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Afsnit 8. Sporbesættelsesapparater. 

Almindelige bemærkninger. 

En fuldstændig sporbesættelsesanordning kan 
opnås ved anvendelse af gennemgående sporiso-
lering i forbindelse med togvejsfastlægning og 
automatisk stopfalden af indkØrsels- og eventu-
elt udkørselssignalerne, således at indkørselssig-
nal til et spor ikke kan stilles på »kør « eller hol-
des på »kør «, så længe en til pågældende togvej 
h ørende sporisolering er besat af tog eller vogne 
m. v. Da man på stationer med mekaniske sik-
ringsanlæg - bortset fra enkelte af de nyeste an-
læg af denne type - ikke har rådet over sådan 
sporisolering, har man anvendt: 

NØgleapparater (togve jsfrigivnings-
apparater), 

rækkefølgeapparater, 
delvis sporisolation. 

Nøgleapparater. 
Udover de nedenfor for hver enkelt centralappa-
rattype beskrevne nøgleapparater findes enkelte 
andre typer, der ikke vil blive omtalt her. Nøgle-
apparater vil ikke blive anbragt på nye central-
apparater. 

Siemens og Halskes centralapparat. 

Fig. 0801 og fig. 0802 viser et nØgleapparat ( tog-
vejsfrigivningsapparat ) for en a lmindelig land-

station med to togvejsspor på enkeltsporet bane. 
Apparatet er udført med Siemens og !falskes 
klinkeformer. 

Apparatets spærreelementer anbringes i en 
kasse på centralapparatet (fig. 0801), og ovenpå 
kassen findes tre nØglelåse med nøglehuller mær-
ket henholdsvis 1, ½ og 2. 

Samtlige togvejshvirvler er normalt spærret; 
men ved brug af en af nedennævnte nøgler, kan 
togveje frigives. 

Til apparatet h ører to nøgler, idet der til nøgle-
hullerne 1 og 2 benyttes samme nøgle, medens 

F ig. 0801. Sporbesættelsesapparat udført som nøgle-
apparat p å centra lapparat af Siemens type. 
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der til nøglehullet ½ benyttes en anden nøgle. 
Svarende til hvert nøglehul findes et tableau, der 
normalt er rødt, når togvejen (togvejene) er 
spærret, men skifter til hvidt, når pågældende 
togvej (togveje) bliver frigjort ved hjælp af en 
nøgle. 

Nøgleapparatets virkemåde ved benyttelse af 
nøglehullet for spor 1, fremgår af fig. 0802, idet 
de herved benyttede aksler, klinker og forbindel-
sesled er tegnet med tykke linier. 

Spærringen af togvejshvirvlerne i normalstil-
ling er opnået gennem togvejslinealerne med Ima-
sterne 3 og 4 samt klinkerne 5 og 6. Indsættes og 
omdrejes en nøgle (f.eks. i nøglehul 1 for spor 1), 
bevæges stang 7 opefter, således at aksel 8 med 
klinke 9 drejes og bevæger lineal 11 til venstre. 
Nøglen for spor 1 kan ikke drejes tilbage og udta-
ges, fordi hageklink.en 13, der ligger bag lineal 11, 
falder i spærrestilling med en knast bag på lineal 
11. Lineal 11 har ved sin bevægelse drejet aksel 14 
og herigennem yderligere drejet aksel 16 og klin-
ke 5, således at spærringen af togvejslineal for 
spor 1 nu er hævet. Der kan da stilles indkørsel 
fra den ene eller den anden side til spor 1, medens 
alle togveje til spor 2 er spærret mod frigivning 
ved klinkerne 9 og 10. 

Når en af pågældende togvejshvirvler for spor 
1 derpå omlægges, forskydes togvejslinealen til 
venstre. Togvejslinealen bærer imidlertid en fje-
derklinke 18, der ved linealens bevægelse griber 
ind i hak 19 på klinke 20 og drejer denne klinke 
samt gennem hængsel 22 endvidere aksel 23 med 
klinke 24. I den drejede stilling fanges klinke 
20's nedadvendende arm i det andet hak på fje-
derklinke 6, der sidder drejelig på aksel 16. Klin-
ke 24 har ved drejningen løftet klinke 13 ud af 
spærrestillingen med lineal 11; men nøglen for 
spor 1 kan endnu ikke omdrejes og udtages, fordi 
knast 4 på togvejslinealen er kommet ind under 
hagen på klinke 5. 

Når togvejshvirvlen lægges tilbage i normal-
stilling, medbringes fjederklinke 18 af togvejs-
linealen, og fornyet indstilling af togvejen kan nu 
ikke foretages, fordi klinke 18 da griber ind i ne-
derste hak på klinke 20, der stadig står drejet om 
i andet hak på fjederklinke 6. Først når nøglen 
drejes tilbage, opstår normalstillingen. 

Benyttes nøglen for spor 2, opstår de samme 
foreteelser som fØr nævnt, men nu for spor 2's 

vedkommende, og når nøgle ½ benyttes, fri gives 
alle togveje på begge spor. Man kan da indstille 
een enkelt togve j, en ten for spor 1 eller spor 2; 
men når togvejshvirvlen er bragt tilbage i nor-
malstilling, kan der ikke på ny indstilles nogen 
togvej til det allerede benyttede spor, og nøglen 
kan endnu ikke udtages. Først når der har været 
indstillet en togvej til det andet spor, og denne er 
taget tilbage, kan nøglen udtages, og centralap-
paratet derved bringes i normalstilling. 

På centralapparater, hvor der ikke har været 
plads til anbringelse af de to togvejslinealer 1 og 
2 med tilhørende klinker m. v. i registerkassen, 
har man anvendt en konstruktion, hvor hele nøg-
leapparatet er anbragt i kassen oven over re-
gistret og sat i forbindelse med togvejslinealerne 
ved en slags simple koblinger, som det er antydet 
på fig. 0421 b og.!!E....E,, Man har endvidere herved 
opnået, at hele nøgleapparatet kan løftes op og 
fjernes fra centralapparatet uden at berøre selve 
aflåsningsregistret, hvilket bl. a. er meget be-
kvemt ved eftersyn og vedligeholdelse. I øvrigt er 
apparatets indretning og virkemåde ganske som 
beskrevet ovenfor. 

Angående instruks for brugen af nøgleappara-
tet henvises til »Sikringsanlæggene og deres be-
tjening«. 

Nøgleapparatet kan kombineres med en veksel-
lås, der er indrettet således, at kun een nøgle kan 
udtages ad gangen. 

Da togene ikke er medvirkende ved apparatets 
manipulation, ligger sikkerheden udelukkende i 
den rigtige betjening, således at apparatet kun 
danner et hjælpemiddel til at llndgå f ejltagelser 
ved togvejsindstilling under almindelig krydsning 
og overhaling. Apparatet yder derfor ingen sik-
kerhed ved dobbeltkrydsning eller dobbelt over-
haling. 

På stationer med nøgleapparat skal togvejs-
eftersyn foretages i fuldt omfang. 

Også for de nedenfor beskrevne nøgleapparater 
af samme type som beskrevet ovenfor, men ind-
rettet til anbringelse på centralapparater af an-
den type end Siemens og Halskes, er samme in-
struks gældende. 



Bruchsals ældre centralapparat. 

Fig. 0803 viser et nøgleapparat svarende til det på 
fig. 0802 for Siemens centralapparat viste, men 
indrettet til anbringelse på Bruchsals ældre cen-
tralapparat. 

NØglelåsene 1, ½ og 2 er anbragt på en bag-
plade ved siden af hverandre, og foran låsene er 
indrettet en i kulisser styret plade K, der kan for -
skydes til siderne. Alt efter sin stilling frigiver 
pladen K eet af nøglehullerne 1, ½ eller 2, medens 
nøglehullerne i de to andre låse er dækket af pla-
den. Man kan således kun benytte een nØgle ad 
gangen, idet en indsat nøgle forhindrer forskyd-
ning af pladen. 

Hver nØglelåsrigel er - som det vil ses af pla-
nen - ved et stangsystem sat i forbindelse med 
de i en kasse nedenunder anbragte blokspærrer L 
( for spor 1) og M ( for spor 2), hvis aksler N hen-
holdsvis O er sat i indbyrdes forbindelse ved 
tandhjulene P og Q. Stang R har foroven en 
krumtap på aksel N, og den er forneden ved et 
stangsystem sat i forbindelse med togvejsline-
alerne 1 og 2. Apparatet er afpasset til et aflås-
ningsregister som vist på fig. 0427. 

Blokspærrerne L og M er indrettet omtrent 
so~n den på fig. 0607 viste »Frigivningsspærre 
med gentagelsesspærre«, dog er bl. a . spærre-
klinke og pendulklinke udformet på en lidt an-
den måde, således at en omdrejet nøgle bliver 
spærret i låsen og ikke kan udtages, før der har 
været indstillet togvej, og den eller - ved brug af 
nøgle ½ - disse er taget tilbage. 

Omdrejes nøglen i nØglelås 1, frigives spærre L 
og togvejshåndtagene for spor 1, idet stang R da 
af togvejshåndtaget kan bevæges opad. Under 
denne bevægelse drejer tandhjulene P - Q spær-
reklinken i spærre M i modsat retning, hvilket 
ikke får indflydelse på spærre M, da nøglehul-
lerne ½ og 2 er spærret. Lås 2 frigiver stang R's 
bevægelse nedad og derved togvejene på spor 2. 

Med lås ½ frigives stang R for begge bevæge-
retninger. Spæ1-rerne Log M bevirker, at de sam-
me forudsætninger, som anført under Siemens 
apparat, er opfyldt. 

Bruchsals nyere centralapparat. 

Det på fig. 0803 viste nøgleapparat kan anvendes 
også ved Bruchsals nyere centralapparat, idet 
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blokspærrene L og M anbringes i blokunderdelen 
(jfr. fig. 0442) på de på fig. 0443 viste aksler u 
for spor 1 og v for spor 2, medens stang R udgår, 
0 cr stancrsystemet i selve aflåsningsregistret af æl-

::, 5 . f 
dre type her erstattes med de på fig. 0443 viste a -
låsningsklinker m.v. på akslerne u og v. Appara-
tet opfylder de samme betingelser, som anført for 
Siemens og Halskes centralapparat. 

AJB Svenska Maskinverken, Sodertalje's 
centralapparat. 

Ved centralapparater af Svenska Maskinverkens 
type kan anvendes et apparat af samme type som 
ved Bruchsals centralapparat af nyere type, men 
med blokspærrer og klinkeformer af dette firmas 
typer . Apparatet opfylder i Øvrigt de samme be-
tingelser, som anført under Siemens centralappa-
rat. 

Enhedstypens centralapparat. 

Ved centralapparater af enhedstypen kan anven-
des et nøgleapparat af samme type som ved 
Bruchsals nyere centralapparat, men med blok-
spærrer og klinkeformer m. v. af enhedstypen. 

På fig. 0466 er vist et eksempel på del af aflås-
ningsregi~ for et centralapparat af enhedsty-
pen og med sporbesættelse ved hjælp af sporiso-
lation og sporbesættelsesmagneter. Hvor man ved 
enhedstypen vil have nøgleapparat, må der i ste-
det for magnetspærrerne E og F på akslerne C 
(for spor 1) henholdsvis D (for spor 2) anbrin-
ges blokspærrer med gentagelsesspærre på det 
nærmeste af enhedstypens konstruktion og sva-
rende til de spærrer, der er anvendt ved Bruch-
sals centralapparat (fig. 0803). Endvidere må 
klinkerne på akslerne C og D omordnes eventu-
elt med tandhjulsforbindelse mellem nævnte aks-
ler som ved Bruchsals konstruktion. 

Rækkefølgeapparater. 

Det mekaniske rækkefølgeapparat anbringes på 
centralapparatet - f. eks. viser fig. 0804 et så-
dant på et Siemens centralapparat - og der fin-
des heri tableauer, der normalt viser hvidt, men 
skifter til rødt, når pågældende togvejsspor er 
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Fig. 0804. Sporbesættelsesapparat udført som 
mekanisk rækkefØlgeapparat. 

spærret. Anvendelsen af apparatet er betinget af, 
at der er etableret udkørselssignaler fra de spor, 
hvortil der kan stilles indkØrselstogveje. Når et 
tog for signal er kørt ind på et spor, og signalet 
herefter er stillet på stop, og togvejshåndtaget er 
lagt tilbage, vil apparatet bevirke, at der ikke på 
ny kan stilles indkØrselstogvej til sporet, før der 
har været stillet en udkØrselstogvej fra sporet, og 
denne er stillet tilbage. Rækkefølgeapparatet er 
som regel kombineret med automatisk togvejs-
fastlægning for udkørsel, således at en udkØrsels-
togvej ikke kan tages tilbage, før toget eller en 
del af dette er kørt ud og har passeret en isoleret 
skinne med skinnekontakt. Apparatet yder ingen 
garanti for, at sporet er frit for vogne, der f. eks. 
er efterladt af et afgået tog. 

Den sikkerhed, apparatet yder, er endvidere af-
hængig af, at togvejshåndtaget for indkørsel læg-
ges tilbage efter togets ankomst, idet man ellers 
kan stille indkørselssignalet lige så ofte man vil. 
Denne ulempe kan dog være hævet ved en genta-
gelsesspærre - se under linieblok - på indkØr-
selssignalhåndtagene, der først udløses ved tog-
vejshåndtagets tilbagelægning. Når et signalhånd-
tag med gentagelsesspærre er lagt tilbage i nor-
malstilling efter et indkørt tog, kan det ikke stil-
les på ny, før også togvejshåndtaget er lagt til-
bage, og så er rækkefØlgespærren trådt i kraft. 
Fuldstændig rækkefølgeapparat kan opnås ved 
automatisk fastlægning af togvejene med opløs-
ning ved togpassage og automatisk stopfalden af 
indkørselssignalerne. 

Såfremt et på stationen indkørt tog ikke skal 
føres videre, men f. eks. bortrangeres fra sporet, 
kan rækkefølgeapparatet bringes i orden ved en 
fingeret indstilling af udkØrselstogvejen og en til-
hagetagning af denne efter en kunstig udløsning 

af togvejsfastlægningen. Er den kunstige udløs-
ning af togvejsfastlægningen plomberet, må plom-
ben atter snarest påsættes af det dertil bemyn-
digede personale. 

Ved mekaniske centralapparater kan man også 
anvende elektrisk rækkefØlgeapparat på tilsva-
rende måde som ved elektriske sikringsanlæg, 
idet de forskellige magneter og spærringer afpas-
ses efter den mekaniske apparattype. 

På stationer med mekanisk eller elektri.~k ræk-
kefølgeapparat skal togvejseftersyn foretages i 
fuldt omfang. 

Siemens og Halskes centralapparat. 

Fig. 0805 viser en skematisk fremstilling af prin-
cippet for et rækkefølgeapparat. 

Når togvejshåndtaget for indkørsel omlægges, 
bevæges togvejslinealen til venstre, hvorved klin-
ke 3 drejer klinke 4 med aksel 5 og klinke 6 på 
denne, således at 6's opadvendende med en lille 
rulle forsynet arm tvinges ind i fjederklinken 7's 
andet cirkelform ede indsnit (fig. b). Fornyet ind-
stilling af togvejshåndtaget, efter at tilbagelæg-
ning er foretaget, hindres ved, at klinke 3 går op 
i andet hak på klinke 4 og forsøger at dreje denne 
og klinke 6 yderligere, men dette er hindret ved, 
at klinke 6 støder mod det faste anslag 8 (fig. c). 
Indkørsel til sporet kan da ikke atter foretages, 
før 4-5-6 er bragt ud af spærrestilling. Dette sker 
ved indstilling og påfØlgende tilbagelægning af 
det tilsvarende udkØrselstogvejshåndtag. Ved ind-
stillingen af udkØrselstogvejen bevæges togvejs-
linealen med fjederklinken 11 således, at denne 
med sin hage kommer i indgribning med 6 (fig. 
d). Når togvejshåndtaget lægges tilbage, bringes 
klinke 6 m. v. i normalstilling, så der atter kan 
stilles indkørsel til sporet (fig. a) . 

Fig. 0806 viser en togvejsrækkefØlgespærre an-
bragt i forbindelse med et centralapparat af Sie-
mens og Halskes konstruktion for en mind.re sta-
tion på enkeltsporet bane. Apparatet anbringes 
på registerkassen med direkte indgribning i af-
låsningsregistret, og det er forsynet med tableau 
(eet Øje for hvert spor), der viser »hvidt« ved 
ubesat og »rødt« . ved besat spor. 

Virkemåden vil fremgå af fig. 0806 i forbin-
delse med fig. 0805, idet klinkerne m. v. på de to 
planer er angivet med de samme talbetegnelser. 
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Fig. 0805. Skematisk fremstilling af Siemens & Halskes togvejsrækkefØlgespærre. 
(Sporbesættelsesspærre). 
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Ovenfor er det forudsat, at sikringsanlægget 
kun har eet centralapparat, men spærren kan og-
så indrettes til at omfatte anlæg med to, tre eller 
flere poster, når stationsblokken indrettes deref-
ter. Selve apparatet anbringes da som regel i kom-
mando posten, også når der ikke betjenes eller af-
låses sporskifter eller signaler fra denne. 

Bruchsals nyere centralapparat. 

På Bruchsals nyere centralapparat kan togvejs-
rækkefølgespærre indrettes som den nedenfor an-
førte spærre på enhedstypens centralapparat, 
men udført med Bruchsals former for spærre-
klinker m.v. 

Enhedstypens centralapparat. 

Fig. 0807 a og 0807 b, fig. 1 og fig. 2, viser rent 
skematisk et eksempel på afhængigheden mellem 
rækkefølgespærre, togvejsfastlægningsspærre for 
udkørsel og signalhåndtag m. v. for et centralap-
parat af enhedstypen . Af pladshensyn på planen 
er der kun medtaget spor 1 og kun for den ene 
kørselsretning. Endvidere er fremskudt signal og 
gennemkØrselstogvej ikke medtaget. Togvejsfast-
lægningsspærren med jævnstrømsblokfelt for ud-
kørsel er anbragt i felt 1 og rækkefØlgespærren i 
felt 2. Endelig viser fig. 0808 rækkefØlgespærren 
i fem forskellige stillinger. 

Manipulationerne og virkemåden er følgende : 
Indkørsel: Togvejshåndtaget a 1 omlægges. Tog-

vejslinealen drejer klinke s med aksel 
u og spærrestykket r, der sidder fast 
på u. Spærrestykket r udløser spær-
reklinke q, der falder ned og lægger 
sig med sin næse på spærrestykket r's 
tandkrans. Sporbesættelsen er derved 
forberedt, og tableauet skifter farve 
og viser »rødt«. Samtidig er akslen p 
under påvirkning af fjederen o blevet 
drejet så meget, at hagen n træder på 
klinken t, der sidder løst på akslen u, 
og styres af togvejslinealen for udkør-
sel. Dette sker for at forberede ophæ-
velsen af sporbesættelsen (se senere 
under udkørslen). Se fig . 0807 b, fig. 1. 
Når togvejshåndtaget lægges tilbage 
efter togets indkørsel, drejes aksel u 

med klinke s og spærrestykket r til-
bage i normalstilling. Spærreklinken 
q lægger sig med sin næse foran første 
tand på spærrestykket r og forhindrer 
fornyet indstilling af togvejshåndta-
get. (Under tilbagelægningen glider 
q's næse tand for tand over spærre-
tænderne på grund af disses skrå ud-
formning.) Se fig. 0807 b, fig. 2. 

Udkørsel: Når togvejshåndtaget b 1 for udkørsel 
omlægges, drejes spærrestykket v, der 
sidder på en ydre hul aksel, og klinke 
w i togvejsfastlægningsspærren i felt 1 
falder ned og spærrer håndtaget mod 
tilbagelægning. Den på aksel u løst 
anbragte klinke t bliver drejet af tog-
vejslinealen, således at hageklinken n 
lægger sig med sin hage bag klinke t's 
lille fjedrende arm (der er forsynet 
med en lille rulle), se fig. 0808. Jævn-
strØmsblokf eltet (togvejsfastlægnings-
f eltet i felt 1) kan nu blokeres ( tryk-
kes ned) og frigiver derved udkørsels-
signalhåndtaget til omlægning. Ved 
blokeringen af blokfeltet lægger hage-
klinken m på blokstangen sig under 
en næse på klinke w . (Herved forbe-
redes ophævelse af spærren for tog-
vejshåndtagets tilbagelægning efter 
blokfeltets deblokering.) 
Naar toget er kørt ud og har passeret 
»IS og sk«, bliver blok.feltet debloke-
ret, og blokstangen løfter med sin ha-
geklinke m spærreklink.en w opefter, 
hvorved togvejshåndtaget frigives for 
tilbagelægning. Når togvejshåndtaget 
derpå lægges tilbage i normalstilling, 
bliver klinke t drejet af togvejsline-
alen, hageklink.en n løftet, aksel p 
drejet, klinke q drejet og fanget af sin 
fangklinke q 1 , og sporbesættelsen hæ-
vet. 
Apparatet er nu atter i normalstilling. 
Hvis man af en eller anden grund (f. 
eks. for efterladte vogne e. 1.) vil spær-
re sporet for indkørsel, kan dette gø-
res ved, at man drejer knappen k til 
venstre. Herved bliver togvejshåndta-
gene for indkørsel til sporet spærret i 



n ormalstilling (spor 1 bliver besa t ) . 
Se fi g. 0807 b, fi g. 2. 
Såfremt man undtagelsesvis vil op-
h æve spærringen af togvej shåndtage-
n e fo r indkørsel til sporet, før en ud-
k ørsel h a r fund et s ted , k an man bryde 
en plombe og fø re støtteklinken y t il 
siden ved drejning a f knappen x. Der-
efter k an knappen k drej es til h Øjre, 
hvorved spærringen af pågældende 
togvej shå ndtag for indkørsel h æves. 

Sporbesættelsesapparat udført med 
spærremagnet i forbindelse med 
delvis sporisolation. 

Delvis sporisola tion kan benyttes til sporbesæt-
telse appara t, idet der anbringes isolation i en del 
a f spore t. Til spærring a f togveje benyttes i r eg-
len en spærrem agn et fo r hvert spor. Nå r der sk al 
s tilles togvej , sættes der fØrst spænding p a det 
isoler ede spor ved nedtrykning af en fodkontakt 
eller indtrykning af en h åndkontakt pa cen tr al-
appa ratet. Hvis sporet er ubesa t, går strømmen 
videre fra det isoler ede spor til spærremagneten, 
der tiltrækker sit a nker og frigiver togvej sh å nd-
tage t. Spærremagneten er i fo rbindelse med et ta-
bl eau , som skifter fr a r ødt til hvidt, når spore t e r 
ubesa t, og tilk end egiver, at pågæld ende togvejs-
h åndtag k a n omlægges. F or søges det at omlægge 
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F ig. 0809. Sporbesættelsesapparat udført m ed 
spærremagneter i forbindelse med delvis 
spori solation. 
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togvejsh åndtage t, før tabl ea uet viser hvidt, ka n 
magneten ikke fun gere, og togvej sh åndtaget ikke 
oml ægges. Sikk erheden ved appara tet beror på, 
at m an lægger signa lhåndtage t og togvej sh å nd-
tage t tilbage efter h vert togs ankom st. Det be-
mærkes endvidere, a t e t tog k an a fsætte vogne i 
den uisolerede del a f togvejen, uden a t dette r e-
gis treres. 

På station er m ed delvis sporisolation i Logvejs-
sporen e sk al togvej sef ter s yn foretages i fuldt om-
fang. 

Siemens og Halskes centralapparat. 

Fig. 0809 og 0810 viser et sporbesættels esapparat 
udført med spærremagneter i fo rbindelse med 

Sp. I 2.. 
F ig. 0810. Spor besættelsesspærre ud ført med spærremagneter i forbindelse med delvis spori solation på en 
mindre station med Siemens og Ha lskes centralapparat. E n togvej fo r spor 1 indstill et. 
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delvis sporisolation og anbragt på Siemens og Hal-
skes centralapparat. Som spærre er anvendt den 
på fig. 0702 og i fig. 0414 viste. En togvejshvirvel 
kan først omlægges, når pågældende spærremag-
net har strøm, d. v. s. når den tilsvarende sporiso-
lation er ubesat. Virkemåden vil i øvrigt fremgå 
af fig. 0810. 

Bruchsals nyere centralapparat. 

Sporbesættelsesapparat udført i forbindelse med 
delvis sporisolation kan tilvejebringes som vist 
skitseret på fig. 0811, hvor akslerne u for spor 1 
og v for spor 2 svarer til dem, som er indtegnet på 
fig. 0443, idet tandhjulsforbindelsen x- y er bort-
faldet. Spærremagneter og spærreklinker anbrin-
ges i forbindelse med akslerne u og v i stedet for 
de på disse aksler på fig. f!!!!!!!. viste blokspærrer 
og klinker. 

AJB Svenska Maskinverken, Sodertiilje's 
centralapparat. 

Sporbesættelsesapparat med spærremagneter i for-
bindelse med delvis sporisolation kan udføres som 
anført under Bruchsals nyere centralapparat, men 
med Svenska Maskinverkens klinker og spærre-
typer. 

Enhedstypens centralapparat. 

Sporbesættelsesapparat med spærremagneter i for-
bindelse med sporisolation er vist på fig. 0466 ud-

- f'ro I? s,,o.l 

- Frø,gs,tJ./ 

D D 
Spærrtn1oyn~ ~S,oærre;nqfnet 

s,.o or I l, l.. Spor 2 

li V 
Fig. 0811. Sporbesættelsesspærre udført med spærre-
magneter i forbindelse med delvis sporisolering. 
Bruchsals nyere type. Se også fig. 0443. 

ført ved hjælp af akslerne C og D med spærremag-
neterne E for spor 1 og F for spor 2 samt klinker-
ne x 1-x5• 

Klinkeformen m. v. er af enhedstypen. 
Virkemåden vil i øvrigt fremgå af planen. 
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