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Afsnit 4. Centralapparater. 

Almindelige bemærkninger. 

Den fornødne afhængighed mellem sporskiftebe-
tjeningslåse, sporlåse, sporspærrer, signaler m. v. 
opnås ved, at trådtrækkene til de ·nævnte ydre 
anlæg føres til håndtag, der anbringes side om 
side i et centralapparat. 

Nedenfor vil kun blive omtalt de enkelte cen-
tralapparater, medens centralapparater i forbin-
delse med stationsblokanlæg, der anvendes på 
større stationer med flere end een post, først vil 
blive omhandlet i et senere afsnit. 

Et mekanisk centralapparat består almindelig-
vis af følgende hoveddele: 

Sporskiftehåndtag og signalhåndtag, der ved 
maling kendetegnes således: 

Betjeningshåndtag for sporskifter og spor-
spærrer: 

rød farve, 
Aflåsningshåndtag for sporskifter og spor-
spærrer: 

grøn farve, 
Rangersignalhåndtag: 

blå farve, 
Signalhåndtag for hovedsignaler, fremskudte 
signaler og togvejssignaler: 

gul farve, 
Togvejshåndtag (ved Siemens apparat udfor-

met som hvirvler), 
Aflåsningsregister med tilhørende dele. 
Håndtagene forsynes med skilte, der angiver 

betydningen ved påskrift. 
Trådtræksbevægelsen ved omlægning af et 

håndtag er - bortset fra nogle signaltrækbukke 
og svingbukke - 500 mm, d. v. s. den ene tråd 
bevæger sig ved omlægning af et håndtag 500 mm 
ind imod centralapparatet og den anden tråd 500 
mm ud fra centralapparatet. 

Følgende bemærkninger er fælles for alle egent-
lige centralapparattyper: 

Sporskifte- og signalhåndtagene består som re-
gel af en buk, een eller to håndtagsskiver og en 
håndstang med håndfalle og indklinkningsindret-
ning m. v. Håndtagsskiverne og håndstangen er 
drejelige om en aksel med lejer i bukken. Medens 
håndtagsskiver ved signalhåndtag oftest er fast 
forbundne med håndstangen, bliver nævnte ski-
ver ved sporskiftehåndtag som regel først fast 
forbundet med håndstangen, når håndtaget ud-
klinkes af bukken (d. v. s. håndfallen indtryk-
kes ) . 

Indklinkning af et håndtag kan kun ske, når 
håndtaget står i een af endestillingerne. 

Når et togvejshåndtag (togvejshvirvel) er om-
lagt, bevirker aflåsningsregistret, at de sporskifte-
håndtag m. v., som indgår i pågældende togvej, 
ikke kan udklinkes, og sålænge det (de) tilhø-
rende signalhåndtag er omlagt, kan togvejshånd-
taget ikke lægges tilbage. 

Til hvert centralapparat hører en sikringsplan 
(sporplan med betjeningsskema) . I betjenings-
skemaet er angivet håndtagenes normalstilling, 
der for sporskiftebetjeningshåndtagene svarer til 
den på sporplanen angivne normalstilling af spor-
skiftet (sporspærren) og for sporskifteaflåsnings-
håndtagene svarer til uaflåset sporskifte (spor-
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sp ærre ) . Er det tilladt eller foreskrevet, a t e t 
sporskifte (spor spæ rre ) norma lt skal s tå aflåse t, 
h en stå r h åndtaget dog i omlagt s tilling. Norma l-
s tillingen for signa lhå ndtag sva r er til signa lets 
s top stilling. F or ranger signa ler er der i s ta tionens 
loka le ins truks foreskrevet en bes temt n ormal-
stillin g. 

A flåsningsregister. Den fornødne a fhæn gighed 
m ellem sporskifter (spor spærrer m. v.) og sig-
n a ler tilvej ebringes ved et m ekanisk r egis ter. I 
r egistre t findes r egis ter skinner , d er bevæges a f 
tilhørende togvej shåndtag ( togvej shvirvler ) . En 
r egister skinne bevæges ved Siem ens centra lappa-
rater til ven stre, nå r hvirvlen omlægges fr a nor-
m alstillingen . Ved de øvrige centralapparater k a n 
skinnen bevæges enten til h øjre eller til venstre, 
a lt efter som togvej sh å ndtage t omlægges fr a sin 
midts tilling (n orma lstillingen ) i d en ene eller 
den anden r etning (som r egel enten opad eller 
n ed ad ) . Ved Siem ens centralappara t svarer hver 
togvejshvirvel til een togvej , m edens h vert tog-
vejshåndtag ved de øvri ge centra lappar a ter k an 
sva r e til t o togvej e. Ved r egis terskinnens bevæ-
gelse til vej ebringes de nødvendige spærringer a f 
sp or skiftehåndtagene m . v. og d en d ertil h ørende 
frigivning a f signa lhå ndtag eller evt. et blok.felt 
e. I. 

(Angående betj eningsr egler fo r m eka niske sik-
ringsanlæg se sener e ) . 

Ud over de nedenfor omhandlede trækbukke og 
svingbukke findes ved sta tsban erne centra lappa-
rater af følgende typer: 

Siem ens og Ha/skes centralapparat. 
Bruchsals centralapparat m ed lodret register 

(Schnabel og H enning, ældre type ) . 
Bmchsals centralapparat m ed bagved lig-
gende register. Nyere type. 
AJB Svenska Maskinverkens centralapparat. 
Centralapparat af tysk enhedstype. 

Herudover findes enkelte cenralappa rater a f 
anden type, d er ikke vil blive omtalt her . 

Signaltrækbukke. 
Nedenfor vil blive omtalt de a f Sim ens og Ha l-
sk e til opstilling i det fri indretted e signa ltræk.-
bukke. 

Den i fi g. 0401 viste 2-delte signaltrækbuk an-

F ig. 0401. Signaltræ kbuk. 

vendes f. eks . på enkeltspor e t ba ne på s ta tioner 
uden centralsikring. Normalstillingen a f hå nd-
tagene er som r egel vandret til d en ene side. Et 
til den a nden side i va ndret s tilling omlagt hå nd-
tag svar er til signa ls tillin gen »k ør «. H vert h ånd-
tag er i fa s t forbindelse m ed sin h å ndtagsskive, 
h vortil pågældende trådtræk er befæs tet. Et h ånd-
tag fas tholdes i begge endestillinger ved en to-
armet vægts ta ng, som m ed sin indre a rm h oldes 
indklinket i et tilsvar ende h ak i ka nten a f hå nd-
tagsskiven , ide t vægtstan gens ydre a rm er for -
synet m ed et lod (fig. 0402 ) . 

Indklinkningen h æves ved, a t m an løfter p å-
gældende lod , og h å ndtaget k a n d a omlægges, 
m en kun , n år de t andet h åndtag stå r i n ormal-
stilling »s top «, i hvilken stilling det bliver fast-
h oldt. Den indbyrdes a fhæn gighed m ellem de to 
h å ndtag k a n f. eks. vær e udført ved en såkaldt 
»kuglespæuing«, d er virker a utom a tisk og bes tå r 
a f en plade, der befæstet til træk.buk.s ta tivet er 
ført op forneden m ellem d e to hå ndtags kranse 
og udfylder m ellemrummet m ellem disse. I et cy-
lindrisk hul i pladen er lejret en stå lkugle, h vis 
diam eter passer til huldiameter en i pladen , m en 
er ca. dobbelt så stor som pladens tykkelse. Hånd-
tagskransenes sider er a fr ettet plane og kun for-
synet m ed een ha lvkugleformet eller eventuelt 
k egleformet fordybning ud for kuglen , nå r h ånd-
taget s tå r i normalstillingen »stop «. Kuglen kan 
kun forskyd es til d en ene eller d en anden side. 

Af fi g. 0402 vil det fr em gå, at omlægningen af 
de t ene hå ndtag tvinger kuglen ind i fordybnin-
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Fig. 0402. Kuglespærring i Siemens & Halskes 

signaltrækbuk. 

gen i det andet håndtag og spærrer dette i nor
malstillingen »stop«. Også samtidig omlægning 
af de to signalhåndtag er forhindret af kuglen. 
Spærringen kan også udformes på anden måde, 
f. eks. ved palspærring eller linealspærring.

Ved palspærring er der under signalhåndtagene
anbragt en aksel, der kan drejes med et håndtag 
(togvejshåndtag). På akslen findes to klinker 
hver med sin opadvendende pal, der passer ind i 
et hul i pågældende signalhåndtags omkreds. I 
togvejshåndtagets ene stilling er det ene håndtag 
spærret, medens det andet er frit og omvendt. 

Linealspæuing kan f. eks. udføres ved en for
skydelig lineal, der er forsynet med to tappe 
hver på sin ann. Linealen anbringes vinkelret på 
signalhåndtagenes plan, således at en tap ligger 
på hver af de udvendige sider af håndtagenes 
yderkranse og ud for hver sit tilsvarende hul i 
kransene. I linealens ene endestilling er det ene 
signalhåndtag spærret, medens det andet er frit 
og omvendt. 

Signaltrækbukken kan forsynes med nøglelåse, 

der sætter sporskifteaflåsningen i afhængighed 
af signalerne. Nøglelåsene kan ved enkelte låse 
anbringes gribende direkte ind i signalhåndtage
nes kranse og ved flere nøglelåse således, at de 
griber ind i ovennævnte lineal eller i en særlig 
lineal, der kan spærre signalhåndtagene. 

Signaltrækbukken kan være indrettet med flere 
håndtag, 2-6, hvoraf nogle da eventuelt kan 
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være benyttet til trådtræksaflåsning af sporskif
ter m. v., men ikke til centralbetjening af spor
skifter el 1. De fornødne afhængigheder kan da 
fremskaffes ved en kombination af de oven
nævnte spærringer (kuglespærring, palspærring, 
linealspærring el. 1.).

Svingbukke. 

En anden form for et centralapparat, der kan op
stilles i det fri, er svingbukken - fig. 0403. 

Sådanne apparater kan være udformet med 
sporskiftebetjeningssving, sporskifteaflåsnings
sving, signalsving m. m. og med togvejshåndtag. 

Hvert håndsving har een tovskive. Tovskiven 
er forbundet med et i normalstillingen lodret 
nedad rettet sving med tilhørende håndtag. Ved 
udtrækning af svinget udklinkes håndtaget af 
stativet og kan derefter, såfremt det er frit, om
lægges en hel omdrejning (360°) til hØjre eller 
venstre, idet håndsvinget drejes i en plan paral
lelt med svingbukkens længderetning. Over hvert 
håndsving findes et tableau eller en opad rettet 
pil og ovenover et skilt, der som regel er delt i 
to felter svarende til de to omlægningsretninger. 
Tableauet kan bestå af to mindre tableauøjne, 
hvert under sin skiltehalvdel. Øjnene viser som 
regel begge rØd signalplade, når håndtaget står i 
normalstilling. Omlægges håndsvinget til venstre 
eller til hØjre, vises der hvid signalplade i det 
venstre henholdsvis højre tableauøje. 

Fig. 0403. Svingbuk. 
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Fig. 0404. Signalsvingbuk, 2-delt med nøglelåse. Brucbsal. 

Hvis tableauet har form som en pil, peger denne 
lodret opad, når svinget er i normalstilling. Om-
lægges svinget, viser pilen skråt opad til den side, 
håndsvinget omlægges. 

Håndsvingene er monteret med 200 mm ind-
byrdes afstand på et stativ, der, når svingbukken 
er opstillet i det fri, som regel på sin underste 
del bærer de fornødne tovskiver for de fra appa-
ratet udgående trådtræk. 

En svingbuk af Bruchsals konstruktion er vist 
på fig. 0404. 

Svingbukken er forsynet med signalsving, nøg-
lelåse og afhængighedslinealer, men ikke med tog-
vejshåndtag. Der findes dog ved statsbanerne og-
så bruchsalsvingbukke med togvejshåndtag. 

Signalsving. Tovskiven og håndsvinget er gen-
nem den fælles aksel forbundet således, at tov-
skiven ikke kan drej es uafhængigt af håndsvin-
get, men må følge dettes bevægelser. Tovskiven 
er forsynet med en tap, som griber ind i et form-
stykke, der er anbragt drejeligt om en aksel oven 
over tovskiven. Når håndsvinget omlægges, drejer 
tappen formstykket, indtil tappen er ude af for-

bindelse m ed dette, hvorpå formstykket under 
den videre omlægning forbliver fastholdt i den 
nye stilling (jfr. figuren), indtil tappen ved be-
vægelsens afslutning påny griber ind i et udsnit 
i formstykket og fuldfører dets omdrejning. Sam-
tidig fastholder det drejede formstykke det til-
svarende formstykke på det andet signalsving 
og dermed svinget i normalstillingen. En pil på 
formstykkets omdrejningsaksel viser da skråt 
som tegn på, at håndsvinget er omlagt. Ved om-
lægningen forskydes den til signalhåndtaget sva-
rende togvejslineal og fastholder derved nøglerne 
i de to nøglelåse. Afhængigheden vil i øvrigt frem-
gå af figuren. Hvert signalsving kan i forbindelse 
med et signaldrev på signalmasten benyttes til 
betjening af et signal med gennemkørselsarm, 
idet signalet ved omlægning af håndsvinget til 
den ene side viser »kør « og til den anden side 
»kør igennem «. 

Aflåsningssving er ikke vist i figuren. I svin-
gets normalstilling er tilhørende sporskifter m.v. 
uaflåsede, og de kan med kun eet aflåsningssving 
aflåses såvel i plus som i minusstilling. 
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Fig. 0405. Svingbuk, 6-delt. (Max Jiidel & Co.). 

Svingbuk af Max Jiidel og Co.'s konstruktion. 
Fig. 0405 viser skematisk en sådan svingbuk med 
6 håndsving. 

Et signalsvings tovskive er forbundet således 
med tilhørende håndsving, at tovskiven ikke kan 
drejes uafhængigt af svinget. 

Sporskifteaflåsningssvingenes tekniske udform-
ning er omtrent som signalsvingenes, dog er de 
nyeste typer forsynet med trådbrudskontrol med 
tableau. 

Sporskiftebetjeningssving - fig. 0406 A og B. 
I svingets normalstilling ligger tilhørende spor-
skifte i normalstilling (plus). Ved omlægning af 
svinget - som regel til venstre - skiftes spor-
skiftet. Svinget kan kun omlægges til den ene 
side. Svinget er opskærligt. 

Såfremt pågældende sporskifte skæres op, bli-
ver tovskiven koblet fra håndsvinget og kan drejes 
næsten en hel omdrejning. Opskæringsfjederens 
modstand skal dog først overvindes, førend hånd-
taget skæres op. Håndsvinget kan da ikke drejes, 
og signal for en af sporskiftet afhængig togvej 
kan ikke stilles på »kør«, førend den opskårne 
tovskive ved hjælp af en særlig opskæringsnøgle 
atter kobles til håndsvinget. Det på svinget an-
bragte tableau ( »pil« eller »tableauøje «) følger 
tovskivens bevægelse. Fig. B viser svinget opkørt. 

Togvejshåndtag (fig. 0405 og 0406). Togvejs-
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håndtagene er som regel anbragt ved enderne af 
svingbukken. Et togvejshåndtag står i normal-
stillingen vandret, og tilsvarende signalsving er 
da fastlåset i normalstillingen. Togvejshåndtaget 
kan da omlægges skråt opad eller skråt nedad 
svarende til de to forskellige togveje. I omlagt 
stilling er pågældende sporskiftesving m. v. fast-
låset i den til togvejen hørende stilling, medens 
signalsvinget kan omlægges i den frigivne ret-
ning, hvorved togvejshåndtaget spærres i omlagt 
stilling. De til togvejshåndtagene hørende linealer 
er monteret ovenover håndsvingene. 

Af låsningsregistret (fig. 0406). Tovskiven i et 
håndsving påvirker, når skiven drejes, ved hjælp 
af en tap et formstykke, som ved tandhjulsud-
veksling påvirker et ovenover siddende form-
stykke, der har forbindelse med togvejslinealer-
ne. På togvejslinealernes underside findes aflås-
ningsklinker, som afhængig af togvejshåndtagets 
stilling tillader eller forhindrer drejning af form-
stykket og derved omlægning af pågældende sving. 
På fig. C I indtager togvejshåndtagene og samt-
lige håndsving normalstilling. Fig. C II viser tog-
vejshåndtag bl/b 2 omlagt i retningen b 2 (opad) 
samt signalsving B 1/2 omlagt; herved er spor-
skifte- og togvejshåndtagene spærret i den til 
togvejen svarende stilling. Endvidere er omstil-
ling af togvejshåndtaget a 1/a 2 spærret. Ovenpå 
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Fig. 0408. Tværsnit af mekanisk centralapparat af Siem,ens type. 
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I omlagt stilling sker aflåsningen derimod ved 
udskæringen i venstre håndtagsskive i forbindelse 
med venstre pal med tilsvarende klinke og knast. 

Samtlige aflåsningsdele kan være af spinkel 
konstruktion, da man ved udklinkning kun kan 
komme til at udøve en ringe, begrænset, påvirk-
ning på delene bestemt ved spændingen i hånd-
fallefjederen. Forsøges håndtaget udklinket i af-
låset stilling, lægger håndfallen sig nemlig imod 
håndgrebet, så snart den anvendte kraft er større 
end spændingen i fjederen (fig. 0410, fig. b). 

Opskæring. I de indklinkede endestillinger er 
begge håndtagsskiverne kun forbundet med hånd-
taget og holdes i stilling i forhold til dette ved 
fjederkoblingerne . Fjederkoblingerne er lejret i 
håndtagets fladjernsskinner og holdes af hver sin 
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opskæringsf jeder i indgribning med enderne af 
de fremspringende halvkranse på håndtagsski-
verne. Udklinkning og omlægning påvirker ikke 
koblingen. Ved en opskæring af håndtaget, når 
dette er indklinket, drejes skiverne af trådtræk-
ket, hvorved - alt efter håndtagets stilling -
den ene eller den anden af fjederkoblingens vægt-
stænger skydes til side af den tilsvarende krans 
på håndtagsskiven. Herved udløses skiverne fra 
håndtaget. Under denne bevægelse følges de to 
skiver ad, idet en af de påskruede knaster på 
skiverne griber ind i et udsnit på den anden skive 
og medtager denne. 

Skæres sporskiftet op i normalstillingen, når 
f. eks. +palen er nede i udsnittet på højre skive, 
går yderkransen på skiven ind i udsnittet på pa-
len og forhindrer en opadgående bevægelse af 
denne. +palen bliver ikke blot fastholdt i sin 
nederste stilling, men yderligere trukket et stykke 
nedad ved den på skivekransen værende afskrå-
ning (fig. 0412). Herved bliver en klinke på pal-
akslen drejet yderligere et stykke til venstre, så-
ledes at en speciel lineal, opskæringslinealen, af 
denne forskydes til venstre. På linealen er an-
bragt en del knaster, der ved linealens forskyd-
ning lægger sig henover eller tæt på siden af klin-
ker på akslerne for de hvirvler m. m ., der er i 
afhængighed med sporskiftehåndtaget. Pågæl-
dende hvirvler spærres derved i deres Øjeblikke-
lige stilling, ligegyldigt om de er omlagt eller 
ikke. 

Når palerne befinder sig i øverste stilling ved 
en opskæring, skydes skivens yderkrans hen un-
der palerne og forhindrer deres nedadgående be-
vægelse. Alle pågældende hvirvler, med hvilke 
håndtaget står i afhængighed, spærres da og kan 
ikke omlægges, før håndtaget er bragt i orden. 

Udklinkning af et opskåret håndtag er umulig-
gjort ved, at halvkransene på håndtagsskiverne 
lægger sig under håndfallestængernes knaster. 

I almindelighed er centralbetjente sporskifter 
sikret mod utidig omstilling (se senere), og i så-
danne tilfælde holdes en af palerne nede i til-
svarende håndtagsskive af en fjeder, selv om der 
ikke er indstillet togvej. 

En opskæring markeres i centralapparatet ved, 
at en rØd flade kommer til syne på håndtagsski-
verne, samt ved at en plombe mellem håndstang 
og skiver brydes. Er en af palerne nede i hånd-
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tagsskiven, når opskæringen indtræffer, således 
a t opskæringslinealen bliver påvirket , er der un-
dertiden i forbindelse med denne anbragt en væk-
ker, der da vil ringe. 

Skiverne bringes tilbage ved hj ælp af opskæ-
ringsnØglen, hvis tap bringes ind i tilsvarende 
indsnit i kransene på skiverne, se sikringsanlæg-
gene og deres betjening (plan 18). Den røde 
flade skal drejes mod håndstangen (håndgrebet). 
Drejes fladen i modsat retning, kan registret 
bringes i uorden, når håndtaget står i omlagt stil-
ling, idet man risikerer, at palen falder ned i 
skiven og dermed sætter håndtaget fast. Såfremt 
der i dette tilfælde trækkes hårdt i opskærings-
nØglen, vil palen kunne bøjes, og reparationen 
vanskeliggøres. Der findes dog forskellige kon-
struktioner, der hindrer, at palen falder ned. 

Trådbrudskontrollen er tilvejebragt ved kon-
trolfjederen, hvis to ender er befæstet hver til sin 
af håndtagsskiverne. Fjederen er spændt og søger 
at dreje skiverne mod hinanden, men forhindres 
heri ved spændingen i trådtrækkets to dele, idet 
disse er befæstet til hver sin af de to skiver . 

Bliver den ene tråd spændingslØs f. eks. ved 
trådbrud, kan trådbrudsfjederen dreje skiverne 
mod hinanden så meget, som spillerummet mel-
lem knasten (fingerpalen) på den ene skive og ud-
sparingen på den anden skive tillader. Herved 
kan udsnittene for palerne lukkes (fig. 0412 c), 
således at den til håndtagets stilling svarende pal 
fra registret ikke kan bringes ned i håndtagsski-
ven, og der kan derfor ikke indstilles en togvej, 
hvori håndtaget indgår. Sålænge en af -håndtags-
skiverne som følge af trådbrud er drejet, kan 
håndtaget ikke udklinkes. 

Sikring mod utidig omstilling. Fig. 0414 viser 
en magnetspærre af Siemens type, der bl. a. an-
vendes i forbindelse med en isoleret skinnestreng 
til sikring af et centralbetj ent sporskifte mod 
utidig omstilling. Spærren anbringes bag på cen-
tralapparatet, og den er sat i forbindelse med be-
tjeningshåndtaget ved hjælp af klinker, der er 
anbragt på de gennem registerkassens bagvæg 
forlængede aflåsningsaksler A og B. I normal-
stillingen holdes + aflåsningspalen nede i hånd-
taget af en fjeder på aks len A. I omlagt stilling 
benyttes + aflåsningspalen og klinken på aksel B. 
- På fig. 0410 og 0411 er omhandlede fjedre ikke 
vist, og palerne er tegnet i øverste sti lling. - Ud-

~j, 
.FK /J/ - J209 

2 li 
6 i:01 

.FIJ. Ko'. ___________________ _ 

a 

------------- ------
~d :::::::::::::::::::: 

I 

7°11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K'd ___________________ _ 

C 

Fig. 0415a. Sikring mod utidig omstilling. 
Sporisoleringen ubesat. 
Fig. 0415b. Sporisoleringen ubesat. Fodkontakt eller 
håndfallekontakt sluttet. Magneten har strøm. 
Fig. 0415c. Sporisoleringen besat. Magneten er 
strøm I øs. 



0411 

.Stoppeknast 
Strammerulle 
Spændværk 

Fig. 0417. Dobbelthåndtag i forbindelse med en trestillingssporlås. 

klinkning af håndtaget kan ikke foretages, med-
mindre aksel A drejes; men dette er ved frafal-
det magnetanker hindret af klinken på aflås-
ningsakslen, der støder mod en spærrebØjle, der 
kan dreje sig om en aksel og er forbundet med 
ankeret ved en laske. Øverst på figuren er vist 
et tableau, der er forbundet med spærrebøjlen 
ved en laske og viser, om magnetankeret er fra-
faldet eller tiltrukket. 

Fig. 0415 a, b, c viser strømskema for indret-
ningen. Spærringen hæves ved, at man - inden 
udklinkningen - slutter en kontakt (som regel 
en fodkontakt) og derved tilfører spærremagne-
ten strøm; men dette kan kun gøres, når spor-
isoleringen er ubesat, d . v. s. er fri for køretøjer 
e. I. 

Kunstig udløsning kan foretages ved, at man 
bryder en plombe foran på centralapparatet og 
indtrykker en udløsningstang, der i så fald fører 
en tap på spærrebØjlen nedad og derved holder 
ankeret kunstig tiltrukket. Ud!Øsningsstangen er 
forsynet med en fjeder, således at spærren kun 
er ophævet, så længe stangen holdes indtrykket. 

Spærren benyttes også, hvor man vil forhindre 
omlægning af en hvirvel fra normalstilling (f.eks. 
ved sporbesættelse), indtil magneten får strøm, 
eller hvor man vil forhindre tilbagelægning af en 
hvirvel fra omlagt stilling, indtil magneten får 
strøm (togvejsfast lægning ) - se i øvrigt senere. 

Der findes et sporskiftehåndtag af Siemens 
konstruktion med kun een håndtagsskive og op-
skæringsindretning, men uden trådbrudskontrol. 

Håndtaget er i hovedsagen indrettet ganske 
som det på fig . 0410 viste, kun er håndtagsski-
verne med tilhørende fjeder m. v. erstattet med 
een håndtagsskive. Håndtaget er opskærligt og 
oftest indrettet til kæde. Det bruges såvel til be-
tjening som til aflåsning af sporskifter m.v.; men 
det er kun anvendt ved de ældste anlæg. 

Sporlåshåndtag. Hertil benyttes det på fig. 0409 
og fig. 0411 viste håndtag med to håndtagsskiver, 
der er indrettet til trådtov. 

Siemens og Halskes dobbelthåndtag benyttes 
særlig til kontrolaflåsning af eet eller to central-
betjente sporskifter i begge stillinger (såvel til 
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Fig. 0418. Dobbelt aflåsningshåndtag med udvekslings-
mekanisme. (Siemens & Halske). 

I 

I 
I 

0 

' I 
'/ I / I Stoppekn ast , 

.fegvleringsskrve 

. I I . 

. I l . 
I 
I 
i 
' I 

i i 
' 
I 
I 

I 
I 

I 
' 

I 

I 
I 

' I 

I 

I I '--~--' 

I I I . ~ I 
1----lil spæoclvæd-- eller lodrvlle. 



+ som til --;-. ) med anvendelse af kun eet tråd-
træk og trestillingslås. 

Fig. 0417 og 0418 viser et sådant håndtag, idet 
de to håndtag på den rent skematiske fig. 0417 
for tydeligheds skyld er vist trukket ud fra hin-
anden. Ved spændværk under centralapparatet 
anbringes strammerullen ofte oven over spænd-
værket. 

Når begge håndtag er indklinket i grundstil-
lingen, er håndtagsskiverne kun i forbindelse med 
håndgrebene ved, at stoppeknasterne, støder imod 
fladjernene. Opskæringsindretningen er udeladt; 
men trådbrudskontrollen er bibeholdt. Aflåsnings-
skyderne er hver forsynet med en fjeder a . Tråd-
trækket er ført over håndtagsskiverne som vist 
på figuren, idet de to trådender ude fra ved tråd-
tov er fastmonteret til hver sin skive i de to hånd-
tag, og mellem de to andre håndtagsskiver findes 
en tovstrop, som er ført over end indstillelig stram-
merulle. Spændingen i tovstroppen reguleres ved 
forskydning af rullen. Ved omlægning af det ene 
håndtag bevæges trådtrækket i den ene retning; 
ved omlægning af det andet håndtag sker bevæ-
gelse i den modsatte retning. Samtidig løber hånd-
tagsskiverne i det af håndtagene, der ikke om-
lægges, rundt på akslen i modsat retning, såle-
des at sidstnævnte håndtag ikke kan udklinkes. 

I grundstillingen kan ydre påvirkning i tråd-
trækket ikke dreje håndtagsskiverne, fordi stop-
peknasterne sidder klemt imod håndtagenes flad-
jern. Når det ene håndtag er omlagt, kan drej-
ning af skiverne forhindres ved, at håndtagene i 
omlagt stilling ikke bliver klinket fuldstændig 
ind, idet indklinkningshakket i denne stilling 
gøres mindre dybt end normalt. 

Undertiden har man ved de ældste anlæg til 
aflåsning af en trestillingslås anvendt to håndtag, 
hvert med kun een håndtagsskive i fast forbin-
delse med håndgrebet. Fra håndtagsskiverne er 
de to trådtræk ført til en saksemekanisme. I så 
fald bør der ved lineal i aflåsningsregistret e. 1. 
være tilvejebragt gensidig spærring mellem de to 
håndtag, således at disse ikke kan udklinkes sam-
tidig. Uden gensidig spærring ville man kunne 
låse med det ene håndtag og derfeter oplåse med 
det andet. 

Signalhåndtagene har kun een håndtagsskive, 
der er i fast forbindelse med håndgrebet (se dog 
nedenfor under dobbeltsignalhåndtag). Håndfal-

Fig. 0419. Signalhåndtag med fast skive. 
(Siemens & Halske). 
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len, håndfallestænger, paler og aflåsningsindret-
ning m. v. svarer i øvrigt til de tilsvarende dele 
ved sporskiftehåndtagene. Fig. 0419 viser et sig-
nalhåndtag. Det frigives ved omlægning af det 
tilsvarende togvejshåndtag (hvirvel), og normalt 
er håndtaget defor spærret af aflåsningspalen mod 
udklinkning og omlægning - se fig. 0411. Ved 
indkørselssignal med gennemkØrselsarm foreta-
ges overføring af bevægelse fra signalhåndtag til 
signalarm ofte med den i afsnit 2 omhandlede 
saksemekanisme som mellemled. Forbindelserne 
og virkemåden er da, som det er vist på fig. 0235. 

Dobbeltsignalhåndtag. Det på fig. 0418 viste 
dobbelte aflåsningshåndtag kan med nogen mo-
difikation (kun een håndtagsskive i hvert hånd-
tag m. v.) anvendes som dobbelt signalhåndtag. 
Sålænge et af de to håndtag er ude af normal-
stilling, er dets håndtagsskive i fast forbindelse 
med håndgrebet, idet indklinkning i omlagt stil-
ling på grund af mindre dybt indklinknings-
hak i lejebukken ikke løsner håndtagsskiven fra 
håndgrebet. 
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Om fornødent anbringes der på eller i forbin-
delse med signalhåndtagene forskellige andre 
spærrer f. eks. gentagelsesspærrer, blokspærrer 
m. v., der vil blive omtalt senere. 

Togvejshåndtag (hvirvler) og aflåsnings-
register. 

På fig. 0411 er vist et eksempel på afhængigheden 
mellem et sporskiftebetjeningshåndtag, hvirvel 
og signalhåndtag, og på fig. 0420 er vist et spor-
skiftebetjeningshåndtag og et sporskifteaflås-
ningshåndtag med deres forbindelse til registret. 
Hvirvlerne er udformet således, at de både i nor-
malstillingen - skråt opad til højre - og i om-
lagt stilling - skråt opad til venstre - holdes 
indklinket i registerkassen af en bag på hvirv-
len anbragt bladfjeder. De må derfor trykkes lidt 
ind imod apparatet, inden de kan omlægges. Ved 
udformningen som små korte hvirvler har man 
sørget for at begrænse den mekaniske påvirkning 
af det spinkle aflåsningsregister. Af hensyn til 
aflåsningsregistret må der bl. a . absolut ikke an-
vendes vold ved betjeningen af apparatet. Oven-
på registerkassen kan der være anbragt et eller 
flere blokapparater. 

Ved omlægning af togvejshvirvel H, fig . 0411, 
føres togvejslinealen til venstre, og signalhånd-
tagets pal løftes herved op af et udsnit i dette, 
således at håndtaget nu er frit til udklinkning 
og omlægning. Sålænge signalhåndtaget er om-
lagt, kan dets pal ikke føres ned i håndtagsski-
ven, og togvejshvirvlen er derfor fastholdt i om-
lagt stilling, indtil signalhåndtaget er lagt tilbage 
i normalstillingen. 

Normalt benytter man den venstre pal til at 
fastholde et aflåsningshåndtag i omlagt stilling, 

· efter at aflåsningen er foretaget; men det kan og-
så forekomme, at man ved aflåsningshåndtag får 
brug for hØjre pal, idet man i nogle tilfælde, når 
det aflåsede sporskifte er medgående og ligger i 
udkØrselsenden, af hensyn til faren for opskæ-
ring i låset stand vil sikre sig, at pågældende 
sporskifte er uaflåset (håndtaget i normalstil-
ling). I så fald lader man togvejshvirvlen holde 
en pal skudt ned i håndtagets højre side, medens 
det står i normalstilling. 

Fig. 0421 b viser klinkeplan (aflåsningsregister) 

for den på fig. 0421 a viste station på enkeltspo-
ret bane. Stationen har fremskudte armsignaler, 
indkørselssignaler med gennemkørselsarm, cen-
tralbetj ente og kontrolaflåsede indgangssporskif-
ter samt centralaflåsede sporskifter i og ved læs-
sesporene. Fig. 0421 c viser registerstillingen, når 
togvej >indkørsel fra Y spor 1 « er indstillet, og 
endvidere er de for denne togvej særligt benyt-
tede linealer, klinker, paler m. v. fremhævet med 
tyk linie. 

Hvirvlen i felt 4 er omlagt, og lineal 7 er for-
skudt til venstre af føreklinken . Sporskifterne 
m . v er aflåset således : 

De centralbetjente sporskifter 105 og 116 til + 
(omlagt stilling), kontrollåshåndtag 105 + (om-
lagt), aflåsningshåndtag 108 a/b, 109 a/b, 112 a/b 
og 113 a/b (omlagt), kontrollåshåndtagene 116 + 
og 116 + (normalstilling), alt af klinkerne 19 e. 
Hvirvlerne i felterne 2, 3, 17, 18, 19 og 20 er 
spærret i normalstilling af klinkerne 14. Klin-
kerne 17 e og 19 f har forskudt linealerne 10 og 
13 og frigivet klinkerne 16 g og 16 a samt sig-
nalhåndtag 3. Endvidere har hvirvel 4 med klinke 
17 e forskudt lineal 3 og frigivet hvirvel 1. Imid-
lertid har den forskudte lineal 10 med klinke 51 
drejet aksel 1 og klinke 17 d et lille stykke, så-
ledes at hvirvel 1 ved en omlægning drejer klinke 
17 d og aksel 1 yderligere et stykke og fører den 
forkrøblede pal n ned i det forud omlagte signal-
håndtag 3's venstre side. Sidstnævnte forhold be-
virker, at det fremskudte signal ikke kan stilles 
før hovedsignalet og omvendt ved tilbagetagnin-
gen. 

Angående opskæring af håndtag, trådbruds-
kontrol og opskæringsline~l m . v. se under de 
foran beskrevne håndtag. Sporskifterne 105 og 
116 er sikret imod utidig omstilling. 

Angående klinkeformer og disses nummerering 
henvises til fig. 0422 a-d. 

Angående togvejsfastlægningsspærrer og spor-
besættelsesspærer se senere. 

Togvejskontakter og signalhåndtagskontakter. 

Ved daglyssignaler, retningsvisere, togvejsfast-
lægning, stationsblokanlæg, linieblokanlæg m.v. 
har man ofte brug for kontakter, der sluttes eller 
afbrydes ved omlægning af en hvirvel eller et 



signalhåndtag. Ved Siemens centralapparat kan 
man f. eks. anvende en af de nedenfor anførte 
typer: 

a) Hvirvelkontakter. Ved de ældste anlæg an-
vendte man kontakter, der - anbragt i 
bunden af registerkassen - blev skiftet ved 
forskydning af pågældende hvirvels lineal. 
Bl. a . på grund af den utilgængelige place-
ring er mange af disse kontakter dog nu 
udvekslet og nye anbragt uden for register-
kassen. Kontakterne er da anbragt på eller 
i forbindelse med den gennem registerkas-
sens bagside forlængede aksel (selve hvir-
velakslen eller en hjælpeaksel), og der kan 
i så fald anvendes ganske tilsvarende typer 
som akselkontakterne, eventuelt togvejs-
kontakterne, i et elektrisk centralapparat 
med mekanisk register. 

Såfremt en aksel skal spærres automa-
tisk, f. eks. i omlagt stilling ved togvejs-
fastlægning e. l., kan man anvende den i 
fig. 0414 viste spærre. Hvis denne samtidig 
skal udstyres med kontakter, kan dette 
gøres ved anvendelse af den på normalteg-
ning viste konstruktion. Virkemåden vil i 
øvrigt fremgå af figuren, og kontakterne 
udføres da i den viste form. 

b) Signalhdndtagskontakter. Anbringelse af 
kontakter på signalhåndtag af Siemens type 
kan foretages som vist på fig. 0424 (se og-
så normaltegningerne). En vinkelvægtstang 
er lejret i håndtagsstativet. Den ene arm 
ender i en rulle, der følger håndtagsskivens 
omkreds. Den anden ende er forbundet med 
kontakten, hvilken sidstnævnte er forsynet 
med en kraftig fjeder, som skifter kontak-
ten, idet den holder rullen trykket mod ski-
ven. Af figuren fremgår det, at kontakten 
kun er skiftet, når rullen befinder sig på 
et affladet stykke på skiven, d. v. s . kun når 
signalhåndtaget er stillet helt på »kør «, og 
kun så længe det befinder sig i denne stil-
ling. Oprindelig var kontakten konstrueret 
omtrent som en omvendt blokvækkerkon-
takt -- se senere. 
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Fig. 0424. Signalhåndtagskontakt på nyere mekanisk 
capp. af Siemens & Halskes type. 

Bruchsals ældre centralapparat 
(Schnahel og Henning). 

Fig. 0425 viser et fotografi, og fig. 0427 aflås-
ningsregistret for et centralapparat af Bruchsals 
ældre type. Sporskifte- og signalhåndtagene viser 
i normalstillingen skråt opad og i omlagt stil-
ling skråt nedad. 

Sporskifte- og signalhåndtag. 

Sporskiftebetjeningshåndtag. Fig. 0426 viser et 
sporskiftebetjeningshdndtag med opskæringsind-
retning og trddbrudskontrol. Medbringerskiven 
er koblet til håndtaget i indklinket stilling ved en 
lille opskæringsvægtstang og under indtrykket 
håndfalle ved en knast. På medbringerskivens 
nav sidder hdndtagsskiverne indbyrdes forbun-
det ved trddbrudskontrolf jederen. Tråd trækkets 
spænding drej er håndtagsskiverne i modsat r et-
ning, således at de trykkes imod et anslag på 
medbringerskiven. Samtidig er trådbrudskontrol-
fjederen spændt. Under håndtagets omlægning 
overføres bevægelsen til skiverne gennem et an-
slag på medbringerskiven. 

Håndtaget er forsyne t med trådbrudskontrol ; 
der indvirker på aflåsningsregistret. I dette øj e-
m ed er hå ndtagsskivern e udform et med ekscen-



0416 

Fig. 0425. Mekanisk centralapparat af Bruchsals ældre typ e. 

tri ske flader til styring a f en bolt på den på m ed-
bringerskiven lejrede vægtstangsarm. Brydes en 
af trækkets tråde, drej er fj ederspændingen h ånd-
tagsskiverne mod hinanden, og vægtarmen tryk-
k es n edad eller opad ved de ekscentrisk e kurver, 
så a t bolten på vægta rmen tager fall esta ngen og 
a fl åsningsskyderen m ed og spærrer a fl åsningsre-
gis tret fornødent. 

Håndtaget er opskærligt, idet en lille m etalstift, 
der n ormalt fas tholder opskæringsvægtsta ngen 
og k obler m edbringer skiven til h åndtagets skaft, 
rives over, hvor ved opskæringsvægts ta ngen sky-
des til side, og m edbringerskiven og h åndtags-
skiverne løsnes fra forbindelse m ed h åndtag -
ska fte t. Samtidig brydes en plombe. 

Som r egel a nvendes ovennævnte h åndtag i for-
bedret form , idet opsk ærings vægtstangen og vægt-
s tangsarm en for trådbrud er ændret og udformet 
som vis t på fi g. 0428. På dette h åndtag er opsk æ-

ringsindretningen udform et eft er samme princip 
som på Bruchsals nyere håndtag ( fig . 0433 ) ved 
hjælp af en fj ederbolt, der m ed kileform griber 
ind i et tilsvarende kileform et indsnit på m ed-
bringer skiven. Af h ensyn til pladsforholdene for 
fj ederbolten er h åndtaget n oget læ nger e end det 
på fi g. 0426 viste - jfr. også fig. 0425. 

Sikring mod utidig omstilling. Fig. 0429 viser 
en skitsem æssig fr em stilling a f sikring imod 
utidig omstilling ved isoler et skinne. Spærren er 
vist m ed sporskifteh åndtage t i n ormalstilling ( +) 
og m ed a fl åsningsskyder en i øver ste stilling. Spær-
r eklinkerne for + og -;- s tillingerne er forsynet 
m ed spærrestæ nger. år m agneten er strømiøs, 
og ankeret er fr afaldet, k an spærres tæn gernes 
øver s te ender frit bevæges under m agnetankerets 
forlæ ngelse. 

Ved udklinkning a f h åndtaget fr a normalstil-
lingen bevæges a fl åsningsskyder en n edefter og 



drejer ved hjælp af en vægtarm og en stang-
forbindelse sektorerne. opad. Er magneten strøm-
løs med frafaldet anker, vil + spærreklinken 
imidlertid af sin fjeder blive bragt i indgreb med 
et hak på + sektorskiven og fastholde sektorerne. 
Dette sker allerede ved begyndelsen af bevægel-
sen, således at udklinkning ikke kan foretages. 
Hvis magneten derimod har strøm, og ankeret er 
tiltrukket, hindres drejningen af + spærreklin-
ken, idet den øverste ende af dens spærrestang 
holdes fanget af et hul i ankerforlængelsen. Ved 

f)ederooll ror 
opskæring 

0 0 

Fig. 0428. Det på fig. 0426 viste sporskiftehåndtag, 
men med forbedret opskæringsindretning og tråd-
brudskontrol. (Bruchsals ældre type). 

:: 
·- -··········- ..... ): 

r······--- -···------ -----
! 

Fig. 0430. Enkelt signalhåndtag. 
(Bruchsals ældre type) . 

0417 

omlagt håndtag er forholdet ganske tilsvarende, 
kun er sektorerne i øverste stilling, og spærren 
virker ved hjælp af -,- sektoren, -,- spærreklinken 
og dens spærrestang samt en dertil svarende ud-
sparring i ankerforlængelsen. Spærren er forsy-
net med plomberet hjælpeudløser. 

Sporskifteaflåsningshåndtag. Til almindelig af-
låsning kan anvendes det på fig. 0426 og fig. 0428 
viste betjeningshåndtag. Der findes dog ofte an-
vendt håndtag omtrent som det i fig . 0430 viste 
enkelte signalhåndtag. 

Ved aflåsning af eet eller to sporskifter til så-
vel + som -,- (navnlig til kontrolaflåsning) kan 
man anvende et dobbelthåndtag, der er indrettet 
omtrent som det på fig. 0431 viste dobbeltsignal-
håndtag, dog med den ændring, at den på det 
ene tandhjul faststøbte håndtagsskive kan være 
erstattet med to løse håndtagsskiver med kontrol-
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Fig. 0431. Dobbelt signalhånrltag. (Bruchsals ældre type). 



indretning for trådbrud. Når begge håndtagene 
står i normalstilling, kan det pågældende spor-
skifte frit omlægges. Ved omstilling af det ene 
eller det andet håndtag kan sporskiftet aflåses i 
den til pågældende aflåsningshåndtag svarende 
stilling ( + eller ...,... ) . 

Signalhåndtag. Fig. 0430 viser et enkelt signal-
håndtag, hvor håndtagsskiven er i fast forbin-
delse med selve håndtaget. 

I fig. 0431 er fremstillet et dobbelt signalhånd-
tag bestående af to håndtag, A og B, der er lej-
ret i den fælles buk. Håndtag A er forsynet med 
en håndtagsskive med påstøbt konisk tandhjul, 
og håndtag B er forsynet med et tandhjul. Begge 
disse tandhjul er indbyrdes forbundet med et 
mindre konisk tandhjul. Håndtagenes tandhjul 
sidder løst på en fælles aksel og kobles til pågæl-
dende håndtag ved udklinlrningen. Tandhjulene 
kan dog på grund af anslagsknaster kun drejes 
uafhængig af håndgrebene til den ene side. End-
videre har håndtagene som regel mindre ind-
klinkning i omlagt stilling end i normalstillin-
gen, således at de ikke frakobles ved indklink-
ningen. Eftersom det ene eller det andet håndtag 
omlægges, drejes håndtagsskiven og dermed sig-
naltrækket til den ene eller den anden side, og 
dobbelthåndtaget kan altså bruges til betjening 
af et toarmet signal m. v. 

Dobbelthåndtaget kan også være udført med 
trådtovskobling i stedet for tandhjulskobling mel-
lem de to håndtag på tilsvarende måde som ved 
Siemens dobbelthåndtag. 

Togvejshåndtag og aflåsningsregister. 

Fig. 0427 viser den venstre halvdel af aflåsnings-
registret for et centralapparat af Bruchsals æl-
dre type for den nederst på planen skitserede 
mindre station på enkeltsporet bane. Den ikke 
viste halvdel af apparatet er ganske tilsvarende 
den fremstillede halvdel. Der findes således eet 
togvejshåndtag i hver ende af apparatet. Togvejs-
håndtagene kan fra midtstillingen »normalstil-
lingen << omlægges såvel fremefter som tilbage (der 
findes dog også håndtag, der kan lægges opad 
eller nedad). Togvejslinealerne 1 og 2 forskydes 
da til højre eller venstre. Hver bevægelse svarer til 
sin togvej. For hvert signalhåndtag og sporskifte-
håndtag er anbragt en lodret aflåsningsskyder, 
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der bevæges nedad, hvis håndtaget omlægges fra 
normalstillingen, og opad, hvis det lægges til-
bage. Dens bevægelse falder i to dele. Den første 
udføres straks, når håndfallen trykkes ind, den 
anden, når håndfallen efter omlægning slippes 
og klinker ind. Selve aflåsningen tilvejebringes 
ved knaster bag på de lodrette aflåsningsskydere. 
Når håndtaget er frit, kan knasterne bevæge sig 
gennem dertil svarende udsnit i togvejslinealerne 
m. v. Ved en lineals forskydning kan den fulde 
del af linealen komme til at ligge enten umiddel-
bart over eller under Irnasten (afhængig af hånd-
tagets stilling) og derved aflåse dette. Omvendt 
kan et spærret håndtag frigives ved linealens be-
vægelse. 

Af planen vil det fremgå, at håndtagene ved ind-
stillet togvejshåndtag, f. eks. for »fra B til spor 
1« (togvejslineal 2 er forskudt til højre), er spær-
ret således (håndtagene er angivet ved feltnum-
rene): 2 i normalstilling, 1! omlagt (...,... ), 5 i nor-
malstilling (kan ikke udklinkes, fordi 6 er om-
lagt), 6 omlagt, 7 omlagt, og ikke vist i figuren: 
håndtag 108 a/b omlagt, kontrolhåndtag 111 ...,... 
og 111 + i normalstilling, betjeningshåndtag 111 
omlagt, signalhåndtag A »kør «, A »kør ig.«, a fr. 
signal samt togvejshåndtag A i normalstilling. 
Signalhåndtag 3 kan nu omlægges og frigiver ved 
forskydning af signallineal 4 håndtag 1 til om-
lægning. 

På planen er ikke vist sikring mod utidig om-
stilling af sporskifte 104 ( 111) og heller ikke spor-
besættelsesapparat. 

I signalhåndtagenes lodrette skydere er der 
undertiden indlagt en såkaldt kuglespærring, der 
bevirker, at et signal for hver indstillet togvej 
kun kan vises een gang; når signalet tages til-
bage, må også togvejen tages tilbage og indstilles 
på ny, inden signal atter kan vises (gentagelses-
spærre). 

Hvor der til en togvej hører flere signaler, er 
rækkefølgen, hvori disse kan vises, bundet, såle-
des at det signal, der er nærmest toget, tvangsvis 
stilles sidst. Denne afhængighed er tilvejebragt i 
aflåsningsregistret, men rækkefølgen ved tilbage-
tagningen af signalerne kan være fri , idet spær-
ringen kan være udført ved hjælp af en såkaldt 
»pendulspærre «. 

Togvejskontakter og signalhåndtagskontakter 
kan udføres af samme typer som omtalt under 
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Fig. 0432. Mekanisk centralappara t af Bruchsals nyere typ e. 

Siem ens og Halskes centralapparat. Kontakterne 
sættes i forbindelse med togvejshåndtag, togvejs-
linealer eller håndtagsskydere m. v. 

Bruchsals nyere centralapparat. 

Fig. 0432 viser et centralapparat af Bruch sals ny-
er e type. Sporskifte- og signalhåndtagenes n or-
malstilling er skrå t opad, togvej shåndtagenes er 
den vandrette midtsti lling; de før s tnævnte kan 
fra normals tillingen omlægges n edad, de sidst-
n ævnte såvel opad som n edad. Aflåsningsregi-
s tret ligger bag ved h åndtagene, og togvej sh ånd-
tagene m ed eventu elt blokapparat er som r egel 
anbragt samlet i den ene apparatende. 

Sporskifte- og signalhåndtag. 

Sporskiftebetjeningshåndtag. Fi g. 04-33 viser et 
såda nt h åndtag m ed opskæringsindretning og 
trådbrudskontrol. De to hå nd tagsskiver er ind-
byrdes forbundet ved en trådbrudsfj eder således, 
at de kil eform ede indsnit i skivekransene tryk-
k es imod den tilsvarende udformede ende af en 
fjederbolt. Når h åndfallen ved udklinkning tryk-
kes m od h å nd grebet, bliver fj ederbolten yder-
ligere fastholdt af en hage på h åndfallen, og des-
uden lægger en knas t på h åndfallestangen, der 
s tyres af en slid se i h å ndtage t, sig mellem !ma-

ter på den ene hå ndtagsskive. Ved spændings-
for skell en i trådtrækkets tråde ( f. eks . ved tråd-
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Fig. 0434. Opskærligt sporskiftebetjeningshåndtag med kontrolindretning for trådbrud. 
(Bruchsals nyere type). 

brud ) drejer trådbrudsfjederen skiverne mod hin-
anden, hvorved kurverne på håndtagsskiverne 
trykker fjederbolten udefter. Håndfallen tvinges 
lidt ind imod håndgrebet og fastlægges i denne 
stilling ved, at hagen presses mod fjederboltens 
øverste del. Ved trådbrud, når der er spændværk 
i trækket, sker omtrent det samme, men her be-
virker spændværket tillige en langt større drej-
ning af håndtagsskiverne. Ved en opskæring 
drejes begge skiverne, og fjederbolten presses ud-
efter. I de ovennævnte tilfælde bliver håndfal-
lens bevægelse overført til aflåsningsb jælken, der 
kommer i en mellemstilling og spærrer togvejs-
håndtagene for de togveje, hvori sporskiftet ind-
går. 

Ved håndtagets udklinkning drejer aflåsnings-
bjælkens vinkelstang sig om en bolt i lejebukken, 
idet en bolt på håndfallestangens nederste ende 
griber ind i et aflangt hul på vinkelstangen. Vin-
kelstangens bevægelse falder i to afsnit, hvoraf 
det første foregår ved håndfallens indtrykning, 

det sidste ved indklinkningen efter omlægningen. 
Så længe håndtaget er udklinket, d. v. s. under 
hele omlægningen, befinder vinkelstang og aflås-
ningsbj ælke sig i en mellemstilling. Når hånd-
taget står i normalstilling (opad), er aflåsnings-
bjælken i sin øverste stilling, og når håndtaget 
er omlagt, er bjælken i sin nederste stilling. 

På en del betjeningshåndtag er vinkelstangen 
og aflåsningsb jælken udformet som vist på det 
på fig. 0 4 3 6 fremstillede dobbelte af låsnings-
håndtag med hvirvel. Denne ordning med paral-
lelbevægelse af aflåsningsbjælken er mere regu-
lær end den på fig. 0 4 3 3 viste . 

Fig. 0434 og 0435 viser et sporskiftebetjenings-
håndtag af omtrent samme konstruktion som det 
på fig. 0433 viste, kun mangler knasterne på 
håndfallestang og håndtagsskiver, således at for-
bindelsen mellem håndtag og skiver sker gennem 
fjederbolten. Ved trådspændingen drejes ski-
verne mod hinanden, indtil en på den ene skive 
faststøbt del, der rager ind i en tilsvarende kon-
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Fig. 0435. Opskærligt sporskiftebetjeningshåndtag med kontrolindretning for trådbrud. a. Håndtag ved tråd-
brud. b. Håndtaget opskåret. (Bruchsals nyere type). 

centrisk udsparing i den anden skive, kommer i 
anslag med denne udsparring i den anden skive. 
Trådspændingen forener de to skiver til een. Tråd-
brudsfjederen søger at dreje skiverne mod hin-
anden og modsat tråden. I øvrigt er håndtagets 
virkemåde ganske som for håndtaget på fig. 0433 . 

Sikring mod utidig omstilling. Fig. 0437 viser 
et eksempel på angrebsstedet for trækstang til 
spærre for sikring mod utidig omstilling. Selve 
spærren kan være af samme type som vist i fig. 
04-29 ved Bruchsals ældre centralapparat. 

Sporskifteaflåsningshåndtag. Håndtagene på fig . 
0433, 0434 og 0435 bruges også til almindelig af-
låsning. 

Fig. 0436 viser et dobbeltaflåsningshåndtag ud-
formet som af låsningshåndtag med hvirvel, der 
særlig benyttes til kontrolaflåsning af sporskifter 
til såvel + som -;- . Det til sporlåsen førende tråd-
træk kan bevæges i begge retninger fra midtstil-
lingen, der svarer til håndtagets normalstilling 
og sporskiftet uaflåset. Dette opnås ved hjælp af 
en omslillingshvirvel, der alt efter sin stilling ved 



udklinkningen af håndtaget fastkobler den ene 
eller den anden af håndtagsskiverne til håndta-
get, medens den anden skive ved omlægning sam-
tidig får en omdrejning modsat håndtagets. 

Om~tillingshvirvlen er anbragt drejelig om en 
bolt på håndfallens nederste fortykkede del og 
er i forbindelse med en omstillingsstang, der er 
lejret forskydelig i håndtagets længderetning. 
Omstillingshvirvlen kan indklinkes i to stillin-
ger, den øverste og den nederste. Hvirvlen er for-
synet med et ind mod håndtaget vendende kile-
formet fremspring, der sammen med en tilsva-
rende udsparing i håndfallens nederste fortyk-
kede del danner en ledekurve, hvori en lille rulle 
øverst på omstillingsstangen føres. Står hvirvlen 
i sin øverste stilling, bevirker en udklinkning af 
håndfallen, at den underste del af hvirvlens frem-
spring tvinger omstillingsstangen indefter, d. v. s. 
imod håndtagets omdrejningsaksel. Står hvirvlen 
i sin nederste stilling, tvinger fremspringet der-
imod omstillingsstangen udefter ved udklinkning 
af håndfallen. 

Når håndtaget er omlagt med omstillingshvirv-
len enten i den øvre eller i den nedre stilling, 
kan hvirvlen nok omlægges; men udklinkning af 
håndtaget kan derefter ikke foretages, fordi om-
stillingsstangens bevægelse i pågældende retning 
er hindret, idet knaster på omstillingsstangen 
støder mod en af håndtagsskivernes kranse. 

Omstillingsstangen griber sideverts ind gen-
nem håndtaget og den med samme på sædvanlig 
vis forbundne håndfallestang, og den er på sin 
nedre ende (til hØjre for håndtagets midtlinie) 
forsynet med en S-formet ledekurve (slidse). I 
denne ledekurve griber en vinkelvægtstang, som 
bevæger aflåsningsbjælken, ind med en tap, og 
således, at tappen i håndtagets indklinkede nor-
malstilling befinder sig lige ud for håndtagets 
omdrejningsakse. Ved udklinkning af håndfallen 
bliver vinkelvægtstangen og dermed aflåsnings-
bjælken bevæget et vist stykke op eller ned. Lede-
kurven er udformet således, at vinkelarmen for-
bliver i samme stilling under selve omlægningen 
af håndtaget. Først ved indklinkningen efter om-
lægningen fuldføres den anden del af aflåsnings-
bjælkens bevægelse i den påbegyndte retning. 

Aflåsningsbjælken har således foruden normal-
stillingen to stillinger, idet den bevæger sig opad 
ved omlægning af håndtaget med omstillings-

Slang til spærre, der 
kan være af samme 
type, som vist i fig. 0429 
ved Bruchsals ældre--
centralapparat. 
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Fig. 0437. Sikring mod utidig omstilling af central-
betjent sporskifte ved isoleret skinne. 
(Bruchsals nyere type). 

hvirvlen i øverste stilling og nedad ved omlæg-
ning med omstillingshvirvlen i nederste stilling. 
Aflåsningsregistret er udformet i overensstem-
melse hermed. 

Begge håndtagsskiver - i figuren er skiverne 
for tydeligheds skyld udtegnet hver for sig - er 
indbyrdes forbundet med en trådstrop, der er ført 
over en trådskive (stramrullen), hvis leje er fjed-
rende og ved en stang står i forbindelse med den 
under linealerne i aflåsningsregistret anordnede 
trådbrudsrigel, der indvirker på en på togvejs-
linealen anbragt klinke. Ved indtrædende tråd-
brud, f. eks. ved x, drejer fjederen ved stramrul-
len håndtagsskiven i pilens retning, og håndfal-
len spærres, idet en knast træder ind i en slids 
på håndtagsskiven. Samtidig forskydes trådbruds-
rigelen parallelt nedefter, og en klinke spærrer 
pågældende togvejslineal. 

Aflåsning af sporskifter i to stillinger med kun 
eet dobbelttræk kan også foretages ved to hånd-
tag ved siden af hinanden svarende til de ved Sie-
mens anlæg anvendte. 
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Fig. 0438. Enkelt signalhåndtag. 
(Bruchsals nyere type). 

Letl~rvlle 

Signalhåndtag. Af signalhåndtag har Bruchsal 
såvel enkelte som dobbelte. Ved enkelte signal-
håndtag, fig. 0438, er håndtagsskiven i fast for-
bindelse med håndtaget. Ud- og indklinkning 
sker på sædvanlig måde, og afhængigheden med 
aflåsningsregistret sker, som vist på fig. 0438 el-
ler undertiden som vist på fig. 0439 af et dob-
beltsignalhåndtag med hvirvel. Aflåsningsbjæl-
ken bevæger sig her bort fra håndtaget, når om-
stillingshvirvlen står i øverste stilling, og ind 
imod håndtaget, når omstillingshvirvlen står i 
nederste stilling. Der henvises også til fig. 0443. 

Undertiden forsynes signalhåndtaget yderligere 

Fig. 0440. Signalhåndtag med tandhjulsomsætning og 
hvirvel. Bruchsals nyere type. 

med en kurveskive, f. eks. ved bloksignaler, ved 
hjælp af hvilken håndtaget bringes i forbindelse 
med en særlig lineal ( signallineal) i aflåsnings-
registret. 

Kurveskiven med sin ledekurve m. v. sidder 
mellem håndtaget og håndtagsskiven og er som 
regel fastholdt til disse. Ledekurven_ styrer en lille 
lederulle, som sidder på den ene arm af en med 
sin aksel på lejebukken siddende vinkelvægt-
stang, hvis anden arm bevæger en krumtap med 
aksel vinkelret på linealerne i aflåsningsregistret. 
Når krumtapakslen drejes rundt, forskydes på-
gældende lineal i registret. 
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Fig. 0441. Signalhåndta g med ta ndhjul somsætning og hvirvel. Bruchsa ls nye re typ e. 
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Dobbeltsignalhåndtag med hvirvel tjener f.eks. 
til at bevæge et toarmet eller to eenarmede sig-
naler med et enkelt dobbelttræk. Et sådant hånd-
tag (fig. 0439) er indrettet omtrent som det på 
fig. 0436 viste dobbelte aflåsningshåndtag, dog 
uden trådbrudskontrol. De to håndtagsskivers 
form er derfor noget simplere, og trådbrudsrigel 
m. v. er udeladt. 

Når håndtaget har kurveskive, er denne an-
bragt mellem håndtagsskiverne og håndtaget og 
fastholdt til dette. Signallinealen forskydes i fi-
guren ved en krumtap med aksel ovenover og 
tværs på linealerne, og selve aflåsningen af hånd-
taget er udført på en noget anden måde end den 
i fig. 0438 viste. Signalhåndtagets spærreklinke 
er her anbragt på en udenom krumtapakslen an-
bragt hul aksel, der drejes af de pågældende tog-
vejsaksler. 

De i fig. 0438 og fig. 0439 viste tænder på 
kurveskiven indvirker på en under håndtaget an-
bragt »Fuldføringsspærre << m. v. (se senere un-
der linieblok). 

I fig. 0440 og fig. 0441 er vist et dobbeltsignal-
håndtag med hvirvel, hvor omsætningen mellem 
håndtaget og håndtagsskiverne er tilvejebragt ved 
hjælp af tandhjul. Den ene skive har en tand-
krans med indvendige tænder, og den anden en 
sådan med udvendige tænder. Begge disse tand-
kranse griber ind i et fælles lille tanddrev, der 
består af to små i fast forbindelse med hinanden 
værende tandhjul med fælles aksel. Drevets aksel 
er anbragt på et særligt faconstykke, der ved 
hjælp af håndtagets hovedaksel og en bolt uden 
for håndtagsskiverne er fastholdt uforandret til 
lejebukken. I øvrigt er faconstykket med tand-
drev anbragt inde mellem de to håndtagsskiver. 
Når håndtaget omlægges med hvirvlen i sin øver-
ste stilling, kobles det ved udklinkningen til den 
ene skive, og tandhjulsoverføringen bevirker da, 
som det vil indses, at den anden skive drejes 
rundt i modsat retning af håndtaget. Er hvirv-
len derimod i sin nederste stilling, kobles hånd-
taget ved udklinkning til den anden skive, og 
førstnævnte skives bevægelse bliver da modsat 
håndtagets. Trådtrækket befæstes kun til den ene 
skive og bevæges altså i den ene eller den anden 
retning, eftersom hvirvlen står i øverste eller i 
nederste stilling. 

Dobbeltsignnlhåndtag med trådlovskobling har 

samme bestemmele som de ovenfor nævnte sig-
nalhåndtag med hvirvel; men det består af to 
håndtag og er i princippet indrettet som Siemens 
og Halskes dobbeltsignalhåndtag. 

Togvejshåndtag og aflåsningsregister. 

Fig. 0442 viser togvejshåndtag og fig. 0443 højre 
del af aflåsningsregistret på et centralapparat af 
Bruchsals nyere type for den nederst på planen 
skitserede mindre station på enkeltsporet bane. 
Den manglende venstre del er tilsvarende højre 
del, kun er alle togvejshåndtag samlet i den hØjre 
del. Af planen vil det fremgå, at sporskiftehånd-
tagene ved indstillet togvejshåndtag, f. eks. »fra 
B til spor 1« (togvejslineal 1 er forskudt til højre 
- jfr. pilene i figuren) er spærret således: Spsk. 
110 a/b omlagt (håndtaget er i figuren vist om-
lagt ) , kontrollåshåndtag 113 + i normalstilling, 
kontrollåshåndtag 113 + omlagt, betj. sporskifte-
håndtag 113 i normalstilling. Signalhåndtag B 1/2 
er frigivet til omlægning for spor 1, signalhånd-
tag B »igennem« spærret i normalstilling, fr. sig-
nalhåndtag b foreløbig spærret i normalstilling. 
Når signalhåndtag B 1/2 omlægges, drejes akslen 
r og tandsegmenterne s og t (bevægedelene ikke 
vist i figuren), hvorved b frigives til omlægning. 

Togvejshåndtagene A 1/2 og AIB »igennem« 
med tilhørende signalhåndtag er spærret i nor-
malstilling. 

På planen er ikke vist sikring mod utidig om-
stilling af sporskifterne 104 og 113 og ej heller 
sporbesættelsesapparat. Akslerne u og v med 
tandhjulsforbindelsen x-y kan benyttes til nøg-
lefrigivningsapparat (se senere). 

Togvejskontakter og signalhåndtagskontakter 
kan sættes i forbindelse med togvejshåndtag, tog-
vejslinealer, signalhåndtag (se fig. 0438) eller 
med aksler og aflåsningsbjælker i registret. 

Centralapparat A-B. 
Svenska Maskinwerken, Sodertalje. 

Fig. 0444 viser et centralapparat fra A-B Svenska 
Maskinwerken , Sodertiilje. Anbringelsen af de 
forskellige håndtag m. v. samt eventuelt blok-
apparat er omtrent som ved Bruchsals nyere type 
og enhedstypen. Sporskifte- og signalhåndtage-
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Fig. 0444. Centralapparat af Svenska Maskinverkens type. 

n es normalstilling er skråt opad, togvejshåndta-
genes den vandrette midtstilling. De førstnævnte 
kan fra normalstillingen kun omlægges nedad, de 
sidstnævnte såvel opad som n edad. Aflåsningsre-
gistret ligger bag ved håndtagen e, og togvejshånd-
tagene er som regel samlet i apparatets ene ende. 

Sporskiftehåndtag og signalhåndtag. 

Sporskiftebetjeningshåndtag. Fig. 0445 og fig. 0446 
viser et opskærligt sporskiftebetjeningshåndtag. 
Det ligner i hovedsagen enhedstypen (se senere). 
Håndfallestan gen er forsynet med en rulle og har 
to knaster. Når håndfallen trykkes ind mod hånd-
taget, bevæges h åndfallestan gen udad, hvorved 
rullen bringes ind i en udsparing i den enkelte 
håndtagsskives krans, idet udsparingen normalt 
befinder sig ud for h åndfalles tangen. Herved 
sammenkobles håndtagsskiven med håndtaget, og 
håndfall es ta ngens øvre knast lægger sig mod kob-

lingsklinkens underkant, således at denne klinke 
fastlægges. Under omlægningen glider håndfalle-
stangens nedre knast, indklinkningsknasten, på 
lejebukkens kant og forhindrer, at håndtagsski-
ven kan frakobles. Når sporskiftet opskæres, 
drej es håndtagsskiven, således at koblingsklin-
ken tvinges ud af sit hak i håndtagsskiven og gli-
der på sammes omkreds ( fig . 0445 ). Kransen på 
håndtagsskiven bevæges ind under indklink-
ningsknasten og tvinger h å ndfallestangen noget 
udefter, hvorved af låsnings riglen forskydes og 
bringes i en mellemstilling, således at pågælden-
de togvejshåndtag spærres mod omlægning, idet 
klinkerne på togvejslinealerne støder mod siden 
af aflåsningsriglen. Håndfallestangens rulle rul-
ler på indersiden af håndtagsskivens ydre krans 
og hindrer udklinkning af det opskårne håndtag. 
Håndtagsskiven bringes tilbage med en opskæ-
ringsnøgle, der indsæ ttes i et af de dertil bestemte 
hull er i skiven. 
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Håndtagsskiven er forsynet med en rød plade, 
der normalt Jigger ud for håndtaget, men drejes 
fremefter, når håndtagsskiven opskæres. Forbin-
delse mellem håndtag og aflåsningsregister er ud-
ført således, at aflåsningsriglen befinder sig i 
nederste stilling, når det er omlagt. 

Sker der et ledningsbrud, medens håndtaget er 
indklinket, udløses og drejes håndtagsskiven af 
spændværket i ledningen, jf. fig.~' hvor den 
ene lednings tråd er vist knækket. Brydes led-
ningen derimod ved udklinket håndtag, d. v. s. 
under omlægningen, udløses håndtaget umiddel-
bart efter, at håndtaget er indklinket. 

Kontrolindretningen for trådbrud virker kun 
sikkert, når der er indskudt spændværk i træk-
ket, og der bØr derfor anvendes spændværk i 
trådtræk med omhandlede håndtag. 

Håndtaget anvendes også til centralbetjening 
af sporspærrer .rnmt til almindelig aflåsning af 
sporskifter og sporspærrer. 

Fig. 044 7 viser skitsemæssig fremstilling af sik-
ring mod utidig omstilling ved isoleret skinne. 
Virkemåden vil fremgå af figuren. 

D 
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Fig. 0447. Skematisk frcm,stilling af spærre til sik-
ring mod utidig omstilling af centralbetjent spor-
skifte ved isoleret skinne. (A-B Svcnska Maskinver-
ken, Sodertalje). 

Dobbelt aflåsningshåndtag. Aflåsning af spor-
skifter i to stillinger med eet dobbelttræk kan 
også ved Sodertiilje Verkstiiders centralapparater 
foretages med to håndtag ved siden af hinanden. 
Hvert af disse er da indrettet med een løs enkelt 
håndtagsskive. Håndtagsskiverne i de to håndtag 
er forbundet indbyrdes med en tovstrop på til-
svarende måde som vist på det i fig. 0448 frem-
stillede dobbelte signalhåndtag. Omlægges det 
ene håndtag, bevæges trådtrækket i den ene ret-
ning, idet håndtagsskiven i det andet håndtag be-
væges i modsat retning; omvendt når det andet 
håndtag omlægges. 

Signalhåndtag. Der anvendes såvel enkelte som 
dobbelte håndtag. 

Ved enkelt signalhåndtag er håndtagsskiven 
anbragt i fast forbindelse med håndtaget. Ud- og 
indklinkning samt afhængigheden af aflåsnings-
registret er tilvejebragt på ganske tilsvarendemå-
de som ved Bruchsals nyere type og enhedstypen. 
Undertiden udformes signalhåndtaget yderligere 
med ledekurve, f. eks. til bevægelse af signalline-
aler m. v. i aflåsningsregistret ganske svarende 
til Bruchsals nyere type og enhedstypen. 

Til betjening af et toarmet eller to eenarmede 
signaler ved hjælp af eet dobbelttræk kan be-
nyttes dobbeltsignalhåndtag med trådtovskobling 
(fig. 0448), der består af to håndtag ved siden 
af hinanden og i princippet er indrettet som de 
tidligere omhandlede dobbelthåndtag af denne 
art. Hvert håndtag har kun een håndtagsskive, 
der sidder løst og kun er fastkoblet til selve hånd-
taget, sålænge det er udklinket (under omlæg-
ning) eller indklinket i omlagt stilling, idet hånd-
taget i sidstnævnte stilling kun indklinker 7,5 
mm, medens det i formalstilling indklinker 15 
mm. 

Forbindelsen med aflåsningsregistret sker på 
sædvanlig måde; i fig 0448 er det ene håndtags 
håndtagsskive forsynet med ledekurve, hvori en 
lille rulle på en vinkelvægtstangs ene arm føres 
under omlægningen. Vinkelvægtstangens bevæ-
gelse forplantes videre til aflåsningsregistret ved 
hjælp af en stangforbindelse til en krumtap, der 
drejer en aksel med forbindelse til aflåsnings-
registret. Herved opnås fornøden forbindelse til 
signalhåndtagsspærre 111. v. 
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s,,,·t X-Y 

N V,nkPl,a,9/slong tl,r be~, 
o/lå.sn1"9.tri9øl 

Ko/.,/ingsrulle 

Fig. 0448. Dobbeltsignalhåndtag. 
(A-B Svenska Maskinverken, Sodertalje). 

Togvejshåndtag og aflåsningsregister. 

Togvejshåndtagene er indrettet omtrent som ved 
Bruchsals nyere apparat og enhedstypen. Hvert 
togvejshåndtag kan svare til to forskellige tog-
veje. 

Aflåsningsregistret består som ved Bruchsals 
nyere type og enhedstypen af en gliderkasse, hvis 
linealer forskydes af togvejshåndtag og eventuelt 

af signalhåndtagene. De enkelte afhængigheder 
tilvejebringes ved aksler og klinker m. v., der i 
hovedsagen virker som de tilsvarende dele i cen-
tralapparater af de typer, hvortil der ovenfor er 
henvist. 

Togvejskontakter og signalhåndtagskontakter 
kan anbringes på tilsvarende måde som ved 
Bruchsals nyere type og enhedstypen. 
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Fig. 0449. Centralappara t af enhedstyp en. 

Centralapparater af tysk enhedstype. 

Fi g. 0449 viser et centralapparat a f enhedstypen. 
Sporskiftehåndtagenes og signalhåndtagen es n or-
m alstilling er skråt opad, togvejshåndtagen es er 
den vandrette midtstilling; de før stnævnte k an fra 
n ormals tillingen kun omlægges n edad, de sidst-
nævnte såvel opad som n edad. Aflåsningsregi-
stret ligger bagved h åndtagen e, og togvej shå nd-
tagen e er som regel samlet i den en e ende. F elt-
inddelingen er 140 mm. 

Sporskiftehåndtag og signalhåndtag. 

Sporskiftebetjeningshåndtag. Fig. 0450, '!.!!:..!!J_ og 
04-52 samt fi g. 0453 og 0454 viser et sådant op-
sk ærligt h åndtag, der kun h ar een h ån dtagsskive. 
Håndfallestan gen er for syn et m ed for skellige Ima-
s ter (1- 4) og h ar på sin gaffelformede ende en 
tap med et glidestykk e, der glider i en slidse på 

af låsnings vinklen , der styr er aflåsningsb jælken , 
således at sidstnævnte ved h åndtage ts n ormalstil-
ling er i sin øver s te og ved omlagt h åndtag i sin 
n eder s te s tilling. 

Opskæringsindretningen består bl. a . a f den på 
håndtagssk aftet - omdrej-elig om en bolt - an-
bragte toarmede k oblingsklinke, hvis en e ende på-
virkes a f opskæringsfj ederen, og hvis anden ende 
med en kile griber ind i et tilsvarende udformet 
indsnit i h åndtagsskiven. P å samme bolt som 
k oblingsklinken er uden for denne anbragt en dob-
beltar met klinke (opskæringsklinke), h vis ene 
en de bær er en rulle, der styr es af yderkredsen på 
h åndtagsskiven , og hvis anden ende er sat i for-
bindelse m ed de t o tableauplader, der ligger bag 
skilten e og viser opskæring. 

Ved udklinkning a f h åndtage t bevæges h ånd-
fallest angen udefter , h vor ved en knast 2 på denne 
lægger sig umiddelbar t under en knast på k ob-
lingsklinken og fas tholder h åndtagsskiven til 



Fig. 0453. Sp orskiftebetj eningshåndtag a f enheds-
typen. 

h å ndtagsskaftet , indtil h åndtaget er indklinket 
efter omlægningen. 

Fig. 0451, fi g. 0452 og fig. 0454 viser h åndtaget 
opskåret. Ved opskæringen tvin ges k oblingsklin-
k en ud af sin kil eformede indgribning m ed h ånd-
t agsskiven . Opskæringsfj eder en drej er der efter 
koblingsklinken, og en knas t på denne tvinger 
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Fig. 0454 

Fig. 0454. Sporskiftebetj eningshå ndtag a f enheds-
typen. Håndtaget opskåret. 

derved ved at trykke på knas t 1 på h å nd fa lle-
stangen denne n oget udefter , således at dens 
knaster 2 og 3 k om mer til a t ligge på hver sin 
side a f h åndtagsskivens af låsningskran s, hvorved 
hå ndfallesta ngen og a fl ås ningsbj ælken fas thol-
des i en m ellem stilling. Her ved spærres de tog-
vej e, hvori sporskiftet indgår . Opskæringsklin-



, ...
 -

,"
 

,-
--


., ..
 
--
--

--
--
--

:
:4'

.. 
� 

-,-N
--

-.,
-

C>-
:-

- -�
,

F
ig

. 
0
4

5
5

. 
S

p
o

rs
k

if
te

h
å

n
d

ta
g

 
(e

n
h

e
d

st
y

p
e
n

)
. 

T
id

li
g

e
re

 
u

d
fø

re
ls

e
 

a
f 

e
n

d
e
rn

e
 
p

å
 

a
fl

å
sn

in
g

sk
ra

n
se

n
 

o
g

 
k

n
a

st
 
2 

p
å

 h
å

n
d

fa
ll

e
st

a
n

g
e
n

. 

/l
i

 lå
s,r,

in
g

sk
ro

n
s 

'k
li

nk
e 

K
no

s I
 I

 
,a,

 0
, ,

,.
f,,

 
-...

 ,
', 

.... :
, 

. __
 .. /

 
K

oD
l/

n
g

sl<lin
l:

en
.s 

k
n

o
st-

K
na

st
 4

 
(

 J
nd

fl
in

fm
n

g
si

n
as

l)
 

.,-
- -
--
-·
 

,,
-

-
-

,, 
�

...... 
,-

--
· 

.......
 

,,
,

, ,
� 

I'>
., '

'\.
 

'-
-

-
-

--
--

.... 
� ::'

f"
 '

,""
)

, 
• 

• 
......

... ....
 

',
, 

A..,,
 ... "'

��
(-

\
 ll

/l
os

�71
n9-

sk
ra

n.f
, ,

, 
7

7'
 

,.(
, 

�-t-
�r-.,,..

, 
',
 

• 
',
 

',
 

, 
' 

, 
, 

',
 

' 
ll

on
o'/

op
sb

u
l< 

/ 
V

 
' 

\
 

-
.. 

-
-
::,.X

 
', 

I 
,

,
 

,
�

"'
�

/
.)

\
 

-
...

..
 _

 
\ 

,
,,

,
 

�
·<

'
 

.. 
' 

I 
,'

 
\ 

--
��

�..Y
, , 

\\
 

',
, 

'-
-

'-
-

-
-

�'--
-

-
-

,
' 
�
-
..---
-

' 
I 

I
 

,
,,,

 ....
 '

,
 

...
..

 ,
,

✓
 

'
,

 
\

 

: 
,' 

,' 
' , 

\ 
, {

 
: 

','
 
0

 '\ 
\ 

I 
I 

, 
, 

t 
I 

\ 
' 

I 
'

 

,
 

\
 

\ 
!

.......
... _

_
 ... 

;f
 

/
 

ri
g

.o
. 

5p
or

sh
/l

en
å

no'
lo

9
(E

h/J
eo'

sl
r,

,oe
n)

op
sk

o
re

/. 
h'

on
o'

la
//

es
la

n
9

en
 e

r 
b

a
n

/ 
co

/2
�

-/
3m

. m.
 

o/'
 o,,o

s�
n

n9
.,-;feo'eren

. /1//
os

n"
'np

si
ro

n
s_

�n_
 ø

r 
/

or
l

 t
/'J

o'
inu//em

 r
n

o
sl

ern
e 

2 
09

 3
 ,.o

o 
/J

on
d

/o
//

es
/a

/'J9
en

, 
0:1

 o'
eh

ne
 K

O'J
 1:f-

re
h

æ
ves

 5'
o'

er


/t
9

v
P. 

�
/'7f7

SZ
 4

 
,P_

å
 k

ti
nd

l"o
ll

e.s
l�

✓1
9

en_
 o
e
·

fi
n

d
er

 .n
9

 Æ'
nd

nu
 / 

l,y
eo

v
k

k
en

s 
/n

d
.sn

//
. 

//
on

d
/0

9
et

 J-o
"

 o'
er

/i,
r

 /k
k

e 
om

/�
99

,s
; 

o'
el

 r
fi 

· 
d

e 
op

sk
a

r1n9
sl

ob
le

ou
 e

r 
sy-

n
lt

9
 t

. 

,-
--

'' 
,--

--
' . ,, , 
' ,,,,
-)''

 
·"'"!.
<

�-
\
 

--
--

--

,
.,..

,,
�

' 
(

 
\

/
 

,f\
ri�

, 
\

 

, 
' 

e'
't.f;

.i�_,.
;;...

 
\

 .. -
--

--


,\
 

\
..--

--
--
-

\
 

,
, 

'
" ""'

•l �
' 

,
 

l
 

,'
 

' \
 

'�
• �

 
....

 ��
'

 
' 

._,
 

I
 

_.
_

 -
'

lj;
 ,

 

'
 

I 
I
 

,' 
I
 

,,
,

 
\

 
,

,
,

 

'
, 

/ 
/

 
\ 

\
 

I 
I 

I 
'

 
0

 •
 

1 
I 

\
 

I 
I 

I 

\
 

• 
I 

1 
\

 
I
 

1 
I 

\
 

I 
\

 
, 

... _
__

 .. 

',
 ',

 

I I 
'

,
 

I 

' ' 

\ \ \ I I I 1 I , I I
 

'-l
, 
' '

 
' '

 ' '
 \

 ' '
 , 1 

\
 \ I I 

fi
9b

. IJl"/
ose

l .s
p

qr
sh

l
le

luln
t:I

I 0
9

ff
nl,

eo'
sf

f/
p

en
 J

b
tt9

y- n
o'

/ 
op

sk
å

re
t

/
 o/'l

ås
et

 ,
l'i

/h
P9

. /v
/o's

læ
n


d

iq
 o

,o
s-f

a
r"

n9
 e

r 
/or

lu
n

 t:l
re

-/ ,
 lo

ro'
i 
n
<J
 y

e<f
 e

t 
,,o

o•
 o

//
ds

n✓
-n9

s/r
pn

,e
n 

,t
p t:I

N
 /

m
oo'

 J-
✓1ost

 
2

 
,o

d
 /J

on
o'

/a
//

es
lo✓79

1n
 / 

s1
d

s/
na

r✓1
/e

 5
/o

n
9

"
on

 n,
✓

-o'
/e

rl
/o'

 i
l

.f
e 

n?
er

e 
b

av
es

, o'
o 

h
å

no'
· 

to
9

et
 e

r
 o

/
/o

se
l

 �
,n

n
em

 o
//

d.s
n

"n
9

sr
e

-
9

is
/e

r
ef

. 

F
ig

. 
0
4

5
6

. 
S

p
o

r
sk

if
te

h
å

n
d

ta
g

 
(e

n
h

e
d

st
y

p
e
n

)
. 

N
y

e
re

 
u

d
fø

re
ls

e
sf

o
rm

 
a

f 
e
n

d
e
rn

e
 
p

å
 

a
fl

å
sn

in
g

sk
ra

n
se

n
 

o
g

 
k

n
a

st
 

2
 
p

å
 

h
å

n
d

fa
ll

e
st

a
n

g
e
n

 
m

. 
v

. 

0
 

,i:,.
 

c.;
 

,i:,.
 

K
n

a
st

2
 



/lflå.mingsslong 

Omdr~iningsaksler 

Fig. 0457. Strømskema for sporskiftehåndtags-
spærremagnet (enhedstypen) 

kens rulle tvinges ud på håndtagsskivens yder-
krans, og tableaupladerne, der normalt ligger bag 
håndtagsskiltene, drejes ud ved siden af disse. 
Samtidig bliver plomberingen af opskæringsklin-
ken brudt. Koblingsklinken må ikke være spændt 
så hårdt af opskæringsfjederen, at knast 3 på 
håndfallestangen slæber på aflåsningskransen. 
Koblingsklinken må ved opskæring ikke berøre 
eller glide på håndtagsskivens krans. Håndtags-
skivens bevægelse er begrænset ved, at enderne 
(s- t) på en anslagskrans støder mod lejebuk-
ken. Enderne s og t er på nye håndtag udformet 
således, at man får en bedre anslagsflade end den 
på planen viste. Håndtagsskiven bringes tilbage 
fra opskåret stilling ved hjælp af opskærings-
nøglen, der indsættes i en af udsparingerne på 
håndtagsskiven. Herved trykkes bl. a . opskæ-
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ringsklinken tilbage i normalstilling af de kile-
formede dele henholdsvis på håndtagsskiven og 
opskæringsklinken. 

På fig. 0450 er enderne på aflåsningskransen 
og knast 2 på håndfallestangen udformet som 
vist på fig. 0455 . Ved nyere håndtag har nævnte 
dele imidlertid den på fig . 0456, fig a, viste for-
bedrede form. Endvidere har koblingsklinken i 
opskåret stilling fast anslag på håndtagsskaftet. 

to,,o 

(Jdfræsn/ng for SfHPrrekl/nke 
Spærreklinke 

Spærremo9netonker 

Fig. 0456, fig. b, viser et aflåset sporskiftehånd-
tag af nyere type, hvor tovskiven er begyndt op-
skåret (afkoblet) i aflåset stilling. Tovskiven er 
drejet et lille stykke. Fuldstændig opskæring er 
forhindret, fordi aflåsningskransens hoved stø-
der mod knast 2 på håndfallestangen, og denne 
kan ikke hæves mere, da håndtaget er aflåset. 

Trådtovet befæstes til tovskiven (som anty-
det på fig. 0450) ved to bolte, hvortil beviklede 
og loddede Øjer på tovenderne befæstes. 

Sikring mod utidig omstilling. Fig. 0457 viser 
skematisk et sporskiftehåndtag af enhedstypen 
med spærre og strømskema for sikring mod uti-
dig omstilling ved isoleret skinne i et centralbe-
tjent sporskifte, medens fig. 0458 viser et eks-
empel på spærrens udførelsesform. 

I normalstilling er spærremagnetankeret fra-
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Fig. 0460. Dobbelt låsehånd-
tag. Det ene af de to håndtag 
omlagt, det andet i normal-
stilling, dog med drejet hånd-
tagsskive (se også fig. 0459). 

faldet, og en i forbindelse hermed drejelig spær-
reklinke er holdt oppe i en udfræsning i spor-
skiftehåndtagets aflåsningsstang - ved omlagt 
håndtag benyttes en anden udfræsning. Udfræs-
ningerne tillader dog, at aflåsningsstangen kan 
forskydes noget, inden spærringen indtræder. Ved 
udklinlming af håndtaget forskydes aflåsnings-
stangen, og ved første ubetydelige del af bevæ-
gelsen bevirker en isoleret tap på aflåsningsstan-
gen, at en kontakt sluttes; aflåsningsstangen skal 
herefter bevæges yderligere et forholdsvis langt 
stykke, inden spærringen ville indtræde ved be-
sat isoleret skinne. Såfremt den isolerede skinne 
er ubesat, tilføres der spærremagneten strøm over 
den sluttede kontakt, hvorved spærreklinken 
drejes, og først da kan håndtaget udklinkes helt 
og omlægges. Ved nogle anlæg er kontakten på 
aflåsningsstangen erstattet med en fodkontakt. 

Spærreklinken styrer et tableau . Spærren er 
forsynet med en plomberet nØdknap for kunstig 
udløsning (se fig. 0458, fig. a) til benyttelse bl.a. 
ved svigtende strømtilførsel. Indtrykning af nød-

knappen - efter plomberingens fjernelse - be-
virker en mekanisk ophævelse af spærringen. Ved 
brugen af den kunstige udløsning tvinges man 
som regel til at indtrykke nødknappen samtidig 
med udklinkningen, hver gang håndtaget skal 
omlægges . Spærren findes dog også i en noget 
anden detailudfØrelse end ovenfor vist. 

Kontakten ved spærreankeret kan bruges til 
styring af tableau. 

Der findes tyske forskrifter med prøvelærer 
for sammenbygning og prøvning af enhedstypens 
sporskiftehåndtag. 

Sporskifteaflåsningshåndtag. Som enkelt aflås-
ningshåndtag anvender man ved enhedstypen det 
tidligere omtalte sporskiftebetjeningshåndtag. 

Som dobbeltaflåsningshåndtag anvendes den 
på fig. 0459 og fig. 0460 viste konstruktion, der 
består af to enkeltskivede håndtag, der på sæd-
vanlig måde - jfr. Siemens dobbelte aflåsnings-
håndtag - er forbundet indbyrdes ved koblings-
skive under håndtagene og mellemstrop - se 
senere under koblede signalhåndtag. 



På fig. 0459 og fig . 0460 er de to håndtag for 
tydeligheds skyld trukket ud fra hinanden. Hånd-
tagsskaftet er forbundet med sin håndtagsskive 
ved en fjedrende koblingsklinke omtrent som 
ved sporskiftebetjeningshåndtaget, idet dog den 
forreste koblingsflade her befinder sig på en i 
håndtagsskiven indbygget koblingsskyder, som 
kan forskydes omtrent i radial retning. Kob-
lingsskyderen ligger i normalstillingen så dybt, 
at den frit kan bevæges under koblingsklinken, 
når tovskiven drejes tilbage. Ved udklinkning af 
håndfallen bliver koblingsskyderen forskudt ud-
efter og bragt i anslag med koblingsklinken ved 
en knast på håndfallestangen og en rulle på kob-
lingsskyderen (se fig . 0459, fig. b). Under om- og 
tilbagelægning af håndtaget er koblingsskyderen 
fastholdt i yderste stilling. Ved afslutningen af 
omlægningen løber koblingsskyderens rulle 2 ind 
under en ribbe på lejebukken og holder koblings-
skyderen fast i yderstillingen, se fig . 0460 . Der-
ved opretholder det omlagte håndtag (i modsæt-
ning til håndtag i normalstillingen) den fjedrende 
kobling mellem håndtagsskive og håndtagsskaft, 
efter at håndfallen er indklinket. Håndtagsski-
ven i det af håndtagene, der ikke omlægges, kan 
dreje sig frit, fordi indklinkningen i normalstil-
lingen kun er 10 mm i modsætning til de normale 
19 mm i omlagt stilling. 

Når håndtagsskiverne drejes ved trådbrud, 
hæver aflåsningskransen med et af sine hoveder 
håndfallen ca. 8 mm og forskyder derved aflås-
ningsbj ælken til spærring af de pågældende tog-
vejshåndtag. 

Tovskivernes bevægelse ved trådbrud begræn-
ses af anslagskransen 01- 02's ender samt ansla-
gene 1 og 2 på koblingsskyderen. I normalstilling 
af begge håndtag slår enten 02 mod håndtags-
skaftet eller koblingsskyderens anslag 2 mod leje-
bukkens forstærkede næse. I omlagt stilling slår 
på dette håndtag hoved 01 eller koblingsskyde-
rens anslag 1 an; på det andet håndtag, hvis hånd-
tagsskaft står i normalstilling, bruges anslaget 
02• Det kommer an på forholdene, hvilke anslag 
der virker. 

Opskæringstableauet virker almindeligvis som 
på et sporskiftebetjeningshåndtag ved, at opskæ-
ringsklinkens rulle lØber ud på skiveomkransen. 
Ved omlagt håndtag virker tableauet i visse til-
fælde ved, at den af koblingsskyderen forskudte 
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koblingsklinke med en næse medtager tableau-
klinken. 

Samtidig udklinkning af begge håndtag er for-
hindret af en spærrearm på højre og et spærre-
stykke på venstre håndtag. Bliver håndfallen på 
højre håndtag udklinket, lægger fremspringet på 
spærrearmen sig bag spærrestykket. Bliver hånd-
fallen på venstre håndtag udklinket, lægger spær-
restykket på dette håndtag sig under fremsprin-
get på spærrearmen. 

Der findes også anvendt en ældre simplere 
konstruktion af dobbelthåndtag, hvor koblings-
skyderen er udeladt; men i øvrigt virker disse 
håndtag væsentlig på samme måde som ovenfor 
nævnt. 

Signalhåndtag. Fig. 04-61 viser et signalhånd-
tag, der, når det anvendes som enkelthåndtag, er 
udformet med håndtagsskiven i fast forbindelse 
med håndtagsskaftet, idet dette ligger fast mel-
lem en anslagsknast på håndtagsskiven og et på 
samme fastskruet anslagsstykke. I øvrigt er hånd-
tagsskaft, håndfalle og afhængigheden med af-
låsningsregistret udført på tilsvarende måde som 
ved sporskiftebetjeningshånd tag. Tråd trækkets 
tråde befæstes til håndtagsskiven ved hjælp af en 
bolt. 

For at man kan anvende samme støbestykke 
til alle signalhåndtag - enkelthåndtag, koblede 
håndtag (dobbelthåndtag), udkørsels- og indkØr-
selssignalhåndtag, håndtag med og uden fuldfØ-
ringsspærre - er håndtagsskiven udført med alle 
dele, der skal anvendes i de forskellige tilfælde, 
eller forberedt til let anbringelse af sådanne dele . 

Håndtagsskiven er forsynet med : · 
a) Ledekurve til styring af signallineal i af lås-

ningsregistret. (Bevægelsen overføres til sig-
nailinealen ved hjælp af en vinkelarm, for-
bindelsesstang og krumtapaksel). Signal-
linealen bevæges 50 mm, nemlig straks ved 
omlægningens begyndelse 30 mm og kort 
før slutningen af omlægningen 20 mm. For-
oven er ledekurverne cirkulære af hensyn 
til anvendelse ved dobbelthåndtag. 

b) Påstøbte tænder på håndtagsskivekransens 
forreste halvdel til anvendelse ved f uldfØ-
ringsspærre til brug bl. a . ved linieblok (se 
senere) . FuldfØringsspærren har til formål, 
at forhindre en gentagen omlægning af sig-
nalhåndtaget, når dette forud har været del-
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S1 09 S2 er .s,gnol /edning, 
og v2 er lroblingstov. 

(Tavstropper, normole lceng· 
de fra midte ttl n71dfe Qf 
Ø/e er 27CJtJ mm.) 

Fig. 0462. TrådtovsfØring ved koblede signalhåndtag. 
For tydeligheds skyld er håndtagene i figuren truk-
ket fra hinanden. Koblingsrullerne har fælles akse 
og er ved reguleringsskrue i fast forbindelse med 
hinanden (enhedstypen). 

Fig. 0463. Koblingsrulle for dobbelt signalhåndtag 
(enhedstypen). 

vis omlagt, men er blevet lagt lidt tilbage. 
Når håndtaget er lagt helt tilbage, bliver en 
fornyet omlægning hindret af gentagelses-
spærren (se senere under blokspærre). Fuld-
fØringsspærren supplerer således gentagel-
sesspærren, og den virker således : I nor-
malstillingen har spærren den nederst på 
håndtaget viste stilling I. Omlægges hånd-
taget, bliver klinke 1 straks drejet til ven-
stre (stilling II). Begynder man nu at lægge 
håndtaget tilbage, bliver klinke 2 drejet 
( stilling III). Ved videre tilbagelægning op-
står stilling IV, og forsøg på fornyet om-
lægning er da forhindret af spærren. Først 
når håndtaget er i normalstilling eller i om-
lagt stilling, bliver fuldfØringsspærren igen 
bragt i nonµalstilling (stilling 1), idet klin-
ke 1 bringes ind i udsparinger på håndtags-
skiven. 

FuldfØringsspærren og tandkransen er 
indesluttet henholdsvis i en plomberet kasse 
og en beskyttelsesring. Ringen aflåses sam-
men med kassen. 

Ved dobbelthåndtag (kob lede håndtag) bort-
tages anslagsstykket, og begge håndtagsskiver 
har altså hver kun een anslagsknast. Omlægges 
det ene af de to h åndtag, bliver dets håndtags-
skive koblet til håndfallestangen og holdes der, 
indtil håndtaget er lagt tilbage i normalstilling. 
Ved håndtagets indklinkning i omlagt stilling 
frakobles håndtagsskiven nemlig ikke, fordi ind-
klinkningen da kun er 12 mm, medens den i nor-
malstillingen er de sædvanlige 19 mm. Tovski-
ven i det andet håndtag løber samtidig rundt i 
modsat retning. På håndtagsbukken findes to 
faste anslag, eet for hver af håndtagets endestil-
linger. 

Ved koblede håndtag føres trådtrækket, som 
det er vist på fig. 0462, hvor tovstropperne v1 og 
v2 føres over og befæstes til hver sin af de to 
skiver i koblingsrullen. Begge skiver (se fig. 0463) 
sidder på en fælles aksel; den ene er fastgj ort 
udrejelig på akslen, den anden er vel drejelig 
om akslen, men ved en reguleringsskrue og gen-
nem akslen sat i forbindelse med den først-
nævnte skive. Ved indstilling af reguleringsskru-
en kan sløjfeforbindelsen v1-v2 strammes eller 
slækkes. Fig. 0463 viser et eksempel på koblings-
rullens befæstelse til centralapparatets stativ. 



Togvejshåndtag og aflåsningsregister. 

Fig. 0464 viser et togvejshåndtag indklinket i nor-
malstilling (vandret). Efter udklinkning af hånd-
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fallen kan håndtaget omlægges og indklinkes så-
vel opad som nedad svarende til to forskellige 
togveje. Ved omlægning overføres bevægelsen til 
en togvejslineal i registret. 
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Fig. 0468. Følgeafhængighed med tilbagelægningsaflåsning mellem tre håndtag (anvendes f. eks. ved to-armet 
hovedsignal og fremskudt signal). (Enhedstypen). 

Fig. 0465 viser skematisk fremstilling af regi-
sterforbindelsen mellem sporskiftehåndtag, tog-
vejshåndtag og signalhåndtag ved centralapparat 
af enhedstypen. 

I normalstillingen a) er sporskiftehåndtagene 
fri og signalhåndtagene spærret i normalstilling. 

Ved den i fig. b indstillede togvej er sporskifte-
håndtagene i felterne 1, 2 og 3 spærret i +, felt 4 
i -;- og signalhåndtaget i felt 7 omlagt. 

I fig. c er håndtaget i felt 1 opskåret og spær-
rer togvejslinealen i begge retninger. 

Fig. 0466 viser venstre del af aflåsningsregi-

stret for den på planen skitserede mindre station 
på enkeltsporet bane. Den manglende højre del 
er tilsvarende venstre del, kun er alle togvejs-
håndtag samlet i den venstre del. Af planen vil 
det fremgå, at sporskiftehåndtagene ved indstil-
let togvej fra A til spor II (togvejslineal 2 for-
skudt til højre) er aflåset således : aflåset spor-
skifte 107 a/b omlagt, kontrollåshåndtag 104 -;- i 
normalstilling, kontrollåshåndtag 104 + omlagt, 
sporskiftebetjeningshåndtag 104 i normalstilling. 
Signalhåndtag Al/2 er frigivet til omlægning (sig-
nalhåndtag A igennem spærret i normalstilling), 
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fremskudt signal a foreløbig spærret i normal-
stilling. Når signalhåndtag A 1/2 omlægges, drejes 
klinkerne s, t og u (se nedenfor), hvorved frem-
skudt signalhåndtag a frigives til omlægning. 
Togvejshåndtagene B 1/11 og A/B »igennem« med 
tilhørende signalhåndtag er spærret i normalstil-
ling af k linkerne v. Akslerne C og D med klin-
kerne x1 - x5 er benyttet til sporbesættelse ved 
isoleringer i spor 1 og 2, idet aksel C kun kan 
frigives ved fri isolering i spor 1, og aksel D kun 
kan frigives ved fri isolering i spor 2. 

På fig. 0467 er vist eksempler på enhedstypens 
aflåsningsklinker, særlig de i aflåsningsregistret 
på fig. 0466 anvendte former. 

Klinkeforbindelserne s, t, u, fig. 0466, frem-
bringer følgeafhængighed med tilbagelægnings-
aflåsning f.eks. mellem tre signalhåndtag ( »kør«, 
»kør igennem« og fremskudt signal). Fig. 0468 a, 
b, c viser en sådan spærre, og virkemåden vil 
fremgå af figurerne. 

Fig. 0469 a, b, c viser drev m.v. for aksler, h er-
under blokaksler over togvejslinealerne. 

Fig. a viser enkeltdrev (klinke r på fig. 0466). 
Fig. b og c viser gruppedrev (klinkerne x1 til x 5 
på fig. 0466). Som det vil ses, bevirker en forskyd-
ning af togvejslinealen i fig. a drejning af akslen 
med stadig fastholden af denne. 

Drejning af akslen i fig. b (aksel) og c (rør), 

f. eks. af en anden togvejslineal, bevirker h er 
spærring af den til spærrestykke g h ørende lineal 
i normalstilling i begge retninger. I figurerne 
er klinkerne dobbeltvirkende, d . v. s. at klinke g 
drejes ved bevægelse af dens lineal i begge r et-
ninger. Forbindelsen kan gøres enkeltvirkende 
ved fjernelse af en af knasterne h. 

Når eet signalhåndtag skal frigives af flere end 
een togvejslineal, anvendes gruppeaflåsning, fig. 
0470. På et stativ er lejret to arme, der ved hjælp 
af en fjeder danner en fjedertang, som i normal-
stillingen ved en klinke 1 holder den nedenunder 
liggende aksel nøjagtig i midtstilling. Akslen kan 
i figuren dog kun drejes til den ene side. Ved 
nyere anlæg er fjedertangen af pladshensyn an-
bragt under akslen. I normalstilling er signal-
håndtagets aflåsningsbjælke B spærret af knast 
n på en klinke 2 på akslen. Akslen drejes ved be-
vægelse til højre af togvejslinealerne F 1 eller F 2, 
henholdsvis ved klinkerne f 1 eller f 2 i forbindelse 
med klinke 3 på akslen. Linealerne F 1 og F 2 
kan ikke benyttes til højre samtidig. På fig. 0470, 
fig. b, er aflåsningsbjælken B frigivet, men sig-
nalet endnu ikke stillet på »kør«. På fig. c er sig-
nalet stillet på »kør«. Virkemåden vil i øvrigt 
fremgå af figurerne og påskriften ved disse. 

Fig. 0471 a, b, c, doge viser forskellige togvejs-
spærringer. 

o . enkel/ drev for okse/ b. 9n.ppedrev for okse/ 

0 b 

q 
h 

C 

Ved gru,Ppedrevene / /ig. b (lg c må oisLen{røret) være /orsynel med eo .såkoldl
11

;Jederlon.9" 
- se fig. (}-966 og /ig. 0470-der kon holde oks/e17 {røret) nø/ogtig i /77/o'tsl/lh'ng, nor de-
lene st;r / normolstdl/ngen. 

Fig. 0469. Drev for aksler og eventuelt rør over togvejslinealer (enhedstypen). 



Fig. a viser gensidig togvejsspærring med fast 
på akslen siddende aflåsningsklinker. Togvejs-
lineal 1 er forsynet med drivklinke til spærring 
af togvejslineal 2 og omvendt. 

Fig. b viser gensidig togvejsspærring, med løs 
på akslen siddende aflåsningsskive og drivklinke. 

Aflåsningsskive og drivklinke er indbyrdes for-
bundet med fjeder og not. Udførselsformen efter 
fig. b benyttes kun, når der ikke er plads til ud-
førelsesform a. 

Virkemåden vil i øvrigt fremgå af figurerne og 
påskrifterne ved disse. 

Togvejshåndtagskontakter og signalhåndtags-
kontakter. 

Disse kontakter er ved enhedsapparater som re-
gel udført som valsekontakter med vandret akse. 
Kontaktfjedrene er fast anbragt ved siderne og 
med kontaktpladerne anbragt på valsen. 
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Kontakterne anbringes på forskellig måde, som 
regel bag registerkasselinealerne, enten i delen for 
togvejshåndtagene eller i delen for sporskifte- og 
signalhåndtagene. 

Kontakter bag togvejshåndtagene (blokken). 
Fig. 04 72 viser eksempel på en kontakt styret af: 

a) drivaksel for togvejslineal, 
b) drivaksel for togvejshåndtagsspærre, 
c) drivaksel for endespærre (blok) eller 

togvejsfastlægningsspærre. 
Kontakter bag signalhåndtag ( eventuelt spor-

skiftehåndtag) . Fig. 0473 viser eksempel på en 
kontakt styret af : 

a) drivaksel for signallineal, 
b) aflåsningsbj ælke. 
Konstruktionen vil fremgå af figurerne, og der 

findes en mængde udfØrelsesformer for kontakt-
blikkene på valserne. 

Ud over nævnte eksempler findes der en del 
specialudfØrelsesformer. 

o. lo9ve_;~hd_m:(lo9skonlaA-I .$"ly1ret 
o.r lo9Y€'/s/1n/olens dnvoksel 

b . lo9rt;,:Shondto9sA-o/JJ!okl 
slr,ret a/ lo~w~/s/Jdndf 09s -
5parrens dr/vokse/. 

b, 

C 
c. siqnolhåndlo9skon -
tokt slf-rel o/ dr/vok-
se/ for endespærre 
(blok} eller fo9n/sfost-
lc119mn9 SS pærre . 

Fig. 0472. Kontakter på centralapparat, anbragt bag togvejshåndtagene. (Blokken). (Enhedstypen). 
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b. 5å;r,I ol" o/iåsni'79sbjælke. 

/1/lo.min9sb/'ælke 

Fig. 04 73. Signalhåndtagskontakter på centralapparat, 
anbragt bag håndtagene. (Enhedstypen) . 
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