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oTurins nya sparvagnar 

AV AVDELNINGSINGENJÖR JOHN HEDSTRÖM 

Spårväg och Buss har tidigare in
nehållit flera artiklar, som behandlat 
intressanta nya spårvagnstyper. I 
häfte nr 2/1941 omnämnes sålunda en 
av de under senare tid mest omtalade, 
den amerikanska PCC-vagnen, och i 
häfte nr 8/1942 kunde denna vagntyp 
i detalj studeras i en artikel om S:t 
Louis nya vagnar. 

Det omfattande forsknings- och ex
perimentarbete, som ligger till grund 
för PCC-vagnen, har satt spår även 
i Europa. De nya spårvagnarna i 
Turin (beskrivna hl. a. i Verkehrs
technik 10/1943) förete sålunda gan
ska stora likheter med den amerikan
ska vagn typen. Boggierna äro t. ex. 
nära nog kopior av PCC-vagnens 
boggier. 

Det är för övrigt anmärkningsvärt, 
hur de italienska spårvägarna tidigare 
än några andra ero[:eiska spårvägs
företag anammat amerikanska uppslag 
och ideer för den rullande 1l1:\terielen. 
Mycket omtalad var på 1930-talet 
den s. k. Milano-vagnen. Denna inne
bar en tillämpning av amerikanska 
konstruktioner och framför allt av det 
l USA sedan länge förekommande 
systemet med fast konduktör och en
riktningskörning. 

Ä ven om Turin-vagnen företer sto
ra likheter med den redan beskrivna 
PCC-vagnen, kan en kort beskrivning 
av densamma måhända vara av intres
se för läsarna av Spårväg och Buss. 

Den nya Turin-vagnen har byggts 
av Fiat-verken med elektrisk utrust
ning från Compagnia Generale di 
Elettricita, som är ett dotterföretag 

till det amerikanska General Electric. 
Det sistnämnda förhållandet förkla
rar, varför stora delar av den elek
triska utrustningen visar så nära 
överensstämmelse med motsvarande 
utrustning på de amerikanska PCC
vagnarna. 

Turin-vagnen är i likhet med de 
flesta vagntyper, som framkommit un
der de senaste il ren - den tyska en
hetsvagnen undantagen - avsedd för 
körn ing som ensamgående motorvagn 
och är anordnad för fast konduktör 
och körning endast i en riktning. 

Vagnens huvuc1l1lått och anordning 
av dörrar, sittplatser m. m. framgår 
av här återgiven bild. Påstigning sker 
genom en dubbeldörr i framändan och 
avstigning genom dubbeldörrar på 
mitten och i bakändan. Sittplatsanta
let är 24 och totala platsantalet 1I0. 
Sittplatserna utgöra alltså endast cir
ka 20 % av totala platsantalet. Upp
samlingsutrymmet framför den fasta 
konduktörsplatsen är anmärknings
värt stort, motsvarande cirka 40 stå
platser. Motsvarande utrymme på för 
Stockholm proj ekterade innerstads
vagnar är cirka 30. 

Vagnens vikt utan last är 14610 kg. 

Vagnskorgen. 
Denna är byggd som ståisto111me 

och de ingående stålprofilerna äro 
sammanfogade medelst elektrisk svets
ning. Sidoväggarnas plåtbeklädnad är 
lätt utbytbar. Vagnens inre utgör ett 
enda rum med golvet i ett plan. 

Vid varje dörr är anordnat ett 
fällbart steg 340 mm från gatuplanet 

och 310 mm ovanför detta ett andra 
steg, som är inlagt i en golvbrunn. 
Från detta steg är höjden till vagns
golvet 165 mm. 

Alla fönstren ha säkerhetsglas. Si
dofönstrens övre del är öppningsbar. 
Förarskyddsrutan är odelad och öpp
ningsbar utåt kring den övre kanten 
samt är försedd med spärranordning. 

Sibarna äro anordnade som sepa
rata, i vagnens körriktning vända, 
stolar i en enkel rad efter den sida, 
där dörrarna äro belägna, och parvis 
efter den andra sidan. Stolarnas stom
mar bestå a v stålrör. Sitsar och rygg
stöd utförda av plywood och sakna 
stoppning och resårer. Handtag och 
rörstöttor äro av rostfritt material. 

Om ventilationen finnes i den till
gängl iga beskrivningen endast den 
u[:pgiften, att friskluft tages in i 
vagnens framända genom öppningar 
över vindrutan och genom springor i 
vagnens bakända, och att luftsugare 
äro anordnade i taket över bakre 
plattformen. Det är tänkbart, att 
denna uppgift är ofullständig och att 
en ventilation i kombination med 
vagnens uppvärmning är anordnad. 

Vagnens belysning är indirekt. Sär
skild belysning av fotstegen är an
ordnad. Belysta linje- och destina
tionsskyltar äro anbragta i båda än
darna av vagnen och på vagns idan i 
närheten av påstigningsdörren. 

Förareplatsen avgränsas från den 
övriga delen av vagnen genom en av
balkning, utförd av rostfria rör och 
säkerhetsglas. I överdelen av denna 
avbalkning är en klocka inbyggd. 



Plan och fasaden . 

Boggierna. 

Boggierna äro som sagt utförda 
med den amerikanska PCC-boggien 
som förebild och hör till den intres
santare oelen av vagnen. Den upp
visar radikala avvikelser från gäng
se konstruktioner för spårvagnsbog
gier. 

Vardera sidoramen består aven 
kraftig ståltub. Vagnskorgens vikt 
överföres till dessa stål tuber genom 
ett boggiecentrum och en pendlande 
vagga. Tuberna vila på koniska 
gummifjädrar, som överföra lasten 
till hj ulen via rullager försedda lager
boxar. Lagerboxarna liksom ståItu
berna äro belägna innanför löphjulen. 
De i fjädersystemet använda gummi
fjädrarna uppges förläna vagnen en 
synnerligen tyst och vibrationsfri 
gång. Även hjulen ha fjädrande gum
mi inlägg. 

Motorerna äro upphängda i bog
gierna helt avfjädrade och vinkelrätt 

Förarhytten. 

mot löphjulens axlar. Kraftöverfö
ringen sker över kardanknutar och 
spiralskurna koniska kuggväxlar. 

Bromsarna. 
Bromsning sker huvudsakligen 

elektriskt och endast delvis genom 
på hjulringarna verkande broms
klotsar. 

Luftbromsens andel i bromsnings
arbetet har avsiktligt valts förhållan
devis låg. Luftbromsen utbrumsar 
ungefär So % av vagnens vikt vid 
3,5 kg lufttryck. För nedbromsning 
av vagnens fart från maximihastighet 
till cirka S km/tim användes den 
elektriska bromsen; först därefter 
kommer klotsbromsen in. 

Såväl den elektriska bromsen som 
luftbromsen manövreras från samma 
handtag. Vid vridning av handtaget 
mindre än 300, verkar endast den 
elektriska bromsen. Så snart hand
taget vrides mer än 300, börjar luft
bromsen att verka, och dess effekt är 
proportionell mot lufttrycket i broms
cylindern, vilket i sin tur ökar eller 
minskar handtagets vinkelutslag. När 
trycket uppgått till 3,5 kg, erhålles 
50 % utbromsning', vilket är tillräck
ligt för att bringa vagnen, vars fart 
nedsatts genom den elektriska brom
sen, till stillastående. Möjlighet fin
nes att öka trycket i bromscylindern 
till 6 kg för det fall den elektriska 
bromsen skulle strejka. Detta mot
svarar 93 % utbromsning och åstad
kommes genom att bromshandtaget 
vrides över 900. 

Den elektriska utrustningen. 
Kontrollerutrustni ngen är automa

ti sk d. v. s. föraren har endast att 
ställa in kontrollerveven i ett visst 
läge, varefter urkopplingen av mot
stånden sker automatiskt. 7 lägen 
finnas för kontroUerveven, nämligen: 

F) Broms, O) Nolläge, M) Range- . 
ringsläge, S) Fart, serie och P , P , . 

Fart parallell med tre olika acce
lerationsvärden. Ett omkopplings
handtag med 4 lägen, nämligen noll
läge, framåt, back och elektrisk nöd
bromsning (motorerna kortslutna) är 
på vanligt sätt förreglat med kontrol
lerveven. I närheten av kontroller, 
veven och omkopplingshandtaget fin
nes ytterligare ett litet handtag, me
delst vilket urkoppl ingen a v motstån
den kan ske oberoende av accelera
tonsreläet, som annars reglerar ur
kopplingen. 

Start och bromsmotstånden äro an
ordnade i två grupper som lameller, 
bildande cylindrar. Med jämna av
stånd äro dessa lameller förenade med 
lamellerna i två kollektorer. Varje 
kollektor har 130 på vanligt sätt iso
lerade lameller. Varje lamell betyder 
en avgrening av motståndet. På varje 
kollektor sitter en borsthållararm; 
som vrider sig koncentriskt runt kol-: 
lektorn i båda riktningarna och på 
detta sätt kopplar in eller ur motstån
den. Borsthållararmen vrides me
delst tryckluft 1:lnder övervakning av 
ett accelerationsrelä under serie
parallellkopplingen och av ·ett broms
relä under bromsningen. 

Den elektriska bromsningen sker 
med parallellkopplade motorer, och 
med de båda motståndsgrupperna i 
sene. 

Drivmotorerna utgöras av 4 st. 
hastigt gående lättviktsmotorer med 
en timeffekt av ca 40 kW vardera vid 
1700 v/min. och 300 V. Motorvikten 

Den svetsade vagnskorgen. 
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Boggierna äro konstruerade så att vagrIarna 
får en tyst och vibrationsfri gång. 

ger ett värde under 6 kg/hkr. Kugg
växlarnas översättn ingsförhållande är 
I: 7,06 . . Kylning av motorerna sker 
genom luftintag vid kollektors idan, 
och till dessa kommer luften från in
tag i korgsidan. 

Man anser sig ha uppnått en eko
nomisk körhastighet, som vid lika 
betingelser beträffande hållplatsav
stånd etc. överträffar vad som varit 
möjligt med var je annan spårvagns
konstruktion därigenom, att hastig
hetsförändringen vid stali och broms
ning bringats till det största värde 
som adhesionen mellan hjul och sken~ 
tillåter. Startaccelerationen under 
urkopplingen av motstånden uppnår 
ett värde av 1,78 m/sek2 och retarda
tionen under bromsning till 2,0 

m/sek2. För att dessa värden skola 
uthärdas utan obehag för passagerar
na, och i synnerhet de stående, ford
ras att hastighetsförändringen är 
möjligast likformig. Detta har vun
l~its genom det stora antalet urkopp
lmgssteg hos kontrol1ern och därige
nom att gummifjädrarna i boggierna 
icke endast utjämna vertikala vibra 
tioner och stötar utan ä ven horison
tala sådana. 

Försök i Turin ha visat, att det 
buller, som den nya vagntypen för
orsakar är betydligt mindre än bull
ret från övriga vagntyper, och att 
det är sammansatt av svängningar 
med betydligt lägre frekvens, vilket 
minskar obehag.et för det mänskliga 
örat. Den tysta gången tillskrives 
gummifjädrarna i boggier och hjul 
och det förhå l1andet, att gummifjäd
rarna utsättas för skjuvn ing dvs. för 
skjutning i sidled i stä111et för hop
pressning. 

Det kan vara av ett visst intresse 
att, utgående från den utformning, 
som man vid projekterandet av de för 
innerstadstrafiken i Stockholm av
sedda nya spårvagnarna (beskrivna i 
Sj::årväg och Buss 10/1943) kommit 
fram till för vagnarna och deras ut
rustning, skärskåda turinvagnen nå
got. Man finner härvid hos denna 
flera drag, som även återfinnas hos 
den föreslagna stockholmsvagnen, och 
närmast då de huvuddrag, som kän

neteckna de flesta moderna spår
vagnstyper. I flera avseenden skiljer 
sig emel1 ertid tminvagnen från stock
holmsvagnen. Så är t. ex. sittplats
antalet i förhållande till totala plats
antalet (24 till 100) betydligt lägre än 
som planerats för stockholmsvagnar
na, där sittplatserna bli 34 av totalt 
ca 104 platser. Och ändock har i en 
omild förhandskritik den sistnämnda 
proportionen ansetts synnerligen otill
fredsstäl1ande. Den jämfört med hit
tillsvarande stockholmsförhål1anden 
till synes låga sittplatsprocenten måste 
betraktas mot bakgrunden av att det 
varit nödvändigt att för storstadstra
fikens rusningstider höja trafikmed
lens kapacitet för att ·de över huvud 
taget skola kunnna klara det erfor
derliga transportarbetet. 

Förutom att sittplatserna i den ita
lienska vagnen äro färre till antalet 
äro de även aven mera spartansk 
karaktär än vad som här i Stock
holm ansetts böra bjudas den åkande 
allmänheten. Möjligen resonerar 
man i Italien som så, att de passage
rare, som få s itta, äro tillräckligt 
gynnade ändå, jämfört med de ståen
de. Vid korta resor och med en god 
avfjädring av vagnarna kan måhända 
även nödvändigheten a\' resårdynor i 
sitsarna ifråga sä ttas. 

Beträffande på- och avstignings
dörrarna kan man notera, att påstig
ningen på turinvagnen sker i fram
ändan och att för påstigningen en 
dubbeldörr är anordnad medan för 
a vstigning två dubbla dörrar finnas. 
För stockholmsvagnen har ett annat 
arrangemang av dörrarna efter vissa 
undersökningar ansetts ändamålsen
ligare. 

Anordningen på turinvagnen med 
elektrisk broms och luftbroms, manöv
rerade från samma handtag, förefalle r 
ganska tilltalande, men synes inne
bära en olägenhet vid start i sti<Y
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nmgar avensom vid manövrering av 
elektri ska växlar, om man vill an
vända luftbromsen för att hålla vag
nen samtidigt som ström skall kopplas 
till motorerna. Anmärkningsvärt är 
att skenbroms saknas, något som el
jest förekommer på de flesta nya 
vagntyper. 

Utöver de data, som kunna utläsas 
ur tillgängliga beskrivningar öve r tu
rinvagnen, är det åtskilligt, som det 
vore av ganska stort intresse att få 
kännedom om, t. ex. hur den elektris
ka utrustningen, boggikonstruktionen 
m. m. utfallit i den praktiska driften. 
Tyvärr är j u detta knappast möjligt 
för närvarande. 
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