


VOORT^IOORD

Da¿¡ er behoefte bleek te bestaan en het nood'za¿k

werd om inzicht te versohaffen in de samenstelling
en de werking van de bii NS reed's in bedrijf zijn-
d.e apparatuu¡ voor het NX-beveiligingssysteem uit-
e".toèt¿ met J-relais is deze tekst, en bijbehorende
schemals en fotots, gemaakt.

Omd.at d.e uitvoeringsvorm nog in het voorlopig sta-
tlium verkeert zullen hier en d¿,ar nog onvolkomen-
heden voorkomen, d'ie d¿¡ ook als opmerkingen inge-
bracht kurinen worden om da¡r in de d'efinitieve uit-
ããüJ-vut"erkt te worden.

De samenstellers hopen ondanks het voorlopige ka-
raktertochineenbehoeftetehebbenvoorzienen
d¿nken al d-iegene die hieraan hun bijdrage hebben

geleverd.

Utrecht, september L971.

S.J.J. Schaaf

C. Veerman

Correcties aengebracht.
Cbrs1. P.Jooren.
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Cursus NX-Beveiliea4€j=-=-===--==========
met J-relais

========--====

1. Inleidi¡c

1.1 Het NX-systeem

1.1.1 Aleemene Icarakteris tieken

Het NX-systeem tlat aLom bij de l{ederlandse sBoorwegen en in het bui-
ientanct ioepaesing vind.t, is één va¡r de systemen die ontworpen zijn
en toegepast word-ãn om treinen veilig te laten rijden'
fÞeinen zijn aan hun ba¿n gebonden en kr¡n¡¡en d'us niet uitrrijken voor

andere treinen of overige óUsta*ets dlie op hun baa¡¡ verschijnen'
ir:n rijweg moet daarom nauwkeurig gecontroleerd' en beveiligd word'en'

0p de stationsemplàcementen zijn daa¡toe diverse sporen ond'erling

met rçissets v.rbänden, zodat cLã trein van cle r¡ije baan via diverse

wissels naa¡ het juisie a¿¡rkomstspoor geleid kan ¡.¡orden.

@ soort geJ.ijke ñanier moet d.e trein va¡r het spoor vraå¡op hij staat

via diverse wissels geleid ku¡nen worden na¡,r de rrrije baant die

leidt naa¡ het volgend'e station'
Voord.at de trein c[ã rrissels beri jd't moet -de stand van de wissels ge-

oontroleerd. word.en en de wissels moeten tta¡r in de juiste stand worden

vastgelegÊ.
Tijdens het passeren van d.e trein moet elk wissel in d'eze stand' wor-

¿"i r."tgehoud.en. Het treinpersoneel ka¡¡ de stand' van de wissels

uiteraa¡d. niet wa¿rnemen en ga^at voor het berijd-en van het spoor uit
van de seinbeelden die de seinen Ia¡rge het spoor tonen'

Deze seinen geven orâo ââll d.at of gestopt moet worden omdat het spoor-

gåã"erte achter het sein niet veirig bereclen kan word'en, of zij geven

d.e snelheict aa¡¡ tra€.rmee tot aan het eerstvolgende sein gereden mag

worden respectie""iiiL welk beeld' het treinpersoneel aan het volgende

sein mag verwachten.
.De bedieningsman¡ die wissels en seinen bedient, moet om ùat goed' te

kr:¡¡ren doen:

a. een overzicht hebben va¡r de bezetting va¡¡ de sporen

b. de wiesels en seinen va¡ruit zijn post k""l"l bedienen

c.wisselstandenenseinbee].d.enopelkmomentkunnenttaålrtglllêfl¡
HetlÍx+ysteemrtlatindezecursuswordtbehandelcliszoalsd'enaa¡n
;i"";;-îE-k;i van eltran.s = insafrg en x_van, e!i-r =,grtsans).
een systeem waa¡bi¡ aã æa:.eningsñan-niet-d'e.wislels één voor één in
áã-¡oî"t" stanftefo en da¡r de seinen bedientt ma'a'r waarbii hij een

volÍedige rijweg of route instelt'
De voor de veiligheid. noodzakelijke koppeling tussen de wisselstanden

en de seinbeeld.en komt langs ul"kt=i""he weg tot sta¡rd met behulp

van relais.
Alle command.ors die aa¡ de wissels en aan de rest van de beveili-
gingeapparatuu¡ moeten worden gegeven worden via relaiscontacten
overgebracht.
Deze bewerkstelligen ook d.at e€lijktijùig tegenstriidige treinbewe-

grngen zijn uitgesloten'
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Voor het instellen vafi een rijweg drukt d'e bedienin5man een
lrbeg'ir¡knoplr en direct d'aarna een rreindknoplr'

Dezé t<noppen geven begin en einde van een rijweg aan.

Met het ¿rt Lt.n va¡ e ãn beg:inknop sta.rt d.e bedienin5man de voor-
bereid.ing en door de einclknop te d¡uldsen kiest hij één Î/an de rii-
vregen d1ã vanuit het startpr:nt mogelijk zijn'

In de beveiligingpappa¡atur:r word'en daa¡na de wissels bediend en

vergrencteld, à" 
"i"ãèrstanden 

g€controleerd', de spoorbezetting ge-

sigãaleerd., strijdige rijwegen uitgesloten en het betrokken sein
beãiend., zåaanig dat het het juiste seinbeeld toont.
Zonder åat het bed.ieningspersoneel behoeft in te grijpen komen d'e

bediende seinen en wissãIs, nadat de trein de route heeft beredent

automatisch weer beschikbaar voor het instellen van een nieuwe ¡.ii-

1 .1.2

Ylê$ o

Voordelen }trX-sYsteem

vergeleken met d.e oudere mecha¡isch- en elektro-rnechanische systemen

tieãt het N¡-systeem een aå.ntal d.irect aånwiisbare voordelen:
controle op a. IÞ sporen zijn gefsoleerd 9-n in secties verdeeldt
gloorbezettlEg'u?yrsteed.stezieniswelkespoorgedeeltenbezetu

zLJrL.
wissels snel b. eei. r+isse1 komt vrij, onmidd'elliik nadat bet d'oor

il d.e trein bereden is en het ka.n d.a¡r meteen voor een

andere rijweg gebruikt worden.

alles via c. a1le trein- en rangeerbewegingen worden uitgevoerd'

seinen en via seinen en ingesteld'e rijwegen en zijn dus op-

wissels

-trvee
richtineen

veel
treinen

6én centrale
post

overzich teli.ik

tima^aI beveiligÈ.
Een bered.en r,rissel is altijd' vastgÊlegd en kan

da¿¡om nooit rronder de treintr getrokken worden'
d.allebeveil.igûesporenku¡neninbeid'erichtingen

beveiligd worden bereden.
e. doordat d.e geisoleerde secties va¡r de rijweg é6n

vooréénachte¡detreinvrijkomenrdoordatalLe
sporen twee-richtingsverkeer hebben en doordat d'e

bãùiening va.n de routes eenvoudiger en minder in-
spannend. is, kunnen per tijctseenheid' meer treinen
bediend worden.

f. d.oordat v¡issels en seinen over grotere afstanden
beiliend. kunnen worden, ka¡r d'e bediening v¿ul een
groot beveili-gingsgebied' op één plaats Seconcen-
treerd worden.
De verkeersleiding van een heel station of nog

þoter gebied komi d-us in één hand, vraå¡door hêt
õverzicñt beter word.t en misverstanden sporadisch
worden.

g. áoord.at een tableau is toegepast, wordt d'e hele
gituatj.e van sporenr wissels, seinen en treinen
zichtbaar gemaakt.
lrñ¿oor wordt een goede treind.ienstl,eiùing ver-
gemakkelijkt.

weinig storÍns n. 
i:"s:ì:*:""å::i"ff:":H5Läìäi:ä"iï"::3"iH;i"-
d.oordat nagenoeg geen onderdelen aan klimaatin-
vloeden zijn blootgesteld'.

beteri.omsoortgeiijkeredenenishettechnischeond'er-
ä¿:.rroo¿ houd' mináer ii¡d"ov"nd' en licha¡nelijk minder in-

spannend.
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1.1.3 Schema"oPbouw

Hoed'enood.zakelijkekoppelingtussend'ewisselstandenende
seinbeeld"rr, ,".oóver in pa¡. 1.1.1 gesproken werd', tot sta¡rd'

komt is vasigelegd in stroomloopsohemarÊ'
Iþze schema,rs kan men in 3 hoofâgroepen Verdelen, clie als vol'gt

ae,ngeduitl kt¡¡¡¡en worden:

A. de niet-veiligheiclscircuits
B. de veiligheid'scircuits
C. de signaleringsoircuits'
Elk van deze hoofdgroepen ornvat een aa¡rtal schemars van verschil-
Iende ""ál-*-"*""i 

a"- belangrijkste hieronder genoemd worden'

Bii a behoren: 
å: iffi::Täi:ä:i"ooits
de voltooiingscirouite

Bii B behoren: 
å: iffi:3iïïå:"ircuits
d.e wi sse Lvast Ìe ggings- en vas tho udi ngs oir cui ts
d.e geisoleerde spoorschakelingen

Bii C behoren: de diverse signaleringen'

1.2

1.2."1 Bij de Nederla¡dse $p worden de laatste jaren de

schakelingenva^rrhetemookmetnJ-relaisnopge-
b;;"d-(;iä""i"t" NX me laisil)
IÞzerelaist¡peJvormfaseindoord.e@sontwikkel-
¿e-iefaist¡rpän. Iþ voordelen die d.it t¡rpe relais bied"t

uo¡"r, blilten uit cte in 1.2.2 en 1.2.J beschreven toepas-

"iogpr"tttoäen 
¿Lie uit d.e aard van het J-reLaie voortlçwanen'

IÞopbouwva¡rhetJ-relaisfnaEkthetooknoodzakelijkd'e
schaieringen a.nders op te zetten da¡¡ net d.e rrroeger toege-

p;t" relãis. Het med.ã hierdoor ontsta¡e sobåkeLingssysteem

heeft men sYsteem r68 genoemd'

1.2.2
r.¡nits

DoordatdeJ-relaisineencompacteblo}cvormzijngebouwde eenheden te wordea samen-
noemd., ze komen tenslotte
en kturnen el.k 20 J-relaie

) zie foto 1 '
AIlerelais.[ieopéénseinbetrekkinghebbenwordenineen
r.mit oncl.ergebracht. Omdêt per sein 9 of 10 relais nod'ig zijn
kunnen in een r¡nit 2 seine¡ rotáã" ánclergebracht (zie foto 2)'

voor een enkel wissel zijn 10 relais nod.ig, zod¿t d'e relais
van twee enkele w.issels in 6én wissel<rnit een plaats kunnen

vinden.
Gekoppelcle wisseLs hebben 16 relais nod'ig; per r:nit kunnen

d.us de relais r"o r"¿r d6n stel gekoppelde rissels worden

ondergebracht.

Er zijn in het algemeen d'us 3 soorten rr¡itE in clit NX-

syeteem:
a. d€ seinr.¡nitr bii verkorting aangeduict ale $, zodat cle

seinunit van sein 2 heet SG 2

b. de wisselunit SEI{ voor êerl enkel w'issel
c. dê wisselurit m voor gekoppelde wissels'
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In þþ!g!!g worden telkeng 7 r¡nits verenigd.
ZotãEU-tan d.us mêxim¿a1 140 relais bevatten (zie
foto 3).
llwee kabinetten vormen samen een relaisrek, waarbij boven-
aan zijn aangebracht een aa¡rta} aå.nsluitklem¡nenblokken van

het type Fas{on (zie foto 4).
Bij elke unit behoren verder J klemmenstroken d'ie op d'e

zijwand. zijn aangebracht.
Deáe zogenaamde rrblauwe a¿nsluitblokkenn bestaå.n uit elk
22 klemmenpa,ren.
EIk blok heeft da¿¡cloor 44 aans].uitmog€lijkheden en per
,-it oi¡n d.us 3 x M n 132 aansluitingen urogelijk (zie foto
5a).
Via cleze klemmen lopen de verbindingen d'ie va¡r r¡¡¡it na¿¡
unit gaan en birmen het rek blijven.
op d.e zijr¡a¡¡d van een r.¡¡it komen d.us d.e volgencle klemmen

voorS

Ind.ien in édn r¡¡rit de relais van 3g!g zijn opgenomen

dar¡ kÌiigt elk sein 3 klemmenstroken'
Op de tãkeningen worden de kLemmen behorend. bii het ene sein
aarrged.uicl met een ertra t (lir¡ks) en clie behorend' bij bet
a¡dãre sein met een extra R (rechts).

Kl.en CB word.t dan b.v. aangegevðn als E en kJ-en D22 a1s

D&.

komen.

Iþ r¡nitbouw die bij het toepassen va¡r J-relais gebruikelijk
is geeft ook d.e mogelijkheid tot bet maten va¡r vaste montage-

afsfraken, waårdoor uniformiteit in de installaties ontstaåt'

Ten eerste geeft d.e groepering van d.e bij elka¿¡ behorende

relais in units al eèn duid.elijke uniformiteit a¿n de J-
relai sbeveilig'ing.
Bovendien is aan de blauwe a¿nsluitblokken een va.ste indeling
geg€ven, zodat op clezelfd.e kleurmen altijd dezelfde aanslt¡i-
tingen zitten.
We ãu1len cla.arop in cle volgende hoofctstukken nog nader terug

Tenslotte is er ook nog nel zorn vaste indeling op de klem-
menstroken boven in het relaisrek (foto 6 en tek'1 ) en

bovenin het voed'ingsrek (foto 7 en tek 2)'

In de ringl.eitlingen d.ie de spanningen naå,r de verschillencle
rekken brengen wórden ,laa.door voor elke spanning steedg de

klemmen met dezelfde nummels en letters met elkaa¡ doon¡er-
bonden, Dit geeft gemak bij het ontwerpen van de beveili-
gingen en bij het monteren, minder zoekwerk, mind.er ka,.s op

vergissing€n en tijd.sbesparing zowel bij de montage zelf als
bij wijzigingen en het zoeken van storirl$êllo
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1.2.4

B-relais-
rekken

Voor d.e veiligbeiclscircuits rùorden B-relais toegepast
clie d.eels i.n special-e B-relaiereklcen zijn onclergebrachtt
d.eels in gecombineerde B/J-relaisrekken (zie tek.1 en

foto 8).

1.3 Iþ het J-re1alsvan

1.3.1

het J-relais

1 .3.4

Het relais type J is d.oor de GRS ontworpen om te l.¡orden toe-
gepast in niet-veiLigheid.soircuits¡ zoals ook geld.t voor A-
relais.
ook in beveiligingen vraan J-relais worden toegepast worden

voor de veiligheidsschalelingen B-relais gebruikt.
IIet gebruik van J-relais wordt dus beperkt tot de voorbe-
reidingsoirouite en d.e voltooiingecircuitg en de signa-
leringÞn.
voor echte veiligheid.sd.oeleinden, d.us in spoorcircuits en

voor het sturen van wissels en seinen word'en altiid 3-relais
gebruikt.
D" g"no"rnde circuits worden in volgende hoofdstukken van
deze cu¡sus besProken.

Het J-relais heeft een compacte blo}n¡orm en word't op een

plugboard. gestoken en vastgezet aa,n de achterka¡rt va¡ tlat
plugboard.
ia¡r-het relais zijn geen d¡a¿daa.nsluitingen bevestigdr waa¡-
d.oor het relais genakkelijk uitwisselba^a'r is'
Doord.at er ma,ar éét t¡rp" J-relais is (uitgezonderd. een tro-
oenuitvoerine die verder helema¿I gelijk is aan het hier
gebnuikte typ") kunnen alle J-relais en. d.e plugboards zonder

õnd.ersoheiù getruikt word'en (zie foto !)'
De afmetingen (in rnn) va¡ het J-relais en het pluboard zijn:

breedte hoogte diePte

relais 5018 57 Î 108

plusboard 40 57 46

Relais en plugboard zijn sa¡nen 145 mm d'iep'
Iliervan steekt 121 mm aan d'e voorkant van het monta6erek t¡it'

De verbindingen tussen J-retrais en de klemmen van de units
zijn bevestiþ aa¡ het plugboard. door mid-d'el van losneemba¡e

terminals.
Iþze terminals ku¡tnen alleen met behulp van een terrninal los-
ser losgenomen worden, als het relais van het plugboard is
gehaald.

Het J-relais heeft 2 spoelen (let l-relais heeft er.3), ¿ie

onafha:rkelijk va', eLkaar kun¡ren worden aangesloten (op de

kremmen tq/15 en lqh5) zie fig. 1.

14 15

Het relais werkt ook oP ieùer
van d.e 2 spoelen afzonderJ-ijk
bij nominale sPalning van 24Y.
De weersta¡d. va¡ een sPoe1 is
180 ohm.

v
fig. 1
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1 .3.6
contacten

I .3.6o1.

1.3.7
stroom-
sterkten

Het J-relais heeft 6 hele contacten. Deze contacten ziin
gevorkt en hebben zilveren contaotpunten'

Ingebouwde va¡igtors d.ie met d.e spoelen zijn verbonden
zorg€n voor vorikonderdrdcking.
Tijãens het afschakelen van een spoel wordt een induotie-
spánning opg€vrekt btelke bele¡rgriik hoger kan zijn da¡¡ de

a.angelegd.e spanning (tot + 10 X).
Deze spa^nning word.t via ¿ã va¡istor (spanningsafhankelijke
weerstand) kortgesloten.
Dit voorkomt het inbra¡rden va¡ de contaoten waarmee de

relai-s afgeschakeld worden.
De opstelÍing v".n de contacten blijkt uit fig' 2

Kontaktopstelafng:

58V 28

17- 27

t6L 26

150
,40

V lBV
L7-

A 16A

150
140

Ltv
L2-
1r.A

t5v
,2-
tI 

^

25v
22-
2rL

fí9.2

Aangiftc oP 0À-b1ad Âa¡rslultpuntcn
acbterzijd.e relais

Àantrek- en af\raIs

aantrek

voorste spoer 35/34

achterste sPoe1 l+/t5

volgens cteze figuur worden de J-rel¿is ook op het oA-blad'

va¡r de beveiligingstekening€n €E¡rgegeven'
Hoe de a.ansluitpt itun a¿tt d." ¡chterkant va¡r het relais ziþ
aangebracht is ook aangegeven in fig' 2'

Demontageva¡rdebedrad.ingophetpl.ugboard.a¿rrd'eachterç
kant van het J-relais wordt d'.m.v. een kler:¡encode, die ook

voor d.e waardebepaling van vreeratand'en word't gebruiktr a€t¡-
en een gekletlrd kousje aan te

0.
nuitbomenlr a¿Jrgpgeven.
stemd. voor conta'ct 26 I's d'us

een b1a¡rw kousje aa.ngebracht in rij 20 va¡ het uitgeboomd'e

getleelte voor Ìret betreffende relais'

Zoalsbijiederrelaisliggendestroomsterktenwaarbijhet
i-refai"-a¿ntrekt en afvalt binnen bepaalcle *'enzêlr
D"r" gt"rrzen ziin voor de U"il" spoelen enigszins verschil-
iend ãoals uit ti¡ga^ana tabelletje blijkt'

ca !B nA

ca 108 nA

Afval
ca4nA
ca4nÀ

l8

^s_ 
26 16

1B 28

LL

u

1l_

,5

?L

I

LJ

It

Ð_

2

?2

?J

L4

t2

14

2. 22
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aafitrek-

en
afi¡altiiden
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De aa,ntrek- en afValtijden zijn afha¡kelijk van de wijze
waå.rop de spoelen geschakeld zijn en van cle aangesloten
sparuring.
Het volgend.e overzicht geeft een indruk va¡r de te ver-
wachten tj.jd.en.
Aantrek- en afValti-iden J-relais
Sohakelwijze af\¡aI aantrek

55 ,4 ) {6 nsec bij 21r5V -(30 msec bij 24V

I4 $ )d6 msec bij 21r5V (35 mseo bij 24V

LI -- r5- -(1! msec bij wegrallen van d.e voed.ing
en zonder gebruik van d.e andere spoel

Het relais ma,g worden toegepast bij een omgevingstemperatuur
vaa -!OoÇ tot + ?OoC en een relatieve vochtigheidsgraad-
valL 75fi.
De temperatuurslrerhoging va¡r het relais die ontstaat als
beide spoelen paralle1 zijn aangesloten op 30 volt bedraa¿t
48oC.

Aa¡¡sLuitingen

of

1.3.9
temperatuur

kleurencode KIeu¡cod.e

grrJs
violet
blauw
gloen
geel
oranje
rood.
bruin

1.4 Het bed

T.4.1
d¡uklcnop-

-

bed.ienine

-

3B
37
36
35
J4
33
32
31

28
27
26

23
22
21

1B
17
16
15
14
13
12
11

oestel

In 1.1 va¡r d.e inleiding is al gesproken over d'e n"i jze
waå¡op cte bed.ieningsman een rijweg voor d'e trein insteltt
n.I. d.oor het cl¡rrkken van een beginknop clie het begin van
een ri jweg markeert en een eindloopr die het einde van æen
rijweg aangeeft.
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IÞze lanoppen zijn ondergebracht in een bed.ieningstoestelt
dat ond.er andere besta¿t uit een tableau wa¿¡in een ver-
eenvoudigde afbeelcling va.n het emplacement is gegraveerd.
De toroppen zíjn hierin aangebracht op plaatsen die overeen
komen met d.e plaatsen van de seinen op het emplacement.

Þ zijn twee soorten tablear.¡x in gebruik bii ¡IX met J-
relais, d.ie in enkele opzichten van elkaa¡ verschil-Ien.

Ile verschillen komen op het volgende neer:

Het trad.itionele tableau (de klasieke NX) heeft:
a. lg.gigllgppg die ku¡¡ren worden g€drulctr uitgetrokken,

o-mh-og of omlaag ged.raaid en wa¿¡in roodr geel of geel
knipperenil licht kan br4n¿ìç.n.

b. gi3¡þplg die gedrukt kr¡nr¡en word'en.
c. wisÊelcoitrìtetampjes die met wit flikkerLicbt bra¡rd'en

114ç2

verschillen-
d.e tableaux

knoppen

-

seinsyrbool

lamo.ie s

1.4.3
1.4.3.1

âr p€r groep seinen
met de bijschrift

zolarrg de trissels omloPen.
d. w'iseelsta¡¡claa¡rrri.jzers (tVaant¡estr) d'ie d.e sta¡d. van d'e

wissels €Éütgeven.
e. @ onder d'e pnnten van de w'issel-

@icht).
Het keuzeknoppentableau heeft :

)en3
BS beperkte snelheid)
HERR

AUT
herroepen)
automatisch)

b. voor ieder sein een eeinknop ùie alleen gedrukt kan
worden;
zorn seink¡rop kan ook als eind,knop gebuikt worden.

c. .gi¡!}gg¡pgg die het einde van een rijweg markeren en
die gectnrkt kr¡¡¡ren worden.

d. gi3gpþ]g voor alle seinen, d'ie met de lanrpjes in de
¡.ãAitTêIã beginknop overee¡rkomen. Deze seins¡rmbolen
knnnen roocl licht (seinknop gedrukt NORM) of rood' knip-
perlicht (seinknop gedrrrkt BS) of geeL lioht (sein buiten
Lit ¿" stand stop) of geel knipperlicht (bezet spoor)
tonen.

e. Lry-jgg bij d.e wigsels die de etand va¡r d'e rissels aån-
geven.
Deze la¡npjes zijn in gegraveerde lijnen aangebracht (¡
bij een ã*"f wissel , 5 bii gekoppelde w'issels) en ze
kr¡¡rnen met roocl constant of knipperenil licht bra¡den.

Door deze verschillen in de uitvoering van de tableaux zijn
d.e hand.elingen die de bedieningsmar¡ moet verrichten ook
verschillend.
Het traditionele beûieningetableau (foto 10)

De beg'inknoppen (zie foto 11 tt¡tt) zijn op het tabLeau aånge-
bracht Ín de geg?aveerde rritte lijnent d.ie de rijwegen aan-
geven en hr:n pIa¿ts stemt overeen met d'e plaats clie cle

seinen op het emplacement i¡uremen.
Een pijl midden op de knop geeft aa¡r voor welke richting het
sein geldt.
Irten ka¡r cle beginknoP: (foto tZ)

a. indrr¡kken. Na het loslaten komt hij weer in d.e normal.e

stand. terug.
Door het na elkaa¡ ind¡rrkken van begin- en eindknop rordt
een rijweg ingesteld,.
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b. uittrekken. Na het loslaten komt hij weer in de normale
sta¡d terug.
Is d.e rijweg ingesteld. clan ka¡ de bedieningsman d.eze

rijweg herroepen , door de beginknop uit te trekken.
Het bijbehorende seih komt d'a¡ onniddelli jk in d.e stand.
trstoprr tenrg en de rijweg komt weer rniir waarna een
nieuwe rijweg kan worden ingesteld..
Afhanketijk van d.e gegeven situatie (zie hie¡'r¡oor hoofd,-
stuk 6) ku¡¡ren de wissels in de rijweg nog enige tijd,
worden vastgehouden.

a. @Ig¡@þ¡,. t{aarbij de witte stip aan d'e onderka-nt
van de knop komt.
In deze stand. ka¡¡ men d.e knop niet meer d¡r¡kken of trek-
ken. De pijl in de knop d¡a^ait niet mee en blijft d'us d'e

richting a¿ngpven ¡ùa.a.rvoor het sein gBtrdt.
Stelt men op d.eze wijze een rijweg inr dan gaat het sein
het beeld rfbeperkte enelheidrr (e""f fI ) tonen, omd'at de

rijweg naar bezet of ongecontroleerd. spoor leid't.
Bij bezette of gestoord.e spooreectie ka¡r men dus alleen
op deze wijze een rijweg instellen.

d. omhoog draaien. lJaarbij de rritte etip aan d.e bovenka¡rt
va¡ de lanop korrt.
IÞ pijl in d.e knop draait ook hierbij niet mee.
In de gedra^aide sta¡rd ka.n men d'e knop niet d'rukken of
uittrekken.
Is een rijweg ingesteld. op deze wijze dan bliift d'ie rij-
weg ingesteld voor een reeks van treinbewegingen over die
rijweg.
Het betrokken sein komt in de sta¡rd' ilstopn zod¡a d.e trein
het sein voorbijrijd.t en weer uit d'e sta¡d' nstoprr zod¡a
d.e trein het blok verlaten heeft.
Het eein is d.us een automatisch sein geword'en.
Door terugdraaien va¡ de knop wordt d'e rijweg herroepen.

De eindknoppen (zie foto 11 ttStt)

De eindknoppen zijn eenvouùige dnrkknoppen, die na d¡ul<ken
in de normale sta¡rd. terugkomen.
Een zilverkleurige piil op d'e knop geeft a'a,n voor welke
richting hij g€Idt (roto t3).
zvrarte eindknoppen hebben betrekking op rijwegen net boven-
leiding; blauwe eindknoppen op rijwegen die gedeeltelijk of
heLemaal geen bovenleid.ing hebben.

Wisselsleutels (zie foto 1{ n¿tt) dienen om bij onderhoud

1.4.3.2

1 .4.3.3
wissel-
sleutels

1.4.).4
wisselsta¡rd-
a¿nwi.izers

of storing de wisse
De wieselsleutel is

]s ind.ivid.ueel te ku¡nen bedienen.
een tuimelschakelaar met 3 gta¡rd.en

(foto 15). In de midd.ensta¡d va¡ de sLeutel is het wissel
opgpnomen in d.e beveiligingscircuits.
De bovenste stand. van de wisselsleutel hoort bii d.e abnor-
male stand. van het wissel en d.e onderste sta¡rd. bij de nor-
male stand. va¡t het w'issel.
Bij ite wisselsleutel is a'ang€geven wat de links- of rechts-
leid.end.e stand. is d.[.v. een R of L.

Sisnaleringen op het tableau

âo de gewenste riiweg wordt aangegeven d.oor de wisselstand'-
a¿nwiizers (zie foto 11 ttgtt) d'ie naar de gevraagde stand
offiIãppen als d.e bedieningsmart na d'e beginknop betliend
te hebben, d.e ei:,ldlc:op d-:r:kt.
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sisnalerineen

-

in beginknop

vergende-
lings lampjes

Y¡isse1-
controle-
lamp.ies*

Ook bij r¿isselbediening met d'e w.isseLsleutel geeft cie

wisselsta¡cl.aa¡wijzer tle gewenste stand van d.e wisgel aan.
IÞ wisselsta¡rda.anwijzers blijven in de laatst ingenomen
starid staari totd.at een co¡nmand'o gegeven word.t voor de

. tegengesteld.e stand.
Ze geven d.us altijd' de Ia¿tst gecomma¡rdeerd'e stand' va¡
het wissel a^a,n, ook wanneer geen rijweg is ingestelcl.
IÞ tech¡ische uitvoering is te zien op foto 16.

b. het seinbeeld word.t getoond. in cle beginknop (foto 11-rtÂtr)
De ¡ffiop-neeft 2 larnpjes met een rood en een geel
filterglaasje.
Hiermee ku¡nen drie signaleringen gegeven worden:
1. een continu rood Lichtr d¿t aangeeft dat d'e beginknop

bediend is
2o ê€n continu geel lichtr d¿t aa,ngeeft clat het sein

uit de stand ttstopfr is gekomen

3. een knipperend. geel- licht, ùt-aangeeft d¿t het sein
het beeld. nbeperkte snelheid'i (Seel f1') geeft.

c. het vasteelesd zi j fnqg:Y"|. too"
het bra¡rd.en van de (rooct l]-cnl/t
onder d.e pr.:nten va¡t de wisse zers (foto 11 nDr).

d. het rvisselcontrolela¡npje (zie foto 14 tt6tt) brand.t met li"it
knipperend. lioht en geeft daarmee aa¡r d.at d.e stand va¡l
het betrokken wissel niet in overeenstemming is rnet de

gerrraagde sùand.
Het wiss.el. is {an b.v. aên het omlopen. Het lanpje gaat
rr.1. ook branden als het bijbehorend,e wiseel word'
opengered.en. Normaal is het lanpje gedoofd.

brandt met wit licht als de

e daarbij behoren), bezet is
e. het

spoorbezet- spoorsectie
tingsla¡np.'ie (roto t t rtgrr

EIk spoorbez

1.4.4 Het keuz elsroppen-t ableau

een a"antal gefsoleerde secties.

f. de aankond-igingsknop (zie foto 17 tt¡tt)
fn @ la¡¡pie bra¡den dat geel Licht toont
a1s een trein het station is SBnaderd. tot een bepaalde
afsta.nd.
Tegetijkertijd. gaat dan een zoemer, die tot zwijgen kan
worden gebracht door d'e knop te d¡ul<ken.
Het gele licht in d.e lanop dooft aIs, voor de treinr d,ie
zlch aa¡tkond.igt een rijweg is ingesteld, dus als het be-
troklcen sein uit de sta.nd tts{6ptt is gekomen.

6

ttingslarnpje signaleert in Ìret algemeen

(roto t8.)

of secties d.i

Het keuzeknoppen-tableau ïriikt van het t¡ad.itionele tablea¡
af wat d.e bedieningsknoppen en een a¿¡ta} signaleringen be-
treft.
De keuzeknqppen (zie foto 1!)

boven d.e knop wit Licht branden. Dit licht d'ooft zod¡a de

bij het sein behorende seinknop (zíe 1.4.4.2) is ged¡rkt.
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BS
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keuzeknop
EERR
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a. De keuzeknop NORM wordt gebruikt voor het instellen van
een rijweg, waarbij achter d.e trein d'e wissels vteer
automatisch vrij komen.
Het drulcken van ð.eze knop NORM komt overeen met het
d¡r¡kken va¡ de beginknop (zie 1.4.3.1 a).

b. Tþ BS wordt gebruikt voor het instellen va¡ e en
rijweg met het seinbe
Dit komt overeen met
knop (zie 1.4.3.1 c).

eld rrbeperkte enelheidrr.
het 9g}gþgg!g, va¡r de begin-

c. Dê keuzeknoo HERR wordt gebnrikt als een ingesteld'e rij-
weg herroepen moet worden.
Het d¡uklcen van deze knop komt overeen met het uittrek-
ken van de beginJmop (zie 1.4.3.1 b).
ñ1 dient bij hepoepen ool d.e gebruikte sei-r¡knop gpd¡ulst
te worden.

d. De keuzelcroo aIII wordt gebruikt voor het automatisch
maken van e.en sein zoals d¿t ook pla¿ts heeft bij het
omhoogdraaien van de beginknop (zie 1.4-3.1 d).
Herroepen van d.it automatisch maken va¡r het sein doet men

d.oor d.rulcken vÉur d.e keuzeknop EERR.

De eeinknop (roto 20 ltAtt)

Dit is een eenvoudige druJdcnop die op het tableau is a^a.nge-

bracht op een overeenkomstige pJ.aats als de begidcnop op het
trad.itioneLe tabl-eau (zie 1 .4.3.1 ) .
In uitvoering is hij geliik a¿¡¡ de trad.itionele eindknop
(zíe 1,4.3.2).
Ook hier geeft een zi'lverkler:rÍg piiltie d'e richting a^an

!{aå¡voor hij gelclt.
IÞze seinknoppen zijn altijd' zwart.
Een seinknop kan worden ingedrukt en wordt steede gebruikt
in ga¡senwerking rnet een va¡r de keuzeknoppen'

Het gecombineerde gebruik van een keuzeknop en de bijbe-
horeñd.e seinknop komt overeen met het gebruiken va¡r de

traditionele beg'inknoP .

Kan het sein op automatisch gesteld worden dan i8 boven
de seir¡knop een ritte stip aangebracht (zie foto 29 ttgtt)'

I(¿n het sein alleen Rooô en GIEL tonen d.an is onder d.e knop

een vritte stip aangebracht.

Afhankelijk van de situatie ka¡r een sei¡rknop ook als eind'-
knop gebruikt worden.

Iþ einclknop (roto tt ttStt)

De eind.knop is een eenvoud.ige druklurop die na d¡r¡lcken in
de normale sta¡rd terugkomt.
De eind.knop is op het tablea¡¡ aangebracht aa¡ het einde
va¡ een rijweg en is van dezelfd.e uitvoering ale de in
1.4.4.2 besch¡even seinknoP.

zwarte eindlotoppen hebben betrekking op rijwegen met boven-
leiding; brauwe eindknoppen op rijwegen die gedeetterijk of
belemaaL gÞen bovenleicling bebben.

.å,lleen eindlcroppen zijn clie knoppen die naa¡ d.e vrije baan

of kop- of rarrgeersporen leiden'

1.4.4.2
seinknop



Las¡p.ies

1.4.4.4

Seins.vmbool

-15-

SiBmal.erinsen oD het tablear¡

De signaleringen op het keuzeloroppen-tableau rijken op de
volgend.e pwrten af van gebruikelijke eigneleringen.

a. I)€ ingestelde rijweg word.t aåtrg€geven door de wissel-
sta.rrilÌamp jes.
Deze la¡¡pjes zijn aangebracht in de gegraveerde r*issels
op het tableau.
Bij een enkeL vrisseL zijn drie la.mpjes aalgebracht en
bij eBkoppelde wissels vijf (zÍe foto 20 ttgn).

De lampjes ga^a.n met rood licht bra¡den als een rijweg
over het wiseel is ingesteld en het rissel vergrend.eld
is.

A3

G

fLg. ,

DE
In een erkel wissel tra¡rden cåa.n de 2 lampies die over-
eer¡komen met d.e stand va¡r het wlssel (ti¡v. F en G in
fig. 3).
Is een rijweg ingesteld via een stel gekoppelile wissels
tLan bra¡¡d.en ¿a¿rin op het tableau 3 lampies (¡r C en D)
als d.e rrissels in de k¡omme stand zijn vastgelegü en 2

of 4 larnp¡es (4, B en/of D, E) als de wissels recht
líggen.
Iþ La¡rpjes geven knipperend' rood licht als d'e sta¡rd va¡t
het wissel niet overeenkomt met het gegeven commando.
Het rrlssel. is dar¡¡ - aå.n het omlopen of

- oPen8ered'en.

b. het seinbeeld word.t aangegeven door-een 9!95¡4þ9! ctat
in tret ta¡teãu is aangebracht bii elke seinlraop (foto
20 nDtt). In zorn seins¡mbool kun¡ren geel en rood licht
bra¡rden. Hier.mee lcunnen vier signaleringen gegeven word.en:
1¡ êêri continu rood licht dat aangeeft dat cle seinknop

g€dmkt is voor een normale rijweginstelling
2. een continu geel licht, dat aangeeft dat het bijbe-

horeffid iletoPil gekomen !s s¡ wcfLtt

of nGRn toont.

3r een loripperend. rood lichtr dat aangeeft d¿t de sein-
knop gpdrt:kt i8 voor een rijweg{nstelling met rbeperk-
te snelheidft.

F

4¡eer@t'uit cte stancl. rrstoptr gekomen
perkte snelheid.rt toont.

dat aangeeft d¿t het sein
ie en het seinbeeLd rrbe-
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2.h achter cle bedi en

2r1 Ib schalceli nsen bii het keuz svsteem

2.1 .1 De keuzeknonschakelingen (zie tek. 3)

De ker¡zeknop NORtl word.t gedrukt.
De NOIM-P3SR komt op en via een sLuitcontact van d'eze PBSR ga¿t het
witte lampje boven cte knop bra¡rden.
Via een eigen sluitcontact, 3 verbreekcontacten van d'e a¡rd'ere PBSRTS

en een verbreekcontact van d.e PBPPR bliift het PBSR opgehar¡g€n
tussen 3L28 en NL28.

Tegelijkertijd. wordt d,e Bl28 via een maakcontact van de NOHûÍ-PBSR

op de iingfeiaing N-BL2B a¿ngesloten (rechte in tek. l).
Deze N-BL2B is een 28 volt -spanning d'le alleen a¿nwezig is a]s de

NOrul-PBSR op is.
In de seinknopschakelingen wordt d.eze N-BL2B gebruikt (zíe 2.1.2)
voor aIIe schakelingen van de seinknoppen ilie bij deze keuzeknop
horen.
Iþ N-B[28 wordt da¿¡toe binnengebracht in de seinwtits va¡r aI de

seinen d.ie tot een bepaald'e groep behoren.

In d.e schakeling van tek. I zijn de { ophangcircuits van tle 4
PBSRTg aan een gemeenschappelijke BL2B aangpsloten over êên vêT-
breekcontaot van het PBPPB-reIais.
Dit contaot verbreekt het circuit van het opg€ha¡gen PBSR als het
PBPR opkomt door drukken van de seinknop va¡l het te bedienen sein
(zie 2.1.2\.
àodra het sein bed.iend. is, zijn d.e ker¡zeknopschakelingen d'us weer

in d.e normale toesùand' terug.

,In de schakeling ziin contacten van aIle PBSRts opgenomen om rrit
te eluiten ctat d.oor e"tt beùieningsfout 2 versohillende PBSRtS op-
komen en zich oPhangen.

De schakelingen voor NORÌ! - AUf - en B$-PBSR zijn aan elkaa¡ gpliik'
De schakeling voor de HERR-P3SR is zodarrig dat d.it PBsR na d¡ukken
van de seinknoP vertraagd af\¡alt.
Een ve¡klaring hiervoor is gegeven in par. 2.1'2'7'

2.1 .2 seinkno zLe

2 .1 ,2 .'l Na het tlrukken va¡t de keuzeknop drukt d.e bed'ieningsman tie
seinknop. zola¡g de knop g€d¡ukt is is het PBPR-+eIais
( se inknãpherhal ingsre 1ai s ) aa.nget rokken.
AIs gevolg hierva.ã komt d.e PBPPR vertraagû op (zie tek' l)
,raa."ãoo" d.e keuzeknopschakeling word't afgebroken en de

NO¡ü-pBSR (houdretais keuzeknop) aft/alt en het rvitte Ìampje
boven de lorop NORM dooft.
Ook tle N-BI2B wordt afgeschakeld.

IÞ PBPPR is vertraå6tl aa¡rtrekkend gemaakt om err¡oor te zor-
gen dat de N-BL2B lang genoeg blijft ingeschakeld om de

Ctln getegerùreitl te geven op te komen'
vooraat de N-BL2B -spanning weg is komt het GlrPR-relais op.

Het GlPR-relais is het seinknopherha}ingsrelais voor het
seinbeeld GL of beter.
De Gl,pR trekt aa,n via klem C1 - contact PXFR - verbreekcon-

tacten DSTIffl (herhaler [trR) indien sectie achter sein onbe-
;;;-i;)-ccr,pn en axR. (¡xn controle 1e tegenseín).
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Het GLPR krijgt een ophangketen aan d.e BL2B via een
weerstaild va^n 180 ohm - diode - verbreekcontact úuPR -
en eigBn contact.

Moet een sein het seinbeeld nBeperkte Snelheidn tonen d.ar¡

word.t de keuzeknop ilBStt gedrukt en is d.e spanning B-BL2B
aångesloten op klem C5.
Na d¡ukken van d.e betreffend.e seinknop trekt het CGLPR
(herhalingsrelaisseinknop voor seinbeeld CL¡|I,) aa'n over
klem C5 - PBPR contact en contacten va.n GLPRr DSIII(I en
å¡TR. Ook d'e CGL¡PR kriigt een opha"ngketen aa¡¡ ile BL2B
op d.ezelfde manier als de bovenbeschreven GLPR.

De stroomloopketens van GLPR en CGTPR zijn ond.erling uit-
gesloten door wederzijd.se contacten.

Het gemeenschappelijke Æ(R-contact verbreekt d.e circuits
als èen tegenstrijdiS'e rijweg is ingesteld (zie later
hoofd.stuk 3).

Het DSÍKR contact breekt het circuit af bij berijd.en van
d.e eerste sectie achter het sein.
De DSTKR is een nherhalingsrelaisn va¡r het TPR va¡r deze
sectie (als IIPR afvalt komt DSTKR op).
Aan het DSIï(R oontact is een maakcoatact van d.e DSTT(PR

parallel geschakeld.
bi¡ tezetie eerste sectie (lSmn en DSTKPR beÍde op) tan
nu alvast een rijweg voorbereid. worden.
Bij inetelten voór GeeI zal het sein echter niet volgen!
Bij berijd,en van d.e eerste sectie nadat een rijweg is in-
gesteld valt de GLPR of CCLPR af: doordat n.1. de DSTICPR

vertraagd opkomt (zie par. 2.1.3.2) tfi¡rt de combinatie
var¡ d.e parallel gescha.kelde DSII(R en DSII{PR<ontacten la.ng
genoeg verbroken om GLPR of CGLPR te doen afVallen.

Beid.e rijweginsteltingen (van nar 2.1.2.1 en 2.1.2.2) X*-
nen r¡orden herroepen door d.rukken van de rod'e knop rrIlEIìRn

en de betreffend.e seinknoP.
Eierdoor komt 28 volt (H+rf,ze ) op klem C6 en bij drukken
va¡r de seinknop wordt de weersta¡d van 180 Qhm a^arrgesloten
tussen BL2B en H-NL2B en de epoel va¡r GLPR lêspo CCITPR

kortgesloten.
Ooor¿at d.e vo1le 28V-spanning op d.e weerstand. va¡ 180 Ohm

ie aangesloten valt d.e spanning voor de relaisspoel na€p-
noeg weg. De nu kortgesloten spoel van GLPR rêspr CGfpR
(viã I¡L,2B en H4L2B ) zou het retais vertraagd afVaLlend.
maken. Dit wordt voorkomen d'oor de onderste d'iod.e!

De in het circuit getekende LUPR (seirknopherhalingsrelais
voor de stand. automatisch) komt al'Ieen voor in seinknop-
scha.keling€n van seinen d.ie op rrautomatischrr gesteld moeten
kunnen worden.
In ar¡dere gevallen zijn de klemmen C3 en C4 op tek.{ onder-
l.ing doonrerbonden en is LIIPR niet aangebracht.

BÍj d¡ukken van d.e knop rtAUTrr en gei¡rknop komt LIIPR op via
klem C2, contact PBPRr contact GLPR en contacten var¡

CGI¡R en AJ(R.
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IUPR k¡ijgt een houdketen van BL2B via weerstandr d.iode
en eigen maakcontaot.
Zodza cle LUPR opkomt volgt d.e GLPR d.oor 2e spoel 14/15.

Iþ DSTKR en DSllfi(PR+ontacten hebben nu g€en invloecl op
GI,PR.
.Àls het sein rrautomatischn sta"a,t wordt het GlPR.+ircuit
dus niet afgebroken a1s de trein d.e eectie achter het
sein berijdt.
Iþ voorbereidingecircuits blijven d.us klaa¡ om het sein
weer terug te brengen uit d.e gta¡rd nstopn nadat cle trein
het blok heeft verlaten.
Bij herroepen van een op rtautomatisohn gesteld. sein ge-
ber¡¡t het volgende:
Keuzeknop mHERRn en seinknop worden na elka¡r gedrukt.
De spanning H-I{L2B wordt via klem C6 - oontact PBPR en
een d.iode a¿n de weeretand. 180 Ohm a.angpeloten.
flierdoor valt LUPR af gevolgü door OLPR.

Omilat GLPR pas na LUPR afvalt en doord¿t cloor d'e kort-
sluitschakeling via de weersta¡rd. het afVallen tran beide
relais vertraa¿û (ae spanning valt niet plotsel.ing weg,
maar vertraågd) dient d.e korteluiting vrij lang te drr¡en.
D¡r¡¡t d.e kortsluiting via de weereta¡¡d niet lang g€noeg
da¡¡ ka¡ GLPR opblijven.
Daa¡om is de HffiR-PBSR vertraagû af\¡alIend gBmaakt¡ zodat
d.e kortsluitketen extra ).ang op de H{L2B bliift aange-
sloten. De bedieningsman client cle seinknop bij herroepen
niet te snel los te laten ma¿¡ hem daarentegen zolang ge-
drukt te houd,en tot het gele La.npJe in het seins¡mbool
ged.oofd is.
Iþn is in elk geval d.e GLPR af.
In de houdketen voor de GI,PR - spoel 35/34 (zie 2.1.2.1)
komt voor een verbreekcontact va¡¡ d'e LUPR.
Iloor midd.el vam ttit LIIPR-contact is de houdketen ge-
sptitst in een houdketen voor GLPR (fOnUecnop gedrnkt,
ûnn ar) en een houdketen voor LUPR (fUtecnop gectnrktt
LUPR op),
Voor d.e onderste d.iode zie par. 2.1.2.J.
De bovenste diode voorkomt kortsluiting bij het aangetrok-
ken van d.e CGLPR of GLPR en het eeliikti.ìdie d¡ukken var¡
de knoppen BS of NOFSI en EERR plua de seinknop.
(sluiting tussen 3-Bt28 - H-rü¿8).

De slpcnal erineen bii de bedi eninssk¡roppen

In par. 2.1.1 eî 2.1.2.1 is aangegeven hoe de signaleringen
boven d.e keuzeknoppen tot stand komen; d'e schakellngen
zijn te vinden in tek. J.

Het seinsymbool bij de seinknop kan, zoals a1 eerder op-
gemerkt is, rood of geel, constatrt of knipperend licht
geveno Tek,5 geeft d.e schakeling van de beide la.utpjes en

ook vanr het spoorbezettingplampje Í[8.
De DSI'I(R is een berbalingSrelais van een verbreekcontaot
var¡ de TPR.
Bij bezetting va.n een spoorsectie trekt cie DTIIG a,en en

Saãt Ìt"t r¡itte lampie TE (fn het spoor op het tablean)
branden.

ines e
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In d.e schakeling van het seinsymbool in tek.5 zíin 4
situaties mogelijkl
a.9I-l@

GLPR en CGLPR zijn beide af:
er brancit geen licht in het eeins¡mbool

b. de knop IÍORIII plus seinknop is ged,rukt (of de knop

"Âm")
GLPR is opgekomen.
De voeding ICB,T 24 ie via GLPR maakcontact en klem C7

aangesloten op het rode lalrpje (n) van het Eeins¡mbool.
Dit bra¡rd.t daa¡door met constant licht.

c. de knop rrBSil plus seinknop is gedrukt
CGLPR is opgekomen.
De voeding FKÐ( 24 is via CCflPR-contactr Cfl(R-rrerbreek-
contact en klem C7 op latrpje R aangpsloten.
Dit brand.t d.us met knipperend licht.
Rood. knipperend licht is nod.ig omdat d.e bed.ieningeman
aan d.e stand van de knoppen niet ka¡r zien wat zijn voor-
gaande handeling wae. Bij begin- eindknopsyeteeç is dit
te zien a¿n de gedraaide beginknop.

d. een keuzeknop en twee seinknoppen zijn g9d¡ukt
GR of HR is opgekomen en d.aard.oor GKR.

Âfha¡¡kelijk van het gedrukt zijn va¡ de keuzeknop BS

of NORlrl of ÂtI[ is nu via het naakoontact van GKR en klem
C8 het gele la,mpj" (y) aangesloten op d.e KBK- of XifGX-
voeding.

loont het sein het seinbeeld nbeperkte snelheid.¡t (øru)
d.a¡r bra¡rd.t het gele lampje met knipperend. licht; toont
het sein rrgroenrr ef ttgseltr dên brandt het gele La.npje
in het seins¡rmbool met consta¡t licht.
Het hele contact van CGLPR in d.e scb.akeling van het
seins¡rmbool voorkomt dat ffi)(24 en trICBX24 met elka¿¡
verbonden kunnen worden (b.v. bij een storing).
In tek.6 zijn d.e r¡¡rits en een aa¡¡tal klemmen aångegeven
d.ie betreldcing hebben op de tek.4 en l.

2.2 Iþ schakel bii het svsteem rnet be¡rin- en eindknop

d¡ukken

De bed.ieningsman drukt d.e beginknop a.an het begin van de
rijweg (zie tek.?).
Via BI2B - knopcontaot rrNrt - klem C3 komt de GLPR op.
fn deze opketen komen contacten voor van DSTKR/DSIIPR en
AXR wa¿rvan de functie dezelfde is als aI eerder omsch¡even
in par . 2.1.2.3 en 2.1.2.4.
De GLPR krijg:L een houdketen via het beginknopcontact W",
klem C1, een eigen ma¿kcontact en een verbreekcontact van
d.e LUPR, zodat bij loelaten van de beginknop d'e GLPR op
bli jft.
De GLPR valt af als de 1e sectie achter het sein d'oor d.e

trein bereden word.t.

Voor het inschakelen van het seinbeeld rrbeperkte snelheidfl
d¡a¿it de bedieningsman d.e beginknop zodanig dat de witte
stip beneden de knoP komt.
In het circuit word.t nu het contact n¡[ (down - omlaag)
gemaakt. Da¿rdoor trekt d.e CGLPR aa.n. Een aparte houdketen
is niet nod.ig, wa¡rt het contact trDrr bfiift bii loslaten
va¡r de knop gemaakt.
De CGDPR valt af bij berijd.en va¡r d'e 1e eectie achter het
sein.

2.2.1

becir¡knop

2 .2.2
beperkte
enelbeid



2.2.3

automat isch
sein

CGLSR-relais

2.2.5

Voor nautomatischrt stellen van het sein draait de beCie-
ningÊman de knop met de witte stip omhoog.

Het knopcontact rrgrr (uP - omhoog) wordt daard'oor gemaåkt.
Via klem C4 komt BL2B op de spoelen van de LUPR.

In serie met d.e LUPR-spoelen sta¿t ae 35/M spoet van de

GLPRr zodet LIIPR en GLPR san¡en a¿.ntrekken.
Ook úierbij wordt het afgerrallen zijn van de AXR gecon-
troleerd.
Doord.at de DSïI(VDSTKPR<ontaoten zijn overbrugd met

een maakcontact van d.e LUPR valt de LUPR niet af als de

trein d.e 1e sectie achter het sein berijdt; ook valt bij
deze rijweginstelling de GÏ.,PR niet af bij berijclen van
d.eze 1e seotie.
Het nog niet genoemd.e CGLSR-relaÍs (houdrelais seinknop
.rroo" Gitr'¡) is-in deze schaketing aangebracht om éénmalige
bediening te bewerkstelligen.
Is d.e beg.ifiknop in d.e normale stand d.a¡ is de CGLSR norna¿I
op. Is eãn sein ingesteld. met GLI'¡ (naar beneden gedraaide
knop - CGLPR op) en wo¡dt het sein afgereden dan zal CGLSR

afvallen gevolgd d'oor CGLPR.

Men moet da.r¡ eerst d.e knop weer in de normale stand terug
leg¡gen (CCf,Sn komt dar¡ weer op) alvorens men lteer een be-
diening met GLlf, ka¡ uitvo€!€rlr

Voor het hepoepen van de hierboven omschreven hand'elingen
moet de bedieningsman opnieuw de beginknop bedienen.
Voor herroepen trã O¡ukten va¡r de beginknop moet ¡ij de

knop uittrekken. De houdketen va¡t de GLPR wordt dan ver-
broÈen d.oordat het knopcontact verbreekt'

voor herroepen na instellen rrbeperkte snelheid,rr of op
nautomatischrr steflen va¡ het sein moet hij de knop terug-
d.ra¿ien in de normale stand.
De knopoontacten die d.e relåisketens in stand. hieldent
r¡orden d.aa¡door verbroken en cGtPR lêspo LUPR vallen af.

De LUPR valt doOr d.e schakeling met diode vertraagd af.
Hierdoor sluit het LIIPRæontact (in ae keten Bt28 -
N contact - kl-em C1 - CtPR contact - LUPR contact -
spoel 35/34 GLPR etc) pas nadat het GLPR contact is ver-
broken.
Hierd'oorblijfthetGLPRniettenon¡echteharrgen.

-2O-

Þ eringen in de

Inpar.1.4.3.4isaang€g€vendatindebegirrknoprooden
geel licht getoond kan l¡orden.
in tek.8 zijn d.e äesbetreffende larnpjes getekend en aa¡g=-
duid, als RGE en YGE.
De R en de y betekenen hier rood (red) en geel (yellow).
De schakeling komt overeen met die beschreven in palt.

2.1.3.J.
Het enige verschil is d¿t een heel contact van de GKR is
opg"notnãt vóór het ma¿kcontact van de CGLPR'

UiI g<n-"ontact gararrdeert ¿at nooit d'e FICBIK24 via klem

Q6 aa'n het rode lanpje a.angesloten wordt'



fK3X24 word.t al.leen aångesloten als cle 0ßR op ie; als de
(trR op is, is het lampje R@ afgeechakeld.
Het rod,e l-icht kar¡ daard.oor nooit knipperen; rood knipper-
licht in de beginknop op de klaesieke bed,ienlngetablea¡¡
is ongebruikeLijk en wordt da¿¡om ook hier vermeden.
Het is ook niet nod.ig omd¿t de stand van de fnop (nttte
stip naar beneôen) aI aangeeft det lagestelct is voor
GLtrIL.

In tek. ) zíjn de ruritg en een a¿ntal klemmen aangÊgeven
die betrelckir¡g hebben op ite tek,? en 8.
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3. Ile sahakelingen un de voorbereiding

Ifet voorbereid.ingscircuit (tek. 1Or 1Oa, 10b)

d,oeI

3.1

Eþn voorbereidingscircuit is een schakeling die o.a. tot
d.oelheeft om af te tasten wa¿¡ zioh een vrije rijweg be-
vind,t of om vast te leggea welke rijweg gekozen zal ¡coralen

inclien er meer rijwegen mogelijk zijn tussen twee seinen.
Een vrije rijweg heeft betrelcking op de ¡risselbediening.
Eet is dus niet zo dat d.e apparatuur een wije rijweg kiest
wat epoorbezettinß betreft.
Dit Ia¿tste is uit erploitatie ooglurt ook niet wenselijk.
Voor elke mogelijke rijweg beetaat een voorbereidingpcir-
cuit; dat meestal voor een gedeelte samenvalt net a¡rdere
voorbereiùingecirouits. Verder sordt in de voorbereiclingS-
oircuits vastgelegd welk seinbeeld het te bedienen sein zal
gaan tonen.
(þdr¡¡ende de inschalçeling va¡r het voorbereid.ingscircuit
gebeurt. er nog niets met de wiseels en eelnen buiten. Agr¡

het eind va¡r het voorbereidingacircuit komtr indien aan
eIIe voorwa¿¡den is voldaan, het ÁXR-reIaiB oPr Het Âl(R

sohakelt hierna het 1e voltooiingecircuit in. In het voor-
bereid,ingecircuít worden diverse controles uitgevoerd. d.ie
later bij de bespreking va¡r de schemars HeI duiilelijk zul}en
worden.
De tekenrijze van de circuits is zodanig dat de sporen-
situatie in d.e oirauÍts is terug te vinden.

orberei circuits bii eebruik teern

ÂIs voorbeeld kiezen we een gedeelte va¡ het emplacenent
van het station ÞiebergeofZæts+ dat op het OT-bIad
utreoht-lrr¡hen is weergegeven. 0p tek.10 is dit getleelte
vereenvoudigü gete¡(end. Bij d,e tekeningen wordt een bepaalôe
leesrichtíng aangehoud.en die in dit geval aån8egeven word.t
door de pijl met het woord l{est erboven. Eet ba¿'nvak

Utrecht-Arnhem ligt ong€veer in de richting Oost-West. In
tek,10 zijn de voorbereiilingsoircuits getekend voor d.e rij-
riohting Qost. Tevens zijn d.m.v. omraåmde gedeelten op deze

tekeningen de verschillend'e unite aång€g€ven.
I{e gaa.n nu een rijweg instellen va¡r sein 94 naæ sein 114.

l{e weten reede dat bij het keuzeknopsysteem de beùienings-
man een keuzeknop en een seiriknop moet d¡ukJ<en om eea be-
ctieningshanileling te begiruren ( zie keuzeknopschakeling
tek,n¡: 3 en seinknopschakeling tek"u'. 4).
Voor ons voorbeeld word.t de keuzeknop nNOm'Írr gedfl:kt en
seinknop 94 ¡vaa¡door de GLPR opkomt en een houdketen krijgt.
via een nu gpmaakt contact van de 94alpn controleren we het
afgevallen zijn van de g4CGLPR (is sein 94 niet voor OLXI
ge\r¡aågd) en komen op klern C! van sein unit SG 94.
De t"di"tingSnan heeft ondertussen de seinknop van sein 114

g€d¡ukt d.ie hier alg eindknop fungeert. -Van sein u¡it SC a4
Èlem C! gaa.n vte na¿¡ rxrit SGli 91 klem C6. Ook zouden we

na¿¡ boven via klem C? kunr¡en gaan marì;r er is geen enkele
andere seinknop alg eindknop gednrkt dan alleen 114P8 wa¿¡

een CI2B word.t gevonden. Na klem C6 komen we op een g€-
maakt contact van de 91RR; 91RR 8f betekent dat wsl 91 niet
reeds voor een andere beweging in de lc¡omme Etanil gecon-
mandeerd. is m.a.¡{. wissel 91 is niet reede tlkronn gpr¡raa¿È'

contact 94Fffi

contact 91RR

-
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J.1.1

instelLine
¡6t wissele
krom

Var¡ 91RR backroontact (verbreekcontact) gaan we via klem
C9 unit SGII 91 uit en komen via klem D13 (r¡r¡it SA'114
een gesloten contact 114.4,tR tegen d.r¡.z. 114Ð$l mo€t af
zLjn, er mag niet reeds een voorbereid'ingscircuit na¡¡
sein !6 ingesteld. zijn.
Va¡ de 114Ð(R in r.r¡rit SG114 komen we via klem C12 in u¡it
SG!6 waar de back-contacten va¡r de 96CLPR en I6CGLPR gB-
sloten moeten zijn om te controleren of er niet reeda een
rijweg ingestel.d. is va¡af sein !6 (tegenstriidiee rijweg).
Na deze controle ka¡ nu de !6AXR aantrelcicen en opblijven via
een eigen contact d.a¿¡ de bedieningeman knop 114P8 reeds
becliend. heeft. Hiermee ie de voorbereitling voor d'e rijweg
van sein ){ naør 114 voltooid.
Het is rr b.v. in te d.e¡rken dat de bedienings¡nan per ongeluk
een foute ha.nd.eling pleegt en wel de volgende:
hlj d¡L¡kt begir¡knop 94 en teeplijkertijd' b.v. twee eind'-
knoppen 112 en 114P8. Daa¡ er verder geen rijwegen zijn in-
gesteld. ku¡nen da¡ ook in dit geval zonel cte 102.âXR als de

96&TR opkomen, In het volgende cirouit echte¡r het vol-
tooiingscircuitr bliikt dat 6én van de twee lXRrs weer a"f-
geschakeJ.d wordt en dus toch ma¿¡ één rijweg wordt ingesteld.
Het kan echter de niet bedoeld,e zijn zodat d'e bedieningsman
de handeling weer moet hemoepen en daarr¡a goed stellen.
I¿ten we nu nog eene een rijneginstelling bekijken b.v. va¡r
sein 94 via wsÍ 91L/B en 93 krom na¿r sein 1OO.

Iþ bedieningsnan drukt ker:zeknop trNORtrr en seinknop 94 wâå.r-
door 94GLPR opkomt. Door het d¡ukken va¡ seinknop 100 is
îOOP¡FR opgekomen en heeft een eigen contact geslotenr zo-
d.oend.e ig cle Cl28 aan de spoelen van de !8Ð(R gekomen.
Vanuit eein unit SG94 Saên we via afgevallen gemaakt 94C0LPR
(verklaring zie par. 3.1) en klem C! tgttrg naar de SC 94
r¡¡it. Via een afgevatlen LUPR contact (hierover later meer)
en klem C? in de SGW91 unit controleren we de afgevali-en
contacten van !1'ANR/3$R Hiermee wordt gecontroLeerd of
wissel 91A/B niet reeds rrnorma¿ln gevraagd is ttloêrl{¡ of
wissel 91A/B nog niet voor een rechtdoorgaand.e beweging in
de normale stand. gecomnandeerd ie. Verdergaantde in het
circuit komen l¡e op een afgevallen gema:kt contact van het
nog niet eerder genoemde 91B1lR. Het YR (Houte Re1ay, Rijweg
keuzerelais) wordt in de NX toegepast daal waar rijwegen
saJûen komen. Da¡¡ moet n.I. af in d.e Voorbereid.ingscircuits
word.en vastgelegd welk oircuit in d.e 1e voltooiing wordt
gekozen. Het YR-relais word.t in d.e voorbereid.in$cirouits
altijd toegepast in de rechte tak van êètL z$\o rfuitgereden
wisgel rr.

Voor elk uitgered.en wissel is een YR nodig. Een uitgereden
wissel (wsL !18) zien we in de situa,tie op tek 10 wanneer
¡¡e gaan va¡r sein )2 naat 112 of in de richting West wsl 93
van sein 102 naar 910.
}|e gaan nu weer verder met het d.oorlopen van het cirouit met

d,e ietenschap dat het !lBY-i. contact gesloten moet zijn (Yl
is immers niet oP).
Van klem C10 g3å.n we r¡¡rit SGt91 uit en komen de unit va¡ het
enkel wisseÌ 93 (SEI{93) op klem C10 binnen. Via het afge-
vallen gemaakt contact 93NR (wissel 9l niet reeds norma¿l
gevra¿eü), en klem C? naa¡ klem D13 in u¡rit SG10O waa¡ de

IOOA)LR af moet zijn (geen rijweg ingeeteld naar sein !8).
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Na deze oontrore ga^a.n we via krem D14 r¡r¡it scloo uit en
komen unit s@8 op kJ.em c12 binnen. rn d.eze unit gaå.n lre
via d.e afgevallen gemaakte contacten van de gBGLpR en
gSCctPR (g"uo rijweg ingestetd vanaf sein !B) na¿¡ u¡it
sG1o0. Door het opkomen van de loOpBpR is de cL2B aan de
spoelen van de 9BÀTR aangesroten. Met het opkomen va¡r het
98Æffi eindrelais is boven beschreven rijweg-voltooid.
hle keren nu nog even terug na^ar onze eerste gekozen rijweg
all-een met d.it verschil dat we willen gaan instellen ol
bezet spoor.
De beùieningsman drukt nu keuzeknop rtBSil en weer seinknop
94 net a1s gevolg, (zíe keuzeknop schakeling tek.3) het
a¿ntrekken van de 94CG1,PR. l{e volgen nu weer het schema van
tek. 10 en rezen hierbij van rechta naar rÍnks. Ibor d¡r¡kken
van eindknop 114P8 komt cL2B aa¡¡ de 96.Ðm en de stroom za!
nu van CL+NL gaan.
Overigens worden d.ezelfd.e controles uitgevoerd. als bij cte
instelllng met keuzeknop trNoRrilr. re de beveiriging zo gemaekt
d.at men na¿r een kopspoor (raccordement) alleen na¿¡ GLtrL
mag kunnen instellen da¡ word.t in de sG t¡nitg cle verbind.ing
van kLem C'12 ne.ar D14 verwijderd en de verbinding van C13
naat D14 aangebraoht. Þ is d.a¡ alleen stroomd,oorgang moge-
Iijk van 0128 via d.iod.e na¿¡ NI28 en niet and.ersom.

I{e zullen nu nog een rijweginstelling bekijken in de rij-
richting llest (zie tel<.n¡. 1Oa). He kiezen hiertoe een ri¡-
weg va¡ sein 102 richting vrije baa¡r (sein !10) dus naa¡
tegensein !2.
De bedieningsman bed.ient ï¡eer een keuzeknop þ.y, nliefi!¿frr s¡
in dit geval seinknop 102 met gevolg dat de 102GLPR opkomt
en op blijft zoLartg d.e trein d.e eerste sectie achter het
sein niet beri.id.t. In het schema wordt verder gecontroleerd.
of wsl 91 nle1" reeds abnormaal gevraagd is (qfRR back-
contaot gesloten). Daarna kan d.ã glyR opkonen d.aar we
hier met een uitgereden wissel fn de rechte tak te na-
ken hebben (gle ook,paro j.j.1). Vla het nu gesloten
d.oorsohakelcontact van d.e SJYR en klen c1 oontroreren
we in unit SGW91 contact 91RR en komen d,an in een spa-
cLale unit (Z..unit) een gesloten genaakt contact van
d.e 92WRFZKR tegen.
De betekenis hierva¡ Ís speoiaal rnd.icatie Relais voor het
rechter spoor in de rijriohting t{est. He hebben hier te
maken met een ba^ar¡valbeveilig,ing d.ie men rbeveiligd. li¡rker-
spoor rijd.e¡tt noent, (Een baa¡rvakbeveiliging ka¡¡ ook de vorm
va¡r automatisoh brokstetsel voor dubber/enker spoonijd.en
hebben. De aansluiting hi,ervan. op een lrIX-beveitiging is
besch¡even in pal. ).1 t/n 9.4). Bij linkerspoorbev"ifig,irrg
zijn op het tableau rijrichtingschakeraa¡s aahgebracrrt (ziã
oea¡ aohakela¿¡ rinks van sein 94 op or-blad. utrecht-a¡nhem).
fn de sturing van de ¡JRFZKR zijn zgn. \rije baanff voor-
m,arden opgenomen , die b.v. controleren of er geen trein
in het eerste blok is of dat er een tegen-trein ingesterd.
i.s (tnrzxn ar).
IÞ HRF%I(Ì wordt hier via de cvL (centrare verkeersleiding)
gestuurd (zie CVt cr:rsus/relais).
Iþ bedieningeman heeft intussen eind.knop a92pB bed.iend wâår-
d.oor via de gebruiketijke controle van gein )Z tret 92ÐG
opkomt en opblijft en de bediening is voorbereid.
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In cte onderste tak va¡r het schema van tek.1Oa is een
contact van de g4lJtFLpn opgenomen dat d'oor de ríjriohtingt-
schakelaa¡ wordt bed.iend. (zie fig. 4). t{tFLPR betekent
vergrendelingsrelais linkerspoor westeli jke ri jrichting.

94
94

rtJrichtíng schsk.

94

V }TIJEIJPR

3L2B

A
fig. 4

In d.e normafe toestand. sta^at de schakel'aa¡ naa¡ rechtst
is contact NR gesloten en is ERtl,PR aangetroklcen. Is er
een trein onderweg en dus door het vorig€ station rijrich-
ting Oost ingesteld. da¡ is d.e FlJß op (vergrend'elingsrelais
treinverkeer door CW op afsta¡¡d' gestuurd.).
Iþze ELKR vormt een houdketen voor de ERtrLPR wa¿¡door
manipuleren met de rijrichtingsechakelaa¡ geen gevolgen
heeft. Is het baanrvak gedeelte vrij dan is trIrIG a-f en kan
d.e rijriohtingeschakela¿¡ eventueel worden omgelegd.. De

I{D¡Î,PR komt dan via de volgende Yreg ops

3I¿B - schak. oontact rrl,rr - afgevallen contact ERFLPR -
gemaakt frontcontact CHPR (CW) - spoelen I{LFÎ,PR - NL28.
Door drr¡kken van eindknop A9æn kan de 944/TR via d'e normale
controle contacten van sein 94 aaxútøkken.
Iþ CRpR contacten horen bij een CVL installatie thuis en
moeten hier als gemaakt gezien ¡lordent

Ia de besproken voorbereidingscircuits zijn de da¿¡in voor-
komende LUPR contacten overgeslagen. Daarover nu rtêê!¡
In de situatie op tekening 10 sta¿t boven de seinen !{r 1O2

øn 114 een stip, wat betekent d¿t deze seinen auto¡natisch
ingesteld krurnen worden. Ze worden dan door de trein bed.iend.
(vrije baa¡r sein). Op het tableau sta.at eveneens een*ip
boven de seinknop van de betreffende seinen. (þnoemde seinen
kqnnen alleen geautomatiseerd worden bij rechtdoorgaande
treinbewegingen.
In dit geval d.us niet r¡ia wissel !1 krom. Wil de bedienings-
mâ.D b.v. seLn )! automatisch instellen da¡¡ d¡rkt hij keuze-
knop n.AUItr en seinknop 94 zoda't g4tUPR en !{GLPR (spoe1
l+/\5) opkomen (zie par. 2.1.2.6 tek.4).

V

V

94
EREI,PN
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Eck.10 g€eft aan d.at door het opkomen va¡ de 94tUpn
een rijvreginstelling via nsl 91 k¡on niet meer mogelijk
ig (zie ook IO2LUPR contact tek,lOa).
De 94ctPR/tUPR worden niet afgereden door d'e trein (zie
par. 2.1.2.6) maar sein !{ komt wel in d'e star¡il stop zodra
d.e trein zich in het blok bevindt. Hiefna komt het sein
weer automatisoh uit cLe sta¡al etop als het bLoh vrij wordt.

3.2 Voorbereid.ir¡.ptscircuit bi.i in¡ besin+lndknop s.ysteem

De cirouits zijn na€enoeg geliik voor wat betreft opbouw
en oontrole (zie tck.10, lOb). Het verschil Ìigt hierin
dat hier alleen eindknoppen zijn gebruikt tlie ùireot CI,28
op d.e AJ(R aar¡stuiten (dus geen PBPR-relais).
De knoppen zijn genoemd. naa¡ de tussenliggende seinen
(tgepn, A96PB enz).
Iþ rijweginstellingen zijn identiek a¿.r¡ die besch¡even eta¿¡
in par. j.1 

"r, 
volgende (de lezer ga d'it zelf na).
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de eerste It 1

Het M(+ysteem 6B verschilt met de trad.itionele NX-systemen
ook nog daa¡in dat de voltooiingscircuits in twee fasen
ziJn gesplitst. Terruijl de voorbereid'ingeketensr zoals nij
gezien hebben, tot d.oel hebben af te taeten welke ri.iwesen
beschikbaar zijn om daarna de gekozen rijueg vast te leg-
gênr tlient een voltooilngsketen ervoor te zorgen tlat tle 'u

Juiete wissels de gewenste cornnandors kriJgen. Hierbij
krljgen de viseelrelais NR of RR epanning en zorgen ver-
breekoontacten van deze relais e?voor dat nfet gewenste
takken van de olrcults word.en afgebroken. Zo hebben we in
tekrlOrlOarlOb a1 contacten van 91A/B }IR en!1RR ontmoet.
De ieláis die bij deze contacten behoren komen in cie ketens
va¡¡ de eerste voltooiinF
In de e@orden de risseLs gestuurd. Iþ relais
va¡r deze eerste voltooiing zijn ondergebracht in d'e wissel-
units, d.ie zioh in d.e bedieningSpost bevinden. In cle tweede
voltooiÍng (eigpnlijk dus in de tweed.e fase van cle vol-
tooiing) word.t gecontroleerd of aIIe wissels zijn omgelopen
en in èe eindetanct liggen. De relais van deze circuits zijn
ond.ergebracht in de relaisruislte v.d. bedieningspost of in
een relaiehuis op het emplacement.

Het circui.t va¡l d.e '1e voltooiing voor d'e situatíe op tek.10
is weergegeven in
var¡ het traditione
knoptableau.
tn ãe voorbereiding (hfast 3) is a1s eerste een rijweg ge-
kozen va¡¡ sein 94 na.ar sein 114 en is de 96A,TR opgekomen.

via twee parallel geschakelde contacten van d.e 96Ð(Il en

klen D1 in r:nit SG 96 komt de NI28 op klem C13 in unit
sGtJ91 via gemaakt back-contact 9141R op de spoel va¡t 91ÂI{R
(wsl !14 is voor deze rijwgg een tegen de punt bereden wis-
se1, âos g"er l1¡ toegepast). In de voltooiing wordt da¿¡om

gecontroleerd. dat ind.erdaad 9IAYR af is. De 91ÀlüR is nu

Lngetrokken en wissel 91A za¡ nu normaal geconmandeerd.

worã"n. In deze circuits zijn voor d.e wisselrelais de spoe-
iái-tiiti-ee¡;ikt terwijl áe spoeren 35,/34lti a" indivi-
duele wisselbediening tordet ;oegepast (zie hfd'st 5)'
De verdere sturing va¡ het wissel wordt behand.eld. in pa,r.

J.2 e.v.
b,le bekijken nu nog de vo,Itooiing voor de tweede rijweg n.1.
va¡r sein )! vía t*õf glVn en 93 krom r¡aar sein t8.
De IBAXR is opgetomen (unit SC98) en 93RR in,u¡rit SEW!¡

komi op via d.e volgend'e wegi BI4p - spoel 14/15 93nn -
d.iod.e - tlem C14 - klem D1 (SC9B) - 98.Ð(R oontacten - 8128.
IIet is nu zo d.at bij sturing va¡r meerdere wissels het wissel
dat het verst van nét beg:inpunt (seinknop, beginknop) ge-
Iegen is het eerst een cofnrnando zaL krijgen om om te lopen
en da¿rna het w'isseL dat in situatie da¿¡voor ligt'
In d.e situatie van tek.10 zaL dus eerst wissel 93 }c¡om

gecommardeerd word.en en daa¡na wissel !1.
Iþ wissels lopen na elka¡¡ om en de stroompieken d.ie op-
treden bij het aanlopen va¡r de wísselstellermotoren vallen
juist n" ãIk""¡, waardoor een onnod.ige piekbelasting van oe

voeding wordt voorkomen.
De 93nn is opgekomen in r:nit SE!{93 en heeft zijn eigen
contact gesloten. I'tre moeten voorlopig a¿nnemen dat 93ll2KR af
ls bij abnormaal sturen van het wlssel en aengetrokken
als het wisselrelals NR op is,

tek.1 1. Deze ge
le tableau als

ldt zoweÌ bij het gebruik
bij gebruik va¡r het keuze-
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Verklaring hierwan wordt gÞgeven bij d.e beha¡¡deling van d.e

wisseLsturing (zie par. !.2).
In wissel+nit SGlUgt komt nu alleen d-e !11.R opr nada,t in
SEW93 de 93RR is op6pkomen, via de volgende weg¡ BIJ2B -
spoel 14/15 91 RR - d.iod.e (rechts op tek) - afgcvallen
gémaakt contact 9181R (geen uitgereô.en tvissels-d'us BYR af) -
918¡.lR afgpvallen gemaakt (wissel mag niet .reeds. normaa} ge-,
tommanaeðrd. zijn) - klem c14 - klem C11 (sEÞD3) - 93I'Iãcn af -
gemaakt llRìì frontcontact - klem C14 - klem D1 (SCgB) -
9BÂXR - NL2B.
Gen .rrtr d.e and.ere t'risselrelais konden aa¡¡trekken (ae lezer
controleert dit voor zichzelf)
De diodes bel-etten d.at meerdere N/RRts gelijktijd'ig op
zouden komen.
Al.s d.e eerste U/fn onaekomen is, wordt d'it via een 2e vreg

gecontroLeerd waarbij tevens d'e sta¡rd va¡r het HZKR word't
bezien.
SteI 9BÆ(R opr 93RR zal nu aantrekken, als d'e 2e d-iode niet
aarmezig was zotl ook gelijktijdig het llRR a¿ntrekken via:
contact 93te - contact 93Un - kl'emmen Cl1 en C14 - contact
91BNR - contact 91Bln..

Zoals u ziet is in de 2e Í¡eg een frontcontaot va¡r d" 93Rn
en een back+ontact van het 93112Í(R opgenomen.



5. Schakelingen wisselbediening

Bij het instellen van rijwegen worden de w-issels in d.ie

rijwegen bediend. Het begin van deze wisselstu¡ing komt,
,oãls in hfd.st { is omschreven, tot stand' in d.e 1e voI-
tooiing d.oor midd.el va¡ de wisselr
sels ku¡nnen ook bediend' worden met
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elais NR en RR. De wis-
wisselsleute 19.

5.1

d.e wissel-
sleutel

5.1.1

bediening

5.1.2

schakelin¡læ
wisselrelais

Men noemt dit indivi d.uel.e rvisselbediening.

Met de wisselsleutels, d.ie al in par. 1.4.J.3 zijn genoemdt

ffi;f stel gekoppeld.e wissels apart be-
d.ienen. De mogelijkheid i.s bed.oeld': of voor het omleggen

va,n wissels ten behoeve va¡r werkza¿mheden, of voor het
afclwingen van een ri jweg d.ie moet afwijken va¡ d.e voor-
ker:rsri¡weg, of in geval va¡ storing, vüaarbij een sein niet
bectiend kan worden.
De w'isselsleutel kan 3 verschillende standen i¡'¡nemen. In de

mictdensta¡rd., d.e neutral"e stald, word.t het wissel niet cloor

d.e sleutel bediend.
In d.e stand. ÌT (sleutel naa¡ beneden) word.t de normale stand'

van het wissel .gewa¿gd, in de stand R (sleutel omhoog)

de omgelegde stand van het wissel. De rrnormalen stand' hierbij
is de sta¡rd. aaJ¡gegeven op de BVS-tekening.

In de schakeling van het wisselsleutelcircuit voor een er¡kel
wissel van tek íZ ,r7n van de NR en RR d'e spoelen 35/34
opg€nomen. In d.it circuit is D (lfeç¡rr) ttgt_contact van de

wiÃse1sleutel dat gemaakt is als de wisseLsleutel omlaag
staat. Deze sleutelstand hoort bij de normale stancl va¡r het
wissel. Contaot U (rryprt¡ is gemaakt als d.e wisselsLeutel
omhoog staat (wissel omgelegd).
ÎilãË" Amerjka¿¡se bena¡ningen behoort dús d'e D van rrflg¡¡¿tr

]ãri""el ;ii u; N van no=*"ãl; en de u va¡trrup" (omhoog)

ùi¡ a"-n .,,rui tt=u.r"rsett (omgelegd).
Uit het schema blijkt ciat:
a. sleutel in de midd.ensta¡d.4contaoten D en U verbroken

+NR en RR af.
b. sleutel omlaa,g 

- 
contact D gema"kt 

- 
NR trekt aan'

Ig LKR aa,ngetiokken (vrissel vergrend.eld), d.a¡ bliift NR

oD over houdketen: BL28 - tKR frontcontact - NR contact -
spoel 35/34 NR - NIzB.

c. sleutel omhoog --¡, contact u gemaakt 
--tRR 

trekt aan.
Is LKR aangptiokken (wissel ver¿rendeld-) dan blijf,t fn
op over houd_keten: BT,2B - IJ{R frontcontapt - l{R verbreek-
cóntact - RR contact - spoel 15/54 lìR - I'TL2B.

De eerste spoel Van het NR- en RR relais is opgenomen in
het eerste voltooiingscircuit.
De tweede spoel O5/34) wordt voor twee doeleind'en gebruikt:
a. bij bed.iening met de wisselsleutel
b. voár het vasihouden va¡r het gegeven comma¡rdo aLs het

wissel vergrendeld. is.
De NR- en RR relais zijn ond.erling uitgeschakel-d'r zodat ze

nooit tegelijk oP kunnen zíjn.
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Is door een rijweginstelling het RR op (zie tek.11) aan tan
het NR niet door d.e wisselsleutel onder spanning worden
gebracht.
Dit lukt ook niet als we d.e w'isselsleutel in de stand' rÐtr

(omla"ag c[us) laten staan tot het wissel weer wijgekomen is.
Eerst moet d.e sleutel. in de middenstand, teruggelegd worden
en d.an opnieuw bediend., voor de NR kan opkomen.

In tek. 12 zíen we dat d.e RR, als die d.oor rijweginstelling
op is, en de wisselsleutet is in de stand ilDtt gelegÈr is
aangesloten op de 3128 via contaot nDtr - flontoontaot RRPR -
spoer 35/34 - NL28.
Aie de sieuteL dus in de eta¡d ttDn (het wissel naa.r Normaal)
blijft liggen, bliift toch het relais RR op.
Het is d.us onnogeliik ttat, na opheffing van de vergrendelingt
automatisch het NR zou oPkomen.

Is omgekeerd. één va¡r d.e wisselrelais belç¡achtigÈ cloor het
omleggen var¡ de wisselsleutel, d'a¡r ka¡¡ alléén die rijweg
met d.e knoppen worden ingesteld' die overeenkomt met de

stand. van het betreffende wissel.
In d.e voorbereid-ingsketen ie al.tijd. een contact va¡r ile NR

of RR opgenomen. Dit verbreekcontact controleert of, niet
h"t 34¡!g r+isselrelais is oPgekomen.

Is door d.e wisselsleutel (of door riiwesinstelline) het
wlsselrelais (b.v. Nit) bekraohtigtt' en vergrendeting in-
getreden dan blijft d.it NR op via de volgende keten¡
3þB - contact tKR-- eigen contact NR - spoel NR - NL2B.

Het contact I¡]CR is gemaakt als het wissel vergrencleld. is
(zie hf¿st 6) en omdat in de houdketen van het NR aJ.leen
het IJ(R contact en een eigen contact voorkomen, bliift NR

op zolang het lvissel vergrendeld. is.
zola^ng een wissel vergrend.eld. ie ka¡r het d.us geen tegenstrlj-
dige comma¡rdo kri igen.
Iþ bed.iening door midd.el van de wisselsleutel van gekoppelde
wiseels komt in grote trekken overeen met wat in d'e

paragrafen !.1 en J.1.1 t/n 5.1.4 is besch¡even.
Þ zijn wel enkele verschillen, die niet principieel zijnt
maar voortkomen uit het feit dat nu twee wissels beciiencl
worden in plaats van één (zie tek.12).
âr vâJ.i d.e wisselsleutel zijn twee contacten D gebruikt.

EIk D-contact brengt een NR-relaie op. De AÌtrR voor het
ene wissel, d.e 3NR voor het a¡rdere wissel.
De vrisselsleutelsohakeling is d.a¿rdoor als het ware een

oombinatie van twee enkelwisselschakelingen geworden,
waarbij de lìRrs tot één ,ìR zijn samengevallen, zoals ook
de kromme benen van elk va¡r de twee wissels sarnen één

been geworden zijn op het emplacement.
De twee Dæontacten zijn noclig om het ten on¡echte aa¡¡-
trekken van een NR te voorkomen.
Als een rijweg is ingesteld, rechtdoor over het bovenste
spoor, za:. ín het 1e voltooiingscircuit het aNR opgebracht
vrorden. Door het a¿ntrekken van het ALI(R en het op zijn
va¡¡ het Al{R wordt een BL2B spanning op klem D1 gebracht
(t.t. 12). Ziin nu klem D1 en D3 ctoorverbonden (¡ii ggn

D--contact) Aan zaL ten or¡rechte d.e BNR opkonnen.

Kwaad kan d.it niet, maa¡ het geeft op het tableau een -
niet noodzakelijk - versrende1ingslarnpje.

b. ANR en BNR hebben herhaalrelais AI'IRPR en BliRPR. Con-
tacten hie¡r¡an worden in l{?,KR- en signaleringsschakeÌing
gebruikt.

5.1.3

J.7,4

AIüR \R

houdketen
wisselrelaisfr-ãR-

5.1.5

gekoppeldq
wissels

A \RPR
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c. De RR heeft 2 herhaalrelais, d.e RRPR en de RRP2RT zodat

voldoende contacten beschikbaal zijn'
d.. De 1e spoel van AI'IR, BNR en BR i" opgenomen in d'e schake-- 

lingen van de 1e voitooi:-ng (hfast 4)' 
-.

e. De lisselrelais hebben ook hier een houdketen d'ie word't

ingeschakeltl als d.e r,rissels vergrencleld zi jn. De 
-ALR/BL,R

*r"i ¿" wissels brengen de .A resp. BLKR op en deze

geven d.e lrisselrelais d.ie aa.ngptrokken zijn een houd'-

keten.

De sturing van een enkel wissel

In cte schai<eling vaJI de tfZKR vantsþ. 13 is te zien d'at de

trZI(R bi.i sturingi naar de normale stand op is' De twee

"i""r"i" 1tlt4- ¿; 14/15 zijn in serie met elkaar en net
eenei.genWZI(Rnaakoontactaangesloten'tusç]¡nBL2BenNL28.
i;';;;?1ê"" a" ot"ttt"i¡ttittg in-pa¡' 5'1'1 of in cle 1e

"ãrïooii"ä 
(no. 4.1) NR of RR opgekomen tlan trekt NRPR

of RRPR a¿¡.
Igb.v.RRPRaarrgetrokkend'a¡rontstaatd'evolgendedoorver-
binciing in het I'JZKR'æircuit:
NL28 - contaot RRPR - verbreekcontact NRPR - D13 - A1 -
verbreekcontact LKR - A2 - D14 - spoel ifzKR.35/34 - NL2B.

In de normale siluatie (relais aa'getrokken) zijn de spoelen

15/14 en 15/34 tegengesteld a"angesloten'
De stromen door ¡ã:.¿ã spoelen veroorzaken tegengesteld ge-

richte velden en r'rel hei ve.ld aoor 35/3! ?s' zo-groot als,
ääãi'i¡iìi-i"r"ã"--¿";; 35/34 is 2x Lb eroot als d.oor 15/14

d.aa¡ aa¡r deze spoel een weerstand' van 180 Ohm parallel is
àã""nul."rd. en d.L spoer zerf ook een weerstend van 180 ohn

ñããïll. nr brljft d.us een resurterenti positief gericht
velcl åver dat iolttoend.e is om het relais op te houden'

Via bovengenoemde schakeling komt er een '-. op spoel 35/14

en deze word.t d.us kortgesloien en de stroom hierdoor wordt

nul evenals het magnetis.ch veld '
Er resulteert eeri veld, door spoel 1r/14 veroor-
o..a&kt.

, Eei anker valt derharve af tijdens de "nuldoor-
gangtt van het veltl .
Hetfrontcontactinhetcircuitverbreektenvoorkomtdat
het relais even Later weer aan zou treklcen op het veld van

spoel 15f14.
Sa¡nenvattend kr:nnen vre zeggen:
a. bij wissel normaal-gestuurd-.(l'In op): t{ZKl op

[. tij wissel aüãõrmaal-gestuur(RR op): ttzÍcn af

".4"-",os=trokkenWZKRheefteenhoudketenmetdetweespoe-len en een eigen ma¿kcontaot in serie tussen BL28 en

NL28.

De stuling van oen enkef wíssel word't dus ingeteid met NR

;; ;npR-(i""p. RR en RRPR) en voortgezet met de l|4R.
In d.e benarning va¡r d.it reiais komt behalve d.e tJ van wisgel

ook d'e K va¡r ind'ihatie (of signarering) voor¡
lroch word.t het relais niet alleen gebruikt voor signalering.
Hetheeftinditbeveiligingssysteemeendubbelefunctie:
r. t"t !ÍZKR stut¡¡t de ¡¡isselsignalering op het tableau

(par.5.4)
b. het l,tã(R is opg€nomen in de sttrring va¡¡ het r'risseL'

In telc.13 fig. @zien Vrê o¡Et¡ d'e ketens va¡r NWZR en RI{ZR¡

d.e wi sselstuurrelais .
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5.2.3

IrR.-contact

5.2.4

5.2.J
N}JZFRIRI'IZPR

Iþze relais zijn stroom¡ichti-nggevoeligp 3-re1ais.
zij trekken alleen a^an a18 ze door d.e stroom doorlopen
vrorden in d.e riohting van d.e piil.
Dit t¡pe relais is gðkozen omd¿i nu tussen lJãß e¡r X/nmn
ma¿r é6n ad.er nod.ig is.
Bij afsta¡dbeùiening spaart d'it kabeladers.
Is het wissel ttotottãt gp\rraåsù (Rn, unrn etr .tlZffi. op) aa¡
ontsta¿.t de doonrerbind'ing: BI28 - klem C21 (SEtfJ) -
naakcontact I{ZI(R - klem CzO - genaakt houdcontact LR

(wissel niet verglendeld.) - ma¿kooataat NIIPR - sPoel NI{ZR -
spoel RIIZR - C128.
Omd¿t de stroom loopt va¡¡ BI28 naar CL28 trekt alleen cle

NI{ZR aa.n, d..ü¡oz¡ de opkomstspoel (I) wordt be}gachtigd.
Door het opkomen word.t een houdcircuit gevormd. voor spoel
II via afgevalleer R}IZR contact - gernaakt houdoontact NI'IZR -
spoeÌ II NÌIZR - 1i12.
Op eenzelfd.e ma¡rier trekt d.e Nt{4R aan (wieselstuurherha-
Iìngsrelais, zie ook par. .5.2.5).
De houdketens van ¿" Ñ'WZVñWfji Lo¡een eruoor dat d'e n/nwZn
op blijft ook aI zou een comma¡do worden tertlggenomen
(-"f""t"f wordt naa¡ d.e mid'd'ensta¡d teruggelegd)'
io ,orn geval valt v¡el NR of RR af ma¿¡ de lIã(R blijft opt
waa¡door het wissel d'oorloopt na¿¡ ziþ eindstand''

In de NHZR/RHZR keten is een LR-contaot opgenomen dat er"voor

zotgt dat 'een 
ÏJZR niet bekrachtisd kan worden zola.ng het

wisãel in de andere stand. nog vergrendeld is. ZoLang het
wissel vergrendeld isr is de LR af.
Zou nu in ãerra1 va.n een storing een tegengestelci oomøar¡d'o

worden opgpnomen terwijl het wissel in de N-stand vergrendelil
listr da¡ ka¡r toch d'e RI{ZR niet opkomen.

De paralletscbakeling van d.e NI{PR- en RI{PR contacten in de

t|IzF keten d.ient om te verhinderen dat een coÛuìa.nd.o aart

het w.issel kan worden uitgevoerd. , als dit wissel is open-
gereden. Na openrijd.en van het wissel zijn NWPR en RIIPR alle-
úei afgevallen (zie Par. J.,2.5.).
De beitie contacten in cle f/nWZn keten ziþ ¿eo verbroken en de

lrIZR opkomq¡oel (f ) tan niet bekrachtigd' worden'

Iþ relais N¡¡ZPR/RWZPR dienen om het g€geven comma¡¡do op te
nemen en door te geven a.an het wissel. Bij nornaLe stand t¡an

het wissel is NI{ZPR op en RI'IZPR af.
als na een coÍuìando voor de omgelegde stand. RRPR is aånge-
trokken en l.lZI(R is afgevallen en daa¡na R}JS is aa'ngetrokken
r¡alt door het a¿¡trekken r¡an RI{ZR de NWZR af'
In de NttæR/Rl{ZpR+chakeling sohakelen de hele contacten van

ÑW¿n/nf+Zn otn. De 812 komt dus lange het NI{ZR verbreelccontact
en nãt RWZR ma^akcontaot op de spoelen van de RtlæR'
Ðeze RNZF1R trekt dus aan en de NUZFR vaLt af'
In cle LSR-keten r¡a¡r tel<.13 fig.@ontstaat d'e volSende door-
vertin¿ine: 3;12 - TPR frontcontËct (eigen sectie) - NWæR-

verbreekcãntact - NI^IPR maakcontact - LR oontact - tSR spoelen -
N12.
LSR trekt dq.B a,a¡r en vormt houdketen (zie hieruoor pa¡. 5.2.8).

LSR-lseten
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motorstroom- Iþ LSR schakelt nu de 136V op de motor r¡an de wisselsteller
keten zod¡a d.e RIíZPR (zie boven) is aangetrokken en het wissel

begint om te lopen via reeds gemaakt rRn{ontact in het
motorcircuit (zie tølc 13 fig. ).
Zodra cte aalliggend.e wisselt ong bewogen wordt sluit het

omloop. I)oor dit geslotenmotorcontaot lï{rr in d.e motorstro
co¡¡tact blijft het altijd. mogelijk het wisse]r voordat het
helemaal uitgelopen is weer naa¡ de norsrale sta¡cl terug te
commanderen. Ook de oontrol-econtacten rWrr en motorcontact rtNtr

verbreken en daardoor valt de NWPR af. tlordt het rrissel open-
gered,en dan worden door d.e controlecontacten zowel NI'IPR als
Rl.lPR, ile ¡risselstand¡elais afgeschakeld.

5.2.6.

5.2.7

5.2.8

functie I"SR

opkonlceten

zou dat niet

AJ-s het wissel helema¿l is orngelopen, verbreken de notop
contac*ben rrRrr u¡aJâ.Tdoor de motorstroom word-t vetbroken.
De controle-contacten rrRrr en motorcontact rrRrr l¡orden 8e-
sloten en d.e Rl'iPR trekt aa.rt.
Ligt een wissel in de gerrraa¿Se eind.sta¡ld. dar¡ is het overeen-
koñstige r¡isselsta¡rd¡eiais (fmn of R¡IPR) op. Voor deze

relais zijn stroomrichting gevoelige relais toegepast om

ad.erbesparing te verkri jgen.
De ertrá aa.ngebrachte motorcontacten rq{n en ltRtrl a¿¡gpduid.
als sterkstroomcontacten in het U/nmn circuit zoræn er-
mede voor dat d.e door relais-contacten aangegeven stanô
overeer¡komt met de wieselstand'.
Het is wel voorgekomen d.at zonder deze contacten het wissel
ongelopen vJas ma,ar de controlecontaoten niet mee omsohakel-
deñ. Hierdoor werd. een verkeerde wisselstand aang€geven. ^ *

Ilcor aantrekkenva¡ ôe Ri{PR valt d.e LSR af (tet<..'ll fig.@)).
Iþ motorspanning word.t door de LSR afgpschakeltl (uit veilig-
heidsoverweg'ineén in beicle adere een contaot). Doorct¿t d.e

LSR af\¡alt word.t bovendien de RlüR bek¡achtigit omda.t RI{PR

en R¡¡gpR zijn aangetrokken (zie circrrit NlrcR¿/RtER tek. 13

fis. @ ).
De Nl{ZFR/Rl{ZPR-relais dienen om het gegeven co¡¡nando uit te
voeren z,æLs in par. 5.2.5 is omschreven.
Daa¡om is het noodzakelijk enroor te zorgen dat NI'IZFR en

RHæR nooit tegelijk op kurnen zijn. In d'e schakeling (tex. t3
fig. )is te zien dat, hoe cle standen va¡r NäZR en RI'¡ZR-

con en ook zii{¡r d.e beide l{ZPR-relais nooit tegelijk op

kr:nrien zijn. Hierdoor nordt bereikt clat de 136V-+paruriag
nooit jùi

). Met
gop

d.e NI'IZR en RI{ZR aLs w'isselstilunelais
d.e beide veldwikkelingen l{ en R kan

sta¿¡r
Beli(rie a

a Schakelt utêtì rrrlo om vaJr de l{tfZR' na¿¡
cte R}IZR da¡r is het mogelijk d^at d€ RWZR aI op is ternijl cle

NÌüZR nog niet is afgevallen.
Iþze NWZR wordt n.1. d'oor twee apart bekrachtieÈe spoelen
opgebouden d.ie bij omschakelen var¡ d€ l{ã(R niet preoies
tlielijrc hun belç¡ächtig'ing verliezen (rig. €)).
De LSR d.ient om de motorspanning dubbelpolig in te schalße-
Ien. a}s het rrissel naa¡ de andere stand. geconma^nd'eerd' word't
(t"L. 13 fis. €) ) .
ùe opkomketen É¡ d€ ûSR is dan ook alleen ingeschakelil ale
het lrissel in één va¡¡ de twee eindstanden ligt en er een

commando worclt gegÞven voor de andere stand.
¡JÐl(
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In d.e opkomketen varr de LSR zien we r¡an links naa¡ reohts:
- êer I'PR contact; dit dient om te voorkomen dat de wissel-

steller bediend. kan word.en als d.e ¡u'isselsectie bezet ig
en dus het spoorrelaie af.
Een gevolg is dêt het vissel in een tussensta¡¡d. blijft
liggen aLs tijttens het omlopen de sectie word.t bezet of
gestoord raakt.

- NI{ZPR/RWZFR contaoten; deze sohakelen d.oor afVaLlen van d.e
relais d.e LS in.

- Nt{PR/RtlpR contacten; d.eze zorgen ervoor d¿t de LSR alleen
kan word,en ingeschakeLd als het rigsel in één van de eind.-
sta¡rd.en liet (NnpR of RI{PR op) en e en comn¡ando voor de
ar¡dere stancl gegÊven is.

- I,R aontact¡ dit verhindert dåt de I,SR opkomt nanneer het
nieseL etelctrisch vergrendeld. ie (zie ook hfd.st 6),
Al.s het rissel elektrisch vergrenttelcl is (m 

"f) moet het
uiteraa¡d. niet meer kr¡nnen omlopen.

boudketen Iþ houdketen va¡¡ de LSR d.ient on de LSR op te boud.en tijd.ene
LSR het wisgel. Dan zijn n.1. zowel NI{PR als

einclstand. is pae één va¡¡ de twee op).

is gesloten als de LSR op isr dus als het
open is. Gedr.r¡ende d.ie tijd. zLjn zowel NWpR

Als het wisseL aa¡r het omlopen is¡ naan de ongelegüe stand.
blijft d.e opgekomen LSR op volgens de volgend.e keten:
812 - {ÍPR co¿tact - (gpnaåkt) NtræR verbreekcontaot - RttpR

verbreekcontact - eigen LSR contact - LSR - NI2.
Deze houdketen overbrugt ook het LR contact zod¿t de LSR op
blijft ook aI valt intussen d.e LR af, (zie hfdst 6); hierdoor
krijgt het wissel gelegerùreid door te lopen naa¡ d'e eindstand'.
Het LSR+ontact dat is opgenomen in d.e inschakelketen var¡ de

Nr.rzR/RrJzR (rig.
wiseel aa¡r het
als RTJPR af. De contaoten va¡ deze relais in clre opkonlceten rten

de WIIZR/RLII?,R zíjn dan dus verbroken. Het Lffi contact zorgt
dan voor een overbrrrgg'ing zod¿t de ÌIWZR/RI{ZR opkonrlceten ge-
sloten blíjft.
Het blijft da¿¡om mogelijk het wissel onmitldelliik tenrg te
laten tãpen (d.oor omÀchakelen NI{ZPR/RI{ZPR) voordat de eind'-
star¡d. bereikt is.
(zie motorstroomcircuit in tek. 13 fig. a

Iþ schal<eIing van de I'IHCVRWCR
d¡ietaL functies (tek. 13 fig.

(t¡i

t motorspanning is afgescha-
torspa^nning a.fgescbake ld)s (mo

ka¡¡ é6n van de controlereLais a¿ntrekken.
b. de schakeling controleert d¿t het wissel in een eind-sta¡rcl

ligt. De NrcR kan alleen opkomen a1s cle NIPR op is en de
RI'|CR alleen als d.e RI{PR oP is

c. d€ schakeling controleert d¿t de eindsta¡¡d overeenkomt
met het gÞgpven comma¡do.
Een command.o naar d.e omgelegde stand' breng:b RI{ZFR op.
Bet wissel in de orngelegûe eind'stand' breng:b cle BhIPR op.
pas als d.eze beid.e relais op zijn kan de Ri{cR aa¡trekken.

N.B. t{ord.t een rrissel opengered.en d¿n vaLlen NIER el Bl$R aft
ãããaat zowel NttPR als RI{PR af zijn (zie par. !.2.)).
om een opengered.en wissel weer normåaL te krijgen - NIIPR of
RIIPR op - is het nood.zakelijk on de wisselsteller net d'e

Itha¡drr in d.e la¿tet gecommand'eerde eindsta¡d te brengen.

sselcontrolerelais) heeft een

).
a. de schakeling controleert da

keld.. AIIeen als de LSR af i

openri.'iclen
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Hiertoe kan een r[<rt¡krl op de as van de Yrisselsteller'{otor
geschoven worden om het rrissel naå¡ de juiste eindstand' te
ttl<ruklcenn.

0m d.e motor tijd.ens d.eze handeling elektrisch onbedienba¿r
te maken is een zg¡ rlcrukcontaotl in het motorcircuit opge-
nomen zodat ficUaãåfijk letsel word,t voorkomen (zie tek. 13

aa.n te trekken.
Een wisselcontrolerelais komt dus pas op als gecontroleerd'
is d.at:
- het rissel in de gevraagüe eind'stand' Ii'gt en

- de motorspanning is afgeschakeld''
Contacten va¡r d.e Ñ/nmn zijn te vinden in cle seinstuurketens
(zie par. 7.9).

vanr eld.e wissels

t{zKR.
De herha]er hiervan, tle llã(Pn (tet. 13 fig. )

)

heeft een

ù.rbbe1e functie (net als d'e itã(R van par. l' a 1

)

5.3

I{ZI(PR

overige

-

circuits

verschil
met enkel
wissel

5.4

5.4.1

enkel wissel

klassieke bleau
17 voor een e

wi sselcontrole larnP j e

Zoals in hfd.st 4 is omschreven begint d'e sturing vaJI iLe wis-
sels in d.e 1e voltooiing.
In cle 1e voltooiing word.en de AlüR, de BNR en de RR van een

stel gekoppelde wissels gestuurd.
Deze ANn, BNR en RR herhalen zich in âNRPRT BNRPRT RRPR en

RRP2R (ui" Par. 5.1.5 tek. 12).
ne ntnÈn, INRPR en RRPR zijn opgenomen in d'e ketenvar¡ de

a

er¡kel wissel.
Ook de circuits U/nWZnn, U/nWn, f/nircn en het motorcircuit
zijn hetzelfd.e ats bij een enkel w'issel'
Een enkele uitzond.ering vormt nog het grendelrelaisr d.e LR.

De r¿isselverbinding heãft tpee van ileze relais, d'e ÀLR en de

3lffr omdat 2 onafha¡rkelijke parallel rijwegen over de beicle

wissels moeten kunnen ¡.¡orden ingestelcl (zie hfd.st 6) waarbij
ieder wissel apart vergrendeld wordt'
In genoemde oirouits zitten op de pla¿ts van de LR en LKR

conlacten bij een enkel wissel, bij een gekoppeld. wissel A

en BLR of LICì. oontacten in serie geschakeld' (zie hiervoor
cirouite tek. 13).

IÞ circuits van NWZR en RI'JZR zijn gBlijk d.ie bij eenaa.n

De sis.¡alering vaÌ d.e wissels

De sta¡rd. va¡r de wissels wordt aångÞg€ven door-middel r¡a¡t

lampjesenwisselsta^rrd.aanr,u-ijzersophetklassieketablearr

"tt 
.ãt larnpjes op het keuzeknoppentableau'

æ¿t dat oP de volgende manier
l- wissel;

l,lE toont w.it kniPPerlioht zodta

Op het
(zíe t
a. het

d.e 00CR is oPgekomen.
DezeOoCRtrekta¿nzoclrad.eRRPRisopgekomen.
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Nu is dus een commando gegeven voor de omgelegd'e wissel-
stand., maa¡ het r¡issel is nog niet omgelopen.
De stand. van het wissel komt d'us niet overeen met het
commandoo
De letters OOC (ttO.tt Of Correspond'encert) betekenen da¡r ook
hetzelfd.e als rKomt niet overeen metrr.
Als het wisseL ís omgelopen doet de RI{CPPR d.e RI(f aanrtreklcen
en valt d.e 00CR af.
Het Ia¡npje llE gaat d'an uit (zie tek.13 fig. €)).
Het lampje I.lE blijft met knipperLicht brand.en zola^rrg 00cR

op is en dus zoLang het wissel omloopt.
Het Larnp j e gaa,rt ook bra¡¡d.en als het wissel wordt opengereden.
Da.n zijn-r,.i. N1¡lR en RWPR beid.e afgevallen (zie par. ).2.!)¡
gevolgû door NI'ICPR en RWCPR.

Ook d.e Laatste herhalers van deze beid'e refais tlWlS! e1.
RrüCppR ñæ en in tek. 17 iE te zien dat da^n ook af zijn
de NIG en d.e RIG.
In het circuit van de gOCR zijn verbreekcontacten va^n Uin/
RI(R in serÍe opg€nomen en als beide afgevallen zijn komt d'e

00CR oP.
Het hele contact van de t{ZfG is aangebraoht in het 00CR cir-
cuit om bij bed'iening van het hrissel d'm'v' de r'risselsleutel
de functie van frontcontact RRPR respo NRPR over te nemen.

ûig:b het wissel normaal êr¡ d.ffi.v¡ d.e wisselsleutel word't het
Itabnormaalrr gelegd d¿¡ komt via frontcontact RRPR het 00CR op.
Na terugleggen var¡ de sleutel valt de RRPR weer af (gpen

rijwegiñstãffing,) erL zov de O CR ook weer af\raI]enr cltrs geen

signalering meer.
Het wãGl is echter afgebracht en houd.t via backcontact 00cR

op r totdat het wissel is omgelopen en de N/RKR aa-nt^rekt.
Dezelfd.e redenering is toe te passen ind.ien het w'isse} ffab-

normaa,lrr fig-t (ga d.it zelf na).
b. het vergt"ttd"lingslampie I,$ bra¡rdt met rood licht zod¡a NR of

RR aantrekt, en dus NRPR of RRPR a"antrekt'
Het brand.t ook als het wissel vergrendeld is (tiG op)'
Het omschakeLen va¡r het LKR'æontact is alleen te constateren
a¿n het even trlcnipogenn var¡ het Ìarnpje.
Het lampje geeft dus door te bra¡rd.en aan dat het wissel niet
beùienbaar is.

c. de ryisselstantlaå¡w'ijzer (trllG) kfapt om na,ar de andere stand'

zod¡a ate t{ã{Rìtnschjeft' (zii hie¡rroor par. 5 .2/5.2.1).
IÞ aanrrijzer blijft net als de t{ãcl in cte la¿tst gevraagde

sta¡rcl. liggpn.
3ij gekoppeld-e wissels is de signalering nagenoeg clezelfd-e

a1s bij die voor een enkel wissel'
In tek] 18 is deze overeenkomst met de enkel+risselsohakeLing
duidelijk na te gâå,rlr
De enige verschill-en zijn:
a. NRpR zijn venrangen åoor .âNRpy'rwnrn contacten¡
b. êf zijn uitera¿rd. 2 vergrend.elingsl.ampjes: alrlE en BIJE;

c. IJCR werd ALI(R r€$Pr SIJG;
d.. de IüZICPR schakett de nisselsta¡rda¿nr+ijzer'
Tek. 19 geeft ile r¡nit-indell¡g van deze signalering aa¡.

tableau

De sig¡alering van wissels is bij het keuzeknoppentableau
heel an¿ers uitgevoerd (tek. 14).
þ plaats van dã larnpjes is aangegeven in par. 1 .4'4'4 a'
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Het bra¡rd.en \aJI de lanrpjes komt als volgt tot sta¡at a]s het
om een enkel wissel gaat:
&¡ zod¡a d.e OOCR is õpgekomen (zie par. ).{.1) komt de

¡ÏCBX24 (2! voLt r{<nipperspanningtt) op klem 81 en gaat
lanpje HE bra¡rden met ¡ood hipperend licht.

b. wordi het wissel na¿¡ d'e ongelegde stand gestuu¡d' Äan

RRPR op en IÚZIG, af .
Ilaa¡door brandt ook het lanrpje RI{E met rood knipperend.
licht.

o¡ zodllê het rnrissel is omgelopen komt de Rl{cR op gevolgd
door RI,trCPR en RI{CPPR.
IÞze laatste doet de RIG a¿¡ttrekken r*a¿¡door 00CR afvalt.
De Ia¡npjes hlE en RI{E branden nu net rood ôons'tant licht¡
via cle stroomloop: IEi[24 - RnpR oontact - NRPR oo¡taot -
LIG. contact - 00CR contaot - B1 enzovoort.

d. als d.e LR af\¡a1t (nissel vergrendeld) trekt cle IJ{R a¿.n

en schakelt het lJG<ontact om op de lG)e4.
e. als het wissel. is opengereden ziin NllcPPR en RI{CPPR af-

gerrallen en is dus ook NIG en RKR.

õok nu komt de gOCR. op en het opengereden zijn van het
wissel wordt aangeg€ven doo¡ het knipperen van l{E en d.e

NllE of Rl'lE.
Dit la¿tste ha.ngt af va¡r de sta¡rd. ¡øa¿rin het rtrissel voor
het openri.iden (vergend-e1d') Iag.
Lag het normaal dan was de rrlZI(R op.
Bij openrijd.en bliift cle I{ZIG op dus brand.en alleen I{E en

Nl'lE als 00CR opkomt.
I{as het wissel bovenùien vergrendeld' in die no¡rnale stancl
d.a.n was ook de LR af en de IJG' oP.
Bij openrijden gaan d.e larnpjes I'JE en NhlE darì over v€ul

consta¡t rood. licht in knípperend rood' licht.
Bi j gekoppelde r+isseld komt d.e signalering_ (zie tek. 1J) in
grõtõ trèt¿<en overeen met d'ie va.n e en enkel wissel'
ú zijn hier ! Iampjee zoals in par. 1.4.4.4.a is aangegeven.
De wijze van bna¡rd.en is op eenvoudige wijze uit d'e figuur af
te leiden.
De sohakeLing van OOCR is hierbij epliik aa¡ die bij een.

;;ñi;""i'(¡lnpn is hier ',t"*"rtgptt dóor âNRPR en 3¡'IRPR).

Iþ schal'e1ing van d'e lampjes is zo gemaakt dat:
a. de I|J4CPR kiest tussen de N-Iampjes en het R-lampje;
b. de oocR bepa¿It of de larnpjes knipperend. of consta¡rt

bra,nd.en;
cr êê!r RRP2ft<ontact va¡r de andere wissels word.t opgenome¡1

alshetgaatomdesignaleringva¡rlc¡uisr¡"isseIs.
llord.t het ene stel wissels dar¡ krom gestuurd. d'a.n gaan

niet de lampjes va¡r het a¡rdere stel wissels branden¡
d. vóór het 00cR ma¿kcontact zijn contacten van ÂI'IRPR en

BNRPR opgpnomen, d.ie tot d.oel hebben er voor te zorgÞn
dat als een riiweg over het ene spoor wordt ingestelcl
alléén cle lampjes in dat spoor op het tablea[ gaa.n bran-
den. Bij ""tt "i¡""g 

over het bovenste spoor b'v' is de

AIüRPR op ett branden alleen de ta.npjes Al{lÙE e¡ A}¡8.

In tek. 16 is te zien hoe voor dit eysteem de unit uitvoe-
ring voor d.e wisselsignalering word't weergegeven'
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6. Het 2e deel va¡r de volt

fasen 2e
voltooii¡^e

-

6.1

AG?,8-
circuit

In het eerste gedeelte var¡ de voltooiingsschakeliagea
uorden d.e ¡r'issels d.ie voor het instellen van de rijweg
r¡a¡ bela¡g trErren in de juÍste stand gestuurd.; èoor N/RR -
IZKR, waa.rna ileze g!g4!¡g gecontroleerd wordt.
Zoalå uit de sche¡naffiLijkt wortlen deze w'issels gestuprcl'

in een volgorcl.e ùie tegengesteld is aan de rijrichting van
d.e trein.
Ga¿t de trein een rijweg volgen over wissel 91 en d¿¿rr¡a

rissel 93, dan wordt eerst het nisselrelais van wissel ll
belrachiiá.f "" d¿arna dat van r.¡iesel 91 (Aie b.v. par.
4.1.1). Doordat cle wisselrelais niet getiiktiidie belcrach-
iieû io"aen va11en de stroompieken, d.ie optreden bij het

"a.ãLop"n 
van de stellermotoren precies achter elkaarr ua"ar-

door ãverboùige piekbelasting val de voeding wordt voork96en'
Natuurli jt geeft- dit na -elka¿¡- onlopen r¡an de r'rissels
enige vertrrgitrg in het tot stand komen va¡¡ de rijweg.
In ãe praktijk is dit nooit hinderlijk gebleken'
De schakelingen va¡¡ het tweede d'eel van de vol'tooiiag bereù-
den de uiteindelijke seinbediening voorr
HierbiJ In¡¡rnen we de volgend.e faeen onderscheiôen:
a. H€t eerste seinrelais - d.e AGZR - va¡r het te bed'ienen

sein wordt oPgebracht.
b. Het rijrichtinghoudrelais - de sR - word.t door deze

AGZR a^feBschakeld.
c. Het ri¡i:.cfrtinghouclrelais (Sn) schakelt het vergrend'e-

lingreiais (IÃ) af (aI genoemd in par. 5.1)'
d. TenÃlotte worcli d.e voltooiing besloten d'oor het bek¡aoh-

tigen va¡r de BGZR va¡r het te bedienen sein'
¡1s dIt allernaal tot sta¡rd gekomen is wordt. het gesohikte
seinbedieningsrelais bekrac.hti6d, GR of nn/m, en d¿t
brengt het sein uit cie stand' ïstopfr.

In tek. 20 zíin de@ gegev9l.
N"r"r, wij aa¡ dat @gesteld van sein )2 ín
cle richting \ran sein 112 d-arl zi jn in de voorbereiùing en in
het 1e d.eel r¡a¡r de voltooiing d.e volgende relais aan bod

geweest:tle1O2.ÐGr9NRpnende913I{RPRzijnopgekomen;
ãe 93Wfn en !1Ni(R ài¡n oolc op omd.at d.e w1ssels 91 en 93

recht liggen.
In het circuit ontsta¿t d.e volgende stroomloop; 3L2B - klem

D1? - maakcontact 102ÂxR - klem D15 - klem G17 unit s8ÏD3 -
maakoontaot 93¡KR - ma¿kcontact 931'IRPR - kl.em c15 unit

t gIBNRPR - maåkcontact 9INiG' - kl emmen

coítact 92.ûJ(R - kLemnen Ð16/81 - spoelen

aa¡rtrekken.
Bij andere rijweginstellingen zullen d.e bijbehorend.e AGæ-

reÍais via overeenkomstige stroomlopen aantrekke'.

Na cte rijr.reginstelling als het wa¡e voltooid te hebben door

het aa.ntrekken va¡r de Á,GZR van het toeganggevend' sein word't

d.e vastleg$ng en vasthor.d.ing (vergrendeling) van de in de

ri jweg voorkomend,e wissels ingeleid'
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voor hetgeen in Par.
circuits.
21 voor een ged'eelte

Decircuitsùiebieropbetrekkingbebben,hebbeneenvier-
Ìeding doel:
a. AlIe betrokken ¡rissels in de gevraa¿de sland te verglen-
-- ;i;i; (zowel de te berijden ryissels als die welke voor

flankdekking worden gebruikt)'
b. Eet vasthouáen van dãze wissels zolang het sein uit de

stand stop is of d'e treinbeweging voortd'gurJ'
o. Het vasthãuden vaJI ied.er wissel afzonderlijk zolang het

wissel zelfrof d-e gelsoleerde seotie m€rin het Yrissel

is gelegen, bezet is'
d.Het"zoao'is}a¡rgetijdvasthoudenvarrdebetrokkenwis-

sels na herroepãn va.i de ingestelde rijweg dat zekerheid

aa.nwezig gB""Ët kan worden d.at de trein tot stiLsta¡cl ís
gekomen.

VastleggÍ rW Sa.a't altijd' vooraf a^an vesthoud'ing ma¿r wel-

overlappen ze eTJriaøt.
¡ij rr"i-lüx+ysteem in tegenstelling tot andere systemen

vinctt vasthouding sectieþwijs plaa.ts evenals wisselrrrij-
*iii"s â.".r. dai achter een trein een wissel weer beclien-

Uaar ior¿t zod¡a d.e trein d'e seotie heeft verlaten'

6.2 r
¡ lo is zi jn en LR

op tek.

d.ie
o

ASR
contact

van de situatie va¡r tek. 10'
Het doel van d-e oSR schakeling is:

ê. Het inleicten van de elektrische vergrend.ering r¡an de r+is-
- 

sets , zoùra' een ri jweg word't ingesteld''
b. ù;i in stand houtiei van cteze vergrendeling als de rijweg

eenmaal tot sta¡rd is gekomen en zolang d'e wissels worden

bereden.
In cle opkornketen van de SR circuits komen we als eerste een

verbreekcontact var¡ de AGZR tegen'
Inonsvoorbeeldisd.e}¿AGT'Ropgekomenwa¿¡doord.e9llESR
,är-"r"åi i"" 

- (i"r"iding vergrendel ing)
Ook vind.en we in dit clrcuit een frontcontact r¡an de eigen

"ãiti""gìgTtrñ ii" 
stand ho'den vergrendeling zola^ng de sec-

tie bezet is).
rrr-aii-.i""oít komen we verd.er nog een frontcontact van de

tJtri lifi";" êe oosterijke rijrichting met r'¡sr !1a,/r *.om
naf sein 94 dan za! 91å.Effi af-

3"ü', åiË,';iÏ--Hff J:'" e4

Hiertoe is het contact van de 91A3SR overbrugd d'oor een

91NI{ZR contact.
Het nog niet genoemiLe ASR contact is om de volgende reden

Op$enomenr
Hoewel d.e Affi'+irouits pas in hooftlstuk B besproken wordent

dit ASR contact ervoor zorgt

;;r:t;"i::"i ffi:Jersrendeltr 
)

d.oor GR of IIR uit cle stantl
nstopfr gebracht is en ook nog enige tijd' nadat het sein

frerróepãn is en in d'e sta^nd' nstopn teruggekomen'
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De SRrs hebben nog als eigenaa,rdigheid. dat ze va¡ elkaa¡
a^fha¡rkelijk zijn voor zover ze betrekking hebben op dezel.fd.e

rijweg.
In tek. 21 kurnen als voorbeeld' d'ienen de glBEiSR en de

iozAgsn. In beide benarningen komt cle E va¡r Þ"1 (=oost)
omdaã d.e relais in aktie komen bij een riìweg in oostelijke
richting, dus b.v. va¡¡ sein )2 naat sein 112.
Uit de schemats blijkt cfat:
a. dê 9148ffi rechtstreeks door ôe 94ÂqzR worclt g€stuurcl

(zie ook par. 6.2) en
b. de 9188ffi gestuurá wordt door de 91AES (r'¡sf gtVB EoT)'
Þ zit dus een eze relaig.
Bovenclien zijn wa¡t d'e

913ESR valt gþ[ af als een ri d va¡¡ sein
102 in westeliike richting. I
¡a¡¡ Lornï-'ioffie-102ÂczR oP -4 91BI{SR V (ea èit zelf na

in d.e tekening) ma¿¡ hierdoor word.t niet de 9IBESR beTnvloed.
Een ESR valt áÍleen af a1s een rijweg in oostelijke richting
is ingesteLd, een IìJsì aIs een rijweg is ingesteld in weste-
lijke richting.
Hiãrrnee worclt bereikt dat achter een trein cle wisgels direot
weer centraa,l bectienba¿¡ worden doordat ze niet ten or¡rechte
door een SR van de tegenrichting kunnen worden vastgehouden.

De LR-achakelingen van tek. 21 hebben tot doel d.e ¡rissels
elektrisoh te vergrendelen.
Zoals we gezien hebben in par. 5.1.1t 5.1.4t 5.1.5, 5'2'3r
en J.2.8 lça¡ een r+issel niet gestuurcl worden a1s zijn LR

is afgevalLen.
Dit afValLen wordt voor de 91ALR bereikt:
a. d.oor instelling va¡r een rijweg over wissel 91A '

Da¡r valt n.I. 91Âtlffi of l1l3SR af.
b. dãor bezetting (of storing) va.n d.e gelsoleerde seotiet

uaa¡in het w-issel ligt.
De IIPR va¡r d.e sectie valt d,an af.

Opm: Iþ L,R is vertraagd' af\¡aÌIend' getekend''

- Dit is uit r¡¡¡iformiteits overweg'ingen zo gelaten bij
NX systeem r68.
Bij Llassieke NX !r¡1o Do€Ett d.e LR wel rrertraagd. afVaL-
Ien en om geen extra Verwa¡ring te stichten heeft men

hetzel-fd.e t¡pe relais toegppast.

De la¿tste fase r¡a¡¡ de voltooiing word.t gevorrnd' d.oor d'e

;czili;ilã- (2" seinbedieningsrerais, iie tek' 22)'
Er¡ãna1s in eerd.er genoemde oirouits (o.a. 1e en 2e voltooi-
ing) vonaen we ook hier het principe va.n trDouble end feedrl
d..w.z. tweezi jclige voeding in d'e schemars tenrg'
Ook komt ¿e oóUouw van het emplacement in deze schemars weer

tot uitdnrldcing.
Deze opbouw geeft tevens een besparing rra.n contacten d¿ar

ze zoie¡ voor d.e ene a1s voor de andere richting,gebruikt
worden. Iloud.en wij cle rijweginstelling van pa.r. 6.1 in
geda,ohten dus een rijweg van sein )2 naæ sein 112 cl¿n is
iot nu toe het volgend'e geber:rd':
êr 1o2å)(R op (tek. 10) - 9NI(R op : 931{RPR op - 9IBNPR op -

91NIR op + gäazh' oP (tet<. 20).
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NHCPPR

contact

IrR contact

IIPR
oontact

riirichtine-

-

contact

b. 91BESR af - 102å8ffi af -+ IIBLR af (tet<. Zt).
In cle keten va¡r de 923,G?f,'. ontstaåt nu de stroornJ'oopl
812 (rechts midden op scbema) - verbreekcontact lOZJlC?'fl

- klem p8 - maafoontact 102ÂSR - verbreekcontact
102Âr:Sl (rijweg i¡ oostelijke richting ingesteld.) -
maakcontact g3lIttPPR - verbreekcontaot 9íBLR - ma^ak-

contact glNttPPR - ma¿kcontact 91BI{SR - spoelen 92BCß -
klem E3 - ma¡kcontact 92.å'G2ß - klem E2 - N12.
AlIe gppasseerde oontacten zijn gesloten ù¡s de )ZBGÆ'
trekt a,an.

Iþ diverse contacten in deze stroomloop hebben d.e volgende
f\¡¡oties:
ao Het verbreekoontact (tacfcontact) van d.e 102AGZR client

on te voorkomen clat de bijbehorenile 102BGZR ten onreohte
zou a¡¡rtrelrlcen in het volgende gerral.
achter een treinbeweging vanaf sein !2 zijn tloor storing
lO2AtFR en dus ook 102IESR afgevallen gebleven.
BiJ een rijweginstelting hierna in tegengestelde richting
Ita,n clânr bij ontbreken r¡a¡ het AGß contactr de 1028GÆ,

opkomen via de volgende^ stroomloop:
ltz - krem E8 - lo2asl- lo2ansnü- lozattPRJr- snoeren
102BCZR - 1O2 AGZRT - l{12.
Bierdoor zou dr¡s zond'e1 contro n in cl'e

"i¡r"e (LR.t, w/nwcrtrnlenz). ÍI.
b. hei maakconiact van de 102ÂSR en rijweg

in tegengesteld'e richting is i Ie 1e

tegensein). ¡fj rijweginsteì.ling van sein 102 valt tle

lO2fSR af (zie ook hfd'st 8).
c¡ Iþ ma¡kcontacten r¡a¡r d'e !1 en 931[IËPPR oontroleren of

w'issel 91 en 93 in hr¡n eindstand liggen en mechanisch
vergrendelcl zijn.

cL. De õontacten var¡ de afgevallen LRrs garanderen dat cte

rissels elektrLsoh vergrend,eld zijn en blijven.
eo Het contact va¡ de 91El{StR is omstropt door een contact

va¡r de 91B[FR.
Eierdoor is het mogelijk bij bezette 1e sectie achter
sein 92 toch een rijweg in te stellen met nbeperkte

snelhêidrr. (Ut tca¡r zijn nut hebben bij ra^ngeren of cotl-
bineren van treinen).

f. In cle opkonketeng rrátr ¿" 96/98/'¡OZBGZR komen oontacten
voor van de rijrichtingas hakeling (zie hiervoor paro

3.1.3.1 ).
g. HeIe contacten 102¡ES/91BWSR.

Iþ flontcontacten hien¡a.n oontroleren of er geen etrij-
d.ige rijwegen zijn ingesteld. en dat er geen tegengpstel-
de treinbeweging gaand'e is.
Tevens uotgei ze érwoor dat n¿ afri jd.en va.n het sein het
tegensein ñiet nret CLn, bealiend wordt (ae fSn komt zonder
vertraging oP).
De baclscontacien zijn alleen als selektie contacten be-
d.oe1d. vanvrege cle nDouble end. feedn schakeling (ttus geen

controle-functie ) .
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vootlraêrden

seinbeeld.en

7.1
seinstuur-
ketens

'i,.2

IIR
keten

controle in
I{R

i Als a¿¡ aIle voorvraården Voor een veilige rijweg is vol-
alå^an kunnen de seinen d.ie tot ùie Ëijweg toega^ng geven uit
d.e stand ttstoptr r'rorden gebracht.
Zoals r+ij in ile voorafgaande hoofdstnldretr za€Pn komen die
voon¡a¿¡d.en neer op het volgencle:
a. Het te berijclen spoor moet \¡rii zijn.-- (e"fAt niet voor nbeperkte snelheid'il).
b. èãrijùige rijwegen mogen niet zijn ingesteld''
co Dê tã téri¡den wissels en wiesels d.ie tot de rijweg

toegang geven moeten in cle juiste star¡d' liggen'
d.. De betrolç:<en wissels moeten zijn vastgelegcl'

De seinen, ùie zijn sarnengesteld uit rod.er gele en groene

lampen, wa,arvan er altijd. één brand.t, worden gestuurd met

seinstuu¡relais.
ffiij voor het seinbeerd tt@t
ea ãã IIR voor het seinbeeld þ!1.
De DR iË fret stur:*elais voor d.e Tggn lanp en cLit re-
Iaitword.t alleen bekrachtigd al.s zowel d.e IIR va^n het
eigen sein als d.e iIR va¡l het volgend'e sein aa^ngetrolclcen

zi jn.
Þzijntweet¡penseinstuu¡ketensvooriederseinrn.I.
ééa voor d.e GR en één voor de IIR (zie tek. 2l)'
Beicle ketens zijn meestal gecombineerd terwijl ook de IIR-

cirouits van tegengestelcl gerichte seinen van het zogenaãn-

de ndouble erd. feedrr t¡Pe zijn.
Dit lril zeggen d¿,t de tegengesteld gerichte llRrs ¿lan beide
uiteind.en va¡ ir"t circuit nhangpnn en het circuit tlus a¿n

beicle zijd.en een relais en aan beide zijden een voeding
heeft. Uit ¿e schemars is te zien ùat deze opzet contacten
bespaart¡ d.oorclat het micld.engedeelte voor verschillend.e
IIRrs gemeenschaPPelijk is.
Ook ið hier duiàã1ijÈ te zien clat d'e opbouw rra¡r het circuit
sterk overeer¡komt mét d.e opbouw va¡r het emplaoementgecleel'te

r.raårop het betrekking heeft.
Dit vãrgemakJcelijÌ<t het lezen va¡r het schema'

eg van sein 92 na¿r sein '112

ß en de 92BGZ,R aangetrokJcen'
erkte sneLheid dus de CCLPR

In het cirouit van de !2IIR ontstaat nu de volgende stroom-
loop:
iìã-("""frts mid.den op schema) - WSn contact - llBBf1pR

contact - 1OZBG7,R contact - contacten van 91NtF - en 931üI1t

contacten 913ftrR en 1O2.â,1ItrR - contact )2BG?'R - spoelen

92ffi - coniact 92CG1,PR - contact 92AG7'R - N12'
í" gZm trel<t a^an en sein t2 Eaat tt*uulrr tonen'

Het !2IiR cirouit vertoont een bijzonderheid' die we tot nog-

toe nog niet ontmoet hebben.
Inhetcircuitzijnoontactenopgenomenvan9lBtFRenvar¡
cte 102j.TPR.
t iãHi-(ã" ¿"t getdt op overeenkomstige wijze voor elke
m)-¡"tr àus niet-a.antreklcen als 66n van de secties aohter
sein !2 bezet is.
B<yr¡enãien; wordt nadat d.e !2HR opkwam een sectie bezet of
gestoord. d.a¡r valt meteen d'e !2IIR af.
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7.4
voorvfa¿rden
1O2GR

seen
bezetspoor
controle

7.5

7.7
a^rid.ere

De CA komt oP a1
Ook cte Cfr, I,Bijgt

Een IIR heeft geen houdketen en ook @, spoel in een
a¡dere keten.
Elk contact in d.e }IR-keten blijft dus perrna.nent cle IIR
bel'nvÌoeden.
De contacten in d.e t2HR keten controleren dus:
a¡ & ma€ geen rijwqg zijn ingesteld d'ie tegengesteld ge-

rioht is. De WSRô controle op twéécte tegensei:r.
AIs ingesteld. is ïar¡ sein )2 naar sein 112 is dit de

l{sR d.ie behoort bij de eerste wisse}sectie rechts van
sein 112 (tek. 21). De lozBGzRÙcontrole op het éérste
tegensein.

b. De voltooiing moet compleet zijn (gZ3;Am contact, fut
tevens de tegenvoeding afechakelt).

co De rijweg moet onbezel zíin (ryR contacten).
d. De wissels moeten goed' liggen (NW oontacten).

Het g2CGLPR oontact kiest tussen 92GR en 92IlR'

N.B. In cLe IIR circuits zijn in tek. 23 voor instellen na¿¡

- 
d.e 'nrije b,an z.g. t\nije baan voorwa¿¡denrf opgpnomen

en weI d.e frontcontacten 1O2CltlPR en IQ(DR.
Norma¿I is eohter om contacten van ¿e XI1R (fi¡nrelais)
op te nemen indien de a¿nsluitend'e rnije baa¡r een 4-
dra¿ds .âPB-beveili gingssyst eem beeft.
In de gpgeven situatie is de a¿¡rsluitende rnije baan

voorzien van ilbeveiligü linkerspoor rijclenn wa€¡ alleea
ÍDRrs zijn geformeerd.

Voor een rijweginstelling met seinbeeld nbeperkte snelheidrl
in sein 102 moet de 1O2Gñ opkomen (ter. e3).
voorwaa¡den zijn hierbij alleen tlat d.e keuzeknop BS is ge-
alrukt of d¿,t d.e beginlcnop is geclraa.id. met d.e r¡itte stip om-

laag en bovendien tl,at de relais van de voltooiing zijn be-
krachtigd..
Niet nod-ig is d¿t d.e secties achter sein 102 onbezet zijn.
ñ-¿" stróomloop va¡ d.e 1026¡1 word.t dit niet gecontroleerd.
I¡|lel valt tij beriiden r,/an d.e 1e sectie achter het sein d'e

tOeCC¡Bn a^f-(zie lar. 2.2.2) en daa¡d.oor valt ook d'e 102g1

af en komt het sein in d'e sta¡rd ttstepn ten:g'

Het opkomen van d.e 1o2cR is uit het schema eenvoudÍg af te
lezen.
De plus.zijde van de voeding is hierbii a¿¡¡epduicl als Ñ-312.
De GR-relais v¡order r.1o gevoed. uit de Fc-312 ringleicling
(zie hoofd.stuk 13).
òeze ringleiding sta¿t onder 12 volts-spanning aLs d'e knip-
p""sparrrirrg vooi d.e gele seinlanrp aanwezig is¡ tlit wordt

þcontroreãrd. door het aa.ngetroklcen zíin van knippercontro-
lerelais CtrtsPR.

s CGLPR, AGZR en BGZR oP zijn.
gpen boudketen en valt dus af rta¡r¡eer een

van de genoemde relais af\aIlen.
Bij normale gang va¡r zaken valt bij berijd.en van de 1e

""ðti" 
(tr:.er-cte-sectie 1024T) de 102CGLPR af'

Iþze brènd de 92.Ðß af en arop volgen aohtereenvolgens
de 102Â(%R en de 102BGZR.

IIet 1o2cR-circuit is dan weer in d.e uitgangstoestand tertrg.

Ilierboven zijn d.e stroomlopen beha¡rdetd- behorencl bij het in-
stellen van een rijweg van sein 102 in de richting vaJl

tegensein !2.r1-]wesen
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In de schemats is op eenvoudige wijze na te gaan hoe de

eeinsturingen tot sta¡td komen bij anclere rijweginstel-
lingen. Er ziin geen principièlLe verschillen met de

beschrevene.
Voor d,e contrOle va.n de abnornale wisselstand.en worden
ófwel RwPR-maåkcontacten gebuilct óf¡veI Nl{PR.*erbneek-
contacten gebruikt. Dit is toegestaa¡r omd¿t een positieve
oontrole r¡a¡r d.e wissels aI in d'e 3GZR'+ircuits beeft
praats gehåd net tle Nt$PPRrs r€apo Rl{CPPRrst de la¿tste
herhalers va¡r de wisselcontrolerelaís.
a. zodra eea GR of IIR is belcrachtigü komt niet alleen het

betroklcen sein uit d.e sta¡rd rrÊtopil rnaar beg'int boven-
clien d.e glgeLstra¿tvasthoudis in werking te tredent
ôie in fr ld wordt¡

b. fa hoofdstuk 2 is al aang€geven dat bij aantrekken va¡
GRofIIRophettab].eaueenrrijzisinsinclesignaleri¡g
vo1gt.
3ij het keuzeknoptoestel gaat in bet seins¡nnbool het
geie tampje branäen in plaats van het rode. (8i¡ instet-
iitre hpãikte snelheid' geel knipperlicbt).
Bij het beg:inloxoptableau vera¡¡d'ert in cle beginl<aop

roocl. licht in geel licht.
Iþ DR is, zoals gezegdr het relaia voor het seínbeeld.
llgt.oenHr
orart in cle IfR aI aIle veiligheid.svoorwaå¡den zijn gecon-

troleerd. en de DR door contacten van de IIR gestu¡rd. wordt
komen in het DR.+ircult (zíe tek. 2{) geen verdere controle-
oontacten voor¡
De N/R¡CR<ontacten in het circuit zijn selektiecontacten
die enroor zorg€n dat cle DR gevoed. wordt door de juiste
voed.ingsaanslui tingen overeenkomsti g cle ingesteld'e ri jweg.

Eet l{R+ontaot in de voedingssta¿¡t behoort bij het volgen-
d.e sein in cle rijweg.
Da¡¡door treht b.v' de !2DR alleen aên als ook cle 112IIR op

is en dus sein 112 minstens rtgeeì-H toont'
In d.ezel.fd.e voed.inSstaart komen bij seinen òie toegang
tot d.e rEije baan geven contacten voor d.ie ttvriie baanvoor-
waa¡denm vðrtegenwõord'igen. (zie hfd'st. 9).

wisselstra"at-
vastbouclins

-

7.9
DR<irsuit
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8. Het vasthouden r¡an de ri

De elektrische rrisselvergrencleling heeft tot cloel d.e een-
traLe bedienba¿rheid rran het wissel- uit te sluiten.
In hoofclstuk 6 hebben we gezien hoe de rijriohtinghoud-
relais, d.e s'ts, d.e ketens r¡an d'e LRIE verbneken en cLaar-
d.oor de w'isselvergrencleling inleiden.
Al eerder zagen we hoe d.e LRrg de wissels onbed'ienba¿¡
maken a1s ze zijn afgevallen.
Eoofdstr¡k J beschreef het opkomen r¡a¡ d.e seinstuupelaist
d.e GR en de IIR.
Het aantrekken van GR of IIR ve¡breekt de stroomloop voor
cle ASR¡ het nad.eringsboudrelais.
De Affi+chakeling moet namelijk de wisselvergrencleling in
stand. houde¡r:
ao zolang het sein uit d'e eta¡¡d' rrstopn is (Cn of ER-

contacten)
b. zolang, na herroepen van de rijwegr het niet zeker is

d,at eðn trein (of rangeerdeel), ùie bet.sein nadert
voor dat sein iot stiistar¡d kaà komen. (fER-contact).

tüat acbter b genoemd is geeft een situatie weer d.ie ont-
staat als een trein een sein nadert dat bed.iend is ê11 uâår-
van de macÌ¡-inist wa.arrreemt of verwacht dat hij het kart
passeren.
is d.e treind.ienstleider gBnood.zaakt d.it sein nplotselingrr
ie herroepen (en d,us in ãe sta¡¡d nstoprt te brengen) aa.n is
het mogel.iik dat de trein te dichtbij is om nog op tiid
(aus vé6r het sein) tot stilstand te komen.
ù trein schiet da.n d.oor, eventueel. door wissels áohter het
sein.
Iþ een¡na^al in de rijweg vastgeLegde wissels moeten d.a¡ vei-
tigheiclshalve vast bli jven liggen.
Hei moet niet mogelijk zijn tùat cle bedieningvnan snel een

a¡rdere rijweg L"i itrðturrãn (dus o.€!r wissels omstpren),
terrrijl d.e trei:r bezíg is d'e rijweg te nad'eren.
Hierd.óor zou het mogelijk zijn dat de trein met grote snel-
;;iá-(ã" 

"tr"rrr":.¿ 
ærrorðna ti¡ ae eerst ingesteliLe rijweg)

d.e nieuwe route berijclt.
O'm ctit la¿tste te voorkomen worden de wissels door een tijcl-
schakeling nog 2 minuten na heBoepen van het sein vastge-
houden.
Men mag da.n aa¡l¡emen dat d.e trein ó¡rel voor het sein ge-
stopt is, 6fwel dat d.e d.oorgeschoten trein door spoorbezet-
ting de wissels vasthoudt.

Het circuit va¡r d.e ASR zien we in tek. 25.
Nemen we a1s voorbeeld. tle 10ASR d.an zien we dat het circuit
in 2 d.elen is gesPLitst.
EIk va¡r d.e 2 spoelen van het B-relais dat voor de ASR wordt
gebruilct heeft een eigen circuit.
ftt fr"t circuit met spoel 3B/J zal bi j de str¡rr ng va¡r het
sein de ASR af\¡aLlen d.oor aa¡rtrekken van GT. of ffi.
Zoirra, het sein is ttafgBredenn en d'us ÌIR of ffi is afgevallen
en de secties achter het sei-n bereden worden trekt de åsR

via d.e 3À/3¡-+PoeÌ weer aan.
Eet tweed.e circuit, met spoel lCf3n, la¿t d.e ASR na herroe-
pgg var¡ een rijweginstelling en tijd.sverloop vaû 2 ¡oinuten
weer a¿¡ttrekken.
Deze splitsing in twee circuits geeft d.e dubbele functie
va¡r de Àffi weer.
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8.2

ASR scha-
kelt S

8.2.1

af\¡allen
ASR

8.3.1

DezeASR(oontacten)hebbenwealeerderontmoet'bijv.
in het circuit va¡ de S-reIaiE'
In tek. 2J zíen r" itr het circuit van d.e lotisB (zie ook

p*.-e.Zl een contact voorkomen varl cle 10ÀSR'

o" iowm'bliift af zoLa¡g de loAsR niet is terugçkomen.

t^' g"t""nscúappeli jke ASR ka¡r. word'en toegepast voor

seinen die voor aezälrae richting geld.en en die tlezelftle

inschakeLseotie hebben.

In het circuit van d'e 1OAffi spoel 3f/U-*unnen we zien

**r zodra IOIiR aantrekt, de 104ffi af\¡a1t'
Dit retais h^aal een houdkåten via IOCRr 10IIR en 10Àffi

contact.
Zoct¡rad.etreinseinlOpasseertvallenIoTPRenloIlRaf.
Bi j beri j¿en va¡¡-seotie- 6Âl valt ook nog de 6.À[FR af .

l""to¡,Sn-trelct da.n weer'aan volgens d9 stroomloop:

ASR-812 - contacten 1ocy'ffi - verbreekcontaoten 101lPR en

6AtçR - IoASR sPoel 38/34 - N12'
Het aantrekken i,"" aã lm via twee llPR-contaoten va¡r d'e

eerste twee seoties achter het sein noemt men ${o lreok
lioh þ (mnu).
Indien fPR Ze sectie niet aa¡gebracht zou zijn zou door

treinnabootsi:rg (uii*t. werkza¿¡¡heden a¿¡ het spoor of
ænzell en langp goed'erentrein) de eerste

sectie t kr:nnen worden ¡raa¡door ASRÎ en rrat

erger i
Ifierd.oo ssels i¡ r e rijweg te vroeg bedlen-
baar worden.

Word.t (cie rijweg) herroepen-$1 was de 10ASR a^fgevallen

maa¡ deze Affi mãg niet onnictctellijk terugkomen a1s d'e

10ffi weer afValt.
Eiertoe is aa.nsiuitend aan het 10ASR circuit (spoeL 38/34)

een circuit eevãrmd, va¡ ae +/'to/l ?Tæ' ^.
ili öÃ-î"ti*""rais voor tijdlrelais Tm) voor één seia

ài gro"p seinen stuurt het tijcirelais'
it """"ã"re schakelingen Has er per ASR één Im'
In dit s¡rsteem is er ãgt' mn per relaishuis toegepast'

In dit fEzRæircuit zijn nu aIIe contaoten gesloten (g""o
sectie bezet) zoô-al de volge ontstaat:
AsR 312 - contacten 1ocf'rhlR 101lPR -
verbreekcontact 10asR - co BC1/'Rf 12BGZR'

maakcontact TECPR - sPoe1 zÍtr'?'R - N12'

* +/lo/lz[l;Z.R trekt aa¡¡.

In het 4/lo/lzw,zn-circ[it zijn contacten opgenomen van

4BGZRT IOBGZR en 12BGZR..

Deze contacten hebben een volgend'e fr¡nctie:
als bijv. sein 10 bed-iend' is na¿¡ sein 4 (en sein { d'us

niet) ¿u"t iu cte AASR op en de 10ASR afgevallen'
Zou nu door een storini cte 12ASR afVa1len (ti¡v' d¡a^ad-

breuk va¡r de spoelaansldti g) d.tt ontstaat in het oí¡-
cuit een fr-inderti¡ke doorverbind'ing r'1'! ÂSR-812 -
12GR oontact - 12fo contact - 6AI,PR c.ontact - 12ASR contact
(öJ;;)-- t*t* contact - spoer lf tof tzw'n.
Ats d,e BCZn-contaoten ontbreken trekî d'Ls tle q/rc/pmZn
a.an en gaat de 1IER 1oPen.
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Dan ontstaat d.e situatie alsof sein 10 hemoepen we!d.
Na 120 õeconden komt ctus d.e 10ÂSR en ook d'e 12-å'SR vreer op

,iËr$".,X",.t" ;f:tä å""fXJ"3f"3ç'ä"""I0 ASR en de 12 ASR

(tO gR is b.v. nog op en de spoeJ- van d'e 12 ASR is nog
gestoord.

Een gevaarlijke sitr¡¿tie ontsta.at bovendien als sein 10

herroepen wordt tijdens deze storing.
Het is d.a¡t n.1. mogelijk d.at d'e IER aI enige tiid gelopen
heeft (ti¡v. !O sec) en dar¡ schakel't het ßER contaot aI
na 30 Àec-d.e âe spoel van de 1OASR (en 12ASR) i..
Iþ rrissel-stra¿.t achter sein 10 komt da¡r veel te v:noeg yrij
(zie ook onder 8.3).
U ¿,/'lO/12ß,ß. schakelt met een na¿koontact tle IER in.
De TER is een tijdrelaisr !{aa¡va¡ het uu¡werk begint te
lopen en d.at zo is afgesteld. d¿t na 120 seconden een contact
sluit.
Dit ma¿kcontact .uan de 1[ER schakelt de 2e spoe.l (lC/¡O) v"¡
de IOASR in (wa^nt ook het contact va¡ de 4/1o/12rF'7'R ie
genaakt ).
D¡s trelct d.e IOASR aan, 120 second.en nad¿t de fER begon te
lopen, tiat is d,us ongeveer 120 seconden nad¿t sein 1O in
d.e sta¡rd nstopn tenrg kwa¡r¡.

schiet d.e trein door dan komt de åsR via de 1IFR contacten
op, ook aI is de lER nog niet uitgelopen.
Is-bij een inrijsein een nad.eringsafstalil toegepast, zoals
in ons voorbeeld. bij sein 4, d* is in de AsR-sohakeling
een contact va¡r een .â-R (rad'eringerelais) opgenomen.

Heeft cte trein het naderingsgebied. nog niet bereikt d.an is
d.e .AR nog opr
De 4ÀSR var ons voorbeeld. (zie tek. 2l) kont na berro.epen
(¡¡fl;"; ,tj u", onmi¿¿eriiik op via!'contacrea 4c¿/4tß -
contact 4AR - sPoel 4ÀSR-
Is de trein sein 4 clichter genaderd. d,a¡ is tte 4aR af en

trekt d.e 4.â,sR a^a,n op d.e hierboven bescb¡even manier.
Een naderingsafstand. wordt o.a. toegepast bij inrijseinen
en bedraagt iÙan d.e ter plaatse geld,ende remweg + 300 meter.
of een AR moet worden toegepast sta¿t opgenomen in d.e z.g.
nstaat va¡r a¿¡rwijzingenÈ va¡ de betreffend.e stationsbe-
veiliging.
Deze t,staatrr is een lijst va¡r eisen wa.araan de besoh¡even

beveiliging moet voldoen.

De f[ER heeft een @: dit contact is alleen
gesloten a1s het l¡urwerk vall-de tnR in de beginstand' sta¿t'
új.t contact houctt de I1trPR, het aulstand-controle-relaie r

aa.ngetroldsen.
Een contact va¡r deze 1IIECPR of van zijn lerìaler d'e rEcP2R

is opgenomen in de opkodceten van de 4/1O/12T1'7'R'
Conoiúsie: cle [F,R ka¡r alleen gaan lopen als de [IEZR aantrekt,
dus al.s de @oP iso
Ilit wi1 zeggen-de 1¡m kan alleen gaan lopen als hij zelf
in zijn nulstantl staat.
Hier¿óor is gegarandeerô d¿t de 11ER steed's de volle 12O

geconden oPkontiid heeft.

Per relaishuis is ma^ar één fER (in m 3 d* de ! mR) aan-
wezig.
Deze ene gffi. word.t gestuprd. door verscbillenile l[EZRrs (zie
llER<ircuit ).
per relaishuis is da¿¡door ook naa¡ één flEcPRr eveneeng

genoemd naa¡ het relaishuis.
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Per groep seinen tlie nooit tegetijk veilig gesteld' kt¡¡¡ren
worden is er een gemeenschappelijke IIEZR.
In onE geval ae +/lo/'t21IF¿R.

Zou d.e bedieningsma¡ een aa¡rtal seinen tegplijk noeten
herroepen dan moeten verschilÌenile llEZRrs a¿¡rtreklcen.
De IEZR ôie het eerst aa¡rtrekt brengt d'e l[ER op ga^ngr dic
op zijn ber¡¡t de TECPR afschakelt.
Zou die te snel afvallen¡ dan heeft d'e TEZR wellicht
nog niet vold.oende rrveldrf voor ziJn houdketen op-
gebouwtl en r¡a1t danveer af .
Betzelftte geld.t voor de TEZR toâ.vo d'e ASR.
0m te voorkomen ctat meerdere herroepen rljwegen steede
2 ninuten achter elkaar vrijkonen noet het herroepen
1n dat geval wel gebeuren binnen ôe (oa 2 Eeo) afval-
vertraßinß van d,e flECPR.
Het [EZR-relais is vertraagd afvallend gemaå¡ct on aan het
eind va¡¡ een herroepsituatie de ASR via spoel 3C/lO gelegen-
heid. te geven goed aal te trekken.
Zou de ltIOZR geen vertraging hebben dan zou na herroepen
(+ 2 nin) d.e spoe1- tC/3D van dc ASR bekrachtigd norden
(Trontaoitact îEB slutt) naarblJ het ASR baokcontact j-n

het TEZR cicuit geat verbreken. llaard'oor (+/to/t2TEzBù -
A/TER Û en ASR nog nlet I ).
Ddze oyclus zou zich ied.ere 2 minuten gaan herbalen uat
natuurlijk niet toela¿tba¿¡ is.
De ASRts zijn aa.ngesloten op een î2-volts ves.ling ùie
genoemd. isc ASR-812.
De bed.oeling hienran is toegelicht in hoofdstr¡k 12 ond.er
punt e en in 13.1 en 13.5.4.

g.g
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9. De lijnre laisachakelingen

9.2
lijnrelais-
schakeline

-

9.3

¡(sR

Eet is uiteraa¡cl niet d.e bedoeling spoortje te bliJven
spelen binnen het emplacement v¿ur een station.
lbeinen moeten d.e tnije baan oP.
Iba¡toe moeten uitrijseinen bediend rorden, omdat uitrij-
seinen toega.ng geven tot d.e vrije baan.
IÞ uitd¡r¡kking r\æije baanil sugg€reert welis¡raå¡ enige
losbandigheid, maar het berijd.en van de wije baan is a"a.n

strenge voorvlaa¡den gebonden.
Iþze voorr¡aa¡d.en zijn meestal ondergebracht in een al¡to-

Ls Isel
In pe¡. 3.1. s d.e schakeling beschreven
van e en rijweg die toega¡g geeft tot een vrije baan waarop
rtbeveiligd linkerspoorrijdenn in dienst is.
Da^a.rbij iE een relais ter sprake gekomen d.at WRF îß
heette en wa^ari[ nvr.ije]b€åtlvoorwa¿rdenn zijn opgenonen.
Op stations traårop Seen rlbeveitigd I'inkerspoorrijd'entr
aa^ngeslotea isr ma-ar dubbelr/enkelsporig automatisoh bLok-
steisel hebben d,e vrije baanvoorwaa¡den een andere vorm.

Tekening 26 geeft d.e sobakeling va.n de lijnrelais weer,
die 4 rcn/çOn heten en aft¡a¡kelijk zijn van d.e situatie
op d.e baå¡.
fn ¿e normale (nrst) toestand. is verond.ersteld clat geen

rijweg van station A na¿r station B is ingestelcl en d¿t

zich geen trein tuegen A en 3 bevlndt.
lffe õontacten nemen da¡ tie getekende sta¡tden in.
ZoweL cle 4XIIR a1s d.e 4)ÐR ziin dan op.
zodJ|a station A een rijweg naår station B instelt valt
ã.a. d.e ?68IjB af (sein 768 op rrstopr).
De T68HR<ontacten verbreken d.e voed.ing en {XIIR en 4)CDR

vallen af.
Qmdat contacten va¡r d.eze relais ind.irect zijn opgeaomen in
d.e sturing van d.e uitrijseinen va¡¡ station B kr¡nr¡en deze

sei.nen niet bed.iend worden.
De 4XIIR en 4XÐR lcu¡rnen paf¡ weer opkomen als de a¿¡rlomende

trein de sectie 769I¡f heeft verlaten.
De T69BItrR trekt da¡r weer aan gevoLgd d.oor de 4XIIR en fiÐR.

Door toepassing van een stroom¡ichtinggevoelig relais voor
¿e Æ(DR én d.e Faetz+chakeling voor d.e 4xItR kr:¡¡reu 2 re-
Ìais gestuurd word'en over twéé kabeLaders.
Daå^rbii zijn 3 relaisstand.en mogeJ'ijk:
a. beide relais af.

Rijweginstelling van 3 naa¡ A is niet mogelijk'
(ui" ã" uitzond'ãring onder XSR)

b. beicle relais oP.
Bij beilienen van een uitrijsein zal d-it sein groen tonen.

cr XIIR oP.
Bij bed.ienen van een uitrijsein zal clit sein geel tonen¡

Een d.ðrgelijke schakeling noemt men een lijnrelaisschakeling.

om achter een trein naar d.e rnije baan een 2e trein te
kunnen wegsturen, terwijl cle le trein het 1e blok nog niet
verlaten ñeeft is voor elk yan de sporen var¡ de tnije baan

een XSR gemaakt.
De AISR van tek. 26 komt op als een trein van sectie 1AT

op sectie 7693lI komt.
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De werking val1 deze schakeling is dus gpliik aa¡r d.ie va¡t

een SR va¡r ft"t automatisch blokstelse] (zie bijv. ?6BSR) t
zij bet in tegengestelôe richting t.o.v. het sei¡.
Deàe mogel-ijkheid. is uitera¿¡d alleen geschapen voor rij-
weginstelling met GLXL. Daa¡om is in de CRlcetens va¡
tle uitrijseinen het 4XllR<ontact overbrugd' d'oor een

contact van de 4JCSR.

In tte voorbereid.ingsketens is een oontact va¡ d€ XCIG

opgenomen. De 4XGI(R va.n tek. 26 ie norma¿l afgerrallen.
loar^ een ri jweg word.t ingesteld. va¡r station Â ¡:aa¡ station
I over het onderste spoor komt de 4J(0KR op, d'oordat de

dKIR afvaì-t. Een ri jweginstelliag var¡ station B aaa¡
station a over het ond.erste spoor is nu niet meer mogelijkt
omdat de voorbereid.ings- en veiligheidsketens zija afge-
schåkeld. zodra de aa¡rkomende trein in 3 binnen is trekt
cte 4xHR weet a.an, valt de 4J(GCÌ af en kan opnieuw een rij-
weg worden ingeeteld.
ttei 4XSn-contact zorgl dat de 4XGKR afblijft als d.e uitrij-
d.ende trein sectie 7693;T gaat bezetten.
0p dit moment valt het 4XIIR af, rna¿¡ da¿r het 4xsR é6rder
op i" da¡r bet {GIR af, za\ de 4XGTG' niet aa¡rtrekhen'
nèt is d.,s mogelijk om een volgentle rijweg in ¿ezelfde
richting in te stell'en.
ZoLang het 1e blok bezet is echter alIeen met GLtrT'"
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10. De lampschakelinEen

ciifers

-

10. 1

knloperlicht

DFR

aa¡treklcen
DTR

In hoofd.stuk 7 is besch¡even hoe de seinbeùieningsrelais
GRr IIR en DR gestuurd. word.en.
IÞze relais schakelen op hr:n ber'¡rt d.e seinlampen in
naardoor op het emplacement de seinbeeld.en getoond. worden.
Uitera¿¡d zijn taLloze seinbeelden nogelijk; niet alleen
rlroodtt, ttgeelllr ttgroenn en ngeel-knipperlichttl, rnaaf ook
d,e kleu¡en geel of gtoen-fl. gÞcombineerd met een cijfer
d.at een snelheid.sa¿ndr¡id.ing is.
De reglementaire betekenis va.r¡ deze klerrren en cijfers
is te vinden in het seinreglement (Sn).
De cijfers worden getooncl in een cijferbakr die in het
algemeen door een combinatie van lampjee d.ikwiils meer dar¡

één cijfer kan tonen.
Elk var¡ die cijfers wordt ingeschakeld. d'oor een speciaal
cijfemelais voor trgroen fI 10n bijvoorbeeld d.e G 10 R

(aton).
Zowel de groene a1s d.e gele larnpen van de seinen moeten
knipperlicht kr.¡¡rnen tonen zoala uit de seinbeeld.en d.uid.elijk
is. In tlie gevallen noeten de larnpen worden aangesloten op

cte knipperspanning EEBN '110.

Het aa.r¡stuiten van de groene larnp op deze FEBX 110 wordt
bewerkste¡igÈ ctoor een ma¿kcontàct va¡i d.e Dtrts (Seinstuur-
relaig CRfl,) het relais dat voor de groene J-anp kiest
tussen d.e continue- en d.e knipperspanning.
Deze Dtrffi, moet ook aa¡getrokken word.en om een cijfer bij het
seln te kunnen tonen.
In tek. 27 ís d.e schakeling van de DFR gegÞvet1 als een
onderd.eel van het DR-circuit.
t{e zien hieruit dat de DtrB, alleen kan a¿¡trekken a1s¡
a. de eigen IIR op is; on te voorkomen dat zond.er controle

va¡¡ het seinstuurrelais een groene seinLarnp zou gaan

bra¡den of een oijfer getoond' zou worden¡
b. het rrissel. krom ligt, als het gaat om een seinbeeld'

voor bet zijspoor;
c. de CItsPR op is; gecontroleerd i's dan tlat er in ieder

gevaL kniPPersParming is ;
d. het volgend sein minÀtens ngeelrt sta'atrm'|\.

De schakeling va^n d'e seinla¡rpen is in tek. 2B eenvoudig
te volgen.
SamengÞvat tonen d.e schemats het.volgend'e:
a. z1jn alle relais (cR, I{Rr DrR) af d¿¡r bra¡d't d'e rod'e

lamp (n)
b. trekt d.e iIR aan, d'a¡r dooft d'e rode larnp en gaa,t cle

gele lanp branaen (cL)
c. 6ilt alleen cle GR'"r;, d'a¡r dooft de rode lamp (on-

verbneekcontact ) en eaat de €9Þ ra¡np branclen met

knipperend licht (CLFÏ,).
d. trekt behalve d.e ffi ook d'e DR a¿n dan eaåt de 999æ

Ir'rrp bra¡aen (cn).
De m is dus blijkbaar de basis voor het uit de sta¡ci
lrstopil brengen va¡r het sein en d.e DR kiest da¡ voor d.e

groene lam¡1.



10.4

seinbeelden-
kâ^a¡t

-52-

€. Verbneekcontacten va¡r d.e DFR zorgen ervoor d^at bii
aa.ngetroklcen IfR of HR, en IR niet ten on¡echte cle gele
of groene seinlanp met continue licht gaat brard.en.
AIe cle Dtrf. is aangetrokken volgt snelheid. CRtr'IJ.

De cijferbakken worden ingeschakeld d.oor d.e cijfemel-aig.
Dit zijn b.v. de C,6R en de G8R voor rrgroen knipper 6rt
en ngroea ]onipper 8n en de GA4R voor ngeel 4n.
De sohemats (tek. 28) Iaten zien d.at biervoor een speoiale
voeùing wordt gebruiktr d.e ffiX 110r boofdsù¡k 13 geeft
da¿¡over nad.ere informa,tie.
De ketrze van de cijfers in de cijferbakken is afhankelijk
va¡¡ de ba¿nvakenelheidr de eventuele bogen in d'e sporen
en de toegepaste w'issels.
Afh¿r¡kelijk van d.e hoe}verhouùing van het wissel is n.I.
een naxinaal rijsnelheid. over het wissel toegelaten.
Geeft een sein toegang tot een rijweg die over een lcon
wissel 1:12 leidt aan-is de toegeiatãn snelheid 60 l^/A.
Eet sein ¡1est À¡n CRFI, 6 tonen alg het volgende sein
ctoorrijclen toelaat (en dus b.v. ngeelrt of ngroerrtr toont).
Het voorafgaancle sein moet da¡r de snelheid-sbeperking tot
60 km/h aI a¿r¡kondigen. De d¡ie becloelde seinen tone¡r
.lan in rijvolgOrcle:
geel 6 groen Ft 6+gloen of geel.
@eenvolgende seinbeelden worden in d.e praktiik va¡ het
ontwerpen van een beveitig:ing sa.nengÞvat op een Bein-
beeld.eakaa¡t.
ffitetening waa¡op aIIe sei¡beelden va¡ een enpla-
cement, voorzover ze bij een bepaalde rijrichting'horent
s¡rmbol.isch zijn a''lgegeven. EIk sein is weerg€geven door
een rechthoek uaarin de seinbeeld'en zijn gesobreven. De

rechthoeken zijn onderling verbonden door lijnenr d'ie de

mogelijke rijwegen voorstell€r. E€r voorbeeld' er'tta¡ is te
vinden in tek. 2). Tet vergemaldcelijking in cle oriëntatie
sta^an ook d.e w-issels s¡anbolisch aangegeven. (??8 meter ie
de afsta¡rd tussen de seinen 114 - 120).

Ornd¿t de seinbeeld.en met cijfers afha¡¡kelijk zijn vaa
d.e r'risselstanden word.t de schakeling van de oíjferrelais
(C6n, etc zie ook tek. 2l) ook tot sta¡rd gebracht met
behulp van oontacten va¡r relais d.ie de sta¡d. va¡¡ de rrrissels
aå,ngeven zoals N- of RI'¡CR.

In d.eze sohakeling wordt uiteraa¡d. gecontroleerd of zowel
d,e IIR va¡r het sein zelf als de IIR van het volgend' sein

. aangetrokken zijn.
Uit cle opeenvolgi-ng van d'e seinbeeldenr zoals bijv.
in par. 10.4r bliikt dat alleen een cijfer bij een sein
gptoond. kan worden als het volgende sein tenminste ngeeltr

toont.
Het is begrijpelijk dêt ook d.e afstand tussen cle seinen (de
remwegafstand) belangrijk is voor het seinbeeld clat eBtoond
gêat worden.
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11. De gefsoleerde spoorsohalceling

gefsoleerd.e

De NX-beveilig:ing is in feite gebaseerd op de voortd.u¡ende
med,ewerking vatl d.e trein in die zín da,t d.e trein zich, op
elke plaa,ts van d.e sporen of ¡risselsr a1s het ware ilmeld.ttr

aan de beveiligingsinstallatie.
Deze voortdrr¡ende meJ,ding wordt verkregen d.oor het emplace-
nent te verdelen in sporear spoorgedeelten en ¡rissel.s en
deze delen (seoties) elektrisch var¡ elkaa¡ te isoleren.
Door ook beid.e benen van een sectie onderling va¡r elkaar
te isoleren bestaat elke sectie ùit twee onderliag geisoleer-
d.e po1en. Ilierop sluit men aan het ene eind een voed.ing aa.n

en aan het a¡d.ere eind.e eea relais.
I'fen regelt het zo ontstane circuit zoda^nig af dat bij kort-
sluiten va¡r beide benen door trein of treind.elen het relais
afvalt. Hie¡door heeft men bereikt d.at elke trein (of af-
zonderlijke wagen) op ied.ere plaats va¡¡ het emplaoement in-
vloed heeft op cle beveiliging. Deze invloed word.t in alle
daar,roor a^angelrezen d.ele¿ va¡r de diverse schakelingen ver-
werkt, zoals we in de voorgaande hooftlstuklcen hebben gezien.

De spoorisolaties kr:nnen op verschillende manieren worden
uitgevoerd. l¡Ie onderscheid'en met na¡¡e3
a. de enkelbenige isolatie
b. de d.ubbelbenige isolatie.
Bij cle er¡kelbenige isolatie wordt steeds één spoorstaaf in
d,e hierboven g€noemd.e sttrkken verdeeld. en deze stuJ<ken worden
elektrisch va¡r elka¿¡ gefsoleerd.
De tegenoverliggende spoorstaaf ¡¡ordt niet in stuldcen vêT-
d.eeId.
Een of meer vaå d.e geisoleerde stukken (als het er meer zijn
worden ze Ln serie geschakeld) vormen d.e ene ÞooIil van een
sectie.
Het niet-geïsoleerd.e andere been vormt de an'dere rþoolrr.
De niet-geisoleerde benen van aIle seoties worden onderling
doorrrerbonden en vormen sarnen d'e retou¡geleiding voor d'e

tracti estToottì ¡

Aan een einde \ran een enkelbenigo sectie wordt een wissel-
stroomvoed.ing aangesl.oten en aån het and'ere ei¡de een
relais, het s¡:oorrelais (zie tek. 30).
De voeåing troret geleverd. door een transformator 1 1OV/12V
wa^arva¡ de secu¡d¿ire wikkeling aftakbaa¡ is. Sovend.ien kan
d.e spanning met een regelbare weersta¡rd' gevarieerd. worden.
A¿n ¿e relãiszijd.e is behalve het spoomelais (ae tn) oot<

nog een regelbare weersta¡td. en een zogenaarnd.e balar¡simpedan-
tie a.angebracht.
Deze laatste bestaat uit een serieschakeling van een obnse
weerstand en een inductieve weerstandr Ìraarven de inpe-
d,antiesgelijk zijn. Zou een vereffeningsgelijkstroomr als
gevolg van tractiestromenr d'oor het spoor vLoeien d¿n ver-
tteelt d.ie stroom zich in twee gelijke d'elen a1s hij op vreg

is naar de spoelen van het spoomelais. Door beicle spoelen
lopen dan gplijke maa¡ tegengesteld gerichte stromen.
0p het relais hebben deze stromen da¡ geen invloed.
Ook word.t de kern va¡r het relais niet voorgemagnetiseerd'.
De voedingsstroom voo¡ het relais, afkomstig via het spoor
uit d.e voed.inptrafo, is een wisselstroom. Voor die rrisseL-
stroom zijn d.e beide delen va¡¡ d.e balansimpeda¡tÍe niet
va.n geli jke weerstandswaa.rde.

secties

11.1

2 t.vpen
isolatie

11.2

enkelbgnig

seTsoleerd.
spoorcircuit

balans
imped.antie
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De w'isselstroom verdeelt zich d.us niet in twee gelijke
d.elen over de bala¡s en het relais kriigt va¡ d.e wissel-
stroom het nodige magnetisch veld.
Ter beveilig:ing va¡¡ de wikkelingen \¡an t¡afo en relais is
a¿¡¡ beide zi.jd.en var¡ het circuit een smeltvei}igheid opg€-
nomen van 6r2J A.

De maximale lengte va¡ een er¡kelbenig gefsoleerd.e sectiet
waarbij men nog op cle þede werking va¡r het spoorrelais mag

vertrouwen, bedraa¿:b s¿. Joftt. Ìtil men langere secties toe-
passen of ¡noeten beide benen voor de tractie-retou¡stroom
aanvez'-g zijn (mind.er weersta¡rd) da¡ past men dubbelbeniee
isolatie toe. Hierbij zijn beide benen van
geÏsoleerd.e stuklcen verdeeld.

het spoor in

De Ísole¡ende lassen liggen da"a¡bij zo gped' ale mogerijk is
recht tegenover elkaa¡. Om toch de tractiestroom een rrije
d.oorgang te verlenea word.en in d¿t geval railtransformatoren
tussengeschake Id. (zie tek. 31). Deze bestaen uit in of na¿st
het spoor gepla¿tste autotransforrnatorenr voorzien van twee
r'rikJce1ingen. E€D r+ikkeling heeft 2 x 3 windingen van zwaar
stripkoper (OrOOOl orrn) en de andere heeft {10 windlngen
va¡r du¡r koperdraad (9r4 Oi,tn¡.
De wisselspan¡ing voor de relaisvoecling worclt aangesloten op

cle wikkeling met tte 4?0 w'indingen en getransforneerd. op

het spoor,
IÞ tractiegeliikstroom loopt d'oor de twee helften va¡ de
w'ikke}ingva¡¡ 2 x 3 windingen.
Doordat de gevormd.e veld.en tegengesteld' gericht zijn is de

resulterend.e veld.sterkte nihil.
Dubbelbenige isolatie geeft cle mogelijkheid. seoties toe te
paBsen 'vafi ¡¡p¡ 1B0O ¡neter(afh van de toegepaste freguentle
ff a3tJ3tt%'tta¡r¿ is het spoorrerais bekrachtisd.
Het valt af bii ied.ere voedingsstoring maar ook als het
spoor wordt kortgesloten d.oor bezetting van het betreffend.e
spoorged.eelte.
De wielen en assen van de 10c of d.e trein verbind.en clan de

beid.e benen elektrisoh met elkaa¡ d.oor. Hierd.oor worclt de

a¿n het spoor verbond.en spoel van het relais nagenoeg stroom-
Ioos gemaakt of d.e afstemming van het cicuit wordt zodanLg
verstoord dat het spoorrelais met het verzwakte veld. niet
bekrachtisd kan blijven.
Het spoorrelais heeft door zijn constructie (ctie op grote
strooirgevoeligheid. gBricht is) weinig ruinte voor contacten.
Om meer contacten beschikbaår te hebben on over d.e d'iverse
oircuite te verdelen worden herhalingprelais (mnts) toege-
past.
Eet 1e herhalingsrelais, ùt niet op elke beweghg van het
fijngevoelig spoomelais tnag reagerenr.is vertraagd' aF trek-
keia-gpmaalct. Au" vorgend.e herhãrers (rnen, [1p3R enz) ziin
van trèt norrnale t¡rpe. Door de vertraging in cle IFR bereikt
men dat deze ÍIPR én af zijn volgers (lPen enz) aiet ten
onrechte aa¡rtreklcen a1s de tR even a¿¡trekt.
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Dit laatste lca¡r voorkomen a1s de trein een moment slecht
contaot r¡a,akt met d.e spoorstaåf (aoor roestr zand.r papier
ea d.ergelijke). Zou d^a^n ook de 1IFR a¿¡¡trek)cenr da¡ zon b.V.
wisselvtijmaklng het gevolg kunnen zijn.
In par. 1.4.3.4 is d'e betekenis va¡r de spoorbzettings-
lanpjes, die de geîsoleerde secties op het tableau signa-
Ieren, eI vermeld.
In pa¡. 2.1.3.2 is aangegeven hoe via een DSIlKR<ontact bet
spoorbezettingpla¡np je geschakeld word't.

Eij de Neclerla¡rt[se S¡loorwegpn worden gefsoÌeerde -€poor-
schakelingen van verschillende aa¡d toegepast. Iþ soh¿-
keJ.ingen versohillen niet alleen omd¿t enkelbenige en
d.ubbeÍbenige isolatie wordt toegepagt, maå¡ zij zijn ools

verachillend. naar gelar¡g zii el d.a¡r niet betrekkirg hebben

op Eporen in of buiten Eltt-gebied. of op Êporen ùie va¡ allB
oi¡-voorzien. AIs zocùanig kunnen de cirouits een 50 Hz-
of 75 Ez-voed.ing hebben. @ d'eze va¡iaties word't in d'eze

cursus niet nade:r ingegaan.
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12. De overige Eig¡aþringgq

In verschillende voorafgaa,nde hoofdstt¡kken is er¡kele nalen
d.e signalering behand.eld die het gevolg Has van een gegeven
co¡nnand.o of een wijzig'ing in de situatie op het stations-
emplacement of ,lae-buiten.
Zo hebben we aI kernisgemaakt uret d.e rijze waå¡op rissel-
sta¡d.en en risselvergrendelingenr seinbeelden en spoorbe-
zettir¡g word.en gesignaleerd op het tableau.
Dit tableau geeft ten behoeve van het bed.ienend. personeel
nog een a¿¡rtal andere meldingen, door s¡idd.eI van Lampjes,
wa¿rntraa een a¿ntaI hieronden besch¡even rordt

aankondiging a. de aankoncliging van een trein.
Iþ bedoeling hiewa¡ ie uiteraard d.e beùieniagsnan erop
attent te maken dat een trein nadert. Dit gebeurt zowel
cloor mid.del va¡ een zoemer als met een lampje. Eij het
traùitionele tableau is dit larnpje (gpel) genonteerd. in
de a¿nkondig'ingsknop (zie foto flnAu) "n 

bij het keuze-
knoppentableau aLs apart la¡npie asngebracht r'?tiJ het
seinsJrmbool va¡ het inrijoein (zie foto 20 tqn).

naat¡dett

In het laatste geval is het aankonctigingslaropje a^a¡ge-
sloten op een 2{ volts lqripperspa^nning.
Bij het traditionele tableau zwijgt de zoemer als d.e be-
dieningsma¡¡ de aankondigingsknop dl¡ukt en het aa¡kondi-
gingslanpje d.ooft als het sei.n, Iraa¡op de a¿¡¡kondigrng
betrelcking heeft uit d.e sta¡ËL ttstopn kont.
Bij toepassing va¡r het keuzeknoppentableau zriigt de zoemer
cloor d¡r¡lçteÃ vanr d.e seinkriop van het imijseia; bet lanpje
d.ooft als bet bed.iencle ir:rijsein uit tle stand rtsf,epn kont.
0p d.e aa.nkond.igingsschakelingen wordt nader ingegaa.n.

b. IIet lampje n¿¿¡'dsrr, behorend. bij één va¡r de enplaoementen
gaat met wit licht brand.en als een eterk ver¡oínd.erde
overgangsweerstend. naar aard.e ontstaat van kabelad.ers
Afwf sselend word.en perÍod.lek de plus- en ninziJde van
d.e batterijen via een controlerelais aan aerde geIegd..
Zou plus of min van een batterfj (öoor een slecht ieo-
Ierende kabelader) aan d.e aard.e liggen dan zal onrnittdel-
IiJk na verbinding van d.e andere pool aan het het
controlerelais d.1t relais aantrekken.
Dit laatste wordt gesignareerd door branden va¡r het ritte
larnpje (zie foto 21n¡rr).

c. Het rarnpje trstroomvorbrzieniagr kan branden met rood. knipper-

POR , gevolgd door d.iverse pOpRrs, af (zie tek. l2).
De sch^akeling 

'a^n 
tek. 32 la¿t zien d"at dån het larnpje

.....P08¡ d¿t op de batterijvoeding va¡¡ 136v is aangesroten
gaa't branden met knipperend rood richt. Dit rarnpje heet
op het tablea¡¡ trstroomvoorzieningtr (foto 21r3r)r

d. Bij ieder emplacement op het tabreau is ook nog aange-
bracht een la.rapje *codegeve:rt. Tek. ll ra¿t d.e schakering
zien van het lampje CÏ8. Het is aangesloten op de 24
voltsvoed.ing en gaat met rood richt bra¡rd.en zod¡a de cod.e-
gever FE-{T of het ood.evolgrelaie, de FE-{R, gestoord, is.
De schakeling op tek. 33 la¿t zien d¿t dan altijd d.e
cFtsPR afvart. Een verbreekcontact van de crtspR schåkert
het lalpje.ttcod.egeveril dari in. (Zie ook par. 1.3.4 en
foto Z¡r6n).

voo¡zienine

-

stroom-

cod.eÁ¡ever

-
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e. Ilên la¡npje frwissels rrrijmakenn (POIE) is per emplacement
aanwezig. Het is norma.al ged.oofd. en gaat met g?oen licht
branden zoðra de POSR afgevallen is (zie tek. 32) en tevens
de POPBSR af is en de POPR op.
Zodra door e ea voedingsstoring één va¡ de POPRrs afvalt
valt ook d.e POSB af. Wa¡rneer d.e voeding weer terrrgkomt
en dus d.e afgevallen POPR weer is aangetrokhen word.t de
keten voor het Ia¡npje POIE gesloten en gaat d.it met
groen lioht brand.en.
Iþ bed.ieningsma.n ziet ùit en weet uit de B-voorsch¡iften
wat er gebeurd is. Hij ziet na¡nelijk niet alleen het
groene la.npje nrissels vrijmakenrt bra¡den maer hij
constateert ook nog:
1. dêt alle seinen rrstoprt tonen
2. det d.e vergrendelingsla¡npies brand'en

(t:.¡ wegvallen van d.e spanning worden de r,¡isse1s¡ ver-
grend.eld.; hoofd.str¡lchen ) en 8).
Omd¿t de wissels vergrendeld ligepn drukt hij d.e lorop
r\rissels vrijmaken (toto 2lttptt). In het schema van
tek. 32 zien we d¿t een contact van deze knop is opge-
nomen binnen de opkomketen r¡a¡¡ d.e POPBSR. Dit contact
word.t gesJ.oten en de POPBSR trekt a,€¡ en vormt een
houdketen. Het gtoene ta¡¡pie dooft nu.
Een POPBSR<ontaot schakel.t het tijdrelaie P0ÎF,R in.
0m te garand.eren d¿t aIIe wisselvergrend.elingsschake-
Iingen in d.e rusttoestand zijn gekomen en aIIe door d'e

storing afgevallen spoomelais weer zijn aangetroklcen
trekt pas na 2O second.en deze POIER' gevolgd d.oor de
POSR, aan. De POSR schakelt d'e ASR-812 voed'ing inr aI
gÞnoemd. in hoofd.stuk 8. Tevens za'L de POPBSR weer af-
ValÌen. AIIe ASR/IER schakelingen krijgen nu spanning
en a}le vergrendelde wissels komen nu na 120 seconden
rmijr sLits ze onbezet zijn. AIle ci.rcuits zijn clan

weer in de normale toestancl terrrggekomen.
De RElG-contacten ziJn van de gelijþichter-bewakin6relais.
Mocht een \¡arl d.e gelijklichters uitvällen dan ga¿t het
ta^lrpje nPOErr bra¡rden.
Het nRH n¡ POPRrt heeft hier d'e functie va¡r indicatierelaÍs
en sohakelt niet cle P0SR af.
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13. Voedingen eg ringleid-ingeg

13.1

13.2

13.3

d.inmea

Uit de voorgaand.e hoofclstukken is het duictelijk geworden
d¿t de voor de opbouw va¡¡ de NX-beveiligrng nod.ige ele-
menten (reIais, trafof s, Eotoren, siSnaleringsappa¡atuut,
enz) voeùing nod.ig hebbea om te kunnen functioneren.
Die voeùing moet, afhankelijk van het doelr va¡ verschil-
Iende soort zijnz gplijk- en v¡ísselspanning van verschil-
Iencle waarden, zowel continu a1s knippereud.
In een NX-beveiligi¡g treft men d¿¿¡door aan:
- ¡r'isselspanningen va¡r 11OV en 24V

- gelijkspanningen van 136Vr 28V en 12V.

In de regel is de energie benodigû. voor een NX-beveiligrng
afhonstig uit 6én va¡r de onderetatione voor d.e energievoor-
ziening (nr). IÞ spanning van 300OV wordt ourlaaggetransfor-
meerd, na¿¡ ll0V.wisselspanning en deze wissel.spat¡f¡ing is een
va¡r de belangriikste bronnen voor cle beveiliging. Deze
voeùing word.t geleid. na¿¡ de trafobord.en van de relaishuizen
en naa¡ cle relaiskaeten.
Ze wordt ¡a¡r. gebrrrikt voor d.e voeding van velerlei rissel-
stroomschakelingen:
. de gefsoleerd.+poorcircuits

de trafors van de seinlarPen
d.e grend.elschakelingen
d.e afsluitlantaarns, stop- en wiseellar¡ta¿¡ns

Op

de overwegschakelingenr etc.
deze 11OV r+isselspalning (in ae NX-beveiliging in het

algeneeu aanged.uid als B,K 110 en NX 110r waarbij de B de

ene en d.e N de a''dere tþoo1tr aanduidt en de X staat voor
w¡sselstroom) is ook d.e P0R-schakeling aangeeLoten ùie in
hoofdetuk 12 is begchreven.
Tek. 34 gpeft eea overzicht va¡r d.e indeling van dit ged'ee}te
van de voedingo

ook de voed.ing voor de geinen is dus¡ zoals hierboven aI is
vermeld, afkomstig uit d.e AX/nXt1g-groep. ¡et installatie-
ged.eette d.at bestemd. is voor d.e seinvoeùing word.t aangeùrid
met behulp van een extra letter: d'e E¡ die volgens ôe ge-
bruikelijke s¡ruboliek betrekking heeft oP trIa¡nI¡ñ of rrver-

lichtingn. I)eze letter E zien wij dus verschijaen in alLer-
Iei voedingsaanduid.ingeu d.ie bii seinen en andere lichten
wo¡den toegepast. In tek. 34 en 35 treffen we da¿¡door aan:
SEEfi 110¡- voor de cijferbakken

ten en richtingseinen

ta¿¡ns - stoplanta¿¡ns

EEX 110-- voor de eeinen
FEBI 110¡- voor seinen die knipperlioht tonen
(f)AnX 11O- a1e cle retou¡ va¡ deze voedingen

AI deze voed.ingen worden toegerroerd. aa¡r het voed.ingsrek.
@ d.it rek (zie ook par. 13.6) worden de voeùing€n gloeps-
gewijs gesplitst.
De seine¡ d.ie tot cle NX-beveiliging behoren zijn geen vorm-
seinen r¡aa¡ lichtseinen. De informatie d.ie ze aan de machi-
niet geven is gebaseerd op d.e kler¡¡en van het licht d¿t
d.oor d.e 1arnpen word,t uitgestraald.
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Kleuren moeten ook bij helden zorurig weer goed' kunnett
word.en yraargenonenr zonder dat bii de waa¡nemer enige trii-
fel optreedt. Iþa¡oru vorden seinlampen van een vrij groot
vermogen toegppast in combi¡atie net speoiale lenzen clie
gerichte lichth¡nd.els leveren.
rs Nacbts kan met rninder fe1 liobt voletaa¡r wordea.
Da¡¡on wordt meestal een dimeohakeling toegepaatr waa¡l¡an

fototableau

volselais

-

storl¡e
codeßever

de uitvoering in tek. 36 1s gegoven.
De sohakelaar, wa¿¡nede op de ged'imd'e spanning wordlt opge-
schakelct is aangebracht op het tablean .(zíe foto.2lngn) en
heeft als bijschrift¡ seinverlichti¡g (Uoog/fa¿g). Uit cle

tekening blijkt d"at bii omleggen va¡ d'e sohåicelaa¡ naå¡
omlaag de DIITIR a¿^ntrekt. Een rna¿kooatact van d,eze DIMR scb¿-
kelt ¡tc tussen EÐ(110 en E{X110 aa¡gesl,oten ùin-sc}rakelaa¡
otr. E€1¡ heel contaot hiena¡ schakelt de spaartransfornator
ia, d.ie verlaagde spa¡¡¡ingen EBX, EtsT/S en SEBX levert.
De beclieniagsnan 1n d.e post ueet uit Sein¡eglement en B-
voorschriften rua¡¡¡reer hij de seinverlichtingsschakelaå¡
moet bediênêtlo

In boofd.str¡k 12 pa¡agra^af ct ig aI iets gezegd over d.e code-
g€ver. Deze codegever is een zeer Epecia¿] appara¿t va¡r het
I¡p" *r""r een n2-nelais (foto.z¿). Het is een elektro-o¿oha-
niscb.e oscillator aangesloten op 12V-gBliikspanqing en het
sluit ea verbreekt in een vast en consta¡t ritne zijn
contacten.
In tek. 33 is d.e schakeling weergegeven. llienrit bLiikt dat
de appa¡atur¡¡ va¡ d.e codegever op de EÐt/E$:r 110 is aa¡ge-
slotén en dat de uitga¡g een intermitterende spa¡¡ring ople-
vert. ¿ie IEBX/FEIX 110 is genoemd.
Deze AEBXÆEIJC 110 worcl.t gebruikt on in d'e diverse seinen dê

seinbeeld.ea ttgeel fI[ en rrgroen fl[ te tonen.
Het is uitera¿¡d noodzakelijk te controleren of in d'eze spa¡-
ning inclerdaad d.e itknipperingrr aanwezig is.
De t<nippereade 110V word.t d¿aron toegpvoeril a¿n een trafo-
eplijleichterschakeling (aa¡repdÉ¿ met IE4R/TC) d.ie een

relais voedt. d.e EE4R. Dit codevolgrelais stuutt in een
dubbele 

"^atrlúitschakeling 
herhaLingerelais CtrPR en CEBFR'

Door de "p"'"i"I" 
schakeling va¡r deze relais (een afgevallen

CFFR scbakelt ook cle CEBPR uit) za1, als de CR uitnalt en

in één van de beide eiadsta¡rclen blijft stilstaå,n¡ altijd
cte CEBPR afuallen.
ttant:
a. blijft het cR-maakcontact gesloten da¡ l(Itiiet tte oEBFR

geen voediag van cle 812 en valt d't'¡s af '
t. úti¡ft het CR-verbreekcontact gemaalct dan valt d.e CFFR

ae ui¡ gebrek a¿n voeùing. Het ctrPR-contact in de tak
na¿r áe-C¡tsPR+poelen verbreekt dan en ook nu va"It cle

CEBPR af.
De CEnpR valt clus altijd af als ile oodegever uitvalt.
Daa¡or¡ is een controlecontact van de QITIPR opgeuomen in:
1. de ¡U-312 voed.i.:rg (zie ook par. 13.5)
2. de signalering o; ùet tabLeau (zie hoofdst'k 12 par. cl.).

AIs d.e 
"õd"g=v"r 

IE4T norrnaal werkt echakelt dus cl'e EE4R

in een vast ritmê oln¡
De CI|PR trekt aan en in d.e tak naa¡ cte oEBFR word.t het
CIlPR{aåkcontact ges loten.
IÞ FE4R schakel.t om en nu kan cle cflBPR a¿ntrek]<en.

schakeling
cFPã7ffi-R
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Iþ C¡PR d¡eig:t nu af tc vallenr maa.r de vertraging lraarmee
dat geber:rt is zo groot d¿t ôe FE4R intusse¡ weer is om-
geschakeld.
Hetzelfcle geJ"d.t voor de CEBPRT zodat beide relais continu
aangetrokken blijven a1s d.e EE{R regelmatig blijft
omschakelen.
Het aangetroklcen zijn va.n cle CFBPR ls dus een bewijs
van het goed. functioneren van de codegever.

Voor de voeding va¡ de NX-epparatur¡¡ worden ook diverse
eeli jkspamingen gebruikt :
8136/N136 voor de wisselstellere

voor dverwegbomen
voor rrisselverwarming

fdstuk 12, par. C)
elingen
elingea

Iþ 136 vol-ts voeding wordt naa¡ de klemmen A1 en A2 van het
voedingsrek gÞvoerd. Een a¡npèremeter met shr.¡¡t is op d.it
rek gemonteerd om het stroomverbruik va¡r de wisselstellers
te lic¡nnen meten. De 8136 is in æglg gesplitsts per vrissel
1 groep met veiligheid 104 en 1 groep met veiligbeicl 104
voor bed.iende overwegbomen.
Iþ¿¡na¿st is een gloep beveiligd met 6.À-veiligheid voor de
elektrische wisselverwarming en een groep met 6A-veiligheid
voor d.e signalering van de gestoord.e voeding.

æ Yt/Ct/tttZ8 is aangesloten op de klemmen AtrA6rA? en À8
van het voedingsrek.
Aa¡r ied.er J-relaisrek wordt een aparte groep aangeslotent
zodat op ied.er rek een BL r CL en NL aa¡sluiting aanwezig is
respectievelijk op de klemmen Flr S en tI in het t{-blok
(zie tek. 1 ).
Op de 812/ñ12 voeding zijn d.e circuits van de B-relais aan-
gesloten, de veiligheidscircuits dus. Zoals aa¡r de B-relais
strenge constructieve eisen word.en gesteld omdat ze bela^ngrijL
ke veiligheidsfn¡rcties hebben, zo worden ook a¿¡r de diverse
voedingsgroepen van de 812/N12 Sroot belang gehecht voor een
goed, functioneren.
De tek. 38 epeft de splitsing in de volgend'e groepen aå¡r:
ASR-812 voor de â,SR/mZn-circuits
FU-812 voor d.e GR-circuits.
BüfP12 voor de r,risselstand¡elais
812 voor de overige circuits.
Voor d.e ATB-voeùing is nog een apa¡te g?oep gesohapenr ùie
via Cll<ontacten weer gesplitst is in tfe fp6-fi2 - EI20-812
d.e ¡'180-312 en de F220-812 (zíe tek. 39).

De ÀSR-812 voecling wordt gebnrikt om de cirouits te voeden
d.ie in hoofclstuk I zijn besch¡even en die tot d.oel hebben d.e

wisselvergrendeJ.ing in stand te houden. 0m te bereiken dat
d.e wissels niet sponta^an rmij komen als d.e spanning even lreg

valt en da,n weer va¡zelf terngkomt zijn de reLais va¡r d.eze

schakeling a"angesloten a¿¡ d.e å'SR-812 voeùing.
Het aant¡ezíg zijn van deze voeding is n.I. afba¡¡kelijk van
d,e POSR.

In boofd.stL¡k 12 (p"t. e) is al beschreven d.at cleze POSR

(waarrran d,e schakeling te vinden is in tek. l2) pas weer kan
aa¡trekken, aadat hij door voedingstoring was afgevallenr a1s
de beclieningÊBan ile knop rhrissels ìrnrijurakentt dn¡kt.

1 3.5.3
biizondere
voedingen
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Pas d¿n schakert een contact van de P0TER na zo secondea de
POSB in.
Door aa¡rtrekhen va¡ d.e POffi:
- komt d.e Affi-312 ringleid.i-ng weer onder sparuring
- valt d.e POPBSR af gsvolgü. door d.e POTER

- vormt d.e P0SR een eigen houdketen.

De ¡C-812 voedilg voed.t d.e ci¡cuits va¡ cle GRts van de
seinen. Een GR mag aIleen opkomen als Ìre erop lcr:nuen rekenen
d.at d.e knipperspanning aarmezíg is itie aa¡r het sej¡ het
seinbeeld. trgee1 ELrt moet geven.
Zou die trknipperingft zijn weggevallen en zou d,a¡r tocb de GR
opkomen dan zou ten onrechte het seinbeeld. rrgseltt getoond.
word.en. Het is duid.elijk welke gevaren dit irrhoudt.
De werkir¡g van de sohakeling die de CEBPR etur¡rt is na te gaan
ia tek. J3 en aI uitvoerig beschreven in pa.r. 13.4.
De conclusie was d.at de CFtsPR altijd afValt als d.e codegever
uitvalt. l[er controle is d.aa-om vóór d.e FC-812 voed.ing een
contact r¡an d.e CEBFR opgenomet¡. Het gevolg is d.ust
g66n cod.e - eéén rc-312.
De belangrijke risseletandrelais NHPR/RIJPR worden gevoed. door
een aparte gtoep van de 812.
Eet cirsuit r¡a¡¡ NWpVnWpR is a1 besch¡even in d.e pa¡a€ra.f,en
5.2.5/5.2.6. Þa¡!,íl zal- d,uidelijk zijn dat d.e f\rnctieã van
deze bela¡rgrijk genoeg zijn om alle Nt{P!,/RWPR-oirsuits per
groep va¡ 10 rissels apart te voeden.

In d.e tek. 1 en 2 is te zien hoe d.e verschillend.e voed.ingen
op het voed.ingrek en op d.e relaisreklcen op klemmen zijn ond.er-
gebraoht . Deze klemmenindeling is t¡¡ifom en dus voor alle
reLaishuizer¡ d.ezelfde. Op ieder ¡elaisrek worden d.e d.iverse
voedi-ugen va¡r de voed.ingsklemren doorrrerbond.en n¡¿¡ d.e z.g.
blauwe klemmenblokken in de rrnif,s.
Ook hierop is een vaste indeling gemaalct en wel zo dat alle

voed.Íngen een pla¿ts vind.en op de A- en B kle¡nmen
(zie fis. ))
Fis 5

Indeling A en Blclenrnen
Blauwe klemmenblok

lþ cnr nze

lþ.'
lÞ*

28

28 crN N 28

PC

ìfc

Van deze klenmen uit gaan ringleid.ingen langs aLle pr:nten
in de u¡rit wa¿¡ deze voed.ingen nod.ig zija. De eindpuntea
va¡¡ deze ringleid.ing zijn aangesloten op 2 klemnen op d€
blauwe strook (zie fig. 5).

13.6

voeùinAen oþ
relaisrekken

13
14

1Þ

tÞ
l3'

BL
3L
BT
BT
BL
ET
BL
BL
BL
BL

lþBr 28

17
18
19
20

7Þ*

A¡,
AL
Ât
AI,
ÂI.,

å¡',
â1,
A.t
¡¡.
ÂI,

^tAT 3i å1,**



op prxrten van d.ezelfd.e spa.ruring op éCn rek word'en ook
in een rj¡rgleicling over het hele rek net elkaa¡ vep
bonden, zod.at gelijkgena¿¡de klenrnen van verschillencla
r¡nits in 66n rÍng zijn opgenomen.
Op soortgelijke nanier zfjn ringleid.ingen guvortd' tlLa
overeenkonstÍge voed.ingspunten vsn alc versohLl]enclc re-
Iafsrcldcen met elka¿¡ doonrerbJnden.



14. Speciale sch¿kelingen

14.1
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circrrit volgens tek. 4O Êchema @ongozct.
zonder begrn- en eind'gedeelte

In atit hoofdstr¡k zulLen speciale circuitE beschreven
¡¡orden die eigenlijk uitzond.eringssituaties ?oor de l{X
betekenen en daa¡om in dit boofd'sttrk apart zullen worden
behandeLct. Deze circuits zijn achtereenvolgens:
14.1 Voorkeulsrorteg
14.2 Doorkoppelen van seinen
1 4. 3 tbeina¿¡¡kond.i ging stations
1 4.4 Grendelschakeling
1 4. 5 $top/doorschakeling

Voorkeu¡-routes

In cliverse situaties i8 het mogelijk om va¡ een bepaa.lcl' sein
eea bepaald. spoor via meerdere rijwegen te bereiken.
Eet moet duid.elijk zijn dat maa¡ 6én rijweg ingpsteld. k¡n
en må€ worden. Ou dit nu vast te leggen norde¡ zo$o voor-
keu¡erouteg van te voreu vastgestel.d. d.w.z. er komt steeds
d.ie rijweg tot sta¡d. clie d.e voorkeur heeft gekregen.
andere rijwegen d.ie ook va¡r dat bepa¿ld.e sein na¿¡ il¡¡t be-
paalcle Epoor leiden worde¡ facr¡ltatieve rijwegpn gpnoemd en

komen a1leen tot stand indien de voorkel¡¡sroute niet tot
eta¡d lca¡ komen. In het voorbeeld op tek. {0 zijn twee
routes rnogelijk van .sei¿ 4 na¿¡ sein 10 en wel é6n via wsl
ìÃZi-k";r"* t"r JA,/B rccrrt en éán via wsl 1Aþ recht en

JA/B krom.
Hei vastleggen van zofn voorkeureroute geschied. reeds in het
voorbereid.inpcircuit d.m.vr êêtt T? relais of een speciaal
YR: het YZR inùien båt met d.e norrna¿} toegBpaste lÍR niet lc¿n.

SteI dat route 1 de voorke¡¡¡sroute moet zijn da¡ worcit hetvoorkeur-
route 1

voorkeu¡-
route 2

voorbereidings
(Uier getekend
Dit is no¡ma¿1
wissel.

) a

met de lll in d.e rechte tak van een uitgered'en

Bij een instelling \ran sei-n 4 na¿r sein 10 zal- altijd' d'e

5Bi,R opko¡oen en deze za]- dan via zijn back+ontact d'e route
íi" r"i 5A/¡ krom afschåkelen r¿a¿¡d.oor bier altijd. een riilteg
via route 

'1 
za]- worden vastgelegÈ inùien aa.r¡ aIIe oontrole-

voorwa¿¡den word.t vold.a¿n (g""o rijweg ingestelcl rra¡raf sei-n

6 of vanaf sei¡ 2 na¿¡ sein 10 enz).
lÍil.}en we echter route 2 als voorkeu¡sroute d¿¡ moet een

extra YR het YZR relais worden toegepast dat in een spe-
cfale r:nit (Z-urit) word.t ondergebracht.
Route 2 biectt de moge Ii jkheid. van geLijktijdig i¡ste1len
va¡r d.e seinen 2 æ 4 met resP. d.e rissels I en ) aturorrnaal.
Het TB-ged.ee1 te va¡ het voorbereidingscircuit wordt'la'
volgens tek. {0 schema zet. Bij het d.¡r¡ldcen van sein-

j ge in 10 komt in e1k geval cl'e YZR oPknop 4 en eindioroP bi
via backcontact JA'fB NNP2R.

Het i.s mogelijk dat ook cte 5BTR a¿¡rtrekt. Nornraal gesproken
geber:rt dit niet. AIs het YZR a¿¡rtrekt verbreekt een back-
contact de route via wissel 1 I/B krorn en zou de JBTI weer
afschakelen. Een frontcontact va¡r d'e YZR schakelt d'an

eigenlijk d.e route 2 in via Ysl- 5A/B krom.
Door deze schakeling za]. dan ook altijd route 2 word.en inge-
steld indien er geen strijd.ige rijwegen zijn gevraå€û.
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fudat we bier te maken hebben met e en r:nit systeem waerin
iedere eein- ea w'isselunit een va¡¡ te voren vastgestelcle
indeling heeft (in wisse\urits hebben cle lfR een vaste plaats)
moet voor situaties a}s de besprokea voorkeu¡groute 2 een
extra TZR toegepa"st lúorden.
Iþ voorkeu¡r-route 2 zou ook vastgelegû kunnen Yorèen door
d.e 58ffi in de lcomme tak te pla¿tsen en de recbte tak vie
een backoontact af te schåkelen (zie bienoor klassieke t{X;
Bst. 1.21 par. 2.1.6).
Om d,e voorket¡¡routee 1 en 2 voor de a¡dere rijrichti-ng vast
te leggen $ordt da.n voor route 1 een Y4 gemaakt. (Aa ¿it
zeLf nz door het Vtc bienroor op te zetten).
Doorkoppelen van seiaen

Doorkoppelen is een bena.ming ia het NX+ysteem die het volgen-
d,e aangeeft: i{a¡neer een treinbeweging over enke}e aanslui-
tend.e ri¡""gen zal leiden da¡ heeft de bedieningsnan ôe moge-

lijkheid. d,oãr het d¡r¡klcen van de eerste seinknop (teginknop)
en iùe Ia¿tste eínclkuop cle aa¡rsl,uitende rijwegea in 6én be-
dieningaþa.nclel,ing in te stellen. Voor d'e verkla¡ing hierva.n
gaa^n wð voor de eenvoud oa¿¡ uit van twee aa¡¡sluitend'e rijrc-
þn met dén cloor te koppelen sein. l{e maken hierbij gebruik
var¡ de situatie en de gchenarg van tek. 41. 0p ùe tek. zijn
in sommige gevallea va¡¡ de r¡nits alleen d.e i¡t- en uitgaand-e
klenmen aang€geven. Voor de elementen clie hierin voorkomen
word.t verrezen na¿¡ de volledig getekende rurits va¡r het Voor-
bereid.ingscircuit (zie tek. 1O).
He gaan ãu instellèn van sein i2 richting yrije baan (tegen-
sein 2) met seia 6 als doo¡ te koppelen sein.

Voor hei d.oorkoppelen wordt gebuik gemaakt var een ertra
relais het )g(il dat wordt genoemd aaar het door te koppelen
gein dus hier 6TIG. Iþ echakelingen van voorbereidi:rg en

voltooiing gaå¡ er d.an uitzien zoals tek. 41 aa.ugeeft.
De bectieningsma^n d¡ukt eeinknop (teginlcr¡op) bii sei¡ 12

(noroale becliening), gevolg d'e 12GLPR trekt a¿¡¡'
(zie tek. 4 en 7). Na 12CLPR word.en voorwaa¡den van wsl 3

iecontroleerd en'kijken we in nit SG6 of 6u¡p a'f ie (g"*
rijweg ingesteld van sein 2 of 4 naå¡ se

Nu-komen ne in sei¡ unit sGlO ôie voor d geecbikt
is gemaakt. Na controle lomfn/CCtæR af ling
vanaf sein 10) gaå¡ we vía de klemmen D1 rqer-
bindi-ns aangptrácht t.b.v. d'oorkoppelen) act
lOll(R t"æ Lt"r 12. Sinclknop voor sein 6 gedrukt
en de 1oÐCR kan dus gþ! via de normale weg aantreÌçlcen.
Vanaf klem A2 in r¡¡it SGIO coatroleren we achtereenvolgens
dive¡se voorwaa¡den in de ve¡schilLende L¡nits'
iõAN'¡Ig¡ (eectie 104Ít noet vrii ziin)r U¡¡rn (ws1 3A bedien-
ba¿¡ en secties van gein 12 tot en net ws1 3A moeten rnij
zijn ¿us geen rijweg ingesteld, vanaf sein 12), l¡npR (wissel
I nier reeds ¡<¡.ãå Ë".;sô), A6SKR (sectie A6i uroet rnij zijn).
Na deze controles La¡ dBl¡ het doorkoppelrelais 6Xffi' opkomen

in cte z-rurit via gesloten backcontacten va¡r 6gGLP2R (seia 6

mae niet d.oorsekoppeld word.en als deze reeds ingesteld. zou

zijn voor Cütft) .en 6CLP2R (sein 6 we niet aorma¿l zijn
bed.iencl).
O" ef<n'blijft op via eigen frontcontaot ¡a¿¡ cle CL28.
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2AXR
a^antrekken

aantreklcea
CCTPR

afschakelen
6XT(R

14.3

alAemeen

binnenrijden
aanKonct-
g1ngËge01ea

a¿¡trekken
ANI{R en AER

schaJße1ing

ìtet het a¿¡¡treklsen van ¿e 6mn trekt ook d.e 6FclR aår¡ en
deze schakelt het voorbereid.ingScircuit va¡r cte 2e rijweg in
nat d.an weer zoals hierond.er vermeld, het aa¡rtreklsea van d.e

Ia¿tete .Ð(R hier 2.AJG. nogeliik maåkt. In d'e Z-r:¡it (oog"-
veer midden op d.e b1z) is 6XeR fþontoontact gesloten en via
a^fgevallen 6C-mpen komen we via S¡l I klem C10 en C8 op d.e

2Xág1 (controte Voorwr vrije baån) en da¡¡na in sein unit
s02 waa¡ d.e 2åÍR zal opkomen vie de i¡¡oidd.els gedrukte
la¿tete einclhnop (¡ZP¡).
Het a¿¡trekken van het 2AXR sohatcelt bet voltooiingscircuit
in tussen de seinen 2 of 4 en
Iþ tseede spoel van tde 6 Ct¡R
automatiscbe bediening sein 6

krachtigd. via gemaalct frontcon
C11 en Ct¡ vat SEt{ I en cle pa¡al]eI geschakelde f¡ontoontacten
r¡a¡¡ de 2tXR d.ie cle NI28 doorscbakelen. In de Z-u¡it kont nu
de 6GLp2R op clie er ten eerste voor.zorgt dat d.e 2AÍR be-
krachtigd ¡fiitt (zie frontcontact 6Cf¡Zn in Z-r¡nit niclclen

op tek) en neãmt dus fi:¡cties vanr 6IKPR overr ten tweed.e

"äfr.¡."Ít 
het hele contaot var¡ de 6Ctpen om (zie op tek. links

onder midd.en in Z-r¡nit ) waardoor d'e CL28 via het nu gesloten
ä"ä"""t ac+ 6c¡p2R en a1 eerder gesloten frontcontact 6XKn

aa¡¡ d.e spoelen var¡ de IOAJ(ft komt te liggen rra¿¡door deze ook

aantrekt. Het a¡¡trekken van de 10¡rTR heeft tot gevolg cùat nu

d,e 6trCn afgesohakeld wordt en vertra¿gû za! ga^an af\rallen en

wel om 1OA)Gì vold.oende gelegenheid te g€ven op te konen.
Door bet a¿ntreklcen va¡ d.e 2AlGl ea 10ÀXR zulLen in d'e resp.
voltooiingscircuits op d.e norrnale na¡rier de wissels 1 en 3

na¿¡ cle normale sta¡ù worden gecomrna.nd.ee¡d en de seinen 6 en

12 zullen da¿rna veilig komen via de gebruikelijke schakelln-
g€n (lczp, BGZR, ffi en LR circuit"). op _de 

vgren beschrevea
mar¡iãr kan sein-6 dus bedienci worden zonder het cl¡r¡Ìlcen van

cte bijbehorende beginknop. Rechteboven op de tek. is dan nog

in r:¡ritvorm te zien ¿at indien cle beginknop van sein 12 be-
áie"A is (6Xfn komt ¿a¡ op) d.eze rijweginstelling eergt.afgê-
werkt noet worden voordat sein 6 inlesteld' kan word'en. (eiefat

voor begin- en eindknoP toestel).

0m een beùieninSman aan te geven dat een trein het gebied

nadert waa^rover hij d.e verantwoord.ing heeft zijn enige a"an-

kontligingÞschakelingen toe te passen. Een va¡r deze schakelin-
geo ,ãt hier ¡¡ord.en behand.eld. De aankondiging voor een station
tegint meestal op ongeveer 2 blokken afsta.nd' va¡r dat station'
fij fret M-systeãm 168 (r:nitsysteem), lijn r-ru al-le relais die
r"i ¿" aa¡kond.iging te naken hebben ondergeìracht in een

speciale r:nit een AIO-r¡¡rit. Deze relais zijn J-relais omdat

zã ats niet veiligheidsrelais d.ienst doen. IÞ werking van cle

sch¿keling (zie l,ek. Q) is als volgt:
AIs een tiein het akd-gäbietl binnenri.jdt za]- ín d'it voorbeeLd
secti.e 7O2LT bezet worãe¡ en de ?O2.C,/!tr!(fl (spoorbezettings-
signaleringsrelais) zaL afVallen.
Drri zal- de signalering inleiden n.1. een gesloten
backcorrtakt van ð'e I)2A/BIKR zal via een gesloten
frontcontact X@(R (treinbeweging richting Noorcl; zie hier-
voor paro 9.4 tek. 26) en fþontcontact APSR (hrbudrelaie nan

het naderingsrelais)' ae relaie ÂNNR (naderings-aa¡konèi-
gingsrelais) en AnR (inschaket¡etais a.a¡k. Iampje) doen

aa¡trekken.
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De a¿¡kond.igingszoemer (ANN) zal- ga¿¡r we¡ken via gesloten
frontoontact Àlül[R en het aa,nkond.igingslampje 24tm ,.¡ ^"tconstant geel licht ga¿n bra¡d.en. Het relais APS is nor-
na¿I beicachtigd via een houdketen net eigen contact en
gesloten oontaot 24APB (aankondigingsd¡rrlds¡op ) .
0m cle zoemer tot zrijgen te brengen drukt men de aa¡rkond.i-
giagsknop 24[PB] waa¡door het APSR zaL a,firallen (houdketen
verbroken, opkonketen eveneens verbroken) zodat het AlilfR ook
afvalt en d.e zoemer wordt uitgeschakeld.. Het AER ùlijft
echter aangetrokken via een eigen houd.oirouit met eigen
contact en een frontcontact va¡r de 24ASR (bi¡ sei.nbediening
valt Affi af). Het lampje âS bU.ift d.us bra¡rd'êr¡ Dê trein
heeft lntussen bet blok bezet voor be.t sein (sein 2Q,), Yær-
voor de aankondiging ge1dt. De ?04 A/BflCR is GLu.s a,f.
Hierdoor zal het llG-relais (tlotsignaleringrelais) a¿ntrek-
kea en het Affi za1 opblijven via gesloten backcontact
IO+A,/HTI(f.,. Het E(R-relais ls gemaakt om d.e werking va¡r de
aankonctiging voor een tweede trein nogetijk te maken (zie
verkla¡ine BIG contaotea verd.erop).

Het inrijsei.n 2{ is intuEsen bediend waa¡door 24ASR af is
gevallea en het AER zijn houdketen is laeijtgeraa,lrtr la¡tpie
â3 gaat uit. Iþ trein .passeert sein 2{ en verla¿t da¡r het
Ia¿tste blok clr¡s |OU/$fiß. trekt ]teer aå,nr IPSR kar¡ nu ook
weer aa¡trekken en zijn bouclketen sluitelt het E(R relais zal
vertra"eg$ af\¡allen wa'armee de uitgangseituatie weer bereikt
is.
IÞ fr¡¡rcties va¡r cþ we1 genoemde maar nog niet besproken il(R-
contacte¡ in cle APS en nWar/nm-achakelingen ziju als volgt:
Zoals reeds is gezegd. is het E(R-relaie gemaakt on a¿nkondigrng
vanr een tweede trein mogelijk te maken.
Het HG-frontcontact parallel aa¡r ¡ef |OzúBlKR-flontcontaot
d.ient on de APSR te bekrachtigen als eea tweede trein zioh in
d.e a^ankoncligingsweg bevindt en de eerste trein het blok vó6r
het sein ¡{aa¡op tle aa¡kondig'ing gel.dt verla¿t.
Het KR-verbreekcontact doet d.ienet bij Nl( net A-relais.
In pla,ats van een TOLA/BIY'R wordt een LR toegepast en voor
ae TOM/BIIG komt een BPR.
Deze AR ea BPR ¡¡ord.en beiden over dezelfde lijndraden gestuurd,
vo).gens de bekende nn/run-echakeling.
Or¡d"at ín zorn Echaketing de AR enigszine vertraa¿ù na d'e BPR

opkont ¡ zoud.en de zoemer en het la¡rpie nsve¡rr aarspreken.
Eet E(R--contact voorkomt ùit.
Grend,elschake line
Een grendel op een rissel r¡ordt toegepaet op enplacenenten op
ôie plaatsen ùie weinlg be¡eden worden en zodoende aiet i¡
d.e normale sturing worde¡ opgenonen.
Zorn gfenile1 moet dns apart ter plaatse beùiend word,en n¿d¿t
d¿¿rvoor toesteruni¡g is ver1eeDd.
Een grendel nord.t op de volgende na¡ieren beluntlelcl:
a¡ Toestenrning geven tot ontg:rendelen of toesteming terug

neneni
b. ToeEtenning word.t ter plaatse gÞnonen
c. @endel wordt teruggegeven.

De uitvoering is met grenitelÌoo,p (teg:i.n- einttloroptoestel)
of met grend.elsleutel (keuzeloroptoestel). De eohalceling is
voor beide uitvoeringen gelijk alleen cle signalering ig ver-
schillencl. wat d.e pLa¿tsing r¡a¡r de lanpjes betreft.
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Iþ schakeling voor uitvoering met grend.elknop staåt op
tek.4þ en die met grend.eleleutel op tek. 43b.
Sesproken word.t hier d.e schakeling van tek. 4þl de and.er
spreekt voor zichzelf.
In tle norrn¿Ie toestancl eta¿t de grenclelknop in d'e normal.e
sta¡rd. en is het NIû.PSR relais aangetroHcen via grend.elknop-
contact rlNñ en e en flontcontact va¡ de LAm. (grend'eLaaclerÍngs-
houdrelaie). (Wm¡Sn grendelbrop herbalingshouclrelais voor de
aornaLe sta^nd.). Lig:t het grendeL norma¿I dan is de IÛI.IPR a¿¡-
getrokJcen en d.a€rrneÞ de I{IJ(R (relaie voor de normale etanô
va¡r bet gread.el). Âaagezien in d.eze stsnd' bet.grend'el niet
gesturrrd word.t ís het l{LZR-relais a.fgevallen (grenclel stuu¡-
relaie). @ het tablear¡ is geen slgaalerilg ¡ra¡rr te aemen. De

IampJes LE en l{E zijn gedoofd.

teru-ELeeÆen

-

naa¡
ñãiñffie'

ß¡endeI

Toestemmins Aeven tot oatæendelen

Inclien er zich geen trein in bet nederingsgebied bevindt of
geen rijweg is ingesteld over het grenclel d^a¡¡ ka¡r toesteuming
verleend worden tot ontgrendelen en we1 als volgt:
De I,AR (grendel naderingsrelais) ptus LASR zijn dan aaagetrok-
ken. Door nr d.e grentlelknop om te leggen za\ de l{IrZR a¿ntrek-
ken via gpmaakt frontcontact NI{LPSR (tri¡ft op via bouclketen)
hropcontact FRrrr IIASR frontcontact, spoelen ILZR. Iloor het
aanrtrekken van tle ¡{I¿R zal het hele contact in de signalering
omschakelen en het lanpje ï,lE rvit gaån hnipperen via FKI[24 -
frontcontact WIJ(R - nu gemaakt oontact tftZR - Ianpje ttÞ
KNN24, ten teken dat de knop goed' is omgelegd. ù te voor-
komen dat er rijwegen over het grend'el via ht sein { of 6

ingesteld ln¡n¡ren worden tijdens de grenclelbediening is in d.e

lfbc van de seinen 4 en 6 een backcoutact van de I'{L4 opge-
llom€no Tevens schakelen twee frontcontacte¡ va¡ de lüZR 110V

spa^nning op het a^ansluitkastje bij het grend'el. Þ gaat ataå¡
(aa.nsluitkastje) via de beùieningsknop een Sroene l.a¡rp branden
waarna cle knop doorgedraa.id. t<a¡l worden en de grend.elaragAeet
ka¡r a¿ntrekken eÞvolgd d.oor het af\¡allen r¡a¡¡ het l{WPR-relais.
Het grendel is dan |tbuiten genonenff wat op het tablear¡ als
volgt gesignaleerd word't:
Na a^æãffen NWPR valt ook het !ÙIJG (grenclelstand¡e1ais) af,
het witte }a¡npje op het tablea¡ zal nu net continu wit licht
gaan brand.en, KEf,2{ via afgerral).en nu gernaakt }Jt¡(f,, contact 17 -
frontcontact I{LZR - la¡npie ÏfE - Kt{X24.
E\¡ena1s d.e str¡¡ing van het grend.el wordt ook d.e stanal ervaJl
in cle seinen gecontroleerd. d.m.v. een frontcontact va.n het
tÍLl(R-relais in de Vtc van d.e seinen 4 en 6 uit ons voorbeeld.
De volgend.e Ïra¡ldeLing ka¡ worden gerlaen na afwerking van de

trein- of rangeerbeweging en wordt da.n trhet grenclel teruggevenfr
genoemd. De bed.ieningpknop op het aansluitkastje word.t terug-
gelegd, grend.elmag¡reet ttL valt a,f¡ NIIPR komt v¡eer op en dus
ãok de WLIS1, het lampje I{E op het tableast zaL ¡{eer gaan knip-
peren ten teken dat men buiten kla¿¡ is en d'e toestemning
(sturing) ook weer teruggenomen kar¡ worden en we1 d'oo¡ de
grenclelknop op het tableau lreer in d.e norrnale stand. te leggent
het WLZR zal afi¡al}en, het lampie lllE zal doven zoda,l de uit¡'
gangssituatie weer is bereikt.
Het grenttel ie niet te bed.ienen inciie¡¡ een trein in het nade-
ringSgebied. is of een rijweg over het grend,el is ingestelci.
Dan is ¡¡.1. LAR p}¡s LASR af, waardgor weer cte NllIrPSR. af is
en het onleggen va¡t de grendelknop geen gevolgen heeft
(immers frontcontact NI{PLSR is niet gemaaktr }fI¿R ka¡n ¡ist
komen).

sta¡tl
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Dit niet kunnen bed.ienen va¡¡ het grenclel word't op het
tableau aang€geven door het met rood. licht bra¡d.en van het
LE-lanpje via afgevallen NI{LPSR-contact.
Indien cle trein het naderingegebied beeft'verlaten trekt het
LAR weer aan en daarna met tijdvertraging het LAS .
Nadat het LASR is opgekomen d.ooft het rode larnpje LE op het
tableau ïeer en kan er ontgrend.eld worden.

d.oorschakel haLte rni baan

Deze schakeling is in het NX+ysteem ontworpen voor de sturing
van e en automatisch sein, sta^ar¡d,e tussen een halte en een

overweg. om bij stoptreinen de achter het sein gelegen over-
weg niãt direct te aktiveren wordt dat gecleelt van de a¿n-
koñaiginepweg van de overweg dat vódr het sein lÍgt overbrugd.
Op het bãdieningstableau van het voorgaa¡de station zijn bij
d.ã seinknop van het Laa,tste bed.iende sein twee knoppen extra
aangebracht n.1. een stop- en doorknop.
Het bovengenoentde automatische sein noet voor een stoppende
trein in áe sta¡il rtstopn gebracht worden. Bij bediening van
het la¿tste bed.iend.e sein noet clan ook een stop- of d.oorkrite-
rir:n uitgezonden worden. Da¿¡na heeft de bedieningSman geen

ha.niteling meer te vemiohten war¡t het betreffend'e sein kan

d.a¡r of d.õor med.ewerking va¡ het treinpersoneel of automatisch
(t:.¡ascna*elins) uit cle sta¡¡d' ttstopn worden gebracht'
Uier zat de automatische schalceling behaircleld' worclen d'ie in
tek. 44 is aa¡gegêVêrr¡ Sein 812 iE het sein rraa¡r¡oor deze

schaleling g€rãt en de betreffende relais zijn clan ook naå¡
d.it sein genoemd.
Voor een doorgaancle trein dient met d'e seinJmop va¡¡ het !a¿t-
ste bediende sein d.e d.oorknop gedrnkt te nord'enr bier 812DP3.

Het relais St2UtpSn (Ooor trein herhaling houd¡e1ais) trekt
a,an en vornt een houdketen via een eigÞn frontcontact.
In d.it circuit word.t d.m.v. verbreekcontact van STPSR voo!-
komen d.at cle UItrSR en STPSR gelijktijttig bekrachtigù kq¡nen

zijn, Het verbreekcontaot var¡ d.e B|2STZR oontroleert ilat bij
d¡üklcen va¡r de DIFB-knop het 5IIZR (stu¡rrelais) nog niet op is
en d.us het verkeerd'e PSR word't bekrachtigd'
Na het a^antrekken va¡Ì de IIIFSR trekt het DIZR (stuqpelais voor
d,oorgaatrde trein) aå.n via flontoontact LR va¡r bet 1a^atste

w.issel.
Het goed cl¡nkken vanr de knop DIPB en d e eind.Iorop word't aå'ng€-

grr"ã door het ga¿n branden r¡an het lanrpje DIPE rnet lrrit licht.
in het voorbereid.ingsoircuit va het la¿tste betliend'e sein
zijn frontcontacten van de DTPSR en IIIZR opg€aone¡ na"a¡ verder
is d.e rijweginstelting tlortnâaI¡
De schakeling voor d.e stuu¡fe1 ie YIZR/Sn?'R heeft ten doel on

het nd.oorn - resp¡ nstoprr.4ommando over te tremen en vaBt te
houd.en totd¿t d.e trein rraårvoor het com¡¡ar¡do geldt¡ in zijn^.
g€heer cle Ia¿tste w'isselsectie van d.e ingesteld-e rijweg heeft
verlaten.
voor een stoptrein is cte bed.iening gplijk a€n ùie voor een

d.oorgaand.e treiq alleen wordt nu met begin- en eindloop cle

stoplcrop (Sm¡) gedrukt.
i;;-&'p-sR'lÃioóti"in herhaling houd¡elai ø),zal aantrekkent
indien a¿¡r bepa¿Ide voorwa¿rden is voLda¿n (o.a. eeb ged'eelte

van het voorbereid.ingacircuit en d'e rrrije ba¿n+ontacten) en

een houdketen vormen.
De contactencombinatie XIIR/XSR is vooraan in het (voorberei-
cl.ingscircuit) geplaatst om geen foutieve lampinùioatie te
krijgea.

stoptrein
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Na het a¿r¡trekken va¡r het 8l2SttrSR trekt het stoptreinstuul-
relais (SteSfZn) aan via een frontcontact LR va¡ het la¿tste
wissel in tte rijwegr
Eet gaa¡¡ band.en va.n het laarpje SIIPE geeft ¡reer a¿r¡ cl¡rt stop-
en eindlorop goed. bediiead zijn.
voor een etoptrein moet nu een oommand.o uitgaan na^ar het
automatisohJ sein (tri.er sein 8t2) on bet in de stan¿ ttstopn

te brengÞn.
Elerbij word,t gebruik gemaalt va¡ ê€tl zr$otl. Vffi (VaLve Stiak
R"i*i:";lakerfng (trafsg€ni jze doorla¿tschåkeling).
Het ôomna¡rd.o wordt vóór d.e Etoptrein uit naa¡ het seln bij de

halte overgedra¿en.
Orrer het flontcontact van de 812STZR - het baclccontact van

inisn (rijriôhtine) - backcontaot lRItrR (bezettins la¿tste
,t"""fÀ."ii-¡ "" áontoontect XIIR (tforyri¡) trekt het
812vffi a¿¡¡.
AIs de trein zich op tl.e rnije baa¡r bevindt word't het 812VSR

opgehouden over een backcontact r¡a¡ het zXËR.

Hèî gfeVm is vertraa¿d afi¡allend' on het omschakelen r¡an bet
2XIIR te kr¡n¡e¡r overbnuggen.
Voor sein 812 ziln een paå¡ .e¡tra gchakelingen_genaakt n.I.
óiãSf'I'EA en 812fùZR, een @nm en een aparte 812m-scbåkeling'
Na het aantreklceo van het 812YSR zal de 812m aff¡a1len en Eoot

Eein 812 in de stand stoPo
De trein stopt bij de balte.en heeft sectie 8108T bezet.
Eet 812SSIER gaat nu lopen (8tOlf is-rleer'tz.ii) en sluit na

zekere tijd zijn flontcontaoi in het 8l2S1llEZR- (tf i¿st¡t¡¡re1'ais)
r¡aa¡in oof ¿"-ttolwoorwaa¡den worden gecontrOleerd' d.DoV' dê

81zHzR.
Iþ EZR is als een nornafe ln/DR+cbakeling uitgsvoerd.
Het 812!EZR trekt aan en doet d.B.v¡ €êll backcontaot tle

81ãIffi af\ra1len.
De 812IlR ka¡ nr¡ na €rå¡r tte d¿¿r geetelde voorwaa¡den te hebbe¡t

voldaan, weer a^antrekken en het sein komt uit de etar¡d stop¡

lra,armee de uitgangssituatie reer is bereikt'
teeft d.e rrstopir bétrekking op een vaa de volgende rrije ba^an

ãeinen, d¿n hebben de tussenliggend.e seinen elk een eigen VSR-

relais.
It"i 

"topcosrma.ndo 
rordt va¡ sein tot sein overgedragen on de

stand va¡r het a¡rtomatische sein bij de halte niet te belhvloe-
den voor een naùerende trein ¡raa¡Voor het conna¡d'o niet be-

14.6

d.oeld is.
Aa¡clfoutcontroLe

In deze cursus hoort ook een uiteenzetting te ¡¡orden gegeven

over een a¿¡d.foutcontrolesohakeling. Daa¡ er tijilene het
schrijven r¡an d.eze cursus nog geen duitlelijkheid. bestond'

ore" á" toepassing \ran een goede aa¡dfouteohakeling wo¡tlt
voorlopiS,la¡nogverwezenna¿¡debestaar¡descbåkelingdie
besch¡êvãn staåt ia de NX<r:rsue A-relais'
Tezijnertij<rzaldezecurgusmeteenbeschrijvingovereen
aardiout controles chake ling word'en aå¡gern¡Id'
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15. Relaisbena¡¡ingen voorkomend.e in dit boek

c¡¡R

llorm Push Ðrttm Stick Reley.
ffoud¡elais voor keuzeknop trNornaalr.

Aut Pr¡sh Ð¡tton Stick Relay
Eoud¡e1ais voor keuzeknop tAutomatiecbr

BS Push Brtton Stiok Relay
Houd¡elais voor keuzeknop tfBeperkte Snelheidtt

tmB Push B¡tton Sticlc Be1ay
Houd¡elais voor keuzeknop n[erroepenh

Pr¡sh Ð¡tton Bepeater Relay
HerhaahreLais seir¡knop (keuzesysteem)

R¡eb B¡tton Repeater Repeater Belq¡r
Herha¿lrelais va¡ PFB
Sigrsl Lever Repeater Relay
SeinJanop herhalingsrelais
CalI oa Signa1 læver Repeater Relay
Seinknop herhalingsrelais voor (þel knipperlicht
Iæver þ Repeater Relay
SeinJorop herhalingsrelais voor de etand n0uhoogtt

Iþtection Stick [back Indication Re1ay
Detectie houd¡e1ais afri jdsectie
Detection Sticlc IÞaok Inùication Repeater Relay
IÞ tect i e houd.,åerhal ingsre lai s efri j dse oti e

Signal Indioation Relay
SeinËta¡cl ind.icatie relais
CalI on Signa1 Lever Stick Relay
Seinloophoud¡elais voor Geel knipperlioht

cc¡¡R

I,TTPR

DSTI(PR

GÏG

CCLSR

DSIITCR

Ð(R Dcit Relay
Eind¡e1ais

Route Relay
Rijweg'Jceuzerelais (evt. A of B)

Right llbaffic Special Ind.ication ReIa,J' (.windstreetc)
Rijrichting stuur signalerings relais rechterepoor

¡LEI,PR Left lbaffic læver Repeater Relay (.wincLstreet)
Herhalingsrelais voor rijrichting linkerspoor

Y'R

ATR
BTR

ORFZI(R

NR
âNR
E{R

RR

No::r¡a1 Relay
Wissel-relais t.b.vo Dormale stand. (evt. A of B)

NRPR

åNRPR
E{RPR

Reverse Re1ay
lfissel-relais t.b.v. omgelegde stand

Normal Repeater Re1ay
Herhalingsrelaie va¡r NR rêspo ÂNB, E'lR



RRPR

I,KR
AIKR
BI.KR

}IUCR

TJã(PR

NI,JZR

Rl'¡zR

NI.TæR
RI{ZPR

IrSR

NUPR
R}IPR

ilTJCR
BIæR

NIG
RI(R

00cR

T¡KR

AGZR

-7 1-

Reverse Repeater ReIaY
Herhalingsrelais van RR

Lock Indication ReIaY
Vergrend.elings signaleringsrelais (evt. A of B)

Snitoh Operating Indication Relql'
I{i sselstuur/si gnaleringsrelai s

S¡ritch Operating Inùication Repeater Relay
l{i s s e I s tuur/s i gnal er i ngs herh^al i n gs re I ai e

Normal/Reverse Switch Ûperating Relay
Itorma"af/Omge Ie gü wi s se I stuurre lai s

Norrnal/Reverse Switoh Operating Repeater Rel'ay
Norma^ai/Omgp I e gÈ wi sse I stuur herbali ngsrelai s

Lock Sticlc Relay
Vergrend.elings houd¡elaiE

t¡orrnal/Reverse Switcb Position Relay
Normaai/mgplegd wisselstand' relais
Normal/Reverse Co:respondence Be1ay
formaá/Ongelegd' w'ieselcontrole relais
Normal/Reverse Switoh Indication Relay
Wormaai/Omge I e gtl wi s se I stand si gnaleringprelais

O¡t Off CorresPonoe ReIaY
Re1ais voor de stand va¡r een wissel die niet overeenkont
met tle eindstand

S¡'¡itch Inùication ReIaY
l{i ss e Istanda.anwi j zer

Signal Operating ReIaY
SeiabedieningÊrelais

ESR
nsR
NSR
ssR

TR
AIR
BÛR

3GZ,R

.REZR

.LFÆ'

.RtrR'

tî¿et - liest - North -
Oost - þIest - Noord -

Southr/stiok Re1ay
Zuid/ri ¡richtings houd¡elais

Lock ReIaY
VergrendeIingsrelais

Sienal Operating ReIaY
Seinbedieningsrelais
oRight lra^ffic Operating Relay (.windstreek)
.Ri jrichtings stur'rrrelais reohterspoor

-Left Traffic Operating Relay (.windstreef)
oRi jrichtings stuurrelais linkerspoor

rRight lbaffic Re1ay (.windstreek)
eRi jrichtings relais rechterspoor

oLeft lbaffic Re1ay (.winastree*)
oRi jrichtingÉ. relais linkerspooroLtrlR
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Signal Relay
Seinstuur-relais GeeI knipperlicht
Home Relay
Seinstuur-relais voor CeeI

Distanoe Relay
Seinstuur-relais voor Gnoen

Dista¡rce trLashing ReIqJr
Seinstur¡¡-relais voor Groen laripperlicht
Siepal Relay 60 \ffi/h
Seinstur¡¡-relais voor Groen knipperlicht met cijfer 6

Signal. .ûpproaoh Relay 60 tø/h
Seinstuu¡-relais voor Geel met oijfer 6

Approach Sticl< Relay
Naclerings houd¡elais

lFime Element RelaY
tijdrelais
ÍFiure Element Special Re1ay
Stur¡¡relaie voo¡ 1[m

TÍme Element Oredcing Repeater Re1ay
Nulstard, controle relaie
Appnoach Relay
Naderinge relais
Signal Inùioation RelaY
Sein signaleringsrelai s

Ðrit SignaL lndioation ReIaY
Lijnrelais voor signalering
EEit Stick Relay
Lijn houdrelaís

Þrit lIome Relay
Lijnrelais voo¡r GeeI

Þcit Distanoe Re1ay
Lijnrelais voor Groen

Stiok Relay (automatisch blok)
Ri jriclrtings houèrelaÍs

ltÞaclc Relay
$oorrelais
[baolc Repeater Relay
SB oorhe rhal ingsr e I ai s

llrack Inùicetion ReLaY
Spoorherlralings -s i gnaleringere Iai s

Power Off Relay
Nulspanningsrelais

Powe¡r Off Repeater ReIaY
Nut spar¡nin gs-Ìre rhal ingsre I ai s

Power Off Stick RelaY
NuI spa.nnings -ho ud'r e lai s

Power On lPime Element Rel.ay
ti jdrelais voor nv¡'issels vri jmake¡tt

CA6R

âR

ASB

TER

TtsZR

IECPR

cflG

xcim

xsR

X]IR

xÐR

(?68)ffi_

TIPR

TI(R

POR

POPR

POSR

[R

PqIM
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POPBSR

RFIiR

FE4T

NE4R

CFPR

cræR

DIIIR

Power ftr Pr¡sh Button Stlok ReIaY
úoud¡e1ais voor kaop ¡niesels rrrijmakenn

Reotifier FaÍIn¡e Indioetion ReLay
GeIi jkri chter st orinç+i gnal eringsrelai e

Elashing lite - Code llba¡smitter
Ihipperlicht codegever

Elashing Lite - Correspond'ence Relay
Ihipperlioht codevolgrelais

Code þont Þoving ReIaY
Controle relais aa¡rtrekken.CR

Code trÞont Bacìc hoving ReLqY
Controle relaie aa¡rtreldcen en af\rallen CB

Dimm Relay
DimreLais

... Code lbansmitter (t.b.v. ATB)

7, - 96 - 12o - 180 - 22o codesever

Route Speoial Rela¡r
Etra rijwegkeuze relaie
Èit CoupJ.ing ReIaY
DoorkoppelreLaie

Bloch lnctication ReIaY
BI oksi gnal eringsre lai s

Àpproach Stick ReIaY
Houdherhalingerelais van AR

Announciation RelaY
Nader in ge <"ankond.i gi ngtre I ai s

þproaoh Electrio light ReIaY
Inschakelrelai s aankonùigingslamp je

Âpproach ånnorr¡ciation bell.
lalkond.igi.agezoemer

Norrnal Switch Look Repeater Stick Relay
Houclrelaie voor d.e nor'male stand grendellaop

S¡ritch Loclc OPerating ReIaY
Grend.elmagneet stut¡¡relais
Snitch look Indication Rela¡r
Grenclel etanô sigoaleringerelal'a
Suritch ['ock
Grendelmagneet

Lock APProach ReIaY
Grendel naderi:rgerelai s

Lock Approaoh Stick Re1a¡t
Houd¡e1ais grendel nadering (Un)

Stop lbain Stlok RelaY
$top-trein herbal inga-houdre lai e

... lÞain Stiok ReIaY
Door-trein herbal ings-houdre lai s

75
180

YZR

AER

INN

-96-12O
- 220 CI

XIG

BKn

APSR

Alùl,IR

Ht

THIPSR

WLZR

I{IJCR

l,AR

IÁSR-

Sl'FSR

ITIFffi
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vEa

str4m

SPTBZR

sEzn

u!2R

EZR

YalvefibaÍnstop Stialc Relay
Stop-1¡61n con¡ra¡rôo houd¡el'ai¡

Stop lfain TÍme Eleneat Reley
S-top-trei¡ ti Jtbelaí s

Stop faia Ti¡¡e Elenent Speoiel Eelay
Stur¡r¡el¿io voo! SIt t¡g¡

Stop Ibai¡ Speoial ReIa¡
Stop-trein Etuurrelais
.... lÞal.n $Pecial RelaY
Ibon-trein stuu¡relals
flome Speoial Relay
Speoia¿I seín b€dieningerelaie




