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Som gångar av jät/ell/askar slingrar sig tunnelbanorna under de stora världsstäderna. Här en d,etalj av Paris' Metro. 

Spårstudier 1 London och Paris 
AV AVDELNINGSINGENJÖR ERIK DAHLBECK 

Det var givetvis med stora för
väntningar, som bolagets tunnel
baneresenärer efter iden kyliga 
färden på 3000 m höjd över 
Nordsjön hamnade i London den 
I, mars. Och det bör först som 
sist sägas, att dessa våra för
väntningar på ett rikt tekniskt 
utbyte inte kom på skam. Så
som framgick av överingenjör 
Ribbings kåseri, gjordes allt 
och mer till från våra värdar i 
både London och Paris för att 
besvara våra frågor. På under
tecknads lott hade det kommit 
att studera spåren och vad därtill 
hör, och jag skall därför söka 
ge några glimtar från detta 
område. 

Huvudparten 'av studierna ha
de f6rlagts till London, och nu 
efter hemkomsten kan bara kon
Jtateras, med rätta. Därmed 
icke sagt, att" Paris' »Metro» 
skulle vara sämre än Londons 
»Underground». Det var' två 
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förstklassiga trafikmaskiner, som 
vi såg, men av dessa två hade 
London de största tekniska pro
blemen, beroende på banans 
mycket egenartade typ. 

London har ca 20 mil enkel
spår i tuber, ca 10 mil enkelspår 
,i vanliga tunnlar och ca 30 mil 
enkelspår av ängbytyp. Av des
sa är tuberna de intressantaste. 

Så ser den apparat ut som används vid bYi
gandet av Londons tuber, den består av rote
rande skopor Jästade i en sköld, som pressas 

framåt med domkrafter. 

De började byggas redan på 
IS6o-talet och delvis har de SIl1 

tillkomst att tacka för, att en 
fransk ingenjör, Brunel, en gång 
blev nyfiken på hur skeppsmas
ken bar sig åt för att borra i trä, 
Denna, av sjöfolk förr i tiden 
fruktade varelse, använde ett 
sköldliknande verktyg i sin »för» 
och gr~ivde sig fram i vi rket, 
som sedan tapetserades med 
kalk. Då Londons stor-entrepre
nörer i våra dagar bygger en ny 
tub åt London Transport plagie
ras denna metod. Skillnaden är 
bara den, att skölden ersatts med 
en sådan av stål, försedd med 
roterande skopor samt kalken 
mecl ringar av gjutstål. Med 
hjälp av reglerbara domkrafter 
pressas skölden framåt i den 50 
miljoneråriga londonieran. Sam
tidigt roterar skoporna och skär 
ut materialet, som borttranspor
teras bakåt. Genom noggranna 
beräkningar och mätningar fast
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En tub i vardande. Domkrafter stiJaa mot redan färdig tub och trycka skölden framå t. Mas
sorna transporteras bakåt och sedan uppåt. 

ställes arbetsriktningen. Skall tu
ben böja av t. ex. nedåt, sker det
ta genom att öka trycket i de 
övre domkrafterna. Då tuberna 
ligga 40-100 m djupt, ha de av 
ekonomiska skäl måst göras 
trånga. Spelet mellan vagnstak 
och tubtak är endast 7,S cm och 
max. 40 cm i sida. Detta bety
der, att spåret har måst fixeras, 
och man har därför gjutit in syl
larna i betong. Spårets läge är 
bestämt i och med att tuben är 
klar och övergångskurva o. d. 
måste därför »schaktas fram,) 
från början. Avvikningarna f rån 
rätta läget brukar vara små. Om 

tunneldrivningen börjar på två 
. håll på t. ex. 2 km avstånd, bru
kar felet, då man möts, ligga vid 
ca 10 mm. i sanning ett gott be
tyg åt arbetets metod och den 
exakta vetenskapen, matemati
ken. Rälerna äro tunga och ha 
smal fot, vilket är vanligt i Eng
land. De fästas i stålstolar med 
träkil. Två sttömskenor finns 
med återgång i mitten. På ban

gården avbryts strömskenorna 
ofta, men då de långa vagnarna 
har flera strömavtagare, hindras 
strömavbrott. 

Växlarna är enkla och robus
ta. Någon särskild special räl till 
tungorna har man inte, utan den 
vanliga smalfotade rälen hyvlas 
ti Il. 

Det säger sig självt, att allt 
banunderhåll måste bli mycket 
besvärligt. Både det stora under
hållet med räls- och slipersbyten 
i 2s-mannalag och det lilla un
derhållet med åtdragning av bult 
o. s. v. i s-mannalag. Allt detta 
göres på 4-timmarspass efter kl. 
24. Nattrafik existerar sålunda 
inte. Det är svårt nog ändå för 
banavdelni ngens l soo-mannaor
ganisation att klara allt på den 
korta tiden. Vi hade tillfälle 
vara med på några nattjobb, och 
ett byte av två svetsade 100 m 
räler gick till på följande sätt. 
Vid 23-tiden samlades befälet på 
ett banmästarkontor, ganska ruf
figt föresten. Där inväntades 
alltid med spänning, under den 
kalla årstiden, ett besked från 
trafikledningen i Leicester Squ
are, om man räknade med isbild
ning på strömskenorna eller ej. 
Om så vore, fick det 14 dagar i 
förväg programtryckta arbetet 
ställas in och ersättas med annat 
jobb. Och trafiken körde ut med 
specialvagnar och sprutade rä
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I växlar avbrytas strömskenorna i nö"dvändig 
_ omfattning. Obs! den engelska rälen med Här går en tub i dagen. T. v. ser man hyllan, 

Fjädertungad växel. Tungan av normal _ kilning i stol av den smalfotade rälen. Tågen som tjäns/giir som ljuddämpare. I bildens mitt 
engelsk räl. uppställas i det .fria. övergångsväxel i kurva. 
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Här går linjen på lerbank, som sjunker, och 
trots förstklassig ö'verbyggnad måste farten 
reduceras. En hastighetstavla visar detta, som 
får sin belysningsström från strö·mskenorna. 

le rna med anti-isvätska. Varom 
icke satte man full fart. Banans 
lastade och bemannade, snabba 
arbetståg ryckte ut från den sto
ra centraldepån inne i London och 
körde till mötesplatsen, någon 
station. Sedan det kontrollerats, 
att strömmen var frånslagen, bör
jade arbetet. Denna kontroll var 
förresten enkel. Om belysningen 
inne i tunneln ej gick att släcka, 
var strömmen frånslagen. Och 
om laget behövde ström till sina 
arbetsmaskiner, kunde lågspänd 
ström kopplas på i strömskenor· 
na i stället. Med hjälp av några 
lyftblock i taket kunde sedan rä
lerna, sedan kilarna lätt slagits 
loss och skarvarna öppnats, bytas 
ut. I arbetet spelade de långa lå
ga transportvagnarna och loket 

Isbildning på strömskenan vållar stort besvär. 
För att fö'rhindra sådan bestryks skman med 
anti-isolja. Här ses ett magasin för sådan 
olja. Strömavtagaren släpar över fyra rullar 
som badar i oy'a och för oljan med sig 

längs strömskenan. 

Under några korta nattimmar äger här ett rälsbyte rum i karbidlampornas fladdrande 
sken. Sikten är dålig i kurvan och dä~rör är signalerings- och repeteringstekniken 

högt uppdriven. 

med ackumu!atordrift den största 
roll. Man utnyttjade vagnarna i 
mesta mån, och med hjälp av 
gälla visselsignaler samarbetade 
förmannen med lokföraren. Då 
arbetet var klart, skedde samling 
och telefonrapport till Leicester 
Square. Risken att någon glöm
mer sig kvar är inte stor. Käns
lan av att man måste vara på sin 
vakt har genomsyrat alla. Bara 
att stå i spåret, då arbetståget 
sakta backar fram emot en i en 
kurva i halvmörkret, skulle t. o. 
m. hos en tjurfäktare alstra ett 

själstillstånd, renons på all tjus
ning. Men den engelska flegman 
kommer här väl till pass, och 
överbanmästaren Dean kan nog 
som regel färdas hemåt med gott 
samvete på morgonsidan iförd 
sin kubb. 

Genom den stumma ingjut
ningen av syllarna, som dess
utom äro av extra hårt trä, yar
rah, orsakas svåra reffelbild
ningar. Någon vanlig filning 
göres dock ej, troligtvis därför, 
att det inte hjälper. Reffelbild
ningen rår med andra ord. I stäl-

Många slags rälsskarvar har sett dagens ljus. Här en ny typ pir London med t. v. obekanta 
egenskaper. Modell »Ellsom. 
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En bild från banavdelnillgens fårråds- och
 
driftstomt i det centrala London.
 

Areal 70 000 111 2 !
 

let byts skenorna och slipas i en 
stor, stationär maskin i central
depån. 

Tuberna övergår som regel i 
förortslinjer av järnvägstyp. 
Ä ven på dessa måste det stora 
underhållet göras nattetid. Små
underhållet dock på dagtid. Där
vid användes ibland hastighets
tavlor, som vid mörker tar belys
ningström från strömskenorna. 

Risken för isbildning är rätt 

stor, enär luften är mycket fuk
tig och temperaturen ofta svän
ger kring 0°. En automatisk me
tod att smörja strömskenorna 
har införts. Ett par lådor place
ras före motlut och sedan. spri
des anti-isvätska i hundratals 
meter av den slädliknande ström
avtagaren. 

Banavdelningen förfogar över 
en stor upplagsplats i det centra
la London, Lillie Bridge Depot. 
Denna mycket viktiga plats upp
tager en yta av inte mindre än 
500X IS0 m2

, och platsen är ut
rustad med alla tekniska hjälp
medel såsom traverser, autokra
nar, en 250 m lång svetsnings
verkstad m. m. 

Vi fick ett mycket starkt in
tryck av den precision, varmed 
de ständiga nattarbetena ut
förs. Under kriget klarades mån
ga svåra uppgifter. En gång 

träffades en station aven tung 
bomb. Medan brandmännen be
kämpade elden från en gashu
vudledning, reparerades statio
nen, som hotade att störta in 
allt under det nya bomber hag
lade. 

l Paris fortsattes studierna, 
och vi fann där en banavdelning, 
som arbetar på samma sätt i 
stort sett som vår egen. Det är 
ju så att normala järnvägspro
blem är lika över hela världen 
och i Paris är tunnlarna av 
samma typ som vår Södertunnel, 
sålunda dubbelspåriga. Längden 
i enkelspår utgör ca 300 km så
ledes ungefär hälften av London
nätet. Spåren var mycket bra 
och utan refflor beroende på att 
man dels ha r spåren i ballast dels 
har möjlighet att hålla efter reff
lorna med filning. Underhållet 
bedrives liksom i London natte
tid och efter samma principer. 
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