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Ängbyvagnarna i närbild 

AV VERKSTADSINGENJÖR FOLKE KARLSON 

De nya ängbyvagnarn:l ha nu börjat levere
ras, och då de äro utrustade med en hel del för 
SS nya tekniska detaljer, kan en liten oriente
ring kanske vara: av intresse. 

Av moderna spårvagnar krävs hög medelhas
tighet i förhållande till maximihastigheten. Vill
koren härför äro snabb igångsättnillg och efiek
tiv inbromsning. För att ernå detta har det vid 
planeringen av ängbybanetågens samman~ätt

ning visat sig nödvändigt att tillgripa ett större 
antal drivande och effektivt bromsande hjulpar 
pr tågsätt än tidigare varit fallet. Under det att 
tidigare största förekommande spårvagnståg 
bestått aven motorvagn och två släpvagnar 
med sammanlagt fyra drivande axlar är det av
sett att motsvarande tåg på ängbybanan skall 
bestå av två motorvagnar och en mellan dem 
kopplad släpvagn med tillsammans åtta drivande 
axlar. Möjligheten skall även finnas, att, om så 
visar sig lämpligt, koppla ända upp till tre mo
torvagnar och tre släpvagnar i samma tåg. Vid 
en dylik kombination av flera motorvagnar i 
samma tåg måste man, för att avsedd verkan 
skall erhållas, givetvis ordna så att motorvag
narna manövreras fullt likformigt, vilket lämp
ligast sker genom att vagnarna erhålla samma 
manövreringsimpulser från den främsta förar
platsen i tåget. 

Av denna anledning har valts ett s. k. indirekt 
manöversystem. Starkströmskretsarna mellan 
strömavtagare, startmotstånd och motorer sluta 
sig enbart inom respektive motorvagn. Manövre
ringen däremot sker från en gemensam manöver
kontroller med tillhjälp av kontaktorer och 
elektropneumatiska omkopplare, vilka manövre
ras med lågspänd ström, som genom en mång
fald ledningar ledes genom hela tågsättet. Detta 
indirekta manöversystem gör visserligen den 

elektriska utrustningen ganska komplicerad men 
är nödvändigt med hänsyn till de ovan antydda 
hastighetskra ven och medför dessutom den för
delen, att förarkontrollern får små dimensioner 
och blir mera lättmanövrerad än en motsvaran
de starkströmskontroller. Det har härigenom 
även varit möjligt att på ett ganska enkelt sätt 
göra igångsättningen automatisk. Vid start be
höver föraren, sedan först ett par förlägen pas
serats, endast föra kontrollerveven di rekt till 
önskat slutläge, varefter en särskild manöver
motor vrider kontrollerns regleringsvals med 
lämplig hastighet till det inställda slutläget. Vid 
igångsättning i stigningar eller med tungt tåg 
begränsas pådragningshastigheten och därmed 
motorströmmen av ett strömrelä, det s. k. acce
lerationsreläet, som reglerar manövermotorns 
hastighet. 

Som driftsbroms användes motståndsbroms
ning på sedvanligt sätt. Härvid äro kontroller
vev och regleringsvals direkt förbundna med 
varandra. För att bromsverkan skall inställa sig 
snabbt och säkert äro motorerna försedda med 
en extra fältlindning, som erhåller ström från 
vagnens ackumulatorbatteri. 

Vagnarna äro dessutom utrustade med tryck
luftbroms, som verkar genom tångbromsar på 
hjulaxlarna på såväl motorvagnar som släpva.g
nar. Luftbromsen är avsedd som stoppbroms vid 
hållplatser samt som reserv- och nödbroms. På 
släpvagnarna tillsättas tångpromsarna även ge
nom solenoider, som genomflytas aven del av 
motorströmmen från närmast gående motor
vagn, och tjänstgöra härvid som driftsbroms. 
För att förhindra att den sammanlagda kraften 
av motståndsbromsen och luftbromsen blir så 
stor, att hjulen låsa sig, äro särskilda åtgärder 
vidtagna. På motorvagnarna finns en särskild 
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Förarplmsen med konlrollervev, återinkopplingsknopp för linjekontak
tor, omkastningshandtag Jor fram och back, instrHmenlbord och längst 
till höger bromshandtag samt ovanför vindrutetorkare och mikrofon. 

elektropneumatisk broms regulator, som under 
på verkan av motorströmmen, reglerar trycket 
i bromscylindern, så att detta ej överskrider ett 
av bromsströmmen beroende värde. I släpvag
narna begränsas bromsverkan till ett visst 
högsta värde genom en fjäder av bestämd drag
kraft, som är inkopplad mellan tångbromsen å 
ena sidan och solenoiden och tryckluftcylindern 
å andra sidan. 

Vid nödbromsning sättes ytterligare en broms 
i funktion, nämligen den elektromagnetiska 
skenbromsen. Mittemellan hjulen är på varje 
boggisida anbringad en bromssko av järn, som 
medelst fjädrar är upphängd mitt över rälsen. I 
bromsskon är inlagd en kraftig magnetlindning, 
som tillföres ström från det i varje vagn an
ordnade ackumulatorbatteriet. Härvid suges 
bromsskon med stor kraft - ca 4000 kg 
mot rälsen. 

Luftbromsen och skenbromsen manövreras 
medelst ett särskilt handtag till höger vid förar
platsen. Skenbromsen tillsättes först sedan hand-

Golvparti vid förarplatsen med sandningspedal, vev för lyflnillg av 
nedfallet borstskydd samt Boschhorn för nödsignal. 

taget ställts i nödbromsläge. Luftbroms och 
skenbroms kunna även sättas i funktion medelst 
nödbromshandtag, som finnas placerade i samt
liga kupeer och på samtliga plattformar. Vid 
all nödbromsning brytes motorströmmen om 
manöverkontrollern står i fartläge. Däremot är 
det intet som hindrar att föraren med hjälp av 
kontrollern utför motståndsbromsning samtidigt, 
för att ytterligare förbättra bromsverkan. 

Då ett tågsätt lämnas utan tillsyn måste den på 
varje mittplattform anordnade handbromsen an
vändas som parkeringsbroms. 

Sandboxar finnas anordnade vid varje hjul 
och sandningen sker med tillhjälp av tryckluft. 

Manöverkontroller med avtagelI skyddskåpa. Reglerillgsvalsen t. v. 
och Jram- och backva!sw t. h. 

Sandboxarna äro försedda med elektrisk upp
värmning. På fram- och backkopplaren finnes 
anordnad en sandningsriktningsventil, som åstad
kommer att sandning endast sker genom de mot 
körriktningen svarande sandrören. Sandning 
sker genom nedtrampning aven vid förarplat
sen anordnad pedal, som har två olika lägen, 
motsvarande dels »bromssandning», varvid san
das endast framför främre hjulparet, dels »start
sandning», varvid sandas framför samtliga bog
gier i hela tåget. 

Systemet för signalgivning mellan konduktö



rer och förare skiljer sig avsevärt från det hit
tills ' använda. Signalgivningen sker med såväl 
Ijus- som ljudsignaler. Vid förarplatserna fin
nas bL a. en röd och en grön lampa. På mitt
plattformen i varje vagn finnas likaledes en röd 
och en grön lampa, men dessutom en gul kon
trollampa. Klarsignal samt signal att stanna vid 
nästa hållplats givas medelst därför avsedda 
tryckknappar, placerade på mittplattformarna 
samt på mellanväggarna mellan kupeer och 
plattform. Stoppsignal kan även givas från 
tryckknappar, placerade längre in i kupen. Då 
klarsignal ges från en vagn släckes den gula 
kontrollampan i samma vagn, men klarsignal 
hos föraren erhålles icke förrän klarsignal givits 
från samtliga vagnar i tåget. Härvid tändes den 
gröna lampan hos föraren samtidigt som en 
klocka slår ett slag och varskor om förändrin-

Den elektromagnetiska skenbromsen är upphängd i fjädrar på ca 8 
mm höjd över rälsen. Med hjälp all ett hävannsystem, som står i 
förbindelse med lIagnaxelns lagerboxar hålles delta allstånd konstant 
oberoende all vagnens nedfjädring. Då elström släppes genom sken
bromsen sliger den fast sig vid rälsen med en kraft av ca 4000 kg. 

gen. Ä ven de övriga . gröna lamporna i tågsät
tet tändas under det att de röda släckas. Ges 
stoppsignal från någon plats i tåget, släckas 
omedelbart de gröna lamporna och de röda tän
das, varvid nyssnämnda klocka åter ljuder hos 
föraren och anger förändringen. Om tåget på 
grund av fara måste stoppas omedelbart ges 
nödsignal genom upprepade dragningar i någon 
av de i varje vagn placerade genomgående sig
nallinorna. Härvid ljuder såväl hos föraren som 
i varje vagn en kraftig ton från ett s. k. Bosch
horn, samtidigt som de röda signallamporna 
tändas. 

För manövrering och signalering erfordras 
ett stort antal ledningar, som måste föras ge
nom hela tåget. De elektriska kopplingar, som 
erfordras mellan vagnarna, bli härigenom myc
ket talrika och skulle bli alldeles ohanterliga, om 
de utfördes som vanliga stickkontakter. Det har 
därför legat nära till hands att förse vagnarna 

Scharffenberg-koppel i kopplat läge. 

med automatiska kopplingsanordningar av system 
Scharffenberg, vilka äro så utförda, att ett kopp
lingsdon för samtliga elektriska ledningar sam
manbyggts med det mekaniska vagnskopplet. 
Vid hopkoppling av två vagnar behöva kopplen 
endast sakta tryckas mot varandra tills den me
kaniska hopkopplingen sker. Därefter öppnas 
automatiskt en luftventil, varvid de elektriska 
kopplingsdelarna medel st tryckluft pressas mot 
varandra. Losskoppling sker lika bekvämt me
delst tryckluft genom nedtryckning av ett hand
tag i förarhytten. Då kopplet ej användes skyd
das de elektriska kontakterna aven lucka, som 
fälles ned, då losskopplingen sker. Vid hopkopp
ling av två vagnar centreras de båda kopplings
halvorna automatiskt genom ett hävarmssystem 
som påverkas av boggiernas vridning. 

En annan nyhet, som torde komma att upp
skattas, är att vagnarnas dörrar äro tryckluft
manövrerade medelst tryckknappar placerade på 
mittplattformens rörstöttor och på mellan väg-

Ett SchmJJenberg-koppel. Lällgst t. v. synes ett losstagbart handtag 
för handmanövreringen (III den elektriska kopplingen. Det stig
bygellikllande handtaget användes för 10sSl1in~ av det mekaniska 
kopplet. Vanligen sker dock kopplingen medelst tryckl~rt fråll rn 

ventil i förarhytten. 
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Nödbrol1lshandfag och lil1manölJrerad nödsignalkollfllkt i kupe. 

garna mellan kupe och plattform. Dörrarna 
kunna även öppnas med tryckknappar, pbce
ra'de längre in i kupeerna. 

Vagnarnas ventilation sker enligt moderna 
principer medelst fläktar, som insuga friskluft 
från vagnssidan och pressa in den genom ka
naler, som utmynna dels vid golvet under sof
forna dels i springor omedelbart under fönstren. 
Under den kallare årstiden uppvärmes friskluf
ten i motorvagnarna genom värme dels från 
startmotstånden dels från nätspänningsmatade 
värmebatterier. Reglering av temperaturen sker 
medelst för hand inställbara blandningsspjäll 
och automatiskt medelst termostater. I släpvag
narna uppvärmes ventilationsluften genom ter
mostatreglerade nätspänningsmatade värmebat
terier. I samtliga vagnar finnas dessutom för 
tillsatsvärme direktverkande mindre värmeele
ment under sofforna i kupeerna och i förar
hytterna. 

Bland övriga nyheter kunna framhållas de 
elektriskt drivna vindrutetorkarna, högtalaran
läggningen för utropning av hållplatser samt 
instrumentbordet med sina instrument, såsom 
voltmeter för linjespänningen, amperemeter för 
motorströmmen, manometer för lufttrycket i 
huvudbehållare och bromscylindrar samt hastig
hetsmätare. 

Även strömavtagaren är aven för SS tämli
gen ny typ. Den är försedd med ett relativt 
brett toppstycke, som har särskild fjädring i för
hållande till rörunderstället i syfte att öka följ
samheten och möjliggöra en god strömövergång 
mellan kontaktledning och strömavtagare även 
vid höga körhastigheter. Toppstycket har två 
slitskenor, som t. v. äro av aluminium, men som 
sedermera, då vagnarna komma i reguljär tra
fik, komma att utbytas mot kolskenor, som slita 
kontaktledningen mindre och som ge mindre 
gnistbildning. 

Sist men icke minst bör framhållas att stor 
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Tryckknappar för dörrmanövrering och klar- och stoppsignal pla
cerade på väggen mellan kupe och plattform. Liknande tryckknapps

lådor finnas även på plattformens rörstöltor. 

uppmärksamhet ägnats även problemet att få 
vagnarnas gång så jämn och tyst som möjligt. 
Sålunda ha axelavstånden i boggien och boggie
centrumavståndet gjorts så stora som möjligt, 
nämligen 1.85 resp. 7-4 m. Motorernas kugg
växlar ha utförts med snedställda kuggar. Hju
len äro försedda med gummi fjädring i likhet 
med SS nyare boggiesläpvagnar. Mellan axel
lagerboxarna och boggieramen ä ro likaledes 
ljuddämpande gummielement inlagda. 


