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Torontos tunnelvagnar 
Av byrdingenjör BENGT VALLANDER, AB Stockholms Spdrvägar 

I samband med beslutet om att en tunnelbana 
skulle byggas i Toronto i Kanada beställde 
Toronto Transportation Commission år 1952 
104 tunnelvagnar hos den engelska firman 
Gloucester Railway Carriage & Wagon Co. 
Ltd. för denna den första tunnelbanan i 
Kanada. Från början avsåg man, att samt
liga vagnar skulle byggas av stål, men se
dermera beslöt man för att prova alumini
umvagnar, att de 4 sista vagnarna skulle 
byggas med korgstomme av legerat alu
minium. 

När Stockholms Spårvägar i början av 
förra året sände överingenjör Kekonius och 
mig till England för att studera tunnelvag
nar med korgstomme av aluminium, besökte 
vi även Gloucester Railway Carriage & 
Wagon Co. Ltd., där företagets chefkon
struktör Mr Sinclair visade oss de två sista 
aluminiumvagnarna, som just var under 
byggnad. Han talade bland annat om, att 
firman fått beställningen på dessa tunneI
vagnar för Toronto i hård konkurrens med 
utländska tillverkare. Denna prestation hade 
tydligen uppmärksammats på högsta ort, och 
den engelska drottningen hade lovat att 

UDK 625·623 (71) 

komma och bese tillverkningen, vilket man 
inom företaget var mycket glad och stolt 
över. Detta hade även vi två svenskar 
glädje av, då man på grund av drottningens 
stundande besök ändrat tillverkningstakten 
något, vilket gjorde, att den dag vi befann 
oss i Gloucester var vagnarna i de för oss 
mest intressanta tillverkningsskedena. 

Vagnarna är så utförda, att de ständigt 
går kopplade i 2-vagnsenheter. Varje tåg 
består av upp till 4 sådana enheter, dvs. 
högst 8 vagnar i etC tåg liksom här i Stock
holm. I varje 2-vagnsenhet finns förarhyt
ter endast i enhetens yttre vagnändar. Dessa 
hytter, som endast upptar en tredjedel av 
vagnens bredd kan även ~nvändas som tåg
vaktshytter. 2-vagnsenheterna har i de yttre 
vagnändarna automatiska koppel, tillverkade 
av G D Peters & Co. Ltd. Med dessa vagn
koppel förbindes även genom tåget gående 
tryckluftledning och elektriska ledningar 
automatiskt. För varje enhet finns en kom
pressor i ena vagnen och en omformare i 
den andra. Huvuddata för dessa vagnar 
framgår av följande tabell, i vilken motsva
rande data för Stockholms Spårvägars tun
nelvagnar införts för j ämförelses skull. 
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Toronto Stockholm 
Spårvidd 1495 mm 1435 mm 
Linjespänning 600 volt 700 volt 
Längd över koppe! 17,4 m 17,4 m 
Största bredd .. 3,1 » 2,8 » 
Boggicentrumav

stånd . 12,2 » Il,O » 
Axelavst. i boggi 2,1 » 2,3 » 
Antal sittplatser 62 52 
Totalt antal pass. 230 ISO 
Ant. mot. pr vagn 4 4 
Effekt pr motor 67 hk 86 hk 
Högsta hastighet 88 km/h 75 km/h 
Vikt av stålvagn 

omkring . 37,S ton 30,4 ton 
Vikt av alumini

umvagn omkr. 28,2 » 
Vikt av boggier 

för en v. omkr. Il ,2 » 15,0 » 
Beräknad vikt av: 

Svensk vagn minus 
sådana detaljer 
(exempelvis hyttsig
nalutrustning) som 
ej	 finnes på Toronto
vagnen omkring 28,S » 

Vikten av aluminiumvagnarnas korgstom
me (utan inredning) är omkring 5,5 ton. 
För stålvagnarna är motsvarande vikt om
kring I I ton. Aluminiumvagnarnas korg
stommar består huvudsakligen av legerat 
aluminium. Centrumbalkarna och vissa nitar 
är dock av stål. I dettta sammanhang kan 
det vara av intresse att veta, att stålstom
marna till Stockholms tunnelvagnar, som 
är praktiskt taget lika långa men ungefär 
10 Ula smalare och har omkring 10 Ula mindre 
boggicentrumavstånd än Toronto-vagnarna, 
väger omkring 5,7 ton per styck. 

Boggierna till Torontos stålvagnar och 
aluminiumvagnar är helt lika och är utförda 
i stål. Boggiramverken är nitade. Boggierna 
är jämförelsevis lätta. Anledningen härtill 
är i första hand, att hjul och motorer är 
lätta. Hjulens låga vikt beror på dels att de 
är utförda med hjulstomme och hjulring i 
ett stycke i stället för hjulstomme med på
krympt hjulring, som annars är vanligt, och 
dels att hjulringsdiametern är liten. Då mo
torerna dels kan göras jämförelsevis hastig
gående, och dels ej användes för bromsning, 

har de blivit lätta. Motorerna, som ligger i 
vagnens längdriktning, är upphängda på 
gummielement i boggiramverket, som är av
fjädrat mot hjulparen med blad- och skruv
fjädrar. Vaggfjädrarna utgöres av skruv
fjädrar. Varje motor driver tillhörande hjul
par över en hypoidväxel (utväxling 7,43: I), 

till vilken motorn är kopplad över en te!e
skopaxel med gummiskivekopplingar. Växel
hus,en är tillverkade i svetsat utförande. 
Ventilationsluften till motorerna suges in
ifrån vagnen. Motorerna, som är levererade 
av Crompton Parkinson Limited, är serie
motorer, som parvis ständigt är seriekopp
lade. 

Manöverutrustningen för dessa drivmoto
rer, som är levererad av British Thomson
Houston Co. Ltd., är e!ektropneumatisk och 
i stort sett lik den, som denna firma levere
rat i stort antal till London Transport. Ut
rustningen, som är byggd för en spänning 
av 52 V, matas från en omformare och till 
denna kopplat batteri. Kontrollern är utom 
o-läge endast försedd med följande tre lä
gen: 

L	 Samtliga 4 drivmotorer och körmotstånd 
seriekopplade. 

2.	 Samtliga 4 drivmotorer seriekopplade. 

3.	 De två motorgrupperna (vardera bestå
ende av två seriekopplade motorer) är 
kopplade parallellt med fältfö~svagning. 

Vid uppkoppling i läge 2 sker urkoppling 
av motstånden i 9 steg. Urkoppling i läge 
3 sker därefter först i 8 steg för urkoppling 
av motstånden och därpå i 2 steg för fält
försvagning. Med hjälp aven omkopplare 
med 3 olika lägen kan föraren välja det av 
3 olika accelerationsvärden, som han anser 
vara det rätta med tanke på hur tungt las
tat tåget är, om rälsen är torr eller fuktig 
osv. Högsta mö j liga acceleration vid fullt 
lastad vagn är 0,9 m/sek2 • 

Manöverutrustningen är kopplad till dörr
lägesströmbrytarna vid tågets dubbeldörrar 
på så sätt, att den får spänning, och föraren 
kan köra, först när samtliga dubbeldörrar 
är stängda. I varje motorgrupp finns ett 
överströmsrelä, som bryter motorströmmen, 
om denna blir för hög. Körmotstånden är 
utförda av kromaluminiumlegerat stål, som 
har högt specifikt motstånd och låg tempe
raturkoefficient. 
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Tunnelvagnsboggi. 

Bromsutrustningen, som är levererad av 
Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd., 
utgöres aven elektriskt manövrerad tryck
luftbroms, som är gradvis ansättbar och 
gradvis lossbar. Tryckluftbromsen verkar 
med två bromsblock per hjul. För varje 
bromsblock finns en bromscylinder med in
byggd bromsregulator. I bromsens elektriska 
utrustning ingår i varje förarhytt en retar
dationsbegränsare. Denna är en kvicksilver
strömställare, som är inställd för en viss 
högsta tillåten retardation. Strömställaren 
innehåller två cirkelböjda rör, varje rör är 
försett med elektriska kontakter och är även 
delvis fyllt med kvicksilver. Då vagnen in
bromsas, kommer kvicksilvret i rörelse, var
vid i varje rör den elektriska förbindelsen 
mellan kontakterna över kvicksilvret slutes 
eller brytes. Om föraren bromsat tåget till 
högsta tillåtna retardation, och han ytterfi
gare sätter an bromsen, avbryter retarda
tionsbegränsarens ena kvicksilverpelare in
släppningen av luft i bromscylindrarna. För 
de flesta bromsblocksmaterial gäller mer 
eller mindre, att friktionskoefficienten mel
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lan block och hjulring ökar, när tåghastig
heten minskar, varvid retardationen ökar 
trots att bromscylindertrycket ej ökar. Nyss 
nämncIa största tillåtna värde på retardatio
nen överskrides dock ej väsentligt därav, 
då retardationsbegränsarens andra kvicks il
velpelare om det största värdet överskrides 
något, släpper ut så mycket luft ur broms
cylindrarna, att retardationen ej ökar. För
utom de genom tåget gående elektriska led
ningarna för manövrering- av tryckluftbrom
sen vid normal driftbroms från förarbroms
ventilen i den bemannade förarhytten finns 
en genom tåget gående tryckluftledning 
(bromsledningen) för penumatisk manövre
ring av tryckluftbromsen. Pneumatisk ma
növrering användes dels för driftbromsning 
vid fel på bromsens elektriska manöversy
stem och dels vid nödbromsning. Ä ven vid 
sådan driftbromsning är bromsen gradvis 
ansättbar och lossbar. Ansättning vid pneu
matisk manövrering av bromsen sker, genom 
att trycket i bromsledningen sänks. Nöd
bromsning kan framkallas från förarbroms
ventil och säkerhetspedal i bemannad förar



Motor, växel och hjulpar till boggi. 

hytt, nödbromshandtag, läcka på luftledning 
och tågstoppsventil, vilken senare öppnas 
mekaniskt av banans signalsystem. Även 
vid den pneumatiska manövreringen bestäm
mes högsta möjliga retardation av retarda
tionsbegränsaren. Vid fel på denna kan 
bromsen manövreras på vanligt sätt, varvid 
dock någon retardationsbegränsning ej er
hålles. 

Värme- och ventilationsutrustningen, som 
är levererad av J Stone & Co. Ltd., består 
av ett ventilationsaggregat monterat under 
vagnkorgen. Från detta aggregat, i vilket 
bland annat ingår fläktar, fläktmotor och 
elektriskt värmebatteri, ledes luften genom 
en under vagngolvet belägen och i vagnens 
längdriktning centralt gående lufttrumma 
upp i soffstommarna, varifrån luften genom 
galler släppes in i vagnen. Viss del av denna 
luft avgår från vagnen till fria luften, och 
viss del återgår efter sin passage genom 
vagnen till ventilationsaggregatet för för
nyad uppvärmning och inblåsning i vagnen. 
Ett elektropneumatiskt manövrerat, termo
statstyrt spj äll i aggregatet bestämmer för
delning mellan ytteriuft och returiuft, som 
inblåses i vagnen. I ventilationsutrustningen 
ingående termostater är levererade av den 
amerikanska firman Vapor Heating Cor
poration. 

Utrustning för dörrrnanövrering, som sker 
elektropneumatiskt, är levererad av G D 
Peters & Co. Ltd., som även levererat all 
sådan utrustning för Stockholms tunnelvag
nar. Samtliga dörrar för passagerarnas på
och avstigning manövreras centralt från 
tågvaktens hytt, i vilken finns signallampor, 

som visar, om dörrarna är stängda eller 
öppna. På vardera långsidan av varje vagn 
finns en signallampa, som lyser, om någon 
dubbeldörr på vagnen är öppen. N är tåg
vakten stänger dubbeldörrarna, slocknar 
dessa signallampor på vagnarna. Om det är 
fel på någon dörr, så att denna inte stänger 
helt, fortsätter signallampan på denna vagn 
att lysa. Som tidigare nämndes kan föra
ren icke köra, om icke alla dubbeldörrar är 
helt stängda. På Stockholms tunnelvagnar, 
vilkas dörrmanöverutrustningar i stort sett 
arbetar efter samma system som Toronto
vagnarnas, kan föraren visseriigen köra, 
även om dubbeldörrarna är öppna, men han 
kan däremot icke få ldarsigna! från tågvak
ten, om icke alla dessa dörrar är helt 
stängda. På Stockholms vagnar hår tågvak
ten den möjligheten, att i stället för att 
öppna dörrarna från sin hytt från denna 
inkoppla intill vissa dubbeldörrar befintliga 
och för passagerarna tillgängliga dörröpp
ningsknappar. Någon sådan möjlighet till 
lokal dörröppning finns ej på Toronto-vag
narna. 

Signalgivning från tågvakt till förare sker 
med summer. Signalgivning i motsatt rikt
ning, sker med ringklocka. Klarsignal från 
tågvakt till föraren ges dock med ljussignal. 
Belysningen i vagnen är glödlampsbelys
nmg. 

I början av denna artikel har omnämnts, 
att aluminiumvagnarna är avsevärt lättare 
än stålvagnarna, vilket givetvis medför lägre 
kostnader för framdrivning av vagnarna och 
underhåll av banan. Aluminiumvagnar har 
jämfört med stålvagn.ar även den fördelen 
att de har större motståndsförmåga mot 
korrosion. Av denna anledning är de 4 alu
miniumvagnarnas väggar och tak utvändigt 
omålade med undantag för viss dekorering. 
Bara detta medför en lägre vikt på ca 100 

kg och förbilligar underhållet och vagnen i 
övrigt. Det kräves dock en omsorgsfull 
plåtbehandling för att få en jämn och vacker 
yta. 

De levererade vagnarna synes ha utfallit 
till belåtenhet, eftersom Toronto Transporta
tion Commission i dagarna har beställt yt
teriigare ett 3S-tal tunnelvagnar av stål hos 
Gloucester Railway Carriage & Wagon Co. 
Att man i detta fall valt vagnar av stål och 
ej av aluminium torde ej vara ett slutgiltigt 
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ställningstagande för Torontos del angående 
vilket material, som är lämpligast. Alumi
niumvagnarna torde ännu ha varit i drift 
för kort tid för att ett sådant ställningsta
gande skall kunna göras. 

Givetvis frågar man sig om vid nytill
verkning en övergång från stål till alumi
nium i korgstommarna till Stockholms Spår
vägars tunnelvagnar skulle kunna medföra 

fördelar, och en utredning härom pågår för 
närvarande. Redan nu kan dock sägas, att 
viktminskningen icke kan bli så stor som för 
Toronto-vagnarna, då den stockholmska tun
nelvagnen av stål redan är mycket lätt. Gi
vetvis kan man erhålla en viss viktminsk
ning, men om denna är så stor att det skulle 
betala sig att övergå till aluminium synes 
tveksamt. 
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