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Denna instruktion skall tilldelas tele

grafvakter. banvakter och högre befatt
ningshavare vid banavdelningen. stations-
föreståndare samt sektions- och distrikts-
befäl vid övriga avdelningar.



Instruktion för telegrafvakter.

§ 1.

Med telegrafvakt avses i denna instruktion Definition,
sådan banvakt, åt vilken uppdragits att inom
viss banmästaravdelning i den omfattning, som
här nedan angives, handhava tillsyn och under
håll av telegraf-, telefon- och linjeblockledningar.

§ 2.

1. Telegrafvakts närmaste förman är han- stiuiuing i
)ersonal-

iinseende.mästaren *f å den avdelning, där telegrafvakten
tjänstgör.

2. I fråga om sättet för ntförande av de
arbeten, som åligga honom i egenskap av tele
grafvakt, är han skyldig att ställa sig till efter
rättelse av telegrafreparatören lämnade före
skrifter.

§ 3.

Telegrafvakt åligger: Åligganden.

att avhjälpa enklare fel å telegraf-, telefon-
och linjeblockledningar,

*) Med baninästare avses föreståndare för banmästarav
delning.



Jf, -

att verkställa utbyte av appai-ater och batte-
xåer å bantelefonledningai-, samt

att omsätta och utbyta telegi-afbatterier.

§ 4.

Telegrafvakt skall äga tillfredsställande känne-
dom om i efterföljande uppgift angivna inshmk-
tioner m. m.

Han skall även kuzina begagna sig av ritnin
gar- över stolpprofiler och känna benämningen
på statens järnvägars ledningar samt var-est de
är-o placerade å respektive stolplirrjer.

Kännedom

§ 5.

Avbrott i 1. Då telegrafvakt avbryter sirr tjärrstgöring

''som^bai"-" banvakt för fullgörande av sina åligganden
vakt. enligt derrnä instr-uktion, skall han härom under

rätta barrmästarerr.

2. I fråga om avbrott i bevaknirrgstjänst gäller-,
att telegrafvakt ej får lämna denna, förrän han
genom hänvändelse till banmästaren eller på
annat, på förhand bestämtj^sätt blivit avlöst.j

|§ 6.
Itgäi-der då 1. Då telegrafvakt iakttagit eller erhållit
fel uppstått, jjännedom om att fel uppstått å någon av de

i § 1 ornhandlade anläggningar-, åligger- det ho
nom att skyndsamt undersöka felet och så vitt
möjligt avhjälpa detsamma.

2. Kan anmält linjefel icke av telegrafvakt
upptäckas, skall han där-om ofördröjligen per-
telegraf eller teleforr rrnderrätta telegr-afrepar-a-
tören.



3. Då liujefel blivit av telegrafvakt avhjälpt,
skall vakten därom underrätta de stationer, mellan
vilka platsen för felet är belägen. Därjämte
skall rapport enligt fastställt formulär om an
mält och avhjälpt linjefel omedelbart insändas
till telegrafreparatören.

§ 7.

Efter stark storm, isbarkbildning och dylikt TiUsyn vid
åligger det telegrafvakt att snar-ast tillse tele-
graf-, telefon- och linjehlockledningarna inom
avdelningen. Upptäckas därvid större felaktig
heter, som vakten icke ensam kan avhjälpa, skall
han hos banmästaren begära erforderligt arbets
biträde samt föranstalta om ledningarnas provi
soriska iordningställande. Vakten skall därjämte
skyndsamt per telegraf eller telefon underrätta
ban- och telegrafingenjören samt telegrafrepara
tören om skadans beskaffenhet och omfång.

§ 8.

Oavsett om fel förefinnes eller ej, skall tele- UndersSk-
ning av

grafvakt på tid, som överenskommes mellan
baningenjören och telegrafingenjören, och i den
omfattning, som denne senare bestämmer, minst
en gång i månaden undersöka batterierna för
telegraf, sektionstelefon och lokaltelefon samt
övriga batterier minst en gång varje kvartal.
Rapport enligt fastställt formulär om dylik un
dersökning skall omedelbart insändas till tele
grafreparatören.

batterier.



§ 9-

utrustnjng. Telegrafvakt skall vara försedd med följande
verktyg och ledningsmateriell:

par stolpskor,
st. spänntalja, bestående av 1 tvåskivigt

och 1 enskivigt block med 20 meters
lina,

»  linjetång,
snedavbltartång, mindre,
skruvmejsel, större,

»  , mindre,
3/i6",vrickborr,

krokborr nr 1,
»  » 2,

kroknyckel,
milliampérmeter (utlämnas endast till
telegrafvakt, som bar användning för
dylikt instrument), ■
voltmeter med 10 obms sbunt,

25 kg. telegraftråd av järn, 4 mm..
25

1

1

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

st. isolatorer

krokar

spännbankar

torrelement

3

2  » ,

.  1 » ,
brons, blank,

isol. med gummi 0,9 mm.,
nr 1,

2,
3,
5,
1,
2,
3,
1,
2,
4,



§ 10.

Telegrafvakt skall, då han under tjänstgöring Aiunaiauom
vistas utom placeringsorten, å därvarande tele- vistelseort,
grafexpedition anmäla, var han kan anträffas
för meddelanden.

J
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