
Tunnelbanevagnar i U. S. och England 

Några intryck från en studieresa av jim'Tina",,!,ji, H LARSEN, AB Stockholms X."1 ..,,i·l1l1r 

och civilingenjör O Stockholm 

Med denna artikel avse vi att i kon
het för av de 
och intryck, som vi erhöllo under en 
studieresa i Förenta Staterna och 
land i Resan företogs 
i syfte att ta del av dessa länders erfaren
heter av tunnelbanedrift - särskilt vad 
den rullande materielen beträffar tör 
att i lämplig tillämpa dessa 
vid beställningar av vagnar ,för Stock
holms tunnelbana. Resan gällde Balti
more, ~ew York, Boston, 
\Vashington, Chicago, S :t 
ton, Kent, och London. 

Ett vid tunne1banedrift vitalt problem 
är hur man skall kunna och 
allra helst undvika det stoft, som bildas 
vid användning av bromsblock av järn. 
Detta bromsstoft, som t. ex. i ;.,rew Yorks 
tunnelbanor bildas till en myckenhet av 

sig på 1s01a
till all

varlig skada för isoleringen, det smutsar 
ner tunnlar, stationer och vagnar och bil
dar tillsammans med tygludd och damm 
en beläggning, S0111 inte bara är hälsovåd
lig utan därtill starkt eldfängd och som, 
om den brinner 

Det är icke möjligt att åstadkomma en 
effektiv av ven
tilationsproblem, om icke först rationella 

{ör aH avlägsna detta 
bromsstoft. Man har i New York satt 

ett betydande arbete i syfte att av
lägsna de svåraste Man 
har härvid både med me· 
kaniska och elektriska filter av olika slag, 
rotokloner och steriliserande lampor 1n

satta i trummorna, allt mer eller 
mindre resultat. Vid planerad be
ställning av nya tunnelvagnar i New 
York, kommer sannolikt 
ett att beställas. Det skall be
stå av 10 vagnar, helt utförda j alumi
nium eller lätt stålkonstruktion och för
sedda med olika för bekäm
pande av det inträngande bromsstoftet. 

Påtagligt är dock, effektiv lös-
av denna 

genom en radikal 
bromsanordningarna. Med anledning här
av har man i New York sedan länge ar
betat införande av kortslutningsbroms
ning och situationen är för närvarande 
den, att all ny tunnelmateriel 
härför icke blott. i New York utan även 
i andra tunnelbaneföretag i U. S. A. 

l London har man bestämt sig för att 
ersätta j ärnbromsklotsarna med klotsar 
av ett ~cke metalliskt material av bakel;t
artad med vi1ket gynnsamma erfa
renheter vunnits. Enligt vara 
dessabakelitklotsar 20000 km, vilket :ir 
ca tre gånger mer, än vad som 
med bromsskor av järn. Total
kostnaden för bakelitklotsarna blir trots 
detta 

Även med bakelitskor erhålles 
en avsevärd och ned-

av tunnlar och vagnar, men 
de som samman

hänga med att järnhromsstoftet är elek
triskt ledande. Någon tids erfa
renhet av detta nya broms stoft föreligger 
dock icke. 

de uppgifter, som lämnades, har 
~ew Yorks tunnelbanor även utfört för
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Tunnelbaneyagn fran 30-talet (l\ew York). 

sök meel dylika icke metalliska bromsskor , 
ehuru med otillfredsställande resultat. 

Man rekommenderade oss i New York 
att redan från början gå in för elektri~k 
bromsning, varigenom al! infiltrering i 
tunnlar och vagnmateriel med bromsstoft 
undviks och även andra stora fördelar er
hållas, bl. a. genom att vagnarna kunna 
förses med effektiva och moderna venti
lationsanordningar, lämpade såväl för 
tunneldrift som drift på ytlinjer. Inget 
hindrar givetvis, att för nödbromsning 
och stopp vid hållplatserna anvana<\ 
bromsblock av bakelit, varvid mycket 
lång livslängd på dessa kan påräkn.as och 
en motsvarande mycket liten stoftavsätt
ning. 

Den maskinella utrustningen 
Den olikhet i uppfattning som, enligt 

vad som antytts, gjort sig gällande, då 
det rör utformningen av bromssystemet. 
har sannolikt i avsevärd grad påverbt 
den inställning, som trafikföretagen i 
London och New York kommit till vid 
utformning av den rul!ande materielen 
för framtida leveranser. Här ha emeller
tid även tillkommit andra synpunkter. 

IS 8 

Man har i såväl London S0111 New 
York och övriga tunnelföretag i U. S.·A. 
arbetat meel dels enhetståg 0111 2- 5 :IV 

varandra beroende vagnar och dels en
samma motorvagnar, anordnade för mu1
tipelkoppling till rena motorvagllståg. 

De erfarenheter, som vunnits i New 
York under senaste 8-10 åren med ut
förda provtåg, ha givit vic! handen, att 
små 11l0torenheter anordnade i boggiernas 
ramverk och drivande precisionskuggväx
lar av cylindrisk typ med enkel eller duu
bel utväxling och med rörliga kopplingar 
mellan motor- och kuggväxel ha mycket 
stora fördelar ur underhålls- och skötse: 
synpunkt jämfört med de lågvarviga mo
torerna för axelupphängning av större 
effekt, som användas på de gamla vag
narna, där endast två axlar per vagn ä:-o 
drivna_ 

Vid besök i revisionsverkstäderna 
East-New York BMT, dä)- dessa prO'i
utrustningar skötas. meddelade man så
lunda, att en del av provvagnarna gått 
många år utan att strömsamiarna behövt 
svarvas och utan att något behövt göras 
åt växellådorna. Kopplingarna mellan 
motorn och växellådan voro enkla och 

i 
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Philadelphias nyaste tunnelbanevagn. 

lättskötta. De hade uppv1sat lågt slitage 
och hade icke givit anledning till stör
ningar. Speciellt förordades den kopp
lingstyp, som arbetar med kuggelement, 
på grund av dess robusta, enkla konstruk
tion och dess lättskötthet. Nämnda ut
rustningar äro anordnade för elektro
dynamisk bromsning, och denna broms
form hade icke givit anledning till några 
som helst svårigheter. 

I samma verkstad skötas även de 
3-ledade tåg - i princip uppbyggda av 
PCC-vagnar - som samtidigt utprovats 
på tunnelbanorna. Dessa tåg ha elektro
dynamisk bromsning, finreglering och 
automatik liksom PCC-vagnarna med 
hypoidväxlar. Erfarenheterna med dessa 
specialtåg ha varit mycket goda, vilk'.!t 
resulterat i, att tåg av denna typ beställts 
av Chicagos tunnelbanor för leverans i år. 
De relativt korta vagnenheterna och den 
för gatudrift anpa&sade kOlllStruktionen 
äro givetvis icke idealiska för tunneltra
fik, v·ilket förklarar det utlåtande rörande 
dessa tunnel tåg, som lämoodes i New 
York: »Vi anse icke dessa tåg lämpade 
för masstrafik linder de förhållande:l, 
som föreligga i New York.» 

Den utomordentliga trafiktillströmning, 
som karakteriserar särskilt huvudstatio
nerna på Manhattan, aktual,iserar givet
vis i hög grad frågan om vagnarnas dörr
arrangemang, och man' underströk den 

Interiör av Philadelphiavagnen. 

fundamentala betydelseli aven rationell 
utformning av dörrsystemet. Man med
delade, att de i N ew York senast införda 
enkel vagnarna med ca r8,7 m längd och 
fyra dörrar i detta avseende voro de enda 
som fyllde alla anspråk vid rusningstra
fik. De planerade nya vagnarna av denna 
typ i stålkonstruktion med fyra motorer 
beräknas få en vikt av 34 ton 'mot 38' ton 
för de äldre vagnarna av samma typ. I 
lättviktsutförande beräknas vikten till ca 
30 ton. 

Den starka anhopningen av pas6agerare 
under rusningstimmarna ' morgon och af
ton gör det nödvändigt att ta in så mån;;a 
passagerare, som kunna rymmas i vag
narna. Enligt uppgift betjänas 50 ro av 
totala antalet passagerare under 4 tim
mar vid topptrafiken morgon och afton. 

Denna starkt varierande belactning i 
förening med allt lättare vagnkonstruk
tioner kräver att man inrättar vagnarnas 
automatiska manöversystem så, att start
och bromskrafterna automatiskt omställas 
efter vagnsvikten. Den anordning som 
utarbetats härför och som -i många år ut
provats med mycket gott resllltat,består 
aven våganordning, beroende av bog
giens nedfjädring. Anordrringen har visat 
sig arbeta utan störningar och fordrar
endast en månatlig justering med hän
syn till eventuella sättningar i fjädrarna. 
VåganOl-dningen låses, då dörrarna stän
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;\Iodern tunnelbanevag n i );ew York. 

gas, varför fjädersvängningar, 50111 upp
stå i drift , icke kunna påverka pådragets 
inställning. Mot en direkt accelerationo; 
mätning i den form den utbildats i Lon
don med kvicksilverregulator anfördes, 
att denna anordning icke tar hänsyn till 
den il1'di:viduella belastningen på vagnar
na, vilken med hänsyn till läget av trap~ 

por och entreer på stationerna kan vari
era avsevärt. 

Vid förda konferenser framkom, att 
PCC-vagnarna i hög grad påverkat ut
vecklingen i U. S. A. även när det gäller 
tunne\banematerielen som i väsentliga 
drag påminner om PCC-vagnarna. Dessa 
vagnar ha sålunda med stor framgång a11
vänt i baggien avfjädrade motorer en för 
varje axel med precisionsväxlar och elek
tro-dynamisk bromsning, automatisk reg
lering med hänsyn till vagnsvikten samt 
finreglering. Av dessa anordningar har 
för den nya tUl1nelmaterielen i huvudsak 
endast finregleringen bortfallit och ersatts 
med stegreglering. De problemställnin
gar, som föreligga i samband med snabb 

r60 

övergång till aktivt bromsläge ha lösts 
med framgång. Man kan därför säga , att 
de nya tUl1nelvagnar som planeras, byg
gas på erfarenheterna från såväl PCC
vagnarna som på den rena tunnel bane
materielen . DesISa nya vagnar komma att 
beställas som enkelvagnar, med samma 
längd och prakti skt taget samma mekanis
ka utförande som tidigare vagnar av detta 
slag samt med fyra ingångsdörrar. Samt
liga axlar för ses med motorer med en 
timeffekt av ca 100 hkr, avfjädTade i bog
giens ramverk med precisionsväxlar, an
ordnade i 'kuggväxellms med rullager. 
Mellan motor och kuggväxelIåda använ
des en rörlig koppling av den utexperi
menterade kuggtypen. Automatisk start
och bromsmanöver anordnas, som för 
medlas genom elektro-pneumatiska kor,
tak tOl'e r (vVestinghouse utförande) eller 
med kamvalspådrag (General Electrics 
konstruktion) , vilka båda påverkas av 
vagnsvikten. Alla dessa konstruktioner 
äro såsom redan nämnts utprovade ::tv 
N ew Yorks tunnelbanor, vilka anse de



samma lämpligast för den mass trafik, 
som förefinnes där. Man sammanfattade 
motiven för denna nya vagnstyp i huvud
sak som följer. 

I. Allt bromsstoft i tunnlar och vagnar 
bör undvikas. 

2. Enkla motorvagnar medge varje 
önskad tågsammansättning. . Tåg, sam~ 

mansatta av 2-3 eller flera vagnar, kunna 
utsändas för förstärkning av ordinarie 
tåg efter föreliggande behov. 

3. Anordningen ger högsta möjliga 
reserv, i det att vid fel på en vagn den 
-elektriska utrustningen på denna kan 	ur
kopplas och tåget trots detta framföra.s 
efter ordinarie tidtabell. Vid fullt tågsätt 
med II vagnar (New York) kunna 2 

vagnsutrustningar urkopplas, utan att ta
get förorsakar störningar i den ordinarie 
trafiken. 

4. Icke drivna hjul i tågsättet nödvän
diggöra ·både elektrisk och mekanisk 
broms, vilket medför olägenheter av flera 
$olag. Om man använder tågsätt, bestå
ende till häl&ten av släpvagnar, blir reser
ven hälften så stor, och en felaktig mo
torVagn krä,ver uJ.1ko.ppling även aven 
släpvagn, om tågsättens struktur och kör
egenskaper skola bibehållas. 

5. New York frångår 2 motorer per 
vagn tiU förmån för 4 även därför att: 

a. De mindre motorerna, wm härvid 
användas, kunna utföras mer snabbgå
ende och lätta och bättre låta sig anpas
sas för den moderna form av montering 
och kraftöverföring, som i det föregående 
angivits. 

b. Adhesionsvikten blir nära fördubb
lad med åtföljande hög acceleration och 
retardation. Retardationen förbättras där
igenom, att den elektriska bromsens goda 
egenskaper kan utnyttjas på samtliga 
axlar. 

c. Driftskostnaderna bli lägre vid elek
tro-dynamisk bromsning. 

d. Maooattantrafiken kräver högsta 
effektivitet, om den skall kunna upprätt
hållas på ett tillfredsställande sätt med 

härusyn till tågens interferens sinsemellan 
och med hänsyn till . block- och signalsy
stemet. Trots det höga kravet på såväl 
rullande materiel som· signaI- och block
system, som ställts i New York, ansåg 
man det tvivelaktigt, Qm 90 sek. intervall 
mellan tågen skall kunna hållas. För när
varande räknar New York med ca 2 

min. Skall denna tid minskas syns det 
nödvändigt att frångå full blocksträcka 
och införa delblock!sträcka som skett i 
London, där 90 sek.-trafik är ett faktum. 

Vid de förfrågningar, som gjordes hos 
övriga besökta tunnelföretag i U. S. A. 
vid konferenser med såväl ledningen som 
ingenjörer vid verkstäder och hallar, kon
staterades i aUt väsentligt enahanda in
ställning till vagnproblemet. Samtliga 
företag förklarade sig eniga om huvud
punkterna i N ew York-programmet. 
Detta visar, att även de mindre tunnci
företagen i U. S. A. i stort sett beröres 
av 'samma frågor, som aktualiseras vid 
masstransport. 

Den elektriska utr1J,stning som pla
nerats .j anslutning tiU nämnda riktlinjer 
består av 4 motorer, vardera med, en tim
effekt av 100 hkr. vid 1175 varv/min., 
300 volt med utväxling 7,2 och 870 mm 
hjul. Bromskoppl1ngen verkställes på 
enkelt sätt med utnyttjande aven enda 
kontaktor. Shuntning anordnas såväl vid 
start som vid broms i flera steg. Vilg
principen tillämpas. Vid återgång till no!l
läge på kontrollem, sker automatisk in
ställning på rätt bromsläge med hänsyn 
till tåghastigheten efter samma grund
principer som på PCC-vagnarna, ehuru 
anordningen modifierats med hänsyn till, 
att på tunnelvagnarna finregleringspådn
get ersatts av stegreglering med elektro
pneumatiska kontaktorer. Vid ·ingång i 
bromsläge är följaktligen kopplingen och 
kopplingsläget automatis·kt förberett, var
för omedelbar bromsverkan erhålles. ViJ 
otillåJten hastighet sker bromsning auto
matiskt i kontrollerns nolläge. 

All bromsning utföres medelst broms
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handtaget på så sätt, att bromsens s1yrka 
successivt efter behag ökas till ett visst 
maximivärde, varvid luftbromsen faller 
in med motsrvarande styrka, om fel skulle 
upp6tå på den elektriska bromsen. Dess
utom faller den in med lämplig styrka, då 
den elektriska bromsen, vid låg tåghastig
het ej längre fungerar. Anordningen ger 
sålunda en enkel och komplikationsfri 
manöver, och utrustningen i sin helhet 
kan därför skötas även eker ett minimum 
av utbildning. 

De synpunkter, som karakterisera New 
y ork-programmet, saknas i viss mån, då 
det gäller den framtida utveckEngen av 
den rullande materielen för Lond0116 tun,
nelbanor. Detta kan i någon mån bero på 
att de förberedande försök till modernise
ring av materielen, som utförts i Londoll, 
gått efter väsentligen andra linjer än i 
New York, och vidare därpå, att man i 
England icke haft den omedelbara kon
takten med PCC-vagnarnas utformning 
och driftresultat. Den stora roll dess<l 
vagnar spelat i U. S. A. under senare Jr 
framgår därav, att till dato ca 2500 så
dana vagnar blivit levererade och att fLir 
närvarande mycket stora order äro läm
nade eller förberedda. Enbart för Pitts
burg kommer enligt uppgift 500 nya vag
nar av PCC-typ att tillverkas inom den 
närmaste tiden. Ännu större roll spelar 
givetvis det i det föregående nämnda för
hållandet, att man i London anser sig !1a 
bemästrat bromsproblemet med broms

. klotsar av bakelittyp. Anmärkningsvärt 
är dock, att 'samma slags bromsskor och 
bromssystem kommit till användning även 
i Moskva, men att man där det oaktat nu 
arobetar på att införa vagnar med elektro· 
dynamisk broms och med motorer på alla 
axlar . 

Det meddelades, att den fortsatta ut
veckEngen i London studeras efter tvenne 
linjer, dels en huvudlinje, som förutsätter 
användandet av enbart motonragnar med 
en axelupphängd motor i varje boggie 
och med enba~t tryckluft broms med 

nämnda bakelitskor, dels en linje som 
fasthåller vid metadynprincipen, eventu
dIt i modifierad form, varvid »artikule
rade» tåg, bestående av 2-, 3- eller 4-vagns
enheter, skulle komma till anväooning. 
Man framhöll i detta sammanhang de 
ökade möjligheter, som skulle kunna vin
nas med metadynprincipen, om den le
vande energien vid bromsning kunde ma
gasineras i ett svängmjul, anordnat på 
metadynaggregatet. Härvid skulle broms
energin· kunna tillvaratagas och störnin
gar genom avbrott i tredje skenan elirni

.o"neras utan de komplikationer, som nu ä:-o 
förbundna med motorer av shuntkarak
tär och med återar:bete på nätet. 

De möjligheter, som en eventuell ut
veckling av metadynsystemet efter dessa 
linjer kan tänkas innebära, ha givetvis 
icke omedelbar betydelse, då det ,gäller 
val av system för Stockholms tunnelba
nor, eftersom till räck liga erfarenheter 
saknas. Utlåtandet måste dock betraktas 
som ett tecken på att frågan om energi
återvinning ännu icke helt släppts vid ett 
av de största tunnelbaneföretagen i värl
den. 

Det framhölls vidare att två motorer 
per vagn 'betyder en väsentligt lägre an
skaHningskostnad, speciellt som motorer
na, om icke elektro-dynamisk bromsnin6" 
kommer till användning, kunna dimensio
neras för lägre timeffekt. Om totalkost
naden per år tack vare denna lägre an
skaffningskostnad även blir lägre, kan 
icke faststäHas på basis av erfarenheterna 
i London, eftersom jämförelsematerial 
saknas. I New York har, såsom redan 
framhållits, en sådan jämförelse lett till 
en övergång från 2 till 4 motorer. Den 
ekonomiska kalkylen måste vid jämfö
relse taga hänsyn till de kostnader, som 
den mekaniska bromsen medför i form 
av luftförbrukning. bromsblock- och hjul
ringsslitage och de kostnader, som broms
stoftinfiltreringen i tunnlar och vagnar 
medför därigenom att speciella dispositio
ner ifråga om stati?nernas, tunnlarnas 
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Inte riör a" tunnelbanevagn (1930-talet) i Xew York. 

och vagnarnas rengöring och ventilation 
måste genomföras . Det kan heller icke 
förbises, aH den elektro-dynamiska brom
sen är den mekaniska överlägsen, enär 
densamma kan ansättas med högre värd~ 
utan att risk för fastlåsning och platt
bildning på drivhjulen inträder. I Stoc;,
holm med dess långa ytlinjer och starkt 
variabla friktion på skenan, beroende på 
de klimatiska förh ållandena: blir denna 

faktor av väsentlig betydelse, även om 
anordningarna genomföras för au tom:.i.
tisk omställning av start- och broms
strömmen dter vagnbelastningen. 

IVIan kan ej heller förbise, att broms
energin omsatt i motstånden vid elektro
dynamisk bromsning, kan nyttiggöras för 
vagnarnas uppvärnming vintertid. ett 
Stockholm speciellt ll1ed hänsyn till 
ytlinjerna - icke oväsentligt faktum. 
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Vagnarnas allmänna utformning~ 

slutsatser 
Med · hänsyn till vad ovan anförts, ha 

vi kommit till den uppfattningen, att en
kelvagnar försedda med fyra motorer och 
utförda för elektrodynamisk bromsning 
komma att för stockholmsförhållandena 
ge den bästa lösningen, och aJtt vid ut
veckling av den rullande materielen i 
Stockholm efter dessa linjer frågeställ
ningar kunna undvikas, som i framtiden 
annars kunna på ett ogynnsamt sätt på
verka driften. De väsentliga fördelarna 
äro, att praktiskt taget allt bromsstoft i 
tunnlar och på stationer undvikes, att tå
gen kunna sammansättas på varje önskat 
sätt utan några komplikationer, att största 
möjlåga acceleration kan erhållas och att 
bromsvägama - såväl på ytsträckor 
som i tunnlar - bli de gynnsammast möj
liga. Systemet ger största möjEga reserv, 
i det att fel på en motorvagn endast med
för urkoppling aven vagnenhet. Genom 
fördelning av effekten på flera motorer 
kunna dessa utföras med mindre dimen
sioner och större utväxling, och möjlig
heten att anordna motorerna direkt i bog
giernas ramverk med precisionskuggväx
lar i <särskilda växelhus med inbyggda 
rullager blir avsevärt större. Härigenom 
synes längre livslängd, _ mindre skötsel 
och mindre buller kunna uppnås. 

Vagnarna böra vidare utföras med ett 
flertal dörrar, så att uppehållstiden vid 
stationerna kan nedbringas till det minsta 
möjliga, vilket med hänsyn till reseha3
tigheten är av fundamental betydelse. Er;
dast vid sådan di:sposition av vagnarna 
synas .förutsättningarna för masstransport 
bli helt tillgodosedda. De planerade nya 
vagnarna för New York Subway synas i 
detta hänseende vara goda mön'Ster. 

Vagnarna böra liksom newyork- och 
londonvagnarna förses med automatisk 
kontroll av pådraget med hänsyn till 
vagnsvikten, varvid den i New York ut
experimenterade anordningen har vissa• 

fördelar , såsom ovan nämnts. Den i New 
York utprov,aqe och planerade anordnin
gen med automatisk inställning av broms
läget redan i kontrollerns . nolläge synes 
~1ed tanke på dess relativa enkelhet vara 
att rekommendera. För nedbringande av 
bromsspänningarna vid hög hastighet kan 
shuntning med fördel användas. Broms
kopplingen bör utföras så enkel som möj 
ligt, så att särskild fart-bromsomkopplare 
undvikes. För den skull bör användandet 
av två motorer ständigt i serie övervägas 
på grund av den därmed följande enkla:-e 
kopplingen. För det fall en enkel kopp
ling kan uppnås med vid bromsning pa
rallellkopplade motorer i princip som på 
ängbyvagnarna, synes dock denna anord
ning vara att föredra med tanke på att 
vagnarna skola arbeta på ytlinjer med 
starkt variabla friktionsförhållaQ.den. 

Regenerativ bromsning synes endast 
kunna ifrågakomma om full garanti kan 
lämnas, att avbrott i strömtillförseln, t. ex. 
vid passage av gap i tredje ske~an , icke 
kan medföra några skador på den elek
triska utrustningen eller förorsaka oan
genäma ryck i tåget. En praktisk lösning 
av detta problem i tunnelbanedrift kan 
emellertid icke sägas föreligga, även 0111 

gynnsamma rapporter lämnats från an
läggningaroo i Hamburg. I Amerika 
finns inget intresse för sådan återarbets
bromsning, . d~ utförda, omfattande prov 
icke givit tillräckl'igt goda resultat. 

Utrustningarna för tunnel vagnarna sy
naS kunna utföras med elektro-pneuma
tiska kontaktorer eJ.ler kamvalspådraI; 
under förutsättning aJtt de föreslagna kor.
struktionerna fullt utprovats .i drift. Vag
narna böra förses med värme- och lutt
konditioneringssystem, som tillgodoser 
såväl förhåflandena i tunnel som på 
ytlinjer. 

Bromsarna synas böra utföras ' så , att 
oskicklighet från förarens sida icke kan 
medföra allvarliga konsekvenser. För den 
skull rekommenderas ett system, likartat 
det i l\ew York, vilket är utformat så, 



att luftbromsen automatiskt . faller m, om 
den elektriska bromsens verkan sku;!e 
utebli. Brol11sstyrkan bör gradvis kunna 
regleras från noll-maximum, varvid om
ställning samtidigt skall ske såväl av den 
elektriska bromsen som av tryckluil
bromsen. Kompressorerna synas med led
ning av erfarenheterna i London och Ne,v 
York, böra vara rikligt dimensionerade 
och böra eventuellt utföras med lågt 
varvtal för erhållande av hög driftsäkei"
het. 

Dörrarna kunna alltid öppnas av fö
raren eller konduktören. Anordningen för 
dörrmanövreringen bör dessutom utfor
mas så, att samtliga dörrar kunna stängas 
samtidigt antingen av föraren eller av tå
get medföljande konduktör från den vagn, 
där denne vistas. Dessutom böra möjlig
heter förefinnas för konduktör att ma
növrera samtliga dörrar i varje vagn för 
sig. 

De nuvarande tunnelvagnarna i New 

York 
Upphandlingen av rullande materiel 

för New Yorks tunnelbanor baseras på i 
detalj uppgjorda tekniska specifikationer, 
som uppta huvud - och detalj ritningar och 
ge ingående föreskrifter angående den 
tekniska utformningen och materialet. 

Den vagntyp, som bildar stommen i 
den nuvarande vagnparken är utförd som 
ensamgående motorvagn med en längd av 
ca 18,5 m, en bedd av 3,0 111 och en vikt 
av ca 38 ton. Den är utförd av stålodi 
försedd med 2 motorer i den ena boggi en 
med en totaleffekt av 380 hkr. Sittplab
utrymmet är tilltaget för 56 passagerare, 
och vagnen är försedd med 4 dubbeldör
rar på var sida samt dörrar i varje vagns
ände, så att kommunikation mellan vag
narna är möjlig. Vagncirna manövreras i 
tågets framände. 

För den nya vagnmaterielen bibehållas 
i stort sätt samma dispositioner, men båda 
boggierna förses med motorer med en 
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New York har liksom London särskilda iörsöks
vagnar. Här pågår just ett sittplatsprov. , 

sammanlagd effekt av ca 400 hkr, och 
elektrisk 'bromsning införes kombinerad 
med tryckluftbroms, medan på de äldre 
vagnarna uteslutande tryckluftbronis 
finns. Slutligen förses de nya .vagnarna 
med moderna i boggiernas ramverk an
ordnade motorer, vilka över specialkopp
\ingar arbeta på precisionskuggväxlar an
ordnade på axlarna. De nya vagnarna be~ 
räknas väga ca 34 ton. 

Vagnarna dimensioneras så, att vissa . 
föreskrivna påkänningar icke överskridas 
i olika delar av vagnskroppen, då de ut
sättas för max. påkänningar och belast
ningar. Härvid skall hänsyn tas till två 
belastningsfall. Belastningsfall I förutsät
ter en last av 280 passagerare med en 
sammanlagd vikt av 18 ton, vartill görs 
ett tiJ,lägg för dynamiska påkänningar dY 

26 '/o . Vidare förutsättes en horisontal 
statisk påkänning av ca 23 ton i kopplens 
centrumlinje samt en påkänning orsakad 
av accele~ations- eller retardationskrafter 
beräknade efter en friktion skoefficient av 
33 ro. Slutligen föreskrivs i detta belast
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ningsfaIl att vagnarna skola tåla de-' på
frestniilgar som uppstå i en skarp kurva 
vid sådan hastighet, att hela vagnsvikten 
inkL boggierna kastas mot ytterrälsen. 

I belastningsfall 2 förutsättes 18 tons 
paSsagerarebelastning och en horisontal 
sammantryckning .av kopplen med 90 ton 
eHer dragning av 70 ton. 

Påkänningarna få vid vilken som helst 
av dessa belastningsfall ej överstiga vissa 
föreskrivna värden -utgörande t. ex. för 
konstruktionsstål i korgen I I kg pr mm2 

och i boggien 8,5 kg per rnm2
• 

Hjuldiametern utgör på motoraxlar:la 
ca 870 mm och den minsta kurvradien på 
linjen är 38 m. 

V~kten av motorVagnen utgör i nämnda 
utförande med 2 motorer 38 ton, varav 
på motorboggien faller 22 ton. Av före
ståend~ vikt utgör ca 14 ton utrustnings
vikt. 

Under leveransens gång företas kont
rollvägning av vagnarna med och utan 
elektrisk utrustning. För tillverkningen 
lämnas detaljerade föreskrifter om ingå
ende material och om konstruktionens ut
förande, och en ingående kontroll genom
föres med ändamål att under tillverknin
gen få fram defekter i materialet och otill
fredsställande utförande hos de olika kon
struktionsdetaljerna. Dessa prov äro i 
huvudsak följande: 

a. Undersökning av nitar och svetsar. 
b. Vattenprov genom begjutning, vil

ket utföres innan 'Jrorgen sandblästrals 
och efter den första strykningen. 

c. Materialprov på ingående delar ut
förs enligt gällande normer och föreskrif
ter. 

d. Elektriska spänningsprov genomfö
ras efter det vagnarna blivit komplett 
monterade i enlighet med Standard of the 
American Institute of Electrical En
gineers. Alla hjälpströmskretsar för 32 V 
provas med I 000 V a. c. under S sek. 
Alla 600 V -kretsar med undantag för be
lysningskretsarna provas med 3 000 V 
a. c. under I miruut mellan strömförande 
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delar och jord. Belysningsutrustningarna 
för 600 V provas med I 500 V a. c. under 
I minut. 

e. Belastningsprov genomföras, som 
skola visa den statiska nedböjningen på 
korgen v,id max. passagerarelast med 
26 % til,lägg för dynamiska påkänningar. 
Motsvarande prov utföras i fråga om 
f j ädersystemet. 

f. Vagnsbalansering i längd och sidled 
kontrolleras, varvid högst 225 kgm oba
lans tillåtes i sidled. 

Bromsutrustningar utföras av automa
tisk typ med utlösningsventiler i kombi
nation med blocksystemet, och med auto
matisk lastinställn;ng och bromsregull 
torer. 

Före leverans provas bromssystemet 
noggrant med hänsyn till funktion och 
läckage, varvid injustedng av .den auto
matiska lastkontrollen genomföres från 
tomgång till last såväl med hänsyn tiIl 
driftbromsen som till nödbromsen. 

Behållarna skola tåla IS kg vid vatten
prov och I 1,5 kg vid luftprov utan 
läckage. Vid prov på komplett vagn får 
läckaget, mätt i huvud behållaren, icke 
överstiga 1,1 kg på 30 min. från ett ini
tiaitryck av 7 kg. Därjämte genomföras 
specificerade kapaoitet<sprov i drift. Det 
föreskrivs härvid, att bromssystemet vid 
körning med I I lastade vagnar skall 
räcka till för 12 nedbromsningar med ca 
120 m avstånd i 5 % lutning, vareft~r 

omedelbart full nödbromsning skall kun
na tillsättas med nedbromsning från ca 
So km~1 på 70 m. Det maximala trycket 
i bromssystemet uppgår till ca 8 kg i 
huvudbehåHaren och ca S kg i bromsled
ningen. Trycket i bromscylindrarna sbll 
genom den automatiska lastinstäliningen 
varieras mellan 2,5-5 kg enligt följande 
föreskrifter : 

- Inställningen. skall vara : 
/ 2,5 kg för tom vagn, vilket ger en ut
bromsning av 86,2 % på släpvagnsbog
gien och 104 ro på motorboggien; 

3,5 kg på tom vagn vid nödbromsning, 



vilket ger en tltbromsning av 119,2 ro på 
släpvagnsboggcren och 145,5 % på motor
boggien; 

3,6 kg på lastad vagn, vilket ger 
80,5 ro tltbromsning på släpvagnsboggicn 
och 105,5 % på motorboggien; 

5 kg för lastad ;vagn. vid nödbromsning, 
vilket ger en utbromsning av II2,6 ro på 
släpvagnsboggien och 147,8 ro på motor
boggcren. 

Varje vagn förses med en kompressor 
med en kapacitet av ca I 000 l/min. vid 
600 V linjespänning och 7 kg tryck, som 
styrs av kompressorregulatorer synkroni
serade inom tåget 

Retardationen skall vid normal drift
broms utgöra 0,9 m/sek2 från 48 km/h 
samt 1,35 m/sek2 vid nödbromsning. 
. Bromssystemet är snabbverkande och 
utbildas så, att bromsverkan inom tåget 
blir fullt lika ()ch kontrolleras både elek
triskt och pneumatiskt. Driftbromsen och 
nödbromsen funktionera oberoende av 
varandra. Både _den elektriska och den 
pneumatiska - bromsen manövreras f ran 
samma lägen hos bromsuttaget utan :ltt 
påverka varandra, men så att vid fel på 
den elektriska kontrollen den pneumatiska 
automatiskt faller in. Nödbromsning er
hålles från särskilt läge på bromsveven 
från konduktörsventilerna ,i tåget, genom 
stopparmen från blocksystemet eller från 
»död mans grepp» liksom även vid varje 
nedsättning av bromsledningens tryck 
vare sig denna sker långsamt eller snabbt. 

Kompressorerna skola bibehålla 7 kg 
tryck vid alla spänningar mellan 400 och 
700 V _ Lastkontrollen omställer broms
trycket i proportion till belastningen på 
boggierna såsom ovan närmare angivits 
samt påverkar motorpådraget så, att start
accelerationen blir konstant oberoende av 
belastningens storlek vid körning på plan 
sträcka. Genom förreglingskontakter på 
dörrarna ernås att den automatiska in
ställningen för passagerarelasten endast 
sker då dörrarna äro öppna, vareft~r 

denna inställning bibehålles till dess dö\'

rama på nytt öppnas. Om den auton13.
tiska lastinställruingen av någon orsak 
skuUe sättas ur funktion, skall åtminstO!1e 
så stor bromsverkan erhållas som mot
svarar inställningen vid tom vagn. 

Utlösningsventilen för blocksystemet 
anordnas en i motorboggien och en i släp
vagnsboggien. 

Drag och koppel -dimensioneras - att 
uthärda stötpåkänningar motsvarande en 
statisk påkänning av 100 ton vid sam
mantryckning el\er dragning med en max. 
fjädring av ca 45 mm och 9kall uppvisa 
god dämpning. 

Kopplen utföras automatiska med a:1
slutningar för luft- och elektriska ström
kretsar och äro av Westinghouse Air 
Brake Co. typ. De skola arbeta ti\.lförlit
ligt för alla tågsammansättningar upp till 
22 vagnar med en normal högsta tågsam
mansättning av I I vagnar. De utfor~a.s 
så att de tillåta en ändring i stigningsför
hållandena av 5,5 ro och gång i en minsta 
kurva av 38 m. Automatisk hopkoppling 
skaH kunna ske vid ett vertIkalt avstånd 
mellan kopplens centrumlinjer av högst 
75 mm, och -vid ett horisontalt avstånd 
mellan centrum linjerna av högst 200 mm. 

De elektriska ledningarna till kopplen 
äro sammanförda i två multipelkablar, 
vardera med 16 ledare, av vilka 27 kom
ma till användning. Härför erfordras 39 
elektriska kontakter på kopplets framsida 
och 4 kontakter på bakLSidan. Härvid 
står I framkontakt och 2 bakkontakter 
till disposition som reserv. Kontakterna 
anordnas i 3 rader, vardera med 13 kon
takter, dimensionerade för 40 amp. högsta 
ström och 30 amp. kontinuerligt. 

Dörrutrustningen är av elektro-pneu
matisk typ, manövrerbar från manöver
centraler i tåget. Dörrarnas läge indike
ras genom signaler. 

Den elektriska dörrutrustningen dimen
sioneras att arbeta mellan 20----48 V och 
kont~mierligt vid 36 V. Från en manöver
central skall dörrmanövreringen i högst 5 
vagnar samtidigt utföras. Anordningar 



äro vidtagna. så· att . passagerare vid 
behov kunna. öppna en dörr>halva genom 
särskild nödanordning anbragt inom 
glas, som vid manövreringen · måste slås 
sönder..Konduktören kan verkställa mot
svarande . manöver' genom en specialnyc
kel; alltså utan att åverka skyddsglaset. 
Samma ' dörr kan även öppnas utifrån 
plattformen · genom en speoialnyckel. 
Dörrmekanismen arbetar för ett tryck 
varierande mellan 4-7 kg. Vid 6,5 kg 
tryck skall öppning ske på ca lA sek. 
och stängning på ca 2,6 sek. Stängningen 
skal1 kunna inställas för manövertider 
mellan 1,5-3· sek. 

. Dörrmekanismen är vid leverans före
mål för mycket ingående kontrollunder
sökningar, då det v,isat sig, att en sto;' 
del av trafikstörningarna bero på felaktig
heter på dörrmanövreringen. Denna kont
roll genomförs dels med enstaka dörrur, 
som utsättas för långvariga manöverprov, 
liksom även med kompletta 5-vagnsut
rustningar uppmonterade på provbädd. 

Uppvärmningssystemet består av 28 
element i varje vagn, anordnade för mon
tage under sofforna, varvid varje värme
element består av 2 grupper. Värmeele
menten äro utförda av konstantan på 
porslinsisolatorer och äro dimensionerade 
för 300 watt vid 600 V, varvid 14 ele
mentgrupper kopplas i serie till kontakt
ledningsspänningen. Belastningen på ~å 

dan grupp ,blir härvid 7 amp. 

Varje vagn förses med fläktar anord
nade i taket och kopplade 5 i serie til! 
600 V. Spänningen på varje fläkt blir 
härvid 120 V och varvtalet ca 300
325 r/m. Varje fläkt åstadkommer en 
cirkulation av ca 2,3 m3jsek., varvid ef
fektförbrukningen utgör ca 125 watt. 

I varje vagn anordnas 4 släpskor för 
tredje skenan, 2 i varje boggie. Kontakt
trycket ställes genom fjädrar till ca 9 kg. 
I serie med strömavtagarskorna äro an
ordnade säkringar utförda av koppartråd, 
anordnade i lämpligt utformade gnist

168 

släckningskamrar med avlopp för ljus·· 
bågarna. 

Motorerna dimensioneras för en nor
mal linjespänning, varierande mellan 450 
och · 650 V med tillfälliga svängningar i 
spänningen ned till 400 och upp till 750 ·V. 
Medelspän11lingen är 600 V. De av fir
morna lämnade arbetskurvorna skola vid 
praktiska prov innehållas med en avvi
kelse av högst ± 3 ro för kurvor arbe
tande med fullt fält och med ± 4 ro för 
kurvor arbetande med reducerat fält. 
Accelerationen vid start skall oberoende 
av vagnsvikten utgöra ca 0,8 m/sek.' För 
olika form av trafik med lokal- resp. ex
presståg angives följande typiska fall : 

Vid 3.6 tons medelpassage,·arelast. 
Medelavstånd mellan håll

platserna m. . .. .. ... 715. 750, 138o. 1720 
Uppehållstid vid hållplat

serna sek..... .. ..... . 19,1 27.9 27.9 27,9 
Resehastighet km/h .... 26.8 24.5 32,3 35 .0 

Vid I4 ,4-I7.7 tons passagerare/ast. 
Uppehållstid vid hållplat- • 

serna sek......... ... . 33.4 41.8 41.8 41,8 
Resehastighet km/h ...... 22.7 21.9 29,6 32.3 

För beräkning av tågmotstånden an
vändas följande värden på plan sträcka: 

m/h km/h kg/ton 
10 16,09 3.41 
20 32.18 4.2 
30 48,27 5,25 
40 64.36 6.4 
50 80,45 7.73 

Motorernas timeffekt utgör 190 hkr 
vid 600 V och 100° temperaturstegning 
på lindningen motståndsmätt samt 95° på 
kommutatorn. Den kontinuerliga motor
strömmen utgör vid 85° C tempera·fur
stegring på lindningen motståndsrnätt och 
80° på kommutatorn. 

160 amp. vid 300 V 
165 " " 450 V 
175 " 'l 600V 

Motorerna skola med tillfredsställande 
kommutering tåla 475 amp. vid 600 V i 
båda rotationsniktningar1'la. 

Fria avståndet mellan motorhus eller 
växellåda vid axelupphängda motorer 
skall icke underskrida 94 mm' vid nya 



drivhjul och tom vagn. Motorerna skoja 
arbeta säkert vid en högsta hastighet :lV 

SS miles/h, motsvarande 89 km/h, varvid 
motorvarvtalet blir 2070 varv/min. 

Kommutatorerna tillåta en radiell ned
slitning av 18,7 mm och skola vid denna 
nedslitning tåla förestående max. hastig
het. Borsttrycket inställes mellan 1,8
SA kg i steg på ungefär 0,9 kg. 

Motorerna provas enligt senaste St.,. r; 
dard of American Institute of Electrical 
Engineers. Proven skola vara följande: 

a. Motståndsmätning i varmt och ka llt 
tillstånd. 

b. Värmeprov vid timbelastning. 
c. Kontroll av hastigheten vid timbe

lastning mot såväl fullt fält som shuntat 
fält i båda riktningarna. Hastigheten i de 
båda rotations riktningarna får härvid icke 
skilja sig med mer än 4 % räknat på den 
lägsta hastigheten . Avvikelsen från den 
beräknade hastigheten skall icke vara 
mer än ± 3 ro vid fullt fält och ± 4 '10 
vid shuntat fält. 

d. Prov med max. hastighet 2070 r :m 
under I minut. . 

e. Spänningsprovning genomföres på 
följande sätt. 

Prov med 4500 V a. c. under 5 sek. 
mellan armaturlindn,ing och stomme. 

Prov med 45°° V a. c. under S sek. 
mellan kommutatorsegment och stomnlC'. 

Prov med 500 V a. c. under S sek. mel
lan närliggande kommutatorsegment. 

Prov med 3 500 V a. c. under 5 sek . 
mellan fältspolar och stomme. 

f. Varje komplett motor provas varm 
vid 3 200 V a. c. under l minut. 

På ett antal motorer upptagas upp
värmningskurvor vid S0, 75, IOO och 
125 % ,belastning med fullt och sl1l1niat 
fält. Motsvarande kurvor upptagas vid 
avkylning dels vid stillestånd samt vid 
hastigheter av IS resp. 30 miles/h. 

Manöverutrustningen utföres elektro
pneumatisk för drift från batteriet med 
en spänning mellan 20--48 V och en me
del spänning av 32 V. Erforderlig ma-

New York. All kontroll av vagnens rörelser är 
centraliserad till ett ställe. 

növerluft upptas från .särskild hjälpbehal 
lare vid ett tryck av ca 5 kg. 

Batterierna, som äro av Edisontyp 
med 24 celler B4H för 75 am ph med 32 Y 
llormalspänning, laddas normalt i serie 
med kompressormotorn och därjämte 
över ett automatiskt relä från linjen , då 
spänningen är ,lägre än den normala och 
kompressorn icke arbetar. 

Kontrollern är utförd med en körvals. 
en fartvändarvals och en tredje vals, kom
binerad med »död mans grepp». Körval· 
sen har lägen för växling, serie, parallell 
och urkoppling. I växlingsläge inkopplas 
motorerna i serie på hela motståndet. 
serie resp. parallell sker uppkopplingen 
automatiskt under förmedling av den 
automatiska lastkontrollen och ett accele
r~tionsrelä, varvid i parallell körniug 
även shuntlägena automati skt inkopplas. 

Manöverutrustningen provas enligt gäl
lande normer i provrummet. Därjämte 
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företagas prov i driftft)ed alla cskyddsk!l
por påsatta och meJ 'en belastning, ' som 

~ . . 

motsvarar motorernas 'kontinuerliga be
. lastning, varvid körning sker till dess 
fortvar:ighetstillstånd uppnåtts. Tempera
turstegringen får härvid icke överstiga på 
magnetspolar med klass B isolat~on, 

85° C mätt med motståndsmätning. För 
gnistsläckningsspolar tilIåtes en tempera
turstegring av 1050 C med termometer. 
för laminerade kontakter 50° C, för solida 
kontakter 75° C och för samlingsske

: nor och uttag 50° C. Startprov utforas i 
. provrum med motorerna ' kopplade i serie, 
varvid uppkoppling sk,er från steg till 

steg upp till full spänning, varefter från
koPPling sker. Femtio sådana prov ge

· nomföras med 2 min. intervall och med 
strömmen uppgående till 300 ro av kon

· tinuerlig ström på motorerna vid 600 V 
och 5 kg lufttryck på apparaturen. 

Linjekontaktorerna provas i provrum
met med ,inkopplade motstånd och induk
tariser, motsvarande förhållandena i drift. 

· och härvid skola de utan anmärkning 
bryta kretsen 10 gånger i följd inom 2 

min., dels med stora strömmar icke un
derstigande l 200 amp., dels med små 
strömmar icke överstigande 100 amp . 
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