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a1 Bevgiligings- en bestr¡¡ings¿pparatuur.
================ === ==== = == ========= ==

1.1. OntwÍidceling var¡ d.e beveiligingsappar,atuur.
Ter ond.erscheid.i¡g kennen we: mechanische- elektrische- en
relaisappa.rs,tuu¡.
Een d.ee1 van d.e beveilingingsappa,ratuur in nederland. bestaat op
tlit ogenblik nog rrit mecha¡rische i¡rrichti¡gen, ì¡¡a,iìrtoe ook j¡r
zekere zi¡r het elektrische-stelk¡roptoestel gereken,L kan worrLen.
Hoewel blj d.eze toestel-len met hu¡i linealenkasten, handels, lcuk-
ies, stellcroppen en trekkers een hoge graed. van betrouwba^a¡heid
werd. berelktr kleven er d.esond.arJrs a¿¡r d.eze apparaten. nog we1
enige bezwaren met het oog op d.e verlangde graad van vei]Í6heid..
Zo wo¡d.t bv" de brer:k v¿Ln eell nokschroef i¡r d.e linealenkast n-iet
altijd. autonatisch gesignaLeenl en het breken va.n een trekclra¿d
is a1 menignaa,l cle a¿nleid.ing tot een ongeluk geweest.
Bij d.eze apparatur¡¡ is nog srechts in geringe mate sprake van een
autonratische storj.ngsmeld.ing.
Bii de moderr:e bevelllgingsinrichtingen zÍJn a-lIe mechanlsche on-
d"erlinge verband.en en kontroles d.oor elektrísche vervangen.
Er is naar gestreefd. on niet all-een d.e signalering van storingen
zo snel- a1s mogelijk is te d-oen geschied.erL, Íra.ar tevens het even-
tueel d.reígend.e geva^a"r ctat storingen ku¡¡reu veroorzaken, ornJ-d.-
ttellijk afdoende te bestríjden.
De mod.erne apparatuur ka¡r ond.e= á6n noemer worrd"en gebracht, d.oor
er d.e naa¡r @ a.a.n te geveno
Zij is onveffin met cLe mod.erne ontwikhelingen jrr
een spoorl.¡egbedrijfr wsÆËraa¡ steeds hogere eÍsen aangaanrìe snel-
heid-, stiptheid.¡ oornfort ê.d. worrlen gestelcl.
Deze geheel elektrische beveiligingen leveren aerunerkelijke voor-
d.elen op t.a.v. mancimale veiJ-igheid..
Door snellere en eenvoud.iger bed,iening en d.oordat d-e wissels ach-
ter d.e trei¡r. per: wi.ssel- rrrijkonen, kan. eerd.er een volgend.e trein-
beweging lngesteld. word,en.
Hierrloor worrcLt d.e capaciteit belar¡grijk verhoogd..
Een kenmerkend. verschii met d.e mechan-ische beveiligirrgsirr-ríchtin-
gen is het LosLaten van d.e regel om het beheersgebied. van een sei¡¡-
huis te koppelen a¿¡r d.e mate waa¡in clit 6ebied- ka¡r word.en overzien
en met nanleacht kan lçord.en bed.Íend..
De rel-aÍsb-.vei1igin6 is nj-et meer aan d.eze, wat men trad.itie zou
kunnen noemen gebonden. De elektricfteit zorgt ervoor dat onder a1-
1-^ weersornstand.ighed.en grote stukken emplacement op afd.oend.e wijze
cp een rrtableantrr kr¡nnen uo:rd.en overzien.
I)ez,e systemen sluíten tevens d.e mogel-ijt<heid. van botsj"ngen uitn welke
zouùen. kunnen ontsta¿n door het ten or¡¡echte bÍrurennemen van t,:ei--
nerl op sporen wel_ke bezet zijn.
Ook komt hierbij een valr de meest a¿;:trekhelijke ka¡rten van d.e re-
laisbeveiliging om de hoek kijken.
Iten lcan n1. mer:triere seirùruizen "oud.e stijlr' tot 66.n bedienirgs-
posÈ verenigen; nen kan zelfs meerdere re-l-aisbeveiJ-igíngen met do
d.a¿rtussen gele6en rrije-baan ged.eelten tc¡t 66n centri¡.Le beùienJr4;s*
post konbj¡reren.
Iff-eruit vl-oeit een mogeli,jkheÍd. 'bat aanzLenlijke besparj.::gen op
mee¡de.re gebieden voont,
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1.2. Soorten relaisbeveilfging.
De na¿:l relai-sbeveiriging wijst er al- op d.at d.e beveilising
door rniddel van rel-aisschakeJ-in¿¡en geschied.to

De ned.erland.se bs¡ening voor relais Ís relektro ma8netische
schakelaa"rt!.
Het prÍncipe is vrij eenvoudig; stuurt men door een spoel een
elektrische stroom, dan ontstaa,t er een magnetfsch veld..
fJzet, wat zÍch l¡r cLe omgevlng va¡r d.e spoel bevind.t, za1 aange-
trokken word.en.
Ond.er d.e spoel is een (i¡zeren) a¡¡ker scharnierend. opgeha.n{len.rs er nu vold-oend.e stroomd.oorga.ng d.oor ci-e spoel aan ãár het a¡r-
ke¡ aantreldcen.
-ûan het anlcer zijn kontakten gemonteenù welke met d.it anker krrl-
nen bewegen.
Het is d.us mogelijk om van een aa.ngetrokJren rel-ais (ar*er), kon-takten te la,teir sl-uiten en anc-ere te laten verbreken" 

- '

VaIt het relai.s a^f, d.an verbreken de tot clan toe gesloten kontalc-
ten en sLuiten d.e verbroken kontakten.
over d.eze kontakten vi¡rd.en nu de controJ.es en sturingen voor rre
beveiJ-iglng pieats"
Door de kern va¡r cle spoer op te vull-en met (zacht) i¡zer bereikt
men d.at de stroomd.oorg¿rng door d.e spoel geringer kan wor"den"
De d.oor d.e stroomd.oorgarig opgewekte læachtlljnen verplaatsen zich
namelijk genakkelijker cloor ijzer rlan door lucht"
De eerste relaisbeveÍligingen d.ateren vaì voor d.e 'bweede werefd-
oorlog.
vrije-baan ged.eelten, $aren toen reeds uitgerust met zg. auto-
mati-sch bLokstelsel.
Inplaats va¡r de nu bekend.e lichtseinen we¡rien toen elektrisch be-
vJogen a¡nnsein.en toegepast.
Thans (sinús 1g5o) Èeãnen r{e een volled.íg automatÍsh werkend. sy-
steeu, clat d.e lramd.elsna¿m NX-be'¡eilising ontv5_ng, zo genoemcl naar
de eNtrarice (begi::tcrop) en de exÍt (ãinãlorop), õár^=oruã 

"*n riJweg
voor eeR uit te voeren manoeuri:re, op een bedieningstoestel wordt
ingesteld"n
Een mj¡rder vergaarrde automatisering l-eid.d.e tot, i.n bepaalde geval-
lenr goed.kopele schakeli¡gen en mínd.er geconpliceerd.e app".=.u,to.,r=,
d.ie bekend. staat onder d.e naam $rÌ ler"ay beveilÍgíngene kortweg
AR-beveillgine genoemdo een overj-geãs dus feitetijk niet geheel
juiste benaming.
!ìen dergelfjke beveiliging moet als een vereenvoud.igd-e NX-beveili-
ging gezlen worrlen, echter werkend. volgens clezelfd.e principes als
deze.
De bed-iertend.e ma¡r moet hierbij enkele extra hand.elingen verrichten,(tri¡ moet nl, d.e.wisseIs, greñdels e:n d.ergelljken ret 

"^f"o.rcierlijkeknop.¡lerr bedi.enen) hra^arna, d.oor d.n¡kken van een begj¡- en eirrd.Icrop d.e
gewenste rÍjweg verd.er wordt op¡.;ebouwd. en gekontrolecrd-, hetgeen
resul-teren kani Ín een |tvcrorbi"jri.id.en toefîesfaa$L-" tonend seilr.
Een verder6aande stap naar central-iserj.ng r*as d.e invoerirrg v&n eeïr
systeenl van afstsJtd.sbestu¡ing, lirailrmee enkele rela,isbeveilÍgingr:n,
neestai va¿ het type IfXu vanuÍt é6n punt; lclrnnerr word.en gerliri-
geerd..
I)it punt wonlt cle centralepost of CVI-post genoend. zod"e.t het lrestu*
ringssysteem cle rraan kreeg lentrale Verkeers l,eieling.
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Deze bestr:ring op afstand. zou men op twee ma¡rieren ln:¡¡ren rrit-
voeren:
1e Door de relais van de stationsbeveillging jrr hwr totarÍteit

in d"e relalskaners op d.e CIIiI-post ond.er te brengen.
va.nuÍt d.eze post zou d.an na¿r elk wissel, elk sei¡ enz. Ínhet gehele verkeersgebiect een kabel moetån lopeno
Het bed.ienen va¡ wissels en seinen over 6gote afsta¡rd. is ech-te¡ al-leen nogelijk net hoge spanningen, en d.aa,rom niet aa¡r te
beveLen.
Ook vanwege d.e hoge kaberkosten is zorn pran noeilijft te re-
aliseren.

2e red.er statj-on heeft ter plaatse zljn eigen reraisrui-nten, van
wa¿ruit de kabers naar de seinen, wissels, grendels èÍrz¡ gaÍlrro
De bed.ieningsna.n op de cvrrpost geeft d..trr.v. drukJanopbeaiãn:ng
op een tableau opirachten aå,n de reraisschakelingen Í-n cle re-
laishuizen van de stations _(ook wer ond.erposten genoemd).
De sturÍng geschied.t over Cén ad.erpaar in een kabe1.
Een oplracht van de CVI-post gaat als een gecodeerrd bericht
m.b.v. elektrische irnpulsen d.e rrlijnil op.
Het is voorzien van een eveneens gecod.eerrr ad.res, wa¿¡d.oor het
slechts d.oor het þssf,sn'minggstation kan word.en gedecod.ee:¡d. en
verwerkt.
Nadat d.e opd.ra,cht is uitgevoerd, en zonodig a.l tijdens d.eze
uitvoerJ.ng, wo:rd.t van de ontstane toesta¡d.sverard.éring aan cle
CïI-post ned.ed.ellng ged"a^an.
Deze medettelingen (signaleringen) ga,an over hetzelfd.e aderpaar
a1s waar d.e o¡xlracht over ujtgega¿¡r.
Opdrachten (komando's) en med.eãelingen (slgnaleringen) nnnen,
zond.er erka^ar te h5nd.eren, f.iktijd.ÍÊ over d.it arler¡raar plaals-
vind.en.
0p een tableau kan de bed.ieningsnan waa;memerr of zijn oprlraoh-
ten uitgevoerd. word.en.

ïn een later stadil¡n zijn een aantal systemen ontworpen d.ie d.e ver-
zanelnaen¡ r/3Bs; vereenvoudlgd.e BeveÍligings en Beheersings !¡rsternend.ragen.
Deze systemen komen meestar voor op enkelsporige secund,ai¡e baårr-
vakken 'øa¿.r de treinenl_oop 3lg!. frequent is"
De ba.s.nvaksneLheden varÍëren van gO f/n IOJ m/n.
De beveillging loopt van station tot station waarbij het vrije-.
baanged.eelte niet op spoorbezetting gecontroleerd. uordt.
DÍt houdt d.us Ín, dat een vertrekkend.e trein eerst op het volgen-
de station bj¡nen moet zijn, voord.at een tweed.e treln kan vert¡ek-
ken.

De onde:srerlleli:re is als votgt:

VCVI," V.oreenvoudlgd.e öentrale Verkeers J,elding.
De stations welke d.oor d.e VCW bed.iend. r¡ord.en hebben over
het algemeen 2 sporen zod.at er trelnkrtrÍsingen lnrn¡ren plaats-
vj¡rden.
ïn d.e noimale stancl staat aan beirie zíjden varr het station
het inrijsein op rrveiligrr¡ waarbiJ gecontrolee:rd '¿¡orrit of het
wfssel ln tle ng¡n1gle. eÍ-Ãdg¡þ3g| ligt en of of er g:een spoorbe-
zettins is (o?-ffi" i-s.¡ t").
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r binrren en een

d.e uitrijseinen
De voor¡¡ae¡¡ùen hierbij zijn dat het tegengestelde uitrijsein
op het vorgende station niet bediend is en ¿at er zj_ch geentrei¡r tussen de stations bevindt.
Bij een vertrekkend.e trein hoort een abnormale wisserstand."i{et wissel- ¡noet d.us ongelegd word.eno
l)it kan op twee manj_eren gebeuren:
Ie. Met behulp van een vee::wissel.

De vertrektrende trelñ-îIlF-lbt wisser open (anrtt metzijn wlelflensen d.e wisseltongen om) waarbij, na hetverlaten va¡ het wissel, d.e tongen d.oor veeispa,ning
ten:g korren in d.e beginstand..
rn de norrnaLe stand heeft het wissel tongencontrole
d¡Ír,v. een tongencontroler¡r.
Deze controle is in het inrijsoin opgenomerre

2e. Drfl.Vr eeR wisse met voork tand.
3ij bed.iening van het uitr ijsein worrùt het wÍssel_ auto-
matisch na¿¡r d.e abnoruale (kromme) stand ged.irÍgeerd..
Na het 'lafrijdenl van het sei.n en het verlaten van de

TPH3.

CRVI,.

wÍsselsektie, roopt het wi.ssel (elektrisch) weer naar d-e
no:ma^1e stand. tenrg"
Het inrijsein komt nu, rnits geen spoorbezetti-ng, weer uit
d.e standrtstop".
Het wissel wordt omgelegd met behulp van de NSltr,r.¡issel-
steller, zod.at het mogeli.jk fs de wisserstand zoweL i-nhet in- a1s in het uitrijsein op te nemen. (voor IlsE steller

Ter pl.aatse bed.ien* Rel_ats Blokstelsel. zie toellch.ting)
Doonilat de machinist-ter ptãtse het u-i-trijsein bedient ka;nhet tableau en de bed.ieningsman achte::nege blijven.
i{et vertoont veel overeenkonst met het VCïL syiu"m.
om het uitrijsei.:: te bed.ienen nag zich geen trein t¡rssen
d.e stations bevj.nd.en, en mag, ook het tegengesteld.e rritrijsein
op het volgend.e station niet bed.j-end. zijn.
cver het a"lgemeen wo:¡d.en wissels net voorkeursta,nd. gebruikt.
schakeltechnisch komt men in d.e vcvl, en TpltB syste*ãn, de eir-cuits ult de ID( en CVf, beveilig,ing tegen.
CentraJ-e -Radio Verkeers Leld.ing.
zoars d.e na¿n aI zegt woi¿t de beriehtgeving onderhoud.en via.
e en radio-te1ef onie-verbind.ing.
ALl-e belanghebbend.e zoals nachinisten, lej-clers d.er werkza¿¡hecLen
enz. staa¡r rechtstreeks i-n verbind.ing met de verkeersl_eider"Bij dit systeem wortì.en geen in- en uitrijseinen toegepast,
maar krijgt de nachinist z.ijn rijopd-racht rechtstreeks van d.e
verkeersleider"
Itlr lvorclt ge'bruik gernaa,k+" vatl veeïwj-ssels.
Ondat biruenkomentle tr:einen de wissers teg:en cle punt j.n berij-
tieno lrordt, hÍer daar ¡niddel vsn lampen de sta¡rd. van het w-issel.
¿an d.e nnchinj_st l<enba¿r gemaakt.
tsij een juiste wisselsta¡rcl. kriig:t de machinist een bLauu líchtte ¿i*n.
rs de wisselstand, niet julst, d.a¡ wo¡r-l-t clit nrr:t een gele 1im¡;
kenbaar g-emaakt"
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Al-s la¿-Ltste ontwikkeling valt te meLd.erì cle AVL. Autonatische
Verkeers Leid.ing.
Dit zijn beveitigíngen van het type NX en cvL, welke gestuurd
word.en door een cornputet.
De routine hand.elingen werke no:maar d.oor d.e bedieningsman word.envemj.cht gebeuren hfer automatisch.
Ars voordeel ka¡r ook gezien wo¡d.en het eveneens automatisch bestu-ren van d.e treinaarrwijzingen op _d.e perrons en het verschijnen vaJlhet treirurummer op het tableau (uvr. lheÍn Nr.¡¡mer r"dl;;;;i:'^ '
Bij grote verstorlngen in de treinenlõop tañ ¿e coñputer óãiùoppera
word'en en ka' op handbed.iening overgeschakeld. word.en.voorlopfg is d.it systeen arleen voor d.e grotere statlons zoals
Ansterda¡o en Utrecht van toepassing.

Toelichting op rle 1,trS8 wisselstetter.
neagr-l$ase !¡roorwegen lllektrische wisselsteller (steller - omsteller -omsteJ-lenJ.
Ðit apparaat is op cle d.warslÍg'gers gemonteerd. en via een stang.enstel-sel met d.e wlsseltongen verbond.en.
rn cle steller bevindt zich een motor (156 Vort) weiJce in twee richtin-gen kan d.rae.ien.
Vi¿ een tand.wielenstelsel (voor
word.t d.e beweging vâJt de motor o
I.let behulp van een kontrole-inri
gekontroleerd of d.e tongen d.e bewe
een kleine speli'g) rn ae iuiste ei:rdstand bevinden.
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Principe v.d" spoorstroomloop. (fig. f)
Het doel- va¡r d.e spoorstroomlopen is om rLe med.ewerking va¡ d.e
trein rechtstreeks in de beveilÍgings-appa:atuur op te nemerle
Hiertoe word.t het spoor in stukken opged.eeld(sekties gena'nd),
welke elektrisch van elkaar geschelden zíjn"
Deze sektÍescheid.ingen vind.en paats d.oor isolerend.e lassen
aan te brengen.
zofn las geeft een norvnale mechanische koppeling van d.e spooïr
staven, maar d.oor het a¿nbrenélen van isor-atie materia¿l wõr¿t
tle elektrfsche stroom een halt toeg.eroepeno
Aa¡r cle zgì, voedÍngszijd.e word.t een sparuling op het spoor
gebracht, te:ruÍjl aan de and.ere zljde een spoorrelais worcLt
aanrgesloten.
ïnd.ien het spoorged.eelte tussen d.e lassen E wrij is, kan d.e
stroom rrit de voeclilgsbron A ongehjndenr d.oorgang vind.en rlaa¡
d.e magneet 3, clie d.asrrioor bekrachtigÈ wo¡dto
De magneet trekt op zijn beurt het a¡ker C aan.
nit heeft tat gevolg ¡ d.at selr¡ Jl bv. groen toont en d.at
d.e stroonkríng voor het bezet-spoor larnpje verbroken bLijft
Idord.en echter beide spoorstaven tussen d.e lassen E d"oor welke
oorzaak d.an ook eLektrisch met elka¿¡ verbond.en, dan kiast d.e
stroom d.eze kortere, mi::d.er v¡eerstand. biedende weg"

tr'íg. 1.

Ruststro pe

ïn de tekening beteker¿t:

A. d.e voed.lngsbron met een regelbare
spanning, neestal wissel-spanning.

B. de magneet, die bekrachtigd. worttt
door d.e stroomvoerend.e wlkkellrrg.

C. het an:ker, d.at d.oar d.e magneet f'
a,angetrokken wordt, zolang als
d-eae ma*rr belaachtigd. vrortlt.

Ð, Liet selno dat toegang geeft tot het
betreffend.e geÍsoleer{.-spoor gedeelte,

E. de lsolerende lassen welke de sektfe bogrenzen.

l'. bezet-spoor larnpje, clat bra¡clt a1s rle magnee'b 3
n:iet neer bek¡achülgil is.

G" voadfngBbron voor het la.urpJe.

EE

D

3

A
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De magneet word,t niet meer bek¡achti-gd en het a¡lker valt door
eigen gewÍcht af.
sein D toont dan rood., de stroomkring voor het bezet-spoor lamp-je word.t gesloten en d.it gaat bra^rrden.
rn het voorgaa^nd.e is, naar ik aånneem, d.uid.elijk geworrien, d.ater alleen in d.e nrsttoestand., a1s er geen t¡ein op het geisoleer-
d.e spoorgetleelte is, een bekrachtigingestroon door d.e magneetllilt-
ke1Íng ka¡r vloelen,
Deze nethod.e worrlt d.a¡r ook het 4¡.s_ls-lrqqq¡ri¡rcine genoemd..
tsij het ¿rrststroomprincipe @:a. geen trein op het spoor, alles in orde en wa¿kzaam¡ wel stroon,

magneet aangetrokken en het sein groen.
b. wer een trei¡r op het spoor, geen stroom in de magneetwjlcketing,

het anker afgevallen en het sein op stop.
cn t+el of geen treÍn, maå,r een stori¡g i¡ d.e wa¿kzaanheld-, bv.

geen voed.ing neer of een losse d.raad; geen stroon in d.e nag-
neetr,¡ikkelÍng waardoor toesta:rd. als ond.er b. dus rood. sein.

Al-s nadeel van het nrststroomprincípe ka^n het voortd.urend. stroon-
verbruik gezien word.en.
Het is d.arr ook nogelijk om d-e zaa,k om te d.ra¿ien en het relaÍs aante laten trekken als d.e trein op het spoor komt.
Deze nethode wordt het werkstroonpri4c:lpe genoemd.. (zie rig. 2)Bij het r+erkstroonprincffiffiien hre zeggen.
a. geen trein op het spoorr geen stroomd.oorga.ng, nagneet onbe-

krachtigd.¡ sein groen.
b. wel een trei¡r op het spoor, wel stroonrd.oorgang, ma8neet trekt

aan en het seln komt op rood. (taten we het hopen).
Bij nadere beschouwing zien we dat het werkstroomprincipe.nooÅ! toe-
gepast rnag word.en voor veiligheid.s d.oelej¡rd.en.
rmrners, bij voedi¡gsstoring, d.raadbreuk enz. zaL het spoorrelais
niet rneer a¿ntrekken aLs er een trein op het spooï komt.
Bij NSr word.t voor veiligheídsd.oelei¡den, dan ook arleen het rtst-
stroomprincipe toegepast I

Fig. 2"

I¡/e rk siLro ornp r in <¿i p e

Trein op het spoor, relai-s a.a,nge-
trokken.
NÍet geschikt voor veilighei-ds-
d.oelei:rden !
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2.2. Soorten spoorisoLaties.
rn het algemeen wordt voor de voed.ing va¡r de spoorrerais wis-
selspanni-ng gebru_ikt.
0p baanvald<en werke niet geäÌektrificeerd zijn word.t nog wel
met gelijkspanning gevrerkt"
Gerijicspr:ruring als voed.ing heeft het voord.eel d.at het in een
batterij opgeslagen kan word.en, wa¿rrloor dure kabels en voedings-
apparatuur achterwege lcun¡Len blijven.
A1s een nad.eel is te zíen, het regelmatig vernieuwen van d.e bat-
terijen.
0p geëlektrificee¡d.e ba¿nva^kken word.t voor d.e aandrijving va¡ de
trej"nen met een gelijkspanning van 1800 Volt gewerkt.
Uit oogpunt van veiligheid. word.t op d.eze ba¿inva^kken voor d.e voerj.ing
van het spoorrelais wissel_spanning gebnrikt.
0p deze manier word.t voorkomen d.at d.e traktiestroom het spoorrelaì-s
za1 belnvl-oeden.

De enkelbenise spoorisolatie.
0p geul.ektrificee¡d.e baarrvakken d.lenen d.e spoorstaven als retour-
geleid.ing' voor d.e tractiestroom.
llet is clan r¡e1 d.uideltjk dat seinwezen niet in beid.e benen gelso-
IeeríLe l-assen a$n rnag brengen.
De retourstroon zou in zorn geval- nj.et afge'roerd. k-ururen ',vorden"
afspraale is d.a¡r ook, d.at 66n spoorstaaf vclor d.e retourstroom be-
schikba¿¡ is, en d.e a¡d.ere spoorstaaf voo:r seinwezen¡ t.b,v. de
spoorstroonJ.oop.
Enl<elbenig -gelsoleer'd. spoor r^¡iL d-us niet zeggen d.at de spoorstroom-
roop d.oor 6én been &at¡ d.e stroom vloeit rieJ- degelijk dôor beide
benen, maaf _heeft betrelçlrj-ng op het aa.nbrengen van de isolerende
lassen in é6n ì¡een,
De lengte vaJl een sektie kan nog aI variëren.
Deze lengte is afha¡rkerijk va.n het d-oer waa:rvoor het spoorreraÍs
gebmikt worclt.
zo zar d.c' l-engte van een mid.d.ensektle voor een overr,\¡egbeveíligÍng
niet lar¡ger d.an 40 a 50 meter zÍjn.
1tIs de spoor"rel-ais al-Ieen dienen voor d.e sturing van automatische
blokseinen, d.an kan d.ie lengte rvel oplopen tot 15eo a I BO0 meter.
Uit veiligheíds oogpunt word.en enkelbenige sekties echte¡ niet lan-
ger dan /00 meter gemaakt.
Niet d"at d.e retourstroom het spoorrerais zou bekrachtigen, r¡a;.r d_e
warrnte ontwj}Jre",1i.n6ç Ín het rel.ais zor.ì. te g;root iru¡nen worden"
þirùe-l,benige spoorisolaiie word.t ook r,.¡el aarrged"uid. met t'potjes spooïr'.Dit kont voort uit de ratlca{ì.slEÀ}æ!,j-es. die bij dÍt systeem gebruikt
worc1envoord'eovergan@na;¿rd.esoepe1ekabe1,welke.-
-Laatste aarr rle spoorstaaf gelast word-t" (geea.d.we1d.).

rLlukelbenige sektj-es virid-en het neeste toepassi-ng op enL¡:l:-r.cernr:nten err
al-s ko.rte sekties op de vrije b¿,urr'1..

!/.isselssektÍes kunnen vrj.j ingewikkeld zijn, da.ar e:: ai-tijd. voo.r ge-
zorgd moet word.en d.at tegenover een gelsol-eer-d ,-i?een een niet geîso-
leerd been ligt.
0m dit te bereiken moeten nog ar wat extra gelsoleerrJ.e lassen en
railaansl'uitpot jes geplaatst worden.
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ljc'ktios w{ù¿u:-tn cten u/isr:c,'J- Ii6t krij¡pn r-.on berrítr¡irr,,1 rU-e na;rl cl.¿r'b
wir,il¡c1 vr-.rwijst.
Zo zaL rnerì bv. a¿ntreffen sektie 1],1'.
De U is afkonstig van wisser rJ, en d.e T van de.bhgerse beneunin8
Track, wat spoor betekent.
Liggen er meerd.ere wissels in é6n sektie, clan wordt d.e sektie naar
het laagst genummerrle wissel vernoe¡nd..

l. .9@LE. worden naar d,e sektåes genoemd, waarbij dan nog d.e
R van B"lay komt, d.us bv. 1JTR
Sekties zonder wissels worden vernoemd. na¿r het sei¡r wa¿rachter ze
gelegen zijn.
Zijn er neeriere sekties achter 6én sein, d"a¡r komt er een alfabe-
tische a¿nduid.ing bij.
Zo zaf- men bv. achter sein 110 tegen kwuren komen, d.e l1O/r.T, 1IOBT,
110CT enz.

Het spoorrelais heeft een beperkt aantal kontakten"
Zijn er meer kontakten nodig dan het spoorrelais kreeft, d.a¡i wordt
een herhalingsreJ-ais toegepast.
-Dit reLais krÍjgt da¡r de benarning: TpR, vraarbij de p afkomstig is
vart rePeater, wat herhaler betekent.
Een tweu.de herhaler wordt dan TP2R enz.

De dubbelbeniee spoorj.solatle' I . -\\ zr_e 1r_8o ) /
OndarJcs de grote doorsned.e vaJr een spoorstanf , onderrind"t d.e trak-
tÍe-retourstroom hieri¡ enige wsersta^nd-.
Over langere afstand.en ka¡r dit een hind-erlÍjk sparrnin6çsverlies voor
d.e trein opleveren.
Ilr is d¿rn ook uitgezien naar een schakeling waarbij
voor d,e traktie-retor¡:estroon beschÍkbaar zijn, rnaar

@
waarbi

benen
j d.eze

benen telrens voor d,e rela^isstroomloop gebmikt ku¡nen l¡ord.en.
llere sffiãIing staa.t bekend. als "duÈbðttenige spooråsolati-e',.
Hierbij worxlt gebru-ik gema^akt van railtransforrnatoren, welke naast
het spoor geplaa,tst worden"
I)e traktíe-gg$J!-stroom kan ongehind.e¡d. d.eze tranfor"natoren passe-
Ten, maÆ,r voor d-e wisselstro_om, waa-r het spoomel-ais op werkt, gaat
di-t niet op.
De raj-Itransformator worrlt ook we1 aargedu-Í.d. als railEpoel_
Hienùoor kont het d.at inplaats van 'rdubbelbenige spoorisolatie" ook
lrel gesproken r,rord.t van rrspoelenspoorr'.
Lìuclat ldor isolerend.e l-assen j"n beid.e benen geplaatst worden spreekt
nen va,n d.ub'belbeni¡1e spoorisolatie,
In onderstaand. schetsje geven d.e pijltjes de weg va^n d-e traktie-
retourstroom aaJt.

Figt. J.
rdÞ <l- q¡-"

+
Ë

+-
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2. J. Storingsoorzaken.

Hoewer de belangrijldreid va¡r het spoorrelais erg groot Ís, ishelaas ook d_e kwetsbaarheid. erg grool;.
Invloeden va¡r buitenaf' en ook in[erne invloeden ku¡nen het cir-cuit ernstig verstoïen.
Oorzaken van stori.ngen kurrnen o.a, zijn:
a. storing in de voed.ingsbron, omd.at bv. de argehele stroomvoor-

zj-ening is weggevallen.
b. storj-ng in d_e bedra.d.ing v¿ur Ìret circuit.

vooral- de l-asverbindingen a;rn d-e rail vra6en voortd.urend. con-trol-e even¿ll-s d-e railaansruitpotjes en rãilspoe'r en.co breuk in de spoorstaven d.ie deef uitnaken va,. zorn circult.d. kortsl-uiting van het gersoleerd.e spoor d.oor geleid.end.e voor-.werpenr zoal-s een stalen meetba¡rd., een ketting¡ een eg vaJJ. eenl-and'bouwer op een overlpad., een ta¡k of a'der mpsvoertu_ig,e. min of ¡reer kortsluíting van het spoor ten gevorge va',ãå,r"-
oinstarrd.igheden.
warureer in een overbregLsektle teveer zout gebruikt is bijsneeuwbestrijding, vloeit eï een te groot d.eeL van d.e stroorn
r^¡eg en wo:¡d.t d.e na4neet niet goed. ¿çenoeg bekrachtigd., wa¿rd.oorhet anker afvalt.
T'€ù.v het zoutgebnrik zijn er d.a¿rom speciale ri.chtlijnen,n'g bete:: is geen zout te gebruiken rneàr een bezem. If. ook de srechte isolatie toesta¡rd. van de 'rÍsorerende, lassen
kan a¿¡rleiding tot storj_ng zijn"

B. in r"¡Ísselsekties l¡unnen d.e splitpennen va.rr d.e wisselboutensluj.ting veroorzaken,
tsij zg. engerse r+issels kan het ophopen vam olie en vei in d.emimte tussen cie stalen ond.erlegplaten nog wel eens aanreid.Íng
geven tot storing.

ho bliksernÍns]-ag op d.e spoorstaaf, d.e hoge elektrísche spanrringen
welke hierbij optred.en ku¡men via d.e spoora€msIu_itkabã1tjes in
d-e relaiskast ko¡nen en grote schad"e a¿rr d-e apparaturrr vãroor-
zaken (relais, tra^fors, zekeringen, cond.ensatàle' enz.)o -

Oorzaken van storingen v€u:r ð.e kwaa.d.a¿rdige soort zi jn soms la. roestvo:mi.ng op d.e spoorstaven.
De B-voorschriften schrijven in d,it verband. voor d.at bij auto-
matische beveÍliging e1k gelsol-eer.d spoor teruninste éérunãa1 per
dag bered.en moet word.en.

b. isolerende stoffen g¡ d.e spocrstaveno zoals zand-, hout of karton,c. berijd.en vari d.e sporen met rer-atíef lÍchte voertuigen, waar.d.oor
cl-e voor een goede werking vereiste kortsluiting niãt goed tot
stanei wordt gebracht.
llenlt in dit verùand aan locomotoren
Jn dergelijke gevallen moet bijzonder overleg net d.e treind-ienst-
l-eid-er plaats vinden, a.lvorens een d.ergelijk voertuig zijn rit
azurvangt.

Zoals reed-s elders gezeßdr zijn cì.e.:,e storirrgen uite:rna.be geva:.rlijk
ondat het betreffende soin *voor:bijrijden'r kan tonen, terr,ri¡l net
spoor bezet is.
Ook het aktiveren l,-¿rn ô\re.n{egen kortt cì¿m jrr het gedj.ng.
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5. .De lichtseinen.

5.1. Algcmeen.

Kort na c1e 2e we::eldoorlog is l{S begonen met het toepassen vaJl
lichtseinen.
])e voordelen van lichtseineh t.o.v. arnrseinen zijn vele.
l4erl cì.enl<c hierbij a¿n de zíchtbaalheid., het mi¡rlere onrlerhoud-s-
werl< d.oord.at er weinj-g beweegbare delen zijn en de ¡neeriere
mogelijkheden van berich.bgeving.
ïn normal-e gevalIen, waa,rin d.e remwe6çen lang genoeg zijn en
waar geen beperkingen zijn wat d.e rijsnelheid. betreft, kwuren d.e
seinbeelden d.ie getoond" moeten word.en eenvoud.ig zijn"
Als d.e kleu¡en ttrood.tt, rrgeelrrenrtgroenrt i:r het sein gebracht
lcu¡men word.en is d.it vold.oende.
Bovengenoemd.e situatie komt voor op de rrrije baan, als autornatisch
b1okste1seI.
voor d.it d.oeL kent NS, wat d-e seinen betreft, 2 ui.bvoerl¡gen:
1o Het sA necha¡risme (ook we1 kleurwisseraar genoemd.).

rn d.it sei-n bevind.t zich é6n lanpje d.at konstamt bra¡rd.t"
voor dÍt Ia¡rpje is een bril d.raaib¿ra-r opgesteld., waa:rd.oor het
mogelijk is -om beurten- d.e gekleurd.e lensjes, rood., g'eel en
groen te tonen.
Door een spoel te bekrachtig,en gaa.t d.e bril drae"ien.
Ïn sparu-i-ngsloze toestand., cle bril sta.rt d.an j-n d.e rnid.d"enstand,
word.t rood. licht getoond..
Door i¡r een bepaalde richting stroom d.oor d.e spoel te stu¡en
kan, ofwer het gere- of het groene lensje voor hei lampje ge-
bracht worden.
Dit type sej¡t is te herkennen É¡"an zijn rond,e achter6pond.plaat.
De achtergrondplaat is van betekenis bij go=d.oof¿ sejln (Oefect
larnpje) . (zie fig" 4a).
-Door zi¡n kleine a.frneting zou het sein moeilijk waa,rneembaax
zijn voor d.e machinj-st.
HoeweL d,eze sei¡en veelrnrldig toegepast zijn, kleven er toch
wel enkele bezwaren aatrl.
A1s nadeel is te zj.en, dat bij gedoofd larupje geen enkg,lg kler:¡
meer getooncl wordt.
Dit kan problemen gpven als Ín het automatisch blok d.e trsin
achter een ged.oofd. sein tot stilstand. komt.
ook het mechanisch ged.eelte (ae kleu:¡,risseraar) uraågt na vele
ja^:'en dienst enig: ond.erhoud..
Vertter geeft de lichtbu¡rdel wei.nig sprej-dj-ng, wat het ínstel-lcn
bij bochten bemoeíIijkt,
Daarbij komt nog d.at de aanschafprijs (het is een precisie ir-
stn-unent) vrÍj hoog is.
A-Ls voord.eel is te noemen zijrr k1eÍne afmetirg.
Langs l)eïrolll¡l¿-ìlrcitttr cn ¿rnd.ere plal'bseLr r¡¡l¡,i.r weinig ruirnte is, l..ronl-bhot nog we1 geplac.tst.
l{ieurv word.t het niet merr â;Lng.ekocht l



_t.).-

2e Seinen met rraslg l_ich'be¡t.
In deze seiñn zijn J kunpjes onder elka¿.r gemonteerd-.
rnet voor ied.er J-arnpje een gekleu¡d.e l-ens.
HoeweL er nog a1 wat va¡i.aties i-n voorkomen, is nu als vastokleuropstellinpç bepaald : boven-groen, mid.d.eå-gee], en ond.er-rood.
fn het sein kan ma,ar één larnpje tegelijk bra¡rd.en.
Het sein heeft een langwerpigé. a"ñt"=!-ond.p1a,nt, wer_ke aan d.eboven- en onderzijde rond is. (zie fi8ì 4b)-Ars voonctelen zijn te zÍen: bij het sãut'gár" van áén la:npjelalrnen de 2 amdere kleuren nog getoond. woid"rr.
Het sei¡l vraagt weinig ond-erhoud, omd.at bewegend"e d.elen ont-breken.
Ioor zijn speciale lens geeft het sei¡ een bred.ere tichtsprei-ding.

J<: Varíaties op bovensta^and.e seinen. (arf fe en 2e)Als seinen laag geplaatst word.en, spreekt men van d.wergseinen,Zoals reeds gezegd, leent het sA-seL zich hier uj"Effiîõor.
De aohtergrondplaat komt bij d.eze uitvoering te ven¡aJ-len.(zie fig 4c).
-DwergseÍnen komen ook voor i¡r een uitvoering met vaste lichten.ïn fig. 4d en 4e is te zien dat dit op *r"="ãhillende manierenkan gebeuren.
Il.e,a. houd.t verband. net het p.V.R. (erofiet van VriJe Ru-inte)
l-ig. 4f geeft een d.wergsein te zie' waarin geen groen getoond.
kan r+otd.en.
le plaats varr d.e groene lens word.t d.an geblind_eerd..

groen

geel

rood.
l'ig'" 4.

fCtbÊ c
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1.2. De lichtseinstelsels.
l{et eerste lichtseinstelseÌ bij t[s kreeg bekendheid. oncler de
naa,n rf sei¡rstelse1 1946,1.
HoeweL d.it seinstelsel een afropend.e zaak is, is een toelicht-
i_ng gewenst.
Het stersel werrl toegepast op plaatsen (stations), waar d.e rij-
snelhed.en i.v.m. d.e wisselstamden-en d.ergelijke kunnen va^ri-
eleno
Het lichtsein is opgebourvd. uit d.rie, onder el_ka¿r geplaatstee
SA necharrismen.
Door d.eze vo]3n spreekt men cì.a¿rom ook wel vanrrj hoogte seinen'r.
Jrì]k nechanj.sme heeft J nogelijlcrreden, in tota¿l zoudãn dus
1t=27 kleurvariatj_es mogetj-jk zijn,
vel-e worden echter niet toegepast zoals bt. j maal- rood. , J ,rmar
gloen enz.
De conrbinatj-es.d.ie wer mogerijk zijn, sta¿n afgebeeld i¡ het sR(SeÍllegfernent) n -
Zo geeft het seinbeerd. groen-wit-wit (van boven naar beneclen ge-zien), de bevoegd.heid. tot voorbijrijclen rnet hoge ";;h;iã:-(sñ-zo:)De witte lichten geven geen opd.racht ma^ar d.oen diens'b als màrkeer-'licht om d.e plaats van het groen te bepalen.
zo zegt.wit-groen-wit, voorbÍjrijden net middensnelheid toege-
sta,an. (sa eo+).
HÍer ko¡nt de eerste noeilijkJeeid on de hoek kljken.
In het SR zien we d.at de mÍdilensnelheid varieert van {O tot 90 m/n.
l4ag achter een sej¡. bv. ma,ar 'lo lcn/tr gereden word.enn d.an ka¡r mendit selnbeel-d. niet geven omd.at hiezrnee nan. !O u^/n' toegestaan is.
itloodgedwongen moet dan getoond worden wit-wit-groän (sn-zo5).
l,/e ga;rn nu een lagere snelheid. rijden d.an wa¿.r het baange¿ãårte
op berekend isrhetgeen d.e treinfrequentie niet bevord.e¡cl.
In zorrr geval word.t op d.e nidd.elste achtergrondplaat weL het ge-ba1
J aangebracht, waarbij d.an toch het seinbeeld, wit-groen-wit getoola
worrd.to
De machinist weet d-an ctat d.it een bijzondere situatie is.lI wraagt zich misschien af hoe dit blj nacht gaat, al_s het cijfer
op Ìret er.chtergrond.scherm niet opgenerkt wordt"
Ter geruststelling kan ik u wijzen op cle nod.ige wegkerueis va¡ cìe
rnachinisto
red.er:e nachinist hoort te weten waar hij zich bevind.t en welke
snelheid. op d.ie plaats is toegesta.an.
Het cijfer J dien.L d.us al-s hu1pmiddel I
Den and.ere moeilijkheiri. geeft het interpreteren (het vertalen clool
de machi:r.ist) van het seinbeel_d_u
ste)-r de rnachinist passeert Ìre'L sein re3elmatig met het bee'Ld-
¡¡roen-wit-wit.
Wortìt nu echter bij uitzonciering (onrctai een a.ncì.ere .r:'i;lveg worrjt
ber:eden) het beeld- wit-wit-{-îro{.}rì getoond-, en interpreteeri d.e ¡naclri-trjst d.it als g'noen-wit-wit, d.an is wel- na te gaa.n wat cle gevoJ_ge¿
zi.jn (zie d.e betckenÍs v¿¡.n SR Zt) en SR 205).
.Ðeze en nog ander.e redcnen zj.jr, rtt d.e oorza.lLk varr clat men over j.s
gega,¿rn op het sej:rstelsel systec.m Ig54,
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j.1. Lichtseinstelsel 1954.
llii dit s¡'stecm j.s merr er v¿rnuit g;egairn dat in het sei¡beeld.
nie-L mee.r dirn één gekleurcL Ìicht getoond mr¡et word."". --Ìlicrdoor kon¡en dus de wltte marker.-rÌichten te verva]-J_en.
Sommige seÍnen zijn voorzien van een cijfierbak, wel-ke onder het
Ìarl1>enhu_is gemontee¡d is.
Deze cijierbakken kunnen even cijfers tonen, llaaïTle d.it cijfer
met 10 verrnenigwurdigd noFword.on on het aántaL Isn/h 

"uo='t"gevene
voor we de seinopvolg.i-ng bezien, is het nuttig om de betekenis
van ied.er seinbeeld afzoncLerlijk te bekijken.
Dit kan het beste gebeuren aan d.e hand. van het SR.

Uitgaancle va¡r stilstand- na¿r max. snelheid. is cle vc,lgord.e:
ItRood. 1_ichtrr SR.215.
Rood l-icht geeft opdracht tot stoppen.
nit geldt zowel- voor hoog- ars voor taag gêplaatste seinen"
Als a¿n een rood. sei-n een sei.nbeeld vooraf gaa"t, noet dit geel
of geeì- fli}kerlicht zÍjn.
Als d.e red.en van het rood. ficht tonen va,rr een sein niet bekend.ls, moet de machinj.st kontakt opnemen met d.e trej.ndienstLeid.er
voo:tr ir,:dere instr¿ctj-es.
liet eÍr-qenmachtig d.oorrijd-en is nooi;L toegestaan, omd.at d,e machi_nist niet op d.e hoogte is van d.e wisselstarrd.en, treinbewegingen
enz. achter úit sei:1.
Een uitzond.ering hierop vormt het zgn. p sein.
zo'n sein werkt autonatisch, wat wi.l zeggen d.at het niet door
het drukken van knoppen word.t bed.iend..
llet behoort meestal- tot een automatisch-blokstel-se1.
Het sein is kenbaar a€t¡r een twit vierkant borrL net daarop een
zr¡arte Plr.
DÍt borrl is a¿n d.e paal bevestigd..
De P is een afleid.ing van permissief ofwel perrnissie.
Toont zotn sein rood. l-icht, aa"n moet d.e macËinist teiefonisch
kontakt opneruen net d.e treind.ienstleid.er,
Lukt d.ii niet dan rnag de machinist het sein met rrJ3eper.kte snel-
heidI' voorbijrijden.
Een nadere uiteenzetti-ng hierover is 'te vind,e¡r in het TRR. (trei-n-
en Rangeerd.ienstreglement ) .
V'oor het begpip 'rBeperkte snelhei-d.', moet het sR geraad.pleegd
word.ert.
\,/e v-inden hier al-s 'betekenis: op zicht rijd.en met een zod.a:-rige
snelheid dat voor iecter €levB,ar ti.jdig kan vrord_en gestopt, d.och
rne'b ten hoogste 10 lc.n/L).
Is de r'reersg'esteldheid- va:r d.icn a¿r¡ù dat d.e ma.chinist geen tha¡ri.
voor orrenrr l"¿]n zien, cl¿:n zal- d-e snelheid. ver_. be,.neclen oe lo t<m/h
noeten bJ-ijven.

"$ikkqend e.pol,_ljchtr? SR.2I4.

Voor'bijri.jd.en net "beperkte snelheid" toegestaam.
DÍt seinbeeld. kan gegeverr. wolclen in, zovrel_ h.oog- a_ls Ia;.lg geplaat*
ste seilren.
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J'opuì-rlir' ¡lezegri- is rrgoel flikkerlicht" iets beter d¿Ln rrrood.iln
D¿rl+rom z¿rl ook hier een eventueel voorafga;:,nd. seinbeeld, geel
of flikkerend. geel rnoeten ziJn,
Het seinbeeld. geeft d.e machinist d.e zekerheid., d.at tr.e wissels
achter het sein i-n d.e eind.sta¡rd. liggen en verg'rendeld. zijn (ver-
grend.eld- wiJ- zeggen C.at ze niet ongelegd. ku¡rnen vrortt_en).
ook een tegemoet kornend.e treinbeweging is niet te ver:wachten.
I,{aar d.e machinist weI op moet rekenen is o.a. dood-Iopend.- of
bezet spoor. (ait taatste kan bv. het geval zijn als een trei-n
moet comltineren, of bij ra.rrgee bewegingen)
AIs gered.en word.t na^zr kopspoor (li¡ oud.ere systemen).
Verd.er bj-¡ vertrek na¿¿r de 'rrije baan als verkeerd. spoo;r gele-
d.en moet worden en na,¿rr niet gecontroleerrd- spoor.
Dit Ia¿tste lcunnen opstelsporen alsook fabriekssporen zijno
Een rijweg achter een sein loopt in normale ¿çevarlen tot aam het
volgend,e sein.
rs er ingesteJ-d. na¿rr een opstelspoor of fabrieksspoor, d-an komt
ex geen volgend. sein meer.
De zelcerheid wat betreft d,e wisselstand.en enz. geld.t in d.it gevar
tot het rreerste tegensein't.
Aohter dit tegensein komt rnen buiten het verantwoorrlelijlcheid.s ge-'bied. 

'¡¿,r.n $e be'¡eil-íging en moeten ce d-aar gerdend.e regels opgevolgd.
ü¡ol'd.en.

t'oont een sein rrgeel flild<erlichtrr d.an moet d.e opd.racht "beperkte
snelheÍd.'r gehandhaa,fd bl-ijven tot het volgend.e sein, (inet le as berejkt is)zÍet de machinist (in ae verte) aat het volgend-e sein eea betere
opclracht geeft (bv. groen), dan noet hij toch tot aan dit groene
sein d.e opdracht trbeperkte snel-heid.rr hand.haven.
Fas achter d.it gpoene sein na6 hij zijn snelhe-'id_ aanpasi:ien.
Ook sein SR 115 (wit bord. net opsch::ift Bep. Snel-kreirl) ma6 als geel flik-rrGec.l 1icht" SR.212. keriicht gezien word-en.

T)e betekenis: de snelheid verrninderen tc¡t lag'e snelheid_, e4
cle terruuing voortzetten tot cle trei¡r of Ìiet Tanger-.rd_ee1 binnen
zichtafstand. voor ecn "stop'r tonend. vârst sein 'l;ot stllstand. k¿m
rvorrlen gebr:acht.

Geel licht kan zowel in hoog- al-s in laag gepJ-aatste seinen getoond-
tr{c)Id.c-ìl,
oncler. 1a6e snelheid. moet vorstaan r^¡orden: max. zfO knf]n (zie sR.).
Cmdat, een la.a.g p;epla.atst sein ma,r.r met nux. 40 þJn/h voorbijgered-en
rag; wordenr is hier de opclr:acht "d-e sneLheicl ven'nÍn.deren tot la6e;
snclheid.rr niet op van toepassing.
l)i'. ge'ld-t troulens ool< voor er:nrrdrie Ìroogte seirrtclat het beeld
r¡it-vrit-geel ioont,
13ij bovensta¿md.e seinl¡e'clden is de snel-heid. al ttlaag'r, of ar tott'h.irg" terug' gcl-lr:acht.

l4et rrde remming voortzetten, v¡orcìt tredoeld, dat cle m-achnist t'd.e

h¿rrtd. a¿ur de rerù;,ra¿ì¡t ntoet Ìroud-u.nfr , zot)-i:'b Ìri-¡ voor ne\ te ve:*¡¿.i,chte
r-'oci.e sein tot stilstand. l<¿ui l;oulen.
äatt hij clit rode sein op vol.doend-e afstarrd zien d.an ¿leeft dit r¡e:l-
nig probleltìenrmiliLr bij mj-st za-L'- ùe s;ircl"heirì ai,Lngepei.st (verrlaagd)
rnoetsn vrol'cLen, om niet ri.oor dit rod.e seri.¡i verrast te worrlen.
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l\ii'r ecn gt-'r:1 sc'in hoef'[, rric't noodzrekclijk e;en roocl sê-r-irr'tje komen.
llet is rnogelijk dat er ec.rs-b rrog (ì(ìn ¡;r:c1 scirr volgb¡ en dir¿rna.
rood. (bij cle tto¡ibouw varì cle rst-.ino¡rvolgirr¿1'r z'¿L cti_t tluic1e.lijk wol.-
den).
Yerder kan achter een gee.I sein het sei¡rbeelcl geer ftikkerlicht
volg'en.

Als d.e machinist êe;n geel sein gepasseerd is, en hj.j ziet d.at het
volgende sein van bv. rood. in groen verandert, dan hoe-ft hij d.e
reur-ming niet meer voort te zetten, rn¿rar nag zijn sr:el-heid. a¿n dit
groene sein aanpassen.

Onder een vast sej-n Ís te versta¿¡r: eerl sei:r, welks beeld(en)
ste"'d-s op 66n plaats getoond.. worcit (word.en) en d.at niet vrij ver-
plaatsbaar is. (zie SR. a.rt.2).
Ond.er 'rverplaatbare seinen" vall-en: rod_e vlaggen en larnpen, d.enk
hierbij aa.n d-e seirien d.ie op het perron geplaatst worclen om d.e
plaats te bepalen ',^¡aar d.e trein moet stoppen.

"Gee1 lioht met ciiferft SR.21O.

De beteken-is: snelheid" verrninrLe::en tot welke d.oor het getal
wordt ¿ulngegeÌ/en.¡

Ìie't Ìroogste getal ka¡r een 12 zijn, het 1aagsie een {"cijferbakken word.en a1leen toeg'epast bij hoog geplaatste seinen(li¡ raa8'.gepraatste seinen is de noogsi toegeÍaten srreLheid.
40 hl/h j ).
Geel- met cijfer wordt toegepast om d.e machÍnist keirba¿.r te maken,
d.at het volgend.e sein met ten hoogste d.e cijfersnerheid. voorbij-
ger:ed-en mag worden.
l'Ia geer net cijfer zar d.us, in norrnal-e geva]-rer:., geen rood. ticht
of geel fl-j-içkerlicht volgen.
(lncler ä,þû.orni:,â,]- moet verstae"rr word.en, een bed.iend sein rjat word_t
her:roepen, of een sein d_at door storing rood. gaat tonenn
llat we1 kan volgen is: gee1, geel met (ra6er) cijfer, groen ftik-kerlicht of groen flikkerlicht net cijfer.
ïs Ìret gel? .1lqht eedeofd. en ziet de macrrinist ¿rrleen het cijfer,
d.an weet híj d.at rj.it seinbeerd. niet kompleet is en moet hÍj ha¡rde-
l-en zoals het SR. voorschrijft (zÍe ar1,,4 trGed-oofd.e seinen, twijfel-
achtige of onjuiste seinbeeld.en").
Bij ged,oofd_¡:Íifer, zar cle machinist hander-en zoals bij ¿çeel licht.
voor d.e veiligheid levert d.it geen geva.ar op, omdat éjeel licht neer::estrj-ctief (beperkend.) is Can geel licht mei cijfer.
Itlfoog ee olar :ts'b p.Toer o.f la¡,q ,o-Toefirt sR.206.

tletekenis: voorbi. jri jden ruet lapJe sneÌheid. toegestaaun.
llij dit sein mag d.e snelhej-d dus niet mr;cr d.an 40 lcn/h leOrager.
rnclien nod.ig, j-s d.e op'ùracht hie:'bcie ¿rr door het voorga;r,rrde Jein
éje€levL¡n o

De o¡rdracht lage snctheid tot het vqlgeryþ
scin gch.et',_t voo::bijg;erede ei.rr ee:n ¡eterJ:eld 

"õþþnrerkt:zij, drrt d.e vorgenrle o¡rc'r'acht ook in de voï.m van een bo¡d
ge€;even kam wortlen i.p,v" net ccn lichtscrn (zie ljlì..J'.L6, en in rljt
boek'rarnrsej:ren -'o,aken - sirel-hej.cis;bor'd.en'r ).



-IB-

trl,' 
I i.l'- l.:t-' r.'r-'t t(-t f ìrocn .l icì t't mo'b ci-i1'r-'r'r 5lt. ilo2.

.uetekenis:voorbijrijd.en ¡net cle d.oor het getal a^angegeven sner-heid toegestaan.
zoars voor ied.er sein met c-ijferbalc is ook hier een hoog gÞ-
pÌatrtst sein bedoeld..
iJet laa,gste getal zar een 6 zijn, omd.at d-oorrijden met 40 r¡r./hrret groclr flikkerend. l-icht gegeven word.t.
-De betekenis van het trg:roen fl-ikkeren' komt tot uitd.rukking arshet cijfer gedoofd. zou zijn.
Nu blijft bij een ged.oofd. cijfer over: flilcrcerenrì. sroen licht.
waarvan "voorbijrijd.en met rage "nelh"iffi'h/as het gïoen niet flilckerend., dan z,ou d.e opd.rácht luiden: voor-bijrijden toegestaan SR,216.
Dit laa.tste houd.t in d,at d-e nachinist een hogere snerheid. zal
gaa.n rijd.en d.an ter plaa.tse is toegestaan net a,Ile gevolgen
va¡l dien.

tr'1íkke l-icht met een r karr voorafgegaan word.en
e me of' net fer.

le getalswaa.zrle in de cj- CT is cla¡l d.e
/t1s volgend seinbeeld is te verwachten: groen, fl_ikkerencl groen
1icÌ¡t met hetzerfde- of een hgger getal, geel licht roet oijfer,of geel l-icht. ;J _. l,'

"J]og_.eroegt' SR.201.

Betekenj.s : voorbi jri jden toegestaan.
L)Ít seinbeeld heeft betrekking op een hoog geplaatst sej¡, waar-
bij als max. srìelheid d.e plaatseli.jke snelheid. bedoeld. is.
Het beeld van een eventueer voorafgaand sein is noeiLijle te be-palen, d.Ít karr all-es zíjn.
Het te vervrachten volgende seinþeeld. kan zijn: trhoog groetlil, ?'geel

ItEen se¡l-aa tst wit lichtt' sR.216.
met cÍjferrr of 'rgeelrr.

Beteken-is:het sein lran word.en voorbijgered.en doch geeft geen op-
clracht tot voorbijrijd.en of het in beweging stellen.
Dit sein heeft betrekking op rangeerbeuegin€îeno

Dit sei-nbeeld. hoort bi j 'rVri j6ave ra,ngerenrto
0p een a¿ntar statiorrs is het urogelÍjk om een gedecJ-te van het
emplacement (een groep wissel-s met d,e toeleÍclend.e seinen) ros te
koppelen van het bed.ieningstoestel.
Deze r'¿issels zijn d-an met behurp van d-nrk.lcroppen rter plaatse'r te
ì¡edie¡rcrr.
-0e rijopdrachten voor d.e nachinist komen nu varr d.e ra.ngeerd.er,
ilen noei-1-ijlùeid. vorrilen nu nog cle toel-eiclend.e sei¡iÊn.
zouden deze seinen rood. brijven, dan rna6 d.e machinist niet oprij-
den.
l)e seinen d.oven is ook niet cte oplossÍng, de nachinist mag ook
nu niet oprijden.
lìij ¿;eel of groen seinbeel-d. is er kans d.at cle rraehinist, zor:cler
opclracht va.rr d.e r¿ìirt?jûerder af te ivii.chten, gaat rijri-en.
t)e opJ-osrring is ge lroncÌen i-n rvit l-icht. r^la.t er;n neutra¡,1
en tJeeÌr oÞdracht p;e,,-ft.

se].n rs
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De n¡achinist weet nu d.at het om I'v=ijg.ave ra.ngeren.'r gaat en dar,thij opdrachten van d.e rangeerd.er lcan verwachten.
Itet witte licht kan in het sein opdenomen zijn, ma¿r rneestal
word.t een extra la.np voor het sein geplaatst.
Er wordt d.an een 1a.mp gebruikt van hetzer-fd.e type als cle ver-treklichten op d.e perrons.

ttEen eedoofd seintt SR. a¡'t. 4.
3ij een bed.iend sein (geen P) noet de machinist stoppen.
Als uitzond.erine ¡reId.t: als uÍt het voorgarnd.e seinbeeld. op te
rnaken isr d.at het gedoofd.e sein ttgeel of beterr zou tonenr rnag
dit sein als 'rgeeltr ¡5ezien worden,
Het voorgaand.e sein moet d.a¡i tenminste getoond hebben: r'groen",
Itgroen flikkerlicht rnet of zond.er cijferrr of 'rgeel met cijferr'.
r.ìen gedoofd P sein nag gezien word.en aIs het seinbeerd. "geelflikkerlichtr', waarvoor I'beperkte snelheid.il geld.t.
Ilet d-eze oplossíngen word.en de treinvertragingen beperkt, terwijl
voor achterop komend.e treinen geen twijfelachtige situaties ont-
sta¿n.
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5.4. Dc volgorri-e d.er sc'inbecl_d.en.

De aJstand. d.ie nodig is om een rijd.encle trein tot stilstand te
brengen (de r:emvreg') is va;n verschillende factoren afha.rùcelijk.
zo za) een trei¡r welke met een hoge snelheid. rtJcLt, een langere
remr,ùeg nod.ig hebben, dan een treirr rvelke rnet lage snelheid.
rijd t.
Ook het gewicht van d.e trein speelt een rcr, een zr,Iare goederen
treÍn is moeilijker tot stilstand. te krijgen clan een rrlichte't
reizigerstrei¡r
Het a¿nta]- remblol<ken dat tegen d.e vrieren d.rukt, en d.e kracht
waå,ûnee d.it gebeurt (rret remve mogen) is ook zorn factor.
Ita het bezierr van ar d.eze factoren i-s men t<¡t d.e concl-usie ge-
lcomen, dat voor de nancimun snel-heid,, een rernweg norli.g is v¿in
1000 meter.
-Dit wil d.us iriet zeggen d.at elke trein die tengte oorc nóaig
heeft, een 'rlichte, trein l<an net belangrijk mind.er vol-sta,a.n.
0p d-e ze 1000 nnetet zj-jn verschi-rlend.e toreranties mogerijk.
Zo zaL een remlreg op oen a^flopende hel1ir:g, €Eoter noeten zijn
d.an cle remweg tegen die helling op.
Ook baanr¡a.kken uitgenrst net ATB (automa'bisch treinbelnvì-oeding)
\¡?agL:n een langere reml¡eg.

Üit het bovensta¿nd.e valt te concluder:en d.at d.e afstand. tussen
-bwee erkaar opvolgend.e seinen minstens l-0oo meter noet zijn.
A1s het Ia¿.tste sein danrrrood.irtoont en het voorra,etste rrgee|r,
kari iedere trein vcor het rrrod.e't sein tot sti-rstand. konen.
l{og mooier zou zijn een seinstelseL voor t'lichte treinenr' (me'i; korte
ren:vreg) en een seinstelsel- voor z\{a.re treÍnen (met l,:l.ngu 

"å*vlug).U begrijpt dat d.Ít ond.oenJ"ijk is, vandaar ctat het seinstel.set rrê-
l¡aseer.f is op de zv¿a;.¿rste 'tr:eincn.

r\u vertoont een remmend.e treín een ¡4ri1J.íg verroop t.o.v. de aJ-
gelegde weg.
Stel- een trein rijclt Lzo lsnf]r- en heeft l-000 rneter nod-ig om tot
stilsta,nd. te komen.
Iiouden we nu cle sr:.el-heÍd_ in d.e.: gaten, d.an zal- blijken, d,a-t bij
ss¡1 ilroterirtand. va.n 6c kry'h ecn ¿rfstand- (rcu,reg) van Jlo meter is
ilí'gelegd.
voor het laatste ged.eelte¡ va.rr 60 k\/L-t na^¿r stilstand., is dan nog
naat ZJA meter nod.ig.
in d.e relatie tussen snelheid. en remh¡eg is een kwad.ra¿t fwrktie
aanwezig.
lJít r+il zeggen, d.at a1s d-e snelheid. tot d.e helft is terug ge-
brachtr nog rnet een kwa¡t van d.e remlreg vol-sta;r.n lçixr word.eno
Jit verschijnsel lijlct vreemcl, mairr is toch r,rer te verkl-aren.
T.,el eerste moet cl.e nra,chinist reap,,er:en, hij noet ri,e voe<ì,irrg voor
d-e rno boren uj-tschakel-en en d.e reml<ra¿Ln ga¿ìn bed.ienen.
i]oor lucl:t .be laten ontsnap¡ren lrorden de zuigers viÌn het rem-
¡necha¡risme in L''eweging gezet.
Deze moeterì op hun beurt de re¡¡¡l¡lolii;er, ¡ra¡rr de ivíelen bren¿1ea,
en eT ¡rret kracht ie¿3enil,eur d.t.r:kken.
rlegrijpeli jk dat d.it a.lles tijd. (en nre.ters) kost.
lJit zelfd.e versclrijnsel is op d.e fiets wa¿r,r te ne¡ncn 3
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l\u rtrrr Ìrerì ÉÌäìu\¡, geneigd zijn l;e clelrk.on ct¿lt cu¡r t,¡.cj,rr, r,re-l.ke
lrtet e.rn srlelÌreid van 60 Jcry'h a;ur k'orlt rijdell, a¿.rn or)n rcnthreg
van 2)0 lrreter vold.oende heeft.
rjit is echter niet wa,¡rr, wa.rrt ool<, hier noet d.e nachinist rea-
geren en de zelfde handelingen verrichten ars bij een snerheid.
van l-20 U^/n.
uit ond-erzoekingen van d.e dienst van luiw (aienst van materÍeel en
trrericplaatsen)is gebleken d.at nu een ïemr/¡eg va¡ lOO meter ver-eist i-s.
.,11s uitganqspunt voor rem$¡e6¡en i.s nu het volgend.e afgesproken:
voor 81 lø/h en hoger is l0O0 meter vereist.
van 61 lrlr/h t9t en met S0 l@/h BOO meterr.
en t/m 60 tu/h is 100 rneter nodig.
Ira¿n¡oor hebben we nu d.e bovensta¿nd.e gegevens nod.ig.
',ve1 a1s alle seinen op minstens r-0oo meter van elkaar stonden
en op aJ-1e baanged.eelten d.e max. snerheid. gered-en nocht worden
waren er weinj.g problemen.
Nu zijn er echter 2 gevallen waarin d.e snel-heid. beperkt moet
worden.

le i.v.m. een te korte remv/eg.
2e i.vo¡:ì. ile te d.oorlopen rijweg.
Te korte remwegen kornen veelnrld.ig voor op emplacerienten.
Ðe seinen word.en voor de wissels gepraatst en d.e ligging van d-e
r'¡issers (groepen) is nu eenmaal aan rr.e opbouw van hòi emplace-
inent gebond-en.

Lle te d.oorropen rijweg ka.n een snelheid.sbeperkj:rg rtra€.en rj.oor het
berijd-en van wissels.
llen wissel in d-e 'tkronmerrstand. moet net belangrijk lagere snel-
hei-C bered.en word.en dan in de ilrechteil stand..
Â-1-s vtiistregel voor de rrkrommert stand. geld.t:

v*./n,
Lìol< rrscherpet' bochten en de cond-itie varr het baanl-ichaarn kunnen
l-.rrnnen beperkingen opleggen voor ri.e te d.oorlopen rijvreg.
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lle'b t¡rrkr¡ le v<¡¡¡¡þ¡,.eLdcn zuì .rçettrrcht wclrrjen dt-. soirrollvrlJ.¡,11.rig;
i;e verd.ulclelijken.
-Þ'ig.! laat ri.e bin¡,enl<-omst op er,,n emplacenient zien.
ijej¡ 2 is een bediend sej¡r terwiil de seinen Pl16 en p5lS bij
he t automatisch-blokstelsel behoren.
J)e m¡mmering van de bed.iend.e seinen is meestal even, waarbij
als hoogste nulnmer +Gtñikt wordt.
Voor automatisco*e seinen word-en even en oneven nùfitrüers ge-
bmikt en de telling begint bij 5õ;

FÍ9.5.

æ lÞ*o >l00ometer F;o

Volgens het SR zj-jn zowel P5I6 - P518 als sej-n 2 "hoofd.sei.nen".
De omschrijvJ-ng hiervoor luidt! een t'hoofd,sein', is een arrn- of
lichtsein d"at rrstoptr karr tonen.

Trarlitiegetroul¡ wordt seÍn 2 wel ttinrijsein" genoemd..
Zorn sein vormt d.e¡r een scheiding tussen ri.e vrije ba.an en het
ernl:lacement (bewuakt het "irrrijd.enrr tot het emplacement).
Het sej-n dat aan cte 'rinrijd.er'r voorafgaat (e5fS) word,t nu hetItvoorseintt 

6þnoemd..
U zÍet d.at d.eze benaming niet juist meer is, want elk sei¡r is
het rrvoorsefnrr van het volgend.e sein.
fn het volgende voorbeeld. word.t nad.er op het begrip "voorsei-n'r
inge4paatr"

Àls in fÍ9.5 sein 2 rrroodrr toont hoort sein JlB rrgeelrr te geven.
De remwgg tussen l1B en 2 -is voldoende (fOOO meter of groter)
en d.e te doof:lopen ri.iweÊ vorrot ook geen probleem,
Als seirr 2, na bed.ienen, in ¡tgeel fl-ikker1ie.ht" veranciert, moet
het beeld. van sein l1B "6¡eelrr blijven.
ItGeel fl-ikkerlichttr was lets beter dan rrroodtr, d-e machinist rnoet
er relçening mee houd.en aãñ-ni¡ zonod-ig enkele rneters achter: sej:r
2 tot stilstand moet komen.
Als sein 2 van nrood-rr in ttgeel of beterrr vera¡d,ert, mag l1Btt€Foentt word-en.
i\Is de trein sein 5IB passeert r+ord.t d.it I'afgeredenrr en wordt
rtIOOdl|

Als d.e trein in zijn 6ehee1 het spoorged.eelte tusserr cÌe seinen
!18 en 2 (het blok) verlaten heeft, word.t 5IB weer 'rgeelr'.

fi8.6 g,-eft d.e bÍmenkomst te zien vana^f eerr baanvak zonrler auto-
matisch-bl-oks'belsel-.
Sein 2 ls nu een trvoorseÍnrr.
tlet SR zegt hierover: een voorsein is een Ðrln- of licirtsej:r da.b
¿leen I'stoprr kan tonen"
Eerr d.ergelrjk llchtsein heeft een rechtl¡oeklg ach.tergrond.schenr¡
Ì,,rarjrrvarr 6é¡r of meer Ìroeken afgesc.hriintL of afgeroncì" zijn i.vuìit.
Ìtet P.V.R.
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Fig.6.

A

æ à tooO meter
4

Sein 2 toont norrna¿l 'rgeeltt en word..L rtgroen,? a1s sej¡r 4t na,
bed.ienen, op rrgeel" of beter komt.
Na het frafrijd.enrt d.oor d.e trei:: worlit sei¡ 2 .weer ilgêelfr.
IloeweL sein 2 automatisch werkt, ontbreekt aan d.j.t sein het
P-borrùr ond.at a¿¡r het aohtergond.scherrn al te zien is o¡r wát
voor soort sein het gair,t.
oe tanTdãt een trein voor sei¡r 2 tot stilstancl- ko¡nt is echtor
uiterst gering, omd.at d.it sein geen I'rrbod.il kam tonen.
Het ontbreken van 'txoodrr in sein p kont omd.at d.it sej-n geon voor-
g:anger heeftr en zoals we weten moet aam trood' artijd. het sein-
beeld. t'geel of 6ee1-f1ílclcerl_Ícht" voorafga^all..
Onclat d-e machinist van een baanvak zond.er lichtseinen komt i-s,ter oriëntatie, voor seín 2 een baak geplaatst (zie hiervoor
hoofdstr:k rra¡mseinen - baken - snelheíd.sborrlen").
Door het ontbreken van het autornatisch-brok, heeft sei.:e 2 een
emplacements nummering*

In fig.J is een aftalcking te zj.en.
Het wissel 1:12 mag (volgens ùe tabel) in d.e 'rkr.omms" sta¡rd. met
nax" 60 kn/tr tered.en wordenu

Fig.7.
r25 l.25 vn/h
> 1000 neter |€ t2

3

t--Þc
P516

1
2

co

treinbewegÍng
seIn
P5ß

setn
2

sein
720

Ì'ìi;j het rijden Van A ilar:ï C moet de beperking van 60 tcn/fr ti¡
sein 2 reed.s bereikt zJjn.
Sein 2 mag dan tonen rrgroen. fU-kke¡licht met c5-jfer 6".
De med.erle1ing dat sei¡r 2 "grf1 6" toont iiioet bij se.in P)I6 ge-
geven worden.
IIet a;rngewezen beeld. hi-e:r¡oor is I'geel met cijfer 6".
äet sym'bool voor de cijferbak is een cirkeltje net cì.a.arin een
kmisje.
Volgerrs het SR. moet de rnachinist zijn snelheid. van 6O lrafn a*n-
houd.en tot het volgend.e sein voo.r:br'"jgereden i-s, 1n,]it geval sei.n 720"
lle snelheid.sb*oerkLLag hielct echter all-c:en verband. met het ',vis-se1, en d-a¿r.rom is he'b niet nr>díg om tot aan sein 720 cle beperking
te handhaven.

van A naar B. SEoen g?oen

van A na¡¿r C. sI 6 erfl 6 gïoeïr



rtr r¿otn ¡filval wo::tJ'L rrchter Ìret wisr;el- or:n ta-oen clriohoekig bord,met dc iruÌlt nar+r boven, geplar.rtst ¡nr:t da¿rop de ba,.,rnvatsr,ãi¡oia.
Kornt op.d.it borit geen getal voor, ctan .is d.e ,ax. snelheicL rzJ knfrt
SR.J16 (zie rrborden en Ì:aken").
Pas aIs d-e trei¡r in ziin geheel het bo*ù gepasseexd. is, ma6 d-esnelheicl opgevoenl word-en tot de getalswaarãe.

op empJ-acementen moet veelvuld.ig met d.e (te korto) rerawegen re_kening gehoud.en word.en.
Iig.B geeft hÍer een voorbeel-d van.
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B.

Fig.B.
a.

@
P516

l,2, kn/h

> l-000 meter

treinbewegir:g

a25 inrL/h

l!0 neter

l-o .o

L_ '-J

sein
4L6

se
P5

in sel_n
¿-

sein
o

van A naar B over sp.l' geeft geen enkele beperking te zien.
uitgezond.erd. sein 6, mogen arle seinen "hoog gro"ni tonen.
van A na$r B over sp.2. geeft een beperking varr 4a fu/h over hetwissel te zien.
Sein 2 moet d.a.erom "groen lcnipperlichtil tonen.roor sein 116 "geer me.t cijfer !t' te geven, weet d-e machinist d.atsein 2 rnet marc. lO \<n/h.voorbijgered.on mag word.en.
î:il 6, ma6 'rgroenrr to'en, omoai d.it een 1aøg sein is en hier nax"
{0 kntlh voor geld.t.
v¡m A op spoor 1. geeft een remr"regbeperking tussen cle seinen 2 en 4"De afstand. tussen deze seinen is !!O meter.
0p de renwegbaber (b1z.2o) is te âi.en dat tfn 60 tg,r/h een remweg
r.an 500 mete¡ verej-st is.
Als geaorgd. word.t aat cre trein bij sein 2 Ða:c. 6o hnfn rijd.t, is rle
remr{eg d.us 90 meter langer dan d.at vereist is, orn d.e treiñ våorsein r[ tot st:'_lstand te l,rêÞgêTt¡
r)oor scil'r 116 "gec.l met cijfer 6,'te geven, bereiken we dat de sneL-heid bij'sein 2 niet hoger d.a¡r 60 tcn/tr is"-

8:r ñö- 8:r rd

sl 4 grfl xd. 8.x

81 6 gt rX

van A naar 3 ovêT spolr
van A naar B over sp.2.
varr A op spoor 1.
van A op spoor 2. cl 4 gl rd
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vur Â op sf)oor 2. gecft weer dr: beperk'lng van zlo krn/h ovr:r het
wi-sl;el-.
rn sein 116 rnoet da;rrom rrgeel met cijfer {" gegeven wor.rien zo-
d-at de snerheid de snelheid bij sein 2 de {o t<m/rr niet te boven
ga¿t.

Iìog een voorbeerd. rret korte remsregen geeft fig.9 te zj-en.

I'Í9.!.

A. 3.

€
i P516 æ 4 æI

JâO_¡n_ _ _-J<_ __160_üt. _
BB0 ¡n.

I

F-
J<_

I*l
--¡

treinber+eging
seÍn
P516

sei¡r
2

sein
4

sei.n
6

Als in het Ie geval d.e snel-heid bij sei¡r 2 'benrg6çebracht is tot
60 lsrL/h, is d.e remweg van 52O meter -tussen sein 2 en sein {-
vold.oend.e orn voor sein 4 tot stilstand. te kr)men.

ïn het 2e geval, waarin sel¡r 6 rrrood.rr toont, moeten zowel sein 2
als sej-n 4 "geeI" geven.
Sein 516 geeft opdracht na¿.r BO k^/h, zoð,atr de nemweg van sej.n Z
tot sein 6 rui-n vold.oend.e is.
Dat d.e inachj¡rist varr sein 2 tot sein 6 nog een'rgeelrr sein (zf) t*-
6çenkomt, ma,g hij als een buiterrka¡rsje beschouvren.
sein 2 gaf d.e opd"racht rrsnelheid verminderen tot 40 ton/rr en reke-
nen op |trood-rr.

Als d.e machinist zíc}, aan d.eze opd,racht houdl, gaa,t alles goed.
Zou hij echter bij sein 4 d.e opdracht ,'snelheid. vermind.eren enzr il

herhalen, d.us als een nieuwe opd.racht zien, dan rnag hij 100 meter:
reÍÌweg veru¡achton en zou te kort konen I
AJ.s u sein { even ureg denkt, ziet alles er meer norrnaal uÍt.

van .4, naa.r 3. 81 6 el Id
varr .4, naar 3. g1 B eI 91 rd
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llet seinbeeld. trd.ubbel geeltr SR.211.
-De opd.racht hiervoor luid.t: snerheid- verminderen tot harve
d-iens tre ge J-ingssnelÌre id.
I{oewel bij het invoeren van d.e A.'r.8. (Autonatische Treinbern-
vJ-oed.ing) dit seinbeeld verd,wijnt, volgT a¿n de hand-van Fig. ro
een verduid.elijking,

Fig.1o.

meterw) H:+
-¡+! - - _4aq_lrejql_._

42

2

in
16treinbeweging

se
P5

seln seln

rn het Ie ge.ral krijgt de rnachinist bij sein !16 opd.racht naar
4A Wnfn.
Een trbeterrr opdracht z.it er niet in, omd.at de ajstand tussen d.e
seinen 2 en ! minder d.an 100 meter bed_raagt.
De treln rijd-t nu over een vrij lange afstand. met {o rø/n, wat
cre frequentie niet ten goede kont.
In het 2e gevat wordt ,bij sein J16 "d.ubbe1 geel'r getoond..
Riidt de trein L2o ]cln/h, da¡r betekent dit dat d.e machinist zijn
snelheÍd. tot 60 lør/h tenrg moet brengen.
uit d-e berekening op brz. 1! weten we d.at de machinist voor het
terugbrengen Jan l-20 na¿.r 60 wî/h Jfo rneter mag gebrlikenn waar-
r1a van 60 w\/h tot stilstand noþ 2þo meter tesónít¡aar is.
Gewapeld. met d.eze wetenschap rijdt d.e maehinist tot sein 2 met
60 \ø/h en zet d.an zijn =uming'voort, waerbij -in d.it geval-
no6 {00 meter re¡Dh¡eg beschikba¿r j_s.
Heü is begrijpelijk d.at "d.ubbel geel,, een bepa.eild.e ',rijstijlr'vereist en d-at d.e machinist bij het wa¿rrremen vaï het ,geel'? in
sein 2r zich goed. moet real-iseren d.at het voorgaand.e sein rrd.ub-
bei geeI" was.

liet ve:r¡allen va¡r 'd-ubbel geerr' I<omt omd.at bij d.e ATB hierrroor
geen code beschikba¿r is.
"n_u 

g-"l"9pvo1ging i¿ortlt d.an zoals het le geval weergeef'b, waarrritblijkt d.a-t tle ATfJ ook r,vel eens een nad.eeltje te ziãn geeft"

Voorts zij nog opgernerkt clat d.e die;rs'brese lin,qssnelheid niet ver-
warrl nroet wordcn met d.e ba.anvaksrrel_heic1
De d.iensiro¿prj-ngsnelheid. houtlt verbancl met het rr¿1er^richt' van d-etrein en tevens ueb d.e beremmi_ng en ¿rnds.rc facto::en.
[)e naehinist va¡r een goedererrtrcin zal rjus erln anrLere clienstre¡ge-
lingssneìht:iil krijgen dan üe nia,cÌrinist van een pcl?äonentreino
i)c baa¡lvu,ksnclhcid is een ]3!_sL Íìeßeven, en houdt verband ilet d.e
gesteld.he-i-d van het rlijkJ-ichrr.or, h.e'b ballas'bbecl, spoorstaven errz.

nlvan A na¿r B. s1 sl
van A naar B. er/eL el ad.
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In ond.ersta¿nd-e
1000 meter.

situatie (fig.ff ) zijn de relnl/egen tcrinri.;rste

A l'2o tut/h

-?-o

treinbewegÍng

Fig.11"

I 1,2O tutftt

2

1

4

sefn
P516

sein
4

3.
f-ù

40

t-o
ou

re

sel¡r sein
B6

âfsluitlantaren op stootJuk"

j)e geg;even voorbeel-den noeten gezien worden als irrforrnatie
om enig jnzicht in de selnopvolging; te brijgen.
Het is goed. mogelijk d,at d,ezeffde sitr-raties in de praktijk an-
d.ers opgelost v¡orden"
I{a¡rr ATB Ísr d.us waa"r d.e nachinist in d.e cabine informatie heef.t
5çelden weer a;rd.ere normen.

ook ]ront het wer voor, dat vcor tr:ej.n'bewegingen v¡clke sporwlisch
plaatsvind.en, niet de ld-c-.ale seinopvoiging wordt g.e,l'e.¡en.
Âl-s het doorrijclen cvcr bv" spoox 2 rna;lr eens per jaar pJ,a.atsvin,Jt,
ell Inen moet voor een ideal-e sei-nopvolgir:g dure cijfe¡bakken ei) ïe-
laisschakeiin¿1en boepassen, is irct voor te steLl.en cia-r Ll'¿. lnpiaats
van tr¿¡c.e} 4" vool dit gevaì rlgeelrr gl:61even word_t.

iiet ',:a1 u opgevalJ-en zj-jn dat er weinig ges¡rrolcen wo::.ìt ovelr een
'rveilig sta;rnd seinrt. of ttvr-r.ilig sein'r.
Oolt in het SR komen d-eze bena.mj_ngen niet voor"
1r'/e1 sproekt lnen over een rruj-t de sta¡rd. stoprr gebr:acht sein.
þjen I'veifig seint? is een erg gewai_ìgde rriisptaal<.o
Als eerr sein t'veilig'! sta.at, en er valt een rej-zigpr van hei per.-
ron in hc.t spoor, ,kan er ln¿ì.íìr moelJ_ijk va.n een veiligc, sftuatie
g;esproken word.en (zeker d.oor úie reizig,er niet) 

"

v¡rn A naar B ovel sp. 1. gT g:r 8.f rd
van A naar B over sp. 2. 8r4 gIf1 rd ffi

van A naa¡ C over sp. 1. gr 8L1 g:rfl aìi
van A ne¿,r C over sp. 2r 8r4 grfl r"ci gr
van A op spoor 1. 8Ì s'l rd.

v¿rr A op spoor 2. er4 g1 ri.
van A op bezet gp. 2. s1 91f1
van A. op spoor J. s1 4 g1

van A op spoor {. cl¿)r s1fl
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()m rlrt:re.L.[ìltl .rrlrl c'ncln lt¡rrtlt:k1; ¡rrcrr (rol< I rit¡t <¡Vr,,ï. cr:¡¡ rrr¡r¡y¡;.i. l.;ig
rro.i.ntr, nì¡lr.r zcf';'b m()n rl¡L'b t'lrrn roin i.iiclì inrtd.o Etand sto1r" Ììe_
sind'h.
lJij wcrkz,rlÉ.rrrilìo('lerì voelt u zich veiligr-'r: achtc_.r c:.n ,'onveil-ig
sei-ni' clan achter een t'veilj-g seinr !
Bij er:n empl-acement behoren 0.s.-braden. (overzicht seinbeeld.en)i'opulair wo¡.den d.Ít d.e "seinbeeld.en kaartel', genoend-l
Ilierop 1s te zien we]ke seinopvolging bij het instelren van
rijwegen verwacht ma6 worden
Tevens is hierop verrnel-d- d.e afstand tussen de seinen, d.e wissel-
verhoudingett enz.
loor be:Lrþ rijrichtingen die op het empracement nogelijk zijnis een aparte seinbeeld.enkaart.
Ì'iocht er een meÌding binnenkomen van een verkeerd.- of niet vor-ledig seinbeeld., dan is in eerste instantie d.e seinbeeld-en-
ka¿rt hét midd-eI om d.it te control-eren"
seinbeeldenkaarten bevind.en zich bij het bed.ieningstoes-bel wa¿rr-uÍt blijkt clat deze ook door andere d.an Es personeel te raari.ple-
gen zijn.
AIs hulpmj-dtlel- voor het treinpersoneel mag g,ezien vrord.en het
"vertrekl_icht". SR. IOJ cn lO6.
Dit is een witte la¡rpr welke gaat brrmden aLs het bijbehorend.e
sein uit de sta¡rd "stopt' gekomen is.
vertrekl-ich'ten worden op- of nabij perrons gepla*rtst en geven
i-nforr¡ratie over lichtseinen wel-ke vanaf het perron nÍet- ofrnoeilijk te zien zijn.

,4.1-s het vertreklicht bra¡rd.tc ma€ d.e cond-ucteur opd.racht tot ver-trek geven"
Hierrrree wordt voorko¡nen d.at d-e vertrei<kend.e trein bv. een pa;lr
hond.erd meter verder voor een lichtsein weer tot stilstanri komt.
De machinist ma6 het "vertrekl-icht" niet als errn ri-eel van het
seinbeel-d beschouwen, ma¿l moet de richtseinen \{a-€Lïnernen en op-
volgertn
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4. .llet automatisch blokstelsel-.
-= ===== = = = === = = = _- 

===== =i¡====

4.I. Algemeen.

rn de sturinA van het automatisch werkencl sein r¡ord.en opgeno-
men:
a. het bezet zijn van het spoor tot aan het volg.encle sein.

Zorn ged.eelte word.t "het bl-ok'r genoemd, vard-a¿r de uiidnk-
kj-ng t'blolflrrij?', rrblokstoring", 'rbezet blokn, enzà3ij ^het bezgt zÍjn van een 'br-ok'r is het sein d.at toeganggeeft tot dit blok "roodrt.llet blok begint inleite ! tot 12 ineter achter het sein, of
beter gezegtì.r d.e isolerend-e Ias is 9 tot r-z meter achter het
sein gepla¿tst.
Dit is geda,.n om te voorkomen dat d.e machinist het afrijd.en
(rood, worden) van het sein te zien krijgt.
Bij electrisch materieel is d-eze ka^ns gerin€Ì, maar bij d.ieser-
locomoti.even, vraar d.e cabine zich ver achter het voorãte wiel-steL bevj.nd-t, is het voor te stel-l-en.
Zeker al-s met lage snelheid. wordt gered_en.
Het bezet zijn van het spoor wortLt .Eecontroreerrl met behulp
van Êpoorrel-ais zoals in hocrd.st. 2 is omÊchreven.
De lengte v¿ul een bl-ok kan variê'rçn van looo tot l80o meter"

b. d"e stand. van het voLgende sein. 
(¡ii ¡eveilig'd' L"s' nog eróter)

Als het blgk 'l¡¡ri.itt is, en het vol-geqùe_sq¡rl is 'rood-r, dan
nag het sein rrgeelrt tonen.
Bij bJ-okrrrij en het vol-gelrtþ-sej' 'rgeer'r of ,,-qroen,, d-an naghet sej:r rrgr.ssntt tonen.

c. de starrd va¡r eventueel aanwezÍge wissels.
l'iet behurp van wissels]eubeJ-kastjes, grend.ers en tongeneontro-
leurs is de stand- en het ¿r;-rnsluiten v'aJr c1e tongen té con.i;ro1eren.

d. de stald va¡r beweegbare brrrggen.
i'ie'b behulp van brugsloten, grend-er-s en sleuteLl<astjes is d.itte cont¡oleren.

c. ÉTegevens over d.e eventue.l-e overuegbeveiligìngen.
Bij sonmÍge systenen aut. brok word.t info¡r¡ati-e over d.e
rela;is s-ba¡rd.en van d.e rrenkel_spoor-schakeling.r' verwerkt.

e. controle op d.e u-itscha-kermogelijkJieÍd van akilahobrs.
De sta¡d van de bed"ieningsschaker-aar i-s in d.e selnsturing op-
genonen,

Over het algemeen komen op baa,r'reJrbeveil-i¿;Íng rret auto¡¡atj-scì,r bl-o1,,
al-leen r:le lcleuren rrroodrr, rr6;ec1r? en Itgroer,.ir vooï.
llit konrt omdat d.e remwegen vol-cLoerrrJ.e Lang zijn, en even-buele
sr:ru'l]heidsbeperki-ngen ui.b.v" borden word_en aengegeven (zie bor*
rlen en baJ<en).
De variatie in cle afsta:rd. tussen rle seinen kan toegeschreven
word.elr a;ln bv. de ba¿¿nvalkfrequentie,
ìJoo.r: op et:rL ba;.unvak ¡ne-b cinrl,:ke treinenl_oop de seinen dicliter bij
el-l,;aar te pla;rtsen, is cle frequentie op -be voerÊn.()oli rr'crd-b ecn s;ein wel wa'b rotrrgesclioven, ais het d.a¿r,nnee ïoo:r eeobocht komt te 

";t..aln, wat de zichtb'',rrheid ten eo"À" k;;.- --
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ook bruggen kunnen bij het pJ-aatsen van d.e seinen een rol
speJ-en.
Het is beter het sej_n voor-, du¡, -9p of acþ:Þgr de bmg te
plaatsen.
Zijn op een ba¿nvak overwegbeveiu-gingen aanwezig, d.an trach-i;
men zoveel mogelijk d.e plaats va¡r d.e seirien en het begin van
d.e aankond.igingswegen sa¡nen te l_aten vallen.
0p deze wÍjze word.en isolerend.e rass:en en daarmee sekties rú.b-
gesi:aard..
Ars lcleaal is te zien dat het spoorged.eerte tussen 2 opvotgen-
de seinen (fret ltot<) uit 6én "Iange'i sektie bestaat.
Als zich echter in het blok neerdere over,v,¿egen bevinclen en erligt bv' ook nog een wissel in, d.a¡r is het ni.et clenkbeelclig
dat d.it blok in meer d.an tien sektles is opgesplitst"
IlÍema volgt er:n uiteenzetting over d.e bloksyste¡rien welke
momenteel in gebnrik zijn.

4.2. Auto¡natiseh blokstelsel op d.ubbelsporige baanvaf,dren zond.er
linke rspoorbeveíIiging.

Figo 12.
l_o

&u_.,
f-o

o3s:-

rc
P617

B. ÂGI
æ

a¡¡ rc
P6l-5 æP615

De pijltjes in d-e sporen d.uid.en op d.e normale rijnogelijkheden
op het baa.nvak.
.De sei¡en 61È611-619-¿irg en de dwergseinen behoren tot d"e sta-
tionsbeveillging en tonen noxmaal rrroodr'.(het zijn bed.iend-e
seinen).
De seinen P612 en P61J tonen no::maa,1 rrgeelt, en d-e sefuren p6I2
i/n 6lJ norma¿I t'groen".(inkLeuren verduid.rltijk.ù de zaak)o
ìe norniale gang va¡r zaken bij een trein van B naan i. is als
vclgt:
l\a het bed.ienen van bv. sein 611- word.t dj-t t'groetrtr, i^'ae,ïr1a het
d.oor de t¡ei:r automatÍsch in d.e stand, 'rstop" tenrg wordt ge-
bracht.
Rijdt d,e treÍn seín 61J voorbii¡ dan kornt ook dit sei¡r in de
stand 'rstopt'.
Als d.e trein in zijn geheel sein 61J voorbij gÊreden j-s, kan
sta'bion B een tweede trei¡l ofsturen,
Nadat d.e 'i;::eln sein 611 heeft afgereden en j¡ zijn geheel voor-
bij is, komt se.i.n 6t5 op 'r6pe1"o
-l-s de trei.n in zijn *g'eheel sein ó}J voorbii¡ dan komt sein bl!
op rrgt'eltt en sein 61J weer op rrgroenrr.
ila het bedienen va¡r sej¡r 6L9 kan de tre.in het station Il binnen
ri jclen.
ilcvi.nd.t d.e trein zich ter hooéite van sein 6l-5, dan krijgt sta-
tion A uankondigin¿¡ d.oor mictdel 'ra,n een zoomer en een geel rarnp-je in ile zgn. aa;nkonctigin¿1sk-nopo
Na het dnrliken va¡ cte u.a.nJrond.igingsknop zwijgt cì,e zoemer r;ì1 nâ,
het uit d.e stand" "stop" komen van sei-n 6r! ver-d.wijnt cck hetlicht in d.e aer;nJcondj.gingsknop r^reero
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lìevinclb cte trein zich in het r-¿vrtste bl-ok (tus'en rle seinen
ti17 e'619), d-an ga^rt op hot bedieningstabr-eau bij A een wit
_l*pju branden (een zgn. spoorbezettings-lampje).
iïi-eraan ka¡r de bedieningsme^n zien hoever d-e trein gr:vorderdisr en mocht hij sein 6t9 nog niet bediend hebben d.an r^rord..ùhet nu d.e hoogste tijd..
Beter is het trinrijsein" (619) te neaienen na het zoe¡nersig-
na'al, zodat de machinist het eventueeL ve¡and_elen van het beeld.in sein 6IT tijdig karr vraa^rîremen.

-t'-ig.1J geeft te zi.en hoe een overr*egbeveiliging (arci/arrou)
wordt i-ngepast.
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llij het bezetten va,¡r. de d.ik getekende spoorged.eelten treed.t d.eaki in werking.
De werking van de a^tci is dus onqrhanþlf[\ va¡r de seinbeelden diegetoond. worden,
Ìlet is dan ook we1 mogelijk dat door: blokstorirrg seirr 6r{ rrroodrr
toont terwijl d.e aki niet in werking is getred.ei..
De stori.g moet aan gõãht word.en in de sekties 6]14AT of 6r4cr.Deze gedachtengang lian zijn nut hebberr bij het storingsond.erzoek.

fig. 1{ geeft d.e aans.l-ui ting v¿u.L een raccordement te zien.
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IIet wlssel is bevelligd met een grend.el en tongencontroleu¡"l{i.l men het wissel ont¿pend,elen, dan nag zic.h geen treín bevin-
den i¡r het spoorgedeelte v.al 6lJBii t/n 6UBT.iiet te controleren spoorgedeer-te moet rui:n voor sei¡r 61! begin-ncnr zodat ce rnachinr'.s-b van een nad.ereñe-.tr-'ein tlet van stand
vc:rand.eren van seÍn 6ll t.ijdÍg wa¿r kart neilren"
iJordt het wissel ontgrend.eld, da¡r komt sein 61J op'rrood'r ensen 61! op "geelrt j
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Ivioet een trein ïang€erl{erk vemichten, d.an is het wiss;el op
twee manieren vrij te maken.

Ie De trein noet j.n zijn geheel tot voorbij sektie 6UBT
rijd.en,

ze É6n gedeelte va' de trein blijft op sektie 6tzAT achter
e¡r het and.ere gedeelte rijd.t tot voorbÍj sektie 6UBT.

Ilet 
'ri.jmaken op d.e le mcmier vindt toepasr:ing bij een kortetrein, of als men d.e trein wit insluiten.

De 2e manier wordt toegepast als men he-f; ra¡geren met eerr langetrein wif voorkomen.

Ii'ig.lþ geeft een beweegba::e brug te zi.:ert.

Fj-g.lf .
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Verkee:¡d. sÞoor riiden
Word-t
ond.ers
rijclen

&g H

rc rc
0m d.e bmç' te kun¡en bedienen mogen de d.ik aangeg=ven. spoox-ged.eelten niet bezet ziin,
Dit zijn mi¡ri¡rum af'stand,en, in de ¡.rraktijk kunnen d.eze na.derings-afstanden belangz.ijk langer zijn.
i{ord.t d-e brug bed"iend., d.a^n worden d"e seinen 61{ en 615 'rrood.'r,en 6IJ en 616 "geelr'.
De brug ka¡r Ín d.e seinsturi-ng opgenonen worden met behulp varìbnrgsloten, grend.els, sleutelreláiskastjes enz.

over het bovenste spoor van B na¿r A gered.en, of over rrette,spoor van A na;ir B, d,an spreekt nen va¡: "ierkeerd- s:rpoor't (zj.e fig.12).
De bsnanixg 'rl-inker spoor rijden" wonlt bij dit aut. brokstel_seL
bemrst niet gebmikt.
A1s het I'verkeerd. spoor rijden¡r op '¡vei-rige" seinen plaats kanrrind.en worrj.t tle benamj¡rg "linker spoor rijd.en?' gelruitti ("ii-
volgende aut. bloltsys.temen).
-Dat het 'tvelkee¡cl spor r rijcìen, d.e nod.ige probremen meebrengtspreckt voor zich.
Dc aa¡rkondig-irrgswegen voorf d.e overwegen, en cle nad_erin4safstanclen
r¡oor wissels, bruggen eylz. zijn hier niet op berekend, zod.at d_enodige ma,e-r,tregeÌen ger omen nloeten worden.
stel er moet een trein verkeerd, spoor rijcen (vs) van station Bnaar station A.
Na overleg tussen cte trei-nd.ienstleiders, zor¡tJ, station A dat gee;:
treinber',e6;Í.ngen inee:: inges'beld. lcun_nen word.en naa:l station -B overItg{red. spop:rrr n

Hij doet dit cloor op hei tred.ien-ri.ngstabl-ear¡ aohter bepa,allde knoppe'
.'rgevaarborcijes'r te plaatsen, waar:door cleze l-,noppen nj-et rreer tebedj-enen zi_jn.



()ol< is lrct mo/r,'o1ijk orrr wirrnel-s d.ir: -Loe¿-,;anlj nirrrr tx:b 'rg,ogcl spoorr¡
8ev.en, in de afleidonde sta¡rd te tegg;en en te verrFendel_en.station 3 overtulgb zich d.a-b Ìret spoor schoon.is (¿at op rråt,,gco-de spoor'? geen trei:r ond.erweg Ís van A naa¡ B), en stell het pär-
soneeL va¡r eventueer aanwezlge beweegbare ì;rug.gen in kenniso
Aan de nachinlst en conducteur va¡r d.e ,verke""d. 

"poo"" rijd.end.etrein word.t een 'rlastgevjJrg verkeerd. spooï rijcteni uitgerõikt.(zie fig.16).
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Dj.t voorbeeld. geeft a.an wa.a,T de machÍnÍst zoal rekenlng mee moet
houden.
Zo moet hij voor het wissel bij }ef stoppen (een tegen d,e prrnt Ín
ber:ed.en wissel), en ma,g bij Abc aoorrijããn (een uitp;ered.en wissel).
A1s sei¡ 66J voorbijrijden toelaat, ma,g a,¿rngenomen worden riat ilet
rvissel bij km JB.721 in d.e eíndstand. lígt en ve.rg:renclerd is,
I)e ui-tri.jsej¡ren op station lì zijn na..rr het 'r'v'erkeercle spoor'f a1leenriet I'geel flikkerllcht" in te ste1J-en.
Ðe nachinist moet nu rtbeperkte snelheid.'r rijden tct aen he.t pr:nt
waar de lasÌ;g¡eving VS. a¿n€Beft "Verd.er nrtrmal_e snelheid.,t.
Ko¡nt rle'¡ertrekkendr. trein op d.e wrÍ.je ba.an (]e blok)r-J.r" treed.tbij B d.e aa¡ri<. zoener (ten onrechte) in irerking.
De baak bij lcri 3!:?!21 rna¿*kt_de r,ra,chinist er oi attent dat hij hebínrijsein (sein liO) lot op 1.000 neter geneded. is"
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Í:i_tation A krijgt va¡r d.e na.derend.e trei-n geen aankondÍging.
\,/er gaat een spoorbezettingsJ-ampje ¡ra¡rd.enãls de trein het ta¿i.t-ste bl-ok -¡oor station A bezet.
Een tweed-e trein rna4l d.oor B pas afgestuurd worden ars d.e eerstetre-in j.n ziin geheel, bij A binnen is.
Zo¿rls u ziet is d.it 'verkeeni spoor rijrlen'? c+en tijcrovende bezig-heid, vooral wat d-e overh/egen betreft.
Dit is d.a¡r ook d.e red.en dat ec'n aantar over,uegeïr die l-ater eenaki/arrob beveiliging kregen, met een zgn. ',enkerspoor schakeling'zijn ui'bgevoerd..
I,.ig,U geeft zotn schakelÍng te zien.

l'ig.17.
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llet dik getelrende gerteclte in heb bovenste spooï, geeft d.e aan-kondigingslr¡egen voor d.e aki aan,
-Riidt de trein van-.fi na;er B, ilan gaart de aki werken bij het bezet-ten vr¡¡r de selctÍe 614nr e' houdt op a1s de selctie 6r4cö ir, "i¡n g*_heel vcrlaten is.
ììij een treínbeweging van B na¡-¿r A, begint d.e a¿nl<ondigi¡g bij hetbezetten van de setctie 612ÃT en houd,t õp als sektie erãcl"in åijngeheel verlaten is.
liet bezet zi.jn van van_rle 26"rì" gicidenseklie (6f4Cl) d.oet d.e overure€;arJÅig Ín werking stellen, terwiJI -afnffirijk van de rijrichting-het linler: of rechter a¿nkondigingsgedeelte "óverbrugrl" l¡órtit.IJet oruLerste spoor heeft z.orn zelfd"e schakeling.
Bij werkza¿¡nheden met een werktrein geeft d.it ar¿nkond.igingssysteem
soms enige ver.waning.
stel er moeten wer:kza¿rrùreden verricht r¿orden wa¿rbij cle sektie
614DTt bezet btijft,
]]ij vertrek uít a gaat rÌe al<i norrna;¿r werken en bij het beze.tten
varr 6lzfDT en verlaten van 6I4CT houd_t rleze weer op.liu blijkt echter dat n¿¿ het langer d.an ) minuten bezet zijn van de
sekti.e 614ÐT (or 6ra.o,r) ae am. àpni-euw ín we¡hi'g trcerd.t.
J)e oorzaak hie¡van is de controrq op de 'enkeJ-spoor schakelingr'.
Deze controle is nod.i¿¡ inffioTgena.e geval: -

Uen trei¡r rijdt van Â na;rr Bo
flij het verlaten vart b\i. seittic 6l{DT trekt d-j-b spoorrel.ais ¡riet
meer í¿a;n (bv. kabet'bje van sportrstaaf afgebrof.en). --- 

-l)e ahi install"atie heeft nog steerf,s hot j-d.ee d-at een trei¡i:r:we3.j_n-g
¿laancle is van A nam^r B, terwijl cle t::ein a1 bij B bi-nnen is.



-ls de v<lÌ¿;endetl.oifibcwr:girr¿;* wee:: von A ruur.r ll, t|r"n ¡1rrr.lf1; dit ¡,;o¡n
tr)r-oblcern, wimt d.un ¡;a,ilt tle aki toch werken ur,. torr.lrr5 brijft scin 6L4op trroodtr.
hlel een probleem ontsta¿t als d.e volgend,e treinbewegj-ng van B na¿¡ azou zijnn
De trein vindt cìan Aeen sein wat het "ten onrechte' af zijn vansektie 614nr signaleert, en de aki i¡rstalla,tie bezÍet het af zijnvan deze sek'tie nog steed.s als d.e trei-nbeweging vam À na¿r B.
De trein welke nu vaJr B na¿,r A ga^at stert ¿ã a-r<r niet Ín werkl_ng,en d-e trein ga:rt d,oor ãen "opã overwegr. 

-Deze mogelijkì:eid word.t ond.e:rrangen met d.e controle op d.e ,enke1-
spoor schakelingt'.
Iîocht een va.n de spoorrela.i.s d.ie binnen het dik omtijnde ged.eelteliggen langer dan 5 minuten a^flbIijven, of kornt een va.¡r d.e and.ererelais welke bij de enkelspoorschakelíng behoren, binnen ! ninutennie! 5n de u-itgangsstand. (no:male stand) te:rrg, dan ziet d.e aki j¡-stalLatie d-1t ars een storing en treedt'(weer)'in werking"Helaas ziet d.e 'renkelspoor controle" geen verschÍl tussðn het af-blijven van het spoo:=eIais d.oor een werktrej¡r of cLoor storfngIIier volgt dus uj-t d.at zoì.a.ng de werkEffi-ãFsektie crffierzarbezet houdt, d,e aki blijft werken.
Briift een al-*i lqrrger <la^rr ! mi-rnrten in werki:rgr dm .r¿¡ord.t e;en sto-ringstoestard" vffifferstelã, en v¡orden ¿e scnãiten afgeschekeld zo-dat alleerr ri"e rod.e lampen blijven lclipperen.

llseyerfl ?ii toe, dat bij het begin van de aankonctig'ingslregen een(aankondigings) bord geplaatst is SR.JI_8.
ilet a;rntal- en d.e pla.trts van d.e bo:rlen geeft d.us te zien of het eenI'ge$Ionett of enkelspoorrt ove:r,r'egbeveiliging is.
Gegevens over d.e overwegen en d.e aar*oñailingswegen zijn te vinden1n cle II!. ryr"truktie Verkeerd gpoorrijd.eã, ãn ae

OBE. bt-a.den, ovãrzicht Þãn en _iìnp1ácenent"

en t'rood." seirr, en zou hij hierna d.etrein tenrg gtan zetten tot ïooE dit 'rrod.e, sejJr, d.an ontstaat het
gevaar d.at 2 treinen in é6n bñ komen. trig.I8.

Fig"18.
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Trein 1 ls ln zijn ggheS,! voorbij seÍn !J_ti geredeno
sein !J.z| komt nu op rr,g'eelrr wat de machinist van trein 2 toestem-
ming geeft door te rijrì.en tot sein 516.
\,vorcit trein 1 nu tenrggeze'b, da.n bevinrlen zl-cin z treinen tussen cìe
seinen 5r4 en Jr6 en in het ergste geval orrtsta¿rt r:en "achterop-
r-i. jding'r.
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4.J. Automatisch blokstelsel dubbelsporige ba¿nvakken met linkerspoor
bevei-ligi-ng.
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Het-d.ubbele pijltje geeft de no:male rijrichtiug aan, er: het enkelepijltje duidt er op d.at ook in tegeng.estelde richting op "veiligeseinenrr gered.en kan word_en.
omd.at een trelnberveging over het bovenste spoor van A naar B op(ve11ige)seinengered.enword.t(rrffi""i".ij*"L;;i'ãn-ãn¿at
d-e overwegen enz. aangepast zíjn, spreekt men nu va¡r "ünkerspggri.'ìd.entr.

De seinen qf5?þf7-618 en 620 t-onen norma¿,l ilg?oen,,.
De seinen 6t4v-5rr- 619 en 6z1v nomaal ''g,ssf", en d-e bediend.e sej:ren
60s-611-6t2-6l4. en 6zt-6zj-6z7-6z7 "roodl']
Bezien we een treinbeweging'van B na¿r A, over het 'rrechter spoor",
darr word.t het bediende sei-n 625 aoor d.e trei¡r op 'rrood-' gererj.ãn en
verschijnt op het tabl-eau een bezetspoorla.rntr>je als cl_e treÍn zich
ùusse.n de seinen 621 en 620 bevi:rd.t (re blok).
Nu volgt weer de gebnrikelijke ga,ng va¡l zaken; een sein worrd.t op
'rood." gered.en, is d.e trein h.et achter d,it sein geregen bJ-ok u-it
d-an word.t het "geel"r êfl is d.e trein nog een blok ve¡der d_a¡r wordt
het weer rrgtoentt.
Kornt d.e trein bíj sein 618, d.an krijgt station A "treinaa¡¡kond.iging"
d.oor nidd-el van zoemer en.larnpje, en bevind.t d,e trej.n zich nog een
blok verder (la.atste blok) dan verschijnt op het tableau het bezet-
spoorlampje.
iinkerspoor riid.en
Voor het t'linkerspoor rfjd.enrr moet een rijrichtingsheop betliend (on-
gelegd) tr¡orden.
Voor het bovenste spoor bevind.t d-eze schakelaar zich op het tableau
van station A, voor het onderste spoor op stati_on B.
\,{i1 A öe rijrÍchting keren (tinterspoor gaan rijden), dan moe-b aan
de volgend.e voorwa¿æden vo1d.a,:rn zijn:
Ie Llr ma6 zích geen trein bevi.nden (op het bovenste s¡oor) tussen

BenA.
2e D mag zijn u-itrijsein(en) niet ingesteld hebben n¿¡rrr rJ.it spooro
ie }evind.en zich ln dit bovenste spoor bn-rggen, wissels enz. clarr

mogen rieze ni_et bed.iend. zijn.
Zo)ang aan d.eze voorwa^a,rd.en niet vold.a¿n is, brandt bij A een tr1'oodrr
larnpje in d.e rÍjrichtingsknop en heeft het geen zLn. deze knop orn i;e
leggen"
fs aa¡ d.eze voorwaa.d.en volcì.a¿in en worrit b-ij A cle rijriehtingsiarop
ongelegrir d,an is d.-i-t op tret tableau bij B nerkbaar a-a;n het d.oven va¡het rrgroerìet'- en het ge,u,n branden va.n het "rocle'r rijrichtingslamrrje.
station B kon nu geen trein ove:: recÌ:terspoor naar A str:ren.
Der seirren P616-P618 en P62o ga,:.n 'rood-, tonen, hoewel clit bij oud.cre
ba¡rnvakken af kan wijken.

P620
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ldissel-s, bruggen enz. zijn niet meer te bed.ienen onci.at deze niebItafged.ektfr word.eh ttoor seÍnen.
h/ordt bij A het uitrijsein (e11) ingesteld naar het Ìinkerspoor,
d.an ka¡r dit alleen met een ttg?oen" seinbeeld..
Ðit komt our¿ffiiãrr tussen A ðn B hoogstens één trein mag bevj.n-
d-en, en een tr.reede trein pas afgesturrrrl kan worden al-s d.ã eerstetrein in zijn geheel bij B binnen i-s. (van a naar B Ís één gtroot
blok).
omdat het voorse:-n 6z5y ¿;een "rood,'r kan ionen, zal het uitrijsein
6OB (na,.I linkerspoor) nãoit op 'geelr' komen.
sein 6z3v heeft hier alleen d.e ruÁ<tie om (samen met de ¡a¿k) aemachinist op het naderen va¡r het inrijsein (6zl) attent te näken"
zodra A zijn uitrijsein bediend. heeft verschj_jnt in de rj.jrlchtings-
knop I'roodr' licht¡ wat weef dooft sl-s d.e trein in zijn gêireel biiB bi.nnen is.
A kan dan een tweed.e t¡ein afsturen.
Bij het bed.ienen van d.e rijrichtingsknop word.en ook d.e treinaankon-
dJ-gingen gelceerd..
iletr vertrekJcende trein zar bj.j A geen zoemer: en larnpje geven, maaïstation B krijgt dit wer- ars de trein ín het naneriàlsgãbied'komt.
Iloewer het linker,spoor ¡net baanvaksnelheid bered.en mag-word.en, kan
de afsta¡rd. tussen d.e stations A en B toch te groot zijn voor áen
goede cLienstrútvoering (treinopvolging). -
rn zotn geva.l is het mogelijk d.at tussen A en B een vooï- en hoofcl-
sein geplaatst wordt, zod.at er twee btoljcen o¡rtstsån wa¿rd.oor d.etrein frequentie verdubbeld. word.t.
tr'ig 20. ger:ft d.e a¿.nkondigingswegen va,n een ove'h/eg te zien.

l'i.q. 20.
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Bij een t.rej.nbeweging van.B naa.r A steil-en d.e sekties 620tsT en
6.rgÁ[ de aki in werking. (d" sektie 6te¡r is dan o""¡u=oe,]).--"Is de rÍjrichting gekee:rù, tlus bij l_inkerspooï r:L"jden, *î"ít het be_zetten van sektie 6IBBT rLe aki in werk-i-ng.
He b inschakelen van de juiste a,enkond.igingswe¿1 kom¡ d.us tot stand
d.oor het bedienen van de rijrichtingsknop.
lìij het bedienen van d-e r.ijrichtingskrr.op, v¡orden in d.e reLaisk¿stbij rte al<i, via kabeleders, reJ-ais g-eschnkeJ-cl. (van sta.rrd- verand-ercl)"
jij werkza¡r¡nhecl.en in d.e aankond.igingswegen ís het ra¡d.za¿m ë¡o.-d,¡goed te overzic-.n.
lllijft een werktrein de sektie 618BT bez,etten, d.an is uertrek vanafstation B a¿n te beverenn zodat d.e aki br:i-ten werki'g komt.i'loet l4elerkt worclen in de sekties 6eo¡'l of 618AT, ¿aã is het ¿¡ewens;trtlinkerspoorrr vanuit À te vertrekkenn
In dit Ia¿tste goval moet er weL rekeni.ng nee gehouden rororiien dat
r,¿.;nneer d.e trei¡ op.4e ovg_rye¡r blijft s.talr.n, do akÍ nie.l, meer r¡er:ktotie sektie 6.18llr hou-æie-overweg op I 

*--' -=iY ==::
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3Íj het ver:v¡isselen vsÌl spoorstaven, het insteIIen vaïr. spoonelais
enz. is het gewenst d.e overvreg niet in werking te laten komen.
voor a¿,nvang werkzaa.urhed.en moet d-an ùe Juiste rijweginsterJ_ing ge-
kozen zljn omd.at, .na het a-fvarlen va¡r het spoomelais, teren ñiét
meer mogelijk is (rood. la.mpje in rijrichtingslalop I )
Een raccorri.ementswissel is all-een te bedienen bij rechterspoor in-
sterlingr waarbij clan d.ezelfd.e voo::r¡ee,rd.en gelclen als ond.er fÍg.lr"
Beweegbare bnrggen zijn aIleen te bed.ienen als þe.id.e. sporen ingericht
¿i jn voor rechterspoor rijd.en, waarbij da¡r d.ezeffivbo::v¿a¿¡d.eñ geld.en
a1s ond.er fÍ9.12.
Sektlestoring of Ìret niet in d.e eind-stand. komen van wissels en beweeg-
bare bmggenr heeft op deze baa.nvakken tot gevorg dat d.e rijrichting
niet gekeerd- kan worden.

I{et werken d.oor ond.erhoudspexsoneei- enz. op bovenomschreven ba¿nvak-
ken is en blijft een hachelijke zaalr,,
De stand van d.e seinen op de rrrije baan, geeft weinig- of geen in-
fonnatj-e over d.e rijweginsteiling I
l:lr moet d.a¡r ook steed.s rekening nee gehoud.en wor.d.en dat treinen met
baanvaksnelheld over ttllnkerspoorrr kunnen nad_eren.



4.4. Au'bomatisch blokstelsel op enkelsporige ba,tnvakken rnet rijrich-
tin¿'sÞ,nop.

Fig. 21.
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r P6L6r dgerc

611
rc

r)6L3
F-o
P615

rc
P6L7

HO

ne pijltjes in het s,roor duid-en er op cLat het rijclen in'beide
::ichting'en mogelijk (beveiliging gelijkwaard^ig) is.
rs d-e rijrichting ingesteld- va.n A na,a,r B d.an tonen ce rreinen 6ll
en 61! "¿Foentt, en sei:n 6U "geel_".Bij rijd.en van 3 na¿.r tonen 61ô en 61;6'tgroenr', en sein 614 Ìgeerr'.
De seinerì voor d.e tegengestelde rijrichting tonen ilrood.rr.

De rijrichtingsknop kan zowel. op station A als op stat:r.on B ge-
pla::.tst zi-jn.
Ïlet statj-on zondel rijrichtingslcrop krijgt d.oor rnictclel van tableau-
la.mpjes infornatiê ovrrt d.e ingestelcì.e rijrichting.
Ðe rijrichting j.s alleen te keren als zich geen treÍnen op d.e baan
bevind-en, en a]-s de uitrijsei.nen bij A of B niet ingesteld. zj-jn.
Tevens nrceten d.e in het baanval< gelegen wissel, brrrggen enz, ziclt
in de eind.sta¡rd. (no:rnale stand.) bevi-ncì.en.
lìood licht Ín de rijrichtingsknop betekent d.a'L aan bo'rrengenoernd.e
voorwaa.rden nj.et vold.a¿n ruordt en het cìus geen zin heef'b d.e rij-richting te keren.

De akits en ahobrs zijn uitgevoerri nret een zgn. ilenJ<e]str,oor schake-
ling" , war, betekent dat ze 4iet afha^nkeiijk zijn van d.e rijweginstel-
ling ( zie ook fig.ì-/ ) .
lle kontrole op d.eze rre¡tkelspoor schal;eling'r zoals omschreven in fig.l.J
ís nu opgenorren in d.e seinsturíngen.
l{et lang:er d-an ! mj-nuten gestoord" zijn van bovengenoemd.e sehakeh_ng
stelt d.e alci nu nie:L Ín werking.

tr'ig, 22.

619

T6 P6IBF{JT. 616.AT 6lBCT 6 61BAT

P611 P617

!'i$" 22 geeft hi-erop enige toeLichting.
l-c Aanrre¡nende dat de rijrichting -is tn6esteld van B na¡r.r.A. en dat

ach'bcr de trein cle sektie 6l8cr door storing afblijft.
rrt d-iL gevir.r zar, als cie trein b:Lj A binnen is, d.e rj-jrichtin.g riiot
gekeerd kunnen wor<lc'tr omctat de rijrichtj-ngsknop "roodi licht blijft
geveÌr (spoorbezettj-n¡ç - 6lBtT &f).
ljr is dus ¿çec'n treÍnbeweging va::r A n¿rar B .in te s'bel-r.en, r:rr mor:ì:-h
er toch o(.'lì trein gestuurrL wor<ien cian gobeur-'t ri.it rnet een J-astg".viirq.

2.-'Stei cl a,t achter een tr:ej.rr vs,ri B n.'¡¿¡.r A eêtl vârr d.e re-Lais r+etke bi.j
de ove.'rwegbeveíiiging belLcren ("enkelspoor sehskeiin.gn) n:'-e.b j-n d.e
no:r¡ale stand te:rugkont.

B
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fs de treiri nu bij A binnen, clan ka¡¡ cle -r:ijrichtirrg weÌ gekeend.
word.en (er is geeÌr spoor:bezetting), rner.ar dãn zal sãin 6t! rrietuit de sta¡rd ,tstop" kolnen.
ljen trein va¡r A na,ar B stopt d.an voor ciit sein, en zar d.aarna de
overhreg met "beperkte snel-heidrt nacì.eren.

rn tegengesteLd.e rijrichting, d.us bij rijden varì A naar B, Ís d.e
kontroLe op de overwegapparatuur in sei-n 618 verwerkt.
Het bezetten van de aø.nkond.igÍngswegen door bv. een werktrein geefthier weinig problemen.
ivloet bv. sektie 6I-8AT d.oor een werktrein bezet brijven, dan kan ver-trokken worden varmit _A.

De aki gaat no::rnaal- werken en houdt op als d.e trein d.e sektie 618AT
vetl-a¿t.
De aki treedt nu niet meer in werking on.geacht d.e t_i.ìdsd.uu¡ dat 6IBAT
beaet bl-ijft.
hlordt vertrokhen vanuit B, _d?n moet eerst in zi.þ geheeL d.oorgered_en
worclen tot voorbij sektie 616AT.
A]'s hÍerna teru¿çgezet word,t na¿r.¡ d"e sektie 6]8AT, is het resuLta¡..bhetzelfde als bovenomschreven.

llet be¡i.ir: van d.e aa,nkond.igingswegen is aan8egeven door het bord sR.1lg.
Ontsta¿t binnerr d-e a¿nkond.igingswegen een spontane storing (bv. spocrr-staafbreuk, spoo?vernÍeuwen unz.), dan komt d.e uki altijd-in werking,
on,geacht cle ingesteld.e rijrichting.

Fi,g. 2J gee.ft de na¡leringswegen vari een brug te zien"

tr'ig.ZJ.

A Br fr
rc

Is d-e rijrichting ingestel-d. van B na¿rr A, d.an rna6 d.e reshterna.d-orj.ngs-
V/eg -voor ce bnig- niet bezet zijn om d_e bmg te kunnen bed-ienen.llij het rijd.en van A naar B de linkernad.eringswegl
De lengte van deze naderingswegen is in de RVS vastge1e6g..
voor <le naderings\^reÉîen voor wissels geldt hetzeLfde al_s voor bmggen.

Llpgemerkt moet nog wordcn dat d,e uitrijseinen op rÌe stations A err B
+ltiicl j-n'be stellen zijn uret "beperkte snelhej-d." ongeacht d.e ingesi;el-
d-e rijricirt.ing (zie fig. Z1).
Ì{et is clus urogelijk een sein rnet "belrerkte snelheid." in.te steflen
naaT ee5n spoor wa¿l,rover een trei-n nadert.
Voor rncn een uitrijsein net "þe!,erkte Ë4,e_fþ!!,' instelt is het
wel- za,.l.k zich eerst te overtqitîcp_ Va¡r de inqest-^Lde ri jrichtin-q

rc t--.c

clus
I



4.5. /ulbomatisch bÌokstel-sel op ctubbelspoor (beide spoïen gelijkwa:rrd.ig
beveiJ-igd) of op enkelspoor.

tr'ig,. 2r! "

Station A. beL sei-nen a,ls voor ond,erste

<_>

-4r-

Station n.

,/6 20

rc
ol_J-

r
6l,2 Pg^6-r P6L5

t--o
619

1B
).7

Ðe pijlen in de sporen duid.en er op d.at beicle sporen in beide richtingen
gelijkwaartlig te berijden zijn.
Er wordt d.us nooj-t "verlceerrù spoor'r gered_en, naa.r wel "Iinkerspoor[ I
In seinwezen kringetr geniet ciit beveiligingssysteem. bekend.heid. onder d.e
naam r'4 dra¿lds Af)B. tr Absolut Per-rnissief 3l-oksysteern. (¿.,.¡U"1-"nkelspoor).
o¡idat voor beid," spo"-*t dezel-îde technieken worri-en toegepast bepalen we
ons tot het ond.er:ste spoor.
De seirieir 67i-6l-5 en 6t6-6t8 torrerr norna¿.l "gïoenr', cle seinen 6t4-6t7rrgeelrt, en cle seinen rvelkc. bij de stationsbeveÍliging behorei'r, 6IL-67?-
61!-(120 "rood. " .

Llp d.e stt¿lticlrs A en ll zijn op het t¿¡,bleau lairrpjes a;rnwezig welke in-formatie
over rlt: baanvak situa.tie g'evcn.

st¿ltion a. Fig' 2f ' station Il.
b aba

--e--Ðrood éTrcoen

l)e }a.rnpje* (") brand.en rrv/ittr al-s het laa,-bste (of eerste) Utot< bezet wortlt.
De larnpjes (b) rrrand,en als het zgn" I'middenblok'r bezet is.
Llnder het rrmid-denblok[ moet verst¿r.i',n 'n¡ord-en d.e gehele blokrec-ks trissen
a en nr r-net uitzonclerin6ç van de laatste blokken die een eÍgen larnpje hebben"
Stelt A een treinbeweging naar de vrije baan in, clan d-ooft bij .B het "g'roene"
la.rupje en gaat het "roderr brar.den.
-D:'-t 'iz:ode" lanpje blj.jft d.an br¿¡¡rcì.en totcì.at ctetrein bij 3 binnen iso
ì*iocht A intussen volgend.e treinen afgestuurd- hebben, cla"n blijft het rrroderr
Ia:çjc brand.en -to btlat aLle treinen bij ll binnen zijn"
ZoIz.rLg -t een rtrood.r' lampje hecft kan rfilar geen treinbeweging n¿-i¡rr cle vrije
ba,an in6;es beld v¡crclen.
13ij tr'oinbewegÍ::rg'er1 vûn ll na¿r,r /I, kr:ijgt A een "ïood.'t larr'pje <..n zijn tl,a,ir
de ,-:.it::ijseinen rriet rneer in te stellen.
Op bovengenoemd.e ind.icaties ko¡nen rrog:ll wat ,¡an:iaties voor.
Zo zi-itt er systemen wairr ¡¿1166n mc{; cen 'rroodt' iampje worrlt volsta,rno
llen g;ed,oofcl. larnpje (nri.ti: niet dc.fect) .geeft da¡r te kennen clat ingesteici. kan
wor:d.en n¡¿¿r d.e rrrije ba¿rr.

-Rj-i C1'1, instal-l-r'rties ìçomt het voor il¿i; '¿owel- st¿¿ti-on Â al-,.; ,'1 op hetzeifcte
t¡¡.bLecru orlde?gcblac}rt zL jn.
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De ffrod.e'r en rrg?oenett la.urpjes zijn d"an niet aanwezig, onC.at cle bed.ienj-ngs-
rnan beide stations bedlend. en we1 weet van welk station hÍj e.-.rl tlrêjrr
heeft laten vertrekken.

FÍ9. 26.
Station A. Station B.

eerste
1¿r.¿rtste lotou 

(nicLclenblok)

Jo,-on
l-a¡¿tste
eerste

Ook d.c¡or Ìret Ínstel.len van de uitrijseine+n bij A 6n B i;.r er a,chter te
komen in wei-ke richting c.en trein op d.e baan grat.
AlIéén het rrj.trijsein van waaruít cle trej.n vertrokken is komt uit da
stand. Itstoptr.

Zoal-s fig;. 24 te zi,en geeft staan de vrije ba¿n seinen noïmaal op "gr:oen't
en kunnen zowel het station A als B treinen a,fsturen.
i'len ka¡l hier in de ruj-mste zin vaJr een ttopen bloksysteem" sprekenn
liet zal wel- cLuid.etijk zijn d.at ook d,it systeem aan regels gebond,en is,
en station 3 geen trej-nen linJrerspoor gaat stu¡en zond-er toesternning van
statior:. A.
iioe komt nu I'technisch'r d.e sej-nsturing, tot stand. ?
i,itg,aand.e va¡r een treinberveging van A naar B, bren¡çt A zljn uitrj.jsein
611 uit d.e stand. "stop,r.
Dit sein 611, geeft nu opdracht a¿rn sein P6lil om vâ^n "geclrrin t'rood, te
verattderen"
Sein P6l4 geeft deze boodschap door: aan P6l-6 wellce l-aritste d.e bood,sehap
weer doot geeft a+rn P6IB.
Ilet nurrroclefrsein P61B geeft al¡; l-¿urtste d.e boocì schap door ¿r.an station B,
rvaar nu heL uit:r:ijsein 620 niet nr:er uit cìe stand. "stop" ka:r komen erì
wa¡,rr teverns op het tabl-eau het h¿.t rrrod.e" rijrichtingslampje verschijnt,
ilelijktijdig met het bedienen vÉùr sei.n 611 word.t het treinaa.nkond.igings-
sys-beem bij A rritgeschal<eld-.
De ve-rtrekkende brein brengt bij A dus niet d.e bel<encle aankondigings-
zoemex en het larnpje in werki-ng.

-4.1-s d-e vert:rekkend-e tlein sein 611- op I'rood." heeft gered.en en zich in het
eerste bl.ck bevind-to is het al- weer moge1ijk orn dit seín (ctus 61"1) vreer
met 'rheperkte snelheid." in te stellen,
ts de trein in zijn geheel sein P61l voorbS-j (en 6ft ni.et opnieuw bedienri),
dan koirlt P61{ weer op "6çee1rr.
Iiomt Cc troj-n hrLrer een blok verd.er. ilue aehter seÍn P61!, clan word.t P616
tt¡Troêftìr en P61J trgee3-rr.

T-ìevind-t cl-e trein zich nog c-en blok vercler, dus achter sein L'6I7 | ti:ln word-t
P6li',ì "lËoen", r'6J-! 'rgtlc.lrr en P61J ook "6roen".
Is tru iie 1"t'ein bij 3 binrren cl¿rn '.:aJ- sein I'611 tvee-r "¡1ec-1 rnro.rden, en is de
u.itg;an¿;stoes band we,::: ber:eikt.
'loell cle tr:ein s'ba-tj.on ll tot op twee blokl.;en ¿¡enûd.eïd was (d.c, rrad.er:ings-
¡Lfs'ba¡rd j, verd" da-a.r cle tleiniu-r.r:kondigirrg j.ngesc:hakeld. (zoemer plus la:npje).
lìij ir:u-irtbewegin,gen vatt lJ nurr A ku¡rne¡r r,re wl.rt d.e 'rtechnie]<" betrel-t tie-
zclfcle I'ol.gorde aamhcud.en t zij het iri tegenges'belde richting.
\,rleike betekenis kan (nrag) he b ond.e':'Ìroud-sirerso:reel- aan de seinen op d.e
irrije ba;ln ¡,,c*,.en.
Eevindt mc-n zich op de vrije ba¡rn en rnen ziet fla,..r beid.e :lijrien "¿lroenet'
seiuen, dan ma¿; daar uit opgema,tkt v¡orden cl-a.r, zot¡'e1 siation A a,-l"s l.t geien'brej.n afgestur"irú hebben en o,¡k hun uitri;seínen niet be'liend. hebT;elr.
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\^/<l::dLrtl -.Ltl rfótr rj.cir Lj rr,,1 ¡,¡t,z,icrr- t.lc r:r-.j-rLerr rrr..(roctrt, rlit¡ ili o1.r lrt_, 1 st¡tic¡n
in d-Lc r:iolLtin¿ ¿lezion lit-'t uitrijseirr bedicrLrj, en kan uit dj.r; r-i.chbing
cen'bÌ.1ìill ve,tr^r¿rcÌìt wor(1eft.
ÌJlijven ná het passeren van d-e trein d.e bovengenoemdc seinen,r-ood.", r.ien
rnoet et rekening nree gehoud.en worden d.at een twééd.e trein is afgestultÌ"d.
De tv¡eede trein kan zich dan op b]okafstancl achter d-e eerste trejl bevin-
den I
Storingsituaties.
Bliift na het passeren van een trein een vaïi d-e spoorrelais af, deu: blijft
het sein v66r het storingspunt op rrrood.rr, en het d.a¿.raar: vooraigaand.e sein
op rrgeeltr.
De seinen die áchter het storingspunt nog volgen, konen weeï op ttg.¡oenrr.
Van de tegengesteld-e rijrichting blijven a1i.. seinen tot aan frät Ëtorings-punt toe op trrood.rr. 

-Is d.e ba¿n verlaten, dus geen treinen rneer tussen A en B, clan bIÍjfi; hettrmidclenbloklamp je " branden.
Vanaf het station tùaa,r d.e t'storingstrein'r binnenl-iep, lcurui.en nu geen trein-
bewegingen nsåq d.e vrije baan ingesteld. word.en !

3-ij een spontarie storing (bv. spoorrelais ¡¿f rloor blik-semi.nslag) komen a1]c
seineu ne,¿r.l: hct storingspunt toe op I'rood-r' en krxuren op beÍde stations d-e
uitrijscinen nie-b neer ingestel.d" r.¡ord.en (ook niet met bef,Fte snelheid).
rjovensta¡rnd.e situa.tie is eer: urtvloeiÍse1 rran het systecm van het cloorgeven
va¡r de booclschap om de itrod-e'r stand. ín te neÌnen, zoals eerrler omschreven.
IJit het bovensta¿¡-ncte blijkt d.us d.¿r.t rIe â,pì_)¿ìïr¿tLr.ur het verschil ziet tussen
een spontane stor:j.ng en een stoling d.oor d.e treÍn veroorzai¿kt I

Ðo ovenvegen in d.eze baanvakken gelergen zijn uitgerust rnet d-e 'renkels-ooor
schakelingrr zoaJ.s omschreven j:r fig. 1/.
le kon"trole op cleze schakeling is irr d.e toeleicLencle seinen ve¡uerl<t.

Irig. 26.

station A. + station B"

o 61 CT 6t AT

fr,r.' L7
t_8

ìtj-i ec;r¡ 'ur:c-'int¡ewcging van A n¡rirt J3 z:al, ¿rls cr gc(jil tiv(,r(ìd.c¡ tr:oin vo16t,
¡:oirr P616 rrg'roenrrwor'.len ¿rls de tr:ein in zíjn geheel sein 1'615 vcorbi¡-is.
Ls rle trein seiri 1'61'/ gc¡u.sseerl, clair þliift sej-n P61B n()g- oT) "roc.clr' Éot-
cl¿rt d.c-L:-'e-jn in zijn gehcel uit het arrLnkondigÍngsgebied ve::ci.v¡cnen is.
l)it komt cLus omd.at cle l.ontrole op het in d.c::usb'loestancL tem6komen vo.rr c1.e

'relll:s'Lspoor schakeling" rel-aj-s in seÍn ],618 is verwe::kt.
Ïn ttrgctr¡;estelcle r:ijricliting, cius va¡r .!l ¡¡¿'lr Â, is d-eze kontrole irr sr:in
J'lí1! opgenometl.

ilet br:zct bJ-ijven van de arr.irkrond-í¡çingssrekties d.oor bv" 'r¡crktreÍnen g'r:eft
op d.eze b¿uinv¿¿kken r.reínig p::obtr-ern<:n"
li<rnrt ¡iic-lL vr,rn Lì, (lìr tïí.r.¿:.t mcn ile sehtic ó154'i' bezeL Ìrouäen, d.en ¿,er:-lt; cÌit
¡¡c'en enlicl llrobltre-rn omd,at ri"r: eiki (ook na ) rrrin") nict r.reer -irr rue1.kìnå k-o¡t.
Ais ¡rre¡t v¿¡,il A k.onlto clln nLoct rnen de gci-re-lc aarrì<on<l.igingsvreg u-itrijcleirr, (riu-s
Lot voorbij 6174T), i:n tlc;r.rnrl tr:rngz:eL-l;en.
iiot t'esulLlr¿t is cian h.e'bzerfde alsof cte i,i:cill \ra;n B kcrnt I
Di'L tc'r:Lk;'ze'bte¡l moeit, zoals begr:ij¡:e1ijì< is, in over-l.c-g 6lebcr-u_.en I
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l)e berìiening vur een wissel.
Iiet wj.ssel en cle stop- onbspoorbtok zijn 'beveiligd. (vastgele¿yi) door
inicLdel van een grendel.
Voor het omleggen van het wissel of stop- ontspoolblok rnoe-b het g.r:enclel
eerst'rv-r.ijgemaaktrt word-enn
Hiertoe moet ri.e grenrì.elknop tot 2lo ged-raai-d. worrlen, rÁraårna bíj het gaan
brand.en vaJl een rrgroent' kontrol-elampje de knop d-oorgelegd. kan wortien tot
l-600.
llet wissel of het stop- ontspoorblok zijn nu te bed..ienen (om te leggen).

Ii'ig. 27.

1 station A.

O

statlon B,
6i.tr

P614 P6L5 P617

De voorwaa,rd-en om d.e grenclels vrij te krijgen voor bv. onderhou-d.swerk-
za.a¡nhed-elr of het laten vertrekken va,rl een tringesl-otenft tre_in, z,ijn:
j)e stations /1. en B mogen g'een rijweg ingestel-d. hebben na,s..T d.e rrrÍje baan,
en er üìogen geen trej.nen crrr.c1erweg zijn na¿"r het wissel toe.
Als nu een'ran de grend.eis, of bij het wissel of bij d.e stop- ontspoorliiok,
genomen is konen d,e toeleidend.e seinen op rrrood.t?,

fn dit geval dus 61J-6I6 en 6i.8, en verCer zijn d,e uitrijseinen op de
stations A en B nÍet rrieer in te steU-en (d-e "rode" lampjes op de tableauts
zijn gaan branden).
-é.1-s het rle be¡loeling is een ingeslotci: trein te laten vertrekJren, dan kan
deze nu oprijd.en naar het Ìroofdspoor, eTl zal ùaar d.e sektfe 6IJ'I bezetten.
VJord.en nu de grend"els weer norrnaa,l gemr:i+kt, d.am i',a] aan de si'buatie t.a.v.
de seirren weini¿g r-erand.eren, omd-at de sektie 6l-1'I bezet blijft.
j)e 'brein ka¡r rm zowel na¿lr station B als n¿¡¿,r station A vertrekkeri.
/rl-s ru;' de trei-n -"ã¡ vertrekt, rlan zal na het 1rasseren van sein 61), sein
613 "geelr'vrorden, eri is ook seín 611 weer: in'be stel-len"
Gaat de trein naar A, d.an zal na het passeren van sein 61{, sein 616 ttgeefrr

worden en sein 6LB "gtoenr?, uiaa.rbij B weer een trein af kan stuïen.
iioal-s o1-.¿,,'ettrerkt kan achter een trein Ìrst wÌssel 

-r",rS_1_ 
bed-iend. r^rord-en.

Yertrekt ecn tr:ein lîJlÃ]-en er volgt een tweecla-trein, dan kan als dj-e
trein sein 61) voor:bij is het grend.el genomen i^rorden.
In tegenges'üeld,e richting, d.us van 3 na¿r A, d-an zíjrr cle grendels vrij te
li¡¿nken al-s ci.e irej¡r sein 614 voorbij 5-s.

iiet ontgrend-e-Len van het wissel en het stop- ontspoorblok zijn níet a¿n een
bepara.lde voJ.gortle (¿warre) gebond.en.
ilet is 'bheoretisch d.an ook mogelijk om ze ge1Íjktijdig te ontgrend"elen I
ile'b is echtc-r we1 gebr,rilce.lijk (en gewenst),tlat tegen d.e rijrichting in
oirt,._lrencl elcl eri om¿çelegd. r+crrút.
1ìij -rrertrek va:r een ingesloten -i,re-tn ¡noet d-us ecl:st het wj-ssel ontgrerrr.d.eld.
en bediend. word.en, en d-¿,la¡na het stop- ontspoorbloic.
Wbrctt in tegengesteld.e volgorde gewerkt, dus ecrst Ìret stop- ontspc-rorblok
eu dan ir,r,'t rvisse;i, dan besta¿t het geva:rr da.'L na het omJ-eggerr vari Ìret r;top-
otLts;:or:rblok d"c. t;roj.n ga:rt rijd-en, en er geelt gelegenheici mcur is om hct
wissel- be cntg:-'enclelen en om te leg¡4cn.
tlet govolg is dat hct wissel wor:d.t 't
Voor een trein welke van d.e iruije baarr l;<lmt \¡üCL€IIOV("']? Iaber m.:e::) is r.lus
de vo16o::dg: (lerst cie stop- ontspoorblok ,¡n ci.a,:r,rn¿¡, het uissel.
i)e kans dat hct stop- ontspoorblok va¡ het s-poo:: r.¿o::cLt rrggg@rt is il,r uj-t-
geslo ben"

rt



'blen ve.'rvelende zaak word.t liet a1s ee-.n l-ocomotief "opg.eslo-ben, word.t tus-sen het stop- ontspoorblok en het wissel.
fit ka^n gebeuren als nen bvo een loc. van de spooraansluiting rt¡.i1 latenvertrekken en rrtegetr d.e regels'r eerst het stop- ontspoorblok ve::wijdert,
iLan cle loc. op 1art rijden en vervol-gens het Ãtop- ontspoorblok teruglegten vergrendelt.
c)mdat nu. sektie IJT bezet is, is nu en het r¡issel e! het stop- ontspoor_blok niet lneel te ontgr.endelen.
lùrkel onderùtoudspersolteel van Seinrvezen kan nu nog ui-tkomst brengen !Tijdens ra.TÌgeerwerkzaa¡nheclen rnoet rlus niinstens eon van beicle, dus of hetwissel of het stop- ontspoorblok, ontgrend-eld blfiveg om bovångenoemd.e op-slui.ting te voorkomen (nog beter is beicle o'tFenaila te laten)

men is het werken met zg. nad.erings_
afstancì.en :rinder a¿ntreklcelj-ik (éón van de nad.eringswegen bl-ij1t ¡urui)I-'levens moet d.an cLe sektie 1JT opgerle ld- word.en in mee.rclere kleinere sek-ties (zie fig. 1{).
l)it opdelen is niet allecn financieël ec.rn lcostbare zaak, nair.r het houd.ttevens in d-at met enkelbeni-ge spoorstroomlopen gewerkt rnoet worcien, watzoal-s rr wet:t de traj<fjeretourstroom niet ten goàae konit.
Daarom is gekozen voor een. systeem d.at betcendheia eieniåt ond.er cle na¿¡¡
OTC (9ver1ay lrack C_ircuit) schakeling.
Als voord-eel va¡l zorn schakeling j-s te zíenr,Ja'b d.e sektie IJT 6ehee1 in-taclit kan bliJvenr en dat voor d.e oTC zelf geen extra isolerendè l-""""rteangebracht behoeven te word.en.
i'ien spreek-t ook wel v¿,rt eettrrgesuperponeerd.e spoorstroomloopr', wat in hetned.erlarlds zeggen wi1; een stroomloop pg een siroomloop.
Vo<.¡r d.e voeding van d-e O'IC rrrordt gebr:uÏi-lt een wisscl-stroom met een frequen-
-!ie.11ir ì.0 lcÍlo/Hertz, wa¿-rrd.oor deze zelfbegr:e'zen,d. is.
De OTC voecl-ing worclt op het slroor gcbracht met behul-p vÉàn r,.ai1aalsl-ui.tpot-jesr welke op 12) rnett:r vana^f d.e voorkant van iret wissel geplaatst zljn.

IÍ.g. 28.

-4r-

1rrlir

cireruit voor het vrijnuuìien
v¿ul de g::ericl els.

T

OTR
( s)1¿rire

¿2

dings-

1 KHz.

t.--
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liet zelfbegrenzend. zijn wil zeggen d.at de itstroom" ir-r de spoorstaven
niet verder wegloopt rian tot ongeveer lO ¡neter va.;r ùe potjes (trcb kar-tellijn gedeelte).
IIet systeeln is enigszins 'Le vergelijL;en rnet ee.n rarliozend.er l¡a,i¿rva.n het
zenctbereil< crok begrensd. (beperkt) is.
Zioals uit fig.28 blijkt, treSt het O'I'R r:el-ais a¿rn als het spoor (ta^"t"1--
lijn gecleelte) bezet wordt. (Otn = Overlay Tra&-lietay)
llet i-s dus een r,¡erks-Þr-oom'prirrs:ilre !
Voorin dit bock is ;'ezegd, dir.t iret wcrlcstroompr:inci'¡re rlÌ-ncler: ¡leschikt isvoor ltevu. iligingrloeLe inden.
Dit is ilrderda¡¡.d. zo, In'¿,Ð.T hier ¡;rnet v¿rn d.e tegren¿-,;estelde geclachtengang
uitgegaan h¡orcLen.
lTet niet a¿rn'br:el.ften. vall het CTR -bij, spoorbezetten- heeft ¡u[eep tot ge-
votg ci.at de gtendels niet tei-e¿ienur, ài¡n, wat op ,i"nr"1ffi¡e-Lend. is,
ma.ar geen afbreuk d,oet aan d.e vei1i6çheid..
l¡ig. 28 geeft een beeld. van een- l¡ezette OTC sektie wa^arbij het 01.F. is
aan5;etrokken
iìet is begrijpelijk dat het spoorrelais -rj.e UTR- (frier niet getekend) nu
af is.
.lJen OTR rel-ais zal pas a¿ntrekken al-s d.e eerste wielas de potjes tot op
I ! nreter gena.d.erd is, en zal weer arvattffi d.e la¿tste-wielas + 20 r¡re-
ter voorb-ij d.e potjes Ís.
Ðit moeili;;k aantrekken i.s een no:rnaal :relais verschijnsel"
Ori een relais a¿n te laten trekke¡r noet eerst eon veld van kr:achtlijnen
op¡çebouwd vror'd.en, rìaar een eerunaal aangetrokken relais (anker) neemt rnet
veel ¡nirider krachtlijnen genoegenr

ilit het bovenstaand.e zal nu duidefijk zijn clat het ci::-.cuit van het spoor-
::el¿ris (f1'l) en het OTC circuit -hoÃwe] ze gebruih malien va.¡r d.ezelfde
s¡oorstavetì.- ,jeren enlcele bindirrg rnet ellta¿r hebben en als zelfstandige
eer:hecl ol o-Lre-ret:en.

\¡oorts zij nog opgemerkt dat het v¡iss:el uitgevoe::d is net een zg. tongen-
lcontroleur (zie hie.rvoor het s¡rmbool bij tek. 2T).
JJlt is c¡..11L voôr$Ia:¿rde voor een harrd.v¡issel clat d.oor personen'breinen wo¡d,t
bered-en.
Ie tongenlcontroleur is via starrgen melt d.e tongspitsen verbonden en ver=
breel<t zijn kontakten als d.e tongen J mm of rreer uit <Le eindstancl komen.
Ilet grerrd.el noet clus gezien worden als d.e ins'uallatie d.ie het wissel jl cle
eindsta¡rci vasthoud.t en d.aa.r via zijn konùakten kontrole op uitoefent, waarbijals extra de tongenkontroleur kont d.ie .ind.irekt ook bekijkt of d.e stangen
tu-ssen de ¿rendeL en Ìret wissel, inta.j<t zijn.
Voor het onclerhoudspersoneel geldt d.us; dat zowel- het verbreken van d.e
¿rendel- als de tongenkontroleur-kontaìrten, alsook het bezetten van d.e
sektie l-JT tot gevolg heeft d.at aLle se-'ínen in de richtÍng van het wissel
op t'rood'r lcotnenl

Lìelvecgba,r.e; ì:ruggen gelc',,1en :i.n ri.eze ba¿nvaf,çl<en hebben van beicie zÍjden
een ila.¡.leriilgsweg.
On cle brLrg'be.bedienen moflerì zich geen "na¡ferend.e" treinen i.n d.eze v/egen
bevind.en.
ùndat d.e a1:lpara,tuur ka¡ t"Lien.tt of het orii ecn irein gaat wej.lce nad.ert of
zich verwr'.jdert, geeft clit wei¡rig pr:cblenien (zie hiervoor ook fig" 2j).
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4.6. Automatisoh bLokstelsel op enkelsporige baanvakken zond.er rij-richtingslcrop.
Dit type blokstelsel- a1láén voor op de baanvakken Nijrnegen _ Groes_beek en I''iook=lTÍddelaar - Blerick.

stati-on A.

rc
t_o

611

6l-2
fl Æ4 åg

Fig. 29.

P6 g
l-<)
P6l-1

F--O
P615

rc
P617

F-O
619

station B.

Dít systeen toont veel geriJkenis net het lreha¡rd.erd.e onder 4.5. (auto-matisch blokstelsel op d.ubbelspoor of enkelspoor,¡.
Een enkel verschil is, clat d-e uitrijsei.nen bij a en B, naar d.e vrijebaan niet met 'rbeperkte snel-treid." zLjn i" tã-åtàr.l.en.
I'/issels en beweegbare bnrggen komen op d.eze ba¿^nvaJ<ken ni-et voor !
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5 4¡1¡qqi4en - baken - snelheldsborden.
= = =========== === == ==== ===== == = =====

rlrnrseinen.

voor d.e komst van d.e a:-.mseÌnen in/as er reed_s een systeen: ve.i.r
berichtgeving.
Bij het vertrel'; van een trein werd. een korf in een paal omhooggebrachtr ten teken a¡rn het v6lgende station d.at d.e trejrr in
aantocht was.

De l¡ehoefte a,en berichtgeving voor d-e nachinÍst ontstond_ toen
Ee e r-cl e_]:e tre inen ee l_i.i kti j d ie gingen 

"frã--Toen was namelijk de nogelijkheid- van botsingen en aan_rijd.ingenniet meer uitgesloien.
Dat er gebmik werd. gema.akt van de ontwikkeringen in het buiten_
lancL is begrijpelijk.
Hier diene met name d-e Engelsen als pj-oníers op dit gebied teworden genoemd..

!'ig. Jl

BO

-F'ig.JI l.a¿t een voorbeeld. zien van een station cLat beveiligd.is rnet arrnseli.ren,
Seiü A kan toesteriui:ing geven voor binnenkomst, sein B voor ver_
*-¡^1.

)sL¿:: de -b cLe oorspron-ke
opstell in cle fig ondeS¡,mboli or ì^ra:¡.rlrooï ges
rnoet ivo
l-¡r i\ed.erland_ is rnen (
coilsequent geweu.st zi
als .j-n de fig. ond,e¡

geh.rkkig) r.echts gaan rijcien erì zou men

V/n,rrrschi jnlijk heeft rnen het sein l_80 ¡¡raden gerì.raiLi-d. net hr:'b
oog op hei PVR (F:rof-i.el van Vrije Rui.ntte).
(hr c'en sei-tr ook sru¿l,chts ziclrtb¡'¿r-r te ¡rr¿l<eu is c;r verlichti.irg
irr a,r.rrgebracirt.
iÌ-lerLcre :zijn uu,n het achtereilrùe varl rle wseinarrî'r t-o¡ee r:orrcj-e
gir.ten aang'ebr,acht valrrlrì er-,tì roocl- crì groen ¡;'l-as g:ep1r..,¡rtst
is (zrie UIi ZPJa en zzjb),
iici:r'ber de seinerm is t{én lalirp y¡2str opges be1.de hraalr¡aJ} het lichtin d.e stanct tts-boptt door itet rode glas str¿raIt.

5.1. Inleid.ing.
De bedoeling is eerr a¿rntal baicen en bord.en, ¿r.LLn d.e hand. va¡het Seinreglerrent, wat nad.er te bezien.
ùnda,t baken, bord.er¡ en seineir nau!/ aàn erL:aar verwa,nt zijn
worclen d.eze geza:nelijk behancleld..
Daar de baken, borci.en en sej-nen een rijk verl-ed_en hebben, val.t
aan een stuJ<je historie niet te orrtkomen.
Met het oog op een logische opbouw word.t dan ook gestart net
d.e a:mseinen.

5 .'à,

@

1
T

jAdarn zou d.e seinopstelì_ing gerweest zijn
G).

verlicirtine
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Bij het bed.ienen vam het sein, cì.us bij het rÉt d_e st¿r,nd ,stop,l
brengen verdwijnt iret rod.e- eir . erschijrrt he-5noerre gras voti::
d.e J.a.nrpo

Setelrenis¡ bevind-t d"e seinarm zich i' de horizontal-e stana (li¡
nacht rood. licitt) d.r-un is de betelierris fistoÞ'l
(sn zz5b).

is de r¡ei'anrn on<ier:: c-.'en Ìroelç va' {!o schuins r:ecrrts
omhoo¡1 ¿;ebracht (bi¡ .actrt ¿g.oen iioht) d-¿-ur beter,,e.tclit 'rvoorbijrijclen toe¿estum" (SR ZZ5â).

Sciiren welke r'Í;topt' kunlte-n toileyi vail-en vo}¿;errs d.e'rbeggipsom-Ìroofdseiri schrijving SA" onder cLe "hoof cineltrt
.t3,:vengenoemd. r.rein gcû.fl -lj

r:' jdc:rr varr een bepaald.
dus aI of nic¡t tocstelL,'rtÍrìg vooï he b be_

s ¡.,oor¿,ìed.tlclte.

voorsein

}ioer¿el dlit sein in r:cn behoeítc vooïzag r./n.ren er. i.rot we1 er:_Ìcele
'b c I' o r: t Jlcr rrr jIgen.
;Llerr cr vaJl \{as hct te lair.t oprnerl<e¡r r¡r,-n het sej.n cl_oor d.e nnchi-
.r i ..*
lrcoral- bij srccl'rtc rveer,sg,esbeld.ht:id. (,r.isf,íg r.reer) t*r, d.it iot
u_i_td.ruì, 

,l:irrg.

Ål-s ic nechinist bij mistÍ¡l \./oor ¡:ir:t ba^envaksnerhcid aanÌ<omtrijclen en zj.e'c clat het ".sein iri rh s1¿ilr¿ "sto1_.', sta^lit, d-an zalht:t vs:i¡lal tc laat zijn on d-e treí;r nog r¡gçJ3 het seiri tot stil_
st;u-l.d tc brenten.
De i:rcIr-Jittg titr,re:t cl-ui,: 66rd.er il o¡ncn I.iiortoe i:-r het rrvoorseint! irr het leven geïoepen.
vol¿errs de Ì-re¡^ripsornschri.jví.ng i' t-ret sR kan- een voorgeln
{.rLacI rtttoprr tont:n.
Iluidelijl.:e_ vcrecþil-þn tussen voor- cn ho_ojd.seir-rsn zijn d.e vofln_en cle stancl va¡r d.e a¡flnen.

V¡;r ìr-e-b hoofdsein is iit,'t u:'-teincle v¿¡,rr ri-e rrn cirkelvornrj-g r¡er-
bret:rl, terwijl fi^t bij het voorsein ::echthoekig is a.fgesr-r€:d.c,n.(:rie bi jv. SR 225a - ã4O) 

"
ïs clc'sta,rrr.l- v:rÌi d-e hoofcrseinarm vlaterparj, cl.l-rn Ís d.e vc.¡or¡;eilami
orrde:r Ècn ir,oek vt.n !.Jo schuin rechts ,,.ri. i.,"uefls1r. ,jericht lbij
n¿,ichrl geel 1icht, zie Sjì Z,S)"'De bctekenis va¡r he-u voorsein is cla-n: snelheìcl verninderen to,üt[o *,nih; d-e reüu:ring voortze-bten tot cre trei' bin¡en

zicÌrtsafsta.nd. vc.¡or een stoptonr..:nd. vast sein tot stil-
sta¡rd han wo,rden gobracht"

ïs de s'i,¿rrrd. v¿¿rr d-e rroofdseirr¡,Lr:ri ond.er een hoek varL 45o schuj*nsr:ech.ts c.'nh.og, dan nag d.e voorseiru:mr ook onder een hoek van45o schuins rechts orhoog gericht zíjn.
Ðt-' lrerl¡1.1¡-ir.J-r.t van hc-t rroorse'in i:; ilrr¡rl voorbijr:ijcìen tcr.,gcr;trr:in.
ljc-'¿rrr'r v:rJl (i"n hoofcìscin kari et.:n ìrervc¡;iri¿1 md<erl v¿In {! grarìen"oe ¡-nrr \¡iì1.ì t¡r)ir ilo=*ãIñ.ûuì ecrr rrel,lc¿3.irg r'a,rrerr va;^ 90 6ra,c1en.
ijot ctt-' j-nvocr.irL¡1 vu.n het voorseirr \,rrÉì.len a,11e ¡rrclirlernen echte:r,
rrr-i¿; ni-et op¡-p1 ost,.
t)e iito¡;elíjlt dat lret vo.ls;'i.n nir:t op¡çemcrkt werd. ws,s rio¡i aå..rr-
vlc'lzig.
ùlltit te orrcj.er:v¿¿rìd-eìrr wercl de ,ba;r.kr! in hot leven ¿.eroÈpenoDcz:e b.rrr.l¡- r:uor¡st niet ¿llleen g'oed. z.icirtbaal ztjn, na.¿tr oov. Trccx:-
þ¿er,
Dit l0;¿t--te ,.r],rr't-,r* d.e nachinist v¿-rn r:r:n stoomlocomotief ook ¿u.n.-
cL¿rcht ilrn zijrt nurehine nroes-t sc.)re¡rkenu

ir¿ken



blruk
Fz¿g re

baak
SR 92e

l)r: z-iel r.Lb:r.;r.r'lrr'-ici w(ì{'d il.(-'v(,rlclr;rr _lrl rlr'r <)[r1r.¡Jrrìnctt,, zwa..r_,i,t> s br.eir.riof Ìret wibbe vtû.k (SL ?_\) Ie).
De hoorb¿m.rheict cj.oor cle speciatle opstel-1i.ng"
'De ba.:rk loopt schuín op in d.e beivegingsricñting v¿In c.e trcinwaa'rbij het dwarsvlak erÉgszins nu.ar ãe 

"poo=rï¡de 6.ericht is.llet resulta"at van d.eze opsterr:rng is rrat d,e voor de trei, urtopgestuwd-e lucht ter hoogte va^rì de ba¡rk een fruitend- geluid.veroo¡za¿kt.
I{u d.e 'rho de b¿r¿rk minder belangri.ik j-s sewordenen om de bevorderen wordt (siäas"i V¿l"ilo.î."a"2 ¡larrks s ba;¿tc toesepast (;i" sR V$-á"i.' 'Y' su

Voordel-en baait zÍjn d.e kl-ej-nere.afnetingen enÌie'ü u.itgevoe:rd zijn in refr-ecte¡ðruÌ rnateri";i-(ri"t t¡*.r bijopschijnend- licht).
Tí9. JZ

ten minste llo m.

-5a-

SR 249 l-e
(oud)

SR 249 2e
(nieuw)

SR z49a 1*
(oud)

o
E7'7- E??vzl

H tr--l ùv-- m
Ol,l 'lr-H trSÍH '\S¡{
H tr-¡ trF-t rñl ñ{

remhreg vold.oend.e ten

ïeû/eg
onvold.oende

te )O rn.

Þ:urk
SR e49.r

I)e betekenis va' d-e baak is: Let op ! Ðe trein nadert een
voorsein.

IJU zijn er wel situaties war:r het voorsein n.iet op volrloend-e
rcnnvegafstand. voor het hoofsein is gepJ_aats-
jl:t ll zel-fs mogelijk ci¿¿t het voorsein ontbreokt I.E'í9.35 gecft hier erÌjce1c voorbot:ld-en van.
orn de rn¿l,cl-li-nist op cleze situatie attent te rnal.re' _i¡r c1c ba¿ilvo g' s'brepen terwijl 0p rre'b l-¿¿r¡,-bste br¡-rcl ¿rrs ex-'ur s gep-l¿y¡Nst [iR á+g{Le - 2e.ne sneeuranrrij !

k1:æ, J5- ¿L)a

wrÆrz

a'
I

I

æ W

rerìll./eÉl vo l-d. o r-. ncl e

Ì'is'i4 gr:r¡¡tr itezelfcle si-tuati.rs te zicrri ar-s in f ig";',j rni.¿rriu uitg'cvoerd me.t b¿¡,ken ?494 pe (nieuw model).
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tr'j.g. 14

remv/oig

trtt¡-i C[E+{

sH ZJ)a ?_e

(nieuw)
tc¡- trD-{ DEË

remweg vold.oend.e

l'iocht de ba¿k als in fig.J2 als een med.ed.eli-ng gezien word.en,
d.e baken 1n d_e fig. j3 - J! geven een opd.raeht.
De betekeni.s van de ba]<en ond.er ?_49a Le -2e luid,t: Snelheid

vennind-eren tot 40 k\/h r,enzíj d.e 'a,chinist zietrd.athet bijbehorcrrd.e voorsein'rvoorbijrijd-en toegestaanrl
toontn

Al-s het voorsein ontbreekt, d.a' noet lroet cre snerheid
vezrni'derd wo.rcten tot {o krny'r waarn¿¿ de remrLri'g voort-gezet rnoet worcLen tot d.e trc-in binnen zichtsafÀta¡rd
voor ei-ìn rrstopt' torrend va,st sei-n tot stirsturd, kan
worden gebnrcht.

Iig. J5 geeft een situatie tc zien r^¡aar irst voorsein (Cv)
d-at bij het uitrijsein (c) terroort onder het inr-i-jsein (i)geplaa.tst j.s.

Fig. 55

ten rninste I 5o n,
o a4è4 I

c a.f cv Av

üein A-cv noet ste,'d-s tw66 lic:Ìrten te zÍen Severì, in de nor-
nlaie sta¡td t'Tood-t, cn trgeelrr.
ùrdat twee a,parbe lum¡en gebrr.rii<t wc¡rd n js Ìret rrro6.e1.ijk d.at6é' v¿,n d-e L,'mrre. ¡';erioofd. is (vorj-:'-ch'r,e-.ri vanu.it 6é; rer;p i;'becltni.rch ¡iet in'¡;r:.L j jk ) "Zou Ìre'L "roder'Li¡:ht ¿;ed.oofcr zj-jn, d.¡,¡.n ontstaat voor rLe nachi-riis;t eon vervel-errde situ¿lbie omd.at hij alJ_ecrn "gecl" lva;rrï.eemt.
.lrri:1u;r.ts vr¡,rr te s;to1.rpen aou hij cl oorrijd.en I
o.r c-[e ,,r¿lchirist erop a'btent te maken cla,t een seinbeei,l- volgt dat
,_feer * lichber: orrra.l, is de voorelîgaand.e ba:¿k als zgno ãrie_
plarrJts ba^ak uitgevoerd.. SA 250.
rs (li¡ na.clt) het sej.rrbeerci'Í..-.t korr¡.,Ìer:t (édn or beide lich-terl $ed-oofd), dan ntoet d.e r¡t¿rchinist cle st¡^rirj. var: cle sc.inan¡reirlicrl t¡¿,;,.r te ì1enìen en d¿ì,ir,rn¿¡;tr Ìrl¡¡utc¡len.
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onvold

fig. J6

(")

remweg vold.oend.e tr

l-remwes onvold.oende _l

remweg vol-d.oend.e

Fig. 57

iic-b vert¿rlJcin.,isseirr is lcenbc.irr :_uln lle t zwal-uwstaa.i:tvormig inge-sneden ui"teinde van de anm

Bij korte emplacenenten of in and.ere situaties komt Ìret voor d_atsein A-cv bi^en remrnregafstand- van sein c gepra^ztst is.rn zorn qevar worct sein À-cv voorafgegaan-d.ãor baak sR 25oa,(zie fig. 36a-b¡.

@

De betekenis va-n beåk 25oa is; snerheid. ver.urind.eren tot {o lcn/htenzij d.e machinist ziet, cla"b tret bijbehorend.e voorseinI'voorbj. jri jcìen toegesta;rn" toont.
of

cl"at het eerstvoJ.gende lich'ùsein het voorbijri.icen toe-
sta¡¿t zoncler snelheid. verr¡lind.eren op te leggen.

rJr,r¡ vo1*und.e fase irr clil ontwikkeli.ng van d,e berichtgeving zijnde vertaliliings seinen.
r)e behoefte l'r.ir).cíìrrn wor<lt in fig. Jl rot uitd-rrùking gebracht.

a,
Jen trein welke noni'a.lr op spoor 1 binnen]iornt na€; rnen niet zonclerbi"izonrlere naatregelen op spoor 2 bi^,nen l-ate' komen.
De nacirini-st 

'ekent niet op d.e k¡ornme ivi.ssersta.d. en gaat mette hoge snelÌreid. door het i,¡issel I
l'.oet eeir trein toclr op spoor 2 binnenkomen, clan moet het sefni:r d.e starrd- I'stop" blijven totrlat zekerheid" Ì¡estaa.t dat d.etrein voor dit sej.n tot stilst¿urd. is gelcomen.
ALs clns;r'n¿r het sein bedi-end. wo¡d,t is or zel,;erheid d.at rle sricL-heirl door ht--t wisrrel niet te hoog i.s.
.lJir.t cleze tr*:inbehant"-ll"g tijd.rove'.l is hehoeft geen betoog Íilierr biedt e¿n vertaJrkinfssein uitkonst.

l

aAls d.e paaltjes w¿r¡,"raan de arrnen bevest,j_gd zi jn op één Eerneerl-scirappelijice rrzr,irare rt lni¿st ;3e¡ha.tst zi_jn spreekt

bordeg

" bordes " ( zie fig, 16 r\ "

Fig. Jtj

llien v¿àn 3en



veTta]íkinss-
vooxsein

1-!

llet bij het verta.ltkingssein behc.,rende voorsein heeft twéé
beweegbare artrìenl
Populair gezegd. geeft het voorsein in d.e ncrr¡iare stand. d.e l, rrantrlanrgzaan rijd.enrt te zien.
Voor aftal<kend spoor de K van ilkre¡rr en rechtd-oorgaand. spoor deV van rrveilig".
l..ig, 59 geeft d.e d.rie stanr,ì.en to ãien.

rood- tr'j.g. 39

od geel
geel

*[

Sroen
Eeel

rood
gOerr,

g:eoen

STOen

verl- tine
vertald<Ínss-
voorsein

Beid.e lichten va¡r het vertakkingsvoorsein zijn op 6án lamp
aa,ngesloten.
Ìiierbij worrlt gebmik genaal<.b va¡ een stel-sel_ van kokers enspiegels. (tig.. 4o)
Ornd-at het ¿evaar van é6n gecloofd. licht nu niet aarrwezig Ís,
word-t het voorsein voorafgega¿rn d.oor een 'rnorrnale ba¿,krlsR. 249.

spiegels Fig. 40

tr'ig:.
zion.

41 g€eft een aantal voorbeel-ri.en van vertaìckingsseine' te

Ì'Í9" 41
-l

J,

J,

nl
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Met d.e konr¡t ven d.e elektrlflcatÍe wc crl het ultzlcht va¡r d.ernachinist door het plaatsen va¡r d.e boi.'n.r.eid.ingporta.len inbelangrijke maten beperkt.
vooral d-e bord.essen vielen buiten zJ.Jn gezichtsveld..
Als verva¡rger voor het bord.es is toen het ,enkelvoud.ig ver-takkingsseinrr gekouen.
Opgenerkt zij nog dat tijd.ens de tr.¡eede v¡ereldoorrog: d.oor*1_""¿ en vijand. vele bord.essen zijn vernield. nadat d.eze alsuitki jkpost gefr:ngeerd had.d en.

Fj.g, !2

Y, t'J

rn fig. 42 zLen we d-at het "vertakkingsvoorsein' i.n d.eze s.r..tr¿atie wel een erg'belangrijke ro1 spãelt.
om d-e machinist nog eens extra op het enkelvoudig vertakkings-sein attent te maken is bepaald. dat zÍch ond.e" uõ'n sei¡r arîi¡a
een voorsein of vertaldcingsvoorseln rnoet bevind.en.¡g ?* moet uitgevoerd ziJn in de kreuren :rood.-wit en het uit-einde van d.e seina:m is zwaluwstaa.rtvor:nig ingesned.en,
srNachts wontt d.eze a::rn zichtbaa.r gernaakt door opschijnend.U-cht. '(zie SR aeTa)

Er zijn ¡nomenteer- (tgrs) roe maar enker-e van d.eze seinen in ge-b:r¡ik.
Eíg 45 laat een a¿,ntal toepassings nogelijkheden zien.

Tlg' 41

Y¿-l rl

{L-{ S -r
vl

v____l{é+

Y+t

s- _.1

5.=-a

n \,r¿ln

{*-*e{

Aìgemeen: seinparen in cle kieuren zwart-w:-t gelcren arleen voor
treinbewegj"ngen
seinpaleri in de kl.euren rood-wÍt, gercìen zowel voor
tre.i.n- als ran5leerbewegrngen.

de pal-en
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ba¿kffitr re
Lichtseinen op d.e rrcije ba¿rn noeten voorafgegaaJr word.en
d.oor een ba¿.k besta¿¡rcle uit I stel reflecterend.e plaat-
jes (zle fie, 44).

Fig. 44

r-. +210n -r
t-
¡_ + 1{.0 n _l I

I

bE¡tr dE

ba.ak
SR 251 2e

De a^fmetingen van d.e plaatjes zijn + 1! X 15 cn.
De plaatjes kurmen aangebracht zijn-ae,n d.e bovenleidlng-
masten of aan losse paaltjes beveetigd. zLjn (zgn flespaal-
tjes ) .

De baak d-ient de machinist ter oriäntatie bij gedoofil sefur.
0p enplacementen kr¡nnen (op verzoek) ae hogq seinen welke
betrekki.ng hebben op d.e zgn. doorrijrtsporen van een ba¿k
word.en voorzlen.

0n de nachfnist attent te maken op het nad.eren vari êen
becLÍe,nd sei¡r ne, het laatste met een p generkte sei¡r van een
autoiriatlsche blokreeks word.t d.ft voorga¿.nd.e sein (het voor-
sein) uitgevoerd. met een ba€k sR ñze'úTIe fig.'45).

tr'Í8. 45

tr tr¡ trtrE

bed.iend. sei¡r

ES¡ N¡Ë NtrË

P sein
De bijzondere plaatjes hebben
een zwarte achtergrond. net
wLtte strepen.
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baak 1t4l- nen d.e r¡achlnfst attent maken oD een ertra gevaarprrnt
ffi-Zqf3 da.n past men d.e bebakening toe a1s in fig. {6.

AIs ertra gevaårpunton moeten gezien wo:rd.en de beweegba.re
bnrggen, aa¡¡sluitj¡rg€n (spHtsingen) enz.

Fig. {6
SR2 I

trtr trufl
wit borri rnet
zwa¡te strepen

terr minste
50n 60m 6om

ññH rsñH

geel borrl net
strepen

richtines-+
a^anduidlns
SR 252

Seinen welke voox aa.nsluitingen (splitsingen) geplaøtst
zijn Inxnen vooraJggsa"a.n wozrlen d.oor een zg?r. ilkoelekop"
SR 252 (zie .fig, {/).
lloeryel voor d.e machlnist d.e snelheld. wa¿¡mee gered.en mag
worien het bela^ngrijkst J.s, kan biJ splitsrngpn ook d.e
aanduj.dilg van d.e wj.sselstand. zljn-nut hebben.
Heeft d.e bed.i.eningsman een foutier¡e rijweg ingesteld en
merkt d.e machini.st d.ft tijdíg op, da^n kan veel vertraging
word.en voorkomen.
De machini-st noet i¡ d.at geval wer trachten v66r het seíntot stilsta¡rd. te komen.

Fig, 47

ItIa het bed.ionen varr het seil geeft een kombinatie varr
2 lampen (de ond.erste en één van de bovenste) U Aerrkoeiekop'r d.e llgesteld.e ríjweg a,an.

Koeiekoppen kunnen ook toegepast worden bij splitslngen
wellce met a:mseinen beveiligd zijn.
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Vaste snelheidbeperkingen.
Zoa1s ure r^reten urord.en snelheid.sverîj¡d.eringen aan de
machinist kenbaar genaakt net behulp varr a;m- en licht-
seinen.
I'lu zijn er wel spoorgedeelten d.ie altiid met een lagere
snel-heid. d.an d,e ba¿nvaksnerheid. ¡ereããrnoeten worden.
Denh hierbij a.an bogen, vaste of beweegbare b*rggen en
a"an plaatsen waa^r bv. het baanlichaa¡r een lager:à snelheid.
vereist.

I'ig" {8

lig. rl8 geeft hie:¡¡a¡r een voorbeeld. te zieno
De ba¿nvaksnelheid is 1J0 tm/h waarbij de bnrg met 110 Ìilr/h
bereden nag wortlen.
i{oet men deze beperklng nret behurp van d.e l-ichtseinen a^s¡rgeven,
d.a.n wordt dit: sein 61]---gee1 met cijfer lI en seir¡ 2---
groen fl-ikkerend. licht met cijfe¡ l_I.
re uraclrinist moet bij sein 6lJ zijn sneLheid terug brengen
tot 110 U^/tr"
stel dat na {00 meter d.e snerheid va' 110 kxn/h .is bereikt,
dan wordt (orueod.ig) tot aan het wisset met d.eze snerheirl
gereden.

Voor d.e rnachinj-st kont deze opd.racht
went uit zijn baanvakkennis weet hiJ
110 lm/h bered.en mag wor<ien.

Een betere oplossing is d.an ook d.e opd,racht te geven nret be-
hul-p van vaste sneLheldsbeperkÍngsborden. (zie fig. {!)

Fig. 49

¿

I ü

niet als een vernassing
dat de brrg net naxj¡ra¿l

HÞ,
sR 116

lÌIP
,L3

2
SR SIt 5L4

Ðe afsta¡rd. tussen d.e seinen SR 11, en SR J14 is n:in vol-
eloend.e g€ltomen om d-e snelheid. vtm LJO nn/fr tot I10 l,orfr
terlg te ku¡nen brengen.
De seinen 61] en 2 to¡ren égoerlo
Sein SR ]16 geeft d.e pì-aats aå.n waar d.e ba,anvaksnelheid.
weer na{¡' worden her:romeno



-trtl-'
v/;',:rt' rfrr lrr,lrl¡rr ;,r.;r¡lrr.rr l,lr l, r,i,¡tr -rrt rrr,r¡v¡r t:t)r,lr,; it.:,tttt,t:r,,t:,ft)r,
o¡r rlu yr,l¡,,rrtrrl rr lrlrr.rlr:n¡
(,11. l)vttr:'/,Lr.;.1 tL llruul
Ui'; . 0vorz.Iclr ü ],.InDI¿ctilnorr L

L)IJU. Ovol:zicht LJ¿i,an - 1,,InpJ-acclaent.

Toellchting op d.e bord.en.

SR ,1r4. E6n driehoekig geel bonl ¡net de prrrlt onlaåg
wa"a,rop een getal .
Betekenis: snelheid. ve::nind.eren tot d.e door het

getal aångegeven snelheÍd..

geel

SR ,lrb. '[wee bord.en a1s sein JI]a boven elkaar.
IIet bovensti.. bor.rù ge1d.t voor and.ere treine rr dzur
goederent.reinen en .r/ooï door d.e Directie a"angewezengoederentreinen; het on<ì.erste bord. geld.t voor d.e
overl-ge goederentreinen.

gee gee

SR ,144. Een vierka¡rt wÍt borrd. met getal.
Betekeniss voorbijrijden met het d.oor het ge-

ta1 aangegeven snelheid. toegestaan"

wÍt
SR J14b. Twee bord.en al-s onder sein ,14a,Het bovenste bo=rt gerd.t voor a'dere treinen d"an

goed-erentreinen en voor d.oor d.e DirectÍe a,ange$/ezen
goed-er:entreinen; het ond.erste bord geId,t; 1¿oor d_e
overige goed.erentreinen.

SR ,16. Een drienoekig groen bord met de punt omhoog net
of zond.er geta1.
Setekenis: snelheid naA opgevoerd. rvorclerr tot d.e

ge'f aiswaarde (baanvaksneJ.hei d. ) .Is op het bord. geen getal verrneld dan
is dezr: ba¡¿nvaksnelheid. lzj fu/h,

of

gTOen
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Lang is men v¿l,n rnening geweest d.at l,Z5 Wnfn ae hoogst
toela¿rtbare snelheid voor treinen zou zijn.
Orn d.ie red.en werd- op een bord. voor 12! Ìcr/h geen getal
geplae.tst.
ilen borrÌ zond.er getal moet d-us a1s L25 gezien worilen.

{lS 59 geeft een sj-tuatie te zien met gedeelten waar
60 fui/h en 100 }mrlh gered.en rnag worden.
Hieruít blijkt dat sein sR jr6 (groeire driehoek) al1een
maar gebruikt wordt afs er wecr baa,nva^ksnelheicì. gered.en
ma,g word-en.

tr'ig. l0

t3o tø/h 6o tc,a/n tOO km /n

F€ FE

J)e si-buatie zoals in fig. 11 kont nog a1 eens voor als
rnen vaJr een emplacement naar d.e vrije baan gaat.
De seinen hebben een bepaalde snelheidsbeperking opgelegd,
maa¡ d.e machinist mag aÌs d.e trein in zijn geheet voorbij
SR 116 is baanvaksnelhei.d. gaan rijd.en.

tr'ig. !1

'_Þ

rc
sR 116

0p baanvakken uÍtgevoerd met ATB (Automatische Trein Befn-
vtoed.ing) word.en vaste snelheidsbeperkíngen in d.e AT3-bericht-
gevi-ng opg€nomen voor zover deze d.oor d-e cabÍneseinen ku¡uren
word.en a$Lgegeven.

F-o r-Þ
lÐ

ü
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5.4. lliJtteli,jke snel,lu:idsbepr:r.kint;iln.
Tn spoo::vlegta,:.1 worden cl.it de L, A en E bord_en genoemd..
(hngzaaru - Lanva^ng - !ind.e)
rijd.elÍjke snelheid.sbeperkingen worclen zonocLig toegepast
bi j spoonrernieuwing, werkzaarùred.en aarr bmggen, viari.üc ten,
tunnels enz.

Het begrip tijdeJ-ijk moe.t zeer nrj¡n gezj_en word.en.
llen tijdsdu*r van eril<e1e jarerr vorrnt geen uitzond-ering.
Voorbeeld.¡ na d.e annvan'j_ng d.e }ierabnrg.

rig. 12 geeft een overzicht van oe opstelli'g varr d.eze bord.en.

FÍ9. J2

L200 neter (ri¡ meer d.an IlO IsL/h ba¡.nvaksnelheid. en afremmen tot
Ion/h of minder)30

1000 meter (li¡
een
biJ
bij

(
(

theid. en afrernmen tot
lheid)

60

tu"_.]
F-@t-€)

Sn 5z5a -sn 125b sR i26a sR t27a

loelichting op de seinen (lord.en).
SR t25a Een rond. of ovaal geel borrl met witte rand. en

zwarte L.
Bij nacht twee gele lichten, het rechter schuin
boven het linker.
Betekenis: snelheid. verrnind.eren tot d.ie welke d_oor

het getal op het borri lZ5b worrüt aange-
geven.

geel
gel-e lj.ch

3Il t25b -trlen achthoeki-g in refrec br:rend. materi¿r.ir.l uitgevoerd
borri net zwante ¡and w¿r¿r,rop een getal.
Komen op het borcl tr,¡6é getali-en voor, d.an is het
ond-erste bed.oeld. voor goeder:entreinen er1 het bovens.te
voor d.o overige treinen.
Voot eren beter.e zíchtbl¿rheid wordt d.it ború. t 50 :r
achte¡ SR 1254 gepJ.aatst.

{

''*it
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ilP. 5268 l,bn ronrl of ov¡vrl gcr-,l bo:rd. met witte rand. en
zw¿rrbe A.
lJij nacÌr-t één gecl licht
Setekenis: begin van de voorgeschreven snelheids-

beperking.

geel licht geel

SR 1274 Een rond. of ovaal groen bord. met witte rand. en
witte E.
Bij nacht áén groen lÍcht.
BetekenÍs: eind.e van d.e voorgeschreven snelheid.s-

beperkj-ng.

De nachinj-st mag zijn snelheid. hezremen
als d.e trein of ranrgeerd.eel i-n zijn geheel
voorblj het borrd is.

groen l-icht STOen

De afstand tussen het L en A bo¡d. is bij een baanvaksnerheid.
boven d.e lOO lút/h - LOOO neter.
Bij 1OO lo/h en rninder Ís d.it BO0 meter.
( boven de. U0 tm/n zj:e oncler fig. !2).
L - A - E bo¡den moeten op korte te:oijn te pJ_aa.tsen zijn
(aer* a¿ur een aanvaring van een brr:g).-
Vand.a¿rr d.e vaste afsta¡rd.en tussen L en A"
Ook met het oog op tussentijdse snelheid.sveranderingen zijn
d.eze vaste afstand,en aan te beveren (ui¡v, na spoon¡ernieuwing
word.t,Je snelheid. trapsgewijs opgevoerd.).

Behalve d.oor de borrlen weet de nachinist ook uit ite TSR lraÆ;r een
tijdeli.jke snelheidsbeperking vs¡r kracht is.
(tsr: raed-edelingboekje met eði overzicht va¡r d.e van kracht zijnde

Tijd.elijke Snelheid s Beperkingen) .

Tijdelijke snelheid.sbeperkingen worùen nÍet opg€neomen i¡r cì.o

i\TB berichtgeving.

t




