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Sammanfattning 

På uppdrag av Järnvägsgruppen på KTH skulle interaktionen mellan kontaktledning och 

pantograf simuleras och analyseras. Detta för att kunna presentera ett förbättrat 

konstruktionsförslag på pantografen som skulle leda till en jämnare kontaktkraft vid 

höghastighetsdrift, 300 km/h. Den dynamiska simuleringen byggde på en befintlig pantograf, 

WBL 88, som tillverkas av Schunk och används i Sverige på höghastighetståget X2000. 

Kontaktledningen består av koppar som sprids i naturen när den nöts. Då kopparpartiklar är 

hälsofarligt har aluminium studerats och jämförts som en potentiell ersättare. 

Materialjämförelsen har behandlat nötningsvolym, konduktivitet, hållfasthet och 

miljöaspekter.  

För att kunna analysera interaktionen mellan kontaktledning och pantograf har den dynamiska 

simuleringen genomförts i MD Adams/View 2011 där pantografens parametrar varierats för 

att få en jämnare kontaktkraft. Materialjämförelsen grundar sig på beräkningar som kan 

relateras till materialens mekaniska egenskaper.  

Den dynamiska simuleringen gav en jämnare kontaktkraft genom att reducera kontaktskenans 

vikt samt öka dess fjäderstyvhet och dämpning. Dessa förändringar resulterade i att 

kontaktskenan lättare kunde följa kontaktledningen utan att tappa kontakten. 

Materialjämförelsen gav att koppar har för ändamålet och med befintlig utformning av 

kontaktledningen bättre mekaniska egenskaper än aluminium. 
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Abstract 

On behalf of the Railway Group at KTH the interaction between a pantograph and the 

overhead catenary wire was simulated and analyzed. The purpose of this was to present an 

improved design suggestion of the pantograph that would lead to a more even contact force at 

high speed operation, 300 km/h. The dynamic simulation was based on an existing 

pantograph, WBL 88, manufactured by Schunk and is currently used in Sweden on the high-

speed train X2000. The catenary is made of copper which is spread in the environment due to 

wear. Since copper particles are harmful, aluminum has been studied and compared as an 

alternative material. The material comparison includes wear volume, conductivity, strength 

and environmental aspects. 

In order to analyze the interaction between the catenary and the pantograph, dynamic 

simulations were carried out in MD Adams/View 2011. During the simulations, the 

parameters of the pantograph have been varied to obtain an improved and more even contact 

force. The material comparison is based on calculations that can be related to the mechanical 

properties of the materials.  

The results of the dynamic simulation showed that by reducing the weight of the contact strip 

and increasing its spring stiffness and damping, the contact force became less varied and more 

even. The changes of the parameters lead to that the contact strip could more easily follow the 

catenary without losing contact. The material comparison showed that copper has better 

mechanical properties for the specific purpose than aluminum.   
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NOMENKLATUR 

I detta kapitel listas de beteckningar, index och förkortningar som används i detta 

examensarbete. 

Beteckningar 

Symbol   Beskrivning 

A   Tvärsnittsarea kontaktledning (mm
2
) 

α   Specifik längdutvigdningskonstant (1/
o
C)  

b   Kontaktytans halva bredd (mm) 

cledning   Dämpningskonstant kontaktledning (Ns/m) 

ckontaktskena   Dämpningskonstant kontaktskena (Ns/m) 

E   Elasticitetsmodul (GPa) 

F   Kontaktkraft (N) 

Fa   Förspänning i kontaktledning (N) 

fe-ledning   Egenfrekvens kontaktledning (Hz)  

fe-tåg   Tågets egenfrekvens vid stolppassager (Hz) 

I   Ström i kontaktledning (MA) 

k   Specifik nötningskonstant (m
2
/N) 

kHertzfjäder   Fjäderkonstant Hertzfjäder (N/m) 

kledning   Fjäderkonstant kontaktledning (N/m) 

kkontaktskena   Fjäderkonstant kontaktskena (N/m) 

L   Meterlängd av kontaktledning (m) 

Lsektion   Sektionslängd kontaktledning (m) 

Lstolp   Längd mellan stolpar (m) 

Lv   Valsens längd (m) 

mledning   Massa kontaktledning per meter (kg) 

mkontaktskena   Massa kontaktskena (kg) 

r   Kontaktledningens radie (m) 



 

 

s   Glidsträcka (m) 

vvåg   Vågutbredningshastighet (m/s) 

v   Poissons tal 

W   Nötningsvolym (m
3
) 

yledning   Förskjutning kontaktledning (m) 

ykontaktskena   Förskjutning kontaktskena (m) 

σ   Konduktivitet kontaktledning (MA/Vm) 

δ   Förlängning (mm) 

εtermisk   Procentuell termisk förlängning (%) 

ΔT   Skillnaden i temperatur (
o
C) 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

SYT 15/15 Stavisolator, Y-lina, Tillsatsrör. 15 kN inspänningskraft i kontakttråd och 

bärlina 

KM Känslig markanvändning 

MKM Mindre känslig markanvändning 
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsningar och metod för det utförda 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle där energieffektivitet eftersträvas så är transport av både människor och 

gods med tåg att föredra framför den klassiska bilen eller lastbilen, då tåg är mycket mer 

energieffektiva. Dessutom kan framställningen av energin ske under kontrollerade former, 

vilket gör det miljömässigt hållbart. För att markant kunna öka tågens andel av transporter 

behövs framför allt snabbare, starkare och mer tillförlitliga tåg. Med ökade hastigheter på 

tågbanan följer dock andra problem så som förhöjd förslitning på kontaktledningen vilket 

medför utsläpp av ohälsosamma kopparpartiklar. Vid förhöjd hastighet ökar också risken för 

att kontakten mellan kontaktledning och pantograf bryts, när detta sker förlorar tåget 

motorkraft och går på så sätt ojämnt, och vid återkoppling mellan pantografen och 

kontaktledningen uppstår en ljusbåge som följd av den potentiella skillnaden, denna ljusbåge 

sliter extra mycket på pantografen då den medför förhöjd värmepåverkan. 

1.2 Syfte och frågeställning 
På uppdrag av Järnvägsgruppen på KTH ska interaktionen mellan kontaktledning och 

pantograf modelleras för att sedan analyseras. Följande frågor ska besvaras: 

 Vilka dynamiska komponenter har störst inverkan på interaktionen 

 Möter aluminium den befintliga kopparledningens egenskaper med de gällande 

dimensionerna 

1.3 Mål 

Projektmålet är att få ökade kunskaper inom området och kunna beskriva problemet kring 

interaktionen. Analysera och utvärdera interaktionen mellan kontaktledning och pantograf 

samt ge förslag på parameterförändringar hos pantografen som ger en jämnare kontaktkraft. 

Undersöka om aluminium kan ersätta den befintliga kopparn i kontaktledningen. Att få 

förbättrade kunskaper inom dynamiska simuleringar med hjälp av simuleringsprogrammet 

MD Adams/View, 2011. 
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1.4 Avgränsning 
Konstruktionsanalysen utförs på en strömavtagare, Pantograf WBL 88, som förekommer på 

det svenska höghastighetståget X2000. En CAD-modell av Pantograf WBL 88 är 

utgångspunkt för de dynamiska simuleringar och analyser som behandlas i denna rapport.  

Kontaktledningen som analyseras i denna rapport avser den kontaktledning som finns i 

Sverige. Detta för att få en helhetsbild av hur Pantograf WBL 88 interagerar med den 

befintliga ledningen. De krafter som beaktas i den dynamiska analysen avser de krafter som 

verkar på kontaktledningen och pantografens i vertikalt led. Yttre påverkande faktorer som 

exempelvis väderlek beaktas ej. Elektriska faktorer beaktas endast vid materialjämförelsen 

mellan koppar och aluminium. 

I rapporten analyseras endast materialförslitningar på kontaktledningen. Detta för att den 

befintliga ledningen består av koppar och vid förslitning sprids dess skadliga partiklar i 

naturen. Inga alternativa material i kontaktskenan kommer att undersökas, detta medför att 

inga nötningsberäkningar kommer att göras på kontaktskenan som består av grafit. 

1.5 Metod 
För att åstadkomma rimliga och relevanta resultat med hänsyn till de problem som behandlas i 

denna rapport görs först en grundlig litteraturstudie. I denna studie samlas övergripande 

information om materialegenskaper, pantografkonstruktioner, kontaktledningar och hur dessa 

interagerar med varandra. Därefter görs ett mer specifikt urval av informationen och en 

befintlig pantograf väljs som utgångspunkt. 

En mekanisk modell av pantograf och kontaktledning sammanställs för att klargöra det 

mekaniska systemets kraftpåverkan.  

Därefter tas en CAD-modell av den valda pantografen fram i designprogrammet (SolidEdge 

ST4, 2011). I detta program finns möjlighet att variera bland annat material hos modellen 

vilket är betydelsefullt för de aktuella problem som behandlas. Dessutom kan konstruktionen 

av modellen modifieras och förändras allt eftersom projektet fortskrider.   

Då problemen som behandlas i denna rapport är av dynamisk karaktär måste simuleringar 

utföras som inkluderar parametrar så som hastighet, kraft, fjädring och dämpning. Dessa 

dynamiska simuleringar görs huvudsakligen i simuleringsprogrammet MD Adams/View 

2011. I detta program finns möjlighet att variera ovannämnda parametrar vilket är av stor 

betydelse för analysen. CAD-modellen utgör utgångspunkt i dessa simuleringar. Resultaten 

från de dynamiska simuleringarna utvärderas och med hjälp av variation av parametrar som 

berör pantografen eftersträvas en jämnare kontaktkraft.  
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel ger en översikt av befintliga kunskaper inom området som behandlas i denna 

rapport. 

2.1 Pantograf WBL 88 
Pantograf på tåg är en släpkontakt med syftet att överföra drivströmmen från 

kontaktledningen till tåget. WBL 88, en pantograf som tillverkas av det Österrikiska 

industriföretaget Schunk, är designad och konstruerad för höghastighetsdrift, se Figur 1.  

 

Figur 1. Pantograf WBL88 som tillverkas av Schunk GmBH & Co. 

Släpkontakten klarar av att leda ner drivströmmen till tåget i farter upp till 300 km/h (Schunk, 

2000). I Sverige används WBL 88:an på det svenska tåget X2, som även benämns X2000. 

Konstruktionen är enkel och funktionell vilket medför att vikten kan hållas nere och gör 

underhållsarbetet lindrigt. De aerodynamiska egenskaperna medför att den fungerar utan 

brister oberoende av färdriktning (Schunk, 2000). 
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Pantografens konstruktion kan delas in i två delar, kontaktskena och nedre ramverk, se Figur 

2. Kontaktskenan tar upp de små och snabba rörelserna medan ramverket ska ta upp de stora 

och långsamma rörelserna (Banverket, 2006). 

 

Figur 2. Pantografen indelas i kontaktskena och ramverk. 

Kontaktskenan, se Figur 3, är den del på pantografen som har kontakt med kontaktledningen 

och måste därför ta upp väldigt starka strömmar. För att öka upptagningsförmågan av ström 

används vanligtvis två kontaktskenor per pantograf och avståndet mellan kontaktskenorna är 

cirka en halvmeter.   

 

Figur 3. Två kontaktskenor och tillhörande fäste. 

WBL 88:ans kontaktskena består vanligtvis av en ihålig aluminiumprofil som har en 

grafitskena (kol) fastlimmad ovanpå. Aluminium används för att få låg ofjädrad vikt och detta 

för att gynna följsamheten vid drift. Grafiten har god konduktivitet och dessutom är det 

billigt, vilket är fördelaktigt då syftet är att grafiten ska slitas ut. Till ovannämnda pantograf 
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finns ett antal grafitprofiler att välja med varierande tjocklek och längd, detta för att täcka 

marknadsbehovet. I Sverige är det dessutom krav på att pantografen ska ha en kolslitskena 

och detta för att minska slitaget på kontaktledningen som består ut av koppar (Banverket, 

2006). Tjockleken på grafitprofilerna ligger mellan 20 och 30 mm och levereras i längder från 

600 mm till 1300 mm (Schunk, 2000). Grafitskenorna monteras på en aluminiumsockel, se 

Figur 4.  

 

Figur 4. Grafitskenan limmas fast på aluminiumsockeln, (Schunk, 2000). 

För att få ett jämnare slitage på grafitskenan går kontaktledningen sick-sack mellan 

upphängningspunkterna. Den maximala bredd som tillåts på kontaktskenan i Sverige är 1800 

mm (Banverket, 2006). Kontakten mellan koppar i kontaktledningen och grafit i 

kontaktskenan är gynnsamt för friktionen och slitaget då det bildas en tunn patina av koppar- 

och di-kopparoxid på kopparledningen. Hinnan minskar friktionen när lagom mycket ström 

flyter genom den, detta fenomen kallas strömsmörjning (Schütte, 2012). 

Kontaktskenorna är individuellt fjädrade i dess hållare med bladfjädrar. Detta möjliggör att 

skenorna kan ta upp de små dynamiska rörelser som uppkommer vertikalt för att ge god 

anliggning. Kontaktskenan är fjädrad med två bladfjädrar på vardera sida, detta illustreras i 

Figur 5 där pantografhuvudet syns från sidan med kontaktskenan längst till höger. 

 

Figur 5. Kontaktskenorna är fjädrade i hållaren, (Drugge och Larsson, 1998). 
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Då överföringen av drivström sker kontinuerligt vid drift måste kontaktskenorna pressas mot 

kontaktledningen för att säkerställa strömupptagningen. På WBL 88:an är kontakttrycket 

justerbart mellan 50 och 160 N. Med hjälp av pneumatik kan ramverket justeras vertikalt och 

därmed kan ett initialtryck ansättas mot kontaktledningen. I Sverige ska kontaktkrafterna 

ligga mellan 0 och 200 N för hastigheter upp till 200 km/h (Banverket, 2006). Det vertikala 

arbetsområdet för strömavtagare i Sverige ligger mellan 4800 och 6100 mm, detta med lokets 

höjd inräknad. WBL 88 har en maximal höjd på 3060 mm i uppfällt läge, se Figur 6. 

 

Figur 6. Pantograf WBL 88:as höjd i upp- och nedfällt läge, (Schunk, 2000). 

Materialet i pantografens ramverk är upp till kund att bestämma men vanligtvis väljs 

aluminium eller rostfritt stål och totalvikten ligger på cirka 120 kg. Givetvis beror denna vikt 

på materialvalet (Schunk, 2000). 
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2.2 Kontaktledning 
Kontaktledningen hängs upp i utliggare, som låter ledningen gå sick-sack över spåret för att 

uppnå ett så jämt slitage på pantografens glidskena som möjligt. Mellan kontaktstolparna med 

tillhörande utliggare som är placerade 60-65 meter ifrån varandra är kontaktledningen 

upphängd i bärtrådar. Dessa är i sin tur fästa i en bärlina som är fast inspänd i varje enskild 

utliggare, detta illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Kontaktledningen och dess tillhörande komponenter, (Banverket, 2006). 

Kontaktledningen ska befinna sig på en så konstant höjd som möjligt, detta uppnås dels av 

inspänningskraften i ledningen, generellt gäller att ju högre inspänningskraften är, desto högre 

hastighet kan tågen hålla. I Sverige hålls inspänningskraften mellan 9,8-15 kN (Banverket, 

2006) för att kunna möta behovet för snabbtåg. Inspänningskraften uppstår från vikter som 

hänger i var ända av en sektion, en sektion är längden mellan två avspänningspunkter till 

kontaktledningen, där ledningen skarvas. För varje metallisk lina finns det ett linjärt samband 

mellan temperatur och längdutvidgning. För fast inspända linor innebär det att en lina 

kommer få ett ökat nedhäng samt minskad inspänningskraft, där den maximala förskjutningen 

vertikalt och inspänningskraften återfinns i mitten av sektionen. I Sverige begränsas en 



8 

 

sektionslängd till ca 720 m på grund av väderförhållandena som gör att linans egenskaper 

förändras beroende på temperatur. 

Sektionsövergången mellan trådarna sker på en sträcka av cirka 10 m för att övergången ska 

vara så mjuk som möjligt för pantografen och ej öka förslitningen genom hack eller hastiga 

förändringar. En sektionsövergång illustreras i Figur 8 där tillhörande vikter till vardera 

sektion även kan ses. 

 

Figur 8. Sektionsövergång, (Banverket, 2006). 

 

Det är viktigt att kontakttrådens upplevda höjd över spåret är så jämnt som möjligt. Med 

upplevda höjd menas den höjd som strömavtagartoppen har i förhållande till spåret när den 

trycks på kontaktledningen. Detta för att kunna bibehålla det önskade trycket mellan 

pantograf och kontaktledning bättre. Under en sektionslängd varierar elasticiteten i vertikalled 

i ledningen, maximal elasticitet återfinns i sektionens mitt och den minimala elasticiteten 

återfinns intill utliggarna. Detta motverkas genom att montera kontakttråden med ett nedhäng 

på mellan 0 och 80 mm som gör lednigen styvare, förskjutning är beroende av bl.a. 

spannlängden och kontakttrådens inspänningskraft (Banverket, 2006). 

Upphängningen av bärlinan sker enligt SYT 15/15-system som innebär att bärtråden vid 

utliggarna är fäst enligt Figur 9. Inspänningskraften i dagens SYT-system varierar mellan 9 

800 och 15 000 N och är anpassat för hastigheter mellan 200 och 250 km/h (Banverket, 

2006). 

 

Figur 9. SYT-system, (Banverket, 2006). 
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I Sverige används en kontakttråd med en diameter på mellan 80-120 mm
2
. Profilen beskrivs i 

Figur 10 (Banverket, 2006). Dess form gör det möjligt för en klo att hålla ledningen uppe utan 

att påverka pantografen då den passerar upphängningarna.  

 

Figur 10. Kontakttrådens tvärsnitt, (Banverket, 2006). 

I Sverige används olika kopparledningar till kontakttråden, ren koppar leder strömmen väl och 

ger låg friktion men koppar är ett mjukt material som har för låg hållfastighet och därför 

används en sorts kopparlegering, med hjälp av att blanda material kan draghållfastheten ökas. 

Figur 11 visar konduktiviteten i materialet, uttryckt i procent av konduktiviteten för rent 

koppar mot legeringens draghållfasthet.  

 

Figur 11. Konduktivitet och dragstyvhet för kopparlegeringar, (Banverket, 2006). 

En nackdel med till exempel ett material som CuMg, som har en hög draghållfasthet, är att 

materialet då blir för hårt och kontaktledningen då blir svår att montera (Banverket, 2006). 

Valet av material är en kompromiss där man strävar efter att ha en lätt tråd men samtidigt med 

hög draghållfasthet. Hög draghållfasthet ger hög vågutbredningshastighet i tråden, en 

kraftigare ledning ger bättre konduktivitet, men påverkar vågutbredningen negativt och en för 

tunn tråd ger samtidigt en sämre konduktivitet, detta måste balanseras. Hög 

vågutbredningshastighet önskas då det möjliggör högre hastighet på tåget då tåget ej bör köra 

fortare än 70 % av ledningens vågutbredningshastighet (Banverket, 2006). 
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2.3 Nötning på kontaktskenan 
Nötning uppstår då två eller flera kroppar slits mot varandra, vilket skadar materialet och kan 

leda till ytförändringar (Nationalencyklopedin, 2013). Att nötning uppstår är bland annat ett 

resultat av friktion, vilket i fallet med pantograf-kontaktledning är ett måste för att strömmen 

ska kunna överföras från kontaktledningen till pantografen (Guo F. et al., 2010). Beroende på 

hur kontakten mellan kropparna ser ut uppstår olika typer av nötning. Den nötning som 

påverkar pantografens kontaktskena är främst adhesiv och abrasiv nötning (Yuan et al., 2012).  

Adhesiv nötning uppstår då två kroppar sitter fast i varandra med adhesiva bindningar 

(vidhäftande) vilket gör att mikrosvetsningar kan uppstå på grund av kropparnas skrovliga 

ytor (van Beek, 2012). Detta leder till att partiklar slits bort, se Figur 12. Från 

kontaktledningen slits kopparpartiklar loss, då dessa är farliga att andas in är detta ett stort 

problem, särskilt i tunnlar och liknade där luften är instängd. 

 

Figur 12. Adhesiv nötning, (SubsTech, 2013). 

Abrasiv nötning är det som vanligtvis associeras med nötning och uppstår när två kroppar av 

olika hårdhet slits mot varandra. Vad som händer är att det hårdare materialet, 

kontaktledningen av koppar i detta fall, skär in och skadar det relativt mjukare, kontaktskenan 

av grafit, och drar loss partiklar därifrån, se Figur 13, (van Beek, 2012). Jämförs hårdheten 

mellan materialen enligt Mohs hårdhetsskala, som baseras på en minerals förmåga att repas,  

har grafit 1-2 medan koppar har 2,5-3, (Mindat, 2013). Skalan är definierad så att 1 är lägst 

och 10 högst. 

 

Figur 13. Abrasiv nötning, (SubsTech, 2013). 

Koppar och grafit är därför en mycket bra kombination i interaktionen mellan pantograf och 

kontaktledning. Då det är mycket bättre att kontaktskenan slits än kontaktledningen, eftersom 

det är betydligt lättare att underhålla tågens kontaktskenor. En annan egenskap som gör att 

grafit lämpar sig väldigt bra som material på kontaktremsan är att grafit fungerar som ett 

smörjmedel vilket gör att nötningen minskas ytterligare. 

I interaktionen mellan kontaktledning och pantograf kan glapp uppstå mellan dessa, då 

återkoppling sker bildas en ljusbåge. Detta kan bero på flera olika saker t.ex. snö, is eller 

smuts på kontaktledningen, fel på kontaktledningens upphängning etc. Ljusbågar uppstår 
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också i mycket högre grad då tåget kör i höga hastigheter, (Månsson & Verschraegen, 2011). 

Den ljusbåge som då uppstår vid återkoppling gör så att värme utvecklas och 

mikrosvetsningar kan förekomma.  

Genom att dela in kontaktskenans nötning i mekanisk- och elektromekanisk nötning är det 

lättare att se vilka faktorer som påverkar vad. Den mekaniska nötningen beror av faktorerna; 

kontaktkraft, glidhastighet, materialens ytkvalitet och miljömässiga faktorer, exempelvis 

temperatur och luftfuktighet. Under dessa normala förhållanden kan nötningen främst 

beskrivas som adhesiv, (Guo F. et al., 2010).  Den elektromekaniska nötningen beror däremot 

främst av de ljusbågar som bildas vid glapp mellan kontaktskena och kontaktledning. 

Skillnaden mellan dessa typer av nötning kan studeras genom att se på hur kontaktskenans 

nötning varierar under året, alltså beroende på vilken årstid det är. Detta är något som Stefan 

Östlund vid KTH har undersökt (Björk et al., 2010), i Figur 14 visas antalet kontaktremsor 

som företaget Green Cargo var tvungna att byta ut på sina lok under 2004. 

 

Figur 14. Antal bytta kontaktremsor på Green Cargos tåg Rc2, Rc3, Rc4 och Rm under 2004, (Björk et al., 2010). 

Här syns tydligt att nötningen ökar betydligt under vinterhalvåret och detta på grund av att 

förekomsten av ljusbågar är mycket vanligare då, t.ex. på grund av is på kontaktledningen. I 

en rapport från Lunds Universitet (Björk et al., 2010) presenteras hur många millimeter av 

kontaktskenan som nöts per tusen kilometer, se Figur 15, och här syns tydligt skillnaden 

mellan den mekaniska och den elektromekaniska nötningen. 

 

Figur 15. Nötning i mm per tusen km på Rc/Rm tågens kontaktremsor baserat på data från 2004, (Björk et al., 2010). 
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2.4 Interaktion mellan pantograf och kontaktledning 
För att kunna överföra drivströmmen eftersträvas en stabil kontakt mellan pantografen på 

tåget och kontaktledningen. Kontakten mellan dessa komponenter bygger på tryck, de pressas 

mot varandra. För att analysera interaktionen och därmed kontaktkraften mellan ovannämnda 

komponenter är det viktigt att ta hänsyn till ett antal faktorer som påverkar. Under drift 

uppkommer faktorer som får denna kontaktkraft att variera, till exempel är kontaktledningens 

struktur en betydande faktor. Kontaktledningens struktur bidrar till ett varierat kontakttryck på 

grund av varierande elasticitet, detta beroende på var pantografen befinner sig per 

sektionslängd. Ju närmare pantografen befinner sig kontaktledningens stolpar, desto mindre 

elastisk kommer ledningen att vara, se Figur 16 för beskrivande graf.   

 

Figur 16. Elasticitetsvariation beroende på vilket upphängningssystem som används, (Banverket, 2006). 

Ur grafen kan även det svenska SYT 15/15-systemets elasticitet utläsas. Vid en dynamisk 

simulering bör kontaktledningens elastiska variation beaktas på grund av att detta fenomen 

framkallar en kraftvariation på pantografen.  
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I rapporten "Dynamic Behaviour of Pantographs due to Different Wear Situations" (Drugge 

& Larsson, 1998), behandlas det dynamiska beteendet av både kontaktledning och pantograf, 

där förändringen av elasticiteten beskrivs som varierande fjäderkonstanter utmed sträckan 

mellan två stolpar, se Figur 17. 

 

Figur 17. Fjäderkonstantens variation mellan två stolpar, (Drugge & Larsson, 1998). 

Kontaktledningens elasticitetsvariation resulterar även i att ledningens geometri ser olika ut 

längs med sektionssträckan, det vill säga ledningen får en varierad förskjutning i höjdled. 

Förskjutningen i kombination med kontaktledningens styvhet påverkar kontaktkraften. Detta 

fenomen utreds bland annat i "Sensitivity Analysis and Optimization Design of a Pantograph 

for a High-Speed Train" (J.S Paiket al., 2012) och en illustration av detta kan beskådas i Figur 

18, där vänstra grafen illustrerar kontaktledningen, bärlinan och bärtrådarnas nedhäng, och 

den högra endast kontaktledningens nedhäng.  

 

Figur 18. Kontaktledningens nedhäng på grund av dess egentyngd, (J.S Paik et al., 2012). 

En annan faktor som påverkar kontaktkraften är den acceleration som uppstår i vertikalled på 

både pantografens kontaktskena samt kontaktledningen under drift. Masströgheten hos båda 

komponenterna ger upphov till en kraft som också beror av accelerationens storlek, denna 

kraft verkar enligt Newtons andra lag och kan direkt relateras till kontaktledningens 

varierande styvhet.  
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Hastigheten vertikalt tillsammans med systemets inbyggda dämpning är också en bidragande 

faktor till kontaktkraften. Den vertikala hastigheten och dämpningen beror även i detta fall av 

kontaktledningens elasticitet. Pantografens uppbyggnad, till exempel kontaktskenans fjädring, 

har också en dämpande inverkan. Dämpning innebär förlust av energi och är en benämning 

som betyder att vibrationer och svängningar avtar med tiden. 

De vibrationer som uppstår kan dels relateras till kontaktledningens och även pantografens 

egenfrekvenser. Parametrar som påverkar kontaktledningens egenfrekvens är 

inspänningskrafterna i ledningen samt dess längd. Ökad längd ger lägre egenfrekvens 

samtidigt som ökad inspänningskraft resulterar i högre egenfrekvens, materialet och 

geometrin är även påverkande faktorer till egenfrekvensen. Vid höga hastigheter uppstår 

turbulent strömning kring tåget, även den turbulenta strömningen får pantografen att vibrera 

och i värsta fall vibrerar den så kraftigt att den tappar kontakten med kontaktledningen. Därför 

har loken ofta en dubbel uppsättning av pantografer, en framtill och en baktill på loket. Den 

bakre, beroende på färdriktning, används eftersom luftströmningen vid denna har blivit mer 

linjär. Detta ger en mer konstant strömning runt pantografen och följaktligen mindre 

vibrationer (Sterner, 2006). En annan faktor som genererar vibrationer är tågets låga 

dämpning kombinerat med hjulens stumma kontakt med rälsen.  
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3 ANALYS OCH RESULTAT 

Detta kapitel beskriver det aktuella genomförandet och de analyser som gjorts. Resultat 

kommer att presenteras löpande. 

3.1 Krav på kontaktledning 
Ett höghastighetståg ställer ett par speciella kvalifikationer på kontaktledningen. 

Vågutbredningshastigheten i ledningen måste vara minst 30 % högre än tågets hastighet 

(Banverket, 2006). En våg transporterar energi utan att förflytta massa och den energi som 

tillförs ledningen från pantografens rörelse måste ledas bort från pantografen för att energin i 

form av en våg inte ska byggas upp och till slut slita sönder ledningen. 

Vågutbredningshastigheten beräknas genom 

 
a

våg

ledning

F
v

m
  (1) 

där Fa är förspänningskraften i kontaktledningen och m är massan per meter på 

kontaktledningen som är beräknad till 1 kg/m. Enligt ekvation (1), (Banverket, 2006) fås att 

vid en tåghastighet på 300 km/h måste linan vara förspänd med minst 15 kN vilket 

förspänningen redan är på de flesta ställen i Sverige, men önskas en ännu högre hastighet 

måste linan spännas ytterligare. 

En annan faktor som spelar in är ledningens egenfrekvens, när ledningens egenfrekvens 

sammanfaller med pantografens frekvens vid stolppassager uppstår en kritisk hastighet som 

orsakar excitering i svängningarna vilka skapar kraftiga variationer i kontaktkraften mellan 

ledning och pantograf. Egenfrekvensen för ledningen beräknas genom  

 
0.5 a

e ledning

sektion ledning

F
f

L m
   (2) 

där L är en sektonslängd, 720 m. Ekvation (2), (Banverket, 2006), ger då egenfrekvensen 80 

mHz. Tågets frekvens för stolppassager kan beräknas genom 

 
1

e tåg

stolp

tåg

f
L

v

 
 
  
 

 (3) 

där Lstolp är sträckan mellan två stolpar och vtåg är tågets hastighet. Ekvation (3), (Banverket, 

2006), ger då vid 300 km/h och stolppassager på 60 m en frekvens på 1.39 Hz vilken är ca 17 

ggr större än frekvensen för ledningen. En ökad hastighet på tåget ger en ökad 

säkerhetsmarginal, så att en ökad hastighet på tåget har bara positiv inverkan på frekvensen, 

men med ökad hastighet måste förspänningen ökas. Den kritiska frekvensen uppstår då tåget 

har en hastighet på ca 25 km/h, men då tågen ej färdas i denna hastighet under en längre tid 

och än i accelerationssyfte hinner inte denna friktionssamverkan byggas på tillräckligt mycket 

för att skapa problem. 
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3.2 Jämförelse mellan koppar och aluminium i kontaktledningen 
Vid sidan av att analysera konstruktionen av en pantograf, görs även en analys av hur ett 

eventuellt byte från koppar till aluminium i kontaktledningen kan påverka driften. De aspekter 

som kommer undersökas är:  

 Nötning och underhåll 

 Strömöverförning 

 Hållfasthet 

 Miljöpåverkan 

I denna analys kommer det endast tas hänsyn till ren koppar respektive aluminium. Detta gör 

att analysen inte kommer att vara helt fullständig då legeringar med dessa material förbättrar 

deras egenskaper. Denna förenkling måste ändå göras då det finns stora svårigheter i att 

bestämma parametrarna för de eventuella legeringar, speciellt då det finns väldig få 

aluminiumledningar i världen som det skulle kunna vara intressant att jämföra med. 

Att räkna på nötning i interaktionen mellan kontaktledning och kontaktskena är väldigt 

komplicerat och det är svårt att säkerställa hur bra de teoretiska beräkningarna stämmer 

överens med praktiken. Alla parametrar som nötning beror på ändras i princip under tåget färd 

och är beroende på årstid. Exempelvis glidhastighet, kontaktkraft och alla miljömässiga 

faktorer. En jämförelse mellan koppar och aluminium teoretiskt pekar ändå på vilka skillnader 

som finns, även om de beräknade värdena kan skilja mycket från praktiken.  

Den nötning som sker på kontaktledningen ska i princip vara noll, eftersom man vill att 

kontaktskenorna ska nötas istället då dessa är betydligt lättare att byta ut. Därför är det viktigt 

att hårdheten på materialet i kontaktledningen är högre än grafiten i kontaktskenan. Jämförs 

aluminium och koppar enligt Mohs skala för hårdhet ligger båda runt 3 på en tiogradigskala 

(Mindat, 2013), medan grafit har värdet 1,5. Alltså oavsett materialval i kontaktledningen så 

kommer grafitskenan att nötas mer, vilket är precis vad som vill uppnås. För att ändå se 

skillnad i nötning mellan koppar och aluminium beräknas nötningsvolymen enligt Archards 

formel, 

 W k F s    (4) 

 

där W är nötningsvolymen, k är materialets specifika nötningskonstant, F är kontaktkraften 

och s är glidsträckan. Nötningskonstanten beräknas utifrån nötningsradien som uppstår mellan 

kontaktledning och pantograf tillsammans med kontaktkraften och radien på ledningen. 

Nötningsradien uppskattas med hjälp av Hertz' yttrycksformel som senare beräknas i  

ekvation (8). 
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Med kontaktkraften satt till 100 N och glidsträckan till 1000 m uppnåddes följande resultat, se 

Tabell 1. 

 
Tabell 1. Nötningsvolym. 

Material k [m
2
/N] W [m

3
] 

Koppar 1.54×10
-52

 2.31×10
-45

 

Aluminium 3.80×10
-52

 5.70×10
-45

 

 

Nötningsvolymen är väldigt låg i båda fallen, men en procentuell jämförelse visar ändå på att 

aluminiumledningen nöts cirka 145 % mer. Faktum kvarstår dock att nötningen ändå är 

väldigt låg oavsett material. 

Vid jämförelse angående hur bra de olika materialen är när det kommer till strömöverföring, 

jämförs konduktiviteten. Detta görs enligt formeln 

 
AU

I
L

  (5) 

där I är strömmen, A är tvärsnittsarean på ledningen, U är spänningen, σ är konduktiviteten 

och L är längden på ledningen. Enda skillnaden i denna formel mellan de olika materialen är 

konduktiviteten, resten är konstanta. Arean sätts till 100 mm
2
, spänningen till 15 kV och 

längden räknas per meter. Detta ger följande resultat, se Tabell 2. 

Tabell 2. Konduktivitet och ström. 

Material σ [MA/Vm] I [MA] 

Koppar 59,6 89,4 

Aluminium 37,7 56,6 

 

Jämförs den procentuella skillnaden i överförd ström, blir resultatet ännu tydligare. I koppar 

kan 63 % fler elektriska laddningar transporteras, vilket betyder att det krävs 63 % mer 

spänning för att överföra samma ström med en aluminiumledning som med en kopparledning. 

Detta betyder att det krävs mer energi då mycket försvinner i värme. Värmen leder i sin tur till 

att nötningen ökar vilket såklart inte är bra och vill undvikas. Allt detta är beräknat med den 

tvärsnittsarea som är vanlig i Sverige just nu på de befintliga kopparledningarna. Skulle ett 

byte till aluminium ske kan en ökning av denna area vara aktuell, då detta skulle leda till att 

den elektriska ledningsförmågan ökar. 

I jämförelsen mellan de två materialen hållfasthetsmässigt, fokuseras på förlängning på grund 

av förspänning samt längdutvidgningen på grund av temperatur. Förlängningen beräknas 

enligt 

 aF L

EA
   (6) 

där δ är förlängningen, Fa är förspänningskraften, L är längden på ledningen, E är materialet 

elasticitetsmodul och A är ledningens tvärsnittsarea.  
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En förspänning på 15 kN i ledningen och en tvärsnittsarea på 100 mm
2
 är gemensamt för de 

båda materialen i denna jämförelse medan specifika parametrar och resultat för materialen 

presenterasi Tabell 3 nedan. Beräkningarna är gjorda per meter. 

Tabell 3. Elasticitetsmodul och förlängning. 

Material E[GPa] δ[mm] 

Koppar 108 1,39 

Aluminium 70 2,14 

 

Detta ger att en ledning av aluminium skulle förlängas 65 % mer än en av koppar. Även här 

kan det tilläggas att om ett byte till aluminium skulle ske kan tvärsnittsarean ökas för att 

förlängningen ska minska. Intressant är också att undersöka hur mycket de olika materialen 

förlängs på grund av temperaturförändringar. Detta beräknas enligt 

 termisk T    (7) 

där εtermisk är den procentuella förlängningen, α är den specifika längdutvidgningskonstanten 

och ΔT är skillnaden i temperatur. Med en temperaturskillnad på 10° C ger detta följande 

resultat, se Tabell 4. 

Tabell 4. Längdutvidgningskonstanter och förlängning. 

Material Längdutvidgningskontant [1/°C] Förlängning [%] 

Koppar 18×10
-6

 0,00018 

Aluminium 23×10
-6

 0,00023 

 

Detta visar att koppar förlängs mindre än aluminium på grund av temperaturförändringar, 

detta kan spela stor roll, speciellt under sommarhalvåret. 

Vid jämförelse i hur de två materialen påverkar miljön och människor har detta gjorts utifrån 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Dessa 

riktvärden skiljer mellan känslig markanvändning, KM, där utsläppen måste vara lägre än vid 

mindre känslig markanvändning, MKM. Den miljö som kontaktledningens partikelutsläpp 

kommer att ske i kan beskrivas MKM, detta då det vid KM antas att den exponerade personen 

vistas i det utsatta området i 24 timmar per dygn. Medan det vid MKM antas en exponering i 

området om 8 timmar per dygn, vilket är mer troligt i fallet med kontaktledningens miljö. För 

koppar ligger dessa värden på 80 mg/kg vid KM respektive 200 mg/kg vid MKM 

(Naturvårdsverket, 2009). Medan det för aluminium inte finns några sådana generella 

riktvärden. Utan några uppmätta värden för hur höga halterna verkligen är av kopparpartiklar 

är det svårt att säga vad som är det bättre alternativet. Men baserat på de generella riktvärdena 

är aluminium att föredra framför koppar både ur miljö- och hälsomässig synvinkel.  
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3.3 Dynamisk simulering 
Genomförandet av en dynamisk simulering som illustrerar interaktionen mellan pantograf och 

kontaktledning kräver en modellerad rörelse. Detta rörelsemönster beskriver hur pantografen 

färdas på 60 meter, d v s mellan två stolpar. Rörelsemönstret som används i denna simulering 

beskrivs av Figur 19. 

 

Figur 19. Rörelsemönstret för pantografen mellan två stolpar. 

Denna rörelsebana modelleras i det dynamiska simuleringsprogrammet MD Adams/View 

2011 i form av en stel kropp utan volym och massa. Förskjutningarna vertikalt beskriver 

ledningens nedhäng. En sektionslängd är cirka 720 meter, därför upprepas denna rörelse 12 

gånger. Kontaktledningen är elastisk i verkligheten och för att ledningens beteende i 

simuleringen ska verka mer verklighetstroget ansattes en fjäder, kledning, och en dämpning, 

cledning till rörelsebanan. Detta är en förenkling då MD Adams/View 2011endast behandlar 

stela kroppar. Kontaktledningen, som består av koppar, har en massa som tillsammans med 

den vertikala accelerationen genererar en tröghetskraft som verkar på pantografens bladfjädrar 

under drift. Massan, mledning, som verkar på kontaktskenan antas vara 2,55 kg. Det är en 

halvmeter mellan kontaktskenorna och en halvmeter koppar med arean 120 mm
2
 väger 5 kg 

vilket fördelas på två skenor. Kontaktledningens mekaniska egenskaper som används i 

simuleringen beskrivs av Figur 20. 

 

Figur 20. Kontaktledningens massa, dess fjädrande och dämpande egenskaper. 
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Eftersom både pantografen och kontaktledningen anses som stela kroppar av 

simuleringsprogrammet ansätts en fjäder som länk mellan kontaktskena och ledning. Denna 

fjäder motsvarar materialens deformation som uppstår då de pressas mot varandra och 

beräknas med Hookes lag. Vid kontakt mellan ovannämnda komponenter uppstår ett yttryck 

som kan beräknas med hjälp av Hertz’ yttrycksformel. Utifrån Hertz’ formel kan kontaktytan 

tas fram, se Figur 21. 

 

Figur 21. Kraften F skapar kontaktytan med bredden 2b, (KTH, 2008). 

Kontaktytans halva bredd beräknas enligt  

 

2
2 8 (1 )

v

Fr v
b

EL


  (8) 

där E är elasticitetsmodulen, Lv är valsens längd, i detta fall kontaktskenans bredd och v är 

Poissons tal. Halva kontaktytans bredd tillsammans med kontaktledningens radie ger den 

vertikala deformationen. Kontaktkraften och den vertikala deformationen ger fjäderkonstanten 

med Hookes lag. Vidare kommer denna fjäder benämnas för Hertzfjäder i denna rapport.  
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Pantografen modelleras upp med en massa som motsvarar en kontaktskena, denna 

kontaktskena fjädras och dämpas med bladfjädrarna, enligt Figur 22. 

 

Figur 22. Mekanisk modell över kontaktskenan.  

Detta är en förenkling av verkligheten då pantografen i själva verket består av flera 

komponenter som tillsammans bildar ett större system, detta har setts som stelt då den nedre 

delen av pantografen endast tar upp stora rörelser och i huvudsak används då kontaktskenans 

höjd ska justeras vid till exempel tunnlar eller bropassager. Den sammantagna mekaniska 

modellen för kontaktledning och pantograf visas av Figur 23. 

 

Figur 23. Mekanisk modell som beskriver uppställningen i MD Adams/View 2011. 
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De mekaniska modellerna för pantografen och ledningen sammanlänkas med Hertzfjädern i 

simuleringsprogrammet MD Adams/View 2011, dessa komponenter skapar systemet enligt 

Figur 24. 

 

Figur 24. Mekanisk modell uppställd i MD Adams/View 2011. 

Figuren ovan illustrerar modellen där (1), (2) och (3) motsvarar kontaktledningens 

egenskaper. Fjädern, (1), är rörelsebanan, (2):s styvhet i y-led och (3) utgör ledningens massa. 

Hertzfjädern (4) binder ihop kontaktledningen med pantografen, detta möjliggör att 

pantografen kan följa den modellerade rörelsebanan. Pantografen består av (5), (6) och (7), 

där kontaktskenans massa är (5) och (6) är dess bladfjädrar. Det stela nedre ramverket utgörs 

av (7) och det är här hastigheten i x-led ansätts.  
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3.4 Analys av dynamisk simulering 
Den dynamiska simuleringen av interaktionen mellan kontaktledning och pantograf kräver att 

vissa parametervärden ansätts. Ett flertal av dessa parametervärden är svårtillgängliga och 

leder till att de måste bestämmas utifrån praktiska mätningar, detta ligger utanför projektets 

ramar. Ett antal parametrar har därför antagits och andra är grundade på tidigare rapporter. 

Den första simuleringen utgick från parametrar enligt Tabell 5. 

Tabell 5. Använda utgångsparametrar i MD Adams/View 2011. 

Beteckning Parametervärde Källa 

mledning 2.55 kg/kontaktskena Antagen 

kledning 3000 N/m Larsson & Drugge, 1998 

cledning 5 Ns/m Larsson & Drugge, 1998 

mkontaktskena 7.2 kg CAD-modell 

kkontaktskena 1000 N/m Larsson & Drugge, 1998 

ckontaktskena 2.6 Ns/m Larsson & Drugge, 1998 

kHertzfjäder 3.39 GN/m
 

Beräknad 

Förspänningkraft 50 N Antagen 

Tågets hastighet 300 km/h  

 

I denna simulering utgörs kontaktkraften av Hertzfjäderns infästningspunkt i 

kontaktledningens massa. Kraftpåverkan i denna punkt visas i en graf för att se hur 

kontaktkraften varierar med tiden. Förspänningskraften från pantografen ansätts i 

infästningspunkten. Med ovanstående begynnelsevärden gavs följande resultat, som visas i 

Figur 25. 

 

Figur 25. Kontaktkraften med begynnelsevärden. 

I början verkar endast förspänningskraften, simuleringen startar från ett jämviktsläge och det 

tar en viss tid att få systemet att komma i svängning. Dessa svängningar resulterar i att 

pantograf och kontaktledningen tappar kontakt då kraften blir negativ, vilket kan urskiljas vid 

fyra tillfällen i ovanstående graf. Orsaken till att kraften blir negativ är för att det uppstår en 

dragkraft i kontaktpunkten. Kontaktkraften varierar mellan cirka 175 N och -40 N, denna 

stora kraftvariation indikerar på kraftiga och snabba svängningar. För att undvika att 
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kontakten bryts kan förspänningskraften ökas, detta medför att grafen förskjuts positivt i 

vertikalt led, exempelvis hade en höjning av förspänningskraften på 45 N resulterat i en 

kontakt utan avbrott. Förspänningskraften påverkar grafen linjärt på så sätt att en höjning på 

45 N av förspänningskraften ger en höjning av grafen på 45 N, se Bilaga A för förklarande 

graf. Dock hade en höjning av 45 N resulterat i att kontaktkraftens peak hade överskridit den 

maximalt tillåtna kontaktkraften som är 200 N i Sverige.  

Med utgångspunkt från begynnelsevärdena ovan har pantografens parametrar varierats för att 

åstadkomma en jämnare kontaktkraft. I Bilaga B kan variationen av pantografens parametrar 

beskådas. Följande graf redovisar resultatet av kontaktkraften med förbättrade 

parametervärden, se Figur 26. 

 

Figur 26. Förbättrade parametervärden som kan relateras till pantografens komponenter. 

Här syns tydligt att kontaktkraftens variation har minskat, vilket illustreras av den blå grafen. 

Den optimerade pantografen har en kraftvariation som varierar mellan 105 N och 30 N vilket 

är en klar förbättring i jämförelse med den ursprungliga och dess parametervärden. De nya 

parametervärdena kan beskådas i Tabell 6. 

Tabell 6. Parametervärden som ger en jämnare kontaktkraft. 

Beteckning Parametervärde 

mkontaktskena 3,6 kg 

kkontaktskena 2000 N/m 

ckontaktskena 50 Ns/m 

 

Ur tabellen ovan kan det utläsas att kontaktskenans massa har halverats, vilket leder till en 

lägre fjädrad vikt och därmed en minskad tröghet för bladfjädrarna att motverka vid rörelse. 

Kontaktskenans fjädring ökades samtidigt från 1000 N/m till 2000 N/m som ger ett styvare 

beteende. Dämpningen ökades med en faktor 10 vilket gav en lägre svängningsamplitud fast 

med fler och kortare svängningar. 
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Dessa ovanstående parameterförändringar som påverkar kontaktskenans beteende resulterade 

i kortare förlängning av kontaktskenans bladfjädrar, se Figur 27. 

 

Figur 27. Bladfjädringens förlängning med de nya parametervärdena i jämförelse med utgångsvärdena. 

En kortare förlängning ger lägre påfrestningar eftersom spänningsvariationerna minskar vilket 

leder till en ökad livslängd hos fjädern. Dessutom slits en fjäder extra när 

spänningsvariationerna växlar mellan positivt och negativt, även detta minimeras med de nya 

värdena på pantografen. De nya parametervärdena kräver att kontaktskenans vikt reduceras 

och att de befintliga bladfjädrarna ses över och eventuellt ersätts mot ett annat slag som 

motsvarar de nya stöt- och dämpningskraven. 
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta kapitel diskuteras rapportens antaganden och resultat. 

4.1 Diskussion 
I jämförelsen mellan koppar och aluminium framgick det tydligt att nötningen hos koppar är 

betydligt lägre än hos aluminium. Att byta ut den befintliga kontaktledningen av koppar mot 

en i aluminium som dessutom nöts snabbare är svårt att motivera ur en ekonomisk synvinkel 

då det skulle kräva mer regelbundet underhåll. En annan ekonomisk aspekt av stor betydelse 

är att konduktiviteten hos aluminium är betydligt lägre vilket gör att driften blir mer kostsam. 

Vidare bidrog en större kontaktkraft till ökad nötning vilket indikerar på att en relativt låg och 

jämn kontaktkraft är att föredra. Förspänningskraften på pantografen har också en betydande 

roll för nötningsvolymen samtidigt som den inte kan ansättas för lågt då det kan resultera i 

tappad kontakt mellan ledning och kontaktskena. Sektionslängden är idag satt till cirka 720 m 

på grund av kopparledningens egenskaper i form av längdutvidgning och elasticitet, då 

aluminium förlängs 65 % mer än koppar vid samma förspänning skulle detta resultera i att 

man hade behövt förkorta sektionslängden. Gällande partikelutsläpp är aluminium att föredra, 

baserat på Naturvårdsverkets riktlinjer, men då inga egna mätningar har utförts kan detta ej 

fastställas med säkerhet.  

Vid försök att importera den CAD-modell som togs fram i SolidEdge ST4, 2011, till MD 

Adams/View, 2011, uppstod problem. I simuleringsprogrammet försvann delar av WBL 

88:ans nedre ramverk vilket projektgruppen försökte åtgärda utan något vidare resultat. Detta 

ledde till att en ny enklare modell fick ritas upp i MD Adams/View 2011 som sedan användes. 

Denna modell motsvarade WBL 88:ans mekaniska egenskaper. 

Att simulera interaktionen mellan kontaktledning och pantograf är ett komplext problem med 

många varierande variabler. Gällande analysen som behandlas i denna rapport har ett flertal 

antagen gjorts då verkliga värden ej varit tillgängliga. Detta på grund av att några parametrar 

varit företagshemligheter samt att vissa parametrar kräver praktiska mätningar, vilket det inte 

har funnits möjlighet för inom projektets ramar. Detta resulterar i att analysen inte är 

fullständig och därmed inte helt korrekt. Konkreta konstruktionsförslag är därför svåra att 

presentera. 

För att genomföra den dynamiska simuleringen gjordes följande parameterantagen på 

kontaktledningen: 

 Massan på ledningen har ansatts per kontaktskena och har antagits som halva 

förspänningskraften från pantografen. Denna parameter är inte helt korrekt då 

avståndet mellan kontaktledningens bärtrådar varierar vilket medför att massan 

varierar utefter sträckan.   

 Nedhänget har uppskattats utifrån beräkningar som tagits fram av (Drugge & Larsson, 

1998), samt Banverkets rekommendationer. Ledningens nedhäng ser likadant ut 

mellan varje stolppar utefter sektionslängden i simuleringen. Detta för att få en graf 

med upprepande mönster för att lättare kunna analysera påverkande faktorer.  
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 Fjäderkonstanten och dämpningen till kontaktledningen har antagits med hjälp av 

(Drugge & Larsson, 1998). I denna rapport har deras varierade parametrar ansatts till 

konstanta för att förenkla analysen. Dessa värden har även valts med tanke på gällande 

förspänning i SYT 15/15 system. 

Värden som har antagits ursprungligen på pantografen: 

 Massan har beräknats med hjälp av den framtagna CAD-modellen vars geometri är 

baserad på yttre mått som varit tillgängliga och kan därför anses godtycklig. Detta 

valdes då denna parameter har varierat till storlek i de rapporter som har lästs, som 

(Ambrosio et al., 2012) och (Drugge & Larsson, 1998). 

 Fjäder- och dämpningskonstanter har tagits från (Drugge & Larsson, 1998). Dessa 

värden anses rimliga då de grundas på praktiska mätningar. 

 Förspänningskraften på WBL 88 är justerbar mellan 50 och 160 N och har därför valts 

godtyckligt från början.  

Vidare krävdes ett antal förenklingar av den mekaniska modellen för att kunna genomföra en 

dynamisk simulering i MD Adams/View 2011. Detta då MD Adams/View 2011 endast 

behandlar stela kroppar vilket medför att kontaktledningens elasticitet är svår att återskapa. 

För att kontaktledningen ska kunna svara mot de krafter den utsätts för från pantografen 

ansattes en fjäder i vertikalled. Dock kvarstår problemet med att kontaktledningens 

utformning inte förändras vid kontakt med pantografen. I denna analys beaktades inte heller 

ledningens sick-sack mönster då fokus låg på att analysera den vertikala kraften som uppstår. 

Kontaktledningens massa placerades i en punkt som följde med rörelsebanan, detta för att få 

möjlighet att fästa Hertzfjädern indirekt i ledningen. 

I simuleringsprogrammet sattes pantografens nedre ramverk som stelt. Detta gör modellen 

enklare och motiveras med att ramverket endast tar upp stora långsamma rörelser vilket inte 

förekommer i denna analys. En annan bidragande orsak är att vibrationer i ramverket ej 

beaktas. Vibrationer kan exempelvis komma från den turbulens som uppstår kring tåget samt 

från tåget i sig. Aerodynamiska aspekter som påverkar har ej analyserats på grund av 

bristfällig kunskap inom området. Endast en kontaktskena analyseras i denna simulering. I 

verkligheten används två stycken fristående kontaktskenor som ger en stadigare kontakt, detta 

har förbisetts för att förenkla analysen. Andra bidragande yttre faktorer så som temperatur och 

väderlek har inte heller beaktats. För att uppnå ett så realistiskt resultat som möjligt av 

analysen krävs det att så många bidragande faktorer som möjligt inkluderas i den dynamiska 

simuleringen. 

I analysen varierades enbart pantografens parametrar då en pantograf är enklare att 

omkonstruera än kontaktledningen. Dessutom var förbättringsförslag på pantografens 

konstruktion projektets ursprungliga mål. Resultatet visar att en kontaktskena med lägre vikt, 

styvare fjädrar och ökad dämpning ger en pantograf som skulle ge en jämnare kontaktkraft 

enligt den modell som används i denna analys. Med optimerade parametervärden på 

ovanstående komponenter tappar inte pantografen kontakten med ledningen. Lägre vikt på 

kontaktskenan resulterar i en lägre tröghetskraft vilket innebär att det krävs mindre kraft att få 
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den att följa banan. Ökad fjäderstyvhet gör kontaktskenan mer stel och tvingar 

kontaktledningen att röra sig mer. En ökad dämpning ger fler svängningar fast med lägre 

amplitud vilket ger en jämnare kontaktkraft, variationen i storlek minskade. Dessa tre 

parameterförändringar kräver att konstruktionen ses över.  

De avgränsningar som gjordes efter litteraturstudien var relativt stora. Då det finns samband 

mellan nötning på kontaktledning och kontaktkraften mellan pantograf och ledning valdes det 

att inkludera båda problemen i analysen. I efterhand kan det ha varit klokare att fokusera på 

ett av problemen och att åsidolägga det andra. Detta hade lett till ett större fokus och 

framförallt mer tid till ett av problemen vilket kan ha genererat ett mer noggrant resultat.  

4.2 Slutsats 
Följande slutsatser kan dras utifrån den analys som har behandlats i denna rapport: 

 Koppar har för ändamålet och med befintlig utformning av kontaktledningen bättre 

mekaniska egenskaper än aluminium. Ur miljösynpunkt är dock aluminium att föredra då 

det sakas restriktioner för utsläpp av aluminiumpartiklar.    

 En ökning av förspänningskraften på pantografen ger en likartad ökning på kontaktkraften 

som verkar mellan kontaktledning och pantograf. 

 En kontaktskena med lägre vikt samt styvare fjädrar och ökad dämpning resulterar i en 

jämnare kontaktkraft, enligt denna analys. De förbättrade parametervärdena som togs fram 

för pantografen i denna analys gav en stabilare kontaktkraft samtidigt som kontakten 

mellan ledning och pantograf bibehölls.  

 Vid analys av interaktionen mellan kontaktledning och pantograf finns många faktorer att 

beakta, både yttre och inre. Yttre faktorer är exempelvis temperatur och väderlek. Inre 

faktorer är exempelvis fjädring och massa. Dessa faktorer resulterar i att interaktionen är 

svår att modellera. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

5.1 Rekommendationer 
Eftersom denna rapports parametrar tillhörande pantografen, bygger på parametrar tagna från 

sekundära källor i stället för från tillverkaren Schunk kan det vara en enkel förbättring av 

modellens resultat att använda exakta värden från en säker källa, det vill säga från Schunk 

själva. 

5.2 Framtida arbete 
För att göra modellen ännu mer verklighetstrogen kan det vara en god idé att kommunicera 

med Schunk för att få tillgång till exakta mått på pantografen för att kunna göra en kopia av 

pantografen i CAD, för att sedan kunna importera den till MD Adams/View 2011 och göra 

simuleringen mer verklighetstrogen med alla mått och komponenter. 

För att kunna ta hänsyn till flera påverkande faktorer måste yttre faktorer tas med i 

beräkningarna, så som en aerodynamisk analys av pantografens ramverk, för att se hur den 

påverkas av hastigheten. Aerodynamiken är avgörande då turbulensen runt pantografen får 

pantografen att vibrera, när pantografen vibrerar påverkar det kontakten mellan kontaktskena 

och ledning negativt. Detta skulle kunna analyseras för att ta reda på om pantografen har en 

bra ramkonstruktion eller om den går att förbättra i hänsyn till aerodynamiken. 
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BILAGA B: VARIATION AV PANTOGRAFENS PARAMETRAR 
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