
Sävtryck n:r

Sveriges Statsbanor.

Banafdelningen.

P. M. (N:r 11),

den 27 januari 1891,

rörande underhåll och skötsel af signalin
rättningar med förreglingsapparater.

Underhåll af signalinrättniugar med ställ
verk, ledningar och förreglingaruliar .samt till
hörande anläggningar verkstäiles genom veder
börande baningenjörs försorg.

Rörliga delar å såväl signalinrättningar,
ledningar och api)arater som ock å tillhörande
spårväslar skola hållas fria från snö, is och
oreulighet samt vid bchof smörjas. Växel
tungorna skola noggrannt kunna ansluta till
stödrälcrna. Ställverk samt vinkel-, förreg-
lings- och ledniugsrullar smörjas minst en
gång i hvarje månad genom införande af
lämpligt smörjningsämno i för detta ändamål
anbragta hål.

Ledningarna mellan ställverk och växlar
kunna i händelse orogelbiindenhctor skulle
uppkomma genom desammas förkortning eller
förlängning i följd af temperatnrväxlingar,
regleras medelst vid förreglingsrullen tiiinxast
ställverket befintliga, för detta ändamål af-
sedda, regleringsskrufvar. Andra dylika skruf-
var, som äro anbragta A ledningarna vid öfriga
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förroglingsrullar samt vid scmafordr och till
hörande känningsskifvor, hvilka sistnämnda
Siro försedda med själfverkando kompensa
tionsinrättningar för reglering af ledningarna,
böra i allmänhet icke rubbas, sedan desamma
justerats. Dä genom upi)komm(ui felaktighet
motstånd eller hinder möter för signals gif-
vande från ställverket, skall undersökning
verkställas, först angående växeItnugorna.s
rörlighet och anslutning till atödrälerna samt
därefter å ledningar och apparater, till dess
felet npptätikoR.

Smörjning, o(^h ntglering af ledningarna
omhesörjes af banmästarcn.

ftignalkarlar och spårväxlare, som verk
ställa renhållningen, äro under stationsföre
ståndarens tillsyn ansvariga för att signalin
rättningen och växelförreglingen äro i brnkhart
skick, och skola till stationsföreståndareu oför-
dröjligen anmäla då fel, som icke omedelbar-
ligen kunna afhjälpas, upptäckas å desamma.
Stationsföre.ståndaren skall om förhållandet
skyndsamt underrätta baningenjörcn.

Tjänstgörande banvakt å sträcka, bvarest
känningsskifva är uppsatt, skall ombesörja,
signalskifvans vård samt tända och släcka
tillhörande lyktor å samma tider, som iiro
bestämda för med dera förbunden fast signal
inrättning å stationen.

i^tockliolm som ofvan.

K. U. Spmrc.

Stovklioiin. K. L. Beckmans Boktr., 1912.



Föreskriftei'

{miliående haiulhavaiulet aT tås^TäJisspärrar ocli tåi?Tägs-

liiiystänirer å vevapparal.

1) Nycliehi Ull tågciigsspärrarna skall handhavas av
stationsfureståndaren, r/ilken sälinala själv skall, fvrc tagets
ankomst, och efter inspekteramlel av tågvägen, genom nllös-

ning av lågvägssiiärren lämna nmlgivamle- fär signalens
ställande till kör.

2) liedan tågvägsspärren utlösts, skall nyckeln umedcl-
bart uttagas ur låset och fur aldrig finnas sittande i det

samma.

5) Det är förbjudet alt ånyo utlösa tägvägssj^ärren
förr än tåget stannat å stationen eller i sin helhet passerat
■med förreglingsanläggningen förhtinda växelgrupper.

■i) Sedan lågei intagits eller passefat enligt ovan, skall
tågvägshäcstängen omedelbart återställas Ull normalställning.
Tågvägshävstängerna skola sålunda alltid Udaga normal-
ställning utom strax innan tåg väntas. Stationsförestånduren
skall nämligen lämna medgivande för signalens stäUa)tde till
kör för varje gang detta skall ske.

^1) Belrä/fande reservnycklarna och deras plomhtring
hänvisas till bestämmelserna i särtryck 28, ^ 32.

6) Om någon av l.ågä)ägsspärrarna skulle komma i
olag, sä alt den icke kan utlösas, bör framsidan av ladan
bortskruvas och 82)ärren utlösas genom upijilyftning av S2)ärr-
ståmgen. Vid boriskruvningen skola förutom skruvarna i

. .kanten äi'. fjlmltnkruxunm (även å. reservplatserna)
borttagas.

7) Ett exemplar av dessa föreskrifter skall mot kvitto
tilldelas varje IjänsCeman. som å station, vaxs förreglings-
anläggning ur försedd med vevoj^parat, med irafddns2iek-
törens medgivande turvis eller tillfälligt U2)2)rätth(ille.r stations-
föreståndarens tjänstgöring; åliggande det vederbörande sia-
tiSsförestå.ndare ^personligen dels förvissa sig därom, alt
vape honom underlydande tjänsteman, som tjänstgör såsom
stätionsföreständare, är fullt förtrogen med dessa föreskrifter,
deXs tillse att desamm.a noggrant följas.

Malmö den 2() .augusti lOld.

C. E. Ström,



MEDDELANDE

från Distriktsförvaltningen vid III distriktet.

Angående handhavande och skötsel av säkerhetsanläggnlngar samt

sättet att i möjligaste mån förebygga fel å desamma.

Den i särlryck 23, §§ 41 och 42 föreskrivna rengöringen och smörj-
ningen av förreglingsapparaterna skall av vederbörande personal städse skö
tas på ett sådant sätt, att anläggningen är i gott skick och att apparaterna
fungera i niöjllgaste mån ntan anmärkning. För att uppnå detta resultat
erfordras/~dels att befälet, särskilt stationsföreståndarna, intresserar sig för"
och kontrollerar detta arbete, dels att personalen i övrigt vinnlägger sig
om att genom daglig tillsyn och skötsel hålla anläggningarna väl rengjorda
och smorda. I särskilt hög grad är detta nödvändigt vintertid, enär rena
och väi smorda apparater äro mindre känsliga för under vintern rådande
klimatiska förhållanden än sådana, som äro illa vårdade.

Beträffande rengöringen och smörjningen av apparaterna lämnas
här nedan följande råd och anvisningar.

Vid omslag i väderleken från regn till torrt och blåsigt väder bliva
ledningarna genom torkan eller eventuellt inträffande frost tröggående Det
är då nödvändigt alt genom upprepade omläggningar av hävstänger och
vevar samt smörjning av trissor och hjul försöka avhjälpa detta fet. Vid
stark kyla kan det lätt inträffa, att rörliga delar frysa ihop i glidytorna. Då
tillgång på fotogen finnes, förebygges detta lämpligast genom att smörja
dessa ytor härmed eller med en blandning av 3 delar fotogen och 1 del
brännolja. Synnerligen viktigt är att vid frost hålla växelspärrskenornas
lager och glidytor smorda med fotogen för att hindra deras fastfrysning.

Vid smörjning av ledningstrissor bör iakttagas, att frissorna efter
smörjningen noggrannt inställas, så att trycket av trådarna verkar vinkelrätt
mot trissans axel, samt att trissorna fastskruvas i detta läge. Felaktigt in
ställda ledningstrissor kunna i hög grad öka motståndet i ledningarna.

Nyfallen snö bör bortsopas från apparater och ledningar, innan den
hinner smälta eller frysa fast. Användning av salt för avlägsnande av snö



och is från växlar och förregiingsapparater får icke under några förhål
landen förekomma, emedan apparaterna härigenom bliva rostiga och limg-
gående.

Det bör iakttagas, att smörjning av apparaterna alltid skall föregås av
rengöring, så att befintlig skorpa av gammal olja och smuts noga avlägs
nas, innan nytt smörjmedel påhälles.

För att skydda förreglingshjul och andra rörliga delar mot damm
och sand, som i synnerhet förekommer förorenande å linjer, där ballasten
är av sämre beskaffenhet, kan man använda bitar av gammal takpapp, som
läggas över hjulen under lådans plåtlock.

Vid handhavandet av säkerhetsanläggningarna inträffar det stundom,
att någon apparat kommer i olag och icke kan fås att fungera på avsett
sätt, vilket lätt förorsakar, att körsignal ej kan visas, varigenom tågen kunna
försenas. För så vitt icke felet beror på bristning av någon ledningstråd
eller annan skada, är det i de flesta fall lätt för personalen på platsen att
omedelbart avhjälpa detsamma, under förutsättning dock att vederbörande
känner till apparaternas funktioner och vet var felet i olika fall närmast är
att söka.

Till ledning lämnas härnedan en redogörelse över det, som härvid
huvudsakligen är att iakttaga och som bör vara känt av var och en, som
tjänstgör som stationsföreståndare eller ställverkskarl.

Om en tågvägsspärr hänger upp sig och ej kan utlösas med nyckeln,
bör framsidan av tågvägsspärrlådan bortskruvas, varefter spärren kan utlösas
genom att vederbörlig spärrstång lyftes. Vid bortskruvningen bör ihåg-
kommas, att utom kantskruvarna, de högra skyltskruvarna, även på reserv
platserna, skola bortskruvas.

Det inträffar stundom, att en semafor ej kan ställas till kör, oaktat
tågvägshävstången blivit omställd. Detta beror i de flesta fall på att den
i signalledningen förreglade växeln ej blivit omlagd tillräckligt kraftigt, var
vid den med den frånliggande tungan förbundna linjalen ej gått tillräckligt
lång väg för att medgiva växelns förregling med det i signalledningen in
kopplade förreglingshjulet. Särskilt i tunggående och osmorda växlar kan
detta lätt förekomma. Felet avhjälpes för tillfället genom att ännu en gång
och kraftigare omlägga växeln.

Långa signalledningar äro ofta tunga och svåra att manövrera. Ibland
följa icke försignal och semafor med i rörelsen, utan kan semaforen visa
kör fastän seniaforveven ligger i normalläge. Orsaken till denna tröga
gång är bristande smörjning och rengöring av signalledningarna, varför
det är av särskild vikt, att dessa väl skötas. För att få semaforvingen att
gå till stopp efter vevens återläggande till normalläge är det oftast tillräck
ligt att mellan ett par ledningsstolpar verkställa kraftiga ryckningar i sig
nalledningen. Då det givetvis är av största vikt för säkerheten att sema
foren alltid visar stopp, då så angives å ställverket, är det nödvändigt, att
stationsföreståndaren alltid kontrollerar semaforens ställning efter varje ma
növrering, såväl vid dager som nattetid. Är övre vingens sken icke full
ständigt obländat, då semaforen skall stå på stopp, bör undersökning verk
ställas.



Trög gång i signalledningen kan även förorsaka ett annat ofta före
kommande fel, nämligen att vid tågmöte yttersta växeln ej kan omläggas,
sedan semaforen ställts till stopp. Detta beror på att förreglingshjulet ej
vridits så långt tillbaka, att kammen släpper linjalerna. Felet avhjälpes
lätt genom alt ovan beskrivna ryckningar i signalledningen omedelbart
verkställas.

Vid alla tillfällen, då fel eller trög gång förmärkes å apparaterna, bör
slällverkspersonalen beakta den i särtryck 23, § 42, mom. 2, lämnade före
skriften, att våld icke får användas för omläggning av hävstång eller vev,
därest sådan omläggning ej kan verkställas med den kraft, som vanligen
erfordras, utan skall personalen istället söka utiöna anledningen till hindret
samt om möjligt inidanrödja detsamma. Lämpligt är att i så fall följa
ifrågavarande ledning och undersöka samtliga vinkeihjul, ledningstrissor
och apparater, som beröra densamma, varvid felet ofta lätt upptäckes,

Malmö i september 1917.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN.

MuIidö 1917, M. Sohlbcrgs BokUyckcri.



SärtrycJc n:r 23. Bkbr. Bbr. Tbr. Tlbr.

Statens järnvägar.

Allmän

Ställverks- och hlocklnstmktion
(Asb),

omfattande

mekaniska växel- och signalsäkerhetsanläggningar

samt elektriska blockinrättningar.

(Gällande tr. o. m. den 1 juli 1914.)

Stockholm

K. L. Beckmans Boktryckeri
1914.



KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSENS

ORDERSAMLING

Order nr 1482.

Nr 1482 (-% 14). Bkbr. Bbr. Tbr. Tlbr.
Kiingl. Järnvägsstyrelsen har denna dag utfärdat: AilmUn ställverks-
»Allmän ställverks- och blockinstrnktion (Asb), omfat- blockinstmk-

taiide mekaniska växel- och signalsäkerhetsanläggningar samt '
elektriska bloekinrättningar», att lända till efterrättelse fr. o. m.
den 1 juli 1914.

Ifrågavarande instruktion är utgiven i särtryck n:r 23,
som på rekvisition av distrikts- eller sektionsbefälet erhålles
från biljett- och blankettkontoret.

Signalreparatörer skola äga av vederbörande överordnade
tjänstemän godkänd kännedom om hela instruktionen.

Stationsföreståndare, i tågexpeditionstjänst använd per
sonal, överbiJiimästare, som förestår avdelning, banmästare
och signalunderreparatörer ävensom envar, som användes i
ställverkstjänst, skola äga av vederbörande överordnade tjänste
män godkända insikter i föreskrifterna i instruktionens av
delning IV — säkerhetsanläggningars handhavande, tillsyn
och underhåll — dock att kunskap om bestämmelserna i §§
30, 31 och 33—40 erfordras allenast av sådana tjänstemän,
som tjänstgöra å plats, där linjeblockering är anordnad.

Stationsföreståndare, i tågexpeditionstjänst använd per
sonal, överbanmästare, som förestår avdelning, banmästare
och signalunderreparatörer skola därjämte äga godkänd känne-
d.om om instruktionens avdelningar I—III jämte bihagan i
vad dessa beröra befintliga säkerhetsanläggningar inom var
och ens tjänstgöringsområde.

Genom instruktionen upphävas förutvarande upjplaga av
särtryck n:r 23 samt K. Styrelsens cirkulärskrivelser u:r 130
och 133.

Order n:r 1286 xxpphäves.
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I. Säkerlietsanläsgningars ändamål och hnvudhe-
ståudsdelar.

(]) Växel- och signalsäkerhetsaiiläggningar hava till ända- ÄndamÄl.
mål att betrygga tågtrafiken dels genom att göra Imvudsigual
för en viss tågväg beroende såväl av i tågvägeii befintliga
växlar som av förekommande skyddsväxlar''-), spårspärrar och
rörliga broar, dels genom att göra två eller flera huvud-
signaler beroende av varandra.

(2) Fullständigt genomförd växel- och signalsäkerhetsan-
läggning är för den skull anordnad på följande sätt:

a) körsignal för tågs framgående å viss tågväg kan
icke givas från huvudsignal med mindre än att i tågvägen
liggande växlar samt ifrågakommande skyddsväxlar och spår-
spärrar äro förreglade i rätta lägen, samt

b) körsignaler för tågs framgående samtidigt å olika
tågvägar kunna icke givas, så framt icke tågvägarna utgöra
en fortsättning av eller äro oberoende av varandra.

(3) Säkerhetsanläggning för rörlig bro förhindrar körsig-
nals givande med någon av de för tågtrafiken över bron
uppställda huvudsignaierna intill dess att bron är förreglad
i riktigt läge för uppbärande av tåg.

§ 2.

Säkerhetsanläggning består av mekaniska apparater samt Huvudbeatåndsdeiar.
dessutom i åtskilliga fall av elektriska blockinrättningar.

II. Mekaniska apparater.

§ 3.

De viktigaste mekaniska apparaterna utgöras av; F»rokommande
ställverk, mekaaiska apparater.
ledningar mellan ställverk, växlar, signalinrättningar

m. m.,

Med skyddsväxel förstås växel, som intager sädaut (s. k. av
visande) läge, utt fordon därigenom förhindras att från bredvidliggande
spår komma in på eller i farlig närhet av det spår, varå ett tåg
skall framgå.
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späunverk,
växel- och spårspärromläggningsinrättuingar,
förregliiigshjul,
växellås,
spårspärrar,
sigiialinrättningar,
kontrollås,
växelspUrrskenor, samt
förreglingsanordningar för rörliga broar.

§ 4.

Olika alftg av ställ- (1) Med avseende å ställverkens ändamål kunna desamma
verk. uppdelas sålunda:

a) viixelställverk, avsedda endast för omläggning av
växlar,

b) signalställverk, avsedda endast för manövrering av
signalinrättuingar, samt

c) växel- och signalställverk, avsedda såväl för omlägg
ning och förregling av växlar som ock för manövrering
av signalinrättningar,
(2) Med avseende å ställverkens tekniska utförande upp

delas desamma i

a) ställverk med hävstänger och
b) veva])2>arater.

§ 5.

ställverk med iiäv- (1) Ställverk mcd hävstänger (fig. 1) är allt efter anlägg-
etäuger. ningens omfattning sammansatt av följande huvuddelar, näm

ligen:
signalhävstänger, för manövrering av signalinrättningar,
kopplingshävstunger, för inkoppling av tredje (nedersta)

vingen å trevingade semaforer*),
växelhävslängcr, för omläggning av växlar,
spårspärrhävsfänger, för omläggning av spårspärrar,
förreglingshävstänger, för manövrering av förreglingshjul

för förregling av växlar, spårspärrar eller rörliga broar, samt
tågvägshävstänger, för frigörande eller fastlåsande av sig

nalhävstängerna å ena sidan samt kopplings-, växel-, spår-
spärr- och förreglingshävstängerna å andra sidan.

Därjämte kunna ställverk vara förbundna med vindspel
för manövrering av vägbommar för avstängning av i närhe
ten befintliga vägövergångar.

(2) Signal-, kopplings-, växel-, spårspärr- och förreglings-

*) Anordningarna för inkoppling av tredje vingen å trevingade
semaforer kunna i stället för mekaniska vara elektriska.
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hävstilnger kunna var för sig intaga 2 olika lägen, nämligen
normalläge och omlagt läge.

Normalläge intager sådan hävstång, då den står uppåt.
Omlagt läge intager hävstången, då den blivit fälld nedåt.

Anm. Vid några äldre ställverk är förhållandet dock
annorlunda, i det att hävstängerna i bägge sina ändlägen
Uro riktade snett uppåt mot eller från signalkarlen.

Fig. 1.

Ställverk med hävstänger. Överst till vänster elektrisk blockapparat.

(3) Intager signalhävstång normalläge, visar därmed sam
hörande huvudsignal eller manöversignal stopp resp. växling
förbjuden. Intager signalhävstång omlagt läge, visar huvud
signalen kör resp. manöversignalen växling tillåten.

För manövrering av två- och trevingadc semaforer anord
nas två sigJtalhävstUnger, den ena för ställande av sema
foren till kör med en vinge och den andra för ställande av
semaforen till kör med två eller tre vingar, och intager alltid
den ena hävstången normalläge, då den andra är omlagd.
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(4) Intager kojyplhifisJulvstthig normalläge, är samhörande
semafors tredje (nedersta) vinge ej inkopplad. I kopplingshäv
stångens omlagda läge Ur däremot nämnda vinge inkopplad
för manövrering tillsammans med de bägge andra semafor
vingarna.

(5) Intager växelhävstänij resj). spårsjyärrhävståiu] normalläge,
ligger däremot svarande växel resp. spårspärr i nornialläge
(piusläge, se § 27, punkt 5). Då växel- resp. spårspärrhäv-
stången är omlagd nedåt, intager växeln resp. spårspärren
omlagt läge (rainusläge).

Anm. Ar centralt omlilggbar växel jäinvlU lokalt om-
läggliar, kan densunima vara omlagd lokalt till sådant läge,
att detsamma ej motsvarar häf.stångens läge (so § 1).

(6) Intager förregliiu/shävståuf/ uormalläge, äro med häv
stången samhörande växlar och spårspärrar fria att omläggas
och, för den händelse hävstången är avsedd för förrogling av
rörlig bro, denna förregling upi^hävd. Intager förroglings-
hävstången omlagt läge, äro nämnda växlar och spårspärrar
resp. bro förreglade i vederbörliga lägen.

(7) Tågvägshävstång kan intaga dels en normalställning
(horisontellt), dels en eller två omställda ställningar, (snett
uppåt eller snett nedåt), varje omställd ställning motsvarande
en viss tågväg.

Intager tågvägshävstång normalsfällnhig, äro samhörande
signalhävstänger fastlåsta i norraallägeii samt kopplings-,
växel-, spårspärr- ocli förreglingshävstängerna fria att om
läggas. Då tågvägshävstång är omställd, kan motsvarande
signalhävstång omläggas under det att de kopplings-, växel-,
spårspärr- och förreglingshävstänger, som beröra den ifråga
varande tågvägen, äro fastlåsta i A'ederbörliga lägen.

Anm. I allmäuliet är ställverkets konstruktion sådan,
att tågvägsliäv.stån^ står i normalstulluing lioriaontollt. Vid
ett fåtal ställverk är tågvilgsliävstång i normalstälining riktad
rakt uppåt. Sådan tågvägshävstång silges vara omställd, då
densamma inställts snett uppåt mot eller från sigiialkarlen.

(8) A några äldre ställverk manövreras signalinrättnin
garna medelst vevar i stället för hävstänger (fig. 2), vilka vevar
därjämte ersätta tågvägshävstäiigerna. Angående normalläge
m. m. för vevar hänvisas till § 6 nedan.

(9) Ställverkens hiivstänger resp. vevar äro försedda med
skyltar, angivande benämningen å tillhörande signalinrätt
ningar, växlar m. m.

(10) Ställverk ined hävstänger inrymmas i allmänhet i
särskilda hus, kallade ställverkshus eller ställverkstorn.
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§ 6.

(1) Vevapparat (fig. 3 och 4) är allt efter anläggningens om- Vevapparater,
fattning sammansatt av fiujnalvevar, liopplingsvevar, växdvevar,
sixh-fipärrrevar ocli förreijliwjsrxvar samt itujviUjdiiivstävger, samt
liga avsedda för samma ändamål som motsvarande hävstänger
för i § 5 omnämnd ställverkstyp. Likaledes kan å vevapparater
anordnas vindspel för manövrering av bommar för vägav-
stängning.

Fig. 2.

Stilllverk av ilklro modell. Längst till höger vägbomsvindspel.

(2) Vevarna, ovanför vilka äro anbringade skyltar, som
angiva de med vevarna samhörande signalinrättningar, väx
lar m. m., kunna, beroende på deras särskilda ändamål, in
taga 2 eller 3 olika lägen, nämligen 1 normalläge och 1 eller
2 omlagda lägen.

Noniialläge intager vev, då den står rakt ned och över
veven anbragt pil pekar rakt upp.

Omlagd säges vev vara, då den från normalläget blivit
förd (i regel ett helt varv) åt vänster eller höger, varvid
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nyssnämnda pil pekar mot den skylt, som anvisar vevrörel
sens ursprungsriktning.

Anm. 1. Vid åtskilliga s. k. stilllbockar, (se nedan), är
dock vev i normallilge riktad uppåt i stället för nedåt.

Anm. 2. I stället för ovannämnda pil kunna 2 mindre
fönster vara anordnade under den till veven hörande skylten.
Dessa fönster visa röda signalplfttar, då veven ligger i nor
malläge. Är veven omlagd åt vänster eller höger, så är vit
signalplåt synlig i det vänstra resp. högra fönstret.

(3) Intager signalvev normallägo, visar därmed samhörande
huvudsignal eller manöversignal stopp resp. växling förbjuden.
Ar signalvev omlagd, Ausar huvudsignalen kör resp. manöver
signalen växling tillåten.

Signalvev i förbindelse med envingad semafor eller
manöversignal kan i regel intaga blott ett (i allmänhet åt
vänster) omlagt läge.

Anm. Undantagsvis kan vevens andra omlagda läge
dock vara utnyttjat för förregling på samma sätt som med
förreglingsvev.

Signalvev i förbindelse med tvåvingad eller trevingad
semafor omlägges från normailäget åt vänster eller åt höger,
varvid semaforen ställes till kör med en, resp. två eller,
därest tredje vingen blivit inkopplad, tre vingar.

Äro två onvingade semaforer förbundna med en och
samma signalvev, omlägges veven från normalläget åt vänster
eller ät höger, allt efter som körsignal skall visas med den
ena eller den andra utav semaforerna.

(4) Intager 1x02)plingsvev normalläge, är samhörande sema
fors tredje (nedersta) vinge ej inkopplad. Är kopplingsvcA' om
lagd ett varv åt vänster, är däremot nämnda vinge inkopp
lad för manövrering tillsammans med de bägge andra sema
forvingarna.

Anm. Kopplingsveveus andra omlagda läge kan vara
utnyttjat för förregling på samma sätt som med förreglingsvev.

(5) Intager växelvev res}). sjyårspurrvev normalläge, ligger
däremot svarande växel resp. spårspärr i normalläge (piusläge,
se § 27, punkt 5). Är A^äxel- resp. spårspärrvev omlagd ett varv
åt vänster, intager växeln resp. spårspärren omlagt läge (minus
läge).

(0) Intager förreglingsvev normalläge, äro mod veven sam
hörande växlar och spårspärrar fria att omläggas, och, för den
händelse veven är avsedd för förregling av rörlig bro, denna
förregling upphävd. Är förreglingsvev omlagd åt vänster
eller höger, äro nämnda växlar och sj^årspärrar resp. bro
förreglade i vederbörliga lägen.
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(7) Tågviigshiivstång, som i allmänhet är anordnad å
vevapparats högra eller vänstra sidovägg, kan intaga dels en
normalställning (horisontellt), dels en eller tvä omställda

Fig- 3.
FristiVende vevapparat.

Fig. 4.

Fristående vevapparafc, öppnad.

ställningar (snett uppåt eller snett nedåt), varje omställd ställ
ning motsvarande en viss tågväg.

Intager tågvägshävstång normalställning, är samhörande
signalvnv fastlåst i normalläge och äro kopplings-, växel-,
spårspärr- och förreglingsvevania fria att omläggas. Då tåg
vägshävstång är omställd, är samhörande signalvcv fri att om-
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läggas i viss riktning, under det att de kopplings-, växel-,
spårspärr- och förreglingsvevar, som beröra den ifrågavarande
tågvägen, äro fastlåsta i vederbörliga liigen.

Aiun. ;V ett fåtul vevnpparatcr av aldro modell ar
tftgvilgshJlvstång anordnad å apparatens främre sida över
signal- eller förroglingsvov ooh omställes frän nornialställning

mitt, över resp. vev — fit vänster eller höger. Ett mindre
antal vevapparater av annan iildro modell liava vevreglar i
stället för tågväg.shävstilnger, vilka reglar genom att frän
norjnal.stlLllning — niedelställning — inskjutas eller utdragas
fastlåsa eller frigiva de olika vevarna.

(8) Tågvägshävstäng ktin vara förbunden med spärriurätt-
ning, som förhindrar omställning av hävstången från såväl
normal- som omställd ställning med mindre än att spärrin-
rättningeu blivit utlöst medelst en nyckel. Sådan spärrin-
rättiiing är i regel anordnad ovanpå vevapparaten (fig. 8 och 4).
Invid erforderligt nyckelhål för spärrinrättningens utlösande
finnes ett fönster, i vilket röd signalplåt är sjmiig, när spärr-
inrättningen verkar spärrande, samt vit signaiplåt, när den
samma är utlöst och spärrningen upphävd. Dylik spärrin
rättning benämnes layrägsspärr. Ar tågvägshävstäng gemen
sam för två tägvägar, erliåller densamma 2 sådana spärrar,
nämligen en för varje tågväg.

(9) Tågvägsliävstänger och tågvägsspärrar hava i likhet
med vevarna skyltar, försedda mod vederbörliga inskriptioner.

(10) Vevapparater hava utförts jämväl utan tågvägshäv-
stänger. Resp. kopplings-, viixel-, spårspärr- och förreglings
vevar bliva då fastlåsta eller frigjorda samtidigt med att
samhörande signalvev omlägges.

(11) Vevapparat uppsattes å stationshusets vägg eller an
ordnas fristående ä plattform eller ock inrymmes densamma i
en mindre ställverkskur. A plattform eller utvändigt å vägg
anordnad vevapparat förses merendels med låsanordning, ge
nom vilken apparatens vevar kunna fastlåsas till förhindrande
av obehörigt handhavande av desamma.

(12) Till vovapparater räknas jämväl den s, k. ställbocken
med blott en, högst tvä vevar, niorendels signalvevar (äg. 5).
Sådan ställbock kan vara anordnad för direkt förregliug av
en bredvidliggande växel på sådant siitt, att förroglingen
sker samtidigt med att vederbörlig hnvudsignal från ställ
bocken ställes till kör.

Ä 7

Uppkörbara liäv- (1) VäxelbUvståiig rosp. växelvev iir uppkörbar, d. v. s. att
BWinger och vevar, om samliörande växel nppköres eller, för den händelse växeln

är jämväl lokalt omläggbar, omiiigges lokalt, vrider sig den
vid hävstången resp. veven anbragta linskivsauordningen c:a
ett halvt rosp. helt varv, under det att havstången resp. vev-
armen bibehåller sitt förutvarande läge. Signal för tågs
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framgAencle å tågväg, som beror av växeln, kan därefter icke
givas' med mindre än att linskivsanordningen medelst särskild
handsx)ak eller kopplingsnyckel åter inkopplats till växelhäv
stången resp. vevarmen.

(2) Har linskivsanordning till växelhävstång på ovan an
givet sätt utlösts från hävstången, framträder en ä linskivs
anordningen befintlig röd signalplät, vilken under normala

Fig. 5.
Ställbook med direkt vilxelhU-rPifling.

förhållanden intager läge invid hävstången. Att linskivsan
ordning till växelvev utlösts visas därigenom, att den över
veven anbragta pilen förställt sig.

(3) Jämväl spårspärrhävstång resp. spårspärrvev kan, bero
ende på spårspärrons konstruktion, vara nppkörbar för att
förhindra, att hävstången resp. veven skadas för don hän
delse spårspärren ]niköros av järnvägsfordon bakifrån, d. v. s.
från motsatt håll än det, åt vilket spårspärren är avsedd att
verka.
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§ 8.
Stfiiiverkens Ställverkens hävstänger och vevar målas sålunda:
målning. signal- och koppllngshävstänger samt signal- och kopp

lingsvevar röda,
växelhävstänger och växelvevar blå,
spårspärrhävstänger och spårspärrvevar ljusbruna,
förrcgliugshävstänger och förreglingsvevar gröna, samt

m

Fig. 6.
Vinkellijul.

tågvägshävstiinger i samma färg som stativet, vilket må
las grått, mörkbrunt eller mörkgrönt.

§ 9.

Mekaniska (1) Ställverkens hävstänger och vevar förbindas med veder-
ledningnr. börliga växIar, sigiialinrättningar m. m. medelst dubbla stål

trådsledningar, vilka, beroende på lokala förhållanden, för
läggas över eller under marken. På var lOrde ä 15:de meter
uppbäras ståltrådarna av å stolpar fastade ledningstrissor.

/
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(2) I skarpa brytpunkter föras ledningarna omkring s. k. vin-
fcelhjul (fig. 6). Vid dylika hjul ävensom vid trådledningar
nas anknytning till de särskilda apparaterna ersattes ståltrå
den i ledningarna med ståltrådslinor,

(3) För reglering av ledningarna och de med dem förbundna
apparaterna insättas erforderligt antal spännskruvar i led
ningarna.

§ 10.

(1) För att utjämna de på grund av temperaturväxlingar
uppkommande förändringarna i ledningarnas längd insättas i
dem självverkandc kompensationsinrättningar, s. k. spännverk
(fig. 7 och 8). Dessa äro av olika storlek, beroende på dels

SpäonTerk.

Fig. 7.

Högt spännverk.

ledningens längd, dels den rörolseväg, som vid ledningsbrott
skall åstadkommas i ledningen för att t. ex. huvudsignal
därvid skall spärras i stoppställning.

(2) För reglering av ledning, som är kortare än 100 meter,
iiro i föregående §, punkt 3 omnämnda spännskruvar till
fyllest. I dylik kort ledning uppsattes för don skull spänn
verk blott för så vitt sådant erfordras för åstadkommande

av viss rörolseväg i ledningen, därest denna skulle brista.
(3) Spännverken uppställas, där ställverkshus finnes, i regel

i detsammas nedre våning, eljest ute på bangården.

§ n-
(1) Vid omläggning av en växel- resp. spårspärrhävstång vuxei- och

«lier motsvarande vev å ställverk överföres rörelsen i leduin- Bpårspärromiägg-

gen till växeln resp. spårspärren genom den s. k. växel- resp. ^»^esiQruttniDgar.
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jiHUiV-f.i

'K'

spårspärromläggniugsinrättningen (fig. 9 och 10). Deuna är
anordnad vid sidan av växelspetsen resp. invid spårspärren
och står i förbindelse med växelns resp. spårspärrens drag-
stång.

Fig. 8.
Hävarmssplliiiiverk.

(2) Därest växel jämväl är lokalt omläggbar, är härför er
forderlig hävstång i allmänhet förbunden med växelomlägg-
ningsinrättningen.
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Fig. 9.
Växfilomläggniiigsinrilttning (finnan Max Jiiclel & C:is konstruktion).

Fig. 10.
Vftxeloinliiggningsinrättning och förreglingshjul för genomgående

ledning (A.-B. Södertelje verkstäders konstruktioner).
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FttrregUngshjul.

VaxelliU.

§ 12.

(1) Förreglingshjiil, Tilka, beroende på konstruktioneu, upp
delas i ändförreglingshjul (fig. 11) och förreglingslijul för
genomgående ledning (fig. 10), begagnas för:

a) förregling av växlar och spårspärrar, som äro
endast lokalt omläggbara,

b) förregling av rörliga broar (se § 18), samt
c) kontrollförregling av centralt omläggbara växlar.

(2) Förreglingshjulen anordnas invid resp. växlar, spårspär
rar och rörliga broar och äro antingen förbundna med till
hörande förreglingshävstänger eller förreglingsvevar å ställ
verken, därvid manövreringen sker genom omläggning av
nämnda hävstänger resp. vevar, eller ock förlagda i signal-

Pig. 11.
Ändförreglingshjul.

ledningarna, i vilket fall förreglingshjulen manövreras samti
digt med signalinrättningarna.

§ 13.

(1)1 och för kontroll av att anliggande växeltunga sluter
ordentligt till sin stödräl anordnas växellås i växeln. Djlika
lås indelas, beroende på konstruktionen, i länkväxellås (fig.
12) och hakväxellås (fig. 13). Växellås injusteras så, att
växeln ej kan fullt omläggas och ej heller förreglas, därest
föremål av 5 mm. tjocklek eller däröver förefinnes mellan
stödräl och anliggande tunga.

(2) Växcllås iuläggasi alla centralt omläggbara växlar samt
i regel i lokalt omläggbara tågspårsväxlar, som förreglas från
ställverk.
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Fig. 12.
Länkväxellås.

Fig. 13.

Hakvftxell&s.
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§ 14.

Sp&rspärror. (1) Över sidospår, utmynnande i tågspår och ej försett med
skyddsväxel, anordnas spårspärr för att förhindra, att järn-
vägsfordon från sidospåret kan införas på tågspåret, då tåg
skall framgå.

(2) Flera olika konstruktioner ä spårspärrar finnas, t. ex.
spärrbom, utgörande en över spårets ena eller bägge sken-

strängar utlagd träböm, som i regel är försedd med urspår-
ningsjärn,

Fig. 14.

Spärrklotsar.

späyrldofsnr (fig. 14), utgörande tveune av gjutstål eller
smidcsplåt tillverkade klotsar, vilka läggas en å vardera sken-
strängen,

stojjp- och urspårmngssko (fig. 15), utgörande en sko av
gjutstål, som kan uppläggas å den ena skeusträngen.

15.

Signali&rtlttaitigar. (1) Huvudsigual kallas centralt omställbar eller lokalt om
ställbar alltefter som den manövreras från ställverk eller ej;
lokalt omställbar huvudsignal kan vara så aiiordnad, att en
bredvidliggande växel blir förreglad samtidigt med signaliu-
rättningens ställande till kör.

— 22 —



(2) Utgrenar sig ett tågspår i flera än tre tågvägar och
skola olika signalbilder visas för varje tågväg, användes ej fter-
vingad semafor, utan i stället uppsattes invid tågspåret en en-

l^ig. 15.

Stopp- och urspåriungssko.

vingad sådan samt bakom densamma och jämsides med var
andra envingade semaforer till samma antal som iågvägarna
(fig. 16). Sistnämnda semaforer benämnas viigsignaler.

-O
N.

Fig. 16.
Vägsignaler.

§ 16.

(1) Medelst koutrollås kunna växlar, spårspärrar och
huvudsigualer göras beroende av varandra, utan att särskilda
ledningar erfordras mellan dem.
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(2) Kontrollås ar i allmänhet så beskaffaty att, då låset är
medelst tillhörande nyckel låst, kan denna frigöras från det
samma, och den inrättning — växel, spårspärr, hiiviidsignal
— vid vilken låset är anbringat, är då fastlåst i ett visst
läge. Öppnas däremot låset, kan nyckeln icke frigöras från
detsamma, och tillhörande inrättning är då fri att omläggas
eller omställas.

(3) Anordnas kontrollås med en gemensam nyckel å t. ex.
en semafor och en växel eller spårspärr, kan antingen låset
vid växeln resp. spårspärren öppnas, varigenom densamma

Xm,

Flg. 17.

Kontrollås enligt Bonrés system.

1 visar ett låst och 2 ett öppnat kontrollås.

blir fri att omläggas, under det att semaforen är fastlåst i
stoppställning, eller ock semaforens kontrollås öppnas, och
denna därefter ställas till kör, varvid växeln resp. spårspärren
är fastlåst i vederbörligt läge. På samma sätt knnna från
en gemensam ställbock manövrerade iufartssignaler vid t. ex.
en lastplats göras beroende av lägena å lastplatsens växlar
och spårspärrar, varvid signalernas kontrollås anordnas i för
bindelse med ställbockens signalvevar.

(4) Kontrollås begagnas jämväl för att förbinda enstaka
eller på stort avstånd från ett ställverk belägna växlar och spår-
spärrar med detsamma. I detta fall finnas även vid ställ-
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verket koutrollås, som samverka med kontrollåsen vid väx
larna och spårspärrarna på sådant sätt, att vederbörlig sig
nalhävstång eller signalvev å ställverket icke kan föras från
normalläge, och således ej heller
tillhörande hnvudsignal ställas
till kör, med mindre än att ställ
verkets kontrollås är öppnat me
delst den gemensamma nyckeln,
varvid växlarna ochspärspärrarna
ligga fastlåsta i vederbörligalägen.

(5) Vid det s. k. Boureska
kontrollåssystemet finnes i regel
för varje kontrollås (fig. 17) en
nyckel. Nycklarna till låsen vid
växlar och spårspärrar äro olika mot nycklarna till signalinrätt
ningarnas lås, så att de sistnämnda ej kunna öppnas med
en växel- eller spårspärrnyckel och tvärt om. Alla nyck-

Fig. 18.
Centrallås.

Fig. 10.

Växelspärrskeua.

larna samlas i ett s. k. centralläs (fig. 18). Sistnämnda lås iir så
anordnat, att en signalnyckel icke kan frigöras från detsamma
med mindre än att vederbörliga växel- och spårspärrnycklar
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VäxelspUrrskenor.

äro insatta i centrallåset. Dessa bliva fastlåsta samtidigt
med att signalnyckeln frigöres och knnna icke nttagas fr^
centrallåset och således ej heller växlarna och spårspärrarna
låsas upp och omläggas, när hiivudsigualen medelst den fri
gjorda signalnyckeln blivit öppnad och ställd till kör. Å
andra sidan är vederbörlig signalnyckel fastlåst i centrallåset,
när växel- och spärspärrnycklarna uttagits från detsamma 1
och för uppläsning av växlarna samt spårspärrariia, och till
hörande hnvudsignal är då fastlåst i stoppställning.

§ 17.

(1) Mekaniska apparater till förhindrande av omläggning av
centralt omläggbara växlar under det att järuvägsfordon framgå
genom dem utgöras av växelspärrskenor.

(2) Växelspärrskena (fig. 19) består av ett omedelbart
framför växelspetsen å yttre sidan av ena skensträngen an
ordnat 1-järn eller dylikt, vilket har en längd överstigande
det största brukliga axelavståndet å järnvägsfordon, och
vilket vid växelns omläggning höjer sig över räls överkant
och kommer innanför normalprofilen för fria rummet. Sedan'
växeln är omlagd, återgår spärrskenan till sitt ursprungliga
läge utanför normalprofilen. Befinner sig ett hjulpar framför
växelspetsen över spärrskenan, förhindrar hjulringen spärr
skenans höjning, så att växelns omläggning omöjliggöres.

§ 18.

Förrcglingsanord-
Dingar för rörliga

broar.

(1) För förregling av rörlig bro anordnas invid bron å ena
landfästet (event. å närliggande fasta brospann) ett förreg-
lingshjul, som manövreras medelst en förreglingshävstång
resp. vev å ett närliggande ställverk (§ 12). Nämnda för-
reglingshjul står i beroende av ett å bron anordnat stångled
ningssystem genom en med detsamma förbunden regel. Stång-
leduingss3''stemet återigen står i beroende av brons uppskruv-
nings- och event. befintliga irppkilniugsanordningar samt
manövreras medelst en särskild hävarm, benämnd förroglings-
hävarm och i allmänhet anordnad vid brons mitt (fig. 20).

(2) Denna förregliugshävarm kan intaga 2 olika lägen,
nämligen normalläge och omlagt läge.

Intager förreglingshävarmen normalläge, så är förenämnda
regel indragen å bron och förbindelsen mellan stånglednings
systemet och förreglingshjulet upphävd. Hjulet är då spärrat
och omläggning av tillhörande förreglingshäv.stång resp. vev
å ställverket samt givande av signal för tågs framgående över
bron förhindrat. Däremot äro brons uppskruvniiigs- och event.
befintliga uppkilningsanordniiigar fria att manövreras, vari
genom hinder ej möter för att öppna bron.

Intager förreglingshävarmen omlagt läge, så äro brons
uppskruAmings- och event. befintliga uppkilningsanordningar
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genom stångledningssystemet fastlåsta i sådana lägen, att
bron är klar för uppbärande av tåg. Ståugledningssystemets
förenämnda regel är då inskjuten på landfästet och förbunden
med förreglingshjulet, vars förutvarande spärrning därigenom
upphävts. Kringvrides nu förreglingshjulet genom omlägg
ning av tillhörande förreglingsbävstång resp. vev å ställver
ket, blir regeln fastlåst i angivet läge och bron således för
reglad i läge för uppbärande av tåg. Signal för tågs fram
släppande över bron kan diirefter givas.

Fig. 20.

Förreglingaanordning för rörlij bro.

III. Elektriska blockinrättniiigar.

§ 19.

(1) Genom de elektriska blockinrättningarna möjliggöres,
att vissa spårsträckor (tågvägar eller blocksträckor) kunna avspär
ras genom på elektrisk väg i stoppställning förreglade huvudsig
naler samt att dessa spårsträckor kunna åter frigivas endast
från sådan plats, där det kan bedömas, huruvida tågrörelse
får äira rum eller icke.

Blockinrättoingars

ändamål.
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Bloc^inrättningnrs
allnaiinna anord

nande.

(3) Blockinrättningarna användas dels tör siatiomhlocltering
och dels för linjeblockering.

(3) Slationsblnckering (§ 21) begagnas, allt efter dess omfång,
till att förhindra:

a) körsignals givande för tågs infart på eller ntfart
från station, innan stationsföreståndaren därtill lämnat
medgivande,

b) körsignals givande för tågs framgående samtidigt
å fientliga*) tågvUgar, samt

c) körsignals givande för tågs framgående å viss
tågväg, intilldess behörigt ordnande av densamma verk
ställts.

(4) Därjämte begagnas stationsblockering för att förhindra
omläggandet \inder pågående tågrörelse av sädana växlar och
spårspärrar, vilkas lägen kunna inverka på säkerheten vid
tågs framgående å tågvägen (tågvägsförregling, se § 22).

(5) Genom linjeblockering (§§ 23 och 24) förbindas de för
signalering till å blocksträcka framgående tåg uppställda
huvudsignalerna med varandra på sådant sätt, att två tåg
icke kunna medgivas att samtidigt befara ett och samma s^iår
inom nämnda blocksträcka.

(6) Linjeblockcring kan anordnas antingen så att linjen
mellan tvenne intill varandra belägna stationer utgör endast
en blocksträcka, eller så, att nämnda linje uppdelas i två eller
flera blocksträckor, varigenom möjliggörcs, att mot antalet
blocksträckor svarande antal tåg kunna samtidigt framgå i
samma riktning mellan stationerna.

§ 20.

(1) Blockinrättningars apparater benämnas blockapparater
och bestå av följande huvuddelar (fig. 21):

erforderligt antal blockfält och en magnetinduktor, anord
nade i ett järnskåp,

till induktorn hörande en eller två vevar — indiiktors-
vevar — anbragta å järnskåpets sidoväggar,

med blockfälteu samhörande hlocktrgckknappar, anordnade
ovanpå järnskåpet,

ringklockor med fallplåtar, ringtryckknappar och eventuellt
åskledareapparater, i regel anbragta å en ovanför järnskåpet
uppskjutande träskiva, samt

elektriska Jorbindelseledningar mellan förcnämnda apparat
delar.

(2) Varje blockfält består av en sammanställning avi ver
tikal led rörliga förreglings- och tryckstängor med tillhörande
spärrinrättningar och spiralfjädrar, en elektromagnet, kontakt
anordningar m. ra. och bildar en elektromekanisk inrättning,
som genom påverkan av elektrisk induktionsström, alstrad

*) T&gvägar, som icke samtidigt fA befaras.
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av magnetinduktorn, åstadkommer eller uppliäver en meka
nisk förregling.

(3) Ett blockfält kan intaga antingen förreglande eller
frigivande ställning. Som normalställning betecknas den av
dessa ställningar, i vilken blockfältet befinner sig, då tågrö
relse ej skall äga rum å den tågväg eller blocksträcka, för
vilken fältet gäller.

(4) Blockfält förändras från frigivande till förroglande ställ
ning genom att förregla detsamma. Förreglingen verkställes
genom att nedtr/jcka tillhörande hlocktrgckknapp och samtidigt, täm
ligen hastigt kringvvida induktorsveven 6 ä 8 varv. Vid utförandet
av dylik förregling skall iakttagas, att blocktryckknappen/«//-
ständigt nedtryckes. Å blockfält, som befinner sig i förreg
lande ställning, kan blocktryckknappen — till följd av den
mekaniska anordningen — ej nedtryckas.

(5) I regel äro två blockfält å skilda platser medelst led
ningar på så sätt sinsemellan förbundna, att den elektriska
strömmen samtidigt påverkar håda blockfälten, och dessa så
lunda samarbeta, så snart ottdera av dem förreglas. En sådan
anordning kallas blockfiirhindning. Varje blockförbindning av
ser att skydda en bestämd tågrörelse och är så anordnad,
att då det ena fältet befinner sig i förreglande ställning,
intager det andra frigivande ställning. Då det senare fältet
förreglas, övergår det förstnämnda fältet till frigivande ställ-
ning.

(6) Det ena av de bägge samarbetande blockfälten i en
blockförbindning är i allmänhot (direkt eller indirekt) meka
niskt förbundet med huvudsignals hävstång eller vev, vilken
är fastlåst i normalläge, när blockfältet intager förreglaude
ställning, varigenom huvudsignalen är förreglad i stoppställning.
Enär det andra blockfältet samtidigt befinner sig i frigivande
ställning, kan genom förregling av detsamma det samarbe
tande fältet frigivas, och i följd därav huvudsignalens för
regling i stoppstälining upphävas.

(7) Å framsidan till blockapparatens järnskåp finnes för
varje blockfält en med glas skyddad Öppning — blockfönster
(fig. 21). Bakom sådant fönster visar en till blockfältet hö
rande signalplåt vitt eller rött. Vitt betyder: den tågväg eller
blocksträcka, för vilken blockfältet gäller, är »frigiven», och
tågrörelse å nämnda tågväg resp. blocksträcka är tillåten. Rött
däremot betyder; tägvägen eller blocksträckan är »avspärrad»,
och tägrörelse å densamma är förhjuden. Blockfönstret växlar
färg, då blockfältet ändrar ställning. På en skylt under
varje blockfönster lämnas anvisning om den tågväg, block-
sträcka etc., för vilken blockfältet gäller.

(8) Innanför varje blockfönster finnes därjämte en hävarra,
medelst vilken blockfältets ställning kan för hand förändras.
Nämnda hävarra blir åtkomlig genom att bryta vid block
fönstret befintlig plombering och avskruva fönstret (§ 33).
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(9) Medelst de till blockapparaterna hörande ringklockorna

givas ringsignaler — lysfrhigssUpml eller svarssignal — som tjäna
till bestämda underrättelser mellan den vid blockapparaterna
tjänstgörande i)ersonalen. Jiingsigiial gives genom att intrgclca
vederbörlig ringiryckhiapp och samtidigt kringvrida induktorsveven
8 varv.

(10) Till ixndvikande av störningar i de elektriska block-
apparaterna skall iakttagas, att blocktryckknapp icke ned-
tryckes, under det att tillhörande blockfäit mottager elektrisk
ström frän annan plats och därigenom arbetar, vilket är
märkbart genom att ovannämnda, innanför blockfönstret be
fintliga hävarm rör sig upp och ned.

§ 21.
stationebiockeriDR. (l) För åstadkommande av cTe med stationsblockeriug

åsyftade säkerhetsåtgärderna (§ 19) anordnas erforderligt antal
blockförbiudningar — i regel motsvarande antalet tåg-
vägar. Det ena av de bägge till sädan förbindning hörande
blockfälteu befinner sig å det ställe, varifrån tillåtelsen för
tägrörelsen utgår — frigimmgsstället — och det andra fältet
befinner sig å det ställe, varifrån signalering för tågvägen
äger rum — signaleringsstället.

(2) I blockfältens normalställning visa tillhörande block
fönster röda signalplåtar, och intager därvid blockfält vid fri-
givningsstället frigivande och samarbetande fält vid siguale-
ringsstället förreglande ställning.

(3) För stationsblockering avsedda blockfäit kallas statims-
Uockfält.

Stfttionsbicicierinff (4) Då med statioiisblockering avses att förhindra dels
enligt § 19 punkt 3, körsignals givande för tågs infart på eller utfart från

station, innan stationsföroståndaren därtill lämnat med
givande, dels körsignalers givande för tågs framgående
samtidigt å fientliga tågvägar, anordnas å anläggningens
ställverk — signaleringsstället — blockapparater, som för
bindas med en dylik — i regel benämnd stationshlockapimrat
— å stationsföreståndarens expedition eller å annat ställe av
stationen, varifrån stationsföreständaren har att leda och
övervaka tågrörolserna — frigivningsstället.

(5) Vid frigivningsstället äro blockfälteu i regel mekaniskt
förbundna med inom blockapparaten anordnade förreglings-
skjutskivor (fig. 21), vilka fastlåsas i vissa lägen och spärra
blocktryckknapparna till fälten för fientliga tågvägar, när ett
blockfält å apparaten förreglas. Härigenom förhindras frigi
vandet av de fientliga tågvägarna. Nämnda förreglingsskjut-
skivor manövreras i regel därigenom att blocktryckknapparna
nedtryckas, men vid blockapparater av större omfattning
manövreras de för hand medelst särskilda mindre hävarmar,
anordnade på framsidan av blockapparaternas underrede.

30 —



iIiIr i r i 1' i m' i ju- i ti9 iBBil 7m ■ . I I U
9  frtiiifvfr ■ &»•!

L^^SsndJrjVrtl Järfra. Iseid^l Jitfv& IsisA)^ &uil>jVrt
«a*»kji

-  d

— 9

— h

UUK
ifl %S.*AflC I Un«8

L^rn^Umi

Fig. 21.
Elektrisk statioiisblockapparat=5=). a blockfält, b induktorsvev, c förreglingsskjutskivcr, d ringklocka, e Askledare,

f ringtryckknapp, g blocktryckknapp och h blockfönster.

*) Elektrisk blockapparat, anordnad & ställverk, visas a fig. 1 och 32.



(6) Blockfält vid sigiialoringsställe står i mekanisk förbin
delse med vederbörlig tågvägshävslång (fig. 22), vilken i block-
fältets normalställning genom detsamma hålles fastlåst, så att
omställning av hävstången i den mot tågvägen svarande rikt
ningen icke kan äga rum, och således ej heller körsignal för
tågvägen kan givas, förrän fältet blivit frigivet genom för-
regling av det samarbetande blockfältet vid frigivningsstället.

Anm. Saknas tågvJlgshävstllnger, stftr blockfalfc vid
signaloringsstället i direkt mekanisk förbindelse med be-
fintlijiH siennlvevar.

b

Fig. 22.

Mekaniska spärrar under blockapparat för samband mellan block-
fälten och ställverkets tägvugs- och signalhävstänger.

(7) Är blockapparaten vid frigivningsstället anordnad å
sådan plats, att stationsföreståndaren icke kan vid tågexpedie-

•- -Q

Fig. 23.

Nyckelni)parat för frigivning av blockspäiT.
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i-iug själv handhava apparaten eller direkt övervaka densam-
mas haiulhavande, kunna tryckknapparna till blockfälten i
nämnda hlockapparat förses med siirskild elektrisk tryckknapp
spärr. Dylik spärr, benämnd blorkfip/irr, förliindrar blocktrvck-
knapps nedtryckande, intill dess s])ärren blivit medelst elek
trisk ström från befintligt galvaniskt batteri utlöst ('Wor/c.s-pun -
ntlösmii(j) genom påverkande av en kontaktanordning. Denna
kontaktanordning, som i följd av sin konstruktion benämne.s
nijckeJuppnrat (fig. 23), uppsättes å sådan plats, att stationsföni-
ståndaren sjillv kan Imndhava donsamma.

(8) .Blockspärr är anordnad ovanför blocktryckknappen och
omgiven av eii skyddslåda av plåt. Å lådans framsida finnes
en fönsteröppning — hioc?,-.y)änfiiiiffter — bakom vilken signal-
plåtar visa rött eller riIL Röd signalplåt angiver, att ned-
tiyekning av blocktryckknappon icke kan iiga rum samt att
blockfältet således oj heller kan förreglas.' Vit signalplåt
angiver, att blocktryckknappens spiirrning genom blockspärren
är upphävd, i följd varav förregling av blockfältet kan verk
ställas.

(9) Nyckelapparaten, som är sammansatt av lika många
kontaktanordningar som antalet blockspärrar, är så inrättad, att
utlösning av en blockspiirr kan verkställas med tillhjälp av en
nyckel. Har irlockspärr genom påv(>rkande av tillhörande kon-
taktanordniiig medelst nämnda nj-ekol blivit utlöst, visar ett
till kontaktaiiordningen hörande spegelfält vit signal])låt i
stället för förutvarande röd sådan. Samtidigt framträder jiim-
väi vit signulplät i blockspärrfönstret, och en å Idockapparaten
befintlig ringklocka börjar ljuda. Förreglas det blockfält, var.-^
tryckknapp sålunda frigivits, upphör nämnda klocka att ljuda,
och i blockspiirrföustret framträder åter röd signalplåt. Sedan
blockfältet vid frigivnijigsstället genom förregling av samar
betande blockfält vid sigualeringsstullet ånyo frigivits, fram
träder åter röd signalplåt i motsvarande spegolfält å nyckel
apparaten.

(10) Under varje blockspärrfönster finnos en anordning —
v(klfaUsi(ilös>ii)i(j — medelst vilken den elektriska blockspärren
kan för hand utlösas, i händelse felaktighet i densamma eller
därmed förbundna anordningar förorsakar dess otiänstharhet
(§ 33).

(11) Statiousblockering för att förhindra körsignals givande stationsbiockering
för tågs framgående å viss tägväg, intill dess att behörigt ord- eniigt§is,punkts,c),
nande av densamma verkställts, användes i det fall, att
med tågvägen samhöriindo växlar, spårspärrar eller rörliga
broar förreglas från ett annat stiillverk än det, varifrån
signalering för tåg\-iigen äger rum. Härvid iiro å ställ
verken anordnade blockapparater förbundna sinsemellan. Vid
det ställverk, varifrån signalering för tågvägon iiger rum -—
ställverk A — är visst blockfält förbundet mod vederbörlig
tågvägshävståiig på samma, sätt som i punkt G här ovan
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angivits. Vid det andra ställverket — ställverk B — är det
samarbetande blockfältet så förbundet med en mot tågvägen
svarande tågvägshävstång, att förregling av detsamma och
därmed frigivning av samhörande blockfält vid ställverk A
icke kan äga rum med mindre än att tågvägshävstången om
ställts, varigenom vederbörliga växel-, spårspärr- och förreg-
lingshävstänger resp. vevar blivit fastlåsta i riktiga lägen.
Då blockfältet vid B förreglas, blir tågvägshävstången där
städes av detsamma fastlåst i den omställda ställningen och
kan icke återföras till normalställning, förrän fältet åter fri
givits genom förregling av det samarbetande blockfältet vid A.

(12) I punkt 11 ovan omnämnd stationsblockering har
funnit användning bl. a. vid sådana säkerhetsanläggningar
för lastplatser och å linjen belägna rörliga broar, som stå i
förbindelse med utfartssignaler å närliggande stationer. Mellan
stationerna för sådant ändamål anordnad blockering är således
att betrakta såsom stationsbiockering och ej såsom linjeblocke
ring. Vid dylika säkerhetsanläggningar för lastplatser hava
växlar och ifrågakonimande spårspärrar förreglats medelst
kontrollås. Erforderliga nycklar för öppnande av lastplats-
växlarna m. m. äro därvid satta i vederbörligt beroende av
blockanordningarna.

(13) Å en och samma anläggning kiinna två ställverk vara
förbundna såväl med varandra på det i punkt 11 angivna sätt
som med en stationsblockapparat. Då huvudsignal skall från
ett av ställverken ställas till kör för viss tågviig, erfordras i
dylikt fall att »medgivande» därtill lämnas från såväl stations-
blockapparaten som det andra ställverket. Även kunna tre
ställverk vara medelst stationsblockering sinsemellan så för
bundna, att körsignal för tågs framgående å viss tågväg icke
kan givas från ettdora av dem med mindre än att »med
givande» därtill erhållits från de bägge andra ställverken.

§ 22.

Elektrisk tåg- (1) För att förhindra omläggning av de till en tåg-
ragsförregling. yäg hörande växlarna, förrän tåget i sin helhet i>asserat

den sista växeln i tågvägen, anordnas elektrisk tågvägsför-
regling antingen medelst vanliga blockfält av sådan typ,
som omnämnes i § 20, eller ock medelst särskilt s. k. lik-
strömsblockfält.

(2) Elektrisk tågvägsförregling medelst vanliga blockfält
utgör i viss mån stationsblockering (§ 19) och är så an
ordnad, att signal för tågs framgående å den tågväg, som
skall förreglas, icke kan givas med vederbörlig huvudsignal,
förrän ett för ändamålet beftntligt blockfält — tågväg.sjör-
reglingsfält — förreglats. Den mot tågvägeu svarande tågvägs
hävstången blir härigenom förreglad i omställd ställning, i
följd varav omläggning av de med tågvägen samhörande
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ledningar, i vilka ett galvaniskt ])attcri är inkopplat, för
bandet med en rälskontakt jämte isolerad räl (fig. 24), utlagda
i tåirväcen bakom sista växeln i donsamma. Medelst elektrisk

O  O

ström från förenilmnda batteri utlöses blockfältot från spär
rande ställning ocli frigiver den i omställd ställning förreg-
lado tågvägshävstångcn, då det framgående tågets sista hjul
par passerat berörda rälskontakt och isolerade räl, varvid
tåget således passerat den sista växeln i tågvägen. Då block-
fältet är utlöst och icke verkar spärrande, visar blockfönstret
röd signalplåt.

(4) Under likströnisblockfältots ))Ioekfönster finne.s en an
ordning — nödfallsiitlösinntj — imalelst vilken blockfiiltet kan
från spärrande ställning för band ntlÖsas, i den händelse fel
aktighet skulle uppstå i de elektriska anordningarna, och
blockfältet icke skulle på vedorl)örligt sätt bliva utlöst (§33).

§ 23.

LiDjebioctering a A dubbelspårig bana är li]ijeI)lockcring anordnad på
dubbelspårig bana. följande sätt:

(1) Vid blocksträckas änd])unkter l)efintliga ställverk —
linjeblockställverk — för manövrering av med blocksträckan
samhörande hnvudsignaler hava hlockapparator, i vilka siirskilda
8. k. linjchlockfält, förbundna med nämnda signahu-, iiro an
ordnade.

(2) BIockapi)aratoriui hava. för viss tågriktning ett linje-
l)lockfält för varje till ställverket hörande blocksträcka. Linje-
blockfälten för on ocii samma tågriktning iiro så förbundna
med varandra, att ett blockfält vid blockstriiekans ena ände
samarbetar med ett blockfält vid den andra anden av block-

atriiokan. Det linjchlockfält, .soin samarbetar med dylikt fält
i nästa i tågriktningen liggande linjcåilockställverk, kallas ut-
farinlinjeblockJdU, och det samarbetande blockfältet i stiillverket
vid blocksträckans andra ände kallas iiifarlsliiijehlor/cfiill.

(3) I normalställning intaga iitfartslinjeblockfält frigivande
och infartslinjeblockfiilt förrcglando ställning. I tillhörande
hlockföiister visas därvid vita signalplåtar, vilket angiver, att
den blocksträcka, för vilken bkuikfälten giiUa, är fri, eller
med andra ord Jitt hinder icke miiter för tåg att utgå å deuna
sträcka.

(4) Då ett utfartslinjeblockfiilt förri^glas, frigives det därmed
förbundna infartslinjeblockfältet å framförliggaiule linjeblock
ställverk, och röda signaiplåtar framträda i de biigge fältens
fönster. Genom dylik förregling erhåller framförliggande linje
blockställverk meddelande om, att tåg utgått på blocksträckan
— »amiiulan».

(5) Då ett infartslinjeblockfiilt förreglas, frigives det samar
betande utfartsHnjeblockfältet ä bakomliggande linjehlockställ-
verk, och bägge fälten återgå till normalställning. Genom
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(l3iik förregling erliåller bakomliggaiido linjeblockställverk
inoddelande om, att tåget har lämnat )>locksträckan — »dto*-
ji imvde-».

(G) Utfartslinjeblockfält är så förbundet mod hnvndsignal
för utfart å l>Iocksträcka,

att nämnda signal icke kan ställas till kör utan att
berörda blockfält intager frigivande ställning(blockfönstretvitt),

att förregling av ntfartslinjcblockfältet icke kan verk-
stiillas förrän linvudsignalen först ställts till kör och diireftor
återstiillts till stopp, samt

att sedan linvudsignalen återställts till stopp och utfarts-
linjeblockfältet förreglats (blockfönstrot rött), äro såväl be
rörda hnvndsignal som ock alla andra för utfart å samma
spår å hlocksträekan giillandc huvudsignalor fastlåsta i stopp
ställning, intill dess att utfartslinjebloekfiiltct ånyo frigivits
från framförliggando liiijehlockställvcrk.

(7) Där linjeblockering börjar, är diirjämte så anordnat, att
körsignal för utfart å blocksträckan kaii givas blott e» gång
efter varje frigivning av utfartsliiijcbloekfiiltet.

(8) Vid stiillvork å gränsen mellan två blocksträckor,
varcst bansträcka med eller utan linjeblockering ansluter, kan
signal för fart från någon av de sammanlöpande bansträckorna
till gemensam lilockstriicka likaledes givas blott e» gång efter
varje frigivning av vederbörligt utfartslinjeblockfält.

(9) Infai*ts]injeblo(;kf;ilt är så förbuiubit med hiiviidsignal
för signalering till tåg, då det lämnar en blocksträcka, att
förregling av infartslinjeblockfältet och därmed frigivning av
det samarbetande utfartslinjeblockfiiltet vid bakomliggande
linjeblockställverk (liimnande av »återgivand(>») icke kan verk
ställas förrän nämnda buvudsignal först ställts på kör ocb
därefter återställts till stopp.

(10) Till förliindrandc av att »återgivande» lämnas förtidigt,
d. v. s. innan tåg, som utfarit å blocksträcka, liimnat densamma,
är infartslinjeblockfält utrustat med blockspiirr av sådan typ,
som omnämnts i § , punkter 7 och 8. Blockspärren utlöses ge
nom medverkan av det framgående tåget och är fördenskull
förbunden med, i stiillet för en n.vckelapparat, en rälskontakt
(dier med riilskontakt jämte isolerad räl (äg. 24), utlagda, i
tågviigen l)akom den med infartslinjoldockfiiltet samhörande
linvudsignalen. Är nämnda spärr förhunden med endast riils
kontakt, sker blockspärrutlösningon (blockspärrfönstret blir
vitt) genom tågets första hjulpar. Ar blockspärron däremot
förbunden med såväl rälskoiitakt som isolerad räl, utlöses
densamma först sedan tågets sista hjulpar lämnat den isolerade
riileu.

Anm. 1. 13locks])rirr kan viini iitiordinid under infartslin,jc-
blockfilltot imiti blockapparaten.s .jilniskAp i stället för. säsom
i § 21, pniikter 7 och 8 angivits, ovatifcU- bloekfältet.s tryck
knapp. Ar blocksjiiiiTciii anordnad nndrr infiirtslinjebloek-
lältet, fraintriUlcr röd signalplftt i blixdcspilrrfönstret samtidigt
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med att nämnda blockfält frigives och »anmälan» erhiMles,
under det att, därest blockspärren är uijpsatt ovanför block-
tryckknappen, bloekspärrfönstret blir rött, dfi, förregling av
iiifartslinjoblockfiUtet verkställes, och »Återgivande» lämnas
till bakom liggande linjeblockstäilverk.

Anm. 2. Vid nftgra ställverk visa signalplAtarna i
blockspärrfönstren vitt och svart i stället för vitt och rött.

(11) I det följande angives med hänvisning till fig. 25
apparaternas verknings.sätt vid linjeblockering å dubbelspårig
bana, då tåg skall framgå t. ex. från X till Y:

Utfartssemafor B eller C ställes till kör, allt efter som
tåget skall avgå från spår I eller III. Omedelbart efter det
tåget utgått å blocksträckan, återställes den till kör ställda

X

■6

'p .0
lu

■ a'
IH .ezz

m\

35^

rr
Fig. 25.

Linjeblockering A dubbelspårig bana.
X oel» Y stationer, B/C och E/F utfartslinjeldookfillt, AVs och DVs infarts-

linjehlockfält, b och ii, hlockspiirrnr samt r och r, tillhörande riUs-
koritakter, O vit sigiialplAt i hlockföiister ocli • röd signalplåt

i block.spiirrfönstor.

utfartssigualen till stopp, varefter såväl densamma som ock
den andra utfartssignalen genom inom ställverket befintliga
mekaniska spärrar, som påverka sigualhävstUngernaresp. signal-
vevarna, äro fastlåsta i stoppställning. Därefter förreglas
utfartslinjeblockfältet B/C vid X, varigenom signalernas B
och C hävstänger resp. vevar av nämnda blockfält fastlåsas
i normallägen (d. v. s. semaforerna fastlåsas i stoppställning),
och ovannämnda mekaniska spärrning av dem upphävas. Vid
förregling av utfartslinjeblockfältet B/O frigives med detsamma
förbundna infartslinjobiockfältet D-J- vid Y, i bägge blockfältens
fönster framträda röda i stället för förutvarande vita signal
plåtar, och Y erhåller »anmälan». Därest infartslinjeblock-
fältets D| blocksxiärr bj är anordnad under detsamma inuti
blockapparatens järnskåp, blir jämväl blocksx)ärrfönstret rött,
då »anmälan» erhålles.

Möter icke liinder för tågets intagande å stationen Y,
ställes infartssignalen Di till kör för vederbörlig tågvUg.
Utlösning av infartslinjcblockfältets D-i- blockspärr bj avvak-
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Fig. 26.

Linjeblockering A dubbelspårig bana.

X och Z stationer, X—Y och Y—Z blockaträckor samt Y ställverk å
gränsen dem emellan (utan tAgvUgsförgrening), u utfartslinjeblockfält, i ia-
fartslinjeblockfUlt, b blockspilrrnr och r tillhörande rUlskontakter, rj räls
kontakter i förbindelse med utfartssignals vlngkoppling (§ 26), O '"t

signalplåt och # röd signnlpliit i blockfönster och blockspärrfönater.
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utfartslinjeblockfält B/C och E/F, förbundna med resp. in
farts- och utfartssignaler på samma sätt som vid dylik
blockering å dubbelspårig bana, särskilda l)lockfäIt Mfy och
Mty resp. Mtx och Mfx för lämnande av modgivaiule mellan de
vid blocksträckans ändpunkter befintliga ställverken för tåg-
farter i ena eller andra riktningen. Diirjämte finnas block
fält B,/Ci och Ej,'F, (avbrottsblockfält), vilkas ändamål framgår
av det nedanstiiende.

(2) Körsignal till tåg i ena riktningen kan icke givas
mod mindre än att det vid blocksträckans andra ände be

fintliga ställverket fastlåst sina ntfartssignaler i stoppställ
ning, så att körsignal för tåg i motsatt riktning icke kan
givas med dem.

(ä) Skall tåg framgå t. ex. i riktniiigen X—Y, förreg
lar stationen Y blockfältet Mtx, varigenom utfartssigna
lerna E och F av nämnda blockfält fastlåsas i stoppställning
och blockfältet Mfy vid X frigives. Blockfältons Mtx och
Mfy fönster förändras därvid från röda till vita. Innan

X  Y

Enaamt tifi,- ̂
tiodiagor

,• '0 '0 ,0
"h "ty

|io"'0 '0'
|gS tiix %

Enoorot flfa

— ' rr.
Fig. 27.

Linjeblockering å entelspArig bann.

någon av ntfartssigiuilorna B och C vid X kan ställas till
kör, måste blockfältet B^/C, därstädes förreglas. Genom för-
regling av sistnämnda blockfält inträder avbrott i blockled-
ningcn Mtx—Mfy, varigenom det av Y lämnade medgivandet
för tågfart i riktningen X—Y icke kan återlämnas. Samtidigt
framträder vit signal])låt i blockfältets Bj/Cj fönster i stället
för förutvarande röd.

Sedan utfartssignal B eller C ställts till kör, tåg utgått
ä blocksträckan och dcii till kör ställda signalen återställts
till stopp, förreglas ntfartslinjeblookfältet B/C, vars block
fönster därvid förvandlas från vitt till rött. Samtidigt blir
l)lockfältet Mfy förreglat, ocb såväl blockfältct B^/Cj som ock
infartslinjeblockfältet 1>.V vid Y bliva frigivna, varvid »an
mälan» göres till sistnämnda, plats. I blockfältons Mfj'' och
B,/C, fönster framtriida åter röda signalplåtar, och infarts-
linjeblockfältets D-.V fönster förvandlas från förutvarande vitt
till rött.

När tåget intagits å stationen Y genom vederbörlig kör
signal från semafor Di och infartslinjeblockfältots D-i block-
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spärr utlösts vid tågets passerande av tillhörande rälskoutakt
(resp. rälskontakt och isolerad räl) samt iiifartssemaforen Di-
återställts till stopp, förreglas infartslinjeblockfältet D-|-. Häri
genom frigives dels l)lockfältet Mtx, dels ock ntfartsliuje-
hlockfältet B/C vid X, samt lämnas »återgivande» till sist
nämnda station. I bloekfältens B/C och D-i fönster framträda
därvid åter vita signalplåtar och i blockfältets Mtx fönster
röd signalplåt. Härefter befinna sig samtliga apparater åter
i normalställning, och medgivande för en ny tågfart i endera
riktningen kan lämnas.

För tåg i riktningen Y—X skola apparaterna handhavas
på analogt sätt.

(4) Har medgivande lämnats från Y till X eller tvärt om
för utsläppande av tåg till Y resp. X, kan, så länge förregling
av blockfältet Bj/Cj resp. Ej/F, icke ägt rum, nämnda med
givande återlämnas. Härigenom undvikas störningar i linje-
blockanordningarna för den händelse tågens ordningsföljd i
sista minuten behöver omkastas.

(5) Är linjen mellan stationerna uppdelad i tvenne block
sträckor, så är det å gränsen mellan dem befintliga linje-
blockstälivorket anordnat såsom dylikt ställverk vid linje
blockering å dubbelspårig bana (fig. 26). De å stationerna
befintliga ställverken erliälla i detta fall ytterligare två med-
givandeblockfält vardera, så att medgivande kan lämnas för
framsläppande på blockavstånd av ett eller två tåg i samma
riktning mellan stationerna.

Snmband meiiaa (1) Vid ställverk med såväl stationsblockering som linje-
BtatiouBbiockering blockeriug anordnas ett särskilt blockfält — svjnalforreglings-

framtvinga, att frigiven tågväg gcjiom förreg-
UigDalfUrregliDCB- i i ..t , . , . ® ^

mit). ""S vederbörligt stationsblockfalt i ställverket »avspärras»
efter varje infart å stationen.

(2) Signalförreglingsfältet är anordnat invid infartslinje
blockfältet och har gemensam blocktryckknapp med detsamma,
varigenom förregling av dessa fält äger rum samtidigt. I nor
malställning intager signalförreglingsfältet frigivande ställning
och tillhörande blockfönster visar därvid vit signalplät. Då
signalförreglingsfältet tillsammans med infartslinjeblockfältet,
efter det att blockspärrutlösning ägt rum och huvudsignalen
återställts till stopp (§ 23, punkt 11 och § 24, punkt 3), fÖr-
reglas, bliver hnvudsignalen förreglad i stoppstUllning utav
signalförreglingsfältet, varvid röd signalplåt framträder i sist
nämnda fälts blockfönster. Samtidigt med att, sedan veder
börlig tågvägshävstång återställts till normalställning, där
efter »avspärrning» av tågvägen verkställes genom förregling
av det mot tågvägen svarande stationsblockfältet, frigives
signalförreglingsfältet, varvid vit signalplåt åter framträder
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i detsammas blockfönster, och huvudsignalens förregling ge
nom sistnämnda fält upphäves.

(3) Verkställes däremot »avspärrning» av tågvägen, inwaw
infartslinjeblockfältet förreglas, kvarstår signalförreglingsfältet
i normalställning (vit signalplåt i blockföustret) vid förreg
landet av såväl stationsblockfältet som infartslinjeblockfältet.

§ 26.

För att framtvinga, att huvudsignal för tågväg, som leder Elektrisk vingkopp-
ut å bansträcka med linjeblockering, och å vilken två eller "ng ̂  semafor,
flera tåg följa tätt efter varandra, återställes till stopp efter
tågs utfart å blocksträcka, så att ett andra tåg å samma
tågväg icke kan genom huvudsignalens kvarstående i kör-
ställning medgivas att utgå å blocksträekan, innan det
föregående tåget lämnat densamma, förses dylik huvudsignal
(semafor) med elektrisk vingkoppling. Denna (fig. 28 och 29)
består av en magnetkopxding i förbindelse med semaforvingen
och är så anordnad, att vingen, då semaforen visar kör, utlöses
och automatiskt intager stoppställning genom medverkan av
det framgående tågets första eller sista hjulpar, allt efter
som nämnda koppling förbundits med i tågvägen utlagd räls
kontakt eller rälskontakt jämte isolerad räl.

IV. Siilverlictsaiiluggiiiug.ars liaiKlluivande, tillsyn
ocli underhåll.

§ 27.

(1) Över varje säkerhetsanläggning skall vara upprättad en Planritning,
planritning med tillhörande förregHngstabell, utvisande bl. a.: tågvägstabeUer.

spårsystemet och ställverkens lägen,
ledningarna mellan ställverk och samhörande signalin

rättningar, växlar, spårspärrar m. m.,
växlarnas och spårspärrarnas normallägen,
ifrågakommande tågvägar,
de lägen, i vilka vederbörliga viixlar, spårspärrar m. m.

äro förreglade för de olika tågvägarna,
den signalbild, som visas med vederbörlig huvudsignal,

då densamma ställes till kör för tågs framgående å viss tåg
väg, samt

tågvägar, som samtidigt kunna befaras.
(2) Därjämte visas i regel å planritningen skisser över

säkerhetsanläggningens ställverks- och blockapparater med
tillhörande elektriska ledningar.

(8) Betydelsen av å spårplan och i förregHngstabell an
vända beteckningar angivas å bifogade bilaga: Teckenförkla
ringar till planritningar över växel- och signalsäkerhetsan-
läggningar.
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Fig. 28.

Elelftrisk vingkoppliiig (Siemens & Halskes konstruktion).
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Fig. 29.

Elektrisk vingkopptiiig (A. E. G-.s konstruktion).
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(4) Därest så erfordras upprättas till ledning vid ställverks-
apparaternas handhavande vid tågexpcdiering tågvägstabeller
eller ock särskilda »Föreskrifter», vilka fastställas av Kungl.
Järnvägsstyrelsen.

(5) En växels resp. spårspärrs normalläge eller plusläge är det
läge, som visas å den för anläggningen gällande planritnin
gen och Ur i förreglingstabellen betecknat med +. Det mot
satta läget benämnes växelns resp. spårspärrens omlagda läge
eller minusläge och är i förreglingstabellen betecknat ined —.

§ 28.

Handhavandet av Vevapparat med tågvägsspärrar skall i regel handhavas
vevapparafc med följunclG sUtt:
tftgvHgespärrar.

Kär tåg skull framgå:

a) TågvägsspUrren utlöses — tågvägsspärrfönstret blir vitt.
h) lillses, att ifrågakommande växlar och spärspärrar in

taga de genom förreglinptabellen bestämda lägen samt att
vederbörliga kopplings-, växel-, spärspärr- och förreglingsvevar
äro rätt lagda.

Tägvägshävstången omställes — tåg\'ägsspärrfönstret
blir rött.

d) Signalvoven omlägges.

Sedan tåget framgått:

e) Signalveven återföres till normalläge.
f) TågvägsspUrren utlöses — tågvägsspärrfönstret blir

vitt.

g) Tägvägshävstången återställes till normalställning —
tågvägsspärrfönstret blir rött.

§ 29.

Handhavnndot av Stationsblockering skall i regel handhavas pä föliande sätt:
stationBblockering "
med t&gvagsför- A. M ifrågalcoiiimaiMle iiuviulsignnler, växlar och spjirspärrnr

ä«*o färbuiKliio iae<l endast ett ställverk, vars hlock-
ni)parat samarbetar med en u annat ställe

anordnad stationsblockappnrat.

yär tåg skall framgå:

Nychelapparaten.

a) Mot tågvägen svarande blockspärr utlöses — spegel
fältets fönster samt blockspärrfönstret å stationsblockapparaten
bliva vita.
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StaUonshloclcapparaten.

Ij) Lystringssignal gives till ställverket.

Ställverket.

c) Svarssignal gives till stationsblockax>parateu.

Stationshlocka2)2)ara(en.

d) Mot tågvägeii svarande blockfält förreglas, varigenom
det samarbetande blockfältet i ställverket frigivas — block-
fönstren bliva vita. ^

Slällverket.

e) Tillses, att ifrägakommande växlar och spårspärrar in
taga de genom förreglingstabellen bestämda lägen samt att
vederbörliga kopplings-, växel-, spårspärr- och förreglings-
hävstänger äro rätt lagda.

f) Tågvägshävstången omatälles.
g) Tågvägsförreglingsfältet förreglas — blockfönstret blir

vitt — varigenom, då samarbetande blockfult är anordnat i
stationsblockapparaten, detta fält frigives — blockfönstret
blir vitt.

h) Signalhävståugen omlägges.

Sedan tdyet framgått:

Ställverket.

i) Signalhävstången återföres till normalläge.

Staiionsblockap2)araten.

j) Till tågvägsförreglingen hörande blockfält förreglas,
varigenom det samarbetande blockfältet i ställverket fri
gives — blockfönstren bliva röda.

Ställverket.

k) Utlösning av det till tågvägsförreglingen hörande block
fältet avvaktas — blockfönstret blir rött.

1) Tågvägshävstången återställes till normalställning.
m) Mot tågviigeu svarande blockfält förreglas, varigenom

det samarbetande blockfältet i stationsblockapparaten frigives
— blockfönstren samt spegelfältets fönster å nyckelapparaten
bliva röda.
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Ii. Då ifrågJikotmnaiKJo huvinlsig-iiuler, vlixlar oeSi spårsnilrrar
liro förbinuliia mod tviiiiiie stilllverk, rars l>lookii])i)arator sam
arbeta med varandra men ieke med iing-oii särskild stations-
b)ockn|)])arat. Det ställverkj från vilket if'råg:akomiiiande linviid-

signalcr manövreras, beniimnes .sljjnalcriiig-.sställef.

När täg shalf frmnyå:

SignaleriiiijssUilht.

a) Lystringssignal gives till det andra ställverket.

Det andra ställverket.

h) Svarssignal gives till signaleringsstället.
c) Tillses, att ifrågakommande växlar och spårspärrar in

taga de genom förreglingstabollen bestämda lägen samt att
vederbörliga växel-, sparspärr- och förreglingshävstänger äro
rätt lagda.

(1) Tägviigshävstångeu omställes.
e) Mot tågviigen svarande blockfält förrogias, varigenom

det samarbetande blockfältet vid signaleringsstället frigives —
blockfönstren bliva vita.

Signaleringssfällei.

f) Tillses, att ifrågakommande växlar och spårspärrar
intaga do genom förreglingstabollen bestämda, lägen samt att
vederbörliga kopplings-, växel-, spårspärr- och förreglingshäv
stänger äro riitt lagda.

g) Tågvägshävstangen omstiilles.
h) Tågvägsförreglingsfiiltot förreglas — blockföiistret blir

vitt —, varigenom, då samarbetande blockfält är anordnat i
det andra ställverket, detta fält frigives — blockfönstret blir
vitt.

i) Sigiialhävstången omlägges.

Sedan tuget framgått:

Signaleringsstället,

j) Sigualhävstången återföres till normalläge.

Det andra ställverket.

k) Till tågvägsförreglingen hörande blockfält förreglas,
varigenom det samarbetande blockfältet vid signaleringsställot
frigives — blockfönstren bliva röda.
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Sifpialeringsfitullet.

1) Utlösning av det till tågvägsförreglingen hörande
blockfältet avvaktas — blockföustret blir rött.

m) Tåg\'ägshävståugen äterställes till normalstUlIning.

Det andra ställverket,

n) Ljstringssignal gives till signaleringsstället.

Sujnalcringsstället.

o) Mot tågvägen svarande blockfält förvcglas, varigenom
det samarbetande blockfältet i det andra ställverket frigives
— blockfönstren bliva röda,

Det andra ställverket,

p) Tåg^digshävstången äterställes till normalställning.

C. ])ft ilVågiikomniaiule liuvutlsijirnaler, vUxlai- och spårspuiTar
äro förbundna med tväime ställvork, vars blockapparaler

samarbeta med varandra samt med en särskild

stalloiisbloekapparat.

\är tät/ .s/caif framgu:

Xgckelapparalen.

a) Mot tågvägen svarande blockspärr utlöses — spegel
fältets fönster samt blockspärrfönstret å stationsblockappa-
raten bliva vita.

Stationshlockapparaten.

t)) Lystringssignal gives till signaleringsstället.

Signalerhif/sstället.

e) Svarssignal gives till stationsblockapparaten.
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Stationsblocicapparaten.

d) Mot tågvägen svarande blockfält förreglas, varigenom
det samarbetande blockfältet vid signaleringsstället frigivas
— blockfönstren bliva vita.

Signaleringssiället.

e) Lystringssignal gives till det andra ställverket.

Det andra ställverket.

f) Svarssignal gives till sigiraleringsstället.
g) Tillses, att ifrågakommande växlar och spårspärrar in

taga de genom förreglingstabellen bestämda lägen samt att
vederbörliga växel-, spårspärr- och förreglingshävstänger äro
rätt lagda.

h) Tågvägshävstången omställes.
i) Mot tägvägon svarande blockfält förreglas, varigenom

det samarbetande blockfältet vid signaleringsstället frigives
— blockfönstren bliva vita.

Signaleniigsställct.

j) Tillsos, att ifrågakommande växlar och spårspärrar in
taga de genom förreglingstabellen bestämda lägen samt att
vederbörliga kopplings-, växel-, spårspärr- och förreglingshäv
stänger äro rätt lagda.

k) Tågvägshävstången omställes.
1) Tågvägsförreglingsfältet förreglas — blockfönstret blir

vitt —, varigenom, då samarbetande blockfält är anordnat i
stationsldockapparaten, detta fält frigives, — bloekfönstret
blir vitt.

m) Signalhävstången omläggas.

.Sedan fdf/ef framf/äft:

Signaleringsstöllet.

n) Sigualhävståugen återföras till normalläge.

Staiionshlockapparaicn.

o) Till tågvägsförreglingen hörande blockfält förreglas,
varigenoni det samarbetande blockfältet vid signaleringsstället
frigives — blockfönstren bliva röda.
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Signcderingsstället.

p) Utlösning av det till tågvägsförreglingen hörande
])Iockfmtet avvaktas — blockfönstret blir rött.

r) Tågvägshiivstangen återstUlles till norraalställning.

Oei andra atällverkd.

s) Lystringssignal gives till signaloringsstället.

SifinalerhKjssi.äUet.

t) Mot tågvägen svarande tvänne blockfält förreglas, var
igenom samarbetande blockfält i såväl stationsblockappa-
raten som det andra ställverket frigivas — blockfönstren
samt spegelfältets fönster å uyckelapparateu bliva röda.

Det andra ställve^'ket.

u) Tågvägshävstångeu återställes till normalställning.

30.^'=)

Linjeblockering å dnbbelspårig bana skall i regel hand
havas på följande sätt:

Avijångsstalionen (ställverket å den plats, dar tåget
utgår å blocksträckan).

a) Åtgärder vidtagas på sätt i § 29 föreskrivits under
rubriken: »När tåg skall framgå», varvid utfartssigiialens häv
stång således omlagts,

h) Lystringssignal gives till ankomststationen (ställverket
vid blocksträckans andra ände), då tåget avgår.

c) Om utfartssignalen är försedd med elektrisk ving-
koppling, avvaktas, att signalen av sig själv återtager stopp
ställning.

d) Utfartssignalons hävstång återföres till normalläge.
c) Utfartslinjeblockfältet förreglas, varigenom det sam

arbetande infartslinjeblockfältet vid ankomststationen frigives
— blockfönstren bliva röda.

f) Övriga i § 29 under rubriken: »Sedan tåget framgått»
föreskrivna åtgärder vidtagas.

*; Vad .som i dminii § siiges om infarts- resp. utfiirtssignal giiller
ilven betriiffamlc huvud.signal vid blockpost på .så siltr,, att dylik-
signal iir att ansö .såsom infarts-signal, då tåg lämnar l)lockstriicka,
samt lufurtssignal. då tåg utgår å l)lockstrilcka,
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Ankomstsiuiwnen (ställverket vid blockstråckans
andra ände).

<l) Åtgärder vidtagas på sätt i § 29 föreskrivits under
rubriken »När tåg skall framgå», varvid infartssignalens häv
stång således omlagts.

Il) Utlösning avinfnrtslinieblockfiiltets blockspärr avvaktas.
i) Infartfisignalens liävstång äterföros till normalläge.
./) Infartslinj(d)lockfältet förreglas, varigenom dels det

samarbetande utfartslinjeblockfältot vid avgångsstationen fri-
gi-^res - blockfönstreu bliva vita — dels signalförreglinp-
fältet å ankomststationen förreglas — bloekfönstret blir rött.
Denna förreijlinij fiw dock vidtai/os endast om idjjet mcdfovi sluf-
s-ignal.

k) Övriga i § 29 under rubriken: »8edan tåget framgått»
föreskrivna åtgärder vidtagas. — Signalförreglingsfältet fri-
gives — blockfönstret blir vitt — i samband mod förreglingen
av det mot tågvagen svarande stationsblockfältet.

31.

Hamihavandet nv Linjeblockoring å enkelspårig bana skall i regel hand-
linjeblockering u hayas på följande sätt, då tåg skall framgå mellan tvänne
eiik.-ispurig bnna. och linjen mellan dessa utgör endast en blocksträeka.

Avgängsstaiinnen.

a) Lystringssigiial gives till ankomststationen.

Ankomststationen.

h) Svarssignal gives till aA'gångsstationeii.
c) Blockfältet Mt (Medgivande till) förreglas, varigenom

blockfältet Mf (Medgivande från) vid avgångsstationen frigivas
— blockfönstren bliva vita.

Avgå7igssiationcn.

d) Åtgärder på sätt i § 29 föreskrivits under rubriken;
»När tåg skall framgå» vidtagas till och med tågvägshäv-
stångens omstiillande.

e) Avbrottsblockfältet förreglas — blockfönstret blir vitt.
f) Utfartssignalens hävstång omläggas.
g) Ijystringssigual gives till ankomststationen, då tåget

avgår.
h) Om utfartssignalen är försedd med elektrisk ving-

koppling, avvaktas, att signalen av sig själv återtager stopp
ställning.
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i) Utfartssignalens hävstång återföres till nornialläge.
j) Utfartslinjeblockfältot förroglas, varigenom dels block-

fiiltot Mf vid avgångsstationGn torreglas och avbrottsblock-
fältot därstädes frigives, d(ds infartslinjebloclcfältet And au-
k<)mststa.tionen frigives — samtliga bloekfönstren bliva röda.

k) Övriga i § 29 under rubriken; »Sedan tåget framgått»
föreskriAuia åtgärder A-idtagas.

ÅiikoiitNlsfulionen.

I) Åtgärder vidtagas på sätt i § 29 föreskrivits under
rubriken: »När tåg skall framgå», varvid infartssignalens häv
stång sålcdc.s omlagts.

m) Utlösning av infartslinjebloekfältets blockspärr avvaktas.
n) InfartssignulenK hävstång återföres till normalläge.
o) Infartslinjeblockfältot förreglas, Auirigenom dels det

samarbetande utfartslinjebloekfäitet vid aA-gångsstationen fri
gives — blockfönstren bliva A-ita —, dels signalförreglings-
fältet å ankomststationen förreglas och blockfäitet Mt där
städes frigives — blockfönstren bliva röda. JJeinta förye<iling
fftr (lock ridlagas e/zdrw/, niii, laget wedfört slats-igiial.

p) Övriga i § 29 under rubriken: »Sodan tåget framgått»
före.skrivna åtgärder vidtagas. — Signalförroglingsfältet fri
gives — bloekfönstrot blir vitt — i samband imtd förreglingen
av det mot tagvägen .SAmrando stationsblockialtet.

§ 32.

(^1) Reservnycklar till i säkerhotsanläggning ingåonde kon- iieservnyckiftr till
trollås (§ 16), tågvägsspärrar (§ 6, punkt 8) eller nyekolapparat koiitrolluB. tägviigs-
(§ 21, punkt 9) skola, vederbörligen plomberade, förvaras
vid anläggning.splatsen å lämpligt ställe, som trafikins])ektören
eller — ifråga om sidospår eller lastplats, där banvakt uppe
håller platsvakttjänsten — baningenjören bestiinimer,

(2) Därest nyckel till kontrollås, tågviigsspiirr eller nyckel
apparat skulle vid anliiggningons begagnande fursturas eller
förkomma, skall plomberingon till motSA"arande reservnyckel
UA* vederbörande stationsföreståndare eller platsvakt brytas,
och reservnyckeln uttagas för användning i den förra nyckelns
ställe. Ny reservnyckel skall genom vedcrbörando trafikin
spektörs eller baningenjörs försorg anskaffas, dock först sedan
vederbörligen utretts, att eventuellt förkonimcn nyckel icke
kan tillrättaskaffas.

Den personal, soiii handharer ngcklar till konirollds. tågvägs-
spärrar eller injckelapparat, är ansvarig för, att aldrig Jlerainjcklar
av varje slag Jinvas iillgängligu lill brak än del antal, som för
säkerhetsanläggningens vederhurruja. skötsel erfordras. Onödigt bry
tande av nyckelplomh och samtidigt innehavande av jlera nycklar
av samma slag än som enligt ovanstående är tillåtet, skall anses
såsom tjänstefel av Siuirare beskafenhef.
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§ :i3.

Piomboring. (!) Följiiiule Hijparater och inrättningar skola vara plom
berade, näniligon:

nppkörningsanordning å växelhävstång resp. växelvev till
växel, som ej är jämväl lokalt omläggbar,

eventuellt l)ofintlig uppkörningsanordning å spårspärr-
hävstång resp. spårspärrvev,

förreglings(;lementer å ställverk med hiivstänger'-'-), såframt
elementerna ej äro inrymda i särskild skyddslåda,

skyddslåda till förroglingselementer å ställverk med hiiv-
stängor,

ställverks hiivstänger resp. vevar tillhörande bultar, genom
vilkas uttagande det avsedda beroendet mellan hävstängerna
resp. vevarna kan upphävas*),

skyddslådor till mekaniska och eloktri.ska spärranordnin
gar å ställverk,

blockfönster till elektriskt blockfält,
uödfallsntlösning till elektrisk blockspärr,
nödfall.sutlösning till likström.sbloekfält,
elektrisk blockapparat tillhörande skruvar och bultar m. m.,

gononi vilkas frånskrnvaiide resp. uttagande öppnandet av
blockapparaten möjliggöres,

lodningsskivor, å vilka elektriska blockledningar äro in
kopplade, samt

reservnycklar till kontrollås, tågviigsspärrar och nyekel-
apparat.

(ä) Plomb å ställverks- eller blockapparat får mod do undan
tag, som nedan omnämnas, icke brytas annat iin då så erford
ras för tillsyn och nnderhåll av apparaterna och endast utav
därtill av vederbörande banbefäl förordiiad person.

(3") Brytande av plomb till blockfönster och förändring för
hand av l)lockfälts ställning får av den, som handhaver
blockapparaten, verkställas efter erhållen tillåtelse därtill av
vederbörande stationsföreståndare i det fall, att på grund av
felaktigheter i de olektri.ska anordningarna hinder i tågtrafiken
eljest sknlle uppstå. BlocJ>fält, som sfanarhe/ar mal (hilikt fält
i animii hlockapparat, fåv icUe fö}' hand omställas utau
i samråd mod de», som handhaver sislnämnda hlorkapparat.

(1) Brytande av plomb å nödfallsutlösning till elektrisk
blockspärr eller till likströmsblockfält samt utlösning för hand
av nämnda spärr resp. fält får efter tillåtelse av vederbörande
stationsföreståndare verkställas av den, .som handhaver block-
apparaten, i det fall, att i anledning av felaktigheter i de

='V Anoröningni; fiir plombecing iiro ej vidtagna i'i oa del ställverk
av äldre inodcli. Ändring härav sker i don mi\u ombyggnad eller
utvidgning av stullverkon äger rum.
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elektriska anordningarna blockspärren resp. blockfältGt icke
blivit på vederbörligt sätt utlöst.

Anm. Angående tillstånd art bryta plomb till reserv
nyckel till kontrollås, tågviigsspilrr eller nyckelapparnt bftn-
visas till § :-J2.

(5) Har plombering å ställverks- eller blockapparut eller å
ledniugsskiva för elektriska blockledningar blivit bruten av
annan anledning än för tillsjn ocli underhåll av apparaterna,
skall vederbörande stationsföreståndarc! därom ofördröjligen
underrättas, och åligger det denne att med angivande av
orsaken till piomboringens biytande inrapportera händelsen
till trafikinspektören, genom vilkens försorg rapporten skall
delgivas baningcnjören och, beträfl'ande do elektriska anord
ningarna, telegrafingenjörcn.

(6) Den, som i och för tillsyn och underhåll av appa
raterna brutit plombering, skall förnya donsamma omedelbart
efter slutad förrättning. I alla andra fall skall bruten plom
bering förnyas genom trafikinspoktörons försorg, vilken dock
ilger att beträffande mera vittomfattande Scäkorhetsanlägg-
ningar vid större stationer upx)draga åt vederbörande stations-
föreståndare att ombesörja och ansvara för apj>arateriuis x)Iom-
hering.

§ ö-l.

(1) Hävstång för lokal omläggning av centralt omläggbar
växel skall vara frånkox)i)^ad och hållas låst. då densamma
ej skall användas för växelns omläggning.

(2) Undantag härifrån medgives beträffande växel, som
för varje av densamma beroende tägväg är kontrollförreglad
medelst förreglingshjul (§ 12, x)unkt 1, e), ävensom hoträffande
växel, vars hävstång eller vev å ställverket ej är up))k()rhar

71 i förreglat läge (d. v. s. vid omställd tågvägshiivstång
eller omlagd signalvev).

båaniiig nv hiiv-
stuiig fOr lokul
omlUggning ftv

iipntrnU. omlliggbar
vilxfil.

Bo.

Då dubbelspårig bana trafikeras såsom enkelspårig, får HuviuiKignuis
hiivudsignal, som står i förbindelse mod växelförreglingsanord-
ning, icke användas för visande av körsignal för tåg, som suso.n'
.skall framgå å högra spåret i farriktningen. enkelspårig.

§ 36.
Föreskrift. (lUrest

tåg. BOiii ])na6prar
Därest tåg, som jiasserar linjoblockställverk (ställverk med

linjeblockanordningar), saknar vederbörlig slutsignal, skall
signalkarlen ofördröjligen underrätta stationsföreståndaroii vid vederbörlig
fraiiiförliggaude station oni förliållandot, och får den block- Rintaignal.
sträcka, som tåget lämnat, icke frigivas (d. v. s. »återgivande
får icke lämnas till bakomliggande linjeblockställverk), förrän
niimnda stationsföreståndare meddelat, att vagnar icke kvar-
lämnats å blocksträckan.

V



§ 37.

Föroskrift, dUrest Måsto Vagnar kvarlämnas av tag, som stannat å block-

som^tnnnat odi signalkarl vid linjoblockställvork jämlikt § 79 i
inookltrLka^"^ säkGrbetsordningeii därom imderrättats, fä linjoblockerings-

åtgärder icke vidtagas förrän de kvarlämnade vagnarna av
hämtats.

38.

FOrt-skrift vid

Hnjebloekuring för
tåg skall

samma spår
utgå å blocksträcka och därifrån åter-
till utiränusstället (t. ox. arbetståg), fä

(1) Om
vända å ....

linjeblockcringsätgärder icke vidtagas.
(2) Om tåg påskjutos av lokomotiv, utföros linjoblookoring

i vanlig ordning, men far, i den händelse x)askjutningslokomo-
tivet skall återgå å blocksträckan till utgångsstället, ett efter-
följand(^ tåg icke utsläppas, förrän nämnda lokomotiv åter
kommit.

utfiivtaspåret, samt

för puskjiitiiingslok.

ÅtKimi. durost vid Måsto vid liujoblockstäHverk tag intagas å resp. ut-
hnjeiilockstuiiverk g|:£pp,jg gp?^j.^ yji|-y^ jjå gruud av stiillvGrksanord-

.itauippe^från anoål" Icörsignal icke kan givas, skall för ankommande
spår iiii tågviig. t^g, mlati detsamma passerat don med ställverket samhörande

växelgruppen, och för avgående tåg, innan dcdsanima tillätes
avgå, infarts- resp. ntfartssignal ställas till kör och omedel
bart åter till stopp, samt diirofter linjeblockeringsåtgärder vid
tagas, som om infarten resp. utfarten ägt rum i)å vanligt sätt

i? 40.

Dubbolspurig bana Därest dubbelspårig bana, å vilken linjeblockering är in-
nied lin.iei.lockermg, rättad, trafikeras såsom <Mikel8pårig, skola linjeblockeringsåt-

gärder vidtagas endafit för de tåg, som framgå å det vänstra,
spåret i farriktningen.

tratikorad såsom

enkelspårig.

Stotioiisföreståu-

daros åligganden.

§ 41.

(1) Det åligger stationsföreståndare utt betriiiTande växel-
och signalsäkerjietsanläggning, Jämte annat, övervaka:

att stiillverkspersonal blir vederbörligen ins1;nierad, innan
densamma användes i ställverkstjiinst, samt att stiillverks- och
blockapparater handhavas på sätt i vederbörliga, tiigviigstabel-
ler eller i särskilda »Föreskrifter» föreskrivcs,

att till anläggiiingon hörande apparater vederbörligen
putsas och vid behov smörjas, samt att rörliga apparatdelar
hållas fria från snö och is,

att snygghet och ordning iakttagas i ställvorkshus, samt
att anläggningen i övrigt handhavas i enlighet med såväl

denna instruktion som för anläggningen eventuellt utfärdad
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särskild instruktion eller för särskilda fall meddelade före
skrifter.

(2) Å mindre station åligger det stationsföreståndare att,
i den mån tjänsten i övrigt sådant medgiver, vid tågexpediering
sjfilv liandhava ställverks- resp. bloekapparater.

(3) Är ställverk försett med tågvägs.spärrar (§6, punkt 8),
skall stationsföreståndare själv hava hand om den för spärr-
rarnas utlösning avsedda nyckeln.

§ 42.

(1) Det åligger vid ställverk tjänstgörande personal: st:iilverlc8-
att handhava ställverks- och bloekapparater på sätt i

vederbörliga tågvägstabeller eller i siirskilda »Föreskrifter» "
förcskrives,

att. därest icke annan person därtill beordrats, ombesörja
tändning, släckning och skötsel av lyktorna till de med ställ
verket samhörande huAnidsignaler, växlar, spårspärrar och
vägbommar,

att, likaledes därest icke annan person därtill beordrats,
verkstiilla nödig smörjning av sådana, rörliga delar till ställ-
verksa])parat, som icke ligga inom plonibcring (jämför § 45)
ävensom av vinkelhjul, ledningatrissor, spännverk. växelom-
läggningsinrättningar, förreglingshjul, växellås, spärrskenor,
signalinrättningar (inkl. försignaler) och andra till anlägg
ningen hörande apparater, samt att hålla rörliga delar till
nämnda apparater fria från snö, is och orenlighet, samt

att hålla ställverks- och blockapparaterna väl putsade.
(2) Ställrerksper.-ional skall särskilt Iteakfn, att omläggning av

växel från ställverket icke får verkställas, då låg framgår eller
växlingsrörelse äger rum över densamma, ävensom alt våld icke
får användas för omläggning av hävstång eller vev till ställverk,
därest sådan ondäggning icke kan verkställas med den kraft, som
vanligen erfordras, nian skall personalen i stället söka utröna an
ledningen härtill samt om möjligt undanrödjn hindret.

§ 43.

Lykta lill försignal skall, därest icke annorlunda särskilt TRndning, släckning
föreskrivits, tändas, släckas och skötas av tjänstgörande han-
vakt å den sträcka, varest försigiialen är uppsatt, och åligger
det vederbörande baningenjör att härom lämna banvakterna
erforderliga föreskrifter.

till försignftler.

§ 44.

I varje ställverkshus skola röd signalflagga, grön signal- Signalrodskap.
flagga, handsignallykta och knalldosor ständigt vara tillgäng
liga. Ställverkshus vid plats, där växling kan förekomma,
skall därjämte vara utrustat mod signalhorn.

— 57 —



§ 45.
VnderliAll. (1) Uiulorhåll av växel- och sigiialsäkerhctsanläggningar

skall verkställas genom baiiavclelningens försorg, och utövar
vederbörande baningenjör uppsikt över de mekaniska appara
terna samt vederbörande telegrafingenjör över de elektriska
apparaterna.

(2) De mekaniska apparaterna skola genom baningenjörens
försorg och de elektriska apparaterna genom telegrafingen
jörens försorg tillses minst en gang i månaden, och skall
särskild uppmiirksanihet därvid ägnas de delar av anlägg
ningen, vilka till följd av i § 33 föreskriven plombering ej
äro för stationspersonalen tillgängliga.

(3) Särskilt skall iakttagas,
att kontrollanordningar å växel-, spårspärr- och förreglings-

iiävstänger, å spännverk befintlig spärranordning, vid växel-
omläggningsinrättning anordnad spärrinrättning samt å sema
for och försignal befintliga stoppanordningar för ledningsbrott
hållas i sådant skick, att de städse kunna fungera på av
sett sätt,

att tappar och lager till rörliga apparatdelar uoggrannt
rengöras minst en gång om året,

att utslitna ståltrådslinor i de mekaniska ledningarna i
god tid utbytas,

att förreglingsanordning vid växel iir så injusterad, att
förregling av växeln icke kan äga rum, om ett föremål av
5 mni. tjocklek eller därutöver förefinnes mellan stödräl och
auliggande tunga,

att växellås i växel minst 2 gånger om året avprovas
med 5 mni. mellanlägg (se § 13, pxinkt 1),

att stödräler till i förregling intagna växlar äro säkert
och riktigt fastade å tillhörande växelphltar,

att signalplåt till försignal är så reglerad, att donsamma
inställer sig riktigt i sina ändställningar,

att riiiskontakter och elektriska vingkopplingar arbeta
pålitligt, samt

att isolerade räler, batterier och elektriska ledningar
hållas i fullffott stånd.

46.

Fel !v växel- och

HigtialsäkerhetB-
nnlilggiiing.

(1) Uppstå felaktigheter å växel- och signalsäkorhetsan-
läggning, skall anmälan därom genast göras till vederbörande
stationsföreståndaro, vilken skall utfärda nödiga föreskrifter
för tågens siikerbet, till dess att genom vederbörande ban-
befäls för.sorg felaktigheterna blivit avhjälpta.

(2) Äro felaktigheterna av sådan beskaffenhet och om
fattning, att ändring av under normala förhållanden tillåten
tåghastighet å de med anläggningen samhörande tägvägarna
erfordras, skall statiousföreståndaren omedelbart anmäla för
hållandet till trafikinspektören.
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§ 47.

(1) Måste Tid underhålls- eller ändringsarbetes utförande SiikerUetsätgUrder
befintlig förregling av växel, spårspärr eller rörlig bro brytas,
eller måste från ställverk manövrorad hnvud- resp. manöver
signal eller med hnvudsignal förbunden försignal frånkopplas,
eller måste eljest befintligt samband mellan signaler, växlar,
spårspärrar etc. upphävas, vare sig i mekaniskt eller elektriskt
hänseende, får dylikt arbete icke påbörjas utan att såväl
vederbörande ställverkspersonal som stationsföreståndaren
därom miderrättats; skolande, därest trafiksäkerheten så
fordrar, särskild bevakning anordnas å arbetsplatsen under
den tid arbetet pågår. '

(2) Sedan arbetet är avslutat, skall meddelande härom
lämnas till såväl ställverkspersonalen som stationsföre-
ståudaren.

§ 48.

(1) 1 ställverkshus samt hos vederbörande stationsföre- instruktioner m. m.
ståndare skola, förutom demia instruktion, följande iustruk- lillgUngliga.
tioner m. m. ständigt vara tillgängliga, nämligen:

för säkerhetsanläggningen gällande särskild instruktion,
därest sådan utfärdats,

för säkerhetsanliiggningen gällande tågvägstabellor eller
särskilda »Föreskrifter-', diirost sådana utfärdats, samt

Över säkerhetsanläggningen upprättad planritning mod
tillhörande förreglingstabell.

(2) Bärjämte skall anslag enligt form. n:r 243 a rörande
förbud mot förtidigt återställande av hnvudsignal till stopp
alltid finnas uppsatt i ställverkshus eller, därest ställverket
ej är inrymt i särskilt hns, å annan lämplig plats å stationen,
allt för så vitt icke anslagets innehåll strider mot den för
säkerhetsanläggningen eventuellt utfärdade särskilda instruk
tionen.

Stockholm den 23 april 1914.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

AXEL GEANHOLM.

E. G. WlNDAUL.
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Teckenförklaringar
till planritningar över växel- och signalsäkerhetsanläggningar.

Spårplan.

mtäi^'*3':^o//uer/r-

hställvorksluis.

Fristaonde ställverksapparat (i regel
vevapparat).

Ä vägg i ett mindre hus anordnad
vevapparat.

I

(f:
II

II

ii 3

1) Mekanisk ledning, bestående av
.ståltråd med o mm:s diameter.

2) Mekanisk ledning, boståeiido av
ståltråd med 4 mm:s diameter.

3) Lodningsstoipar för över marken
förlagda ledningar.

4) Ledning-sstolpar för under marken
förlagda ledningar.
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Växeln ligger i normalläge för rak
spår.

Växeln ligger i normallUge för k\irv-
spår.

Växeln n;r 3 a ligger i nornialläge för
rakspår.

Växeln n;r 3 b ligger i normalläge för
knrvspår.

ei (ö 9^

Av växlarna n;i- 6 a/b ligger

a i normalläge för knrvspår,
b » » » raksijår.

Av växlarna n:r 6 c/cl ligger

c i iiormallilge för rakspår,
?> » knrvspår.

\/å'jKe//yA .

/eU-^r: ̂  o/or.

Växel, endast centralt oniläggbar och
försedd med växellykta (mekanisk
ställverksanläggning).

Växel, endast centralt omläggbar och
försedd med växellykta (elektrisk
ställverksanläggning).
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C
^^are:^yr/W.

*rzoXor.

Växellykta, på grund av bristande
utrymme uppställd på lämpligt av
stånd från växelspetsen.

Växel, centralt och lokalt omläggbar.

Växel, endast lokalt omläggbar och
förreglad medelst förreglingshjul.

Växelspärrskena.

Växel, centralt och lokalt omläggbar,
försedd med växellykta och växel-
spärrskejia samt förreglad medelst
förreglingshjul.

ypårspärr, endast centralt omläggbar
(mekanisk ställverksanläggning).

Spårspärr, endast centralt omläggbar
(elektrisk ställverksanläggning).
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4S/:>M

/Yor/no/Za^ei^s^ore/^^arro/-

Sparspärr, endast lokalt omläggbaroeli
förreglad medelst fÖrreglingshjul.

y*SZa//^ocZr. Si":nalställbock med direkt växelför-
O

reijlins:.

/fa^/ro/Zcrls Zf.

l*-<SZa//6ac/r.
-xltx.-

Signalställbock, försedd med kontroll
lås.

Viixel, endast lokalt omläggbar ocli
föiTGslad medelst kontrollås.

/yorrna//ooe.>i^åreZ-.s/:>å'rraZ Sparspärr, ondast lokalt omläggbar
11 Z förroglad medelst kontrollås.

Vägbomraar.
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■g ^ EiiTlngad semafor.

cfc^c^

Tvåvingacl

Trevingad

Eiiviiigad semafor med elektrisk ving-
koppling.

^fbbé—I TväTingad semafor med elektrisk
viugkoppliiig för båda vingarna.

■Semafor för signalering till tåg i mot-
^  e I satta tågriktningar (två envingadeI  .. Bc: 1 semaforer med gemensam signal-

Semafor för signalering till tåg i mot
satta tågriktningar (två envingade
semaforer med gemensam si<rnal-

,  , a mast), anordnad för direkt växelför-
^/for}/ro//a^. regling och försedd med ett kon

trollas.

Försignal.

(D—I
Manöversiirual.

—<
Skivsiffnal.

Isolerad räl.

iiUlskontakt.
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Förreglingstabell.

Rubrik. Tockeu och dess betydelse.

Växelo. spårspärrhärstänger"! I + I
»  » » vevar y ^
»  » » ställare )

[Växel- eller spårspärrhävstång] fastlåst
'  " » » vev > i nor-

»  » ställare 1 inallHge.

hävstångl fastlåst
vev ! i omlagt
ställare j

Förregling medelst förreg-
liugshjiil i förregling.s- .
eller signalledning.

+
Växel eller spårspärr förreglad i uor-

malläge; rörlig bro förreglad i läge
för uppbärande av tåg.

växel eller spårspärr förreglad i om-
lasrt läffe.

Förregling medelst kontrol- |
lås.

Växel eller spårspärr CÖrreglad i normal
läge.

»  » » » i omlagt
läge.

Kontrollås. +
Kontrollåset är låst, och nyckeln bort

tagen från detsamma

Kontrollåset är öppnat, och nyckeln
kau icke frigöras från detsamma.
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Rubrik. Tecken och dess betydelse.

Tågvägshävstänger.

Tågvägs-signalställare.

(Tågvägshävstången \ omställd för ifråga-
\TågvUgs-signalställaren j varande tågväg.

OmstUIlntag av / tägvägshävstängen \
tågvägs-signalstallarenj

behörig tågväg förhindrat.

Särskilda anordningar inom ställverks
apparaten vidtagna för förhindrande

ftägvägsliiivstängoiis I omställning
\tagvags-.signalstallarens}

för behörig tågväg.

Signaler.

1 ̂  ̂
1

+

Semafor, ställd på kör med 1, resp. 2 och 3
vinsar.

Manöversignal ställd på växling tillåten.

Sigiialbilden för kör resp. växling tillåten
kan icke visas.

Vägbommar. Vävbommarna nedfällda och förrevlade.
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Eubrik. Tecken och dess betydelse

Blockfält.

(

i®
P

o

<$>

Blockfältot befinner sig i
normalställning i frigi
vande ställning.

[Blockfältet befinner sig i
normalställiiing i förreg-

I  lande ställning.

Blockfältets ställning genom
blockeringsåtgärd föränd

rad, Oil
\ från fnmvande

till förreglande, resp.
O(1)

'(1)
från förrcglande till fri
givande ställning.

[Blockfältets förändring från
j  normalställning genom

blockeringsåtgärd för
hindrad.

Likströms bloekfält.

(g) • = block-

fönstret rött.

O = block-

fönstret vitt.

Tågvägs- /
spärrar

(mekanisk j
blockering). I

Tågvägspärr intager spärrande ställning; tillhörande
fönster rött.

Tågvägsspärr intager icke spärrande ställning; till
hörande fönster vitt.

Siffrorna 1, 2, 3 o. s. v. i förreglingstabell angiva den ordningsföljd,
hävstänger m. m. skola handhavas för ifrågakommande tågväg.
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