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Afsnit VUI. Bestemmelser og betjeningsregler for stationssikringsanlaeg

1. Bestemmelser for betjeningspersonalet
i poster med sikringsanlaeg
Uvedkommende, hvorved forstas savel frem-

mede som ansatte, der ikke har arbejde eller til-
syn at udfere i en post, hvor der betjenes sik-
ringsanlseg, ma ikke opholde sig 1 posten.
Rum, der borer til sikringsanlseg, men hvortil

adgang ikke er nodvendig af betjeningshensyn,
I ma kun vsere tilga^ngelige for elektrotjenestens

personale. Da^kplader og dsekkasser for central-
apparater, blokapparater, relacskabe m v mk kun

I fjernes af elektrotjenestens personale.
Enhver post med fast betjening skal vsere for-

synet med et rodt flag samt i morke med en
h^ndsignallygte, der kan vise rodt lys, og som
skal holdes rede til ojeblikkelig brug.
Betjeningspersonalet skal iagttage, at tsendte

lygter, der henstilles eller bscres uden at skulle
tjene som signal, vender lyset sMedes, at de ikke
fejlagtigt kan opfattes som signal.

Gijldig fra 6/1 1975

Endvidere skal posten vsere forsynet med en
journal, hvori alle uregelmsessigheder noteres,
fx sserlige foranstaltninger ved aflysning af
signalgivning, sporspserringer, spserring af h^nd-
tag, brydning af plomber samt andet, der med-
forer sserlig agtp^givenhed under sikringsanlseg-
gets betjening. I journalen noteres desuden alle
forekommende fejl ved sikringsanlsegget, her-
under for hvilke tog og til hvilket tidspunkt
plomberinger brydes, samt hvornar elektrotje
nestens personale er underrettet. Nar betjenings
personalet tiltrseder tjenesten, skal det forvisse
sig om, at alle plomberinger er i orden, og end
videre skal det gore sig bekendt med eventuelle
i journalen noterede fejl og uregelmsessigheder.

Efter afhjselpning af fejl samt passetning af
plomber skal elektrotjenestens personale indfore
meddelelse herom i journalen.

I posten skal der forefindes de for denne gsel-
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dende sikringsplaner samt en »r0d plakat« med
de sserlige regler for betjeningen af anlsegget.
Posterne skal holdes rene og mli ikke bruges

til opiagsrum, lampisteri eller andet uvedkom-
mende formal. Centralapparatet skal dagligt af-
st0ves, og alle blanke dele holdes pudset.

I Nar der af elektrotjenestens personale foreta-
ges proveomstillinger af h^ndtag i centralappara
tet eller af blokfelter, skal postens betjeningsper-
sonale vsere til stede i posten og ikke forlade
den, forend proverne er afsluttet. Omstilling af
handtag og blokfelter mk kun finde sted med
stationsbestyrerens og betj eningspersonalets
samtykke. mindre stationer kan der dog uden
for togtid, og nkr der ikke rangeres, trseffes saer-Ilig aftale mellem stationsbestyreren og elektro
tjenestens personale om forholdet,

I tilfselde af, at en eller flere sporisolationer
for sporbesaettelse eller sikring mod utidig om
stilling i to p& hinanden folgende dage ikke er
blevet befaret af mindst 30 aksler pr dag, skal
der inden signalgivning til p&gaeldende spor hen-
holdsvis omstilling af pagseldende sporskifte fore-
tages direkte eftersyn af, om sporstykket er frit,
indtil dette indenfor samme dag atter er blevet
befaret af mindst 30 aksler. S^fremt der er tale
om perioder p§ 4 eller flere dage med befaring
af mindre end 30 aksler daglig, skal stationen
give skriftlig meddelelse herom til pagaeldende
signalomr&de, der da eventuelt foranlediger af-
lysning af pagseldende sporisolationer.
Fornoden bemserkning skal anfores i telegram-

journalen, nkr en sporisolation (et sporstykke)
ikke inden for samme dag er blevet befaret af
mindst 30 aksler.

Da arbejdskoretiajer uden attest ikke med sik-
kerhed kan p^virke sporisolationer, skal der un
der s^danne koretojers ind- og udkorsel samt ved
rangering med koretojerne udvises skserpet agt-
pagivenhed, idet det isser bemserkes,

at sikring mod utidig omstilling af sporskifter
ikke kan p^regnes at virke,

at sporisolationer til sikring af sporfrihed ikke
kan p^regnes at virke, og

at henstillede koretojer ikke kan pliregnes at gi
ve sig til kende p^ sporisolationstableauerne.

Manuel eller automatisk sporskifteomstilling
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eller signalgivning ma derfor ikke finde sted, for
der haves vished for - eventuelt gennem melding
fra foreren - at den pagseldende sporskifteomstil
ling henholdsvis signalgivning kan ske uden ri-
siko.

2. Betjeningsregler for mekamske
sikringsanlaeg
Betjening af sporskifte- og signalh&ndtag skal

foregli uden pludselige ryk eller stod, og der mk
ikke anvendes ussedvanlig kraft eller void til om-
Isegningen. Det skal p&ses, at bevsegelsen fuld-
fores, sliledes at handtagene bliver indklinket i
en endestilling. Et handtag mk under ingen om-
stsendigheder hensta udklinket, og alle handtag
skal Isegges tilbage i normalstillingen, nkr de
ikke Isengere bruges i den omlagte stilling.
Under et hlindtags omlsegning skal h&ndfallen

hele tiden holdes trykket fast ind mod h^nd-
stangen, og den m^ forst slippes et ojeblik efter,
at h&ndtaget er kommet i omlagt stilling; dette
gselder i sserlig grad for handtag med skiver uden
fast forbindelse med h^ndstangen. Hvis h&nd-
fallen slippes, for tradtrsekket er kommet i ro,
kan det ske, at skiverne skserer op, og central
apparatet derved kommer i uorden.

I ovrigt m^ man vsere opmserksom p^, at den
modstand, man moder under handtagets omlseg
ning, hverken bor vsere for stor eller for lille.
Er den for stor, kan det tyde p&, at den sikrings-
del, man soger at bevsege ved handtaget, ikke
lader sig omstille. Er den for lille, kan der vsere
sket et tr&dbrud, og sikringsdelen ma da uop-
holdeligt undersoges. I ovrigt gselder folgende
regler:

Sporskiftehetjeningshdndtag. Under omstillin-
gen af et sporskifte skal det, s^fremt sporskifte-
signalet kan ses fra centralapparatet, iagttages,
at sporskiftet folger omlsegningen af h&ndtaget.
Omlsegningen m& ikke foregli umiddelbart for

eller medens sporskiftet befares, idet der derved
er fare for afsporing eller for opsksering. En op-
sksering af et sporskifte under omstilling vil med-
fore fare for, at den, der omlsegger handtaget
bliver ramt med stor kraft af dette.
Selv om et sporskifte er sikret mod utidig am-

stilling ved hjselp af isoleret skinne, skal det s^
vidt muligt direkte efterses, at sporskiftet er frit.



for vogne, og at der ikke er vogne pa vej imod
sporskiftet, umiddelbart for dette skiftes. Ud-
klinkning af h^ndtag ma ikke foretages, for
sporskiftet skal skiftes, idet spserren for sikring
mod utidig omstilling bliver sat ud af funktion,
sasnart udklinkningen er foretaget. Hvor sikring
mod utidig omstilling tilkobles ved hjselp af en
fodkontakt, ma denne nedtrykkes og tableauet
skifte, inden handtaget forsoges udklinket. Hvor
sikring mod utidig omstilling tilkobles ved hjaslp
af en kontakt i forbindelse med handfallen, skal
tableauet skifte, inden handtaget forsoges om-
lagt.
En fodkontakt, henholdsvis en handfalle, bor

ikke holdes indtrykket i nogen tid inden omlaeg-
ningen for derved at konstatere, hvornar spor
skiftet bliver frit for vogne, idet denne frem-
gangsmade kan medfore, at spserren for sikring
mod utidig omstilling ikke virker efter hensig-
ten.

Sporskifteafldsningshdndtag. Inden omstillin-
gen af et sporskifteaflasningshandtag skal det sa
vidt muligt iagttages, at pagseldende sporskifte
(evt sporskifter) star rigtigt. Selv om sporskiftet
star forkert, kan handtaget som regel udklinkes
og bevseges et lille stykke, men det kan ikke med
normal kraftanvendelse bringes i omlagt stilling.
Dersom et sporskifte, der er aflaset med en

sporlas, opskseres i aflaset tilstand, vil enten
tungen, dele af lasen eller et af mellemleddene
mellem tunge og las blive beskadiget. Da en sa-
dan beskadigelse ikke med sikkerhed vil blive
registreret i centralapparatet, er det af betyd-
ning, at sporskifteaflasningshandtag i alminde-
lighed Isegges tilbage til normalstillingen efter
hver togpassage, idet fejlen sandsynligvis da vil
blive opdaget enten ved tilbagelaegningen eller
ved omlsegning for ny signalgivning.

Togvejshdndtag. Togvejshandtag ma ikke so-
ges omlagt, forend sporskifterne i togvejen er
rigtigt stillet og aflaset, og eventuel frigivning
og sporafl&sning er modtaget. Intet i togvejen
indgaende sporskiftebetjeningshandtag ma vtere
opskaret.

Signalhdndtag. Signalhandtag ma ikke soges
omlagt, for togvejshandtaget er omlagt. Ved sig
nalhandtag med gentagelsesspserre kan signal

givning ikke finde sted, hvis handtagets omlseg
ning har vseret afbrudt selv af en lille tilbage-
g&ende bevaegelse.

3. Betjeningsregler for elektriske sikringsanlseg.

a. Type 1912 og DSB 19i6.
Sporskiftebetjeningshdndtag. Et sporskifte

kan forst betjenes, nar handgrebet er udklinket;
i enkelte tilfailde ma en pedal tillige nedtrykkes.
Ved udklinkningen (eveirtuel nedtrykning af
pedalen) smites sporskiftets sikring mod utidig
omstilling i funktion, hvorved det efterproves,
om det isolerede sporstykke i og ved pagseldende
sporskifte er frit for vogne, og er dette tilfaeldet,
vil den bla pil i handtagets tahleauvindue for-
svinde.

Nar pilen er forsvundet, drejes handgrebet
langsomt om, indtil det hvide tableau skitter
til rodt, og sporskiftevaekkeren ringer. Drejes
der for hurtigt, vil omlsegning eventuelt vsere
umulig. Efter at tableauet er blevet rodt, drejes
handgrebet hurtigt om i endestillingen. Omstil-
lingens varighed, der iagttages pa amperemete-
ret, vil hi a afhsenge af, om eet eller to spor
skifter skal omstilles (2—6 sek).
Sasnart sporskiftet er kommet i endestilling,

vil tableauet atter blive hvidt, og sporskiftevsek-
keren ophorer samtidig at ringe.
Safremt et hfmdgreb efter en omlajgning Iseg-

ges tilbage til udgangsstillingen, inden sporskifte-
drevet har naet den til omlsegningen svarende
stilling, sker der over handtagskontakteime en
afbrydelse af motorstrommen, som normalt ikke
finder sted. Udfores naevnte betjeningsmade ofte,
kan der opsta forbrsending af handtagskontak-
terne.

Stedbetjening af sporskifter. Ved sporskifter,
der er indrettet for stedbetjening (ikke med om-
stillingsmagnet i centralapparatet), er det ved
mldre anlseg af storste betydning, at hdndtaget
ude ved sporskiftet holdes trykket over, indtil
sporskiftet er helt omstillet, idet strommen til
sporskiftemotorerne afbrydes, sasnart handtaget
slippes, hvorved der er mulighed for at fa spor-
skiftetungerne til at sta pa »halvt«. I ovrigt ma
man ved disse anlseg vsere opmserksom pa, at
overgang fra centralbetjening til stedbetjening
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(handgrebet i centralapparatet omlsegges 45°)
kun ma foretages, nar sporskiftekontrolmagne-
ten viser hvidt tableau. Safremt dette ikke over-
holdes, vil sporskiftetungerne efter omlsegningen
kunne st& p^ »halvt«. Tilsvarende faremulighed
best&r, safremt handgrebet i centralapparatet ved
overgang til stedbetjening et 0jeblik omstilles til
mere end 45°.

Ved de nye anlseg er apparaterne indrettet s^-
ledes, at sporskifterne lober i endestilling, selv
om handtaget pa pladsen kun omstilles en kort
tid. Endvidere er de ovennsevnte fejlmuligheder
imodegaet ved, at sporskiftevsekkeren ringer, sa
fremt et handgreb stilles i 45°, inden sporskiftet
star i en af endestillingerne.

Sporskifteaflasningshandtagf fjernaflasning. Et
sporskifte kan forst fjernafldses, nar h&ndgrebet
er udklinket. S&fremt handtaget er forsynet raed
handtagsspserremagnet, tilkobles denne ved ud-
klinkningen under forudssetning af, at pagsel-
dende sporskifte star i den aflaselige stilling.
Som tegn herp& vil den bla pil i h^ndtagets ta-
bleauvindue forsvinde. Ved enkelte apparater
sker tilkoblingen af spserremagneten ved en pe
dal. Er h&ndtaget uden spserremagnet, m^ per-
sonalet selv skaffe sig sikkerhed for sporskifter-
nes rigtige stilling inden handgrebets omlsegning.
Handgrebet drejes i begyndelsen langsomt om,

indtil det hvide tableau skifter til rodt, og spor-
skiftevsekkeren ringer. Safremt der drejes for
hurtigt, vil omlsegning eventuelt vsere umulig.
Efter at tableauet er blevet rodt, drejes hand
grebet hurtigt over i endestillingen. Afl&sningens
varighed, der iagttages pa amperemeteret, vil af-
hsenge af, hvor mange sporskifter der afl^ses
ved h&ndgrebet.
S&snart sporskifterne er aflaset, vil tableauet

atter blive hvidt, og sporskiftevsekkeren ophorer
samtidig at ringe. Varer aflasningen mere end
den normale tid, skal handgrebet straks Isegges
tilbage for herved at undga unodigt slid pa ISsens
friktionskobling.
Kan l^sene ikke bringes tilbage i uaflaset stil

ling, skal motorstromssikringen for handgrebet
straks udtages, og sporskifterne efterses.

Gyldig fra 15. okt. 1960

Sporskifteafldsningf stedafldsning. Afl&snin-
gen sker ved omlsegning af et handgreb pa spor-
lasen, og handgrebet fastholdes derp^ i aflase-
stillingen, safremt tilsvarende trykknap i cen
tralapparatet star med stregen lodret. Aflasnin
gen kan kontrolleres ved, at pagseldende tableau-
magnet viser hvidt tableau.
Oplasning af sporskiftet indledes ved, at tryk-

knappen i posten indtrykkes og omdrejes, og
herved skifter tableaumagneten til rodt. S&fremt
sporskiftet indgar i en indstillet togvej, vil ind-
trykningen og omdrejningen dog ikke bevirke, at
opl^sningen indledes. Selve oplasningen sker ude
ved sporlasen, idet llisens hlindgreb forst drejes
langsomt, indtil tableaulampen lyser, og derpa
hurtigt.

Signalhdndtag. Et signalhandtag kan forst be-
tjenes, nar de pa sikringsplanen angivne betin-
gelser for togvejens indstilling er opfyldt. H&nd-
grebet udklinkes og drejes forst langsomt ca 20°
—40°, indtil signalspserremagneten skifter ta
bleau fra hlki til hvidt. Derefter drejes der videre
til 45°, og nar togvej sspserremagneten i denne
stilling har skiftet tableau fra hvidt til rodt,
drejes handgrebet belt om i endestillingen, idet
det iagttages, dels at signalspserremagnetens ta
bleau stadig viser hvidt, dels at omstillingens
varighed er normal, hvilket kontrolleres ved
hjselp af amperemeteret.

tableauet for signalarmens stilling (elek-
tromekanisk tableau eller lamper) efterses det
endvidere, at signalerne ikke laengere star pa
»stop«.
Tilbagelaegning af et signalhandtag til 45° kan

ske pa et vilk^rligt tidspunkt. Handgrebet mk
indklinkes i denne stilling for at afvente signal-
motorens tilbagelob. N^r dette er sket, og den
automatiske togvej soplosning i ovrigt er indtruf-
fet, kan handgrebet Isegges tilbage i normalstil-
lingen. Som tegn pa, at dette kan ske, viser tog
vej sspserremagneten hvidt tableau.

b. Relsesikringsanlseg.

Betjeningsreglerne er indeholdt i beskrivelsen
af relsesikringsanlseg p& siderne 68.

36.



4. Telefonisk indkerselstilladelse og skriftlig el-
eller telefonisk udkorselstilladelse
Bestemmelserne herom findes i SR og SIR. Det

fremg&r heraf blandt andet, at telefonisk indkor-
selstilladelse og skriftlig eller telefonisk udkor
selstilladelse kun mk gives,
ndr det ved betjening eller aflasning fra central-

apparatet er sikret, at alle sporskifter i tog-
vejen med tilhorende dsekningssporskifter og
sporspserrer er rigtigt stillet og afl&set, og

ndr togvejen derefter er fastholdt.
Telefonisk indkorselstilladelse og skriftlig eller

telefonisk udkorselstilladelse ma i ovrigt kun gi
ves ad normal togvej for p^gseldende koreretning,
dog kan det ved relsesikringsanlseg vaere foreskre-
vet igennem „rod plakat", at en sadan tilladelse
ogsa ma gives ad en „togvej", som ikke er anfort
p& sikringsplanen, men som desuagtet kan sikres
i henhold til nedenst&ende punkt d.
For de forskellige apparattyper gaelder desuden

folgende sserlige bestemmelser:

a. Mekcmiske centralapparater,
1. Samtlige plomberinger pk omstillingsskiver

for sporskiftebetjeningsh&ndtag og sporskif-
teaflasningsh&ndtag skal vsere ubrudte sduel i
den signalgivende post som i eventuelle an-
dre poster, hvorfra der gives sporaflasning for
pagaeldende togvej.

2. De til togvejen horende sporskifteh&ndtag
skal vsere fastholdt i rette stilling ved om-
Isegning af pagseldende togvej shandtag sdvel
i den signalgivende post som i eventuelle
andre poster, hvorfra der gives sporafl&sning
for pagseldende togvej.

b. Elektriske centralapparater, type 1912
og DSB 1946.

1. Samtlige kontrolmagneter for sporskiftebe-
tjeningsh^dtag og sporskifteaflasningsh&nd-
tag skal vise hvidt tableau sdvel i den signal
givende post som i eventuelle andre poster,
hvorfra der gives sporaflasning for pagselden
de togvej.

2. De til togvejen horende sporskifteh^ndtag
skal vsere fastholdt i rette stilling ved om-
Isegning i 45® sdvel af p&gseldende signalhSnd-
tag*) som af eventuelle til togvejen horende
sporafl&sningsh&ndtag i andre poster.

c. Elektriske centralapparater, type LME 1929,

Gyldig fra IjS 1971
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1. Samtlige indikeringsmagneter for sporskifte-
betj eningsh^ndtag og sporskifteafl&snings-
h&ndtag skal vise hvidt tableau sdvel i den
signalgivende post som i eventuelle andre
poster, hvorfra der gives sporafl&sning for
pagseldende togvej.

2. De til togvejen horende sporskifteh&ndtag
skal vsere fastholdt i rette stilling ved om-
Isegning i 70® sdvel af dvsergsignalhandtag
som af eventuelle til togvejen horende spor-
aflasningshSndtag i andre poster, alt som
nsermere fastsat i hetjeningsforskriften for
pagseldende sikringsanlseg.

d, Reldesikringsanlseg.
1. Samtlige til togvejen horende kontroltahleau-

er for sporskifter skal vise lys svarende til
pagseldende togvej.

2. Samtlige til togvejen horende sporskifter skal
vsere fastholdt i rette stilling (eventuielt ved
kunstig togvej sfastlsegning), og dette skal
fremg& af de p&gseldende kontroltableauer.

3. Der ma ikke vsere indstillet togveje, som er
fjendtlige med p&gseldende togvej (kunstig
togvej sfastlsegning kan ske, selv om der er
indstillet fjendtlige togveje).

5. Ind- og udrangering
Bestemmelserne herom findes i SR og SIR.
Det fremgar heraf, at der ved ind- og udrange

ring krseves afl&sning af sporskifter, som skal
befares.

Afl&sningen foretages som anfort i afsnit X,
punkt 1; „Afl&sning af sporskifter under aflys-
ning af signalgivningen".

6. Automatisk signalgivning
P& dobbeltsporede strsekninger med automatiske
linieblokanlseg kan stationssikringsanlseggene
vsere indrettet med mulighed for automatisk sig
nalgivning - pk nogle stationer kaldet „automa-
tisk gennemkorselsdrift".
Den automatiske signalgivning md ikke anven-

des, sk Isenge arbejdskoretojer befarer pagselden
de spor, idet koretoj ernes ringe akselafstand kan
bevirke, at der i utide stilles signal for indkorsel
(kortvarigt).

*) Ved visse anlaeg vil det kunne forekomme, at signal-
hdndtaget ikke kan omlaegges til 45®, men derimod til
15 a 30®. Det kan igennem »r0d plakat« tillades, at
signalhdndtaget i s^danne tilfaelde kun omlaegges i
naevnte 15 a 30®.
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7. Spserreanordninger til sikring mod utilsigtet
betjening af centralapparaters handtag m v
I sserlige tilfselde kan det i henhold til SR blive

nodvendigt at sikre visse betjeningsorganer for
sporskifter eller signaler mod utilsigtet betjening.
Spaerringen ma kun foretages ved hjaelp af de
dertil beregnede spterreanordninger.

a. Mekaniske centralapparater.
det sporskifte- eller signalhSndtag, der on-

skes sikret imod utilsigtet omstilliug, aubriuges
eu hSudfallespserre som vist pa fig 57 a. Haud-
fallespaerreu trsekkes belt iud over haudstaugeu,
og klembakkerue tilspajudes ved drejniug af viu-
gemotrikkeu. Det iudstillelige spaerrestykke skal
da vaere saledes iudstillet, at handfallen ikke kau
udkliukes. Haudfallespajrreu kau som vist af-
l&ses med eu haeugelSs.

[c:

Fig 57 a. H&ndfallespa:rre anbragt pa sporskifte-
handtag af Siemens type.

Ved sviugbukke beuyttes spserreauorduiuger,
hvis udformuiug og aubriugelse fremg&r af lokal
iustruks.

b. Elektriske centralapparater, type 1912 og
DSB 19i6.

Pa det sporskifte- eller sigualhaudtag, der ou-
skes sikret imod utilsigtet betjeuiug, aubriuges
et rodmalet spajrredseksel som vist pa fig 57 b.

c. Relresikringsanlaeg.
Pa deu betjeuiugskuap, der ouskes sikret imod

utilsigtet betjeuiug, aubriuges eu rodmalet spicr-
rehsette som vist pa fig 57 c.

Fig 57 b. Spairrehsctte for centralapparat 1912 og
DSB 1946.

Fig 57 c. Spserrehsette for relsecentralapparat.



74b-II

Afsnit £S. Bestemmelser og betjeningsregler for strsekningssikringsanlaeg.

For manuelle og automatiske linieblokanlseg er der udarbejdet sserlige instrukser, se i ovrigt af
snit VII.

Gyldig fra IjS 1971
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Afsnit X. Forhold vedrerende fejl ved stationssikringsanlaeg

1. Aflasning af sporskifter under aflysning af
signalgivningen.

Ved indrangering til og udrangering fra spor, for
hvilke signalgivningen er aflyst, skal sporskifter,
der skal befares, afl^ses pa en af folgende mader:

a Ved betjening fra centralapparatet, hvis dette
for pagseldende sporskifter kan foregli p& nor
mal m^de. Ved mekaniske sporskiftehlindtag
skal plomberingen for omstillingsskiven vsere
ubrudt, ved elektriske sporskiftehandtag skal
sporskiftekontrolmagnetens tableau vsere hvidt,
og ved relaesikringsanlseg skal kontroltableauet
vise hvidt, fast lys for den til togvejen svarende
stilling. Safremt stationen ikke er sikker p^, at
aflasning (betjening) af et sporskifte fra cen-
tralapparatet er i orden, mli denne aflasning
ikke benyttes for det pagseldende sporskifte.
Endvidere skal sporskifterne ved togvejsind-
stilling fastholdes i rette stilling ved omlagt
togvejshandtag, omlagt signalh&ndtag hen-
holdsvis ved normal eller kunstig togvejsfast-
laegning eller lokalafl&sning. Er dette ikke mu-
ligt, skal h&ndtagene for pagseldende sporskif
ter forsynes med hsetter eller lignende, der hin-
drer uforvarende omlsegning af sporskifteh&nd-
taget.

b Med noglelds. Noglerne skal efter afl^sningen
bringes pk plads, dvs fjernes fra sporskiftet.

c Med haengelds, Afl^sningen skal ske med l&se-
bolt og hsengel&s. Nogleme skal efter afl&snin-
gen fjernes fra hsengel&sene.

d Ved en kombination af de under a, b og c
nsevnte afl&sningsm&der.

Ved uregelmsessigheder i elektriske sikringsan-
Iseg som folge af beskadigelse af kabelanlseg eller
af arbejder pa kabelanlseg (splidsning) regnes
uregelmsessigheden at omfatte alle sporskifter og
togveje, der er afhsengig af kabelkorer i det ka-
belfordelingshus, beskadigelsen henholdsvis ar-
bejdet vedrorer.

2. Forhold ved centralsikrede sporskifter.
Ved opsksering af centralsikrede sporskifter

kan der opsta alvorlige fejl s^som beskadigelse
af centralapparat, sporskiftetunger, betjenings-
l^se m m. Opsksering af sporskifter er derfor -
jf RR - i almindelighed forbudt, men sker op-
skseringen alligevel ved et uheld, skal de i SR
givne forskrifter iagttages. Eftersyn af betje-
ningsl&sens funktion og tungetilslutning foreta-
ges som foreskrevet i ordreserie O og som vist pa
fig 58.

Fig 58. Pr0ve med mejsel af et sporskiftes tungetilslutning.
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Sporskifter med fjedrende tunger kan give
anledning til betjeningsvanskeligheder, safremt
der i en sporskiftetunge opstar en for stor fje-
derspaending. Betjeningsvanskeligheder kan lige-
ledes indtrseffe, safremt der kommer noget i
klemme ved sporskiftets tungerod.
Dersom en fraliggende sporskiftetunge kom

mer til at ligge for tset ved sideskinnen, kan den
under togs passage blive berort af hjulflangerne,
idet tungen da virker som en art tvangsskinne.
Sporskiftet vil derved kunne blive »selvopska-
ret«, d Vs at fjederspsendingen i den fraliggen
de tunge vil kunne omstille sporskiftet under
togs passage.

3. Aflasning af sporskifter med haengelas
N5r et sporskifte i henhold til de i SR givne

bestemmelser skal aflases med hsengelas, be-
nyttes en lasebolt, der fastholder tungen til eller
bort fra sideskinnen. Endvidere benyttes en
hsengelSs, der forhindrer, at 15sebolten fjernes.
Fig 59 viser en stationser lasebolt til aflas

ning af den tilliggende tunge. Lasebolten be
nyttes bl a, hvor et nyindlagt sporskifte, som se-
nere skal indga i centralsikringen, straks skal
kunne skiftes.
Fig 60-63 viser en transportabel lasebolt, der

anvendes til afl5sning af den tilliggende og even-
tuelt tillige den fraliggende tunge.

Fig 59. Lasebolt af stationajr type.

Guldig fra 6/1 1975

Fig 60. Lasebolt af transportabel type.

Fig 61. Afmajrkning af anbringelsessted for Iksebolt
af transportabel type.

75-2

Pa sideskinnerne for de sporskifter, der skal
kunne aflases med en transportabel lasebolt, kan
der i nterheden af tungespidsen vsere anbragt et
sserligt mserke, en cirkulser plade med et L, som
vist fig 61. Lasebolten skal anbringes ved siden
af mserket.

SR indeholder de nsermere regler for, hvor-
nar et sporskifte skal aflases med hamgelas, men
herudover gselder;

a) Ved sporskifter med fast mellemstang skal
den tilliggende tunge aflases.

b) Ved sporskifter med betjeningslas skal den
tilliggende tunge aflases.

c) Ved sporskifter med fast mellemstang eller
med betjeningslas, men hvor enten den faste
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mellemstang eller betjeningslasen er i uor-
den, skal bade den fraliggende og tilliggende
tunge aflases med baengelas.

4. Signalbelysningen slukket
Er det elektriske lys i et signal slukket, under-

S0ges det, om sikringerne p& signalbelysnings-
tavlen e 1 er 1 orden, eventuelt om det kun er
kontrollainpen, der er braendt over. Hvis det p&
grund af svigtende stromtilforsel bliver nodven-
digt at skifte over til nodbatteriet, skal der spa
res sa meget som muligt pa strominen, fordi nod-
batteriet kun bar et meget begrmnset antal brugs-
timer. Elektrotjenestens personale skal underret-
tes, hver gang et nodbatteri bar vseret benyttet.

5. Fejl ved mekaniske sikringsanlaeg
Tradtraeksaflasede sporskifter. Safremt et

sporskifteaflasningsh&ndtag er tungt at trsekke,
eller det overhovedet ikke kan omlsegges, soges
fejlen forst ved sporskiftet, idet det efterses, om
de mekaniske dele er i uorden, eller om der er
noget i klemme ved tunger eller lasedele. Er
sporskiftet i orden, tungetilslutningen forskrifts-
msessig, saint ligger den fraliggende tunge i rigtig
afstand fra sideskinnen, efterses tradtra^kket.
Ved aflasningshandtag ,hvor der ikke er spaend-
vserk i tradtrsekket, kan fejlen bl a skjddes tem-
peraturvariationer, og tradtrsekket ma da efter-
reguleres af elektrotjenestens personale.
Trddtrxksbetjente sporskifter. Safremt et

sporskiftebetjeningsh&ndtag ikke kan udklinkes,
kan arsagen vsere fejl ved sporskiftets sikring
mod utidig omstilling. Plomben for kunstig ud-
losning af bandtagsspserremagneten ma da bry-
des, nar eftersynet bar vist, at tilsvarende spor-
isolation er ubesat. Herefter skal betjeningen af
sporskiftet ske med saerlig agtp&givenhed.
Nar et centralbetjent sporskifte bar vseret op-

skaret, skal bandtagsskiven bringes pa plads
ved hjaelp af opskmringsnoglen, se fx plan 18,
men dette ma i hvert enkelt tilfaelde forst ske
efter ordre fra stationsbestyreren. De i SR givne
forskrifter skal derefter iagttages. S&fremt ingen
af de mekaniske dele ved sporskiftet er beskadi-
get, betjenes handtaget frem og tilbage, og det
iagttages, om sporskiftet folger med. Opska^rin-
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Fig (i'i. Laseboltens anbringelse vcd fraliggende

Fig (13. LSseboltens anbringelse ved tilliggende tunge.

gen markeres i centralapparatet bl a ved, at plom-
beringen pa sporskiftehandtagsskiven brydes.

Sker en opsksering af et centralsikret spor
skifte, medens togvej er indstillet, skal alle sig
naler straks stilles pa »stop^ for om muligt at
standse pagaeldende tog. Det er forbiidt at briige
opskaeringsnoglen, sd Isenge der er stillet signal,
og sd Isenge tog eller rangertrsek er under bevse-
gelse i nserheden af pdgseldende sporskifte.

Selvopsksering af et sporskiftehandtag skyldes
i de fleste tilfatlde betjeningsfejl (handfallen
sluppet for tidligt efter om- eller tilbagelsegning
af h&ndtaget). Selvopskseringen kan dog ogs^
skyldes den i nservatrende afsnit under pkt 2,
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3. stk omtalte selvopsksering af det tilhorende
sporskifte.
Hvis selvopskaeringen skyldes forhold ved

sporskiftet, betjeningslasen eller tradtrsekket,
skal disse dele unders0ges nsermere. Forst n^r
fejlen er fundet, eller n^r det ved gentagne om-
stillinger har vist sig, at tungetilslutningen samt
aflasningen er i orden i begge sporskiftets stil-
linger, samt at selvopskseringer ikke indtrseffer
mere, m§i sporskiftebetjeningen betragtes som
vserende i orden.

Togvejsindstilling. S^fremt et togvejshlmdtag
ikke kan omlsegges, vil fejlen ofte hidrore fra,
at et h&ndtag eller en hvirvel ikke st&r indklin-
ket rigtigt, og dette ma derfor efterproves. Sam-
tidig undersqges det, ofa noget sporskifteh&hd-
tag er opskSret. Skyldes fejlen ikke ovennsevnte
forhold, kan videre prove forst ske, nar alle tog-
vejsh^ndtag i p^gaeldende post er stillet i normal-
stilling.
Fejl kan ogsa fremkomme ved, at en meka-

nisk eller elektrisk spaerre ikke bar virket. I sa
fald m^ der foretages en kunstig udlosning efter
de herfor gaeldende bestemmelser.

Signalbetjening S&fremt et signalh&ndtag
ikke kan omlsegges, selv om tilsvarende togvejs-
handtag star rigtigt omlagt og indklinket, vil
fejlen ofte vsere i tr&dtrsekket. Ved h^ndtag med
gentagelsesspserre kan ^rsagen dog vsere, at h&nd-
taget har vseret lagt lidt frem og tilbage under
omlsegningen. Hvis det er et indkorselssignal-
handtag, som af hensyn til sporbessettelsesappa-
ratet er forsynet med gentagelsesspserre, kan
fejlen rettes, ved at togvejsh^ndtaget Isegges til
bage og omlsegges pk ny.

Togvejsopl0sning. N&r en togvejsoplosning ind-
trseffer, skal togvejen straks tages tilbage, med-
mindre andet er foreskrevet pa »r0d plakat«.
Hvis oplosningen svigter, skal det efterses, at
toget er passeret stedet for automatisk togvejs
oplosning, og forst n^r dette er sket, ma kun
stig udlosning benyttes efter stationsbestyrerens
tilladelse. Tilladelsen ma kun gives, dersom det
er en fejl i sikringsanlsegget, der bevirker, at tog
vejen ikke kan tages tilbage, eller s^fremt en
indstillet togvej ikke bliver benyttet som folge
af sendrede dispositioner, tognedbrud o 1. Det er
saledes forbudt at benytte kunstig udlosning.
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hvis et tog under indkorsel ikke korer sa langt
frem, at den automatiske togvejsoplosning ind-
trseffer.

Sporbessettelsesapparat, Viser et sporbesset-
telsesapparat besat spor i utide, kan der, hvor
sporbessettelsesapparatet er udfort som togvej s-
rsekkefolgespserre, indstilles og tilbagetages en
udkorselstogvej for pagseldende spor, hvorved
apparatet bringes til at vise ubesat spor.
Ved sporbessettelsesapparater, der er udfort i

forbindelse med isolerede perronspor og spserre-
magneter, vil spserremagneterne kunne udloses
kunstigt ved hjselp af plomberede trykknapper.

I de tilfselde, hvor der er indstillet en fingeret
udkorselstogvej, eller hvor en kunstig udlosning
af sporbessettelsesapparatet er foretaget, ma be-
tjeningspersonalet vise sserlig agtpagivenhed, for
at der ikke senere skal blive stillet togvej til et
besat spor.

6. Fejl ved elektriske sikringsanldeg
a. Type 1912 og DSB 194^6.

Sporskiftebetjening,. Varer omstillingen af et
sporskifte mere end det normale, skal handgre-
bet straks Isegges tilbage til udgangsstillingen for
derved at undg^ unodigt slid pa sporskiftedre-
vets friktionskobling. Kan drevet ikke bringes
tilbage i udgangsstillingen, skal motorsikringen
for handtaget straks udtages, og sporskiftet efter
ses.

Er et centralbetjent sporskifte blevet opska-
ret, vil dets kontrolsikring i almindelighed vsere |
overbrsendt. Forinden en ny kontrolsikring ma
anbringes, skal de i SR givne forskrifter iagt-
tages. Slifremt ingen af delene ved sporskiftet er
blevet beskadiget, betjenes handgrebet frem og
tilbage, og det iagttages samtidigt pa ampere-
metret, om sporskiftet folger med (som regel ud
loses batteriveksleren da, og det hvide tableau
kommer til syne et ojeblik). Forst derpa indsset-
tes en ny kontrolsikring.
SMremt der opstlir en sadan fejl, at et spor

skifte skal omstilles ved brug af handsving, mk
der ikke stilles signal til de togvej e, i hvis nserhed
omstilling ved handsving finder sted.
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Omstilling med hdndsving ma kun ske ved ud-
sendelse af en med sporskifteanlsegget lokal-
kendt tjenestegorende. I 0vrigt ma handsving
kun benyttes efter indhentet tilladelse fra lede-
ren af vedkommende signalpost, der igen ma
sikre sig stationsbestyrerens tilladelse. Forinden
handsving benyttes ved et sporskifte, ma bruge-
ren af handsvinget sikre sig, at motorsikringen
og kontrolsikringen for sporskiftet er udtaget af
centralapparatet. Ved anlseg, hvor motorsikrin-
gerne ikke er tilgsengelige for betjeningspersona-
let, udtages kontrolsikringen, og betjeningsknap-
pen forsynes med spaerrehaette. Den pagaeldende
skal omhyggeligt instrueres om sporskiftets num-
mer samt om stillingen efter handsvingets benyt-
telse. Endvidere ma ban udtrykkelig gores op-
maerksom pa, at handsvinget ikke m^ benyttes
ved andre sporskifter.
N&r et handsving er benyttet ved et sporskifte,

der indg&r i en togvej, ma tog ikke passere spor
skiftet, for melding er afgivet til stationsbestyre-
ren eller lederen af signalposten om, at sporskif-
terne er rigtigt stillet, eventuelt aflaset med
haengel^s, samt at handsvinget er udtaget.
Enhver station skal have en fuldstaendig for-

tegnelse over, hvor mange h&ndsving der findes
i stationens signalposter. Handsvingene skal nor-
malt vaere plomberet af elektrotjenestens perso-
nale, og af hensyn hertil ma stationen sorge for,
at der efter afbenyttelsen sker apmeldelse til
elektrotjenestens personale.
Safremt elektrotjenestens reparationsarbejder

kraever benyttelse af handsving, skal der traeffes
aftale herom mellem stationsbestyreren, lederen
af vedkommende post og pagaeldende elektrotje-
nestemand. Elektrotjenestens personale ma kun
benytte de handsving, som findes i posten, og
tog ma ikke passere pagaeldende sporskifte, for
der af stationspersonalet er afgivet melding til
stationsbestyreren eller lederen af signalposten
om, at sporskiftet er rigtigt stillet, eventuelt af
laset med lasebolt og haengelas, samt at hand
svinget er udtaget.
Nar et sporskifte, der har vaeret omstillet ved

hiindsving, pany skal betjenes fra handtaget i
centralapparatet, skal motorsikringen forst ind-
saettes. Dette m& ikke ske, sa laenge vogne befin-
der sig i naerheden af eller er p& vej hen mod
sporskiftet.
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Efter at sporskiftet er blevet betjent fra hand
taget i centralapparatet, og det pa amperemeteret
er iagttaget, at sporskifterne folger med (som
regel udloses batteriveksleren, og det hvide tab
leau kommer til syne et ojeblik), ma kontrol
sikringen indsaettes.
Slifremt sikringen mod utidig omstilling svig-

ter, mk en plombe for kunstig udlosning af hand-
tagsspaerremagneten brydes. Plomben ma dog
forst brydes, nar det er efterset, at tilsvarende
sporisolation er ubesat, og betjening af sporskif
tet ma herefter ske med saerlig agtpagivenhed.
Sporskifteafldsning. Med hensyn til oplasning

med handsving eller med saerlig nogle forholdes
pa tilsvarende mkde som angivet for central-
be jtente sporskitters betjening med handsving.
Signalbetjening, Kan et signalhandtag ikke

omlaegges til mere end ca 45°, og viser signal-
spaerremagneten blM tableau, er en af de elek-
triske betingelser for signalgivningen ikke op-
fyldt. Hvis fejlen hidrorer fra svigten af en spor
isolation, skal »overstropningsknappen« benyt
tes som naermere beskrevet i efterfolgende stykke
om sporbesaettelsesapparat. Kan handtaget ikke
omlaegges mere end til ca 45°, og viser togvej s-
spaerremagneten hvidt tableau, er togvejsfastlaeg-
ningen i uorden.
Varer omstillingen af et signal laengere end

det normale, ca 2 sek, laegges signalhandtaget
tilbage til 45°-stillingen. Viser amperemeteret for
motorstrom stadig udslag ved denne stilling af
handtaget, udtages signalets motorsikring.

Togvejsfastlaegning. Kan der pa grund af fejl
ikke stilles signal for et tog, skal pagaeldende
signalhandtag eller sporaflasningshandtag forso-
ges omlagt til 45° for derved at fa togvej en fast-
lagt. Sporskifter i togvej en, hvis kontrolmagnet
viser rodt tableau, skal bringes i rigtig stilling
for togvej en og i det i SR angivne omfang aflases
med lasebolt og haengelas.
Togvejsoplosning, Nar den automatiske tog

vej soplosning indtraeffer, skal togvej en straks ta-
ges tilbage, medmindre andet er foreskrevet i den
»rode plakat«. Hvis togvejsoplosningen svigter,
skal det efterses, at toget er passeret stedet for
den automatiske togvej soplosning, og forst nar
dette er sket, ma kunstig udlosning af togvejs-
fastlaegningen benyttes efter stationsbestyrerens
tilladelse. Tilladelsen ma kun gives, dersom det



80DB

er en fejl i sikringsanlaegget, der bevirker, at
togvejen ikke kan tages tilbage, eller sMremt en
indstillet togvej ikke benyttes pa grund af sen-
drede dispositioner, tognedbrud o I. Dei er sa-
ledes forbudt at benytte kunstig udlosning, hvis
et tog under indkorsel ikke korer langt frem,
at den automatiske togvejsoplosning indtrseffer.
Under benyttelsen af kunstig udlosning af tog-
vejsfastlaegningen skal pagaeldende signalhSnd-
tag holdes sa Isenge i 45° stillingen, at de til
hSndtaget horende signalmotorer f&r tid til at
lobe tilbage i stopstillingen, d v s at h^ndtaget
ikke mk bringes 1 normalstillingen, for am-
peremeteret for motorstrom er ophort at give
udslag.
Nar et tog gives telefonisk indkorselstilladelse

eller skriftlig eller telefonisk udkorselstilladelse
med signalhandtaget i 45°, eller nar et tog ran-
geres ind eller ud med signalh&ndtaget i 45°, vil
automatisk togvejsoplosning som regel indtrseffe,
s&ledes at kunstig udlosning af togvejsfastlseg-
ningen undgas.
Sporbesaettelsesapparat. I tilfaelde af fejl ved

et sporisolationsanlaeg kan de i de enkelte tog
vej e indg&ende sporisolationer —ved en rsekke
anlseg —saettes ud af funktion, idet betjenings-
personalet benytter en »overstropningsknap«.
Fremgangsmaden ved benyttelsen er folgende:
Forst indstilles p&gseldende togvejs sporskif-

ter rigtigt, og derp^ omlaegges signalhandtaget
til ca 45°, dvs sa langt, man er i stand til at
omlaegge h^ndtaget, efter at sporskiftehandta-
gene er rigtigt stillet, og efter at en eventuel
sporaflSsning eller frigivning fra en anden sig-
nalpost er indtruffet. Herefter indtrykkes over-
stropningsknappen, og signalhandtaget kan nu
omlaegges belt. Betjeningspersonalet skal for
hver indtrykning af en overstropningsknap no-
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ter^ dette i journalen, idet det samtidig anfores,
hvil'ket tog betjeningen er udfort for. De til over-
stropningen horende relseer kan vsere udfort med
tsellere, hvorved elektrotjenesten's personale bli-
ver i stand til at folge, hvor mange gange spor-
isolationerne er sat ud af funktion. Nar plomben
for en overstropningsiknap er brudt, m& betje
ningspersonalet vise sserlig agtp&givenhed for, at
der ikke stilles togvej til besat spor.

b. Relaasikringsanlaeg,
Med hensyn til omstilling af sporskifter med

h&ndsving henvises til foranst^ende pkt a.
P& stationer pa fjernstyrede straekninger fin-

des i relaehusene anbragt to h^ndsving, der ikke
er tilgsengelige for stationernes personale, men
udelukkende er til brug for elektrotjenesten ved
vedligeholdelsesarbej der.
Nar en station er fjernstyret, m& disse h&nd-

sving kun fj ernes fra relaehusene efter aftale
med fjernstyringscentralen (FC), og forst efter
at der er indkoblet manuel centraldrift samt pa-
sat spaerrehaetter over betjeningsknapperne for
de automatiske driftsformer.
Den melding om pagaeldende sporskiftes stil

ling, der er foreskrevet afgivet af stationsperso-
nalet inden togpassage, skal afgives af pagael
dende elektrotjenestemand til fjernstyringscen
tralen (FC) hhv til stationsbestyreren. Meldin-
gen skal i ovrigt afgives forud for hver togpas
sage i det tidsrum et h&ndtag er fjemet fra sin
plads.
0vrige betjeningsforskrifter osv ved indtraef-

fende fejl er indeholdt i beskrivelsen af relaesik-
ringsanlaeg pa siderne 68.
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Fig 64 og 65. Pailasen. Renholdelse af mellemalangens
ind.snit a, palhovcdet b og lasehuset c er nodvendig.
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benyttes bedst en sserlig kost med kort skaft,
men for at kunne fjerne sne og is fra betjenings-
lasenes dele m v der tillige benyttes et skrabe-
jern.
Det pdhviler den enkelte station inden 1. no-

vember hvert dr at sikre sig, at der haves til-
straikkelig beholdning af de sserlige koste og
skrabejern, og at disse er efterset og i orden. Sta-
tionen skat endvidere sikre sig, at det af statio-
nens personate, som skat foretage eller lede rens-
ningen af sporskifterne for sne og is, er grundigt
instrneret herom.
Udfejningen skal sa vidt muligt forega fra

tnngespids mod tungerod. For at opna tunge-
tilslutning ma tungestotterne ogsa renses om-
hyggeligt for is. Ligeledes ma glidestolene renses,
idet der ellers er mulighed for, at tungerne loftes
ved omstillingen, sa at der ikke opnas tungetil-
slutning.
Ved palldse skal lasehusene, indsnittene i mel-

lemstangen samt palhovederne holdes rene, se
fig 64 og 65.
Ved hageldse skal hagerne, disses glideflader

pa ISiseklodserne samt anslagene, som begrsenser
hagernes bevsegelse, holdes rene, se fig 66 og

7. Forholdsregler under sne og is
I tilfsclde af sne eller islag pa de til sikrings-

anlmggene horende tradtrmk skal stationsperso-
nalet snarest og uden at afvente hjselp fra bane-
tjenestens eller elektrotjenestens personale soge
at fjerne sneen eller isen, for s& vidt dette kan
ske, uden at tradtraekkene udssettes for at lide
skade. Tradtraekkene bar i givet fald ligeledes fri-
gores for rim, idet de aftorres ca y<i m pa hver
side af trisserne. Fastfrosne trisser kan ofte las-
nes ved et let slag med en trsepind.
Ved centralsikrede sporskifter er det under

snevejr nodvendigt at foretage udfejning af spor
skifterne umiddelbart, inden disse skal skiftes,
samt at foretage hyppig smoring. Hvis et spor-
skifte forsoges skiftet, for udfejning er foretaget,
vil sne mellem fraliggende tunge og sideskinne
blive presset bardt sammen, saledes at tunge-
tilslutning hindres. Den sammenpressede sne vil
vsere langt besvserligere at fjerne end den lose
sne og kan muligvis endda binde sporskiftetun-
gerne, sa at tilbagelagning til den oprindelige
stilling heller ikke kan foretages. Til ndfejning

Fig 66 og 67. Hagelasen. Renholdelse af hagelasens
glideflader a og b er nodvendig.



Fig 68. Bruchsallasen. Renholdelse af stederne a, b og c er nadvendig.

67. Pa liagelase af andre typer end den p& fig 67
viste skal de tilsvarende steder holdes rene.
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Vecl bruchsallnse skal lasefladerne, hvorpa
lasestaengernes riiller laber, og de aflange bolte-
huller for lasestsengerne 1 rhomben samt hul-
runiinene i denne holdes rene, se fig 68.

Kan et sporskifte ikke bringes i endestilling,
ma forholdene ved save! den tilliggende tunge
soin den fraliggende tunge efterses. Navnlig ved
elektrisk betjente sporskifter er det af betyd-
ning, at den fraliggende tunge kommer belt i
endestilling. Under snefygning vil man ofte kun-
ne bjselpe pa omstilling af sporskiftet ved med
en braekstang at skiibbe pa den fraliggende
tunge; dette ma dog ske med lempe, saledes at
timger eller tilborende staenger og lasedele ikke
beskadiges. Nar der er benyttet braekstang til

52.
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Da anvendelsen af salt til optoning af sne og
is i spor og sporskifter virker stserkt odelaeggen-
de p^ sporet og kablernes jerndele, salt kun
anvendes i nodsfald, men aldrig ved sporisola-
tioner, centralbetjente sporskifter eller sporskif
ter med elektriske llise. stationer, hvor spor-
netet er delt i sporisolationer, fastsaettes det af
elektrotjenesten, i hvilke sporomrader salt ma
anvendes.

Under h^rd frost kan driftsdepoternes sproj-
teslanger anvendes til med damp at opto fast-
frosne sporskifter. En del stationer er forsynet
med optoningsblseselamper. Sprojteslanger og
blaeselamper ma dog ikke bruges til at smelte
sne med, idet der derved er fare for, at smelte-

81-5

vandet samler sig om lase, staenger o 1, sMedes
at disse dele fryser fast.
Pa nogle stationer er visse sporskifter ind-

rettet til opvarmning ved hjaelp af gas eller elek-
tricitet. Om brugen heraf er der udstedt saerlig
instruks.
Signaler, der betjenes med lange tradtraek, kan

ved sne- og islag misvise, men misvisninger kan
i mange tilfaelde haeves ved, at p&gaeldende sig-
nalh^ndtag nogle gange omlaegges med et rask
tag. Signalgivning i sadanne tilfaelde bor finde
sted i god tid. Denne fremgangsmade ma dog
ikke anvendes ved signalh^ndtag med gentagel-
sesspaerre.

Afsnit XI.

Bortfaldet

Gyldig fra 6/i 1975 157



SODB

Afsnit XII. Automatisk sikrede overkersler

1. Signaler m v
SIGNALER M V FOR VEJF^RDSLEN
Ved automatisk sikrede overkorsler — advar-

selssignalanlseg samt automatiske halv- og hel-
bomanlseg - er der anbragt vejsignaler, fig 69,
hvis rode blinklys kun bar betydning for vej-

I

5

w

Fig 69. Vejsignal i h0jre vejside med klokke og kryds.

fserdslen. Ved automatiske bomanlajg samt nor-
malt ved advarselssignalanlseg findes der tillige
hojtlydende klokker.
Halvbomanlseg, fig 70, bar pa bver side af ba-

nen en bom, der kan spserre vejens bojre balvdel,
medens belbomanlteg bar to bomme pa bver side
af banen. Bommene er forsynet med lygter, som
viser rodt, fast lys mod vejfasrdslen, nar en af
anlajggets bomme ikke er fuldt oplukket.
Ved enkelte overkorsler kan der endvidere vsere

anbragt signaler til regulering af vejtrafikken
(gadesignalanlseg). Der er i sadanne tilfselde ind-
rettet forbindelse imellem overkorselsanlseg og
gadesignalanlseg.

SIGNALER FOR TOG- OG
RANGERBEV^GELSER

Forerne af jernbanekoretojer underrettes om
anlseggenes tilstedevaerelse og funktion ved ken-
dingsmserker og signaler, bvis placering og be
tydning er fastsat i SR.
Hvor indkorende tog skal standse foran en

overkorsel, kan det undlades at ssette overkorsels-
anlsegget i funktion, safremt der foran overkors-
len er anbragt
enten et signal, som viser »stop« eller »forbik0r-

sel forbudt« suppleret med et standsnings-
mscrke (S),

eller et uordenssignal eller overkorselssignal,
suppleret med et standsningsmaerke (S),

eller - pa strsekninger bvor storste tilladte kore-
bastigbed ikke overskrider 75 km/t —et stands-
ningsmserke (S) alene.

Standsningsmserkerne anbringes saledes:
Hoor mxrket supplerer et af ovennsevnte sig

naler: mindst 30 ni foran det pagseldende signal.
Hvis der er mindst 120 m mellem togenes nor-
male standsningssted og overkorslen, kan mserket
bortfalde.

Hvor mazrket ikke supplerer et signal: mindst
50 m foran overkorslen. Hvis denne er beliggende
mellem indkorselssignalet og indgangssporskiftet,
kan mserket bortfalde.
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Fig 70. Bomme i nedlukket stilling. Hnjre knrebaner spjerret.

2. Virkemade.
ALMENT

Vejsignalerne er normalt slukkede (bomme er
oppe), eg anlseggets relsesystem er funktionsbe-
redt: normals tillingen.
Anlscggene kan ssettes i funktion enten auto-

matisk ved togs passage af et ..tsondested" eller
manuelt fra en betjeningskasse, i enkelte tilfselde
fra et centralapparats sportavle. Tsendestedets
placering i forhold til overkorslen er afhrnngig af
den tilladte korehastighed samt af overkorslens
karakter, men nedennsevnte funktionsraekkefolge
skal altid vaere opfyldt;
Mindst 22 sekunder for et tog skal passere over-
korslen, skal vejsignalerne tsendes, ved bom-
anlseg dog mindst 27 sekunder for.

Ved advarselssignalanlseg skal klokkerne ringe,
sa Isenge vejsignalerne er tsendt.

Ved halvbomanlseg skal klokkerne forringe, og
vejsignalerne tsendes, 5-7 sekunder for bom-
mene gar ned. N&r bommene er nede, er vej

Gyldig fra 15/9 1970

signalerne fortsat tsendt, men klokkerne op-
horer med at ringe.

Ved helbomanlseg skal klokkerne forringe, og
vejsignalerne tsendes 5-7 sekunder for bom
mene i vejens hojre side g&r ned, og efter
yderligere 8-10 sekunder m& bommene i ve
jens venstre side ga ned.

Nfir alle bomme er nede, er vejsignalerne fort-
sat tsendt, men klokkerne ophorer med at
ringe.

Efter togets passage af en slukkeskinne i
selve overkorslen gar bommene automatisk op,
og vejsignalerne slukkes. Ved anlseg med flere
spor over overkorslen kan oplukningen vsere be-
tinget af, at der ikke er tog p^ vej mod overkors
len. I givet fald sker oplukningen forst efter sid-
ste togs passage.

Automatisk sikrede overkorsler findes p& s5-
vel enkeltsporede som dobbeltsporede strseknin-
ger.

83-IV
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Pk dobbeltsporede strsekninger udfores anlseg-
gene altid som helbomanlseg med signalafhsengig-
hed, og de virker normalt automatisk for begge
koreretninger, dog kun for tog ad hojre spor.
Antallet af s&danne anlseg er stserkt begrsenset,
hvorfor funktion og betjeningsforskrifter er
meddelt ved lokal instruks.
Dei i det efterfolgende anforte beskriver derfor

kun forholdene p^ enkeltsporede strsekninger.

MANUEL BETJENING
Betjeningskasser
I betjeningskasserne for overkorselsanlseg fin-

des trykknapper, drejeomskiftere og tableaulam-
per, men indretningen afhsenger bl a af, om kas-
serne findes ved selve overkorslen eller ved en per
ron. De 1 det folgende omtalte trykknapper, dre
jeomskiftere og tableauer findes derfor ikke ved
alle anlseg.
Pa den indvendige side af betjeningskassens

Ikge er de vigtigste betjeningsregler angivet.
Ved overkorselsanlseg inden for eller med tsen-

dested p& et stationsomrade samt ved holdesteder
findes der normalt en betjeningskasse p& per-
ronen. Betjeningskassens l&ge er udvendig forsy-
net med et skilt, der viser, hvorledes den p^igsel-
dende overkorsel er beliggende i forhold til per-
ronen, samt i forhold til eventuelle andre over-
korsler. Endvidere er lagen forsynet med en „ru-
de", hvor igennem kontroltableauet kan iagttages.
Eksempler pa betjeningskasser er vist pa fig

71 og 72. Betjeningskassen kan vsere erstattet af
eller suppleret med trykknapper og tableaulam-

I perpacentralapparatets sportavle.
Trykknapperne i betjeningskasserne

bar folgende funktioner:
„Tsending (og ned)": Vejsignaler (og bomlygter)
tsendes, klokker forringer (og bomme g^r ned).

„Slukning (og op)": Anlsegget gkr i normalstil-
ling. Ved anlseg med flere spor over overkor-
slen kan funktionen vsere betinget af, at der
ikke er tog -pk vej mod overkorslen.

„Pr0ve": Stromforsyningen til anlsegget kan ef-
terproves.

Ved bomanlseg, der bar afbsengigbed til et sik-
ringsanlseg, kan trykknappernes funktion vsere
betinget af, at anlsegget i benbold til lokal in
struks er frigivet til manuel betjening.

Tableaulamperne giver folgende oplys-
ninger:

„Kontrol": Hvidt, blinkende lys angiver, at vej
signaler (og bomlygter) er tsendt (bomme er
under nedlukning eller belt nede).
Hvidt, fast lys*) angiver, at anlsegget bar vse-
ret i funktion, men endnu ikke er i normalstil-
ling (gselder kun betjeningskasser pa stationer
eller ved holdesteder).

„Pr0ve": Hvidt, fast lys angiver, at anlseggets
strnmforsyning er til stede (trykknap skal be-
tjenes).
Drejeomskifteren for indstilling af

anlseggets automatiske funktion kan have fol-
gende stillinger:
„Gennemk0rende tog" eller „Normal": Anlsegget
virker automatisk for begge koreretninger.
Drejeomskifteren m& ikke omstilles til denne
stilling, bvis kontroltableauet viser hvidt, fast
lys.

„Afbrudt": Anlsegget er ude af funktion. Hvis
der er tog p& vej mod overkorslen, mk omskif-
teren ikke stilles pk „Afbrudt".

„Standsende tog" eller „Udk0rsel mod ":
Anlsegget virker automatisk for tog, som pas-
serer overkorslen inden standsningsstedet: tog
fra fribanesiden. For tog fra modsat side, sta-
tionssiden, ssettes anlsegget ikke automatisk i
funktion.

Drejeomskifteren „Hovedafbry-
d e r " bar folgende stillinger:
„Normal": Anlsegget fungerer som anfort neden-
for under beskrivelsen af de forskellige stillin
ger for drejeomskifteren: „Betjening af bom
me". Drejeomskifteren skal normalt sik i den
ne stilling.

„Afbrudt": Vejsignaler, klokker og bomme er sat
ud af funktion. Hvis der er tog pa vej mod
overkorslen, ma afbryderen ikke stilles p^
„Afbrudt".

„U-bomme": Vejsignaler og klokker fungerer,
men bommene er sat ud af funktion. Hvis der
er tog pa vej mod overkorslen, mk afbryderen
ikke stilles pk „U-bomme".

*) Denne markering er endnu ikke etableret ved alle de
p^gaeldende anlaeg.
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Drejeomskifteren „Betjening af
b o m m e " bar folgende stillinger:
„Automatisk": Anlsegget virker automatisk samt
ved betjening af trykknapperne. Drejeomskif
teren skal normalt sta 1 denne stilling.

„Ned": Bommene g&r ned uden /orringning, eg
uden at vej signaler og bomlygter forinden er
taendt. Den, der betjener anlsegget, ma derfor
udvise sserlig agtpagivenhed overfor vejfserd-
slen. Bommene forbliver nede, sk Isenge om-
skifteren st&r i denne stilling.

„0p": Vejsignaler og bomlygter slukkes, og bom
mene gar op. Anlsegget forbliver i denne stil
ling, s& Isenge omskifteren star pa „0p".
Ved anlseg med afhsengighed til sikringsanlseg
kan den anforte funktion vsere betinget af, at
signaler, som dsekker overkorslen, viser „stop"
(evt „forbik0rsel forbudt").
Hvis der er tog pfi vej mod overkorslen, m& af-
bryderen ikke stilles pa „0p".

Rangerkontakter

Overkorselsanlseg kan vsere suppleret med en
rangerkontakt, fig 73, der skal benyttes for at
bindre, at et tsendested fungerer under rangerbe-
vsegelser.
Rangerkontakten omstilles ved benyttelse af

en kupenegle, og rangerlederen skal foretage be-
tjeningen, inden rangering p&begyndes. Efter
endt rangering skal kontakten straks ssettes til-
bage i normalstillingen.
Enkelte rangerkontakter bar et tableau, der er

morkt i normalstillingen, men hvidt i den om-
lagte stilling.
Af togplanerne fremg&r, hvilke anlseg der er

forsynet med rangerkontakt.

AUTOMATISK FUNKTION

Alment

Et anlseg ssettes i funktion ved togs passage af
et tsendested, og grundfunktionen er som angivet
pa side 83. Se endvidere fig 74.
Samtidig med et anlsegs igangssetning pabe-

gyndes en tidsm&ling, der efter ca 6 minutters
forlob vil bringe anlsegget i normalstilling, s&-

Gyldig fra 15/9 1970
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Fig 73. Rangerkontakt. Nfir kupennglen indsaettes og om-
drejes frakobles tsendestedet, s&ledes at rangering kan
foregS, uden at overkorselsanlaegget ssettes i funktion.

fremt toget ikke forinden bar passeret overker-
slen.

Denne tidsmaling er af sikkerhedsmsessige
grunde opdelt saledes, at det hvide blinklys i
kontrol- eller overkorselssignalerne slukkes efter
3-5 minutters forlob, og samtidig tsendes brand-
gult lys i overkorsels- og uordenssignalerne.
Forst efter yderligere 1-3 minutters forlob sluk
kes vejsignalerne, og eventuelle bomme g5r op*).
Efter et togs passage af overkerslen p&begyn-

des der, samtidig med at der gives vejtrafikken
fri passage, en ny tidsmaling, der blokerer tsen-
defunktionen, indtil toget bar passeret tsendeste
det for den modsatte koreretning. Hvis dette tsen
dested ikke bliver p5virket af toget, ophseves blo-
keringen automatisk ca 6 minutter efter togets
passage af overkerslen.

*) Indtil videre kan forekomme anlaig, hvor slukning af
signalerne mod togene og mod vejfserdslen sker sam
tidig.
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Ikke fjernstyrede straekninger
Hvor en overkorsel er s&ledes beliggende i for-

hold til en stations perronspor el lign, at tog skal
gore ophold efter overkorslen, men for taen-
destedet for modsat koreretning, er den under
alment naevnte tidsbestemte blokering erstattet
af „uendelig blokeringstid" (ved nogle anlseg
kun n&r drejeomskifteren st&r p& „Gennemk0-
rende tog"). Dette medforer, at anlsegget ikke
automatisk bringes i normalstilling, for tsende-
stedet for modsat koreretning befares.
Ved omstilling til „Standsende tog", ssettes

tsendestedet for tog fra stationssiden ud af funk-
tion, bade hvad angSr tsendefunktion og funktio-
nen, der bringer anlsegget i normalstilling.

Fjernstyrede straekninger
Ved anlseg beliggende pa eller med tsendested

pa stationer pa fjernstyrede strsekninger og ved
anlseg i nserheden af automatiske mellemblok-
signaler er tsendestedernes funktion gjort af-
hsengig af den indstillede koreretning. Sadanne
anlseg bringes i normalstilling samtidig med, at
bommene gar op, og vejsignalerne slukkes, og
disse anlseg er saiedes funktionsberedte uafhsen-
gig af korsel over tsendestedet for modsat kore
retning.
pa fjernstyrede strsekninger vil stationsanlseg

ikke automatisk blive sat i funktion, hvis ikke
de mellem tsendestedet og overkorslen vserende
signaler tillader passage. I sa fald bliver tsende-
impulsen magasineret.
Hvor et overkorselsanlseg i udkorselsenden

ssettes i funktion af et indkorende tog, der stand-
ser inden overkorslen, kan anlsegget vsere indret-
tet saiedes, at det gar i normalstilling ca 2 minut-
ter efter, at togvejsoplosning for indkorsel er
indtruffet, safremt der ikke forinden er stillet
indkorselstogvej for tog i modsat koreretning el
ler udkorselstogvej for forstnsevnte tog. Hvor et
sadant overkorselsanlseg ssettes i funktion og
passeres af et indkorende tog, inden dette stand-
ser, forbliver anlsegget i funktion ca 30 sekunder
efter togets passage, safremt der holder tog i et
andet togvejsspor. Hvis der, inden dette tidsrum
er udlobet, stilles udkorsel over overkorslen, for
bliver overkorselsanlsegget i funktion.
Hvor et overkorselsanlseg skal ssettes i funk

tion for et udkorende tog, sker dette automatisk.

T
Trsncfested

Pr/nc/p for ouiomoi/sA f£r/7/ff/o/7

1

S/i/AMosA/nne

I
T

Toendesled

Fig. 74a. Anlsegget ssettes 1 funktion. TidsmMlng indledes.

1
1

•

I 1
Fig 74b. Bomme g&r op, blinklys slukker. Ny tidsm&Iing

indledes, og tsendefunktionen blokeres.

1
1 1 ^

T

I
•

5
Fig 74c. Efter 45 sekunders forlob er anlsegget funktions-

beredt.

nar udkorsel er stillet, og perron-sporisolationen
er besat. Safremt toget ikke kan afga i lobet af et
minut, skal togforeren - efter indhentet tilladelse
fra FC - bringe anlsegget i normalstilling ved be-
tjening af trykknappen „Slukning (og op)".
Umiddelbart for tog skal afga, skal anlsegget atter
ssettes i funktion.

pa nogle stationer er det hindret, at et anlseg
automatisk ssettes i funktion, for der er forlobet
mindst minut efter sidste oplukning. Endvi-
dere kan signalgivning for tog vsere spserret, sa
Isenge overkorselsanlsegget ikke er funktionsbe-
redt.



3. Betjeningsregler.
ALMENT
For at undg& fejlagtig betjening af et overkor-

selsanlaeg, skal de tilhorende betjeningskasser
normalt vsere lukkede eg afl&sede, eg noglerne
skal vsere fjemet fra ISsene. Kun kasser, som
skal benyttes, ma abnes, eg dette m& forst ske
umiddielbart for, betjening skal foretages. Sk
snart betjeningen eg en eventuelt deraf folgende
iagttagelse af et kontroltableau er tilendebragt,
skal kasserne atter lukkes eg afl&ses.
De i betjeningskassens l&ge anforte betjenings

regler gaelder pS lige fed med de i dette afsnit
angivne.
Ingen drejeomskifter mk stilles p& „Afbrudt"

eller „0p", eg trykknappen „Slukning (eg op)"
mk ikke betjenes, hvis der er tog p& vej mod den
pagseldende overkorsel.
Pa stationer, hvor der er anbragt betjenings-

kasse for et anlseg p& fri bane, ma denne betje-
ningskasses trykknap „Slukning (og op)" kun
benyttes, nkr der haves sikkerhed for, at der ikke
befinder sig tog mellem overkorslen og den fol-
gende station.
N&r bomme nedlukkes ved hjselp af drejeom-

skifteren (Ned), skal der udvises sserlig agtp^gi-
venhed overfor vejfserdslen, da nedlukningen p&-
begyndes straks.

VED TOGEKSPEDITION
Som anfort foran under „Virkemade" tager de

i det efterfolgende angivne regler kun sigte p&
overkorselsanlseg pa enkeltsporede straekninger.

Stationer, som kan fjernstyres
Overkorselsanlseg, der er indrettet til brug pk

fjernstyrede straekninger, er udfort s&ledes, at
betjening - bortset fra enkelte i togplanerne an
givne undtagelser —ikke skal foretages.
Det bemaerkes, at et anlaeg aldrig manuelt mk

bringes i normalstilling, forinden FC bar givet
tilladelse hertil, idet anlaegget kan vaere i funk-
tion for et tog, som den betjenende ikke bar
kendskab til.

Ggldig fra 15/9 1970

Ourige togfolgestationer og betjente
holdesteder
Som bovedregel gaelder, at drejeomskifteren i

betjeningskassen skal stk i den af stillingerne
„Gennemk0rende tog", „Standsende tog", „Nor-
mal" eller „Udk0rsel mod ", der svarer til
det tog, som skal passere overkorslen. Afvigelser
fra region er angivet i det folgende eller 1 lokal
instruks.

Drejeomskifteren mk ikke omstilles fra „Stand-
sende tog" („Udk0rsel mod ") til „Gennem-
korende tog" („Normal") sa laenge kontroltable-
auet viser bvidt, fast lys.
N4r et anlaeg bar vaeret i drift, skal der have

vaeret fri passage for vejtrafikken i mindst %
minut, for det p^ny manuelt mk saettes i funk-
tion. Ved nogle anlaeg er dette sikret ad teknisk
vej, dog ikke ved betjening fra betjeningskassen
ved selve overkorslen. Hvis anlaeggets taendested
befares af tog, medens denne spaerring er effek-
tiv, vil anlaegget automatisk blive sat i funktion,
nar spaerretiden udlober.
Er en overkorsel beliggende p& en station, men

med taendestedet foran indkorselssignalet, skal
stationsbestyreren (stationspasseren) for tog,
der kan have boldt for „stop" foran pagaeldende
indkorselssignal, saette anlaegget i funktion, for
inden indkorselssignalet stilles pa „k0r" eller
jykor igennem^', Hvis anlaegget allerede er sat i
funktion, skal det forst bringes i normalstilling
ved betjening af trykknappen „Slukning (og op)"
og derefter igen saettes i funktion, idet dog be-
stemmelsen om mindst minuts fri passage for
vejtrafikken ogs^ i dette tilfaelde skal overboldes.

a) Gennemkorende tog (enkelt togpassage)
Forinden signalgivning foretages, skal stati

onsbestyreren (stationspasseren) sikre sig, at
overkorselsanlaegget er funktionsberedt (kon-
troltableauet slukket).

Se endvidere „Hurtig togfolge".
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b) Standsende tog (enkelt togpassage)
Forinden signalgivning foretages for tog

fra fribanesiden, skal stationsbestyreren (sta-
tionspasseren) sikre sig, at overkorselsanlseg-
get er funktionsberedt (kontroltableauet
slukket).
For tog fra stationssiden skal stationsbesty

reren (stationspasseren) ssette anisegget i
funktion, umiddelbart inden toget skal afg&.
Er et anlseg, der ligger efter standsningsste-

det, sat 1 funktion under togets indkorsel,
skal stationsbestyreren (stationspasseren)
bringe det i normalstilling ved betjening af
trykknappen „Slukning (og op)", sMremt sta-
tionsopholdet p&regnes at ville vare mere end
et minut. Slukning mk dog ikke ske, for toget
er bragt til standsning. Umiddelbart for toget
skal afg^, skal anisegget atter ssettes i funk
tion.

Se endvidere „Hurtig togfolge".

c) Krydsning og overhaling
S&fremt et anlseg bar vseret i funktion for

forste tog, skal stationsbestyreren, forinden
signalgivning for andet tog ivaerksaettes, brin
ge anisegget i normalstilling, sMedes som det
er angivet i betjeningskassens ISge. Hvis an
isegget skal ssettes i funktion for andet tog, og
dette tog er s&tset ved stationen, at der er mu-
lighed for, at tsendestedet er passeret, skal an
isegget manuelt ssettes i funktion, for signal
givning foretages.
Forinden tog afsendes mod stationssiden,

skal drejeomskifteren vsere stillet p& „Stand-
sende tog" („Udkorsel mod ").

d) Hurtig togfolge
Hvis to tog fra fribanesiden folger efter

hinanden med mindre tidsafstand end 15 mi-
nutter, skal overkorselsanlseg i indkorselsen-
den (og eventuelle anlseg p& fri bane med
drejeomskifter for standsende/gennemkoren-
de tog pa stationen) efter forste togs passage
bringes i normalstilling ved betjening af
„Slukning (og op)", forinden dette tog tilba-
gemeldes. Drejeomskifteren skal i s&danne til-
fselde sik i stillingen „Standsende tog" („Ud-
korsel mod ") for begge tog, uden hen-
syn til om disse er standsende eller gennem-
korende.

Ubetjent og lukket station
Forinden en station skal overgk til at vsere

ubetjent eller lukket, skal stationsbestyreren
(stationspasseren) —medmindre andet er fore-
skrevet for p&gseldende anlseg - stille drejeomskif
teren i stationens betjeningskasse i stilling „Gen-
nemkorende tog" („Normal"). Omstilling fra
„Standsende tog" („Udkorsel mod ") mk
ikke ske, sa Isenge kontroltableauet viser fast lys.
Er et anlseg, der ligger efter standsningsstedet,

sat i funktion under togets indkorsel, skal tog-
foreren bringe det i normalstilling ved betjening
af trykknappen „Slukning (og op)", safremt sta-
tionsopholdet pliregnes at ville vare mere end et
minut. Umiddelbart for toget skal afg&, skal an
isegget atter ssettes i funktion.

VED RANGERING
Forud for hver passage af overkorslen, skal

anisegget ssettes i funktion ved betjening af tryk
knappen „Tsending (og ned)".
Fk enkeltsporet bane mk der ikke rangeres over

overkorslen, nkr der er stillet signal for tog, som
bringer det p&gseldende anlseg i funktion, med
mindre sadan rangering udtrykkelig er tilladt ved
lokal instruks. Dette gselder ogs& rangering i Ises-
sespor o lign.
Om rangerkontakter, se side 87. Forskrifter

for rangering over overkorsler er i ovrigt optaget
i RR.

4. Uregelmsessigheder.
ALMENT

Bliver en station underrettet om, at et anlseg er
i uorden, skal sikringstjenestens personale under-
rettes. Safremt overkorslen skal bevogtes, skal
ogs§ banetjenesten underrettes. Stationen skal
endvidere i det i SIR fastsatte omfang foranle-
dige togene underrettet. Stationen skal vedblive
med at underrette togene, indtil sikringstjene
stens personale bar givet melding om, at aniseg
get atter er i orden.

ANLiEGGET KAN IKKE S^TTES I GANG
Modtager en station underretning om, at elfor-

syningen til et overkorselsanlseg, der ikke er ud-
styret med batteri, vil blive afbrudt, skal statio
nen underrette togene berom, og banetjenesten
skal tilkaldes til bevogtning af overkorslen. Ad-
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varselssignalanlseg pa sidebaner er normalt ikke
udstyret med batteri, 0vrige aniseg er normalt
udstyret med batteri. Om afvigelser fra disse ret-
ningslinier, se tjenestekoreplanens indledende be-
mserkninger (TIB).

VEJSIGNALER SLUKKES IKKE
Modtager en station underretning om, at vej-

signalerne ved et advarselssignalanlseg eller bom-
anlaeg ikke slukkes efter togpassage, skal statio-
nen snarest foranledige trykknappen »Slukning
(og op)« betjent - ved fribaneanlseg evt ved til-
kaldelse af banetjenestens personale. Sftfremt vej-
signalerne ikke slukkes berved, skal anlsegget af-
brydes, som angivet i punktet »Virkemade«. Ved
overkorsler, der er sikret med bomanlseg, skal
banetjenestens personale tilvejebringe bevogt-
ning, indtil anlsegget er i orden. Elektrotjenestens
personale tilkaldes.

BOMME KAN IKKE GA OP
Gar bommene ikke op efter en togpassage, og

virker trykknappen »Slukning (og op)« i betje-
ningskassen ikke, skal oplukning forsoges ved
betjening af drejeomskifteren »Betjening af bom-
me« - jf side 87. Safremt bommene heller ikke
berved kan bringes i normalstilling, ssettes dre
jeomskifteren »Hovedafbryder« pa »U-bomme«,
og bommene oplukkes manuelt som folger:

I hvert bomdrev af fabrikat Assa findes i den
mod sporet vendende side en aksel med to hul-
ler i endefladen. Denne aksel drejes en halv om-
gang ved bjselp af den i betjeningskassen an-
bragte koblingsnogle. Herved frigores bommens
forbindelse med motoren, og bommen kan da
loftes med handen. Nar den er belt oppe, skal
akslen after drejes tilbage, hvorved bommen la-
ses. Der gives melding til nsermeste station hen-
boldsvis til fjernstyringscentralen, som tilkalder
elektrotjenestens personale. Banetjenesten skal
tilvejebringe bevogtning af overkerslen, indtil an
lsegget er i orden.
I hvert bomdrev af fabrikat DSI findes i den

ene side et udvendigt betjeningshandtag, hvor-
igennem er fort en aksel med to huller i endefla
den, fig 75 a, b og c. Denne aksel drejes en kvart
omdrejning (mod uret) ved bjselp af den i betje
ningskassen anbragte koblingsnogle. H&ndtaget
kan herefter frit trsekkes ud, bvorved bommen
frigores fra forbindelsen med motoren. Ved om-
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Fig 75a. Betjeningsh&ndtag p& bomdrev, fabrikat
DSI, i normalstillingen.

Fig 75b. Betjeningsh&ndtaget under oplSsning.

Fig 75c. BetjeningsbSndtaget oplast, sa det kan
traekkes ud, hvorefter bommen kan bevseges ma

nuelt.

drejning af bandtaget sker der, samtidig med at
bommen begynder at bevseges, en oplasning,
hvorefter den kan loftes med h&nden. N&r bom
men er belt oppe, skal det udvendige betjenings
handtag after skubbes ind, og akslen skal drejes
tilbage, hvorved bommen Iftses. Der gives melding
til nsermeste station henholdsvis til fjernstyrings
centralen, som tilkalder elektrotjenestens perso
nale. Banetjenestens personale skal tilvejebringe
bevogtning af overkorslen, indtil anlsegget er i
orden.



5. Fjernkontrol
ALMENT

For advarselssignalanlseg p& baner med strsek-
ningshastighed over 75 km/t eg for bomanlaeg er
der normalt pa nsermeste station etableret en
fjernkontrol af anlseggets funktion; pa fjernsty-
rede strsekninger er denne kontrol viderefort til
fjernstyringscentralen. Fjernkontrollen kan vsere
fselles for flere anlseg.

BESTEMMELSER VEDR0RENDE
FJERNKONTROL

pa fjernstyrede strsekninger gselder det i af-
snit XIII anforte.

pa de stationer, hvor der er etableret fjern
kontrol, findes en fjernkontrolpult, fig 76, der er
forsynet med to tableauer, som kan vise rodt hhv
brandgult lys, en trykknap med spser (sort med
hvid streg) og en klokke.

Kontrolpultens tableauer fungerer
saiedes:

Den rode tableaulampe viser fast lys, nar anlseg-
get ikke giver fri passage for vejtrafikken.
Dette tableau fungerer saiedes ved hver tog-
passage.

Den brdndgule tableaulampe viser fast lys, nar
anlsegget kan fungere, men er behaeftet med en
mindre fejl uden betydning for toggangen.
Elektrotjenestens personale underrettes. Sa-
fremt fejlen vedvarer i mere end en time, til-
kaldes elektrotjenestens personale.

Den brandgule tableaulampe viser blinkende lys,
nar anlaegget er behseftet med en sadan fejl, at
det ikke kan fungere. Togene skal - i det om-
fang, der er nsevnt i SR - underrettes om for-
holdet.

Elektrotjenestens personale tilkaldes.

Klokken ringer, nar den rode tableaulampe bar
vseret tsendt i mere end 3 minutter. Klokken
kan afbrydes ved betjening af trykknappen.
Stationen skal straks soge oplyst, om ringnin-
gen kan skyldes uagtsom tsending ved skinne-
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Fig 76. Fjernkontrolpult.

cykel el lign. Formodes der at vsere tale om
uagtsom tsending, afventes ca 10 minutter for
at se, om anlsegget gar i normalstilling, men
i alle andre tilfselde skal stationen straks for-
anledige personale (evt fra et privat rednings-
korps i benhold til lokal instruks) sendt til
overkorslen. Dette personale skal ved at tryk-
ke pa knappen »Slukning (og op)« eller ved
betjening af drejeomskifteren »Betjening af
bomme« evt ved afbrydelse af anlsegget bringe
dette i normalstilling.
Ved overkorsler, der er sikret med bomme,

skal banetjenestens personale tilvejebringe be-
vogtning, indtil anlsegget er i orden.
Elektrotjenestens personale tilkaldes.
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Afsnit XIII. Fjernstyringsanlseg

Fig 77. Fjernstyringsapparat for et storre anlaeg. I bordet ved betjeningspladsen findes togtidsskriveren og betjenings-
apparatet for automatisk stationsdrift. Midt for bordet ses fsellesfeltet, som indeholder betjeningsknapper og tableauer,
der er faelles for hele fjernstyringsanlasgget. Sportavlen er inddelt i afsnit, stationsfelter, som hver indeholder betje

ningsknapper og tableauer for en understation.

1. Alment Fjernstyringsanlseg forudssetter, at understa-
Et fjernstyringsanlseg kan omfatte en eller fie- tionerne er forsynet med relsesikringsanlseg, og

re togfolgestationer, understationer, hvis sik- at hovedsporene mellem stationerne er udstyret |
ringsanlseg og sikkerhedstelefoner betjenes fra et med sporisolationer.
centralt sted FC. Fjernstyringsapparatet, Fapp (fig 77), er stort

Gyldig fra 6/1 1975
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Fig 78. Udvendig betjeningsskab p& fjernstyret station. Skabet indeholder en sportavle, hvorfra sporskifter kan omstil-
les, sporskifteisolationer kan ssettes ud af funktion, og reservekontrolsikringer kan indkobles. I skabet findes endvidere
en trykknap, hvis benyttelse bevirker, at alle stationens signaler stilles p& »stop« (hhv »forbik0rsel forbudt«). Derud-
over findes h&ndsving for nndomstilling af sporskifter, transportable ISsebolte med tilhnrende haengelSse og nagle for
aflSsning af sporskiftetunger, samt en signaltelefon og en nedtelefon.

set indrettet som relsesikringsanlsegs centralap-
parat, idet der for hver understation er et sta-
tionsfelt, se fig 85, hvor der findes betjenings-
knapper og tableaulamper for pagseldende sik-
ringsanlseg og tilstodende strsekningsspor. End
videre findes et faellesfelt, se fig 82, der inde
holder de betjeningsknapper og tableauer, som er
fselles for hele fjernstyringsanlsegget.
Understationerne kan vsere:

En togfolgestation pfi enkeltsporet bane: TE.
En »normaI« togfolgestation pa dobbeltspo-
ret bane: TD.

En togfolgestation med VM- og/elier VM/DS-
signaler - i dette afsnit betegnet VM-station:

VM.

Opmmrksombeden benledes pa, at fjernsty-
ringsfunktionerne kan vsere vsesensforskellige
for de tre typer understationer.
Ved hjselp af fjernstyringsanlseggets apparatu-

rer omssettes s^vel betjeningshandlinger som
meldingerne fra understationernes tele- og sik-
ringsanlseg til stromimpulser, der via et par ka-
belkorer, fjernstyringslinien, sendes til benholds-
vis fra pagseldende understation.



For de betjeningshandlinger, FC skal foretage,
ordrerne, og de meldinger FC kan modtage, indi-
keringerne, er der udarbejdet lister gseldende for
de enkelte understationer.

2. Understationers saerlige indretning og drift.
Som foran nsevnt skal en understation vsere

forsynet med et relsesikringsanlaeg, men herud-
over krseves:

a. At der pa stationsbygningen pa TD og TE sta
tioner findes et betjeningsskab, fig. 78,
hvorfra sporskifter kan omstilles og sporskif-
testillinger iagttages,
hvorfra reservesikringer horende til sporskif-
teomstillingen kan indkobles,
hvorfra samtlige signaler kan stilles pa »stop«
eller »forbik0rsel forbudt«,
hvorfra sporisolationer i sporskifterne kan
ssettes ud af funktion,
hvor et handsving for nedomstilling af spor
skifter er opbevaret,
hvor to transportable lasebolte for aflasning
af sporskiftetunger er opbevaret,
hvor to haengelfise med tilhorende nogle er
opbevaret, og

hvor en »signaltelefon« med kaldelampe og
en »n0dtelefon« er placeret.
Skabet kan abnes med en kupenngle, men
»stop«-knappen kan ogs& benyttes, n&r en be-
skyttelsesrude er slaet ud.

b. At der i fornndent omfang er truffet foran-
staltninger til beskyttelse af publikum mod
at komme til skade pa grund af ind- eller gen-
nemkorende tog; f. eks. ved, at der er etable-
ret automatisk varslingsanlaeg, se fig. 79.

c. At niveauoverkorsler er forsynet med auto
matisk overkorselsanlseg.
Sa Isenge en station er fjernstyret, kan sik-

ringsanlsegget ikke betjenes fra stationens Capp,
men dettes tableauer fungerer normalt, og lys-
afgangssignalernes slukkeknap er virksom.
Nar fjernstyring ikke er mulig, skal stationen

betjenes fra Capp, hvilket enten kan ske ved, at
FC udsender ordre herom, eller ved at der ind-
saettes og omdrejes en »Yale«-n0gle i Capp. Nog-
len er anbragt plomberet p^ betjeningspultens
ene side, men den ma kun anvendes i nodstil-
fselde og efter indhentet tilladelse bos FC.
Betjening af Capp sker efter de for anlsegget

gseldende beskrivelser og vejledninger. Pa Fapp

Fig. 79. Varslingsanlseg for
fjel'dsel over spor. I normalstil-
ling viser skiltene »Overgang«.
N&r tog noermer sig, skifter
skiltene ved p&gseldende spor
til »Pas pk toget«, og samtidig
udsendes gennem hojttalerne en
advarsci, der gentages, indtil
toget bar passeret overgangen.
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indikeres understationsdriften ved lys i lampen
ved siden af manovreknappen »U«, og safremt
fjernstyringsanlaeggets indikeringsdel er intakt,
kan den sikkerhedsmsessige tilstand pa understa-
tionen m. v. stadig fnlges pa Fapp.
Overgang til fjernstyring sker, nar »YaIe«-n0g-

len after anmodning fra FC udtages af det lokale
centralapparat, og FC udsender pagseldende or-
dre fra Fapp.
Handsving for nodomstilling af sporskifter mS

forst udtages, n&r FC anmoder herom, og ved
udtagningen stilles alle stationens signaler pa
»stop«; samtidig ophorer kontrollen pS alle spor-
skiftestillinger. SSvel i det lokale Capp som i
Fapp slukkes derfor alle sporskiftetableauer, og
sporskifterne kan ikke omstilles ad elektrisk vej.
Nar liandsvinget igen er indsat, skal FC under-

rettes, og der skal pany tilvejebringes kontrol p&
sporskiftestillingerne.
Stopknappen i skabet pa stationsbygningen

benyttes i alle tilfselde, hvor der menes at kunne
opst& en faresituation, dersom tog ikke standses.
Stopknappens benyttelse resulterer i det samme
som brugen af handsving, og der gselder tilsva-
rende regler for ophsevelse af den »uorden«, der
fremkommer ved knappens benyttelse.
Stedbetjeningskontakter samt betjeningskon-

takterne i skabet pa stationsbygningen indkob-
les, nar FC udsender ordren »stedbetjemng af
sporskifter«.
Automatiske overkorselsanlseg kan betjenes

fra en betjeningskasse ved pagseldende anlseg.
Ved anlseg pa stationsomrader kan der endvidere
vsere anbragt en betjeningskasse p& stationsbyg
ningen samt betjeningsknapper p& Capp; sidst-
najvnte er kun virksomme ved understations-
drift.

TD: Frigivning til nedlukning fra bomskabet
sker ved, at der udsendes ordre om stedbetjening
af de sporskifter, der ligger i nscrheden af over-
korslen. Findes der ikke sadanne sporskifter, er
bommene altid frigivet. Frigivning til oplukning
kan kun finde sted under automatisk bomdrift,
og oplukningen kan kun finde sted, s&fremt tog
p& vej mod overkorslen ikke bar givet nedluk-
ningsimpuls.
TE: Automatiske overkorselsanlseg er altid fri

givet til betjening fra en betjeningskasse ved p&-
gseldende anlseg.
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3. Ejernstyringens driftsformer.
Understationers sikringsanlseg kan vsere ind-

rettet til folgende driftsformer fra FC:

Automatisk stationsdrift. Sikringsanlsegget vir-
ker belt automatisk, d.v.s. at tog, der nser-
mer sig stationen, foretager den for toget
bestemte (og af FC indsatte) togvejsfastlseg-
ning og signalgivning. Denne driftsform eta-
bleres kun pa sserlig stserkt trafikerede
strsekninger og indkobles p& dobbeltspor for
begge koreretninger samtidigt.

Automatisk gennemkorselsdrift. Sikringsanlseg
get virker automatisk for tog ad gennemkor-
selssporet, d.v.s. at tog, der nsermer sig sta
tionen, foretager togvejsfastlsegning og sig
nalgivning for gennemkorselssporet. Denne
driftsform etableres kun p& dobbeltspor.

Manuel centraldrift. Sikringsanlsegget betjenes
fra Fapp, men enkelte eller alle sporskifter
kan frigives til omstilling s&vel fra stedbe
tjeningskontakter ved sporskifterne som fra
betjeningskassen p^ stationsbygningen.

Understationsdrift. Sikringsanlsegget betjenes fra
stationens eget Capp. Denne driftsform be
nyttes ikke p& VM-stationer.

Overgang fra en driftsform til en anden kan
bevirke, at en pabegyndt signalgivning ikke fuld-
fores (signaler kommer ikke p& »k0r«, bomme
gSr ikke ned o.s.v.), og det m& derfor p&regnes
nodvendigt, at FC sender suppleringsordrer til en
station, bvis en driftsform sendres pa et ubeldigt
tidspunkt. .iEndringer skal normalt forega via
manuel centraldrift.

Ventes det, at stromforsyningen til en under-
station vil blive afbrudt (berunder prove af nod-
aggregat), skal pagseldende stations driftsform
sendres til manuel centraldrift, fordi f. eks. sig
naler ellers utidigt kan ga p& »k0r« under strom-
forsyningens omkobling. Understationen m^
forst stilles til en af de automatiske driftsformer
ca. 5 min. efter, at stromforsyningen er blevet
normal.

4. EC's ordregivning.
Manuel udsendelse af en ordre sker ved sam

tidig betjening af to af Fapp's manovreknapper;
automatisk udsendelse sker ved bjselp af det
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automatiske ordreudsendelsesanlseg. Ved strom-
iinpulsernes saerlige karakter for hver ordre ud-
peges savel den station, for hvilken ordren er
bestemt, som de til ordren horende manovreorga-
ner i sikringsanlsegget.
Ordren udsendes forst, nar manovreknap-

perne slippes, og den varer ca. 1,5 sek. Sa Isen-
ge sendingen finder sted, lyser dels et hvidt ta
bleau over annulleringsknappen »A« i de til
fjernstyringslinien horende stationsfelter, dels et
tableau »ordresender optaget« i fsellesfeltet. Da
hver fjernstyringslinie kun kan benyttes til en
ordre ad gangen, ma manovreknapper ikke ind-
trykkes, nar nsevnte tableauer lyser.
Dersom ordren modtages rigtigt pa understa-

tionen, slukkes de nsevnte tableauer, og der er da
i FC modtaget en elektrisk kvitteringsimpuls. I
modsat fald tsendes »ordrefejl« i fsellesfeltet, og
en alarmsummer i Fapp trseder i funktion. Her-
efter skal enten knappen »ordresender frig0ring«
i fsellesfeltet eller knapperne »A« og »F« i sta-
tionsfeltet indtrykkes, for at fjernstyringslinien
kan blive frigjort til en ny ordre.
En ordre under udsendelse kan standses i ud-

forelsen ved burtigt at betjene enten knappen
»ordresender frig0ring« i fsellesfeltet eller knap
perne »A« og »F« i stationsfeltet.
Hver ordreenhed indeholder mulighed for 36

forskellige ordrer, og krsever en station mere end
dette antal, m5 der benyttes flere enheder. Som
regel Isegges de betydningsfuldeste ordrer pa den
ene enhed. For p5 effektiv made at udnytte de 36
ordremuligheder anvendes dels enkeltordrer, dels
tvillingordrer. Sidstnsevnte benyttes pa den made,
at forste ordreudsendelse medforer en funktion,
f. eks. indkobling af sporskifteopvarmning, an-
den ordreudsendelse medforer den modsatte

funktion, f. eks. udkobling af sporskifteopvarm-
ningen. En tvillingordre bensevnes i ordrelisterne
a og b.

I nogle tilfselde resulterer en manuel eller auto-
matisk betjening ikke straks i pagseldende ordres
effektuering, enten fordi dette ville vsere uhen-
sigtsmsessigt for toggangen, eller fordi ordren er
»fjendtlig« i forhold til den ojeblikkelige situa
tion. I nogle tilfselde kan sadan ordre magasine-
res, og dette kan enten ske i FC (FC-magasine-
res) pa understationen (U-magasineres) eller i
det automatiske apparatur.

5. FC's indikeringer.
En understations fjernstyringsanlseg sender

automatisk en melding, indikering, til FC, n&r
der er sket en situationssendring af et tele- eller
sikringsmsessigt organ, f. eks. nar en ubesat spor-
isolation bessettes. Ved hjselp af de sendte strom-
impulser udpeges i FC dels det stationsfelt, dels
det tableau, som indikeringen er bestemt for.
En indikering varer fra 1,5 til 15 sekunder,

idet antegget er udfort sadan, at der kan sendes
information om stillingen af flere organer samti-
digt, og sendetiden er afhsengig af antallet.
Indikeringssendingerne udfores alts5 belt auto

matisk, men de kan ikke finde sted, dersom
fjernstyringslinien er optaget, f. eks. af en anden
station.

Under sendingen lyser tableauerne »Indike-
ringsmodtagning« i de til fjernstyringslinien bo-
rende stationsfelter samt »Indikeringsmodtager
optaget« i fsellesfeltet.
Dersom en indikering modtages rigtig i FC,

slukkes de nsevnte tableauer; i modsat fald tsen
des »indikeringsfejl« i fsellesfeltet, og en summer
lyder. Fjernstyringslinien er nu blokeret, indtil
»indikeringsmodtager frig0ring« betjenes.
En indikeringsenbed indeholder mulighed for

at afgive henholdsvis modtage indikeringer for
49 organer, hver indikeret med to stillinger,
og krsever en station mere end dette antal, mS
der benyttes flere enheder. Som regel Isegges de
betydningsfuldeste indikeringer pa den ene en
hed.

Da en indikering som for nsevnt kan tage rela-
tiv lang tid om at na frem til FC (maks. ca. 30
sek.), kan Fapp's tableauer ikke benyttes pk
samme made som tableauerne pli et almindeligt
Capp. Organomskiftninger af meget kort varig-
hed vil maske slet ikke na frem til FC, og bl. a.
af denne grund indikeres hver enkelt sporisola-
tion ikke for sig, men korte sporisolationer er
»lagt sammen«, idet sammenlsegningen i enkelte
tilfselde tillige varierer med togvejsindstillinger
o. lign.
Man bar hsefte sig ved, at FC's indikeringer

ikke til enhver tid behaver at svare til tilsvarende
organers stilling; meldingerne herom kan som
nsevnt vsere forsinkede, eller de kan belt vsere
udeblevet.

Fjernstyringsanlseggets manovreknapper ma
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gerne betjenes, selv om tilsvarende fjernstyrings-
linje er optaget af indikeringssendinger. Paga;!-
dende ordre bliver da FC-magasineret, og dette
markeres ved hvidt tableau »ordresender opta-
get« i fsellesfeltet; nar linien alter er fri, udsen-
des den inagaslnerede ordre automatisk.
Indikeringsmodtagningen fungerer ved alle

driftsformer.

6. Beskrivelse af enkelte indikeringer.
Automatisk stationsdrift vises dels pa den sajr-

lige betjeningstavle for denne driftsform,
dels ved siden af manovreknappen »AS« i
stationsfeltet.

Automatisk gennemkorselsdrift vises i den over-
ste del af sportavlen ved et gult pileformet
tableau i signaturen for pagseldende gennem-
korselsspor.

Manuel centraldrift vises ikke.

Understationsdrift vises ved siden af manovre
knappen »U« med et hvidt tableau.

Sporisolationernes tableauer er normalt slukke-
de; ved togvejsfastlsegning viser ubesatte
sporisolationer gront lys; besatte sporisola-
tioner viser rodt lys.

IIovedsignaler viser:

»k0r« og »k0r igennem« med et gront lys,
»stop og ryk frem« med rodt blinklys.
»Stop« indikeres ikke, og rodt fast lys angi-
ver derfor kun, at tilsvarende signal ikke
st&r pa »kor«, »kor igennem« eller »stop og
ryk frem«.
Mellembloksignaler indikeres normalt kun,
nSr de er opstillet ved VM-stationer.

Venstresporsignalers tableauer er normalt sluk-
kede, men ved en strsekningsbelsegning for
korsel ad venstre straikningsspor tsendes de
tableaulamper, der afgrsenser pagseldende
strsekningsspor. »Kor« indikeres da ved
gront tableau i signalsignaturen, medens
rodt tableau kun angiver, at der er strask-
ningsbelsegning.

PU-signaler.

»Forbikorsel forbudt« og »signalet annulle-
ret« vises pa normal made, medens »stop«
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vises som »forbik0rsel forbudt«. »Kor,
»kor igennem« og »stop og ryk frem« vises
ved slukket tableau.

Et signaltableau, der er fselles for flere PU-
signaler, vil vise lys svarende til stillingen af
del signal, der pabyder storst forsigtighed.
Tableauet vil dog vise »signalet annulleret«,
hvis blot et af pagseldende signaler er i den
ne stilling.
»Forbik0rsel tilladt« og »Forsigtig forbikor-
sel tilladt« i forbindelse med rangertogveje
vises ved slukket tableau.

Togvejsfastlaegning vises ved gront lys i pagsel
dende sporisolationstableauer, safremt pa
gseldende sporstykker er ubesatte.

XIIXH CD-
A
•o

o->

Zi Strsekningens signaler.

KZD HDCZD

Blink

Normal'stilling
(alle tableauer slvikket).

Strsekningen fri.
Straekniiigsfrigivning for
korsel fra B mod A.
B's udkorselssignal er frit.

Tog p& strsekningen.
Toget bar forladt B.

Tog p& strsekningen.
Toget bar passeret det frem-

skudte signal foran B.

Tog pa stra'kningen.
Toget bar passeret det frem-

skiidte signal foran A.

Toget ankommet til A.
Indkorsel'ssignalet er passe

ret og viser »stop«.

Strsekningsfrigivning for
korsel fra B mod A.

Tog pa strrekningen. Toget
bar forladt B.

Strajkningsfrigivning for
modsat koreretning

magasineret.

Toget ankommet til A.
Indkorselssignalct er passe

ret og viser »stop«.
Den magasinercde

straekningsfrlgivning er
gennemfort.

Fig. 80. Stra'kningstablcaiier for enkeltsporet banestykke uden
mellcmbloksignal.
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Sjjorskiftestillinger »plus« og »minus« vises p&
normal made. Nar der ikke er kontrol p& et
sporskifte, er tableauerne slukkede, og va-
rer denne tilstand mere end 30 sekunder, ly-
der en klokke 1 Fapp. Denne kan afbrydes
ved at indtrykke og dreje en knap i faelles-
feltet, og herved tsendes et rodt tableau over
trykknappen »kIokke«. Nar sporskiftet er
bragt i orden, lyder klokken, indtil tryk
knappen stilles 1 normalstilling.

Automatisk Unieblok, dobbeltspor. Blokinterval-
lernes tableauer er normalt slukkede, men
der tsendes gront lys, nar et tog er pa vej
mod intervallet. Besat interval viser rodt lys.

Automatisk Unieblok og straekningsbelsegning,
enkeltspor. P& strsekninger uden mellem-
bloksignaler er blokintervallernes tableau-
lamper normalt slukkede, men de tsendes
ved strsekningsfrigivning; fig. 80 viser ta-
bleauernes funktion. Hvor der er mellem-
bloksignaler, lyser de tableauer, som svarer
til den indstillede koreretning; fig. 81 viser
tableauernes funktion.

Automatiske overkoTselsanlseg.
TD: I det stationsfelt, hvorunder et overkor-
selsanlseg borer, findes der tableauer for
»Bomme oppe«, »Bomme nede« og »Automa-
tisk bomdrift«. Safremt bommene hverken

er belt oppe eller belt nede, er tilsvarende
tableauer slukkede, og varer denne situation
mere end 45 sek., ringer en klokke i Fapp.
Klokken kan afbrydes fra fsellesfeltet, men
nar bommene after er i en endestilling, rin
ger klokken pany.
»Bomme oppe« blinker, safremt bommene
bar vseret nedlukket i mere end 8 min.; for-
nsevnte klokke ringer.
Endvidere findes et tableau for »fejl i bom-
anlaeg«, der periodevis blinker, hvis der er
en mangel ved anlajgget, som ikke straks
skader normalfunktionerne.

Tableauet blinker derimod uafbrudt, dersom
en driftsforstyrrende fejl indtrseffer. I begge
tilfselde lyder en klokke.

TE: I det stationsfelt, hvorunder et overkor-
selsanlseg borer, findes et tableau for »Over-
korselsanlseggene ikke i normalstilIing«. Ta-

CZXD- CD-' CD-I CD-I

B
Streekningcns signaler.

•O •-0 KIZ! HIICZ)

Normalstilling.
Strsekningsfrigivning 1 den
ene eller den anden k0reret-
ning er altid indstillet (her

fra B mod A).

Tog p& strsekningens 1. blok-
interval.

Toget har forladt B.
2. blokinterval er frit.

Tog strrokningcns 1. blok
interval.

Toget har passeret det frem-
skudte signal foran B.
2. blokinterval er frit.

Tog p& strsekningen.
Toget passerer mellemblok-

signalet.

Tog p& strsekningens 2. blok
interval.

1. blokinterval er frit.
B's udkorselssignal er frit.

Tog p& strsekningens 2. blok
interval.

Toget liar passeret det frem-
skudte signal foran A.
1. blokinterval er frit.

Toget ankommet til A.
Indkorselssignalet er passe

ret og viser »stop«.
Strsekningen fri.

Strsekningsfrigivning for
korsel fra A mod B. Tog p&
strsekningens 1. blokinterval.

2. blokinterval er frit.
Strsekningsfrigivning for

modsat koreretning
magasineret.

Toget ankommet til B.
Indltorselssignalet er passe

ret og viser »stop«.
Den magasinerede

strsekningsfrigivning er
gennemfort.

Fig. 81. Strsekningstableauer for enkeltsporet banestykke med
mellembloksignal.

bleauet kan vsere fselles for flere anteg inden
for et nsermere defineret sporomrade. Ta
bleauet trseder i funktion — en eller flere

gange afhaengig af antallet af anla;g og af-
standen mellem disse - ved hver togpassage.
Endvidere finde for de samme overkorsler et

tableau, som viser gult lys for »Fejl i over-
k0rselsanlseg«, samt et tableau, som viser
gult blink for »Overk0rslen blokeret«.

Vsekkermeldinger fas:
nar tog har passeret AM-signalet foran et
indkorselssignal, eller pa strsekninger uden
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AM-signaler tilsvarende fremskudte signal,
uden at der er stillet indknrselstogvej,
nar blokintervallet foran en VM-station be-

ssettes, og AM-signalet viser »stop«, og
ndr en ordre om strsekningsfrigivning er ud-
sendt, og indikering »strsekningen fri« er
modtaget, men tilsvarende iidkorselstogvej
ikke er indstillet inden 30 sekunder.

De naevnte klokker kan afbrydes ved betjening
af en knap i fsellesfeltet.

Nodstromforsyning af en togfalgestation eller en

mellemblokpost. Udebliver den normale
stromforsyning til sikringsanlsegget pa en
understation, indkobles nodforsyningen fra
en generator automatisk, og et tableau »n0d-
forsyning« (evt. kombineret med »sporskif-
teopvarmning«) tiendes.
Udebliver den normale stromforsyning til en
mellemblokpost, nodforsynes anlsegget fra
blokhyttens akkumulatorbatterier, og et ta
bleau »fejl i blok« (evt. kombineret med
»fejl i sikringsanlaeg«) tsendes.

7. Beskrivelse af og kommentarer til enkelte or-
drer.

Automatisk gennemkorselsdrift, a]
Manuel centraldrift, b

TD: Ved automatisk gennemkorselsdrift sker
signalgivningen for ind- og gennemkorsel nor-
malt, n&r paga;ldende tog er to blokintervaller
fra indkorselssignalet. Er en sporisolation i et
gennemkorselsspor besat, nar denne driftsform
indfores, stilles der automatisk udkorsel fra spo-
ret.

VM: Automatisk gennemkorselsdrift kan ind
kobles for hvert spor for sig, og stationens spor
fungerer da som et blokinterval.
Tilbagetagning af automatisk gennemkorsels

drift skal ske:
nar det rangerende tog befinder sig pa statio-

nen, og

nar der skal kores tog ad venstre strseknings-
spor.

AM-signalerne, der svarer til stationens ind-
og udkorselssignaler, vil herved ga p^ »stop«, og
ordren ma derfor normalt ikke udsendes, nar der
er tog i de to blokintervaller, der er umiddelbart
foran stationen.

tvillingordretvilli
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Automatiske overkorselsanlseg.
TD: Manovreknapper for ordrerne »Bom op«,

»Bom ned« og »Automatisk bomdrift« er anbragt
i stationsfeltet, det pagajldende anlajg borer til.
»Automatisk bomdrift« er altid gseldende for
begge koreretninger, og ordren m& kun udsendes,
nar anlaegget er i normalstilling.
Ved udsendelse af ordren »Bom op« eller »Bom

ned« udkobles »Automatisk bomdrift«. Anlseg pa
togfolgestationer kan kun »oplukkes«, nar der
ikke er fastlagt togveje. Anlseg pa fri bane (hol-
desteder) kan kun »oplukkes«, nar der pa statio
nen, livorunder anlsegget borer, er manuel cen
traldrift i mindst en koreretning.
Ordre om nedlukning skal udsendes i folgende

tilfselde, uafhsengigt af, hvorledes pagseldende
overkorselsanlseg er indikeret:
a. Inden der stilles signal eller gives telefonisk

tilladelse til passage af en overkorsel, hvor
den automatiske funktion er i uorden.

b. Inden passage af en overkorsel ved korsel ad
venstre strsekningsspor.

c. Inden der gives afgangstilladelse til et tog,
som bar rangeret ved overkorslen.

TE: Manovreknap for ordren »Deblokering af
overk0rselsanl8eg« er anbragt i det stationsfelt,
hvorfra ordregivningen til pSgseldende spor- og
strsekningsomr&de udsendes. Ordren kan vsere
fselles for flere anlseg inden for omr^det.
Er et anlseg blokeret, afgives alarm af formel-

dingsklokken, nar tog er pa vej mod overkorslen.
Umiddelbart derefter skal anlseggets blokering
forsoges hsevet ved udsendelse af ordren »Deblo-
kering af overkorselsanlseg«. Safremt blokerin-
gen skyldes fejl ved anlseggets tsendestromlob, vil
anlsegget herved fa mulighed for at blive sat i
funktion; blokering vil dog atter indtrsede ca. 6
minutter efter. Skyldes blokeringen andre arsa-
ger, vil ordren »Deblokering af overkorselsan-
lseg« ikke indvirke pa det fejlbehseftede anlseg.

Signalgivninger.

TD: Ordre om signalgivning for »h0jre
ind- og udk0rselstogveje« resulterer i,
at de i togvejen indgaende centralbetjente spor-
skifter retstilles, hvis de ikke allerede star i rigtig
stilling; derefter sker togvejsfastlsegning og sig
nalgivning.
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Ved indk0rselstogveje bliver sporskifterne i
togvejens udkorselsende fastholdt yderligere i ca
30 sekunder, efter at togvejsfastlaegningen er op-
hsevet. Udsendes der i denne tid en ordre om sig-
nalgivning, som krsever p&gseldende sporskifter
omstillet, magasineres ordren indtil udlobet af
tiden. stationer med bomanlaeg i signalafhsen-
gighed vil ordre om signalglvning - safremt bom-
mene bar vseret nedlukket i over 8 minutter -
blive magasineret indtil opiukning og pafolgende
nedlukning bar fundet sted.
»Venstre udk0rselstogvej«. Forin-

den ordren udsendes, skal der vsere indfort ma-
nuel centraldrift pa de stationer, som berores af
venstresporkorslen, og betjeningsknapperne for
automatisk stationsdrift og automatisk gennem-
korselsdrift pa disse stationer skal vsere forsynet
med spserrebsetter, der forst ma fjernes, nar ven-
stresporkorslen er opbort.
Forste ordreudsendelse resulterer i, at VU-sig-

nalet stilles pa »k0r«. Ved anden udsendelse af
samme ordre sker der retstilling af pagseldende
sporskifter, togvejsfastlsegning og signalgivning
fra overbalingssporets PU-signal.
S&fremt et tog skal kore ad venstre strsek-

ningsspor, men fra et andet spor end overbalings-
sporet, skal ordren kun udsendes en gang, og to-
get rangeres til VU-signalet, efter at pagseldende
sporskifter er retstillet f eks ved stedbetjening.
En »venstre udkorselstogvej« ben imod en VM-

station kan indstilles, selv om der fra nabo-TD-
stationen er tog p^ vej ad bojre spor ben imod
VM-stationen. Anlsegget forbindrer, at der af
nsevnte grund opstlir en faresituation, men der
kan fremkomme vsesentlige driftsulemper. N&r
»venstre udk0rselstogvej« benyttes, er FC derfor
ansvarlig for, at der ikke afsendes tog mod VM-
stationen, for der er visbed for, at afsendelsen
ikke vil bevirke nsevnte ulemper.
»Indk0rsel fra venstre strsek-

ningsspor«. Ordren medforer retstilling af
sporskifter, togvejsfastlsegning og »k0r« fra VI-
signalet til overbalingssporet.

VM: Signalgivninger for indkorsel fra ben-
boldsvis udkorsel til venstre strsekningsspor kan
foretages, nlir manuel centraldrift er indfort, un
der forudssetning af, at pligseldende blokinterval-
ler er ubesatte. P& visse VM-stationer, der bar en
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magnetafl^set skr&forbindelse mellem strsek-
ningssporene, gives »k0r« til det spor, som er
bestemt af de afl^sede sporskifters stilling.

TE: Ordre om signalgivning for udkorsel re
sulterer i, at det i togvejen indg^ende centralbe-
tjente sporskifte retstilles, bvis det ikke allerede
star i rigtig stilling; derefter sker togvejsfastlseg
ning og signalgivning. Ordre om signalgivning
for indkorsel resulterer i, at det i togvejen ind-
g&ende centralbetjente indgangssporskifte retstil
les, og s&fremt sporskiftet i togvejens udkorsels-
ende forinden er retstillet for togvejen, sker tog
vejsfastlsegning og signalgivning.
Ved indkorselstogveje med forlob ud over

standsningsstedet bliver sporskiftet i togvejens
udkorselsende fastboldt i ca 2 minutter, efter at
togvejsfastlsegningen er opbsevet. Udsendes der i
denne tid en ordre om signalgivning, der krsever
p&gseldende sporskifte omstillet, magasineres or
dren indtil udlobet af tiden.

Er de to indgangssporskifter stillet sMedes, at
»samtidig indkorsel« er mulig, og sendes der kun
ordre om indkorselstogvej for det ene tog, bliver
sporskiftet i togvejens udkorselsende automatisk
retstillet og fastlagt:

1 minut efter udsendelse af ordre om indkor
selstogvej til gennemkorselssporet, benbolds-
vis

nar toget passerer fremskudt signal ved togvej
til vigesporet.

»Samtidig indkorsel« bliver kun effektueret,
nkr ordre om en indkorselstogvej for tog i mod-
sat koreretning udsendes inden ovennsevnte tids-
punkter. Safremt ordre om denne signalgivning
udsendes manuelt, og forst n^r toget til vigespo
ret bar passeret det fremskudte signal, er det
derfor nodvendigt, at indkorselssignal for toget
til gennemkorselssporet stilles forst.
Har et indkorselssignal vseret stillet pli »kor«

eller »kor igennem«, kan signalet ikke vises pany,
medmindre tilsvarende udkorselssignal og per-
ronudkorselssignal viser »stop« eller »forbikor-
sel forbudt«.

TD og TE: Har et PU-signal vseret stillet pk
»kor« eller »kor igennem«, kan dette samt andre
PU-signaler for samme koreretning ikke p&ny
stilles p^ »kor«, for tilsvarende udkorselssignal
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har vaeret passeret af tog. Signal »stop eg ryk
frem« skal da benyttes, hvor del er muligt.

Signal pd »stop« eller ^forbikorsel forbudt«,
TD, VM og TE: Udsendes en ordre cm »stop«

eller »forbik0rsel forbudt« til en station, hvor der
er »automatisk stationsdrift« eller »autoniatisk
gennemk0rselsdrift«, aendres pagaeldende drifts-
form automatisk til »manuel centraldrift«.

VM: Ordren saetter samtlige VM-signaler for
begge koreretninger p^ »stop« hhv »forbik0rsel
forbudt«.

TE: Ordren saetter samtlige signaler pa
hhv »forbik0rsel forbudt«.

>stop«

»Stop og ryk frem« fra indkorselssignaler og
PU-signaler,
TD: Anlaeggene er udfort s^Iedes, at ordre

»stop og ryk frem« kun bliver udfort, s&fremt
tilsvarende ordre om signalgivning (normal eller
automatisk) forst er udsendt, men ikke har med-
fort normal signalgivning.
Forinden ordre om »stop og ryk frem« fra et

indkorselssignal eller PU-signal ma udsendes,
skal ordren »ny fuldstaendig indikering« vaere
udsendt, og den deraf folgende indikering skal
vise, at de sikkerhedsmaessige betingelser for at
give »stop og ryk frem« er til stede. Safremt en
sporisolation viser besat spor, m^ »stop og ryk
frem« anvendes, nkv FC har grund til at antage,
at sporet virkelig er ubesat.
Safremt »stop og ryk frem« fra et PU-signal

aendres til »stop«, inden toget er passeret, mk
ordren om normal signalgivning p^ny udsendes,
inden »stop og ryk frem« kan effektueres.

TE: »Stop og ryk frem« fra PU-signaler kan
ikke vises. For indkorselssignaler forholdes som
anfort under TD.

»Stop og ryk frem« for
U- og AM'Signalerne, a
Tilbagetagning, b

tvillingordre

TD: »Stop og ryk frem« skal indkobles, n^r
der have formodning om, at et eller flere af en
straeknings mellembloksignaler er i uorden pa en
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s^dan m^de, at »k0r« eller »k0r igennem« ikke
kan vises, selv om det efterfolgende blokinterval
er frit.

Signalgivningen mk anvendes, selv om blokin-
tervallet efter signalet indikerer besat spor.
Efter korsel ad venstre spor uden straekmngs-

belaegning indikerer samtlige blokintervaller be
sat spor, og derfor skal »stop og ryk frem« ind-
kobles for det forste tog i den normale koreret-
ning.
Tilbagetagning af »stop og ryk frem« skal ske,

nar der foreligger oplysninger om, at signaluorde-
nen er ophaevet.

VM: »Stop og ryk frem« for stationens AM-
signaler indkobles sammen med »stop og ryk
frem« for straekningssporets ovrige AM-signaler.

TE: »Stop og ryk frem« fra U- og AM-signaler
kan ikke vises.

Nodoplosning af togveje.
TD og TE: Forinden disse ordrer udsendes,

skal manuel centraldrift vaere indfort og tilsva
rende ordre »signal p^ stop« vaere udsendt, uan-
set om p^gaeldende signaler indikeres i »stop«-
stilling.
En indkorselstogvej fra venstre straeknings-

spor kan forst nodoploses, nkr tilsvarende straek-
ningsbelaegning er tilbagetaget. Har FC derfor
formodning om, at en straekningsbelaegning ikke
vil kunne tilbagetages efter dens benyttelse, bor
venstrespor-indkorselstogvej ikke etableres, men
toget indrangeres.
Da nodoplosning af en togvej tager ca 1 mi-

nut, vil der gk tilsvarende tid, inden tilsvarende
indikering kan iagttages p& Fapp.

VM:

tages.
Nodoplosning af togveje kan ikke fore-

Tilbagetagning af straekningsbelaegning for ven-
stresporkorseL

TD og VM: Straekningsbelaegning for venstre-
sporkorsel udloses normalt ved togpassage ad
venstre spor, men slidan oplosning indtraeffer
ikke, dersom:

toget ikke korer belt til venstre-ankomst-
stationen, eller
den automatiske togvej soplosning svigter.



Tilbagetagning af strsekningsbelsegningen og
nodoplasning af eventuelle i forbindelse med
strsekningsbelsegningen etablerede togveje for
venstrespor-udkorsel og -indkorsel foretages ved
at udsende folgende ordrer i nsevnte rsekkefolge:

TD er afgangsstation:

1) VU-signalet pa »k0r«, men safremt VU-
signalet allerede viser »k0r«, kan denne
ordre bortfalde.

2) VU-signalet pa »stop«, men ordren mfi
ferst udsendes ca. 20 sek. efter, at ordren
om »k0r« er udsendt.

3) N0dopl0sning af venstrespor udkersels-
togvej og strsekningsbelsegning (nodoplo-
ses ved fselles ordregivning).

TD er ankomststation:

1) Nodoplosning af venstrespor-indkorsels-
togvej. Togvejen kan forst nodoploses,
nar tilsvarende strsekningsbelsegning er
tilbagetaget.

VM er afgangsstation:

1) VM-signalet pa »k0r«, men s&fremt VM-
signalet allerede viser »k0r«, kan denne
ordre bortfalde.

2) VM-signalet pa »stop«.
3) Nodoplosning af strsekningsbelsegning.

VM er ankomststation:

Der skal ikke foretages nodoplosning. Strsek-
ningsbelsegningen nodoploses fra udkorsels-
enden, men ordre om VM-signal pa »stop«
skal udsendes.

Det bemserkes, at tilbagetagning af en strsek
ningsbelsegning ikke er mulig, hvis en eller flere
af strsekningens sporisolationer indikerer besat
spor.

Omstilling af sporskifte, a
Tilbagestilling af sporskifte,
TE: Udsendelse af denne ordre resulterer i, at

pagseldende sporskifte omstilles, og ved fornyet
udsendelse af ordren tilbagestilles sporskiftet.
Normalt er det ikke nodvendigt at omstille spor
skifter ved omhandlede ordre, medmindre tog fra
begge sider skal foretage »samtidig indk0rsel«,
jf. det under signalgivninger anforte side 99.

a 1

zifte, bj tvillingordre

Omstilling af sporskifter samtidig med togvejs-
indstillinger.
TD: Der findes ikke sserlige ordrer for omstil

ling af sporskifter, men sporskifterne retstilles
normalt ved ordrer om togveje og ved indforelse
af automatisk gennemkorselsdrift.

TD og TE: Mangier et sporskifte kontrol pa sin
stilling, kan dette skyldes, at sporskiftet ikke er
kommet i endestilling ved en ordre om signalgiv-
ning, og sporskiftedrevets motor vil i s& fald ved-
blive at lobe. Der ma da udsendes den til signal-
givningen svarende ordre om signal pa »stop«,
hvorved motoren standser, evt. med sporskiftet
staende »pa halv«. Der skal derfor omgaende ud
sendes en ordre om omstilling af sporskifte eller
signalgivning for en indkorselstogvej, der kan
bringe sporskiftet i den endestilling, hvori der
hidtil bar vseret kontrol. Safremt denne indkor

selstogvej ikke ma benyttes af pagseldende tog,
skal ordre om signal pa »stop« straks udsendes i
fortssettelse af ordren om signalgivning.

Stedbetjening, a
Tilbagetagning, b
TD og TE: Safremt a-ordren udsendes, nar der

er fastlagt en togvej, hvori sporskifterne indgar,
U-magasineres ordren, indtil togvejen er oplost.
Ordrens magasinering vises ved blinklys i de ta-
bleauer, der indikerer, at perronudkorselssigna-
lerne er annulleret. Ved ordrens udforelse viser

PU-signalerne »signalet annulleret«. Pa en TE-
station ma a-ordren ikke udsendes ved »samtidig
indkorsel«, for der er »kor« for sidst ankommen-
de tog, idet signalgivning for dette tog ellers vil
udeblive. Pa denne station bevirker ordren til-

lige, at nogleaflasede sporskifter frigives.
Udsendes a-ordren, nar der er automatisk gen

nemkorselsdrift eller automatisk stationsdrift,
sendes ordren ud, og tilsvarende indikering mod-
tages, men stedbetjeningen er U-magasineret,
indtil driftsformen er aendret til manuel central-

drift.

tvillingordre

Indkobling af
sporskifteopvarmning, a

Udkobling af
sporskifteopvarmning, b
TD og TE: Ordren udsendes ved samtidig be-

tjening af manovreknapperne »S« og »F« i sta-
tionsfeltet for pagseldende station.

tvillingordre
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Opldsning af
sporskifter pa fri bane, a . tvillingordre

Afldsning, b
TE: Sporforbindelsen til et sidespor p& fri bane

kan oplases, efter at a-ordren er udsendt til de
to stationer, hvorimellem sidesporet ligger. Sa
Isenge sporskifterne er oplast, kan der ikke stilles
udkorsel til pagseldende banestykke. Omvendt er
ordren om oplasning spaerret, salsenge der er stil-
let udkorsel til banestykket.

Opldsning af iwgleafldsede og
magnetafldsede sporskifter
(annullering af PU-signaler), a

Afldsning, b

Safremt a-ordren udsendes, nar der er fastlagt
en togvej, hvori p&gseldende sporskifter indgar,
U-magasineres ordren, indtil togvej en er oplost.
Pa tilsvarende made magasineres b-ordren,

hvis den udsendes, nar noglen er fjernet fra en
elektromagnetisk noglelas.
En magasineret ordre vises ved blinklys i de

tableaulamper, der indikerer den onskede nye
tilstand af aflasningen. Pa VM-stationer kan ma-
gasinering dog ikke finde sted.

TD: Pa enkelte stationer, hvor adgangen til
Isessesporene sker via overhalingssporet, kan
PU-signalerne for dette spor annulleres, og spor
skifterne opl&ses uanset driftsformen.
Under automatisk stationsdrift ma FC dog

ikke tillade rangeringen pabegyndt, sa Isenge de
centralbetjente sporskifter i overhalingssporet
star til korsel ud i gennemkorselssporet, idet der
da vil vsere risiko for, at et tog pa vej mod sta-
tionen automatisk kan omstille disse sporskifter.

TE: Denne ordre udsendes samtidig med ordre
om stedbetjening.

Ind- og udkobling af sporskiftebelysning samt
otnstilling mellem dag- og natbelysning i signaler.
De to ordrer udsendes fra fsellesfeltet ved be-

tjening af »fsellesknappen« og pagseldende knap,
og ordrerne udsendes til samtlige understationer
undtagen VM-stationer, idet dag- og natbelysnin-
gen for VM-stationens signaler sammen med
AM-signalerne styres fra en TD-station.
Ved TE-stationer sker indkoblingen af spor-

skiftebelysningen og af signalernes natbelysning
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tvillingordre

ved hver sin ordre, hvorimod udkoblingen sker
samtidig. 0nsker man pa disse anlseg - f. eks. p&
grund af tage - at have sporskiftebelysningen
tsendt, men signalerne stillet til dagbelysning,
ma ordre om sporskiftebelysning udsendes pfiny,
efter dagbelysningen er beordret.

Selv om der er understationsdrift, kan spor
skiftebelysningen og signalernes natbelysning
indkobles bade af understationen og FC, og be-
lysningen vil vsere indkoblet, sa Isenge tilsvarende
betjeningsknapper pa understationens Capp er
indtrykket eller FC's ordre heroin ikke er taget
tilbage.
Indikeringslampen for sporskiftebelysningen

erindrer blot om, at ordren om indkobling af
sporskiftebelysning er udsendt.

Ny fuldstsendig indikering.
Ved samtidig betjening af knapperne »NJ« og

»F« i et stationsfelt kan der udsendes ordre om

»ny fuldstsendig indikering«, og sa snart knap
perne er indtrykket, giver Fapp urigtige oplys-
ninger om forholdene pa stationen og de til-
stodende banestykker, idet tableauerne angiver
»farligste tilstand« (f. eks. »k0r« i stedet for
»stop«).
Nar knapperne slippes udsendes ordren, men

det tager 7-15 sek., inden Fapp bar modtaget alle
stationens indikeringer.
En ny fuldstsendig indikering kan forstyrre

den automatiske stationsdrift, fordi en nummer-
flytning kan svigte i den tid, indikeringen er om
at blive gennemfort. Ordren kan udsendes, uan
set om der er indfort understationsdrift.

Telefonopkald og hojttalerbetjening samt
annullering heraf.
Sikkerhedstelefonerne bar normalt forbindelse

med FC, og nederst pa Fapp findes for hver tele-
fon en hetjeningsknap; over denne er der et redt
og et gront tableau.
Opkald fra FC: Pagseldende trykknap betjenes,

hvorved der tsendes rodt lys. Ved den kaldte tele-
fon ringer en klokke (evt. telefontilkaldelampe
tsendes). Centralens opkald besvares ved afloft-
ning af mikrotelefonen, og pa Fapp tsendes redt
blinklys i pagseldende tableaulampe, og en klokke
ringer; evt. telefontilkaldelampe slukkes.
Samtaleforbindelsen etableres herefter ved, at
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FC pany betjener fornsevnte knap, og herved
tsendes radt og gront lys.
Der kan normalt kun etableres en telefonfor-

blndelse ad gangen mellem sikkerhedstelefoner-
ne og FC. Hvis der undtagelsesvis - ved en fejl -
etableres mere end en forbindelse, vil samtale
blive forstyrret af en kraftig vekslende tone. For-
bindelserne skal herefter straks nedbrydes.
Opkald til FC: Ved afloftning af en inikrotele-

fon taendes rodt blinklys i FC's tilsvarende tele-
fon-tableau, og en klokke ringer. Samtaleforbin-
delsen etableres som ovenfor angivet.
Opkald til hojttalere. FC kan benytte hojttaler-

installationen pa en understation ved at betjene
stationsfeltets knap mrk. »h0jtt«. Herved tsendes
der rodt, fast lys over knappen. N&r understa-
tionens hojttaleranlseg er klar til at modtage tale,
skifter tableauet til rodt blinklys. Mikrofonfor-
bindelse fra FC etableres nu ved fornyet betje-
ning af nsevnte knap, hvorved der tsendes rodt og
gront lys.
Da varslingsanlsegget for fserdsel over spor be-

nytter samme hojttaler som FC, kan opkald til
hojttalerne ikke etableres, nar varslingsanlsegget
skal benyttes af et tog p& vej mod eller gennem
pagseldende understation.
Annullering af et telefon- eller hajttaleropkald

sker enten ved palsegning af mikrotelefonen ude
eller ved betjening af »Ann«-knappen 1 pSgsel-
dende stationsfelt. Et ubesvaret opkald fra cen-
tralen annulleres ligeledes ved betjening af
»Ann«-knappen. Den pilformede gravering ved
opkaldsknapperne peger hen mod den annulle-
ringsknap, som skal benyttes.

Ordrespserring.
Det er foran anfort, hvorledes enkelte ordrer

er afhsengige af andre ordrer, men herudover
findes der i fjernstyringsanlsegget spserringer
mellem »fjendtlige« ordrer. Hvis FC udsender en
ordre, som er »f jendtlig« i forhold til en tidligere
udsendt, vil den sidst udsendte ordre hverken
blive udfort eller U-magasineret, og en tableau-
lampe »ordre sp3erret<.< i fsellesfeltet tsendes, og
samtidig lyder en summer.
Fjernstyringslinien er nu blokeret for ordrer

og indikeringer, indtil knappen »ordresender fri-
g0ring« i fsellesfeltet eller »A«- og »F«-knapper-
ne i stationsfeltet indtrykkes.

Strsekningsfrigivning, a
Nodtilbagetagning af strseknings- tvillingordre
frigivning, b

P& banestykker med AM-signal er ordren en
enkeltordre (a-ordren).
TE: Udkorselssignalet, der giver adgang til et

banestykke pa en fjernstyret strsekning, skal nor
malt frigives fra Fapp ved udsendelse af a-ordren
til ankomststationen om strsekningsfrigivning.
Herved foretages en strsekningsbelsegning, og der
kan nu ikke gives signal for tog i modsat kore-
retning.
Nar toget er kort ud af stationen - udkorsels-

signalet pa »stop« og stationens sporisolationer
forladt - kan ordre om strsekningsfrigivning for
tog i modsat koreretning udsendes, men denne
ordre U-magasineres og bliver forst udfort, nar
det p& strsekningen vserende tog er n&et ind pS
ankomststationen. Den magasinerede ordre vises
pa Fapp ved blinklys i det tableau, der indikerer
strsekningsfrigivning for korsel mod stationen.
Bliver ordren udsendt, inden toget er belt ude p&
blokstrsekningen, bliver den ikke udfort som for
an anfort, uanset at ovennscvnte tableau viser
blinklys, og ordren ma derfor udsendes pany.
Magasinering af strsekningsfrigivning for efter
hinanden folgende tog i samme koreretning er
ikke mulig pa banestykker uden AM-signal.
Forinden der gives tilladelse til udrangering,

skal der udsendes ordre om strsekningsfrigiv
ning, idet evt. overkorselsanlsegs rette funktion
er afhsengig af, at strsekningsfrigivningen er be-
nyttet.
Pa banestykker uden AM-signal udloses strsek

ningsfrigivningen normalt automatisk, nar toget
bar befaret strsekningen, og ankomststationens
indkorselssignal er passeret.
Svigter den automatiske udlosning, eller onskes

frigivningen ikke benyttet, kan nodtilbagetagning
foretages ved udsendelse af b-ordren. Nodtilbage
tagning kan, bvis sporet indikeres besat, forst
ske, nar den rode knap »NS« i fsellesfeltet for
inden er indtrykket og omdrejet. En rod lampe
tsendes da for at minde om, at knappen straks
efter b-ordrens udsendelse skal stilles i normal-

stilling. Da nodtilbagetagning af en strseknings
frigivning af sikkerbedsgrunde tager ca. 2 minut-
ter, vil der ga tilsvarende tid, inden FC-tableauer-
ne viser normalstilling.
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Hvis en a-ordre ikke medferer, at tableauerne
»strsekningsfrigivning« og »str3ekningen fri«
tsendes, kan arsagen VEere svigtende indikeringer;
for at konstatere dette skal FC forsogsvis udsen-
de »ny samlet indikering« og eventuelt tillige or-
dre om udkorselstogvej, inden en ny a-ordre om
strsekningsfrigivning udsendes (pa grund af sy-
stemet med tvillingordrer kan FC ikke med be-
stemthed vide, om der udsendes en a- eller en b-
ordre, nar indikeringerne svigter).
Pd banestykker med AM-signal forbliver strsek-

ningsfrigivningen for en koreretning tilkoblet,
efter at tog bar forladt strsekningen. Ordre om
strsekningsfrigivning skal derfor kun udsendes,
nSr koreretningen onskes sendret.

8. Togtidsskriver.
For at lette FC-personalet i arbejdet med at

fore togjournal findes der ved storre fjernsty-
ringsanlseg en togtidsskriver, jf. fig. 82, der auto-
matisk registrerer toggangen.
Skriverens registreringspapir, fig. 83, hvorpa

den pagseldende strseknings normale koreplan er
vist grafisk, bevseger sig med en hastighed af 60

mm i timen forbi et farveband. Under dette fin

des et antal elektromagnetisk styrede hamre:
en for hver understations gennemkorsels-
spor,

en for hvert blokinterval pa dobbeltsporet
bane,
to for hvert blokinterval p^ enkeltsporet
bane med AM-signal,
tre for hvert blokinterval p& enkeltsporet
bane uden AM-signal.

Sa Isenge der er tog i et blokinterval eller i et
gennemkorselsspor, pavirkes tilsvarende hammer
hvert 30. sekund til anslag mod papiret, og her-
ved fremkommer der streger med mm af-
stand, som gengiver togets korsel over strseknin
gen.

For at lette oversigten frembringer tog i den
ene koreretning sorte streger, tog i modsat kore
retning rode. Tog uden for stationernes gennem
korselsspor registreres ikke.
FC skal sorge for, at hvert enkelt togs nummer

freragSr af registreringspapiret, sa snart der er
trykt s& mange streger, at paskrift er mulig. Des-
uden skal FC forhinde de trykte streger, som er
afhrudt pa grund af togets ophold p& en station.

Fi^. 82. Betjcning.splads for fjernstyringsapparat. Til vcnstre i bordct sos betjcningsapparatet for automatisk stationsdrift, til
hojre togtidsskriveren. Mikroteiefoner til brug ved telefon- og hojttaierbetjening er anbragt til liojre og venstre for bordet, den
tilhorende numaierskrive til venstre pA bordet. Bag bordet ses i midten faellesfeltet, til bcgge sider stationsfelter. De kamfor-

mede signature!* pit. sportavlen syinboliserer sporene p& en overgangsstation.
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Fig. 84. Betjeningsapparat for aiitomatisk stationsdrift. Ved
samtidig indtrykning af gul afgangsknap eg gron ankomstknap
indssettes et adressenummer, der bevirker, at signalgivning over
den valgte strcekning sker automatisk, efterhanden som toget
naermer sig de p&gseldende signaler. Et adressenummer annul-
Icres ved indtrykning af gul afgangsknap for det spor, livor
nummeret vises, 'sanitidig mod p^igaildende stations A-knap.
Tableauerne giver oplysning om tilstandcn p& de enkelte under-
stationer. Taltableauet viser det adressenummer, der svarer til

en indtrykket ankomstknap.

9. Automatisk stationsdrift.
Automatisk stationsdrift er kun et supplement

til et fjernstyringsanlseg, idet dette udstyres med
et sserligt apparatur, hvori ordrer dels kan maga-
sineres, dels kan flyttes ved hjselp af de indike-
ringer, som fremkommer ved togenes korsel over
strsekningen.
Pa en strsekning med automatisk stationsdrift

er TD- eg TE-stationers togvejsspor kendetegnet
med et tocifret adressenummer, fig. 84, og det
te anvendes til at registrere, hvortil et tog skat
kore. Nogle adressenumre anvendes af straeknin-
gens ende- og knudestationer, hvor de giver op
lysning om kommende togs ekspeditionsforhold,
f. eks. sporbenyttelse, videreleb e. 1.
FC suppleres med et sserligt betjeningsappa

rat, Sapp, der bar trykknapper og tableaulamper
ordnet logisk i forhold til meget enkle signaturer
for strsekningens og nnderstationernes spor, fig.
84. Sapp's indretning og placering er baseret pa,
at den betjenende normalt foretager alle manov-
rer fra dette apparat, idet ban ved hjselp af tog-
tidsskriveren skal kunne overse toggangen.
Sapp er indrettet som folger:
en afgangsknap (gul) for hvert togvejsspor,
hvorfra tog kan afsendes,
en ankomstknap (gron) for hvert togvejs
spor, hvortil tog kan sendes.
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Fig. 83. Eksempel pa togtidsskriverens registrering af toggan
gen. Strsekningens grafiske koreplan er forud trykt p& registre-
ringspapiret. Den virkelige plan for togenes korsel trykkes pA
papiret med lodrette stregcr. Tog 1 den ene korcretning frem-
bringer r0de streger, tog 1 den anden koreretning sorte (her vist

ved I I 1hhv. jJJ).
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en annulleringsknap (A) for hver understa-
tion eg
en fsellesknap (F),
i strsekningssporet foran hver station en ta-
bleaupil, der viser hvidt lys, nar der er auto-
matisk stationsdrift p& den station, pilen
vender imod,
under hver station og for hver koreretning
en tableaupil, der viser gront lys, nar der er
stillet udkorsel i pilens retning,
under hver station et cirkulaert tableau, der
viser rodt blinklys, nar der i et af stationens
spor er et tog uden adressenumnier,
under hver station en opadvendende tableau-
pit, der viser rodt lys, nar den automatiske
ordreudsendelse til stationen er blevet spser-
ret, fordi et tog eller koretoj fejlagtig bar
overtaget et foran korende togs adressenum-
mer,

foroven i apparatets midte et taltableau,
som under Sapp's hetjening viser adresse-
nummeret, der svarer til den indtrykkede
ankomstknap.

Fapp's overste sporsignaturer er suppleret med
taltahleauer for adressenumre, se fig. 85, som
er anhragt i togvejsspor og strsekningsspor. S5
snart et adressenummer er indsat ved henyttelse
af Sapp, lyser nummeret i Fapp i det tableau,
som borer til togvejssporet, hvorfra p5gaeldende
togs viderekorsel skal ske automatisk. N&r toget
korer ud fra sporet, »tages« adressenummeret
med, saledes at det hele tiden vises i et tableau,
der svarer til togets placering pa strsekningen.
Herved holdes FC - udover togtidsskriveren -
orienteret om toggangens forlob.

I stationsfelterne svarende til ende- og knude-
stationer er der et eller flere tableauer, hvorved
der gives FC mulighed for at magasinere adres-
ser; pa enkeltsporet bane en adresse, pa dobbelt-
sporet bane indtil 3 adresser for efter hinanden
folgende tog.
For sporstykket mellem to nabotogfolgestatio-

ner findes for enkeltsporet bane et taltableau,
men for dobbeltspor - for hver koreretning - to
taltahleauer, hvori adressen for det forreste tog
hhv. adresserne for de to forreste tog i sporstyk
ket vises. De efterfolgende togs adressenumre bli-
ver forst synlige, nar de forankorende tog bar
forladt pagseldende sporstykke. Et togs nojagtige
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Fig. 85. Stationsfelt for understation med antomatisk stations-
drift. 0verst: Miniatureplan med hetjeningsknapper og tableau
er, der vedrorer stationens driftsfonn. »12« angiver, at ct tog i
overhalingssporet venter pk udlcorsel, »22« viser, at et tog er p&
vej gennem stationen ad gennenikorselssporet, medens »24« vi
ser, at et tog netop bar forladt stationen. Midterst: Signaturplan
med betjeniugsknapper og tableauer svarende til stationens lo-
kale Capp. Ved manuel centraldrift manovreres signaler og spor-
skifter herfra. Nederst: Betjeniugsknapper og tableauer for

telefon- og hojttaleranlajg.

position mellem de to nabotogfolgestationer kan
altsa ikke aflseses af tableauerne.

Alle tog, drsesiner og lign. koretajer, som hefa-
rer den fjernstyrede strsekning, skal uanset
driftsformen inden udkorslen have indSat et

adressenummer, idet korsel uden nummer med-
forer fare for, at et tog overtager et andet togs
adressenummer. For ende- og knudestationers
vedkommende er adressenumrene iovrigt en be-
tingelse for, at pagseldende station kan stille sig
nal for udkorsel til den fjernstyrede strsekning.
Ved togs korsel ud af en station flyttes num

meret til taltableauet for det efterfolgende spor
stykke, forudsat at dette ikke er optaget af adres
senummeret for et forudkorende tog.
Adressenummeret, som er vist i taltableauet

umiddelbart foran en TD- eller TE-stations ind-

korselssignal, pavirker (under forudssetning af,
at automatisk stationsdrift for stationen er ind-
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koblet) fjernstyringsanlaigget, saledes at der sill
ies togveje og signaler svarende til togets adresse-
nummer, d.v.s. »k0r« pa den station, hvor et tog-
vejsspor bar pagseldende nummer; »k0r igen-
nem« pa alle andre stationer.
Den automatiske stationsdrift oinfatter ogs^

meldinger til endestationerne samt visse knude-
stationer pa den fjernstyrede strsekning, idet der
her er etableret taltableauer, der viser adresse-
numineret for forst ankominende tog, nar dette
liar passeret et i en lokal beskrivelse angivet sted.

Udforelsen af den »automatiske ordregwning«.

Flytningen af et adressenummer er - for at
hindre forkerte ordi-eudsendelser - gjort betin-
get af visse trafikale forudssetninger, der er for-
skellige for ind- og udkorsel.
Flytning af adressen ind pa en station forud-

saetter, at:
blokintervallet foran indkorselssignalet er
besat,
indkorselssignalet er pa »k0r«, »kor igen-
nem« eller »stop og ryk frem«, og
indkorselstogvejen er fastlagt.

Flytningen gennemfores, n^r
blokintervallet foran indkorselssignalet er
ubesat, og
indkorselssignalet er p& »stop« (»ikke k0r«).

Flytning af adressen ud fra en station forud-
ssetter, at:

p&gseldende perronsporisolation er besat, og
iidkorselstogvejen for sporet er fastlagt.

Flytningen genneinfores, nar
blokintervallet efter udkorselssignalet er be
sat,
perronsporisolationen atter er ubesat, og
sporisolationen mellem perronen og udkor
selssignalet er ubesat.

Et adressenummer bevirker som naevnt, at det
tilsvarende tog foranlediger togvejsindstilling,
fastlaegning og signalgivning, men stedet, hvor-
fra disse funktioner ivserkssettes, er forskellig
for de enkelte togveje m. v., idet man bar tilsigtet
at give signalisering til gennemkorselsspor for-
trinsret frem for signalisering til vigespor. Denne
sondring af de automatiske funktioner er opnaet
ved, at togets adressenummer slober foran« toget
og giver ordreudsendelse til njermeste efterfol-
gende togfolgestation tidligst muligt. Men ordren

resulterer kun i, at denne magasineres i et relae-
apparatur p& understationen, bvor den afventer
dels de direkte informationer (uden om fjernsty-
ringsanlsegget) vedrorende togets passage af de
enkelte blokintervaller, dels de til pagseldende
tidspunkt berskende sikkerbedsmsessige betingel-
ser for ordrens udforelse. For en understation

ivserkssetter den saledes U-magasinerede ordre
sporskifteomstilling, togvejsfastlsegning og sig
nalgivning (sidstnsevnte kan dog p& stationer
med overkorselsanlseg vsere forsinket; afvente
bomnedlukning) i benbold til skemaet pa nseste
side.

Betjeningsregler.
Ind- og udkobling af automatisk stationsdrift,

tvillingordre, foregar fra Sapp ved samtidig be-
tjcning af F-knappen og p&gseldende stations A-
knap; ordren kan ogsa udsendes fra Fapp ved
benyttelse af sort trykknap »AS«, anbragt i pa
gseldende stationsfelt.
Automatisk stationsdrift ma ikke indkobles

eller anvendes:

nar ordre- og indikeringssystemet ikke er i or-
den, idet dette er en betingelse for, at auto
matisk stationsdrift kan fungere fejlfrit. Be-
mserkes vsesentlige fejl i fjernstyringsanlseg-
get for en understation eller fejl ved den
automatiske stationsdrift, skal anden drifts-
form derfor straks indfores,

nar de indsatte adressenumre kan bevirke om-

stilling af sporskifter, der umiddelbart skal
befares af drsesiner eller troljer,

nSr adressenumre skal »passere« spserrede spor
og sporskifter,

safremt der tsendes en rod opadvendende pit un
der pagseldende station i Sapp, og en klokke
ringer. Den automatiske ordreudsendelse til
den pagseldende station vil vsere spserret,
men FC skal straks udkoble automatisk sta

tionsdrift, idet der vil vsere risiko for, at tog
og adressenumre ikke mere svarer til binan-
den som folge af, at der i et strsekningsspor
er flere tog end antal magasiner for adresse
numre. I enkelte tilfselde er der fserre maga
siner for adressenumre end antal blokinter

valler.

Genindkobling m& ikke foretages, for der ha
ves sikkerbed for, at tog og adressenumre er
overensstemmende.
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Ivterkssttelse af logveje for:

Besffittelse af nedenstaende sporisolationer
hhv. blokintervaller (bli) medforer:

fastlaegning og signalgivn.
indgangs-
enden

stilles ret

sporskifter i
udgangsenden stilles

ret afvigende
Udkorsels-

signal
Indkorsels-

signal

Udkorsel togvej
bessettes

togvej
bessettes

nar overhalingssp. ligger
til hojre for gennk. sp. 2 bli for TD 3 bli for TD 3 bli for TD 2 bli for TD

Gennk.

TD nir overhalingssp. ligger
til venstre for gennk. sp. 2 bli for TD 2 bli for TD 2 bli for TD 2 bli for TD

til gennk. sp. 2 bli for TD 2 bli for TD 2 bli for TD

Indk.

til overhalingssp. 1 bli for TD 1 bli for TD 1 bli for TD

Udkorsel

Gennemkorsel

til gennk. sp.

togvej
bessttes

1. bli efter
nabo TE

1 minut*)
efter indg.

spsk.

togvej
besaettes

1. bli efter
nabo TE

1. bli efter
nabo TE

1 minut
efter indg.

spsk.TE Indk.

til overhalingssp.
1. bli
efter

nabo TE

passage af*)
fr. sign,
foran TE

15 sek.
efter passage
af fr. sign,
foran TE

Samtidig
indk.

til gennk. sp.

til overhalingssp.

mindre end**)
1 min. efter
indg. spsk.

inden pass.**)
af fr. sign.
foran TE

*) Hvis der ikke forinden sker anmeldelse af tog fra modsat side eller anmeldelse cm udkorsel for tog p&stalionen.
**) N3r der anmeldes tog fra modsat side.

safremt der pa stationcn er stiliet indkorselstog-
vej, og der samtidig findes et adressenum-
mer i tableauet foran pagseldende indkor-
selssignal, som ikke svarer til den stillede
togvej. Overholdes denne regel ikke, kan om-
talte adressenunimer medfore udsendelse af

en ordre, som er spserret i fjernstyringsan-
lajgget. Indikeringslampen over »A«-knap-
pen i fsellesfeltet vil da lyse, og forholdet ma
bringes i orden saledes:
»Ordresender frig0ring« indtrykkes. Straks
derefter indfores manuel centraldrift ved

udsendelse af ordre om udkobling af auto-
matisk stationsdrift. Derefter indtrykkes
trykknap »A« for den spserrede linie.

Tilbagetagning af automatisk stationsdrift kan
medfore, at adressenumre, som findes p& eller

Gyldig fra 9jl2 1962

foran stationen, ikke bevirker automatisk ordre-
udsendelse i tilftelde af, at automatisk stations-
drift genindfores. Adressenumre i stationsspor
ma derfor annulleres og eventuelt pany indsset-
tes, og tog nsermest indkorselssignalerne ma
ekspederes ved anden driftsform.

N&r automatisk stationsdrift bar vseret udkob-
let pa grund af uorden, ma genindkobling forst
finde sted, n&r FC bar sikkerbed for, at tog og
adressenumre pa vej mod stationen er overens-
stemmende, samt 0vrige niuvnte betingelser for
anvendelse af automatisk stationsdrift er til ste-
de.
Indssetning af et adressenummer sker fra Sapp

ved samtidig betjening af afgangsknappen for
det spor, bvorfra toget skal afga, og ankomst-
knappen for det spor, toget er bestemt for. Nor-
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malt gives et tog den adresse, hvortil del skal
kore uden ophold eller med ganske korte ophold
i gennemkorselssporene.
Dei automatisk anlaeg er for de gennemko-

rende tog beregnet efter en hastighed p& 100-120
km/t; dersom et tog korer med vsesentlig lavere
hastighed, hor toget kun gives adresse til nseste
stations gennemkorselsspor o s f.
Adressenummer til spor, hvori der hefinder sig

arhejdskoretojer uden attest, m^ ikke indsaettes.

Annullering af et adressenummer sker ved
samtidig hetjening af afgangsknappen for det
spor, toget hefinder sig i, og stationens A-knap.

Mndret disposition for et tog, efter at det er
afg&et med et adressenummer, kan foreg& s&le-
des:

Enten indsaettes et nyt adressenummer i en
mellemliggende understations gennemkor-
selsspor, hvor toget da overtager det ved pas-
sagen, medens tidligere nummer slettes.
Eller ogsk indsaettes et nyt adressenummer
for viderekorsel i det spor, toget var hestemt
for. Nummeret overtages da under togets
indkorsel, og n&r perronsporisolationen he-
saettes, stilles signal for udkorsel automa
tisk.

Benyttelse af et andet togvejsspor end forud-
sat ved et indsat adressenummer kraever, at p^-
gaeldende station omstilles til manuel central-
drift, inden toget har forladt nahostationen.
Automatisk stationsdrift mk ikke genindfores,
for toget er ankommet til stationen, hvor aendret
sporhenyttelse onskes.

En automatisk udsendt ordre kan, s^ laenge or-
dren er magasineret, standses i sin udforelse ved
at udsende tilsvarende ordre »signal p& stop«
eller ved at ophaeve automatisk stationsdrift,
men ikke ved at annullere adressenummeret.

Signalgivning i forbindelse med sidebaner fore-
g&r ved samtidig hetjening af en saerlig »side-
haneknap« og ankomst- hhv afgangsknappen for
det spor, toget skal henytte.

10. Sserlige regler for tiUadelse til korsel p& en
fjernstyret straekning. Spaerring af spor

Arbejdskoretojer. Inden der gives tilladelse til

Gyldig fra 6/i 1975
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at anhringe et arhejdskoretoj i et togvejs- eller
hovedspor, skal dette markeres ved kendings- |
skilte pk Fapp, hvorved FC advares mod at stille
signal til pagaeldende spor.
Da arbejdskoretojer uden attest ikke med sik-

kerhed kan kortslutte sporisolationer, mk der
ikke stilles signal eller foretages manipulationer,
der kan hevirke omstilling af sporskifter i de
spor, hvor et sadant koretoj hefinder sig eller ko-
rer til, medmindre der enten er modtaget melding
om, at koretojet holder stille, eller det med sik-
kerhed vides, at koretojet er sk langt fra spor-
skifterne, at disse kan omstilles uden risiko.
Korsel med arbejdskoretojer uden attest mk

ikke pahegyndes, forend FC har etahleret manuel
centraldrift for pagaeldende understation, og der
er p^sat spaerrehaetter over hetjeningsknapperne
for automatisk stationsdrift og automatisk gen-
nemkorselsdrift. Spaerrehaetterne m^ forst fjer-
nes, n^r der foreligger melding om, at koretojet
ikke hefinder sig i spor, hvis sporskifter kan hli-
ve omstillet ved indforelse af en automatisk
driftsform.

Pk grund af arhejdskoretojers ringe akselaf-
stand kan der under ugunstige omstaendigheder
forekomme fejlagtig funktion af visse sporisola
tioner, hvilket kan medfore, at et signals automa-
tiske funktion udloses i utide. Automatisk sta
tionsdrift og automatisk gennemkorselsdrift ma
derfor ikke anvendes i forbindelse med spor, som
hefares af arbejdskoretojer.
Der mk kun gives tilladelse til korsel ad ven-

stre spor, s&fremt dette er tvingende nodvendigt.

Korsel med arbejdskoretojer,
der ikke skifter koreretning, og
som ikke skal saettes ud af hoved
spor e t, skal i almindelighed ske ved anven-
delse af normal signalgivning.

Arbejdskoretojer, der skal saet-
tes ud af hovedsporet, eller som |
har behov for frem- og tilbagekor-
sel, dobbeltspor.
Anvendes signalgivning for udkorsel til hojre

spor, vil udkorselssignalet og de passerede mel-
lembloksignaler blive bragt i uorden. For det
efterfolgende tog m^ »stop og ryk frem« derfor
benyttes.
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Blokuorden kan dog undg&s ved anvendelse af
folgende fremgangsm&de: For det hovedspor, som
skal befares, foretages forste ordregivning for ud-
korsel ad venstre spor, og umiddelbart efter, at
VU-signalet (eller VM-signalet) viser »k0r«, fore
tages tilsvarende ordregivning »signal p^ stop«.
Herefter p&ssettes spserrehsetter over alle de sig-
nalknapper, som kan medfore signalgivning til

I p&gseldende hovedspor, s^vel for korsel ad hojre
som venstre spor. Koretojet sikres herved mod
farlig signalgivning for anden korsel, og korslen
kan ikke medfore uorden i den automatiske linie-
blok. Fornoden omstilling af sporskifter sker ved
stedbetjening. Koretojet m& derefter gives til-

I ladelse til at kore ud pli hovedsporet og passere
signaler i »stop« og »forbik0rsel forbudt«. K0re-
tojet skal underrettes om, at overk0rselsanlseg
ikke kan p&regnes at virke. Spserrehsetterne mk
forst fj ernes og tilbagetagningen af nsevnte
strsekningsbelaegning for venstresporkorsel ma
forst finde sted, efter at der er modtaget melding
om, at koretojet ikke Isengere befinder sig pa

I hovedsporet.
Anvendes signalgivning for udkorsel til venstre

spor, m^ der efter korslens afslutning foretages
nodoplosning af strsekningsbelsegningen. Korslen
medforer i ovrigt ikke blokuorden.

Arbejdskoretojer, der skal sset-
I tes ud af hovedsporet, eller som
bar behov for frem- og tilbagekor-
sel, enkeltspor.
Signalgivning for udkorsel bor anvendes. U- og

AM-signaler, som passeres af koretojet bringes
herved i uorden, men nkv der efter korslens af
slutning udsendes ordre om nodtilbagetagning af
strsekningsfrigivningen henholdsvis om kunstig
frigivning, hseves den opstliede blokuorden.

Arbejdstog kan gives tilladelse til at kore pS
tilsvarende vilk^r som foreskrevet for arbejds-
koretojer, idet der p&ssettes spserrehsetter og fore-

I tages signalgivning, straekningsfrigivning hhv
straekningsbelsegning for venstresporkorsel i sam-
me omfang.
Arbejdstog, der foretager ballastaflsesning, kan

ikke forventes at kortslutte sporisolationerne p&
arbejdsstedet.
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Spurring af spor. Med hensyn til daekning af
spor, som ikke m& befares, forholdes som anfort
i SR.

S&fremt spor af andre end de i SR naevnte
grunde onskes spaerret for toggang, forholdes
som anfort nedenfor.

Spdsrring af spor pa en togfolgestation: Efter
at manuel centraldrift er indfort, saettes der
spaerrehaetter p^ ordreknapperne for automatisk
stationsdrift og p& de togvejsknapper, der giver
mulighed for signalgivning til det p&gaeldende
spor( for gennemikorselsspor p& dobbeltspor til-
lige p^ ordreknappen for automatisk gennemkor-
selsdrift).

Spurring af spor pa fri bane.
Dobbeltspor. For det spor, som skal spaerres,

foretages forste ordregivning for udkorsel ad ven
stre spor, og umiddelbart efter, at VU-signalet
(eller VM-signalet) viser »k0r«, foretages tilsva
rende ordregivning »signal pk stop«. Herefter pa-
saettes spaerrehaetter over alle de signalknapper,
som kan medfore signalgivning til p^gaeldende
hovedspor, s^vel for korsel ad hojre som venstre
spor. Automatisk stationsdrift og automatisk gen-
nemkorselsdrift pk de stationer, som begraenser
det spaerrede spor, skal spaerres.
Spaerrehaetterne m^ forst fj ernes og tilbagetag

ningen af naevnte straekningsbelaegning for ven-
stresporkorsel m^ forst finde sted, efter at der er
modtaget melding om, at spaerringen er haevet.

Enkeltspor, Signalknapper, som kan medfore
signalgivning til det spaerrede spor, forsynes med
spaerrehaetter, som ikke mk fj ernes, for der fore-
ligger melding om, at spaerringen er haevet. Auto
matisk stationsdrift p& de stationer, som begraen
ser det spaerrede spor, skal spaerres.

Korsel ad uenstre spor uden signalgivning. Sa-
fremt der ikke er understationsdrift p& de til pk-
gaeldende straekning graensende stationer, skal
FC vise korslen saerlig opmaerksomhed. Forinden
tog gives kortilladelse, skal der p^saettes spaerre
haetter over knapperne for automatisk stations-
drift og automatisk gennemkorselsdrift pk under-
stationerne samt over signalknapperne for udkor-
sel til den straekning, hvor enkeltspordrift er eta-
bleret.



11. Uregelmaessigheder
Fejl i ordrer.
Dersom en ordre trods gentagne forsng ikke

kan udfnres, skal det forsnges at benytte en re-
serve-ordresender, hvilket sker ved betjening af
knappen »n0donikobling« i fa:llesfeltet. Ved en-
kelte anlseg benyttes ordresenderen for en anden
fjernstyringslinie som resei^^esender, og ved disse
anlseg skal knappen tilbagestilles, forend der kan
sendes ordrer til stationer pa den linie, senderen
normalt horer til.

Fejl i indikeringer.
Safremt »indikeringsfejl« tsendes pany, efter

at »indikeringsmodtager frig0ring« er benyttet,
skal FC fors0ge at indkoble en reservemodtager.
Omkobling og tilbagestilling sker pa tilsvaren-
de made som nsevnt for ordresender. Alarmsum-
meren kan afbrydes ved en knap i fsellesfeltet.

Blokering af indikeringssender.
S&fremt der i fjernstyringsanlsegget eller i et

sikringsanlseg opstar fejl, som bevirker, at der

Gyldig fra 15/9 1970
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sendes indikeringer i et sadant omfang, at ordre-
udsendelse eller anden indikeringssending gene-
res, skal ordren »blokering af indikeringssender«
udsendes til den pagseldende station. Herved op-
herer alle indikeringssendinger fra stationen, og
stationsfeltets tableauer vil derfor kunne vise
belt fejlagtige situationer. Blokeringen kan
ivserkssettes fra FC, selv om understationsdrift er
etableret.

Safremt en fejl bevirker, at en indikeringssen
der uafbrudt er i funktion i mere end 30 sekun-
der, blokeres senderen automatisk. Tableaulam-
perne »indikeringsmodtager optaget« og »indike-
ringsfejl« i fsellesfeltet vil i en sadan situation
vedblive at lyse. For at finde frem til den fejlbe-
bseftede sender ma samtlige til pagseldende fjern
styringslinie sluttede indikeringssendere bloke
res. Blokeringen opbseves derefter for en sender
ad gangen, og n^r fejlen s&ledes er lokaliseret,
blokeres denne stations sender.
En blokeret indikeringssender kan ssettes i

drift pany ved udsendelse af ordren »ny fuld-
stsendig indikering«.
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Nedstromforsyning i FC.
Selv om den normale stromforsyning svigter,

kan anlaegget fungere, idet at batteri eller en ge
nerator automatisk overtager nodforsyningen.
Tableauerne »n0dforsyning tilkoblet« og »n0d-
belysning af Fapp« i faellesfeltet lyser da.

Passage af signaler pa yystof^.
Fapp's tableauer kan benyttes til orientering

med hensyn til de forholdsordrer, der skal gives
en lokomotivf0rer eller en togf0rer vedrorende
passage af et signal pk »stop«, men forinden skal
ordren »ny fuldstajndig indikering« udsendes, og
de tilsvarende indikeringer vsere modtaget. For
holdsordrer gives da pa grundlag beraf.
Svigter fjernstyringsanlsegget, s&ledes at »ny

fuldstaendig indikering« ikke kan udsendes hen-
holdsvis modtages, m& forholdsordrer ikke gives
p& grundlag af Fapp.

Forstyrrelser i varslingsanlseg.
Nfir der er fejl i et varslingsanlseg, saledes at

dettes hojttalere ikke trseder i funktion, nar tog
passerer indkorselssignalet, vil den rode lampe
over hojttalerknappen vise blinklys og en klokke
ringe. Samtidig vil (ved de fleste anlseg) alle
indkorsels- og perronudkorselssignaler i togveje,
der krsever varslingsanlseggets medvirken, ga pS
»stoiD« hhv. »forbik0rsel forbudt«. Fejlen indike-
res, og signalerne spserres for alle kortilladelser,
indtil toget kommer til perron.
Nar en s&dan fejl er indikeret, ma der pa p&-

gseldende station ikke stilles »k0r« eller »k0r
igennem« til et spor, hvorover publikum skal
passere til og fra stationsbygning eller til og fra
andre tog.

Forstyrrelser i et sikringsanlseg.
»Fejl i sikringsanlseg« (ved nogle anlseg kom-

bineret med »fejl i blokanlseg«) lyser, nar der
indtrseffer en fejl, som ikke straks medforer uor-
den i toggangen. Folgende fejl kan indikeres
herved:

en signallampes hovedtrad er brsendt over,
en ensretter afgiver ikke ladestrom,
netspsendingen udebliver,
et h&ndsving for sporskifters vedligeholdelse
er fjernet,

et fremskudt signal er slukket, n&r indkor-
selssignalet viser »stop«,

fejl i varslingsanlseg.

I sidstnsevnte tilfselde kan der vsere folgende
fejl:

Skiltene omstilles ikke til »pas p& toget«,
n&r der er tog i blokintervallet foran pfigsel-
dende indkorselssignal, henholdsvis nar tog
bar passeret fremskudt signal. P&gseldende
indkorselssignal kan da ikke stilles pS »k0r«
eller »k0r igennem«.
Skiltene er ikke stillet i normalstilling, og
hojttalerne er stadig i funktion, efter at to
get bar forladt pagseldende perronsporisola-
tion. En sadan fejl skal soges rettet ved at
sende ordre om nodoplosning af den togvej,
der bar sat anlsegget i gang.

Uorden ved sporskifter.

Dersom et elektrisk betjent sporskifte varigt
»mister sin kontrol« pa et tidspunkt, bvor der
ikke er stationspersonale til stede, kan FC be-
ordre sporskiftets reserve-kontrolsiki'ing indkob-
let, f. eks. ved en togforers bjselp. FC giver tilla-
delse til at bryde plomben for den til pSgseldende
sporskifte borende sorte trykknap, bvorefter den-
ne indtrykkes og omdrejes.
Tilladelsen m& dog kun gives til togpersonalet

o. lign., dersom opsksering af sporskiftet ikke
bar fundet sted, og omstilling kan foretages fra
betjeningskassen pli stationsbygningen.
Dersom sporskiftet bar vseret opskaret, skal

der forboldes som anfort i SR § 12.
Hvis der ikke kan fas kontrol p& et modg&ende

centralsikret sporskifte pa en understation, skal
sporskiftets stilling sikres ved anvendelse af faste
eller transportable lasebolte, forinden tog ma gi
ves tilladelse til at passere pagseldende sporskifte.
Endvidere skal det i et sSdant tilfselde palsegges
lokomotivforeren at vise forsigtigbed, n&r toget
rangeres over sporskiftet.
S&fremt en uorden forventes at blive af Isen-

gere varigbed, eller safremt forboldene iovrigt
taler berfor, skal sporskiftet foranlediges sikret
ved aflfisning med lasebolt og bsengel&s, s&vel
ved den tilliggende som ved den fraliggende
tunge.
Faste lasebolte er anbragt ved sporskifter i

bovedspor til sikring af den fraliggende tunge,
og de benyttes under forudssetning af, at den til
liggende tunge er rigtig pli plads. Lasning uden
hsengelas ma ske, bvis:
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a. sporskiftet ikke har vseret opskSret,
b. der ikke bar vseret benyttet handsving til om-

stilling af sporskiftet.
Transportable Idsebolte er anbragt i skabet p&

stationsbygningen, eg de anvendes, nlir den faste
ISsebolt ikke m& anvendes. 1 s& tilfselde skal s&vel
den tilliggende som den fraliggende tunge aflases
med hsengelas, men den tilliggende tunge skal
afl&ses med den transportable l&sebolt.

Fjernelse af handsving for nodomstilling af
sporskifter.
Nar handsvinget udtages af betjeningsskabet

pS stationsbygningen, ophorer kontrollen p& alle
sporskiftestillinger. Nar handsvinget igen er ind-
sat, skal der pany tilvejebringes kontrol p& spor-
skiftestillingerne. Dette sker ved, at der udsendes
ordre om togveje (ved TE dog ordre om spor-
skifteomstilling). Eventuelt foranlediges omstil-
lingsmanovrer udfort fra betjeningskassen p&
perronen. S&fremt der — rent undtagelsesvis -
inden handsvingets udtagning var fastlagt tog
veje, skal disse dog ferst nodoploses.

Fjernelse af sporskiftehandsving for vedlige-
holdelsesarbejder.

En fejllampe »spsk. handsving fjernet« - ved
enkelte anlseg dog fselles med »fejl i sikrings-
anlseg« —lyser, nSr et af sporskifteh&ndsvin-
gene, der anvendes ved vedligeholdelsesar-
bejder, er fjernet fra holderen i relserummet.

Fejl i blokanlseg
(evt. kombineret med »fejl i sikringsanl8eg«)
lyser, nar der indtrseffer en af folgende fejl:
en signallampes hovedtrSd er brsendt over,
en ensretter afgiver ikke ladestrom,
netspsendingen til et signal er udeblevet.

Fejl i automatiske overkorselsanlseg.
»Bomme oppe« (TD) eller »Overk0rselsan-
Iseg ikke i normalstilling« (TE) viser blink-
lys:
FC skal, s&fremt der ikke er tog p& vej mod
overkorslen, forsoge oplukning ved udsen-
delse af ordre »Bom op« for overkorselsan
lseg p& dobbeltsporet bane eller »N0dopl0s-
ning af togveje« for overkorselsanlseg pa
TE-stationer. Giver dette intet resultat, skal
FC straks foranledige personale - jf. lokal
instruks - sendt til overkorslen, hvor betje-
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ning ved knapper eller drejeomskifter for-
soges. Hjselper dette ikke, beordres opluk
ning foretaget manuelt.

»Ingen fejh
lyser, n&r der ikke er fejl i overkorselsanlseg,
automatiske blokanlseg og sikringsanlseg.

»N0dforsyning<!i
(evt. kombineret med »sporskifteopvarm-
ning«) lyser, n&r nodstromforsyningen fra
nod-generatoren er indkoblet. FC skal da
S0ge underretning ved pagseldende elvserk
om stromafbrydelsens varighed, idet nod-
generatoren kun kan levere strom i ca, 6 ti
mer, hvorefter brsendstofpafyldning er p^-
krsevet.

Nodstromforsyningen pa understation svigter.
Fejllampe »fejl 1 sikringsanlseg« lyser, og fejl

lampe »n0dforsyning« er slukket, PU-signalernes
tableaulamper er slukkede, sporisolationstableau-
erne lyser rodt, hovedsignalernes tableaulamper
lyser rodt.

Fejlmeldinger.
Nkr der indtrseder fejl i et fjernstyringsanlseg,

skal der udfserdiges en fejlmelding p& en dertil
indrettet formular. Oplysninger om fejlens ka-
rakter og om omstsendighederne ved fejlens op-
staen (den trafikale situation, forudgaende be-
tjeninger o. lign.) skal anfores sa nojagtigt og
detaljeret som muligt. For s& vidt ang&r fejl i or-
drer og indikeringer skal fejlmeldingen bl. a. give
oplysning om folgende:
a) Hvilke ordrer eller indikeringer giver fejl?
b) Lyser »ordrefejl«, »ordre spserret« eller »indi-

keringsfejl« kontant eller med regelmsessige
blink? Hvilken linie?

c) Ophseves fejlen, nar ordresenderen henholds-
vis indikeringsmodtageren frigores?

d) Gentages fejlen, hvis ordren after udsendes?
e) Hvis fejlen gentager sig, forsvinder den da,

n&r der foretages nodomkobling af ordresen
deren henholdsvis indikeringsmodtageren?

f) Er der iovrigt iagttaget unormale forhold
(trafikale el. lign.) i forbindelse med fejlen?

g) Er der samtidig andre fejl (sikringsanlseg,
overkorselsanlseg m. v.) ?
Fejl, der ikke virker forstyrrende pa toggan-

gen, anmeldes i den normale arbejdstid snarest
muligt.
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