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Afsnit I. Bestemmelser om sikringsanlaeg

1. Stationers udstyrelse med signaler
Alle togfelgestationer og en del holdesteder er

forsynet med signalanlaeg,
Hver togfelgestation danner et afsiuttet spor-

omrade, der som regel er dsekket mod det eller de
tilsluttende strsekningsspor ved indkorselssigna-
ler.

Pa baner med tilladt korehastighed over 75
km/t skal indkorselssignaler, mellembloksignaler
og dsekningssignaler forsignaleres. Tilsvarende
gselder for baner med mindre korehastighed, hvor
synlighedsforholdene for de nsevnte hovedsigna-
ler er utilfredsstillende. Forsignaleringen kan gi
ves gennem et fremskudt signal eller gennem det
foregaende hovedsignal.

F§l en rsekke stationer er der endvidere opstil-
let udkorselssignaler, ved hjselp af hvilke togenes
udkorsel dirigeres.
Herudover kan der vaere opstillet stationsblok-

signaler for ind- og udkorsel, perronudkorselssig-
naler, venstresporsignaler for ind- og udkorsel
samt togvejssignaler for udkorsel.
Signaler kan efter SR's bestemmelser suppleres

med hastighedsvisere eller bogstavvisere, der er
udformet som daglyssignaler. Disse er normalt
slukket, og tsendingen sker automatisk, nar det
signal, hvortil de borer, stilles.
Retningslinier for opstilling af signaler er an-

givet i bilag I. Det er heri bestemt, hvilken signal-
type og signalplacering der under forskellige
forekommende forhold skal anvendes.
Ved aeldre anlseg kan afvigelser forekomme.

2. .^ndringer af signalforhold. Signal-
kommissioner
Enhver forandring og flytning af bestaende

signaler samt anbringelse af nye, der bar eller
kan fa betydning for lokomotivpersonalets sig-
nalobservation, ma forst ske (medmindre foran-
staltningen er af ganske underordnet betydning),
efter at forboldet bar vaeret bebandlet af en i

sagens anledning nedsat signalkommission, der
skal foretage en besigtigelse pa stedet.
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Signalkommissionen ledes af en reprsesentant
for elektrotjenesten og bestir foruden denne af
funktionsleder trafik, sektionsingenioren for pa-
gaeldende driftsdepotomr^de og en stedkendt lo-
komotivforer samt eventuelt, for sa vidt sporgs-
mSlet bar betydning for banetjenesten, tillige af
lederen af p^gseldende baneomrade.
Ved besigtigelsesforretningen udfserdiges en

protokol, som indebolder oplysning om de om-
bandlede signalers udformning, synligbedsaf-
stand, placering og bojde. Protokollen forelaeg-
ges elektrotjenesten til godkendelse og danner
berefter grundlaget for arbejdets udforelse.
Inden aendringer af signalforbold ivaerksaettes,

skal alle vedkommende underrettes.

De naermere retningslinier for placering mv
af signaler er angivet i bilag 1.

3. Sikringsanlaeggenes inddeling og
sikringstekniske betegnelser
Med sikringsanlseg betegnes de tekniske anlaeg,

ved bvis bjaelp sikkerbedstjenesten udfores. An-
laeggene opdeles i stationssikringsanlaeg og
strsekningssikringsanla^g.
Inden disse anlaeg beskrives naermere, gives der

i det folgende en forklaring p^ nogle alminde-
ligt brugte betegnelser.
Togvejsspor er de spor pa en station, for bvilke

der kan stilles signal for ind-, ud- eller gennem-
korende tog.
Rangertogveje er de spor p& en station, til og

fra bvilke rangering kan forega for signal.
Fjendtlige togveje er togveje, bvis spor ikke er

profilfri i forbold til binanden, d v s at korsel
i den ene togvej bindrer den fri anvendelse af
den anden togvej.
En indkorselstogvejs endepunkt er det punkt,

foran bvilket et indkorende tog senest skal vaere
bragt til standsning. Togvejens endepunkt vil
vaere markeret ved et signal, der viser »stop« eller
»forbik0rsel forbudt« eller ved et maerke »stop«
eller eventuelt ved et maerke »rangergraensen«.
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Fig 1. Eksempel p& station pS enkeltsporet bane.

Ondgangs-
sporskifte
, 6

Sikkerhedsafstanden (Isengden af togvejens
forl0b) er afstanden fra togvejens endepunkt til
et eventuelt farepunkt, jf det i bilag VI anforte.
At et sporstykke er ubesat vil sige, at der ikke

befinder sig jernbanekeretejer p^ det.
At togvejen er fri vil sige, at der i hele tog

vejens laengde ikke befinder sig jernbanekore-
tojer inden for fritrumspvofilet.
At togvejen er fastholdt vil sige, at alle til

togvejen horende sporskifteh&ndtag o 1 er bun-
det i rette stilling p& en s^dan mSde, at omstil-
ling er forhindret, men at fastholdelsen kan op-
hseves uden togets medvirken og uden betjening
af nodknap.
At togvejen er fastlagt vil sige, at alle til tog

vejen horende sporskiftebandtag o 1 er bundet i
rette stilling pa en sadan made, at omstilling
er forhindret, og at ophsevelse af fastlsegningen
krsever togets medvirken eller betjening af nod-
knap.
Togvejsoplosning betegner udlosning af tog-

vejsfastlsegningen, ved at toget passerer et naer-
mere bestemt sted i togvejen. En s&ledes oplost
togvej vil ved nogle former for sikringsanlseg
vsere fastholdt, indtil den tages tilbage.

b. '

Fig 2. Aflabssko.

Tilbagetagning af en togvej betegner de be-
tjeningshandlinger, som er nodvendige for at
frigore de til togvejen borende sporskifteband
tag o 1.
Modgdende sporskifte er et sporskifte, som be-

fares fra tungespids mod tungerod.
Medgdende sporskifte er et sporskifte, som be-

fares fra tungerod mod tungespids.
Korresponderende sporskifter er to sporskifter,

som indgar i en forbindelse mellem to sideloben-
de spor, se sporskifterne 2-3 og 4—5 pa fig 1.
Dsekningssporskifte er et sporskifte, der i en

bestemt stilling hindrer indlob af vogne i en
togvej.

Aflobssporskifte bar tilsvarende formal som
et dsekningssporskifte, men dets ene gren er gan-
ske kort og forer ud i ballasten, saledes at vogne,
der korer ud ad denne gren, afspores.

Aflobssko, fig 2, bar tilsvarende formal som
et daekningssporskifte. Vogne, der pakorer en
aflobssko, afspores.
Spaerresko, fig 3, bar tilsvarende formal som

en aflobssko, dog kan en spaerresko ved langsom
pakorsel standse en vogn, uden at den afspores.

Fig 3. Spasrresko.
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Fig 4. Eksempel pS station pS dobbeltsporet bane.

Sporspaerre er fsellesbetegnelse for aflobssko eg
spaerresko.
Normalstillingen for et sporskifte og en spar-

spaerre er den pa sikringsplanerne angivne. Stil-
lingen kaldes ogsa plusstillingen, medens den
modsatte stilling kaldes minusstillingen, Ved sik-
ringsanlaeg type DSB 1964 og senere anlsegstyper
er der dog ikke angivet nogen normalstilling pit
sikringsplanerne, og plusstillingen henholdsvis
minusstillingen betyder altid korsel »til h0jre«
henholdsvis »til venstre« i sporskifterne.
Centralapparat er et apparat, hvori er samlet

de handtag, hvormed sporskifter og signaler be-
tjenes, samt sporskifter afl^ses.
Et felt er den del af et centralapparat eller

blokapparat, hvori findes plads for et handtag
henholdsvis et hlokfelt. Felterne nummereres
fortl0bende fra venstre mod hojre, uanset om der
p^ den pagaeldende plads er monteret et hand-
tag eller ej.
Spbrskiftebetjeningshandtag er et handtag,

hvormed et sporskifte betjenes. Sporskiftet kal
des da centralbetjent
Sporskifteafldsningshdndtag er et hlindtag,

hvormed et sporskifte afl^ses. Sporskiftet kaldes
da centralafldset. Et sporskifte, der afl^ses ved
en noglel&s i signalafhaengighed, kaldes ogs^
centralafl&set.

Kontrolafldsningshdndtag er et handtag, hvor
med et centralbetjent sporskifte afl^ses. Spor
skiftet kaldes da kontrolafldset,
Sporskiftehdndtag er faellesbetegnelse for spor-

skiftebetj eningshandtag, sporskifteafldsnings
hdndtag og kontrolafldsningshdndtag.
Centralsikrede sporskifter er fsellesbetegnelse

for centrall3etjente og centralafldsede sporskif
ter.

Signalhdndtag er et hdndtag, hvormed et sig
nal betjenes.
Togvejshdndtag er et hdndtag, der formidler

den for sikring af en bestemt togvej nodvendige
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afhsengighed mellem sporskifter og signaler samt
spaerrer fjendtlige togvej e.
Sporafldsningshdndtag er et togvejshdndtag,

der dels spserrer fjendtlige togveje, dels formid
ler afhaengigheden mellem sporskiftehdndtag i
et centralapparat og signalhdndtag i et andet
centralapparat.
Frigiuningshdndtag er et hdndtag, ved hjselp

af hvilket en kommandopost spserrer fjendtlige
togveje i kommandoposten samtidig med, at det
formidler tilladelsen til togvej sindstilling i en
anden signalpost.
Sikring mod utidig omstilling tilsigter at hin-

dre et sporskiftes omstilling, sd Isenge der befin-
der sig vogne eller lignende i og ved sporskiftet.
Opskaering af et sporskifte finder sted, ndr et

sporskifte, hvis tunger stdr i forkert stilling for
korslen, befares medgdende.

4. Begler for afla.sning af centralsikrede
sporskifter og sporspaerrer
Afldsning af sporskifter m v ved indstilling af

en togvej fremgdr af beskrivelserne eller af sik
ringsplanerne, hvor den krsevede afldsning er an
givet for hver togvej.
Pd stationer uden udkorselssignaler kan den

foreskrevne afldsning af sporskifter i udkorsels-
togvejen og af sporskifter, der fra sidespor giver
adgang til togvej en, ske fra centralapparatet.
Ndr der ikke er indstillet en togvej, skal spor

skifterne pd togfolgestationer af hensyn til mu-
ligheden for opsksering std* uafldset. Herved op-
nds endvidere, at man ved afldsningen for signal-
givningen fdr mulighed for at opdage, om der er
noget i vejen med afldsningsdelene (trddbrud
m v).
Fra reglen gselder dog —bortset fra de tider,

hvor de pdgseldende sporskifter skal kunne om-
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stilles af hensyn til rangering eller sporskifte-
eftersyn - folgende undtagelser:
Sporskifter, som afldses med noglelds, skal sta

aflliset, og p^gseldende nogle skal vsere anbragt
pa plads, dvs fjernet fra sporskiftet, sMedes at
uvedkommende ikke kan komme til at omstille

sporskiftet.
Korresponderende sporskifter, som afldses ved

samme afldsningshdndtag, og som kun kan af
ldses i den stilling, hvor skr&sporet ikke kan be-
fares, skal st^ aflaset.
Sporskifter, der er underlagt en ubetjent post

- en s^kaldt detacheret post - med blokforbin-
delse for afgivelse af sporaflasning til den signal-
givende post, kan efter tilladelse pa »r0d plakat«
sta afl&set.

Regler for sporskifternes afl&sning, nar en sta
tion lukkes eller overgar til at vsere ubetjent i
togtid, er angivet i SR.
Sporskiftel^sene m^ ikke bruges til andet end

afl^sning af sporskifter.

5. Dakning af togveje
5.1. Daekning af togveje mod indlob fra sidespor
a. Dakning af togveje mod indlob af vogne fra

sidespor (lassespor, depotspor o 1) skal,
hvor det er muligt, foretages ved et daeknings-
sporskifte, som afldses i en sadan stilling, at
vognene ikke kan lobe ud i togvejen.

b. Hvis et s^dant sporskifte ikke findes, kan
dakning foretages ved et aflobssporskifte
eller en sporspaerre anbragt i sidesporet.
Et aflobssporskiftes tunger henholdsvis en

sporsparre skal anbringes mindst 6 m foran
frispormarket til det spor, som skal dakkes,
og s^ledes at en eventuel afsporing foregar
bort fra dette spor. Aflobssporskifte bor fore-
traekkes fremfor sporsparre, bl a fordi der
kun vil ske en opskaring af sporskiftet, sa-
fremt dette befares fra tungerod mod tunge-
spids i forkert stilling for korslen, medens
der ved tilsvarende korsel mod en sporsparre
vil ske en afsporing.

I c. Elektrotjenesten kan dog bestemme at oven-
navnte dakning kan ske ved hjalp af et
dvaergsignaly der viser »forbikorsel forbudt«,
nar folgende betingelser er opfyldt:
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Stationen skal have gennemg&ende spor-
isolation, der ogsa udstrsekker sig forbi fri-
sporma^rkerne til alle de sidespor, hvorfra
daekning skal skaffes. Stationen skal end-
videre vare forsynet med sadanne hjalpe-
midler, at signalposten gennem kontakt
med de enkelte rangerhold kan sikre sig,
at eventuelle farlige rangerbevagelser er
bragt til standsning, for signalgivning
ivarksattes.

Pa sadanne stationer kan dvargsignaler
alts4 anvendes p^ lige fod med dakningsspor-
skifter og sporsparrer, og de skal anbringes
mindst 10 m foran frispormarket til det tog-
vejsspor, som skal dakkes.

d. Daekning kan undlades for spor, der udeluk-
kende benyttes til hensatning af tunge ar-
bejdsmaskiner, bl a for sporvedligeholdelse,
og s&dant spor skal da pa sikringsplanerne
vare betegnet som »banetjenestespor«.

5.2. Daekning af togveje indbyrdes
Dakning af togvejsspor indbyrdes er ikke al-

ment pabudt, men p& dobbeltsporet bane mulig-
gor sporudformningen ofte, at togveje - og navn-
lig gennemkorselstogveje - spormassigt dakkes
imod andre togveje, se fig 4.
Hvor togvejsspor lober sammen i et enkelt

sporskifte, som f eks ved indgangssporskifterne
pa en landstation p^ en enkeltsporet bane, se fig
1, vil der normalt ikke vare spormassig dakning
af det ene togvejsspor imod det andet, men tog-
vejenes gensidige sikkerhed opnas alene ved det
gennem SR pabudte togvejseftersyn.
Hvor strakningshastigheden er 100 km/t eller

derover, skal der efterh^nden - savel pa enkelt
sporet som pa dobbeltsporet bane —tilvejebringes
fuld dakning af gennemkorelsspor enten ved
sporskifter eller sporsparer eller ved signal-
massig dakning.
Bilagene til denne larebog giver i ovrigt regler

for, hvor signalmassig dakning er pabudt ved
etablering af nye sikringsanlag.

5.3. Daekning af rangertogveje
Rangertogveje skal, nar der vises »forbikorsel

tilladt«, vare dakket pa samme m^de som anfort
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Fig 5. Placering af perronudkorselssignaler pa station med »samtidig indk0rsel«.

foran i punkt 5.1; signalmsessig daekning er dog
i alle tilfaelde tilladt, og der er ikke foreskrevet
en mindsteafstand mellem daekningssignal og
farepunkt. Hvor dsekning after foranst^ende ret-
ningslinier ikke er mulig, ma signalet ikke kunne
vise »forbik0rsel tilladt«.

5.4. Ddekning ved »samtidig indkorseU
Sikringsanlsegget for en krydsningsstation pli

enkeltsporet bane kan indrettes for »samtidig
indk0rsel« under forudsaetning af, at anlaegget
opfylder f0lgende betingelser (se fig 5 og bilag I
side 8):

1. For hver koreretning og hvert togvejsspor op-
stilles mindst to perronudkorselssignaler. Af-
standen mellem det yderste perronudkorsels-
siignal og efterfolgende frispormaerke skal vae-
re mindst 120 m, og afstanden mellem inder-
ste og yderste perronudkorselssignal skal vae-
re ca 200 m. Sporet skal vaere s& langt, at et
tog, der holder med lokomotivet 30 m foran
yderste perronudkorselssignal (signalets
mindste synlighedsafstand), med bageste vogn
bar passeret frispormaerket i indkorselsenden
med ca 65 m.

2. Ved en togvej, der giver mulighed for »sam-
tidig indk0rsel« skal
a signalgivningen forst ivaerksaettes 10-15
sekunder dfter, at pagaeldende tog bar pas
seret det fremskudte signal

b hastighedsviseren angive 40 km/t
c det (de) forste perronudkorselssignaUer) i
koreretningen vise »forsigtig forbikorsel
tilladt«
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d det sidste perronudkorselssignal i koreret-
ningen vise »stop« og forblive i denne stil
ling sa laenge, at toget med indkorselshastig-
hed 40 km/t kan na frem til signalet.

Safremt andet tog ivaerksaetter signalgivning,
inden den i punkt 2d anforte tid for forste tog
er udlobet, skal sidste perronudkorselssignal
i koreretningen for forste tog automatisk hol-
des pa »stop« indtil togvej soplosningen for
andet tog indtraeffer, og dette togs indgangs-
sporskifte er omstillet. For andet tog skal
»stop« fra sidste perronudkorselssignal i kore-
retningen kun vises, indtil det af forste tog
befarede indgangssporskifte er omstillet. Sa
fremt forste tog ankommer sk betids, at den
under punkt 2d naevnte tidsfrist er udlobet,
og indgangssporskiftet for dette tog er om
stillet, inden andet tog bar passeret indkor-
selssignalet, skal dette tog bave normal sig
nalgivning.

6. Tsending af signalbelysning
Natsignaler og daglyssignaler for en koreret-

ning skal vaere taendt fra 15 min for, et kommen-
de tog kan ventes, til 10 min efter togets forbi-
korsel.*)
Tilsvarende gaelder sporskiftesignaler, som i

ovrigt boldes taendt efter bebov.

*) strsekninger (straekningsafsnit) med automa
tisk linieblok, hvor alle mellembloksignaler er
daglyssignaler, kan mellembloksignalerne vaere
indrettet swedes, at signalbegreberne »k0r« og
y>k0r igennem« normalt er slukket, men taendes
automatisk, nkr tog naermer sig.
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7. Varslingsanldeg for fserdsel over spor
I det tidsrum, hvor der pa en station (uden

perrontunnel) ikke er personale til stede, kan den
i SR pabudte siikring af de rejsendes fserdsel over
spor, hvor toggang finder sted, ikke ske pli ssed-
vanlig made.
Pk sadanne stationer og holdesteder kan der-

for vaere indrettet varslingsanlaeg, der ssettes i
funktion ved togenes passage af skinnekontakter
eller lignende, se fig 79.
Aniaeggene best&r af en b^ndmaskine i forbin-

delse med en ved overgangen anbragt hojttaler,
hvorigennem der udsendes en advarsel, nar tog
naermer sig pagaeldende overgang. Advarslen gen-
tages, indtil toget bar passeret overgangen.
Hojttaleranlaegget suppleres i visse tilfaelde med

et ved overgangen anbragt skilt, der normalt vi-
ser »Overgang«, men som skifter til »Pas p^ to-
get«, nar tog ventes. Det automatiske skilt kan
erstattes af et fast advarselsskilt eller af et lys-
signal, som viser teksten »stop«, nkr varslings-
anlaegget er i funktion.
Hojttalerens funktion overv^ges i signalgivnin-

gen, dog ikke ved »stop og ryk frem«.
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8. Signaltelefoner
For ved uorden i sikringsanlseggene at kunne

give meddelelser til tog- og lokomotivpersonalet,
f eks telefoniske ind- ud- eller forbikorselstilla-
delser, anbringes ved visse signaler telefoner med
direkte forbindelse til den station (fjernstyrings-
central), hvorunder signalet borer.
Slidanne telefoner etableres fortrinsvis ved ne-

dennaevnte signaler m v:

a Indkorselssignaler bvor straekningsbastig-
beden overstiger 75 km/t.

b Udkorselssignaler p& dobbeltsporet bane
med automatiske linieblokanlaeg.

c Yderste perronudkorselssignal (bvor sadan
ne ikke findes, da ved udkorselssignalet) pa
stationer, bvor afstanden mellem bovedbyg-
ning og naevnte signal er stor.

d Automatiske mellembloksignaler

e Ubetjente stationers stationsbygning e 1.

Derudover kan - isaer pa storre stationer -
efter bebov etableres telefoner af ombandlede art.

Afsnit n. Almindelige forhold yedrerende stationssikringsanlseg

1. Togvejseftersyn
Bestemmelserne herom findes i SR.

Det bemaerkes, at der skal udvises saerlig agt-
pagivenbed, nkr der forud for signalgivning »stop
og ryk frem« eller forud for afgivelse af telefo-
nisk indkorselstilladelse eller skriftlig eller tele-
fonisk udkorselstilladelse foretages togvejsefter
syn ved bjaelp af sportavlen, idet sporisolationen
for et sporskifte - og bermed det tilborende ta
bleau - ikke i alle tilfaelde sikrer, at korsel i en
gren af sporskiftet kan foreg^ sporfrit i forbold
til koretojer i den anden gren.

2. Betingelser for centralsikring
Bestemmelser berom findes i SR.

Sammenligner man bestemmelserne for tog
vejseftersyn med betingelserne for centralsik
ring, ses det, at centralsikringen er i stand til at
overtage garantien for sporskifternes afl&sning
og rigtige stilling. P& stationer med centralsik
ring bortfalder derfor eftersynet af sporskifter
nes og sporspaerrernes aflasning, og eftersynet af
sporskifternes rigtige stilling kan, bvor direkte
iagttagelse ikke er mulig fra posten, udfores ved
at konstatere, at centralapparatet er rigtigt ind-
stillet. Tilsvarende regel gaelder for sporskifter,
der er nogleaflaset, selv om de ikke er central-
sikret, idet man ved sadanne sporskifter sikrer
sig den rigtige stilling og aflasning ved at kon
statere, at pagaeldende nogler er pa plads.
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3. Normalstillinger
For sikringsanlseggenes forskellige dele: signa

ler, sporskifter, sporlase, sporspserrer m v
kan der vsere fastsat normalstillinger, til hvilke
de - medmindre andet er foreskrevet - snarest
skal fores tilbage, nar de ikke Isengere bruges i
anden stilling.
Normalstillingen angives pa pagseldende sik-

ringsplan eller i anden lokal instruks.

4. Togvejsfastlaegning
En indstillet togvej md kun i saerlige tilfaelde

tages tilbage, sdlaenge et tog befarer dele of den,
se nedenfor. Faren ved tilbagetagning af en tog
vej under et togs passage er storre ved sporskif
ter, der er centralbetjent, end ved sporskifter,
der er centralaflaset, idet en for tidlig tilbage
tagning af en togvej med centralbetjente spor
skifter kan medfore, at man gar videre og ogsa
skifter et modgaende sporskifte under toget.

For at hindre for tidlig tilbagetagning af en
togvej kan sikringsanlsegget udfores med togvejs-
fastlaegning, som kan udformes pa en af folgen-
de mader:

a) Togvejshandtagets tilbagetagning kan vaere
underlagt et kommandoapparat, der betjenes
af stationsbestyreren.

b) Togvejshandtaget kan fastholdes automatisk
ved togvej sindstillingen pa en sadan made, at
det forst kan tages tilbage, nar togets sidste
hjulpar bar passeret et naermere bestemt sted
i togvej en, f eks sidste modgaende sporskifte.
Til udlosning ved togpassage anvendes i

almindelighed en i centralapparatet anbragt
elektromagnet, der f eks udloses ved togets
passage over en isoleret skinne med skinne-
kontakt.

Sikringsanlaeg udfort efter 1956 bar tog
vej sfastlsegning for alle togveje, hvori central
betjente sporskifter indgar. I togvej e, hvori
der kun indgar centralaflasede sporskifter,
kan disse vsere fastholdt af signalgivningen
alene.

Gyldig fra 6/1 1975

5c-5

Togvejsfastlsegningen indrettes altid sMedes,
at den ved indtrsedende fejl kan udloses kun-
stigt.
Den nsermere beskrivelse af apparaterne for

togvej sfastlsegning findes under de enkelte ap-
parattyper.

5. Signalgivning
Pa stationer med lokal betjening ma signal for

ind- eller gennemkorsel forst foretages, nar tog
ventes, med mindre der benyttes automatisk sig
nalgivning.
Signal for udkorsel ma forst gives umiddelbart

for afgang kan tillades.
Hvor tilbagetagning ikke sker automatisk skal

tilbagetagningen - med mindre andet er anfort
pa »r0d plakat« - ske sMedes:

Ved fastlagte togveje, sa snart automatisk
togvejsoplosning er indtruffet (ved »k0r igen-
nem« togvej soplosning for bade indkorsel og
udkorsel).

Ved andre togueje, sa snart et indkorende
tog er standset pa stationen, henholdsvis nar
et udkorende eller gennemkorende tog bar pas
seret savel udkorselssignalet som stationens
yderste sporskifte.

Signalgivningen ma kun tages tilbage tidligere
end nsevnt,
safremt der foreligger fare, eller
sMremt det vides, at et ankommende tog ikke
er sa nser ved stationen, at indkorselssignalets
stilling kan vsere iagttaget, eventuelt gennem
forsignalering.

6. Sporbesaettelsesapparater
Pa nogle stationer er der i forbindelse med

centralapparatet indrettet et sporbessettelses-
apparat, der kan vsere udfort pk forskellig made
og med deraf folgende forskellig sikkerhed.
Af sporbessettelsesapparater findes folgende

typer, der i ovrigt beskrives nsermere senere:
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a) Negleapparater, der benyttes pa enkeltsporet
bane i forbindelse med centralapparater pa
smk stationer med to togvejsspor. Udkorsels-
signaler er ikke p^kraevet.

b) Rxkkefolgeapparater, der benyttes i forbin
delse med centralapparater pa stationer med
to eller flere togvejsspor. Brugen af appara-
tet krsever savel indkorsels- som udkorsels-
signaler.

c) Delvis sporisolation med eller uden signal-
armskobling pa indkorselssignaler. Udkorsels-
signaler er ikke pakraevet.

d) Gennemgdende sporisolation med signalarms-
kobling pa indkorselssignaler. Udkorselssig-
naler er ikke pakraevet. Denne udforelsesform
anvendes kun ved elektriske sikringsanlaeg.

7. Sporisolationer
Ved en sporisolation forst^s elektrisk isolering

af den ene eller eventuelt begge skinnestrenge i
et sporstykke.
En sporisolations isolerende dele er:

Isolationslaskerne, der anbringes for enderne
af den eller de dsolerede skinnestrenge i ste-
det for almindelige jernlasker.

Isolationshosningerne, der anbringes om la-
skeboltene for at isolere disse fra skinne-

kroppen.

Isolationsmellemlseggene, der indskydes mel-
lem skinneenderne.

Svellerne og ballasten,

Svellernes godhed er af afgorende betydning
for en skinnestrengs isolation, og det gaelder der-
for om at benytte de bedst egnede sveller, samt -
safremt der anvendes traesveller - drage omsorg
for, at svellerne beskyttes imod forradnelse, der
vil nedsaette isolationsevnen. De bedst egnede
svelletyper er betonsveller og olieimpraegnerede
bogesveller, og anvendes der andre svelletyper,
m^ man pliregne, at det kan blive nodvendigt at
udveksle svellerne pa et tidligt tidspunkt af hen-
syn til d^rlige isolationsforhold, uanset om svel
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lerne endnu er i stand til at bacre sporet. Sveller,
der er impraegneret med klorzink eller et andet
salt, kan ikke anvendes ved isolerede skinne
strenge.
Ballastens art bar stor indflydelse p^ svellernes

holdbarhed ogsa i elektrisk henseende. Svellerne
holder sig bedst i stenballast, der hurtigt leder
regnvand og lignende bort i modsaetning til grus-
balast, der holder pk fugtigheden. Alt, hvad der
kan forurene ballasten, sasom snavs, olie, aske
fra lokomotiver, bremsestov samt ukrudt, bi-
drager dels til at holde pa fugtigheden, dels til
at tilfore ballasten elektrisk ledende metalsalte.

Det bor derfor undgas, at ballasten forurenes, og
det skal her bemaerkes, at snavs fra perroner ikke
ma fejes ned i ballasten, og der ma under ingen
omstaendigheder benyttes salt til optoning af sne
og is ved sporisolationer. Til bekaempelse af plan-
tevaekst ma kun anvendes de til brug i isoleret
spor godkendte plantedraebende midler.
Princippet for indretning af en sporisolation er

vist p^ fig 6. Strommen er fra et batteri eller en
transformator fort over en modstand ud til den

isolerede skinnestreng, gennem denne og derfra
til den ene ende af spolen pk et relae eller lignen
de. Fra relaespolens anden ende fores strommen
ud til den uisolerede skinnestreng, og denne er
sat i forbindelse med stromkildens anden pol.
N^r sporet er ubesat, vil relaespolen have strom.
Er sporet derimod besat, vil relaespolen vaere
stromlos, idet strommen da vil gk fra den iso
lerede skinne til den uisolerede gennem hjul-
akslerne.

Sporisolationer benyttes til folgende formM:

a) Sikring mod utidig omstilling af et sporskifte.

b) Udlosning af passageanordninger.

c) Sporbesaettelsesregistrering.

d) Gentagelsesspaerring af gennemkorselssignal.

e) Automatisk linieblok.

ad a) Ved sikring mod utidig omstilling soges
opnaet sikkerhed for, at et sporskifte ikke
omstilles, s^laenge et hjulpar befarer pa-
gaeldende sporskifte eller befinder sig i
umiddelbar naerhed af dette.
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Fig 6a. Princip for indretningen af en sporisola-
tion. Sporet ubesat, relaeet str0mf0rende.

P& fig 7 er vist den seldre udforelses-
form for sikring mod utidig omstilling,
hvor sporisoleringen kun er etableret 1 det
skinnestykke, der er beliggende umiddel-
bart foran sporskiftetungerne, men ikke
1 selve sporskiftet. Denne udforelsesform
bar imidlertid den mangel, at der vil vsere
mulighed for at omstille sporskiftet, nar
sidste hjulpar bar forladt sporisolationen,
men endnu ikke bar passeret sporskifte
tungerne. For at undga dette usikkerbeds-
moment benyttes nu den pa fig 8 viste
udforelsesform for sikring mod utidig om
stilling, bvor sporisolationen er udvidet til
ogs& at omfatte selve sporskiftet.

Det bemserkes, at sporisolationen for
sikring mod utidig omstilling ikke i alle
tilfselde garanterer, at korsel i den ene
gren i et sporskifte kan forega sporfrit i
forbold til koretojer i sporskiftets anden
gren. Retningslinier for tilvejebringelse af
sporisolationer i sporskifter er i ovrigt
anfort i bilag VIII.
Sporisolationernes afgrsensning skal

vsere tydeligt afmserket, f. eks. ved anbrin-
gelse af en bvidmalet Isegte pa svellerne
ved isolationsstodene.

Ved fejl i en sporisolation m^ betje-
ningspersonalet for at kunne omstille
sporskiftet benytte en bjselpeknap, der
kan vsere plomberet.

ad b) Ved udlosning af passageanordninger so-
ges opnaet sikkerbed for, at sidste bjul-
par i et tog el. lign. bar passeret et givet

Fig 6b. Sporet besat, relseet stromlast.

sted, for en nsermere bestemt spser-
ring opbseves (eller i enkelte tilfselde eta-
bleres).
Af passageanordninger kan f. eks. nsev-

nes passagespserrer og togvejsoplosnin-
ger.

Sporisolationer til dette formal benyt
tes ofte i forbindelse med en skinnekon-

takt, der er indrettet sMedes, at strommen
kun sluttes, s&fremt det isolerede spor-
stykke, bvorp^ kontakten er monteret, be-
fares med en vis mindste vsegt. Selve ud-
losningen af passageanordningen sker dog
forst, nar sidste bjulpar bar forladt det
isolerede sporstykke.

I nogle tilfselde anvendes til udlosning
af passageanordninger to sporisolationer
(uden skinnekontakt), og udlosningen
sker da ved, at den ene sporisolation skal
befares og forlades, medens den anden
kun skal befares.

ad c) Ved sporbesdettelsesregistrering soges op-
n&et sikkerbed for, at der ikke stilles sig
nal til spor, bvori der bolder tog el. lign.

Fig 7. ^Idre udf0relsesform for sporisolatloii til sikring mod
utidig omstilling. Det uisolerede stykke a muliggor, at spor
skiftet omstilles, inden sidste hjulpar bar passeret tungespidsen.
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Sponsolafion

^ SpcBrremagnet.

flnken

Pit

Kontakt,

Spaerreskive,

Fig 8a. Sikiing mod utidig omstilling 1 et elektromekanisk cen-
tralapparat. H&ndgrebet i en endestilllng, sporlsolatlonen ubesat.

Fig 8b. H&ndgrebet udklinkert, spserremagneten stromforende,
h&ndgrebet kan omisegges.

Fig 8c. H&ndgrebet udklinket, men sporisolationen besat, hvor-
for spserremagneten er stromlos, s&ledes at h&ndgrebet ikke kan

Gyldig fra 1516 1967

En s&dan registrering kan dog kun bruges
i forbindelse med ikke rustne spar, se be-
stemmelsen herom side 70 g. Man ma
derfor sorge for, f.eks. ved omlsegninger
af rangerarbejdet, at der pa en station ikke
opst&r isolerede sporstykker, der kun sjsel-
dent befares. Registreringen af om sporet
er ubesat, foretages ved hjselp af en spor-
tavle med lampetableauer. Ved seldre spor-
tavler angiver taendt tableau, at sporet er
frit. For relsesikringsanlseg er tableauernes
betydning anfort i beskrivelsen side 68 b.

For at kunne konstatere fejl ved spor-
isolationerne skal personalet ved hjselp af
sportavlen folge togenes lob s&vel som
rangerbevsegelser.

nogle stationer kan sporsiolationer-
ne i en togvej ssettes belt ud af funktion
af betjeningspersonalet i tilfselde af strom-
svigten o. 1., idet der til form&let er ind-
rettet plomberede trykknapper, overstrop-
ningsknapper. Disse knapper, der ikke fin-
des ved anlseg, hvor indkorselssignalerne
kan vise »stop og ryk frem«, er kun virk-
somme, n&r togvej sfastlsegning er fore-
taget. Fremgangsmaden ved knappernes
benyttelse er nsermere beskrevet under
afsnit X, pkt. 6.

ad d) Gentagelsesspaerring af gennemkorselssig-
nal. Pa nogle stationer med udkorselssig-
nal, og hvor indkorselssignalerne er ind-
rettet med automatisk stopfald, benyttes
visse sporisolationer til at skabe sikker-
hed for, at der ikke fejlagtigt stilles »k0r
igennem«, s&fremt et udkorselssignal en-
ten ikke falder automatisk eller ikke bli-
ver stillet pa »stop« efter et udkorende
tog. Sikkerheden opn&s ved, at en spor-
isolation i gennemkorselssporet vil vise
besat spor efter et togs udkorsel, indtil
p^gseldende togvejsh^ndtag (signalhand-
tag) for udkorsel er stillet tilbage i nor-
malstillingen.

Det bemserkes, at omhandlede sikker-
hedsafhsengighed er sat ud af funktion,
n&r ovennsevnte overstropningsknapper
for sporisolationer benyttes.
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Fig 9. Belysningstavle for et sterre elcktrisk sikringsanlseg. De overste tableauer benyttes til anmodning
fra pladspersonalet cm omstilling af et bestemt sporskifte.

8. Signalbelysning i armsignaler
Armsignaler er indrettet iiied et belysnings-

armatur best&ende af en signallanterne, der er
forsynet med ufarvet glas og anbragt bag signal-
armen. Signalfarverne freinkommer ved, at sig-
nalarmen fnrer »briller« med farvet glas frem
foran lanternen.

Det elektriske lys tsendes fra stationskontoret
eller fra en signalpost, hvor der findes en belys
ningstavle med afbrydere, sikringer og kontrol-
lamper, fig 9. For hvert signal eller for hver
signalarm er der en kontrollampe, og i hver sig
nallanterne findes der to lamper (eventuelt to
glodetrade i en lampe), der begge brsender. Ved
overbraending af den ene lampe i signallanternen
vil pagseldende kontrollampe lyse svagere end
normalt.

For at belysningsstrommen ikke skal kunne
medfore brandfare i tilfaelde af kortslutning, fin
des der i hvert stromlob en sikring. Storrelsen

Gyldig fra 6/i 1975

af de enkelte sikringer er forskellig alt efter be-
nyttelsen, og det er af betydning, at der i til
faelde af overbraending indsaettes samme storrel-
se sikring som oprindelig anbragt. Sikringernes
storrelse er karakteriseret ved en lille farvet ski
ve el lign for enden af sikringen, og ved over
braending vil skiven som regel blive losnet fra
den ovrige del af sikringen. Det ma af og til
kontrolleres, om sikringerne sidder fast.
Pa en del stationer findes der nodbatterier,

som ved bjaelp af en plomberet omskifter pk
stromtavlen kan tilsluttes belysningsanlaegget,
dersom stromtilforslen fra nettet udebliver. Nod-

batterierne bar et staerkt begraenset antal brugs-
timer, og det gaelder derfor om at spare sa meget
som muligt pa strommen, nar batterierne benyt
tes. Fra belysningstavlen taendes og slukkes til-
lige belysningen af sporskiftesignalerne, men for
denne belysning er der ikke etableret kontrol-
lamper eller nodbelysning.
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Ved fremskudte signaler frembringes lyset i
signallanternen enten som elektrisk lys eller som
gaslys med en blinkkarakter pS ca 60 blink i
minuttet.

Det elektriske blinklys tsendes fra samme be-
lysningstavle som de ovrige signaler, ligesom de
tilhorende sikringer og kontrollamper er anbragt
her.

I fremskudte signaler med gaslys, fig 10, an-
vendes actylengas fra en stalflaske anbragt p&
selve signalet. Gassen er komprimeret i en vse-
ske, acetone, hvorved opnas, at gassen er eksplo-
sionsfri. Der anvendes en speciel lygte med gas-
brsender og indbygget ventilblinker, der drives af
trykket fra gassen i st&lflasken. Den med be-
stemte mellemrum udstrommende gas antaendes
af flammen fra et lille stedsebraendende bins, og
herved opst&r blinkene. Lyset i gaslygterne brsen-
der uafbrudt dag og nat, og under normale tem-
peraturforhold kan en fyldt flaske vare 70—80
dogn. Anvendelsen af gas bar den mangel, at man
ikke pa en station kan konstatere, om lyset brsen-
der, men mS nojes med indberetninger fra det
korende personate.

ligt darligere, og man anvender derfor denne sig-
nalfarve mindst muligt.
Om natten neddsempes lyset i daglyssignaler-

ne, dels for ikke at blsende iagttageren, dels for
ikke at fa signallysene i et signalbillede til at
flyde sammen. Neddsempningen foretages ved en
omskifter, bvorved man skifter fra stserkt lys
(dagbelysning) til svagt (natbelysning). Om-
skiftning fra dag- til natbelysning foretages en
balv time efter solnedgang og omskiftning fra
nat- til dagbelysning en balv time for solopgang.
Dagbelysningen skal ogs5 benyttes i morke, n&r
vejret er usigtbart, fx pa grund af tage eller sne-
vejr. Navnlig om morgenen kan det vsere farligt
at stille for sent om til dagbelysning.

9. Daglyssignaler
Ved etablering af nye sikringsanlseg anvendes

armsignaler ikke, men signalerne tilvejebringes
som daglyssignaler, d v s signaler, der s&vel ved
dag som ved nat viser de forskellige signalbille-
der ved bjselp af bvidt eller farvet lys.
I en dagiyssignallanterne er der som regel kun

anbragt en lampe, fordi det er af betydning, at
lampens glodetrad er nojagtigt anbragt i linse-
systemets braendplan. I de fleste daglysbovedsig-
naler bar de vigtigste signallamper en reserve-
trSd, der trseder i funktion, n^r bovedtr&den
braender over. Betjeningspersonalet bliver da ved
bjselp af sserlige lystableauer underrettet om fej-
len. Reservetraden, der sidder uden for linse-
systemets brajndplan og derfor giver svagere lys
end normalt, bar betydelig kortere levetid end
bovedtr&den (I/IO).
Optikken i daglyssignallanternerne er s& god,

at man med en 15 Watt lampe og med stserkt
retningsprseget lys kan se signalfarverne rodt,
gront og brandgult i 400-500 m afstand selv
i klart solskin. Blat signallys ses derimod betyde-

Fig 10. Fremskudt signal.
1. Signalbrillens brandgule glas.
2. Signalbrillens grenne glas.



9. Betjeningslase og deres indretning
Nar et sporskifte befares modg&ende, vil der

vsere mulighed for, at togets tryk pa den bageste
del af den tilliggende tunge vil fk spidsen af den-
ne til at bevsege sig ud fra sideskinnen, saledes
at en efterfolgende hjulflange presser sig ind
imellem tunge og sideskinne og forarsager af-
sporing.

Ved sporskifter af saarlig betydning for tog- og
rangerbevsegelser, f. eks. alle centralbetjente
sporskifter, sikrer man derfor den tilliggende
tunges fastholdelse til sideskinnen ved at kom-
binere tungernes betjening med en tungeaflds-
ning: Betjeningslase.
Af sadanne betjeningsl&se benyttes ved stats-

banerne palldse, hageldse samt Bruchsals betje-
ningsldse, og disse lase er ved en trsekstang sat
i forbindelse med et ved sporskiftet anbragt spor-
skiftedrev. Endelig findes der ved s&vel meka-
nisk som elektrisk betjente sporskifter sserlige
betjeningsl&se, der er sammenbygget med spor-
skiftedrevet.

Fselles for alle betjeningslase gselder, at tun
gernes bevsegelse under en omstilling foregar i
folgende 3 hovedtempi:
a) den fraliggende tunge bevseges ind mod side

skinnen, medens l&seorganet for den tillig
gende tunge oplSses,

b) begge tunger bevseges, indtil den tunge, der
for var fraliggende, bliver tilliggende,

c) den tilliggende tunge aflases, medens den nu
fraliggende tunge bevseger sig endnu et
stykke.
Herved opn^s dels, at der under sporskiftets

omstilling sker en afl&sning af den tilliggende
tunge, dels at sporskiftet kan opskseres, uden at
betjeningslasen, sporskiftets dele eller forbindel-
sesstsengerne beskadiges. Ved en opsksering vil
den ene forreste hjulflange begynde at trykke
p& den fraliggende tunge, hvorved betjenings
lasen opl^ses, for den anden hjulflange er kom-
met sa langt frem, at den kan komme i klem-
me mellem den tilliggende tunge og sideskinnen.
N^r opl&sningen forst er sket, kan tungerne tryk-
kes over i den ny stilling, men det er dog ikke
sikkert, at den tunge, som efter opskseringen skal
vsere fraliggende, er trykket sa langt bort fra
sideskinnen, at den tilliggende tunge er afldset.
Dette forhold kan medfore fare for afsporing

ved modgaende korsel, og et sporskifte skal der
for altid efter en opsksering bringes i en ende-
stilling, inden det befares modgdende.

Opmserksomheden henledes i ovrigt pa, at der
under opsksering af sporskifter med lange tun
ger (1:11-1:19) bestar mulighed for, at oplas-
ning af betjeningslasen ikke sker, inden hjul-
flangen kommer i klemme mellem den tilliggen
de tunge og sideskinnen. Dette skyldes, at de
lange, fraliggende tunger giver fjedrende efter
for trykket fra hjulflangen.
Opsksering af centralbetjente sporskifter ma

af sikkerhedsmsessige grunde undgas, idet der
efter opskseringer, som af en eller anden grund
ikke bemserkes, kan indtrsede en faresituation.
Man udforer som folge heraf sikringsanlseggene
saledes, at en opsksering normalt vil give sig til
kende i centralapparatet.

De nsevnte betjeningslases indretning og virke-
made er folgende:
Palldsen, plan 1, best&r af en pa hver tunge

anbragt drejelig pal samt af en mellemstang,
der gar igennem de p^ sideskinnerne anbragte
lasehuse. I mellemstangen findes to indsnit, i
hvilke palernes sserligt tildannede hoved kan
gribe ind. Det fremgar af planen (stilling A), at
den hojre tunge er fastl&set til sideskinnen, idet
palens hoved ligger uden for l&sehuset og af mel
lemstangen presses til anlseg mod l&sehusets
kant, hvilket tilvejebringer afl^sningen. Den fra
liggende venstre tunge er ligeledes fastholdt i sin
stilling, idet dens pal griber ind i mellemstangens
indsnit, og ved l&sehuset er forhindret i at g& ud
af indgrebet.
Skal sporskiftet omstilles, sker det ved, at mel

lemstangen bevseges til venstre. Herved vil den
venstre tunge bevsege sig mod sin sideskinne,
idet mellemstangen trsekker palen med. Den hoj
re tunge vil forblive liggende laset, indtil mellem
stangen er kommet sa langt, at palens hoved er
ud for indsnittet i mellemstangen og glider ind
i dette (stilling B). S^snart den venstre tunge
er kommet s& langt, at den ligger an mod sin side
skinne, er palens hoved samtidig kommet igen
nem og fri af lasehuset, og ved den sidste del af
mellemstangens bevsegelse vil hovedet blive fort
ud af indsnittet i mellemstangen og Isegge sig bag
lasehusets kant, hvorved den venstre tunge af-
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lases, og samtidig er den hojre tunge kommet halt
i fraliggende stilling (stilling C).
Hageldsen, plan 2, best&r af en p& hver tunge

anbragt drejelig hage og af en tilsvarende p&hver
sideskinne anbragt l^seklods. De to hager er for-
bundet med en mellemstang. Den hojre tunge er
i sin tilliggende stilling fastlSset til sideskinnen,
idet hagen omklamrer l&seklodsen.
Sporskiftet skiftes, ved at mellemstangen be-

vseges til venstre, og herved vil den fraliggende
tunge bevseges, fordi den venstre hage er forhin-
dret i at dreje sig, idet spidsen af hagen ligger an
imod l&seklodsen og glider langs denne. Samtidig
med at den fraliggende tunge bliver tilliggende,
er spidsen af den venstre hage naet forbi l&se-
klodsen, og mellemstangens videre bevsegelse vil
derfor resultere i, at venstre hage drejer sig og
omklamrer sin laseklods. Endvidere har hojre
hage bevseget sig og opl&set sin tunge, idet dens
bevsegelse er foreg^et omvendt af den for venstre
hage beskrevne.
BruchsaVs betjeningslds, plan 3, best&r af et

rhombeformet smedejernsstykke, der kan dreje
sig om en tap, som sidder p& et til svellerne fast-
gjort l^sestykke. Til rhomben er der endvidere
fastgjort dels en trsekstang, ved hvilken rhomben
bevseges, dels to lasestsenger. Den ene ende af
lasestsengerne er tilsluttet en sporskiftetunge,
medens den anden ende er afsluttet med en rulle.
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der kan lobe pa krumme aflasningsflader ai og
a2. pa planen er venstre tunge aflSset ved sin
lasestang, idet denne ikke kan bevseges mod hoj-
re, da den med sin hojre ende ligger an mod lase-
fladen ai.

Nar trsekstangen bevseges i pilens retning, drej
er rhomben sig om tappen og forer derved ven
stre lasestang ud over afiasningsfladen ai, hvor-
ved afiasningen ophseves. Ved trsekstangens fort-
satte bevsegelse vil sporskiftet blive omstillet, og
nar hojre tunge har n^et sin endestilling, vil
trsekstangens sidste bevsegelse bringe den hojre
lasestang og dermed hojre tunge i Iksei stilling.

10. Sikringsplaner
For hvert sikringsanlseg findes en sikringsplan,

der almindeligvis bestir af en spor- og signql-
plan med tilhorende betjenings- og afldsnings-
skema. Planerne skal vsere anbragt ved hvert af
de til pagseldende sikringsanlseg horende central-
apparater.
pa plan 4 er angivet de pa sikringsplanerne

anvendte signaturer. Endvidere er der pa plan
5-10 vist eksempler pa sikringsplaner.

11. Spor- og signalplaner
Disse planer viser hi. a. beliggenheden af sig-

nalposterne samt i visse tilfselde anlseggets nor-
malstilling. Pa
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planerne er desuden vist, hvor der findes n0gle-
lase, betjeningslase, sporl&se, sporisolationer og
skinnekontakter. Sporene betegnes med araber-
tal, og de spor, der benjrttes som togvejsspor,
fremhaeves med tykkere linier end de ovrige
spor. Af hensyn til oversigten er sporplanerne
hyppigt tegnet skematiske, og der kan derfor ikke
m&Ies p& planerne, men de vigtigste afstande er
angivet.

Signalposter, kommandoposter og sporskifte-
poster nummereres i kilometerinddelingens rei
ning.

Hovedsignaler betegnes ved store bogstaver.
Sammenhorende togvejssignaler eller perronud-
korselssignaler kan betegnes med samme bog-
stav; til bogstavet fojes da et tal svarende til det
spornummer, ^ignalet gaelder for. Bogstaverne I
og Q benyttes ikke.

Fremskudte signaler betegnes ved sma bogsta
ver og s&ledes, at et hovedsignal og tilsvarende
fremskudte signal betegnes ved samme bogstav.

Dvaergsignaler betegnes efter ovenst^ende reg-
ler for hovedsignaler. banegarde, hvor hoved-
parten af rangering foreg^r under benyttelse af
dvaergsignaler, kan disse dog nummereres efter
tilsvarende regler, som angivet nedenfor for cen-
tralsikrede sporskifter. Foran dvaergsignalnum-
meret anfores da bogstavet D.

Centralbetjente sporskifter og sporspaerrer (af-
lobssko og spaerresko) nummereres med to- til
femcifrede tal. Koblede sporskifter (betjent fra
samme h&ndtag eller trykknap) betegnes ved
samme tal, og de enkelte til nummeret horende
sporskifter kendetegnes ved et efter tallet anfort
bogstav (a, b osv). Nummerets forste eller to
forste cifre kan benyttes til at angive nummeret
pa den signalpost, hvorfra sporskiftet betjenes.
De efterfolgende cifre angiver ved stationer med
mekanisk eller elektromekanisk centralapparat
det felt, hvori betjeningsh^ndtaget er placeret.

Centralafldsede sporskifter, sporspaerrer (af-
lobssko, spaerresko og spaerrebomme), drejeski-
ver o I nummereres med et- til femcifrede tal.
Sporskifter, der aflases fra h^ndtag i et mekanisk
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eller elektromekanisk centralapparat, nummere
res p& lignende m&de som anfert for central
betjente sporskifter, idet
a) et sporskifte, der aflSses ved to hlindtag,

nummereres efter det felt, hvorfra sporskiftet
aflases i normalstillingen og

b) et kontrolafl^set, centralbetjent sporskifte
nummereres efter det felt, hvorfra sporskiftet
betjenes.
0vrige centralafl&sede sporskifter kendetegnes

ved et foran nummeret anfort S.

Ikke centralsikrede sporskifter nummereres
normalt fortlebende i kilometerinddelingens ret-
ning og som regel med tallene 1-99, idet even-
tuelle 10-er grupper, der er benyttet til central
sikrede sporskifter dog overspringes. Krydsnings-
sporskifter gives to fortlobende numre, uanset
om de er sambetjent eller saerbetjent. P& storre
stationer skelnes mellem:

a) Sporskifter, der naturligt horer under en sig-
nalposfs omrdde. Disse nummereres med et
tre- til femcifret tal s&ledes at
forste ciffer, eventuelt to forste cifre, angiver
postens nummer og
efterfolgende cifre er fortlobende numre in-
den for omradet, idet nummereringen ind-
ledes med det multiplum af 10, der folger
umiddelbart efter hejeste sporskiftefeltnum-
mer, inkl reservepladser.

b) Sporskifter, der ikke naturligt horer under
en signalposVs omrdde. Disse inddeles i om-
r&der og nummereres med et tre- til fem
cifret tal, s^ledes at

forste ciffer, eventuelt to forste cifre, angiver
omr&dets nummer, idet nummereringen af
omr&derne indledes med tallet umiddelbart
efter hejeste signalpostnummer, og

efterfolgende cifre er fortlobende numre in-
den for omradet.

Faelles bestemmelser for nummerering af spor
skifter. For al nummerering gaelder, at det tal,
der angiver nummeret p^ posten eller omradet,
angives med sma cifre, der understreges, medens
det tal, der angiver feltets nummer eller fort-
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lebende nummer-indenfor omr^det, angives med
storre cifre uden understregning - eksempel-
vis:

± 137 (post 1 nr. 137) eg il 37 (11. omr&de
iir37).
Pa aeldre sporplaner er signalerne betegnet

med bogstaver, hvorimod sporskifter eg signal-
poster er betegnet med numre i kilometerindde-
lingens retning.
De pa spor- og signalplaner anvendte signa-

turer findes p^ plan 4 under numrene 101-299.

13. Betjeningsskemaer
I betjeningsskemaets overste del, hovedet, er

handtagenes placering i centralapparatet angivet,
og derunder er feltnumrene og de enkelte h&nd-
tags normajstilling anfort. Betjeningsskemaet gi
ver desuden oplysning om, hvorledes sporskifter
og sporspserrer skal vsere stillet ved alle fore-
kommende togveje. Endvidere er angivet, hvilke
signaler der borer til togvejene samt hvilke tog
veje, der kan indstilles samtidig.
De lodrette kolonner i betjeningsskemaet sva-

rer til central- og blokapparaternes felter, og de
vandrette inddelinger svarer til de enkelte tog
veje. Raekkefolgen for manipulationernes udfo-
relse under en togvejs indstilling og eventuel til-
bagetagning er angivet ved tal anbragt i rubrik-
kerne for de benyttede h&ndtag m v. S&fremt der
ved en manipulation af h&ndtaget i et felt ind-
virkes pa et andet felt, angives dette ved, at
manipulationstallet ogs^ anfores i sidstnaevnte
felt, men tallet ssettes her i parantes. Hvor sig-
nalgivningen omfatter flere signaler, stilles disse
normalt i raekkefolge hen imod toget, begyndende
med det signal, der er laengst borte fra toget.
Spserring af et hlindtag mod omlsegning under

indstillet togvej angives ved skravering af hlind-
tagets rubrik.
For de sporskifter i en togvej, der befares af

toget, angives tegnene plus og minus med tyk
streg,* medens de tilsvarende tegn for daeknings-
sporskifter m v tegnes med tynd streg.
De p& betjeningsskemaerne for mekaniske sik-

ringsanlaeg anvendte signaturer findes p§ plan 4
under numrene 301-499. Signaturer for elek-
triske sikringsanlaeg findes under numrene 501
-539.
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14. Eksemler p& sikringsplaner
Plan 5, sikringsplan for en station pa dobbelt-

sporet bane, Stationen har laessespor, men er
uden overhalingsspor og udkorselssignaler. Cen
tralapparatet er af Siemens type.

Eksempel: »K0r igennem« for tog fra X.

a) De centralafl^sede sporskifter 106a/b afllises
1 normalstillingen ved omlaegning af h^ndta-
get i felt 6. H^ndtagene i felt 8 og 10 for de
centralafllisede sporskifter 108 a/b og 110 a/b
st^r normalt omlagt (jf afsnit I, pkt 4), og |
for disse h^ndtag vises derfor kun et + i fel-
tets rubrik.

b) Togvejsh&ndtaget (togvejshvirvlen) for »k0r
igennem« fra X omlaegges, hvorved h^nd-
tagene i felt 6, 8 og 10 fastholdes i den om-
lagte stilling, Desuden fastholdes hvirvlen i
felt 3 (for »k0r« fra X) i normalstilling, og
endelig bliver signalhandtaget i felt 2 frit til
omlaegning.

c) Signalhlindtaget i felt 2 for »k0r, igennem«
omlaegges, hvorved indkorselssignal og frem-
skudt signal stilles svarende til »k0r igen-
nem«, og samtidig fastholdes hvirvlen i felt
2 i omlagt stilling.

Tilbagelaegning af togvej en sker i omvendt
raekkefolge.

Plan 6, sikringsplan for en station pa enkelt-
sporet bane. Stationen har krydsningsspor og
laessespor, men har ikke udkorselssignaler. Cen
tralapparatet er af Siemens type,

Forinden en togvej kan indstilles, ma det pa
betjeningsskemaet angivne sporbesaettelsesappa-
rat af den p^ fig 22 viste type betjenes. Denne
manipulation er ikke angivet i betjeningsske
maet.

Eksempel: »K0r ige'nnem« for tog fra Y.

a) Kontrolaflasning for de centralbetjente spor
skifter nr 105 og 112 i normalstilling fore-
tages ved omlaegning af hSndtagene i felt 6
og 11. Sporskifterne nr 105 og 112 forud-
saettes at stat i normalstilling, ligesom spor
skifterne 108 a/b og 109 a/b normalt er af-
l^set.



b) Togvejshvirvlen i felt 15 for „k0r igennem"
fra Y omlsegges, hvorved handtagene i felter-
ne 5—12 fastholdes. Samtidig fastholdes
hvirvlerne i felterne 1, 2, 3, 4, 13 og 14 i deres
normalstilling, og signalhandtaget i felt 15
bliver frit til omlEegning.

c) Signalhandtaget i felt 15 for „k0r igennem"
omlcegges, hvorved indkorselssignalet stilles
pfi „k0r igennem". Samtidig fastholdes hvirv-
len i felt 15 i omlagt stilling, og hvirvlen i
felt 16 bliver fid til omlsegning.

d) Hvirvlen i felt 16 omltegges, hvorvea hand-
taget i felt 16 for det fremskudte signal bliver
frit til omlsegning. Samtidig fastholdes signal
handtaget i felt 15 i omlagt stilling.

e) Signalhandtaget 1 felt 16 omlsegges, hvorved
det fremskudte signal gar i stillingen „hoved-
signalet viser „k0r" eller „k0r igennem"", og
samtidig fastholdes hvirvlen i felt 16 i omlagt
stilling.
Tilbagelsegningen af togvejen sker i omvendt
rsekkefelge.

Plan 7, sikringsplan for en station pa dobbelt-
sporet bane. Stationen har overhalingsspor, Ises-
sespor, udkorselssignaler og togvejsfastlsegning
for ind- og udkorsel samt mekanisk sporbesset-
telsesapparat. Centmlapparatet er af Siemens
tijpe.
Eksempel: „K0r igennem" for tog fra Y.

a) Kontrolaflasningshandtagene omlsegges.
b) Togvejshvirvlen i felt 6 for udkorsel fra spor

2 til X omlsegges og hliver straks spserret
mod tilbagelsegning ved togvejsfastlsegnings-
spserren i felt 5. Samtidig bliver signalhand
taget i felt 6 frit til omlsegning. Endvidere
fastholdes sporskifteh5ndtagene i togvejen af
hvirvlen.

c) Signal D for udkorsel fra spor 2 til X stilles
p5 „k0r", herved bliver hvirvlen i felt 33 fri
til omlsegning.

d) Hvirvleii i felt 33 for „k0r igennem" fra Y
ad spor 2 omlsegges. Ogsa denne hvirvel fast-
holder nu sporskiftehSndtagene i togvejen.
Idet hvirvlen i felt 33 omlsegges, hliver den
spserret mod tilbagelsegning ved togvejsfast-
Isegningsspserren i felt 34, og desuden spser-
res ny indkersel til spor 2 ved hjselp af spor-
bessettelsesapparatet (felt 24, ojet bliver
rodt). Endvidere er signalhandtaget i felt 33

for „k0r igennem" fra Y nu frit til omlseg
ning, og endelig er hvirvlerne i felterne 4, 7,
28, 31 og 32 for fjendtlige togveje hlevet spser
ret mod omlsegning.

e) Signalhandtaget i felt 33 omlsegges, hvorved
iiidkerselssignal og fremskudt signal stilles
svarende til „k0r igennem", og samtidig fast
holdes hvirvlen i felt 33 i omlagt stilling.

f) Toget passerer den isolerede skinne og skin-
nekontakt for indkorsel, der er anhragt ved
sporskifte 119, hvorved togvejsfastlsegningen
i felt 34 for indkorsel ophseves (togvejen op-
loses). Hvirvlen i felt 33 er nu kun spserret
mod tilbagelsegning, s& Isenge signalhandtaget
i felt 33 er omlagt.

g) Toget passerer den isolerede skinne og skin-
nekontakt for udkorsel anhragt ved spor
skifte 112 og udkorselssignalerne D og E,
hvorved togvejsfastlsesningsspserren i felt 5
for udkorsel ophseves. Hvirvlen i felt 6 er nu
ikke Isengere spserret af togvejsfastlsegnings-
spserren mod tilbagelsegning.

h) Signalhandtaget i felt 33 og dermed indker-
selssignal og fremskudt signal stilles tilhage
i normalstilling.

i) Hvirvlen i felt 33 Iscgges i normalstilling.
Hvirvlerne i felt 32 og 33 er nu kun spserret
mod omlsegning gennem sporbessettelsesappa-
ratet.

j) Signalhandtaget for udkorsel stilles i normal
stilling.

k) Hvirvlen i felt 6 for udkorsel fra spor 2 Iseg-
ges tilhage, hvorved sporhessettelsesapparatet
hringes i normalstilling (ojet i felt 24 bliver
hvidt), saledes at hvirvlerne i felt 32 og 33
nu ikke Isengere er spserret af dette apparat
mod omlsegning.

Plan S viser en station, hvor afstanden fra ho-
vedbygningen til sporskifterne i stationens ene
ende er sd stor, at det har vseret nadvendigt at
anbringe 2 signalposter, hvoraf den ene (post 1)
samtidig er kommandopost. Centralapparaterne
er af Siemens type.
Eksemplet er valgt for at vise, hvorledes den i

dette tilfselde nodvendige afhsengighed (stations-
hlok) mellem posterne udfores.

I betjeningsskemaet er kun vist en indkorsels-
togvej fra hver side, idet de ovrige togveje er
ganske tilsvarende.
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Tallene over blokfelterne angiver, hvilket felt
i den anden post pagaeldende blokfelt arbejder
sammen med, f. eks. angiver 201 ovenover felt
13 i post 1, at dette arbejder samraen med felt 1
i post 2, og tilsvarende angiver 113 ovenover felt
1 1 post 2, at dette felt arbejder sammen med felt
13 i post 1,
Indstilling af togvej foregar som folger:
Indkorsel fra X til spor 2 (togvejsindstillingen

foretages forst i den post, der ligger IcEngst borte
fra det ankommende tog).
a) Hvirvlen i felt 2 for sporaflasning for spor 2

omhegges, hvorved handtagene i felt 5, 6, 7 og
9 fastholdes i normalstilling. Samtidig fast-
holdes hvirvlerne for fjendtlige togveje 1 felt
1, 3, 4, 10, 12, 13 og 14 i deres normalstilling.

b) Blokfeltet i felt 2 blokeres, hvorved hvirvlen
i felt 2 fastholdes i sin omlagte stilling. Sam
tidig deblokeres blokfeltet i felt 14 i post 1,
sSledes at hvirvlen i felt 14 bliver fri til om-
lajgning.

c) Sidstnsevnte hvirvel omlsegges, hvorved hvirv
len i felt 2 bliver fri til omliegning, idet dog
sporskiftehandtagene forst skal vsere rigtigt
indstillet. Sa Isenge hvirvlen i felt 14 er om-
lagt, kan blokfeltet i felt 14 ikke blokeres.

d) Kontrolafl&sning af sporskifte 106 i normal
stilling foretages ved omlaegning af handtaget
i felt 7 i post 1.

e) Togvejshvirvlen i felt 2 omlsegges, hvorved
handtagene i felt 6, 7, 9 og 10 fastholdes i
normalstilling. Samtidig fastholdes hvirvlen
i felt 14 i oinlagt stilling sanit hvirvlerne for
fjendtlige togveje i felt 3, 4, 5, 15 og 16 i deres
normalstilling. Endelig bliver signalliandtaget
i felt 3 frit til omlaegning.

f) SignalhSndtaget i felt 3 omlsegges, hvorved
indkorselssignalet stilles pa „k0r". Samtidig
fastholdes hvirvlen i felt 2 i omlagt stilling, og
hvirvlen i felt 1 bliver fri til omlaegning.

g) Hvirvlen i felt 1 omlsegges, hvorved h&nd-
taget i felt 1 for det fremskudte signal bliver
frit til omlaegning, og handtaget i felt 3 fast
holdes mod tilbagelsegning.

h) Handtaget i felt 1 omlsegges, hvorved det
fremskndte signal stilles p& „hovedsignalet
viser kor", og samtidig fastholdes hvirvlen
i felt 1 i omlagt stilling. Tilbagelsegning af
togvejen sker i omvendt rsekkefolge.

Plan 9—10. Station med elektrisk sikrings-
anlseg.

Betjeningsskemaet, plan 9, for et elektrisk sik-
ringsanlseg adskiller sig ikke p& vsesentlig made
fra de foran omtalte skemaer for mekaniske sik-
ringsanlseg. Det bemserkes dog, at man har fun-
det det hensigtsmscssigt at erstatte signatnrerne
-t- og for sporskifters stilling med signaturer,
der direkte angiver pagseldende handtags stilling.
Dette giver en vsesentlig lettelse med hensyn til
h&ndtagene for sporskifteafl5sning, hvor de ved
mekaniske anlseg anvendte + og -h signaturer
kan give anledning til misforstaelser.

Da elektriske sikringsankrg ofte etableres p&
storre stationer med mange togveje og signaler,
ligesom anvendelsen af sporisolationer er meget
almindelig, suppleres betjeningsskemaet med et
oversigtsskema, plan 10, der for hver togvej vi
ser, hvilke signaler og sporisolationer, der med-
virker. De i skemaet anvendte signaturer findes
i plan 4 under numrene 530—539.

Eksempel: Togvej 2, tog fra Iskilde, spor 2.
I togvejen benyttes signalerne k og K, og ret-

ningsviseren viser lodret streg. Sporisolationerne
2, 5, 7, 10, 13 og 16 m& ikke vsere besat. Spor-
isolation 7 bruges ikke alene til at registrere spo-
rets bessettelse, men ogsa til at skabe den i afsnit
II, pnnkt 6 d omtalte afhscngighed mellem udkor-
selssignal og gennemkorselssignal, spor 2.
N&r et tog befarer sporisolation 16, falder ind-

korselssignalet automatisk pa „stop", men tog-
vejsoplosningen indtrseffer forst, nar isolation
13 er befaret og forladt, saint nar isolation 7 er
besat.

14. Gensidige togvejsspaerringer.
I visse tilfselde udfores der savel for mekani

ske som elektriske sikringsanlseg et skema, der
giver en samlet oversigt over et sikringsanlsegs
gensidige togvejsspaerringer og togvejsafhaengig-
heder. De i skemaet anvendte signaturer findes
i plan 4 under numrene 540 og 541. Et eksempel
pa en plan over gensidige togvejsspaerringer er
vist plan 11, der svarer til sikringsanlaegget efter
plan 9.
Eksempel: Togvej 4, udkorsel til 0sted, spor

2. S&vel skemaets vandrette som lodrette linier
ud for „4" aflaeses. Begyndende fra venstre mod

n
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hojre og derp^ ovenfra og nedefter ses det af
skemaet

at udkorsel til 0sted fra spor 2 skal stilles, in-
den gennemkorselstogvejen fra Iskilde kan
stilles,

at indk0rsel fra Iskilde spor 2 er spaerret,
at indkorsel fra Iskilde spor 3 er fri,
at udkorsel til 0sted spor 3 er spaerret,

17-3

at gennemkorsel fra 0sted spor 1 er fri,
at indkorsel fra 0sted spor 1 er fri,
at indkorsel fra 0sted spor 3 er spaerret,
at udkorsel til Iskilde spor 1 er fri,
at udkorsel til Iskilde spor 3 er fri,
at rangering fra depotspor til spor 1 er fri,
at rangering fra depotspor til spor 2 er spaerret,
at rangering til depotspor fra spor 1 er fri,
at rangering til depotspor fra spor 2 er spaerret.

Afsnit III. Mekaniske sikringsanlsg

1. Aflasning af sporskifter ved noglelase
Nogleldsen, plan 12, er sMedes indrettet, at der

til hver las pa stationen horer en nogle med spe-
ciel form. Lasen er endvidere konstrueret saledes,
at noglen ikke kan udtages, nar laseriglen er
trukket ind i lasen.

Afl&sning af sporskifter foretages f eks pa
den made, at noglel^sen anbringes pa handstan-
gen til sporskiftets traekbuk og saledes, at lase
riglen griber ind i et udsnit pa en plade, der er
1 forbindelse med traekbukkens faste dele, fig 11.
Ved opskaering af et nogleaflaset sporskifte i af-
laset stand vil afl^sningen blive odelagt, even-
tuelt uden at det bemaerkes af personalet. Dette
kan rumme en fare, og man undg^r derfor i
almindelighed at nogleaflase sporskifter i spor
med hyppige rangerbevaegelser. Hvor det drejer
sig om nogleafl^sning af to korresponderende
sporskifter, kan man nedsaette muligheden for
opskaering ved at udfore aflasningen som vist fig
12, idet rangeringen igennem de to sporskifter
som regel begynder fra togvejssporet. Betjening
foregar da som folger:
Skal skr&sporforbindelsens sporskifter nr 1 og

2 oplases, benyttes den under stationens kontrol
vaerende nogle, hovednoglen, til opl^sning af daek-
ningssporskifte nr 1. Herved frigores en anden
nogle, mellemnoglen, som sidder indlliset ved
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daekningssporskiftet, men som bliver fri, n^r
hovednoglen er indsat og omdrejet, og sporskif-
tet er omstillet. Mellemnoglen kan nu udtages og
bruges til oplasning af sporskifte nr 2. Salaenge
mellemnoglen er udtaget, er sporskifte nr 1 af-
laset i stilling til korsel mellem sidespor og tog-

N0gLeLaa5.

Traksiang

OpspandingsjerrK

Fig 11. Sporskiftetraekbuk med 2 negleUse.

148



SODB

Togvejsspor Mellemneglelds

Sidespor

Hovednpglelis 'Mellemnoglelds

Fig 12. N0gleafl5sning af korresponderende sporskifter.

vejsspor. Aflasningen af sporskifterne til k0rsel
i togvejsspor foregar i oravendt orden, og da kun
en nogle er fri ad gangen, er forveksling ude-
lukket. Ordningen bar den fordel, at en nogle
garanterer hele skrasporforbindelsens afl&sning.
Hvor rangeringen er af noget storre omfang,

kan trsekbukken forsynes med noglelas med dob-
belt aflasning. Herved opnas, at mellemnoglen
kan udtages, uden at sporskiftet bebover om-
Iscgges og atlases, idet den er indlaset i nederste
noglebul i samme las som gaeldende for boved-
noglen og frigores, nar bovednoglen indssettes i
overste noglebul.
Pa stationer med kun fa sporskifter - og

navnlig bvor disse kun sjseldent omstilles - kan
man indrette det saledes, at noglerne fra spor-
skifternes noglelase skal vsere indsat og omdrejet
i tilsvarende noglelase pa centralapparatet, inden
signal kan stilles. Pa nogle stationer med denne
aflasningsform kan bovednoglerne for alle spor
skifter bave samme nogleprofil. Salamge signalet
er stillet, er noglerne fastboldt i centralapparatet.
Disse sporskifter opfylder derfor kravet for at
indga i centralsikring.

I stedet for at anbringe noglerne fra sporskif
terne i et centralapparat, kan man anbringe nog
lerne i en centrallfis, fig 14. Centrallasen kan
vsere anbragt i nserbeden af det centralapparat,
bvorfra signalerne betjenes. Sporskiftenoglerne,
som skal benyttes til afl&sning af sporskifter eller
aflobssko ved indstilling af en bestemt togvej,
udtages af noglel&sene p& pladsen, anbringes i
centrallasen og omdrejes. Herved frigores en
saerlig nogle, togvejsnoglen, der kun gselder for
den pagseldende togvej. Togvejsnoglen udtages
berefter af centrall&sen og indssettes og omdrejes
i det apparat, bvorfra signalerne betjenes, for
derved at frigore signalet.
De lange, upraktiske transporter af sporskifte

noglerne ude fra pladsen og ind til centrallasen
i stationsbygningen kan undg&s ved, at central
lasen i stedet anbringes i nserbeden af pagsel
dende sporskifter og indrettes med elektrisk af-
bsengigbed til det apjiarat, bvorfra signalerne be
tjenes. Man far ogsa ber garanti for, at spor
skiftenoglerne er indsat og omdrejet i central
lasen samt spserret mod udtagning af denne, sa
Isenge pagseldende signal er stillet.

.V ^ ^ ' • I

'-^CSs

Fig 14. Centrall&s.
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Pa nogle sidespor uden hovedsignaler er spor-
skifterne laset ved nogleaflasning. Sporskiftenog-
lerne opbevares pa naermere i togplanerne fast-
satte stationer.

Pa baner, hvor storste tilladte hastighed over-
skrider 75 km/t, skal sporskiftenoglerne ved side
spor uden hovedsignaler vsere anbragt i en cen-
trallas ved sidesporet, og eentrallasen skal vaere
i afhsengighed af udkorselssignalerne pa nabotog-
folgestationerne.
Ved nogleaflasede sporskifter i togvejsspor for-

syner man som regel sporskifterne med en be-
tjeningslas. Noglel&sen sikrer i sa fald kun, at
sporskiftet aflases i rette stilling, medens betje-
ningsl^sen sikrer tungetilslutningen.
Centralsikringens krav om afhsengighed mel-

lem et signals »k0r«-stilling og de i p^gseldende
togvej indgaende sporskifters stilling og aflas-
ning kan altsa opfyldes ved et nogleaflasnings-
anlseg, som er udfort pa rette mlide. Hvor et spor-
skifte forer ind til flere togvej e, som skal he-
nyttes hurtigt efter hinanden f eks indgangs-
sporskifter pa en krydsningsstation, vil det imid-
lertid ofte vsere upraktisk at anvende nogleaflas-
ning, idet der - i tiden mellem et togs indkersel
i en togvej og f eks et krydsende togs indkorsel
i en anden togvej - skal ske en nogletransport
fra signaltraekbukken (eventuelt eentrallasen) til
sporskiftet, en opl&sning og en omstilling af dette
samt en eventuel ny nogletransport af en anden
nogle fra sporskiftet til signaltrsekbukken. Nogle-
aflasningen erstattes i sadanne tilfselde af cen-
tralaflasning eller eentralbetjening af sporskif
terne.

2. Afla^ning af sporskifter med
sporlase
Den ved DSB anvendte centralaflasning med

tradtrsek er karakteriseret ved, at sporskiftet
omstilles pa stedet ved hjselp af en trsekbuk,
medens aflasningen sker ved en sporlds, som er
anbragt ved sporskiftet. Lasen bevaeges fra et
centralapparat, og dette kan vsere anbragt f eks
i stationskontoret.

Af sporlase findes der flere forskellige former.

Gyldig fra 6/1 1975
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men fselles for dem alle er, at de er udstyret med
en eller to lige rigler, som star i forbindelse
med tungerne, og en krum rigel, der bevaeges
fra centralapparatet. Nar sporskiftet star i en
bestemt endestilling, kan den krumme rigel drej-
es ind i en udsksering i den lige rigel, hvorved
aflasning foretages.
Plan 13 viser princippet i en almindelig spor-

las med en lige rigel. Lasen bestar af en kade-
eller tradtovsskive, som pa oversiden er forsynet
med en krum (cirkular) rigel samt af en lige
rigel, som er forsynet med udskaringer. Kade-
eller tovskiven, hvortil tradtrakket er fastgjort,
kan dreje sig om en aksel. Den lige rigel er fast
gjort til en stang, som star i forbindelse med den
faste mellemstang, der forbinder sporskiftetun-
gerne. Plan 13a viser lasen i uaflaset stilling.
Bevages tradtrakket i pilens retning, drejes den
krumme rigel, sa den gar ind i udskaringen i
den lige rigel, og sporskiftet er nu aflaset til spor
A, plan 13b. Riglen er afpasset sMedes, at den
krumme rigel kun kan bringes ind i udskaringen,
nar sporskiftetungen slutter til sideskinnen. Er
sporskiftet stillet til spor B, vil den lige rigel
vare trukket til hojre, og plan 13c viser da, at
den krumme rigel ikke kan drejes i pilens ret
ning, fordi den vil stode mod den lige rigel. Na-
serne Ni og N2 pa den krumme rigel bar kun
betydning, nar lasen benyttes som trestillingslas
- se senere.

Bevagelsen af sporlasens krumme rigel sker
som navnt fra et centralapparat, hvor der er an
bragt et handtag, som er forbundet med den
krumme rigel ved et dobbelt tradtrak.
Princippet for forbindelsen mellem handtaget

1 centralapparatet og sporlasen fremgar af plan
14. Som det ses, kan sporskifteaflasningshand-
taget kun omlagges, nar sporskiftet star i den
rigtige stilling, og den tilliggende tunge slutter til
skinnen. Ved anvendelse af sarlig stor kraft vil
det dog ved lange tradtrak i nogle tilfalde vare
muligt at omlagge handtaget, selv om sporskiftet
star forkert.
Den omtalte sporlas, plan 13, kan kun aflase

sporskiftet i en stilling, spor A. Lasen har kun
2 stillinger, ^sporskiftet uafldset« og »sporskif-
tet afldset til spor A«, hvorfor den kaldes tostil-
lingslds. Sporlasen med en lige rigel kan kun
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anvendes, n&r tungerne er fast forbundet med
en mellemstang, hvorved b&de den tilliggende og
den fraliggende tunge afl&ses og fastholdes af
sporl^sen.
Er tungerne ikke fast forbundet med en mel

lemstang, som f eks ved sporskifter med be-
tjeningsl^is, skal hver tunge vsere i forbindelse
med en lige rigel. Den ene rigel garanterer da, at
tungetilslutningen er i orden, medens den anden
garanterer, at den fraliggende tunge er kommet
i den rette afstand fra sideskinnen, og betje-
ningsl&sen bar udfort en tilstraekkelig afl^sning
af den tilliggende tunge. En s&dan sporl^s beteg-
nes som tostillingsl&s med to lige rigler.
Skal et sporskifte kunne afl&ses i begge stillin-

ger, og dette er f eks tilfseldet ved alle indgangs-
sporskifter p& enkeltsporet bane, kan det for-
synes med to tostillingsl&se, idet disse da som
regel placeres p& hver sin side af sporet, s&ledes
at den ene l&s l&ser sporskiftet i en stilling, me
dens den anden l^s l&ser sporskiftet i den mod-
satte stilling. Sporskiftet kan dog ogs^ afl^ses
med en trestillingslds med 2 lige og 1 krum rigel
- f eks af den pli plan 15 skematisk viste type.
Denne l&setype bruges navnlig, hvor det ved cen-
tralbetjente sporskifter anses for nodvendigt ved
en sserlig sporl^s at kontrollere centralbetjenin-
gens udforelse: Kontrolafldsning. Trestillings-
l^sen bar 3 stillinger: ^sporskiftet uafldset«, plan
15 a og c, :»sporskiftet afldset til spar A«, plan
15 b, ^sporskiftet afldset til spor B«, plan 15 d.
Til omstilling af trestillingsl5se anvendes i al-
mindelighed i centralapparatet 2 h&ndtag koblet
til samme tr&dtraek; det ene h&ndtag bevseger da
trsekket i den ene retning, og det andet h&ndtag
trsekket i den anden retning, se afsnit III, pkt 9.
Der findes dog h&ndtagskonstruktioner, hvor
man ved omstilling af en saerlig hvirvel p& selve
hlindtaget kan forandre tr&dtrseksbevaegelsens
retning, s&ledes at man kan nojes med et h&nd-
tag.
For at spare plads i centralapparatet samt ned-

ssette antallet af tr&dtrsek kan flere sporskifter,
som regel dog kun to, afl&ses ved et trsek sva-
rende til et h&ndtag i centralapparatet. Dette
gaelder navnlig korresponderende sporskifter i
skrllsporforbindelser, se f eks sporskifterne 1-2,
3-4 og 5-6 i fig 4.

SODB

3. Betjening af sporskifter
Mekanisk betjening af et sporskifte foreg&r

fra et h^ndtag i et centralapparat i forbindelse
med et tr^dtrsek og et sporskiftedrev anbragt ved
sporskiftet som vist p^ plan 1. Drevet bestir i ho-
vedsagen af en skive, hvorover tradtrsekket er
fort, samt af en vinkelvsegtstang, hvortil tr&d-
trsekket er befsestet. Fra den korte arm pa vinkel-
vsegtstangen forer en trsekstang til betjenings-
l&sens mellemstang.
Der findes flere typer sporskiftedrev. Det pli

plan 1 viste er af den s^kaldte »enhedstype«, og
p& figuren er dette drev vist i forbindelse med et
sporskiftebetjeningsh^ndtag i et Siemens central
apparat og en pall&s.
De ved temperaturvariationer opst5ede for-

andringer i tr^dtrsekkenes Isengde udjaevnes ved,
at der i tr&dtrsekkene indbygges s5kaldte spsend-
vaerker, der giver tr^dtraekket en hvilespaending.
For at spaendvserket ikke ved et tr&dbrud skal
omstille sporskiftet, forsynes sporskiftedrevet
med en trddhrudsspserre, der i princippet bestar
af et par klor og fjedre, som holdes spaendt af
tr^dtraekkets hvilespaending. Sker der tr^dbrud,
traekker fjederen sig sammen, hvorved hevaegel-
sen af vinkelvaegtstangen i sporskiftedrevet
standses.

4. EontrolafIS.siiing
Trods de sikkerhedsforanstaltninger, der er

truffet for at undg^ en faresituation som folge
af tr^dbrud (tr^dbrudskontrol som omtalt afsnit
III, pkt 9 samt tr^dbrudsspaerre), er den meka-
niske betjening af sporskifter - navnlig p& lange
afstande - behaeftet med et vist usikkerhedsmo-
ment.

Den storste tilladelige laengde af et tr^dtraek
er bl a afhaengig af, hvorledes anlaegget er ud-
fort, men for centralbetjente sporskifter bor
laengden ikke vaere storre end ca 350 m. Ved
lange tr&dtraek anser man dog ikke den sikring,
man opnkr gennem betjeningsl^sen, for tilstraek-
kelig, og man supplerer da afl^sningen med en
sporl^s, der i dette tilfaelde benaevnes kontrollds.
Da der ved centralbetjente sporskifter med

fjedrende tunger er en saerlig fare for, at der kan



komme s& stor spsending i den fraliggende tunge,
at sporskiftet selvopskccres af tungens fjeder-
kraft, anvender man ogsa kontrolaflasning ved
sadanne sporskifter, der ligger modgaende i tog-
veje, selv om de pagseldende tradtraek er korte.
Som kontrollas benyttes i almindelighed en

sporlas med 2 lige rigler, s&ledes at bade den
tilliggende og den fraliggende tunge aflases, nar
togvej er indstillet.

5. Betjening af signaler.
I almindelighed anvendes eet trSdtrsek til hvert

signal. Betjeningen sker fra et handtag i et cen-
tralapparat i forbindelse med et pa masten an-
bragt signaldrev, fig. 15 a og b, der bl. a. bestar af
en signalforingsskive og en signalforingsarm.
Tradtrsekket er fastgjort til signalforingsskiven,
og en bevsegelse af denne medforer en bevaegelse
af signalforingsarmen ved hjcelp af en rulle,
der lober i en ledekurve p& skiven. Til signal-
foringsarmen er fastgjort en lodret trsekstang,

Fig. 15a. Signaldrev med signalieringsarm (1), rulle (2) og signalfe-
ringsskive (3). Nar skiven drejes i urvisercns retning, vil ledekurven

bringe signalets underste arm i karstilling.

ir

Fig. 15b. Signaldrev. I begge skivens omdrejningsretninger vil ledekur
ven bringe signalets overste arm i kerstilUng.

der forer op til signalarmen. For med eet signal
drev at kunne give b5de „k0r" og „k0r igennem"
er der en signalforingsarm p& hver side af sig-
nalfnringsskiven, og denne har ledekurver af for-
skellig form pa de to sider. En drejning af skiven
i een retning giver „k0r", medens en drejning i
modsat retning giver „k0r igennem". Til omstil-
ling af et signal med gennemkorselsarm er det
derfor kun nodvendigt at benytte eet tr5dtrsek
koblet til 2 signalhandtag, idet oml^gning af det
ene handtag giver een tradtrseksbevsegelse, og
omlajgning af det andet giver modsat tradtrseks
bevsegelse, se i 0vrigt afsnit III, pkt. 9.

I tradtrsekket til et fjerntliggende signal er
der almindeligvis indskudt et spsendvaerk, som
holder tradtrsekket stramt. Indtrseffer der tr&d-

brud, vil spsendvserket trsekke i den ubrudte tr&d,
og herved vil signalforingsskiven dreje sig p5 en
sadan mSde, at et eventuelt p5 „k0r" eller „k0r
igennem" stillet signal g5r ph „stop". Sker der
tradbrud, medens signalet star pa „stop", vil sig-
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Fig. 16a. Signalmast med stopfaldemekanisme (2) og med elektrisk
signalarmskobling (1). Stopfaldemekanismen i normalstilling.

nalet et ojeblik gS „k0r" eller „k0r igennera"
og derefter igen pa „stop".

I enkelte tilfselde (korte tradtrsek) har man
undladt anvendelsen af spsendvserk, men hari sle-
det ved en sserlig slopfaldemekanisme sorget for,
at signalarmen ved tradbrud gar pa »slop«, fig. 16.
Visse hovedsignaler, f. eks. udkorselssignaler

i forbindelse med linieblokanlaig, er indrettet sa-
ledes, at toget efter passagen selv stiller signal
armen pa „stop". I disse tilfaelde er der i stang-
traekket, som forer op til signalarmen, indskudt
en elektrisk signalarmskobling, fig. 16, og kun
n&r denne kobling har strom, vil en bevajgelse
kunne overfores fra tradtrsekket til signalarmen.

i

Fig. 16b. Signalmast med stopfaldemekanisme og med elektrisk signal
armskobling Stopfaldemekanismen udlost ved brud i kaden eller trad-

triekket.

Bliver koblingen stromlos, f. eks. nar toget har
passeret en isoleret skinne bag signalet, falder
signalarmen automatisk pa „stop", idet armen
er indreguleret med overvaigt.
Man har undertiden brug for at kunne kontrol-

lere et signals stopstilling, f. eks. i signalposten
eller stationskontoret. Dette sker ved, at signal
armen styrer en kontakt, som ad elektrisk vej pa-
virker et tableau, fig. 17. Normalt er udforelsen
saledes, at kontakten afbrydes, nar signalarmen
baeves mere end 10° over vandret stilling, og
derved vil tableauet vise „k0r". Hvis den elektri-
ske strom f. eks. ved fejl i batteriet udebliver,
viser tableauet ligeledes „k0r".
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Fig. 17a. Signaltableau,
signalet pa »stop«:.

Fig, 17b. Signaltableau,
signalet pa »kor«.

6. Almindelig beskrivelse af meka-
nisk centralapparat.
Af mekaniske centralapparater findes ved

Statsbanerne fnlgende typer: Siemens, Bruchsals
seldre og nyere, Enhedsapparat, Svenske central-
apparater samt enkelte centralapparater af spe
cial udfnrelse, som dog i hovedsagen ligner de
0vrige apparater. Endvidere findes de sakaldte
traek- og svingbukke. De nsevnte centralapparater
er ret forskellige, men en rsekke omr&der er
alle apparattyper ens:

Sporskifte- og signalhdndtag. Handtagene be-
star af en fast buk, en h&ndstang med hfindfalle
samt en eller flere h^ndtagsskiver. H&ndfallen
tjener til at fastholde h&ndstangen til bukken.
Handtagsskiverne er drejelige cm en aksel med
lejer i bukken, og tradtraekket er fastgjort til ski-
verne, der som regel ikke er i fast forbindelse
med hSndstangen, farend handtaget udklinkes,
d. V. s. hSndfallen trykket ind. En undtagelse fra
denne regel danner signalhandtagene.

For at kendetegne de enkelte h&ndtags funk-
tion er h&ndstaengerne farvede; saledes er spor-
skiftebetjeningshandtag rode, sporskifteaflas-
ningshandtag gronne, signalhandtag gule og ran-
gersignalhftndtag bla.

Togvejs-, sporafldsnings- og frigivningshdnd-
tag. Som regel er der pS de mekaniske central
apparater anbragt hdndtag (pfi Siemens central

apparat kaldet hvirvler), der tjener til at fast
holde handtagene for de i en togvej indgaende
sporskifter og sporspserrer samt til at frigive pa-
gaeldende signalhandtag. Ved Siemens central
apparat svarer hver hvirvel til een togvej, me-
dens hvert togvej shandtag ved de andre mekani
ske apparater svarer til to togveje.
Alle bSndtag og hvirvler er forsynet med skilte,

der angiver, hvilke sporskifter, signaler eller tog
vej e de borer til.
Det mekaniske register. Den afhsengighed, som

onskes mellem sporskifter, sporspaerrer og sig
naler, tilvejebringes ved gennem togvej shandtag
at saette p&gseldende hSndtag i centralapparatet
i afhaengighed af hinanden ved hjaelp af en rsek
ke forskydelige skinner (linealer), hvis bevse-
gelse er afhaengig af paler og klinker: Det me
kaniske register. Bevsegelsen af skinnerne sker
ved togvej shandtagene, og derved fremkommer
de onskede spaerringer, s&ledes at de sporskifte-
hSndtag, som indgar i en togvej, ikke kan ud
klinkes. Endvidere opnas frigivning af signal
handtag, sk de kan omlsegges. Sa laenge et signal
handtag er omlagt, vil det ikke vaere muligt at
stille togvejshandtaget tilbage og dermed frigive
sporskiftehandtagene.
Trddbriid eller opsksering. Som regel er spor

skiftehandtagene indrettet til at vise, om der
er sket et tradbrud i forbindelsen til det tilho-
rende sporskifte. I givet fald kan der da ikke
indstilles togveje, hvori pSgaeldende h&ndtag ind
gar.

7. Signaltraekbuk.
Den simpleste form for et centralapparat er

den todelte signaltraekbuk, fig. 18, som anvendes
pa enkeltsporede haner p& stationer uden
centralsikring. Grundstillingen „stop" af hand
tagene er som regel vandret til den ene side. Et
til den anden side i vandret stilling omlagt hfmd-
tag svarer til signalstillingen „k0r". I begge stil-
linger er handtaget spaerret ved en indklinket
arm, som bringes ud af indklinkning ved at lofte
et lod. Herved opnSs en sadan afhaengighed mel
lem indkorselssignalerne, at de ikke kan stilles
pa „k0r" samtidig.
Ved etablering af centralsikring p& sm&statio-

ner er det ofte saledes, at hvert signal kun beho-
ver at vsere afhsengigt af nogle enkelte sporskif-
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1

Fig. 18. Sigiialtraekbuk.

ters afl&sning, og man kan da ved tilfnjelse af fle-
re hfindtag udvide trakbukken med aflasnings-
handtag for disse sporskifter. Ved en forskydelig
lineal eller lignende gores signalhandtagenes om-
Isegning da afhsengig af, dels at det andet signal
star i normalstillingen, dels at sporskifteaflas-
ningshandtagene er omlagt. Signaltrsekbukken
opstilles i det fri.

8. Svingbuk.
En anden form for centralapparat, der lige-

ledes kan opstilles i det fri, er svingbnkken, fig.
19. Lasene eller signalerne betjenes her ved sving,
der er anbragt i lodret plan, parallel med sving-
bukkens Isengderetning. Hvert enkelt sving bar
en grundstilling, som svarer til handtaget lodret
nedad, men da svingets bevmgelse er 360°, vil
et omlagt handtag ogsa have h&ndtaget lodret
nedad. Om et handtag er omlagt eller ej ses da
p& en viser, et tableau eller lignende. Afhsengig-
heder mellem signalh&ndtag og sporskifteh&nd-
tag skabes ved hjselp af forskydelige linealer, som
bevaeges af togvejsh&ndtag. Hvert sving bar to
omstillingsretninger og er derfor anvendeligt som
trestillingshandtag f. eks. til signaler, som skal
vise tre stillinger: „stop", „k0r" og „k0r igen-
nem". Svingbukken er i sserlig grad egnet til cen-
tralafl&sning pa stationer, hvor der ogsa anven-
des noglelas, idet de fornsevnte linealer, som fri-
giver signalsvingene, pa en nem m&de kan saettes
i forbindelse med noglelSse, sMedes at linealfor-
skydningen forst kan ske, n^r noglerne er ind-

sat og omdrejet. Savel i normalstilling som i
omlagt stilling er svingene indklinket i stativet,
og de ma udklinkes ved et trsek udefter, forinden
omdrejning kan ske.

9. Siemens mekaniske centralappa
rat.

Apparatet, fig. 20 og plan 16, er udfort sa-
ledes, at handtagene i grundstillingen viser skrat
nedad, medens de i omlagt stilling viser skrat
opad.
Gennem paler og klinker er handtagene koblet

til det mekaniske register, der ved denne apparat-
type er placeret umiddelbart ovenover handtage
ne. Bevcegelsen af registerskinnerne foretages i
hovedsagen ved hjselp af hvirvler (togvejshand-
tag) pa registerkassens forside. Hvirvlerne bar
to stillinger: Grundstillingen skrat opad til hojre
og omlagt stilling skrat opad til venstre, og i
begge stillinger holdes hvirvlerne indklinket i
apparatstellet af en fjeder, hvorfor de ma tryk-
kes lidt ind mod apparatet, inden de kan om-
Isegges. Hvirvlerne bar en forholdsvis kort Iseng-
de for derigennem at hegrsense den kraft, man er
i stand til at anvende ved omstillingen, idet be-
fajstigelsesskruer og ovrige dele i registeret er
udfort meget spinkle. Det er derfor absolut for-
budt at anvende void eller vserktoj ved omstil
lingen af hvii'vler.

Fig. 19. Svingbuk.
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Fig. 20. Mekanisk*centralapparat af Siemens type.
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Sporskiftebetjeningshandtagene, plan 17, bar
hver to handtagsskiver, der kun er i fast forbin-
delse med bandstangen, n&r bandtaget er ud-
klinket. Tradtrsekkets to tri\de er fastgjort til
hver sin skive. Nar bandtaget er indklinket,
boldes skiverne i rigtig stilling i forbold til
b&ndstangen ved bjaelp af opskseringsfjederen.
Imellem de to skiver er der desuden anbragt en
tradbrudsfjeder, der boldes spsendt ved stram-
ningen i tradtrsekkets to trade. P& planen er vist
et eksempel pa, bvorledes der tilvejebringes af-
bsengigbed mellem et sporskiftebetjeningsband-
tag, en bvirvel og et signalbandtag. Hvirvlen sid-
der fast pa en aksel, og berpa er desuden anbragt
en foreklinke. Nar bvirvlen omlsegges til venstre,
fores togvejslinealen til venstre, fordi klinken er
anbragt mellem to knaster p& linealen. Denne
kan imidlertid kun bevseges, nar den klinke, der
sidder pa akslen Isengst til bojre, kan drejes
(klinken er anbragt til venstre for en knast pa
linealen). Pa sidstnsevnte aksel er der endvidere
ved en ledforbindelse anbragt en pal, der kun
kan dyppe ned i et udsnit i skiven for sporskifte-
betjeningsbandtaget, nar dette star rigtigt. Om-
vendt vil bandtaget blive fastboldt, sa Isenge
bvirvlen er omlagt.

pa akslen Isengst til venstre er der ligeledes an
bragt en klinke mellem to knaster pa linealen.
Nar denne bevseges, drejes akslen og lofter der-
ved en pal op af et udsnit i skiven pa signal-
bandtaget, saiedes at dette nu er frit til omlseg-
ning.

I bojre bandtagsskive pa sporskiftebetjenings-
bandtaget er der kun eet udsnit, der star ud for
bojre pal, nar bandtaget er i plus. I venstre band
tagsskive er der ligeledes kun eet udsnit, der star
ud for venstre pal, nar bandtaget er i minus.

Som nsevnt boldes tradbrudsfjederen i spsend
af tradtrsekket, og skiverne vil derfor dreje sig
i forbold til binanden, safremt en af tradene
knsekker. Derved forbindres den tilsvarende pal
fra registeret i at dyppe ned i bandtagsskiven,
og der kan derfor ikke indstilles en togvej, bvori
bandtaget indgar. Der opnas pa denne made i
centralapparatet en kontrol med trddbrud. Sa
Isenge en af bandtagsskiverne som folge af et
tradbrud er drejet, kan bandtaget ikke udklin-
kes.

Nar tradtrsekket efter et tradbrud er gjort i
stand, kan skiverne drejes i rigtig stilling med
en opskseringsnogle.

I indklinket stilling boldes bver af bandtags
skiverne i en bestemt stilling i forbold til band
stangen af opskseringsfjederen, og der skal der
for en vis kraft til for at dreje skiverne i forbold
til bandstangen. Ved en opsksering vil bjulflan-
gens tryk mod den fraliggende tunge overfores
til tradtrsekket som et trsek, der vil dreje band
tagsskiverne, medens bandstangen pa grund af
sin indklinkning i centralapparatstativet bliver
staende fast. Udsnittene i bandtagsskiverne vil
da vsere fprskudt i forbold til palerne, og togveje,
bvori pagseldende bandtag indgar, kan derfor
ikke indstilles.

For under en opsksering at muliggore en drej-
ning af skiverne i et sporskiftebetjeningsband-
tag, bvor en pal er nede i en af skiverne, er pa
lerne forsynet med et udsnit, bvori en krans pa
bandtagsskiven kan dreje sig ind ved opskserin-
gen. Kanten pa kransen er afskraet pa en sadan
made, at den ved drejningen trsekker palen ned-
ad. Herved drejer palen sin aksel, og en klinke
pa akslen skubber da til en knast pa opsksz-
ringslinealen, som bevseger sig til venstre. De pa
opskseringslinealen fastnittede klodser forskydes
ved bevsegelsen ben over klinker pa bvirvelaks-
lerne, saiedes at disse bverken kan omlsegges
eller Isegges tilbage.

I almindeligbed er centralbetjente sporskifter
sikret mod utidig omstilling, og i sadanne til-
fselde boldes en af palerne nede i tilsvarende
skive af en fjeder, selv om der ikke er indstillet
togvej. Dette medforer, at samtlige togveje spser-
res, bvis blot eet sporskifte opskseres.

Er et sporskifte derimod ikke sikret mod utidig
omstilling, vil begge paler vsere ude af indgreb
med bandtagsskiverne, sa Isenge der ikke er ind
stillet togvej, og sker der en opsksering, spserres
derfor kun de togveje, bvori pagseldende spor
skifte indgar.
En opsksering markeres i centralapparatet ved,

at en rod flade kommer til syne pa bandtags
skiverne, samt ved at en plombe mellem band-
stang og skiver brydes. Nar skiverne skal brin-
ges tilbage ved brug af opskseringsnoglen, skal
den rode flade drejes mod hdndstangen, plan 18.
Drejes fladen i modsat retning, er der muligbed
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Fig. 21. Dobbelthandtag i forbindelse med en trestillingsspozlas.

for at bringe registret i uorden, idet man risi-
kerer, at en af palerne falder ned i skiven eg
dermed ssetter h^ndtaget sMedes fast, at kun
signaltjenestens personale kan bringe det i or-
den. S&fremt der i dette tilfselde trsekkes h&rdt
i h&ndstangen, vil palen bojes, og reparationen
vanskeliggores.
Opskgeringslinealen er fselles for alle betje-

ningsh&ndtag og hvirvler, og 1 forbindelse med
linealen kan der vsere etableret en kontakt, der
slutter strommen til en klokke, nar linealen be-
vseges.

Sporskifteafldsningshdndtag bar ligeledes to
h&ndtagsskiver og en tradbrudsfjeder, hvis funk-
tion er ganske tilsvarende den under betjenings-
h&ndtag omtalte. I enkelte tilfselde er fjederen
ude af funktion ved, at skiverne er sat i fast
foi'bindelse med h&ndstangen.

P& plan 19 er der vist et sporskiftebetjenings-
h&ndtag i minusstilling samt et sporskifteaflds
ningshdndtag i stilling svarende til et uafldset

sporskifte. Forinden hvirvlen kan omlsegges, skal
betjeningshdndtaget Isegges i plusstilling og aflds-
ningshdndtaget vsere omlagt, sdledes at de af
hvirvlen bevasgede paler kan dyppe ned i ven-
stre hdndtagsskive pd afldsningshdndtaget hen-
holdsvis i hojre hdndtagsskive pd betjenings
hdndtaget.
Til omstilling af en trestillingslds henyttes

dobbelthdndtag, fig. 21, i forbindelse med eet
trddtrsek. Dobbelthandtaget bestdr af to hdndtag
hver med to skiver, som ikke er fast forbundet
med hdndstsengerne. Omlsegges det ene hdndtag,
lober skiverne pd det andet hdndtag med rundt
og spserrer dette imod udklinkning. Hvert hdnd-
tags omlsegning giver forskellig bevsegelsesret-
ning af trddtrsekket. Til hvert hdndtag horer der
som nsevnt to skiver, der kun er i fast forbin
delse med hdndstangen, ndr hdndtaget er udklin-
ket. Skiverne er pd almindelig mdde forbundet
med en trddbrudsfjeder. De to trddender i trdd
trsekket er fastmonteret til hver sin skive i hand-
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taget, og mellem de to andre skiver findes en tov-
strop, som er fort over en strammerulle under
centralapparatet. Ved sadanne aflasningshand-
tag er palen ogsa kun nede i handtagsskiven,
nar der er indstillet togvej.
Undertiden bruges dog til omstilling af en tre-

stillingsISs to handtag ved siden af hinanden,
idet skiverne saettes i fast forbindelse ined til-
horende handstsenger, saledes at pagaeldende
trSdtrsek er uden tr^dbrudskontrol. Fra hSnd-
tagsskiverne fores de to tr^dtrsek til en sakse-
mekanisme, se pkt. 14, der anbringes enten un
der centralapparatet eller udendors i nserheden
af centralapparatet. Fra saksemekanismen og ud
til lasen fores kun eet tradtraek, og dette bevseges
i een retiring, n&r det ene handtag omlsegges,
og i modsat retning, n&r det andet handtag om-
Isegges. Hvor saksemekanisme anveirdes, er der
tilvejehragt gensidig spserring mellem de to til-
horende h&ndtag, s&ledes at disse ikke kan om-
Isegges samtidig. Uden gensidig spserring ville
man kunne l&se med det ene handtag og derefter
oplase med det andet handtag.
Signalhdndtagene er indrettet som de foran

omtalte handtag, dog er der kun een skive, og
denne er i fast forbindelse med handstangen,
idet man her hverken har brug for tradbruds-
kontrol eller opskseringsindretning.
Til indkorselssignaler med hovedarm og gen-

nemkorselsarm anvender man i almindelighed
to hfindtag ved siden af hinanden, og de tilhoren-
de to tr&dtrsek er fort over en saksemekanisme

pS sanime m&de som omtalt under aflasnings-
h&ndtag, medens der fra saksen og ud til sig-
nalet kun fores eet tr&dtrsek. Et sadant signal
kan dog ogsa betjenes fra et dobbelthandtag, der
indrettes omtrent som det beskrevne dobbelt-

h&ndtag til omstilling af en trestillingslas.

Et signalhandtag ma forst kunne omlsegges,
n&r togvej shvirvlen er omlagt, og ved disse hand-
tag er palen derfor normalt nede i handtags
skiven.

Togvejsfastlsegning udfores ofte med en spser-
remagnet af den p& plan 20 viste type, der anhrin-
ges hag pa registerkassen. En aksel, der bevseges
af p&garldende togvejshvirvler, er da forlajnget
igennem registerkassens bagside, og her er der pa
akslen anbragt en klinke, der spserrer hvirvlen
mod tilbagelsegning, sk Isenge magneten ikke har

Fig. 22. SporbestTttclscsappardt udfcirt som nogleapparat.

Strom (ankeret frafaldet). Hvirvlen kan derimod
omlajgges uden hensyn til ankerets stilling. Mag
neten far som regel strom, nar toget har pas-
seret en skinnekontakt med tilhorende isoleret
skinne, og denne strom frakohles, nar hvirvlen
tilbagelsegges. Indtrseffer der fejl, saledes at
spscrren ikke frigiver hvirvlen for tilhagelseg-
ning, indtrykker man en stang i nserheden af
hvirvleiK' efter at en plomhe er hrudt.
Togvejsfastlsegning kan dog ogsa vsere udfort

ved hjselp af jsevn- eller vekselstromsblokfelter,
som nsermere heskrevet under afsnittet om hlok-

apparaternes anvendelse til dette formal.
Sporbescettelsesapparater kan vsere udfort som

nogleapparater, rsekkefolgeapparater eller som
delvis sporisolation. Fuldstsendig sporisolation
findes ikke i forbindelse med mekaniske central-
apparater.
a) Nogleapparater.

Nogleapparatets spserreelementer anbringes
i en kasse pa centralapparatet, fig. 22, og
ovenp& kassen findes tre noglelase med nogle-
huller mserket henholdsvis I, I/II og II.
Samtlige togvej shvirvler er normalt spser-

ret, men ved brug af en nogle kan togveje fri-
gives.
Til apparatet horer to nogler, idet der til

noglehullerne I og II benyttes samme nogle,
medens der til noglehullet I/II benyttes en
anden nogle. Svarende til hvert noglehul findes
et tableali,der normalt er rodt, nar togvejen er
spserret, men skifter til hvidt, nar pagseldende
togvej bliver frigjort ved hjselp af en nogle.



Instruksen for brugen af apparatet er f0l-
gende:

Enkelt togpassage: Den til noglehullerne I
og II svarende negle indssettes i del til tog-
vejssporet svarende n0glebul og omdrejes,
hvorved der frigives for indstilling af een tog-
vej, enten til spor 1 eller spor 2. N0glen for-
bliver spserret i apparatet, indtil hvirvlen at-
ter er lagt tilbage til normalstillingen. Straks
efter togvejens tilbagetagning udtages n0glen.
Krydsning eller overhaling: Den til negle-

hullet I/II svarende nogle indssettes i appara
tet og omdrejes, hvorved der frigores for ind
stilling af to togveje, forst til spor 1 og derpa
til spor 2 eller omvendt. Noglen forbliver
spserret i apparatet, indtil begge togveje er
lagt tilbage. Straks efter togvejenes tilbage
tagning udtages noglen.

Safremt der, efter at en togvej er frigjort
ved hjselp af noglen til noglehullerne I og II,
bestemmes en krydsning eller overhaling pa
stationen, forinden toget er ankommet, skal
noglen straks udtages, hvilket kan ske. nar
togvejshvirvlerne Isegges tilbage i normalstil
lingen. Krydsnings- og overhalingsnoglen I/II
benyttes herefter.

Safremt bestemmelse om krydsning eller
overhaling pa stationen forst trseffes, efter at
det forste tog er taget ind ved hjselp af den
til noglehullerne I og II svarende nogle, yder
sporbessettelsesapparatet ingen garanti for
rigtig indstilling af den anden togvej, ligesom
sporbessettelsesapparatet — i tilfselde af
krydsning eller overhaling med 2 tog efter
hinanden — ingen sikkerhed yder for, at det
tredie af de krydsende eller overhalende tog
tages ind pa det rigtige spor.

Nogleapparatet kan kombineres med en
veksellas, der er indrettet saledes, at kun een
negle kan udtages ad gangen.
Der findes flere typer nogleapparater med

samme form&l, dels til anbringelse pa Siemens
centralapparat, dels til anbringelse pa andre
apparattyper. Negleapparater vil dog ikke
blive anbragt pa nye centralapparater, og de
vil saledes efterhanden udgS.

Da togene ikke er medvirkende ved appa-
ratets manipulation, ligger sikkerheden ude-

lukkende i den rigtige betjening, saledes at
apparatet kun danner et hjselpemiddel til at
undga fejltagelser ved togvejsindstilling un
der almindelig krydsning og overhaling. Ap
paratet yder derfor ingen sikkerhed ved dob-
beltkrydsning eller dobbeltoverhaling.
Pa stationer med nogleapparat skal togvejs-

eftersyn foretages i fuldt omfang.

'« «

Fig. 23. Sporbes^ettelsesapparat udfort som mekanisk raskkefelgeapparat.

b) Rsekkefolgeapparater.
Det mekaniske rsekkefolgeapparats spserre-

elementer anbringes i en kasse p& central-
apparatet, fig. 23, og der findes heri tableau-
er, der normalt viser hvidt, men skifter til
rodt, n^r pagseldende togvejsspor er spserret.
Anvendelsen af apparatet er betinget af, at
der er etableret udkorselssignaler fra de spor,
hvortil der kan stilles indkarselstogveje. N&r
et tog for signal er kort ind pa et spor, og sig-
nalet herefter er stillet p& „stop", og togvejs-
hvirvlen lagt tilbage, vil apparatet bevirke,
at der ikke pany kan stilles indkorselstogvej
til sporet, for der bar vseret stillet en udkor-
selstogvej fra sporet, og denne er stillet til
bage. Rsekkefolgeapparatet er som regel kom-
bineret med automatisk togvej sfastlsegning
for udkorsel, saledes at en udkorselstogvej
ikke kan tages tilbage, for toget eller en del
af dette er kort ud og bar passeret en isoleret
skinne og skinnekontakt. Apparatet yder alt--
s& ingen garanti for, at sporet er frit for vog-
ne, der f. eks. er efterladt af et afgaet tog. Den
sikkerhed, apparatet yder, er endvidere af-
hsengig af, at togvej shvirvlen for indkorsel
Isegges tilbage efter togets ankomst, idet man
ellers kan stille indkorselssignalet lige s& ofte,
man vil.
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Fig. 24. Sporbesaittelscsapparat udfort med spsrremagneter i forbin-
delse med delvis sporisolation.

Det elektriske rtekkefolgeapparat benytter
en togvejsspserremagnet, plan 20, for hvert
togvejsspor til registrering af sporbessettelse.
Nar der skal stilles togvej, nedtrykkes en fod-
kontakt el. lign., eg herved f&r pagseldende
togvejsspserremagnet strom, safremt sporbe-
ssettelsesrelseet for sporet angiver ubesat spor
(ikke synligt for betjeningspersonalet). Spser-
remagneten er forsynet med et tableau, som
skifter fra rodt til hvidt, nar sporet er ube
sat, og hvirvlen kan da omtegges. Forsoges
det at omlajgge hvirvlen, for tableauet viser
hvidt, kan magneten ikke fungere. Det elek
triske rsekkefolgeapparat liar i ovrigt samme
funktion som ovennaivnte mekaniske appa-
rat, men indkorselssignalerne er forsynet med
kohlingsmagnet, og der er etableret automa-
tisk togvejsfastlajgning for indkorselstogveje.
Indkorselssignalerne falder derfor automa-
tisk pa „stop" ved togs indkorsel.
Beskrivelsen af omhandlede rsekkefolge-

apparat gselder udforelsen ved mekaniske sik-
ringsanlseg, men tilsvarende typer findes i
brug ved elektriske sikringsanlseg.
Pd stationer med mekanisk eller elektrisk

rsekkefolgeapparat skal togvejseftersyn fore-
tages i fuldt omfang.

c) Delvis sporisolation.
Delvis sporisolation kan benyttes som spor-

bessettelsesapparat, idet der ved isolering af
en del af togvejssporet (som regel sporet i
perronens Isengde) opnas en registrering af,
om vogne holder i den isolerede del. Til regi
strering og spaerring af togvej e benyttes en
spserremagnet af samme type som anvendt
til togvejsfastlaigning, plan 20. N&r der skal
stilles togvej, ssettes der forst spsending pa

det isolerede spor ved nedtrykning af en fod-
kontakt eller ved indtrykning af en h&nd-
kontakt pa centralapparatet. Er sporet ube
sat, gar strommen videre fra det isolerede
spor til spserremagneten, der tiltrsekker sit
anker og frigiver togvej shvirvlen. Spserremag-
neten er forsynet med et tableau, som skifter
fra rodt til bvidt, nar sporet er nbesat, og
hvirvlen kan da omlsegges. Forsoges det at
omlsegge hvirvlen, for tableauet viser hvidt,
kan magneten ikke fungere. Sikkerheden ved
apparatet beror pa, at man Isegger signal-
handtaget og togvej shvirvlen tilbage efter
hvert togs ankomst. Det bemeerkes endvidere,
at et tog kan afsaette vogne i den uisolerede del
af togvej en, uden at dette registreres. Pa fig.
24 er vist et centralapparat med dette spor-
bessettelsesapparat.
Pd stationer med delvis sporisolation i tog-

vejssporene skal togvejseftersyn foretages i
fuldt omfang.

10. Bruchsals aeldre centralapparat.
Sporskifte- og signalhandtagene viser i grund-

stillingen skrat opad, fig. 25, medens de i omlagt
stilling viser skrat nedad. Registerskinnerne er
svsere, vandret liggende stallinealer, der er an-
bragt umiddelbart under handtagene pa appara-
tets forside. Skinnerne bevseges vandret, enten
til hojre eller venstre af togvej sbandtaget, der
bar tre stillinger: Vandret stilling (normalstil-
lingen) og to yderstillinger. I apparatet er tog
vej shandtagene anbragt ved siden af de ovrige
hSndtag, og forhindelsen mellem disse og regi
sterskinnerne sker ved hjeelp af lodrette linealer,
der bevseges nedad, nar et handtag udklinkes af
normalstillingen. Herved frembringes en spser-
ring mellem registerskinnerne og de lodrette li
nealer, der ikke opbseves, forend handtaget atter
indklinkes i stativet, idet den lodrette lineal nu
bevseger sig yderligere nedad.
Sporskiftebetjeningshdndtagene, plan 21, bar

hver to bandtagsskiver, der kun er i fast forbin-
delse med Uandstangen, nar handtaget er udklin-
ket. Foi at holde skiverne i rigtig stilling i for-
hold til handstangen, medens handtaget er ind-
klinket, findes der pa handstangen en enarmet
vsegtstang, hvis frie ende styrer i et hak i hand-
tagsskiverne. Vsegtstangen holdes normalt p&
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Fig.- 25. Mekanisk centralapparat a£ Biuchsals ^Idie type.

plads ved en plomberet stift, men ved opskse-
ring overklippes stiften, og.skiverne kan da dreje
sig, hvorved der kommer en rnd flade til syne.
Imellem de to skiver findes en tradbrudsfjeder
som ved Siemens handtag.
NSr opsksering bar fundet sted, eller n&r trad-

brudskontrollen bar virket, kan handtaget ikke
udklinkes, eg der kan ikke stilles togvej, hvori
handtaget indgSr. H&ndtagsskiverne bringes p&
plads ved bjselp af opskaeringsnoglen.
Sporskifteaflasningshandtagene er indrettet

som betjeningshandtagene. Ved afl&sning af
sporskifter med trestillingsl&se kan der dog be-
nyttes to handtag med faste skiver i forbindelse
med saksemekanisme (se pkt. 14) eller to hand
tag indrettet som dobbelthandtag efter samme
princip som nsevnt under Siemens centralappa
rat, idet den mekaniske udforelse omtrent er den
samme som dohbeltsignalhfindtaget, plan 22.

iSignalhdndtagenes handtagsskiver er, n&r de
bruges til eenarmede signaler, fastkoblet til
handstangen. Ved betjening af toarmede signa
ler kan der anvendes to enkelte signalhSndtag
enten i forbindelse med saksemekanisme eller
indrettet som dobbelthandtag, plan 22. Ved
hjselp af tandhjul opnas, at tr&dtrsekket bevseges
i forskellig retning.

Togvejsfastlsegning udfores som regel ved
hjselp af jaevn- eller vekselstromsblokfelter som
nsermere beskrevet i afsnit IV om blokapparater.
Sporbesaettelsesapparater udfores p& tilsvaren-

de made som omtalt under Siemens centralappa
rat.

11. Bruchsals nyere centralapparat.
H&ndtagenes grundstilling er som ved Bruch

sals aeldre centralapparat skr&t opad og i om-
lagt stilling skr&t nedad, fig. 26. Registeret er
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Fig. 26. Mekanisk centralapparat af Bruchsals nyere type.

derimod udformet anderledes, og registerskinner-
ne er anbragt i en kasse bag handtagene. Tog-
vejsh&ndtagene, der bevseger registerskinnerne,
er anbragt samme made som ved Bruchsals
ffildre apparat.
Sporsldftebetjeningsbdndtagene, plan 23, bar

to h&ndtagsskiver, der kun er i fast forbindelse
med handstangen, nar handtaget udklinkes.
For at holde skiverne i rigtig stilling i forhold

til handstangen, er der i hver handtagsskive et
kileformet indhak, hvori en fjederbolt holdes
nedpresset af en spsendt fjeder. NSr handfallen
trykkes ind, presses fjederbolten fast mod ski-
vernes indhak, og samtidig hevseges en vinkel-

formet rigel, hvis ene arm ligger ovenover og
pa tvsers af registerskinnerne. Riglen har to yder-
stillinger svarende til handstangens to indklink-
ningsstillinger, og sa Itenge et handtag ikke er
indklinket, star riglen i en sadan midtstilling, at
registerskinnernes klinker hverken kan passere
over eller under riglen. Pa plan 24 er skematisk
vist afhasngigheden mellem sporskifte-, togvejs-
og signalhandtag af enhedstypen, men tegningen
gaelder i princippet ogsa for centralapparater af
Bruchsals nyere type.

Imellem de to handtagsskiver findes som ved
Siemens handtag en tradbrudsfjeder, der ved
tradbrud drejer handtagsskiverne mod hinanden

n



og presser fjederbolten op af indhakkene, hvor-
ved den vinkelformede rigel bevseges sa meget,
at stillingen omtrent svarer til udklinket h&nd-
tag. Togveje, hvori pagEeldende sporskifte indgar,
kan da ikke indstilles. '

Safremt der indtrseffer en opsksering, vil begge
handtagsskiver blive drejet, og fjederbolten vil
ogsa i dette tilfselde blive presset op af indhak
kene, hvorved der sker en spserring i registeret
som foran nsevnt. Under drejningen af skiverne
brydes en plombering, og samtidig kommer en
rod plade til syne. Handtaget bringes after i or-
den ved brug af opskseringsnoglen, idet skiverne
drejes mod handstangen.

Sporskifteaflasningshdndtagene er indrettet
som betjeningshandtag. Til omstilling af en tre-
stillingsl&s kan der dog benyttes to handtag med
faste skiver 1 forbindelse med saksemekanisme,
dobbelthandtag eller eet handtag med hvirvel, af
hvilke de to forstnsevnte aflSsningsmSder i prin-
cippet svarer til det under Siemens apparater om-
talte.

Aflasning af trestillingslas ved et handtag med
hvirvel sker ved, at hSndtagets to skiver hver
for sig kan kobles til handstangen ved forskellig
indstilling af hvirvlen, idet der til hvirvlens to
yderstillinger svarer forskellig bevsegelsesretning
af tradtrsekket. Den faste forbindelse mellem
skive og h&ndstang etableres ved udklinkningen.

Signalhdndtag. Eenarmede signaler betjenes
fra et signalh&ndtag, hvis hfindtagsskive er i fast
forbindelse med h&ndstangen. To-armede signa
ler kan enten betjenes fra to enkelte signalhand-
tag i forbindelse med saksemekanisme eller fra
to handtag indrettet som dobbelthandtag efter
samme princip som naevnt under Siemens cen-
tralapparat. Betjeningen af to-armede signaler
kan dog ogsa ske fra signalhandtag, der er for-
synet med hvirvel indrettet som det foran om-
talte afl&sningshandtag med hvirvel.

Togvejsfastlaegning udfores som regel ved
hjselp af jsevn- eller vekselstromsblokfelter, som
nsermere beskrevet i afsnittet om blokapparater.

Sporbesssttelsesapparater udfores pa tilsvaren-
de made som omtalt under Siemens centralappa-
rat.

12. Centralapparat af enhedstypen,
Dette centralapparat, fig. 27, er det mest mo-

derne af de ved Danske Statsbaner anvendte me-
kaniske apparater, idet man f. eks. hermed kan
betjene sporskifter pa storre afstand end ved for
an omtalte apparater. Handtagene viser i grund-
stillingen skrat opad, og centralapparatet ligner
i ovrigt Bruchsals nyere type.
Sporskiftebetjeningshdndtagene, plan 25 og

26, bar i modsaetning til de tidligere omtalte kun
een skive, og alle handtag er i forbindelse med
spsendvajrk, der er saerlig kraftigt udformet. Ved
tradbrud drejes handtagets skive af spsendvser-
ket, sa at udklinkning ikke kan foretages, og
samtidig bevseges handtagets vinkelformede ri
gel til en midtstilling, s51edes at klinkerne pa
registers kinnerne hverken kan passere over eller
under riglen. Togveje, hvori pagseldende handtag
indgSr, kan da ikke indstilles. H&ndtaget bringes
i orden ved hjselp af opskseringsnoglen.
Sporskiftebetjeningshdndtaget er opskserligt,

idet h&ndtagsskiven drejer sig ved opsksering,
men sker opskseringen, medens der er indstillet
togvej, hvori handtaget indgSr, kan h5ndtags-
skiven kun bevsege sig lidt, og der er derfor sand-
synlighed for, at der vil ske brud et eller andet
sted, hvilket ikke sa udprseget er tilfseldet ved
andre apparattyper. Imidlertid er der ved appa-
ratet opn&et den fordel, at betjeningspersonalet
er forhindret i at omstille et sporskifte med op-
skseringsnnglen, sa Isenge der er indstillet en tog
vej, hvori sporskiftet indgar.
En opsksering af et sporskifte tilkendegives

ved, at en rod plade, der normalt er skjult bag
skiltet pa handtaget, bliver synlig, og samtidig
brydes en plombe. Efter opskseringen kan hand
taget bringes i orden igen ved brug af opskse-
ringsnoglen, idet skiven drejes mod handstangen.
Sa Isenge et handtag er opsk5ret, kan togveje,
hvori handtaget indgar, ikke indstilles, se plan 24.
Sporskifteafldsningshdndtagene er indrettet

som sporskiftebetjeningshandtagene. Til omstil
ling af trestillingslSse anvendes altid dobbelt
handtag, der er udfort efter samme princip som
nsevnt under Siemens centralapparat.
Signalhdndtagenes handtagsskiver er, n5r de

bruges til eenarmede signaler, fastkoblet til hand
stangen. Til omstilling af signaler med to arme
anvendes altid dobbelthandtag.
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Fig. 27. Centralapparafet af enhedstypen.

Afhaengigheder mellem sporskiftehandtag, tog-
vejsh&ndtag og signalh&ndtag tilvejebringes som
vist skematisk pa plan 24.

Togvejsfastlsegning udfores som regel ved
hjaelp af jajvn- eller vekselstromsblokfelter som
nsermere beskrevet i afsnit IV om blokapparater.
Sporbessettelsesapparater udfores pk tilsvaren-

de m&de som omtalt under Siemens centralappa-
rat.

13. Centralapparat af Svenska Ma-
skinverkens type,

Disse centralapparater, fig. 28, ligner i hoved-
sagen enhedstypen.

14. TrMtraek, spaendvaerker og sakse-
mekanismer.

Forbindelsen mellem handtagene i et central
apparat og de forskellige til et anlseg horende

sporskiftedrev, sporlase og signaldrev tilveje
bringes altid ved dobbelt tradtrsek, d. v. s. 2 tr&de
i hvert tr&dtrsek. Man opnar herved en tvangs-
msessig bevsegelse i begge retninger af de sik-
ringsdele, der omstilles ved tr&dtrsekket. Ved om-
Isegning af et handtag er den ene trad trsekkende,
den anden slsek, og ved tilbagelsegningen bliver
det modsat.

TradtraeksbevEegelsen er ved alle handtag og
apparattyper 500 mm, d. v. s. den ene trad bevse-
ger sig 500 mm ind mod centralapparatet ved
omlsegning af et handtag, og den anden trad
bevajger sig 500 mm ud fra centralapparatet.
Spsendvserker. Da lamgden af en trad for-

andrer sig stserkt med skiftende temperatur, vil
det ikke uden videre vsere muligt at overfore
hele den af et handtag frembragte tr&dtrseks-
hevsegelse til pSgteldende sikringsdel. For at und-
ga at for store dele af tr^dtrseksbevEegelsen skal
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Fig. 28. Centralapparat af Svenska Maskinverkens type.

tabes ved opstramning af tradene, m& tradtrsek-
ket reguleres efter temperaturvariationerne. Pa
enkelte anlseg foretages denne regulering ved, at
Signaltjenestens personate under arstidernes
skiften afkorter eller forlsenger tradtrsekket.
Denne form for regulering er dog ikke tilfreds-
stillende, og man benytter derfor spsendvser-
ker, der automatisk giver tradtrsekket en s&-
dan hvilespsending, at tr&denes nedhseng mellem
ophsengningspunkterne kun bliver ganske ringe.
Spsendvserker for sporskiftetrsek anbringes

som regel i kselderen under centralapparatet;
derimod m& spsendvserker for signaltrsek p&
grund af storrelsen anbringes i det fri.
Statsbanerne anvender spsendvserker af for-

skellig konstruktion, men princippet er ens. Pa
plan 27 er vist et spsendvserk af enhedstypen
for sporskiftetrsek. Spsendvserket bestar af to
arme, hvis ene ende er lejret i et stativ, og hvis

anden ende er forsynet med en vsegt. Pa hver arm
er desuden anbragt en tovskive, hvorover der
er fort en trM i tr&dtrsekket. De to arme er for-

bundet med en drejelig klokobling, hvis kloer
kan gribe ind i tsender pa en tandstang, der er
anbragt midl imellem armene. N&r tr&dtrsekket
bevseges ved omlsegning af et handtag i central
apparatet, ksentrer klokoblingen, fordi den ene
tr&d bliver stram og den anden slsek, og kloerne
griber da ind i tsenderne pa tandstangen. Dette
sker straks ved bevsegelsens begyndelse, og
spsendvserkets arme bliver derefter st&ende i en
fast stilling, saledes at tradtrsekket nu blot lober
over spsendvasrkets tovskiver, uden at spsend
vserket i ovrigt pfivirker tradtrsekket.
Ved temperaturvariationer strammes eller

slsekkes begge tr&de i tr&dtrsekket lige meget, og
armene bevseger sig da op eller ned, idet trad
trsekket holdes stramt ved hjselp af vsegtene. Der-
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imod vil klokoblingen ikke ksentre, og kloerne
griber derfor ikke ind i tsenderne.
Saksemekanismer. Til betjening af en trestil-

iingslas eller et signal med to arme kan der som
foran omtalt benyttes to handtag i centralappa-
ratet i forbindelse med en saksemekanisme. De

to tradtrack fra centralapparatet fores da til
saksemekanismen, der anbringes i nserheden af
centralapparatet, medens der fra saksemekanis
men til trestillingslasen eller signalet kun fores
eet tradtrsek. Man sparer pa denne made eet
tradtrsek det meste af vejen ud til l&sen eller sig
nalet. Der anvendes flere typer, og en af disse
er vist pa plan 28 a, b og c, idet plan 28 a viser
saksemekanismen og begge signalh&ndtag Hi og
H2 i normalstillingen. N&r Hi omlsegges, plan
28 b, bevajges den yderste lange del af tradtrtek-
ket i den ene retning, hvorved f. eks. begge sig-
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Fig. 29. Blokapparat med trykknapsparrer og med v«ekkerknapper.
Foipladen aftaget.

nalarme trsekkes p& „kor igennem". Omlsegges
derimod hSndtaget H2, plan 28 c, bevseges den
yderste tradtrseksdel i modsat retning, hvorved
kun den overste signalarm trsekkes pa „kor".
Lsengden af tradtrsek. Uanset anvendelsen af

spsendvserk vil en del af tradtrseksbevsegelsen ga
tabt til opstramning samt til elastisk udvidelse
af tr&dene. Jo Isengere tradti'sekket er, desto mere
gor tabene sig gseldende, og man regner derfor
ved de fleste af Statsbaneimes sikringsanlseg med
folgende grsenser for trseklsengder:

350 m ved betjening af sporskifter.
500 „ „ aflasning af sporskifter.

1000 „ „ betjening af signaler.
Kun under gunstige omstsendigheder, d. v. s.

lige trsek og tk vinkelpunkter, tillader man min-
dre overskridelser af disse Isengder.
Ved store afstande foretrsekker man at ind-

rette anlseggene til elektrisk betjening.

Afsnit IV. Blokapparater.
1. Almindelig beskrivelse af blokap

parat.
Et blokapparat, fig. 29, bestar af en blokkasse,

hvori blokfelterne samt blokinduktoren er mon-
teret. Man skelner mellem vekselstrams- og
jsevnstramsblokfelter. Udenfor blokkassen, be-
skyttet af sserlige dsekkasser, findes trykknaps-
spserrerne, vsekkerknapperne og blokvsekkerne.
Blokkassen. Blokkassen tjener som beskyttel-

seskasse, sfiledes at der ikke udefra kan fore-
tages vilkarlige indgreb i blokfelterne og blok
induktoren. For at man under blokapparatets
betjening kan folge blokfelternes funktion, er der
i kassens forplade anbragt blokojer (et for hvert
felt). Det enkelte oje er som regel aftageligt, sa-
ledes at feltet i givet fald kan manovreres ma-
nuelt gennem Sbningen. Forinden et blokoje kan
aftages, m& en plombering fjernes.

2, Vekselstromsblokfeltet.

Et vekselstromsblokfelt, fig. 30, er en elektro-
magnetisk 15s, hvor lasningen (blokeringen) sker
manuelt, medens oplasningen (deblokeringen)
sker elektrisk, ved at der sendes en vekselstrom
gennem blokmagneten. Vekselstromsblokfelter



Fig. 30. Vekselstromsblokfelt,

arbejder i elektrisk henseende altid sammen to
eg to, saledes at blokering af det ene felt med-
forer deblokering af det andet eller eventuelt af
to andre f. eks. ved linieblok: Samarbejdende
blokfelter. I enkelte tilfselde skal blokering af to
felter foretages samtidigt, og i et s&dant tilfselde
bar de to felter fselles blokknap: Sammenkob-
lede blokfelter.

Blokfeltets hoveddele er: Blokknappen, tryk-
stangen, blokstangen, det elektromekaniske blo-
keringssystem samt Idsestangen og kontaktsyste-
met, fig. 31.

Blokknappen er gennem et Isenkeled forbun-
det med trykstangen, og denne er pa sin neder-
ste ende forsynet med et trykstykke. Ved hjselp
af trykfjedre anbragt om tryk- og blokstang hol-
des de to stsenger i deres overste stilling, men
de kan i ovrigt bevsege sig i forhold til hinanden.
Nedtrykkes blokknappen, overfores bevsegelsen
til blokstangen.

En blokknap m& i ovrigt kun holdes nedtryk-
ket, salsenge blokinduktoren omdrejes. Overhol-
des denne regel ikke, vil der kunne fremkomme
uorden i blokanlsegget, f. eks. ved at en deblo
kering udebliver.

Det elektromekaniske blokeringssystem best&r
af sektorskiven, hemvserket, magnetsystemet og
spserreklinken. Sektorskiven er forsynet med
tsender og bevseger sig, n&r magnetsystemet gen-
nemlobes af en passende vekselstrom. Nedtryk
kes trykstangen, bevseger sektorskiven sig ned-
ad, n&r hemvserket bevseges. Er sektoren der-
imod nede, og bevseges hemvserket, drives sek
toren opad ved hjselp af en fjeder. Ved sek-
torens drejning fremkommer der under med-
virken af en spserreklinke en lasning henholds-
vis en oplasning af blokstangen, idet spserreklin
ken gar ind gennem en udsksering i sektorskivens
aksel.

For at man udefra gennem blokojet kan iagt-
tage et blokfelts stilling, bserer sektoren en farve-
skive, hvis ene halvdel er rod og anden hvid.
Ved samarbejdende felter passettes farveskiver-
ne saledes, at man gennem blokojnene for de to
felter ser samme farve (ved henholdsvis blokeret
og deblokeret felt). Som regel er farveskiverne
endvidere anbragt s&ledes, at de viser hvid farve,
n&r blokfeltet star i normalstillingen. For tiden
findes der dog sserlige regler for farveskiver, der
benyttes til stationsblok.

Et blokfelt er blokeret allerede, nar sektor
skiven bar bevseget sig 3 tsender nedad, og blok
knappen kan da ikke p&ny nedtrykkes. Et blok
felt er deblokeret, n&r sektorskiven har bevseget
sig 9 tsender opad.
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Fig. 31. Skematisk fremstillmg a£ et vekselstromsblokfelts virkemade.
a: Feltet deblokeret. b; Blokknappen nedtrykket. c: Feltet
blokcret, blokknappen sluppet.

-Hjcelpekiinke

Tn^stykke

I v/A VZ

Fig 52. Skematisk frcmstilling af et vekselstromsblokfelt mod eg udcn
hjaelpeklinke.

a: Feltet deblokeret, hjslpeklinken ude af indgreb,
b: Feltet blokeret utilstrakkeligt, blokknappen sluppet. Da

feltet ikke bar hj®lpeklinke, hindrer trykstykket, at bloke-
ringen kan fuldfeies.

c: Feltet blokeret utilstrskkeligt, blokknappen sluppet. Da
feltet bar bjaelpeklinke, bindrer trykstykket ikke, at bloke-
ringen fuldferes.
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Fig. 33. Skematisk fremstilling a'f viikemaden af et vekselstromsblok-
felt med vekselspsrre.

a: Feltet deblokeret.
b: Blokknappcn nedtrykket.
c: Feltet blokeret normalt.
d: Blokknappcn sluppet, uden at feltet er blevet blokeret.

Veksclsparren hindrer lasestangen i at ga op.

Hjxlpeklinken. Afbrydes en bickering ved, at
blokknappen slippes for tidligt (f. eks. efter kun
3 taenders bevsegelse af sektorskiven), vil blo-
keringen som nsevnt ikke kunne genoptages, eg
dette forhold medfcrer derfor, at det samarbej-
dende felt ikke kan blive deblokeret uden indgreb
i apparatet. Da indgreb ofte medforer aflysning
af blokfeltets sikkerhedsmsessige funktion, f. eks.
tillysning af korsel med stationsafstand, bar
man ved visse felter, f. eks. udkorselsfelter ved
linieblok, indfort en hjailpeklinke, fig. 32, der
ved ufuldstsendig bickering hindrer blokknappen
i at bevsege sig sa langt op, at den spserres mod
fornyet nedtrykning.
Lasestangen. Da blokfelter ofte benyttes uden

at skulle samarbejde med et centralapparat (f.
eks. meldefelter), er blokstangen af standard-
hensyn ikke fort ned i blokunderdelen. Blok-
stangens funktion bliver derfor i de tilfselde,
hvor blokfeltet skal samarbejde med central-
apparatet, overfort til en lasestang, der er ind-
rettet uden fast forbindelse med blokstangen,
men som kun holdes trykket op mod denne ved
hjselp af en cm lasestangen anbragt fjeder.

Vekselspserren. De foran omtalte konstruk-
tionsdetailler ved blokfeltet giver ikke sikker-
hed for, at de spserringer, l&sestangen skal ud^
fore under en bickering, under alle omstsendig-
heder bliver tilvejebragt. Bliver f. eks. sektor
skiven ved betjeningsmsessige, mekaniske eller
elektriske fejl st&ende oppe, n&r bickering fore-
tages, vil lasestangen, s&fremt feltet ikke er ud-
styret med hjselpeklinke, indtage deblokeret stil
ling, efter at blokknappen er sluppet. Der eta-
bleres derfor ved blokfelter, hvor nedtrykning af
blokknappen ubetinget skal medfare, at lase
stangen fastholdes i nederste stilling (f. eks. ud-
korselsfelter, signalfelter og togvejsfastlsegnings-
felter), en vekselspserre, fig. 33, som bar til for
mal at holde lasestangen nede, s&snart blokknap
pen bar vseret trykket ned, uanset cm feltet i ov-
rigt er blevet blokeret.

3. Blokinduktoren.
Ved bjselp af blokinduktoren frembringes dels

den til vekselstromsblokfelternes funktion nod-

vendige vekselstrom, dels den til vsekninger (se
nedenfor) nodvendige jsevnstrom. Induktoren er
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Fig. 34. Blokinduktor.

en lille, h5nddrevet dynamo, fig. 34, hvor den
elektriske strom frenibringes af et anker, der
roterer i et af permanente magneter frembragt
magnetfelt.
For at blokeringer og deblokeringer kan fore-

ga fejlfrit, ma induktorhandtaget drejes med en
passende hastighed: Ca. 2 omdrejninger pr. se-
kiind. Endvidere ma der drejes tilstrsekkeligt
Isenge: Ca. 10 omdrejninger.
For at man ikke under benyttelse af vajkker-

knappen skal kunne udsende vekselstrom ved
frem- og tilbagedrejning af handsvinget, er dette
forsynet med en retningsspajrre, saledes at hand
svinget kun kan drejes i een retning.

4. Vsekkerknappen.
Vaskkerknappen tjener til afsendelse af vsek-

kermeldinger. En vaakkerknap ma kun holdes
nedtrykket, s& Isenge blokinduktoren omdrejes,
og vsekningen afgives. Overholdes denne regel
ikke, vil der kunne fremkomme uorden i linie-
blokanlsegget, f. eks. ved at en deblokering ude-
bliver.

5. Blokvaekkeren.
Blokvsekkeren er en elektrisk klokke for jsevn-

strom, medens vekselstrom fra blokeringerne
ikke kan fa klokken til at arbejde. I forbindelse
med kneblen findes en klap, der falder ned,
n&r vsekkeren ringer. Faldknappen rykkes op
igen ved hjselp af en fjedrende anbragt snor, der
ofte er fastgjort til blokknappen, s51edes at klap-
pen rykkes op samtidig med, at blokering fore-
tages.

I forbindelse med de trykknapspserrer, der an-
vendes som passagespserrer, findes endvidere en
langsomt slaende klokke, der ringer, nar pas-
sagespserren er udlnst (hvidt tableau). S&fremt
passagespserren ved fejl ikke kan sta i spserre-
stilling (redt tableau), kan betjeningspersonalet
benytte en omskifter, hvorved klokken omstilles
til at ringe, nar pa.ssagespserren er i spserrestil-
ling.

6. Jaevnstromsblokfeltet.
Et jsevnstrnmsblokfelt, fig. 35, er en elektro-

magnetisk las, hvor lasningen (blokeringen)
sker manuelt, medens oplasningen (deblokerin-

Fig. 35. Jzex-nstroms'blokfelt.
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Fig. 36. Skematisk fremstilling af jaevnstromsblokfeltets virkcmide.
a: Feltet deblokeret,
b: Blokknappen nedtrykket.
c: Feltet blokeret.

gen) sker elektrisk, ved at der sendes en ganske
kortvarig jasvnstrom gennem blokmagneten, fig,
36.

Ofte benyttes jsevnstr0msfeltet 1 forbindelse
med et vekselstromsfelt for at forhindre, at der
foretages en utidig blokering af vekselstrnms-
feltet, og i sSdant tilfselde bar de to felter fselles
blokknap.
Jsevnstromsfeltet er i princippet indrettet gan

ske tilsvarende vekselstramsfeltet, idet dog det
elektromagnetiske blokeringssystem er noget an-
derledes. Pa fig. 36 er jsevnstromsfeltet vist i dets
forskellige stillinger.
Ved felter, der er forsynet med hjselpeklinke,

bemserkes, at feltet ikke kan deblokeres normalt,
nar hjselpeklinken er tradt i funktion, og kunstig
deblokering kan da kun finde sted, s&fremt blok
knappen samtidig nedtrykkes.

7. Trykknapsspserren.
Trykknapsspserren, fig. 37, benyttes i forbin

delse med vekselstromsblokfelter til at forhindre

en utidig nedtrykning af blokknappen, f. eks.
som passagespserre ved indkerselsfelter, hvor
spserren forst udloser, nar tog bar passeret en
isoleret skinne. Vk fig. 38 er spserren vist i dens
forskellige stillinger.
For at man udefra gennem et oje i dsekkassen

kan iagttage trykknapspserrens stilling, er spser
ren forsynet dels med en fastsiddende farveskive,
dels med en pa de bevsegede dele siddende farve
skive. Skiverne er farvet sSledes, at spserren viser
rodt, nar den er i spserrestilling, og bvidt, nar
den er i udlost stilling. Det bemserkes dog, at
spserren kan vise bvidt tableau uden at vsere
egentlig udlost; dette finder sted, nar blokknap
pen boldes nede af hjselpeklinken.
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Fig. 37. Trykknapspsrre med aftaget beskyttelseskasse.

8. Blokspserrer.
Den sikkerhedsmsessige afhsengighed, der skal

etableres mellem et blokfelt og tilsvarende h&nd-
tag i et centralapparat, er ofte af en slidan art,
at der m& indskydes et sserligt organ, blokspser-
ren, mellem blokfeltets tryk- eller lasestang og
handtaget. I det folgende omtales kun de spe-
cielle spserrer, der benyttes i forbindelse med
blokapparater for linieblok pa dobbeltsporet
bane: Omlxgningsspcerren. og gentagelsesspxr-
ren. Tilsvarende spserrer kan ogsk benyttes ved
stationsblokanlseg.
Omlxgningsspserrens opgave er at forhindre

blokeringen af et blokfelt, forend det tilhorende
signal bar vseret stillet p& „k0r" og igen er stil-
let „pa stop". Der skelnes mellem „sent" og „tid-
ligt" udlosende omlsegningsspairrer svarende til,
om blokeringsmuligheden indtrseffer efter hei
eller delvis signalgivning.
Gentagelsesspserrens opgave er at forhindre

mere end een signalgivning for hver deblokering
af pagseldende blokfelt.
Ved dobbeltsporet linieblok skal udkorselsfel-

ter, signalfelter og indkorselsfelter vsere forsynet
med omlsegningsspserre, medens kun udkorsels-
felter skal vsere forsynet med gentagelsesspserre.
Blokspserrerne udfores forskellige alt efter den

type centralapparat, de er i forbindelse med.
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Fig. 38. Skematisk fremstilling af en trykknapsspajrres virkemade.
a: Sparren udlost.

b: Blokknappen nedtrykket.
c: Spsrren i spirrestilling.



Blokspxrrer for mekaniske centralapparater.
Pa Siemens mekaniske centralapparat mon-

teres blokspserrerne direkte pS signalhandtagene,
og de tilherende blokfelter anbringes over disse.
Pa de 0vrige mekaniske centralapparater anbrin
ges blokfelter og blokspserrer i en sterlig del af
centralapparatet sammen med togvejshandtage-
ne, og forbindelsen mellem blokspserrer og signal-
hlmdtag etableres igennem registeret.
Et eksempel pa en omiajgningsspserre er vist

p^ plan 29, hvor et Siemens mekanisk blok- og
signalapparat for en melleniblokpost er sat i
forbindelse med et signalfelt og en omlsegnings-
spaerre. Nar blokfeltet blokeres, holder lasestan-
gen en va;gtstangsarm nede i et udsnit i signal-
hSndtagets omstillingsskive. Dette kan kun ske,
n^r signalhandtaget er i normalstilling, idet der
kun i denne stilling er udsnit for vaegtstangs-
armen i skiven. Safremt blokfeltet er deblokeret,
holdes vsegtstangsarmen loftet af en fjeder. Sig-
nalhfindtaget kan altsa ikke omlsegges, nar fel-
tet er blokeret, og blokfeltet kan kun blokeres,
nar h&ndtaget er i normalstilling.
Forinden blokering foretages, ma handtaget

dog om- og tilbagelsegges. En spaerreklinke lig-
ger normalt under vajgtstangsarmen og forhin-
drer blokeringen. Bringes signalhandtaget pa
„k0r", st0der en pa siden af omstillingsskiven
anbragt bojle mod spajrreklinken og trykker den
til side (udloser omlaegningsspserren), hvorved
den gribes og fastholdes af en hage pS en fang-
klinke. Efter tilbagelsegning af handtaget kan
vsegtstangsarmen nu trykkes ned ved blokering
af blokfeltet. Under denne bevsegelse trykker
vsegtstangsarmen pfi fangklinken, og derved fri-
gores spserreklinken ved fjederpavirkning, sa-
ledes at den igen g&r ind under vsegtstangsarmen,
nar blokfeltet deblokeres. Som det fremg&r af
figuren, udloser bojlen forst omlsegningsspserren,
n&r signalhandtaget og dermed signalet er om-
trent helt omstillet til „k0r", og dette bensevnes
sent udlosende omlsegningsspserre.

P& de andre typer mekaniske centralapparater
er omlsegningsspserren udfort pa tilsvarende ma
de, idet den dog ved udkorselssignalhandtag er
kombineret med en gentagelsesspserre. Denne
trseder i funktion allerede, nar udkorselssignal-
hfindtaget er omlagt ca. en trediedel, og derfor
kaldes den tidligt udlosende. Hvis signalhand

taget Isegges tilbage, forhindrer gentagelsesspser-
ren en fornyet omlsegning, indtil det tilhorende
udkorselsblokfelt blokeres, hvorefter det er blok-
feltets lasestang, som forhindrer ny signalgiv-
ning, indtil feltet deblokeres.

Blokspserrer for elektriske centralapparater.
Ved elektriske sikringsanlseg anbringes linie-

blokapparatet ikke i direkte forbindelse med cen
tralapparatet, og de afhsengigheder, der skal eta
bleres mellem blokfelter og hfindtag i central
apparatet, m& derfor udfores rent elektrisk. Af-
hsengighederne er dog ikke tilvejebragt, saledes
at de fungerer helt som tilsvarende spserrer i
mekaniske centralapparater. F. eks. er en blok-
knap ved mekaniske centralapparater hindret i
at nedtrykkes, sa Isenge tilsvarende hfindtag ikke
star i normalstillingen, medens det ved elektri
ske apparater er muligt at udfore en sadan be-
tjening. Kravet om, at blokering kun ma finde
sted, sSfremt hfmdtaget er i normalstillingen,
skal ogsa vsere opfyldt ved elektriske central
apparater, og blokanlseggene er derfor udfort sa
ledes, at selve blokstrommen er afbrudt, nar
handtaget ikke er i normalstillingen.
Den elektriske omlsegningsspserre i forbindel

se med et indkerselsfelt udfores enten som en

relsekombination eller som et jsevnslromsblokfelt.
Relsekombinationen traeder i funktion, nar

indkorselssignalet. stilles p& „k0r", medens celse-
ernes tilhagestilling til normalstillingen forst
sker, n&r fuldstsendig blokering bar fundet sted.
Udforelsen med relseer giver visse fordele med
hensyn til fejlbetjening af blokapparatet, idet
fejl ikke sa ofte medforer kersel med stations-
afstand.

Jaivnstromsfeltets benyttelse til omlsegnings
spserre sker ved at koble feltets trykstang sam
men med indkorselsfeltets trykstang, saledes at
de to felter blokeres ved samme blokknap. Ud-
losningen af jsevnstromsfeltet indtrseffer, n&r
indkorselssignalet stilles p& „k0r". Udforelsen
med jsevnstromsfelt giver ikke tilsvarende for
dele som relsekombinationen, og fejlbetjening un
der blokering medforer som regel, at linieblok-
ken kommer i uorden.

Den elektriske gentagelsesspserre i forbindel
se med et udkorselssignal udfores enten som
elektrisk trykknapspserre eller som jsevnstroms-
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blokfelt. Da virkemaden og forholdene er gan-
ske analoge for de to udforelsesformer omtales
kun trykknapspserren.
Udlosning af gentagelsesspserren (trykknap

spserren) finder forst sted, n^r udkorselssignalet
har vist „k0r", og signalh&ndtaget Isegges tilbage
mod normalstillingen (ca. 70° fra denne stilling),
hvorfor nedtrykning af blokknappen ikke kan
finde sted for. Forsoges blokknappen nedtrykket
umiddelbart efter udlosning af trykknapspserren,
indtrseffer der en selvspserring, idet der dels ikke
kan blokeres (blokstrommen afbrudt), dels ikke
kan foretages en fuldstsendig tilbagelsegning af
signalhandtaget, hverken pS normal m&de eller
ved brug af nodkontakten for togvejsoplosning.
Arsagen hertil er, at trykknapspserren ved den
angivne betjening kommer i spserrestilling og
holdes mekanisk i denne stilling (kan ikke ud-
loses kunstigt) af blokfeltets hjaelpeklinke, selv-
om blokknappen slippes. I denne spserrestilling
kan togvejsspaerremagneten ikke f& strom for
tilbagelsegning af signalhandtaget, idet man ved
clektrisk betjente udkorselssignaler netop har
sikret sig, at gentagelsesspserren har udlost, inden
togvejsfastlsegningen ophseves. Da betjenings-
personalet som regel skal have signalhandtaget
tilbage i normalstillingen, bl. a. for derved at f&
de i udkorselstogvejen indg&ende sporskifter fri-
gjort, er personalet i et s&dant tilfselde henvist
til at foretage en kunstig blokering af udkorsels-
feltet (korsel med stationsafstand). Benyttes
nodkontakten for togvejsoplosning derpa, vil
gentagelsesspserren blive kunstigt udlost, og sig
nalhandtaget kan da lajgges tilhage.

9. Blokapparatets anvendelse til tog-
vejsfastlsegning.
Togvejsfastlsegning kan udfores enten med

jsevnstroms- eller vekselstromsblokfelter, og det
indrettes s&ledes, at togvejsh&ndtaget (hvirvlen)
kan omlsegges, men signalet ikke stilles pa „kor",
forend blokfeltet er nedtrykket. Ved nedtryknin-
gen fastlsegges togvejshandtaget i omlagt stilling,
og samtidig frigives signalhandtaget. Togvejs
handtaget kan derpa ikke Isegges tilbage, forend
blokfeltet er udlost enten ved togets passage af
en isoleret skinne (jsevnstromsblokfelt) eller ved
deblokering fra kommandoposten (vekselstroms-
blokfelt).

10. Blokapparatets anvendelse til sta-
tionsblokanlaeg.

Under omtalen af centralapparater er det for-
udsat, at den fornodne afhsengighed mellem
sporskifter og signaler kan frembringes ad me
kanisk vej ved anvendelse af et enkelt central-
apparat.

Imidlertid kan den mekaniske afl&sning samt
betjeningen af sporskifter og signaler kun fore
tages sikkert, n&r afstanden fra centralapparat
til sporskifter og signaler holdes indenfor visse
grsenser — jfr. afsnit III, 14 —, og der m& der-
for anvendes flere poster med hver sit central
apparat, sk snart afstandene bliver for store.

I disse tilfselde tilvejebringes den indbyrdes
afhsengighed mellem de forskellige poster ad
elektrisk vej ved stationsblokanlaeg, idet det ind
rettes s&ledes, at der ikke kan stilles signal i
en post, forend ogs& de sporskifter i p&gseldende
togvej, der horer under en anden post, er af-
[&set: Sporafldsning.

Stationsblokanlseg anvendes endvidere til at
ssette een eller flere signal- og sporskifteposter
pS en station i afhsengighed af et kommando-
apparat, sk at der ikke kan stilles signal for ind-,
ud- eller gennemkorsel uden efter forud given
tilladelse af stationsbestyreren: Frigivning.

Stationsblokanlseg kan indrettes pS forskellig
m&de alt efter forholdene, og nedenfor omtales
nogle eksempler:

a) Et eller flere sporskifter p& en station afl&ses
fra en detacheret post i nserheden af spor-
skifterne, medens de ovrige sporskifter samt
alle signaler afl&ses eller betjenes fra en sig-
nalpost anbragt i stationsbygningen eller i
nserheden af denne, plan 30. Inden der kan
stilles signal, skal der da ved hjselp af et vek-
selstromsblokfelt i den detacherede post gives
sporafl&sning til signalposten, hvorved hfind-
tagene i den detacherede post fastholdes i rig-
tig stilling, indtil signalposten ved at blokere
sit samarbejdende blokfelt giver sporafl&s-
ningen tilbage.

b) En del af en stations sporskifter og signaler
betjenes fra en kommandopost, medens resten
af sporskifterne og signalerne betjenes fra en
signalpost, plan 8.



Inden kommandoposten kan stille signal,
skal der da ved hjEelp af et vekselstromsblok-
felt 1 signalposten gives sporaflasning til kom
mandoposten. Inden signalposten kan stille
signal, skal der ved hjselp af et vekselstroms-
blokfelt i kommandoposten gives frigivning
til signalposten, hvorved handtagene i kom
mandoposten fastholdes i rigtig stilling,

c) En stations sporskitter og signaler er delt i
to omrader med hver sin signalpost, og begge
poster er underlagt en kommandopost uden
sporskifte- og signalbSndtag, plan 31. Inden
der kan stilles signal i en post, skal der fra
denne og fra den anden post gives sporaflas
ning til kommandoposten, som derefter giver
frigivning til den post, som skal stille signal.
Pa ovennsevnte m^der og ved kombination af

disse kan en station opdeles i et hensigtsmsessigt
antal betjeningsomrSder, der ved bjselp af sta-
tionsblokanlseg ssettes i sikkerhedsmsessig af-
hsengighed.
N&r der ikke fra en kommandopost er tilstrmk-

kelig oversigt over den del af stationens spor-
omrade, bvor stationsbestyreren skal foretage
togvejseftersyn, kan frigivningen af enkelte tog-
veje underlsegges mindre apparater, der anbrin-
ges p& steder, bvorfra der er oversigt over for-
holdene, f. eks. fra perronerne. S&danne appara
ter kan ligeledes best4 af vekselstroms- eller
jsevnstromsblokapparater, men ofte anvendes i
stedet elektriske trykknapsspserrer eller nogle-
apparater i forbindelse med tableauer.
Afbsengigbeden mellem blokfelter indbyrdes

saint mellem blokfelter og centralapparat tilveje-
bringes pa forskellig mlide alt efter forboldene
og apparattypen.
Ved kommandoapparater, bvor der ikke fin-

des sporskifte- og signalh&ndtag, tilvejebringes
den indbyrdes forbindelse mellem blokfelterne
gennem det mekaniske register, ved at blokfel-
ternes ISsestsenger griber direkte ned imellem
registrets linealer eller klinker. I enkelte tilfsel-
de udfores registret uden bvirvler, idet lasestsen-
gerne forneden er forsynet med en tvserstift.
Fig. 39 viser lasestaengerne i et s&dant 5-delt

blokapparat med tilhorende lineal. Tvserstifterne
ligger i blokfelternes deblokerede tilstand umid-
delbart over linealen, og denne er forsynet med
udsnit, hvori stifterne kan gribe ind. I fig. 39 a
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Fig. 39. Skematisk fremstllling af lasestsnger og register i komman-
doblokapparat uden sporskifte- og signalhindtag.

a: Normalstilling.
b: Stang 4 nedtrykket, linealen bevaeget til venstre og stan-

gerne 2, 3 og 5 spaerret mod nedtrykning.
c: Stang 5 nedtrykket, linealen bevaeget til hojre og staengeme

1, 2 og 4 spaerret mod nedtrykning.

kan lasestaengerne I, 2 og 3 trykkes ned og pi-
gaeldende blokfelter blokeres, uden at linealen
bevaeges. Nar stang 4 trykkes ned, fig. 39 b, be-
vaeges linealen til venstre, saledes at staengerne
2, 3 og 5 ikke kan trykkes ned. Trykkes stang 5
ned, bevaeges linealen derimod til hojre, fig. 39 c,
hvorved staengerne 1, 2 og 4 spaerres i normal-
stilling, medens 3 kan trykkes ned. I nedtrykket
stilling spaerrer stang 1 felt 5, stang 2 felterne
4 og 5 og stang 3 felt 4.
Ved storre blokapparater, eller bvor et blok

apparat anbringes pa et centralapparat med spor
skifte- og signalbandtag, gores betjeningen af
blokfelterne afhaengig af linealer, der bevaeges af
togvejshandtag el. lign. Plan 32 viser eksempler
pa udforelsen af sadanne afbaengigheder mellem
blokfelt og hvirvel. Den pS plan 32, felt 1, viste
afhsengighed benyttes i den sporafldsende post,
saledes at hvirvlen forst omlaegges, n&r spor-
skifterne er rigtigt stillet. Den p& plan 32, felt 2,
viste afhaengigbed benyttes i den signalgivende
post, saledes at der ikke kan stilles signal, for-
end frigivning eller sporaflasning er modtaget.
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Plan 33 viser den nsennere udfnrelse af central-
apparatet i den signalgivende post. L&sestang Li
horer til det blokfelt, som arbejder saminen med
sporaflasnings- eller frigivningsfeltet i den an-
den post. Lasestang L2 bar til form&l at foretage
togvejsfastlsegning.
Pa plan 34 a og b er der skematisk vist et

eksempel p& stationsblokanlseg, hvor et signal-
handtag i en kommandopost er sat i afhsengig-
hed af en detacheret post. Plan 34 a viser, at
signalhandtaget i kommandoposten er bundet i
stopstilling _og ikke kan stilles pa „k0r", for den
detacherede post bar blokeret sit sporaflasnings-
felt og derved bundet sin del af togvejen. Plan
34 b viser, at den detacherede post bar bundet
sin del af togvejen ved at blokere sit sporafl&s-
ningsfelt, og kommandoposten bar derp& ind-
stillet sin del af togvejen og stillet signal. Hele
togvejen er nu bundet af signalet, og sa Isenge sig-
nalet er pa „k0r", kan den detacherede post ikke
loses.

Med hensyn til blokojnenes farve bemserkes,
at to samarbejdende blokfelter i normalstillingen
viser samme farve, og som regel viser felterne
i detacherede poster og signalposter rodt ved blo
keret felt og hvidt ved deblokeret felt.

11. Blokapparatets anvendelse til
dobbeltsporet linieblok.

pa dobbeltsporet bane etablerer man linieblok-
anlseg enten for at undga af- og tilbagemelding
ved toggangens afvikling eller for samtidig her-
med at kunne fa tog til at folge hurtigt efter
hinanden. I sidstnsevnte tilfselde ma der oprettes
mellemblokposter pa strsekningen (som regel dog
kun een).
Med hensyn til blokapparaternes ydre indret-

ning og betjening henvises til den sserlige in-
struks: „Linieblokanlseggene pa dobbeltsporet
bane og deres betjening".
Betjeningen af linieblokken pa den dobbelt-

sporede strsekning mellem to stationer, f. eks.
Vellerup og Egeskov, foregar pa folgende made
— jfr. plan 35:
Vellerup stiller udkorselssignalet pa „k0r", og

nar toget er ekspederet fserdigt, og tiden er inde,
afsendes toget. Efter at togets bageste del bar
passeret udkorselssignalet samt stationens spor-
skifter, falder signalet automatisk pa „stop", og

strsekningen spaerres derved uden betjeningsper-
sonalets medvirken. Nar signalhandtaget herefter
Isegges tilbage, udloses gentagelsesspserren, og
Vellerup kan nu ikke — selv ved en fejltagelse
—• pany stille udkorselssignalet pa „kor". Sig
nalet blokeres derefter ved hjselp af udkorsels-
feltet, og herved bliver det samarbejdende blok
felt, meldefeltet, pa mellemblokposten deblo
keret. Udkorselssignalet kan fremdeles ikke stil
les pa „k0r".
Medens toget er pa vej mod mellemblokposten,

stiller denne sit signal pa „k0r", og nar toget
bar passeret signalet, udloses en trykknapspserre,
passagespserren. Herefter kan posten, nar sig
nalet er stillet pa „stop", pa een gang blokere sit
signalfelt og meldefelt.
Ved denne manovre deblokeres dels indkorsels-

feltet pa Egeskov station, dels udkorselsfeltet pa
Vellerup station, saiedes at udkorselssignalet i
givet fald pany kan stilles pa „kor"; derimod kan
mellemblokpostens eget signal ikke stilles pa
„kor", Egeskov station stiller nu indkorselssig-
nalet pa „k0r", og nar toget er koinmet ind pa
stationen og bar passeret isoleret skinne og skin-
nekontakt i stationens indkorselsende, udloses en
trykknapspserre, passagespserren. Herefter kan
Egeskov, nar indkorselssignalet er stillet pa
„stop", blokere sit indkorselsfelt.
Ved denne manovre bliver mellemblokpostens

signalfelt deblokeret, saiedes at mellembloksig-
nalet i givet fald pany kan stilles pa „kor".
Blokapparaternes opstilling pa stationer og

mellemblokposter er som regel foretaget efter
det pa fig. 40 og 41 angivne princip.
For at tilvejebringe en sikker afvikling af tog-

gangen under benyttelse af blokapparater er der
i forbindelse med de enkelte signalhandtag eta-
bleret de i pkt. 8 omtalte blokspserrer. Blok-
felternes og signalernes udslyr med blokspserrer
er vist pa plan 35 a, hvorlil bemserkes:
Afgangsstationen. Pa afgangsstationen er blok-

feltet, udkorselsfeltet, nonnalt deblokeret. Efter
et togs udkorsel Isegges signalhandtaget tilbage
til normalstillingen, „stop", hvorefter udkorsels
feltet blokeres, og derved spserres signalhand
taget, indtil feltet bliver deblokeret af mellem
blokposten.
Udkorselssignalet er forsynet med en signal-

armskobling, og strommen hertil er afhsengig af
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Fig. 40. Opstilling a£ blokapparater pa stationer. Pilene angiver tog-
retningen.

en isoleret skinne og skinnekontakt, hvorved op-
n&s, at det pagseldende blokafsnit automatisk
spaerres straks ved togets udknrsel fra stationen.
En s&dan spaerring er af sikkerhedsmsessig be-
tydning, da der p& en station kan holde mere
end eet tog pa samme togvejsspor parat til af-
gang. Udkorselssignalets automatiske stopfalden
forhindrer alts& afsendelsen af mere end eet tog
for hver omiajgning af signalhandtaget.
Signalhdndtaget for udkorsel er afhsengigt af

en tidligt udlosende gentagelsesspserre, som be-
virker, at signalhandtaget kun kan omlsegges een
gang for hver deblokering af udkorselsfeltet. Der
opn&s herved, at signalhandtaget bliver spaerret
mod fornyet omlsegning, selv om handtaget kun
bar vaeret delvist omlagt, og der saledes kun bar
vseret vist et mangelfuldt „k0r"-signal. Ved sk-
danne signalhandtag vil der alts& som folge af
gentagelsesspserren fremkomme driftsforstyrrel-
ser, safremt handtagsomlsegningen afbrydes selv
af en lille tilbageg^ende bevsegelse.
Ved anlseg med flere udkorselssignalbandtag

S /Y // 5
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for samme banestraekning benyttes en gentagel
sesspserre, der er faelles for alle signalhandtag for
strsekningen.
Udkerselsfeltet bar pamonteret vekselspserre,

hvorved der tilvejebringes en blokering af signal
hdndtaget alene ved nedtrykning af blokknappen,
uanset om udkorselsfeltet under nedtrykningen
blokeres pd normal mdde eller ej (fejlbetjening,
fejl ved magnetsystem, hemvserk m. v.). Veksel-
spserren supplerer altsd gentagelsesspserren, sd-
ledes at signalhdndtaget ikke kan frigives ved en
simpel nedtrykning af blokknappen.
Udkorselsfeltet er endvidere forsynet med

hjselpeklinke, sdledes at det bliver muligt at fuld-
ende en blokering, sdfremt denne ved en fejl-
tagelse afbrydes, for sektorskiven er kommet belt
ned i endestillingen. Driftsforstyrrelser ved sam-
arbejdende felter kan herved undgds.
Ved anlseg med flere udkorselssignalhdndtag

for samme banestrsekning benyttes der fselles
udkorselsfelt for alle signalhdndtag for strsek-
ningen.

Fig. 41. Opstilling af blokapparater pa mellemblokposter. Pilene angi
ver togretningen.
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Udkorselsfeltets blokknap ei' afhsengig af en
tidligt udlnsende omlEegningsspserre, s&Iedes at
blokknappen kun kan nedtrykkes, after at et
signalh&ndtag for udkorsel bar vseret omlagt og
lagt tilbage til norinalstiliingen. Omlaegnings-
spserren, der bar til bensigt at bindre en bic
kering ved uagtsombed, er tidligt udlosende, og
berved bliver blokknappen frigivet for nedtryk-
ning, selvom udkorselssignalet bar vist et man-
gelfuldt „k0r"-signal.

Mellemblokposten. P& mellemblokposten er
blokfelterne, meldefelt og signalfelt, normalt blo-
keret benboldsvis deblokeret. Samtidig med at
afgangsstationen blokerer sig, bliver meldefeltet
deblokeret. Efter togets passage Isegges signal-
bandtaget tilbage til normalstillingeri, „stop",
bvorefter s&vel meldefelt som signalfelt blokeres
ved fselles blokknap. Derved spserres signalb&nd-
taget, indtil signalfeltet bliver deblokeret af an-
komststationen.

Mellembloksignalet er ikke forsynet med sig-
nalarmskobling, idet der kun kan vsere eet tog p&
strsekningen mellem udkorselssignal og mellem-
bloksignal; nyt tog kan ikke komme ind p&
naevnte strsekning, for mellembloksignalet er ble-
vet blokeret i „stop"-stillingen, og udkorselssig-
nalet pa afgangsstationen derved er blevet deblo
keret. Ved elektrisk betjente signaler findes der
dog automatisk stopfald af bensyn til det elek-
triske signaldrevs konstruktion.

Signalhdndtaget er ikke afbsengigt af en gen-
tagelsesspserre, fordi nyt tog ikke kan komme
ind pa strsekningen mellem afgangsstationen og
mellemblokpost, for denne bar blokeret sit sig
nal i stopstillingen. Signalbandtaget kan derfor
omstilles flere gange for bver deblokering af sig
nalfeltet.

Signalfeltet er forsynet med vekselspserre,
bvorved der tilvejebringes en bickering af sig
nalbandtaget alene ved blokknappens nedtryk-
ning, uanset cm signalfeltet under neddtryknin-
gen blokeres pa normal made eller ej. Veksel-
spserren skal derved sikre, at signalbandtaget blo
keres, sasnart der kan vsere muligbed for, at af
gangsstationen er blevet deblokeret, bvilket kan
vsere sket, nar blokknappen pa mellemblokposten
bar vseret nedtrykket. Signalfeltet bar ikke
bjselpeklinke.

Signalfelt og meldefelt benytter fselles blok
knap, saiedes at bickering kun kan finde sted,
nar begge felter er deblokeret. Betjeningen af
blokapparaterne pa afgangsstationen og mellem
blokpost bliver berved tvunget til at forega i
riglig rsekkefolge.
Blokknappen er afbsengig af en sent udlosen-

de omlsegningsspserre, der bevirker, at blokknap
pen kun kan nedtrykkes, efter at signalbandtaget
bar vseret belt omlagt og er lagt tilbage til nor
inalstiliingen. Omlsegningsspserren, der bar til
bensigt at bindre bickering ved uagtsombed, er
sent udlosende, for at blokknappen ikke skal
blive frigivet for nedtrykning, medmindre pa-
gseldende signalbandtag bar vseret omlagt sa me-
get, at mellembloksignalet virkelig bar vist
„k0r"-signal.
Blokknappen er endvidere afbsengig af en pas-

sagespserre, trykknapsspserren, saiedes at blok
knappen kun kan nedtrykkes, efter at toget ved
passage over en isoleret skinne med skinnekon-
takt bar udlost passagespserren. Udlosningen kan
kun finde sted, nar signalbandtaget er fnldstsen-
dig omlagt.
Ankomststationen. Pa ankomststationen er

blokfeltet, indkorselsfeltet, normalt blokeret.
Samtidig med at mellemblokposten blokerer sig,
bliver indkorselsfeltet deblokeret. Efter togets
ankomst Isegges signalbandtaget tilbage til nor-
malstillingen, „stop", bvorefter indkorselsfeltet
blokeres, men signalbandtaget bliver ikke spser-
ret derved.

Indkorselssignalet er ikke forsynet med sig-
nalarmskobling. Arsagen er tilsvarende som om-
talt ved mellembloksignalet.

Signalhdndtaget er ikke afbsengigt af gcntagel-
sesspserre, og signalbandtaget kan i det bele ta-
get omlajgges uanset indkorselsfeltets stilling,
idet stationsomradet ikke borer til linieblok-
strsekningen.
Indkorselsfeltet er ikke forsynet med veksel

spserre eller bjselpeklinke — jfr. bemserkningen
under signalbandtaget.
Indkorselsfeltets blokknap er af tilsvarende

arsag som angivet for blokknappen ved mellem
blokpost afbsengig af en sent udlosende omlseg
ningsspserre. Blokknappen er endvidere afbsen
gig af en passagespserre som angivet for en mel
lemblokpost.




