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I. 
Centraliserede Signalbetjenings- og 

Sporskiftesikringsanlæg. 
1. For at sikre Togenes Løb gennem Statio-

nerne udstyres disse ofte med centraliserede Sik-
ringsanlæg til Betjening af Signaler og Atlaasning 
af Sporskifter m . m ., i givet Tilfælde tillige til 
Betjening af Sporskifter. En Station har centra-
liseret Sikring (Cenlralallaasning), naar følgend e 8 
Betingelser er opfyldte: 

I. Mastesignalernes Betjening .er saaledes afhængig 
al en e nkelt Post, al der ikke kan gives 
Signa/ for Ind- , Ud- eller Gennemkørsel ad en 
Tog vej uden Postens l1esie111 m ende Medvirkning 
( se doy 2). 

I I. Maslesiynalernes Be{jening er swtledes a/hc.l'llyiy 
af Sporski/teaf'laasningen, 

al der ikke kan giues Signa! for Ind- , Ud-
eller Gennemkørsel, forinden alle Sporskifter, 

" > der skal be{ares modgaaende, er a/laasedc 
i rclle Stilling, 

I 

at in/et a/ disse Sporskifter kan omstilles, saa-
længe Signa/et er vist, og 

al Signa[ /or Gennemkørsel for Iwer gennem 
Station en forende Banelinie kun kan gives 

<?rund-
bes tem-
melse r. 
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/or en /J es/em/ Toguej µaa Stationen ( /or 
dobbeltsporet Bane doy en /ur huer Retning) . 

li I. Maslesigna lem es BeUening /'oreyaar m ed saadan 
indbyrdes A f'h æ nyigh ed, al der ikke paa 
samme Tid kan gives Signa! /'ar Ind- , Ud- eller 
Gennemkørsel ad flere Togueje, lwis samtidige 
Urug m ed/Ører Fare (saa kaldle /j end//iye eller 
11111 d s l rid e nd e Toguej e). 

Hvor Bestemm elserne I og li er fy ld estgjorte, 
er Sikringsa nlæget underlagt en enk elt Post, saa le-
des a l Togvejenes Indstilling og Signa lgiv ni ngen 
ka n ledes fra denne . 

Bestemmelsen li angiver derhos hvilk e Sporskifter, 
der s kal holdes a lluasede ved et bes temt Signal. Be-
s temmelsen svarer paa delle Punkt til Fordringerne 
i Politireglem ent ets § 4; de i Sikringsanlægene an-
vendte Sporskiflelaase tilfredsstiller Polilireglemen-
tels Fordringer merl Hensyn til Atlaasning af 
Sporskifter. Sporskirteaflaasningen genn emføres 
dog oftest større Omf'ang end Bestemmelsen 
paabyder. Navn li g er m edgaaendc centra lbetjen te 
Sporskifter og Sporskil'ter, der rører ind i Togvejen , 
som Hegel a lla asede ved Signalet (sml. 5 ). 

Sidste Del af Bestem mel sen II tj ener navnlig 
til Oplysning f'or Lokomotivføreren paa gennem-
kørende Tog. 

Sa a fremt d e r ved Forsty rr e ls e r i Sik-
rin gsan l æge t sker hlot det mind ste Brud 
paa den ved Bestemmelserne I , II og III 
foreskrevne Afhængighed, e ll er saafremt 
vigtige P l omberinger e r fjærnede, ska l Ce n-
lr a laflaasnin gen afly ses (se videre 55, 63 
og 64). 

2. centraliseret Sikringsan læg har paa mindre 
Stationer kun en Post, og Sporskilleallaasningen og 
Signalernes Betj ening sker da fra denne. 

Paa større Stationer har An læget fl ere Poster, som 
deler Stationens Omraade m ellem sig. Posterne 
er saaledes forbundne, at der fremkomm er den rette 
Afhængighed mellem Sporskil'tea fl aasningen og Sig-
nalbetj eningen. Signalern e betj enes enten fra den 
ledend e Post - Kommandopost e n -- ell er er 
bundne af denne, saa al de ikke kan gives ud en 
dens Tilladelse (se videre 6f>). Ved æ ldre Anlæg er 
dog undertid en Udkørse lssignalerne ikke bundne 
af Komm a ndoposten. 

Ansvaret for Signalgivningen til Togene paahviler 
den ledende Post. De undero rdn ede Poster - Sta-
tionsposler - er ansvarlige for, at den dem under-
Jagle Del a f Sikringsa nl æget betj enes efte r de givn e 
Forskrifter (se 49, 55 og 65). 

1{0111-
nrnndo-
post og 

Sta tions-
pos ler. 

a. Sikringsanlæget h a r følgende Hoveddele : S ik ri ngs-anhcgcls 
a . De ydre An I æg, nemlig Signa ldrev, Sporskifte- 1-Joyedd ele. 

la ase o. s. v., hvorved Signaler, Sporskifte r o. s. \'. 
betj enes og a ll aa ses. 

b. Centralappa r a t e l , hvo rfra Signa ler , Spor-
skifter, Sporskiftelaase o. s . v. betj enes, og som 
indenfor den paagæld end e Posts Omra ade Lil -
vejebringer den fornødne Af hæ ngigh ed mel-
lem Sporskifleallaasn in gen og Signalerne og 
mellem di sse indbyrdes (sml. l). 

c. Tr æ kk ene, Kabl e rn e o. l. , der forbinder de 
enkelte Signa ler, Sporskifter, Sporskiflelaase 
o. s. v. med Centralapparatet. 

Hvis Stationens Omraade er dell mell em 
fl ere Poster komm er hertil. 



1-1 

d. Stationsblokanlæget, der tilw,jcbringer den 
fornødne Afhængighed mellem Posterne ind-
byrdes og mellem disse og Kommandoposten 
(sml. 1). 

De under a, b og c nævnte Dele af Sikrings-
anlægene sammenfattes under Betegnelsen : Betje-
nings- og Aflaasningsanlægenr. 

Il. 
Betjenings- og Aftaasningsanlæg. 

4. Ved centraliserede Sikringsanlæg er Sig-
nalerne saa godt som altid betjente fra el Cenlral-
apparat (centralhetjente). Anlægene særtegnes 
ved den an vendte Form for Sporskiftea11aasning 
og Sporskiftebetjening. De kan samles i følgende 
Grupper: 

a. Centraliseret Nøgleaflaasningsanlæg. 
Signalerne er som Regel centralbeljente; Be-
tjeningen foregaar ved Haandkraft. 
Sporskifterne skiftes fra Stedet (altsaa 
ikke fra et Centralapparat). Allaasningen fore -
gaar fra Stedet ved løse Nøgler (Sporskifterne 
er centralatlaasede, nøgleaflaasecle). 

b. Centralaflaasningsanlæg. 
Signalerne er centrall>eljenle ; Betjeningen 
foregaar ved Haandkraft. 
Sporskifterne skilles fra SledeL 
ningen foretages fra et Centralapparat 
skifterne er centralaflaasede). 

c. Centralbetjeningsanlæg. 

Aflaas-
(Spor-

Signa Jerne er centralbetjente. 
Sporskifterne baade skiftes og atlaases fra el 
Centralapparat, og som Regel v<'cl samme Haand-



lag i Ccn lra la pparatel. Saada nn e Sporski f'l c r 
kaldes blot centra lb e tjent e, saa ledes at det 
ved denne Benævnelse er underforstaaet, a L 
Sporskifterne tillige e r centralaf1aasede. 

Anlægene d eles i: 
1. lWelwniske Ce11 tralbetjeni11gsanlæg , h vor Spor 

skil'lcrnes og Signalernes Betj ening foregaar 
ved Haandkraft. 

2. Centraliserede Kra/Zbetjeningsanla'!J , hvorSpor-
ski flern es og Signal e rnes Betjening foregaa r 
ved Hj ælp af elektrisk eller anden Drivkraft 

En Stations Sikringsanlæg kan indeholde alle 
lire Former, om der end som Regel tilstræbes en 
vis Ensartethed i Anl ægel. Særlig v il Cenlral -
aflaasningsanlæg og mekani ske Centralbetjenings-
anlæg hyppig forekomme Side om Side paa samme 
Station. 

Af centralise red e Kraftbetjeningsanlæg har Stats-
banerne hidtil kun a nvendt e l e ktri s ke Ce ntral-
b e Lj e n in g s anlæg. 

Anla,gc iH:s fi . Grundbestemmelsen Il (se 1) fastsætter hvilk e 
01nfnng-. 

Sporskifter ; d er skal være a lla ased e ved el bestemt 
Signa !. Bestemm elsen angiver dog kun Mindste-
maa let af de Fordringer, der stilles til e t Central-
a llaasnin gsanlæg. I en Ind kørselstogvej af1aases 
saaledes som Regel ikk e blot de Sporskifter, der 
skal befares af et indkø rend e Tog , men der ind-
stilles og atlaases en Togvej genn em h ele Stationens 
Læ ngde. Ofte a flaa ses ikke hlot de modgaaende 
Spors kifte r men ogsaa d e medgaa ende, navnlig 
saa l'reml disse er centralbetj en te. Nabosporskifter 
i tilsluttende Forbindelsesspor af1aases desuden 
h y ppig sammen med Togvejens Sporskifter som 
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Dækningssporskifter for Togvej en, del vil sige 
i en Stilling, der viser af for denne. I tilsluttende 
Spor lægges der ofte særlige Afløbssporskifter 

• - uden Bagspor - til Dæ kning for Togvejen. 
Fra Centralapparatet betjenes undertiden sær-

lige V inde bom la a se, Sporsp æ rre r (se 14) 
gersign al er, Ov e r kørse lss i gn a ler o. s. v., som 
kan indgaa i Togvejsaflaasningen . 

6 . For forskellige Dele: Sig- r:< 0 rmal-
sti11 111gen . 

naler, Sporskifter, Sporskiftelaase, Bomlaase, Spor-
spærrer o. s. v. er der fastsat bestemte Normal-
stilling e r, til hvi lke de straks ska l førestilhage, 
naar d e ikke læ ngere bruges i a nden Stilling. 

Ind - og Udkørse l ssigna lernes samt Tog-
vejssign a l ernes Norma lst illin g angives i 
Signa lreglementet. 

Sporskift e rnes Norm a lstillin g er den paa 
Betjeningsplan en angivne, for saa vidt ikk e 
anden særlig Bestemmelse foreligge r. 

Sporskift e l aa s e n e s Normalstilling er: aaben 
Laas. Ved Sporskifter, d er afl aases og be-
tjenes ved samme Haandtag i Centra lappara-
tet, er den tilliggende Tunge dog a lt id aflaaset. 

Bomlaasen es Norrilalstilling er: aaben Laas. 
Sporsp æ rrern e s No rm alstillin g er : (j æ rn et 

Spæ rre. 
Om H.an ge rsignal e r, Ov e rk ø r se lssign a le r 

o. s . v. henvi ses til de t lokal e Signa lreglement. 

A. ·, Centraliseret Nøgleaflaasning. 
(Veksellaassystemel). 

7. Centraliseret Nøgleaf1aasning bruges kun ved 
lidet omfattende An læg, mindre Stationer o. l. 

Sporskiftelaasene er her simple Laase 
2 

Centra li-
seret 

Nøgle-
a tl nnsni ng. 
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Nøglelaase - der lukkes ved løse Nøgler. Hver 
Laas har sin Nøgle. 

En Laas kan som Hegel kun allaase Sporskiftet 
i dettes ene Stilling. Skal Sporskiftet kunne allaa-
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, Staallinealer, 
der ligger henover Nøglehullerne, samt en Række 
Signalbetjeningshaandtag, der staar i For-
bindelse med Stationens Mastesignaler (Trækkene 
til disse indrettes som omtall under 9). Togvejs-
linealerne er indreltcde Lil Forskydning i Længde-
retningen. 

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

Naar Tog ventes, indstilles Togvejen, de paa-
gældende Sporskifter allaases, og Nøglerne udtages 
ar Laasene. Sporskiftenøglerne indsættes derpaa 
i Centralapparatet og drejes om. Herefter kan den 
paagældende Togvejslineal forskydes, og Signal-
haandtaget bliver da frit, samtidig med at Nøglerne 
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 Normalstilling, hvorved Signalet alter 

l 

bindes paa Stop. Nøglerne kan nu udtages, og 
Sporskifterne laases op. 

I nogle Tilfælde findes der ikke noget egentligt 
Centralapparat, men blot en simpel Trækbule 
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, 
al 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 udtages. Laasen her 
har et særligt Nøglehul for Dækningssporskiftets 
Nøgle. 

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

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

Ogsaa en Spærrebom kan aflaases ved en 
Nøglelaas og saaledes inddrages i Togvejsaflaas-
ningen. 
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B. Mekaniske Centralaftaasning- og 
Centralbetjeningsanlæg. 

Iodlc<I- 8. De m ekaniske Centralaflaasning- og Cen-ning og 
Oversigt. tralbetjeningsanlæg frembyder saa mange sam-

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

Ved Centralallaasningsanlægene bliver Spor-
skiftern e kun aflaasede fra et Centrapparat, ved 
Centralbetjeningsanlægene bliver de baade betjente 
og a fl aasede fra et Centralapparat. Ved sidstnævnte 
Anlæg betj enes og aflaases Sporskiftet som Regel 
ved samme Haandtag (s ml. 4); er Sporskiftet mod -
gaaende, kontrola fl aases det o fte ved særlige Haa nd-
lag m ed tilhørende Laas (se 13). Signal e rn e 

altid fra et Centralapparat. Som nævnt 
und er 5 kan desuden særlige Vind e bomlaas e, 
Spors pærrer, Han ge r s ign a ler, Overkørsel s-
signaler o. s . v. indra ges under Anlægene . 

Centralapparatet h ar en Række Haa ndtag, 
som staa r i Forbindelse m ed de forskellige Spor-
skifter, Signaler o. s. v. Til Forbindelserne 
a nvend es i Reglen dobbelte Traadtræk; dog bruges 
der ofte , n av nlig ved æ ldre Anlæg, Stangtræk til 
centralbetjente Sporskifter . 

Til Selvudligning af de i Træ kkene ved Varme-
skifte fremkomne Læ ngdeforandringer bruges 
Stangtrækk.ene indskudte Vægts tænger og ved Traad-
trækkene undertiden Spændværker. 

Statsbanernes Centralaflaasningsanlæg og mek a -
niske Centralbetj eningsanlæg findes nav11lig i to 
Fornier: Si e m e n s & Halskes (med Traadtræk) 
og B 1' u c h s a 1 s, oprindelig Schnabel & Hennings, 
(med Traadtræ k og Stangtræk). 
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a. De ydre Anlæg. 
9. Signaltrækket er altid et dobbelt Traadtræ k. Sign nle r . 

Undertiden er Traadtrækket ført op langs Signal-
m asten og forbundet umidd elbart med Signalarmene, 
men som Regel end er det ved Mastefoden i et sær-
ligt Sign a ld re v, en Tov- e ller Kædeskive, hvorfra 
Signalet bevæges. Bevægelsen overføres gennem et 
dobbelt Traadtræ k eller ved en Tr æ kst a ng. 

Et Signaldrev kan være fæ ll es for fl ere Si gna l-
arme paa sa mme Mast, I'. E ks. for Ind- og Genn em -
kørselsarmen, ell er for ll ere forskellige Togvej s-
signalarme. 

10. Ved Sporskiftelaase l'orstaas under el 
ved Sporskifterne forekommende Ho vedl nase, nemlig 
den almindelige Laas(Sporlaasen) og Betjenings'laasen . 

Sporskiftelaa sen hetj enes ved Traadlræk eller 
Stangtræk eller ved forenet Traad- og 
I sidste Tilfæld e bruges en særlig Overføring m el-
lem Traadtrækket og Sta ngtrækket, en Overførings-
vin kel, en Krumtapsud ve kslin g ell er li gnende. 

Sporlaasen bruges til Cenl ra lalla asning 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 el bes temt Spor. En Opskærin g 
udsætter Tungen og Sporskiflelaasen for Beskadi-
gelser og volder Brud et eller ll ere Sl cder ved disse. 

Betjeningslaasen hrnges som Laas ved Spor-
skifter, der aflaases og betjenes ved sam m e Haandtag 
i Centralapparatet. Den er indskudt i Sporskifte-
trækket, saaledes at Træ kkets Vandring under Spor-
skiftets Omstilling overføres til Tun gerne gennem 
Laasen . Kun den tilliggende Tunge aflaases direkte, 
den frali ggend e ka n a ltid bevæges frit , hvorved 



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

Spor- 11. Ved Sporl aase (se 10) a f nyere Former kan 
lanse. 

et Sporskifte atlaases i begge Stillinger ved samme 
Laas, m en m ed 2 Haandtag; ved ældre Typer er 
delte kun undtage lsesvis Tilfældet, og h er anvendes 
da kun 1 Haandlag med 3 Stillinger. Hvor saadanne 
ældre Type!' bruges ved Sporskifter, der skal kunne 
aflaases i begge Stillinger, kræves derfor som Regel 
to Laase. 

Slatsbanernesa lmindcligeSporlaas har en Rigel-
stang (den lige Rigel), so m er fæstet til Tungernes 
Mellemstang, og som bevæges, naar Sporskiftet om-
stilles, og en Rigelkrans (den krumme Rigel), der 
bevæges med Laasen. I Rigelstan gen findes Udsnit 
for Rigelkransen, saaledes at denn e - saafremt Spor-
skiftet staar rigtigt - - kan drejes ind i et Udsnit og 
derved fasthold e Rigelstangen , det vil sige aflaase 
Skiftet. Ved Kontrollaase og und ertiden ved nyere 
al mindelige La ase find es der dog Lo Rigelstænger, 
en for hver Tunge. 

Sporlaasen ka n kun bevæges, naa r Sporskiftet 
staar rigtigt med n øjagtig sluttende Tunge (dog til-
lades et Spillerum paa indtil 3 mm) Naar Spor-
laasen er lukket, kan Tungerne ikke bevæges. 

Ved Sporlaase bruges altid Traadtræk. 
Be tj e ninl-(s- 12. Hvor Beljeningslaase (se 10) anvendes, 

lnast' . 
horltages Mellemsta ngen m ell em Sporskiftets Tunger, 
saaledes at disse kun staar i Forbindelse med 
hinand en gennem Laasen. 

Der skelnes mellem tre Afsnit i Lansens Be-
vægelse under Sporskiflets Omstilling og Aflaasning. 
Und er det første hæ ves Aflaasningen for den til-
liggende Tunge, og den fraliggend e føres el SlykkP 

I 
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over mod srn Sideskinne. Derefter foregaar den 
egentlige Omstilling a f begge Sporskiftets Tunger. 
Under det tredie Afsnit bliver den nu tilliggende 
Tunga aflaaset, og den nu frali ggende Tunge trukket 
et Stykke indefl er i Sporet. Der findes saaledes 
en bes temt Afh ængighed mellem Lansens Drejning 
og Tungern es Vandringer. Derfor kan en Betj e-
ningslaas opskæres, idet første Hjulsæl ved et Tryk 
paa den f'raliggende Tunge vil hæve Allaasningen 
for den tilliggende og derefter omstille Sporskiftet. 
Opskæring a f cen trala !laascde ell er cen Lralbelj ente 
Sporskifter skal dog undgaas. - Ved en Opskæring af 
centralbetjente Sporskifter vil Laasens Bevægelse 
gennem Trækk e! forplante sig til C:enlralapparatel 
(se videre 19). 

Ved Statsbanern e bruges Belj eningslaase af lre 
forskellige Typer, nemlig Si e m c n s & H a Is k es 
og Schnab c l & Henn.ings, hvor Sporskiftet 
aflaases i begge Stillinger ved samme Laas, og 
Max Jiid els (Hagelaasen), hvor hver Tunge allaa-
ses af sin særlige Hage. 

Si e m e ns & Halsk e s 13 e lj e ningslaas har 
nogen Lighed med den almindelige Sporlaas (11) 
og anbringes so m denne ud enfor Sporet. Den bes laar 
ar to Rigel s tæn ge r, der er forbundne hver med 
sin Tunge, og en Tov- ell er Kædeskive, der er i 
.Forbindelse med Trækket. Oen lilliggende Tunge 
aflaases ved , al en Higelkrans paa Skiven drejes 
ind i el Udsnit paa vedkommende Higelslang. -
Skiven bærer paa Over- og Und erside Tapper, der 
griber ind i Lederiller paa de tilsvarende Rigel-
stænger og derved bevæger Tungerne. 

Schnab e l & H e nnings Betj e ningslaas, 
der anbringes midt mell em Sporskiftets Tunger, 
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overfører Trække_ts 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 fastliggend e Laasebane og stemmer mod 
denne. Efter Omstillingen skal Laasestangen støtte 
mod Laasebanen, ellers er Laasen i Uorden. 

Max .li.i.dels Betjeningslaas, der mest almin-
delig kaldes Hagelaas e n , bestaar af to adskilte 
Laasehager, der bevæges ved den fælles Trækstang, 
og to Laasestykker, et ved hver Sideskinne. 
Den tilliggende Tunge aflaases ved, at den paagæl-
dende Laasehage som en Klo griber omkring del 
tilsvarende Laasestykke og derved holder Tungen 
ind til Sideskinnen . 

1\ontrot- 13. Kon trollaasen bruges som Hjælpelaas 
lanse. 

ved Sporskifter, der betjenes 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 al dække 
spæ rrer. 

Bomtnnse. 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 atlaaser 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 Traadlræk 
bevægede Sporskifter for at forhindre, at disse 
helt eller delvis omstilles ved Traadbrnd. Spærren 
staar i Forbindelse med Sporskiftetrækket og stiller 
dette fast ved Fjedervirkning , naar Traadbrud 
indtræder. 

16. For at hindre, al centralbetjente Spor-

TrmHl -
brnd-

sp:l'tTf'r. 

Sikring 
mod 

skifter omstilles, medens de befares bruges forskel- uiidifl ' Omst1l11ng. 
lige Spærrer o . 1" der omtales under 23-26 
og 80. 

17. 
b. Centralapparatet. 

Et Centralappara l hestaar af følgende Centrul -nppnrn te1. 
Hoveddele: 

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

b. Aflaasningsregistret, der atlaaser Betje-
ningshaandtagene, saaledes at der tilvejebringes 
den rette Afhængighed mellem Sporskifter, 
Sporspærrer, Vindebomme o. s. v. paa den ene 



Betj e-
nings-
hanucl -
tu genc . 
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Side og Signalerne paa den anden , og mellem 
Signalerne indbyrdes (sml. 1). Aflaasnings-
registrets enkelte Elementer (de saakaldte 
Linealer) bevæges i Almindelighed ved særlige 
Haandtag, Togvejshaandtagene eller Tog-
vejshvirvlerne; undertiden kan Indstillingen 
forelages ved umiddelba r Forskydning af Af-
laasningslinealer ell er selvvirkende ved Betje-
ningshaandtagenes Oml ægning. 

c. Stati vel, hvorpaa Haandlag og All aasnings-
register er anbragt. 

Centralapparalets Haandtag og Linealer har 
bestemte Norma Is ti 11 in ger, for Betjeningsbaand-
tagenes Vedkommende svarer disse til de paagæl-
dend e Signalers, Sporskifters, Laases o. s. v. (sml. 6). 

18. Betjeningshaandtagene er anbragte 
Side om Side i det fælles Stativ, ord net i let over-
skuelig Hække. Der skelnes mellem Signa 1 ha and-
t age n e, hvorved Signalerne trækkes, Sporskifte-
betjeningshaandtagene, hvorved de central -
betjente Sporskifter omstilles , Sporskifteaflaas-
11 in gs ha and Lagene, der bevæger Sporlaasene, 
Sporsp æ rre hu and tagene, Bom la as ha a n d -
lagen e o. s. v" der slaar i Forbindelse med de 
paagældende Sporspærrer, Bomlaase o . s. v. 

Betjeningshaancltaget bestaar af det egentlige 
Haandtag, hvormed Omstillingen foretages, og 
Omstillingsskiven, et særligt Mellemled hvori-
gennem Haandtagets Bevægelse overføres til Trækket 
Haandtagene har visse Hovedstillinger og er i disse 
fastholdte i Stativet ved Haandklinker, der skal 
udl øses, ·forinden Haandtagene kan omlægges. 
Klinkern e er som Regel saa at de af sig 
sel\' gaar i Hak , naar Haandtaget sættes i en 
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Hovedstilling. Et Haandtag maa under ingen 
Omstændigheder staa i en Mellemsti llin g. 

Haandtagene har almindeligvis kun to Hoved-
s tillin ger, Normalstillingen og den omlagte Stilling. 
Signalhaandlag og Aflaasningshaandtag ved ældre 
Apparatformer kan dog have en Midtstilling og to 
Endesti llinger. Midtstillin gen er da Normalstilling. 

Til hvert Signalhaandtag svarer som Regel 
kun en bestemt Signa larm, <log trækkes Gennem-
kørselssignalets to Arme ofte ved samme Haandtag. 
Bruges der samme Træk til lo forskellige Signa ler -
f. Eks. som nævnt Indkørsels- og Gen nemkørsels-
signaler eller lo forskellige Togvejssignaler paa 
samme Mast - har disse enten to sammenkoblede 
Haandlag - Dobbeltsignalhaandtag - eller 
et enkelt saadant med en særlig Omskifter, hvor-
ved Haandtaget kan indstilles til at bevæge det 
ønskede Signal. Underliden betjenes tlere Signaler 
ved samme Haandtag ved Hj ælp af elektriske 
Signalarmskoblinger (se 27). Fremskudte Sig-
naler betjenes enten ved særlige Haandtag eller 
trækkes sammen med det Signal, hvortil de hører. 

Et Sporskifleaflaasningshaandtag betjener 
almindeligvis kun en Laas. Samhørende Laase for 
Nabosporskifter i et Forbindelsesspor har dog ofte 
fælles Haandtag. 

Et Sporskiflebetjeningshaandtag betjener 
som Hegel kun et Sporskifte. Ved Stangtræksanlæg 
har samhørende Sporskifter dog hyppig fælles 
Haandtag, ved Traadtræ ksanlæg derimod som 
Regel ikke. 

19. E l Sporskift e betjeningshaandtag 
værc opskærligt for al kunne fø lge Betjeningslaasens 
Bevægelse unci er en Opskæring (sml. 12). Det 
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egentlige Ha andtag er derfor her, saalænge det er 
indklinket i Stativet, løst fra sin Forbindelse med 
Omstillingsskiven (se 18), og denn e kan derfor frit 
følge Træ kkets Paavirkning. Førs l ved Udklink-
nin gen kobl es det Lil Omslillingsskiven , som det 
derefter ta ger med sig under Omlægningen. Naar 
Haa ndla get a ller inclklink es , løses Forbindelsen 
paany . 

Saafreml Sporskil'Le l slaar allaasel ved Allaas-
nings regislre t, kan en Opskæring dog volde Skacle 
paa Apparatet , og del maa derfor ikk e paaregnes, 
at den tør foretages (sml. 10). Endnu mindre tør 
e t kontrola f1 aase l Sporskille opslucres, da Kontrol-
laasene i Jukket Tilstand spærrer Sporskiftet, saa-
ledes at en Omstilling kun kan foreta ges voldeligt 
Yed en Sprængning af Forbindelsen (sml. Ul). 

Naar Sporskiftet opskæres, drejer Omstillings-
ski ven sig med 'fræk kel. Derved brydes der en 
Plombering ell er overklippes der en Opskærings-
stift og en rød mal et Flade paa Omstillingsski ven 
kommer tilsyn e paa Centralapparalets Forside og 
meld er det skele. Saalænge Omstillingsskiven ind-
tager denn e unormal e Stilling, kan Haa ndlagel ikke 
udklink es af Stativet, og der kan ikke paany ind-
still es en Togvej , hvori Sporskiftet indgaa r. Saa-
f'remt en saadan er indstillet, skal Signalet 
straks tages tilbage (sm l. 52). Apparatet bringes i 
Orden igen, ved at Omstillingsskiven drejes tilbage 
med en særlig N_øgle, Opsk æ rin gs n øg le n. 

Undertiden meld es en Sporskifteopskæring des-
uden ved Hingning, idet der i Centralapparatet ved 
Opskæringen sluttes en Opskæringskontakt. 

De opskærlige Betjeningshaandtag til Traadtræk 
er ved nyen· Former ofte indreltede saaledes, al 

Haandtaget stilles fast, hvis Trækket a f en eller 
anden Grund bliver for stramt eller for sla pt. 
Haandtaget kan da ikke udklinkes af Stativet, 
dersom Trækket er sprængt eller undergaaet utilla-
delige Længdeændringer som Følge a f Varmeskifte 
o. l. Saada nne opskærlige Betjeningshaandtag 
hruges derfor ogsaa ofte som Sporskifteatlaasnings-
haa ndtag. 

Et Haandtag, der er kommet i Uorden ved 
Forstyrrelser i Sporskiftetrækkel, rettes ved Op-
skæ ringsnøglen. 

20. Ved større Centralapparate r viser Aflaas- Allaas-. 
111ngsr<'g1-

n in g s registr e t (se 17 ) sig som en tydelig frem- sl r PI. 

Lrædende Del, der er anbragt ovenover Haandtags-
slativet eller paa deltes Forside ell er Bagside og 
stilles ved særlige Ha a ndtag, To gve js ha a n dtag e n e 
eller Togv ejshvirvl e rn e. Til en Togvej hører 
el for hele Togvejen gæld ende T ogvejshaa ndtag 
eller flere saadanne, hvert gældende for el bes temt 
Stykke af denne. Hertil sva rer vi sse Signal- og 
Sporskiflehaandlag, der a flaascs og fri gives ved det 
paagældende Togvejshaandtag, enten e t enkelt for 
et Signa] , et Sporskifte e. I. eller en h el Ræ kk e 
saadanne Haandlag. 

Togvejshaandlagene, der a lt efter Oms tændig-
hederne har Form som egentlige H a and Lag eller 
som Hvirvl e r, ha r en ten to eller tre Hovedstillinger. 
I første Tilfælde er Norm als tillin gen : skraal tilhøjre, 
og den omlagte Stilling: skraal tilvenstre, og 
Haandtaget raader da kun over en Togvej. T 
sidste Tilfæ lde er Midts t.illin ge n Normalstilling. 
Haandtaget bevæges h erfra op og ned . eller til højre 
og tilvenstre, og til hver af de to E ndestillinger 
svarer en Togvej. Ved nyere Apparater er Haand-



RO 

tagene i Hovedstillin gerne indklinkede i Stativet 
ved Fjederklinker. 

I A p p a r a t e t s N o r m a I s l i I I i 11 g er alle 
Sporskiftebetj en i ngshaandtag, S po rskifteallaasnings-
haand tag, Sporspærreh aa ndtag o . s. v . uaflaasede og 
kan frit omlægges. Derimod holder Atlaasnings-
registrel alle Haandtag for Mastesignaler atlaasede 
i deres Normalstilling , saalecles al et Signal ikke 
kan gives, forinden del paagældende Togvejshaand-
tag er omlagt. 

Togvejsh aa ndlaget kan ikke bevæges, forinden 
alle de paagældende Sporskifleh aa ndlag m. m . er 
rigtig stillede, det vil sige, forind en Togvejen -
eller vedkommende Del af denn e - er indstillet. 
Ved Haandtagets Omlægning aflaases disse Haand-
lag i den givne Stilling , og Signalet bliver frit. 
Naar Signalet gives , fastlægges TogYejshaandtaget 
og løses først igen, na ar Signal et lages tilbage. 

Til el trukket Signa! svarer altsaa en ganske 
bestemt Stilling af de paagældend e 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 - Togv ej s-lin ea ler der bevæges ved 
de til svarende Togvejshaandtag. Linealerne kan 
kun forskydes , saafremt de paagældende Sporskifle-
h aandtag m . m . slaar i fuldkommen nøjagtig Stilling, 
og omvendt kan disse Haa ndtag kun omstilles, 
saafremt Linealerne staar rigtig. Sti 11 es Ha and 
t a g e n e s k ø d e s I ø s t, b r i n g e s A p p a r a t e t d er fo r 
i Uorden. 

Mindre Centralapparater mangler undertiden 
særlige Togvejshaandtag. Allaasningsregistret er da 

selvvirkende og sammensættes af forskydelige eller 
omdrejelige Led, Spærkugler o. 1. , der indvirke 
·umiddelba rt - frigørende ell er aflaasend e - paa 
de forskellige Haa ndta g. 

21. Centralapparatets forskelli ge Haandtag er Ccn 1ru1-appara1c1s 
ved Form og Farve gjort indhyrdes skelnelige efter Uctslyrelsc. 
deres Art. Desuden er det ved Paaskrift angivet, 
Lil hvilke Togveje, Signaler, Sporskifter o. s . v. 
de hører. 

22 . Den i det foregaaend e beskrevn e a lminde- sp:ci-rPr i Cenlrnl-
lige Indretning af Centra lapparatet fuldstændiggøres ap para1e1. 

ved Indlæg af særlige Spærrer for dermed at skabe 
forøget Sikkerhed. De herhen hørende Indret-
ninger omtales i del følgende sammen med de 
paagæld ende ydre Anlæg. 

Centralapparatets Spærrer er ved Plomhering 
beskyttet mod ydre Indgriben. 

c. Sporskiftefastholder og Togvejsfastholder. 

2:-l. Et centralbetjent Sporskifte kan 
Iigvis frit omstil les naar Togve1"shaandtaget er og_ Tog-

' · vc,1sfast-

lagt tilbage. For at forebygge, at el modgaaende holder. 

Sporskifte omstilles under Befaringen, bruges særlige 
Spærrer, de saakaldte Sporskift e fastholder e. 
Disse er enten mekaniske ell er elektriske. Den 
mekaniske Sporskiftefast.holder ligger ude ved det 
Sporskifte, hvortil den hører, og foran dett e, saaledes . 
at den virker, forind en første Hjulsæt naar Spor-
skiftet. Den fastholder efter Omstændighederne 
Sporskiftetungerne, Sporskiftelaasen 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 Togv ejsfastholder i Forbin-
delse med det tilsvarende Togvejshaandtag i Cen-
tralapparatet. Den udløses, naar Toget kører over 
et bestemt Punkt a f Togvejen. 

Om Togvej s fastl æ gning og Fastl æ gning s-
fe lter se 80. 

24. D e n m e kanisk e Spor s kiftefastholder 
Sporski!le- (se 23) bruges i tre tvpiske Hovedformer der dog 
fastholder. J ' 

udføres noget forskelligt a f de forskellige Firmaer . 
Der skelnes m ellem Føl eskinn e r, Tr y k s kinn e r 
og Tid s p æ rrer. 

Fø l es kinn e n ligger som Regel paa Sporets 
Yderside. Den bevæges fra Centralapparatet i 
Almindelighed ved selve det paagældende Sporskifte-
haa ndtag. Ved Omlægningen enten h æves og 
sænkes Føleskinn en, eller den føres udefra ind 
imod Køreskinnen . Holder der en Vogn ved Skiftet, 
vil Føleskinnen under d enn e Bevægelse støde mod 
Hjulene. Haandtaget kan da ikke omlægges, Spor-
skiftet altsaa ikke omstilles . 

Tr y k s kinn e n ligger oftest paa Sporets Yder-
side. Den holdes ved Fjederkra ft oppe over Køre-
skinnen og trykkes ned , naa r et Hjulsæt kommer 
ind over denne. En Pal paa Trykskinnen bliver 
derved bragt i Indgriben med Sporskiftelaasen eller 
med en Stang, der er i F orbindelse med Sporskiftet 
eller Træ kket til denne, og fa stholder saaledes 

Sporskiftet i dets Stilling. 
Tidsp æ rren ligger paa Sporets Yd erside. D(;) l 

er en smal Pedal , som rager op over Køreskinnen 
og trykkes ned af Vognhjulene . Den virk.er vaa 
samme Maade som Trykskinnen til Spærring af 
Sporskiftets Omstilling. Da den imidlertid slippes 

af det ene Hjul , før den rammes af det næste, 
er Pedelarmen sat i Forbindelse med en Beholder, 
hvoraf Luften tildels presses ud , na;.ir Pedalen 
trykkes ned, og hvorved bevirkes, a t Pedalen først 
gaa r tilbage i Norm als tillin gen efter Forløbet a f 10 
i'I 12 Sekund er . Saalænge Pedalen er nedtrykk et, 
er Sporskiftet spærret for Omstilling. Tidspærren 
yder saaledes kun betin ge t Sikkerhed. 

2b. D e n e l e ktri s k e SJ) Or s kift e fas thold e r n,:,_, 
(se 2il) er en S1)ærre ved selve Bet1·eningshaandtaget Sporsl<ift•·-. ' fasth older. 
som den fa sthold er i dets Hovedstill inger. Den 
udløses ved Strømslutnin g over en ved Haa ndtaget 
a nbragt Fodkonlakt eller lignend e, der ska l sluttes, 
forind en H:rn ncllage t kan omlægges. Strømløbet er 
ført over en isol eret Skinn es trækni ng e. I. ved 
Sporskifte t. Slnlles Kontakten , medens del isol erede 
Stykke befares, afledes Strømmen genn em Vogn-
akslern e til den anden Skinnes træng og derfra til 
Jorden . Er Stræknin gen derimod fri , føres Strøm-
men tilbage til Centralappa ratet og udl øser paa sin 
Vej F astholderen ved 13etjenin gshaa nd lage t. Ved 
Haa ndtagel findes et Tableau, der vi ser, om Spor-
skiftet er frit , idel det da skifter F a rv e, naar F od-
konlakten sluttes . Bliver Ta bleauet derim od ufor-
andret, er den isol erede Skinnes træknin g besat, og 
Haandlaget kan da ikke omlægges. 

Den isol erede Strækning lægges saa tæ t ved 
Sporskiftet som mulig. Som F ølge af deltes Uyg-
ning bliver der dog foran Tungespidsen el Mellem-
rum paa 1- 2 m , der bevirk er, at Fas tholderen 
udløses , kort forind en sidste Hjul sæt har naae t 
helt hen til Skillet, og derfor aahn er en Mulighed · 
for Fa re. 

I Stedet for en isol eret Skinn es træknin g kan 
:1 
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man bruge en Tidkontakt , en Skinnekontakt, der 
holdes sænket nogle Sekunder, efter at Nedtryk-
ningen er ophørt. Ligesom Tidspærren (24) yder 
den kun betinget Sikkerhed . 

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

Den 26. D e n e l e ktri s ke Togv e jsfastholder (se 
elektri ske · 
Togvejs- 23) er en Spærklinke, der ved Togvejshaandtagets 
fnsth older . · 

Omlægning bringes i Indgriben med Togvejslinealen, 
saaledes at denn e fastholdes og ikke kan lægges 
tilba ge, forinden Klinken udløses. Udløsningen 
sker ad elektrisk Vej so m H.egel ved Togets Ind-
virkning, og da en ten ved dels første eller dets 
sidste Aksel. I første Tilfæld e sluttes Udløsnings-
strømmen over en Skinnekontakt eller en isoleret 
Skinnestræknin g paa passende Sted i Togvejen. 
I sidste Tilfælde sluttes Strømmen ved en Skinne-
kontakt og ledes derfra til en isoleret Skinne ved 
Kontakten , saaledes at Strømmen aJledes til .Jorden, 
saalænge Skinnen befares, og først , naar denne 
forl ades af det sidste Hjulsæt, føres til Udløseren 
i CentraJapparalet. 

Hvor Forholdene ikke tilsteder An vendeisen af 
Udløsningsapparater, der paaYirkes af Toget , be-
nyttes Udløsning ved en Nøgl e kontakt , der 
lukkes med en løs Nøgle. 

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

d. Elektrisk Signalarmskobling. 

Elektrisk 27. Elektriske Signalarmskoblinger anvendes 
Signnl-

urmskob· ved Signaler , der skal falde selvvirkende 
Jing. 

3fi 

paa Stop bag et forbikørend e Tog. De bruges 
desuden undertiden, hvor flere forskeJlige Signaler 
skal betj enes ved samme Ha a ndtag i Centralappa-
ratet. Koblingen indskydes i den Del af Signal-
trækket , der er ført op lan gs Signalmasten (se 9). 
Dette deles derved i to Dele, af h vi lk e den øverste 
er i fast Forbindelse med Signalarmen, medens 
den nederste bevæges med Signalb aa ndla get. Kob-
lingen beslaar i Ho vedsagen af en E lektromagnet 
og el Anker. Naar Ankeret hold es tiltrukket , er 
Signaltrækkets øvre og nedre Del fastforbundne, 
naar Ankeret er sluppet, kan der derimod ingen 
Bevægelse overføres ge nnem Koblingen. Sammen-
koblingen sker ved en elektrisk Strøm - Koh-
lingsstrømm e n - der sendes gennem Elektro-
m agnetens Vindin ger. Den sluttes ved en Konlakl 
i Centra lapparatet - Koblin gskontakt e n - der 
bevæges af det til Signalel svarende Togvej sh aand-
tag. Ved Togvejens Indstilling slutt es derfor Koh-
lingss lrømmen , og naar Signalhaandtaget cterefter 
omlægges, trækkes Signalet. 

Skal Koblingen udløses a f Toget , er Koblings-
strømløbet gjort saaledes afhængig af en Skinne-
kontakt og en isol eret Skinnestrækning i Togvejen, 
at Strømmen brydes, naa r Toge t har passe ret disse 
med sin sidste Aksel (sml. 21-i). Signalet fald er da 
paa Stop. 

Som foran næv nt bruges elektri ske Armkohlin ger 
undertiden, hvor fl ere Signaler betj enes ved samme 
fJaandtag. Ved Haa ndtagets Omlægning bevæges 
kun den eller de Signalarme, der svarer til den 
indstillede Togvej , idet de øvrige Koblingskontakt er 
ikke vil være si uttede (se 18). 



Hækk e-
følge-

e. Spærrer ved Signalhaandtagene. 
28. Signa ler , der skal gives i en bestemt Følge-

o rden - I'. E ks. e t T og \'ejssigna l før et Hoved-
signal , el Udkørselssignal før et Gennemkørsels-
signal - , afl aases un derti de n i Ræ kk e, saaledes 
at denn e Rækkefølge bli ve r tvungen for Signalgi v-
nin gen , og Signa lerne dog ka n tages til bage i en 
hvi lkenso mhe lst. Orden. Hertil bru ges en Hæ kk e-
fø l ges tyrin g. 

Hækk efølges lyrin gen er en Spærre, der virk er 
mellem de paagæld ende Haa ndtag i Centra la ppa-
ratet. I Si e m e n s & H a l s k es Anl æg b rnges ofte 
en St y r epa l , de r bevæges med T ogvejsh aa ndlage t 
f'or del s id ste Signa! og s taa r i Forbindelse med 
Signalhaandtnge t l'or del f'o regaaend e og efterprøver, 
0111 Haandtaget f'or delle er oml ag t. Ved Sc hn a h e l 
& H e nnin g s æ ld re Anl æg bru ges paa tilsva rend e 
l\faa de el St y r e p e ndul ved Signa lha a ndlagene, 
og ved de nyere Anl æg (Bru chsa ls) bru ges særli ge 
V ægtsta ngsf'o rbi nd elser i sa mm e Øjemed . 

Sl'lvsl!'"""'' 2ll Signaler der l·un m·ia kunne gives en 
og I• uld - "- ' .._ c: ' \. ' ' 

f11 r ings- ()ang for h ver Cang de er fri givne indrettes til 
s pa•rn·. ' •. ' 

S e lv s p æ rrin g, saa ledes a l Signa lh aa ndtaget af-
la aser sig se lv, id el de t sættes tilbage i Norm al-
slillingc11 . Delle udvirkes ved en S e l vs p æ rr e, 
der er indlagt i Haandt age t. Ud løs ningen J'oregaa r 
paa forsk elli g Maade a lt eft er Spærrens Bes tem-
melse. Navn lig frem hæ ves fø lgend e Tilfælde: 

a . S e lv spæ rr e i S i gna lh aa n dtage t m e d U d-
l øs n i n g ve d T ogvej s h aa ndt age l fo re kom-
mer enten selvstæ ndi g eller i Forbindelse med 
videregaac nd e Spærrin ger so m nedenfor unde r 
b. og c b eskrevne. Selvspærringen indtræder, 
id et Signalha a nrlta ge t lægges tilba ge, og Sp:l'rr<" n 

!' 

,. 

udløses, naa r T ogvejshaandtaget derefter sættes 
i Norma lstillingen. Signalet ka n altsaa kun 
gi ves en Ga ng, for h ver Gang det er fri givet 
ved Togvejsh aa ndtaget. 

h . S e l vs p æ rr e i Si g n a lha a ndt age t i Forbin-
de l se m e d Sl a t io n s blok fo rekommer, hvor 
et Signa l paa en Signalpost kun maa kunne 
gives e n Ga ng, fo r hver Ga ng det er frigivet 
fra Komma nd opos ten . 

Selvspærringen indtræder, idet Signalhaa nd-
lage t sættes tilbage i Norm alstillin gen, og Spæ r-
ren udl øses almindeli gvis ved Togvej shaa nd-
lage t , so m beskrevet und er a. Ved .J æv n-
st rø m ss t a ti o n s b lok kommer Togvejshaand -
laget slra ks under Blok la as, idet det sælles 
tilbage. Ved V e k se ls lr ø ms s t a ti o n s blok er 
der i T ogvejshaandlage l indl agt en Selvspærre 
(se 31), der først udløses, naa r Haandlage l 
bli ver blokeret. I begge Tilfælde bli ver Sig-
nale t fø rst frit , naa r det paa ny debl okeres fra 
Komm a ndoposten. 

c. S e I v s p æ rr e i S i g n a Ih a a n d t age t i F o rbi n-
d e ls e m e d S p o rb e s æ tt e l sess p æ rr e i Ce n-
t r a l a pp a r a t e t omta les under B2. 

cl . S e l vs p æ rr e i Si g n a lh aa ndt age ti F orbin-
d e ls e m e d Str æ kning s blok (se 11 4) fore-
kommer almindeligvis kun , h vor en Blokstræk-
ning begynder , hvad der sa a godt som altid 
sker ved et Stationsudk ørselssignal. Spærren 

idet Signale t' blokeres. Signalet kan 
altsaa kun gives en Ga ng, for hver Ga ng det 
er Jrigivet af den fora nliggend e Post. 



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-
ledes skal nævnes: Snapspærren, 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 Atlaasningsregistret paa 

Centralapparatets Forside, samt de forskellige For-

bi n del ses spærrer med Selvspærring (se 83). 

Undertiden forenes Selvspærre og Fuldførings-
spærre i en enkelt Spærre: Selvspærre merl 
Fu ldfø ri n gss pæ rrin g. 

f. Spærrer ved Togvejshaandtagene. 

30. Ved Togvejshaandt.agene kan følgende Spær-
Togvejs- rer forekomme: 
huand-
tagene. a. den elektriske Togvejsfastholder (se 26). 

Selv-
spærre. 

b. Hækkefølgestyringen (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 

:-HJ 

denne. indrettes Lil Se 1 v spærring, saa ledes at de 
aflaaser sig selv, idet de sættes tilbage i Normal-

stilling. Dette udvirkes - paa lignende Maade 
som ved Signalhaandlagene - ved en Selv-

spærre, der almindeligvis findes sammenbygget 
med en Forbindelsesspærre (se 83). Spærrin-
gen hæves, naar Haandlagene 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 Tilst.and tilkendegives som Hegel 

ved en Hække Tableauøjne, et for hverl Spor. 
Normalstillingen er .. Øjnene hvide. Farven foran-
dres til rød eller sort, naar ved kom men de Togvej 

indstilles, og skifter først igen til hvid, naar Ud -

kørselslogvejen tages tilbage. 
Sporbesællelsesspærren Yirker undertiden sam-

men med videregaaende Spærringer i Centralappa-

ratet. Den forekommer saaledes ofte i Forbindelse rped 
Selvspærre for Hovedsignalhaandtaget. . Denne Selv-
spærre udløses i saa Fald, naar Indkørselstogvejen 
tages tilbage (se 29). Indkørselssignalet kan derefter 
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gives paan y m en ikke for sa mm e Togvej , idet de 
tilbagelagte Ha a ndtag for denne er s pærrede ved 
Sporbesæ ttelsesspærren og ikke kan omlægges pa a ny. 
Spæ rrin gen virker a ltsa a her fra det Øj eblik, Ho-
vedsignalet tages tilbage. Yderligere Sikkerhed 
skaffes undertiden ved Anvendelse a r e 1 e k t ris k 
Si g n a larm s kohlin g (27) med Udløsning ved 
Skinnekonta kt. El Tog bliver da strak s efter 
Forbikørslen dæ kket a f Signalet, og den videre 
Betj ening i Centra lappara tet bliver tvungen. 

Da Udkørselslogvejen kunde lænk es indstill et 
og taget tilbage, ud en a l Toge t kørte ud , og Spor-
besæ llelsess pærren derved vilde hlive udløst 
Ulide, er Uc:ikørsels togvejshaa ndtaget ofte udstyret 
m ed e l e ktrisk To g v e j s fa s thold e r (26 ), sa aledes 
at det vel kan omlægges , m en ikk e lægges tilbage 
før Udkørslen er foregaaet. 

Sporbesæ ttelsesspærren virker selvfølgeligt ogsa a 
under en Genn em kørse l. 

Paa Stationer, der ikke har Signal for Udkørsel 
og dertil sva rende Togveje, anvendes undertiden en 
rent m ekanisk indrette t saa-
ledes, at Togvejshaandtagene holdes bundne i Normal-
stillingen. Alle Togveje til et bestemt Spor frigi ves 
ved at indstikke og omdreje en Nøgle i det til 
Sporet svarende Nøglehul, og naar derpaa en a f de 
fri givne Togveje indstilles, spæ rres de øvrige og 
holdes vedblivende spærrede, efter at Togvejshaand-
taget atter er lagt tilbage i Normalstilling. 

Et efter Frigivning indstillet og igen tilbagelagt 
Togvejshaahdtag kan ikke atter indstilles uden for-
udgaaend e fornyet Drejning af Nøglen , og paa den 
anden Side kan en Nøgle ikke drejes tilbage og 

I 

I 
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udtages, forind en en a f de fri givne T ogveje har 
\!æret indstill et og aller er laget tilba ge. 

Ved Krydsninger e ll er O verhalinger benytt es en 
sæ rl'ig Nøgle m ed sit til sva rend e Nøglehul , hvoryed 
T ogvejene paa begge de paagæld ende Spor fri gives 
sa mtidig, sa aledes at der kan indstill es en (og kun 
en) Togvej paa hvert a f de to T ogvej sspor. 

Ved en æ ldre Form a f sid s tnævnte Sporhesæl-
telsessp ::c rre er Togvejene norm a lt fri e, men a lle Tog-
veje paa et bestemt Spor spæ rres a utom a ti sk , naar 
en a f disse indstill es og tages tilbage. F rigø relsen 
sker ved en m ed Hæ ngela as a tlaase t. Udløsnings-
knap eller ved en særlig Udl øsningshvirvel, der kun 
kan omlægges, n aa r lnd gangssporskillern e er om-
stillede til det mod satte Spo r. 

Ved ovennæv nte rent meka nis ke Spo rbesætte lses-
s pæ rre er Afviklin gen a f T ogvejene a llsaa ua fh æ ngig 
ar Togpassagen , h vorfor Ordnin gen kun yder en 
betinge t Sikkerhed. 

C. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 
Bla ndt de forsk ellige F ormer af centralise-

rede Kraftbetj eningsa nl æg (se 4) e r ved Sta tsbanern e 
det e l ektri s k e C e ntr a lb e tj e nin g s a nl æg hidtil 
det eneste a n vendte. I Enkelth edern e udføres dette 
noge t forsk elligt af de fo i·skellige Firmaer. Stats-
banern e har Anlæg af Si e m e n s & H a l s k es (S. 
& H. 's) samt af Allg e rn e in e E l ektricit a t s-G e-
s.e ll sc haft s (A. E. G.'s) T y pe. 

Ved disse e l e ktri s k e Ce ntr a lb e tj e nin gs -
an 1 æg foretages Sporskifternes og Signalern es Be-
tjening ved et Central appara t og sker Yed Hjælp 

Indle d -
ning og 

Ove rs ig t. 
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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 slaar ved K ab-
l er i Forbindelse med Centralapparatet. 

I Centralapparatet findes en Række Haand-
t ag, 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 Kraftstrømmen til 
de forskellige Motorers Bevægelse. Strømspændingen 
er ved S. & H.'s Type ca. 140 Volt, ved A. E. G.'s 
Type ca. 160 Volt. Kontrolslrømrnen, 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 Ko b 1 in g s-
s t rømme n til Signalerne (se 43). De forskeb 
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-
batteriet, 

I I 
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a. De ydre Anlæg. 
34. H verl Sporskifte har sin Motor (se 33). Spo•1·skifle-mo or og 

Motoren sættes i Gang naar der tilføres den Kraft- Sporskifte-' Jans. 
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 Sporskiflelaas bruges ved Statsbanerne 
S c h n a b e 1 & H e n n i n g s B et j e n i n g s I a a s 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 Friktionskohling, 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 et Kontrolslrømløb og el 
Kraflslrømsløb (se33). NaarSporskiftet staar atlaaset 
i en af sine Hovedstillinger, og Motoren er i Hvile, 
er Kontrolstrømløbet sluttet. Det afbrydes, naar 
Sporskiftehaandtaget . omlægges - eller tilbage-
lægges - samtidig med, al der tilføres Motoren 
Kraftstrøm til Sporskiftets Omstilling. Naar Om-
stillingen er fuldført, afbrydes Kraflstrømmen selv-
virkende, og Konlrolstrømmen sluttes paany. Kon-
trolstrømmen er ført over el Tableau i Central-
apparatet, og af dettes Farve kan man derfor 
aflæse, om Strømmen er sluttet, altsaa om Sporskiftet 
staar i den til Haandtaget svarende Hovedstilling 
(se 45). 
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Hvis de r er en Hindrin g fo r Tun ge rn es 
Bevæ g e lse, vil Sporskiftet blive sta aende i en 
Mellems tillin g, og Kon lro lstrømmen vedbli ve at være 
afb rud t. Friktionsko blin gen vil so m Hegel udløses, 
og Motoren løbe videre. Forholdet er d og noget 
fo rskelli gt ved de fo rskellige Mo to rty per. Ved S. 
& H.'s ældre T y pe h a r Motoren en bestemt End e-
stilling. Naar denn e e r naae t , vil Krafts lrø mløbet 
blive a fbrudt , og herefter vil a ltsaa begge S trøml øh 
være brudte. Ved S. & H .'s nyere T ype saml ved 
A. E. G. 's T y pe b li ve r Motoren ved a t løbe, indtil 
Haa nrltage t lægges tilbage, ell er - i givet Tilfæ lde -
inrl til en Smellesikring i Kra ftstrø ml ø bet bræ nder 
o ve r. H vis F riklio nskoblingen ikke udløses, vil 
Mo toren bli ve staaend e, og - ved a lle de a n vendte 
T y per - vil efter et Par Sekunders Forlø b Smelle-
sikringen i Kra ftstrø mløbet b rænd e over. 

H vis Spo rsk iftet o p s k æ r es, af brydes ell er a fl e-
des Kontrol strømm en selvvirk ende . Ved A. E . G.' s 
sa ml ved S. & H .'s nye Mo tortype Yil der som 
Hegel sa mt idigt smelte en Sikrin g 1 . Kontrol 
s trø ml øbet. 

Om Sm eltesikrin ger se 4 7 og 48 . 
3f>. Ved særlig vi gtige Sporskifter k a n ma n 

ska ffe yderlige re Sik kerhed ved Konlrol a fl aasning 
af Tun gern e, saa ledes a t Sporskiftets Kontrolstrøm 
ikke ka n sluttes, fø r Tungern e er a tla ased e. 

36. E t S porskifte kan sikres mod utidig Om-
stillin g ved en Sp o r s kift efas th o ld er. Denn e 

I ogveJs-
fas tholde r. o mtales næ rm ere under 41. Paa til svarende Maa de 

sikres en hel T ogvej ved en To gvej s fas thold e r , 
se herom 42. 

Sig na le r. 37. Ved S. & H. 's T y per bevæges Signalarmen 
a f en S i g n a lm o tor omtren t paa sa mm e Maa de 
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som Sporski ftet af Sporskiftemotoren . Til h ver 
Motor h ører et Kontrolstrø ml øh og et Kra fts trøm -
løb (se 33). Kontrolstrøm m en er ført over et T a b-
lea u i Centra lappa ratet. Af delles Fa rve ka n ma n 
a fl æse, om Strømmen løber ell er ikk e. 

Den meka ni ske Fo rb indelse m ell em Mo tor og 
Signa la rm er fø rt over Ankeret for en Elektro magnet 
- K o blin gs m ag n e t e n - , og Moto ren ka n kun 

Signa lel, naa r .Magnelen holder delte Ank er 
Lillrukke t, del vil s ige: naa r Ko blin gss t rø ml ø h e t 
er sluttet genn em E lektrom agnetens Vinrlinger. 
Koblin gsstrømm en er fø rt ove r en Hække Konta kte r 
i Centra la p pa ratet , saaledes al Signa let kun ka n 
gives, naar den 1iaagæ ldend e T ogvej er rigtig ind -
stillet. Opskæres et ar dens Spo rskift er, elle r at 
Signa le t er vis t, hrydes Kohlin gsstrømm en , og Sig-
na let fa ld er paa Sto p. 

Kob lin gskonta k ter kan iø yri g t indsk ydes over-
a ll, saaledes at det ka n gøres muligt fra el h vil ke t 
som hels t Sled af Sta tio nen at a fbryde Strøm -
løbet og dermerl sæ tte Signa let i No rm alstilling. 
Som Hege l gø res Kohlin gen a fh æ ngig a f en Skinne-
konta kt , undertiden i Forbin de lse med en isoleret 
Skinne i T ogvejen . Naa r T oget passerer denn e 
m ed sit første eller s it s id ste Hj ul sæt, ra !der Signalet 
paa Stop bag T oget og <l æ kker derved dette. 

Signa lets Kontrolstrø m løber naa r Signa l-
haa nd lag , Signal mo tor og SignaJ a rm s taa r i sa m -
menh ørend e E ndes tillin ger . 

Ved A. E. G.'s Anl æg betjenes Signalerne a l-
mindeligvis verl Hj æ lp af So lenoide-Motorer :l: Elek-
tromagneter , h vis Ank er bevæger sig inde i en 
Traadrull e paavirkel a f Strø mm en i denne. Signa l-
a rm en er i Heglen i di rek le Fo rhi nrl else 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 a t bringe 
den i Stopstilling. Signala rmen fastholdes i Stop-
s tillin gen ved en Spærring paa Ankeret til en nor-
malt strømløs E lektromagnet »Spærringsmag-
neten « ; denn e Spærrin g hæves, naar der ved 
Omhrgning ar Signal haa ndtage t sendes Strøm gen-
nem Spærringsmagneten. Signalets Stilling kon-
trolleres derved, a t Kontrolstrømmen gaar over en 
i Forbindelse med ovennævnte Anker anbragt Kon-
takt, der er slull et, naa r Ma gneten er strømløs, og 
videre over en. Elektromagnet m ed Tablea u paa 
Betjenings posle11. 

Om Betjening af fl ere Signaler ved samme 
Haandtag, se 43. 

b. Centralapparatet m. m. 
c:"ntr:i1- 38 (' t I t t h 1· 1 d H cl ""l'"rate ts . ,e n ra appara e a r ø gen e ove -
1 dele: 

1-Ianncltai;. 
No r1nal-

stilli11ger. 

Ha a nd tag e 11 e for Signaler, Togvej e og Spor-
skifter og de til Haandtagene hørend e Kon-
takter og Tabl ea u e r. 
D e t m e kanisk e og d e t e l e ktrisk e Aflaas-
nin gs r eg ist e r . 
Stativ e t , der omslutter Allaasningsregistrene, 
og i hvilk et Haandtagene o . s . v. er anbragte. 

:rn. Indenfor 1-Iaandtagene skelnes mellem : 
Sporskif"tehaandtagene, hvorved Sporskir-
tcrn e betjen es eller allaases. 
To g vej shaan dtagene og undertiden Gruppe-
haan d tagene, der gennem Allaasningsregi-
strene tilvejebringer den fornødne Afhængighed 
mell em Sporskiftern e og Signalerne . 
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Signalhaandtagene, hvorved Signalerne be-
tjenes. 

Haandtagene har Form som K n a p per eller 
som Hvirvler. De er i Hovedstillingerne ind-
klinkede i Stativet. Deres Norm als tilling svarer for 
Signa!- og Sporskiftehaa ndtagenes Vedkommende 
Lil de paagældende Signalers og Sporskifters Nor-
malstilling. I Togvejshaandtagenes Normalstilling 
er Signalerne bundne , medens Sporskifterne frit 
kan omstilles. 

Undertiden er de til samme Togvej svarende 
Signal- og Togvejshaandtag samlede i et enk elt 
Haandtag - To g vejssign a lhaandtaget. 

Sporskiftehaandt age n e har lo Hovedstillin -
ger, Normalstillingen og den omlagte Stilling. 
Hvirvlerne staar i Norm alstillingen: skraat til-
højre, i den om lagte Stilling : skraat til venstre, 
Knapperne foran paa Centralapparatet (S. & I-I.'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 Normal stillingen: skraat til-
hage, i den omlagle Stilling skraat fremad. 

Togvejsha a ndta ge n e har tre Hovedstillinger, 
Midtstillingen - som er Normalstilling - og to 
Endestillinger. I Midtstillingen staar Hvirvlerne 
lodret, m eden s Knapperne viser lodret Pil (S. & I-I .) 
eller staar lodre t (A . E. G.). Gruppehaandtagene 
har to Stillinger, Normalstillingen (Knappens Tvær-
streg eller Pil skraat tilhøjre) og den omlagte Stil-
ling (Tvær'streg skraat til venstre) . 

Signalhaandtagene er indrettede som Spor-
skiftehaandtagene. 



48 

To gvejssignalhaandtagen e, der hver kan 
svare til 2 forskellige Togveje, hnr i Normalstillin-
gen lod ret Pil, ved indstillet Tog vej sk raa Pil til-
høj re eller tilvenstre, og ved indstill et Signal vand-
ret Pil. 

Et f-Iaandhlg maa und er ingen Omstændigheder 
sæltes i en Mell emstilling. 

S
1
'p

1
<!rskil'I<'- 40. S pO rsk j fl ehe tJ• e Il i Il gs ha a Ild la !!els 10 
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Hovedslillinger svarer Lil de lo Sporskiftestillinger, 
Normalstillingen til Sporskiftets Normalstilling (3\:l). 
Naar Haandtaget omlægges, tilføres der Motoren 
Kraftstrøm. Sporskiftet be v<cger sig da om i den 
tilsvarend e Stilling, hvoreller Kraftstrømløbet af-
brydes. Still es I-Iaancit agel tilbage, faar Motoren paa-
ny Kraftstrøm og stiller Sporskiftet tilbage (sml. 34). 

Naar Haandtaget oml<cgges ell er tilbagelægges, 
brydes Kontrolstrøm men til Sporskiftet, og et ti I 
delle hørend e Tableau - J{ontroltabl ea u e t -
skifter Farve. Naar Omslillingen er fuldført, sluttes 
Kontrol strø mmen paany, og T <tbleauet antager da 
sin oprindelige Farve. Naar Konlrolslrømløbet af-
brydes, sluttes en Vækk e rkont a k l i Centralap-
parate t, og en V æ kk e rklokk e ringer derfor, saa-
Jænge Omstillingen staar paa. Er der en Hindring 
for Tungern es Bevæge lse, vedbliver Klokken al 
ringe. Ligesaa meldes en bl. a . ved 
Vækk erringning. 

Om Forstyrrelse ved Sporskiftet og Fejlens 
Afhj ælpning, se 34 og f>3 . 

Sammenhørende Sporskifter betjenes ofte ved 
sa 111 me Haandtag i Cen trala ppara let. Kontrolstrøm-
løbet bliver da først sluttet , naar alle de paagæl-
cl ende Sporskifter slaar rigtig . Til et Haancitag 
hører sj<elcient m ere end to Sporskifter. 
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41. Ved Betjeningshaandtaget indlægges under-
tiden en elektrisk Sporskiftefastholder for al 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. tæ t foran eller i selve Spor-
skiftet. Saalæ nge 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 ført over et T ableau ved Sporskifte-
haandtaget -- Sporskiftesp æ rringstab'leauel. 
Af dettes Farve kan man aflæse, om Sporskiftet er 
frit eller ikke (sml. 45), ved S. & H.'s nye re Type 
dog først eller 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. Togvejshaandtag e l har som anført tre Togvejs-. ' ' lwand tag 
Hovedstillinger. Midtstillingen er Normalstilling, de 
to Endestillinger svarer hver til sin Togvej. !iolder. 

· Gruppe-
Mellem Togvejshaandtag og Sporskiflehaandtag haandtag. 

er der som Regel tilvej ebragt en mekanisk Afhæn-
gighed ved et Aflaasningsregister som de ved Haand-
betjeningsanlægene forekommende (se 20). Tog-
vejshaandtaget kan da ikke bevæges, forinden alle 
til Togvejen hørende Sporskiftehaandtag er rigtig 
stillede, og det atlaaser i omlagt Stilling alle disse 
Haandtag, saaledes at de fastholdes, indtil Togvejen 
tages tilbage. 

I omlagt Stilling spærres Togvejshaandtaget ved 
'1 
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en elektrisk Togvejsfastholder, en Spærre-
magnet, der som Hegel falder i Indgriben, straks naar 
Haandtaget er omlagt. Spærrens Stilling fremgaar a.f 
et Tableau ved Haandtagct - Togvejstablea u et - , 
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 Skinnekontakl , eventuell i 
Forbindelse med en isoleret Skinne, en Nøglekon -
takt eller lignende. Samtidig med Udløsningen 
sluttes en Vækkerkontakt i Centralapparatet. 
Togvejsvækkeren vedbliver at ringe, indtil Tog-
vejen tages tilbage. 

Ved nyere Anlæg er Fastholderen gjort saaledes 
afhængig af en Kontakt ved Signalarmen, a t Sig-
nalet ska I vise Stop, forind e n den bliver udløst. 

Kunstig Udløsning af Fastholderen kan ske ved 
en - plomberet - Hj æ l p e kon takt. 

Ved Siemens & Halskes nyere Anlæg forekom-
mer som en Slags supplerende Togvejshaandtag 
de saakaldte (iruppehaandtag, 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 Ind- og Ud-
kørselstogvej e, og findes da i Centralapparatet 
ligesaa mange Gruppehaandlag, som der findes 
tilsluttend e Strækningsspor ; et fra en Station ud-
gaaende Dobbeltspor regnes i denne Henseende 
som bestaaende af lo adskilte Slrækningsspor. El 
Gruppehaandtag er i Normalstillingen spærret af de 

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. Sta-
tionsposternes Togvejshaandlag er normalt bundne 
al' Kommandoposten , medens denne frit kan om-
lægge Togvejshaandlag og Gruppehaandtag, naar 
den har indstille t sine Sporskif'ler. Ved Gruppe-
haandlagcnes Omlægning slulles et Slrømløh, der 
frigør de paagældende Togvejshaandtag i Stations-
posterne, og ved disses Omlægning bindes Gruppe-
haandtaget i den omlagte Stilling. Gruppehaand-
laget bliver paan y frit, naar Togvejshaandtaget 
paa Stationsposterne tages tilbage. 

43. Signa 1 ha and tagets to Hovedstillinger 
svarer til Signalets to Stillinger , Normalstillingei1 
til Signalets Normalstilling. Naar Haandtaget om-
lægges eller tilbagelægges, li Iføres der Motoren 
Kraftstrøm , og Strøm men afbrydes se! vvirkende, 
naar Motorens Bevægelse er fuldført.. Ved S. & H.'s 
Anlæg er Trækket mellem Motor og Signalarm 
ført over en elektrisk Signalarmskobling , saaledes 
al 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 Arm en kan kun bringes i Kør-
stilling og holdes i denne , saalænge Strømmen er 
sluttet. 

Til Signale t hører el Kontrolstrømløb, der kun 
er sluttet, naar I-Iaandlag, Motor og Signalarm 
staar i samhørende Stillinger. Det brydes, naar 
J-laandtagel omlægges, og slulles paany, naar Mo -
Lorens Bevægelse er fuldført. Ligesaa brydes det, 

4* 
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naa r Signa lkohlinge n udløses, saa a l Signa lel fald er 
paa Stop. Konlrolstrømm en er ført over et T a bleau 
ved Signa lhaand laget - K o ntrolt a ble a u e t. 

·signa lhaa ndlaget er one gennem Togvejshaand-
laget afla ase t ved All aa sningsregistret paa samme 
Ma ade so m ved J-Iaandbetj eningsa nlægene, m en det 
beh øver ikke a t væ re det. Det er derimod altirl 
i Normals lillin gen fa stholdt ved en Spærrema gnel, 
der udløses, id et Koblin gsstrømm en eller el tilsva -
rend e Strø mløb sluttes. Delle Strøml øb er ført over 
en Rækk e Kontakter ved Sporskifteha andtagene, 
saaledes at rl er først kommer Strøm, naar alle 
Togvejens Sp o rskif1 e r staa r i nøjagtig Stilling, 
saml over en Kontakt verl Togvejshaa ndlagel og 
som Hegel ogsaa ved T ogvejsfastholderen , saaledes 
al. ogsaa di sses Stilling bli ver overvaaget. 

Signa lh aa nd tage l ka n derfor kun omlægges, naar 
hele T ogvejen er rigti g indstillet, og Signa let fald er 
paa Stop, saa fremt en Forsty rrelse indtræder, efter 
at det er givet. 

Koblingsstrømmen er fø rt over el Tableau ved 
Signalhaa ndtage t, Koblin gs labl ea u e l, der skifter 
F arve, naar Strømm en slutles og brydes. 

Sa mme 1-I aa ndtag ka n betj ene fl ere forskellige 
- indby rdes (j endtlige - Signa ler. Ved dets Omlæg-
nin g bevæges kun det Signa !, for h vilk et Koblings-
s lrømmen er sluttet, allsaa, hvis T ogvej er indstillet. 

Ved sa mm e Haa ndtag ka n betj enes en Række 
Signaler, der h ører Lil samm e Togvej . Ved Hvirv-
lens Omlægnin g frækkes Sign alern e da i Række-
følge, saa ledes a l det Toget (jæ rn esle Signa! bliver 
giYel førs t. Sa mm e Haa ndtag ka n I'. Eks. betjene 
T ogvejssigna l, Hovedsignal og fremskudt Signa! 
for en T ogvej . 

44. Ved nyere F o rm er af Centralapparatern e T'!g"c.is-

bliver Togvejshaandtagene som foran anført (se 89) 
ofte tillige brugte som Signalb aa ndtag. Togvejen 
aflaases da und er den fø rs te Halvdel a f Haa ndtage ts 
Omlægning, og Signale t trækk es, na a r Omlægnin aen 
er fuldført. b 

Saada nn e Centrala ppa ra ter si ges a t have T og-
v ejs s i g n a l h a a nd t ag. 

45 . T a bl ea u e rn e ses udefra som smaa runrl e T :i bl 1·:1111·1" 

Rud er i Centrala ppara te t, bag hvilk e der vises for-
skellige Fa n •er. De forskelli ge T a bl ea u r, r er anbrag te 
ved de Ha a ndlag, hvortil de høre. 

a. Ved hvert Spor s kirt e h aa ndl ag find es el 
Konlrolla bl ea u og - saa fremt Haa ndtage t har 
elektri sk Sporskiftefa s thold er - tillige el Spor-
skift e sp æ rrin gs t a bl ea u. 

1. Kontrol tabl ea u e t (se 40) er h vidt , saa-
læ nge Konlrolslrøml øhel er slull.el. Del 
bliver sort, naa r delle Strø ml øb brydes, 
allsaa bl. a . medens Sporskiftet omstill es , 
og naa r <l et opskæ res. 

'2. S p or s kift e s p æ r ri n g s t a bl e a u c l (se 41) 
er ved de ældre T yper i Norm a lstillin ge n 
h vidt. Det bli ver sort, naar Sporskiftet -
ell er egen lli g den iso lerede Ski nn eslræk ni ng 
- b efares, a llsa a saa længe Haa ndlage t er 
spærret a f Sporskift efa s th olderen. Ved 
nyere Anl æg af S. & H.' s T ype er Spor-
skiftespærringsta bleauels Fa rve norm a It 
h v id m e d va ndr e l bl a a Str eg og for -
vandl es til h e il h vid , saas na rt Sporskille-
haandlage l udtrækk es. E r der Vogne paa 
den isolerede Skinn e, skifter Tablea uet ikk e 
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F a rve, og Spo rs kiftehaa ndt aget k a n ikk e 
om 

b. Ved hvert T og v e jsh aa ndt ag find es i Heglen 
et ell er t o T ogvejsta blea u er - og saa fremt 
Udløsningen sk er ved iso lere t Skinn e og Skinne-
k onta kt - undertiden tillige e l eller to Spæ r-
ringstablea uer . H vis H aa ndlaget kun har et 
enkelt T a blea u eller el T a bl ea uer, er de lle 
fælles for begge d e t o T ogve je, h vo ro ver Haan d -
tage l raad er . F indes d er d erim od lo enkelte 
Tableauer ell er to Sæ l Tablea uer, sva rer h ve rt 
til sin Togvej . 

T ogve j s t a bl ea u e t vise r ved S. & H .'s 
Anlæ g som Hegel i Normals tillingen , a l Haa nd-
lage l i en Signa l- eller Be tj eningspos t er s pærret, 

· og i en Ko mma ndopos t er f'ril, m ed ens del 
til svarende Haa ndt.ag ved A. E . G.'s Anl æg 
i en Sign a l- elle1: Betj enin gs post er fri t, og i 
en Ko mma nd opos t er spærre t.. Under Ind-
stilling og T i lbagetagning ·a r en T ogvej a n give r 
T a bl ea uvek s-lin gern e Haandtage ts f'ornndrede 
Ti Is la nd. 

e. Ved Si g n a lh aa n dlage n c lindes Si g n a lt a-
b I ea u e r , der a ngive r, naa r Ko hl in gs- og Ko n-
lro ls lrø mløbene er s i u llcde, sa mt a ngive r Si g-
na lernes Stilling. 

Sporskifte- 46. Sporskifl evæ kk e r e n er en clcklri sk 
\' æ kk c r og . "' . . J( 
T ogvejs- Kl okke 1 Centra lap para lel , der rin ger , naa r o n-
væ k kcr . trol s trø mm en Lil e t Sporski ft e a fbr ydes , a llsaa hl. a" 

n aa r el Spo rs kifte oms till es, n aa r d el o psk :-c res o. 
s. v . (s m I. 4 0). 

T ogve js væ kk e r e 11 e r 
Klokke i Cen lrala pp a ra let. 
T ogvej s f'a s tho lder udløses, 

lige ledes en elektri sk 
Den rin ger , n aa r e n 

og Væ k n ingen bringes 

til Opbø r, naar de t til svarend e T ogvej shaa ncttag 
sæ ttes i Normalstilling (sml. 42). 

47 I h ve rt Krafts lrøml øb og hvert. Kontrol-
. · · s1k r1nge r , 

s frø mløb er der i Centra lappa rate t indsat Smelte-
sikringer , som b ræ nder over, naa r Strø m styrken 
vokser over den tillad elige Græ nse (sml. 48). 

Ved S. & H. 's ældre Anlæg find es paa Posterne 
Ladningstavler m ed en Strøm skifler , d er bruges til 
Ladning a f de mindre Akkumula lo rba lleri er , fra 
h vilk e de elektri sk e Strøml øb til de iso lered e Skin-
ner og Skinneko nta k ter m . m . udgaar . 

Ved A. E . G.'s Anlæg forefind es Fordelingstavle i 
Pos terne m ed d e fo rsk ellige Maalere, Afbrydere o. s . v. 

48. St at i ve l hvori Haa nd lagene sidder - se Cent ral-
' a\J>aru tets 

- er paa a lle Sider beklædt m ect Plader ell er cts ty r . 

Gl as, sa aledes a l Afla a snin gsregis tret, de forskellige 
Kontakter og Spærrer ved Haa ndtagene, Central-

. appa ratets elektriske Strømløb , T a blea u ern e o . s . v . 
er dæ kkede m od ydre Ind griben . Plad ern e er paa-
skrued e, plomberede, afl aasede eller paa a nden 
Maad e fastholdte. Smeltesikringerne sidder gærne 
beskyttede ved en b ev:cgelig Kla p paa Apparatets 
Forside, saa at d e til enhve r Tid let k a n udveksles. 

Ved H aandtagene lindes Paaskrifter m ed Angi-
velse af, til h vilke Spors kifter , T ogveje ell er Sig-
na ler d e h ører. 

D. Bestemmelser om Anlægenes Betjening. 

a. Nøgleaflaasningsanlæg, mekaniske Centralaflaasnings-
og Centralbetjeningsanlæg. 

49. Bel]. enin gen a f d e til Sikringsanlægene h ø- h ge Be-
rende Apparater sk a l fo regaa m ed E fterta nke og 
0mhu. De enkelte Dele ska l b eh a ndles m ed Va r-



somhed, og der maa na vnlig udvises Forsigtighed, 

saafremt der ved Haa ndt agenes Bevægelse mærkes 

nogen usædvanli g Modstand. 
Baade Beljeningshaandtag og Togvejshaandtag 

skal omlægges ved et fast jævnt Træk eller Tryk, 

uden H.yk ell er Slørl. Der maa ikk e bruges usæd-

vanlig Kraft, end sige Vold , til Omlægningen. Det 

skal nøje paases, at Bevægelsen fuldføres, saaledes 

at Haandlagene kom mer i Hak. Et Ha andtag maa 

under ingen Omstændigheder hensta a i en Mellem-

stilling (sml. 20). 
Alle Haandtag skal straks sæll.es tilbage 

Norm alstillin ge n , naar de ikke læ ngere bruges 
den omlagte Stilling. 

fiO. Det skal ved Haandtagenes Reljening iagt-

tages: 
11enes Be-
l.J ening og 
Anvendel-
se af Op-
skærings-

nøglen. 

ved S pors k i f l e b e t j e n i n g s h a a n d l age n e : 
a t Sporskifteviserne fø lger nøjagtig med under · 

Omlægningen. · 
at Omlægningen ikke foregaar umiddelbart før 

eller medens Sporskiftet befares. 
Ganske særlig Agtpaagivenhed skal vises, 

naa r Vogne løber frem mod et Sporskifte, 
der er a llaase l ved A flaa sningsregistret eller 
ved en Kontrollaas (se 19). 

ved S pors k i ft e a fl a as ni n g s h a and tagene : 
at Sporskifteviseren staar rigtig, inden Om-

lægni ngen foretages. 

ved Togv ejsha a ndt age n e : 
a t Togvejen er fri, 
a l Sporskifterne er rigtig stillede, 
a t intet i Togvejen indgaaende Betjeningshaand-

tag er opskaarel eller lign. For de Haancl-

fi 7 

tag, der ikke er bleven omlagt ved Tog-
vejsindstillingen, skal dette prøves, ved at 
undersøge om de kan udklinkes a f Sta -
tivet (sml. 19). 

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

rens særlige Till adelse. 
51. Vejledning til Centralappara tets BetJ·ening Indsti lling 

· . og Opluk-

h erunder Oplvsning om i h vilken Hækkefølge .'?ing :•r 
J ' J ogve,J t' . 

Haa ndtagene skal omlægges for a t afvikle Signa l-

givningen, - er givet ved Paaskrifterne til de for-

skellige Apparatdele og - hvor Forholdene gør 

del ønskeligt - ved Betjeningsplaner, der er op-

hængte i Posterne. 
Almindeligt gælder, at et Togvejssignal skal gives 

forind e n et Hovedsignal , el Udkørselssignal for-

inde n et Gennemkørselssignal, og et Hovedsignal 

forind en eller samtidig med et frem skudt Signal, 

og at Signalerne skal ta ges tilbage i den modsatte 

Orden. 
For Betj eningen er der fas tsat følgende alminde-

lige Bestemmelser, hvori der dog ved enkelte Sta-

tioner er foretaget visse Tillæmpninger: 
1. Signalhaandtag. 

Haandtag for lndk ø rs elssiynal e r og 
dertil hørende Togv ejssignal e r maa ikke 
- m ed mindre Fare foreligger - bringes 

tilbage i Normalstilling, forinden Toget er 

standset paa det dertil bestemte Sted paa 
Stationen eller har passeret de fi·a paagæl-

dende Signa/hus betjente eller aflaasede Spor-
skifter. 

Haandtag for Ud- og Gennemkørsels-
signaler m ed dertil hørende T o gu ejssig-



nal er 111<w ikk e - 111 ed mindre Fare fore-
ligger bringes tilbage i Norm alstilliny . 
forinden hele Toget har / 'urladl Stationen. 

N aar de an/Ørle Betingelser er opfyldte, 
skal de p aagældende Signalh aandtag straks 
lægges tilbage i Normalstillingen . 

:-2 . ,-.; p o r s k i/' t e a li a as n in g s ha a n d l a g 
skal altid slaa i Normalstilling udenfor Tug-
tid. A/laasnii1yen m aa /Ørst foretages, umid-
delbar! /Ør der skal gives S igna! for Toget, 
ug skal hæves umiddelbart e/ler, at Sign a/el 
er strøget. Dog skal A/lnasningen hlive staa-
ende i den Tid, S!aliunen er overleuel'el til en 
Natteuagt, der kun har al. betjene Signalern e. 

.'/. Sp o r s ki ft eb eljen ing s h aa n d t a g 
sk al e/rer Togpassage og efter Rangeriny altid 
stilles tilbage i Normalstilling . 

4 . S a mtli ge ll aa ndt ag 
i Centralapparaterne m aa intet Øj eblik, uduuer 
del huori de /Tylles fi·a den ene til den nrulen 
Stilling , være ude af Hak . 

Overtrædelse af" disse Paabud k an haue de alvor-
ligste Følger for Toysikkerheden uy k an uenles 11/ 

ville m ed/Øre A fskedigelse / i1ruden Ans11ar e/rer Louen. 
Op sk æ rin g r; 2 H · t S l ·f 
a f et s po r- ::> • VI S e · pors o Le opskæres, medens en 

T og vej er indstillet, skal a lle Signaler stra ks s ti lles 
paa Stop , og de maa ikke gives paa ny, forinden 
Sage n er und ersøgt og bragt i Orden (s rnl. ogsaa 60). 

53. Ved en Sta tions Afgivelse Lil en Nall evagl 
Na t tevag t. sk al følgende Bes temmelser overholdes: 

Forinden Afgivelsen skal Stationsbes lyreren 
i Nattevag tens Paasy n fore tage den for et T ogs 
Gennemk ørsel forn ødne Indstilling a f Centra l-
nppara le t med Und tage lse a r selve Signa lgiv-

fj!) 

ningen. Saa freml Anl æget ti ll ader det , ska l 
ha n des ud en vise, a l Signa lel lader s ig s tille, 
og al Centrala ppa ra tet allsaa er i Orden. 
T illi ge ska l h a n a fl aase Sporskifterne med 
Hængelaas, dog ikke de cent ra lb e tj e nt e Spor-
skiller. 

Naar Tog ventes, ska l Nattevagten efler:se 
T ogvejen, og saa frem t clenne er i Orden, give 
Signa! fo r Toge t. E ft er T ogets Passage skal 
Na llevaglen slille Signalerne Lilha ge paa Stop, 
men iøv ri gt Jade Centralapparatets Haa nrltag 
urørte. For Signalern es T ilbage lægnin g gælder 
de i 5 1, Punkt 1, a n fø rte Bes temmelser. 

54. For La ndsta tioner gælder desuden fø lgendes 
ige Bes tem mel se: ahaas n in g 

paa Lancl -

Paa Lan ds.ta tioncr, h vor der m ellem Tog- s ta tione r . 

tide rn e ikke fo regaa r Ra ngerin g ge nnem Spor-
skifter i Hovedspor, skal alle cenl ral a fl aasede 
Sporskifte r h oldes a ll aasede ved Hæ ngelaas, 
de rimod ikke ce ntra l b e Lj e nt e Sporskifter (sml. 
dog 88). 

55. Ved indtrædende Fors ty rrelser i Sikrings-
a nlæo"ene ska l de fo rn ød ne Af"crø relser a ltid træffes Sikri n l(s-

n t> a nl:cgcne. 

a f Sta tion sbes tyreren. Forsaavidt Betj enin gen ikk e 
foregaar under Station shestyrerens umidd elba re Op-
syn, ska l a lle Fejl og Fors tyrrelser straks anmeldes 
til denn e. Skæ ring a f Plomberinge r o. I. maa kun 
ske efter Sta lionshes tyrerens Ordre. 

I a lle Tilfælde skal Slationsbes tyreren træffe 
Bestemm else om, hvorvidt Centra la ll aas ningen skal 
a ll yses - jvnf. Grundbes temmelserne i 1 - og sørge 
fo r, al T elegra ffo rm anden - og h vis det paakræves 
tillige Tra fikkredsen - fa a r fo rnøden Underretning. 

0111 sæ rlige Fors tyrrelser i Anlægene se 59- (i2 . 
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b. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 

fi fi. For de elektrisk e Cenlralhetjeningsanlæg 
An1 '."l\<;11esgælder de samme almindelige Bestemmelser som 
flPl.JPlllllr(. 

Slaliunc 11 s 
Tilsyn 

und er 49- 54 a ngivet. Desuden bemærkes: Ved 
Haa ndtagenes Omlægninger og Tilbagelægninger 
skal ct et iag ttages, 

at Tableauerne a ngiver paagældende Apparat-
deles Stilling ri gtig (se 45), 

og ved Sporskirlehaa ndtagene desuden, 
at Sporskillevækkeren kun ringer under Om -

sti Ilin gen, 
og al Sporskifteviseren angiver, at Omstillingen 

har fund et St ed. 
Om sæ rlige Forstyrrelser i Anlægene se 63- 64 . 

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

fi7 . Stationerne sk a l fø re Tilsyn med, at alle 
og . Oele af de ])aae:ældend e Sikringsanlæg e r i fuldt 

Pusnrn g al '-' 
brugbar Stand. Enhver indtrædende Forstyrrelse 
skal ufortøve t anmeldes Lil T elegralformanden. 

Stationen ska 1 endvid ere paase : 

a I Signalhusene hold es rene og ikke bruges 
til Værksteds- eller Oplagsrum, Lampisteri 
eller i noget andel Signaltjenesten uved-
komm ende Øjem ed, 

a I Beskyttelseskasser til fritstaaende Cenlral-
a pparater holdes lukkede og aflaasede, naar 
Apparatet ikke bruges, 

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

a L Sporskifterne hold es vel rensede og smurte, 
saa at de til enhver Tid er let bevægelige, 

·' 
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a L Sporskifterne samt Stang- og Traadtrækk ene 
holdes fri for Isslag og Sne. Hertil skal, 
om fornødent, erhverves Bistand bos Bane-
formanden. 

fi8. I del følgend e skal de hyppigst forefaldende 
Forstyrrelser omtales. Om almindelige 
for Stationens Optræden ved Forstyrrelser, se 55. 

a. Nøgleaflaasningsanlæg, mekaniske Centralaflaasnings-
og Centralbetjeningsanlæg. 

59. Saafremt el Spors k i ft ea fl a as 11in gs ha a 11 d-
I.ag er tungt al trækk e ell er overhovedet ikke ka n 
omlægges, maa Fejlen rørst og fremm est søges ved 
Sporskiftet. Dette ska l derfor und er a 11 e Omstæ ndig-
heder efterses - om del er rigtig stillet, og om Tungen 
slutter - selv om andre Forhold, r. Eks. al Haand-
taget ikke kan ud - ell er indklink es, ka n tyde prrn 

en Fejl ved Traadtrækk el (sml. 19). 
Findes Fejlen ikke ved El'tersynel, skal den 

fun gerend e Stationsbes ty rer, eventu el!. sa mtidig med 
at Centralaflaasningen aflyses , træffe de fornødne 
særlige Foranstaltninger for (l ennenirørelse af To-
gene. Dette kan efter Cenlralallaasningens Aflys-
ning om fornødent gøres ved at løse Forbindelsen 
mellem Sporskifte t og Trækket ell er ved at (jerne 
Trækket fra Haa ndtaget. Sporskiftet skal selv-
følgelig holdes ailaasel. med Hængelaas, eventuelt 
ogsaa fastspigret , Lil Fejlen er a fhjulp et. 

60. Saafremt et Sporskift e bet.i e n i ngshaa nd-
tag ikke ka n omlægges, ell er dels Ud- ell er 
ning er vanskelig eller umulig, eller Sporskifteviseren haa n d ta g. 

ikke følger nøjagtig med , maa Fejlen ogsaa her navn -
lig søges ved Sporskiftet. Delle skal derfor und er a 11 e 
Omstændigh eder underkastes el Eftersyn. 
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Ligger Fejl en ved en mekanisk Sporskiftefast -
holder, og kan den ikke rettes, maa F as tholderen 
om fornødent sæ lles ud af' Virksomh ed, i gi vel 
Tilfælde frakobl es . 

Ved Haandtag m ed Opskæringsstift kan Fejl en 
skyldes Slid paa denne. Stiften bør derfor ogsaa 
undersøges. 

Viser det sig, at Sporskiftet er ubes kadige t , og 
at del mulig opskaarne I-Iaandtag ved Opskærings-
nøgl ens Hj ælp kan stilles tilbage i en Hovedstilling, 
skal Laasen og Trækket undersøges næ rm ere. Først 
naar det ved gentagne Omstillinger ha r vist sig, al 
Tungerne slutter nøjagtig i begge Sporskiftets Stil -
linger og bliver allaasede i disse, kan det paaregnes, 
at Sporskiftet er i Orden . Tungernes Aflaasning skal 
i b egge Sporskiftestillinger undersøges, ved f. Eks. 
med en Mejse! at prøve, om cl en tilliggend e Tunge 
ligger urokkelig an mod Sideskinnen .. 

Dersom Eftersynet viser, al Sporskiftel ell er 
Laasen, eller Traad- ell er Stangtrækket er i Uorden, 
og F ejlen ikke kan afhjælpes, skal det forsøges, om 
en eventuelt 'nødvendig Omstilling af Sporskiftet 
kan gennemføres ved Hj ælp a f Opskærin gsnøglen . 
En saadan Omstilling maa dog foretages med 
ganske særlig Forsigtighed og Aglpaagivenhed. 
Hvor Haa ndtaget har Opskæringsstift, skal denne 
tages ud forinden. Lykkes Omstillingen ikke, kan 
Sporskiftet om fornødent løses fra Forbindelsen 
med Trækket - eller Trækk et q ærn es fra Haand-
taget - og Skiftet omstilles paa Stedet. 

Sporskiftet skal da holdes atlaasel ved Hængelaas 
og fastspigret, indtil Fejlen er afhjulpen (sml. 59). 

Opskæ res et Sporskiftehaandtag uncl er Retj enin -

, , 

gen, skal del forn ævnte Ertersyn li ge ledes under 
alle Omstændigheder foretages. 

Dersom et Sporskifte opskæres, efter at der er 
indstille t Togvej , skal sa mtlige viste Signaler stilles 
paa »Stop « og maa ikke vises paany, forinden de 
foranstaaende Undersøgelser er foreta gne. 

61. Saafreml et Togv ejshaandtag ikke 
omlægges vil Fe1'lcn ofte hidrøre fra at et eller Togvejs-

' · ' l111ancll11 g. 

andet Ha a ndtag ikke staar i Hak (sml. 20). Haand-
lagenes og Klink ernes Stilling skal derfor straks 
prøves ved el Tryk med I-Iaand en. Samtidig skal 
del und ersøges, om noget Sporskille er skaaret op. 
Findes Fejlen ikke paa denne Maade, skal eventuell 
andre omlagle Togvejshaandlag -- saafreml gørligt 
- sættes i Normalstillingen , for al deres Indklink-
ninger kan efterprøves. 

Fejlen k a n ofte skyldes, at en mekanisk eller 
elektrisk. Spæ rre ell er en Rlokatlaasning ikke har 
.virket paa rette Maade. I saa F ald maa en kun-
stig Udløsning foretages, og Adgangen til den paa-
gældende Spærre ell er til Blokøjet maa gives fri, 
det vil sige, de paagældende Plomberinger maa 
brydes. En saadan . lndgriben i Apparatet skal 
foregaa med stor Forsigtighed og maa kun fore-
tages, naar de andre Fejlkilder er undersøgte 
(sml. 55). 

62 . Saafreml e t Si g n a lhaandtag ikke 
omlægges, naar Togvejshaa ndtaget s laar rigtig 
stillet , vil Fejlen ofte find es i Traadtrækket. 

kan Fors ty r-
relser ven 

ind- Signal-
haancltag. 

Dette kan være gled el ud af Lederullerne , og 
da navnlig i Vinkelpunkterne og ved Centralappa-
ratets Kædehjul ell er Tovskive , og det kan være 
kommet i Kl emm e i Spændværk erne. Disse kan 
staa i unormal Stilling og derved hindre Trækkets 



.fi'orstyr-
relser ved 
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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). 

Alle disse Forhold skal derfor undersøges. 

b. Elektriske Centralbetjeningsanlæg. 
63. Saafreml et Sporskiftes Kontroltableau 

ikke bliver hvidt, nogle Sekunder efter at Haand-
taget er omlagt, er dette Tegn paa, at der er ind-
traadt en Forstyrrelse i Cenlralapparatet eller 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 
(47). 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 stilles Sporskiftet tilbage, 
og Hindringen (jernes. 

I første Ti'lfælde skal ved S. & H. 's ældre Motor-
type Sporskiftet stilles tilbage paa Stedet ved Hjælp 
af en særlig Opskæringsnøgle, 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. 
Delle gøres ved A. E . G. 's Anlæg ved Benyttelse 
af den saakaldte "Hjælpeknap«, hvis Plombe der-
for maa brydes efter indhentet Tilladelse hos den 
fungerende Stationsbestyrer. 

Lykkes det i disse Tilfælde at gøre Kontrol-
tablea uet hvidt, kan del dog ikke paaregnes, at 

I 

Sporskiftet er i Orden, forinden del ved gentagne 
Omlægninger og Tilbagelægninger af Haandtaget 
har vist sig, at Tungerne bevæger sig med delte, 
og at Tableauerne skifter paa rette Maade; i alle 
Opskæringstilfælde skal dog Sporskiflel og 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. Sporskirtet skal da 
holdes aflaaset med Hængelaas og eventuelt fast-
spigret, til Fejlen er afhjulpen (se iøvrigt 59). 

64. Er der Forstyrrelse ved den elektriske Tog-
vejsfastholder ( 42), saaledes at Togvejshaandtaget 
ikke bliver frigiort til rette Tid, skal Hjælpekon- rlcrc. 

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

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

-----·--
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III. 
Stationsblokanlægene. 

l<omma n- 6fi. Paa større Stationer hvis Omraade ikke dopost og ' 
Stations- kan beherskes fra en enkelt Post betjenes det poste r . ' · 

centraliserede Sikringsanlæg fra en Række Poster, 
der deler Stationen mellem sig. Indenfor hver 
af disse er den mekaniske og elekt1'iske 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 oµnaael ved Stations-
b lok anl æg et, derer et Spærrea nlæg med gensidige 
Spærringer m ellem Posterne. 

Stationens Togveje falder som H.egel paa de 
forskellige Dele af deres Udstrækning indenfor 
forskellige Posters Omraade, og Togvejsindstillingen 
berører derfor alle disse Poster. Fra A fl a as -
ni n g s po s tern e foretages blot en Aflaasning af 
den dem und erlagte Del af Togvejene, fra Signal-
p oster n e b etjen es tillige Signalerne. Den ind -
byrdes Afhæ ngigh ed er saaledes udformet, at 
Posterne nødvendigvis maa væ re i Samstemning 
ved en Togvejsindstilling. 

En Særstilling indenfor Sikringsanlægel indtager 
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Kommandoposten som den ledende Posl, hvorfra 
Ordrerne om Togvejenes Indstilling og SignalgiY-
ningen udgaar til de andre Poster, Stations-
postern e. Disse slaar sædvanligvis ikke i umid-
delbar Forbindelse med hverandre, men deres 
indbyrdes Afhængighed er tilvejebragt ved at knytte 
dem hver for sig til Komm andoposten. Afhængig-
heden kan være forskelligt ud form el. Ved æld re 
og mindre fuldkomne Anlæg kan Stationspostern e 
- und er en tilsvarende Forøgelse ar Ansvaret (se · 
2) - være fritstill ede paa mindre væsentlige 
Punkter . Ved nyere Anlæg er Kommandoposten 
sædvanligvis saaledes raadende, al intet Signal kan 
gives ud en dens b estemm e nd e Medvirk en (sml. 
Grundbestemmelsen I i 1 ). 

Ikke alle Stationsposter slaar under Kommando-
postens umiddelbare lndllydelse. En Post ka n væ re 
helt eller delvis underlagt en anden Stationspost , 
der da atter er a fhængig af Komm a ndoposten. 
Navnlig ved store Anlæg - med mere end lo 
Poster - vil saadant oftere forekomme. 

Paa midd elstore Stationer deltager Kommando-
posten sædvanligvis i den umiddelba re Aflaasning 
og Betjening af Sporskifter og Signaler m . m " og 
er da ligesom de øvrige Poster udstyret med Cen-
tralapparat. Paa større Station er er delte derimod 
sj ældnere Tilfæld et. Komma ndoposten har cta kun 
et Kommandoblokappara t. 

Kommandopost · og Slationsposter skal være 
bevogtede i Togtid med llndlagelse af de saakaldle 
frem s kudt e Po s t e r , rene Aflaasningsposter med 
ganske faa Sporskifter, der kun sjældent skal om-
stilles. Normalslillingen er for disse sidste Poster : 
aflaasel Togvej. medens alle andre Poster i Normal-

!l* 
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s tillingen har Togvejene fri. Til yde rlige re Sikker-
hed s kal w d de f'n·111skt1dle Pos le r Sporskil't ern e 
holdes a ll aasede ved saa lc:e nge Revogl-
n i ng ikk e find e r St ed (sml. 88). 

lHi . St a li o nslllo ka nl æge t kan være a f elektro-
m eka ni sk e ll e r a f rent me ka nisk Na lur. Den først e 
F orm e r den ved St a ts ba nern e a lmindeli ge. 

Det elcktro-m ekani s ke Bloka nl æg rorekomm er i 
Lo forsk ellige Former, nemlig med Vekselstrøm og 

·m ed J ævnstrø m . Ve ks e ls lr ø m s blok er kend e-
legncl ved, a l rore lages ,·ed Nedlrykning 
a f en Blo kknap, og Spæ rren fa s tl ægges og udløses 
ad elektri s k Vej, m edens d el for .J æ vn s tr ø ms-
bl o k er ej end o mm eli gl , at s ker se lv -
virk end e, og al Sp:e rre n udløses ved e n .Jæv nstrø m , 
d er send es genn em en E lektro m ag net. 

Den eleklro -m elrn ni s ke Blok b etegn es oft e som 
f' n elektrisk Sp:erring i Modsæ tnin g til d e rent 
mekanisk e Spæ rringer i Centra la ppa rat e t. 

Va•!<!<<'I'- 67 . En n ød\·endi cr F o rud s;el ning ro r Pos tern es 
og l cl<'- b 
fonfor- Sa m a rbejde und er T ogve1·sindstillinuen og Signal -

1>1nclclser · ._,. · ...... 

111 c ll <· 111 g ivnin ge n er e l Medd elelsesmiddel h vo rY ed de for-
Postp 1·11 c. ' 

nødn e Meldinger og Ordre r ka n udYe ks les . Postern e 
er d erfor sal i Væ kk erforbind else ell er i T elef'on-
f'orhind else m ed hin a nd e n . Und erlid en lind es baade 
Væ kk er og T elcron. 

A. Vekselstrømsstationsblok. 
ci-·,·rs ig t. (i8. Sia li ons bl o ka n læget beslaa r Yed Ve ksel-

slrømsbl o k a r Bl o k a pp a rat e r, d e r e r o ps till ed e 
paa P ost!:' rn e i Forbinde lse m ed d e paagæld ende 
Central a ppa rat e r (se (j ;') ), og Bl o kl e dnin ge r, der 
forbind er Blokappa ratern e . 

(j\ ) 

Hvo r Sta tion er m ed Vekse lstrø msblok st.aa r i 
Forbindelse m ed Lini eblok s lræ kninge r, er Sla ti ons-
bl o kken og Lini eblokk en sj æ ld ent ga n ske 
af hinand en . Lini eblokk en er en Vekselstrø m s blok 
a f sa mm e Art so m S tati o nern es, og det er d erfor 
na lu ri igl, h vo r Forhold ene gø r de t ø ns ke! igl, a l 
forbind e de lo Anl<cg m ed hin a nd en . 

a. Blokapparat og Blokfelter. 

trn . Ved St a tsba ne rn es Vekselstrøm s blok a nlæg Blokappa-
ra t og 

haad e ved Sla ti o nsblok og ved Linieblo k - Bl o k f'e ll c r . 

a nvendes saa godt so m ud e lukk end e Appa rater a f 
Si e m e n s & H a l s k es T y pe, og kun denn e bli ve r 
derfor h er bes k revet. 

Et saada nt Bl o k a pp a rat besta a r a f en Ræ kke 
Blokre ll e r, sa ml ede i en .J ernkasse, Blok-
ka s s e n , m ed plo mberet a fl age I ig F o rsid e. I 13Jok-
kassen er anbrag l en for a ll !:' Felter ræll es Ind u k-
L o r, d er ka n brin ges Lil a l a fgive a lt e fter Om-
slæ ndighect c rn e Ve kselstrø m ell er a !'brudt ensrelle t 
Strøm . 

Med el Blokfelt ka n de r foretages en BI o k-
a fl a a s n in g, de t e r: en Spæ rrin g af e l Signal-
haa ndtag, e t Tog \'ejsh aa ndl ag ell er ligne nd e. Blok-
feltet hes laar a r en - a lmind eli gv is tod elt --
Bl o k s La n g og en e l e klro-m e k a nisk Sp æ rr e 
i Forbindelse m ed d enn e. Bloks langen ka n be Yæges 

i lodre t. He tnin g Yed Nedtry kning a f en foro ven 
a nbragt Blokkn a p. Naa r Blokknappe n trykk es 
n ed , og Indukt o rs v in ge t sa mtidig d rej es rundt, 
vil Induktoren send e e n Ve kse lstrø m genn em 
Spæ rren, og d enn e vil d a indstill e sig saa led es, 
al Bl o ks l:t11 ge 11 s 11t'de rsl e De l ·-- d en ege ntli ge 
Bloksl a n g - bli ve r fas th o ldt i s in n ye Stilling. 
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Den øverste Del - Trykslangen - gaar ved 
Fjedervirkning tilbage igen, naa r Blokknappen 
slippes. Blokfellet er da blokeret. Sendes en 
Vekselstrøm gennem Spæ rren paa de l blokerede 
Felt, vil rlel bevæge sig pa any, men i modsa t Ret-
nin g. Derved blive r Blokstangen fri og springer 
tilbage, ligeledes under Fjederlryk. Blokfeltet er 
d a fri gjort, de b 1 ok er el. Blokfeltets Stilling til-
kendegives ved en Farveskive, der bevæger sig hag 
en rund Hud e, Blok øj e l, i Blokkassens Forside 
og a ll efter Spæ rrens Stilling viser enten rød ell er 
h v id Farve. 

Hvor et Blokfelt bruges som Spærremiddel i el 
S tati onsblok an læg ell er et Linieblokanlæg, anbringes 
del a lmind eligvis i saadan Forbindelse med d el 
pa agældende Haandtag - Signalhaandtag, Togvejs-
haand lag m . 111 . - , at Blokstangen i sin nedre 
Stilling spærrer deHc. Feltet kan kun blokeres ved 
en bestemt Stilling af Haandtagel. Staa r Haandlagel 
i en anden Stilling, s pæ rrer det Blokstangen , og 
Blokknappen kan da ikke trykkes ned . Ha and-
l a gel siges al blive blok e r e t., naar Fellet bliver 
blokeret, og dehlok e r e l , naa r Feltet bliver 
clehlok erel. 

u1ok1<1r- 70. Blokal'hæ ngigh ed mell em to Poster tilveje-
bimlclsc r . 

bringes ved Blokforbindelser 111ellem disse . 
En Blokforbindels e bcstaar af lo Blokfelter 

- undertiden dog ar tre e ller fl ere -, der er ind-
byrdes forbund IH' ved Blokledninger, saaledes at 
den Induktorstrøm , hyorved det ene F ell blokeres, 
gennem Blokledningen sendes til Spærren ved det 
andet Blokfelt og derved d eblokerer delte . 

Blokfelterne, d er indgaar i disse Forbindelser 
og i Hovedsagen alle er en s indrettede, benævnes 
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almindeligvis efter deres Anvendelse, se saaledes 
76 og 80 saml 110. 

71. Naar et Blokfell er i Uorden - r. Eks. Kuns ti g 
Dcblokc-

svialel - kan det blive ring af naar en Deblokering har 
nødvendigt at foreta ge en 
af Feltet. 

t> e t Vekscl-
k u n s I i g D e h lo ker i n g 

En saadan forelages oftest ad mekanisk Vej og 
sker da ved al t:jerne en Plombering ved Feltet og 
omstille Farveskiven bag Blokøjet ved med Haanden 
at bevæge en lille Viser ell er Still 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 Stationerne og som Regel kun ved 
Linieblokanlæg paa disse (se 113). 

72. For al hindre Fejlheljening eller Misbrug 
• • 1 og ve 

af Apparaterne er der i d e enkelte 13lokfeller ind - Blokfe lte t. 

lagt særlige, tildels se lv virkende Spærrer. Saaledes 
forekommer: 

a. Fuldblokeringssp æ rren , der fanger Tryk-
stangen, saafremt 13lokknappen slippes, inden 
Blokeringen er til endebragt. Trykstangen 
bliver da staaende paa halv og kan nedtrykkes 
paany, saaledes at 13lokeringen kan fuldføres . 
Hvor Spærren mangler, vil Trykstangen der-
imod gaa helt tilbage, hvorved Blokfeltets 
øvrige Spærrer -- saaledes Selvspæ rren :--
kommer i Indgriben og ·hindrer den fuld-
s tændige I3lokering. Feltet kommer altsaa i 
Uorden. Naa r Blokerin gen foretages paa rigtig 
Maade, vil Spæ rren ikke komme i Virksomhed. 

Fuldb lokeringsspærren find es kun undta-
gelsesvis ved Lini eblokfellerne, da den Fare, 
der her er forbund en med en fornyet Nedtryk-
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ning af Blokknappen, a nses for betydeligere 
end Ul em pen ved en F orsty rrelse i F e Ilet. 

h . S e lv s p æ rr c n , en Spærklinke, der a f en Fj e-
der trykkes ind und er Trykstan gen, naar denn e 
gaa r heil tilbage efte r en Blokerin g a r F elt et. 
Selvspæ ITen hindrer, al Sla ngen nedtrykkes 
paany. F elte t kan allsaa ikke paan y ud se nd e 
Deblo kerin gss lrøm, forind en det selv er bleve t 
løs t. 

Spærren udløses, naa r F eltet dehlokeres. 

c. D e n m e k a n is k e Tr y kknap s p æ rr e, cler 
spærrer e1 fri givet Blok fe lt, sa al edes at F eltet 
ikk e ka n blokeres paa ny, forind en del tilsva -
rende Haa ndlag - Signalhaa ndtag elle r T og-
vejshaandlag - har være t o ml ag t. Den hindrer 
heryed , al Blokeringen fore tages i U tide (se 
vid ere und er d). 

Spæ rren udl øses , na a r Haandlage l omlægges. 

d. Den e l e ktrisk e Tr y kkn a psp æ rr e, en 
elektri sk s ty ret Spæ rklink e, der kommer i In d-
griben m ed Tryks lan ge n, naar denn e gaa r til -
bage, efter a l F eltet er bl o keret, og derved 
hindrer , al et dehlo kere t Felt blokeres paan y, 
forinden Spæ rren er udløs t. Den modsætter 
si g allsa a ligesom den m eka niske Try kkna p-
spærre en utidig 13lokerin g a r F elte t (sml. e). 

Udløsningen sker udefra \' ed Strø mslutnin g 
genn em en Skinnekonlakt - med eller ud en 
isol eret Skinnes lræ knin g (jfr. 26) - en Nøgle-
konla kl e. I. Hvo r Feltet s taa r i F orbindelse 
m ed el Sig11allrn a ndl ag, e r Udløsni11 gss trø111mcn 
f'ø r t over en Ko nta kt ved delte - Si g n a l -

k o ntakt e n - , ::it Slrøml øhel kun 
ka n sluttes, - og a ltsaa Spæ rre n udløses, - naa r 
Sigiia let slaa r paa K ø r. 

En udl øs t Spæ rre fa lde r i Indgriben paa ny, 
naa r F eltet bl okeres . 

Spærrens Til st::i nd lilkendegiyes ved en 
Fa rvevekslin g hag en li ll e Bude over elle r 
und er de t til sva rende Blokøje. T a bl ea uet er 
rødt, n aa r Tryksla ngen er spærre t, hvi dt, naa r 
Spærrin gen er hævet. Hødt sva rer Lil No rm al-
stillingen . 

Saa freml Udløsningen af en ell er a nd en 
Grund ikk e kommer i Sta nd ved Konta ktslu t-
nin gen , ka n Spærren udløses kunsti gt. Dett e 
ka n ske ved en lill e pl ombere t U dl øse r ved 
T a blea ue.t. 

e. Ve ks e lsp æ n e n bru ges, hvor del til Blokfelte t 
hø rende Haa ncll ag -· Signalh aa ndlag ell e r 
T ogvejsha a ndlag - er ud s ty ret m ed Selvspæ rre 
(se 2\l og 31) e. I" der udl øses, naa r Blok-
s la ngen nedtry kk es. 

Den bev irker, n::ia r en saadan Udløsnin g 
f'orelages , at Haandl aget sa mtidi g spærres a f 
Blokslan ge n. Spærren er en Spæ rklinke, der 
fan ger Bloks tangen i dens nedre Stilling, naa r 
Blokkn a ppen trykk es ned og slippes igen, ud en 
al Indukto rsvingel betj enes. 

Den s ikrer a ltsaa , a l den m eka ni ske Spæ r-
rin g i I-I aa ndtage l fo randres til en »elektri sk « 
Spærrin g ved Blo kl'elle l og har deraf fa ae t 
sil Na vn . 

I St ede t for en e lektri s k a nbra gt 
direkte Forbind else med el Blokfelt bruges 
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undertiden et J æv n s lrø m sb lok fe It (se 75) anbragt 
ved Siden af lllokfeltet. J ævnstrømsfeltet staar da 
i saadan mekanisk og elektrisk Forbindelse med 
Vekselstrømsfellet, al den ønskede Spærring kom-
mer i Stand. 

Væ klrn r- 73. Til en Blokforbindelse mellem to Poster 
for-

bindelser- svarer, som anført, en Væ kkerforbindelse mellem 
disse. Her Lil hører paa hver Post en V æ k ker-
k lokke med Faldklap og en V æ kk e rknap. 
Naar Væ kkerknappen trykkes ned, og Blokappara-
tets Induktorsving samtidig drej es rundt, vil der 
gennem Blokledningen blive sendt en afbrudt 
e nsrette t Strøm til Vækkerklokken paa den anden 
Post. Klokken giver sig da til at ringe, og Fald-
klappen udløses samtidig. 

74. Et Blokapparat bestaar udefra set af en 
Yclrr . Blokkasse, hvori de enkelte Blokfelter, den fæJles 

Induktor o. s. v . er a nbragt (se G9). Til Appara tet 
hører desuden Vækkerne og Væ kkerknapperne, 
Apparatet bæ rer Paaskrifter, der angiver til hvilke 
Signaler, Togveje, Togretninger o . s. v. de enkelte 
F elter hører . 

Ved ethvert Blokappa rat forefindes almindeligvis: 

a. Et Inctuktorsving. Naa r Svinget drejes 
rundt, samtidig m ed at en Blok.knap eller en 
Vækk erknap nedtrykkes, sendes der en elektrisk 
Strøm til henholdsvis det eller de tilsvarende 
Blokfelter (se 70) eller til Vækkeren (sml. 69 
og 73). 

b. V æ kker e, smaa elektriske Klokker med til-
hørende Faldklap (se 73). 

c. Vækk e rkn a pp e r, Knapper med Træhoveder. 
Naar en Knap trykkes ned, og Induktorsvinget 
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samtidig drejes rundt, vækkes Naboposlen 
(se 73). 

d. Blokknapp e r, J æ rnkna pper, der slaa i For-
bindelse med Blokfelterne. Naa r en Blokknap 
trykkes n ed, og Induktorsvin gel samtidig 
drejes rundt , blokeres Feltet , og det samhø-
rende F elt deblok eres (69). 

e. Blok.øjn e, runde Huder, der sidder i Mela l-
indfalninger i Blokkassens Forside, et fo r hvert 
F elt. Blokøjnene er a lmind eligvis a ftagelige 
og da plomberede. Bag hvert 13lokøje find es 
en Farveskive, so m bevæger s ig, naa r del til-
svarende F elt blokeres ell er deb lok eres, og all 
e fter Spærrens Stilling v iser enten rød ell er 
hvid F a rve (se 

Ved ældre Apparater, hvor Blokøjn ene er fast e, 
lindes desud en ovenpaa Apparatet a nbrag t drejelige 
Klapper , en for hvert Blokøje, so m skal skydes 
til Side, naa r en kunsti g Deblokering skal foretages . 
Disse Klapper er plomberede. 

Ved Blokfelter med elektrisk Try kknapspærre 
(72) findes: 

I'. Et T a bl ea u for d e n e l e ktrisk e Tr y k -
knap spæ rr e , anbragt over ell er under det 
paagældend e Blok øje. 

e. En Udløser for d e n e l e ktri s k e Tryk-
knap spæ rr e, anbragt ved del til sva rende 
Tablea u. 

75. I Forbindelse m ed Vek sels trø m sblokfellerne 
anvendes i særlige Øjemed J æv nstrømsblokfelter blok fe lt er. 

som Spærrer i Blokappara tern e ell er Centralappa-
ratern e. Et . .J ævnstrømsbl okfe lt kan saaledes e r-
statte en elektri sk Trykknapspærre. 
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Et .J æ vnslrømsblokf'elt bes laar af en a lmindelig-
vis tredelt Bloksla ng og en elektrom agnetisk Spærre 
i Forbindelse m ed d enn e. Blokstangens øvers te 
Del er en Tr y kst a n g og bæ rer gæ rn e forov en en 
Blok knap . De to n edre Dele svarer til Blokstangen 
i Vekse lstrømsblokf'ellel, saal edes at den m ell em ste 
Del e r den egenllige Blok.stang - hvorpaa Spær-
ren ,·irker - og den ned erste Del blot en Forlæ n-
gelsess tang li! d enn e. 

Blokl'ellel blokeres enten ved s impel Nedtryk-
nin g af Blokknappen e ller vecl et til sva rende Blok-
fells En Spærklinke træ der h er ved i 
Virksomhed og fasthold er Blokst a ngen og Forlæ n-
gelsesslangen i den nedre Stilling, m ed ens Tryk -
slangen gaa r tilbage igen \'ed Fjedervirkning, idet 
Blokknappe n slippes. Spæ rren udløses ved Slrø m -
slulning genn em e n Elektromagnet, der tiltræ kker 
Spæ rklinken, saa at Blokslangen og ForlængelsP.s-
slangen springer tilbage. 

Strø m slulnin ge n sker s:cdva nligvi s Yed en Skinne-
konta kt - m ed ell er uden iso leret Skinnestræ knin g 
(jfr. 26) - e ll er en Nøglekonla kl. 

Spæ rrens Stillin g tilkend egives ved e t Tablea u 
paa Størrelse so m el a lmind eligt Blok øje , der a l-
mind eli gvis viser rødl , naar F eltet er blok e ret, og 
h vidt, naa r det er d ehlok eret. 

I Blokkassen sidder .Jæv nslrømsl'elte t jæ vnsides 
m ed V ck selstrømsfel tern e. 

En kunstig Udløs nin g lrn n om fornød ent fore-
tages ved en m eka ni sk Udløser so m ved de n elek-
tri ske Trykknapspærre. Undertiden bruges ogsaa 
kunstig Udløs ning ad e lektri sk Vej Yed en Tryk-
knap. 

'? 7 

b. Stationsblokanlægets Udformning. 
7H. De almindeligs te Blokl'orbindelser (se 70) i 

1 . 1 I f' s· 1 f for et Stat ionsb lo kan læg er For J1nc e ser a r , 1gna a -
I, S ll · lansn in!(. la asning og or , pora · aasn111g. samstcm-

, . I hl 1 l' I . d 1 · 1 · «es bYor e t rnngs twn-En S1g11a ocorJ1n e se Hun , tal<tcrpna 
Signal paa en Signalpost s ka l holdes i Blokafhæn- Perronen. 
gighed af en a nden Post, f. Eks. Kommandopos ten. 
De n bestaar af to indbyrdes forbundne• Blokl'elter 
- Signa lfe lte rn e - e t paa hver a r d e lo Poster. 
Det e ne F elt d eblok eres, naar d et a nd el F elt blo-
keres , og om ven dl. I Norm a lsli l lin gen er Signalet 
blokeret ; d et frigives fra Naboposten , na a r denne 
blokerer sit Signa lfe lt og d erm ed hinder sin T ogvej 
(sm l. 77 ). 

Si gna let e r som Hegel ikk e umidd elba rt und er 
Bloklaas; de t fa s tholdes almind eli gv is genne m Tog-
vejshaandlaget. Saa fremt d er ved d elle Togvejs-
h aa ndtag a fl aases nogl e Sporskift er e. I. ; kan Ha a nd-
taget først o mlægges - og Signalel a llsaa fø rs l blive 
frit - n aar d enne Del a r Togvejen er ri gtig ind -
still e t og allaase t. Hvor Anlæget er gennemført 
paa d en ne Maade, vil der a lmind eligvis paa Signal-
posten være et Signalfelt for h ver T ogvej , saal edes 
at der f. Eks. til el Indk ø rselssigna l hører ligesaa 
mange Signalfe lter , som d er er Ind kørsels logveje 
for d ette. Paa Komma ndoposten svarer h ertil eft e r 
Omstæ ndigh ed ern e el enkelt Fell e ll er ll ere F elte r 
(sml. 79). 

Hvor e t Signal kun maa kunn e gives en Gang, 
for hver (iang d et er fri givet, indl ægges der en 
Se!Ys pærre i Signa lh aand taget og om fornød ent 
ogsaa i Togvcjs haa ndtage t (sml. 29 og :ll) . 

En Blokforbind e ls e fo r Spor a l'l aas nin g 
bruges til Tilvej ebrin ge lse a l' Samstemnin g m ell em 
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Togvejsindstillingern e paa to Poster.. Den hestaar 
af to i ndhyrd es forbundne Blokfel1er, h rnra f dpi 
ene Felt deblokeres, naar det andel blokeres, og 
omvendt. Det paagældende Togvejshaandtag eller 
Sporallaasningshaandlag paa Sporallaasningsposten 
er i Normalstillingen deblokeret, og Sporaflaasnings-
feltet kan ikke blokeres, forinden Haandtaget er 
omlagt. Det tilsvarend e Felt paa den anden Post 
er i Normalstillingen blokeret og spærrer Togvejs-
indstillingen paa denne. Naar Sporallaasningsfeltet 
blokeres , hinder Affaasningsposten sin Togvej og 
giver Samstemning til Na boposten , saaledes at 
denne kan føre Togvejsindstillingen videre. 

Blokforbindelserne mellem Posterne kan ud-
formes paa forsk ellig Maade. I Hovedsagen er 
Ordningen saaledes, at saavel Stationsposterne som 
Komm andoposten er udstyrede med Signalfelter og 
Aflaasningsfelter. Sta tionspostern e skal da give 
Sporallaasning til Komm a ndoposten , og denne der-
efter fri gi ve det ti ]svarende Signa I. Stationsposterne 
giver dog undertiden Sporallaasning til andre Sta-
tionsposter, og el Signa! kan underliden løses fra 
en Slationspost 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 Signa! uden Tilladelse fra Perronen. 

77. Da e t Signal ikke maa kunne gives, for-
inden hele Togvejen er indstillet - jfr. Grundbe-
stemmelserne i 1 - , maa et Signal ikke kunne 

1110 '.\','/'P"- frigives fra Kommanctoposten , clet paagældende 

Signalfelt altsaa ikke blokeres , forinden der er 
modtaget Samstemning fra de :mdre Poster. Paa 
samme Maade maa Sporaflaasningen ikke kunne 
gives tilbage, saalænge Signalet er frit, altsaa saa-
længe det paagældende Signalfelt paa Kommando-
posten er blokeret. De fornødne gensidige Spær-
ringer af Felterne tilvejehringes ved et Aflaasnings-
register, der indstilles enten selvvirkende ved 
Felternes Blokering og Deblokering eller med 
Haanden ved særlige Togvejshaandtag. I-Jyor Blok-
apparatet slaar i umiddelbar Forbindelse med el 
Centralapparat, tilvejebringes disse Spærringer ved 
Centralapparatets Aflaasningsregister (sm I. 82). 

78. Signalposter, der giver Sporaflaasning til Frcllc.s-blokcrmg 
Kommandoposten - eller en anden Post - for- ar fj endt-

' lige Tog-
inden det tilsvarende Togvejssignal deblokeres fra vcjssig-nale-r. 
denne, indrettes ofte med Fællesblokering af 
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 blokallaaset. 

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

rende Togve.ishaandtag - frigives fra Kommando-"!° fJ e ndt-
. . . hge Tog-

posten, uden at der lormden skal gives Sporaflaas- veje. 

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



fastl æg-
ning. 
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postens Fel1 er er i Normalstillingen afbrudte. De 
sluttes vPd s;t' rlige Kontakter, naar Kommando-
posten i ndsli Il er de paagæld end e Togveje. Ved 
Blokering a f Fellet paa Kommandoposten frigives 
derfor kun del Lil Togvejene svarende Signalfelt 
paa Signal pos len . 

80. For al hindre, a l en indslillel Togvej lages 
tilbage i Utid e , fasll::cgges Togvejen und ertid en 
saal edes, a t den paa særlig Maacle holdes under 
Bloklaas, indtil Toge t er naa el forbi et bes temt Sted 
paa Stationen e ll er hragl Lil Standsning paa denne. 
Udløsningen f'oregaa r enten ved Toget eller fore-
tages fra el Sted , hyorfra del med Sikkerhed kan 
iag llages, om Togvejen er fri . 

En saaclan Fastlægning kan opnaas ved elek-
triske Trykkna pspærrer (se 72) i de paagældend e 
Aflaasningsreller paa Kommandoposten ell er i Sig-
nalfelt ern e paa Signalpostern e. Almindeligvis bruges 
dog særlige Fas l I æg 11 in gs re 1 t e r, eft er Omstændig-
hederne Vekselslrø mshlokfeller eller .J æv nslrøms-
blokfeller. 

Fastlægni ngsfellern e anbringes a It efter lllok -
anlægets Ud formning paa Kommandoposten ell er 
paa Signalposterne. I det paagældende Blokapparat 
er der tilvejebragt en saadan Hækkefølgetvang, al 
det paa e t bestemt Punkt ar Togvejsindstillingen er 
nødyendigl at blok ere Fastlægningsfeltet, forinden 
Indstillingen ka n føres Yidere. Derved spærres den 
paagæld ende Togvejslineal og fastholdes, indtil F elt et 
paany udløses. 

Sker Fa sllægningen Yed el Vekselslrømsfelt, 
foretages Udløsningen ved cl tilsvarende Udløs-
ningsre ll eller hlol en Blokknap paa en anden 
Post. Ved e t .I ;crnsl rømshlo kfelt (se 7 f> ) foretages 
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Udløsningen ved en Nøglekontakt ell er en Skinne-
kontakt i Togvejen. 

81. For Farven ar Blok.øjnene gælder følgende 
Bestemmelser : 

Blokøjnenes Farve r ellcr sig ved Blokforbindel-
serne for Signalaflaasning og for Sporallaasning 
almindeligvis eft er Tilstanden paa vedkommende 
Signalpost eller Sporallaasni11gsposl. Staar F elterne 
her hlokerecle, er Blokøjnene røde. Altsaa : 

Samhørende Signalfelter viser samme 
Farve : rødt Blok øje, naar Signal<'I er bunde! 
(Normalstillingen), og hvidt Blokøje, naar Sig-
nalet er frit. 

Samhørend e Spor a l'I a as 11i11gsre 11 er viser 
samme FarYe: hvidt Blokøje, naar Allaasnings-
poslen er fri (Normalstillingen), rødt Blokøje, 
naar Allaasningsposten har blokeret sil Felt . 

Ved enkelle Anlæg kan der dog nogen 
Afvigelse fra de h er angivne Regler. 

Fastlægningsfelt e r og Udløsningsfeller 
har i H.eglen i blokeret Stilling: røde Blokøjne, i 
deblokeret Stilling: hvide Blokøjne. 

82 . Forbindelsen mellem Blokfcllcrne og de . For-h11ul c lst·r 
paagældende Haandtaa i (sml. lin) m ellem 

b Bloka ppa-
er som Hegel a f rent mek a nisk Ari. !"'' Lc11lral-

Ved Aflaasningsanlæg og mekanisk e Cenlralbe- apparal. 

Lj eningsa nlæg med Centralapparat ar Si e m e ns & 
Hal s kes Type stilles Blokapparatet ovcnpaa Atlaas-
ningsregistret og staar i umiddelbar Forbindelse 
med dette. Ved Brucbsals nyere Anlæg findes 
cler særlige mekaniske Forbindelser mellem Atlaas-
ningsregistre t (Togvejshaandtagene) og Blokfelterne, 
undertiden ogsaa mell em Signalhaandtagene og 

(i 
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disse . I disse Forbindelser er der umiddelbart 
under Blokfelterne indskudt særlige Forbinde 1 ses -
spærrer, paa h vilke Blok.stængerne virker. Andre 
Firmaer an vender til svarende Spæ rrer. Bruchsals 
omtales i 83. 

Ved elektriske Centralbetjeningsanlæg af S. & H .'s 
og A. E. G.'s Type har Blokapparatet sædvanligvis 
sin Plads ovenpaa Alfaa snin gsregistret, saaledes at 
Blokfelterne er i umiddelbar Forbindelse m ed dette. 
Hlokapparnte t kan dog opstilles ved Siden af 
Central apparatet e ller et a ndel Sted . Spæ rringern e 
mellem Blokapparat og Centralapparat e r cl a af 
elektri sk Natur. 

s:·3. Bruchs a l s Forbinclelsesspærrer (se 
82) udformes i Enk elthedern e noget forskelligt. 
Den simpl e Sp æ rr e bestaar af el Laasestykke, 
der slaa r i Forbindelse m ed Allaasningsregistrct, og 
en lodret Skyder, hvorpaa Blokslangen virker. 
Laasesty kket sidder f'ast paa en vandret Aksel, der 
ved c l Tanddrev ell er en Vægtstangsforbindelse 
bevæges fra den Togvej slin ea l, hvortil det hører. 
I Spæ rrens ene Stilling spærres Blokfeltet, 
a l Blok.knappen ikk e ka n nedtry kkes, i den omlagte 
Stilling kan Blokeringen l'orega.a. Herved spærres 
Linea len. 

Samme Togvejslinea l ka n om fornødent staa i 
Forbindelse med L aasestykket paa flere Spæ rrer, 
der da bevæges samtidig. 

Spærringerne m ellem Si g nal e r og Blokfelter 
overføres som Hegel genn em det Togvejshaandtag , 
hvorved Signalet fri gives. Hvor særlige Forhold 
gør sig gældende, k a n der dog være umiddelbar 
Forbindelse. Laasestykk et er da alm\i1deJ.igvis todelt, 

,, 

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

Hvor ved saadanne Anlæg et Togvejshaandtag 
skal udstyres med Selvspæ rre (sml. 3 1), indlægges 
dette i Forbindelsesspærren, som derved bliver For-
bindelsesspærre m ed Selvspærring. 

Hvor et Blokfelt skal udst y res 111 ed mekanisk 
Trykknapspærre (se 72), indl ægges denn e ligeledes i 
Forbi nd elsesspærren. 

c. Vækker- og Deblokeringssignaler. 
84. Mellem to samvirkendC' Poster kan 

gende Signal er udyeksl es: 

a. Væ kk e rsignal e r. 

fø 1- Vækkcr-
og llPblo · 
ke rings-
s ig nal l' r. 

l. Meldingssignal (Vækk erm elding), de r 
modtages som e11 kortvarig uafbrudt Hing-
ning og gives ved al nedtrykke den paa-
gældende Væ kk erknap og samtidig drej e 
Induktorsvinget felll Gange rnndt. 

2. Sp ø rgsmaalssi g nal , der modtages som 
en Række meget korlyarige Hingninger og 
giyes ved · at drej e Induktorsvinget t'em 
Gange rundt og samtidig give lle re kort-
varige Tryk paa Vækkerknappen. 

H. Far es ignal , der modtages som en lang-
. varig, uafhrndt Hingning , og gives ved at 
trykke Vækkerknappen ned og samtidig 
dreje Induktorsvinget tyve Gange rundt. 

4. Signalet forstaaet, der modtages som 
en meget kortvarig , uafbrnd t Ringning og 
gives ved at trykke Vækkerknappen ned og 
samtidig • drej e fnduktors vinget to Gange 
rundt. 

()* 
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h. Deblok e ringssignal , der modtages som en 
Fa rveskiftning 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-
m en med det deblokerede Felt, og Feltet selv 
bliver blokeret. 

1. Ved M e ldingssignal gives Meldinger vedrø-
rende Toggangen , Ordrer om Indstilling af 
Togveje o. l. 

2. Spørgsma a lssi g nal bruges, naar en ventet 
Deblokering ikke er indtraadt i rette Tid . 

:1. Faresignal bruges, naar PostensOpmærksom-
hed skal henled t's paa en særlig Fare (se des-
uden 8fi). 

4. Signalet: forstaact bruges som Svar paa 
el Vækkersignal . 

Faldskiven paa Vækkeren skal trykkes op paa 
ny, hver Gang Signa\ er modt aget. 

d. Bestemmelser om Blokanlægenes Betjening og om 
Forstyrrelser i Anlægene 

Almindc- 85. Betjeningen ar Blokapparaterne skal forega a 
h gc Hc- · J) J 

slemme!- med Eftertanke 0" Omhu , og deres enkelte e e 
ser. b , . 

skal behandles med Fors1gl1ghed . 
Vejledning til Betj eningen er givet ved Paaskrifter 

paa Apparaterne og - hvor Forholdene gør det 
ønskeligt - ved Betjeningsplaner a nbragt paa 
Posterne. Betj eningen skal foregaa i den foreskrevne 
Orden . Overhold es denne ikke - hvad de for -
skellige Spærrer og Koblingsl ed dog delvis modsætter 
sig - kan Apparatet let komme i Uorden og maa 

rettes ved kunstige Deblokeringer (se 71 ), forind en 
det atter kan bruges. 

Det skal ved Brugen af Apparaterne nøje paa-
ses, al el Blokfelt skifter fuldstæ ndig Farve, naar 
det blokeres. Sker dette ikke, men bliver Blokøjet 
staaende delvis rødt og delvis hvidt, er Apparatet 
i Uorden . Saafremt Feltet er udstyret med Fuld-
blokeringsspæ rre (se 72), kan F ejlen mulig rettes 
ved en fornyet Blokering. I modsat Fald er en 
kunstig Deblokering nødvendig. Hvor fl ere Blok-
re11 er i samme Blokapparat samtidig paavirkes ar 
Induktorstrømmen, skal del paases, al all e de paa-
gældende Blok.øjne skifter Farve. 

Saalæ nge Signa\ - Væ kk ersignal ell er Dehloke-
ringssignal - modtages fra en Post, maa der ikke 
gives Signa! til denne. 

De almindelige Regler for Anh.cgenes Betjening 
fremgaar af de nedenfor angivne Bestemmelser for : 

a . Kommandopost en 
h. Signalposterne 
c. Sporn llaasningspostern e. 

Om Bestemmelserne for Betjeningen af de paa 
Posterne opstillede Centralapparater se 49- 5!1. 

86 Togve1· enes Aflaasning og Oplukning skal paa 1{
1
omm

1
1111-

: · ( opos en . 
Kommandopost e n foregaa efter følgende Regler: 

Kommandoposten overbeviser sig om, at den 
paagældende Togvej er fri, og giver derpaa ved 
Vækker- eller Telefonmelding Signal- og Aflaas-
ningsposterne Ordre til at indstille Togvejen . 
Denne Ordre skal afgives saa tidlig, som 
Forholdene tillader det, for ankommende 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 derpa a ved Vækker eller Tele-
fon eller ved Deblokeringssignal (Samstemning, 
se 76) har fa ael Melding om , al Ordren er 
efterkommet (jfr. 87 og 88), og i givet Tilfæ ld e 
har overtydet sig derom ved Iagttagelse af 
Togvejssignalerne e. 1" deblokerer den ved-
kommende Signal - eller Signaler - · eller 
foretager selY Betjeningen, for saa vidt den er 
und erlagt Posten. 

Naar Signalpostern e derefter sætter Sig-
nalerne paa Stop under nøje Iagttagelse af de 
derom givne Regler, modtager Kommandoposten 
Deblokeringssignal fra disse, idet Signalern e 
hlokeres. Saa fremt Kommandoposten selv 
betj ener Signaler, lager den disse tilhage efter 
de for Signalposter gældende Regler (sml. 87) . 

Komma ndoposten deblokerer derefter Spor-
a llaasningsfel terne paa Spontflaasningsposterne 
(sml. 76). Denn e Dehlokedng maa under ingen 
Omstændigheder foretages, forinden den paa-
gælaende Del af Togvejen er forladt af Toget, 
eller dette er standset paa Stationen. Saafremt 

· ·' Dehlokeringen er afhængig af elektriske Tryk-
knapspærrer eller a f et. FasUægningsfelt -

··sml. 80. -7. maa Udløsningen . af · · først 
afventes . . 

Ønsker Kommandoposten at tilbagekalde en 
Ordre, der er givet ved Væ'kkennelding··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 Komm andoposten gælder følgende særlige 
Bestemmelser : 

Kommandoposten skal ledes af Stations-
bestyreren . Afvigelser fra denn e Regel maa 
kun find e Sted med Tn1fikkredsens Samtykk e. 

Kommandoposten maa under ingen Om -
stændigheder till ade Rangerin ger, der berører 
en Togvej, for hvilken Signa let er f'rigi vet. 

Komm andoposten skal paase, al den fore -
sl(revne Blokering af et frigiv et Signal foretages, 
hver Gang et Tog h a r passeret den paagældende 
Signalpost. Udebliver Blokeringen, skal den 
forlanges ved Spørgsmaalssignal , og viser 
dette sig uny ttigt, skal Forholdene und ersøges 
nærmere. 

Om Forsty rrelser i Blokanlægene og kunstige 
Dehlokeringer, se 8\.l . 

87 . Paa Signalpost e rn e skal BeL1'cningen Sig nal-
. pos te rn(' . 

forega a efter Hegler: 

Ordre til en Togyejsindslilling gives Posten 
ved Vækker- eller T elefonm elding fra . Kom-

"mandopost en, underlidon dog med en Stations-
. p·ost sol}1 Mellernled. · .Saafremt Signalposten 
bar et Lil Togvejen hørende Sporaflaas ningsfelt, 

, " ", den dette, naar Ordren er efterkommet. 
l 1}1odsat Fald gives Melding om Togv(!jsind-
stiUingen tilbage ved Vækker eller Telefon. 

Konun:ilnidoposten frigive1: derpaa Signalet, 
og dette kan da trækkes, med mindre Signa! -



88 

posten paa dette Punkt er afhængig af en 
Sporaflaasning paa andre Poster. I saadant 
Tilfælde maa Samstemning fra disse først 
afventes. 

N aar Toget har forlad l Stationen ell er er 
standset paa det hertil bestemte Sted paa denne, 
bringes Signalet med tilhørende Signalfell, om 
saadan L forefindes, i N ormalslilling (sml. 51 ). 

Signa lpos ten giver derefter Sporaflaasningen 
tilbage til de af den afhængige Sporaflaasnings-
poster . Delle maa dog under ingen Omstæn-
digheder gøres, forinden Toget har forladt de 
paagældende Dele af Togvejen. Saafremt Dehlo-
keringen af de paagæld ende Feller er afhængig 
af elektriske Trykk.napsp::errer eller af el Fast-
lægningsfelt , maa Udløsnin g heraf dog først 
afventes (sm I. 80). 

Signalposten modtager end elig Deblokering 
af de mulig forekommende Spora flaasningsfelter. 

For Signalposterne gælder følgend e særlige 
Bestemmelser: 

Naar Faresignal modtages, skal alle Signaler 
straks stilles paa Stop, og alle Blokfelter bringes 
i Normalstilling, dog ikk e Blok.felt e r, der 
i n dg a ar i Linie b 1 ok an I æg. 

Plomberinger maa ikke fjærnes og kunstige 
Deblokeringer ikke foretages uden Stations-
bestyrerens udtrykkelige Ordre. Alle Forstyr-
relser ved Blokanlægene samt ved de øvrige 
under Posterne hørende Anlæg skal ufortøvet 
meldes til Stationsbestyreren, der derefter træffer 
de fornødn e Bestemmelser (se iøvrigt 89). 

8\J 

88. Paa Sporaflaasningspost e rne skal n1ngs-
foregaa efter følgende Regler : posterne. 

Ordre til al indstille en Togvej gives Spor-
aflaasningsposten ved Vækker- eller Telefon-
ril elding fra Kommandoposten, undertiden dog 
med .en anden Stationspost som Mellemled. 
Naar Sporaflaasningsposlen ha r indstillet sin 
Togvej og - i givet Tilfælde - modtaget de 
fornødne Samstemninger fra andre Poster, 
blokerer den sit Sporallaasningsfelt og giver 
derved Sa mstemning til Togvejens videre Ind -
stilling (se 76). 

Naar Toget er passeret de Post en underlagle 
Sporskifter, og der er modtaget Dehlokerings-
signal paa Blokfeltet, lages Togvejen tilbage. 

Saafremt Sporaflaasningsposlen ikke er fast 
betjent, staar Posten i Normalstilling med bestemte 
Togveje hlokatlaasede. Sporskifterne skal da være 
aflaasede ved Hængelaas, og Omstilling af Togvejene 
maa kun ske efter Stalionshestyrerens nærmere 
Ordre (sml. ()5). 

For Sporatlaasni11gsposlerne gælder følgende 
særlige Bestemmelser: 

Plomberinger maa ikke (j ern es og kunstige 
Deblokeringer ikke foretages uden 
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 
skal de fornødne Afgørelser altid træffes af Stations-
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). Plomberinger maa ikke fjernes 
og kunstige Deblokeringer ikke foretages uden 
Stationsbestyrerens udtrykkelige Ordre. Station S· 

b e s t y re r e n h a r a It i d p e r s o n l i g A n s v a r for 
d e s t e dfundne kunstig e D e blokering er, ogsaa 
for saadanne der foretages ved Hjælpeblokknap 
(se 71). 

Ved Forstyrrelse i Blokanlæget - herunder 
medregnet Fj ernelse af Plomberinger - skal Sta-
tionsbestyreren midlertidig a fgøre, om Centralaflaas-
ningen skal atlyses og da for l1Yilke Togvej·e (sml. 
Grundbestemmelserne i 1), samt sørge for, at ved-
kommende T elegrafmester eller Telegrafformand og, 
hvi s det paakræves, tillige Tra llkkredsen faar for-
nøden Underretning. 

Selv om Centralaflaasningen er aflyst, ka n 
Ordrerne om Togvejsindstillingen gives ved Vækker 
eller T elefon . Saadanne Meldinger skal Posterne 
da altid give tilbage. Ved Togvej sindstillingen kan 
de af Forstyrrelsen uberørte Blokfelter selvfølgelig 
bruges, dog m ed tilbørlig Skønsomhed og For-
sigtighed . 

Om Forstyrrelser i Linieblokanlægene paa en 
Station sml. 128-130. 

e. Vekselstrømsstationsblok med 
Kommandokontakter. 

90. · Ved nogle af Statsbanernes ældre A nlæg 
forekommer endnu Kommandokont a kte i' i For-

k m atnkct1o- bindelse ined Vekselstrømsstationsblokai1læget. · Det on a e r. 
er ejendommeligt udformede Nøglekontakter, der er 
anbragt paa Perronen og betjenes af vedkommende 

J 
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Stationsbestyrer. nogle Tilfælde indgaar de i 
Forbindelserne mellem Kommandoposten og Sta-
tionsposterne og bruges da som en Art S a ms te m-
n in gs kontakt er, i andre Tilfælde bruges de i 
Stedet for Kommandoblokapparat , navnlig paa 
Stationer m ed 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 (j endtlige Signalfelter paa Signalposterne. 
De tilsYarende Blokforbindelser e r i Norm alstillin gen 
af bn; dte og sluttes først ved Omlægning af den 
paagældende Kommandokontakt. Kommandoposten 
kan altsaa kun deblok ere den Togvej , hvis Konta kt 
er indstill et. 

Ved Anlæg a f sidstn ævnte Form skal Signal-
posten se 1 v deblokere sine Signalfelter \'ed Betje-
ning af Blokapparatets Induktor. Men Debloke-
ringen kan kun foregaa, naa r den til F eltet svarende 
Konta kt er indstillet. Blokeringen a f Signalfelte rne 
foretages paa sædvanlig Vis ved Nedtrykning af 
Blokknappen og Beljening a r Induktoren, men 
Komma ndokontakten skal forinden Blokerin gen 
stilles tilbage i Norm alstillingen . 

D a d e r ikk e find es ge nsidi ge Sp ærr in ger 
. m e ll e m Kont a kt er n e e. l " e r Fejlbetjening 
ikk e udelukk e t. Forinden en Kontakt omlægges, 
skal det derfor undersøges-; ·" om Anlæget staar i 
Normalstilling for de ved Togvejsindstillingen be-
rØrte- ' Togveje. Dette prøves ved den -· i1 ede n for 
omfa lte Prøve kn a p (91 c). 
· ' 91. "En Kommandokontakt kan slutte to Kon- Kom-

111ando-
laktforbindel'se'I< .!og raader saaledes a lmindeligvis kontak ten . 

over to Togveje. Paa Stationer m ed tl ere Tog-



veje lindes el tilsvarende Antal Kommandokon-
takter. 

Kommandokonlaklern e er indesluttede i smaa fir-
sidede .Jærnkasser, der anhringes paa Hovedbyg-
ningens Ydermur eller lignende Steder. De betjenes 
ved løse Nøgler, <ler skal forvares af Stationsbesty-
reren. Naar en Nøgle inds:cttes i Kontakten og 
drejes om tilhøjre eller lilvenslre, sluttes Kontakl-
forhindelsen for den paagældende Togvej. Kon-
taktens Stilling tilkendegives ved tre runde Tablea u-
øjne i .Jærnkassens Forside. 

Ved en Korn mandokon takt forelindes a ltsaa: 

a. Et Nøglehul med tilhørende Nøgle (Kom -
mandokonlaktnøglen). Naar Nøglen er indsat 
i Kontakten og drej e t 0111 til højre eller tilvenstre, 
kan det tilsvarende Fell paa Signalposten 
deblokercs (jfr. 90). 

b. Tr e runde Tabl ea uøjne, af hvilke del 
øverste er hvidt i Kontaktens Normalstilling og 
bliver rødt, naar Kontakten omlægges. De to 
nederste Øjne svarer hvert til sin af de to 
Togveje, hvorover Kontakten raader. De er i 
Normalstillingen røde. Naar Kontakten ind-
stilles paa en ar Togvejene, bliver det tilsva-
rende Tableau hvidt. 

c. En Prøveknap , anbragt paa Kassens Under-
side. Naar Knappen trykkes til , vil en Væk-
kerklokke ringe , saafrernt Kommandokontak-
terne og Signalfelterne for den paagældende 
Gruppe af Togveje staar i Normalstillingen. I 
modsat Fald udebliver Ringningen. 

d. V æ kk e ren med tilhør e nde Vækkerkon-
takt , der bruges . i Forbindelse med den 

g;1 

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

92. li p s· I t k Vækker-! e cm erronen og en 1gna pos an signaler. 

følgende Vækkersignaler udveksles: 

a. Meldingssignal der mod-
tages som el enkelt Slag paa Væ kkerklokken 
og af"givesvcd cl kortvarigtTryk paa h enholdsvis 
Vmkkerkontakten (Hl d) og Vækkerknappen. 
(Blolrnpparalels Induktorsving skal ikke hrnges). 

b. Spørgsmaalssignal, der modtages som Mel-
dingssignalet, dog m ed Lre Slag, og afgives 
som Meldingssignalet, dog yed tre kortvarige 
Tryk. 

c. Fares ignal , der modtages so111 Meldingssig-
nal e t, dog med en Hække hurtig paa hinanden 
følgende Slag, og afgives ved en uafbrudt 
H::ckke kortvarige Tryk. 

Signalernes Betydning og Anvendelse er som 
anf"ørl und er 84. 

Kommandokontakterne skal be tj enes eller 
følgend e Hegler : ningen. 

Stationsbestyreren overbeviser sig ved el 
Tryk paa Prøveknappen om, at vedkommende 
Del af Anlæget slaar i Normalstillingen, og 
efterser samtidig de paagældende Tahlea uer 
for Kommandokontaklerne. Saal:cnge ved-
kommende Signalfelter og Kommando-
kontakt er ikke staar i Normalstillingen, 
111 a a e n Togvejs ind sti 11 in g ikke p a abe -
gyndes. 

Stationsbestyreren oyerbeviser sig derpaa 
om, at Togvejen er fri , og giyer ved V:ckker-



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 
Nabostationen, eller Ringemeldingerne - Sig-
nal reglementets Signaler Nr. 1 og Nr. 2 - er 
mod La ge t. 

N aa r Sta Lionsl>estyreren dcrpaa yed V 
eller Telefon har fa aet Melding 0111, at Ordren 
er eft erkommet, slutter han den paag:cldend e 
Kontaklforhind else ved Hj ælp a f Kommando-
konta klnøglen og udtager derpaa alter Nøglen. 
Alt eft er Anl:cgets Form dehlokeres Signal-
posten derpaa fra Kommandoposten eller deblo-
kerer sig selY paa del. paag:cld end e Signalfelt. 

Naar Toget er standset paa eller har pas-
seret Stationen, skal Kommanclokonlakten atter 
stilles i Normalstillingen. Ved Anht>g med 
Kommandopost skal Signalfeltet paa denne 
dog først deh lokeres. 

Ved Ankeg uden Kommandoblokapparat 
skal Stal.ionsbestyreren, naar Kontakten er 
stillet i Normalstillingen, ved Vækkermelding 
Lil Signalposle11 forlange Signalblokering af' 
denne. Naar Signalet er blokeret, modtages 
clerpaa Vækkermelding fra Signalposten, hvor-
efter Slationsbestyreren ved al trykke Prøve-
knappen til skal overbevise sig om, al Bloke-
ringen virkelig er foretaget. 

·En foretagen Deblokering eller en given Deblo-
keringstillad else kan forlanges tilbage 1ed Faresignal 

til vedkommende Signalpost. Signalblokeringen 
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 Signalpostens Indstilling og Oplukning 
af Togveje gælder følgende Regler: 

Ordre Lil en Togvejsindstilling gives .Signal-
posten ved Vækker-. ell er T elefonmelding. Naar 
Togvejen er indstillet, giver Posten Vækker-
melding eller Telefonmelding tilbage. 

Det paagældende Signalfelt hliver derpaa 
deblokeret fra Kommandoposten, eller Signal-
posten deblokerer det selv ved Betjening af 
Induktorsvinget. Posten stiller derpaa det 
deblokerede Signal. 

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

Ved Anlæg med Kommandoblokapparat 
blokeres Signitiet efter Togvejshaandtagets Til-
bagelægning. Ved Anlæg ud en Kommando-
blokapparat afventes Ordre (Vækkermelding) 
!'ra Stationsbestyreren, hvoreller Signalet blo-
keres, og Vækkerm eldingen gives tilbage. 

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

,, 94. Om Forstyrrelser i Blol{anlægene se Be-
stemmelserne i · 89. 

Forstyr-
relser i 
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B. jævnstrømsstationsblok. 
!:15. Paa Stationer med m eka niske Cenlral-

aflaasnings- og Centralbetjeningsanlæg bruges J ævn-
strømsstationsblok nu kun sjældent. Ved Stats-
banern e forekommer denne Form for Stationsblok 
saaledes kun ved Sikringsanlæg ar Schnabel & 
H e nnings (Bruchsals) ældre Type. Ved Anlæg af 
nyere Former bruger dette Firma Si e 111 e ns & 
Ha Is k es Vekselstrømsblok. 

Ved elektri ske Centralbetjeningsanlæg - hvor 
Batleristrøm forelind es - falder Anvendelse af 
.J ævnstrømsblok derimod oft e naturlig (sml. 42) . 

Ved .J æv nslrømshlok 1 i I vejebringes de fornørl ne 
gensidige Spærringer mell em Anl ægets Poster ved 
Blokforbindelser, hvo r Spærringen al' del paagæl-
dende Haandlag - Blok e ringen -- foregaar 
selvvirkende, medens Udløsningen -· I> e blok e -
r in ge n - forelages ad elektrisk V ej (sml. Hli). 

Schnabel & Hennings jævnstrømsstationsblok. 
91j. Ved dette Sys tem, der kun anvendes til 

Sta lionsblokapparater , er Kommandoposten kun 
direkte Herre over Togvejenes Indstilling, m en ikke 
over Signalernes; naa r en Togvej er indstillet , kan 
Signalposten vise Signal, medmindre Signalgi vningen 
kræver Sa mvirk en mellem fl ere Pos ler ; er dette 
Tilfæ ld e t, bliver Signalhaandtagel først frit; ved at 
disse indstill er hver <l cres Togveje, eller ved at de 
viser Signa l for samme. 

\l7. Blokappa raterne beslaa r 
paa Komm a ndopost e n af: 

en Hække smaa Haandtag , »l3lokhaandtag«, 
med tilhø rende elektriske Togvej ss p æ r -
r in ger. Haandtagene ka n bevæges saavel 

Lilhøjre som Lilvenstre, hver Bevægelse svarer 
til en Togvej , hvert Blokhaandtag altsaa til 
2 Togveje, dets Normalstilling er Midtstil-
lingen, 

e t til Blokhaa nd1agenes Antal svaren<l e Antal 
Blok.øjn e, 

et Aflaasningsregister (med lodrette Skydere og 
vandrette Lin ea ler) indrettet som Central-
apparatels, og ved Hjælp af hvilket Blok-
h aandtage ne bringes i fornød en indbyrdes 
Afhæ ngighed ; 

hvor Kommandoposten tillige helj ener Spor-
skifter eller Signaler, erstattes Blokhaan<l-
tagene med almindelige Togvejshaandtag ; 

paa Sign a lpost e rn e af: 
Blokøjne i Anlal svarende til Togvejenes 

An lal , 
elektriske Forbindelsesled Lil Togvejs-

haandtagene, der h ar il Stillinger med Mi<lt-
slillingen som Normalstilling, og 

e lektrisk e Signalhaandtagssp æ rrer med 
tilhørende Tablea uappa rater, Tilbagem e l -
d e r c , <ler viser rød eller hvid Farve, efter-
som Haa n<llagel er spærret eller frit. 

Samtlige Blokhaandlag og Blokøjne er forsyned e 
med Paaskrift, der nærm ere angiver deres Betydning. 

Blokøjnenes og Tilbagemeldern es Farve er i 
Normalslillingen rød . 

98. Samllige Blokapparater, Spærrer m. m . 
betjenes udelukkende ved .J æv nstrøm , der gennem 
Kabler fra Posl til Posl ledes !il Apparaternes 
Elektromagneter over Kontakt er, som sluttes ved rle 
forskellige Haa ndlags Omlægning og lndklinkning. 

7 

Blokfor-
binde!-
serne. 
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9H. Paa Signalpos lern e holdes Togvejsh aand -
tj ening. tagene elektri sk hlokerede af Komma ndoposlen, 

og dette saavel i Norm a lstillin gcn som i de 2 Tog-
vejsstillinger ; Kommandoposten maa altsaa frigive 
samtli ge Togvejshaa ndtagcts Stillinger . Ved Blok-
haa ndlagenes Bevægelse Lil venslre eller tilhøjre 
deblokeres Signalpostern es Lils varend e Togvejs -
haa ndlag, der derefter , saa fremt Sporskiftern e er 
rigtig sti Il ede, kan hev:cges en len opefter ell er nedefter. 

Deblokering tilk endegives paa Signalposten ved 
en Fa rvevekslin g a f det paagæld t• nd e Blokøje, der 
bliver hvidt ; naa r Togvcjsh aandt:1 ge t indstilles , 
blokeres det autom atisk i den oml agte Stilling , 
idet sa mtidi g Bl okøjet, saavel paa Signal- som paa 
Kommandopos ten, bli ver h a lvt rødt og ha lv t hvidt. 
Efter Togvej sh aandtagets Indstilling k a n Signal-
posten, saafremt Signalgivnin ge n ikk e kræver andre 
Posters Till adelse, vise Signal ; naa r Signa lhaa nd-
taget lra·kk es, Lræder Togvejsspærren paa Kom-
mandoposten i Virksomhed og hold er det Lilsva -
rend e Blokhaa nd Lag blokeret, ind ti I Signalhaa ndtagel 
bringes i Norm alstillin g. 

Hvis Signalpos t.en er a fh æ ngig a f a ndre Poster , 
er dens Signalhaandtag no rm alt spæ,rret og bli ve r 
som foran anført først fril - Tilbagem elderen 
bliver hvid - ved Posternes Indstilling af Togvej e 
eller Signaler. Blokeringen a f Kommandopostens 
13Jokhaandtag blive r i dette Tilfæ lde iværk sat af 
den Post, der fø rs t skal vise Signa!. 

Kunstig Deblokerin g a f Signalpostenws Blo k-
fe lter ka n foretages ved eft er Fjernelsen af <l et 
plomberede Dæksel over Hlokøj et at bevæge dettes 
Skive. 

Ved Haa ndtagenes Betj enin g maa det iagtta ges, 

at Kontaktslutningen bliver paa lidelig ; del. er derfor 
nødvendigt , hver Ga ng et Haandtag ha r været 
benyttet , at foretage en Eftertrykning paa Ha a nd -
klinken (Haandfallen) for at fremtvinge nøjagtig 
Indklinkning. 

For ikke un ødi g a t overanstrænge Batteri et, maa 
det end videre paases , at Kontakterne ikke holdes 
sluttet længere end a bsolut nødvendigt ; det kan 
derfor ikke tilstedes at indstille Togvej en tidligere, 
end Togenes reltidige Gennemførelse kræver, og 
det maa paa bydes , at a ll e Ordrer, og da navnlig 
saada nn e, der vedrører Togvejsh aandtags og Signa l-
ha andtags Indstilling eller Tilbaget.agnin g , uctføres 
hurtigst mulig. 

100. Paa h ver Posl er anbragt H.eser veba tteri er, 
som ka n indstilles ved Hj ælp af en plomberet Br::i,." 
Batteriveksler, der beny t.tes efter følgend e Regler : a r di sse . 

1. Naar T ogvejsfeltern e i Signalposterne ikke 
bliver hvid e for indstill et Togvej, skiftes Batteri -
veksleren paa Komma ndoposten . 

2. Naar Kommandoposten ikke k an tage s111 
Togvej tilbage, skiftes Batteriveksler Nr. I i 
den Signalpost, som h a r vist Signal for den 
paagældende Togvej . For gennemkørende Tog 
er det den Post, som viser Udkørselssign a let. 

3. Naar den ene Signalpos t ikke fa a r hvidt Øje 
paa Tilbagemelderen til et Ind- eller Gennem-
kørselssigna l, skiftes Balleriveksler Nr. II i 
den a nd en Signa lpos t. 

101. Som Underretningsmiddel m ellem Posterne signaler ofi Mel-
beny ll es Telefon a pparater , m ed hvis Vækkerklokk er 
der afgives følgende Signaler : Posterne. 

7* 
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en eller Ile re kort varige H.ingninger ·.l: Sam la I e 
ønskes. 

en langvarig Hingning :1: Alarmsignal. 

Deblokeringer meldes ved Farveskifte i de 
paagældende Tableauer (se 

102. I-I vor der til Signalposterne er knyttet 
Linieblokapparater, er disse indrettede efter Veksel-

1.inieblok. strømssystemet og betjenes og benyttes ganske som 
for disse Apparaters Vedkommende angivet. 

Indstilling 10:3. Signalgivningens Afvikling. og Opløs- v 

ning nr Som almirnlelige Hegler gælder: 

l. For Indkørsel med Signal "Kør frem«: 
Kommandoposten deblokerer saavel Ind-

som Udkørselspostens Togvejshaandtag. 
Signalposterne stiller Sporskifterne og aflaa-

ser disses Haandlag med Togvejshaandtaget. 
lJ d kørsels pos len frigør herved lndkørsels-

postens Signalhaandtag, og naar dette indstilles, 
blokeres Kommandopostens 13lokbaandtag. 

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

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

2. For Udkørsel: 
Kommandoposten deblokerer Udkørselspo-

sten, der stiller Sporskiftehaandtagene, aflaaser 
dem med Togvejshaandtaget og viser 
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signal; med Signalhaandtagets 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 bleYet blokeret og 
derefter deblokeret fra Nabo-Linieblokposten. 

R. For Gennemkørsel: 
Rækkefølgen af Betjeningen er som ovenfor 

for Indkørsel, dog kan Indkørselsposten her 
ikke vise Signal, førend Udkørselssignal er vist, 
og Kommandopostens Blokhaandtag frigives 
først, naa r Udkørselssignalet tages tilbage. 

Hvor særlige Forhold foreligger, er der 
diget særlige Planer, der angiver Hækkefølgen for 
Haandtagenes Betjening. 

104. For Kjøbenhavns Nord- og Klampen-
borgbanegaard gælder følgende: 

Hele Signalgivningen er underlagt Signalpost havns "' Nord- og 
III (Kommandoposten). Denne deblokerer Signal- Klompcn-

post IV, der ved al indstille Togvej og Signal ganrd. 

frigør Kommandopostens Signalhaandtag; erter-
haanden som Toget passerer Signalposterne, tager 
disse Signalerne tilbage; herved dehlokeres Kom-
mandopostens Togvejshaandtag, og denne kan da 
alter frigøre Post IV 's Togvejshaandtag. 

Signalpost V er kun gennem Liniebloksystemet 
knyttet Lil Kommandoposten , og clel paa den 
Maade: 



102 

at Signalposl V for indkørende Tog deblokeres 
af Kommandoposten, hvilket denne først kan 
gøre efter al have indstillet Signa!, medens 
for udkørende Tog Signalpost V deblokerer 
Kommandopostens Udkørselssignal. 

For Hækkefølgen af Signalposternes Betjening 
for hver enkelt Togvej er for hver Post udfærdiget 
særlig Vejledning. 

", 

II. 

GSSI KHIN GSAN 
(LINIEBLOK) 
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A. Egentlige Blokstrækninger. 
105 Slræknin gssikringsanl æg find es i forskellige . rnn gss1k-

Former . Ved Sta tsbanern e er den elektri ske Linie-
blok hidtil den eneste anvendte. 

106. L i n ieb l o k indrettes {)aa Banes lrækninger Linic b lok-
' anl :cge ts 

hvor det skal sikres, at K ø r -Signal ikke kan gives "0 'v''!11
1rnl 

1r \C-
til nogen Del af Stræknin gen uden Till adelse fra 111 1111 d c . 

en Post, der er i Stand til at a fgøre , om Stræk-
ningen - ell er vedkommende Del af denn e - er 
fri for Tog. 

Hvor saadann e Anlæg forekomm er, er Ba ne-
stræknin gen delt i mindre Stræknin gsdele - Blok-
s t y kk e r - , der alle er dækk ene af Signa ler -
Blok s i g nal e r - betj ente fra særlige Poster -
BI ok po s t e r. E t Bloksignal staa r, h vor det til-
svarende Blokstykke begynder. Blokstykket ender 
ved det paafølgende Bloksigna l for samm e Tog-
retning. Signal ern e ha r Norm alstilling Stop (.ifr. 
alm . Signalreglement) . Naa r Tog ventes, sættes 
Bloksignalet paa Kø r, saafremt cl et paagældende 
Blokstykke er fri t. 

Bloksignalern e staa r i saadan indbyrd es Afhæn-
gighed , at et Signal , der er sa t paa Stop bag el 
forbikørende T og, skal fa stlægges -- bl o k e res - , 
inden der paa ny kan gives Signa l til det bag To-
get liggende, a f' samme forl adte Blokstykk e. Først na a r 
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Signalet blokeres, frigives nemlig det bagyed lig-
gende Signal, der paa til sva rende Maade er bl eve t 
hlokeret bag Toget. Naar Anlæget betjenes rigti gt, 
er et Bloksignal derfor bundet paa Slop , saalæ.nge 
der befind er sig Tog paa det paagældende Blok-
stykke. Undl ader en Posl a t blokere sit Signal , 
bliver del bagwd liggend e Signal ikke frigivet, og 
Toget er derfor desua gtet dæ kk et af et Signa] , der 
er bun1let paa Stop. 

Den Sikkerhed , et Linieblokanlæg byder, afhæ n-
ger af følgende meget betydningsfulde Betin gelse r : 

a. a t el Stopsignal (Fa re) ikke forbiløbes ar et 
Tog, m ed mindre de almindeligt gældend e 
Bestemmelser er ophævede ved en sted fund en 
Driftsfo rstyrrelse, 

h. og a t Anlæget betjen es o mhyggeligt efter de 
foreskrevne Bestemmelser . 

Opfyldes disse Betingelser ikke, yder Anl æge t 
ikke længere den fornødne Sikkerhed. 

107 . En Blokstrækning begynder saa godt som 
hngcn. 
Blokpo- altid ved et Slationsudkørselssignal og fortsættes 
sier p:ta 
fr i Bane. over de paafø lgende Sta ti oners Ind- og Udkørsels-

signa ler, Lil den slu ller ved el Sta tionsindkørsels-
signa l. Linieblokken ka n ved Stationern e være 
gennemgaaende eller af brudt. I første Tilfæld e 
slaar Indkørselssignal et i den foran bes krevn e 
Blokafhængighed af Udkørselssignalet, og Stationen 
udgør da el Bloks tykke. I a ndet Tilfælde er Ind-
kørselssigna let uaf hæ ngig t ; Linieblokslrækningen 
ender ved Indkørselssignalet og begynder paa ny 
vecl Udk ørselssignalet. 

Blokdelingen , hvorved forstaas en Banes træ k-
nin gs Delin g i Blokstykk er, ka n være ge nn emfø rt 
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saaledes , a l Blok stykk erne rækker fra Station til 
Station. E t Blokstykke blive r da del samme som 
el Baneslykke. Som Regel er der imidlertid mellem 
Stationern e indskudt en eller fl ere Blokposter paa 
fri Bane , fra hvilke der betj enes Bloksignaler af 
Typen: Mastesignaler paa fri Ba ne, og so m deltager 
i Signalgivninge n for Togene. Paa saadanne Stræk-
ninger kan Togene følge tæ ttere pa a hin a nden end 
i Stalionsafsta nd , og Linieblokanlæg anvendes derfor 
hovedsagelig paa s tærkt trafik erede Linier. 

I vid ere Forstand gælder Betegnelsen Bloksignal 
om alle Signaler, der indgaar i et Linieblokanlæg. 
I Praksis bruges Betegnelsen dog gerne i snævrere 
Forstand og gælder da ud elukkende Bloksignaler 
paa fri Ra ne. 

108. Den beskrevn e Afhængighed mellem Blok-
anlægets Poster tilvej ebrin ges ved Blokforhindelser, 
som de ved anvendte. Et 
Liniebloka nl æg bestaar a f Blokapparater, der 
opstilles paa Pos terne i Forbindelse med de paa-
gældende Signalhaandtag , og Blokledninger 
m ell em di sse. 

Som Meddelelsesmiddel m ellem Posterne bruges 
Væ kk er og - a lmind eligvis - T elefon. 

a. Blokanlægets almindelige Udformning. 
109. P aa Slaliouerne betjen es Signalerne fra 

Centralapparater, og Blokapparaterne a nbringes paa 
eller ved disse paa sa mm e Maade, som beskrevet 
under Stalionsblokanlægene (se 82 og 8J). 

Egentlige Linieblokposler betjener kun Signaler . 
Haandtagene e r a nbragt i en kasseformet Underdel 
Lil Blokapparatet. De har Form af Sving og kaldes 
Si g n ::1 Is" in g. Forbindelsen m el lem Blok fe Iler og 
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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 
naler, el for hver Togretning. 
Blokstrækninger findes Jlere. 

som Regel to Sig-
Paa mangesporede 

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

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

11 l. Signalfelterne er de Blokfeller, 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 dehlokeres paa lig-
nende Maade fra den foranliggende Post (sml. lOG). 
Felterne har i deblokeret Tilstancl hvide, i blokeret 
Tilstand røde Blokøjne. 

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

Blok· 112. Blokposter paa fri Bane har Blokapparater apparat e t 
. paa med to eller med fire Felter, saakaldte todelte eller I .1meblok-
poster. firdelte Blokapparater. 

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

10\J 

Del firdelte Blokapparat har el Signal-
felt og et Meldefelt for hver Togretning. Melde-
feltet er samhørende med Signalfeltet paa den 
bagved liggende Post og viser stadig samme Farve 
som del.te. Det melder derfor, naar denne Post 
blokerer sit Signal. Signalfeltet staar i Forbindelse 
med den foranliggende Post og deblokeres fra 
denne. 

Meldefelt og Signalfelt er sammenkoblede og 
skal blokeres samtidig. Meldefeltet er i Normal-
stillingen blokeret - Blokøjet hvidt - , og Bloke-
ringen kan derfor kun foretages, naar Meldefellet 
staar rødt. Har den bagved liggende Post undladt 
at blokere sig, kan Blokknappen ikke nedtrykkes. 
Delte 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 aa r Signalet blokeres, deblokeres - gennem 
Meldefeltet - Signalfeltet paa clen bagved liggende 
Post. 

Paa Stationer med kun en Posl anbringes Li11ie b101<-
anlæg paa 

Linieblokapparatet paa denne. Stntioner. 

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 Vekselstrømsslationshlok bliver Sta-
tionsblokanlæget og Linieblokanlæget gerne ind-
byrdes 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 Signal ved Stations-
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blokanlægets Signall'ell, ell er l'ørsl kan deblokeres, 
naar delte sidste lrnr fundet Sted. Posten ka n da 
ikke tage mere end e t Tog ind , for hver Gang 
dens Signa! er frigiv et fra Kommandoposten. 

St a tion er med genn emgaaende Linieblok (se 107 ) 
maa , naar Overhalin ger skal finde Sted , foretage 
en kunstig Dehlokering ar Ind kørselsfeltel eft er det 
første Togs Indkørsel. Hertil bruges almi ndeligvis 
en plomberet Hjælpeblokknap - Ov e rhalings-
k n a pp e n -- som den under 71 omtalte. 

114. Hvor en Blokstrækning begy nder, sæd van-
og ligvis ved et Stationsudkørselssignal , maa del paa 

særlig Maadc sikres, at Signa lfellel - B egy ndel-
sesfe Il e t - blokeres bag Toget. I modsat Fald 
vil Posten - der ikke er <lækket af nogen bagved 
liggende Post (sml. 106) - kunne give Udkørsel 
for el efterfølgende Tog, forind en det forudgaaendc 
Tog har forladt det paagæidende Blokstykke, h vad 
der er forbund et med en betydelig Fare. Ved 
Begyndelses feller indlægges derfor som Rege l (sml. 
lHl) S e lv spæ rr e i Sign alhaandtaget (sml. 29) 
eller - ved elektrisk betj ente Signa ler - Afbryd-
ningsfe lt e r i Forbindelse med delle (sml. 117). 
Desuden udstyres Signalet ofte med elektrisk Sig-
nalarmskobling (se 27 og 37), san ledes at det fald er 
selvvirkende paa Stop hag Toget. Først naar 
Signalet har været blokeret efter Udkørslen og 
derefter paany er blevet rlehlokeret fra den foran-
liggende Post, kan de l. gives paany. 

Hvor en Blokstrækning encler, sædvanligvis ved 
et Stationsindkørselssigna l , staar Signalfeltet -
Endefeltet - efter Sagens Natur ikke i For-
bindelse med en foranliggende Post, og Debloke-
ringen maa derfor foretages paa særlig Maade. I 
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nogle Tilf'<c ld e bruges en Hj ælpeblokknap (se 71), 
men almindeligere er det , at Feltet deblokeres fra 
den hagvcd liggende Post samtidigt med, at denne 
blokerer sit Signal. F eltet staar da i Normalstil-
lingen blokeret. 

Afhæ ngigheden mellem Endefellet og del paa-
gældende Signal kan væ re noget forskellig. Ved 
nogle Anlæg e r Signalet bloka flaaset, naar Feltet 
staa r blokeret. Ved andre An læg kan Signalhaand-
taget altid frit ombcgges. Eller en Dehlokering af 
Fellel, ka n delte derimod kun blokeres , naar Sig-
nalet staa r paa Stop , og efter al det - i h verl 
Fald ved alle nye re Anlæg - har været slillet 
paa Kør. 

Begyndelscsfellel viser F a rve som sædvan lig 
ved Signalfelter. Endefeltel har derimod, saafremt 
del deblokeres fra den bagved liggende Post, i 
blok erel Tilstand hvidt, i deblokerel Tilslaucl rødl 
Blokøje . 

115 . Nahoposl er til en Stalion bruges under-
tiden som D æ kningspo s t e r for denne. Signalel 
for Tog imod Stationen er da i Norrnalslillingen 
blokeret og skal frigives l'ra denn e, inden det kan 
sættes paa Kør. Afhængigheden er en lignende 
som m ellem Komm andopost og Signalpost i el 
Stationsblokanlæg. 

Kun det paagældende Felt - D æ kningsfeltet 
- er bundet paa denn e Maade. For den modsatte 
Togretning virker Posten som almindelig Blokpost. 

116. Hvor et Sporskifte paa fri Bane, en 
Svingbro e. I. ønskes sikrel i en bestemt Stilling , 
inden der gives Signal til vedkommende Banestykke, 
oprettes paa St edet en Afla as ningsposl i Blok-
f'orhind else med den næ rliggende Sta tion. Posten 
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indgaar ikk e som egentlig Blokpost i Linieblok-
anlæget ; hv is den betj en er Signaler , er det da kun 
undtagelsesvis Bloksigna ler (106). Den staar i 
Afhæ ngighed a f Stationen o mtrent som en All aa s-
ningspost af en Komm a ndopost. 

P aa dobbeltsporet Ba ne kan Posten alt efter 
Omstændighedern e tilhøre kun den ene eller begge 
Togretninge r. P aa enkellsporel Bane gæld er den 
altid for begge. 

117. Afbr y dnin g sfe lt e r forekommer navnlig 
i Forbindelse m ed Begyndelsesfelter (se 114). De 
bru ges ved elektri sk betj ente Signa ler paa lign ende 
Maade som Selvspærrcn ved haa ndbetj ente (s ml. 29). 

E t Afbrydningsfelt er el .J æ vnstrømsblokfelt (se 
75), hvor Bloks la ngen i Stedet for at frembringe en 
m ekani sk Spærrin g bevæger en Kontakt for Ifob-
lin gsstrømmen til det Signal , hvortil F eltet hører. 
F elte t er i Normals tillin gen blokeret, og Kontakten 
i denne Stilling sluttet. Del deblokeres fra en Skinne-
konta kt - m ed ell er ud en isoleret Skinneslræ knin O' t> 

- i Togvejen , na a r Toge t h a r forbiløbet Signalet. 
Herved brydes Koblin gsslrømmen. Signa let fald e r 
paa Stop og kan ikke gives pa a ny, forind en F eltet 
har væ ret bl okeret og atter er deblokerel. Afbryrl -
ningsfeltet er samm enkoblet med del til svarend e 
Signalfelt i Linieblok anlægel. Signa let ka n altsaa 
kun gives en Gang , for hver Gang det er deblo-
keret fra den foranliggende Post . 

b. Dobbeltsporede, enkeltsporede og mange-
sporede Blokstrækninger. 

118. Ved dobbeltsporede Linieblokslrækninger 
er Blokanlægene for de to Togretninger ua fh æ ngige 
af hinanden. Blokstrækningens Signaler - der i 
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Følge Signalreglementet alle har Normalstillingen 
Stop - er i Normalstillin gen deblokerede, saaledes 
at de i denn e Stilling til enh ver Tid frit kan gives 
og tages til bages, naar undtages: 

a . del Signal , hvorm ed Blokstræ kningen begynder, 
id et der ved dette Signal a lmindeligvis lindes 
Selvspærre i SignaJh aa ndtaget eller Afbryd-
ningsfelt (sml. 11 4). 

b. Dækningssignaler paa Dæ kningsposter , idet 
disse hold es under Bloklaas fra den pa agæl-
dende Station (s ml. 11 5). 

c. Det Sign al, h vormed en Blok strækning ender, 
idet dette und ertid en holdes und er 13loklaas af 
End efeltet (sml. 11 4) . 

11 \:l . P aa enkeltsporet Ba ne sk al et Linieblok-
anlæg ikk e blot. virke til a l oprethold e en Blok-
afsta nd m ellem Togene men tillige forebygge, a t 
der lukkes Tog ind paa et B a n e stykke , paa 
hvilk et der i Forvejen bevæger sig Tog i modsa t 
Retning. E n Station maa da ikk e kunne give 
Udkørsel til el Ba nestykke, paa hvilk et der løber 
Tog i Hetnin g mod Sta tionen, og Linieblokanlægene 
for de to Togretnin ger ka n altsaa ikk e være ua f-
hængige af' hinanden. 

Naar. undtages et enk elt Bloka nlæg m ed en noget 
afvi gende Indre tnin g er all e Statsbanernes 
egentlige Blok.stræ knin ger den enkellsporedc Linie-
hlok indrettet, som nedenfor beskrevet. 

Liniehlokken er afbrudt o ve r . Stationerne ; saa -
ledes a t Stræ kningen mellem to Sta tioner udgør et 
Hele for sig. 

Til et saada nt Anlæg hører paa hver Station 
tre Liniehlokfelter, nemlig forud en de to Signa lfelt er 

8 
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f'or Ind- og Udkø rsel et særli gt Str æ knin gs fe ll 
for hele det paagæld end e Baneslykke. Signa lfeltern e 
er i Normalstillingen blo kerede (Blokøjnene røde), 
Slræknings felterne i Norm alstillinge n dehlokerede 
(Blokøjnene hvid e). 

U dk ø r se ls s i g n a l e rn<' paa de to Stationer er 
i Norm alstillingen bundne paa Stop ved de paa-
g:cld endc Signalfelter . Udk ørselsfeltet paa en Sta-
tion er sa mhø rende med Stræknin gsfeltel paa den 
anden Sta tion og fri gives fra delte. E n St a tion 
k a n d e rfo r ikk e g iv e U dk ø r se l ud e n N a b o-
st a tion e n s M e dvirk e n. Naa r Udkørsels l'ellel 
bliYer dehl okeret, brydes en Konta kt for Debloke-
ringsstrøml øbe l til Udk ø rsels feltet paa Na hos tationen. 
Det til sva rend e Stræknings fell ka n da vel nedtrykkes, 
men vil ikk e kuirn e udsende Deblokeringsstrøm . 
D e t o St a tion e r k a n a lt saa ikk e sa mtidi g 
fri g i ve s p a a lf d k ø r se 1 s fe Il e r n e. 

Str æ knin gs fe Il e t paa en Station er saaledes 
sa mmenkobl et m ed Udk ørselsfe ltet paa denn e, at 
Udk ørselsfellet ikk e ka n blok eres, ud en al Slræ k-
nings feltet tages med , hvorim od Stræ knin gsfe ltel 
kan nedtrykkes selvs tæ ndigt. 

Stræ knin gsfeltet paa Naboslationen ska l , so m 
anført, bl okeres, ind en Udkørsel kan gives, og 
Sta tionens . eget Stræknin gsfelt bli ver blokere t bag 
T oget sammen med Udkørselsfeltet. Naar delte er 
skel , s taar a llsaa begge Strækningsfelter m ed røde 
Blok.øjne. Saalænge Strækningsfelterne er blokerede, 
kan der ikke lukkes noget nyt Tog ind paa Stræk-
ningen . Strækningsfelterne deblokeres som Regel 
samtidig. P aa Strækninger m ed Mellemblokposter 
sker denne Dehlokering, naa r den første af Mell em-
postern e b lo kerer sit Signal bag Toge t. Modtagelses-
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sla tionen kan derpaa paany ved Blokering a f 
Strækningsfeltet give U dgangsstationen Tilladelse 
til at udsende et efterfø lgende Tog. P aa Stræk-
ninger uden Mellemblokposter sker Deblokeringen , 
naa r Modtagelsessta tionen blokerer sit Indkørselsfelt 
hag Toget. Ved enkelte Ænlæg bliver Modtagelses-
station en s SI ræ knin gs felt dehlokeret a llerede, naa r 
Udga ngsstatio nen blo kerer sil Udkørselsfelt , men 
Anlæget er da saaledes indrettet, a l dette Stræk-
nin gsfelt ikke ka n blokeres i Utide. 

Paa Strækninger m ed Mellemposter kan Tog i 
sa mm e Retnin g - so m anført - følge paa hina nden 
i Rlokafsta nd . Udkørselssignalet for den mod sa lle 
T ogretnin g vil derimod være hundel - Dehloke-
ringsstrøml øbet vedblive al være afbrndl - indtil 
a lle Blokfelter paa ny indtager Norm alstillingen . 
Dette sker, naa r · Modfagelsesstation cn blokerer sit 
Indkø rselsfelt hag del fra Udga ngssla lion en sidst 
a fsendte T og, og fø rst dereft er k a n Modlagelses-
stationen altsaa faa Till adelse til al ud se nd e Tog 

m od sa t Hetning. 
Indk ørse l s fe lt e rn e er, so m anført, blokerede 

i Normalstillingen . De deblokeres, som almindeligl 
ved E ndefelter, naa r den bagved liggend e Post -
en Pos t paa fri Ba ne eller en Sta tion · - hlokerer 
sit Signal hag T oget. 

Lini e bl o kp os t e rn e har firdelte Bloka ppa rater 
(se 112). 

St a tion s udk ø r se l ss ig n a l e rn e udstyres un-
dertiden , m en ikke a llid , m ed Selvspærre eller 
Afbrydningsfelt. 

120. Ma ngesporede Blokstrækninger sammen-
sættes af Anlæg fo r enk ellsporede og dohbeltsporede 
Strækninger i Overensstemm else med Sporenes Brng. 
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c. Vækker- og Deblokeringssignaler. 
Væ kker- 121. Mellem to samvirkende Poster kan de og Deblo. 
ke rings- under 84 angivn e Vækker- og Deblokeringssignaler s ignul er. 

Ahnin-
d elige 

Forhold . 

De n 11l-
111indeligc 

Betj e-
nings-
orde n . 

udveksles. 

d. Bestemmelser om Blokanlægenes Betjening. 
122. Belj eningen a f Bloka pparatern e skal foregaa 

med E flerta nke og Omhu , og deres enkelte Dele 
skal beh a ndles m ed F orsigtigh ed. 

Vejledning til Betj eningen er give t ved P aa -
skrifter pa a Appa raterne og - hvor Forholdene 
gør det ønskeli gt - ved de paa Posterne a nbragte 
Betj enin gspla ner. 

Betj eningen ska l foregaa som n edenfor a ngivet. 
O verholdes dette ikke, h vad de forskellige Spæ rrer 
og Koblingsled dog delvi s rnods:.e lte r sig, komm er 
Anl æget i Uorden . 

123. Belj e ningen ska l l"oregaa i fø lgend e Orden : 
E t Tog m eldes til en Post ved Væ kker-

ringning fra den næ rmes t bagved liggende Post. 
Saafremt Posten er udsty ret med Meldefelt 
(se 11 2), mod tage r den derefter desuden Mel-
din g paa dette, naar den bagved liggend e Post 
blokerer sig. 

Pos ten skal derpa a gi ve Signal for Toget , 
saa fremt d et paagældende Signa lfelt staar hvidt, 
og der iøv rigt ikke er noge t til Hinder for 
Signalgivningen. Staa r Signalfeltet blokeret , 
skal Deblokeringen a fventes . 

Naa r Toge t er i Sigte - eller paa Stationer 
ved Togafgang - skal Posten derpaa give 
Meldin gssi gnal til den fo ra nliggend e Post. 
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Naar Toget passerer, skal Signa lpasseren 
m ærke sig, om det fører Slutsign a l. 

Naar Toget med Sluts ignal h a r passe ret 
Signalet, sk al dette straks sæ ttes paa Slop og 
blok eres. Er Sig1rnlfeltel ud s ly rel m ed elektri sk 
Trykknapspæ rre, skal Udl øsnin gen a f denne 
dog afventes, fø rend Signa let still es paa Stop. 

Naar den fora nligge nd e Post. cl erpaa blokerer 
sig, modt age r Posten Debl okering fra denn e. 
Ved Dæk nin gsposter 111 od lages Deblokeri ngen 
dog først, naa r Signalet paa ny maa vises 
(se 11 5). 

Som særlig Bestemm else gæld er : 
Dersom Slutsignal m angler paa el forbikø-

rende Tog, skal Signa l passeren lade Signal et h en-
staa uhlokerel og pr. T elefon und erre tt e den bag-
ved li ggende Sta tion ell er Blokposl om r\arsage11 
til , al Ill okerin gen ikke foretages, ell er - saa-
fremt T elel'onforbind else ikke h aves - m ed 
Vækkerklokk en give Ala rmsignal t il St ati onen 
ell er Blokpos len . Signa lel maa h ereft er ikke 
blok eres, forind e n d e r h aves Vi s h e d ror, 
at d e n muli g fr a spr æ n g l e T og d e l e r 
fj e rn e t l'r a B a n es t y kk e t , og fø r s t na a r 
d e t paa f ø l ge nd e T og i T og r e tnin ge n h a r 
pass e r e t , eft er a t hl even sin nd se t for 
Stop og rangeret forbi. 

Om de Forh o ld ved Stræknin gsfelt er, 
se 119 og 124. 

Om Forhold en e und er Forsty rrelser i Anl æget , 
se 128- 130. 

124. Den a lmind elige Betj eningso rden for enkell- Be tj ening 
t L · · bl l l f a f enkelt-s pore rn1e o ' - ier ra dog undtaget Blok stræk- sporet · A l v· • rcr . unieblok . mngen a r 1us-- w y- -iasselager - er givet ved 
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nedenstaaende Anvisning for Banestrækninger med 
en enkelt Mellemblok.post. Paa Strækninger uden 
Mellempost ell er med flere saadanne bliver Betje-
ningsga ngen noget forandret , overensstemmende med 
Anlæget. For Poster paa fri Bane gælder altid 
Anvisningen i 123. 

Det bemærkes, al ved nogle Anlæg foregaar 
Deblokeringen af Modtagelsesstation ens Stræknings-
felt paa el nogel Lidligere Tidspun kl end nedenfor 
a ngivet (sml. llfl). 

Den almindelige Belj eningso nlen er følgende: 
a . Udgangsslation en forlanger Deblokering af 

!Vlodtagelsesslalion en ve<l Vækkermelding Lil 
denne. 

h. Modtagelsesstationen blokerer sit Strækningsfell 
og derved lid kørselsfellet paa lJ d-
gangsslationen. 

c. Udgangsstationen indstill er sin Togvej og viser 
Udkørse lssignal. (For gennemkørende Tog vises 
Lillige Gen nem kørselssign al). 

d . Ved Togels Afgang (ell er Forbikørsel) gives 
Vækkermeldin g til Lini eblokposten . 

e. Naar Toget har forladt Stationen, blokeres 
Udkørselsfelt og Slr'.l'- knin gsfelt, hvorved sam-
Lidi g Linieblokposlens Meld efelt for vedkom -
mend e Togrelning bliver deblokeret , og det 
tilsvarende Signa] frit. 

f. Linieblokposten vise r Signa l og 
g. giver Vækkermelding til Modtagelsesstationen, 

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

nale t , hvorved samtidig I ndkørselsfeltet paa 
Modtagelsess la tion en og Strækningsfeltel baad e 

1 rn 

paa Udgangs- og Modtagelsessta tionen bliver 
deblokeret*). 

1. Modtagelsesstationen stiller derpaa sil Indkør-
selssignal. (Ved gennemkørende Tog maa Ud-
kørselssignalet gives forind en). 

k . Modtagelsess tation en blokerer si l Indkørselsfell 
efter Togets Ind- eller Fo rhikørsel. 1-frrved dl'-
blokeres Lini eblokposl ens Signalfelt. 

125. lleljeningen ved Dækningsposler 
laa sningsposter fremgaar af del und er 11 f) 
anførte. 

og Af-
og 1 Hi 

l>a·knigs-
poslc r. 
Allaas-
ning:s-
pos kr. 

1 2(). For Lini ebloka n la·u:els Posln 1ia ;1 Stalio - sa·rligc 
l} Beslc•111 -ner og 

melscr : 
paa fri Ban e g;rlfln fø lgen de Best em - 11,','.";'.r,•;:-"_ 

hlol\ . 

Om telegrafisk A f- og Tilbagem e ldin g 
af Tog: 

a . Ved dobbeltsporet Li 11 iehlok bortfalder den i 
Heglement for Togenes Gang foreskrevne Af-
og Tilbagemelding af Togene_ 

Ved enk eltsporet Linieblok skal Af'- og Til-
bagemeldingen bibeholdes. 

0111 d e n al111i11d e li ge Bc ljl'ning : 
h. En Post maa ikke blokere sil Signa l, forin-

den den har overbevist sig 0111, at h ele Toget 
er kørl forbi delle (se · 12:i). N aa r Forbi kørs-
len er foregaael, ska l Signalet straks sælles 
paa Stop og blokeres. 

*) Moc:llage lsess la lionen kan nu pua ny deblokerc Ud-
gangsstationens Signal , men Udga ngss ta tionen nrn a 
stille Forlangendedcrnm a d t e l eg rafi s k eller e ft e r 
Omst æ ndi g h e d e rn e t e l e fonisk Vej . Strøml0bet 
l'or Vækkermeldi ngen er nemlig nfhrudl (s ml. 11 !1). 
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c. Saafremt e t Signal ved en F ejltagelse bliver 
blokeret for tidlig, saa at det ventede Tog 
standser foran Stopsignalet, skal Posten straks 
underrette Toget , og delle skal sna rest føres 
forbi Stopsign alet, og endvid ere maa Posten 
ved alle til dens Ra adigh ed sl aaende Midler 
søge at standse et mulig efterfølgende Tog, 
bl. a. ved at give F aresignal ved Vækk erring-
ning til den bagved liggende Post. 

d. Naar Faresignal modtages, skal a lle Signaler 
s;,ettes paa Stop, men ikk e blokeres. Signa l 
maa først gi ves paa ny, naar Forhold ene er 
und ersøgt. 

e. Det skal ved Brugen a f Blokappa raterne nøje 
paases, a t et Blokøje skifter fuld stændig Farve, 
naa r Feltet blokeres. Sker dette ikke, men 
bliver Øje t sla aende delvis hvidt og delvis rødt, 
er Apparatet i Uorden. 

Hvor fl ere Blokfelter i Apparatet sa mtidig 
paavirkes a f Blokslrømrn en, skal det paases, 
al a ll e de paagældend e Blokøjne skifter Fa rve. 

r. Saalænge Signal , Vækkersi gna l eller Debloke-
ringssign a l modta ges fra en Post, maa der 
ikk e gives Signal til denn e. 

g. Paa Stræ knin ger, der er forsynet med Blok-
signaler, maa disse · ikk e benyttes og h a r in gen 
Betydnin g for 

1. Sneplovtog, 
'.2 . Hjælpetog paa del Baneslykke, paa hvilket 

Hj ælpen skal ydes, 
3. Tog, der føres tilbage, 
4. særlige Arbejdstog. 

Paa e nk e ll s por e dt· med Bl oksign a ler for-
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synede Banestrækninger gælder det samme om 
alle Arbejdstog. 

Dog skal St a tion s mast es ign a l e rne re-
spekteres af de paagæld end e Tog, id et disse 
om fornødent ledes ind paa eller ud fra Sta -
tionerne ved en a f Station ens Personale. 

F ornøden Underretning til Blokposterne paa 
fri Ba ne send es disse pr. Telefon eller, saa-
fremt Telefonforbindelse ikke kan opnaas, der-
ved a l Togføreren for paagældende Tog haade 
ved Udkørslen og Tilbagekørsl en sta ndser ved 
Lini eblokpostern e og underretter disse. 

h. I Tilfælde hvor nedbrudte Tog bli ve r ført til-
bage til Udga ngsstationen, skal der indføres 
Kørsel med Sta tionsa fsta nd , indtil Blokappa-
ra terne atter er bragt i Normalstillin g. 

K u ns tig D e b 1 ok e r i n g, b ru ct l e PI om b e-
r in g e r : 

1. af Plomberinger for kunstig Udløs-
nin g af elektriske Trykknapspærrer og Spær-
ringsfelter ma a foretages af vedkommende Post 
- paa Station er dog kun eller Stationsbesty-
rerens Ordre - naa r et Tog har forbiløbet 
Signalet, uden a t Udløsningen har fundet Sted 
(jfr. p.). Betjeningen sk a l derefter foregaa med 
skærpet Agtpaagivenhed, hvad a ngaar Togret-
ningen og den rettidige Blokering. 

k. V e d dobb e ltspor e t Lini e blok ka n kunstig 
Deblokering af M e Id e fel t e r foretages, naar 
Deblokeringen er udebleven , dog ikke førend 
Toget har naael Posten. Saalænge Plomberin-
gen for et Meldefelt er brudt, skal Betjeningen 
foregaa med skærpet Agtpaagi ven hed. 
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Ve d e nk e lt s por e t Lini e blok maa saa-
dau Deblokering ikke foretages, og Plomhe-
ringen ved et Meldefelt ikke (j ernes. 

I. Ve d dobb e ltspor e t Lini e hlok ka n kun s tig 
Deblokering a f Si g nal fe lt e r foretages i de 
under 128 og 1:10 a ngivn e Tilfæld e og i Over-
ensst emm else med de der angivne Regler. 

V e d e nk e ll s por e l Lini e blok m aa saa-
da n Deblokerin g forelages paa Sta tion er efter 
Reglern e i 130, men ikk e ved P oster paa fri 
Bane. 

Plomberingen ved Signalfelt er paa fri Ban e 
m aa ikke lj ern es. 

111 . Kun stig Dehlokering af Str;ekningsfeller maa 
ikke lind e Sled, og Pl omberinger ved de paa-
gældend e Blokøjne m aa ikke 

n . Signa lpasseren sk al st raks, naa r h a n tiltræder 
Poslen - om Morgenen eller ved Afl øsning -
for visse sig om , al a ll e Plomberinger er i Or-
den . Om brudt Plomberin g, se 128- liW. 

p. Meldinger om F ejl og F o rsty rrelser i Anl æge ne, 
herunder medregnet forefund en ell er foretagen 
Skærin g a f en Plombe, ska l sna rest mulig af-
gives til vedkomm end e O ve rha nemester elle r 
Statio nsbesty rer , der skal sørge for , a t T ele-
gra fmesteren e ller T elegrafformanden faar for-
nøden Underretnin g. 

fl a n ge- 127 . Bliver det 1rn a E nkeltspor nødvendigt al ri ng ud 
i,1;rc1a rangere Tog ud fra eller ind paa en Sta tion forbi 

Stntion e r. Stopsignal paa vedkommende Ma s t, kan dette ske, 
naar Bloka nl ægenes Betj ening efter Udk ørslen h en-
holdsvi s Indkørslen a fvikl es paa særl vanlig Maade. 
Herom er fa stsa t: 

Udkørende Tog skal ra ngeres ud over det 
yderste Sporskifte og afgaa herfra, efter at 
Udkørselssignalet er givet, hvorpaa Blokbe-
tj eningen afvikles paa sædvanlig Maade. 

Indkør e nd e To g skal ra ngeres h elt ind paa 
Stationen, og Indkørselssignalet derefter gives, 
tages tilbage og blokeres - i givet Tilfælde 
efter Brydning af Plomben for den elektriske 
Trykkn a pspærre. 

e. Forstyrrelse i Linieblokanlægene. 
128. Naar et Tog paa en dohheltsporet Stræk-

ning er standset pa a fri Ba ne for Signa] Nr. 12 
»Stop « fra e t Bloksigna l, der staar blokeret ved sit 
Signa lfelt, ska l rl el und ersøges, om Linieblokken 
er i Uorden, og i bekræ ftende Fald skal Signalfeltet 
deblokeres kunstig.*) Herom gæld er føl gende Be-
stemmelser: 

For Po s t e n : 
Signal passeren maa ikk e selv skæ re Plomben 
for el Signalfelt. Naar saa dan Skæring er nød-
vendig, skal den udføres af Togføreren for del 
standsede Tog. 

Naa r kun stig Deblokering a f et Signalfelt er 
foretaget, og ny Plombering er anbragt, skal 
Signalpasseren - saa freml Signalet kan træ k-

*) Saa fremt Forstyrrelsen ved Blokpos ten bes laa r i, a t 
denne ikk e k a n blok e r e sit Si g n a lf e lt, sa a-
l e d e s a t Sign a l e t v e dbliv e r a t sta a frit, skal 
alle vedkommende forhold e sig som angivet for det 
Tilfælde, at Plomben for et Signalfelt er borttaget , 
uanset at saadan Fj æ rnelse selvfølgelig ikke behøver 
a t find e Slc<l, da Signalet staa r frit. 

F ors tyr-
relse ved 
Mell cm-
blokpo-

s ie r pna 
clobbelt-

sl">o ret 
l ane . 



124 

k es - give Kørsignal, ind en Toget genoptager 
Kørslen , og derefter betj ene Signa l- og Blok-
a pparat som sædvanlig. 

S aa l æ n ge P l o m be n for e t Si g n a lfe lt 
e r b o rtt a g e t , s k a l S ig n a l passe r e n v i se 
S t op fo r a 11 e T n g i de n p a ag æ 1 de n d e Ret-
nin g , indt i l d e r Lil Po sl e n bli ve r m e ldt 
K ø r se l m e d S t a ti o n s afs t a nd . Derim od s ka l 
han - for a l kunn e d eblo ke re den bagved lig-
gend e Post - umidd e lb a rt e ft e r hve rt T ogs 
Forbik ørsel o m ht·ggeog lil bagelægge Signa lh aa nd -
tage l og st ra ks d erpaa blok e r e S i g n a l e t. 

Naa r d er Lil Pos len er m eldt Kø rsel m ed 
Stati onsa fs ta nd , ska l Signalpasseren be tj ene Sig-
nal- og Bl ok a pparat so m sædva nli g og selv 
fo retage d e mulig forn ødn e kun stige Debl oke-
ringer *). l3J ive r Signa ] passe ren a fl øs t, medens 
Blolrnppara lel henslaa r u plomberet, e ll er eft er -
lader han 0 111 Aftenen eft er s irl ste T og nJok-
apparatet i upl o m berct Til stanrl , ska l ha n per-
sonlig ell er ge nn em Ba nefo rm a nd en underrette 
rl en a fl øsende Signa lpasser om det forefa ld ne 
og da særlig med dele, om der k ø res m ed Sla-
lion sa fsta nd eller ikk e. 

Ved a ll e ind træd ende Forsty rrelser ska l Sig-
na lpassere n perso nl ig eller genn em Ban eform a n-
den gøre Indberetning Lil Overba nemes leren om 
d et fo refa ldn e. 

Fo r T og f ø r e r e n fo r d e l s t a nd se d e T og : 
a . Naa r dd n a.·rm est fo rud gaa end e T og maa 

*) Saafremt Slgnale l e r utj ens ldygtigt, skal Slgnal pas-
seren uds ted e skrift! ig Forbik ørsels lilladelse(j fr. Aimi n-
deligl Signalrc•glcmen l og !11s trn kse 11 til de tte, Afsnit E) 
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a ntages a t være naaet ind paa d en fora n-
liggende Station , ska l Togføreren ved Po-
stens T elefon eller T elegrafapparat fo re-
spørge d enne, om Toget er a nko mm et. 
Dersom h a n ikke k an faa F orbindelse m ed 
Sta tionen , skal h a n h envende sig til den 
bagved liggende S tation . 

Saa fremt en a f Stationern e m ed deler , a l 
T oget endnu ikk e er k ørt ind , ska l h a n 
blive hold ende og a fvente Deblokeringen . 

b . Saa fremt en a f Station ern e m eddeler, at 
Toget er k ø rt ind , s ka l T ogføreren skæ re 
P lom ben fo r Signa lfeltet og foretage en 
kun stig Deblokering a f d elle. Derpa a s ka l 
ha n plombere Felt et paa ny med den til 
d ette h øren d e P lomberta ng, der opbeva res 
i en sæ rli g Kasse paa P oste n. Ha n s ka l 
paase, at kun den r ette Plomberk asse 
aabnes . Naar Signa lpasse ren de rpaa har 
v ist Kør-Signa l ,*) k an T oget genoptage 
Kør slen. 

T og fø r e r e n s k a l ve d Bo rtk ø r s l e n 
t age P l ads paa Lo kom o ti ve t , m e d -
t age Pl o mb e rt a n ge n og afgive d en ti l 
d en nærmes t fo ranliggende Station m ed 
Melding om d en st edfunrln e kun stige De-
hlokerin g. H vis T oge t ikke ha r p la nmæs-
s igt O phold paa S ta ti onen , sk a l T ogføreren 
de rfo r give Lokomotivfø reren Ot·d rc til a t 
sta ndse. 

*) Saa fremt Signalet er utj ens tdygtigt , ska l Togføreren 
ranger e Toget fo rb i Signale t (jfr. Almind eligt Si gna l-
reglement, Afsnit E). 
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c. Saafremt Togføreren ikk e faar telefonisk 
eller t elegrafisk Forbindelse med nogen ar 
Stationerne, skal han skære Plomben for 
Signalfeltet og foretage en kunstig Debloke-
rin g af dette. M e n han s kal d a Jad e 
Signalfelt e t hensl aa uplomber e l. 

Han skal derpaa tage Plads paa Loko-
motivet, ran gere Toget forbi Signalet og 
fremføre det m ed Forsigtighed til næste 
Station. Han ska l ved Bortkørslen 
medtage Plomb e rl a n ge n. Denne af-
gives til den næ rmest foranliggende Station 
med Melding om d et forefaldne, jfr. Punkt h. 

d . Saafremt Plombertangen allerede er bort-
taget af et forudgaaet Tog, skal Togføreren 
forholde sig som angivet under a elle r b, 
hvis h an faa r Forbinrlelse med en ar Sta -
tionerne , og som angivet i Punkt c, hvis 
Forbindelse ikke opnaas. Dog maa han 
efter en kunsti g Deblokering i alle Tilfæld e 
Jade Signalfeltet henslaa uplomberet , da 
Tangen ikke er tilstede, og han skal rangere 
Toget forbi Signalmasten, fra hvilken der 
da ikk e m aa vises Signalet »Kør « til Toget. 

For den foran liggende Station : 
Naar Stationen modtager Plomberlangen, 

skal den ufortøvet give Melding om det 
forefaldn e til T elegrafmesteren eller Tele-
grafformanden, d er sørger for, at Plomberlangen 
genanbringes i sin Plombekasse. 

Naar Stationen modtager Melding om, at 
Signalfeltet henstaar uplomberet, skal den er-
klære Lini ehlokken i Uorden og anordne Kørsel 
med Slationsafs tand i den paagæld ende Tog-
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re tning pa a Banes tykke t. Stationen skal derhos 
straks underrette Telegrafdistriktet om For-
styrrelsen . 

For d e n bagved li gge nd e Station: 
Naar Kørsel med Stationsafstand er a nord-

net, skal den bagved liggende Station pr. Telefon 
underrette Blokpos tern e herom. Saafremt Tele-
fonforbindelse m ed Blokposterne ikke kan op-
naas, skal Stationen beordre Togføreren for 
det første Tog i den paagældende Hetning til 
personlig a t give Blokposterne paa den fri 
Bane Melding o m den anordnede Kørsel med 
Stationsafstand og til a l medd ele Lokomotiv-
føreren, at Toget i denne Anledning skal standse 
ved disse Poster. Saafremt Toget ikke har 
planmæssig t Ophold paa Stationen , skal det 
derfor i saa Tilfælde standses. 

Naar den regelm æssige Drift genoptages, 
skal Stationen ligeledes sørge for, al Posterne 
underrett es pr. T elefon eller paa anden Maade. 

129. Naar et Tog jJaa en enkells1Joret Stræk- Forstyr-relse ved nin u er stand se t paa fri Ba ne ved Signa) Nr. 12 Mellem-" blokposter 
»Stop « fra e t Bloksignal, der staar blokeret ved et 
af sine Blokfelter, ska l del undersøges, on1 Linie- s P 0 ret Bnne. blokken er i Uorden, og i bekræftende Fald skal 
Toget rangeres forbi Signalet*). Hero m gælder 
følgende Bestemm elser : 
For Posten : 

Plomberne for Blokfelterne maa ikke fjernes, 

*) Saafremt Forstyrrelsen ved Blokposten bestaar i , at 
denne ikk e k a n blok e r e sit Signal, saaledes 
at dette vedbliver at staa frit , skal alle Vedkom-
mende, indtil der er meldt Kørsel merl Stationsaf-
stand, forhold e sig, som om Signalel stod blokeret. 
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og kunstige Deblokeringer af 13lokfelterne maa 
ikke foretages hverken af Signal passeren eller 
af Togføreren. 

Naar der til Posten er m eldt Kørsel med 
Stationsafstand, skal Signal passeren meddele 
hvert kommende Tog skriftlig Tilladelse til 
Forbikørsel i Overensstemmelse m ed Instruks 
til Almindeligt Signalreglement, Afsnit E. Saa-
længe der ikke er meldt Kørsel med Slations-
afs tand, maa saadan Tilladelse ikke gives. 

For Togfør e ren for d e t standsede Tog : 
Naar det nærm est forudgaaende Tog maa 

antages at være naaet ind paa den foranliggend e 
Station , skal Togføreren ved Hjælp af Postens 
Telefon eller Telegrafappara t indhente Forholds-
ordre fr a den foranliggende Station . Saafreml 
han ikke kan faa Forbindelse med denne, skal 
han henvende sig Lil den bagved liggende Station. 

a. Naar en af Stationerne . h a r meddelt h a m 
Køretilladelse, men Signa let ved bl i vende 
staar bundet , skal Togføreren tage " Plads 
paa Lokomotivet og rangere Toget forbi 
Stopsignalet , hvorefter del kan genoptage 
Kørslen. Han skal ved Ankomsten til den 
foranli ggende Station give denne Melding 
om del forefaldne. Saafremt Toget ikke 
har planmæssigt Ophold paa Stationen, 
skal han derfor give Lokomotivføreren 
Ord re til at standse. 

b. Saafremt Togføreren ikke faar Forbindelse 
med nogen af Stationerne, skal han for-
holde sig som angivet under a, men Toget 
skal fremføres med Forsigtighed til den 
foran liggende Station . 

J 

f I 

F o-r S l a t i o n e r n e : 
Naar den foran li gge nd e Slalion modtager 

Melding om Driftsforstyrrelse n, s kal den straks 
erklrere Linieblokken i Uorcten og anordne 
Kørsel med Slalionsafsland for begge Togret-
ninger paa Banestykket sa ml pr. Telefon sende 
Underretning hero m til Blokposterne paa den 
fri Ha ne. Den skal derhos sørge for, al Tele-
gra fdistrikt et saml T Plegrafnrnsten·n Piler Tele-
gra fform a nd en faa r UndP1Telnin g om del fore-
faldne . 

Saafrernl Telefonforbindelse til Blokposterne 
paa fri Bane ikke kan opnaas, skal den Sla lio11 , 
som eller Anordningen a f Kørsel med Slations-
afs tand først scnd t> r Tog til Banes lykkd, beo rdre 
Togføreren for delle Tog til personlig at give 
lilokpostenw paa den fri Ba1w Melding om 
Anordningen og til al med dele Lokomotivføreren, 
al Toge t i denn e Anled ning ska l standse \'ed 
di sse Posler. Saa fre1nl Toge t ikke ha r plan -
mæssigt Ophold , skal del derfor standses. 

Naa r den regelm æss igt' Drift genoptages, ska l 
den Station , son1 derefter først se nd er Tog til 
Baneslykke!, Iigeh·ctes sø rge for, al Blokpostern e 
paa den fri Ba ne und errr tles, enten pr. T elefon 
eller paa anden Maade. 
l 'lO Ved indtnxJend e Forslvrrelser i Lini e- l'orsiyr-. t · < " .J rc lser patt 

blokanlægene paa en Station , skal de forn ødne 
Afgørelser i a ll e Tilfæ ldl' træffes af Stalionsbe-
styreren personlig, og saaf"re111l Betj eningen ikke 
foretages af ha m se.l v eller foregaar under hans 
umiddelbare Opsyn, skal alle Fejl og Forsty rreiser 
straks anmeldes for ha m. Plomberinger maa ikkP 
fj ern es, og kunstigt• Oeblokeringer ikk e forelages 

\) 



rno 
uden Stationsbestyrerens udtrykkelige Ordre. Sta 
lionsbestyreren ha r altid personlig Ansvaret for de 
stedfundn e kunsti ge Deblokerin ger, ogsaa for saa-
danne , der forelages ved Hj ælpeblokkna pper o. I. 
!øvrigt gælder fø lgende Bestemmelser : 

Plomben for et Udkørselsblokfelt m aa ikk e 
fj ernes , forind en Sla tion en ha r fa aet Tilbage-
meldin g for det forud gaae nd e Tog i den paa-
gældende Retnin g. 

Naar P lomben for el Blokfelt er !j ern et, skal 
Slati onsbestyreren bes temm e , 0111 der sk al an -
ordnes Kørsel med Slationsa fst a nd eller ikk e. 

I føl gende Tilfæ ld e ska l ha n dog a ltid a n-
ordne Kørsel med Stationsafst a nd: 

V e d dobb e lt s por e t Lini e blok , 11aar et 
Udk ørselsblokfell henstaa r uplomberet, og da i 
den paagældend e Togretning. 

V e d e nk e ltspor e t Lini e blok , naar et 
Blokfelt h enslaa r uplomberel , og allid i begge 
T ogretnin ger. 

Postern e · paa den fri Ba ne underrettes i 
Overensst emmelse med del und er 128 og 12!1 
angivn e. 

B. Uegentlige Blokstrækninger. 
Ue l!( Clll.li l(l' UH . Paa nogle enk elts porede Strækninger, paa nloksll æ k- · b l ntn p;er. h vilke der kun foregaa r Hangenn g, ruges ve< 

Statsba nern e el simpell udform et Bloka nlæg uden 
Signa lt' r , hvor Bloka ppa ralern e - Vekselstrøm s-
blokappa ra ler som de i 69 beskrevne - tj ener til 
som Viserværker a t a ngive, om Strækningen er 
besa t ell er ikke. Anlægel har to Poster, en ved 
hver Ende a f Stræ kningen. Paa hver Post lind es 

,, 
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et todelt Blokappara t med et Udkørselsfelt og et 
Indkørselsfell . Udkørselsfeltern e er i Normalstil-
lingen deblokerede, Indkørselsfelterne i Norm al-
stillin gen blokerede, og Udkørselsfeltel paa den ene 
Post er samhørend e m ed Tndkørselsfeltet paa den 
a nd en . Alle Blokøjnene er i Normals lillin gen h vid E4-
Naar e t Udkørselsfelt blok eres, bli ver Indkørsels-
feltel paa Naboposten debl okeret. Begge di sse 
Felter bliver derved røde. Naa r Apparatet staa r 
saaledes, kan Udkørselsfeltet for den modsatte Tog-
retnin g ikke blokeres. 

Betj eningen skal foregaa saa ledes: 
Forind en en Ran gerl eder med s it Tog - ell er 

sin Maskin e - befa rer vedk omm ende Stræknin g, 
ska l ha n for visse s ig om, a t begge Blokøjne paa 
Udkørselspos ten staar h vide. Er dette ikke Til-
fæ ldet, maa Toge t ikk e køre ud . Forind en 
Udk ørslen ska l Ra ngerl ederen derpaa blokere 
Udkørselsfeltet , hvoreft er dette og Indkørsels-
l'ellet paa Na boposten viser røde Blokøjne. 

Naar T oget - ell er Maskinen - ha r tilbage-
lagt Strækninge n , s ka l Ha ngerlederen blokere 
Ind paa A nk omslposten. An læget 
bliver herved ført tilbage i Norma lstillin gen . 

Om Fors tyrrelser gæld er: 
Under indtrædende Forstyrrelser i Anlæget 

maa intet T og ·- og ingen Maskin e - frem-
føres over Stræ knin gen, forind en vedkomm end e 
Ha ngerleder ved Selvsy n e ll er vi"<I Melding h a r 
sk affet .si g Sikkerh ed for, a t Stræknin ge n er fri . 
Naa r Bl okanlæge t komm er i Uo nl en , kan det 

rettes ved kun stig Debl okerin g. Sa ada nn e maa 
dog ikk e foretages ud en den paagælrlef1d e Stations-
bes tyrers Till a rlelse. 

v• 



C. Fortegnelse over Statsbanernes Linieblokanlæg. 

a. Dobbeltsporede Linieblokstrækninger. 
l>nbhcll- 1 il2 . 
sporeck Dobheltsporel Lini eblok find es pa a f'øl -

Blokslræi<- gendc Stræk ni 11 o·er: 
11111 gc r . b 

Rlol<poskl' 
paa d oh· 

a. Østerbro - Hell erup. 
• 1i. Kjøbenhavns Nord- og Kla111pe11borgha 11 egaa rd 

- Hellerup. 
c. Hellerup- H.uu gsled. 
d. Hellerup- Holt e. 
e. Snekk erst en - Hels in gø r. 
r. Kj øbenhavns J>ersonbanegaard - Vigerslev. 
g. Kj øhen hav ns (;odsha negaa ni - Vigerslev. 
li . Frede ri ksberg- N ørrebro. 
1. Frederi ksherg- Vi ge rslev. 

k. Valby Gasværk - Hoskild evej. 
I. Vigerslev- Hoskilde . 

111 . Hoskilde- Korsø r. 
n. ·) Marslev-Aarup. 
o. Fredericia- TauloY. 

13;{. Paa disse Sl.nckniqge r find es l'ø lgend e 
Blok poster: 

a. Østerbro - Hellerup. 
Øs terbro Sta tion . 

Posten ved Svanemøllen, St. 97. 
Hellerup Station. 

b. Kjøbenhavns Nord- og Klampenborgbanegaard--· 
Hellerup. 

Kj øbenha vns No rd - og Kl a mpenborgban egaa rd . 
Posten ved Biilowsvej, Sl. 39. 

"') E nrlnu ikke taget i Brug. 
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Nørrebro Station . 
Post en ved Lersøen, St. 87. 
Post en ved Vogn111a11dsmarken , St. 1 l f>. 

Hellernp Station. 

c. Hellerup - Rungsted. 
Hell entp Station. 

Pos ten ved Høgsmindevej, Sl. 22. 
Ch a rlottenlunfl Station. 

Posten ved Hy lfl egaa rdsvej, Sl. 67 . 
Kl a mpenborg Station. 

Post en ved Trepil elaagen, St. 7\.1 . 
J>oslen ved Stra ndrn Øll ebroen, St. lil7. 

(Signalel fo r nordga aend e Tog er an-
bragt syd for Broen , Signale t ror syd -
gaaende Tog er anbragt nord ror Broen). 

Skodsborg Station. 
Posten ved Frydenlundsvej, St. 24r1. 

Vedbæk Sta tion . 
Posten ved Hørsholmsvej. St. :rn2 . 

Hungst ed Station. 

d. Hellerup- Holte. 
HelJerup Station. 
Gjentofte Station . 

Posten ved Vintappergaardsvej, St. 214. 
Ly ngby Station . • 

Posten verl Virunwej, St. 292. 
Holt e Station. 

e. Snekkersten- Helsingør. 
Sn ekk erslen Station. 

Posten i Kystban ens SL. 993. 
Helsingør Station. 
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f. Kjøbenhavns Vigerslev. 
Kjøbenhavns Personban cgaa rd. 
Vesterfccll ed vej · Bill etsa lgssted. 
Valby Sta tion . 
Vi ge rslev Station . 

g. Kjøbenhavns Godsbanegaard - Vigerslev. 
Kj øbenha vn s Godsba negaard . 

Posten ved Tre kron ersgade. 
Valby Gasværk Sta tion . 
Vigerslev Sta tion . 

h. Frederiksberg- Nørrebro. 
Frederik s berg Sta tio n . 

Puste n ved Ruli ghedsvej , Sl. :-rn. 
(Pos ten indgFHH kun i Linieblokken for 
Togretnin gen Frederiksberg- Nørrebro ; 
den modsatte Togre tning ha r ingen 
Mell emposl. - Signalet er et Overkør-
selssignal). 

Nø rrebro St a tion. 

i. Frederiksberg- Vigerslev. 
Frederiksberg Sta tion . 
Hoskildevej Sta tion . 
Vigerslev -Sta tion . 

k. Valby Gasværk--Roskildevej. 
Val by Gasværk Sta ti o n. 
Roskild evej St a t.i o n. 

I. Vigerslev- Roskilde. 
Vi gerslev Station. 

Posten ved Brøndbyøslervej , St. 14:3. 

' / 

(bruges k un , mrn r Militærstation en ild 
er i Brug). 

Posten ved Mililæ rs t:1tionen øst for Glostrup. 
· (bruges kun , 11 aa r Milit æ rstat lon en 1· i 

Brug). 
Gl ostrup Sta tio n . 

P os ten ved Albertslund , St. 
Taas trup Sta ti o n. 

Posten ved K ragha \' e, St. :188. 
Hedehu sene Sta tion . 

Posten ved Ma rbj ergvej , St. 446. 
Hoskilde Stati o n. 

m. Roskilde- Korsør. 
Hosk ilde Sia ti on . 

Posten ved (..Jjøderu p, Vogterh us 24. 
Viby Sta tion . 

Posten ved Vogterh us :rn. 
Borup Sta tio n. 

Posten ved Voglerh us :\4" 
K væ rk ehy Hold epl ads . 

Pusten ved Vogterhus :HJ. 
Rings ted Station . 

Pos len ved V ogterh us 4-1 . 
Fj enn esl ev Holdeplads . 

Posten ved Vogterhus 
So rø Station . 

Pos ten ved Vuglerhus 54. 
F rederik slund Holdeplads. 

Poslen ved Vogterhus 
Slagelse Sfa tion . 

P os ten \' ed Vog terhus fi 4. 



Forlev Station. 
Post e n ved Voglerl1us . ti8 Ll. 

Ko rsø r Station . 

n.*) Marslev - Aarup. 
Marslev Station. 

Posten ved Vogterhu s l :ib. 
Odense Station. 
Holm strup Station . 
Tom111eru p Sta I io n . 
Skalbjerg Station. 
Bred St a ti on. 
Aa rup Station. 

o. Fredericia- Taulov. 
Fredericia Station. 
T a ul ov Station. 

b. Enkeltsporede Blokstrækninger. 
Enkelt · 134. 1<-.:11kells1Jorel I i11i e hlol · lindes 1>aa f'ø lu:e 11 ·' e sporede · \ (, u 

lllokstræk·Strækninger: uinger . 

Blokposter 
paa t•n-

a. Væ rslev----Kalundborg. 
b. Masnedsund- Mas nedø . 
c. Orehoved- Nørre Alslev. 
d . Aa lborg- Nø rres undby . 
e. 

Paa disse Stnekninge r afvikl es i 
Hovedsage n som angivet under 124, naa r undtages 
Strækningen Aa rhu s- Viby-- Hasselager, h vo r Blok-
a nlægel er æ ldre og mindre fuldkomment udform et. 

135. Paa Strækning·ern e findes fø lge nd e Blok -
l<<'llsporel JlOSlc r : 

*) Endnu ikke t<ige t i Brug. 
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a. Værslev- Kalundborg. 
V æ rs le v S ta ti on. 

Po ste n ved Kjæ rl> y v •j , St. 11 \lf> . 
Ka lundbo rg Sla tio11 . 

b. Masnedsund- Masnedø. 
Ma s 11 edsu11d Sta tion . 
Mas ned ø Station . 

c. Orehoved- Nørre Alslev. 
·O rehoved Stati o n . 

!'osten ved (;a abe nse- Ny kj ø hing Vej , Sl. 58, 
Nø rre Als le v Station. 

d. Aalborg- Nørresundby . 
Aalborg Station. 

Pos te n vrd Kastetvej, St. 
Post en ved L imljord shroe n , e n All a asnings-

post , underla g t Nørresu ndby Station . 
N ør res undby Station. 

e. Aarhus- Viby- Hasselager. 
Aa rhus Station . 
V ihy Stat ion. 

Vi by Station er All aas nin gspos t for Togre t-
ningen Hasselager- Aar hu s , og Atl aas-
nin gs post og Blokpost for Togretnin ge n 
Aarh us- Hasselage r. Ved Viby slulle r 
Hads herredskrn en til Østha ne ns Spor. 
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Viby St a ti on e r derfor tilli ge Begyndel-
sespost , henhold SYis E nd epost fo r T og 
til og l'ra Hadsherreds l> a nen. 

H asse lage r Station . 

c. Uegentlige Linieblokstrækninger. 
18ti . Lini eh lokan l:eg , so111 de und er 1;n he-

, ira· lrn in- skrev ne lindes lJaa føl«end e S træ knitl''e r : g:t·r. ' n h 

a. Helsin gø r Sla ti on- 1 le lsin gø r Havn. 
F orbind elses ban e for Ho rnbæ kha nen . 

b. F red eriksh a vn St ati o n- Frederiksh a vn Hav n . 

Alurts JrJJ :i . 

Generaldirektionen for Statsbanerne. 
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