I-Iur bygger man en spårvagn?
AV INGENJÖR A. CARLSSON, ASEA

Bland spårvägsmännen finnas givet
vis många som på grund av sin verk
samhet äro väl insatta även i till
verknings tekniska spörsmål. För det
stora flertalet av dem som i sin dag
liga gärning på ett eller annat sätt
taga befattning med spårvagnar men
som icke haft anledning eller tillfälle
att syssla med vagnarnas tillverkning
kan det däremot kanske ha ett visst
intresse att genom en kort orientering
få ett svar på den i rubriken .fram
ställda frågan.
Utvecklingen på spårvagnarnas om
råde kännetecknas av att allt större
vagnenheter utföras, samtidigt som
man strävar att genom konstruktiva
åtgärder och val av lämpligt material
hålla vagnvikten nere. Denna utveck
ling har medfört en radikal omlägg
ning av både vagrutrnas konstruktion
och de aI'betsmetoder, som tillämpas
vid deras tillverkning. Den ökade stor
leken på vagnarna har bland annat
orsakat att man övergått lillboggi
typer i stället för det tid igare allmänt
använda tvåaxliga utförandet, vilket
med hänsyn till framkomligheten i
kurvor icke kan komma ifråga för
vagnar över en viss längd och vid
stora vagnar kan medföra olämpligt
hög belastning per hj ulaxel. Vagns
korgens konstruktion har undergått
stora förändringar, främst betingade
<liV kravet på låg vagnvikt. I vagnar
av den traditionella typen utfördes
vagnskorgen med en stomme av trä,
uppbyggd på en ram av valsat profil
järn samt förstagad med snedsträvor
och förstärkningsplåtar, och denna
stomme kläddes sedan med plåt på ut
sidan. Numera byggas vagnskorgarna
i regel till övervägande delen av stål
plåt som är tillräckligt kraftig för att
upptaga förekommande belastningar
och sålunda samtidigt tjänstgör som
stomme och ytterbeklädnad. På detta
sätt ha mycket betydande viktbespa
ringar kunnat göras till stort gagn för
spårvägsdriftens ekonomi. Det nya ut
förandet är även att föredraga ur sä
kerhetssynpunkt, eftersom den hela
stålkorgen skyddar passagerarna bätt
re vid kollisionstillfällen o. d. I avsikt
att ytterligare reducera vagnvikten
har man även börjat bygga vagnar
med korgar av lättmetall i stället för
stål, och det är möjligt att detta ut
förande kommer till större använd

ning i framtiden. Det förefaller dock
som om någon mera genomgripande
reduktion av vikten icke vore att vin
na på denna väg.
Vid beställning aven serie spår
vagnar lämnas givetvis ganska be
stämda direktiv beträffande vagnarnas
storlek och utseende i huvudsak samt
intel'lorens disposition. Denna be
stämmes ju av sådana faktorer som
antalet sittplatser och ståplatser, be
talningssystem m. m. och bör utfor
mas så att bekväm passage genom
vagnen och över huvud taget snabb
och smidig betjäning av passagerarna
möjliggöres. Man kan för närvaran
de märka en tendens att öka antalet
ståplatser i förhållande till sittplats
antalet - man ernår därigenom en
vid tidpunkter av hög trafikintensitet
önskvärd ökning av transportkapaci
teten och större uppmärksamhet
ägnas därför åt utplaceringen av håll
stänger o. d.
.
Innan tillverkningen kan sättas i
gång i verkstaden måste ett omfat
tande beräknings-, konstruktions- och
utredningsarbete utföras. Endast ge
nom krävande och tidsödande hållfast
hetsberäkningar kan man komma fram
till en konstruktion som förenar er
forderlig :styrka och säkerhet med
minsta möjliga vikt. Sedan konstruk
tionen fastlagts i stort, kan man pfl
börja dess utformning i detalj, vilket
är ett ·betydande företag; för enbart
den mekaniska delen i en modern vagn
måste mer än 800 konstruktionsrit
ningar utföras, och härtill komma se
dan alla ritningar för motorer, kon
troller och annan elektrisk utrustning.
Under konstruktionsarbetets gång
upprätthålles en intim kontakt med
beställaren så att uppkommande pro
blem kunna få en allsidig bedömning
och lösas på det ur olika synpunkter
bästa sättet.
I samband med konstruktionen må
ste allt erforderligt material anskaf
fas. Det normala råvarulagret hos en
större industri erbjuder väl i regel
tillräckliga kvantiteter av råmaterial
för arbetets igångsättande, men är det
fråga om en större beställning, kom
ma ju betydande mängder av vissa
materialslag att förbrukas, och man
måste då se till att inköp göres ·i tid
så att lagren hållas vid lämplig stor
lek. Men det är icke endast råmaterial

som erfordras. Även om vagnutrust
ningen till allra största delen tillver
kas av vagnleverantören så finnas
dock en hel del speciella utrustnings
detaljer, vilka ·inköpas från firmor,
som specialiserat sig på ifrågavaran
de områden. Sådana detaljer äro t. ex.
de numera mycket använda gummiav
fjädrade vagnshjulen, gummikuddar
för avfjädring, fönster av splitterfritt
spegelglas, ackumulatorer för belys
ning och hjälpström, magnetiska s-ken
bromsar, rmeumatiska bromsutrust
ningar (med undantag för de meka
niska överföringsdetaljerna), ström
brytare, tryckknappar, signallampor,
ringklockor, högtalaranläggningar osv.
Många av dessa detaljer importerades
tidigare, Qch betydande svårigheter ha
uppstått genom den nuvarande av
spärrningen. Det är emellertiLl gläd
jande att konstatera, att svenska fir
mor på detta område liksom på åt
skilliga andra med framgång tagit
upp tillverkningen av många detaljer,
som icke längre kunna erhållas ut
ifrån.
En synnerligen viktig del av förbe
redelserna för den egentliga tillverk
ningsprocessen är planeringen av
verkstadsarbetet.
Planeringsavdel
ningen har till uppgift att ta hand
om alla inkommande beställningar,
skriva ut material- och arbetssedlar
för alla erforderliga ar,betsoperationer
samt fördela och samordna tillverk
ningen i de olika verkstadsavdc1nin
garna så, att de olika detaljerna fi)re
Egga färdiga, då man behöver dem i
monteringsavdelningen. När hopsätt
ningen aven vagn har påbörjats, skall
den sålunda kunna fortgå kontinuer
ligt utan avbrott och dröjsmål, vilka
försena leveransen och ha till följd
att dyrbart verkstadsutrymme blocke
ras i onödan till förfång för andra
tillverkningsobjekt. Mycken uppmärk
samhet måste ägnas åt sådana orga
nisatoriska frågor, särskilt vid indu
strier med stor orderstock och blan
dad tillverkning. Om det klickar i fär
digställandet a v någon enda detalj,
kan detta rubba hela monteringspro
grammetoch ofta väsentligt öka fram
ställningskostnaderna.
Härmed ha konstruktions- och pla
neringsavdelningarnas
huvudsakliga
arbete berörts. I det följande skall en
redogörelse lämnas för själva verk

Fig. r. Bockning av plåt i kantbocknings

Inaskin.
sta<:lsarbetets gång vid tillverkning av
moderna spårvagnar. Som illustratio
ner återgivas några fotografier från
Aseas vagntillverkning.
Såsom redan nämnts utföras kor
gar och boggier huvudsakligen av
stålplåt. Det första tempot i behand
lingen av plåten är tillskärningen SGc:1
sker i maskinsax då raka konturer ön
skas och med svetslåga i andra fall.
För att ge plåtdetaljerna tillräcklig
styvhet och bärkraft ·bockar man upp
deras kanter, vilket sker i särskilda
kantbockningsmaskiner (fig. I) . Ge
nom a tt ett plåtmaterial väljes som är
mera högvärdigt än vanligt hande:s
järn kunna genom kantbockning
åstadkomna profiler göras lättare än
normala valsade profiljärn med sam
ma Ibärkraft. Grövre sektioner kunna
dock icke lämpligen åstadkomma,; på
detta sätt, och på vissa ställen i vag
narnas under reden, där relativt grova
balkar erfordras, användas därför
fortfarande valsade profilj ärn. Kant
bockningsmaskinerna k,unna även an
vändas för att pressa ·upp längsgåen
de korruger·ingar i t. ex. sidoplåtarm
till en vagnskorg, varigenom dessa f[,
ökad styvhet.
För sammanfogning av de olika de
larna i korgar och boggier användes
uteslutande elektrisk svetsning. För
den i svetsfrågor initierade kan näm
nas, att Asea för närvaran.de endast
använder sig av bågsvetsning vid
vagnfabrikatiol1 - såväl stum- som
kälsvetsar förekomma men att
punktsvetsning möjligen kan komma
att tillämpas i framtiden. Nitning fö
r ekommer däremot icke alls, och skru-

var anvälides endast för monterillg a\'
inredningsdetaljer o. d. samt för ybsa
fÖl'bindningar, som måste vara lö,
tagbara.
Den elektriska svetsningen har be
tytt ett oerhört fram steg i fabrika
tionstekniskt hänseende, men den mi',
steutföras med sakkunskap och om
sorg, om pålitliga fogar skola erhal
las och besvärande deformationer och
krympspänningar undvikas . För kon
troll a v svetsfogar användes i stor ut
sträckning röntgengenomlysning, som
ofelbart indikerar ,blåsor eller slagg
inneslutningaI' i svetsen. En ganska
stor måttnoggrannhet måste även iakt
tagas vid hopsvetsning av moderna
vagnar. I och för sig har det väl inte
någon Faktisk betydelse, om de olika
enheterna i en serie vagnar s·l<JUlle va
riera någon centimeter i längd, men
med tanke på att t. ex. fönster, som
levereras i bestämda standardmått,
skola kunna sättas in utan något pass
ningsarbete, måste måttoleranserna
hållas ganska snäva. Den totala läng
den hos en färdig 12-13 m vagn av
viker högst 3-4 mm från ritnings
måttet. Vagnskorgar arv det traditio
nella utförandet med trästomme kräv
de icke så stor måttnoggrannhet vid
till verkningen, eftersom eventuella
måttdifferenser vid inpassning av fön
ster o. d. lätt kunde justeras genom
efter·b earbetning 1 träkonstrukt ionen .
Den mekaniska efterpntsningen av
svetsfogarna inskränker sig till bon
tagning av uppskjutande material me
delst sI ipskiva.
Vid tillverkning aven serie lika··
dana vagnar kan det ofta vara lämp·
ligt att tillverka särskilda fixturer i

Fig.
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vilka arbetsstyckena fasthilla~ under
svetsningen. Fig. 2 visar ett i det 11iir
maste färdigsvetsat underrede till en
vagnskorg för en av Ängbyhanans
vagnar. Som synes är underredet nle
deIst tv ingar fastspänt i en fixtur av
längsgående U-balkar med tvärfö(
stagningar av vinkeljärn. Sådana fix
turer underlätta uppriktningsarbetet,
som alltid är en besvärlig procedur,
och befrämja måttnoggrannheten. På
bild en är underredet placerat upp och
ned. Eftersom man icke vill svetsa
und eri från, om det kan undvikas, må
ste arbetsstycket vändas under svets
ningens gång, och det gäller då att
planera svetsarbetet så, att icke fler
vändningar än nödvändigt behöva
företagas.
Fig. 3 visar några vagnskorgar fö:
Ängbybanan i olika stadier av till
verkning. Närmast åskådaren synes
ett un<:lerrede, färdigsvetsat och rätt
vänt samt uttaget ur fixturen; på si
dorna ha dörrportaler svetsats fast.
På de övriga korgarna ha stoI.par
rests samt front- och sidoplåtar helt
eller delvis påsvetsats ; de båda yttre
vagnkorgarna i bakre raden In iver.
försetts med tak. På fig . 4 synas äVf:n
i bakgrunden ett par »plåtfärdiga»
vagnskorgar. Det förekommer även,
att vagnens sidoväggar helt färdig
svetsas, innan de fästas vid underre
det; på de ifrågavarande vagnarna har
det emellertid av olika skäl befunnits
lä mpligare att först svetsa fast stol
parna mellan fönstren i sina lägen
och <:lärefter fästa väggplåtarna på
stolparna. Tak som tillverkas av plåt
fä rdigsvetsas däremot alltid innan tie
anbringas på vagnarna. På fig. 4 sy

Ett underrede till en vagn för Anghybanan, inspänt i fixtur för svetsnittg.
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nes i förgrunden ett par i det närma
ste färdiga plåttak. Vagntaken utsät
tas emellertid för ganska små bela~t
ningar, och det händer därför fortfa
rande ibland, att de utföras av trä. r
så fall avslutas stålkonstruktionen upp
till av ett .band runt hela vagnen ovan
för fönstren, och väggarna samman
hållas av ett antal svetsade stålbågar.
Vid sidan av stålbågarna fästa5 se
dan träsparrar, som bära upp taket.
I sidoväggarna upptagas där så e~·
fordras inspektionsöppningar, genom
vilka eventuella kontaktorer, kabel
kopplingar till kontrollerna e. d. äro
åtkomliga. Öppningarna täckas på ett
senare stadium av tillverkningen me
delst låsbara luckor på gå ngjärn.
Sedan plåtstommen färdigställts, på
börjas inredningsarbetet med inmoll
tering av lufbbromssystemets pneuma
tiska detaljer, dvs. luftbehållare, kOlll
pressorer, rör·ledningar, reduktions-,
back- och säkerhetsventiler osv. Rör
ledningar för pneumatiska hjälpappa
rater, såsom vissla, klocka, sandappa
rat och skenskrapor, läggas också in.
I detta sammanhang påmonteras
även buffert- och draganordningar.
Numera förekommer det även att vag
narna förses med automatiska kopp
lingar. För Ängbybanans vagnar, som
skola kunna hopkopplas till tågsätt
vari ingå två eller tre motorvagnar
manövrerade från den främsta vag
nen genom s. k. multipelkoppling, an
vändas mycket fulländade kopplings
anordningar, vilka då vagnarna föras
mot varandra automatiskt åstadkom
ma såväl den mekaniska för.bindning
en mellan vagnarna som med pneuma-

Fig. 3. Vagnskorgar för Angbybal1ans vagnar i olika stadier av tillverkning.

tisk hjälp hopkopplingen av de elek
triska kablarna. Kopplinga rna äro
vridbara och styrda från boggierna på
sådant sätt, att de fungera lika bra
i normala trafikkurvor som på rak
sträcka. Kopplingarnas frigöringsan
ordning är pneumatiskt manövrerad,
och för att koppla isär vagnarna be
höver man sålunda endast påverka en
tryckluftventil.
Därpå lägges golvet in och måla s
omedel.bart en eller två gånger; det
slutstrykes först när vagnskorgen är
färdig. I golvet uppta.ges revisions
luckor, genom vilka motorernas bors
tar och eventuella omformare och hat
terier äro åtkomliga, samt luckor för

Fig. 4. I bakgrunden ett par »p låtJärd(I1(/l) vagnskorgar får Angbybanans vagnar, i fiir
grundelI ett 1"1' i det närmaste färdiga plåttak.
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påfyllning av sand i boggiernas sand
apparater. En del andra trädetaljer,
såsom lister, reglar och stolpar, på
vilka inredningsdetal ier skola fästas,
sparrar för innertaket osv. monteras
också ·in, vqrefter 'plåtytorna värme
isoleras invändigt genom korkmål
ning. Samtidigt utföras de förbere
da nde målningsarbetena på utsidan.
Plåtytan rengöres genom sandbläst
ring eller - vilket numera är vanli
gare - genom .behandling med något
fosforsyrepreparat, varefter ytan g run
das och spacklas.
Nästa etapp .i utrustningen är krub
larnas förläggning. Detta arbete, som
i äldre vagn typer icke eflbjöd några
större svårigheter, har på grund av
den allt vidlyftigare elektriska utrust
ningen kommit att kräva större upp
märksamhet. Den sammanlagda kabel
längden kan i en modern vagn uWgå
till en halv mil, och det är tydligt, att
man redan under konstruktionsarbe
tet måste ta hänsyn till kabelknippen
av sådan omfattning och se till, att
erforderligt utrymme reserveras för
dem. Överallt där så är möjligt in
byggas numera ordentliga kanaler för
kablarna, men på sina ställen kan det
dock vara ett ganska besvärligt pro
blem att anordna en lämplig förlägg
ning.
Så snart kabelarbetet fortskridit så
långt, att det inte lägger .hinder i vä
gen, fortsättes utrustningen med in
läggning av innertaket och väggarnas
träklädsel, varvid samtidigt tomrum
men i tak och väggar fyllas med hög
poröst, flexibelt isolermaterial, in.mon
tering och koppling av elektriska ap
parater såsom kontroller, motstånd,

Fig. 5. Färn(,?a vagnskorgar för Göteborgs Spårvå"gar.
huvudbrytare, eventuella kontaktorer,
belysnings- och högtalarutrustningar
m. m., insättning av fönster, dörrar,
dörrmekanism, stöttor, hålls tänger
osv. Sedan dörrar m. m. kommit på
sin plats målas vagnen färdig på ut
sidan. Det invändiga målningsarbetet
är ganska obetydligt. Väggarnas trä
klädsel, som vanligen utföres av ädel
trä, t. ex. teak eller mahogny, levere
ras från snickarverkstaden tillskuren i
lämpliga längde r samt lackerad och
polerad, och vid monteringen behöver
man därför endast passa in och skruva
fast de olika styckena. Innertaket, som
utföres a v masonite, klistras ibland
med spännpapp och målas, men det
förekommer också att det spännes med
konstläder. I så fall inskränker sig det
invändiga målningsaf1betet till mål
ning av golvet och vissa metalldelar.
Vid det hittills vanligaste utförandet
av golvet täckes detta med trallribuor
av t rä. Numera lägger man ofta ma
sonite på golvet och ovanpå denna en
refflad gummi matta eller en kork
matta med pålagda trärihbor.
Sofforna kunna nu sättas på sin
plats och ytterliga re smådetaljer så
som utvändiga transparentskyltar och
invändiga skyltar monteras in. Slutli
gen monteras strömavtagaren med sin
neddragningsanordning på vagntaket,
ooh därmed är vagnskorgen färdig.
Fig. S visar några korgar för Göte
borgs Spårvägars nya vagnar i fä r
digt skick.
Parallellt med arbetet på vagns
korgarna fortskrider tillverkningen av
boggierna. Dessa utföras med ett ram
verk av kantbockad stålplåt, för sett
med lagergap för hjulaxlarnas lager-

boxar. Svetsning användes huvud~ak
ligen för hopfogningen. Fig. 6 visar
ett a ntal färdigsvetsade boggiramverk.
Bilden kan också tjäna som exempel
på hur olika detaljer tillverkas i se
rier och uppläggas i förråd för att
vara till hands då monteringsa vdel
ningen behöver dem.
Sedan ramverket .hopsatts inmonte
ras de delar som skola överföra be
lastninge n från vagnskorgen till bog
gin. Dessa utgöras vanligen av i län
kar upphängda bladfjädrar på 'I<l"uer'l
sidan av boggin och en vågbalk, sone
vilar på bladfjädrarna och på sin mitt
har en panna, avsedd att uppbär?
vagnskorgen, samt på båda sidor stöd
plan för korgen. På Hg. 7, som vIsar

några boggier under hopmonteriug,
synas dessa detaljer ganska väl. Fjäd
rarnas länkar äro upphängda på så
dant sätt, att de kunna röra sig i tvär
riktningen ett par centimeter åt \'ar
dera sidan och äJven någon millimeter
i längdriktningen. Man får därigenom
en mycket mjuk upphängning av
korgen.
Sedan boggi ramen ytterligare kom
pletterats med sandlådor, vissa detal
jer till bromssystemen, kablar till mo
torer och skenbromsar m. m. är den
klar att hopmoriteras med !1lotorer.
hjulaxlar och hjul.
Hjulaxlar med påkrympta hjul le
vereras från järnverk med sådan till
verkning som specialitet. Förr i ti rlen
utförde järnverket alltid dessa delar
helt och hållet. I moderna vagnar an
vändas emellertid i stor utsträckning.
fjädrande hjul med gummi som elas
tiskt medium mellan hjulringen och
hjulnavet. Hjulets fjädrande centrum
inköpes då från specialfirmn, Ilncter
det att j ärnverket tillverkar åxcln och
hjulringen samt ombesörjer hjulens
hopsättning och påkrympning på
axeln .
Kugghjulet, över vilket motor:l dri
ver hj ulaxeln, gj ordes förr 0ft<l. delat
i två halvor och kunde då påsättas pii.
axeln vid vagnens montering. Numera
utföras kugghjulen alltid heb. och
sändas till järnverket, som krymper
på dem på axeln, innan hjulen pi,sat
tas. Ä ven bromsskivorna kU1~na utfö
ras hela. varvid de måste påmonteras
av järnverket, men det förekommer
också, att de göras delade; i båda fal
len måste bromsskivorna fästas med
axelkilar, eftersom enbart pikrympt3.

Fig. 6. Boggiral11ar ullner svetsllillg.
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Fig. 7. Hopsättning av boggier.

skivor skulle kunna lossna på grund
av det vid bromsningen ut '{ecklade
värmet.
Motorerna äro .i De allra flesta fall
spårvagnsupphängd3., dvs. motorstom
men vilar på ena sidan medelst ett pa r
tasslager direkt på hjulaxeln, under
det att den andra sidan via fjädrande
gummiblock uppbäras aven hylla i
boggien. Hyllan är löstaJ51bar och in
sättes icke förrän vid motorernas in
montering. Numera äro tasslag ren
vanligen rullager och måste då Iikso:n
kugghjul och bromssk ivor sättas på
axeln före vagnshjulens påkrympning.
Hjulaxlarna lagras i boggierna me
delst rullagerboxar. I vagnar av kO:1
ventionellt utförande kunna lagerbo.';
arna röra sig i vertikalled styrda i
gejder i boggi ramen. D et förekom
mer dock ofta numera att man i stäl
let anordnar en elastisk infä 5tnil:g av
lagel'boxen i boggin . B oxen lagra s då
på ena sidan i bogg iramctl mcdc\sI
s. Ii:. silentblock, som bestar av dubbla
stålrör, det ena i det andra och mcti
mellanrummet fyllt med gummi, och
sålunda medger en viss vridning. Pä
andra sidan är lagerboxen utformad
som en tass på vilken b oggi l ~ vihr
med gummiblock eller spiralfjädrar
som mellanlägg. Man slipper dä rige
nom ifrån gejderna, som äro utsatta
för slitning och kräva mera underhåll.
Den tredubbla f j ädringen i hj ulen, la
gerboxarnas infästning ooh bogg ivag
gans bladfjädrar samverkar till att
giva vagnen en mjuk och behagl ig
gång.
Inmonteringen av motorer och hjul
axlar i boggin tillgå r på följ ande sätt :

Sedan lagerboxarna monterats på
axeltapparna anbringas
motorerna
med sina tasslager på axlarna . Axlar
na uppställas i riktiga inbördes lägen
med motorerna uppallade, varefter
boggin sänkes ned 'på axlarna . Slutli
gen insättas och åtdragas silentblock
bultarna, boggins motorhyllor med
sina gummi,blook inskj utas på sina
platser och fastgöras , och motorer
na sänkas ned på boggi hyllorna.
Av arbetet på boggierna å terstår
seclan huvudsakligen komplettering av
bromsutrustningen,
sandningsanord
ningarna och eventuella skenskrapor.
Vagnarna utrustas vanligen med föl
jandc bromssystem:
kortslutnings

brol11s, som är rent elektrisk och ut
nyttjar motorerna för alstring av
bromskraften, elektromagnetisk sken
brol11s, SO I11 ansättes direkt mot ske
norna och vanligen matas från sär
sk ild "
ackumulatorbatterier,
samt
tryckluft och handbromsar, vilka
bromsa 1110t bromsskivor på hjul
axeln ell er bromstrummor på motor
axeln. Tidigare har det förekommit,
att bromsklotsar av gjutjärn ansatts
direkt mot hjulringen, men denna ma
terialkombination, gjutjärn mot valsat
stål, ger en bromskra ft som varierar
sta rkt med hastigheten och blir myc
ket liten vid höga hastigheter. Den
slitning av ringarna som uppstår är
också mindre önskvärd. Man har dä r
för övergått till att använda särskilda ,
på hj ulaxlarna påkrympta brol11sski
vO!' av martinstål mot vilkas plana
ä ndytor pressas bromsklotsar av ett
spec iellt asbestmaterial med invävda
metalltrådar. Man får på Detta sätt en
j äm n och av hastigheten praktiskt ta
get oberoende bromskraft. Alternati
vet att bromsa på motoraxeln i stället
för på hjulaxeln har på sista tiden fåt t
ökad aktualitet. På grund av utväx
lingen mellan axlarna erfordras näm
lige n betydligt mindre brom skraft på
motoraxel n, och bromsutrustningen
kan därför göras avsevärt lättare.
Handbromsen kan även göras mera
snabbmanövrerad genom att man drar
ny tt ta av utväx lingen. Många andra
faktorer spela emellertid 1n, och vil
ken av de båda metoderna som bör fö
red ragas får avgöras från fall till fall.
Från de i vagnskorgen inbyggda
tryckluftcylindrarna vanligen en
för var j e boggi - överföres rörelsen

Fig. 8. Koppling

al)

statorer.

Fig. 9. Monteri/lg av kontroller.
till broms klotsarna med ett system av
dragstänger, som måste vara så utfor
mat, att ofrivillig manövrering av
bromsarna icke kan inträffa vid bog
giernas normala rörelser i förhållan
de till vagnskorgen. Dragstängerna
utföras av smidesjärn och förses med
spänn muttrar, medelst vjlka stänger
nas längd kan inj usteras så, att broms
system et fungerar på rätt sätt. Den
slutliga hopkopplingen och injuste
ringen bn givetvis icke ske, förrän
vagnskorgen anbringats på boggierna.
Sandap.p arater och skenskrapor äro
numera vanligen pneumatiskt 'b etjä
nade. Vid sandning med pneumatiska
apparater sprutas sanden genom ett
munstycke in under hjulen och ham
nar således exakt på d en plats, där
man vill ha den.
Sedan boggierna färdigs tällts place
ras de på ett spår i verkstaden, och
vagnskorgen sänks ned på dem. De
elektriska kablarna och tryckluftled
ningarna kopplas ihop, vilket ~ker
med elektriska och pneumatiska snacbb
kopplingar så, att en 'boggi vid behov
lätt kan frigöras. Hopkopplingen och
inj usteringen av bromsssytemet verk
ställes aven. Därefter kontrollerar
man den elektriska kopplingen, un
dersöker om motorerna arbeta med
rätt rörelseriktning osv. Slutligen an
slutes en kabel till strömavtagaren,
vagnen köres ooh manövreras på den
korta sträcka, som står till buds i
verkstaden, och eventuellt erforder
liga justeringar företagas. Vagnen är
därefter klar för leverans.
Den slutgiltiga provningen och in
justeringen utföres efter leveransen
under normala driftförhållanden.

I det förbigående har tillverkningen
av den elektriska utrustningen förbi
gåtts. Det skulle föra för långt att här
närmare gå in på denna tillverkning,
och de ofta mycket speciella problem
som äro förknij}pade med den. Ett par
bilder från maskin- och apparatmonte
ringen skola dock visas.
Fig. 8 visar en serie statorer till
motorerna för Äng>bybanans vagnar
under koppling. Statorerna äro svet
sade. Svetsning och gjutning använ
das fortfarande sida vid sida för detta
ändamål, Odl tillverkningstekniska
hänsyn få från fall till fall avgöra vil
ken metod som bör användas. Någon
mera märkbar viktminskning medför
icke svetsningen vid tillverkning av
likströmsmotorer, eftersom det mag
netiska flödet skall passera genom sta
torstommen, som därför alltid måste
ha en viss godstjocklek. Betydande
viktbesparingar ha däremot åstadkom
mits genom andra konstruktiva åtgär
der, i främsta rummet ersättandet av
bO:11Ullsisolationen i lindningarna med
mera värmebeständiga isolermaterial
- för närvarande vanligen asbest och
g limmer - varigenom motoreffekten
·har kunnat höjas utan ökning av de
ingående materialmängderna.
Fig. 9 visar några kontroller för
samma bana under montering. Den
växande vagnstorleken och motor
ef.fekten ha framtvingat nya manö
versätt och kontrollerkonstruktioner.
Samtidigt som de kontakter som ma
növrera motorn måste göras krafti
gare på grund av den ökade motor
strömmen, måste man se till att kon
trollermanövreringen icke blir för
tung och att erforderligt antal kon

på kontroUern,
vars vridning under manövreringen
måste vara mindre än ett varv. Vid
har tillämpats s. le indi
varvid kontroIlern
manövrerar motorerna via kontakto
rer
manövrerade strömställare - och där
för kan
liten och lättmanövre
rad. I detta fall har indirekt manövre
ring dock
redan av
det skälet, att ett
som inne
håller två eller tre motorvagnar, skall
kunna köras från den främsta vagnen
genom muhipelkoppling.

