
Afsnit V. Elektriske sikringsanlasg.

Fig. 42. Elektrisk centralapparat, type 1912 og 1946.

Ved mekaniske sikringsanlseg er der en grsense
for, i hvor stor afstand man ved brug af trad-
treek kan betjene eller aflSse et sporskifte og be-
tjene et signal. Konimer man ud over denne
grsense, ma man benytte elektriciteten som hjEel-
pemiddel til overforelse af den kraft, der skal
prsesteres for at fa omstillet de naevnte sikrings-
organer. Andre forhold kan dog ogsa bevirke,
at der foretrsekkes elektrisk omstilling fremfor
mekanisk, bl. a. kan pladsforholdene i signal-
posten bave indflydelse pa valget af apparat-
type.

I sajrlige tilfselde benyttes ved mekaniske sik
ringsanlseg elektricitet til omstilling af enkelte
sikringsorganer. S&danne anlseg betegnes dog
som mekaniske sikringsanlseg, og elektriske sik
ringsanlseg er derfpr kun de anlseg, hvor hoved-
parten af sikringsorganerne omstilles ved hjselp
af elektricitet.

Ved Statsbanerne er der i arenes lob anskaffet
flere typer elektriske sikringsanlseg, og de er
navnlig med hensyn til centralapparaternes ind-
retning vidt forskellige. Da enkelte af disse typer
ikke fremstilles mere og iovrigt kun finder an-
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vendelse een eller to stationer, omtales 1 det
folgende kun:
Centralapparat 1912, Centralapparat L.M.E.

1929 samt Centralapparat DSB 1946, med eller
uden mekanisk register.
Typerne 1912 og DSB 1946 med mekanisk re

gister er iovrigt s&ensartet, at de beskrives under
et; for de andre typer vil der kun ske en omtale
af det, der er karakteristisk for p&gseldende an-
laeg.

1. Almindelig beskrivelse af central-
aparat 1912 og DSB 1946 med me
kanisk register.
Betjening af de under et elektrisk sikrings-

anlseg horende sporskiftedrev, sporlase og sig
naler foretages fra et centralapparat, hvor der
til formalet er anbragt en rsekke h&ndgreb af
forskellig form og farve.
Centralapparatet, fig. 42, bestar af et jernstel

dsekket med jernplader, hvoraf nogle er aftage-
lige, for at delene i apparatet kan blive tilgsenge-
lige for vedligeholdelse og fejlretning. Dsekpla-
derne m& kun fjernes af Signaltjenestens per-
sonale.

Hdndgrebenes indklinkning, form og farve.
Betjeningen af et handgreb sker ved, at det drejes
enten til hojre eller til venstre om en vandret
aksel, men drejningen kan forst foretages, efter
at h&ndgrebet er rykket udefter (udklinket), idet
en tap pli h&ndgrebets inderside ellers hindrei
drejningen. I hlindgrebet er der indbygget fjedre,
der forer det ind mod apparatstellet, nar hand-
grebet slippes.
Et h&ndgreb med tilhorende magneter, kontak-

ter m. v. bensevnes et hdndtag.
P& plan 36 er der givet en oversigt over nor-

malt forekommende b&ndgrebs former og farver.
Hdndiagsmagneter. Som regel er et handgrebs

omdrejning — bortset fra indklinkningen—gjort
afhsengig af, at sserlige elektriske betingelser er
opfyldt. For at betjeningspersonalet kan iagt-
tage, om betingelserne er opfyldt eller ej, er
der ovenover hvert h&ndgreb i en sserlig forplade
anbragt et vindue, bag hvilke farvede tableauer
viser, om h^ndgrebet kan drejes, eller om det er
spserret. Tableauerne betjenes af de sakaldte
hdndiagsmagneter. plan 37 er der givet en
oversigt over normalt forekommende tableauer.

Nodtrykknapper. N&r der indtrseffer fejl i et
centralapparat, eller nar der foretages visse sen-
dringer i togekspeditionen, vil h&ndtagsmagne-
terne for h&ndgrebenes tilbagetagning ikke f&
Strom p& normal mSde. Der er derfor ovenover
enkelte tableauvinduer anbragt nodudlosnings-
knapper, ved hvilke der kan foretages en kun-
stig udlosning af p&gseldende hlindtagsmagneter.
Indtrykning af nodknapperne kan dog forst ske,
n&r en plombe er fjernet, og en plade eller lig-
nende er drejet til side.
Skilte. Under tableauvinduer og trykknapper

er der som regel anbragt skilte, hvis tekst an-
giver formalet med p&ga2ldende h&ndtag hen-
holdsvis trykknap.
Sikringer. Under hlindgrebene findes en sik-

ringskasse, der indeholder udskiftelige sikrin
ger, og disse tjener bl. a. til at beskytte de elek
triske anordninger, der stromforsynes over pa-
gseldende sikringer, imod brandfare som folge af
kortslutninger. I hvert felt kan der anbringes
to a tre sikringer, og i nogle tilfselde er det ind-
rettet saledes, at en sikring kun kan udskiftes,
nar en plombe er brudt.

En forveksling af forskellige sikringsstorrelser
er bl. a. forhindret ved at give sikringsbenene
forskellig tykkelse. Forinden en sikring indsset-
tes, ma man for at undga driftsforstyrrelser ud-
vide opslidsningen i sikringens ben med en kniv
el. lign. Af hensyn til pladsforholdene er det ofte
nodvendigt at bruge en speciel tang, nar en sik
ring skal udtages.
P& plan 38 er der givet en oversigt over nor

malt forekommende sikringsstorrelser, disses ud-
seende og benyttelse.
Det mekaniske register. Ovenover h&ndtags-

akslerne findes det mekaniske register, der tje
ner til at skabe onskede mekaniske afhjengig-
heder mellem de enkelte hdndtag. Afhaengighe-
derne tilvejebringes ved hjselp af klinker, der er
anbragt p& st&llinealer, i forbindelse med selve
hSndtagsakslerne, idet disse er udformet s&ledes,
at klinker og aksler kan komme i indgreb med
hinanden.

Hdndtagenes placering. Handtagenes indbyr-
des placering i centralapparatet er afbsengig dels
af pSgseldende stations udformning, dels af sig-
nalpostens beliggenhed og sikringsanlseggets ov-
rige indretning. Der findes imidlertid visse al-



Fig- 43. Fordelingstavler i stromforsyningsanliEg.

mindelige retningslinier, og disse er bepyttet i
eksemplet, plan 39:

I apparatets venstre halvdel er h&ndtagenes
rsekkef0lge: Hovedbanestrsekningen A's indkor-
sels- og udkorselsh&ndtag ordnet efter spornum-
re, derpa folger den sekundsere banestrsekning
B's indkorsels- og udkorselsbandtag ligeledes
ordnet efter spornumre, og endelig folger spor-
skiftebetjenings- og sporskifteaflasningsh&nd-
tagene. I apparatets hojre halvdel er rsekkefolgen
omvendt. Safremt saerlige udsigtsforhold el. a.
gor sig gseldende, placeres alle sporskiftehandtag
i apparatets ene ende.
Sporskiftebetjenings- og sporskifteaflasnings-

handtagene placeres sadan i forhold til hinanden,
at de h&ndtag, der betjener eller afl^ser sjDor-
skifter i en transversal eller en „rangergadeS',
anbringes ved siden af hinanden og sMedes, at
handtagenes rsekkefolge er den samme som den
raskkefolge, hvori sporskifterne passeres. De 0v-

rige h&ndtag anbringes i rsekkefolge svarende
til sporskifternes beliggenhed pa pladsen.
Ved anlseg med flere signalposter indssettes

sporafl&sningshandtagene mellem signalhandta-
gene og sporskiftebetjeningsbandtagene og med
tilsvarende rsekkefolge som angivet for signal-
handtagene.

2. Stromforsyning. Centralapparat
1912 og DSB 1946.
Elektriske sikringsanlseg krsever tilforsel af

elektrisk strom dels for at fa omstillet sporskif-
ter og signaler (motorstrom), dels for at f& eta-
bleret sikringsmsessige kontrolfunktioner, spaer-
ringer og frigivninger (kontrolstrom). Endelig
benyttes der strom til belysning af signaler (be-
lysningsstrom) samt til enkelte andre form&l,
som f. eks. drift af sporisolationer.
Sikringsanlaeggenes stromforsyningsanlseg er

temmelig uens udfort, hvilket i nogen grad skyl-
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mirn.'...^ -m.' :

Fig. 44. AkkumulatoranlzEg for et sterre elektrisk sikiingsanlag.

des lokale forhold, men f0lgende retningslinier
er som regal fulgt:
MotoTstrom: 220 eller 136 volt jsevnstrom fra

bynet, akkumulator eller ensretter.
Kontrolstrom: 34 volt jsevnstrom fra akkumu

lator.

Belysningsstrom: 220 volt jaevnstrom eller 127
volt vekselstrom fra bynet. Ved mindre an-
Iseg kan benyttes lavere spsending.

Sporisolationsstrom: Fra akkumulator eller in-
direkte fra bynet.
Nar man bar valgt at benytte jaevnstrom til

de for anlseggene vigtige motor- og kontrolstrom-
me, skyldes dette bl. a., at denne stromart lader
sig opsamle i akkumulatorer, der kan indeholde
tilstrsekkelig energi til flere timers drift af an-
laeggets motor- og kontrolanordninger, s&ledes
at disse i en vis periode bliver uafhsengige af
stromtilforsel ude fra. P& fig. 43 er der vist en
lade- og fordelingstavle og p& fig. 44 er vist et
akkumulatoranlseg.
Hvor anvendelse af vekselstrom (direkte eller

indirekte) finder sted i elektriske sikringsanlseg,

m& man, n4r det drejer sig om apparater, der er
af afgorende betydning for anlseggets funktion,
indrette stromlobene pa i nodsfald at kunne for-
synes med jsevnstrom fra et akkumulatorbatteri,
eller ogsa mfi anlsegget vsere udstyret med egen
nod-elektricitetsforsyning, f. eks. fra en benzin-
motor med dynamo. Ved mindre anlseg, der er
bygget efter 1946, benyttes akkumulatorbatteriet
for 34 volt til omstilling af sporskifter, signaler
m. v., nar stromforsyningen fra bynettet svigter,
idet der findes en omformer, der kan tilkobles
af betjeningspersonalet.
Den af elektricitetsvaerkerne mest benyttede

netspsending 220 volt finder kun sjseldent an
vendelse i elektriske sikringsanlseg. Spsendingen
m& derfor som regel sendres inden benyttelsen,
hvilket sker ved omformere, ensrettere eller
transformatorer.

3. Betjening af sporskifter, central-
apparat 1912 og DSB 1946.
Et sporskiftebetjeningshindtag, plan 40, kan

indtage to stillinger: Normalstillingen, der sva-
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Fig. 45. Sporskiftedrev type DSB 1946, drev uden betjeningslas sva-
lende til plan 42.

rer til sporskiftets plusstilling, og den omiagte
stilling, der svarer til sporskiftets minusstilling,
jfr. plan 36.
Sporskiftets oinstilling sker ved hjselp af en

elektromotor, der er indbygget i et sakaldt spor
skiftedrev, fig. 45. Motorens traikkraft overfores
gennem tandhjul og tandstang til inellemstangen,
idet der som betjeningsl&s anvendes hage-,
Bruehsals- eller pallas. I nogle tilfselde benjdtes
sporskiftedrev, hvori der er indbygget en betje
ningslas.
Medens man ved mekanisk betjening er i stand

til direkte at mserke, oin tradtrajkket folger med
b&ndtagsbevsegelsen, ma man ved elektrisk be
tjening indfore et for alle motorer fselles hjajlpe-
organ, amperemeteret, p& hvilket det kan iagt-
tages, om og hvorlsenge der sendes strom ud til
en motor, fig. 46. Amperemeteret er derfor an-

bragt saledes, at det kan iagttages ved betje
ning af alle handtag i centralapparatet.
Omlsegges et betjeningshandtag, vil ampere

meteret give udslag, s& kcnge sporskiftemotoren
omstiller sporskiftetungerne (ea. 2 sekunder).
Imidlertid kan man ikke med sikkerhed vide, at
sporskiftet er omstillet, selvom amperemeteret
ophorer at give udslag, thi dette vil ogsa vsere
tilfaildet, safremt der sker en afbrydelse i strom-
lobet ud til motoren f. eks. ved overbraending af
en sikring. Til kontrol med, at sporskiftet om-
stilles fuldstsendigt, findes der derfor ved hvert
h&ndgreb et sserligt kontrolorgan, kontrolmag-
neten, der er i en sadan elekti'isk forbindelse med
kontakter i handtag og i sporskiftedrev, at mag-
neten kun bar strom, sk Isenge der er overens-
stemmelse mellem handtag og sporskifte.
Kontrolmagneten styrer et tableau, der viser
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Fie. 46. Del af en sportavie for et storre elektrisk sikringsanl®g. 1 er
voltmetret, der kan vise batteriemes spaending, 2 er amperemeteret for

motorstremmen.

hvidt, n&r Mndtag og tilsvarende sporskifte er
i overensstemmende stillinger, og rodt, n&r dette
ikke er tilfseldet, plan 37. Magneton styrer end-
videre nogle kontakter, kontrolmagnetkontakter,
der dels benyttes til at skabe den elektriske af-
hsengighed mellem sporskifter og signaler, dels
benyttes til at ssette en for alle sporskifteh&ndtag
faslles klokke, sporskiftevsskkeren i funktion.
Vajkkeren ringer, sa Isenge et kontroltableau viser
rodt, men ringningen kan bringes til ophor ved
fjernelse af en plomberet sikring.
SpoTskiftestromlob. Den strom, der benyttes til

omstilling af et sporskifte, bensevnes motor-
strom, medens strommen til kontrolmagneten
kaldes kontrolstrom.

P& plan 41 a, er vist et simplificeret strom-
skema for elektrisk betjening af et sporskifte.
Strommen fra 34 volt batteriets pluspol er fort

over en 0,7 amp. sikring, der er anbragt plom
beret i centralapparatets sikringskasse. Strom-
men passerer derefter en batterivekslerkontakt,
der omstilles ved hSndgrebets drejning ud fra
en af endestillingerne og tilbagestilles til den vi-
ste stilling ved hjselp af kontrolmagneten. Her-
efter passerer strommen en handtagskontakt,
der st&r som vist, nar handtaget er i plus, men
omstilles, n&r h&ndgrebet drejes til minusstillin-
gen. Strommen fores derpfi fra centralapparatet
ud gennem en kabelkore og over en kontrolkon-
takt 1 i sporskiftedrevet, idet denne kontakts
stilling er den viste, s&lsenge drevet er i ende-
stillingen plus. Fra kontakten i drevet fores
strommen tilbage til centralapparatet gennem en
kabelkore, der er i forbindelse med kontrolmag
neten, og derfra fores strommen til 34 volt bat
teriets minuspol.



P& plan 41 b er handgrebet vist omstillet til
minus, og del ses, at save! batterivekslerkontak-
ten som h&ndtagskontakten nu er skiftet. Herved
er 34 volt batteriet blevet koblet fra, og 136 volt
batteriet blevet koblet til, saledes at dette — gen-
nem en i centralapparatets sikringskasse vseren-
de 10 amp. sikring .— kan sende motorstrom ud
til sporskiftedrevet. Kontrolmagneten er samtidig
blevet stromlos.

P& plan 41 c bar sporskiftedrevet pabegyndt
omstillingen, og sporskiftekontrolkontakt 1 er
blevet omstillet.

P& plan 41 d bar sporskiftedrevet omstillet
sporskiftet til minus, sporskiftekontrolkontakt 2
er blevet omstillet, og kontrolmagneten far nu
Strom fra 136 volt batteriet.

P& plan 41 e er batteriveksleren blevet tilbage-
stillet af kontrolmagneten, og denne far derfor
after strom fra 34 volt batteriet.
Af plan 41 c ses del, at sporskiftedrevet pa et

vilkarligt tidspunkt kan bringes tilbage til sin
udgangsstilling, ved at handtaget Itegges til
bage til dets udgangsstilling. Det bemserkes, at
der i dette tilfselde sker en afbrydelse af mo-
torstrommen over handtagskontakten, som der
for kan blive forbrsendt, dersom denne betje-
ningsform benyttes for ofte.

P& plan 41 f er angivet forholdet under en
opsksering af sporskiftet fra plusstillingen. Da
der i dette tilfaelde lober en forholdsvis stor
strom gennem 0,7 amp. sikringen, brsender denne
over, og derved markeres, at opsksering bar fun-
det sted.

P& en del sikringsanlseg findes der intet
136 volt batteri, og omstillingen af sporskifte-
drevene foregar da ved hjselp af strom fra bynet.

Kontrolstromssikringen bar, som det fremg&r
af det foran beskrevne, til formSl at fremkalde en
markering i centralapparatet, nar opsksering fin
der sted. Sikringerne er normalt plomberet. Ind-
ssetning af en ny kontrolstromssikring ma forst
finde sted, efter at det ude p& stedet er under-
sogt, at sporskiftetunger, betjeningsl&s og stang-.
forbindelser ikke er blevet beskadiget. Samtidig
efterses det, at tungetilslutningen er forskrifts-
msessig s&vel i sporskiftets plus- som minusstil-
ling.
Som tegn p&, at sporskiftedrevet ikke bar ta-

get skade ved opskseringen, vil det hvide kon-

troltableau under handtagets omskiften fra plus
til minus vise sig et ojeblik, og forst nSr dette
er sket, m& en ny kontrolstromssikring indssettes.
Ved enkelte anlseg, hvor der er anvendt en speciel
kontrolstromssikring med tre ben som vist pia
plan 38, kommer det hvide kontroltableau dog
ikke til syne som anfort, og ved disse anlseg kan
sporskiftedrevets funktion kun iagttages p& am-
peremeteret, sS Isenge en ny kontrolstromssikring
ikke er indsat.

Motorstromssikringen, der ikke er plomberet,
bar til formal at begrsense motorstrommens stor-
relse og varighed. Indtrseffer der en hindring mod
sporskiftetungernes omstilling, vil motoren tage
mere strom, og dette vil undertiden medfore en
overbrsending af sikringen, og en fornyelse ma
da foretages.
Forhold ved kontrolmagneten. Det er foran

angivet, at kontrolmagnetens anker styrer de for
afhsengigheden til signalerne nodvendige kontak-
ter, og det er derfor af storste betydning, at mag-
netankeret ikke ved en fejl bliver hsengende til-
trukket under en omstilling. Ved scldre anlseg
opnas der sikkerhed herfor, ved at ankeret me-
kanisk rives fra, nar handgrebet omstilles. Ved
nye anlseg opn&s sikkerheden ved, at b&ndgrebet
spserres mod omlsegning i ca. 15° fra endestil-
lingen, sfifremt ankeret bliver hsengende. Omlseg-
ningen m5 derfor ske i to tempi: Langsomt fra
0°, indtil tableaumagneten viser rodt, og der-
p5 hurtigt. Hvis ankeret f. eks. ved isolationsfejl
i sporskiftestromlobene bliver hsengende, ma
sporskifterne omstilles med h&ndsving.
Betjening af korresponderende sporskifter.

Medens man ved mekaniske sikringsanlseg ved
omstilling af handtag kun kan prsestere en be-
grsenset traekkraft, og man derfor nsesten aldrig
betjener mere end eet sporskifte pr. h5ndtag, er
det ved elektriske sikringsanlseg ssedvanligt at
betjene korresponderende sporskifter ved samme
handtag: Koblede sporskifter. Omstillingen fore-
gar i sadant tilfselde i to tempi, idet der kun om
stilles et sporskifte ad gangen, og saledes at til-
koblingen af det sidstlobende sporskiftedrev sker
automatisk, nar det forste er kommet i den nye
endestilling.
Ved en del seldre anlseg lober det ene drev

forst, n5r der skiftes fra minus til plus, medens
det andet drev lober forst, nar der skiftes fra
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plus til minus. Ved nyei'e aniseg (og iuvrigt ved
de fleste starre anlseg) er del altid det samme
sporskifte, der omstilles f0rst. Der findes ikke
bestemte regler for, hvilket sporskifte der skal
lobe forst, men i almindelighed er dette bestemt
af kabelanlseggets mest okonomiske udforelse.

Sikring mod utidig omstilling. Pa tilsvarende
made som nsevnt ved mekanisk betjente spor-
skifter er der som regel i forbindelse med betje-
ningshandtagene anbragt en sporskiftehandtags-
spserremagnet, der bar til opgave at hindre h&nd-
grebet i at blive omlagt, safremt der befinder
sig vogne eller lign. i og ved pagseldende spor
skifte. H&ndtagsspserremagnetens funktion kan
iagttages ved hjcelp af en bla „pil" i feltets ta-
bleauvindue, idet handgrebet er spserret, nar der
vises en lodret pil, medens h&ndgrebet er frit,
nar pilen er drejet til side, jfr. plan 37.

Pfi fig. 8 er skematisk vist den mest benyttede
form for sikring mod utidig omstilling. Ved ud-
klinkning af handgrebet sluttes en udklinknings-
kontakt, og gennem denne sendes der strom ud
til den isolerede skinne i og ved sporskiftet. Fra
skinnen fores strommen tilbage til h&ndtags-
spserremagneten i centralapparatet, hvorved
magneten tiltraskker sit anker og ophsever spa;r-
ringen af h&ndtaget, og samtidig drejes den bl&
pil til siden. Ved en del seldre anlseg er der i
stedet for en udklinkningskontakt benyttet en for
en rsekke sporskiftehandtag faslles fodkontakt.

Den sikkerhed, der opn&s ved sikring mod uti
dig omstilling, er afhsengig af omstillingstiden for
sporskiftetungerne. Dette forhold er sserlig ud-
prseget ved elektrisk betjening og navnlig ved
koblede sporskifter, idet omstillingstiden i et s&-
dant tilfselde er:

Omstillingstid for h&ndgreb -I- omstillingstid
for forste drev + omstillingstid for andet drev.
Da omstillingstiden for elektrisk betjente spor

skifter andrager ca. 3 sekunder, vil det forstas,
at den sikkerhed, som sikring mod utidig om
stilling byder ved disse anlteg, i hoj grad er af-
hsengig af rangerhastigheden. Er f. eks. Iseng-
den af den del af den isolerede skinne, der ligger
foran sidstlobende sporskifte, lig med 15 m, vil
handtagsspserremagneten yde sikkerhed mod uti
dig omstilling for korsel imod sporskiftet ved
rangerhastighed indtil:

1.5 . 60 . 60

loou . ci +3+0,5) = 8 km/t, idet h&ndtagets
omstillingstid er regnet til 0,5 sekunder, og om
stillingstiden pr. sporskiftedrev 3 sekunder.
Sporisolationen foran sidstlohende sporskifte

bor derfor egentlig vsere storre end foran forst-
lobende.

Safremt handtagsspserremagneten ved en fejl
ikke fungerer, nar sporisolationen indkohles, kan
man benytte en trykknap, h5ds plombering dog
forst ma fjernes.

Elektriske sporskiftedrev kan deles i to hoved-
typer: Drev uden betjeningslds og drev med be-
tjeningslds.
Pa plan 42 er indretningen og virkemaden af

et sporskiftedrev uden betjeningslas (betjenings-
lasen er indbygget i sporskiftet) vist rent ske
matisk. Motorens kraft overfores gennem en ud-
veksling til en koblingsanordning, der p^virker
en tandstang, og denne er gennem en forbindel-
sesstang forbundet med mellemstangen for en
pallas. Fig. 45 viser sporskiftedrev type DSB
1946. Ved sporskiftedrev med betjeningsl&s (be-
tjeningslSsen indbygget i sporskiftedrevet) p&-
virker koblingsanordningen to tandstsenger, der
star i forbindelse med hver sin sporskiftetunge.
Motorens standsning foretages ved, at strom

men automatisk afbrydes over et kontaktsystem,
i det ojeblik drevet indtager den nye endestilling.
Den elektriske forbindelse til drevet sker gen

nem et kabel, der afsluttes i et fordelingshus an
bragt p& drevet eller opsat i umiddelbar nserhed
af dette.

Udveksling og kobling. For at kunne benytte
en forholdsvis lille motor til betjening af spor
skiftetungerne, indskydes der mellem motor og
omstillingsorgan en udveksling, der bestar af
tandhjul eventuelt i forbindelse med en snekke.
Mellem tandhjulsudveksling og tandstsenger

indskydes en koblingsanordning med folgende
form&l:

a) Tandhjulene ma ikke udssettes for en plud-
selig opbremsning, n^r sporskiftetungerne
efter en omstilling standser i endestillingen.

b) Motoren ma kun kunne overfore en begrsen-
set omstillingskraft til tungerne, idet moto
ren, hvis omstillingen er hindret som folge af,
at sten el. lign. bar sat sig i klemme mellem
tunge og sideskinne, skal kunne lohe videre.



c) Sporskiftet skal kunne opskseres, s&Iedes at
hverken lunger, forbindelsesstsenger, betje-
ningslas eller drev lager skade deraf.
Den maksimale omslillingskrafl er ved moder-

ne sporskifledrev 250—350 kg.
Den krafl, hvormed el sporskifles fraliggende

lunge skal p&virkes for al f& drevel opsk&rel, er
ved moderne sporskifledrev 400—550 kg.

Del bemserkes, al enkelle dele i sporskifle-
drevel bliver slidl slserkl, s&freml moloren gen-
nem Isengere lid (over 5 sek.) kommer lil al
lobe, uden al lungerne folger med. Sliddel be-
virker, al drevel f&r nedsal Irsekkeevne.

Kontaktsystem og tungekontrolrigler. Gennem
konlaklsyslemel forelages afbrydelsen af molor-
slrommen, nar drevel bar bragl lungerne i ende-
slilling. Samlidig slulles gennem andre konlak-
ter slrommen lil el konlrolorgan for p5gaeldende
drev, s&ledes al man derigennem f&r konlrol pa,
al drevel bar fungerel rigligl.
Ved brud i forbindelsen mellem Irsekstang og

lunger giver ovennmvnle konlrol ikke absolul
sikkerbed for, al drev og lunger indlager lilsva-
rende slillinger, medmindre der elableres tunge
kontrolrigler i forbindelse med sporskiflel. Disse
konlrolrigler fores af lungerne, og drevel er da
indrellel s&ledes, al den ovennsevnle eleklriske
konlrol forsl kan opnSs, n&r lungerne bar forl
konlrolriglerne ben i slillinger, der svarer lil
drevmekanismens stilling.
Del bemmrkes iovrigl, al konlaklsyslemel ikke

skifler, forend ogsk den fraliggende lunge bar
indlagel den relle stilling, d. v. s. med en tole
rance p& bojsl 3 mm. Af delle fremgar, al ved
eleklrisk beljenle sporskifler m& opmserksom-
beden ved uregelmmssigbeder, f. eks. ved sne-
fygning, ogs5 vacre benledl pa, om den fralig
gende lunge kan komme i endeslilling.
Ved de for 1945 udforle eleklriske sikrings-

anlmg er kun de sporskifler, der befares mod-
g&ende i logveje, forsynel med tungekontrolrig
ler, men ved senere anlaeg er alle i logveje ind-
gaende sporskifler forsynel med lungekonlrol.
Hdndbetjening. For al kunne omslille el spor-

skifle i lilfselde af, al den eleklriske beljening
svigler, er molorens aksel eller en anden driv-
aksel forlajngel ud imod en Sbning i dsekkassen,
s&ledes al der p& akselforlsengelsen kan sselles
el bSndsving.

For el sporskifle mS omslilles med bSndsving,
skal s&vel konlrolslroms- som molorslroms-

sikringen for p5gseldende fell vsere udlagel. Ud-
fores delle ikke, vil kontrolslromssikringen
braende over, medens bibeboldelse af molor-
slromssikringen evenluell kan give anledning lil,
al den, der beljener b&ndsvingel, kommer lil
skade. Efter omstillingen skal handsvinget fjer-
nes fra drevet.
Benyllelsen af b&ndsving m5 ske med slorsle

aglpagivenbed, da der, som del vil forslSs, kan
forelages en omslilling med bandsving, selvom
sporskiftet indgdr i en indstillet togvej.

I den periode, bvor el sporskifle bliver omslil-
lel med bandsving, ma evenluel indsaelning af
molorslromssikringer ved andre bandgreb fore-
ga med ydersle papasseligbed. Indsaelles der nem-
lig fejlagligl en molorslromssikring i del fell,
bvor beljening med bandsving finder sled, vil
sporskiflel kunne omslilles under en vogn, s&-
freml bfindlagels stilling i del givne ojeblik er en
anden end sporskiflels. Sikringen mod ulidig om
slilling er nemlig ikke i funklion i delle lilfaelde.
Til bver signalposl borer der — all efler an-

laeggels slorrelse — el eller flere bandsving; disse
skal opbevares lilgaengelige for beljeningsperso-
nalel, men plomberel af Signalljeneslen.
Anmodningstableauer. I specielle lilfaelde er

del nodvendigl, al pladspersonalel p& en burlig
m&de kan anmode beljeningspersonalel i signal-
poslen om, al omslilling af el besleml sporskifle
onskes forelagel. For bverl sporskiflebandlag
findes der da el arimodningstableau, der skifler
(f. eks. lyser), n&r pladspersonalel beljener en
Irykknap ved sporskiflel. Sporskiflevaekkeren
saetles evenluell samlidig i funklion. Ved belje
ning af pSgaeldende bandgreb bringes lableauel
alter i normalslilling (f. eks. slukkes), og vaek-
ningen opborer. Indg&r del pSgaeldende spor
skifle i en indslillel logvej, vil lableauel kun
skifle, sSlaenge Irykknappen p& pladsen benyl-
les. P& plan 37 er visl anmodningslableau i elek-
Iromekanisk udforelse.

Stedbetjening. I signalposler, der er ubeljenl
en del af dognel, uansel al der skal finde ran-
gering sled gennem postens sporskifler, indrel-
les apparalel sSledes, al pSgaeldende sporskifler
bade kan omslilles fra signalposlen og fra plad
sen.
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Den tekniske indretning af stedbetjeningen
kan vsere forskellig:

a) HIindtagene i centralapparatet kan omstilles
med en elektromagnet, hvis magnetkerne plt-
virker en krumtap pa Iiiindtagsakslen. Pa
pladsen sker betjeningen af sporskiftet da
ved, at en pedal pa sporskiftedrevet nedtryk-
kes, hvorved der sendes en strnm gennem
magneten, sSIedes at handtaget og dermed
sporskiftet omstilles. N&r en togvej, bvori
sporskiftet indg&r, indstilles, afbrydes strom-
men til pedalen automatisk. Endvidere kan
strommen til pedalerne til enhver tid afbry
des ved betjening af en saerlig afbryder i sig-
nalposten. Handtag, der kan omstilles med
magnet, er ikke indklinket i endestillingerne,
men fastholdes i disse ved hjselp af en fjeder.

%

b) Handgrebene i centralapparatet stilles i en
sserlig indklinkningsstilling i 45°, og de er da
udformet med „nsese", jfr. plan 36. Pa plad
sen sker betjeningen af sporskiftet ved, at
et i nserheden af sporskiftet anbragt hand-
tag trykkes over i en yderstilling, hvorved
sporskiftemotoren far strom. N&r handtaget
slippes, hliver det af en fjeder fort tilhage
til udgangsstillingen. Indstilles en togvej,
hvori pSgseldende sporskifte indgSr, er sted-
betjening udelukket.

4. Aflasning af sporskifter, central-
apparat 1912 og DSB 1946.
Elektrisk aflasning af sporskifter kan fore-

tages enten som en fjernafldsning fra central
apparatet eller som en stedafldsning ved spor
skiftet.

a

Fig. 47. Elektrisk sporlas for fjernaflSsning, en sakaldt motorlSs, sva-
rende til plan 43.



Fjernafldsning. Aflasningen sker ved benyt-
telse af et handtag, plan 36, i foi-bindelse med
en elektrisk sporlSs, der er udstyret med to lige
rigler, tilsluttet hver sin tunge, fig. 47. Riglerne
er forsynet med udskseringer, hvori et l&seorgan
fen krum rigel el. lign.) kan ga i indgreb, sa-
ledes at sporskiftetungerne pa denne made spser-
res mod omstilling. L&seorganet betjenes elek
trisk fra centralapparatet ved drejning af hand-
grebet. Til h&ndgrebets grundstilling (lodret
streg) svarer uafl&set sporskifte.
H&ndtaget er indrettet p& samme m&de som

hSndtag for betjening af sporskifter, jfr. plan
40, og der gselder tilsvarende bestemmelser an-
g&ende iagttagelse af amperemeteret under hand-
grebets omstilling, ligesom kontrollen med, om
l&sning henholdsvis oplasning finder sted, sker
ved en kontrolmagnet, der styrer et hvidt-rodt
tableau.

Ved enkelte anlaeg er aflasningshandtaget ud
styret med en h&ndtagsspserremagnet af samme
type, som benyttes til sikring mod utidig omstil
ling. Funktionen er dog en anden, idet spserre-
magneten ved afl&sningsh&ndtag bar til opgave
at hindre hSndgrebets omlsegning, safremt pa-
gseldende sporskifte ikke st&r 1 den stilling, det
skal aflSses i. Ved anlseg, hvor der ikke findes
spserremagnet ved afl&sningsh&ndtagene, ma be-
tjeningspersonalet selv skaffe sig sikkerhed for,
at sporskiftetungerne st^r i afl&selig stilling, in-
den handgrebet omlsegges. StSr tungerne ikke
rigtigt, kan aflSsning ikke finde sted, og der ved-
bliver derfor at gk strom ud til sporlSsen, indtil
h&ndgrebet Isegges tilbage til grundstillingen.
Sikringerne ved aflSsningshandtag bar kun til
opgave at begrsense strommen i tilfselde af kort-
slutning og lign.
Afldsning af flere sporskifter. Af okonomiske

og pladsbesparende bensyn aflases en rsekke
sporskifter ofte ved samme b&ndgreb, f. eks. vil
sporskifter, der forer fra et bovedspor ud til et
laessespor, med fordel kunne aflases sammen.
Ved bfindgrebets drejning afl&ses de enkelte spor
skifter efter binanden, idet der kun l&ses eet ad
gangen. Opl^sningen sker p& tilsvarende m&de,
idet der ved opl&sningsrsekkefolgen af de enkelte
sporskifter tages samme bensyn som nsevnt un
der noglel&se, afsnit III, pkt. 1.

Elektriske sporldse for fjernafldsning iindes i

to udforelsesformer: Laseorganet betjent ved
motor benboldsvis ved magnetsystem.
Af begge typer findes forskellige konstruktio-

ner, men motorlSsen, fig. 47, er den mest benyt-
tede, og denne er skematisk vist p& plan 43. Mo-
torens kraft overfores gennem en tandbjulsud-
veksling og en friktionskobling til Ifiseorganet,
der i dette tilfselde best&r af en aksel med udsnit.

Friktionskoblingen bevirker, at motoren lober vi-
dere, bvis aflSsning af en elter anden grund ikke
er mulig. Motorl&sen er ligesom enbver anden
sporlas uopskserlig, d. v. s. at ISsen eller spor-
skiftet odelsegges ved opsksering i afl&set stilling.
Ved fejl i l&sen kan der foretages opl&sning med
bandsving. Benyttelsen af bandsving m& ske med
storste agtpSgivenbed, idet opl&sning med bSnd-
sving kan foretages, selvom pagseldende sporskif
te indg&r i en indstillet togvej.
Stedafldsning. Afl&sningen sker ved benyttel-

se af en trykknap i forbindelse med en elek
trisk sporl&s, beregnet til afl&sning pa stedet,
idet l^sen, fig. 48, er udstyret med to lige rig-
der, der er tilsluttet bver sin tunge. Riglerne
er forsynet med udskseringer, bvori en krum ri
gel kan gk i indgreb. Den krumme rigel omstil-
les ved drejning af et b&ndgreb anbragt p& selve
sporlfisen, men drejning fra afl&set til opl&set
stilling er normalt bindret, idet et magnetanker
spajrrer bSndgrebets aksel. Forst efter at en
trykknap i signalposten er trykket ind og om-
drejet, kan b&ndgrebet omstilles. S&fremt der er
indstillet togvej e, bvori pSgaeldende sporskifte
indgSr, vil oplasning dog ikke kunne foretages.
Trykknappen er forsynet med en graveret linie,
der st&r lodret, n&r b&ndgrebet ved l&sen er spaer-
ret mod opl&sning.
Flere ISse kan betjenes ved samme trykknap,

og kontrollen med, at l&sene st&r i afl&set stil
ling, d. V. s. om bfmdgrebet p& l&sene er spserret,
sker i posten ved et kontrolrelse, der er forsynet
med et bvidt-rodt tableau. Hvidt angiver afl&set,
rodt angiver, enten at trykknappen er indtrykket,
eller at l&sen st&r i uafl&set stilling. S&vel tryk
knap som kontrolrelae kan anbringes uden for
centralapparatet, men som regel anbringes tryk
knappen i et felt, og kontrolrelseet findes da bag
tableauvinduet i feltet.

Elektrisk sporlds for stedafldsning er vist pa
fig. 48. Handgrebet er p&sat den aksel, der for-
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Fig. 48. Elektrisk sporlas for stedaflasning, fti sakaldt magnetlas.

neden bserer den krumme rigel. I afl&set stilling
kan h^ndgrebet som nsevnt ikke uden videre
drejes, idet en magnet hindrer dette. Magneten
m& derfor forst have strom, hvilket sker under
den fnrste del af h^ndgrebets omdrejning, for-
udsat at farnsevnte trykknap i centralapparatet
er indtrykket. Som tegn p&, at magneten far
Strom, tsendes en tableaulampe ved siden af
handgrebet, n&r dette drejes. MagnetlSse er lige-
som andre sporlase uopskserlige.
Ved fejl i ISsen kan der foretages oplasning

med en hjaelpenogle. Benyttelse af denne nogle
mS ske med storste agtp&givenhed, idet oplas
ning kan ske, selvom pagseldende sporskifte ind-
g&r i en indstillet togvej.

5. Betjening af signaler, centralappa-
rat 1912 og DSB 1946.
Et signalh&ndtag, plan 45, fungerer bSde som

togvej shandtag og signalhSndtag og benaevnes
derfor ofte togvej ssignalhandtag. H&ndgrebet kan
som regel indtage 3 stillinger, plan 36:
Normalstillingen: Pilen lodret.
Omlagt til venstre: Pilen vandret, visende mod

venstre.

Omlagt til hojre: Pilen vandret, visende mod
hojre.
Forstnsevnte stilling svarer til signalstillingen

„stop", medens sidstnsevnte to stillinger svarer
til signalstillingen „k0r" for to indbyrdes fjendt-
lige togveje under benyttelse af samme eller for-
skellige signaler.
Omlsegning af signalhandtag skal udfores i to

tempi, plan 36.
Omlsegning fra 0° til U5°. Under denne del af

omlsegningen sker der gennem det mekaniske
register en afprovning af, om de i pagaeldende
togvej indgaende hSndgreb for sporskiftebetje-



ning og sporskifteafllisning stUr rigtigt. Endvide-
re afpr0ves, om der er indstillet fjendtlige tog-
veje, henholdsvis om togveje, der skal stilles for
den omhandlede, er indstillet.
Samtidig med at den mekaniske afprovning

foretages, tilkobles de for togvejsindstillingen og
signalgivningen nodvendige elektriske organer,
og der foretages en afprovning af, om folgende
elektriske betingelser for signalgivningen er op-
fyldt:
a) De i togvejen indg&ende sporskifter og tilsva-

rende hSndgreb skal st& i overensstemmende
stillinger, d. v. s. at p&gseldende kontrolmag-
nettableauer skal vsere hvide.

b) De i togvejen indgSende sporlase og tilsvaren-
de h&ndgreb eller trykknapper skal sta i over
ensstemmende stillinger, d. v. s. at pagcclden-
de kontrolmagnettableauer skal vsere hvide.

c) De i togvejen indg&ende sporisolationer eller
sporbessettelsesapparater skal vise ubesat
spor.

d) De i togvejen indgaende blokfelter, trykknap-
spserrer m. v. skal indtage sManne stillinger,
at signal kan stilles (se under linieblok, af-
snit IV).

Den nsevnte elektriske afprovning sker ved en
liandtagsmagnet; Signalspserremagneten, hvis
funktion kan iagttages gennem den overste del
af pagseldende felts tableauvindue, plan 37. Om-
Isegningen af handtaget skal ske langsomt ifor
at give signalspserremagneten tid til at fungere.
Er alle elektriske betingelser opfyldt, vil sig

nalspserremagneten vise hvidt tableau, og h&nd-
taget kan da omisegges videre udover de 45°. Er
blot een af betingelserne uopfyldt, vises der blSt
tableau, og h&ndtaget kan da kun omisegges til
45°.

Tilbagelsegning af h5ndgrebet kan uden videre
foretages, sfi Isenge dette ikke bar vseret omlagt
til 45°.

Sasnart hSndgrebet er drejet nogle f& grader,
spserres de h&ndgreb, der i sikkerhedsmsessig
benseende berores af pagseldende togvej, men
togvejsfastlsegningen (spserringen mod tilbage
lsegning af togvejshandtaget) sker forst, n^r
handgrebet bar n^et 45°-stillingen, idet en hSnd-
tagsmagnet, togvejsspserremagneten, hindrer
handgrebets tilbagelsegning. Togvejsspaerremag-
netens funktion kan iagttages gennem den neder-

ste del af pagseldende felts tableauvindue, idet
tableauet skifter fra hvidt til rodt, n^r fastlseg-
ningen finder sted, plan 37. Skifter tableauet
ikke, kan hSndgrebet kun omisegges til 45°.
Handgrebet ma enten indklinkes i 45° stillin-

gen eller passere denne stilling langsomt for at
give togvejsspserremagneten tid til at fungere.
Omlsegning fra- 45° til 90°. Under denne del

af omlsegningen ssettes det elektriske signaldrevs
to hovedorganer, koblingsmagneten og signal-
motoren, i forbindelse med handtaget, s51edes at
drevet bliver i stand til at trsekke signalarmen p5
„k0r". Som tegn p5, at der sendes strom ud til
koblingsmagneten, viser signalspserremagneten
fortsat hvidt tableau. Sendes der ikke strom ud,
•^user tableauet blat.

Under den sidste del af h&ndgrebets omlseg
ning sendes der strom ud til signalmotoren, og
dette kan iagttages p5 amperemeteret. Motor-
strommen afbrydes automatisk, n&r signalarmen
er stillet pa „kor".
Tilbagelsegning af signalhandtag. Tilbagelseg-

ningen af et signalhSndtag skal udfores i tre
tempi.

Tilbagelsegning fra 90° til 45°. Tilbagelsegning
m5 som regel ikke foretages, for signalet auto
matisk er gaet pa „stop", og om dette er sket,
ses bl. a. pa signalspserremagnetens tableau, der
da viser blat. Under tilbagelsegning af handgre
bet sendes der strom ud til signalmotoren, hvor-
ved denne tilbagestilles til udgangsstillingen.
Indklinkning i 45°. For at stillingen ved 45°

kan passeres, skal bl. a. folgende elektriske be
tingelser vsere opfyldt:
a) Togvejsoplosningen skal vsere indtruffet.
b) PSgseldende signalmotor skal vsere lobet til-

bage til udgangsstillingen (signalet viser
„stop".)

c) Eventuelle af pagseldende signalgivning af-
hsengige gentagelsesspserrer f. eks. for linie-
blokanlseg skal vsere udlost (se under linie
blok, afsnit IV).

Den elektriske afprovning af, om disse betin
gelser er opfyldt, sker ved fornsevnte togvejs-
spserremagnet, der viser hvidt tableau, safremt
alle betingelserne er opfyldt. Er blot en af be
tingelserne uopfyldt, vises der rodt tableau, og
handtaget kan da kun tilbagelsegges, sMremt en
trykknap benyttes, efter at en plombering er fjer-
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net. Ved trykknappens brug kontrolleres de un
der a) og b) nsevnte funktioner ikke, medens
funktion c) stadig overv&ges. Det bemserkes end-
videre, at en eventuel gentagelsesspserre for linie-
blokanlseg som regel bliver udlost, nar trykknap-
pen benyttes, men sker dette ikke, m& spserren
udloses kunstigt (se under linieblokanlseg). En
trykknap er i almindelighed fselles for alle tog-
veje, der kan indstilles i forbindelse med et be-
stemt hovedsignal.

For at sikre at p&gseldende signalmotor under
s&danne forhold kommer 1 udgangsstillingen,
bur handgrebet som regel ikke fores fra 45°-
stillingen til normalstillingen, for amperemeteret
ikke giver udslag.

Tilbagelsegning fra 45° til 0°. Under denne del
af tilbagelasgningen bringes det mekaniske regi
ster tilbage til udgangsstillingen, og samtidig fra-
kobles alle de elektriske organer, der bar vseret
benyttet under togvejsindstillingen, togvejsoplos-
ningen, signalgivningen m. v.

Signalstramlob. Til omstilling af et armsignal
benyttes to forskellige stromme: Koblingsstram
til koblingsinagneten og motorstrom til signal-
motoren.

Plan 46 a viser et simplificeret stromskema for
elektrisk betjening af et armsignal. Pa figuren
er hSndgrebet vist i normalstillingen, og der sen-
des i denne stilling ingen strom ud til signal-
drevet.

P5 plan 46 b er h&ndgrebet omstillet ca. 15°,
og der gSr nu gennem en 4 amp. sikring strom
fra 34 volt batteriets pluspol, idet strommen
forst passerer en h&ndtagskontakt og derefter en
rjekke afliEengighcdskontakter, hvoraf nogle
overv5ger, om de enkelte sporskiftekontrolmag-
neter for p5g£eldende togvej er stromforende,
medens andre overvSger, om sporisolationerne i
togvejen er frie. Herudover kan strommen vsere
fort over kontakter i blokapparatet, specialreloe-
er m. v. Strommen passerer derpa en ny hand-
tagskontakt, signalspserremagneten samt en mod-
stand i centralapparatet, hvorefter den fores til
bage til batteriets minuspol. Signalspserremagne
ten bar nu strom, og b&ndtaget kan derfor om-
Isegges videre.

P& plan 46 c er bSndgrebet omlagt sa langt
(ca. 60°),.at strommen til modstanden frakobles

og i stedet fores ud gennem koblingsmagneten i
signaldrevet.
Pa plan 46 d er bandgrebet belt omlagt (90°),

og der sendes strom ud til signalmotoren, bvor-
ved signalet stilles p& „kor".
P5 plan 46 e er motorstrommen frakoblet af

en kontakt i signaldrevet, og koblingsmagneten
bolder nu armen p5 „kor".
Pa plan 46 f forudssettes togvejsoplosningen

indtrSdt, bvorved der er sket en afbrydelse af
strommen til signalspserre- og koblingsmagnet.
Pa plan 46 g er bSndgrebet lagt tilbage til 45°,

og signalmotoren f&r derved strom for tilbage-
stilling.
Pa plan 46 b er signalmotoren tilbagestillet,

og det ses, at togvejsspserremagneten berved bli
ver stromforende, s51edes at bandgrebet kan Iseg-
ges i normalstilling.
Signalarmskontrol. Ved elektriske sikrings-

anlseg etableres der altid kontrolrelseer, der over-
vager de enkelte signalarmes normalstilling, sig-
nalannskontrolrelaeer. Sadanne relseer kan enten

fore et mekanisk tableau eller vsere forsynet med
kontakter til styring af lampetableauer.
Det bemserkes, at kontrolrelseerne i realiteten

kun giver sikkerbed for signalarmenes normal
stilling, medens tableauernes korstilling ikke be-
bover at svare til p5gseldende signalers korstil
ling, bvilket f. eks. er tilfseldet ved lednings- eller
sikringsbrud, jfr. det i afsnit III, pkt. 5 omtalte.
Sikringer. De for et signalbSndtag gseldende

sikringer findes anbragt i eller i nserbeden af
p5gseldende felt. Ved skilte pa dsekslet for sik-
ringskassen eller ved en oversigtsplan er der nser-
mere gjort rede for sikringsbenyttelsen. De en
kelte sikringer bar kun til opgave at afbryde
strommen i tilfselde af kortslutninger.
Betjening af flere signaler. For at gore betje-

ningen simplere og spare plads i centralappara
tet betjenes to eller flere signaler, der indgar i en
givet togvej, ofte ved samme b5ndgreb, f. eks. er
dette almindeligt ved et udkorselssignal med til-
borende togvejssignal. De enkelte signaler om-
stilles da automatisk efter binanden, s&ledes at
signalet Isengst borte fra pagseldende tog stilles
forst o. s. V. Som regel er tilbagestillingen af sa
danne signalers signalmotorer ordnet s5dan, at
de alle lober tilbage samtidigt, nar bandgrebet
Isegges i 45°.



Fig. 49. Elektrisk signaldrev.

Elektriske signaldrev. Elektriske signaldrev
findes i to hovedtyper: Med eg uden signalarms-
kobling. Forstnaevnte type er den mest alminde-
lige, sidstnajvnte type benyttes kun, hvor der ikke
onskes automatisk stopfald af signalet f. eks.
ved rangersignaler.
\Signaldrev med koblingsmagnet, fig. 49, bestar

af en elektromotor, en koblingsdel, en eller flere
koblingsinagneter samt et kontaktsystem.
Motorens trsekkraft overfores gennem kob-

lingsdelen til en drivstang, og denne forer med
koblingsinagneten som mellemled p&gseldende
signalarm pfi „k0r" eller p& „stop".
Der findes en koblingsmagnet for hver signal-

arm, og motoren medtager kun den eller de arme,
hvis magnet bar strom. Koblingsdelen bevseger
endvidere et kontaktsystem, hvis opgave — lige-
som ved sporskiftedrev — er at afbryde strom-
men, n&r drevet bar bragt signalarmen p& „k0r",
eller nkr motoren er lobet tilbage til stopstillin-
gen. Det er ogs& ved signaldrevet muligt til en-
bver tid at foretage en tilbagestilling af motoren.
En signalarm kan bringes pa „stop", enten ved
at koblingsinagneten mister sin strom, eller ved
at motoren lober tilbage.

Fig. 50. Virkemaden af et elektrisk signaldrev.
a: Motor i stopstilling, koblingsmagneten er stremlos.
b: Motor i stopstilling, koblingsmagneten bar strem.
c: Motor og signal i kor-stilling.
d: Togvejsoplosning. Koblingsmagneten er stromles, signalet

pa stop, men motoren er endnu i kor-stilling.

.. 'i
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Ved en i drevet indbygget sikkerhedsspserre
forhindres det, at en signalarm bringes pa „k0r"
ved ydre p&virkning, efter at signalet er faldet
p& „stop".
Som regel er der i signaldrevet indbygget en

signalarmsbremse, der bevirker, at signalarmen
falder stodfrit p& „stop".
Virkem&den af signaldrevet er skematisk an-

givet p& fig. 50.

6. Sikringsanlaeg med flere poster,
centralapparat 1912 eg DSB 1946.
P5 stationer med stor udstrsekning, eller hvor

sserlige forhold gor sig gteldende, kan det blive
nodvendigt at lade betjeningen af signaler eg
sporskifter m. v. foreg& fra flere signalposter.
Medens det ved mekaniske sikringsanlaeg er

almindeligt at benytte blokapparater for at til-
vejebringe de mellem de enkelte poster nodven-
dige afhaengigheder, stationsblokanlseg, udfores
de elektriske sikringsanlaeg sSledes, at afhaengig-
heden sker ved hjaelp af de allerede omtalte sik-
ringsdele.
Ved anlaeg med kun een signalpost, kan signal-

hSndtaget som naevnt omlsegges, nar de enkelte
h&ndtag i centralapparatet er rigtigt stillet. Ved
anlaeg med flere poster er signalh5ndtaget der-
imod indrettet s&ledes, at det desuden ferst skal
frigives fra et andet centralapparat el. lign. Fast-
holdelse sker ved hjaelp af to togvejsspaerremag-
neter, een for hver omlsegningsretning. Ved an
laeg, der er etableret efter 1944 eller ved ombyg-
gede anlaeg, sker fastholdelsen af signalhandtaget
forst i ca. 15°, medens fastholdelsen ved aeldre
anlaeg sker i normalstillingen.
Ved hSndtag, der frigives fra en anden signal-

post, viser togvejsspaerremagneten normalt rodt,
men skifter til hvidt, plan 37, nar frigivningen
indtraeffer, og samtidig ringer en klokke. Under
omlaegningen af h^ndgrebet udfores fastlaegnin-
gen af togvejen ved hjaelp af de naevnte togvejs-
spaerreniagneter p5 ganske samme made som om-
talt under signalhSndtag.
Frigivningen af et signalhSndtag kan enten

foregS fra et frigivnings- eller sporafldsnings-
hdndtag i et andet centralapparat eller fra en
noglekontakt pa perronen eller i stationskontoret.
Ved frigivningshdndtag forstas hSndtag, der

ved omlaegning bar til opgave at spaerre fjendt-

lige togveje i pagaeldende centralapparat sam
tidig med, at der sendes strom til et sporafl5s-
nings- eller signalhSndtag i et andet central
apparat, s&ledes at dette frigives for omlaegning.
Frigivningshandtag findes kun i kommando-
poster.

Ved anlaeg, der er etableret efter 1935, er fri-
givningsh5ndtagene som regel erstattet med nog-
lekontakter. Spaerringen af fjendtlige togveje
sker da udelukkende ved sporaflasnings- og sig-
nalh&ndtagene gennem apparaternes mekaniske
registre samt ad elektrisk vej.
Ved sporafldsningshdndiag forstas hSndtag,

der dels bar samme formSl som frigivningshand
tag, dels bar til opgave at aflSse og fastbolde
sporskiftebandtagene i p5gaeldende centralappa
rat.

Handgrebene for frigivning og sporaflasning
kan indtage 3 stillinger, plan 36;
Normalstillingen: Pilen lodret.
Omlagt til venstre: Pilen skrM opad mod ven-

stre.

Omlagt til bojre: Pilen skrat opad mod bojre.
Sidstnsevnte to stillinger svarer til, at der fra

centralapparatet sendes strom til et andet cen
tralapparat for frigivning af to togveje.
Omlsegning af frigivnings- og sporafldsnings

hdndiag. Omlaegning fra normalstillingen til 45°-
stillingen skal ske i eet tempo, og bandtaget ud-
ferer berved de samme sikkerbedsmaessige funk-
tioner som naevnt under omlaegning af signal-
bSndtag fra 0° til 45°, men samtidig udsendes
der en frigivningsstrom. Som regel traeder en
vaekker i centralapparatet i funktion ved omlaeg
ningen, og sa laenge vaekkeren ringer, kan b5nd-
tag,9t uden videre laegges tilbage.

Frigivningsstrommen p5virker i det andet cen
tralapparat en togvejsspaerremagnet, og som tegn
pa, at denne magnet bar strom, og bermed at
pSgaeldende bandtag er frigivet, skifter b5nd-
tagets nederste tableau farve, fra rodt til bvidt,
og samtidig ringer en klokke. Togvejsspaerremag
neten kan tilbore et sporaflasnings- eller et sig-
nalbSndtag, i sidstnsevnte tilfaelde er bandtaget
tillige forsynet med en signalspaerremagnet.
Ved omlaegningen af det frigivne bandtag sker

der en fastlaegning af frigivningsbSndtaget, bvil-
ket kan iagttages ved, at frigivningsbandtagets



Fig.51.Elektriskcentralapparat,typeLME1929.

nederstetableausidfterfrahvidttilredt,sam-
tidigmedatvaekkerenophoreratringe.

Tilbagelsegningaffrigivnings-ogsporaflds-
ningshdndtag.RsekkefolgenafomhandledeMnd-
tagstilbagelsegningerdenmodsatteafrsekke-
folgenvedtogvejsindstilling.Eksempelviskan
etfrigivethandtagforsttilbagelseggestilnor-
malstillingen,nartogvejsopl0saingenerind-
truffet(togvejsspserremagnetenstableauhvidt),
ogforstnardettehandtagerinormalstillingen
ogspserretidennestilling,udlosesfrigivnings-
h&ndtagetfortilbagelsegning(togvejsspserre
magnetenstableauhvidt).

7.Sserligbeskrivelsea£centralappa-
ratetafeenraekketypenL.M.E.
1929medelektriskregister.
Omhandledeapparattypeerhenyttetideom-

rSderafstationerneAarhusogFredericia,hvor

ledelsenafrangerarbejdetforegarfrasignal-
posternevedhjselpafdvsergsignaler.Idisseom-
r&derersporskifternenormaltikkeforsynetmed
sporskiftesignaler.
Centralapparatet,fig.51,adskillersigihoved-

sagenfratidligereheskrevneapparattypedels
vedh&ndgrehenesudformningogvinkeldrejning,
delsvedtableaumagneterneshetydning.
H5ndgreheneharomtrentformsometdor-

hSndtag,ogstorrelsenharnodvendiggjort,at
hvertandethandgrebviseropadoghvertandet
nedad.Handgrebeneifeltermeduligenumre
benyttessomsignalhSndtag,oghandgrebenei
feltermedligenumrebenyttessomsporskifte-
hSndtag;dogbenyttesdeyderstefeltericentral
apparatettilbetjeningafhovedsignaler,frigiv-
ningerm.v.
Sporskifternesbetjening.H5ndgrebenesnor-

malstillingerskratnedadtilhojre,fig.52,og
denomlagtestillingerskrMnedadtilvenstre.
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Fig. 52. Handgreb 1 et elektrisk centralapparat type LME 1929.
1: Sporskiftehandtag i normalstilling.
2: Sporskiftehandtag omlagt.
3: Signalhandtag i normalstilling.

idet h&ndgrebets bevsegelse fra den ene til den
anden stilling er 140 grader.
Sporskiftebandtaget er forsynet med 4 b^nd-

tagsmagneter, der bensevnes: Spsarremagnet, nor-
malmagnet, reversmagnet, og indikeringsmagnet,
men det er kun forst- og sidstnsevnte magnet,
der forer tableau. Tableauordningen er iovrigt
ganske som ved betjeningsb&ndtagene for spor-
skifter, apparattype 1912. De nedenfor omtalte
ved magneterne opn&ede spserringer er angivet
pa fig. 53.
Spserremagneten bar til opgave at vise, om p5-

gseldende b5ndtag indgSr i en indstillet togvej,
samt om sporisolationen ved sporskiftet bliver
befaret. Spserremagnetens anker bevasger en bl&
pil, og nSr pilen er synlig, m5 b&ndtaget ikke
omlaegges, men forsoges dette alligevel, kan man
risikere at saette et eller flere signaler p5 „stop".
Ankeret bevseger tillige en spserrepal, der i givet
fald skal spserre b^ndtaget mod omlaegning,
umiddelbart inden der sendes motorstrom ud til

sporskiftedrevet (75°).

Normalmagneten bar to opgaver:
a) At spserre p5gseldende b5ndtag mod at om-

stilles fra + til s&fremt sporskiftet indg&r
i en togvej, eller sMremt sporisolationen ved

sporskiftet befares. Spaerringen indtrseffer ca.
30° fra normalstillingen.
Normalmagneten bar normalt ingen strom,

men denne tilkobles, nir en knap for enden
af bfindgrebet trykkes ind, og derp& tilkobles
strommen automatisk ved bandtagets drej-
ning, indtil den igen frakobles ca. 65° fra nor
malstillingen.

b) At spserre pSgseldende bandtag under omstil-
ling fra til+, saledes at det ikke kan brin-
ges i normalstilling, s5fremt sporskiftet ikke
ved bandtagets omlsegning er blevet omstil-
let til +. Spserringen vil i givet fald indtrseffe
ca. 55°, for normalstillingen n&s. Strommen
frakobles automatisk, efter at spserrestillin-
gen er passeret. Er et sporskiftehandtag ikke
i endestilling, kan der ikke stilles togvej,
bvori det indg5r.
Reversmagneten bar ganske tilsvarende opga

ver som angivet for normalmagneten, men for
modsat omlsegningsretning. Magneten vil altsa
spserre benboldsvis for omlsegning fra til +
i ca. 30° fra -h stillingen, og ved omlsegning fra
+ til i ca. 55° for stillingen.
Indikeringsmagneten svarer i bovedsagen til

den under apparattype 1912 omtalte kontrolmag-
net, og den forer et tilsvarende tableau, der viser
bvidt, n5r der er overensstemmelse mellem band-
tag og sporskifte, og rodt, nar dette ikke er til-
fseldet. Tableauet vil dog vise bvidt, inden b5nd-
taget er belt i endestillingen (f. eks. 85° fra nor
malstillingen), og dette sker, for at indikerings
magneten kan lette betjeningen af bandtaget til

/^ofor

70- 60'

10 102.
Fig. 53 Skematisk fremstilling af elektriskc funktioner ved et spor
skiftehandtag, centralapparat type LME 1929. Hlndtagsomlsegning fra +

til -5-
1. Normalmagnetens spaerrestilling ved stremlos tilstand.
2. Spzerremaynetens sparrestijling ved stromles tilstand.
3. Reversmagnetens spserrestilling ved stromles tilstand.
4. Reversmagnetens spaerrestilling ved stromferende tilstand



en endestilling. Som njBvnt under normal- eg
reversmagncten kan et handtag nenilig ikke brin-
ges i endestilling, for sporskiftet bar indtagct
den nye stilling, eg betjeningspersonalet benyt-
ter derfor tableauet (hvidt) for at se, hvornar
det er muligt at fore hiindgrebet forbi normal-
henholdsvis reversmagnetens spserrestillinger.
Opskxring af et ccntralbetjent sporskifte giver

sig i modstetning til andre sikringsanlacg kun til
kende ved, at et tableau (indikeringsmagnetens)
bliver rodt, idet der ikke i sporskiftestroinlobet
findes nogen kontrolsikring, der ovcrbnendes
ved opsksering. Dette forhold fritager dog ikke
betjeningspersonalet for pliglen til at efterse
sporskiftet med tilhorende dele efter en opskai-
ring, og inden der pany stilles togvcj gcnncm
sporskiftet.
Rangerlogueje. Ved hja^lp af dvscrgsignaler or

det muligt at lede rangeringen fra signalpostcrne.
Dvaergsignalerne er normalt indrettet til at ind-
tage 3 stillinger: »forbik0rsel forbudt«, »forsig-
tig forbikorsel tilladt« og »forbik0rsel tilladt«.
Normalstillingen for signalerne er »forbik0i'-

sel forbudt«, og omstillingen til »forsigtig forbi
korsel tilladt« foretages ved hjajlp af de hand-
tag, der er anbragt i felter med ulige numre.
Omstillingen fra »forsigtig forbikorsel tilladt«
til »forbikorsel tilladt« foregar derimod auto-
matisk, nar det efterfolgende dvsergsignal stilles
pa enten »forsigtig forbikorsel tilladt« eller
sforbikorsel tilladt«, og sporisolationen mellcm
nsevnte dvscrgsignaler samtidig er ubesat.
Dvscrgsignalhandgrebene star i normalstillin

gen lodret og kan omlseggcs til to sider (2x70°),
idet der til hver omlscgningsretning svarer ma-
novreringen af et dvsergsignal som foran nsevnt.
Et dvsergsignal, der manovreres fra post 5, felt
27, omlsegning til venstre, bcnsevnes D 527 v.
Omlsegningsretningen er kendetegnet ved den
retning, den overste del af bandgrebet bevseger
sig.
Dvmrgsignalhandtaget er forsynet med 2 hand-

tagsmagneter, iogvejsspxrrcinagneterne, der dels
virker som frigivningsmagneter, dels kan virke
som fastlscgningsmagneter, een magnet for hver
omlsegningsretning. Magneterne svarer til de un
der apparattype 1912 omtalte togvejsspmrremag-
neter og forer tableauer, der viser hvidt, nar et
handtag kan omdrcjes (til signalgivning eller til

normalstilling) og Mat, nar dette ikke er tilfsel-
det.

Et dvajrgsignalhandtag bliver frigivet for om
lsegning (»forsigtig forbikorsel tilladt«), nar
sporskifterne for en af de togveje, der kan gives
signal for, er I'etstillet, saint nar der ikke samti
dig er indstillet fjendtlige togveje. Handtagets fri-
givning er derimod med enkelte undtagelser uaf-
bsengig af, om sporisolationen efter dvsergsig-
nalet er besat eller ubesat.

»Signalet annulleret«. Under visse forhold kan
det vsere af betydning, at ledelsen af ranger-
arbejdet kan overtages af pladspersonalet. Hvor
sadanne forhold er til stede, er dvscrgsignalerne
indrettet til ogsa at kunne vise »signalet annul-
leret«. Pa sportavlen betegnes sadanne dvscrg
signaler ved et tal i parentes, svarende til felt-
nummeret jia det handtag, hvorfra dvsei'gsig-
nalet stilles pa »signalet annulleret«. Flere
dvsergsignaler kan stilles pa »signalet annul-
leret« ved samme handtag, men det krscver ofte,
at en rsekke nsermere hestcmte dvsBrgsignalhand-
tag (bl.a. de, hvorfra pagscldende dvscrgsignaler
iovrigt betjenes) skal sta i noi'inalstillingen, samt
at visse sporskifter skal indtage bestemte stillin
ger for dsekning af pagscldende omrade.

Snerlig afldsning af sporskifter. I enkelte til-
fselde, hvor der onskes togvejsfastlsegning for en
rangertogvej, vil en binding af alle sporskifter i
togvejen, indtil rangertraikket har passeret sid-
ste sporskifte, vsere hsemmende for rangerarbej-
dets udforelse. I s&danne tilfselde kan tilbage-
Isegningen af pagscldende dvscrgsignalhandtag
ske pa et tidligere tidspunkt, idet aflasningen af
de sporskifter i togvejen, der endnu ikke er pas
seret, overtages af eet eller flere laserelseer, der
automatisk udloses ved sporisolationerncs hjselp,
efterhanden som rangertrsekket passerer pagscl
dende sporskifter.
Hovedtogveje. Pa samme inside som ved dvscrg

signalhandtag svarer omlsegningen til een side af
et handtag til manovreringen af eet hovedsignal,
uanset hvor mange togveje signalet gsclder for.
Ved signaler med gennemkorselsangivelse skal
handtaget dog omlsegges til een side for »k0r«
og til modsat side for »k0r igennem«.
Signalhandtaget er iovrigt indrettet som dvscrg

signalhandtag, og frigivning for omlsegning fin
der sted:
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a) N&r sporskifterne for en af de togveje, der
kan stilles signal for, er retstillet.

b) Nar der ikke samtidig er indstillet fjendtlige
togveje.

c) Nar de dvsergsignaler, der indgar i togvejen,
viser rigtigt.

d) N&r sporisolationerne i togvejen er iibesat.

For at undg& den mulighed at fa stillet en uon-
sket togvej (f eks soin folge af, at et enkelt siJor-
skiftes stilling er overset) frigives omtegningen
i visse tilfselde forst, nar personalet benytter en
for togvejen bestemt knap. Togvejsfastlsegningen
kan da forst ophseves, nar ovennsevnte knap er
lagt tilbage til normalstillingen.
Med hensyn til naermere detailler vedrorende

omhandlede anlaegstyper henvises til de for de
enkelte anlseg udarbejdede sserlige instrnkser.

8. Relxsikringsanlxg.

Ved elektriske sikringsanlaeg sker betjening
af sporskifter og signaler — samt kontrollen
hermed — ad elektrisk vej, medens spserringen
melleni togveje m v sker ad mekanisk eller elek-
troraekanisk vej.
Ved relxsikringsanlseg er sporskifternes og sig-

nalernes betjening og kon-
trol i hovedsagen udfort p&
samme made som ved elek
triske sikringsanlseg, men
tillige er spairringen mel-
lem togveje udfort rent
elektrisk.

For at undga gentagelser,
krajver forstSelsen af efter-
folgende beskrivelse kend-
skab til beskrivelserne for-
an vedrorende elektriske
sikringsanlseg. Opmajrk-
somheden henledes specielt
pa folgende, der i det vse-
sentlige ogsa gselder for
relsesikringsanlreg:

Stromforsijning.

Elektrisk sporskiftedrev.

Kontaklsijstemer og timgekontrolrigler.

Hdndbetjening af sporskifter.

Aflasning af sporskifter.

Relsesikringsanlrcgs centralapparater kendeteg-
nes ved, at betjeningsknapperne for sporskifter,
togveje, signaler m v er placeret i sportavlen, fig.
54, der tillige bar lystableauer, som kan benyttes
til at vise;

centralbetjente sporskifters stilling,
centralafiasede sporskifters aflasning,
isolerede sporstykkers besscttelse med tog og
vogne,

togvejes indstilling og fastlaegning,
signalers stilling,
strajkningssikringsanlaegs fuiiktion,
dag- eller natstilling af signalbelysning o. 1.
Betjeningsknapperne er som regel anbragt sa

nser ved signaturen for det oi-gan, de svarer til,
at man ved betjening ikke kan undga at iagttage
de lystableauer, som findes i eller ved signa
turen for at vejlede betjeningspersonalet med
hensyn til rigtigheden af og hensigtsmajssigheden
i at foretage en betjening.

Der findes to anlsegstyper:

DSB 1953 som benyttes ved storre sikringsan-
lajg, og DSB 1954- som benyttes ved ovrige anlseg.

Fig 54. Centralapparat for et storre relieanlicg.

Gijldig fra 15. okt. 1960 30.



Sporskiftet t normalstilling,
ingen togveje indstiilet.
sporisolationen ubesat.

Sporskiftet under omstil-
ling til sporisolationen
ubesat.

Sporskiftet i stilling,
ingen togveje indstiilet.
sporisolationen ubesat.

Sporskiftet i normalstilling.
en togvej indstiilet. spor
isolationen ubesat.

Sporskiftet i normalstilling,
sporisolationen besat.

Sporskiftet i normalstilling.
ingen togveje indstiilet,
sporisolationen ubesat. Be-
tjening af sporskiftet kan
ske fra en kontakt ved
pSgjeldende sporskifte.

Fig 55a. Tableauer og betjeningsknapper for et centralbetjent sporskifte.

Endelig findes en del seldre anljeg, hvis hoved-
princip dog ikke adskiller sig vsesentligt fra om-
talen nedenfor.

DSB 1953. Centralbetjening. Omstiiling af et
sporskifte sker ved samtidig indtrykning af sort
individuelknap ved sporskifteslgnaturen, se fig
55 a, og sort fsellesknap (F), som er fselles for en

gruppe sporskifter. Ved denne to-knapbetjening
bar man undgaet, at et sporskifte bliver omstillet
ved tilfajidig beroring af en betjeningsknap. Om-
stillingens pabegyndelse markeres dels ved, at
tableaulampen for sporskiftets udgangsstilling
slukkes, dels ved et klokkeklemt. Desuden viser
tableaulampen for den nye sporskiftestilling
bvidt blinklys. Omstillingens afslutning mar
keres ved et nyt klokkeklemt, og tableaulampen
for den nye sporskiftestilling viser nu bvidt, fast
lys. Endvidere indikeres sporskifteomstillingen
pa et amperemeter eller et lampetableau pa be-
tjeningstavlen. Det er samme knap, der betjenes
for sporskiftets to omstillingsretninger.
Safremt fsellesknappen boldes indtrykket i

mere end ca. 10 sek. ringer en klokke.
I bvert sporskiftes signatur findes endvidere et

tableau, som bade kan vise rodt og grout lys. Ta-
bleauet er normalt slukket, men der tsendes rodt
lys, nar sporisolationen i eller ved sporskiftet
bessettes, og sporskiftet ma da ikke forsoges om
stillet. Det gronne lys tsendes, n5r sporskiftet ind-
gar i en fastlagt togvej; det gronne lys angiver
da, at sporskiftet ikke kan omstilles, og at spor
isolationen i og ved sporskiftet er ubesat.
Svigter et sporskiftes sporisolation, kan en

plomberet bla trykknap (med spser og bvid streg)
for pagseldende sporskifte indtrykkes og om-
drejes, og sporskiftet kan nu omstilles ved at
benytte den individuelle betjeningsknap i for-
bindelse med en sserlig bla fsclles-knap (H). Ved
denne tvungne sserbetjeniiig for hver omstiiling
af et sporskifte med fejl i sporisolationen bliver
personalet mindet om, at der skal udvises forsig-
tigbed ved omstillingen; en tseller registrerer,
bver gang sserbetjening foretages. Efter benyt-
telse af sserbetjening skal tsellerens udvisende
noteres i fejljournalen.
For at lette de rangerarbejder og den sneryd-

ning, der vedrorer centralbetjente sporskifter,
kan disse tillige vsere indrettet for stedbetjening.
Omskiftning fra centralbetjening til stedbetje
ning sker ved en sort knap (med spser og bvid
streg) umiddelbart ved siden af den individuelle
betjeningsknap. Ved centralbetjening st5r knap-
pen indtrykket med stregen lodret, ved stedbetje
ning udrykket med stregen vandret. Forinden
stedbetjening kan foretages, skal eventuelle per-
ronudkorselssignaler og dvsergsignaler i pagsel-
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dende sporskiftegriippe dog som regel vajre stillet
pa »signalet annulleret«. Stedbetjening sker fra
en trykkontakt, som findes pa en stander ved
pagseldende sporskifte. Safremt et sporskifte ved
stedbetjening undtagelsesvis ikke er sikret mod
utidig omstilling, er dette angivet ved stedbetje-
ningskontakten.
Ved storre anlseg vil der ofte vsere sandsynlig-

hed for, at personalet ikke bemserker de tilfselde,
hvor sporskifteomstillingen som folge af fejl ikke
fuldfores (drevet »k0rer i friktionen«). For hvert
sporskifte (koblede sporskifter) findes derfor et
tidsrelaj, som automatisk standser omstillings-
funktionen, safremt den ikke er fuldfort i lobet
af 15—20 sek; sporskiftevsekkeren trseder da i
funktion og melder herom.
Udebliver motorspsendingen, medens et spor

skifte er under omstilling, f eks fra -I- til
standser sporskiftedrevet (eventuelt i en mellem-
stilling), og omstilling til en endestilling af spor-
skiftet krajver en fornyet indtrykning af betje-
ningsknapperne.
Safremt en kontrolstromsikring (0,3 amp)

overbrajndes, f eks ved opsksering af sporskiftet,
mil en ny sikring ikke straks indsaittes. Efter
foretaget eftersyn af sijorskiftet (jf SR) skal det
omstilles nogle gange fra centralapparatet, og
nar det er konstateret, at omstillingen forlober
normalt, indsfettes en ny 0,3 amp sikring.

Fie 55b. Tableauer oe betjeningsknapper for el centralafliset sporskifte
med motorafldsning.

Overst: Sporskiftet aflSset i normalstilling.
Nederst: Sporskiftet opldset.

Gyldig fra 15. okt. 1960

Ved nogle anlseg findes foruden 0,3 amp sik-
ringen en 0,7 amp sikring, og ved disse anlaig
skal savel 0,3 amp som 0,7 amp sikringen ud-
tages. Efter foretaget eftersyn af sporskiftet (jf
SR) indsEBttes forst ny 0,3 amp sikring, hvorefter
sporskiftet omstilles nogle gange fra central
apparatet og derefter indsaittes 0,7 amp sikrin
gen.

DSB 1953. Centralaflasning. Centralaflasning
kan udfores enten med elektrisk sporlds (motor-
aflasning eller magnetaflasning) i stangforbin-
delse med sporskiftetungerne og en eventuel be-
tjeningslas, eller med elektromagnetisk neglelds
i forbindelse med normalt anbragte sporskifte-
noglelase.

Ved anvendelsen af elektrisk sporlas med
motorafldsning angiver hvidt lys i p&gseldende
sporskiftes signatur p5 sportavlen, at sporskiftet
er afl&set, medens et gult tableau (uden for spor-
signaturen) angiver, at sporskiftet er oplaset,
fig. 55 b. Op- og afllisning foretages ved to bla
trykknapper, hvoraf den ene bar spser og hvid
streg. Oplasning foretages ved at omdreje og ud-
rykke knappen med spser (til hvid streg vandret)
og derefter trykke pa den anden knap. Oplasning
finder dog kun sted, dersom pagseldende spor
skifte ikke indgar i en fastlagt togvej. Ved af-
lasning skal knappen med spser indtrykkes og
omdrejes (til hvid streg lodret) samtidig med,
at den anden knap indtrykkes.

Ved anvendelsen af elektrisk sporl5s med mag-
netafldsning findes der ligeledes to lystahleauer,
men kun en hla trykknap (med spser og hvid
streg). Nar knappen er trykket ind (stregen lod
ret), og pagseldende sporskifte er aflaset, vises
der hvidt lys i sporskiftesignaturen pli sportav
len. Omdrejes og udrykkes knappen, slukkes det
hvide lys under forudssetning af, at sporskiftet
ikke indgar i en fastlagt togvej, og i stedet tsen-
des et gult lys. Sporskiftet kan nu oplSses og
omstilles p& pladsen.

Ved anvendelsen af elektromagnetisk noglelds
er der to lystahleauer og en hla trykknap (med
spser og hvid streg). Nar knappen er trykket ind
(stregen lodret), og pagseldende sporskiftenogle
er indsat og omdrejet i l&sen, vises der hvidt lys
i sporskiftesignaturen. Omdrejes og udrykkes
knappen, slukkes det hvide lys under forudsset-
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Fig 55c. Betjening af hovedtogveje. Eksemplet viser. al der er indstillet en gennemk0rselstogvei.
Dette ses dels af af signaltableauct. dels af at der er lys i det pilformede tableau samt i sporiso-

»lationstableauerne for de af togvejen fastholdte sporskifter. Der er ikke stillet udkorselstogvej
nabosporet.

ning af, at sporskiftet ikke indgar i en fastlagt
togvej, og i stedet tsendes det gule lys. Sporskifte-
nnglen kan nu udtages af ISsen.
DSB 1953. Hovedtogveje. Forinden signalgivning
mi togvejens sporskifter retstilles samt evt dsek-
ningssignaler bringes i stillingen »forbik0rsel
forbudt«. Togvej sfastlsegning og signalgivning
sker derefter ved samtidig indtrykning af gul
signalknap i sporsignaturen ud for pagseldende
signal og gren togvejsknap (I ell U) i signaturen
for omhandlede togvej sspor, fig. 55 c. Togvej s-
fastlsegningen indikeres ved, at tableauerne for
de i togvejen indgSende sporisolationer, samt
sporisolationerne for de af togvejen fastholdte
dsekningssporskifter viser gront lys, s&fremt til-
svarende spor er ubesat (evt besatte sporisola
tioner viser rodt lys). Endvidere tsendes hvidt
lys i et pilformet tableau i sporsignaturen ved
togvejsknappen. Ved en del anlseg findes desuden
et pilformet tableau med gult lys i sporsignatu
ren ved signalknappen. Det af betjeningsknap-
perne afhsengige relajsystem prover derp^ auto-
matisk, om togvej ssporet er ubesat, og i bekra;f-
tende fald folger signalgivning.
Signalet kan, f eks i en faresituation, bringes

pa »stop« ved indtrykning af rod stopknap i
sporsignaturen ud for p&gseldende signal.
Togvejsoplosning sker automatisk. For ankom-

mende tog fra strsekningsspor uden automatisk
strsekningssikringsanlseg indtrseffer togvejsop-
losning dog forst efter indtrykning af den rode
stopknap for pagseldende signal for at markere,
at slutsignalet er iagttaget. Togvejsoplosning til-

kendegives i disse tilfselde ved blinklys i det pil
formede tableau ved togvejsknappen, hhv signal
knappen. Lyset slukkes, nar stopknappen ind-
trj'kkes.
Dersom en eller flere sporisolationer i en tog

vej fejlagtig viser besat spor, kan der ved nogle
anlseg benyttes overstropning, for at normal sig
nalgivning kan finde sted. Overstropningsknap-
pen, der kan vsere i forbindelse med tsellevserk,
benyttes forst, efter at togvejsfastlsegningen er
foretaget.
Dersom den automatiske togvejsoplosning

svigter, kan togvejsfastlsegningen ophseves ved
tryk p5 en nodoplosningsknap, hvorved et tids-
relse trseder i funktion. For indkorselstogveje
indtrseffer nodoplosningen som regel efter 1 min.
forlob; for udkorselstogveje efter 1/2 niini- forlob.
Ved relsesikringsanlseg med daglyssignaler bli-

ver »kor« fra indkorselssignalet til genneinkor-
selssporet automatisk omstillet til »kor igen-
nem«, n&r tilsvarende udkorselssignal stilles pa
»k0r« eller »kor igennem«. Skal lille signalgiv
ning benyttes, m& denne automatiske omstilling
derfor hindres (indkorselssignalet m& 1 henhold
til SIR kun vise »kor«). Dette sker ved indtryk
ning af rod stopknap for pagseldende indkorsels-
signal efter at udkorselssignalet er stillet pa
»kor« eller »k0r igennem«, men inden indkorsels-
togvejen stilles.
DSB 1953. Stop og rgk frem. For i videst mu-

lig omfang at undga telefoniske ind- og udkor-
selstilladelser o lign er anlseggene udstyret med
signalgivning »stop og ryk frem«. Som regel er
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Fig 55 d. Beljening af raneertogvejc. Forinden signalgivning for en rangertogvei f eks fra signal 129 til signal
125 de i togvejen indgAende sporskifter retstilles. Togvejsfasiliegning fremkommer ved samtidig Indtrykning af
gill signalknap ved signal 129 eg gron togvejsknap (R) ved signal 125, eg signalgivning sker derefter ved ind
trykning af gron togveisknap (R) ved signal 129. Signal »signalet annulleret<< fremkommer ved samtidig indtryk
ning af gui signalknap for pag®ldende signal og sort fjellesknap (A). Signal wforbikorsel forbudt« fremkommer
ved samtidig indtrykning af gitl signalknap for pSgaeldende signal og red f$llesknap (F). Ophavelse af en tog-
veisfastl»gning f eks fra signal 129 til signal 125 sker ved samtidig indtrykning af red fcBllesknap (F) og (efter

hinanden) gron knap ved 129 og gron knap ved 125.

denne signalgivning ikke ai'haengig af andre spor
skifter end dem, toget skal befare, og sporisola-
tionerne giver ikke sikkerhed m h t eventuelt
besat spor. Betjeningspersonalet ma derfor fore-
tage et grundigt togvejseftersyn inden signal-
givningen. Nar p^gaeldende sporskifter er ret-
stillet, kan de fastholdes ved benyttelse af »kun-
stig« togvejsfastlsegning, der foretages ved sam
tidig indtrykning af en bla knap (T) i spor-
signaturen ved pagseldende signal og togvejs-
knappen for den togvej, for hvilken »stop og
ryk frem« skal stilles. Signalgivningen sker der
efter ved indtrykning af gron knap (X eller R)
ved signalsignaturen. Hastighedsviseren hhv det
rode blinklys slukkes enten ved togvej soplos-
ning, eller nar en forud indstillet tid udlober.
Skifter signalet til »stop« fordi tiden udlober,
kan signalgivning atter foretages ved fornyet
indtrykning af den gronne knap (X eller R).
Slukning kan endvidere ske, ved at pagaeldende
signals stopknap indtrykkes. I enkelte anlaag
findes dog en smrlig sort stopknap (X). Ved
eventuel nodoplosning af togvejen skal stop-
knappen for pagmldende signal indtrykkes for
nodoplosningsknappen benyttes.
DSB 1953. Rangertogveje. Forinden signalgiv

ning ma togvejens sporskifter retstilles, og der
ma foretages togvejseftersyn ved Iijselp af spor-
tavlen. Togvejsfastlsegning og signalgivning sker
1 to tempi ved betjening af de i sporsignaturen
vserende betjeningsknapper, idet togvejsfastlseg
ning fremkommer ved samtidig indtrykning af
gul signalknap ved togvejens »begyndelse« og

gron togvejsknap (R) ved togvejens »ende«,
hvorved evt dsekningssignaler samtidig automa-
tisk bringes i stilling »forbikorsel forbudt«, me-
dens signalgivning derefter sker ved indtrykning

Gyldig fra 15. okt. 1960
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Fie 55e. Spor- og signalnlan med dviergsignaler for rangertogveje. Sikrings-
plan se meste side.
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nr. fra tn °ib ""lb ""lb isolation isolation 7 8 3 1 5 6 7 a 9 70
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51 F c A A^ 9 9 7 7-8 4 4 4 4 51 o o o o o o o o o o o 51
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60 F d / A A A A 9 9 3 3 4 4 4 60 o o o o o o o o o o o 0 o o o O O 60

67 0 9 / A A A A 3 3 70 70 4 4 67 o o o o o O O O 67
68 6 d / A A A / 70 70 3 3 4 4 68 o o o o o O O O 0\68

r^- Togvejens beggndefse
Togvejeniende

IZlly-y. ? 3psh. fosttagt of togvejen ogovervSgeti*

af gron togvejsknap (R) ved togvejens »begyn-
delse«, se fig 55 d.
I visse tilfselde er togvejsknappen, der horer

til en rangertogvejs endepunkt, anbragt bag sig-
naturen for det signal, hvor togvejen ender. Ved
signalets signatur er der da indgraverct en pil,
der viser mod togvejsknappen.
Signalerne viser som regel »forbik0rsel tilladt«,

nar alle de i sikringsplanen anforte betingelser
er opfyldt, medens der vises »forsigtig forbikor-
sel tilladt«, nar en eller flere af togvejens spor-
isolationer er besat, saint nar evt dsekningsspor-
skifter star i urigtig stilling.
For rangertogveje, hvor det ikke er inuligt

gennem signaler eller sporskifter at opna fiild
dsekning, og for rangertogveje, der ikke har gen-
nemg5ende sporisolation, kan der kun vises »for-
sigtig forbikorsel tilladt«.
For enkelte (lange) rangertogveje kan det af

tekniske grunde vsere form51stjenligt at foretage
en deling, saledes at signalgivning forst frem-
kommer, nar to evt flere deltogveje er indstillet.
I sadanne tilfselde er der for delepunktet anbragt
s&vel signalknap som togvejsknap, men intet
signal. Signalgivning sker som foran nscvnt, idet

Bpih. fasf/agfaf togvejeni*efler*

[Olj Oensidig toyvejssparring
Fig 55 f. Sikringsplan for de 22 rangerlogvejef som horer til spor-
og signalplanen fig 55 e.

hver deltogvej betjenes for sig i rsekkefolge fra
rangertogvejens »ende« mod »begyndelsen«, sa
ledes at signal fremkommer ved betjening af
deltogvejen, der danner togvejens »begyndelse«.

I sikringsplanen, se fig 55 f, er rangertogveje-
nes rsekkefolge saledes, at togveje mellem to sig
naler, mellem et signal og et delepunkt eller
mellem to delepunkter (men for modsat kore-
retning) er opfort umiddelbart efter hinanden.
Mellem sadanne ensartede togveje er der almin-
dcligvis ingen forskel udover, at den ene togvejs
»begyndelse« svarer til den anden togvejs »ende«
og omvendt.
Ved indstilling af en rangertogvej fastlsegges

sporskifterne af to fastlsegningsrelaeer, hvoraf det
ene fortrinsvis fastlsegger sporskifterne ved tog
vejens »begyndelse«, medens det andet fortrins
vis fastlsegger sporskifterne ved togvejens »en-
de«. Enkelte sporskifter kan, saledes som det
fremgar af sikringsplanen, se fig 55 f, vsere fast-
lagt af begge relseer.
For at begrsense antaliet af fastlscgningsrelseer

og simplificere stromskemaerne kan det i nogle
tilfselde vsere formalstjenligt at fastlsegge et spor-
skifte i en vilkarlig stilling, sclv om dets stilling
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er uden betydning for pagseldende togvej. En sa-
dan fastlsegning angives pa betjeningsskemaet
ved +
Togvejsoplosning for en rangertogvej sker

automatisk og i to tempi, se fig 55 f, svarende
til de to fastlsegningsrelseer for togvejens »begyn-
delse« bhv »ende«.

Et dvsergsignal, der kan annulleres, bringes i
stilling »signalet annulleret« ved samtidig be-
tjening af gul signalknap for omhandlede signal
og sort ffellesknap (A). Forinden skal alle spor-

FIb 55 s. Centralapparat for et mindre anl^g.

skifter i pagseldende omr&de vsere i endestilling.
For annullering af dvsergsignaler kan der in-

denfor bestemte omrSder vsere fastsat fselles be-

tingelser, saledes at der indenfor samme omrSde
ikke samtidigt kan kores pa signal »signalet an-
nulleret« og rangertogvej.
Et dvsergsignal bringes i stilling »forbik0rsel

forbudt« ved samtidig betjening af gul signal
knap for omhandlede signal og red fsellesknap
(F).
Nodoplosning af en rangertogvej sker uden
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tidsforsinkelse og fremkommer ved samtidig be-
tjening af rod fsellesknap (F) og gron togvejs-
knap (R) for den endnu ikke oploste del af ran-
gertogvejen. For rangertogveje, der er sammen-
sat af deltogveje, foretages nodoplosning for hver
deltogvej.
For at beslaglsegge s& lidt plads som muligt p&

sportavlen anvendes ved signalerne »forsigtig
forbikorsel tilladt« og »forbik0rsel tilladt« sam-
me tableaulampe, men sidstnsevnte signal angives
ved blinklys. Signal »signalet annulleret« angives
ved slukket tableau.

DSB 1954. (se fig 55 g).

Centralbetjening. Omstilling af et sporskifte
f eks fra + til sker ved indtrykning af en sort
knap, som er anbragt i den del af sporskiftesig-
naturen, der svarer til sporskiftets nye stilling
(-h). Omstillingens pabegyndelse markeres dels
ved, at tableaulampen for + stillingen slukkes,
dels ved at en klokke ringer. Sporskiftets spor-
isolation indkobles automatisk, og er den ubesat,
mdkobles ensretteren for motorstrom. Et sserligt
tableau pa sportavlen viser, at ensretteren er i
funktion, og sporskiftets tableaulampe for h-
stillingen viser blinklys som tegn p&, at sporskif-
tet er under omstilling. Omstillingens afslutning
markeres ved, at klokken opborer at ringe, samt
ved at tableaulampen for -f- stillingen viser hvidt,
fast lys. Desuden slukkes tableaulampen for ens
retteren. Ved meget sma anlseg etableres der ikke
blinkende tableaulamper for at markere spor-
skifteomstilling og ikke sporskiftevaekker.
Safremt sporskiftets sporisolation er besat, nar

betjening for omstilling foretages, slukkes ta
bleaulampen for pagseldende sporskiftestilling,
og der tsendes et rodt lys i sporskiftesignaturen.
Blinklyset udebliver, og ensretteren indkobles
ikke.

N5r et sporskifte er fastlagt af en indstillet tog-
vej, og sporskiftets sporisolation er ubesat, tsen
des gront lys i sporskiftets sporisolationstableau.
Safremt et sporskiftes sporisolation er i uor-

den, nar det omstilles, m5 der foretages sasr-
betjening, hvilket som regel sker fra en udendors
anbragt betjeningskasse, hvorfra man kan se pa-
gseldende sporskifte. I kassen er der for hvert
sporskifte anbragt dels betjeningsknapper, dels
en bl& knap (uplomberet), hvormed sporisolatio-

Gyldig fra 6/1 1975
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Fig 55h. Centralapparat med tilherende relseskab
for »forenklede« anlajg.

nens indflydelse pa sporskifteomstillingen kan
ssettes ud af virksomhed.

I sa tilfselde sker en omstilling forst, nar savel
den bl5 knap som den almindelige betjenings-
knap indtrykkes.
Et sporskifte kan tillige vsere indrettet for sted-

betjening fra en stander ved sporskiftet. Indkob-
lingen til betjening fra »kasse« og fra stander
foretages ved en sort knap med spser (og hvid
streg) umiddelbart ved sporskiftesignaturen.
Udebliver motorspsendingen, medens et spor

skifte er under omstilling (efter at betjenings-
knappen er sluppet), overbraendes 0,3 Amp sik-
ringen. En ny sikring ma forst indsaettes, nar
sporskiftet bar vaeret omstillet nogle gange.
Opskaeres et sporskifte, overbraendes 0,3 Amp

sikringen, og en ny sikring m5 forst indsaettes,
nar sporskiftet er efterset og bar vaeret omstillet
nogle gange.
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Centralafldsning, Afl&sning af de sporskifter,
som ligger i umiddelbar naerhed af stationskon-
toret, foretages ved en elektromagnetisk noglel^s,
som er indbygget i centralapparatet. L^sen kan
vsere indrettet til at optage flere ens hovednogler,
saledes at flere sporforbindelser kan opl^ses p^
en gang.

Togveje indstilles eg signalgivning foretages
p^ tilsvarende made som ved type 1953. De pil-
formede tableauer er udeladt. Om togvejssporet
er ubesat ses af det firkantede tableau (mrk
F.08) mellem sporsignaturerne, idet tableauets
betydning retter sig efter den togvej, der er ind-
stillet.

Ubetjent station eg holdestedsordning. I cen
tralapparatet findes tre nogler: togfolgestations-
noglen (T), holdestedsnoglen (H) og ubetjent-
noglen (U), fig 55 g.
T-noglen og H-noglen bar gensidig spaerring,

saledes at kun en nogle kan udtages ad gangen,

SODB

medens U-noglen kan udtages uafhsengigt af de
to andre.

I den tid, en station skal fungere som togfolge-
station, skal T-noglen vsere udtaget og opbevaret,
medens H-noglen og U-noglen skal vsere indsat
og omdrejet.
Skal stationen vsere ubetjent, udtages forst H-

noglen. Derefter stilles indkorselssignalet for den
ene koreretning p5 »k0r igennem« (evt udkor-
selssignal stilles forst p5 »k0r«), og endelig ud
tages U-n0glen og opbevares sammen med H-
noglen.Det forudssettes, at T-noglen er indsat og
omdrejet. Den nsevnte betjening frakobler sta-
tionens telefoninstallationer, og dette markeres
p5 sportavlen ved et gult lampetableau. Der kan
nu ogs^ stilles »k0r igennem« for den modsatte
koreretning.
Tilbagestilling af stationen til togfolgestation

sker i modsat rsekkefolge af det ovennsevnte.
Telefoninstallationerne indkobles dog forst ef

ter betjening af en sserlig knap.

Afsnit VI. Signalposters placering og indretning
Et sikringsanlseg kan som nsevnt indrettes for
betjening fra en eller flere signalposter, og det
vil som regel vsere enten afstandene fra hoved-
bygningen til de fjerneste sporskifter eller ran-
gerarbejdets beskaffenhed og msengde, der er
afgorende for, hvorledes en eventuel opdeling i
betjeningsomrMer skal foretages. Andre forhold
som f eks betjening af bevogtede overkorsler
kan dog ogs^ vsere af betydning, og endelig kan
personalets benyttelse til andet arbejde end sik-
kerhedstjenesten spille en rolle.
Signalpostens placering inden for et betje-

ningsomr&de mk ske under hensyn tik opn&else
af det bedste udsyn over det sporomr^de, der skal
betjenes fra signalposten. SMremt ankommende
tog skal kunne iagttages fra posten, m^ man vsere
opmserksom p^, om f eks perrontage vil kunne
hindre en s^dan iagttagelse. Undertiden kan ud-
sigtsforholdene forbedres enten ved at hseve gul-

vet ved centralapparatet noget i forhold til gulvet
i den ovrige del af rummet eller ved at indrette
en karnap. For at gore udsigtsforholdene bedst
mulige m^ der vsere rigeligt med vinduer (spejl-
glas), men det mk dog tages i betragtning, at de
tekniske apparater ogs& krsever vsegplads.
Signalpostens indretning bor overvejes omhyg-

geligt, sMedes at der opnas den mest hensigts-
msessige placering af de til anlsegget horende
apparater. Der ma ligeledes tages hensyn til, om
flere samtidigt skal gore tjeneste i posten, samt
hvorledes arbejdsfordelingen mellem disse i sk
fald skal vsere.

For at opna den fordelagtigste udnyttelse af
betjeningsrummet bor der optegnes en plan (i
m^lestok), visende s5vel de tekniske apparater
som skrivebord, stole, evt sofa for overnatning,
skabe, varmeradiatorer, h^ndvask, tojskabe og
toilet.



hvorledes arbejdsfordelingen mellem disse i sa
laid skal vsere.

For at opna den fordelagtigste udnyttelse af
betjeningsrummet bor der optegnes en plan (i
malestok), visende sSvel de tekniske apparater
soin skrivebord, stole, evt sofa for overnatning,
skabe, varmeradiatorer, h&ndvask, tojskabe og
toilet.

Folgende tekniske apparater kan forefindes i
betjeningsrummet i en signalpost: Centralappa-
rat, blokapparat, relaeskab, belysningstavle, tavle
for telefontilkaldelamper og afgangslys samt
sportavler. Hertil kommer skabsplads til reserve-

Gyldig fra 15. okt. 1960

sikringer og lamper samt handsving til spor-
skiftedrev.

Endvidere kan der forekomme folgende instal-
lationer: Linieringnlngsapparater, telegrafappa-
rater, telefonapparater og betjeningsanlseg for
hojttalere.
Desuden skal der vaere plads til en nregel-

mtessighedstavle samt til ophsengning af en »R0d
plakat«.
Ved elekti'iske sikringsanlseg skal der fore

findes ildslukningsapparater.
Pa fig 56 er der vist et eksempel pa indret-

ningen af en signalpost.

51.
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Afsnit VII. Automatiske linieblokanlseg

Sporisototionsrelae

rerdf /(/s
grznf It/s

Ho^)

Fig. 57a. Simplificeret skcma for et automatisk linieblokinterval.

Grundelementet ved automatiske linieblokan-

Iseg er sporisolationen - jf. afsnit II, pkt. 6.
Indenfor hvert blokafsnit er hele sporstykket

mellem bloksignalet ved indkorselsenden og blok-
signalet ved udkorselsenden isoleret. Fig. 57a vi-
ser en sadan sporisolation i forbindelse med et
sporrelse. Nar et tog korer ind pS sporisolationen,
kortsluttes relsespolen, livorved det tiltrukne re-
Iseanker falder fra. Signallysets stromlob er fort
over kontakter i forbindelse med relseankeret, og
signaiet vil derfor automatisk omstilles fra »k0r«
til »stop«.
Et sa enkelt anlseg som det beskrevne opfylder

imidlertid ikke de sikkerhedsmsessige krav, der
ma stilles til et automatisk linieblokanlseg, d. v. s.
et anlseg hvor signalerne kan blive stillet automa
tisk, alts& uden medvirken af betjeningspersonale.
Hvor signaler, der giver adgang til korsel ud

p& en strsekning, altid stilles manuelt, kan det
isolerede spor mellem to togfolgestationer ind-
rettes sadan, at det danner en sammenhsengende
sporisolation, der krseves ubesat, for at udkor-
selssignal til den pagseldende strsekning kan stil
les. Endvidere indrettes p& enkeltspor en afhsen-
gighed mellem udkorselssignalerne pa de to tog
folgestationer, der begrsenser banestykket, sale-
des at disse signaler er hindret i at stilles samtidig.
Sporisolationer, der anvendes i forbindelse med

automatisk virkende signaler, ma suppleres med
en afhsengighedsanordning mellem de enkelte
signaler, idet man dels ikke tor regne med, at
alle vogne er i stand til konstant at etablere en
kortslutning mellem skinnerne, dels ikke kan se

bort fra, at sporisolationens relse kan svigte, det
vil i denne forbindelse sige forblive tiltrukket,
nar der er tog pa sporisolationen. Endelig m&
man sikre sig, at signaiet i udkorselsenden gar
pa »stop« efter en togpassage, saledes at man
ikke risikerer, at et tog korer videre pa et forud-
korende togs signal.
Afhsengigheden mellem hinanden folgende sig

naler indrettes derfor saledes, at man ikke kan
fa »k0r«-signal ind til et blokafsnit, medmindre
det forudkorende tog bar passeret signaiet i ud
korselsenden, og signaiet her er gdet pa »stop«
efter toget.
Af sserlige forhold kan iovrigt nsevnes:

a. Ved automatiske linieblokanlseg formeldes
togene til ankomststationen dels ved hjselp af
tableauer pa sportavlen, dels ved at en lang-
somt slaende klokke ringer, indtil indkorsels-
signalet stilles.

b. Indrangering af tog medforer ikke blokuor-
den, idet den automatiske deblokering ogs&
fungerer i sadant tilfselde.

c. Tilbagetagning af en stillet udkorselstogvej
uden afsendelse af tog medforer ikke uorden
ved selve linieblokanlsegget; derimod spserres
tilsvarende perronudkorselssignaler eller sta-
tionsbloksignaler for udkorsel, saledes at
disse ikke kan vise »k0r« eller »k0r igennem«,
for udkorselssignalet er blevet passeret af et
tog. Dette ma derfor fores forbi de naevnte
signaler ved signal »stop og ryk frem«, hvis
dette er muligt, eller have skriftlig eller tele-
fonisk udkorselstilladelse; evt. m& toget ud-
rangeres. Forinden skal betjeningsknapperne
for p&gseldende udkorselstogvej benyttes, sa
ledes at togvejen fastlsegges, og udkorselssig
nalet bringes pa »kor« eller »kor igennem«.

d. Dag/nat omstiling af mellembloksignaler for
begge koreretninger sker fra den ene af de
togfolgestationer, der begrsenser strsekningen,
og omstillingen sker sammen med denne sta
tions signaler.
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Frigivning NedopL
udkerset afstroekn.
fra

stop Faetles
oUesign, knap

• ®

Fig. 57b. Tableauer m.v. for automatisk linieblok-
anlseg p& enkeltsporet bane uden mellembloksig-
nal.
Tableauet »61« for den til blokafsnittet horende
sporisolation er norma'lt slukket. Det t£endes, n&r
der er sket stra^kningsfrigivning, sSledes at sta-
tionen er afgangsstation, og det viser gront lys sa
Igenge blokafsnittet er ubesat, rodt lys nkr af
snittet er besat.
Pilene angiver den indstillede koreretning.
Formelding tilkendegives ved rodt lys i det streg-
formede tableau (biinklys nlir toget er 1—2 km
fra stationen, fast lys efter passage af fremskudt
signal). Tableauet tajndcs ligeledes af afg&cnde
tog (fast lys) ved passage af det fremskudte sig
nal.

m m

Fejlmeldinger. Visse fejl (overbrtendte sig-
nallamper, svigtende ladning af akkumulato-
rer, svigten af netspsendingen) ved bloksigna-
lerne tilkendegives ved et tableau (gult lys
mrk. »FejImeIding, bIok«) p& en af de til-
grsensende togfelgestationer.

1. Automatiske linieblokanl^eg pa enkeltsporet bane
Tableauer og betjeningsknapper for et automa-

tisk linieblokanlseg pS enkeltsporet bane fremg&r
af fig. 57b og 57c.

a. Ved anlseg uden mellembloksignaler (fig. 57b)
skal strsekningen mellem to togfolgestationer
frigives for den onskede koreretning forud for
hvert togs afsendelse. Dette foretages af an-
komststationen ved samtidig betjening af en
sort trykknap mrk. »Frigivning udkorsel fra

« og en ligeledes sort »fsellesknap« (F).
Herved tsendes gult lys i et pilformet tableau
pa centralapparatet. En tilsvarende pil tmn-
des pa afgangsstationens centralapparat, sam
tidig med at der —som tegn pa, at blokafsnit-
tets sporisolation er ubesat - tsendes gront lys
i afsnittets tableau (her »61«). Tableauet
skifter til rodt lys, nar afsnittet besajttes.
Nar toget ved indkorsel bar passeret spor-
isolationen bag ankomststationens indkorsels-
signal (her »A12«), ophseves strsekningsfri-
givningen automatisk, og de til linieblokan-
Isegget horende tableauer slukkes.
Sa snart et tog bar forladt afgangsstationen
(sporisolationen mellem udkorsels- og indkor-
selssignalet skal vsere forladt), kan denne for-
berede strajkningsfrigivning for modsat kore-

Gyldig fra 15. Juli 1964

retning ved brug af ovennaevnte trykknapper.
Den saledes magasinerede frigivning tilkende
gives ved blinkende lys i det til koreretningen
svarende pilformede tableau. Frigivningen
gennemfores automatisk, hvilket viser sig ved
gult fast lys i tableauet, sasnart strsekningen
er forladt af det afsendte tog.
En frigivning, som f. eks. p5 grund af sendret
togfolge ikke skal benyttcs, kan tages tilbage
ved brug af knappen mrk. »N0dopl. af
strsekii.« i forbindelse med faillesknappen.
Tilbagetagningen, dor sker med en forsinkelse
p5 ca. 2 minutter, m5 kun anvendes, nar der
haves sikkerhed for, at der ikke befinder sig
tog el. lign. pa strsekningen. Tilbagetagningen
bevirker, at sporisolationen mellem ankomst
stationens ind- og udkorselssignal (»A 12« pa
fig. 57 b) kunstigt bcssettes, og ma derfor ikke
foretages, nar der er signalgivning for en tog-
vej, hvori denne sporisolation indgar.
I tilfselde af blokiiorden, hvor den spserring
af afgangsstationens udkorselssignal, som
sker ved togets passage af dette, ikke er ble-
vet hsevet automatisk ved togets indkorsel pa
ankomststationen (tableauet »61« pa afgangs
stationen forbliver rodt, ny udkorsel kan ikke
stilles, og frigivning for modsat koreretning
kan ikke finde sted), kan ankomststationen,
nar der haves sikkerhed for, at der ikke be
finder sig tog el. lign. pa strsekningen, hseve
nsevnte spserring ved at forctage ny frigivning
for den pagseldende koreretning og derefter
tage. frigivningen kunstigt tilbage.

b. Ved linieblokanlseg med mellembloksignaler
(fig. 57 c) ophseves strsekningsfrigivningen
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Frigivning /Cunstig
udkerset frigivning
fro

m m

stop Fosiies
ailesign knap

Fig 57c. Tableauer mv for aiitomatisk linie-
blokanlseg pa enkeltsporet bane med mcllem-
bloksignal.
Tableauet »61« er slukket, nSr linleblokken
er indstillet sUledes, at stationen er ankomst-
statioD, og dot ta;ndes, nSr stationen skal vsere
afgangsstation. Det viser gront lys, nSr forste
blokafsnit er ubesat, og rodt lys, nSr afsnittet
er besat. Det gronne stregformede tableau til-
kendegiver, at hele banestykket er frit; er et
blokafsnit besat, er tableauet slukket.
Formelding tilkendegives ved rodt lys 1 det
andet stregformede tableau (blinklys, nSr to-
get bar passeret mellembloksignalet, fast lys
efter passage af det fremskudte signal). Ta
bleauet tasndes ligeledes af afgaende tog (fast
lys) ved passage af det fremskudte signal. Ved
hja;lp af den rode trykknap »Kunstig frigiv
ning® kan visse former for blokuorden ophse-
ves.

0vrige trykknapper og tableauer bar samme
funktion som ved anlaeg uden mellemblok-
signaler (fig 57b).

3 \
for en given koreretning ikke efter togpassage,
og betjening af frigivningsknapperne skal der-
for kun foretages, n&r koreretningen skal sen-
dres. Det bemajrkes, at strsekningsfrigivning
ogsa skal anvendes under korsel p& af- og til-
bagemelding med stationsafstand, idet bl a
automatisk sikrede overkorslers funktion kan
vsere afbsengig heraf. Nodoplosning findes
ikke, men nar en station bar foretaget strsek
ningsfrigivning, kan den anden station fri-
give for modsat korerctning, efter at en spser-
retid ca 2 minutter er udlobet. Der findes

tilsvarende tableauer som ved linieblokanla^g
uden mellembloksignaler, og endvidere et tab
leau, der pa afgangsstationen med gront ly-
sende streg angiver, at hele strsekningen mel-
lem de to togfolgestationer er fri. Forberedel-
se af strsekningsfrigivning for modsat kore-
retning kan ske pS tilsvarende made som ved
anlseg uden mellembloksignaler.
I tilfselde af blokuorden, hvor den spserring
af afgangsstationens udkorselssignal hen-
holdsvis mellembloksignalet, som sker ved to-
gets passage af disse signaler, ikke er blevet
hsevet automatisk, (tableau »61« pa afgangs
stationen forbliver rodt, eller tableauet for
nseste blokafsnit forbliver slukket, ny udkor-
sel kan evt ikke stilles, og frigivning for mod
sat koreretning kan ikke finde sted), kan an-
komststationen, nar der haves sikkerhed for,
at der ikke befinder sig tog eller lignende pa
strsekningen, betjene trykknappen mrk »Kun-
stig frigivning® i forbindelse med fsellesknap-
pen. Spserringen hseves herved i lobet af ca

Gyldig fra 6/1 1975

2 minutter. Betjeningen bevirker, at sporiso-
lationen mellem ankomststationens ind- og
udkorselssignal (»A 12« pa fig 57 c) kunstigt
bessettes og ma derfor ikke foretages, nar der
er signalgivning for en togvej, hvori denne
sporisolation indgar.

c. Ved korsel med arbejdstog eller arbejdskore-
tojer, der ikke gennemkorer hele strsekningen
(vender tilbage til udgangsstationen eller sset-
tes af sporet pa fri bane), kan signalgivning
for udkorsel benyttes. Der vil opsta blokuor
den ved de signaler, som arbejdstoget eller
koretojet skal passere. Uordenen ophseves som
beskrevet foran.

2. Automatiske linieblokanlseg pa
dobbeltsporet bane
Tableauer og betjeningsknapper for det auto

matiske linieblokanlseg er vist pa fig 57 d.
Ved normal drift skal der ikke foretages sserlig

betjening af linieblokanlsegget, idet dette funge-
rer belt automatisk. Endvidere kan stationssik-
ringsanlseg vsere indrettet med mulighed for au
tomatisk signalgivning ad gennemkorselssporene.

a. »Stop og ryk frem«. Udkorselssignaler og
mellembloksignaler kan vise »stop og ryk
frem«, nar folgende betingelser er opfyldt:

1) »Stop og ryk frem« for pagseldende bane-
stykke og koreretning skal vsere indkoblet.

151
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2) Blokintervallet efter det p^gseldende signal
skal vsere ubesat.

Indkobling af »stop og ryk frera« foretages af
ankomststationen for p&gseldende koreretning
ved betjening af en grnn trykknap med spser
(R); n&r knappen er ude, er »stop og ryk
frem« indkoblet, og en tableaulampe ved siden
af knappen viser gult, fast lys. Pa afgangs-
stationen tscndes ligeledes et tableau (gul,
lysende streg i sporsignaturen).
N&r de ovenfor anforte betingelser er opfyldt,
og blokintervallet foran signalet er besat, vi
ses der »stop og ryk frem« fra mellembloksig-
naler, som pa grund af fejl ikke kan vise
»k0r« eller »k0r igennem«. Afgangsstationens
udkorselssignal vil under tilsvarende betingel
ser kunne bringes til at vise nsevnte signal
ved betjening af den til signalet herende gron-
ne trykknap (R).
Ankomststationen skal indkoble »stop og ryk
frem« for et strsekningsspor i folgende til-
fselde:

N&r et tog holder for »stop« ved et mellem-
bloksignal, som ma antages at vsere i uor-
den.

N&r afgangsstationen anmoder om indkob
ling, fordi udkorselssignalet er i uorden p&
en s&dan m&de, at »k0r« henholdsvis »k0r
igennem« ikke kan vises.

SODB

Fig 57d. Tableauer m v for automatlsk linie-
blokanlajg pS dobbeltsporet bane med linie-
blokanlajg for korsel ad venstre spor.
Tableauet »61« viser gront lys, n&r forste
blokafsnit efter udkorselssignalet er ubesat,
rodt lys, nlir afsnittet er besat.
Formelding sker normal! i to blokafsnits af-
stand og tilkendegives ved rod! lys i et pilfor-
met tableau. Ndr toget beszetter sidste blok
afsnit foran stationen, tsendes yderligere et
tableau (gult lysende streg).
I den 0verste sporsignatur angiver rod! lys i
pilen, at straekningsbelsegning for venstre-
sporkarsel er sket, medens gult lys i det streg-
formede tableau angiver, at »stop og ryk
frem« for sporet er indkoblet.

N&r der er foretaget sSdanne bevsegelser
med et tog eller arbejdskeretej, at et eller
flere af strajkningens mellembloksignaler er
bragt i uorden (se nedenfor).
Nfir stationen p& anden made er blevet vi-
dende om, at et mellembloksignal er i
uorden.

S& snart de pagteldende signaler atter er i or-
den, skal »stop og ryk frem« udkobles. Af
gangsstationen skal underrettes, nar »stop og
ryk frem« indkobles, og der skal foretages
notat i fejljournalen med angivelse af tids-
rummet for og arsagen til indkoblingen.

b. P& en del af de strsekninger, der ikke bar
linieblokanlseg for korsel ad venstre spor, kan
linieblokanlsegget ved lijaelp af sserlige tryk-
knapper indstilles til venstresporkorsel. Af
gangsstationen for tog, der skal kore ad ven
stre spor, skal omdreje og udrykke trykknap-
pen for p&gseldende strsekningsspor, for toget
afsendes. Betjeningen bevirker, at udkersels-
og mellembloksignaler holdes pa »stop«, og
at blokuorden som felge af venstresporkors-
len hindres.

Pa afgangs- og ankomststationen findes ta
bleauer, der med gult lys minder om, at sporet
er indstillet til venstresporkorsel.
Kores der ad venstre spor, uden at anlsegget
er indstillet til denne korsel, bringes samtlige
mellembloksignaler i uorden. Efter en sadan
korsel skal »stop og ryk frem« for det pagsel-
dende spor derfor indkobles, for sporet be-
fares i normal koreretning.
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Fig 57e. Signalopstilling dobbeltsporet bane med auto-
matisk linieblokanlaeg, llnieblokanlaeg for korsel ad ven-
stre spor samt mellcmbloksignaler for venstresporkorsel.
De fire AM signaler horende til station B er normalt ind-
stillef til automatisk drift. Forud for etablering af ven-
stresporkorsel skal den automatiske drift tages tilbage
(af FC), hvorved signalerne gSr pi »stop«. Ved venstre-
sporkorsel i retning fra A til C er straekningen delt i tre
blokafsnit:

1. Fra VU-signalet pa station A til VM-signalet foran sta
tion B.

c. Ved korsel med arbejdstog eller arbejdskore-
tejer der ikke gennemkorer straekningen
(vender tilbage til udgangsstationen eller saet-
tes af sporet pa fri bane), kan signalgivning
for udkorsel benyttes.
Eventuelle mellembloksignaler, der passeres
af arbejdstoget eller koretojet, vil blive bragt
i uorden, og »stop og ryk frem« ma derfor
indkobles for nseste tog.
Blokuorden for efterfolgende tog kan undgas
eller begraenses, hvis folgende fremgangsmade
benyttes:
Signalgivning for udkorsel anvendes ikke (te-
lefonisk udkorselstilladelse eller udrange-
ring). Der foretages straekningsbelaegning for
venstresporkorsel ad pagaeldende spor (ven-
strespor-udkorselssignalet saettes derefter p^
»stop« ved brug af den rode stopknap), eller
knapperne for anlaeggets indstilling til ven
stresporkorsel benyttes.

3. Linieblokanlaeg for korsel ad venstre spor
pa dobbeltsporet bane
Hvor der er behov derfor, er anlaeggene sup-

pleret med indkorsels- og udkorselssignaler for
korsel ad venstre spor og linieblokanlaeg for
denne korsel. Enkelte steder findes endvidere

mellembloksignaler for venstresporkorslen.
Stationerne bar i almindelighed kun en enkelt

ind- og udkorselstogvej for venstresporkorslen,
som regel til og fra overhalingssporet. Pa nogle
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2. Fra VM-signalet foran station B til VM-signalet efter
station B.

3. Fra VM-signalet efter station B til Vl-signalet pa sta
tion C.

Signalgivning for hvert af disse afsnit sker for sig og uaf-
haengigt af tilstanden pa de to ovrige afsnit.
Normalt foretager FC signalgivningen 1, 2 og 3 samt for
venstrespor-indkorselstogvejen pi station C.
NSr stationerne A og C bar understationsdrift stilles 1
fra centralapparatet pi station A, 2 og 3 fra FC og ind-
korselstogvejen pa station C fra denne stations central-
apparat.

stationer kan der foretages straekningsbelaegning
for et tog, der holder i gennemkorselssporet, ved
betjening af togvejsknappen for dette spor i for-
bindelse med signalknappen for venstrespor-ud-
korselssignalet. Herved bringes dette signal pa
»kor«, men perronudkorselssignalet forbliver pa
»forbikorsel forbudt«, hvorfor telefonisk udkor-
selstilladelse eller udrangering m^ benyttes.

a. Signalgivning for udkorsel til venstre spor
sker ved betjening af togvejsknappen for af-
gangssporet og signalknappen for venstre-
spor-udkorselssignalet. »Stop og ryk frem«
mk ikke vaere indkoblet for p&gaeldende spor,
og ankomststationen mk ikke vaere stillet til
automatisk drift.

Ved naevnte betjening belaegges straekningen
for venstresporkorslen, s^fremt betingelserne
herfor (bl a frit spor) er til stede. Straeknings-
belaegningen spaerrer for modg^ende toggang
og hindrer, at der ved venstresporkorslen op-
star uorden i det automatiske linieblokanlaeg
for korsel ad hojre spor.
N^r straekningsbelaegning er sket, skifter forst
venstrespor-udkorselssignalet og derefter per
ronudkorselssignalet til »kor«.
Pa ankomststationen tilkendegiver et rodt pil-
formet tableau, at straekningsbelaegning er
sket; endvidere skifter venstrespor-indkor-
selssignalet fra »forbikorsel forbudt« til
»stop«.
Ved udkorsel gar venstrespor-udkorselssigna
let p^ »stop«, og udkorselstogvej en oploses.
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b. Signalgivning for indkorsel fra venstre spor
sker pa tilsvarende m^de som for en normal
indkorselstogvej, og den kan foretages, uden
at der er strsekningsbelsegning for korsel ad
venstre spor.
Ved indkorsel til ankomststationen g^r ven-
strespor-indkorselssignalet pk »stop«, strsek-
ningsbelsegningen ophseves automatisk, og
venstresporsignalerne skifter fra »stop« til
»forbik0rsel forbudt«.

c. Nodoplosning af straekningsbelxgning.
Hvis strsekningsbelsegningen ikke ophseves

d.
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automatisk (fx i tilfselde af, at toget rangeres
ind, uden at indkorselstogvejen er fastlagt),
kan afgangsstationen foretage nodoplosning
ved brug af trykknappen for nodoplosning af
stationens udkorselstogvej. For nodoplosning
foretages, skal venstrespor-udkorselssignalet
stilles pa »k0r« og derefter bringes pa »stop«.
Pa fjernstyrede strsekninger findes nogle ste-
der stationer med venstrespor-mellembloksig-
naler (se fig 57 e).
Disse stationer kan kun betjenes fra PC. Ud-
korsel til venstre spor mod en sddan station
md kun stilles efter tilladelse fra FC.


