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ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

VÄSTERÅS den 27 jtmi 19529137

P08T- OCH TELEGRAMADRESS: ASEA 

WESTERN UNION OCH PRIVAT COOE

TELEFON : 3 7 0  2 0  

POSTGIRO : 1 4 0  0 0

VÅR REF Fab 0623.1027/vB
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Jämvägsinspektör Eina.r Fredriksson
Kungl. Väg- & Vattenbyggnadsstyrelsen 
Rålambsvägen 3-5 
STOCKHOLM *

*7/?• i •
if-** ^/t***\

TILL HANDL

INKOM T. K. VAG- OCH 
VATTEN B.-ST Y  R E LSE NJARn)J^^yrAn
Dnr J

8 JUNI 1952

Hälsingborgs Stads Spårvägar b ¿¿pRB___________________
Härmed ha vi nöjet översända protokoll från konferensen med dir. Pihl 

vid Hälsingborgs Stads Spårvägar härstädes den 19 ås för Eder information.
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g o n f s r ^ s  — 4 H ä ls in g b o r g s  S ts d a  S tA ry M sa r

trertifltn 4fi Xl im. lEL-

II ärra rande i Direktör T Pihl, Hälsingborgs Stads Spärrägsr 
Järarägsinepektör E* Tredriksson, M »  
öre ringen JÖr öfrerhol®, Asea 
Ingenjör /* Liljeblad "
Ingenjör ▼ oa Bahr "

Besöket rar föranlatt ar att sa spricka uppstått i den saa aotorupphäng- 
ningtbalken i spårragnstrucken till vagn ar 41 (sa As sas report 31*3*52)* It* 
g&rler för reparationen ar dansarna skulls diskuteras ärsnså skulls sa förklaring 
till dst inträffade sökas*

Den ursprungliga aot ompphfingningabalken rar sa ö-balk i vilken inlagts 
motorupphangningakonsolerna rilka svetsats fast på balkans hela insida* Sedermera 
har under konstruktionens gång ansetts att sa förstärkning bords göras rarför 
balkan gjorts oa till en lådbalk genom att plåtar asbrutaa ar konsolerna påsrstsats 
på U-balken* Därvid har den plåt soa införts mellan aot or konsolerna tydligea ej 
svetsats fullt tillförlitligt aot den yttre aot or konsolen utan inbränningen har 
blivit dålig förmodligen sasaanhttngnnde ned att inllggsplåten varit för kort* Ätt 
sådant svetsförband kan ej upptaga några större krafter vinkelrätt aot sretsen 
och de i drift uppträdande horisontala böjningsaoaeatsn9 vilkas storlek aea har 
svårt att förutbe rfikna9 har tillsaaaane aed de relativt blygsaana på känningarna 
genom vridning ooh vertikal böjning så saåalngoa utsattat svetsea*

Genom uppmätningar i Hälsingborg och Tästerås hade vidars konstaterats att 
skillnaden mellan dlagonalaåtten mellan lagsrbozstymlngama var ela 9 as ooh 
mellan tapparna för korget yraingen ota 8f5 aa* Enligt av verkstaden läaaade opp* 
gifter hade dessa aått noggrant keatrollerats när trucken under 1930 försetts 
aså förstärkta Indbalkar* Det kunde ej fraaläggM någon acceptabel förklaring 
till denna diagonalekevningf soa borde ha aedfört ea avsevärd snedförslitnipg av 
hjulflänsama* Bi bidragande orsak kaade dook föraodas vara att 2 av saedhärvezaa

hwyjtill tvär bal karna vflans ooh vertikslflänearna und&nbockats för att aöj liggöra ut* 
byte av broaetruaaor utan aaatidig aot erdeaonte ring* Diagonalförekjutningen av 
styrtapparna var större än vad soa borde vara aöj ligt aed hänsyn till att spelet 
asllmn dessa tappar och hylsorna i korgen endast upp går till 2 as*
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Diagonala kevningen not svarar en förskjuvmlmg mellan långbalkaraa på sådant sitt 
att dragsp åkningar uppstår vinkelrätt not den brustna svetsen*

Btt återställande ar lika diagenalaått kan i bästa fall åstadkommas genom 
lokal uppränning och riktningi men ersntuollt måste ds gamla fästhålen på sviag- 
axloma igensättas och nja upptagas«

Felet med den brustna trärbalken skulle kunna avhjälpas enligt något ar 
följande alte m a t i n  
1« Tillverkning av ny truck*
2« Utbyte sr komplett tvärbalk 
5« lagning ar befintlig trärbalk genom

a) Borttagning ar nurarande motorkonsoler
b) " ■ vertikala skarvplåten
e) " " delar ar de vertikala täckplåtarna närmast intill

konsolerna
d) Uppmejsling och igensretsning ar sprickor i U-balken
e) Xnsretaning genom stumfog ar ny täckplåt ersättande de enligt b) oeb 

e) borttagna
I f) Fastsättandeyhelst genom skruvförband ar ny motozkomsol rid trärbalkam*
4« lagning ar befintlig trärbalk genom i

a) Uppmejsling och igensretsning ar sprickor i U-balk och svets«
b) l&st svetsning av förstärkmingsplåtar enligt tidigare uppgjord förslags* 

ritning 348076

Xfter en längre diskussion överenskom» att alternativ 3 skulle viljas 
för reparationen samt att dessutom snedställningen i trucken skulle tillrätta* 
läggas« Asea åtog sig att i detta fall på denna truek stå för reparationen enligt 
alternativ 3«

Dir# Plhl tog även upp frågan oo införande ar nödbromshandtsg 1 vagnen« 
Sådana hade nämligen sr Järarägsinspektör Fredriksson påfordrat■ em hastig
heten skalle fä höjas på Råå-linjsn« Asea meddelade att ett sådamt lfttt kam an
ordnas på väggen mellan förarhytt och kupé • Denna placering är den ur alla syn
punkter bästa« handtaget blir lättåtkomligt för passagerarna oeh sitter nära så
väl förare som dörrar« Rör för luftbromsen finnes framdragna till räggem bakom 
föraren och genom ny härarmsanordning kan aazinalbrytaren alås ifkåm rid drag
ning i nödbromshandtaget« Detta utförande år synnerligen fördelaktigt då endast 
mekaniska element ingår oeh ieke elektriska aom fordra spömning«
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Dir. Plhl beklagade att icke vagnarna försette. ned nittdörr iIiob pA 
Norrköping svagnarna. 3n sats ritningar över dessa dörrar skall Böjligast om
gående översändas till Hälsingborg som starkt överväger a tt ändra vagnarna så 
att dörr erb&lles ev* ned ett rörligt nedre fotsteg.

Vör utbyte av de äldsta ännu kvarvarande vagnarna visade Dir* Pibl stort 
intresse för den nya PCO- vagnen särskilt son nan konalt till att Åtminstone 
ä&A-P&lsjöbedslinjen borde trafikeras ned boggievagnar* Asea skall sända Hälsing
borg ritning på vagnen*


