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I. 
Centraliserede Signalbetjenings- og 

Sporskiftesikringsanlæg. 
1. For a t sikre Togenes Løb gennem Sta tio-

nerne udstyres disse ofte med centraliserede Sik-
ringsanlæg til Be~j ening a f Signaler og Aflaasning 
a f Sporskifter m . m., i givet Tilfælde tillige til 
Betjenin g af Sporskifter. En Station har centra-
liseret Sikring (Centralall aasning), naar følgende 3 
Betingelser er opfyldte: 

I . Mastesignalernes Betjening er saaledes afhængig 
af en e nk elt P os i, al der ikke kan gives 
Signa/ for Ind- , Ud- eller Gennemkørsel ad en 
Toyv~j uden Postens bestemmende Medvirkning 
( se dog 2) . 

II. Mastesignalernes Be(jening er sauledes afhængiy 
a{ Sporskift e aflaasning e n, 
at der ikke kan gives Signa/ for Ind- , Ud-

e/ler Gennemkørsel, forinden alle Sporskifter, 
der skal befares m odgaaende, er aflaasede 
i rette Stilling , 

al intet af disse Sporskifter kan omstilles, saa-
længe Signalet er vist, og 

a f Signa/ for Gennemkørsel for Iwer gennem 
Stationen førende Ban elinie kun kan gives 

Gru nd -
bestem-
melse r. 
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for en bestemt Togvej paa Stationen (f'or 
dobbeltsporet Bane dog en for Iwer Retn ing) . 

Ill. Mastesignalernes Betjening f'oregaar m ed saadan 
indbyrde s Afh æ ngigh ed, at der ikke paa 
samme Tid kan gives Signa[ for- Ind- , Ud- eller 
Gennemkørsel ad flere Togveje, hvis samtidige 
Brug m edfører Fare (saakaldle /j end ti i g e eller 
m o dst ridend e Togvej e). 

Hvor Bestemmelserne I og II er fyld es tg jorte, 
er Sikringsanlæget underlagt en enkelt Post saa le-
des at Togvejenes Indstillin g og Signalgivningen 
kan ledes fra denn e 

Bestemmel sen II a ngiver derhos h vilke Sporskifter, 
der skal holdes allaasede ved et bestemt Signal. Be-
stemmelsen svarer paa delte Punkt til Fordringerne 
i Politireglementets § 4 ; de i Sikringsanlægene an-
vend le Sporskiftelaase tilfredsstiller Politireglemen-
tets Fordringer med Hensyn til Afl aasning af 
Sporskifter. Sporskifteaflaasningen gennemføres 
dog oftest i større Omfang end Hestemm eisen 
paabyder . Navnlig er medgaaende centralbetjente 
Sporskifter og Spors kifter, der fører ind i Togvejen, · 
som Regel a fl aasede ved Signalet (sml. 5). 
. Sidste Del af Bes temmelsen II tjener navnlig 

til Oplysning for Lokomotivføreren paa gennem-
kørende Tog. 

Sa a fremt d e r ve d For s tyrr e l s er i Sik-
ringsanl æ get s k e r blot det mindste Brud 
paa d e n v e d B es t e mm e l s erne I , II og III 
for e skre v n e Afh æ ngighed, ell er s a a fremt 

»*) Afl y~nin.gen af Cen lrala flaasningen ka~ i 
visse Tilfælde, h vor det skønn es hensigtsmæss1g_L, 
indskræ nkes t il ku n at omfa tte enkelle TogveJe 
ell er Grupper af T ogveje. Bestem mels~ h~rom maa 

hver t enkelt Ti lfælde træffes af D1stnk tet , der 
till ige afgør, hvi lke særlige Sikkerhedsfo ranslalt-
n;ncrø r rl ør Ø\'Pn l n P. l t ska l træffes. « 

d 
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2. Et centra liseret Sikringsa nlæg ha r paa mindre 
Stationer kun en Post , og Sporskiflea fl aasningen og 
Signalernes Betjening sker da fra denne. 

Paa større Stationer ha r An læget fl ere Poster, som 
del er Stationens Omraade mellem sig. Posterne 
er saaledes forbundne , at der fremkommer den rette 
Afhæ ngighed mellem Sporskiftea fl aasningen og Sig-
nalbetjeningen . Signalerne betj enes enten fra den 
ledende Post - Kommandopo s ten - eller er 
bundne af denne, saa at de ikke kan gives uden 
dens Tilladelse (se videre 65). Ved ældre Anlæg er 
dog undertiden Udkørsel ss igna lerne ikke bundne 
af Kommandoposten . 

Ansvaret for Signalgivningen til Togene paahviler 
den ledende Post. De underordn ede Poster - Sta-
tionsposter - er ansvarlige for, at den dem under-
lagte Del a f Sikringsanlæget betj enes efter de givne 
Forskrifter (se 49, 55 og 65 ). 

Kom-
ma ndo-
post og 

Sta tions-
poster . 

I 

3. Sikringsanlæget har følgende Hoveddele : 
I. s· Id s k"ft Hoveclcl ele. a. D e ydr e A nl æg, nem 1g 1gna rev, pors I e-

laase o. s. v., h vorved Signa ler , Sporskifter o. s. v. 
betjenes og aflaa ses. 

b. C e ntral a pp a rat e t , hvorfra Signaler, Spor-
skifter, Sporskiftelaase o. s. v. betj enes, og som 
indenfor den paagæld ende Posts Omraade til-
vejebringer den forn ødn e Afhæ ngighed m el-
lem Sporskifteafl aasnin gen og Signalerne og 
mellem disse indbyrdes (sml. lf 

c. Tr æ kk e n e, Ka bl e rne o. 1., der forbind er de 
enkelte Signaler, Sporskifter, Sporskiftelaase 
o. s. v. med Cent ralappara tet. 

Hvis Stationens Omraade er delt mell em 
flere Poster komm er hertil. 
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d. Stationsblokanlæget , dertilvejebringer den 
fornødne Afhængighed mellem Posterne ind-
byrdes og mellem disse og Kommandoposlen 
(sml. 1). 

De under a, b og c nævnte Dele af Sikrings-
anlægene sammenfattes under Beteg~1elsen : Betj~-
n in gs- og Af! aasn in gsa nlægen e. 

Hi 

li. 
Betjenings- og Aftaasningsanlæg. 

4. Ved centraliserede Sikringsanlæg er Sig-
nalerne saa godt som altid betjente fra et Cenlral-
apparat (centralbetj ente). Anlægene særtegnes 
ved den anvendte Form for Sporskifteaflaasning 
og Sporskiftebe~jening. De kan samles i følgende 
Grupper: 

a. Centraliseret Nøgleaflaasningsanlæg. 
Signalerne er som Regel centralbetjente ; Be-
tj eningen foregaar ved Haandkraft. 
Sporskifterne skiftes fra Stedet (altsaa 
ikke fra et Centralapparat). Aflaasningen fore-
gaar fra Stedet ved løse Nøgler (Sporskifterne 
er centralaflaa sede, nøgl ea flaa sede). 

b. Centralaflaasningsanlæg. 
Signalerne er centralbetjente ; Betjeningen 
foregaar ved Haandkraft. 
Sporskifterne skiftes fra Stedet. Aflaas-
ningen foretages fra et Centralapparat (Spor-
skifterne er centralafla a sede\. 

c. Centralbetjeningsanlæg. 
Signalerne er centralbetjente. 
Sporskifterne baade skiftes og aflaases fra el 
Centralapparat, og som Regel ved sam me Haand-
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tag i Centralapparatet. Saadanne Sporskifter 
kaldes blot centralbetjente, saaledes at det 
ved denne Benævnelse er underforstaaet, at 
Sporskifterne tillige er centralaflaasede. 
Anlægene deles i: 
1. Mekaniske Centralbe(jeningsanlæ;, hvor Spor 

skifternes og Signalernes Betjening foregaar 
ved Haandkraft. 

2. Centraliserede /{raftbeljeningsanlæg, hvor Spor-
skifternes og Signalernes Betjening foregaar 
ved Hjælp af elektrisk eller anden Drivkraft. 

En Stations Sikringsanlæg kan indeholde alle 
fire Former, om der end som Regel tilstræbes en 
vis Ensartethed i Anlæget. Særlig vil Central-
aflaasningsanlæg og mekaniske Centralbetjenings-
anlæg hyppig forekomme Side om Side paa samme 
Station. 

Af centraliserede Kraftbetjeningsanlæg har Stats-
banerne hidtil kun anvendt elektriske Central-
betjeningsanlæg. 

Ag~~R~~t 5. Grundbestemmelsen II (se 1) fastsætter hvilke 
Sporskifter, der skal være atlaasede ved et bestemt 
Signal. Bestemmelsen angiver dog kun Mindste-
maalet af de Fordringer, der stilles til et Central-
aflaasningsanlæg. I en Indkørselstogvej aflaases 
saaledes som Regel ikke blot de Sporskifter, der 
skal befares af et indkørende Tog, men der ind-
stilles og aflaases en Togvej gennem hele Stationens 
Længde. Ofte aflaases ikke ot de modgaaende 
Sporskifter men ogsaa de medgaaende, navnlig 
saafremt disse er centralbetjente . Nabosporskifter 
i tilsluttende Forbindelsesspor atlaases desuden 
hyppig sammen med Togvejens Sporskifter som 
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Dækningssporskifter for Togvejen, det vil sige 
i en Stilling, der viser af for denne. I tilsluttende 
Spor lægges der ofte særlige Afløbssporskifter 
- uden Bagspor - til Dækning for Togvejen. 

Fra Centralapparatet betjenes undertiden sær-
lige Vindebomlaase, Sporspærrer (se 14) Ran-
gersignaler, Overkørselssignaler o. s. v., som 
kan indgaa i Togvejsaflaasningen. 

6. For Sikringsanlægenes forskellige Dele : ·sig- ~ o ~mul-• . shlhnge n. 
naler, Sporskifter, Sporsk1ftelaase, Bomlaase, Spor-
spærrer o.s.v. er der fastsat bestemte Normal-
stillinger, til hvilke de straks skal føres tilbage, 
naar de ikke længere bruges i anden Stilling. 

Ind- og Udkørselssignalernes samt Tog-
vejssignalernes Normalstilling angives i 
Signalreglementet. 

Spors ki ftern es Normalstilling er den paa 
Betjeningsplanen angivne, for saa vidt ikke 
anden særlig Bestemmelse foreligger. 

Sporskiftelaasenes Normalstilling er : aaben 
Laas. Ved Sporskifter, der aflaases og be-
tjenes ved samme Haandtag i Centralappara-
tet, er den tilliggende Tunge dog altid aJlaaset. 

Bomlaasenes lormalstilling er : aaben Laas. Ir 
Sporspærrernes Normalstilliner er . , ·7? 1'1-. 

. . 'ej"'/' UA.,VC_ ae--<-~ U'A-<.< . 

Om Rangersignaler, Overkørselssignaler 
o. s. v. henvises til det lokale Signalreglement. 

A. Centraliseret Nøgleaflaasning. 
(Veksellaassystemel). 

7. Centraliseret Nøgleaflaasning bruges kun ved 
lidet omfattende Anlæg, mindre Stationer o. 1. 

Sporskiftelaasene er her simple Laase 
2 

Centrali-
ser e t 

Nøgle-
aflaasning. 
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Nøglelaase - der lukkes ved løse Nøgler. Hver 
Laas har sin Nøgle. 

En Laas kan som Regel kun aflaase Sporskiftet 
i delles ene Stilling. Skal Sporskiftet kunne aflaa-
ses i begge sine Stillinger bruges hyppigst to Laase, 
en ved hver Tunge. En Laas kan kun. lukkes, naar 
det paagældende Sporskifte staar rigtigt, og Nøglen 
kan kun udtages af Laasen, naar denne er lukket. 

I Centralapparatet findes en Række Nøgle-
huller, hvert passende til sin Sporskiftenøgle, der-
hos en eller flere Togvejslinealer, StaallineaJer, 
rier ligger henover 1øglehullerne, samt en Række 
Signalbeljeningshaandtag, der staar i For-
bindelse med Stalioncns Mastesignaler (Trækkene 
til disse indrettes som omtall under 9J. Togvejs-
linealerne er indrettede til Forskydning i Længde-
retningen. 

Signalhaandtagene er i Norm alstillingen - Stop 
- allaasede ved Togvejslinealerne og kan ikke om-
lægges, med mindre disse forskydes. En Togvejs-
lineal kan ikke bevæges, forinden de paagældende 
Sporskifter er atlaasede, og Nøglerne til disse ind-
salte i Centralapparatets Nøglehuller. 

Naar Tog ventes, indstilles Togvejen, de paa-
gældende Sporskif~er aflaases, og Nøglerne udtages 
af Laasene. Sporskiftenøglerne indsættes derpaa 
i Centra lapparatet og drejes om. Herefter kan den 
paagældende Togvejslineal forskydes, og Signal-
haandtaget bliver da frit, samtidig med at 1øglerne 
fastlaases. Saalænge Signalet staar paa Kør, binder 
det Linealen i den forskudte Stilling og fastholder 
derved Sporskiftenøglerne. 

Naar Signalet er taget tilbage, sættes Togvejs-
linealen i Norma lstilling, hvorved Signalet atter 
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bindes paa Stop. Nøglerne kan nu udtages, og 
Sporskifterne laases op . 

I nogle Tilfælde findes der ikke noget egentligt 
Centralapparat, men blot en simpel Trækbuk. 
Sporskiftenøglerne indsættes da i et Nøglebrædt og 
indlaases der, hvorved en Togvejsnøgle frigives. 
Togvejsnøglen indsættes i Trækbukken i et til 
Togvejen svarende Nøglehul og frigiver - ved at · 
drejes om - det paagældende Signal. 

I særlig simpel Form anvendes Nøgleaflaasning 
nogle Steder, hvor Sidespor paa fri Bane slutter til 
Strækningssporet med medgaaende Tunger - altsaa 
kun paa Dobbeltspor - naar Forholdene tillader, 
at Mastesignalet ikke anbringes Sikringsanlæget 
omfatter her kun Tilslutningssporskiftet og et Dæk-
ningssporskifte i Sidesporet. Centralapparat fore-
findes ikke. 

Nøglen for Dækningssporskiftet skal udtages af 
sin Laas og indlaases i Tilslutningssporskiftets, 
forinden dettes Nøgle kan ud lages. Laasen her 
har et særligt Nøglehul for Dækningssporskiftets 
Nøgle. 

Nøglen til Tilslulningssporskiftet kan altsaa kun 
være fri , naar begge Sporskifter er stillede rigtigt 
og aflaasede. Herved haves en Sikkerhed for 
Sporskifternes Stilling . 

Sporskifterne staar i Normalstillingen a.tlaasede. 
Nøglen til Tilslutningssporskiftet forvares af en 
Station paa Strækningen og medbringes af Føre-
ren for Tog, der skal benytte Sidesporet. 

Ogsaa en Spærrehorn kan aflaases ved en 
Nøglelaas og saaledes i?ddrages i Togvejsaflaas-
ningen . 
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B. Mekaniske Centralaflaasning- og 
Centralbetjeningsanlæg. 

:Ji!e~g 8. De mekaniske Centralaflaasning- og Cen-
Oversigt. tralbetjeningsanlæg frembyder saa mange sam-

stemmende Enkeltheder, at de kan betragtes under 
et (sml. 4). 

Ved Centralaflaasningsanlægene bliver Spor-
skifterne kun aflaasede fra et Centrapparat, ved 
Centralbetjeningsanlægene bliver de baade betjente 
og aflaasede fra -et Centralapparat. Ved sidstnævnte 
Anlæg betjenes og aflaases Sporskiftet som Regel 
ved samme Haandlag (sml. 4) ; er Sporskiftet mod-
gaaende, kontrolaflaases det ofte ved særlige Haand-
tag med tilhørende Laas (se 13). Signalerne 
betjenes altid fra et Centralapparat. Som nævnt 
under 5 kan desuden særlige Vindebomlaase, 
Sporspærrer, Rangersignaler, Overkørsels-
signaler o. s. v . indrages under Anlægene. 

Centralapparatet har en Række Haandtag, 
som staar i Forbindelse med de forskellige Spor-
skifter, Signaler o. s. v. Til Forbindelserne 
anvendes i Reglen dobbelte Traadtræk ; dog bruges 
der ofte, navnlig ved ældre Anlæg, Stangtræk til 
centralbetjente Sporskifter. 

Til Selvudligning af de i Trækkene ved Varme-
skifte fremkomne Længdeforandringer bruges 
Stangtrækkene indskudte Vægtstænger og ved Traad-
trækkene undertiden Spænd værker. 

Statsbanernes Centralaflaasningsanlæg og meka-
niske Centralbetjeningsanlæg findes navnlig i to 
Former·: Siemens & Hålskes (med Traadtræk) 
og Bruchsals , oprindelig Schnabel & Hennings, 
(med Traadtræk og Stangt.ræk). 
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a. De ydre Anlæg. 
9. Signaltrækket er altid et dobbelt Traadtræk. Signnlcr . 

Undertiden er Traadlrækket ført op langs Signal-
masten og forbundet umiddelbart med Signalarmene, 
men som Regel ender det ved Mastefoden i et sær-
ligt Signaldrev, en Tov- eller Kædeskive, hvorfra 
Signalet bevæges. Bevægelsen overføres gennem et 
dobbelt Traadtræk eller ved en Trækstang. 

Et Signaldrev kan være fælles for flere Signal-
arme paa samme Mast, f. Eks. for Ind- og Gennern-
kørselsannen, eller for flere forskellige Togvejs-
signalarme. 

10. Ved Sporskiftelaase forstaas under et de Sporskifte-lanse. 
ved Sporskifterne forekommende Hovedlaase, nemlig 
den almindelige Laas(Sporlaasen)og Be~jenings1aasen. 

Sporskiftelaasen be~jenes ved Traadtræk eller 
Stangtræk eller ved foren et Traad- og Stangtræk. 
I sidste Tilfælde bruges en særlig Overføring mel-
lem Traadtrækket og Slangtrækket, en Overførings-
vink.el, en Krumlapsudveksling eller lignende. 

Sporlaasen bruges til Centralaflaasning af 
Sporskifter, der skiftes fra Stedet. Den kan kun 
omstilles fra det Centralapparat, hvortil den hører. 
Ved lukket Laas er det paagældende Sporskifte 
fast indstillet til et bestemt Spor. En Opskæring 
udsætter Tungen og Sporskiftelaasen for Beskadi-
gelser og volder Brud et eller flere Steder ved disse. 

Betjeningslaasen bruges som Laas ved Spor-
skifter, der aflaases og betj enes ved samme Haandtag 
i Centralapparatet . Den er indskudt i Sporskifte-
trækket, saaledes at Trækkets Vandring under Spor-
skiftets Omstilling overføres til Tungerne gennem 
Laasen. Kun den tilliggende Tunge aflaases direkte, 
den fraliggende kan altid bevæges frit , hvorved 



Spor-
laase. 

Hetj enings-
laase. 

::!2 

opnaas, at Betjeningslaasen i Modsætning til Spor-
laasen bliver opskærlig (se 12). 

11. Ved Sporlaase (se 10) af nyere Former kan 
et Sporskifte aflaases i begge Stillinger ved samme 
Laas, men med 2 Haandtag ; ved ældre Typer er 
dette kun undtagelsesvis Tilfældet, og,her anvendes 
da kun 1 Haandlag med 3 Stillinger. Hvor saadanne 
ældre Typer bruges ved Sporskifter, der skal kunne 
aflaases i begge Stillinger, kræves derfor som Regel 
to Laase. 

StatsbanernesalmindeligeSporlaas har en Rigel-
stang (den lige Rigel), som er fæstet til Tungernes 
Mellemstang, og som bevæges, naar Sporskiftet om-
stilles, og en Rigelkrans (den krumme Rigel), der 
bevæges med Laasen . I Rigelslangen findes Udsnit 
for Rigelkransen, saaledes at denne - saafremt Spor-
skiftet staar rigtigt -- kan drejes ind i et Udsnit og 
derved fastholde Rigelstangen, det vil sige aflaase 
Skiftet. Ved Konlrollaase og undertiden ved nyere 
almindelige Laase findes der dog to Rigelstænger, 
en for hver Tunge. 

Sporlaasen kan kun bevæges , naar Sporskiftet 
staar rigtigt med nøjagtig slutlende Tunge (dog til-
lades et Spillerum paa indtil 3 mm) . Naar Spor-
laasen er lukket, kan Tungerne ikke bevæges. 

Ved Sporlaase bruges altid Traadtræk. 
12. Hvor Betjeningslaase (se 10) anvendes , 

borttages Mellemstangen mellem Sporskiftets Tunger, 
saaledes at disse kun staar i Forbindelse med 
hinanden gennem Laasen . 

Der skelnes mellem tre Afsnit i Laasens Be-
vægelse under Sporskiftets Omstilling og Aflaasning. 
Under det første hæves Aflaasningen for den til-
liggende Tunge, og den fraliggende føres el Stykk f! 
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over mod sin Sideskinne. Derefter foregaar den 
egentlige Omstilling af begge Sporskiftets Tunger. 
Under det tredie Afsnit bliver den nu tilliggende 
Tunge aflaaset, og den nu fraliggende Tunge trukket 
et Stykke indefter i Sporet. J?er findes saaledes 
en bestemt Afhængighed mellem Laasens Drejning 
og Tungernes Vandringer. Derfor kan en Betje-
ningslaas opskæres, idet første Hjulsæt ved et Tryk 
paa den fraliggende Tunge vil hæve Aflaasningen 
for den tilliggende og derefter omstille Sporskiftet. 
Opskæring ar centralailaasede eller centralbetjente 
Sporskifter skal dog undgaas. - Ved en Opskæring af 
centralbetjente Sporskifter vil Laasens Bevægelse 
gennem Trækket forplante sig til Centralapparatet 
(se videre 19). 

Ved Statsbanerne bruges Betjenings.laase af Lre 
forskellige Typer, nemlig Si em e n s & Ha Is k es 
og Schnabel & Hennings , hvor Sporskiftet 
aflaases i begge Stillinger ved samme Laas, og 
Max Jiidels (Hagelaasen), hvor hver Tunge allaa-
ses af sin særlige Hage. 

Siemens & Halskes Betjeningslaas bar 
nogen Lighed med den almindelige Sporlaas (11) 
og anbringes som denne udenfor Sporet. Den bestaar 
af to Rigelstænger, der er forbundne hver med 
sin Tunge, og en Tov- eller Kædeskive, der er i 
Forbindelse med Trækket. Den tilliggende Tunge 
aflaases ved, at en Rigelkrans paa Skiven drejes 
ind i et Udsnit paa vedkommende Rigelstang. -
Skiven bærer paa Over- og Underside Tapper, der 
griber ind i Lederiller paa de tilsvarende Rigel-
slænger og derved bevæger Tungerne. 

Schnabel & Hennings Betjeoingslaas, 
der anbringes midt mellem Sporskiftets Tunger, 
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overfører ;Trækkets Bevægelse til Tungerne gennem 
to Laasestænger, en for hver Tunge. Aflaasningen 
foregaar ved, at Laasestangen for den paagældende 
- tilliggende - Tunge med sin indre Ende drejes 
ind om en fastliggende Laasebane og stemmer mod 
denne. Efter Omstillingen skal Laasestangen støtte 
mod Laasebanen, ellers er Laasen i Uorden. 

Max Judels Betjeningslaas, der mest almin-
delig ka Ides Hage la asen , bestaar af to adskilte 
Laasehager, der bevæges ved den fælles Trækstang, 
og to Laasestykker, et ved hver Sideskinne. 
Den tilliggende Tunge allaases ved, at den paagæl-
dende Laasehage som en Klo griber omkring det 
tilsvarende Laases tykke og derved holder Tungen 
ind til Sideskinnen. 

1-antrol- 13. Kontrollaasen bruges som Hjælpelaas 
lnase. 

ved Sporskifter, der be\jenes og aflaases ved samme 
Haandtag, naar Træ kket er saa langt, at Betjenings-
laasens Stilling bliver usikker. 

Undertiden betjenes Kontrollaasene ikke ved 
særlige Haandtag i Centralapparatet men indskydes 
i Signaltrækkene, saa at de bevæges sammen med 
Signalerne. 

Spor- 14. En Sporspærre anvendes for at dække 
spærrer. 

Bomlaase. en Togvej mod driftsfarlige Bevægelser paa et til-
sluttende Spor og kan derfor erstatte et Dæknings-
sporskifte (se 5), hvor et saadant mangler. Den 
betjenes fra Centralapparatet enten ved et særligt 
Haandtag eller f. Eks. ved det Haandtag, hvormed 
Tilslutningssporskiftet aflaases. 

Sporspærren bestaar af en Stoppes ko, som fra 
Siden drejes ind over den ene Skinnestreng i Spo-
ret. - Undertiden bruges dog en Stoppesko ved 
begge Skinnestrenge. - Ved en ældre Type rives 
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Skoen ved Paakørsel ud af sit Leje og spærrer 
derved sin Bevægeindretning. Haandtaget i Central-
apparatet kan da ikke stilles tilbage i Normalstil-
lingen, forinden Skoen paany er indsat. Ved den 
nyere Type rives Skoen ikke af men bevirker 
eventuelt en Afsporing af en mod samme kørende 
Vogn (Afsporingssko ). 

Bomlaasen aflaaser en Vindebom i lukket 
Stilling. Dens Haandtag kan ikke omlægges, for-
inden Bommen er lukket. 

15. En Traadbrudspærre er navnlig bereg-
net til Anvendelse ved centralbetjente, ved Traadtræk 
bevægede Sporskifter for at forhindre, at disse 
helt eller delvis omstilles ved Traadbrud. Spærren 
staar i Forbindelse med Sporskiftetrækket og stiller 
dette fast ved Fjedervirkning , naar Traadbrud 
indtræder. 

Trau<l-
brud-

spæ rrer. 

J 6. For at hindre , at centralbetjente Spor- s~~~,g 
skifter omstilles, medens de befares, bruges forskel- 0 ~~rnlrng. 
lige Spærrer o. I., der omtales under 23-26 
og 80. 

17 . 
b. Centralapparatet. 

Et Centralapparat bestaar af følgende Centrat-npparntet. 
Hoveddele : 

a. Betjeningshaandtagene, hvorved de ydre 
Anlæg - Signaler, Sporskifter, Sporskiftelaase, 
Kontrollaase, Sporspærrer, Bomlaase o. s. v. -
betjenes. 

b. Aflaasningsregistret, der aflaaser Betje-
ningsha_andtagene, saaledes at der tilvejebringes 
den rette Afhængighed mellem Sporskifter, 
Sporspærrer, Vindebomme o. s. v. paa den ene 
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Side og Signalerne paa den anden, og mellem 
Signalerne indbyrdes (sml. 1 ). Atlaasnings-
registrets enkelte Elementer !de saakaldte 
Linealer) bevæges i Almindelighed ved særlige 
Haandtag, Togvejshaandtagene eller Tog-
vejshvirvlerne ; undertiden kan Indstillingen 
foretages ved umiddelbar Forskydning af Af-
laasningslinealer eller selvvirkende ved Betje-
ningshaandlagenes Omlægning. 

c. Stativet, hvorpaa Haandlag og Allaasnings-
register er anbragt. 

Centralapparatets Haandlag og Linealer har 
bestemte Nor 111 a Is ti I J in ger, for Betjeningshaand-
tagenes Vedkommende svarer disse til de paagæl-
dende Signalers, Sporskifters, Laases o. s. v. (sml. 6). 

18. Betjeningshaandtagene er anbragte 
Side om Side i det fælles Stativ, ordnet i let over-
skuelig Række. Der skelnes mellem Signalbaand-
tagene, hvorved Signalerne trækkes, Sporskifte-
beljeningsbaand tagene, hvorved de central-
betjente Sporskifter omstilles, Sporskifteaflaas-
ningshaandtagene , der bevæger Sporlaasehe, 
S p o r s p æ rr e h a an d tage n e, B o m 1 a a s b a a n d -
tagene o. s. v. der staar i Forbindelse med de 
paagældende Sporspærrer, Bomlaase o. s. v. 

Betjeningshaandtaget bestaar af del egentlige 
Haandtag, hvormed Omstillingen foretages, og 
0 ms ti li in gss kiven, et særligt Mellemled hvori-
gennem Haandlagets Bevægelse overføres til Trækket. 
Haandlagene har visse Hovedstillinger og er i disse 
fastholdte i Stativet ved Ha and k I ink er, der skal 
udløses , forinden Haandtagene kan_ omlægges. 
Klinkerne er som Regel fjedrende, saa at de af sig 
selv gaar i Hak , naar Haandtaget sættes i en 
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Hovedstilling. Et Haandtag maa under ingen 
Omstændigheder staa i en Mellemstilling. 

Haandtagene bar almindeligvis kun to Hoved-
stillinger, Normalstillingen og den omlagte Stilling. 
Signalbaandtag og Aflaasningsbaandtag ved ældre 
Apparatformer kan dog have en Midtstilling og to 
Endestillinger. Midtstillingen er da Normalstilling. 

Til hvert Signalhaandtag svarer som Regel 
kun en bestemt Signalarm, dog trækkes Gennem-
kørselssignalets to Arme one ved samme Haandtag. 
Bruges der samme Træk til to forskellige Signaler -
f. Eks. som nævnt Indkørsels- og Gennemkørsels-
signaler eller to forskellige Togvejssignaler paa 
samme Mast - har disse enten to sammenkoblede 
Haandtag - Dobbellsignalhaandtag - eller 
et enkelt saadant med en særlig Omskifter, hvor-
ved Haandtaget kan indstilles til at bevæge det 
ønskede Signal. Undertiden betjenes flere Signaler 
ved samme Haandtag ved Hjælp af elektriske 
Signalarmskoblinger (se 27) . Fremskudte Sig-
naler betjenes enten ved særlige Haandtag eller 
trækkes sammen med det Signal, bvor[jl de hører. 

Et Spors k ifteaflaa s ni n gsb a and tag betjener 
almindeligvis kun en Laas. Samhørende Laase for 
Nabosporskifter i et Forbindelsesspor har dog ofte 
fælles Haandt~g. 

Et Sporskifte betj enin gshaa nd tag betjener 
som Regel kun et Sporskifte. Ved Stanglræksanlæg 
har samhørende Sporskifter dog hyppig fælles 
Haandtag, ved Traadtræksanlæg derimod som 
Regel ikke. 

19. Et Sporskiftebetjeningsbaandtag maa 11~~s~:\};_ 
være opskærligt for at kunne følge Betjeningslaasens h~~i~8~~g. 

Bevægelse under en Opskæring (sml. 12). Det 



28 

egentlige Haandtag er derfor her, sa'.3længe det er 
indklinket i Stativet, løst fra sin Forbindelse med 
Omstillingsskiven (se 18), og denne kan derfor frit 
følge Trækkets Paavirkning. Først ved Udklink-
ningen kobles det til Omstillingsskiven, sorb. det 
derefter tager med sig under Omlægningen. Naar 
Haandlaget aller indklinkes , løses Forbindelsen 
paany. 

Saafremt Sporskiftet staar aflaaset ved Aflaas-
ningsregistret, kan en Opskæring dog volde Skade 
paa Apparatet, og det maa derfor ikke paaregnes, 
at den tør foretages (sml. 10). Endnu mindre tør 
et kontrolaflaaset Sporskifte opskæres, da Kontrol-
laasene i lukket Tilstand spærrer Sporskiftet, saa-
ledes at en Omstilling kun kan foretages voldeligt 
ved en· Sprængning af Forbindelsen (sml. 13). 

N aar Sporskiftet opskæres, drejer Omstillings-
skiven sig med Trækket. Derved brydes der en 
Plombering eller overklippes der en Opskærings-
stift og en rødmalet Flade paa Ornstillingsskiven 
kommer lilsyne paa Centralapparatets Forside og 
melder det skete. Saalænge Omstillingsskiven ind-
tager denne unormale Stilling, kan Haandtaget ikke 
ndklinkes af Stativet, og der kan ikke paany ind-
stilles en Togvej, hvori Sporskiftet indgaar. Saa-
fremt en saadan allerede er indstillet, skal Signalet 
straks tages tilbage (sml. 52). Apparatet bringes i 
Orden igen, ved at Omstillingsskiven drejes tilbage 
med en særlig Nøgle, Opskæringsnøglen. 

Undertiden meldes en Sporskifteopskæring des-
uden ved Ringning, idet der i Centralapparatet ved 
Opskæringen sluttes en Opskæringskontakt. 

De opskærlige Betjeningshaandtag til Traadtræk 
er ved nyere Former ofte indrettede saaledes, al 
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Haandtaget stilles fast, hvis Trækket af en eller 
anden Grund bliver for stramt eller for slapt. 
Haandtaget kan da ikke udklinkes af Stativet, 
dersom Trækket er sprængt eller undergaaet utilla-
delige Længdeændringer som Følge af Varmeskifte 
o. l. Saadanne opskærlige Be\jeningshaandtag 
bruges derfor ogsaa ofte som Sporskifteaflaasnings-
haandtag. 

Et Haandtag, der er kommet i Uorden ved 
Forstyrrelser i Sporskiftetrækket, rettes ved Op-
skæringsnøglen. 

20. Ved større Centralapparater viser Aflaas- _Anaas- . nmgsreg,-
ni ng sregi s tre t (se 17) sig som en tydelig frem- s1 r e1. 

trædende Del, der er anbragt ovenover Haandtags-
stativet eller paa dettes Forside eller Bagside og 
stilles ved særlige Haandtag, Togvejshaandtagene 
eller Togvejshvirvlerne. Til en Togvej hører-
et for hele Togvejen gældende Tog\'ejshaandtag 
eller flere saadanne, hvert gældende for et bestemt 
Stykke af denne. Hertil svarer visse Signal- og 
Sporskiftehaandtag, der aflaases og frigives ved det 
paagældende Togvejshaandtag, enten et enkelt for 
et Signal, et Sporskifte e. l. eller en hel Række 
saadanne Haandtag. 

Togvejshaandtagene, der alt efter Omstændig-
hederne har Form som egentlige Haandtag eller 
som H vir v 1 er, har enten to eller tre Hovedstillinger. 
I første Tilfælde er Normalstillingen: skraat tilbøjre, 
og den omlagte Stilling: skraat tilvenstre, cig 
Haandtaget raader da kun over en Togvej . I 
sidste Tilfælde er Midtstillingen Normalstilling. 
Haandtaget bevæges herfra op og ned eller tilhøjre 
og tilvenstre, og til hver af de to Endestillinger 
svarer en Togvej. Ved nyere Apparater er Haand-
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tagene i Hovedstillingerne indklinkede i Stativet 
ved Fjederklinker. 

I A aratets Normalstilling ,i.e 
Sporskiftebetjeningsbaandtag, S orskifteaflaasnings-
haandtag, Sporspærrehaandtag o. s. v. uaflaasede og 
kan frit omlægges. Derimod holde~sn.ings-
registret alle Haandtag for Mastesignaler aflaasede 
i deres Normalstilling, saaledes at et Signal ikke 
kan gives, forinden det paagældende Togvejsbaand-
tag er omlagt. 

Togvejsbaandlaget kan ikke bevæges, forinden 
alle de paagældende Sporskiftebaandtag m. m. er 
rigtig stillede, det vil sige, forinden Togvejen -
eller vedkommende Del af denne - er indstillet. 
Ved Haandtagets Omlægning atlaases disse Haand-
tag i den givne Stilling, og Signalet bliver frit. 
Naar Signalet gives, fastlægges TogYejshaandtaget 
og løses først igen, naar Signalet tages tilbage. 

Til et trukket Signal svarer altsaa en ganske 
bestemt Stilling af de paagældende Sporskifter, 
Sporspærrer o. s. v. Ved Signalet er alle fjendt-
lige Togvejs- og Signalhaandtag bundne i deres 
Normalstilling (se 1). 

Aflaasningen sker ved vandret forskydelige Li-
nealer - Togvejslinealer - der bevæges ved 
de tilsvarende Togvejshaandtag. Linealerne kan 
kun forskydes, saafremt de paagældende Sporskifte-
haandtag m. m. staar i fuldkommen nøjagtig Stilling, 
og omvendt kan disse Haandtag kun omstilles, 
saafremt Linealerne staar rigtig. Stilles Haand-
tagene skødesløst, bringes Apparatet derfor 
i Uorden. 

Mindre Centralapparater mangler undertiden 
særlige Togvejshaandtag. Aflaasningsregistrel er da 
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selvvirkende og sammensættes af forskydelige eller 
omdrejelige Led, Spærkugler o. 1., der indvirke 
umiddelbart - frigørende eller aflaasende - paa 
de forskellige Ha and tag. 

21. Centralapparatets forskellige Haandtag er Central-apparatets 
ved Form og Farve gjort indbyrdes skelnelige efter ur1s1yrelse. 
deres Art. Desuden er det ved Paaskrift angivet, 
til hvilke Togveje, Signaler, Sporskifter o. s. v. 
de hører. 

22. Den i det foregaaende beskrevne alminde- Spærrer i Central-
lige Indretning af Centralapparatet fuldstændiggøres apparatet. 
ved Indlæg af særlige Spærrer for dermed at skabe 
forøget Sikkerhed. De herhen hørende 1 ndret-
ninger omtales i det følgende sammen med de 
paagældende ydre Anlæg. 

Centralapparatets Spærrer er ved Plombering 
beskyttet mod ydre Indgriben. 

.c. Sporskiftefastholder og Togvejsfastholder. 
23. Et centralbetjent Sporskifte kan alminde-S_Porskifle-. . . . · laslholrler 

hgv1s fnt omstilles, naar Togvejshaandtaget er 0 s. Tog-
• VCJSfasl-

Jagt tilbage. For at forebygge, at et modgaaende holder. 
Sporskifte omstilles under Befaringen, bruges særlige 
Spærrer, de saakaldte Sporskiftefastholdere. 
Disse er enten mekaniske eller elektriske. Den 
mekaniske Sporskiftefastholder ligger ude ved det 
Sporskifte, hvortil den hører, og foran dette, saaledes 
at den virker, forinden første Hjulsæt naar Spor-
skiftet. Den fastholder efter Omstændighederne 
Sporskiftetungerne, Sporskiflelaasen eller Sporskifte-
trækket. Ved den elektriske Sporskiftefastholder 
anbringes den egentlige Spærre ved det paagældende 
Betjeningshaandtag i Centralapparatet og fastholder 
dette, saalænge Sporskiftet befares. 
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Naar Sporskifterne i en hel Togvej skal fast-
holdes, bruges en Togvejsfastholder i Forbin-
delse med det tilsvarende Togvejshaandtag i Cen-
tralapparatet. Den udløses, naar Toget kører over 
et bestemt Punkt af Togvejen. 

Om Togvejsfastlægning og Fastlægnings-
felter se 80. 

Dken_nkie- 24. Den mekaniske Sporskiftefastholder anis e 
~.is~h~~~~~:(se 23) bruges i tre typiske Hovedformer, der dog 

udføres noget forskelligt af de forskellige Firmaer. 
Der skelnes mellem Føleskinner, Trykskinner 
og Tidspærrer. 

Føleskinnen ligger som Regel paa Sporets 
Yderside. Den bevæges fra Centralapparatet i 
Almindelighed ved selve det paagældende Sporskifte-
haandtag. Ved Omlægningen enten hæves og 
sænkes Føleskinnen, eller den føres udefra ind 
imod Køreskinnen. Holder der en Vogn ved Skiftet, 
vil Føleskinnen under denne Bevægelse støde mod 
Hjulene. Haandtaget kan da ikke omlægges, Spor-
skiftet altsaa ikke omstilles. 

Tryk skinnen ligger oftest paa Sporets Yder-
side. Den holdes ved Fjederkraft oppe over Køre-
skinnen og trykkes ned, naar et Hjulsæt kommer 
ind over denne. En Pal paa Trykskinnen bliver 
derved bragt i Indgriben med Sporskiftelaasen eller 
med en Stang, der er i Forbindelse med Sporskiftet 
eller Trækket til denne, og fastholder saaledes 
Sporskiftet i dets SLilling. 

Tidspær ren ligger paa Sporets Yderside. Det 
er en smal Pedal, som rager op over Køreskinnen 
og trykkes ned af Vognhjulene. Den virker vaa 
samme Maade som Trykskinnen til Spærring af 
Sporskiftets Omstilling. Da den imidlertid slippes 

33 

af det ene Hjul, før den rammes af det næste, 
er Pedelarmen sat i Forbindelse med en Beholder, 
hvoraf Luften tildels presses ud, naar Pedalen 
trykkes ned, og hvorved bevirkes, at Pedalen først 
gaar tilbage i Normalstillingen efter Forløbet af 10 
a 12 Sekunder. Saalænge Pedalen er nedtrykket, 
er Sporskillel spærret for Omstilling. Tidspærren 
yder saaledes kun betinget Sikkerhed. 

2b. D e n elektriske Sporskiftefastholder eil,~~ske 
• • l dt t Sporskille-(se 23) er en Spærre ved selve Bel.1enrngs man age , fastholder. 

som den fastholder i dets Hovedstillinger. Den 
udløses ved Strømslutning over en ved Haandtaget 
anbragt Fodkontakt eller lignende, der skal sluttes, 
forinden Haandtaget kan omlægges. Strømløbet er 
ført over en isoleret Skinnestrækning e. I. ved 
Sporskiftet. Sluttes Kontakten , medens det isolerede 
Stykke befares , afledes Strømmen gennem Vogn-
akslerne til den anden Skinnestræng og derfra til 
Jorden. Er Strækningen derimod fri , føres Strøm-
men tilbage til Centralapparatet og udløser paa sin 
Vej Fastholderen ved Betjeningshaandtaget. Ved 
Haandtaget findes et Tableau, der viser, om Spor-
skiftet er frit, idet det da skifter Farve, naar Fod-
kontakten sluttes. Bliver Tableauet derimod ufor-
andret er den isolerede Skinnestrækning besat, og ' Haandtaget kan da ikke omlægges. 

Den isolerede Strækning lægges saa tæt ved 
Sporskiftet som mulig. Som Følge af dettes Byg-
ning bliver der dog foran Tungespidsen et Mellem-
rum paa 1-2 m, der bevirker, at Fastholderen 
udløses, kort forinden sidste Hjulsæt har naael 
helt ben til Skiftet, og derfor aabner en Mulighed 
for Fare. 

I Stedet for en isoleret Skinnestrækning kan 
:1 
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man bruge en Tidkontakt , en Skinnekontakt, der 
holdes sænket nogle Sekunder, efter at Nedtryk-

A-< <iJ,;:.,.,.°'1f ningen er ophørt. Ligesom Tidspærren (24) yder 
IJ.u 3 lli/ ~"'"-den kun betinget Sikkerhed. 

En kunstig Udløsning kan foretages ad meka-
nisk Vej ved en plomb~ret Udløser. 

Den 26. Den elektriske Togvejsfastholder (se 
elektriske . . 
_Togvejs- 23) er en Spærklinke, der ved TogveJshaandtagets 
ta

sth01
d e r. Omlægning bringes i Indgriben med Togvejslinealen, 

saaledes at denne fastholdes og ikke kan lægges 
tilbage , forinden Klinken udløses. Udløsningen 
sker ad elektrisk Vej som Regel ved Togets Ind-
virkning ; og da enten ved dets første eller dets 
sidste Aksel. I første Tilfælde sluttes Udløsnings-
strømmen over en Skinnekontakt eller en isoleret 
Skinnestrækning paa pa·ssende Sted i Togvejen. 
I sidste Tilfælde sluttes Strømmen ved en Skinne-
kontakt og ledes derfra til en isoleret Skinne ved 
Kontakten, saaledes at Strømmen anedes til Jorden, 
saalænge Skinnen befares , og først , naar denne 
forlades af det sidste Hjulsæt , føres til Udløseren 
i Centralapparatet. 

Hvor Forholdene ikke tilsteder Anvendelsen af 
Udløsningsapparater, der paa·virkes af Toget , be-
nyttes Udløsning ved en Nøglekontakt, der 
lukkes med en løs Nøgle. 

En kunstig Udløsning kan foretages ad meka-
nisk Vej ved en plomberet Udløser paa Central-
apparatet. 

d. Elektrisk Signalarmskobling. 
Elektrisk 27. Elektriske Signalarmskoblinger anvendes 
Signal- . 

urmskob- navn hg ved Signaler , der skal falde selvvirkende 
ling. 
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paa Stop bag et forbikørende Tog. De bruges 
desuden undertiden, hvor flere forskellige Signaler 
skal betjenes ved samme Haandtag i Centralappa-
ratet. Koblingen indskydes i den Del af Signal-
trækket, der er ført op langs Signalmasten (se 9). 
Dette deles derved i to Dele, af hvilke den øverste 
er i fast Forbindelse med Signalarmen, medens 
den nederste bevæges med Signalhaandtaget. Kob-
lingen bestaar i Hovedsagen af en Elektromagnet 
og et Anker. Naar Ankeret holdes tiltrukket, er 
Signaltrækkets øvre og ned.re Del fastforbundne, 
naar Ankeret er sluppet, kan der derimod ingen 
Bevægelse overføres gennem Koblingen. Sammen-
koblingen sker ved en elektrisk Strøm - Kob-
lingsstrømme n - der sendes gennem Elektro-
magnetens Vindinger. Den sluttes ved en Kontakt 
i Centralapparatet - Koblingskontakten - der 
bevæges . af det til Signalet svarende Togvejshaand-
tag. Ved Togvejens Indstilling sluttes derfor Kob-
lingsstrøm men, og naa r Signalbaandtaget derefter 
omlægges, trækkes Signalet. 

Skal Koblingen udløses af Toget , er Koblings-
strømløbet gjort saaledes afhængig ar en Skinne-
kontakt og en isoleret Skinnestrækning i Togvejen, 
at Strømmen brydes, naar Toget har passeret disse 
med sin sidste Aksel (sml. 26). Signalet falder da 
paa Stop. 

Som foran nævnt bruges elektriske Armkoblinger 
undertiden, hvor flere Signaler betjenes ved samme 
Haandtag. Ved Haandtagets Omlægning bevæges 
kun den eller de Signalarme, der svarer til den 
indstillede Togvej, idet de øvrige Koblingskontakter 
ikke vil være sluttede (se 18). 
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e. Spærrer ved Signalhaandtagene. 
28. Signaler, der skal -gives i en bestemt Følge-

orden - f. Eks. et Tog\'ejssignal før et Hoved-
signal, et Udkørselssignal før et Gennemkørsels-
signal -, aflaases undertiden i Række saaledes 

' at denne Rækkefølge bliver tvungen for Signalgiv-
ningen, og Signalerne dog kan tages tilbage i en 
hvilkensomhelst Orden. Hertil bruges en Række-
følgestyring. 

Rækkefølgeslyringen er en Spærre, der virker 
mellem de paagældende Haandtag i Centralappa-
ratet. I Siemens & Halskes Anlæg bruges ofte 
en Styrepal , der bevæges med Togvejshaandlaget 
for det sidste Signal og staar i Forbindelse med 
Signalhaandtaget for åel foregaaende og efterprøver, 
om Haandtaget for dette er omlagt. Ved Schn abe! 
& Hennings ældre Anlæg bruges paa tilsvarende 
Maade et Styrependul ved Signalhaandtagene, 
og ved de nyere Anlæg (Brnchsals) bruges særlige 
Vægtstangsforbindelser i samme Øjemed. 

Se lvseæ rre ?9 s· l · J k · 
· og htlct- - . 1gna er, uer ,un maa unne gives en 

Gang, for hver Gang de er frigivne, indrettes til 
Selvspærring , saaledes at Signalhaandtaget af-
laaser sig selv, idet det sættes tilbage i Normal-
stillingen. Dette udvirkes ved en Selvspærre , 
der er indlagt i Haandtaget. Udløsningen foregaar 
paa forskellig Maade alt efter Spærrens Bestem-
melse. Navnlig fremhæves følgende Tilfælde : 

a. Selvspærre i Signalhaandtaget med Ud-
løsning ved Togvejshaandtaget forekom-
mer enten selvstændig eller i Forbindelse med 
videregaaende Spærringer ·som nedenfor under 
h. og c beskrevne. Selvspærringen indtræder, 
idet Signalhaandtaget lægges tilbage, og Spa:rren 
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udløses, naar Togvejshaandtaget derefter sættes 
i Normalstillingen. Signalet kan altsaa kun 
gives en Gang, for hver Gang det er frigivet 
ved Togvejshaandtaget. 

b. Selvspærre i Signalhaandtaget i Forbin-
delse med Stationsblok forekomme1:, hvor 
et Signal paa en Signalpost kun maa kunne 
gives en Gang, for hver Gang det er frigivet 
fra Kommandoposten. 

Selvspærringen indtræder, idet Signalhaand-
taget sættes tilbage i Normalstillingen , og Spær-
ren udløses almindeligvis ved Togvejshaand-
laget, som beskrevet under a. Ved .Jævn-
strømsstationsblok kommer Togvejshaand-
taget straks under Bloklaas, idet det sættes 
tilbage. Ved Vekselstrømsstationsblok er 
der i Togvejshaandtaget indlagt en Selvspærre 
(se 31), der først udløses , naar Haandtaget 
bliver blokeret. I begge Tilfælde bliver Sig-
nalet først frit, naar det paany deblokeres fra 
Kommandoposten. 

c. S e I v s p æ r r e i S i g n a I h a a n d t age t i F o r b i n -
delse med Sporbesættelsesspærre i Cen-
tralapparat et omtales under 32. 

cl. Selvspærre i Signalhaandtaget i Forbin-
delse med Strækningsblok tæ=m) fore-
kommer almindeligvis kun, hvor en Blokstræk-
ning begynder, hvad der saa godt som altid 
sker ved et Stationsudkørselssignal. Spærren 
udløses, idet Signalet blokeres. Signalet kan 
altsaa kun gives en Gang, for hver Gang det 
er frigivet af den foranliggende Post. 
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Da Selvspærringen først indtræder, naar Signal-
haandtaget er lagt helt tilbage, maa det - om 
fornødent - paa særlig Maade sikres, at en paa-
begyndt Tilbagelægning fuldføres saavidt, at Selv-
spærren kommer i Virksomhed . Hertil bruges en 
Fuldføringsspærre, der fastholder Haandtaget, 
naar Tilbagelægningen søges afbrudt ved en Be-
vægelse i modsat Retning, og først kan udløses, 
naar Haandtaget sættes i Normalstillingen. Ved 
nyere Former af Spærren virker denne ikke blot 
under Tilbagelægningen, men ogsaa under Omlæg-
ningen. 

Selvspærren findes i forskellige Former. Saa-
Jedes skal nævnes : Snapspærre n, et Klinkeværk, 
der falder i Indgriben, naar Signalhaandtaget læg-
ges tilbage, og Kuglelaasen, en Spærkugle, der 
kun forekommer ved Schnabel & Hennings 
ældre Anlæg , indlagt i Aflaasningsregistret paa 
Centralapparatets Forside, samt de forskellige For-
bind el ses spærrer med Selvspærring (se 83). 

Undertiden forenes Selvspærre og Fuldførings-
spærre i en enkelt Spærre: Selvspærre med 
Fuldfø ri n gss pærri n g. 

f. Spærrer ved Togvejshaandtagene. 
Sp~Jer 30. Ved Togvejshaandtagene kan følgende Spær-
Togvejs- rer forekomme· haand- · 
tagene. a. den elektriske Togvejsfastholder (se 26). 

Selv-spærre. 

b . Rækkefølgestyringen (se 28). 
c. Selvspærren (se 31). 
d. Sporbesættelsesspærren (se 32). 

31. Togvejshaandtag, der holdes under Veksel-
strømsblok fra en anden Post og kun maa om-
lægges en Gang, for hver Gang de frigives fra 
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denne, indrettes Lil Selvspærring, saaledes at de• 
aflaaser sig selv, idet de sættes tilbage i Normal- . 
stilling. Dette udvirkes - paa lignende . Maade 
som ved Signalhaandlage.ne - ved en Selv-. 
spærre, der almindeligvis findes såmmenbygget 
med en Forbind·elsesspærre (se 83). Spærrin-
gen bæves , naar Haandtagene blokeres og derved 
kommer under Bloklaas. 

g. Sporbesættelsesspærren. 
32. Centralapparatet selv modsætter sig ikkesporbesæt-telses-

en Fejlbetjening, hvorved to Tog lukkes ind paa spærren. 
samme Spor. Meget ofte er der imidlertid ind-
bygget en Sporbesættelsesspærre, der tilvejebringer 
den hertil fornødne Spærring mellem Haandtagene. 
Spærren kommer i Virksomhed , naar en Indkør-
selstogvej tages tilbage, og den binder da Haand-
tagene saaledes, at der ikke paany kan gives Ind-
kørsel til vedkommende Spor - hverken for efter-
følgende eller modkørende Tog - forinden der er 
givet Udkørsel for dette , og Udkørselstogvejen er 
taget tilbage. 

Spærringens Tilstand tilkendegives som Regel 
ved en Række Tableauøjne , et foT hvert Spor. · I 
Normalstillingen er Øjnene hvide. Farven foran-
dres til rød eller sort , naar vedkommende Togvej 
indstilles, og skifter først igen til hvid, haar Ud-
kørselstogvejen tages tilbage. 

Sporbesættelsesspærren virl<.er undertiden . same 
men med videregaaende Spærringer i . Centralappa-
ratet. Den forekorni;ner saaledes ofle i Forbindelse med' 
Selvspærre for Hovedsignalbaandtaget. Denne Se1v-r 
spærre udløses i saa Fald , naar Indkørselstogvejen, 
tages tilbage (se 29). J ndkørselssigna]et kan derefter 
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gives paany men ikke for samme Togvej, idet de 
tilbagelagte Haandtag for denne er spærrede ved 
Sporbesættelsesspærren og ikke kan omlægges paany. 
Spærringen virker altsaa her fra det Øjeblik, Ho-
vedsignalet tages tilbage. Y derJigere Sikkerhed 
skaffes undertiden ved Anvendelse af elektrisk 
Signalarmskobling (27) med Udløsning ved 
Skinnekontakt. El Tog bliver da straks efter 
Forbikørslen dækket af Signalet, og den videre 
Betjening i Centralapparatet bliver tvungen. 

Da Udkørselstogvejen kunde lænkes indstillet 
og taget tilbage, uden at Toget kørte ud , og Spor-
besættelsesspærren derved vilde blive udløst i 
Utide , er Udkørselstogvejshaandtaget ofte udstyret 
med elektrisk Togvejsfastholder (26), saaledes 
at det vel kan omlægges , men ikke lægges tilbage 
før Udkørslen er foregaaet. 

Sporbesættelsesspærren virker selvfølgeligt ogsaa 
under en Gennemkørsel. 

Paa Stationer, der ikke har Signal for Udkørsel 
og dertil svarende Togveje, anvendes undertiden en 
rent mekanisk Sporbesættelsesspærre indrettet saa-
ledes, at Togvejshaandtagene holdes bundne i Normal-
sti_llingen. Alle Togveje til et bestemt Spor frigives 
ved at indstikke og omdreje en Nøgle i det til 
Sporet svarende Nøglehul, og naar derpaa en af de 
frigivne Togveje indstilles, spærres de øvrige og 
holdes vedblivende spærrede, efter at Togvejshaand-
taget atter er lagt tilbage i Normalstilling. 

Et efter Frigivning indstillet og igen ,tilbagelagt 
Togvejshaandtag kan ikke atter indstilles uden for-
udgaaende fornyet Drejning af Nøglen, og paa den 
anden Side kan en Nøgle ikke drejes tilbage og 
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udtages, forinden en af de frigivne Togveje har 
været indstillet og alter er taget tilbage. 

Ved Krydsninger, eller Overhalinger benyttes en 
særlig Nøgle med sit tilsvarende Nøglehul , hvorved 
Togvejene paa begge de paagældende Spor frigives 
samtidig, saaledes at der kan indstilles en (og kun 
en) Togvej paa hvert af de to Togvejsspor. 

Ved en ældre Form af sidstnævnte Sporbesæt-
telsesspærre er Togvejene normalt frie, men alle Tog-
veje paa et bestemt Spor spærres automatisk, naar 
en af disse indstilles og tages tilbage. Frigørelsen 
sker ved en med Hænge]aas al1aaset Udløsnings-
lrnap eller ved en særlig Udløsningshvirvel , der kun 
kan omlægges, naar Indgangssporskifterne er om-
stillede til det modsatte Spor. 

Ved ovennævnte rent mekaniske Sporbesættelses-
spærre er Afviklingen a f Togvejene allsaa uafhæ ngig 
af Togpassagen , b vorfor Ordningen kun yder en 
betinget Sikkerhed. 

C. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 
33. Blandt de forskellige Former af centralise- .~::tig 

rede Kraftbetjeningsanlæg (se 4) er ved Statsbanerne Oversigt. 

det elektriske Centralbetjeningsanlæg hidtil 
det eneste anvendte. 1 Enkelthederne udføres delle 
E10get forskelligt af de forskellige Firmaer. Stats-
b.anerne bar Anlæg af Siemens & Halskes (S. 
&s. H.'s) samt af Allgemeine Elektricitats-Ge-
sellschafts (A. E. G.'s) Type. 

Ved disse elektriske Ce n tr a lbetj en i ngs-
a n J æg foretages Sporskifternes og Signalernes Be-
tjening ved et Centralapparat og sker ved Hjælp 
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af Elektromotorer, der er anbragte ved de paa 
gældende Sporskifter og Signaler og bevæger Træk-
kene til disse. Motorerne drives ved elektriske 
Strømme, der tilføres dem over Kontakter i Cen-
tralapparatet. 

Sporskifte og Motor staar ikke i umiddelbar 
Forbindelse med hinanden, men Motorens Bevæ-
gelse overføres til Sporskiftet gennem en Sporskifte-
laas - almindelig Betjeningslaas (se 12). 

De forskellige Motorer og Laase staar ved Kab-
ler i Forbindelse med Centralapparatet. 

I Centralapparatet findes en Række Haand-
tag , ved hvis Omlægning Motorernes Bevægelse 
fremkaldes gennem Kontaktslutninger, og en Række 
Tableauer, der giver Melding om Strømmenes 
Gang i de ydre Anlæg og i Centralapparatet og 
derigennem om Sporskifternes og Signalernes Stil-
ling m. m. 

Som Strømkilde bruges almindeligvis Akkumu-
latorbatterier. Herfra tages Kraftstrømme n til 
de forskellige Motorers Bevægelse. Strømspændingen 
er ved S. & H.'s Type ca. 140 Volt, ved A. E. G.' s 
Type ca. 160 Volt. Kontrolstrømmen, en sva-
gere spændt Strøm, der kontrollerer de enkelte 
Sporskifters og Signalers Stilling m. m., er ved 
S. & H.'s Type ca. 30 Volt, ved A. E. G.'s Type 
ca. 40 Volt. Batterierne leverer desuden Koblings -
strømmen til Signalerne (se 43). De forskel-
lige Strømløb over Skinnekontakter o. s. v. har 
ved ældre Anlæg ca. 4 Volts Spænding fra 
mindre Batterier i Posterne, eller ved nyere Anlæg 
ca. 30-40 Volts Spænding fra Kontrolstrøms-
patteriet, 
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a. De ydre Anlæg. 
34. Hvert Sporskifte har sin Motor (se 33).Sporskifle-motor og 

Motoren sættes i Gang, naar der tilføres den Kraft- Sporskifte-
strøm ved Omlægning af det tilsvarende Sporskifte-
haandtag i Centralapparatet (se 33 og 40). Alt efter 
Haandtagets Stilling bevæger Motoren sig i den ene 
eller den anden Omløbsretning og fører derved 
Sporskiftet over i den tilsvarende Sporskiftestilling. 
Som Sporskiftelaas bruges ved Statsbanerne 
Sch nabel & Hennings Betj eningslaas og 
Hagelaasen (se 12). Laasen indgaar i Trækket 
mellem Sporskifte og Motor og udgør en Del af 
dette. Dens Virkemaade er som ved Haandbetje-
ningsanlægene. 

Motorens Bevægelse overføres til Sporskifte-
trækket ved en udløselig Friktionskobling, der kun 
kan overføre en vis begrænset Kraft mellem Motor 
og Sporskifte. Den udløses , naar Sporskiftet opskæ-
res, og -Opskæringen kan derfor ikke paavirke 
Motoren. 

Til hver Motor hører el Kontrolstrømløb og et 
Kraflstrømsløb (se 33). N aar Sporskiftet staar aflaaset 
i en af sine Hovedstillinger, og Motoren er i Hvile, 
er Kontrolstrømløbet sluttet. Det afbrydes, naar 
Sporskiftehaandtaget omlægges - eller tilbage-
lægges - samtrdig med , at der tilføres Motoren 
Kraftstrøm til Sporskiftets Omstilling. Naar Om-
stillingen er fuldført, afbrydes Kraftstrømrnen selv-
virkende, og Kontrolstrømmen sluttes paany. Kon-
trolstrømmen er ført over et Tableau i Central-
apparatet, og af dettes Farve kan man derfor 
aflæse, om Strømmen er sluttet, altsaa om Sporskiftet 
staar i den til Haancltaget svarende Hovedstilling 
(se 45). 

laas . 
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Hvis der er en Hiudring for Tungernes 
Bevægelse, vil Sporskiftet blive staaende i en 
Mellemstilling, og Kontrolstrømmen vedblive at vær~ 
afbrudt. Friktionskoblingen vil som Regel udløses, 
og Motoren løbe videre. Forholdet er dog noget 
•forskelligt ved de forskellige Motortyper. Ved S. 
& H.'s ældre Type har Motoren en bestemt Ende-
stilling. Naar denne er naaet, vil Kraftstrømløbet 
blive afbrudt, og herefter vil altsaa begge Strømløb 
være brudte. Ved S. & H .'s nyere Type samt ved 
A. E. G.'s Type bliver Motoren ved at løhe, indtil 
Haandtaget læggestilhage, eller - i givet Tilfælde -
indtil en Smeltesikring i Kraftstrømløbet brænder 
over. Hvis Friktionskoblingen ikke udløses, vil 
Motoren blive staaende, og - ved alle de anvendte 
Typer - vil efter et Par Sekunders Forløh Smelte-
sikringen i Kraftstrømløbet brænde over. 

Hvis Sporskiftet opskæres, afbrydes eller afle-
des Kontrolstrømmen selvvirkende. Ved A. E. G.'s 
samt ved S. & H.'s nye Motortype vil der som 
Regel samtidigt smelte en Sikring Kontrol-
strømløbet. 

Om Smeltesikringer se 4 7 og 48. 
Tunge- 35. Ved særlig vigtige Sporskifter kan man kontakter. . 
· skaffe yderligere Sikkerhed ved Kontrolaflaasnmg 

af Tungerne, saaledes at Sporskiftets Kontrolstrøm 
ikke kan sluttes, før Tungerne er ailaasede. 

~por- 36. Et Sporskifte kan sikres mod utidig Om-sk,llefnst-
holder_ogstilling ved en Sporskiftefastholder. Denne TogveJS• . 
fastholder. omtales nærmere under 41. Paa tilsvarende Maade 

sikres en hel Togvej ved en Togvejsfastholder, 
se herom 42. 

signaler. 37 . Ved S. & H.'s Typer bevæges Signalarmen 
af en Signalmotor omtrent paa samme Maade 
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som Sporskiftet af Sporskiftemotoren. Til hver 
Motor hører et Kontrolstrømløb og et Kraftstrøm-
løb (se 33). Kontrolstrømmen er ført over et Tab-
leau i Centralapparatet. Af deltes Farve kan man 
aflæse, om Strømmen løber eller ikke. 

Den mekaniske Forbindelse mellem Motor og 
Signalarm er ført over Ankeret for en Elektromagnet 
- Koblingsmagneten - , og Motoren kan kun 
bevæge Signalet, naar Magnelen holder dette Anker 
tiltrukket, del vil sige : naar Koblingsstrømløbel 
er sluttet gennem Elektromagnetens Vindinger. 
Koblingsstrømmen er ført over en Række Kontakter 
i Centralapparatet , saaledes at Signalet kun kan 
gives, naar den paagældende Togvej er rigtig ind-
stillet. Opskæres et af dens Sporskifter, efter at 
Signalet er vist, brydes Koblingsslrømmen, og Sig-
nalet falder paa Stop. 

Koblingskontakter kan iøvrigl indskydes over-
alt, saaledes at det kan gøres muligt fra et hvilket 
som helst Sted af Stationen at afbryde Strøm-
løbet og dermed sætte Signalet i Normalstilling. 
Som Regel gøres Koblingen afhængig af en Skinne-
kontakt, undertiden i Forbindelse med en isoleret 
Skinne i Togvejen . Naar Toget passerer denne 
med sit første eller sit sidste Hjulsæt, falder Signalet 
paa Stop bag Toget og dækker derved dette. 

Signalets Kontrolstrøm løber kun, naar Signal-
baandtag , Signalmotor og Signalarm staar i sam-
menhørende Endestillinger. 

Ved A. E. G.'s Anlæg betjenes Signalerne al-
mindeligvis ved Hjælp af Solenoide-Motorer 'J: Elek-
tromagneter, hvis Anker bevæger sig inde i en 
Traadrulle paavirket al' Strømmen i denne. Signal-
armen er i Reglen i direkte Forbindelse med 
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Solenoidens Anker. Dette vandrer inde i Sole-
noiden, hvis ene Halvdel tjener til at bringe 
Armen i Kørstilling, og den anden til at bringe 
den i Stopstilling. Signalarmen fastholdes i Stop-
stillingen ved en Spærring paa Ankeret til en nor-
malt strømløs Elektromagnet »Spærringsmag-
neten « ; denne Spærring hæves , naar der ved 
Omlægning af Signalhaandtaget sendes Strøm gen-
nem Spærringsmagneten. Signalets Stilling kon-
trolleres derved, at Kontrolstrømmen gaar over en 
i Forbindelse med ovennævnte Anker anbragt Kon-
takt, der er sluttet, naar Magneten er strømløs, og 
videre over en Elektromagnet med Tableau paa 
Betjeningsposten. 

Om Betjening af Jlere Signaler ved samme 
Haandtag, se 43. 

b. Centralapparatet m. m. 
Cenlral- 38 

apparale ls · Centralapparalet har følgende Hoved-
Hoved- dele: 
d ele . 

Haandlag. 
Normal-

slillingc r . 

Haandtagene for Signaler, Togveje og Spor-
skifter og de til Haandtagene hørende Kon-
takter og Tableauer. 
D et mekaniske og det elektriske Aflaas-
ningsregister. 
Stativet , der omsluller Atlaasningsregistrene, 
og i hvilket Haandtagene o. s. v. er anbragte. 

39. Indenfor Haandtagene skelnes mellem : 
Spors k i fteh aa ndtagene , hvorved Sporskif-
terne betjenes eller aflaases. 
Tog vejs ha and tagene og undertiden Gruppe-
ha and tagene, der gennem Aflaasningsregi-
strene tilvejebringer den fornødne Afhængighed 
mellem Sporskifterne og Signalerne. 

Sign al h aa n d tagene, hvorved Signalerne be-
tjenes. 

Haandtagene har Form som K n a p per ell~r 
som Hvirvler. De er i Hovedstillingerne ind-
klinkede i Stativet. Deres Normalstilling svarer for 
Signal- og Sporskiftehaandtagenes Vedkommende 
til de paagældende Signalers og Sporskifters Nor-
malstilling. I Togvejshaandtagenes Normalstilling 
er Signalerne bundne , medens Sporskifterne frit 
kan omstilles. 

Undertiden er de Lil samme Togvej svarende 
Signa!- og Togvejshaandtag samlede i et enkelt 
Haandtag -- Togvejssignalbaandtaget. 

Sporskiftebaandtagene bar to Ho,1edstillin-
ger, Normalstillingen og den omlagte Stilling. 
Hvirvlerne staar i Normalstillingen: skraat til-
højre , i den om lagte Stilling: skraat til venstre, 
Knapperne foran paa Centralapparatet (S. & H.'s 
Type) har Normalstillingen: lodret Bjælke og 
viser i den omlagte Stilling: vandret Bjælke. A. E. 
G.'s knapformede Haandtag - ovenpaa Central-
apparatet - staar i Normalstillingen: skraat til-
bage, i den omlagte Stilling skraat fremad. 

Togvejsbaandtagene har tre Hovedstillinger, 
Midtstillingen - som er Normalstilling - og to 
Endestillinger. I Midtstillingen staar Hvirvlerne 
lodret, medens Knapperne viser lodret Pil (S. & H.) 
eller staar lodret (A. E. G.). Gruppebaandtagene 
har to Stillinger, Normalstillingen (Knappens Tvær-
streg eller Pil skraat tilhøjre) og den omlagte Stil-
ling (Tværstreg skraat tilvenstre). 

Signalhaand tagene er indrettede som Spor-
skiftehaandtagene. 
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Togvejssignalhaandtagene , der hver kan 
svare til forskellige Togveje, har i N ormalstillin-
gen lodret Pil , ved indstillet Togvej skraa Pil til-
højre eller tilvenstre, og , ,ed indstillet Signal vand-
ret Pil. 

Et Haandtag maa under ingen Omstændigheder 
sættes i en Mellemstilling. 

Sporskille- 40 S p . k. ft ] t. . h be lj enings- · o1s 1 e )e Jen111gs aandtagets to 
11 •11rnd1n" · Hovedst1·111· · · t ' l d t S k'f · · ., nger svarer I e o pors 1 tesblhnger, 

Normalstillingen til Sporskiftets Normalstilling (39). 
Naar Haandtaget omlægges, tilføres der Motoren 
Kraftstrøm. Sporskiftet bevæger sig da om i den 
tilsvarende Stilling, hvoretler Kraftstrømløbet af-
brydes. Stilles Haandtagel tilbage, faar Motoren paa -
uy Kraftstrøm og stiller Sporskiftet tilbage (sml. 34). 

Naar Haandtaget omlægges eller tilbagelægges, 
brydes Kontrolstrømmen til Sporskiftet, og et til 
dette hørende Tableau - Kontroltableauel -
skifter Farve. Naar Omstillingen er fuldført, sluttes 
Kontrolstrømmen paany, og Tableauet antager fht 

sin oprindelige Farve. Naar Konlrolslrømløbet af-
brydes, sluttes en Vækkerkontakt i Centralap-
paratet, og en Vækkerklokke ringer derfor, saa-
længe Omstillingen staar paa. Er der en Hindring 
for Tungernes Bevægelse, vedbliver Klokken at 
ringe. Ligesaa meldes en Opskæring bl. a . ved 
Vækkerringning. 

Om Forstyrrelse ved Sporskiftet og Fejlens 
Afhjælpning, se 34 og 63. 

Sammenhørende Sporskifter betjenes ofte ved 
samme Haandtag i Centralapparatet. Kontrolstrøm-
løbet bliver da først sluttet, naar alle de paagæl-
dende Sporskifter staar rigtig. Til et Haandtag 
hører sjældent mere end to Sporskifter. 
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41. Ved Betjeningshaandtaget indlægges under- ~por-. d l • sk1ftefasl-
h en ene ektnsk Sporskiftefastholder for at holder. 

hindre, at Sporskiftet omstilles, medens det befares. 
Fastholderen styres som ved Haandbetjeningsan-
lægene af et Strømløb, der er ført over en isoleret 
Skinnestrækning e. 1. tæt foran eller i selve Spor-
skiftet. Saalænge der befinder sig Hjul paa det 
isolerede Stykke, er Haandtaget fastholdt i sin 
Stilling. Naar Stykket er frit , kan Haandtaget 
atter bevæges (sml. iøvrigt 25). 

Strømløbet er fød over et T a bleau ved Sporskifte-
baandtaget - Sporskiftesp æ r rings tablea ue l. 
Af dettes Farve kan man aflæse, om Sporskiftet er 
frit eller ikke (sml. 45), ved S. & H. 's nyere Type 
dog først efter Haandtagets Udtrækning. 

Hvor det af stedlige Grunde ikke er muligt at 
lægge en isoleret Skinnestrækning, kan man bruge 
en Tidkontakt indrettet paa lignende Maade som 
den under 25 omtalte Tidspærre. Den elektriske 
Fastholder kan forøvrigt erstattes af en mekanisk ' som de under 24 beskrevne. 

42. Togvejshaandtaget har, som anført, tre Togvejs-
H d t'll' M'd • • haandlag ave s I rnger. 1 tsbllmgen er Normalstilling, de og_ Tog-
t E d t'll ' veJsfasl-
O n es 1 mger svarer hver til sin Togvej . holde r . 

M lJ T · · Gruppe-e em ogveJshaandtag og Sporskiftehaandtag Irnandtag . 

er der som Regel tilvejebragt en mekanisk Afhæn-
gighed ved et Aflaasningsregister som de ved Haand-
be~jeningsanlægene forekommende (se 20). Tog-
veJshaandtaget kan da ikke bevæges, forinden alle 
til_ Togvejen hørende Sporskiftehaandtag er rigtig 
stillede, og det al:laaser i omlagt Stilling alle disse 
Haandtag, saaledes at de fastholdes , indtil Togvejen 
tages tilbage. 

I omlagt Stilling spærres Togvejshaandtaget ved 
4 



n elektri s k Togvejsfas tholder, en Spærre-
magnet, der som Regel falder i Indgriben, straks naar 
Haandtaget er omlagt. Spærrens Stilling fremgaar af 
et Tableau ved Haandtaget - Togvej s tableauet - , 
der skifter Farve, naar Spærringen indtræder, og 
først skifter paany, naar Fastholderen springer til-
bage, og Togvejen dermed udløses. 

Udløsningen er elektrisk og sker ved Strøm-
slutning gennem en Kontakt , der anbringes paa 
passende Sted i Anlæget og alt efter Omstændig-
hederne kan være en Skinnekontakt, eventuelt i 
Forbindelse med en isoleret Skinne, en Nøglekon-
takt eller lignende. Samtidig !'ned Udløsningen 
sluttes en Vækkerkont a kt i Centralapparatel. 
Togvejsv æ kkeren vedbliver al ringe, indtil Tog-
vejen tages tilbage. 

Ved nyere Anlæg er Fastholderen gjort saaledes 
afhængig af en Kontakt ved Signalarmen, at Sig-
nalet skal vise Stop, forinden den bliver udløst. 

Kunstig Ud løsning af Fastholderen kan ske ved 
en - plomberet - Hjælp e kontakt. 

Ved Siemens & Halskes nyere Anlæg forekom -
m er som en Slags supplerende Togvejshaandtag 
de saakaldle Gruppehaandlag, der i Forening 
med de almindelige Togvejshaandtag indstiller samt-
lige til Togvejene hørende Kontakter i Central-
apparatet. Et Gruppehaandtag er fælles for samt-
lige til et Strækningsspor hørende lnd- og Ud-
kørselslogveje, og der findes da i Centralapparatet 
ligesaa mange Gruppehaandlag, som der findes 
tilsluttende Slrækningsspor ; et fra en Station ud-
gaaende Dobbeltspor regnes i denne Henseende 
som beslaaende af lo arlskilte Strækningsspor. Et 
Gruppehaandtag er i Normalsti llingen spærret ar de 
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tilhørende Togvejshaandtag og bliver først frit, naar 
et af disse omlægges. Gruppehaandtagene fore-
findes i Almindelighed kun paa Kommandoposten 
og indgaar her som Led i Stationsblokanlæget. Sla-
tionsposternes Togvejshaandtag er normalt bundne 
af Kommandoposten, medens denne frit kan om-
lægge Togvejshaandtag og Gruppehaandtag, naar 
den h~ir indstillet sine Sporskifter. Ved Gruppe-
haandtagenes Omlægning sluttes et Strømløb, der 
frigør de paagældende Togvejshaandtag i Stations-
posterne, og ved disses Omlægning bindes Gruppe-
haandlaget i den omlagte Stilling. Gruppehaand-
taget bliv~r paany fril, naar Togvejshaandtaget 
paa Stationsposterne tages tilbage. 

43. Sig na 1 ha and tagets to Hovedslillinger h~~~atg. 
svarer til Signalets to Stillinger , Normalstillingen 
til Signalets No rm alstilling. Naar Haandtaget om-
lægges eller tilbagelægges, tilføres der Motoren 
Kraftstrøm , og Strømmen afbrydes selvvirkende, 
naar Motorens Bevægelse er fuldført. Ved S. & H.'s 
Anlæg er Trækket mellem Motor og Signalarm 
ført over en elektrisk Signalarmskobling, saaledes 
at der kun er fast Forbindelse, saalænge Koblings-
strømmen løber. Koblingen udløses , naar Strøm-
men brydes (sml. 37). Ved A. E. G.'s Anlæg er 
Forbindelsen mellem Signalarmen og Solenoidens 
Anker direkte, men Armen kan kun bringes i Kør-
stilling og holdes i denne, saalænge Strømmen er 
sluttet. 

Til Signalet hører et Kontrolstrømløb, der kun 
er sluttet, naar Haandtag , Motor og Signalarm 
staar i samhørende Stillinger. Det brydes, naar 
Haancilaget omlægges , og slu tt es paany, naar Mo-
torens Bevægelse er fuldført. Ligesaa brydes del, 

4* 
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naar Signalkoblingen udløses, saa at Signalet falder 
paa Stop. Kontrolstrømmen er ført over et Tableau 
ved Signalhaandtagel - Kontroltableauet. 

Signalhaandlaget er ofte gennem Togvejsbaand-
taget aflaaset ved Atlaasningsregistret paa samme 
Maade som ved Haandbetjeningsanlægene, men det 
behøver ikke at være det. Det er derimod altid 
i Normalstillingen fastholdt ved en Spærremagnet, 
der udløses, idet Koblingsstrømmen eller et tilsva-
rende Strømløb sluttes. Dette Strømløb er ført over 
en Række Kontakter ved Sporskiftehaandtagene, 
saaledes at der først kommer Strøm, naar alle 
Togvejens Sporskifter staar i nøjagtig Stilling, 
samt over en Kontakt ved Togvejshaandtaget og 
som Regel ogsaa ved Togvejsfastholderen , saaledes 
at ogsaa disses Stilling bliver overvaaget. 

Signalhaandtaget kan derfor kun omlægges, naar 
hele Togvejen er rigtig indstillet, og Signalet falder 
paa Stop, saafremt en Forstyrrelse indtræder, efter 
at det er givet. 

Koblingsstrømmen er ført over el Tableau ved 
Signalhaandtaget, Koblingstableauet, der skifter 
Farve, naar Strømmen slulles og brydes. 

Samme Haandtag kan be~jene flere forskellige 
- indbyrdes (jendtlige - Signaler. Ved dets Omlæg-
ning bevæges kun det Signal, for hvilket Koblings-
strømmen er sluttet, altsaa, hvis Togvej er indstillet. 

Ved samme Haandtag kan betjenes en Række 
Signaler, der hører til samme Togvej. Ved Hvirv-
lens Omlægning trækkes Signalerne da i Række-
følge, saaledes at det Toget fjærneste Signal bliver 
givet først. Samme Haandtag kan f. Eks. betjene 
Togvejssignal, Hovedsignal og fremskudt Signal 
for en Togvej. 

44. Ved nvere Former af Centralapparaterne T?gvejs-
J s,gnal-

bliver Togvejshaandtagene som foran anført (se 39) haaocllag . 

ofte tillige brugte som Signalhaandlag. Togvejen 
aflaases da under den første Halvdel af Haandtagets 
Omlægning, og Signalet trækkes, naar Omlægningen 
er fuldført. 

Saadanne Centralapparater siges at have Tog-
vej ss i gn alhaandtag. 

45. Tableauerne ses udefra som smaa runde Tabl~aucr. 

Ruder i Centralapparatet, bag hvilke der vises for-
skellige Farver. De forskellige Tableauer er anbragte 
ved de Haandtag, hvortil de høre. 

a . Ved hvert Sporskiftehaandtag findes et 
Kontroltableau og - saafremt Haandtaget har 
elektrisk Sporskiftefastholder -- tillige et Spor-
skiftespær rings tableau . 

1. Kontroltableauet (se 40) er hvidt, saa-
Iænge Kontrolstrømløbet er sluttet. Det 
bliveT sort, naar dette Strømløb brydes, 
altsaa bl. a. medens Sporskiftet omstilles , 
og naar det opskæres. 

2. S p o r s k i f t e s p æ rr i n g s t a b l e a u e t ( se 41) 
er ved de ældre Typer i Normalstillingen 
hvidt. Det bliver sort, naar Sporskiftet -
eller egentlig den isolerede Skinnestrækning 
- befares, altsaa saalænge Haandtaget er 
spærret af Sporskiftefastholderen. Ved 
nyere Anlæg af S. & H.'s Type er Spor-
skiftespærringstableauets Farve norm a It 
hvid med vandret blaa Streg og for-
vandles til h e It hvid , saasnart Sporskifte-
haandtaget udtrækkes. Er der Vogne paa 
den isolerede Skinne, skifter Tableauet ikke 
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Farve, og Sporskiftehaandtaget kan ikke 
omlægges. 

b. Ved hvert Tog vejshaandtag findes i Reglen 
et eller to Togvejstableauer - og saafremt 
Udløsningen sker ved isoleret Skinne og Skinne-
kontakt - undertiden tillige et eller to Spær-
ringstableauer. Hvis Haandtaget kun bar et 
enkelt Tableau eller et Sæt Tableauer, er dette 
fælles for begge de to Togveje, hvorover Haand-
taget raadei". Findes der derimod to enkelte 
Tableauer eller to Sæt Tableauer, svarer hvert 
til sin Togvej . 

Togvejstableauet viser ved S. & H. 's 
Anlæg som Regel i Normalstillingen, at Haand-
taget i en Signal- eller Betjeningspost er spærret, 
og i en Kommandopost er frit , medens det 
tilsvarende Haandtag ved A. E . G.'s Anlæg 
1 en Signal- eller Betjeningspost er frit , og i 
en Kommandopost er spærret. Under Ind-
stilling og Tilbagetagning af en Togvej angiver 
Tableauvekslingerne Haandtagets forandrede 
Tilstand. 

c. Ved Signalhaandtagene findes Signalta-
bleauer, der angiver, naar Koblings- og Kon-
trolstrømløbene er sluttede, samt angiver Sig-
nalernes Stilling. 

Sporskifie- 46. Sporskifte vækkeren er en elektrisk 
væ kker og . d · I{ 
Togvejs- Klokke 1 Centralapparatet, er nnger, naar on-
vækker. trolstrømmen til el Sporskifte afbrydes, altsaa bl. a., 

naar et Sporskifte omstilles, naar det opskæres o. 
s. v. (sml. 40). 

Togvejsvækkeren er ligeledes en elektrisk 
Klokke i Centralapparatet. Den ringer, naar en 
TogYejsfastbolder udløses, og Vækningen bringes 
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til Opbør, naar det tilsvarende Togvejsh a::i ndtag 
sættes i Normalstilling (sml. 42). 

4 7. I hvert Kraftstrømløb og hvert Kontrol- s~'.~~;~~~~-r , 

strømløb er der i Centralapparatet indsat Smelte- L~~'.~11~:s-
sikringer, som bræ nder over, naar Strømstyrken 
:vokser over den tilladelige Grænse (sml. 48). 

Ved S. & H. 's ældre Anlæg findes paa Posterne 
Ladningstavler med en Strømskifter, der bruges til 
Ladning af de mindre Akkumulalorbatterier , fra 
hvilke de elektriske Strømløh Lil de isolerede Skin-
ner og Skinnekontakter m. m. udgaar. 

Ved A. E. G.'s Anlæg forefindes Ford elingstavle i 
Posterne med de forskellige Maalere, Afbrydere o. s. v. 

48. Stativet , hvori Haandtagene sidder - se "~;!:.~:;\~is 
38 - er paa alle Sider beklædt med Plader eller 0t1s ly r. 

Glas, saaledes al Aflaasningsregislret, de forskellige 
Kontakter og Spærrer ved Haandtagene, Central-
apparatets elektriske Strømløb, Tableauerne o. s. v. 
er dækkede mod ydre Indgriben. Pladerne er paa-
skruede, plomberede I ailaasede eller paa anden 
Maade fastholdte. Smeltesikringerne sidder gærne 
beskyttede ved en bevægelig Klap paa Apparatets 
Forside, saa at de til enhver Tid let kan udveksles. 

Ved Haandtagene findes Paaskrifter med Angi-
velse af, til hvilke Sporskifter , Togveje eller Sig-
naler de hører. 

D. Bestemmelser om Anlægenes Betjening. 

a. Nøgleaflaasningsanlæg, mekaniske Centralaflaasnings-
og Centralbetjeningsanlæg. 

49. Betjeningen af de til Sikringsanlægene hø- ~I~!i's~~-
rende Apparater skal foregaa med Eftertanke og ste~~~1c1-

0mhu. De enkelte Dele skal behandies med Var-



somhed, og der maa navnlig udvises Forsigtighed, 
saafremt der verl H aandtagenes Bevægelse mærkes 
nogen usædvanlig Modstand. 

Baade Beljeningshaandtag og Togvejshaandtag 
skal omlægges ved et fast jævnt Træk -eller Tryk, 
uden Ryk eller Stød . Der maa ikke bruges usæd-
vanlig Kraft, endsige Vold , til Omlægningen. Det 
skal nøje paases, at Bevægelsen fuldføres, saaledes 
al Haandtagene kommer i Hak. Et Haandtag maa 
unrler ingen Omstændigherler henstaa i en Mellem-
stilling (sml. 20). 

Alle Haandtag skal straks 
Normalstillingen , naar de ikke 
den omlagte Stilling. 

sættes tilbage 
længere bruges 

Særlige 50. Det skal ved Haandtagenes Bet_1·ening iagt-
Bestem-

i~!~~f:.' tages : 
~enes Be-
lJening og 
Anvendel-
se af Op-
skærings-

nøglen. 

ved Sporskifte betjen in gsha and tagene : 
at Sporskifteviserne følger nøjagtig med under 

Omlægningen . 
at Omlægningen ikke foregaar umirldelbart før 

eller medens Sporskiftet befares. 
Ganske særlig Agtpaagivenhed skal vises, 

naar Vogne løber frem mod et Sporskifte, 
der er aflaaset ved Aflaasningsregistret eller 
ved en Kontrollaas (se 19). 

ved Sporski fteaflaasningshaandtagene: 
at Sporskifteviseren staar rigtig, inden Om-

lægningen foretages . 

ved Togvejs haa nd tagene: 
at Togvejen er fri , 
a l Sporskifterne er rigtig stillede, 
at intet i Togvejen indgaaende Betjeningshaand-

tag er opskaa ret eller lign. For de Haand-
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tag , der ikke er bleven omlagt ved Tog-
vejsindstillingen, skal delte prøves, ved at 
undersøge om de kan udklinkes af Sta-
tivet (sml. 19). 

Om Opskæringsnøglen (se 19) gælder: 
at den kun maa bruges med Stationsbestyre-

rens særlige Tilladelse. 
51. Vej ledning til Centralapparatets BetJ· ening 1ndstming og Opluk-
herunder Oplysning om, i hvilken Rækkefølge .1'!ing :1 r ogveJe . 

Haandtagene skal omlægges for a t afv ikle Signal-
givningen, - er givet ved Paaskrifterne til de for-
~kellige Apparatdele og - hvor Forholdene gør 
det ønskeligt - ved Betjeningsplaner, der er op-
hængte i Posterne. 

Almindeligt gælder, at et Togvejssignal skal gives 
forinden et Hovedsignal , et Udkørselssignal for-
inden et Gennemkørselssignal , og et Hovedsignal 
forinden eller samtidig med et fremskudt Signal, 
og at Signalerne skal tages tilbage i den modsatte 
Orden. 

For Betjeningen er der fastsat følgende alminde-
lige Bestemmelser, hvori der dog ved enkelte Sta-
tioner er foretaget visse Tillæmpninger : 

1. Signalhaandlag. 
Haandtag for Indk ørs e lssignaler og 

dertil hørende Togv ejssignaler maa ikke 
- med mindre Fare foreligger - bringes 
tilbage i Norma/stilling, forinden Toget er 
standset paa det dertil bestemte Sted paa 
Stationen eller har passeret de fra paagæl-
dende Signa/hus betjente eller aflaasede Spor-
skifter. 

Haandtag for Ud- og Gennemkørsels-
signaler med dertil hørende To_qvejssig-
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n a l er rn aa ikk e - m ed mindre Fare fore-
ligger bringes tilbage i Norma/stilling , 
forinden hele Toget har forladt Stationen. 

Naar de anførte Betingelser er opfyldte. 
sk al de p aagældende Signalhaandtag straks 
lægges tilbage i Norma/stillingen. 

2. Sp or s ki(t e af'l aas nin gs h aa n d tag 
sk al staa i Normalstilling udenfor Tog-
tid. A flaasningen m aa først foretages, umid-
delbart før der skal g ives Signal for Toget, 
og skal hæves umiddelbart efler, at Sign a/el 
er strøget. Døfj skal ,1/1R89ttingen hlitJe sfrttt-
ende i den T id, 5lat-wn1m l!I ' 01,Jerle1,1e,iel #l e 11 

at &eljem, 8ig1rnlel'flte. 
.'J . S po r sk ift ebe tj enin gs ha a ndta g 

sk al efter T ogpassage og efter Rangeriny altid 
stilles tilbage i I Normalstilling, ,..,,-Å\ 

4-. Sa mtli ge H aa ndtag 
i Centralapparaterne m aa intet Øj eblik, udover 
det hvori de flyttes fra den ene til den anden 
Stilling, være ude af Hak . 

Overtrædelse af d isse Paabud k an have de alvor-
ligste Følger .for Togsikkerheden og k an ventes at 
v ille medføre A fskedigelse fomden Ansvar efter Loven. 

Opskæring 52. Hvis el Sporskifte opskæres medens en uf e t Spo r- ' s~i!:~s ~1;_- Togvej er indstillet, skal a lle Signa ler stra ks stilles 
'f.~S:ifti:t paa Slop, og de maa ikke gives paany, forinden 

Afg ivelse 
til en 

Sagen er undersøgt og bragt i Orden (s ml. ogsaa 60). 
53. Ved en Stations Afgivelse til en Nattevagt 

Na tt evagt. skal følgende Bestemmelser overholdes: 
Forinden Afgivelsen skal Stationsbestyreren 

i Na ttevagtens Paasyn foretage den for et Togs 
Genn emk ørsel fo rn ødne In dstilling a r Central -
nppa ra lel med Undt agelse a f selve Signalgiv-

,,Denne Regel gælder dog ikke i følgende T il fælde, l 
hvor Sporskifteaflaasningshaandtagene - herun~er _Kon-

lV trolafl aasningshaandtag - som vedrører den mdst11lede 
Togvej, henstaar omlagt ogsaa udenfor T~gtid :. 
a) Naar Stationen er lukket eller er afgivet til en Nat-

tevagt, der kun har at betjene Signale~ne. 
b) Hvor der er givd særlig Tilladelse til, at en Spor-

skiftrgruppe udenfor Togtid henstaa r under fast Blok- \ 
lukke. 
Naar Telegrafvagten begynder, efter at Stati?nen har j 

været lukket eller afgivet til en Nattevagt, skal, mden n_o-
- gen Signalgivning foretages, Sporskifteaflaasningsha>a ndta-

gene med Undtagelse af d e und'er b) nævnte stilles til-\ 
bage i -1:i_ormalstilling" . 

.._, ___ !!.. _/ 

V 

yr-
r i 
1gs• 
ene. 
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ningen. Saafremt Anlægel tillader det, ska l 
han desuden vise , at Signalet lader sig stille, 
og at Centralapparatet altsaa er i Orden. 
!f i li i ge ska-~p o rsk i flern e med 
Hængelaas, dog ikke de sentralbcljcnte Spm·-
~ kifter 

Naar Tog ven tes, skal Nattevagten efterse 
Togvejen, og saafremt denne er i Orden, give 
Signal for Toget. Efter Togets Passage skal 
Nallevagten s tille Signalerne tilbage paa Stop, 
men iøvrigt lade Centralapparatets Haandtag 
urørte. Fo r Signalernes Tilbagelægning gælder 
de i 51, Punkt 1, anførte Bestemmelser. 
,.54. Inden Telegrafvagten sluttes, skal alle Spor-

skifter, der ligger i en bestemt Togvej (paa Mellemstatio-
ner Oennemkørselsvejen, hvis en saadan findes), samt 
alle Sporskifter, der fra Sidespor kan give Adgang til den-
ne Togvej, være aflaasede fra Centralapparatet, saaledes 
at den paagældende Togvej uden Hinder kan passeres af 
Tog <eller Lokomotiver, som det maatte blive nødvendigt 
at udsende efter Vagtens Slutning. Hvor centralbetjente 
Sporskifter er forsynet med Kontrollaas, skal denne og-
saa aflaases". 

55. Ved indtrædende Forstyrrelser i Sikrings- For5 ly r_-rclser 1 

anlægene skal de fornødne Afgørelser altid træffes Sik rings-an lægene. 
af Stationsbestyreren. Forsaavidt Betjeningen ikke 
foregaar under Stationsbestyrerens urnidd elba re Op-
syn, ska l alle Fejl og Forstyrrelser .s tra ks a nmeldes 
til denne. Skæring af Plomberin ger o. I. maa kun 
ske efter Stationsbestyrerens Ordre. 

I alle Tilfælde skal Stationsbestyreren træffe 
Bestemmelse om, h vo rvidt Centralaflaasningen skal 
atlyses - jvnf. Grundbes temmelserne i 1 - og sørge 
for, at T elegraITormanden - og hvis det paakræves 
tillige Trafikkredse n - fa a r fornøden Underretning. 

Om særlige Forstyrrelser i Anlægene se 59- 62. 
:!:j ftta d., i,~ J,la,uo~ ,.__,J ,_~ ,Uib'Y-"ø- , 

,1ku ~wu,u ,..,a,u AÅ-<øuor.<.. , -~d 0 

°'J-cr l)t/l a-tAL, { !f. ) 
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b. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 
BeSlem- 56 F d I I · k C I melser 

001 
• "or e e e dns e entra betjeningsanlæg 

t~w~i~~:s gælder de samme almindelige Bestemmelser som 
under 49- 54 angivet. Desuden bemærkes : Ved 
Haandtagenes Omlægninger og Tilbagelægninger 
skal det iagttages, 

at T ablea,uerne angiver paagældende Apparat-
deles Stilling rigtig (se 45), 

og ved Sporskiftehaandtagene desuden, 
at Sporskiftevækkeren kun ringer under Om-

stillingen, 
og at Sporskifteviseren angiver, at Omstillingen 

har fundet Sted . 
Om særlige Forstyrrelser i Anlægene se 63- 64. 

E. Pasning af Anlægene, Forstyrrelser og 
Fejl ved disse. 

'Slationens r:.. 7_ St t' l J " T'l Tilsyn ._, a 10nerne s <a 1øre I syn med, at alle 
p~!1

11
~~,r Dele af de paagældende Sikringsanlæg er i fuldt 

Ania-gene. brugbar Stand. Enhver indtrædende Forstyrrelse 
skal ufortøvet anmeldes til Telegrafformanden . 

Stationen skal endvidere paase : 
a t Signalhusene holdes rene og ikke bruges 

til Værksteds- eller Oplagsrum, Lampisteri 
eller i noget andet Signaltjenesten uved-
kommende Øjem ed, 

a t Beskyltelseskasser til fritstaaende Central-
a pparater holdes lukkede og aflaasede, naar 
Apparatet ikke bruges, 

a t Centralapparatet dagligt afstøves og aftørres, 
og alle blanke Dele holdes pudsede, 

a t Sporskifterne boldes vel rensede og smurte, 
saa at de til enhver Tid er let bevægelige, 
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a l Sporskifterne samt Stang- og Traadlræ kkene 
holdes fri for Isslag og Sne. Hertil skal, 
om fornødent, erhverves Bistand bos Bane-
formanden . 

58. I det følgende skal de hyppigst forefaldende A_lminde-ltge For-
Forstyrrelser omtales. Om almindelige Bestemmelser styrrelser i . Anlægene. 
for Stationens Optræden ved Forstyrrelser, se 55 . 

a. Nøgleaftaasningsanlæg, mekaniske Centralaftaasnings-
og Centralbetjeningsanlæg. 

59. Saafremt et Spors k i ft e a fl a a sn in gs b a a nd- Forstyr-re lse r ved 
tag er tungt at trække eller overhovedet ikke kan Sporskifle-anans-
omlægges, maa Fejlen først og fremmest søges ved ni 118"s-. haan lag. 
Sporskiftet. Dette s kal derfor under a 11 e Omstændig-
heder efterses - om del er riglig stillet , og om Tungen 
slutter - selv om andre Forhold , f. E ks. at Haand-
taget ikke kan ud- eller indklinkes , kan tyde paa 
en Fejl ved Traadtrækket (sml. 19). 

Findes Fejlen ikke ved Eftersynet, skal den 
fungerende Stationsbestyrer, eventuelt sa mtidig med 
at Centralaflaasningen aflyses, Ji.ræ ffe de fornødne 
særlige Foranstaltninger for Genn emførelse af To-
gene. Dette kan efter Centrala flaa sningens Aflys-
ning om fornødent gøres ved at løse Forbindelsen 
mellem Sporskiftet og Trækket eller ved at (j erne 
Trækket fra Haa ndtaget. Sporskiftet skal selv-
følgelig holdes aflaaset med Hængelaas , eventuelt 
ogsaa fastspigret, til Fejlen er afhjulpet. 

60. Saafremt et Sporskifte betjenin gs ha and- Forstyr-
. ~Hnd 

tag ikke kan omlægges eller dets Ud- eller Jndklink- Spo_rsk_ifle-. . ' belJemngs-
nmg er vanskehg eller umulig, eller Sporskifteviseren haandtag. 
ikke følger nøjagtig med, maa Fejlen ogsaa her navn-
lig søges ved Sporskiftet. Delle skal derfor under a I l e 
Omstændigheder underkastes et Eftersyn. 
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Ligger F ejlen ved en meka nisk Sporskiftefa st-
holder, og k an den ikke rettes, m aa F astholderen 
om forn ødent sættes ud a f Virksomhed , i gi ve l 
Tilfælde fra kobl es. 

Ved Haandtag m ed Opskærin gsstift kan F ejlen 
skyld es Slid paa denn e. Stiften bør derfor ogsaa 
undersøges . 

Viser det sig, at Sporskiftet er ubes kadiget , og 
at de t mulig opskaa rn e Haandta g ved Opskærings-
nøglens Hjæ lp k an s tilles tilbage i en Hoveds tillin g, 
skal Laasen og Trækket undersøges næ rmere. F ørst 
naa r det ved gentagn e Omstillinger h a r vist s ig, a l 
Tungern e slutter nøj agti g i begge Sporskiftets Stil -
linger og bl iver a llaasede i di sse, kan del paaregnes, 
a l Sporskifte t er i Orden . Tungernes Afl aasning skal 
i b egge Sporskiftes tillinger undersøges, ved f. Eks. 
m ed en Mejsel a t prøve, om den tilli ggende Tunge 
ligger u rokkelig a n mod Sideskinnen . 

Derso m E ftersynet v iser , a t Sporskiftet ell er 
Laasen, eller Traa d- ell er Sta ngtrækket er i Uo rd en, 
og F ejlen ikke ka n. afhjæ lpes, skal det forsøges, om 
en eventuelt nødvend ig Omstillin g af Sporskiftet 
kan gennemføres ved Hjælp a f Opskæringsn øglen. 
E n saadan O~stillin g m aa dog fore tages m ed 
ganske særlig Fo rs igtighed og Agtpaagivenhed . 
H vor Haandtage t ha r Opskæringss tift , skal denne 
tages ud fo rind en . L ykkes Omstillingen ikke, kan 
Sporski flet om fo rn ødent løses fra Forbindelsen 
med Trækket - ell e r Trækk et fj ærnes fra Ha a nd-
taget - og Skiftet o mstilles paa Stedet. 

Sporskifte t skal da holdes a flaaset ved Hæ ngelaas 
og fas tspigret, indtil F ejlen er afhjulpen (sml. 59). 

Opskæres et Spo rs l<il'leh aa ndtag und er Betj enin-

gen , skal del forn ævnte Eftersy n ligeledes under 
alle Omstæ ndigh eder foretages. 

Dersom et Sporskifte opskæres, efter at der er 
indstillet Togvej , skal sa mtlige viste Signaler stilles 
pa a »Stop « og maa ikke vises paa ny, forinden de 
foranstaaende Und ersøgelser er foretagne. 

61. Saa fremt et To gve 1' s h aa ndt ag ikke k a n F1orSly r-d • re ser ve 
omlægges, v il F ejlen ofte hidrøre fra , at et eller 1Togvdej s-1aan lag. 
andet Haandtag ikke slaar i Ha k (sml. 20). Haand-
tagenes og Klinkernes Stilling sk a l derfo r strak s 
prøves ved et Tryk m ed Haanden . Sa mtidig skal 
det und ersøges, om noget Sporskifte er skaa ret op . 
Findes F ejlen ikke paa denne Maa de, ska l eventuelt 
a ndre omlagte T ogvejsh aa ndlag - saa fremt gørligt 
- sættes i Normalstillingen, fo r a l de res Indklink -
ninger kan efterprøves. 

F ejlen ka n o ft e skyldes , a l en m ekanisk eller 
elektri sk Spærre eller en Blok a0aasning ikke har 
virket paa r ett e Maade. I saa F a ld maa en kun -
stig Udløsning fore tages, og Adgangen til den paa-
gældende Spærre e ller Lil Blokøje t maa gives fri , 
det vil sige, de paagældende P lomberinger maa 
brydes. En saadan Indgriben i Apparatet ska l 
foregaa med stor F orsigtigh ed og m aa kun fore-
tages , naar de a ndre F ejlkilder er undersøgte 
(sml. 55). 

62 . Saa fremt e l S i g n a lh aa ndl ag ikke 
o mlægges, naar Togvejsb aand taget staa r rigtig 
stillet , v il Fejlen ofte find es i Traadtrækket. 

kan Fors ty r-
relse r ved 

ind- Signa l-
h aa ndlag. 

Dette kan være gledet ud af Lederu llerne , og 
da navnlig i Vinkelpunktern e og ved Centrala ppa-
ra tets Kædehjul eller T ovs kive , og det kan være 
komm et i Kl emme i Spændværkerne. Disse kan 
s t;;ia i un o rm a l Stilli ng og der ved hin d re Trækk ets 
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Bevægelse. Ved Vintertid kan Traadene være be-
lemrede med Is og Sne og derved sætte sig fast. 

Det kan ogsaa tænkes, at en Spærre har svigtet, 
saa at Haandtaget maa frigives kunstigt (sml. 61 ). 

AUe disse Forhold skal derfor undersøges. 

b. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 
Forsty r- 63. Saafremt et Sporskiftes Kontroltableau relser ved 
Sporskif- ikke bliver hvidt , nogle Sekunder efter at Haand-ter . 

taget er omlagt , er dette Tegn paa, at der er ind-
traadt en Forstyrrelse i Centralapparatet elJer ved 
Sporskiftet (34). 

Haandtaget skal da stilles nogle Gange frem og 
tilbage, og hvis Fejlen ikke derved hæves, skal det 
undersøges, om Smeltesikringen er brændt over 
( 4 7). Er dette Tilfældet, indsættes en ny, men først 
skal det undersøges , om Fejlen ligger ved Skiftet, 
og da navnlig om Skiftet har været skaaret op, 
eller om der er en Hindring for Tungernes Be-
vægelse. I sidste Tilfælde s tilles Sporskiftet tilbage, 
og Hindringen ~j ern es. 

1 første Tilfælde skal ved S. & H.'s ældre Motor-
type Sporskiftet stilles tilbage paa Stedet ved Hjælp 
af en særlig Op s k æ ringsnøgl e, idet det stilles i 
den til Hvirvlen svarende Stilling. Ved S. & H.'s 
nye Motortype samt ved A. E. G.'s Motortype skal 
en saadan Tilbagestilling ikke foretages, men Haand-
taget lægges om svarende til Sporskiftets Stilling. 
Dette gøres ved A. E. G.'s Anlæg ved Benyttelse 
af den saakaldte »Hjælpeknap «, hvis Plombe der-
for maa brydes efter indhentet TilJadelse bos den 
fungerende Stationsbestyrer. 

Lykkes det i disse Tilfælde al gøre Kontrol -
tableauet hvidt, kan det dog ikke paaregnes , at 

I!~ u,1 

Sporskiftet er i Orden , forinden del ved gentagne 
Omlægninger og Tilbagelægninger af Haandtagel 
har vist sig al Tungerne bevæger sig med dette, 
og at Table;uerne skifter paa rette_ Maade ; i alle 
Opskæringstilfælde skal dog Sporskiftet ~g Laasen 
efterses af Hensyn til mulige Beskadigelser af 
samme, ligesom enhver Opskæring skal anmeldes 
for Telegrafformanden. 

Kan Fejlen derimod ikke findes , maa om for-
nødent Forbindelsen med Motoren udløses, og Spor-
skiftet omstilles paa Stedet. S orskiftet skal da 
holdes aflaaset med Hængelaas og eventuelt fast-
spigret til Fe"le1 · afh"ul en se iøvrigt 59. 

l k · k T Forstyr-64. Er der Forstyrrelse ved den e e tns e og- relse v_ed 
· h dt t TogveJs-vejsfastholder (42) , saaledes al TogveJs aan age fnsthol-

ikke bliver frigiort til rette Tid' skal Hjælpekon- cl ere. 

takten ( 42) bruges. Hertil maa dog Stationsbesty-
rerens Tilladelse indhentes (se 55). 

Alle indtrædende Forstyrrelser i Anlæget skal 
straks meldes til Telegrafdistriktets tilsynsførende 
Personale. 

5 
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III. 
Stationsblokanlægene. 

_1,,omn1
10n- 65. Paa større Stationer, hvis Omraade ikke uopos og 

Slnlious- kan beherskes fra en enkelt Post, betjenes det poster. 
centraliserede Sikringsaplæg fra en Række Poster, 
der deler Stationen mellem sig. Indenfor · hver 
af disse er den mekaniske og elektriske Afhængighed 
mellem Signaler, Sporskifter o. s. v. indrettet som 
beskrevet under Afsnit II (4-64), og mellem Po-
sterne indbyrdes er der tilvejebragt en saadan gen-
sidig Afhængighed, at Grundbestemmelserne for 
det centraliserede Sikringsanlæg (se 1) bliver fyl-
destgjorte. Dette sidste er opnaaet ved Stations-
b lok an I æge l, der er et Spærreanlæg med gensidige 
Spærringer mellem Posterne. 

Stationens Togveje falder som Regel paa de 
forskellige Dele af deres Udstrækning indenfor 
forskellige Posters Omraade, og Togvejsindstillingen 
berører derfor alle disse Poster. Fra A fl a as -
ningsposterne foretages blot en Aflaasning af 
den dem underlagte Del af Togvejene, fra Signa I-
pos terne betjenes tillige Signalerne. Den ind-
byrdes Afhængighed er saaledes udformet, at 
Posterne nødvendigvis maa være i Samstemning 
ved en Togvejsindstilling. 

En Særstilling indenfor Sikringsanlæget indtager 
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Kommandoposten som den ledende Post, hvorfra 
Ordrerne om Togvejenes Indstilling og Signalgiv-
11ingen udgaar til de andre Poster, Stations-
posterne. Disse staar sædvanligvis ikke i umid-
delbar Forbindelse med hverandre, men deres 
indbyrdes Afhængighed er tilvejebragt ved at knytte 
dem hver for sig til Kommandoposten. Afhængig-
heden kan være forskelligt udformet. Ved ældre 
og mindre fuldkomne Anlæg kan Stationsposterne 
- under en tilsvarende Forøgelse af Ansvaret (se 
2) - være fritstillede paa mindre væsentlige 
Punkter. Ved nyere Anlæg er Kommandoposten 
sædvanligvis saaledes raadende, at intet Signal kan 
gives uden dens bestemmende Medvirken (sml. 
Grundbestemmelsen I i 1). 

Ikke alle Stationsposter staar under Kommando-
postens umiddelbare Indflydelse. En Post kan være 
helt eller delvis underlagt en anden Stationspost , 
der da atter er afhængig af Kommandoposten. 
Navnlig ved store Anlæg - med mere end lo 
Poster - vil saadaut oftere forekomme. 

Paa middelstore Stationer deltager Kommando-
posten sædvanligvis i den umiddelbare Aflaasning 
og Betjening ar Sporskifter og Signaler m. m. , og, 
er da ligesom de øvrige Poster udstyret med Cen-
tralapparat. Paa større Stationer er delte derimod 
sjældnere Tilfældet. Kommandoposten har da kun 
et Kommandoblokapparat. 

Kommandopost og Stationsposter skal være 
bevogtede i Togtid med Undtagelse af de saakaldte 
fremskudte Poster, rene Aflaasningsposter med 
ganske faa Sporskifter, der kun sjældent skal om-
stilles. Normalstillingen er for disse sidste Poster : 
aflaaset Togvej, medens alle andre Poster i Normal-

5* 
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stillingen har Togvejene fri . 'fil yderlige re Silttt-eF-
hed slrn l d de Fremshudle Posler gporskillerne 
-ø-ekl-es aflaasede Yed IIængelaas, saelænge -Revogt 
n ing iklte finder Sled (sml. 88~ 

66. Stationsblokanlæget kan være af elektro-
mekanisk eller af rent mekanisk Natur. Den første 
Form er den ved Statsbanerne almindelige. 

Det elektro-mekaniske Blokanlæg forekommer i 
to forskellige Former, nemlig med Vekselstrøm og 
med Jævnstrøm. Vekselstrøm sblok er kende-
tegnet ved, at Spærringen foretages ved Nedtrykning 
af en Blokknap, og Spærren fastlægges og udløses 
ad elektrisk Vej , medens det for Jævn strøms-
bl ok er ejendommeligt, at Spærringen sker selv-
virkende, og at Spærren udløses ved en Jævnstrøm, 
der sendes gennem en Elektromagnet. 

Den elektro-mekaniske Blok betegnes ofte som 
en elektrisk Spærring i Modsætning til de rent 
mekaniske Spærringer i Centralapparatet. 

Væ kker- 67 . En nødvendig Forudsæ tning for Posternes 
0i~J;~~~- Samarbejde under Togvejsindstillingen og Signal-
bindeise r . 
mellem givningen er et Meddelelsesm1ddel, hvorved de for-

Posterne. . 
nødne Meldmger og Ordrer kan udveksles. Posterne 
er derfor sat i Vækkerforbindelse eller i Telefon-
forbindelse med hinanden . Und ertiden findes baade 
Vækker og Telefon . 

A. Vekselstrømsstationsblok. 
Oversigt. 68. Stationsblokanlæget bestaar ved Veksel-

slrømsblok af BI ok apparater, der er opstillede 
paa Posterne i Forbindelse med de paagældende 
Centralapparater (se 65), og Blokl e dning e r, der 
forbind er Blokapparaterne. 
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Hvor Stalione1· med Vekselslrømsblok staar i 
Forbindelse med Linieblokstrækninger, er Stations-
blokken og Linieblokken sjældent ganske uafhængige 
af hinanden. Linieblokken er en Vekselstrømsblok 
af samme Art som Stationernes, og det er derfor 
naturligt, h vo r Forholdene gør det ønskeligt, at 
forbinde de to Anl æg med hinanden. 

a. Blokapparat og Blokfelter. 
69. Ved Statsbanernes Vekselstrømsblokanlæg BI~:t~:a-
baade ved Slationsblok og ved Linieblok - Blokfelter . 

a nvendes saa godt som udelukkende Apparater af 
Si e m ens & Ha lsk es Type, og kun denne bliver 
derfor her beskrevet. 

Et saadant Blokapparat bestaar afen Række 
Blokfelt e r, samlede i en fæ lles J ernkasse, Blok-
kassen, med plombere t aftagelig Forside. I Blok-
kassen er anbragt en for alle Feller fælles Ind u k-
1;.o r, der kan bringes til at afgive alt efter Om-
stændighederne Vekselstrøm eller afbrudt ensrettet 
Strøm. 

Med et Blokfelt kan der foretages en BI ok-
a fl a as ni n g, det er: en Spærring af et Signal-
haandtag, et Tog,·ejshaa ndtag eller lignende. Blok-
feltet bestaar af en - almindeligvis todelt -
Blokstang og en elektro-mekanisk Spærr e 
i Forbindelse med denne. Blokstangen kan bevæges 
i lodret Retning ved Nedlrykning af en foroven 
anbragt Blokknap. Naa r Blokknappen trykkes 
ned, og Induktorsvinget samtidig drejes rundt, 
vil Induktoren sende en Vekselstrøm gennem 
Spærren, og denne vil da indstille sig saaledes, 
a l Blok s la ngens nederste Del - den egentlige 
Blokstang - bliver fastholdt i sin nye Stilling. 
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Den øverste Del - Trykslangen - gaar ved 
Fjedervirkning tilbage igen, naar Blokknappen 
slippesL Blokfeltet er da b 1 ok e ret . Sendes en 
Vekselstrøm gennem Spærren paa det blokerede 
Felt, vil det bevæge sig j:>aany, men i modsat Ret-
ning. Derved bliver Blokstangen fri og springer 
tilbage, ligeledes under Fjedertryk. Blokfeltet er 
da frigjort , deblokeret. Blokfeltets Stilling til-
kendegives ved en Farveskive, der bevæger sig bag 
en rund Rude, Blokøjet, i Blokkassens Forside 
og alt efter Spærrens Stilling viser enten rød eller 
hvid Farve. 

Hvor et Blokfelt bruges som Spærremiddel i et 
Stationsblokanlæg eller et Linieblokanlæg, anbringes 
del almindeligvis i saadan Forbindelse med del 
paagældende Haandtag - Signalhaandtag, Togvejs-
Irnaudtag rn. m. - , at Blokstangen i sin nedre 
Stilling spærrer dette . Feltet kan kun blokeres ved 
en bestemt Stilling af Haandtaget. Staar Haandtaget 
i en anden Stilling, spærrer det Blokstangen , og 
Blokknappen kan da ikke trykkes ned . Haand-
taget siges at blive blokeret, naar Feltet bliver 
blokeret, og deblokeret , naar Feltet bliver 
deblokeret. 

"3lokfor• 70 . Blokafbængigbed mellem to Poster ti)veje-
bmctelse r . b · I f' b' d I 11 d' rmges ved Bio ( or m e ser me em isse. 

En Blokforbindelse bestaar af to Blokfelter 
- undertiden dog af tre eller flere - , der er ind-
byrdes forbundne ved Blokledninger, saaledes at 
den Induktorstrøm, hvorved det ene Felt blokeres, 
gennem Blokledningen sendes til Spærren ved det 
andet Blokfelt og derved deblokerer dette. 

Blokfelterne, der indgaar i disse Forbindelser 
og i Hovedsagen alle er ens indrettede, benævnes 

7 1 
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almindelig,·i · efter deres Anvendelse, se saaledes 
76 og so .sæa:Gmi,;:. 

71. Naar el Blokfelt 
naar en Deblokering har 
nødvendigt a t foretage en 
af Feltet. 

er i Uorden - f. Eks. 8:bl~tt 
svigtet - kan det blive e{1!f:J1_ 

kunstig Deblokering ~~~tr;!ft. 
En saadan foretages oftest ad mekanisk Vej og 

sker da ved at (jeme en Plombering ved Feltet og 
omstille Farveskiven bag Blokøjet ved med Haanden 
at bevæge e_n lille Viser eller Stift op og ned. 

I særlige Øjemed indrettes Blokfelterne ogsaa 
til kunstig Deblokering ad elektrisk Vej ved 
Hj æ lpeblokknapper e. I. Saadanne forekommer 
dog kun paa Sta tion erne og som Regel kun ved 
Linieblokanlæg paa disse 'tiS:ESB>, /---f 

72 . For at hindre Fe1"lbet1· ening eller Misbrug ~pæ rre0r • • 1 og ve af Apparaterne er der i de enkelte Blokfelter ind- Blokfe1te 1. 

lagt særlige, tildels selvvirkende Spærrer. Saaledes 
forekommer : 

a . Fuldblok e rin gsspæ rren, der fanger Tryk-
slangen, saafremt Blokknappen slippes, inden 
Blokeringen er tilendebragt. Trykstangen 
bliver da staaende paa halv og kan nedtrykkes 
paany, saaledes at Blokeringen kan fuldføres . 
Hvor Spærren mangler, vil Trykstangen der-
imod gaa helt tilbage , . hvorved Blokfeltets 
øvrige Spærrer - saaledes Selvspærren -
kommer i Indgriben og hindrer den fuld -
stændige Blokering. Feltet kommer altsaa i 
Uorden . Naar Blokeringen foretages paa rigtig 
Maade, vil Spærren ikke komme i Virksomhed. 

JLH-ldh-le-lteri-ngsspænen find k~a- __ 
..g@-lses"'1iS "ed Liruel.tt&ltfelterne, ~da -den Farer _.!!.. 
l.ll:,l...4«:JC-,:.~-'Uu..u.J..l.WJ;;.LL..11.u;.!,L..I.JJ....w.&J~L-U.f;:.I~ 
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-V- ~ --k-i+&t>'re1 , 
- Ulempe 

be-t.ydelige-re 
eltet. 

b. S e lvsp æ rr e n , en Spærklinke, der af en Fje-
der trykkes ind under Trykstangen, naar denne 
gaar helt tilbage efter en Blokering af Fellet. 
Selvspærren hindrer, at Stangen nedtrykkes 
paany. Feltet kan altsaa ikke paany ud sende 
Deblokeringsstrøm, forinden det selv er blevet 
løst. 

Spærren udløses, naar Feltet dehlokeres . 

c. De n m e k a n i s ke Tryk k n a p s p æ r r e , der 
spærrer et frigivet Blokfelt, saaledes at Feltet 
ikke kan blokeres paa ny, forinden det tilsva-
rende Haandlag - Signalhaandtag eller Tog-
vejshaandlag - har været omlagt. Den hindrer 
herved, a t Blokeringen foretages i Utide (se 
videre under d). 

Spærren udløses, naar Haandtaget omlægges. 

d. Den e le ktriske Tr y kknapsp æ rre , en 
elektrisk styret Spærklinke, der kommer i Ind-
griben med Trykslan gen, naar denne gaar til-
bage, efter a l Feltet er blokeret, og derved 
hindrer, at et deblokeret Felt blokeres paan y, 
forinden Spærren er udløst. Den modsætter 
sig altsaa ligesom den mekaniske Trykknap-
spærre en utidig Blokering af Feltet (sml. e). 

Udløsningen sker udefra ved Strømslutning 
gennem en Skinnekontakt - med eller uden 
isoleret Skinnestrækning (jfr. 26) - en Nøgle-
kontakt e. I. Hvor F eltet staar i Forbindelse 
med el Signalhaa ndtag, er Udløsningsstrømmen 
ført over en Kontakt ved dette - Signa I-
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kont a kt e n - , saa ledes a t Strømløbet kun 
kan sluttes,- og aJtsaaSpærren udløses, - naar 
Signa let staar paa K ø r. 

En udløst Spærre fa lder i Indgriben paa ny, 
naar Feltet blokeres. 

Spærrens Tilstand tilkendegives ved en 
Farveveksling bag en lille Rude over eller 
under det tilsvarende Blokøje. T ableauet er 
rødt, naar Try k. stangen er spærret, hvidt, naa r 
Spærrin gen er hævet. Rødt sva rer tii Normal-
stillingen. 

Saa frem t Udløsningen a f en eller anden 
Grund ikke kommer i Sta nd ved Kontaktslut-
ningen , kan Spærren udløses kunstigt. Dette 
kan ske ved en lille plomberet Udlø se r ved 
T ableaue,t. 

e. Vek s el s p æ rr e n bruges, h vor det til Blokfeltet 
hørende Haa ndtag - Signa lb aandtag eller 
Togvejshaa ndtag - er ud styret med Selvspærre 
(se 29 og 31) e. I. , der udløses, naar Blok.-
stan gen nedtrykkes. 

Den bevirker, naa r en saadan Udløsning 
foretages , at Haa ndtaget samtidig spærres af 
Bloksla ngen. Spærren er en Spærklinke, der 
fanger Blokstangen i dens nedre Stilling, naa r 
Blokknappen trykkes ned og slippes igen, uden 
at Induktorsvinget betj enes. 

Den sikrer altsaa , at den mekaniske Spær-
ring i Haandtaget fo randres til en »elektri sk « 
Spærring ved Blokfeltet og har deraf fa aet 
sit Navn. 

I Stedet fo r en elektri sk Trykkn apspærre anbragt 
direkte Forbindelse med et Blokfelt bruges 
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undertiden et Jævn s lrø m sb lok felt (se 75) anbragt 
ved Siden af Blokfeltet. ,Jævnstrømsfeltet staar da 
i saadan mekanisk og elektrisk Forbindelse med 
Vekselstrømsfeltet, at den ønskede Spærring kom-
mer i Stand. 

73. Til en Blokforbindelse mellem to Poster Vækker-
for-

bindeiser- svarer, som anført, en Vækkerforbindelse mellem 
disse. Hertil hører paa hver Post en Væk ker-
klokke med Faldklap og en Vækkerknap. 
Naar Vækkerknappen trykkes ned, og Blokappara-
tets Induktorsving samtidig drejes rundt, vil der 
gennem Blokledningen blive sendt en afbrudt 
ensrettet Strøm til Vækkerklokken paa den anden 
Post. Klokken giver sig da til at ringe, og Fald-
klappen udløses samtidig. 

Bl~~flt~a- 74. Et Blokapparat bestaar udefra set af en 
Yrtre . Blokkasse, hvori de enkelte Blokfelter, den fælles 

Induktor o. s. v. er anbragt (se 69). Til Apparatet 
hører desuden Vækkerne og Vækkerknapperne, 
Apparatet bærer Paaskrifter, der angiver til hvilke 
Signaler, Togveje, Togretninger o. s. v. de enkelte 
Felter hører. 

Ved ethvert Blokapparat forefindes almindeligvis : 
a. Et Induktorsving. Naar Svinget drejes 

rundt,· samtidig med at en Blokknap eller en 
Vækkerknap nedtrykkes, sendes der en elektrisk 
Strøm til henholdsvis det eller de tilsvarende 
Blokfelter (se 70) eller til Vækkeren (sml. 69 
og 73). 

b. Vækkere , smaa elektriske Klokker med til-
hørende Faldklap (se 73). 

c. Vækkerknapper, Knapper med Træhoveder. 
Naar en Knap trykkes ned, og Induktorsvinget 

I I 
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samtidig drejes rundt, vækkes Naboposten 
(se 73). 

d. Blokknapper, Jærnknapper, der staa i For-
bindelse med Blokfelterne. Naar en Blokknap 
trykkes ned , og Induktorsvinget samtidig 
drejes rundt , blokeres Feltet , og det samhø-
rende Felt deblokeres (69). 

e. Blok øjne , runde Ruder , der sidder i Metal-
indfatninger i Blokkassens Forside, et for hvert 
Felt. Blokøjnene er almindeligvis · aftagelige 
og da plomberede. Bag hvert Blokøje findes 
en Farveskive , som bevæger sig, naar det til -
svarende Felt blokeres eller deblokeres, og all 
efter Spærrens Stilling viser enten rød eller 
hvid Farve (se 69). 

Ved ældre Apparater, hvor Blokøjnene er faste, 
findes desuden ovenpaa Apparatet anbragt drejelige 
Klapper, en for hvert Blok.øje , so m skal skydes 
til Side, naar en kunstig Deblokering skal foretages. 
Disse Klapper er plomberede. 

Ved Blokfelter med elektrisk Trykknapspærre 
(72) findes : 

r. Et Tableau for den elektriske Tryk-
knapspærre, anbragt over eller under det 
paagældende Blokøje. 

e. En U dl øser f o r d e n e I e k I ri s k e Tryk-
knapspærre , anbragt ved det tilsvarende 
Tableau. 

75. I Forbindelse med Vekselstrømsblokfelterne s{~0:;_ 

anvendes i særlige Øjemed J ævnstrømsblok.felter blokfelter. 
som Spærrer i Blokapparaterne eller Centralappa-
raterne. Et Jævnstrømsblokfelt kan saaledes er-
statte en elektrisk Trykknapspærre. 
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Et .Jævnstrømsblokfelt bestaar af en almindelig-
vis tredelt Blokslang og en elektromagnetisk Spærre 
i Forbindelse med denne. Blokstangens øverste 
Del er en Trykstang og bærer gærne foroven en 
Blokknap. De to nedre Dele svarer til Blok.stangen 
i Vekselstrømsblokfeltet, saaledes at den mellemste 
Del er den egentlige Blok.stang - hvorpaa Spær-
ren virker - og den nederste Del blot en Forlæn-
gelsesstang til denne. 

Blok.feltet blokeres enten ved simpel Nedtryk-
ning af Blok.knappen el.ler ved et tilsvarende Blok-
felts Betjening. En Spærklinke træder herved i 
Virksomhed og fastholder Blokstangen og Forlæn-
gelsesslangen i den nedre Stilling, medens Tryk-
stangen gaar tilbage igen ved Fjedervirkning, idet 
Blokknappen slippes. Spærren udløses ved Strøm-
slutning gennem en Elektromagnet , der tiltrækker 
Spærklinken, saa at Blokstangen og Forlængelsr.s-
stangen springer tilbage. 

Slrømslutningen sker sædvanligvis ved en Skinne-
kontakt - med eller uden isoleret Skinnestrækning 
(jfr. 26) - eller en Nøglekontakt. 

Spærrens Stilling tilkendegives ved et Tableau 
paa Størrelse som el almindeligt Blokøje , der al-
mindeligvis viser rødt, naar Feltet er blokeret, og 
hvidt, naar det er deblokeret. 

I Blokkassen sidder Jævnstrømsfeltet jævnsides 
med Vekselstrømsfelterne. 

En kunstig Udløsning kan om fornødent fore-
tages ved en mekanisk Udløser som ved den elek-
triske Trykknapspærre. Undertiden bruges ogsaa 
kunstig Udløsning ad elektrisk Vej ved en Tryk-
knap. 
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b. Stationsblokanlægets Udformning. 
76. De almindeligste Blokforbindelser (se 70) i 1~Iokf'or-bmcle.tser 

et Stationsblokanlæg er Forbindelser for Sie1nalaf- ror Signul-
r, og Sporuf-

1 aasn ing og for Sporaflaasning. i~~~~l~!f;_ 
En Signalhlokforbindelse bruges hYor etningskon-' takter paa 

Signal paa en Signalpost skal holdes i Blokafhæn- Perronen. 
gighed af en anden Post, f. Eks. Kommandoposten_ 
Den bestaar af to indbyrdes forbundne, Blokfelter 
- Signalfelterne - et paa hver af de to Poster. 
Del ene Felt deblokeres, naar det andet Felt blo-
keres, og om vendt. I Normalstillingen er Signalet 
blokeret; det frigives fra Naboposten, naar denne 
blokerer sit Signalfelt og dermed binder sin Togvej 
(sml. 77). 

Signalet er som Regel ikke umiddelbart under 
Bloklaas ; det rastboldes almindeligvis gennem Tog-
vejshaandtaget. Saafremt der ved dette Togvejs-
haandlag aflaases nogle Sporskifter e. I., kan Haand-
taget først omlægges - og Signalet altsaa først blive 
frit - naar denne Del af Togvejen er rigtig ind-
stillet og aflaaset. Hvor Anlæget er gennemført 
paa denne Maade, vil der almindeligvis paa Signal-
posten være et Signalfelt for hver Togvej, saaledes 
at der f. Eks. til et Indkørselssignal hører ligesaa 
mange Signalfelter, som der er Ind kørsels togveje 
for dette. Paa Kommandoposten svarer hertil efter 
Omstændighederne et enkelt Felt eller flere Felter 
(sml. 79). 

Hvor et Signal kun maa kunne gives en Gang, 
for hver Gang det er frigivet, indlægges der en 
Selvspærre i Signalhaandtaget og om fornødent 
ogsaa i Togvejshaandtaget (sml. 29 og 31). 

En Blokforbindelse for Sporaflaasning 
bruges til Tilvejebringelse af Samstemning mellem 
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Togvejsindstillingerne paa to Poster. Den bestaar 
af to indbyrdes forbundne Blokfelter , hrnraf det 
ene Felt deblokeres , naar det andet blokeres , og 
omvendt. Det paagældende Togvejshaandtag eller 
Sporaflaasningshaandtag paa Sporatlaasningsposten 
er i Normalstillingen deblokeret, og Sporaflaasnings-
feltet kan ikke blokeres , forinden Haandtaget er 
omlagl. Det tilsvarende Felt paa den anden Post 
er i Normalstillingen blokeret og spærrer Togvejs-
indstillingen paa denne. Naar Sporatlaasningsfeltet 
blokeres , binder Aflaasningsposten sin Togvej og 
giver Samstemning til Naboposten , saaledes at 
denne kan føre Togvejsindstillingen videre. 

Blokforbindelserne mellem Posterne kan ud-
forrues paa forskellig Maade. I Hovedsagen er 
Ordningen saaledes, at saavel Stationsposterne som 
Kommandoposten er udstyrede med Signalfelter og 
Aflaasningsfelter. Stationsposterne skal da give 
Sporaflaasning til Kommandoposten, og denne der-
efter frigive det tilsvarende Signal. Stationsposterne 
giver dog undertiden Sporaflaasning til andre Sta-
tionsposter, og et Signal kan undertiden løses fra 
en Stationspost i Stedet for fra Kommandoposten. 

Stationsblokanlæget gøres undertiden afhængigt 
afSamstemningskontakter paa Perronen, Nøgle-
kontakter, der betj enes af vedkommende Stations-
bestyrer. Disse Kontakter staar i Forbindelse med 
elektriske Trykknapspærrer i Kommandopostens 
Signalfelter. Kommandoposten kan altsaa ikke 
frigive et Signal uden Tilladelse fra Perronen. 

t~;:::.~f:f_e 77 . Da et Signa] ikke maa kunne gives, for-
1!~~ fil~L inden hele Togvejen er indstillet - jfr. Grundbe-

[~~.~! stemmelserne i 1 -, maa et Signal ikke kunne 
mo~irpn- frigives fra Kommandoposten , clet paagældende 
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Signalfelt altsaa ikke blokeres , forinden der er 
modtaget Samstemning fra de andre Poster. Paa 
samme Maade maa Sporatlaasningen ikke kunne 
gives tilbage, saalænge Signalet ei: frit, altsaa saa-
længe det paagældende Signalfelt paa Kommando-
posten er blokeret. De fornødne gensidige Spær-
ringer af Felterne tilvejebringes ved et Aflaasnings-
register, der indstilles enten selvvirkende ved 
Felternes Blokering og Deblokering eller med 
Haanden ved særlige Togvejshaandtag. Hvor Blok-
apparatet staar i umiddelbar Forbindelse med et 
Centralapparat, tilvejebringes disse Spæninger ved 
Centralapparatets Aflaasningsregister (sml. 82). 

7 8. Signalposter, der giver Sporaflaasning til Fæne:s-
blokenng Kommandoposten - eller en anden Post -, for- nf fjendt-. d l · . . hge Tog-

111 en c et tilsvarende TogveJss1gnal deblokeres fra vejssig-
denne , indrettes ofte med Fællesblokering af naler. 

fjendtlige Togvejssignaler. Mellem Kom-
mandopost og Signalpost findes da kun en Signal-
blokforbindelse for disse Signaler. Kommando-
posten deblokerer samtidig alle de paagældende 
Signaler , men mellem Centralapparatets Togvejs-
og Signalhaandtag er der tilvejebragt en saadan 
Afhængighed , at kun det Signalhaandtag bliver 
frit, hvis Togvej er blokaflaaset. 

79. Hvor Signalerne - eller rettere de tilsva- Gruppe-
d 

. . , blokering ren e TogveJshaandtag - fng1ves fra Kommando- ar fj endt-
• . lige Tog-posten, uden at der formden skal gives Sporaflaas- vej e. 

ning til denne fra vedkommende Poster, indrettes 
der undertiden Gruppeblokering af fjendtlige 
Togveje. Til hver Togvej paa Signalposten hører 
da et Signalfelt, og hver Gruppe af fjendtlige Tog-
veje har et fælles Signalfelt paa Kommand_oposten . 
Blokledningerne mellem dette Signalfelt og Signal-



Togvejs-
fastlæg-

ning. 
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postens Felter er i Norm alstiUingen afbrudte. De 
slulles ved særlige Kontakter, naar Kommando-
posten indstiller de paagældende Togveje . . ~' ed 
Blokering af F eltet paa Kommandoposten fng1ves 
derfor kun det til Togvejene svarende Signalfelt 
paa Signalposten . . 

80. For at hindre, at en indstill et Togve1 tages 
tilbage i Utide , fastlægges Togvejen undertiden 
saaledes, at den paa særlig Maade holdes under 
Bloklaas , indtil Toget er naaet forbi et bestemt Sted 
paa Stationen eller bragt til Standsning paa de'.me. 
Udløsningen foregaar enten ved Toget eller fore-
tages fra et Sted, hvorfra det med Sikkerhed kan 
iagttages, om Togvejen er fri . 

En saadan Fastlægning kan opnaas ved elek-
triske Trykknapspærrer (se 72) i de paagældende 
Aflaasningsfelter paa Kommandoposten eller i Sig-
nalfelterne paa Signalposterne. Almindeligvis bruges 
dog særlige Fastl æg ningsfelter, efter Omstændig-
hederne Vekselslrømsblokfelter eller J ævnstrøms-

blok.felter. 
Fastlægningsfelterne anbringes alt efter Blok-

anlægets Udformning paa Kommandoposten eller 
paa Signalposterne. I det paagældende Blok.apparat 
er der til vejebragt en saadan Rækkefølgetvang, at 
det paa et bestemt Punkt af Togvejsindstillingen er 
nødvendigt at blokere Fastlægningsfeltet , forinden 
Indstillingen kan føres videre. Derved spærres den 
paagældende Togvejslineal og fastholdes, indtil Feltet 
paany udløses. 

Sker Fastlægningen ved et Vekselstrømsfelt , 
foretages Udløsningen ved et til svarende Udløs'-
n in gs felt eller blot en Blokknap paa en anden 
Post. Ved et J ævnsl rømsblokfelt (se 7 5) foretages 

81 

Udløsningen ved en Nøglekontakt eller en Skinne-
kontakt i Togvejen . 

81. For Farven af Blokøjnene gælder følgende Biokøjne-
nes Furve. 

Bestemmelser: 
Blok.øjnenes Farve retter sig ved Blokforbindel-

serne for Signalaflaasning og for Sporaflaasning 
almindeligvis eft er Til s landen paa yedkommend~ 
Signalpost eller Sporaflaasnin gsposl. Staar F ell erne 
her hlokerede, er Blokøjnene røde. Allsaa: 

Samhørende Si g nalfelter viser samrhe 
Farve : rødt Blok.øje, naar Signalet er bundet 
(Normalstillingen), og hvidt Blokøje, naar Sig-
nalet er frit. 

Sa mhørende S po ra fla as ni n gs felter viser 
samme FarYe: hvidt Blok.øje, naar Aflaasnings-
posten er fri (NormalstillingeJ1), rødt Blokøje, 
naar Allaasningsposlen har blokeret sit F ell. 

Ved enkelte Anlæg kan der dog være nogen 
Afvigelse fra de heT angivne Regler. 

Fastlægningsfelter og Udløsningsfeller 
har i Reglen i blokeret Stilling : røde Blokøjne, i 
deblokeret Stilling: hvide Blokøjne. 

82. Forbindelsen mellem Blokfelterne og de For-

ld d . bindeiser 
paagæ en e Haa ndtag I Centralapparatet (sml. 69) m ellem 

· R , . . Blokappa-
e1 som egel a t rent mekamsk Art. rat og 

V d Af] . Centra l-
e aasmngsanlæg og meka,niske CentraJbe- apparnt. 

\j eningsanlæg med Centra]apparal af Siem ens & 
Halskes Type stilles Blokapparatet ovenpaa Allaas-
ningsregistret og staar i umiddelbar Forbindelse 
med delte. Ved Bru c bsals nyere {\.nlæg fiodes 
der særlige mekanisk e Forbindelser mellem Aflaas-
ningsregislrel (Togvej shaandtagene) og Blokfeltemi, 
undertid en ogsaa mell em Signalhaandtagene og 

6 



·disse. I disse Forbindelser er der umiddelbart 
under Blokfelterne indskudt særlige Forbinde 1 ses -
spærrer, paa hvilke Blokstængerne virker. Andre 
Firmaer anvender tilsvarende Spærrer. Bruchsals 
omtales i 83. 

Ved elektriske Centralbetjeningsanlæg af S. & H. 's 
og A. E . G.'s Type har Blokapparatet sædvanligvis 
sin Plads ovenpaa Aflaasningsregistret, saaledes at 
Blokfelterne er i umiddelbar Forbindelse med dette. 

Blokapparatet kan dog ogsaa opstilles ved Siden af 

Centralapparatet eller et andet Sted . Spærringerne 
mellem Blokapparat og Centralapparat er da af 

elektrisk Natur. 
BruFchsal s 83. Bruchsals Forbindelsesspærrer (se 

or-
bindelses- 82) udformes i Enkelthederne noget forskelligt. 
spærrer. 

Den simple Spærre bestaar af et Laasestykke, 

der staar i Forbindelse med Aflaasningsregistret, og 

en lodret Skyder, hvorpaa Blokstangen virker. 
Laasestykket sidder fast paa en vandret Aksel, der 
ved el Tanddrev eller en V ægtstangsforbindelse 
bevæges fra den Togvejslineal, hvortil det hører. 

I Spærrens ene Stilling spærres Blokfeltet, saaledes 

at Blokknappen ikke kan nedtrykkes, i den omlagte 
Stilling kan Blokeringen foregaa . Herved spærres 

Linealen. 
Samme Togvejslineal kan om fornød ent staa i 

Forbindelse med Laasestykket paa flere Spærrer, 

der da bevæges samtidig. 
Spærringerne mellem Signa I er og Blokfelter 

overføres som Regel gennem det Togvejshaandtag, 

hvorved Signalet frigives. Hvor særlige Forhold 
gør sig gældende , kan der dog være umiddelbar 
Forbindelse. Laasestykket er da almindeligvis todelt , 

og dets ene Del bevæges med Togvejshaandtaget , 
den anden med Signalhaandtaget. 

Hvor ved saadanne Anlæg et Togvejshaandtag 
skal udstyres med Selvspærre (sml. 31), indlægges 

dette i Forbindelsesspærren , som derved bliver For-
bindelsesspærre med Selvspærring. 

Hvor et Blokfelt skal udstyres med mekanisk 
Trykknapspærre (se 72), indlægges denne ligeledes i 
Forbindelsesspærren . 

c. Vækker- og Deblokeringssignaler. 

84. Mellem to samvirkende Poster kan 
gende Signaler udveksles : 

a. Væk k e rsigna I er. 

føl- Vtekkcr-
og Oeblo -
ke rin gs-
signnlPr. 

1. Meldingssignal (Vækkermelding), der 
modtages som en kortva rig ua fbrudt Ring-
ning og gives ved al nedtrykke den paa-
gældende Vækkerknap og samtidig dreje 
Induktorsvinget fem Gange rundt 

2. Spørgsmaalssignal , der modtages som 
e'.1 Række meget kortvarige Ringninger og 
gives ved at dreje Induktors vinget fem 
Gange rundt og samtidig give flere kort-
varige Tryk paa Vækkerknappen . 

3. Fa~·esignal, der modtages som en la ng-
vang, uafbrudt Ringning , og gives ved al 
trykke Vækkerknappen n ed og samtidig 
dreje Induktorsvinget tyve Gange rundt. 

4. Signalet forstaaet , der modtages som 
en meget koitvarig , uafbrudt Ringning og 
gives ved at trykke Vækkerknappen ned og 
samtidig dreje fnduktorsvinget to Gange 
rundt. 

fj* 
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b. Deblokeringssignal, der modtages som en 
Farveskiftning i det paagældende Blokøje og 
afgives ved at nedtrykke Blokknappen og dreje 
Induktorsvinget ti Gange rundt. Det til Blok-
knappen svarende Blokøje skifter Farve sam-
men med det deblokerede Felt, og Feltet selv 
bliver blokeret . 

1. Ved Meldingssignal gi,•es Meldinger vedrø-
rende Toggangen, Ordrer om Indstilling af 
Togveje o. I. 

2. Spørgsmaalssignal bruges, naar en ventet 
Deblokering ikke er indtraadt i rette Tid. 

3. Faresignal bruges, naar Postens Opmærksom-
hed skal henled es paa en særl ig Fare (se des-
uden 86). 

4. Signal et: forstaact bruges som Svar paa 
et Vækkersignal. 

Faldskiven paa Vækkeren skal trykkes op paa 
ny, hver Gang Signa! er modtaget. 

d. Bestemmelser om Blokanlægenes Betjening og om 
Forstyrrelser i Anlægene. 

'~\;/~~~- 85. Betjenin gen af Blokapparaterne skal foregaa 
s te~~~el- med Eftertanke og Omhu , og d~res enkelte Dele 

skal behandles med Forsigtighed. 
Vejledning til Betj enin gen er givet ved Paaskrifter 

paa Apparaterne og - hvor Forholdene gør det 
ønskeligt - ved Betjeningsplaner anbragt paa 
Posterne. Betjeningen skal foregaa i den foreskrevne 
Orden . Overholdes denne ikke - hvad de for-
skellige Spærrer og Koblingsled dog delvis modsætter 
sig - kan Apparatet let -komme i Uorden og maa 
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rettes ved kunstige Deblokeringer (se 71), forinden 
del aller kan bruges. 
- Det skal ved Brugen af Apparaterne nøje paa-
ses, al et Blokfelt skifter fuldstændig Farve; ·naar 
det blokeres. Sker dette ikke, men b1iver Blokøjet 
staaei1de delvis rødt og delvis hvidt, er Apparatet 
i Uorden . Saafremt Feltet er udstyret med Fuld-
hlokeringsspærre (se 72), kan Fejlen mulig rettes 
ved en fornyet Blokering. I modsat Fald er en 
kunstig Deblokering nødvendig. Hvor flere Blok-
felter i samme Blokapparat samtidig paavirkes ar 
lnduktorstrømmen, skal det paases, at alle de paa-
gældende Blokøjne skifter Farve. I---/ 

Saalænge Signa! - Vækkersignal eller Debloke-
ringssignal - modtages fra en Post, maa der ikke 
gives Signal til denne. 

De almindelige Regler for Anlægenes Betjening 
fremgaar af de nedenfor angivne Bestemmelser for : 

a. Kommandoposten 
b. Signalposterne 
c. Sporatlaasningsposterne. 

Om Bestemmelserne for Betjeningen af de paa 
Posterne opstillede Centralapparater se 49---,-56. 

86. Togvejenes Aflaasning og Oplukning skal paa l<omruun-. • • do pos len . 
Kommandoposten loregaa efter følgende Regler : 

Kommandoposten overbeviser sig om, at den 
paagældende Togvej er fri, og gjver derpaa ved 
Væk_ker- eller Telefonmelding Signal-_ og.Aflaas-
ningsposterrre :Ordre:~til at- -indstille Togy..ejen . 
Denne Ordre skal afgives saa tidlig ,- . . = som 
Forholdene tillader det, for ankoinmende Tog 
dog ikke forinden Toget er afmeldt fra Nabo~ 
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stationen, eller Ringemelding - Signalregle-
mentets Signaler Nr. 1 eller 2 - er modtaget. 

Samtidig stiller og aflaaser Kommando-
posten de Sporskifter o. I., som mulig er hen-
lagt umiddelbart under denne. 

Naar Posten derpaa ved Vækker eller Tele-
fon eller ved Deblokeringssignal (Samstemning, 
se 76) har faaet Melding om, at Ordren er 
efterkommet (jfr. 87 og 88), og i ivet Tilfælde 
har overtydet si derom ved Iagtta else af 
Togvejssignalerne e. I. , deblokerer den ved-
kommende Signa! - eller Signaler - eller 
foretager selv Betjeningen, for saa vidt den er 
underlagt Posten . 

N aar Signalposterne derefter sætter Sig-
nalerne paa Stop under nøje Iagttagelse af de 
derom givne Regler, modtager Kommandoposten 
Deblokeringssignal fra disse, idet Signalerne 
blokeres. Saafrernt Kommandoposten selv 
betjener Signaler, tager den disse tilbage efter 
de for Signalposter gældende Regler (sml. 87). 

Kommandoposten deblokerer derefter Spor-
atlaasningsfelterne paa Sporaflaa~ningsposterne 
(sml. 76). Denne Deblokering maa under ingen 
Omstændigheder foretages, forinden den paa-
gældende Del af Togvejen er forladt af Toget, 
eller dette er standset paa Stationen. Saafremt 
Deblokeringen er afhængig af elektriske Tryk-
knapspærrer eller af et Fastlægningsfelt -
sml. 80 - maa Udløsningen af disse først 
afventes. 

Ønsker Kommandoposten at tilbagekald·e en 
Ordre, der er givet ved Vækkermelding eller Deblo-
keringssignal, giver den Faresignal paa den tilsva-
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rende Vækkerforbindelse. Bliver Faresignalet ikke 
fulgt af den ønskede Tilbagedeblokering, skal 
Kommandoposten træffe de Foranstaltninger, som 
Omstændighederne kræver. 

For Kommandoposten gælder følgende særlige 
Bestemmelser: 

Kommandoposten skal ledes af Stations-
bestyreren. Afvigelser fra denne Regel maa 
kun finde Sted med Trafikkredsens Samtykke. 

Kommandoposten maa under ingen Om-
stændigheder tillade Rangeringer, der berører 
en Togvej , for hvilken Signalet er frigivet. 

Kommandoposten skal paase, at den fore-
skrevne Blokering af el frigivet Signal foretages , 
hver Gang et Tog har passeret den paagældende 
Signalpost. Udebliver Blokeringen, skal den 
forlanges ved Spørgsmaalssignal, og viser 
dette sig unyttigt, skal Forholdene undersøges 
nærmere. 

Om Forstyrrelser i Blokanlægene og kunstige 
Deblokeringer, se 89. 

87. Paa Signa I pos terne skal Betjeningen Signal-posterne. 
foregaa efter følgende Regler: 

Ordre til en TogvejsindstilJing gives Posten 
ved Vækker- eller Telefonmelding fra Kom-
mandoposten, undertiden dog med en Stations-
post som Mellemled. Saafremt Sigmdposten 
bar et til Togvejen hørende Sporafl~asningsfelt, 

. blokerer den dette, naar Ordren er efterkommet. 
I modsat Fald gives Melding om Togvejsind-
stillingen tilbage ved Vækker eller Telefon. 

Kommandoposten frigiver derpaa Signalet, 
og dette kan da trækkes, med mindre Signal-
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posten paa dette Punkt er afhængig af en 
Sporaflaasning paa andre Poster. I saadanl 
Til.fælde man Samstemning fra disse først 
afventes. 

Naar Toget har forladt Sta tionen eller er 
standset paa det hertil bestemte Sted paa denne, 
bringes Signalet med tilhørende Signalfelt, om 
saadant forefindes , i Normalstilling (sml. 51). 

Signalposten giver derefter Sporaflaasningen 
tilbage til de af den afhæ ngige Sporaflaasnings-
poster. Dette maa dog under ingen Omstæ n-
digheder gøres , forind en Toget har forladt de 
paagældende Dele af Togvejen. Saafremt Deblo-
keringen af de paagæld ende Felter er afhængig 
af elektriske Trykknapspærrer eller af et Fast-
lægningsfelt, maa Udløsning heraf dog først 
afventes (sml. 80). 

Signalposten modtage r endelig Deblokering 
af de mulig forekomm endeSporaflaasningsfelter. 

For Signa lposterne gælder følgende særlige 
Bestemmelser : 

Naar Faresignal modtages, skal alle Signaler-
straks stilles paa Stop, og alle Blokfelter bringes 
i Normalstilling, dog ikk e Blokfe lt e r, der 
i n dg a ar i Linie blok an 1 æg. 

- Plomberinger maa ikke fjærnes og kunstige 
Deblokeringer ikke fo1:etages uden Stations-
bestyrei·ens 4dtry kkelige Ordre. Alle Forstyr-
relser ved Blokanlægene samt ved de øvrige 
under Posterne hørende Anlæg skal ufortøvet 
meldes til Slationsbestyreren, der derefter træffer 
de fornødne Bestemm elser (se iøYrigt 89). 

89 

88. Paa Sporaflaasningsposterne skal Be- Spo:311nas-mngs-
tjenin·gen foregaa efter følgende Regler : posterne. 

Ordre til at indstille en-Togvej gives Spor; 
: .·. -aflaasningsposten v-ed Vækker- eller Telefon.: 
·· -n1elding fra· Ko1u_mandoposten , undertiden dog 

med en anden Stationspost som Mellemled. 
N aar Sporaflaasningsposten har indstillet sin 
Togvej og - . i givet Tilfælde - modtaget de 
fornødne Samstemninger fra andre Poster, 
blokerer den sil Sporaflaasningsfell og giver 
derved Samstemning til Togvejens videre Ind-
stilling (se 76). 

Naar Toget er passeret de Posten underlagte 
Sporskifter, og der er modtaget Deblokerings-
signal paa Blokfeltet, tages Togvejen tilbage. 

Saafremt Sporaflaasningsposten ikke er fast 
betjent, slaar Posten i Normalstilling med bestemte 
Togvej e blokallaasede. ~ne skal da V:l:ll' e-

-aflaasede .ed Hængelaas, og- Omstilling a f Togvejene 
maa kun sl<.e efter Stationsbestyrerens nærmere 
Ordre (sml. 65). 

,For Sporatlaasningsposlerne gælder følgende 
særlige Bestemmelser : 

· .. Plomberinger maa ikke (j ernes og kunstige 
Deblokeringer ikke foretages , uden Stations-
bestyrerens udtrykkelige Ordre. Alle Forstyr-
relser ved Blokapparaterne samt ved de øvrige 
under Posterne hørende Anlæg skal ufortøvet 

··..: :.::meldes til Stationsbestyreren , der derefter træffer 
:··.-:.. de fornødne Bestemmelser. 
··· · 89. Ved indtrædende Forstyrrelser i Blokanlægene Forsty,:-reiser 1 

skal de fornødne Afgørelser altid træffes af Stations- an~~~~e. 
bestyreren og, for saa vidt Betjeningen ikke foregaar 
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under Stationsbestyrerens umiddelbare Opsyn , skal 
alle Fejl og Forstyrrelser straks anmeldes for denne 
(sml. 87 og 88). Plomberil!_g~r m_aa ikke fjernes 
og kunstige Deblokeri;;e'ffik e 7f~ retages uden 
Stationsbestyrerens udtrykkelige Ordre. Stations-
bestyreren har altid personlig Ansvar for 
de stedfundne kunstige Deblokeringer, ogsaa 
for saadanne der foretages ved HjælpeWokknap 

/M d-Uot/~ ~7 
Ved Forstyrrelse i Blokanlæget - herunder 

medregnet Fjernelse af Plomberinger - skal Sta-
tionsbestyreren midlertidig afgøre, om Centralaflaas-
ningen skal aflyses og da for hvilke Togveje (sml. 
Grundbestemmelserne i 1), saml sørge for, at ved-
kommende Telegrafmester eller Telegrafformand og , 
hvis det paakræves, tillige Trafikkredsen faar for-
nøden Underretning. 

Selv om Centralatlaasningen er aflyst , kan 
Ordrerne om Togvejsindstillingen gives ved Vækker 
eller Telefon. Saadanne Meldinger skal Posterne 
da altid give tilbage. Ved Togvejsindstillingen kan 
de af forstyrrelsen uberørte Blokfelter selvfølgelig 
bruges, dog med tilbørlig Skønsomhed og For-
sigtighed. 

0m Fffi.'S"l-J-Hel:·- -.- bi.nisbl0karrl t • paa en 
Stafon ml. 2S =-130 

e. Vekselstrømsstationsblok med 
Kommandokontakter. 

Veksel- 90. Ved nogle af Statsbanernes ældre Anlæg 
strømssta- . 
!ionsblok forekommer endnu Kommandokontakter 1 For-

med Kom-
mando- bindelse med Vekselstrømsstationsblokanlæget. Det 

kontakter. 
er ejendommeligt udformede Nøglekontakter, der er 
anbragt paa Perronen og betjene& af vedkomiuende 

( l 
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Stationsbestyrer. I nogle Tilfælde indgaar de i 
Forbindelserne mellem Kommandoposten og Sta-
tionsposterne og bruges da som en Art Samstem-
ning sko n takter, i andre Tilfælde bruges de i 
Stedet for Kommandoblokapparat , navnlig paa 
Stationer med kun en enkelt Stationspost, der ligger 
i Afstand fra Kommandoposten. 

Ved Anlæg af førstnævnte Form svarer Kom-
mandopostens Signalfelter hvert til en Gruppe ind-
byrdes (jendtlige Signalfelter paa Signalposterne. 
De tilsvarende Blokforbindelser er i Normalstillingen 
afbrudte og sluttes først ved Omlægning af den 
paagældende Kommandokontakt. Kommandoposten 
kan allsaa kun deblokere den Togvej , hvis Kontakt 
er indstillet. 

Ved Anlæg af sidstnævnte Form skal Signal-
posten selv deblokere sine Sign alf eller ved Betje-
ning af Blokapparatets Induktor. Men Debloke-
ringen kan kun foregaa, naar den til Feltet svarende 
Kontakt er indstillet. Blokeringen af Signalfelterne 
foretages paa sædvanlig Vis ved Nedlrykning a f 
Blokknappen og Betjening af Induktoren , men 
Kommandokontakten skal forinden Blokeringen 
stilles tilbage i Normalstillingen. 

Da der ikke findes gensidige Spærringer 
111 e li e m K o n t a k te r n e e. 1. , er F ej l b e t j en i n g 
ikke udelukket. Forinden en Kontakt omlægges, 
skal det derfor undersøges, om Anlæget staar i 
Normalstilling for de ved Togvejsindstillingen be-
rørte Togveje. Dette prøves ved den nedenfor 
omtalte Prøveknap (91 c). 

91. En Kommandokontakt kan slutte to Kon- m~~d~-
taktforbindelser og raader saaledes almindeligvis kontakten . 

over to Togveje. Paa Stationer med flere Tog-
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veje findes et tilsvarende Antal Kommandokon-
takter. 

__ Kommandokontakterne er indesluttede i smaa fir-
sidede Jærnkasser, der anbringes paa Hovedbyg-
nin ens_ Ydermur eller lignende Steder. De betjenes 
ved løse Nøgler, der skal forvares af Stationsbesty-
reren. Naar en Nøgle indsættes i Kontakten og 
drejes om tilhøjre eller lilvenstre, sluttes Kontakt-
forbindelsen for den paagældende Togvej. Kon-
taktens Stilling tilkendegives ved tre runde Tableau-
øjne i Jærnkassens Forside. 

Ved en Kommandokontakt forefindes altsaa: 

a. Et Nøglehul m e d tilhørende Nøgle (Kom-
rnandokontaktnøglen). Naar Nøglen er indsat 
i Kontakten og drejet om tilbøjre eller tilvenstre, 
kan det tilsvarende Felt paa Signalposten 
deblokeres (jfr. 90). 

b. Tre rund e Tableauøjn e, af hvilke det 
øverste er hvidt i Kontaktens Normalstilling og 
bliver rødt, naar Kontakten omlægges. De to 
nederste Øjne svarer hvert til si11 af de to 
Togveje, hvorover Kontakten raader. De er i 
Normalstillingen røde. Naar Kontakten ind-
stilles paa en af Togvejene, bliver det tilsva-
rende Tableau hvidt. 

c. En Pr~veknap , anbragt paa Kassens Under-
side. Naar Knappen tryk½-es til , vil en Væk-
kerklokke _ringe, saafremt Kommandokontak-
terne og Signalfelterne for · den paagældende 
Gruppe af Togveje staar i N_ormalstillingen . . I 
modsat Fald udebliver Ringningen. -

d. Vækkeren med tilhørende Væ kkerkon-
takt , der bruges i Forbindelse med den 

9:s 

tilsvarende Vækker og Vækkerknap paa Signal-
posten til gensidig Udveksling af Ringesignaler. 

92. Mellem Perronen og en Signalpost kan ~:;0~:~: 

følgende Vækkersignaler udveksles : 

a. Meldingssignal (Vækkermelding), der mod-
tages som et enkelt Slag paa Vækkerklokken 
og afgives ved et kortvarigt Tryk paa henholdsvis 
Vækkerkontakten (91 d) og Vækkerknappen. 
(Blokapparatets Induktorsving skal ikke bruges). 

b. SpørgsmaalssignaJ, der modtages som Mel-
dingssignalet, dog med tre Slag, og afgives 
som Meldingssignalet, dog \'ed tre kortvarige 
Tryk_. 

c. Faresignal , der modtages som Meldingssig-
m{Jet, dog med en Række hurtig paa hinanden 
følgende Slag, og afgives ved en uafbrudt 
Række kortvarige Tryk. 

Signalernes Betydning og Anvendelse er 
anført under 84. 

93. Kommandokontakterne skal betjenes 
følgende Regler : 

som 

efter Regle!· for 
llelJe-

ningc-n. 

Stationsbestyreren overbeviser sig ved et 
Tryk paa Prøveknappen om, at vedkommende 
Del af Anlæget staar i Normalstillingen, og 
efterser samtidig de paagældende Tableauer 
for Kommandokontakterne. Saal æ nge ved-
kommende Signalfelter og Kommando-
kontakter ikke staar i Normalstillingen, 
m a a en Tog vej si n d sti 11 i n g ikke p a abe -
gyndes. 

Stationsbestyreren overbeviser sig derpaa 
om, at Togvejen er fri , og giver ved Vækker-
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melding eller Telefonmelding til Signalposten 
Ordre til denne om at indstille Togvejen . 
Denne Ordre skal afgives saa tidlig, som Om-
stændighederne tillader det, for ankommende 
Tog dog ikke forinden Toget er afmeldt fra 
Nabostation en , eller Ringemeldingerne - Sig-
nalreglementets Signaler Nr. 1 og Nr. 2 - er 
modtaget. 

Naar Sta tion sbes tyreren derpaa ved Vækker 
ell er Telefon ha r fa aet Meldin g om, al Ordren 
er efterkommet , slut.ler han den paagældende 
Kontaktforhindelse ved Hjælp af Kommando-
konla klnøglen og udtager derpaa atter Nøglen. 
Alt efter Anl æge ts Form debloker~s Signal-
posten derpa a fra Komm a ndoposten eller deblo-
kerer sig se lv paa det paagældende Signalfelt. 

Naar Toget er stand set paa eller har pas-
seret Stationen, skal Komma ndokonta kten atter 
stilles i orma lstillingen. Ved Anlæg med 
Kommandopost skal Signalfellet paa denne 
<log først deblok eres. . 

Ved Anl æg uden Komma ndoblokappa rat 
skal Sla tion sbestyreren , naa r Kontakten er 
still et i Normals tillingen , ved Vækkermelding 
Lil Signalposten forl ange Signalblokering a f 
denne. Na ar Signalet er blokeret , modtages 
derpaa Vækkermelding fra Signalposten hvor-
efter Stationsbes ty reren ved at trykke Prøve-
kn appen til skal overbevise sig om, al Bloke-
ringen virkelig er fo retaget. 

En foretagen Deblokering eller en given Deblo-
keringstilladelse ka n forl anges tilbage ved F a resignal 

til vedkommende Signalpost. Signalblok~ringen 
foretages i Overensstemmelse med de foranførte 
Regler. Bliver Faresignalet ikke efterfulgt af den 
ønskede Blokering - hvad Stationsbestyreren skal 
undersøge ved Hj ælp af Prøveknappen - skal 
Stationsbestyreren træffe de Foranstaltninger, som 
Omstændighedern e kræver. 

For Signalposte n s Indstilling og Oplukning 
af Togveje gælder følgende Regler : 

Ordre til en Togvejsindstilling _gives Signa l-
posten ved Vækker- eller Telefonmelding. Naa r 
Togvejen er indstillet, giver Posten Vækker-
meld ing eller Telefonm eldin g tilbage. 

Det paagældende Signalfelt bliver derpaa 
deblokeret fra Kommandoposten, eller Signal-
posten deblokerer det selv ved Betjening af 
Induktorsvin get. Posten stiller derpaa del 
deblokerede Signa l. 

Naar Toget er standset paa eller har pas-
seret Stationen , bringes Signalerne i Normal-
stilling, og Togvejshaa ndtagene lægges tilbage 
(se nærmere 51 ). 

Ved Anlæg m e d Kommandoblokapparat 
blokeres Signa let efter Togvejshaandtagets Til-
bagelægning. Ved Anlæg uden Kommando-
blokapparat afventes Ordre (Vækkermelding) 
fra Stationsbestyreren , h vorefter Signalet blo-
keres, og Vækkermeldingen gives tilbage. 

For Posterne gælder iøvrigt de almindelige Be-
stemmelser i 85-87 . 

94. Om Forstyrrelser i Blokanlægene se Be- Forstyr-
relser i 

stemmelserne i 89. Anlægen c. 
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B. Jævnstrømsstationsblok. 
95. Paa Stationer med mekaniske Central-

aflaasnings- og Centralbe~jeningsanlæg bruges Jævn-
strømsstationsblok nu kun sjældent. Ved Stats-
banerne forekommer denne Form for Stationsblok 
saaledes kun ved Sikringsanlæg af Schnabel & 
Hennings (Bruchsals) ældre Type. Ved Anlæg af 
nyere Former bruger dette Firma Si em ens & 
Ha 1 skes Vekseistrømsblok. 

Ved ele~triske Centralbetjeningsanlæg - hvor 
Batteristrøm forefindes - falder Anvendelse af 
,Jævnstrømsblok derimod ofte naturlig (sml. 42). 

Ved Jævnstrømsblok tilvejebringes de fornødne 
gensidige Spærringer mellem Anlægets Poster ved 
Blok.forbindelser, hvor Spærringen af det paagæl-
dende Haandtag - Bl o k e.ri n gen -- foregaar 
selvvirkende, medens Udløsningen - D eblok e-
ri n gen - foretages ad elektrisk Vej (sml. 66). 

Schnabel & Hennings Jævnstrømsstationsblok. 
soct'r~;'.,~1~ 96. Ved dette System, der kun anvendes Lil 

ning. Stationsblokapparater , er Kommandoposten kun 
direkte Herre over Togvejenes Indstilling, men ikke 
over Signalernes; naar en Togvej er indstillet , kan 
Signalposten vise Signal, medmindre Signalgivningen 
luæver Samvirken mellem flere Poster ; er dette 
Tilfældet, bliver Signalhaandtaget først frit, ved al 
disse indstiller hver deres Togveje, ellet ved at de 

lllokappa-
rnl ern es 

Dele. 

viser Sign.al for samme. 
97. Blo~apparaterne bestaar 

paa Kommandoposten af: 
en RækJ<-e smaa Ha and tag , »Blokhaandlag«, 

med tilhørende elektriske Togvejsspær-
ringe r. Haandtagene kan bevæges saavel 
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tilhøjre som Lilvenstre, hver Bevægelse svarer 
Lil en Togvej, hvert Blokhaandtag altsaa til 
2 Togveje, dets Normalstilling er Midtstil-
lingen, 

et Lil BlokhaandtageDes Antal svarende Antal 
Bio køj ne , 

et Atlaasningsregister (med lodrette Skydere og 
vandrette Linealer) indrettet som Central-
apparatets, og ved Hjælp af hvilket Blok-
haandtagene bringes i fornøden indbyrdes 
Afhængighed ; 

hvor Kommandoposten tillige betjener Spor-
skifter eller Signaler, erstattes Blokhaand-
tagene med almindelige Togvejshaandtag ; 

paa Signalposterne af: 
Blokøjne i Antal svarende til Togvejenes 

Antal, 
elektriske Forbindelsesled til Togvejs-

haandtagene, der har 3 Stillinger med Midt-
stillingen som Normalstilling, og 

elektriske Signalhaand tagsspærrer med 
tilhørende Tableauapparater, Tilbage mel -
der e , der viser rød eller hvid Farve, efter-
som Haandtaget er spærret eller frit. 

Samtlige Blokhaandtag og Blokøjne er forsynede 
med Paaskrift, der nærmere angiver deres Betydning. 

Blok.øjnenes og Tilbagemeldernes Farve er i 
Normalstillingen rød. 

98. Samtlige Blokapparater, Spærrer m. m. 
betjenes udelukkende ved Jævnstrøm, der gennem 
Kabler fra Post til Post ledes Lil Apparaternes 
Elektromagneter over Kontakter, som sluttes ved de 
forskellige Haandlags Omlægning og Indklinkning. 

7 

Blokfor-
binde!-
serne. 
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1:~/;ft8;_ 99. Paa Signalposterne holdes Togvejshaand-
ijening. tagene elektrisk blokerede af Kommandoposten, 

og dette saavel i Normalstillingen som i de 2 Tog-
vejsstillinger ; Kommandoposten maa altsaa frigive 
samtlige Togvejshaandtagets Stillinger. Ved Blok-
haandtagenes Bevægelse tilvenstre eller tilhøjre 
deblokeres Signalposternes tilsvarende Togvejs -
haandtag , der derefter, saafremt Sporskifterne er 
rigtig stillede, kan bevæges enten opefter eller nedefter. 

Deblokering tilkendegives paa Signa! posten ved 
en Farveveksling af det paagældende Blokøje, der 
bliver hvid l ; naar Togvejshaandtaget indstilles , 
blokeres det automatisk i den omlagte Stilling, 
idet samtidig Blokøjet, saavel paa Signal- som paa 
Kommandoposten , bliver halvt rødt og halvt hvidt. 
Efter Togvejshaandtagets Indstilling kan Signal-
posten , saafremt Signalgivningen ikke kræver andre 
Posters Tilladelse, vise Signal ; naar Signalhaand-
taget trækkes, træder Togvejsspærren paa Kom-
mandoposten i Virksomhed og holder det tilsva-
rende Blokhaandtag blokeret, indtil Signalhaandtagcl 
bringes i Normalstilling. 

Hvis Signalposten er afhæ ngig af andre Poster, 
er dens Signalhaandtag normalt spærret og bliver 
som foran anført først frit - Tilbagemelderen 
bliver hvid - ved Posternes Indstilling af Togveje 
eller Signaler. Blokeringen af Kommandopostens 
Blokhaandtag bliver i dette Tilfælde iværksat af 
den Post, der først skal vise Signal. 

Kunstig Deblokering af Signalposternes Blok-
felter kan foretages ved efter Fje-rnelsen af det 
plomberede Dæksel over Blokøjet at bevæge delles 
Skive. 

Ved Haandtagenes Betjening maa det iagttages, 
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at Kontaktslutningen bliver paalidelig ; det er derfor 
nødvendigt, hver Gang et Haandtag har været 
benyttet, al foretage en Eftertrykning paa Haand-
klinken (Haandfallen) for at fremtvinge nøjagtig 
lndklinkning. 

For .ikke unødig at overanstrænge Batteriet, maa 
del end videre paases, at Kontakterne ikke holdes 
sluttet længere end absolut nødvendigt ; det kan 
derfor ikke tilstedes at indstille Togvejen tidligere, 
end Togenes rettidige Gennemførelse kræver, og 
det maa paabydes , at alle Ordrer, og da navnlig 
saadanne, der vedrører Togvej shaandtags og Signal-
haa udtags lndstilling eller Tilbagetagning, udføres 
hurtigst mulig. 

100. Paa hver I'ost er anbragt Reservebatterier, ~!~1~1;.1·;;. 
som kan indstilles ved Hjælp af en plomberet Br~ien 

Batteriveksler, der ben y ttes efter følgende Regler: ar di sse. 

1. N aar Togvejsfelterne i Signalposterne ikke 
bliver hvide for indstillet Togvej, skiftes Batteri-
veksleren paa Kommandoposten . 

2. Naar Kommandoposten ikke kan tage sm 
Togvej tilbage , skiftes Batteriveksler Nr. I i 
den Signalpost, som bar vist Signal for den 
paagældende Togvej . For gennemkørende Tog 
er det den Post, som viser Udkørselssignalet. 

3. Naar den ene Signalpost ikke faar hvidt Øje 
paa Tilbagemelderen til et Ind- eller Gennem-
kørselssignal, skiftes Batteriveksler Nr. II i 
den anden Signalpost. 

101. Som Underretningsmiddel mellem Posterne 
IJenylles Telefonapparater, med hvi s Vækkerklokker 
der afgives følgende Signaler: 

7'' 

Signale r 
og_ Mel-
dinger 

m ellem 
Poslcrne. 
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en eller flere kortvarige Ringninger 'J: Samtale 
ønskes. 

en langvarig Ringning.) : Alarmsignal. 

Deblokeringer meldes ved Farveskifte i de 
paagældende Tablea uer (se 99). 

Syst~mets 102. Hvor der til Si1malposterne er knyttet 
J•o r-

bindelse Linieblokapparater, er disse indrettede efter Veksel-
n1 ed 

Linie btok . strømssystemet og betjenes og benyttes ganske som 

Indst illing 
og Opløs-

ning ar 
Togveje. 

for disse Apparaters Vedkommende angivet. 
103. Signalgivningens Afvikling. 
Som almindelige Regler gælder: 

1. For Indkørsel med Signal »Kør frem «: 
Kommandopost~n deblokerer saavel Ind-

som Udkørselspostens Togvejshaandlag. 
Signalposterne stiller Sporskifterne og aflaa-

ser disses Haandtag med Togvejshaandtaget. 
Udkørselsposten frigør herved Indkørsels-

postens Signalhaandtag, og naar dette indstilles, 
blokeres Kommandopostens Blokhaandtag. 

Naar Toget har passeret Indkørselsposten , 
lager denne Signalet tilbage ; herved deblokeres 
Kommandopostens Blokhaandtag, og Na bo-
Linieblokposten kan nu deblokeres. 

Kommandoposten lægger Blokhaandtaget i 
Normalstilling og deblokerer derved Signal-
posternes Togvejsaflaasning , hvorefter alle 
Haandtag bringes i Normalstilling. 

2. For Udkørsel : 
Kommandoposten deblokerer Udkørselspo-

sten , der stiller Sporskiflehaandtagene, aflaaser 
<lem med Togvejshaandtagel og viser Ud kørsels-
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signal; med Signalbaandtagets Indstilling blo-
keres Kommandopostens Blokhaandtag. 

Naar Toget har forladt Stationen, tages 
Signalet tilbage, hvorved Kommandoposten 
deblokeres. 

Kommandoposten frigør Togvejshaandtaget 
paa Signalposten. Hvor Udkørselssignalet staar 
i Forbindelse med Linieblok , spærres det ved 
Tilbagetagningen automatisk og kan da først 
vises paany , efter at det er blernl blokeret og 
derefter deblokeret fra Nabo-Linieblokposten. 

3. For Gennemkørsel: 
Rækkefølgen af Beqeningen er som ovenfor 

for Indkørsel, dog kan lndkørsel sposten her 
ikke vise Signa], førend Udkørselssignal er vist, 
og Kommandopostens Blokhaandtag frigives 
først, naar Udkørselssignalet tages tilbage. 

Hvor særlige Forhold foreligger , er der udfær-
diget særlige Planer, der angiver Rækkefølgen for 
Haandtagenes Betjening. 

104. Pot Kjøbenha, ,.
111

~s 

borgbanegaard gælder følgende : iing pua l(jøben-
Hele Signalgivningen er underlagt < post havns Nord- og 

III (Kommando1)osten). Denne deblo er Signal- ((lampen-borgbane-
post IV, der ved at indstille T O vej og Signa! guu rd -

frigør Kommandopostens s· rnlhaandlag ; efler-
haanden som Toget pass r Signalposterne, tager 
disse Signalerne tilb ; herved deblokeres Kom- J-/ 
mandopostens To ejsha andlag , og denne kan da 
atter frigøre st IV's Togvejshaandtag. 7'v 

Sign< ost V er kun gennem Liniebloksystemet 
· kny til Kommandoposten , og det paa den 
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at Signalpost V far i~ 
a f Kommandoposten , 
gøre efter a t have in Signal , medens 
for udkørende T Signalpost V deblokerer 

ens Udkørselssignal. 

· tefølgen a f Signalposternes Betjening 
h-liMi'i--PTrk'P.if-..'.f-f)~gcvvP.-ieji--t>-ier -for Iwer Post udfæ1 digel 

r ·1edning. 

II . 

STRÆKNINGSSIKRINGSANLÆG 

(LINIE BLOK) 



fga l(b l11J - /Jo fCLtd.t-~ 4;H1 (IV./.,eu~.., 
.u V ,# M~t , ?J e:/i;,c~ ,, JI-

/ncu t- t 1 
A. Egentlige Blokstræknin r~ 

I 05. Strækningssikringsanlæg findes i forskellige ~træ ~-k . n1ngss1 -
Former. Ved Statsbanerne er den elektriske Linie- .~~1,~~-
blok hidtil den eneste anvendte. 

106. Linieblok indrettes paa Banestrækninger Linieblok-' nnlægets 
hvor det skal sikres, at Kør-Signal ikke kan gives Forv'!'akal og 11· e-
til nogen Del af Strækningen uden Tilladelse fra mauclc. 

en Post, der er i Stand til at afgøre, om Stræk-
ningen - eller vedkommende Del a f denne - er 
fri for Tog. 

Hvor saadanne Anlæg forekommer, er Bane-
_ strækningen delt i mindre Strækningsdele - Blok-
s tyk ker -, der alle er dækkede af Signaler -
Bloks i g n a I er - betjente fra særlige Poster -
Blokpost er. Et Bloksignal staar, hvor det til-
svarende Blokstykke begynder. Blokstykket ender 
ved det paafølgende Bloksignal for samme Tog-
retning. Signalerne har Normalstilling Stop (.ifr. 
alm. Signalreglement). N aa r Tog ventes, sættes 
Bloksignalet paa Kør, saafrem t det paagældende 
Blokstykke er frit. 

Bloksignalerne staar i saadan indbyrdes Afhæn-
gighed, at et Signa! , der er sat paa Stop bag et 
forbikørende Tog, skal fastl ægges -- blokeres -, 
in'aen der paany kan gives Signal Lil det bag To-
get liggende, af samme forladte Rlokslykk e. Først naar 
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Signalet blokeres, frigives nemlig det bagyed lig-
gende Signal, der paa tilsvarende Maade er blevel 
blokeret bag Toget. N aar An læget betjenes rigtigt, 
er et Bloksignal derfor bundet paa Stop, saalænge 
der befinder sig Tog paa det paagældende Blok-
stykke. Undlader en Post at blokere sit Signa! , 
bliver del bagved liggende Signa! ikke frigivet, og 
Toget er derfor <lesuagtet dækket af et Signal , der 
er bundet paa Stop. 

Den Sikkerhed, et Linieblokanlæg byder , afhæn-
ger af følgende meget betydningsfulde Betingelser: 

a. at et Stopsignal (Fare) ikke forbiløbes af et 
Tog, med mindre de almindeligt gældende 
Bestemmelser er ophævede ved en stedfunden 
Driftsforstyrre! se, 

b. og at Anlæget bP.tjenes omhyggeligt efter de 
foreskrevne Bestemmelser. 

Opfyldes disse Betingelser ikke, yder An læget 
ikke længere den fornødne Sikkerhed. 

107. En Blokstrækning begynder saa godt som 
g,~; altid ved et Stationsudkørselssignal og fortsættes 

fri Bane. over de paafølgende Stationers Ind- og Udkørsels-
signaler, til den slutter ved et Stationsindkørsels-
signal. Linieblokken kan ved Stationerne være 
gennemgaaende eller afbrudt. I første Tilfælde 
staar Indkørselssignalet i den foran beskrevne 
Blokafhængighed af Udkørselssignalet, og Stationen 
udgø"r da et Blokstykke. I andet Tilfælde er Ind-
kørselssignalet uafhængigt ; Linieblokstrækningen 

,,ender ved Indkørselssignalet og begynder paany 
ved Udkørselssignalet. 

Blokdelingen , hvorved forstaas en Banestræk-
nings Deling i Rlokstykker, kan være gennemført 
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saaledes, at Blokstykkerne rækker fra Station til 
Station. Et Blokstykke bliver da del samme som 
el Banestykke. Som Regel er der imidlertid mellem 
Stationerne indskudt en eller flere Blokposter paa 
fri Bane, fra hvilke der betjenes Bloksignaler af 
Typen: Maslesignaler paa fri Bane, og som deltager 
i Signalgivningen for Togene. Paa saadanne Stræk-
ninger kan Togene følge tællere paa hinanden end 
i Slationsafstand, og Linieblokanlæg anvendes derfor 
hovedsagelig paa stærkt trafikerede Linier. 

I videre Forstand gælder Betegnelsen Bloksignal 
om alle Signaler, der indgaar i et Linieblokanlæg. 
I Praksis bruges Betegnelsen dog gerne i snævrere 
Forsland og gælder da udelukkende Bloksignaler 
paa fri Bane. 

108. Den beskrevne Afhængighed mellem Blok-
anlægets Poster tilvejebringes ved Blokforbindelser, 
som de ved Vekselstrørnsstationsblok anvendte. Et 
Linieblokanlæg bestaar af Blokapparater, der 
opstilles paa Posterne i Forbindelse med de paa-
gældende Signalhaandtag , og Blokledninger 
mellem disse. 

Som Meddelelsesmiddel mellem Posterne bruges 
Vækker ' og - almindeligvis ·_ Telefon . 

a. Blokanlægets almindelige Udformning. 
109. Paa Slalionerne betjenes Signalerne fra 

Centralapparater, og Blokapparaterne anbringes paa 
eller ved disse paa samme Maade, som beskrevet 
under Stationsblokanlægene tse 82 og 83). 

Egentlige Linieblokposter betjener kun Signaler. 
Haandtagene er anbragt i en kasseformet Underdel 
til Blokapparatet. De har Form af Sving og kaldes 
Signalsving. Forbinclelsen mellem Blokfelter og 

Blokan-
lægets 
Hoved• 
d ele. 

Blok-
poster. 



Blok-
l"cllrrnr . 

Signal-
fe lt e rnr. 

108 

Signalhaandtag er som paa Stationerne. Ved nogle 
Anlæg, saaledes Bruchsals nyere, er der i For-
bindelsen indskudt Forbindelsesspærrer, som de 
under 83 omtalte. 

Til en Linieblokpost hører som Regel to Sig-
naler, et for hver Togretning. Paa mangesporede 
Blokstrækninger findes flere. 

110. Om den almindelige lndretning af Blok-
forbindelserne, Blokapparaterne og Blokfelterne 
henvises til 69- 75. 

De i Linieblokken indgaaende Blokfelter er i 
Hovedsagen ens indrellede. De benævnes alminde-
ligvis efter deres Anvendelse. Saaledes skelnes 
mellem Signalfelter (se 111), Meldefelter (se 
112) og Slrækningsfelter (s~ 119). 

111. Signalfelterne er de Blokfelter, hvorved 
de paagældende Signaler blokeres bag Togene. 
De er i Normalstillingen almindeligvis deblokerede 
(se dog 114). Naar et Signalfelt blokeres, . bliver 
det tilsvarende Signalfelt paa den bagved liggende 
Post deblokeret, og Feltet selv deblokeres paa lig-
nende Maade fra den foranliggende Post (sml. 106). 
Felterne har i deblokeret Tilstand hvide, i blokeret 
Tilstand røde Blokøjne. 

Om særlige Forhold ved Endefelter og Dæknings-
felter se 114 og 115. 

Blok-, 1 112. Blokposter paa fri Bane har Blokapparater appara e 

unfet1ok- med to eller med fire Felter, saakaldte todelte eller 
poster. firdelte Blokapparaler. 

Det todelte Blokapparat har to Signalfelter, 
et for hvert Signal, allsaa et for hver Togretning 
(sml. 109). Disse Felter er samhørende med Sig-
nalfelterne i den bagved liggende og den foran 
liggende Post. 

( I) 
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Det firdelte Blokapparat har et Signa I-
felt og et Meldefelt for hver Togretning. Melde-
feltet er samhørende med Signalfeltet paa den 
bagved liggende Post og viser stadig samme Farve 
som dette. Det m e Ide r derfor, naar denne Post 
blokerer sit Signa 1. Signalfeltet staar i Forbindelse 
med den foranliggende Post og deblokeres fra 
denne. 

Meldefelt og Signalfelt er sammenkoblede ug 
skal blokeres samtidig. Meldefeltet er i Normal-
stillingen blokeret - Blokøjet hvidt -, og Bloke-
ringen kan derfor kun foretages, naar Meldefeltel 
staar rødt. Har den bagved liggende Post undladt 
at blokere sig, kan Blokknappen ikke nedtrykkes. 
Dette udelukker, at der Yed saadan Forsømmelse 
bringes Forstyrrelse i Blokanlæget, og heri ligger 
Meldefelternes særlige Betydning. 

Meldefeltet spærrer i blokeret Stilling undertiden 
det paagældende Signal, i andre Tilfælde ikke. 

N aar Signalet blokeres, deblokeres - gennem 
Meldefeltet - Signalfeltet paa den bagved liggende 
Post. 

113. Paa Stationer med kun en Post anbringes Linieblok-
anlæg paa 

Linieblokapparatet paa denne. Statione r. 

Paa Stationer med flere Poster kan Linieblok-
fellerne anbringes paa Signalposterne eller paa 
Kommandoposten , og Stationens Linieblokanlæg 
ordnes i Overensstemmelse hermed paa forskellig 
Maade. Ved Vekselstrømsslationsblok bliver Sta-
tionsblokanlæget og Linieblokanlæget gerne ind-
byrcles forbundne Ved Indkørslen vil Ordningen 
som Regel være en saadan, at den bagved liggende 
Post i Linieblokken enten deblokeres, samtidig med 
at Signalposten binder sit Signa] ved Stations-
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blokanlægets Signalfelt, eller førsl kan deblokeres, 
naar dette sidste har fundet Sted. Posten kan da 
ikke tage mere end et Tog ind , for hver Gang 
dens Signal er frigivel l'ra Kommandoposten. 

Stationer med gennemgaaende Linieblok (se 107) 
maa , naar Overhalinger skal find e Sted , foretage 
en kunstig Deblokering af Indkørselsfeltel efter del 
første Togs Indkørsel. Hertil bruges a lmindeligvis 
en plomberet Hjælpeblokknap - Overhalings-
knap pen - som den under 71 omtalte. 

,1~1~~n~-11 114. Hvor en Blokstrækning begynder, sædvan-
og ,~i':de- ligvis ved et Stationsudkørselssignal, maa del paa 

særlig Maade sikres, at Signalfeltet - Begynde 1-
sesfel let - blokeres bag Toget. I modsat Fald 
vil Posten - der ikke er dækkel af nogen bagved 
liggende Post (sml. 106) - kunne give Udkørsel 
for et efterfølgende Tog, forinden det forndgaaende 
Tog har forladt det paagældende Blokstykke, hvad 
der er forbundet med en betydelig Fare. Ved 
Begyndelsesfelter indlægges derfor som Regel (sml. 
119) Selvspærre i Signalbaandtaget (sml. 29) 
eller - ved elektrisk be\jente Signaler - Afbryd-
n in g s felter i Forbindelse med dette (sml. 117). 
Desuden udslyres Signalet ofte med elektrisk Sig-
nalarmskobling (se 27 og 37), sa::iledes at det falder 
selvvirkende paa Stop bag Toget. Først naar 
Signalet har værel blokeret efter Udkørslen og 
derefter paany er blevet deblokeret fra den foran-
ligge/ de Post, kan det gives paany. 

Hvor en Blok.strækning ender, sædvanligvis ved 
et Stationsindkørselssignal , staar Signalfeltet -
Endefeltet - efter Sagens Natur ikke i For-
bindelse med en foranliggende Post, og Debloke-
ringen maa derfor foretages paa særlig Maade. T 
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nogle Tilfælde bruges en Hjælpeblok.knap (se 71), 
men almindeligere er det , at Feltet deblokeres fra 
den bagved liggende Post samtidigt med, at denne 
blokerer sit Signa!. Feltet staar da i Normalstil-
lingen blokeret. 

Afhængigbeden mellem Endefeltet og det paa-
gældende Signa! kan være noget forskellig. Ved 
nogle Anlæg er Signalet blokaflaaset, naar Feltet 
staar blokeret. Ved andre Anlæg kan Signalhaand-
taget altid frit omlægges . Efter en Dehlokering af 
Feltet, kan delte derimod kun blokeres , naar Sig- · 
nalet staar paa Stop , og efter at del - i hvert 
Fald ved alle nyere Anlæg - har været stillet 
paa Kør. 

Begyndelsesfeltet viser Farve som sædvanlig 
ved Signalfeller. Endefeltet har derimod , saafremt 
det deblokeres fra den bagved liggende Post , i 
blokeret Tilstand hvidt, i deblokeret Tilstand rødt 
Bio køj e. 

115. Naboposter til en Slation bruges under-
tiden som Dækningsposte r for denne. Signalet 
for Tog imod Stationen er da i Normalstillingen 
blokeret og skal frigives fra denne, inden det kan 
sættes paa Kør. Afhængigheden er en lignende 
som mellem Kommandopost og Signalpost i et 
Stationsblokanlæg. 

Kun det paagældende Felt - Dækningsfeltet 
- er bundet paa denne Maade. For den modsatte 
Togretning virker Posten som almindelig Blokpost. 

116. Hvor et Sporskifle paa fri Bane , en 
Svingbro e. I. ønskes sikret i en bestemt Stilling , 
inden der gives Signa! til vedkommende Banestykke, 
oprettes paa Sledet en Aflaasningsposl i Blok-
forbindelse med den nærliggende Stalion. Posten 

Dæk-
nings-
poste r. 

Afiaas-
nings-
poste r . 



Afbryd-
nings-
felt e r. 

Dobbelt-
sporede 
Stræk-
ninger. 
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indgaar ikke som egentlig Blokpost i Linieblok-
anlæget; hvis den betjener Signaler, er det da kun 
undlagelsesvis Bloksignaler (106). Den staar i 
Afhængighed af Stationen omtrent som en Aflaas-
ningspost af en Kommandopost. 

Paa dobbeltsporet Bane kan Posten alt efter 
Omstændighederne tilhøre kun den ene eller begge 
Togretninger. Paa enkeltsporet Bane gælder den 
altid for begge. 

117 . Afbrydningsfelter forekommer navnlig 
i Forbindelse med Begyndelsesfelter (se 114). De 
bruges ved elektrisk betjente Signaler paa lignende 
Maade som Selvspærren ved haandbetj ente (sml. 29). 

Et Afbrydningsfelt er el Jævnstrømsblokfelt (se 
75), hvor Blokstangen i Stedet for at frembringe en 
mekanisk Spærring bevæger en Kontakt for Kob-
lingsstrømmen til det Signal , hvortil Feltet hører. 
Feltet er i Normalstillingen blokeret, og Kontakten 
i denne Stilling sluttet. Det deblokeres fra en Skinne-
kontakt - med eJier uden isoleret Skinnestrækning 
- i Togvejen, naar Toget har forbiløbet Signalet. 
Herved brydes Koblingsstrømmen. Signalet falder 
paa Stop og kan ikke gives paany, forinden Feltet 
har været blokeret og atter er deblokeret. Afbryd-
ningsfeltet er sammenkoblet med det tilsvarende 
Signalfel,t i Linieblokanlæget. Signalet kan altsaa 
kun gives en Gang, for hver Gang det er deblo-
ker/ fra den foranliggende Post. 

I b. Dobbeltsporede, enkeltsporede og mange-
sporede Blokstrækninger. 

118. Ved dobbeltsporede Linieblokstrækninger 
er Blokanlægene for de to Togretninger uafhængige 
af hinanden. Blokstrækningens Signaler - der i 
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Følge Signalreglementet alle har Normalstillingen 
Stop - er i Normalstillingen deblokerede, saaledes 
at de i denne Stilling til enhver Tid frit kan gives 
og tages tilbages, naar undtages: 

a. det Signal, hvormed Blokstrækningen begynder, 
idet der ved dette Signal almindeligvis findes 
Selvspærre i Signalhaandtaget eller Afbryd-
ningsfelt (sml. 114). 

b. Dækningssignaler paa Dækningsposter, idet 
disse holdes under Blok\aas fra den paagæl-
dende Station (sml. 115). 

c. Det Signal, hvormed en Blokstrækning ender, 
idet dette undertiden holdes under Bloklaas af 
Endefeltet (sml. 114). 

119. Paa enkeltsporet Bane skal et Linieblok-
anlæg ikke blot virke til at opretholde en Blok-
afstand mellem Togene men tillige forebygge , at 
der lukkes Tog ind paa et Banestykke, paa 
hvilket der i Forvejen bevæger sig Tog i modsat 
Retning. En Station maa da ikke kunne give 
Udkørsel til et Banestykke , paa hvilket der løber 
Tog i Retning mod Stationen, og Linieblokanlægene 
for de to Togretninger kan altsaa ikke være uaf-
hængige af hinanden. 

Naar undtages et enkell_Blokanlæg med en noget 
afvigende Indretning er paa a.J\e Statsbanernes 
egentlige Blokstrækninger d_en enkeltsporede Linie-
blo~ indrettet, som nedenfor beskrevet. 

. Linieblokken er afbrudt over Stationerne, s~a-
Jedes at Strækningen mellem to Stationer udgør et 
Hele for sig. 

Til et saadant Anlæg hører paa hver Station 
tre Linieblokfelter, nemlig foruden de to SignalfeJter 

8 

Enkelt-
sporede 
Stræk-
ninge r. 
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for Ind- og Udkørsel el sæ rligt Slrækningsfell 
for hele det paagældende Banestykke. Signalfelterne 
er i Normalstillingen blokerede (Blokøjnene røde), 
Slrækningsfelterne i N ormalslillingen deblokerede 
(Blokøjnene hvide). 

Udkørselssignalern e paa de to Stationer er 
i Normalstillingen bundne paa Stop ved de paa-
gældende Signalfelter. Udkørselsfeltet paa en Sta-
tion er samhørende med Strækningsfeltet paa den 
anden Station og frigives fra dette. En Station 
kan derfor ikke gi ve Udkørsel uden Nabo-
station ens Med -virke n. Naar Udkørselsfellel 
bliver deblokeret, brydes en Kontakt for Debloke-
ringsstrømløbet til Udkørselsfeltet paa Nabostationen . 
Det tilsvarende Strækningsfelt kan da vel nedtrykkes, 
men vil ikke kunne udsende Deblokeringsstrøm. 
De to Stationer kan altsaa ikke samtidig 
frigives paa Udkørselsfelterne. 

Strækni ngsfeltet paa en Station er saaledes 
sammenkoblet med Udkørselsfeltet paa denne, at 
Udkørselsfellel ikke kan blokeres , uden al Slræk-
ningsfeltet tages m ed, hvorimod Strækningsfeltet 
kan nedtrykkes sel vstændigl. 

Strækningsfeltet paa Nabostationen skal , som 
anført, blokeres, inden Udkørsel kan gives , og 
Stationens eget Strækningsfelt bliver blokeret bag 
Toget sammen med Udkørselsfeltet. Naar dette er 
skel , staar altsaa begge Strækningsfelter med røde 
Blokøjne. Saalænge Strækningsfelterne er blokerede, 
kan der ikke lukkes noget nyt Tog ind paa Stræk-
ningen . Strækningsfelterne deblokeres som Regel 
samtidig. Paa Strækninger med Mellemblokposter 
sker denne Deblokering, naar den første af Mellem-
posterne blokerer sit Signal bag Toget. Modtagelses-
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slationen kan derpaa paany ved Blokering ar 
Strækningsfeltet give Udgangsstationen Tilladelse 
til al udsende et efterfølgende Tog. Paa Stræk-
ninger uden Mellemblokposter sker Deblokeringen, 
naar Modtagelsesstationen blokerer sit Indkørselsfell 
bag Toget. Ved enkelte Anlæg bliver Modtagelses-
stationens Slrækningsfelt deblokeret allerede, naar 
Udgangsstationen blokerer sil Udkørselsfelt, men 
Anlæget er da saaledes indrettet, at dette Stræk-
ningsfelt ikke kan blokeres i Utide. 

Paa Stræ kninger med Mellemposter kan Tog i 
samme Retning - som anført - følge paa hinanden 
i Blok.afstand. Udkørselssignalet for den modsatte 
Togretning vil derimod være bundet - Dehloke-
ringsstrømløbet vedblive at være afbrudt - indtil 
alle Blokfeller paany indtager Normalstillingen. 
Dette sker, naar Modtagelsesstationen blokerer sit 
I ndkørs~lsfelt bag det fra Udgangsstationen sidst 
afsendte Tog, og først derefter kan Modtagelses-
stationen altsaa faa Tilladelse til at udsende Tog 

modsat Retning. 
lndkørselsfelterne er, som anført, blokerede 

i Normalstillingen . De deblokeres, som almindeligt 
ved Endefelter, naar den bagved liggende Post -
en Post paa fri Bane eller en Station - blokerer 
sit Signal bag Toget. 

Linieblok.postern e har firdelte Blokapparater 
(se 112). 

Stalionsudkørselssignalerne udstyres un-
dertiden, men ikke altid, med Selvspærre eller 
Afbrydningsfelt. 

120. Mangesporede Blokstrækninger sammen-
sættes af Anlæg for enkellsporede og dobbeltsporede 
Strækninger i Overensstemmelse med Sporenes Brug. 

8* 
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c. Vækker- og Deblokeringssignaler. 

0
~æif:bl~- 121. Mellem to samvirkende Poster kan de 
~erings- under 84 angivne Vækker- og Deblokeringssignaler 
signaler. 

Almin-
delige 

Forhold. 

Den al-
mindelige 

Betje-
nings-
orden. 

udveksles. 

d. Bestemmelser om Blokanlægenes Betjening. 
122. Betjeningen af Blokapparaterne skal foregaa 

med Eftertanke og Omhu, og deres enkelte Dele 
skal behandles med Forsigtighed. 

Vejledning til Betjeningen er givet ved Paa-
skrifter paa Apparaterne og - hvor Forholdene 
gør det ønskeligt - ved de paa Posterne anbragte 
Betjeningsplaner. 

Betjeningen ska l foregaa som nedenfor angivet. 
Overholdes dette ikke, hvad de forskellige Spærrer 
og Koblingsled dog delvis modsætter sig, kommer 
Anlæget i Uorden. 

123. Betjeningen skal foregaa i følgende Orden : 

Et Tog meldes til en Post ved Vækker-
ringning fra den nærmest bagved liggende Post. 
Saafremt Posten er udstyret med Meldefelt 
(se 112), modtager den derefter desuden Mel-
ding paa dette, naar den bagved liggende Post 
blokerer sig. 

Posten skal derpaa give Signal for Toget , 
saafremt det paagældende Signalfelt staar h:vidt, 
og der iøvrigt ikke er noget til Hinder for 
Signalgivningen . Staar Signalfeltet · blok"eret , 

·: ' skal- J:?eblo'kedngen afvente.s. : 
Naar Toget er i Sigte - eller paa Stationer 

ved Togafgang - skal Po-sten derpaa give 
Meldingssignal til den foranliggende Post. 
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Naar Toget passerer, skal Signalpasseren 
mærke sig, om det fører Slutsignal. 

Naar Toget med Slutsignal har passeret 
Signalet, skal dette straks sættes paa Stop . og 
blokeres. Er Signalfeltel udstyret med elektrisk 
Trykknapspærre, skal Udløsningen af denne 
dog afventes , førend Signalet stilles paa Stop. 

Naar den foranliggende Posl derpaa blokerer 
sig, modtager Poslen Deblokering fra denne. 
Ved Dækningsposter modtages Dehlokeringen 
dog først, naar Signa let paany maa vises 
(se 115). 

Som særlig Bestemmelse gælder: 
Dersom Slutsignal mangler paa et forbikø-

rende Tog, skal Signal passeren lade Signalet hen-
staa ublokeret og pr. Telefon underrette den bag-
ved liggende Station eller Blokpos t om Aa rsagen 
til, at Blokeringen ikke foret ages, eller - saa-
frem t Telefonforbindelse ikke haves - med 
Vækkerklokken give Alarmsignal til Stationen 
eller Blokposten . Signalet maa herefter ikke 
blokeres, forinden d e r hav es Vished for, 
at den mulig frasprængle Togdel e r 
fjernet fra Banestykket , og først naar 
det paafølgende Tog i Togretningen har 
passeret , efter at være bleven standset for 
Stop og rangeret forhi . · 

Om de særlige Forhold ved Strækniogsfelter, 
se 119 og 124. 

Om Forholdene under Forstyrrelser i Aolæget, 
se 128- 130. 

124. Den almindelige Betjeningsorden for enkelt- Betjening 

t L . · bl I h f d nf enkelt-spore m1e o { - er ra og Lmdtaget Blokstræk- sporet 

ningen Aarhus- Viby-Hasselager - er givet ved Limeblok. 
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nedenstaaende Anvisning for Banestrækninger med 
en enkelt Mellemblokpost. Paa Strækninger uden 
Mellempost eller med flere saadanne bliver Betje-
ningsgangen noget forandret, overensstemmende med 
Anlæget. For Poster paa fri Bane gælder altid 
Anvisningen i 123. 

Det bemærl es, al ved nogle Anlæg foregaar 
Deblokeringen af Modtagelsesstationens Stræknings-
felt paa et noget tidligere Tidspun kl end nedenfor 
angivet ( sml. 119). 

Den almindelige Betjeningsorden er følgende : 
a. Udgangsstationen forlanger Deblokering af 

Modtagelsesstationen ved Vækkermelding til 
denne. 

h. Modtagelsesstationen blokerer sit Strækningsfell 
og deblokerer derved Udkørselsfeltet paa Ud-
gangsstationen. 

c. Udgangsstationen indstiller sin Togvej og viser 
Udkørselssignal. (For gennemkørende Tog vises 
tillige Ge11nemkørselssignal). 

d . Ved Togets Afgang (eller Forbikørsel) gives 
Vækkermelding til Linieblokposten. 

e. Naar Toget har · forladt Stationen, blokeres 
Udkørselsfelt og Slrækningsfelt, hvorved sam-
tidig Linieblokpostens Meldefelt for vedkom-
mende Togretning bliver deblokeret, og det 
tilsvarende Signal frit. 

f. J~inieblokposten viser Signal og 
g. giver Vækkermelding til Modtagelsesstationen, 

/ naar Toget er i Sigte. 
h. Efter Togets Forbikørsel blokerer Posten Sig-

nalet , hvorved samtidig Indkørselsfeltet paa 
Modtagelsesslationen og Strækningsfeltet baade 
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paa Udgangs- og Modtagelsesstationen bliver 
deblokeret*). 

i. Modtagelsesstationen stiller derpaa sit Indkør-
selssignal. (Ved gennemkørende Tog maa Ud-
kørselssignalet gives forinden ). 

k . Modtagelsesstationen blokerer sit Indkørselsfelt 
efter Togets Ind- eller Forbikørsel. Herved de-
blokeres Linieblokpostens Signalfelt. 

125. Be~jeningen ved Oæknin'gsposler 
laasningsposter fremgaar af det under 1 lfi 
anførte. 

og Af- Dælrnigs-
posler. 

og 116 AJlans-
n i ngs-
poste r. 

126. 
ner og 
melser : 

For Linieblokanlægets Poster paa Stalio- Særlige Bestem-
l)aa fri Rane gæld er følgende Bestem- m el~e!· for f~Jll H?-

b]ok. 

Om t e l eg rafisk Af- og Tilbag e m e lding 
af Tog : 

a. Ved dobbeltsporet Linieblok bortfalder den i 
Reglement for Togenes Gang foreskrevne Af-
og Tilbagemelding af Togene. 

Ved enkeltsporet Linieb lok skal Af- og Til-
bagemeldingen bibeholdes. 

0 111 d e n a l mi n de I i g e B e tj e ni n g: 
b. En Post maa ikke blokere sit Signal, forin-

den den har overbevist sig om, at hele Toget 
er kørt forbi dette (se 123). Naar Forbikørs-
len er foregaaet, skal Signalet straks sættes 
paa Stop og hlokeres. 

*) Modtagelsesstationen kan nu paany deblokere Ud-
gangsstationens Signal, men Udgangsstationen nrna 
stille Forlangende derom ad telegra Osk eller efter 
Omstændighederne telefonisk Vej. Strømløbet 
for Vækkermeldingen er nemlig afbrudt (sml. 119). 
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c. Saafremt et Signal ved en Fejltagelse bliver 
qlokeret for tidlig, saa at det ventede Tog 
standser foran Stopsignalet, skal Posten straks 
underrette Toget, og dette skal snarest føres 
forbi Stopsignalet, og endvidere maa Posten 
ved alle til dens Raadighed staaende Midler 
søge at standse et mulig efterfølgende Tog, 
bl. a. ved at give Faresignal ved Vækkerring-
ning til den bagved liggende Post. 

d. Naar Faresignal modtages, skal alle Signaler 
sættes paa Stop, men ikke blokeres. Signal 
maa først gives paany, naar Forholdene er 
undersøgt. 

e. Det skal ved Brugen af Blok.apparaterne nøje 
paases, at et Blokøje skifter fuldstændig Farve, 
naar Feltet blokeres. Sker dette ikke, men 
bliver Øjet staaende delvis hvidt og delvis rødt, 
er Apparatet i Uorden. 

Hvor flere Blokfelter i Apparatet samtiqig 
paavirkes af Blokstrømmen, skal det paases, 
at alle de paagældende Blokøjne skifter F a~:'.=_/ 

f. Saalænge Signal, Vækkersignal eller Debloke-
ringssignal modtages fra en Post, maa der 
ikke gives Signal til denne. 

g. Paa Strækninger, der er forsynet med Blok-
signaler, maa disse ikke benyttes og har ingen 
Betydning for 

1. Sneplovtog, 
?

1 Hjælpetog paa det Banestykke, paa hvilket 

/
~. Hjælpen skal ydes, 
3. Tog, der føres tilbage, 
4. særlige Arbejdstog. 

Paa enkelts pored e med Blok.signaler for-

/ 
f-------{ /l/U.~/e4_, ~~COf' .> ,-v/4c,,,/ ,-5 ~ ~ 

{!fj ~ ,/~ dwt - ,-507~ 17.?~oharra,,, ~ _.,,, 

<ILB,,, <tu,,,. - ;c,M{t-< ,Y ~okF~-
/ 

I 
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Side 121 efter Linie 1 f. n. tilføjes: ,,Pa~ den fire- 1 
sporede Stræk11i1~g Kjøbenhavns Hovedbaneg'aard - Hel-
lerup skal dog indføres Kørsel med Stationsafstand, naar 
en Plombe brydes for en Trykknapsspæ re over et Blok-
felt, ved hvis Blokering en for paagældende Kørselsret-
ning bagud liggende Post eller St ,tion kan deblokeres. 
Den i saada_nt Tilfælde indførte 'ørsel med Stationsaf-
stand for vedkomemnde Spor og vedkommende Stations-
interval skal . o.rretholdes, indtil Plomben atter er paa,sat 
af Signaltjenestens tilsynsføre11de Personale, som derfor 
snarest muligt skal underrettes om det passerede. 

Sker Fjernelsen af en saadan Plombe i Svanemølle-
posten, skal dennes Be9-eningspersonale straks pr. Tele-
fon sende Underretning til den for v-edkommende Tog-
retning bagud liggende Station, som derefter vil have at \ 
foretage det videre "fornødne. 

/ · 

I 
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synede Banestrækninger gælder det samme om 
alle Arbejdstog. 

Dog skal Stationsmastesignalerne re-
spekteres af de paagældende Tog, idet disse 
om fornødent ledes ind paa eller ud fra Sta-
tionerne ved en af Stationens Personale..::;;;!;ii·~~~~~~~ 

Fornøden Underretning til Blokposterne paa 
fri Bane sendes disse pr. T elefon eller, saa-
fremt Telefonforbindelse ikke kan opnaas, der-
ved at Togføreren for paagældende Tog haade 
ved Udkørslen og Tilbagekørslen standser ved 
Linieblokposterne og underretter disse. 

h . I Tilfælde hvor nedbrudte Tog bliver ført til-
bage til Udgangsstationen, skal der indføres 
Kørsel med Stationsafstand, indtil Blokappa-
raterne atter er bragt i Normalstilling. 

Kunstig Deblo ker in g, brud te Pio m be-
ri nger.: 

1. Fjernelse af Plomberinger for kunstig Udløs-
ning af elektriske Trykknapspærrer og Spær-
ringsfelter maa foretages af vedkommende Post 
- paa Stationer dog kun efter Stationsbesty-
rerens Ordre - naai· et Tog har forbiløbet 
Signalet, uden at Udløsningeri har fundet Sted 
Ufr. p.). Be\jeningen skal derefter foregaa med 
skærpet Agtpaagivenhed, hvad angaar Togret-
ningen og den rettidige Blokering. )'-

k. Ved dobbeltsporet Lini e blok kan kunstig 
Deblokering af Meldefe lter foretages, naar 
Deblokeringen er udebleven, dog ikke førend 
Toget har naaet Posten. Saalænge Plomberin-
gen for et Meldefelt er brudt, skal Betjeningen 
foregaa med skærpet Agtpaagivenhed. 
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Ved enkeltsporet Lini e blok rnaa saa-
dan Deblokering ikke foretages, og Plombe-
ringen ved et Meldefell ikke (jernes. 

I. Ved dobb e ltsporet Linieblok kan kunstig 
Deblokering af Signalfelter foretages i de 
under 128 og 130 angivn e Tilfælde og i Over-
ensstemmelse med de der angivne Regler. 

Ved enke ll s porel Linieblok. ma a saa-
dan Deblokering foretages paa Sta tioner efter 
Reglern e i 130, men ikk e ved Poster paa fri 
Rane. 

Plomberingen ved Signalfelter paa fri Ba ne 
maa ikke lj ern es. 

111 . Kunstig Deblokering af Stnckningsfelter maa 
ikke linde Sted, og Plomberinger ved de paa-
gældende Blok.øjne m aa ikke (jernes. 

n . Signalpasseren skal straks, naar han tiltræder 
Posten - om Morgenen eller ved Afløsning -
forvisse sig om, at a lle Plomberinger er j Or-
den . Om brudt Plombering, se 128- 130. 

p. Meldinger om Fejl og Forstyrrelser i Anlægene, 
herunder medregnet forefunden eller foretagen 
Skæring af en Plombe , skal snarest mulig af-
gives til vedkommende Overbanemester eller 
Stationsbestyrer, der skal sørge for, at Tele-
gra fm es teren eller Telegrafformanden faa r for-
nøden Underretning. 

Hnnge- 127 . Bliver det paa Enkeltspor nødvendigt at ring ud 
_frnd. og rangere Tog ud fra eller ind paa en Station forbi m pnn 

stationer. Stopsignal paa vedkommende Mast, kan dette ske, 
naa r Blokanlægenes Betjening efter Udkørslen hen-
holdsvis Indkørslen afvikles paa sædva nlig Maade. 
Hero m er Fastsat: 

d 

Il 
I-
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Udkørende Tog skal rangeres ud over det 
yderste Sporskifte og afgaa herfra , efter at 
Udkørselssignalet er givet, h vorpaa Blokbe-
tj eningen afvikles paa sædvanlig Maade.1,t' W/31, 9'/-,,t, 

Indk ø rend e To g Skal rangeres h elt ind paa No. 
Stationen, og Indkørselssignalet derefter gives, 
tages tilbage og blokeres - i givet Tilfælde 
efter Brydning af Plomben for den elektriske 
Trykknapspærre. 

e. Forstyrrelse i Linieblokanlægene. 
128. Naar et T og paa en dobbeltsporet Stræk- F o1rs tyr-1 re se vec 

ning er standset paa fri Bane for Signal Nr. 12 Mellem-b lokpo-
»Stop « fra et Blok.signal der slaar blokeret ved sit s1111' paa ' do bbelt-
Signa]felt, ska l det und ersøges, om Lioieblokkeo rt'a~!.1 

er i Uorden , og i bekræftende F a ld ska l Signalfeltet 
deblokeres kunstig.*) Herom gælder følgende Be-
stemmelser :_!Y 
For Po s t e n : 

Signalpasseren 
for et Signa lfel t, 
v-endig, skal de-a-HHd-t1føi+IIFt'C~Sr-HH--+fl-iH'f';' 
standsede Tog. 

Naar kunstig Deblokering a f et Signalfell er 
forelaget, og ny Plombering er anbragt, skal 
Signa lpasseren - saafremt Signalet kan træk-

•) Saafremt Forstyrrelsen ved Blokposten bestaar i, at 
denne ik ke k a n bl o k e r e s it Si g n a l fe lt, sa a-
l e d e s a t Si g nal e t vedbli ve r a t s t aa frit , skal 
alle vedkommende forho lde s ig som angivet for det 
Tilfælde, at Plomben for et Signalfelt er borttaget, 
uanset at saadan Fj ærnelse se-lvfølgclig ikke behøver 
a l fin de Sted , da Signalet s taa r !'ri~ 
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kes - give Kørsignal, inden Toget genoptager 
Kørslen, og derefter betjene Signal- og Blok-
apparat som sædvanlig. 

Saa længe Plomben for et Signalfelt 
er borttaget , skal Signalpasseren vise 
Stop for alle Tog i d e n paagældende Ret-
ning, indtil der Lil Posten bliver meldt 
Kørsel med Stationsafstand. Derimod skal 
han - for al kunne deblokere den bagved lig-
gende Post - umiddelbart efter hvert Togs 
Forbikørsel omlægge og tilbagelæggeSignalhaand-
taget og straks d erpaa blokere Signalet. 

Naar der til Posten er meldt Kørsel med 
Stationsafstand, skal Sigoalpasseren betjene Sig-
nal- og Blokapparat som sædvanlig og selv 
foretage de mulig fornødne kunstige Debloke-
ringer*). Bliver Signalpasseren afløst,· medens 
Blokapparatet henstaar uplomberet, eller efter-
lader han om Aftenen efter sidste Tog Blok-
apparatet i uplomberel Tilstand, skal han per-
sonlig eller gennem Banefo rmanden underrette 
den afløsende Signalpasser om det forefaldne 
og da særlig meddele, om der køres med Sta-
tionsafstand eller ikke. 

Ved alle indtrædende Forstyrrelser skal Sig-
nal passeren personlig eller gennem Baneforman-
den gøre Indberetning Lil Overbanemesteren om 
det forefaldne. 

For Togføreren for det standsede Tog : 
a. Naar det nærmest forudgaaende Tog maa 

*) Saafremt Signalet er uljenstdygtigt, skal Signalpas-
seren udstede skriftlig Forbikørselslilladelse(jfr. Almin-
deligt Signalreglement og Instruksen til dette, Afsnit E) 
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antages at være naaet ind paa den foran-
liggende Station , skal Togføreren ved Po-
stens Telefon eller Telegrafapparat fore-
spørge denne , om Toget er ankomm et . 
Dersom han ikke kan faa Forbindelse med 
Stationen , skal ban henvende sig til den 
bagved liggende Station . 

Saafremt en af Stationerne meddeler , at 
Toget endnu ikke er kørt ind, ska l han 
blive holdende og a fvente Deblokeringeu . 

b. . · 1t en af Stationerne roeddeler:7•1 
Toget er kørt iod , skal Togføreren k ære 
Plomben for Signalfeltet og 1' ·etage en 
kunstig Deblokering a f delle erpaa ska l 
ha n plombere F ellet pc y med den til 
dette h ørende Plom -tang, der opbe vares 
i en særli g Ka e paa Pos ten . Han ska l 

a t !fo n den rette Plomberk asse 
aa r Signa l passe ren derpaa . h a r 

VHH,,~Ø-l-~S3,a~ ,* " get geno.pfag 

Togfør e ren s k a l ved Bortk ø r s l e n 
la ge Plad s p aa Lokomoti v et , med-
ta ge Plomb e rtan ge n og afgive den til 
den nærmest fora nliggende Station m ed 
Melding -om den st edfundne kunstige De-
blokerin g. H vis T oget ikke ha r planmæs-
sigt Ophold paa Stationen, skal Togføreren 
deTfor give Lokomotiv føreren Ordre .til at 
standse. 

. . . 
*) Saafremt Signa let er utj erts td ygtigt , skal Togføreren 

rangere T oget forbi Signalet (j fr . Almind eligt Signa l-
reglement, Afsnit E). 

I 
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eller telegrafisk noge 
Stationerne, skal han skære Plom for 
Signalfeltet og foretage en kunsti . ebloke-
ring af dette . Men han al da lade 
Signalfeltet henstaa Jornberet. 

Han skal derpaa ge Plads paa Loko-
motivet, rangere oget forbi Signalet og 
fremføre det 1ed Forsigtighed til næste 
Station. an skal ved Bortkørslen 
medt e Plombertangen. Denne af-

til den nærmest foranliggende Station 
.rH-<B&-!\'t1~:tl+ttg-6m-del:--ferefaldne, jfr P u11..LI 1U-u r1 

ci. Saafremt Plombertangen allerede er bort-
taget af et forudgaaet Tog, skal Togføreren 
forholde sig som angivet under a eller b, 
hvis han faar Forbindelse med en af Sta-
tionerne , og som angivet i Punkt c , hvis 
Forbindelse ikke opnaas. Dog rnaa han 
efter en kunstig Deblokering i all e Tilfælde 
lade Signalfeltet henstaa uplomberet, da 
Tangen ikke er tilstede, og han skal rangere 
Toget forbi Signalmasten, fra hvilken der 
da ikke maa vises Signalet »Kør « til Toget. 

For den foran liggende Station : 
Naar Stationen modtager Plombertangen 

skal den ufortøvet give Melding om det 
I 

forefaldne til Telegrafmesteren eller Tele-
grafformanden , der sørger for, at Plombertangen 
genanbringes i sin Plombekasse. 

Naar Stationen modtager Melding om , at 
Signalfeltet henstaar uplomberet, skal den er-
kl~i·e Linieblokken i Uorden og anordne Kørsel 
med Slationsafstand i den paagældende Tog-
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relning paa Banestykket. Stationen skal derhos 
straks underrette Telegrafdistriklet om For-
styrrelsen. 

For den bagved liggende Station : 
Naar Kørsel med Stationsafstand er anord-

net, skal den bagved liggende Slation pr. Telefon 
underrette Blokposterne herom. Saafremt Tele-
fonforbindelse med Blokposterne ikke kan op-
naas, skal Stationen beordre Togføreren for 
det første Tog i den paagældende Retning til 
personlig at give Blokposterne paa den fri 
Bane Melding om den anordnede Kørs~l med 
Stationsafstand og til at meddele Lokomotiv-
føreren, at Toget i denne Anledning skal standse 
ved disse Poster. Saafremt Toget ikke har 
planmæssigt Ophold paa Stationen , skal del 
derfor i saa Tilfælde standses. 

Naar den regelmæssige Drift genoptages, 
skal Stationen ligeledes sørge for , at Posterne 
underrettes pr. Telefon eller paa anden Maade. 

129. Naar et Tog paa en enkeltsporet Stræk- r~fs1:1~~ct 
ning er standset paa fri Bane ved Signal Nr. 12 Mellem-blokposter 
»Stop « fra et Bloksignal, der staar blokeret ved et e/::11_ 

af sine Blokfelter, skal det undersøges , om Linie-
blokken er i Uorden , og i bekræftende Fald skal 
Toget rangeres forbi Signalet*). Herom gælder 
følgende Bestemmelser : 
For Posten: 

Plomberne for Blokfelterne maa ikke (jernes, 

*) Saafremt Forstyrrelsen ved Blokposten bestaar i, at 
denne ikke kan blokere sit Signal , saaledes 
at dette vedbliver at staa frit, skal alle Vedkom-
mende , indtil der er rneldt Kørsel med Stationsaf-
:,t;:ind , forholde si~, som om Signalet stod blokeret, ,u.,u,,,of,v 

l"fø-;~ ,.:........,. 5 ;øoc,., Sd.c /Z. 3. 
I 
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og kunstige Deblokeringer af Blokfelterne maa 
ikke foretages hverken af Signalpasseren eller 
af Togføreren. 

Naar der til Posten er meldt Kørsel med 
Stations!lfstand , skal Signal passeren meddele 
hvert kommende Tog skriftlig Tilladelse til 
Forbikørsel i Overensstemmelse med Instruks 
til Almindeligt Signalreglement, Afsnit E. Saa-
længe der ikke er meldt Kørsel med Stations-
a fsta nd, maa saadan Tilladelse ikke gives. 

For To gføreren for d e t s t a nd s ed e To g: 
Naa r det nærm est forudgaaende Tog maa 

antages at væ re naaet ind paa den fora nliggende 
Station , sk al Togføreren ved Hj ælp af Postens 
Telefon eller Telegrafappa ra t indhente Forholds-
ordre fra den foranli ggende Station . Saa fremt 
han ikke ' kan fa a Forbindelse med denne, ska l 
h a n h envende si g til den bagved liggende Station . 

a. Naar en a f Stationerne bar meddelt h a m 
Køretilladelse, men Signalet vedblivende 
staar bundet , ska I Togføreren tage Plads 
paa Lokomotive t og rangere Toget forbi 
Stopsignalet , hvorefter det kan genoptage 
Kørslen . Han skal ved Ankomsten til den 
foranli ggende Station give denne Melding 
om det fore faldne. Saa fre t Toget ikke 
h ar planmæssigt Ophold paa Sta tionen, 
sk al ba n derfor give Lokomotivføreren 
O1:~re til a t sta nd se. . • 

b. Saa fremt Togføreren ikke faar Forbindelse 
rned nogen a f Stationerne , skal han for-
holde sig som angi vet unde1· a, meJ1 Toget 
skal fremføres med Forsigtighed til den 
foran liggende Station . 

For St a tion e rne: 
Naa r den foran liggend e Sla lio 11 mod tager 

Meldin g om Driftsfors ty rrelsen, ska l den s traks 
erklæ re Linieblokken i Uo rd en og anordne 
Kørsel med Station sa fs ta nd for begge Togrel-
ninger paa Ba neslykkel sa mt pr. T elefon sende 
Underretning h erom til Blokposterne paa cl en 
fri Ba ne. Den ska l derh os sørge for, at T ele-
gra fdi slriklet sa ml T elegra fm es leren e ll er T ele-
gra ffo rm a nd en faa r Und erretnin g om det fore-
fa ldne. 

Saafreml T elefo nfo rb indelse Lil Blok pos tern e 
paa fri .Ba ne ikke ka n opnaas, s ka l den Sta tion, 
so m efter Anordnin gen a r Kørse l med Stations-
al'sland først send er Tog Lil Ba nes ty kket, beordre 
Togføreren for delle Tog Lil personlig a l give 
Blokpos tern e paa den fri Ba ne Melding om 
Anordningen og til at meddele Lokomoti vføreren, 
a l Toge t i denn e Anledning skal s ta ndse ved 
di sse Pos ter. Saa freml T oget ikke ha r p la n-
mæssigt Ophold, ska l del derfo r s ta nd ses. 

Naa r den regelmæssige Drift genoptages, ska l 
den Station , som derefter først sender Tog Lil 
Ba nesly kket, ligeledes sø rge fo r, a t Blokposterne 
paa den fri Ban e underrettes, enten pr. Telefon 
eller paa anden Maade. 
130 Ved indtrædende Fors ty rrelser i L inie- Fo rs tY,._ · re.Iser pat. 

blokanlæ0aene {Jaa en Sta tion , ska l de fo rn ødn e Sta tio-
n ern e. 

Afgørelser i all e Tilfæ lde træ ffes a f Sta ti onsbe-
styreren personlig , og saa frernl Betjeningen ikke 
foretages af ha m selv eller foregaa r under h a ns 
umiddelbare Opsy n, skal all e Fejl og Fors ty rrelser 
stra ks anmeldes for h a m . P lo~ e~ maa ikke .!..!!.. 
fj ern es, og kun stige Deblokerin gef-Yikke 1~relages 

9 
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uden Stationsbestyrerens udtrykkelige Ordre. Sta 
tion sbestyreren ha r alti<l personlig An svaret for dP 
stedfundne kunsti ge Deblokeringer, ogsaa for saa-

/ ~ nne, der_ forelages ved Hj ælpeblokkna pper o. I. 
I øvrigt gælder fø lgende Bestemmelser : 

Plomben for et Udkørselsblokfelt maa ikk e 
Jj ernes, forind en Sta tion en ha r faael Tilbage-
melding for de l forud gaaende T og i den paa-
gældende Retning. 

Naar Plomben for et Blokfelt er Lj ernet, ska l 
Sla tionsbestyreren bestemme, 0 111 der skal an-
ordnes Kørsel med Slationsafstand ell er ikk e. 

I følgende Tilfæ lde ska l han dog a ltid a n-
ordne Kørsel m ed Sta tionsafstand : 

Ve d d o bb e lt s por e t Lini e blok , naa r el 
Udkørselsblokfe ll henstaar uplornberel, og da i 
den paagæld end e Togretning. 

Ve d e nk e ll s por e t Lini e blok , naa r el 
Blokfelt henslaa r uplornberel , og a ltid i begge 
Togretninger / 

Posterne paa 
Overen sst mmelse 
a ngivnf 

den fri Bane underrelles i 
med del und er 128 og I 2n ... 

B. Uegentlige Blokstrækninger. 
~~:::~~\': 131. Paa nogle enk eltsporede Stræknin ger, paa 

ninger. hvilke der. kun foregaar Ra ngerin g, bru ges ved 
Statsbanerne et simpell udformet Blokanlæg ud en 
Signaler, h vor Bloka ppa ra tern e - Vekselstrørns-
blokapparaler som de i 69 beskrevne - tjen er til 
som Vi serværker at a ngive, om Strækningen er 
besa t ell er ikk e. Anlægel har to Poster, en v d 
h ver Ende a f Stræ kningen. P aa hver Posl (ind es 

I 
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el lodell Blokapparat med et Udkørselsfelt og et 
Ind kørse lsfel l. U dkørselsfeltern e er i Norma I stil-
lin gen deblokerede, I ndkørselsfelterne i Norma I-
s tillingen blokerede, og Udkørselsfeltet paa den ene 
Post er samhørend e med Jndkørselsfeltet paa den 
anden. Alle Blokøjnene er i Normal s tillin gen h vide. 
Naa~ et Udkørselsfelt blokeres , bli ve r Indkørsels-
fellel paa Na boposten deblokeret. Begge disse 
F elter bliver derved røde. Naar Apparatet staar 
saaledes, kan Udkørselsfeltet for den modsatte Tog-
relnin g ikke blokeres. 

Betjeningen skal foregaa saaled es : . 
Forinden en Rangerleder med sil Tog - ell er 

sin Ma skine - befarer ved kommend e Strækning, 
ska I ha n forvi sse sig om, a t begge Hlokøj ne paa 
Udkørselsposlen staar h vide. Er dette ikke Til-
fæld et, maa Toget ikke køre ud . Forinden 
Udkørslen skal Ra ngerl ederen derpaa blokere 
Udkørselsfeltet , h vo refter delle og lndkørsels-
feltet paa Naboposten vise i· røde Blokøjne. 

Naar Toget - eller Maskinen - har tilbage-
lagt Strækningen , ska l Rangerl ederen blokere 
lndkørselsfeltet paa Ankomstposten. Anl æget 
bliver herved ført tilbage i Normalstillingen. 

Om Forstyrrelser gælder : 
Under indtrædende Forstyrrelser i Anlægel 

maa intet Tog - og in gen Mas kine - frem -
føres over Strækningen, forinden vedko mmende 
Rangerl eder ved Selvsyn eller ved Melding ha r 
skafTet sig Sikkerhed for, a l Strækningen er fri. 
Naar Blokanlæget komm er i Uo rden , kan del 

rettes ved kunstig Deb lokering. Saadaone maa 
dog ikke foretages uden den paagæld end e Stations-
hes tyrers Tilladelse. 

9* 
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C. Fortegnelse over Statsbanernes Linieblokanlæg. 

a. Dobbeltsporede Linieblokstrækninger. 
Dobbell• 132. sporede Dobbellspore t Linie blok find es paa føl-

Blo_kslræk•gende Strækninger : 
n,nger. J<.6,4 .Mval/,, _ , r::\ 

a. Østerb ro - Hellerup ._,•......,.<.1 o-,f/u p..,.,,.., "tlo ~ 

h . Kjøbenhavns Nord eg Klampenbo1,gh1rn egaard 
. -Heflttttp. 

fr: Hellerup- Rungsted. 
tf,, Hell erup- Holte. 

Snekkers ten - ~ør. 
e Kjøbenb a ,ns ~ trneg;:;:mj-- Vigerslev." 9 

-t-Kj benhavns God.sbanegaard- Vigers lev . 
a.J&J . "- l"-,k,.~ 
d 1 . Fre en s erg-J'H,H'fi~-0~4· 

Rlokposlcr 
paa dob-

·tt--V-tte. t>~· r'S"i.t'V. 
-k...- .Jo. Gas-vaw- Res-k-ild~ve_r. 
;? Vigerslev- Roskild e. 

. Roskilde-Korsø r. 
/ .*) Ma rsl ev-Aa:m:p .~.mm:;'.i., 

o Fniderteia Tauk:w. 

133. Pa a disse Stræ knin ge r find es føl gende 
beg~P,~'.·cl Blokposter : 

N.-! ~ sterbro - Hellerup. 
/ha~ - .S~-.,,.,,r 

Øsleroro ;:-,ration . 
Posten ved Svanemøllen , St. 97 . 

Hellerup Station . 

b. Kjøbenha . ns- Na~ tiotj;ha 1qa-ard--

,-$/K j 0b~~_..;;:;... !'•• bo<Sha negaa ,·d .-
"'/ 

1 
~ r- ~ .. . ,~~ 1-\\:.t:'ecude--B-H-l.owsvtj, St. 39. 
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St. 11 5 . 

Hellerup- Rungsted. 
He ll erup Station . 

-Roste ne-,ved IJ øgs~Yeir.." ,~. ~"'t:-'tr.-
C ha ri o tten I und Station . 

(J I Cl 

Pos ten ved H~1 . . . , 
I 

-:'/. 
Klampenborg Station. 

-V 

Poste n ved Trepil elaagen , St. 79.(a , ;-; 1#+) 
Pos te n ved Strandm øllebroen , St. 137 . 

(Signa le t for nordga aende Tog e r an -
brag t syd for Broen , Signale t ror syd-
gaaeude Tog e r anbragt nord for Broe n). 

Skodsborg Sta tion . 
Poslen ved Fryden lund sve_j , St. 245. 

Vedbæk Station . 
Poslen ved Hørsbolmsve_j . SL. 362. 

Hungs ted Statio n . 

e Hellerup- Holte. 
Hellerup Station. 
G_jentofte Station . 

Posten ved Vin tappergaa rdsvej , Sl. 214. 
Ly ngby Station . 

~osten ved Viru1m·e.i , St. 292. 
Holle Station . 

Snekkersten- Helsingør. 
Snekkersten Station . 

Posten i Kystbane ns Sl. 99::l . 
Helsingør Station. 
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llt,,z,,ul, 
. Kjøbenhavns Pe,sonbanegaard- Vigerslev. 

Kjøhen_ll avns ~ h~negaa rd~~{ _0 .• .:.... / 0 " ~ ) 

t Va 

. Kjøbenhavns Godsbanegaard-Vigerslev. 
Kjøbenhav ns .Godsbanegaar<L 

Posten ved Trekronersgade. 
J ~-la.t-i.on. 

... 
Vigerslev Station . 

h. Frederiksberg- Nørrebro. 
Frede1;_i ksberg Station. 

Posten ved Roli ghedsvej , St. 3\J. 
(Posten indgaa r kun i Linieblokken for 
Togrelni ngen Frederiksberg- Nørrebro ; 
den mod satte ;Togretning har ingen 
Mellempost. _/ Signalet er et Overkør-
selssignal). 

Nø rrebro Station . 

Frederiksber Station . 
Roskildevej, Station. 
Vigerslev Station. 

. Valby Gasværk- Roskildevej. 
Val y Gasværk Station . 
R skildevej Station . 

Vigerslev- Roskilde. 
Vigerslev Station . 

Posten ved Brøndbyøs tervej, St. 143. 

, 
9f:, t.,.,- .JIM4r>< 
;f.1,,,.u~u.., _,,. 
r,., u,I 'r--u,fJ.uu/i.,,, (•Vvlo..,.,, .. ,.,o.j 

I, -S " I U '"'-
J( ,t-U.t,i,.lp J I It ,.._ 

i( /Mdvillcy ~I/I • f't,i, . ,~h\-1 
(/ 

Ji,ttt ; ""'r .J,1 n, 
:it~ _, -



134 

li-

(bruges kun , naar Militærstationen ikke 
e r i Brug). 

Pos ten ved Militærslationen øst for Glostrup. 
(bruges kun , naa r Militærslationen er i 
Brug). 

Glostrup Station. 
Pos ten ved Albertslund , St. 2:lO. 

T aas trup Sta tion . 
Pos len ved Kragha ve, St. :138. 

Hedehu sene Station. 
Posten ved Marbjergvej , St. 4-!6. 

Hoskilde Station. 

. Roskilde- Korsør. 

Hoskild e Station. 
Poslen ved Gjøderup, Vogterhu s 24. 

Viby Station. 
Poslen ved Voglerhus '.:!9. 

Borup Station . 
Pos ten ved Voglerhus :{4. 

Kværkeby Ho ldepl ads. 
Posten ved Vogterbu s :iH. 

Rings ted Station. 
Poslen ved Voglerhus 44. 

Fj enn es lev Hold eplad s . 
Posten ved Vogt erhu s 49. 

Sorø Station. 
Poslen ved Voglerhus 54. 

Frederikslund Holdepl ads. 
Posten ved Voglerhus 59. 

Slagelse Station . 
Posten ved Vogterhus 64. 
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Forlev Station. ,1 "L 
, tit l t ,, , •~~,/ 

Posten verl \20~1.11rhws (lj8,.a_ 

Korsør Station . 

•) 
M a rslev Sla tion . 

Odense Station. 

Marslev~ (Jå:1,1-111-t 

o. Fredericia- Taulov. 

Frederi cia Station . 
Taulov Station . 

b. Enkeltsporede Blokstrækninger. 
Enkelt- 134. Enkeltsporet Linieblok lindes paa føl gende 
spored e 

Blo~stræk-Strækn i nger : 
u1ngcr. 

Blokposter 
pna eu-

a. Værslev- Kalundborg. 
b. Masnedsund-Masnedø. 
c. Orehoved- Nørre Alslev. 
d. Aalborg- Nørresundby. 
s,..-A-a!'-l~il"-41-1-·b~ WsasR~ . 

Paa disse Strækninger afvikles Betjeningen i 
Hovedsagen som angivet under 124, naar undtages 
Strækningen Aarhus- Viby- Hasselager, hvor Blok-
anlæget er ældre og mindre fuldkomment udformet. 

135. Paa Strækningerne findes følgende Blok-
kc~l!~~'.·el poster: 

*) Endnu ikke laget i Brug. 

1:n 

a. Værslev Kalundborg 

Væ r lev Station. 
Posten ved Kjærhyvej , St. 11 H5. 

Kalundborg Station . 

b. Masnedsund- Masnedø. 

Ma nedsund S tation . 
Masnedø Station . 

c. Orehoved- Nørre Alslev . 

Orehoved Station. 
Posten ved Gaabense- rykjøbing Vej , Sl 58. 

ørre Alslev Station . 

d. Aalborg- Nørresundby . 

Aalborg Station. . 
Posten ved Kastelve.i, St. .. i~r-J. · 

,:: 

e. Aarhus- Viby- Hasselager. 

Aarhus Sta ti . / 
V ihy Station. 

Viby Station er A(Jaasningspost for Togret-
nin gen Hass a crer- Aa rhu s, og Aflaas-
nin gs post og Blok ost for Togretningen 
Aa rhus- Hasselager. Vect Viby slutter 
Hads herred sba nen Lil Østban ens Spor. 
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\'iby Station er derfor Lilli~ Begyndel-
sespost ; enholdsvis E aepost for Tog 
Lil fra Hadsherred sbane n. 

Has ela~ Station . / 

c. Uegentlige Linieblokstrækninger. 

L·,•gcn tli !!,· 131:i. LinieblokanJæg, so m cle under 131 be-
Lin ie bl ok- v 

s tr:t·lrnin- skrev ne findes I)aa følrrende Stræknin crer : 
1{{' 1". 'I :::, . t, 

a. H elsin gør Station- Helsin gø r Ha m. 
Forbinclelsesba ne for H om bæ k banen. 

b. Frederikshan1 Sta tion- Frederik shavn Havl1. 

l~iøbenhovn Ma ris 1915. 

Generaldirektionen for Statsbanerne. 
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