
Stor-revision 


Om man flyktigt ser på en motorvagn före och 
efter en storrevision, kan man i regel inte just 
upptäcka någon skillnad. I bästa ,fall har den fått 
målningen förnyad och tar sig alltså prydligare 
ut, men för övrigt är den ungefär likadan som 
förut. Det kanske därför ligger nära till hands 
att tro, att det där talet om stor-revisåon är tomt 
skryt, men man behöver bara ströva omkring i 
Råsundaverkstaden ett par timmar för att komma 
underfund med begreppets verkliga innebörd. Låt 
oss tillsammans göra en rond där ute och se 
vilka öden en revisionsvagn går till mötes. 

Här kommer en A. I I in genom vagnhaHens 
portar och tas omedelbart under behandling. Se
dan de grejor 'lossats, som hålla vagnskorgen och 
boggierna Wlsammans, lyftes vagnskorgen upp av 
fyra elektriskt drivna domkraifter och placeras på 
två bockar. Boggierna bogseras ut av »knytnä
ven», en trirolig li,ten bogservagn och fara raka 
vägen till verkstaden. 

Vagnskorgens make up består inte bara i att 
eventuella skråmor i målningen bli botade. N ej, 
man går grundligare till väga. Handbromsanord
ningarna söndertagas, rengöras och justeras. 
Bromskättingarna utbytas, buffertar och dragan
ordningar rengöras och överses. Golvet repareras, 
och slitna fotsteg utbytas. Fönster och dörrar 
justeras, likaså sandappara:terna, borstskyddsan
ordningarna och fotklockorna. Överallt där något 
är förslitet eller felaktigt, få nya delar ersätta de 
gamla. 

Också vagnskorgens elektriska utrustning blir 
ordentligt genomgången, och alla fel och skavan
ker, som kunna vidlåda sådana detaljer som 
strömavtagare, strömbrytare, åskledare, kör- och 
bromsrnotstånd, kopplingsdosor, batterier, signal

ooh belysningsanordningar etc. granskas, förnyas 
där så behövs odhprövas. 

Under det vagnskorgen genomgår denna pro
cedur, äro boggierna ute på sina äventyr, och de 
äro minsann inte obetydliga. Så snart de av unge
fär 13 månaders omkringirrande på Stockholms 
gator rätt smutsiga boggierna hamnat över en 
revisionsgrop inne i verkstaden, kasta sig några 
herrar med hart när sadistisk sönderskruvnings
lusta över dem och plooka bort bit efter bit. Mo
torerna lyftas upp från sina ,bäddar och deras äd
laste delar hissas upp genom ett hål till våningen 
ovanför, där skicHiga händer uppdaga eventuella 
skröpligheter och förvandla motorstofilerna ,tii'! 
pigga motorynglingar. Det är en invecklad proce
dur. Ankarets kollektorer svarvas 000 glimmer
spåren fräsas ur. Ankarets isolation provas med 
2 000 volt växelström och lindningens motstånd 
mäts. Fältspolar och alla förbindelsekablar provas 
med 2 500 volt etc. etc. Alla felwktiga delar ersät
tas, ooh när allting äri oklanderli,gt skick plockas 
motorn ihop och provas åter med 2 000 volt. 

Samtidigt med motorn .få kontrollerna genom
gå en ingående rannsakning. Allting plockas ock
så här sönder, delar ,förnyas där så behövs, och 
isolationen provas med 3 000 volt. 

Under tiden får också det övriga av »underre
det» genomgå sin skärseld. AJilting göres grund
ligt rent, så att eventuella bräckor i godset upp
täckas. Hjulomsvarvas, och nya hjulringar sät
tas på, om så behövs, lagerskålarna få ny slitme
taIl, smörjdynor och tätningsringar utbytas, 
bromsstänger rengöras, ja, kort sagtt allt som kan 
plockas sönder blir sönderplockat, och aUt som 
behöver bättring blir botat och förnyat. 

Ja, så är då äntligen allt reviderat och renove

1. Fyra elektriskt drivna domkrafter lyfta vagnskorgen och 2. de frigjorda boggierna bogseras bort. 3. Efter c:~ 13 
månaders tjänst bära boggierna tydliga spår av Stockholmsgatornas modd och damm. 
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4. »Knytnäven~ drar iväg · med boggierna till verkstadshallen, där 5. i detta fall reparatörerna Montgomery och Lund
gren ögonblickligen börja den stora sönderplockningsproceduren. 6. Reparatör Linnell ser till att motorerna lyftas för

siktigt och 7. nu är bara resten kvar av vad som en gång varit stolta boggier. 

rat. Vagnens olika delar säJttas ihop, alla lager 
och slitytor smörjas, odh till slut isolations provas 
det hela med 2 000 volt. Vagnen provköres, var
vid särski'lt den elektriska bromsen ooh handbrom
sen noggrant provas. 

Ung och spänstig till själen vandrar så vagnen 
ut i trafiken. »S R» och datum är det blygsamma 
kännemärket på vad som förevarit. Det säger inte 
mycket för världen, men för var och en som fått 
bevittna vad vagnen genomgått, innan den för
setts med detta tecken, är det en garanti för att 
vagnen, när den nu åter börjar sin tjänst, motsva
rar så stora krav på säkerhet, som man rimligtvis 
'kan begära. 

* * 
* 

För att uppnå ökad driftsäkerhet har även en 
systematiskt fortlöpande isolationskontroll in
förts förutom den vid huvudrevision förekom
mande, varvid vagnarnas elektriska utrustning 
provas med högspänd växelström. Denna prov
ning sker i samband med dagrevision, och de 
vagnhallar, vari detta arbete pågår, ha utrustats 
med Itransfonnatorer, och dessutom, där växel
ström saknas, med omformare. 

Av övriga arbeten, som pågå i verkstaden, kan 
nämnas nybyggnad av 3 st. motorvagnar litt. 

Al och ombyggnad och modernisering av 10 st. 
motorvagnar litt. Aro och 20 st. boggisläpvag
nar Ett. B17. De sistnämnda ,förses med skinn
klädda resårsitsar och gummifjädrande hjul 1 lik
het med senast anskaffade boggis·läJpvagnar litt. 
B22 och B23 och sittpla;tserna bli för övrigt ord
nade på samma sätt som i B22. 

Då de gummifjädrande Ihjulen visat sig erbjuda 
stora fördelar genom en mjukare gång hos vag
nen och minskat underhåll, har som prov dylika 
hjul beställts för en boggimotorvagn litt. A I 3 
(Örbyvagn). 

Slu.tligen iha en del smärre arbeten utförts. N är 
alla ovannämnda arbeten äro färdiga, bör vagn
materielen vara i sådant 'Skick, att den trots sin 
ålder ännu många år bör kunna fylila sitt ändamål. 

Kostnaderna för samtliga här nämnda arbeten 
beräknas uppgå till 2 miljoner kronor, och då är 
att märka att i denna summa ·ingå ej utgi'fterna 
för det löpande underhållet. 

Under 1941 ha utförts 184 stor:revisioner (189 
under 1939). Härtill komma de extra motorrevi
sioner, som under året utförts på 100 motorvagnar 
(o under 1939). 

190 hjulax1lar och 817 hjulringar ha utbytts på 
motorvagnarna (101 resp. 690 under 1939). 

Systematisk isol3JtlonskontrolI (förutom vid 
storrev1sionerna förekommande) ha utförts, var-

ej 9. 
8. Motorerna gå den stora rannsakningen till mötes. 9. Här lägger lindaren Herlin tålmodigt i härvor vid ankarlindning 

för spårvagnsmotorn. 10. Lindare Eklund löder fast ankarlindningarna vid kollektorn. 
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II. Denna bild visar glimmerfräsning mellan lwpparlamellerna på ankarets kollektor. Det är hr Herlin, som är i farten 
igen . 12. Här sysslar hr Eklund med reparation och justering aven kontroller. 13. Ett spårvagnshjul svarvas och 14. 

ett kugghjul för en spårvagnsmotor hyvlas. 

vid sammanlagt 757 provningar verkställts på 
motorvagnarna (o under 1939). 

Kablar och fältmagnetspolar ha utbytts på 134 
motorer (83 under 1939). 

* * 
* 

Förutom de sedvanliga revisionsarbetena ha 
vid verkstaden i Råsunda under det gångna året 
omfattande al'beten utförts speciellt i syf,te att öka 
driftsäkerheten hos den rul!lande materielen, be
rättar ingenjör Harald Hjorth, och dessa arbeten 
ha nu i hög grad aktualiserClJts av svårigheten att 
nu anskaffa nya vagnar, och genom att spårvag
narna till följd av inskränkningar i busstrafiken 
i högsta möjliga grad måste utnyttjas. 

Vad som i ovannämnda s)'lfte planerats och del
vis utförts är i huvudsak inmontering av nya 
motorer och kontroller, ändring av äldre kontrol
ler, kabelomläggning ooh isolationskontroll. 

De 160 motorer, som nu inmonteras på såväl 
boggi- som 2-axliga vagnar äro av ~raftig typ, 
ven.t~lerade och försedda med rullager. De er
sätta äldre typer, som visat sig för svaga för nu
varande drift. I samband med motorbytet förses 
vagnarna med nya förstärkta hjulaxlar. 

Kontrollerna, som äro avsedda för b<;Jggivag
narna litt. Al I och AI2, äro av helt ny typ,s. k. 
flerstegskontroller med 23 kör- ooh 17 hromslägen 
mot nu förekommande II resp. 7. Avsikten med 

det stora antalet manöver lägen hos de nya kon
trol'lerna är att erhålla jämnare igångsättning och 
bromsning av vagnarna. Kontrollerna komma att 
inmonteras på 55 vagnar. övriga boggivagnskon
troller ändras och förses med s. k. separat Ijus
bågsutblåsning för kontakt:fingrarna. De 2-ax liga 
vagnarnas kontroller ha även genomgående änd
rats och ombyggts. Ändringen avser dels att bort
taga överspänningar, dels att göra kopplingen så
dan, att de bå'da motorerna vid bromsning arbeta 
oberoende av varandra, varigenom ett fel på en 
motor icke upphäver bromsverkan hos den andra. 

Ett omfattande arbete med utbyte av de elek
triska kablarna i boggimotorvagl1ar litt. Al I ha'r 
i stor utsträckning igångsatts. På grund av kab
larnas nötning genom vagnarnas vibration samt 
på grund av fuktighet, som i vissa faU inkommit 
i kablarnas isolationshöljen, har isolations1ö,rmå
gan avsevärt nedsClJtts, varför det ur dri,ftsäker
hetssynpunkt blivit nödvändigt ut,föra detta ka
be.lbyte. Arbetet är synnerligen tidsödande, då 
hela inredningen i vagnen måste nedmonteras för 
aJtt man s'kall komma åt kablarna. I samband här
med utföras förstärkningar av vagnskorgens si
dor och tak För att få ett hegrepp om kabel
arbetets omfattning kan nämnas, att till de 35 vag
nar, som här ifrågakomma (på 15 äro kablarna 
tidigare omlagda), åtgår 52 km kopparkabel med 
en sammanlagd vikt av 18 ton . 

17. 

IS. Vagnskorgen genomgår sin revision upplyftad på skjutbara bockar. 16. Målare Ahlström ger en plattformsskärm en 

välbehövlig make up. 17. Detta oansenliga tecken är beviset på att denna vagn tekniskt sett är tiptop. 
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