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ANNEX 3 C.
Recommended specification for
flange- lubrication systems

Veiledningen under er hentet fra rapporten
Skinnesmøring og flenssmøring på det statlige
jernbanenett. Denne rapporten ble utarbeidet i
2004 i samarbeid med trafikkutøverne.

The recommendation below is taken from the
report “Rail- and Flange lubrication of the
Norwegian National Railway Network”. The
report was compiled in 2004 in cooperation with
the Railway Undertakings.

Generelt skal anleggene være funksjonelle,
pålitelige, miljøvennlige og økonomiske.

Generally speaking, the systems shall be
functional, reliable, environmentally sound and
economical.

Dyser:
• Dysene skal gi konstant mengde
smøring over hele påføringsintervallet
• Dysene skal være slitesterke,
korrosjonsbestandige med definerte
målbare slitasjegrenser som viser når
funksjonsbortfall inntrer

Nozzles:
• The nozzles must give a constant
amount of lubrication throughout the
operation interval.
• The nozzles must be wearproof,
anticorrosive with specified wear limits
that indicate when malfunction may
occur.
• They must be easy to replace without
complicated tools and procedures.
• They must be resilient towards ice, cold
and minor pollutants in the lubrication.
• They must be reliable with respect to the
concentrated spraying throughout their
entire lifetime.
• They must be easy to clean if blockage
occurs.
• They ought to be adjustable with regard
to the amount of lubrication.

•
•
•
•
•

Være enkle å bytte uten komplisert
verktøy og prosedyrer
Være lite ømfintlige for ising, kulde og
små forurensninger i smøremiddelet
Ha gode egenskaper i konsentrering av
påsprøytingen i hele levetiden
Være enkle å rengjøre/rense ved
tilstopping
Bør eventuelt være justerbare for
påføring av smøremiddelmengde

Nozzle location:
Dyseplassering:
• Dysene skal ikke monteres høyere enn
• The nozzles must not be mounted higher
klokken 2 i hjulets dreieretning, aller
than 2 o’clock in the wheels` rotating
helst nærmere skinnen
direction, preferably lower.
• Dysene skal være montert lett
• The nozzles must be mounted easily
tilgjengelig for inspeksjon og justering av
accessible for inspection and
påsprøytningssted på flensen
adjustments of the sprayed part of the
flange.
• Monteringen skal ha et stabilt
festesystem som motstår ytre påvirkning
• The mounting must be solid and able to
og vibrasjoner under kjøring
withstand external forces and vibrations
during running operation.
• Skal enkelt kunne justeres til riktig sted
for påsprøyting på flensen samt enkelt
• They must be easily adjustable for the
kunne posisjonskontrolleres med lære
correct lubrication point on the flange
eller mal
and easily be controlled by means of
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Skal være lett å bytte ut ved defekter
eller feil
Det skal være enkelt å komme til for å
kunne kontrollere krav til
funksjonsdyktighet, leveringsmengde,
påsprøytningsmønster og intervaller

Røropplegg for smøremiddel og luft
• Opplegget skal være korrosjonsbestandig
• Tåle overtrykk som følge av trykkstøt
eller tette dyser
• Være enkelt å rengjøre ved tilstopping
• Ha lav motstand mot transport
smøremiddel ved endringer i viskositet
og temperatur ned til -40 0C NSB ser litt
nærmere på dette.
• Være lett å inspisere for skader og
utettheter
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gauge.
They must be easy to replace if defects
or malfunction occur.
They must be easily accessible for
controlling functionality, amount of
lubrication and intervals.

The piping for lubrication and air
• The mechanical parts must be
corrosion resistant.
• It must be able to withstand excess
pressure as a result of impulse
pressure or blocked nozzles.
• It must be simple to clean due to
blockage.
• It must have a low resistance against
transport lubrication with respect to
changes of viscosity and
temperature to -40 degrees C.
• It must be easy to inspect for
damage and leaks.

Lubrication container.
Smøremiddeltank
• Tanken skal ha lukket system for
• The tank must have a closed system for
påfylling, helst med tørrbruddskopling for
filling, preferably with a ? coupling to
å unngå forurensning
avoid pollution.
• Ha lufting med filter for å hindre
• The tank must have airing filter to
inntrengning av smuss og fuktighet
prevent penetration of dirt and humidity.
• Være enkel å rengjøre ved behov
• The tank must be easy to clean as
required.
• Ha plassering og oppbygning som gjør
inspeksjon enkel ved behov
• The tank must have a location and
construction that makes inspection easy
• Være lett tilgjengelig for påfylling
to do.
• The tank must be easy to refill.
Trykkluftkvalitet
• Trykkluften skal være ren og tørr

Quality of the compressed air.
• The compressed air must be clean and
dry.

Styreenhet for flenssmøreanlegget
The control unit of the lubrication system.
Styringen skal kunne inneha muligheter for:
The Control Unit must be able to:
• Regulering av impulshyppighet for
• Regulate the frequency of lubrication
påføring for både tids- og
impulses as function of both time and
veiavhengighet
distance.
• Regulering av impulslengde for å kunne
• Regulate the impulse duration in order to
bestemme lengden av tid for påføring av
specify the time period for lubrication.
smøremiddel på flensen
• Reguleringsmulighet for smøremiddel• Regulate the amount of lubrication and
og luftrykk
air pressure.
• Ha muligheter for kurvestyrt påsprøyting
• Have possibility curve dependent
av smøremiddel, når hastighet overstiger
regulation of the lubrication when speed
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is above 100 km/h.
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