BRUKSANVISNING

Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor
Demonterbare systemer ved sporarbeid

A

Målet for RSS Systemet

Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert spor er det i følge Trafikkregler
for Jernbaneverkets nett § 8.1.2 pk.6 og 7 mulig å arbeide bak en fysisk barriere uten at spor
eller strekning er sperret for tog. RSS systemets mål er å oppnå effektiv og pålitelig beskyttelse i
forbindelse med sporarbeid på nabospor eller ved arbeid nær trafikkert spor.

RSS-systemet skal anvendes med maksimal senteravstand på sikkerhets-stolperne på 3 meter.
Avstanden fra jernbanesporet er også justerbar, mellem 1,95 og 2,55 meter målt fra midten av sporet.

Dette systemet passer alle typer jernbanespor fra S41 til UIC 60
Når man monterer systemet innen disse målene vil det
tilfredsstille krav til beskyttelse som beskrevet i EN13374
(Klasse A), den industrielle veiledning RLN0077-V004 Juli 2010.

www.rss-rail.com
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RSS systemets komponenter
1) Standard komplett

a

a Magnet-hus med magneter

d

e
b

f

c
b
c
d
e
f

Standardens faste rør
Den justerbare stolpe
Rekkverksholdere
Typebetegnelse
Fastgørelses bolt

2) RØR
Komposittrørene er 48,5 mm i diameter, montert
med en hurtig snap-kopling (laget av ikke ledende
materiale). Rør-lengde på 3 meter.

Andre farger kan også leveres:
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C

System anvendelser

Systemet er på grensen mellem zone A og zone B. Dette er vist skjematisk i figur under.
Avstanden fra midten av sporet til sikkerhedsstolpen er justerbar mellem 1,95 og 2,55 meter, med interval
på 10 cm.
I middelpositionen vil avstanden fra midten av sporet til sikkerhetsstolpen være 2.25 meter hvis
Standarden er plassert loddrett.
a

b
Minimum avstand

c

d

Maximum avstand

I tillegg må alle Jernbaneverkets prosedyrer og standarder som vedrører sikkert arbeid nær trafikkert
jernbanespor være oppfyldt.
Hvis det er nødvendig, må hoved-eller lokal sikkerhetsvakt være til stede.
De maksimale arbeidstemperaturer for systemet er -20 ̊ og 80 ̊ Celsius.

D

Periodiske vedlikehold og kontroll av systemet

Vedlikehold og kontroll/inspeksjon:
Systemet kontrolleres av en ekspert mindst en gang om året.
Siden alle komponenter er blitt designet og produsert for å være meget slitesterke, (Standarder er
varmtgalvanisert, rør er av kompositt og plastikkdeler er UV-motstandsdyktige), er vedlikehold av
systemet minimalt.
Hvis systemet bliver brukt langs jernbanespor, vil vi anbefale en visuell kontroll minst en gang i uken.
Periodisk kontrol:
Hver gang systemet skal brukes, skal komponentene kontrolleres for eventuelle defekter:
Bukler og/eller skader på standarden eller rørene.
Manglende komponenter, se punkt B.
Magneten skal være fri for jord og metallrester; Hvis magneten ikke blir rengjort, kan den løsne fra sit
feste til skinnen.
Det skal også kontrolleres om magneten er bevegelig i sitt plastik-hus, og om plastikk-huset er korrekt
hengslet til Standarden. Ved skader på plastikk-huset, skal det udskiftes med det samme.
Stram M10x80 bolten m/låsemutter.
På typeplaten står navnet på produsenten, type og produksjonsår.
Det spesielle serie-nummer er preget ca. 100 mm under rekkverksholderen på standarden.
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Montering og demontering av systemet

Sørg for at vaktmannskap har spærret spor for reafikk når systemet monteres, demonteres eller flyttes.
Før montering
Innstill Standarden til ønsket lengde mellom 1,95 og 2,55 meter (med 10 cm intervall).
Kontroller at skinnelivet ikke er utstyrt med støydempende gummi el. lignende i profilen. Hvis dette er
tilfellet, kan denne fysiske beskyttelsen ikke anvendes.
Kontroller avstanden til midten av nabosporet og at avstanden til naboskinnen ikke er kortere enn 4
meter.
Hvis denne avstand er kortere, kan systemet fortsatt brukes, men rekkverkets avstand til nabospor må
være godt utenfor minste tverrsnit på 212 cm fra senter nabospor.
Kontroller at alle RRS systemets komponenter som bliver brukt er feilfrie.
Kontroller at svillene som Standardene hviler på er fri for forhindringer.

Stopbolt M10x55 DIN912

Justerbar Standard
Fastlås standarden i den avtalte lengden ved bruk
av låsebolten
Fra sporets centerlinje vil avstanden være:
1 hull 1,95 m
2 hull 2,05 m
3 hull 2,15 m
4 hull 2,25 m
5 hull 2,35 m
6 hull 2,45 m
7 hull 2,55 m

Note:	Hvis Standarden innstilles på mere end 2,25 meter, skal det godkjennes av kunden.
Hvis det godkjennes, er det mulig å tillate togkjørsel på spor som er tatt ut av drift.
Under montasjen
Plasser den første standard med magneten C inn i skinnelivet og slik at Standarden hviler på svillen
etter montasjen. Deretter monteres den andre Standard på samme måte med en avstand på ca. 2,50
meter fra den første Standard. Deretter monteres 2 stk 3m rekkverkrør i høyden i rekverkholderne.
Fortsett med å montere med en avstand på 3 meter til ønsket lengde på beskyttelsen er oppnådd.
Montering av første Standard
1.	Plasser standarden i skinnens profil
	og kontroller, at den er understøttet på
midten av svillen.
	Vær sikker på at standardens rør står
loddrett.
	RFjern evt. jordrester mellom
magneten og skinnen.
Standarden skal hvile fritt på svillen.
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Montasje af Standard nr. 2.
2. 	Plasser standard nr. 2 med en avstand
på 2,50 meter fra den første standard

Plassering av rørene (rekkverket)
3.	Plasser rørene og klikk dem sammen i
koplingene.

4.	Det er ikke tilladt å placere koblingerne
oven på rekkværksholderen.

Forlengelse av systemet.
5.	Monter den neste standard med 3
meters avstand, og koble sammen
rørene med skjøtekoblingene.
6.	Gjenta trinn 5 og 6, for å forlenge
systemet ytterligere.
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Montage av rørene:
Etter at rørene er presset sammen drejes
de en kvart omgang til højre.
Demontering av rørene:
Først drejes rørene en kvart omgang til
venstre, dernæst trækkes de fra hinanden.

Demontering
7.	Demontering foregår i den motsatte
rekkefølgen.

8.	For å løsne standarden fra skinnen, løft
den opp til den slipper og trekk den til
siden.
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Advarsel!
9.	Det er forbudt å dra Standarden
sidelengs vekk fra skinnen.
	Demontering sidelengs er verken mulig
eller tillatt.

Lagring i transportburene
Når Standarderne er demonteret fra skinnene, skal de stables i transportburene. Monter låsebolten i
hull 5 (lengde 2,35 m) for å optimere lagringen i transportburet.
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Rørene plasseres også i en transportramme

eller i en Barelle

Copyright
Alle rettigheter forbeholdes. Intet fra denne publikasjon må kopieres, oppbevares i en automatisert
database eller offentliggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved
fotokopiering, opptakelse eller på annen måte uten forutgående skriftlig tillatelse fra RSS.
RSS forbeholder seg rett til å forandre spesifikasjonene og innholdet av denne veiledningen uten
forutgående varsel. RSS er ikke ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), som følge av
bruken av denne manual eller produkter beskrevet heri, og ikke begrenset til oppsetning eller andre feil
i denne publikasjon. Dette produktet er beregnet til bruk i et professionellt arbeidsmiljø.
Disclaimer
Med forbehold for trykkfeil.
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