
Voo:ev¡oozrd..

IIet doel valr d.it geschrift is een inzicht te
geven var¡ de seinstelsels en uevei@
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"p d" onderhoud.s- en
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1. lgvg!IiglngÊ:_94_besturingsapparatuur.
= ============ = === == ===== == I

f.1. Ontwikkeling van d.e beveiligingsappaxatuur.
Ter onderscheid.ing kennen we: mechan.ische- elektrische- en
relaisappa,¡atuu¡.
Een d-eel van d.e beveilingingsapparatu'r in ned.erland. bestaat opd-it ogenblik nog uit ¡oecha¡rische irrichtingen, waå.rtoe ook inzekere zin het el-ektrj-sche-stellcroptoestel gerekend. ka¡r word.en.
Hoewel bij d'eze toestellen met hr:n l-i¡realenÈasten, hancleJ-s. Icuk-iesr stellceoppen en treklcers een hoge graad. va¡ betrour+baarheid.
we¡d bereikt, kleven er d.esond.a,lcs a¿' d.eze appa^raten nog wel
en-ige bezwaren met het oog op d.e verlangd.e graå.d van veiIi.gheid..
Zo wo¡d't bv. d.e breuk va¡. een noksch¡oei l¡r- d.e 1inealenkasl n:Letaltijd autonatisch gesignaleerd. en het breken van een trekd.ra¿d.
1! "1 

nenignaa'l d-e a¿nr-eid.ing tot een onger'k geweest.
BiJ d.eze apparatuur is nog sl-echts in geri''g= mate sprake van een
automatische storingsmelding.
Bij de mode¡ne beveiligingsinrichtingen zijn a1J-e mecha¡ische on-clerlinge verband.en en kontroles d-oor el-ektrische vervangen.Er i.s naar gestreefd. om niet al-l-een d-e signalering van ãtoringenzo snel als mogelijk is te d_oen geschj_ed.eir ,a¿r tevens het even_tueel d.reigend.e g€va^a¡ d.at storingen hxrnen v"roorzaken, ,cnnid_-d.elIijk afd.oende te bestri.iden.
De mod.erne apparatur:r ka¡r ond.er één noemer word.en gebracht, d.oorer d.e naa¡r relais-beveiligir€ aan -Ee g€ven.
zij is onve@n met dã noderne ontwikl<elingen ineen spoorwegbed.rijf , wa,a.r.a,za. steed.s hogere eisen aa^ngaand.e snel-
heid., stj-ptheicl, confort e.d. word-en gesteId..
Deze geheel elektrj.sche beveiligirrgen leveren aanmerkel-ijke voor-
d.elen op t.a.v. maxj¡ale veiligheid..
Door snellere en eenvoudiger bed.j-ening en d-oord.at d.e wissels ach-ter d-e trei¡r per wissel vrijkomen, kan ee¡d-er een volgend.e trej¡r-
beweging Íngesteld. word-en.
Hier.rioor wor"rit d.e capaciteit belangrijk verhoogd..
Een kenmerkend. verschil met d.e mechanische bevãiligingsinrichti¡-
gen is het Loslaten van d.e regel om het beheersgebied. va¡r een sei¡r-huis te koppelen aan d.e mate wa¿¡j¡r d.it g€bied kan word.en overzien
en met na¡dceacht ka¡r worrien bediend..
De relaisbeveiliging is niet meer aant d.eze, wat men trad.Ítie zoukunnen noemen. gebond.en. De el-ektricíteit zotgtr ervoor d-at ond.er al--le weersomstand.ighed.en grote stukken emplaoement op afd.oend.e wijzeop een trtableaurt kr.:¡nen word.en overzj-en.
Deze systemen sLuiten tevens d.e nogelijkJreid. van botsingen uit, welkezoud-en lcurueen ontsta¿¡r door het ten on¡echte bi¡uaer-"r"ñ van trei-nen op sporen welke bezet zijn.
Ook kont hierbíj een va^ri. d.e meest a¿ntrekl<elijke kanten van d.e re-laisbeveiliging om de hoek kijken.
Men kan nl. meerrlere seinhu-izen "oud.e stij1" tot édn bed.ier::ings-post verenigen; men kan zel-fs meerriere reraisbeveiligingen met de
d.a¿.rtussen gelegen vrije-baan ged.eeJ-ten tot é6n centiafã bed.ien-i:rgs-post kombi¡eren.
Hienrit vloeit_een mogelijkheid- tot a.anzienlijke besparingen op
meerd.ere gebieden voort.
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1,2. Soorten relaisbeveiliging.
ne na¿m reraisbeveiligin8 wijst er ar- op d.at d.e beveilieins
d.oor nid.d.el van rel_aisschakeiingen g"""ñi_"ato
De ned.erla¡ld.se beneming voor
schakela¿¡rr.
Het principe is vri-j eenvoudig¡ stuurt men d.oor een spoer eenerektrische stroon, da' ontstaat er een na8netisch verd.rJzer, wat zíc.^ i¡r d.e orngevi:rg van d-e 

"poei bevínd.t, za\ aa'ge-troldcen word.en.
.nder de spoeJ- is een (i¡zeren) anker scha-rnierend. opgehan€€n.rs er nu voldoencr.e stroomdoorgarrg door d.e spoel d.an zal het an_ker a¿ntrekken.
a¿n het a¡il<er zijn kontakten gemonteerd. wel_ke net d.it arrker kr,m_nen bewegen.
He_t 1s d.us rnogerijk orn van een aangetrokJcen relais (anlcer), kon_ta-kten te la.ten sru-iten en arrd-ere te raten verbreken.valt het relais af, d.an verbreken d.e tot d.an toe gesroten kontak_ten en sLu-iten de verbroken kontakten.
over deze kontakten vinden nu d.e controles en sturi¡gen voor d.ebeveiJ-igÍng plae.ls.
Door d-e kern van de spoel op te vulr-en met (zacht) i¡zer bereiktnen d-at d-e stroomd,oorgang d.oor d.e spoel g""itrg"r ka,-worde". - -

De d.oor d.e stroomdooïgarrg opgewekte-}eacñtli¡ãen verpl_a¿tsen zichnarnelijk gemakkeh.jker door ijzer d.an d.oor lùcht,
De eerste relai-sbeveiligingen d.ateren van voor de tweed.e werer_d.-oorlog.
Vrije-baan ged.eelten waren
rnatÍsch blokstelsel.

relais is trelektro ma¿netj.sche

toen reed.s uitgerust net zg. auto_

rnplaats va¡r d.e nu bekend-e ]Íchtsei¡ren werd.en toen el_ektrisch be_wogen afinse
Thans (si¡rd we een volled.ig automatj.sh werkend sy_steemr d'at Nj(-beveir-lsi-ng ontvirg, zo genoemcl naarde eNtrance de eXj-t (ã:-rrãlo"op);;""-rue een rijwegvoor een ui oeurrrã, op een bedieningstoesteL word.tj¡rgesteld.
Eenlen¡ ! å::.ff1i"äJ:'ffii*"ffiHid,ie
.A_R_b lay beveiligi.ngen, kortweg
..rr.ia dus feitelijk niet geheel
rJ u¿È
Een dergelijke beveiliging moet alsging gezlen word.en, echter r¿erkend.
d eze.

extra hand.elingen venichten,
dergelijken met a^fzonderlijke
v€ü. een begil- en ej¡d_lcrop d.e
en gekontroleerd., hetgeenresuLteren ka' in een tt ti tonend. sein,

Een verdergaande stap naar centralisering was d.e invoering va"' eensysteem va¡r a^fstandsbesturing, waa,rrnee enkele relaisbeveiilgingen,
meestal va¡r het t¡re NX, vanuit 66n p,nt kuru:en word.en ge.iri_
geerd..
Dít punt word.t de centralepost of cvl-post genoemd. zoð-at het bestu_
ringssysteem d.e naa¡n krees lentrale verkeers r,eid.íng.

een vereenvoud igde NX-beveili_
volgens clezelfd.e principes aIs

De bed.ienend.e man rnoe-b hierbij enkele(rri¡ noet nJ-. de.wissels, g=uåd"l" 
"r,lcroppen bedienen) wa"arna d.oor d.nddcen

gewenste rijweg verd.er wordt opé<ebouwd.



Deze bestr,ring op afsta'd. zou men op twee ma¡-ieren kr.¡¡nen uit-
voeren3
Ie Door d.e relais van d.e stationsbevelliging i¡r hwr totariteitln d'e relalskarners op de cvr-post ond-ã¡ te brengen,

vanuÍt d.eze post zou d.a¡r naa¡ e1k wissel, erk sein enz. inhet gehele verkeersgebi.ed een kabel noetán lopen.
Het bed.ienen v¿ul wissels en seinen over grote afsta¡rd. is ech-ter alleen nogelijk net hoge spannlngen, en d.aarom nlet aan tebevelen.
O_ok va¡rwege d.e hoge kabelkosten is zorn pran noeilijk te re-q'l i <a¡a¡s-*rJ v4 v¡¡ a

2e red.er statlon heeft ter plaatse zíjn elgen reraisnliroten, vanwaa,ruit d.e kabeLs na¿r d.e seilen, wj-ssels, grend.els enz.'g¿L¿¡;n.
De bed.ienÍ¡gsman op de CVI-post geeft d.r.vl druicJrnopbeaiãaine
op een tableau opd.rachten aan de relaisschakering,en l¡, d." =e_'La-i-shuizen van de stati-ons _(ook wer ond.erposten lenogna). 

--
De stu.ring geschiedt over 6én ad.eqpaar in een kabel.
Een opiracht van d.e cvl-post gaat als een gecod.eerd. beri_chtrn.b.v¡ elektrische Ímpuf.sen d.e "li¡¡1rr op.
Het is voorzien van een eveneens gecod.eãrd. ad.res, wa¡rd.oor hetslechts d.oor het bestemningsstation kan word.en ged_ecocleerd. enve:t¡erkt.
Nadat d.e ogfuacht is uitgevoerd., en zonod.ig al tijd.ens ttezeu-ituoeriæg, word-t van d.e ontstane toesta¡rd.svera¡d.eri-ng aa¡ d.eCilI-post ned.ed_e1i:rg ged.aa.n,
Deze med-ed.elingen (signareringen) g€an over hetzelfd.e ad.erpaarals waax d.e opdracht oyer u_itgegaan.
Opdra.chten (ko'n.ando' s) en med.ed.elingen (signaleringen) kun::en,
zonder elkaar te hinderen, gelijkti.id.ie nver aÍt dã.pá"* piaats_
vfnd.en.
0p een tableau ka' d-e bedienings'a:n waa"r'emen of zijn opd.rach-ten u-itgevoerd. word.eno
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aantal systemen ontworpen d.ie d.e ver_
B.eveil-igings en Beheersings $¡rstemen

In een later stadir:m zijn een
za¡nelna¿¡r VBBS ; Vereenvoudigd.e
dra6en.
Deze systenen komen meestar voor op enkelsporige seoundaire baa¡-vakken wa^ar d.e treinenf-oop nie! frequent lË.
De baa¡rvaksnelheden variëren var¡ BO tfn lO5 !m/h.
De beveilieina loopt va¡r station iot statÍon wäarbij het ræije-.
ba"a'ged-ee1te niet op spoorbezettirrg gecontroleer-d. wórd.t.Dlt houd.t d.us in, dat een vertrekkãnãe trei¡l eerst op het volgen-
d.e station bi¡nen moet zijn, voordat een tr¿eed_e trein kan verìrek-ken.

De ond.enrezd.elÍ¡g is als volgt:
VCVI,. Vereernroud.igd.e Centrale Verkeers Le1d.ing.

De statlons welke d.oor d.e vc\rr bediend. word.en hebben overhet algerneen 2 sporon zodat er trelr¡kruisingen kururen plaats-
vl¡rd.en.
rn d.e norsrale stand- staat aa:r beid.e zíjd.en van het station
het inrijseÍ:r op 'rveiJ-1g'r, waa;ebiJ gecontrolee¡d. wonlt of hetwlssel i¡ d-e no:maIe ei-nd_stand. J_Ígt en of of er geen spoorbo_zettins i-s (o@" är¡ Í;).'



De trei¡ komt d.us aJ-tijd. op hetzelfd,e spoor blru:en en een
a^fwijking hierop is niet nogelÍjk.
ïn tegenstelling tot d.e inrijseinen kunnen d.e uitrijseinen
wel- d.oor de VC\T, bed.iend worclen.
De voorwa¿rd.en hierbj-j zijn dat het tegengesteld.e uitrljsein
op het volgend.e station niet bed.iend. is en d.at er zich geen
trein tussen d.e stations bevÍnd.t.
Bij een vertrekkend.e treil hoort een abnornale wÍssel-sta¡rc"
Het wi.ssel- noet d.us orngelegd. wor"rieno
Dit ka¡l op twee manieren geberrrent
Le, Met behulp varr een vee:*¡isseI.

Ðe vertrekkend.e trej:r rijcit het wissel open (arutt net
zj- jn vrielflensen d.e wisseltongen on) waarbij, na het
verl-aten va¡l het wissel , de tongen d.oor veerspanning
tenrg korren jn d-e begÉnstancl.¡
fn d.e nornale stand. heeft het wissel tongencontroJ_e
d..m,v. een tongenoontroleur.
Deze controle is in het inriJsein opgenomenc

2e. D.rn.v. een wÍssel met voor"ireurstand.
Bij bediening van het uitrijseÍn wonlt het wissel auto-
matisch naar d.e abno:na1e (krorune) sta.nd ged.irlgeerd..
Na het rrafrijd.en" van het sein en het verlaten van d.e
w:issersektie, loopt het wissel (elektrisch) weer na¿r d-e
no:male stand. terug,
Het inrijsein komt nu, mits geen spoorbezettingn weer ult
d.e stand. ttstoprr.
Het wissel wonit omgelegd. net behulp van'd.e NSE wissel-
stelJ-er, zod.at het mogelijk is d.e wisseLstand. zsweL in
het in- ars in het uitrijsein op te nemeno (voor NSE steller

TpnB. Ter p1a¿.tse bed.iend Relais Blokstelsel. zj-e toeLichting)
Doorriat de machinist ter plaatse het uitrijsein bed,ient kan
het tableau en d.e bed.ien-ing$nan achte::irege blijven.
Het vertoont veel overeenkomst met het V.CVI, syteen.
0n het uitrijsein te bed.ienen mag zlch, geen trein tussen
d.e stations bevind.en, en ma6 ook het tegengesteld.e uitrijsein
op het volgend.e station niet bed.iend. zijn.
Over het algemeen word.en wissels met voorkeursta.nd. gebruikt.
schakeltechni.sch komt men in d.e vcvr en IPRB systemen, d.e cir-
cuits ruit de IIX en CVJ, beveiligíng tegen.

CRVf,. Centrale Radio Verkeers lefding.zoals de naam al zegt word.t tle berichtgeving onderhoud.en vÍa
e en radio-telef onie-verbind.ing.
Al1e belanghebbend.e zoals nachinlsten, leid.ers der werkzaa.nheclen
enz. sta¿n rechtetreeks j¡r verbinding rnet d.e ve¡keersleid.er.
3ij d.it systeem wsrden geen in- en uitrijseinen toegepast,
maar krijgt d.e nachinist zijn rijopriracht rechtstreeks va¡r d.e
verkeersleid,er.
llr word.t g€bruik gemaa.kt va¡1. veerwissels.
ondat binnenkomende treinen d.e wissels tegen d.e punt in berij-
d.en, word.t hj-er d.oor rnid.d.el va¡r lampen d.e sta¡rd. van het v¡issel
aan d.e machinist kenba¿"r gemaakt.
Bij een juiste wj-sselsta¡rd teijgt d.e machinist een blauw licht
te zien.
rs d.e wíssel-stand niet julst, d.an word.t d.it met een gere 1a-p
kenba¿r gemaakt.



AIIL' Als l-a¿tste 
- 
ontwikkeh-ng valt te meLd.en de AVl. AutomatÍscheVerkeers l,eid.ing.

Dlt zijn bevei-J-iglngen van het type rfx en cvT,, werke gestur:rdword.en dool een computer.
De routÍne ha¡rd.elingen welke no:mea,I d.oor d.e bed.ieningsma¡r wo¡d.envenicht gebeuren hier automatísch.
A1s voor"rd'ee1 ka¡i ook gezien word.en het eveneens automatisch bestu-ren van d'e trelna¿nwijzingen op.dø pexrons 

- 
en het versohiJnen vanT.TA. het treinnun¡ner op hei tabrea;-{rrril g""iî rn rr"r rndicator).3iJ g?ote verstori-ngen in ¿e tràinentã";ï*, de conputer ontkoppeì_dword'en en ka¡r op had.bed-iening olru"g"""ñaker¿ wo¡d.en.voorlopig is dit systeem a1leãn 

"";; d;-e-;tere stations zoars,A&stetd.am en ûtrecht van toepassing.

Toelíchting op de lüSE wj.sseLsteller.
Nederla¡rd-se !¡roorwegen El-ektrische wi-sselsteller (steller - omstel-rer _onstellen). -
Dit appara¿'t is op d-e d-warsliggers gemonteerd. en via een stangenstel-sel met d.e wisseltongen verboñd.en. -rn d'e steller bevindt zich een roio" (156 vort) welke i¡ twee richtÍn-gen kan d.ra¿.ien.
via een ta¡rdwielenstelsel (voor vertra8ing) en tand.heugels (d.e schieters)wordt de bewegiil.g va^n d-e mótor op de ;;tdi overgebracht.I'let behulp van een kontrore-inriåh;irg-lã;' gury" wisselstangen) wordtgekontroree¡d of de tongen de bewegiù e""lgd hebben en (hetzig neteen klel¡re speling) i_n ¿e iuiste ulrraãtãrr¿ bevi¡den.

r. ti



2rI. Frfncipe v.d.. spoorstroomloop. (fig.. f)
Het d-oer va¡ d-e spoorstroonlopen is om de rned.ewerking van d.etreÍn rechtstreeks i-n d.e be pa.ratur:r op te nemenoHiertoe wordt het spoor in eeltt(sektiä, g";;d),
welke elektrisch va¡r elka¿r ijn.
Deze sektíescheidingen vi:rd n paats d.oor isoLerend.e lassen
a¿¡r te brengen.
Zorn 1as geeft een no:snale mecha'i-sche koppeling va¡r d.e spoorstaven, ma¿r d.oor het aanbrengen va¡r isolãtte nãterta¿t wår¿t
d.e elektrische stroom een hali toegeroepen.
Aa¡ de zg. voed.ingszijd.e word.t 

""n-spa'ning op het spoorgebracht, te:*rijr- aan d.e a^nd.ere zijd.è e"n ÀpoorreraÍs word.t
aa^ngesloten.
r:di-en het spoorged.eelte tussen d.e lassen E -*ij is, kan d.e
stroom uit d-e voed.ingsbron A ongehind.enl doorgwrg vind.en na.r
d.e magneet B, d.ie d.aard.oor bekrachtlgd. worrlt.
De ma¿neet trekt op zijn beu¡t het a¡rker C aan.Dit heeft tot gevorg¡ , d-at sein D bv. groen toont en d.ât
d.e stroomkri:rg voor het bezet-spoox lalnpje verbroken ¡ri¡rt
word.en echter beide spoorstaven tussen d.e lassen E d,oo¡ welke
oorzaak d-a¡r ook elektrisch met eLkaa¡ verbond.en, dan kiest d.estroom d.eze kortêre, minder weerstand. bj_eclend.e weg.

2. De spoorstroorol_open.
=================== -

Ruststroomprincipe

de tekening betekent:
d.e voed.Íngsbron met een regelbare
spannjJlg, rneestal wisselspannfng'.
d.e na¿neet, die bekrachtigd. word.t
d.oor d.e st::oomvoerend.e wlkJceling.
het anker, d.at iloor d.e nagneet F
aangetrokken worrit, zolang a1s
d.eze ma¿r bekrachtigd. word.t.
het seJ-n, dat toegang geeft tot het
betreffend.e gefsoleerd.-spoor ged.eelte.
d.e lsolerend.e lassen welke d.e sektle begrenzen.
bezet-spoor la.urpje, d.at brand.t als d.e na¿neet B
niet meer bekrachtigd is.

IJl

A.

B.

c.

D,

E.
ïr

Tl-3 - 'trIËi. I.

G. voedingebron voor het lampje.



De rna¿neet word.t niet
eig€n gewì.cht af,

meer bekrachtigld. en het anker valt d.oor

rring voor het bezet-spoor, lanp_
ilad-en.
Lneen, d.uictelijk gewor.rlen, d,at
r er geen trejr¡ op het gelsoleer_
;igingsstroon d.oor d.e magneeù{j}_

Deze nethod.e wordt dan ook het rus-:Es'trqomp¡incipe genoemd..Bij het ruststroomprincípe @¡ar geen trei¡r op het spoor, aIr-es ín orde en-ia^akza¿m; wer stroom,
- ma€neet aangetrokken en het sein groen.b. we1 een trei¡r op_het spoor, geen Àtroon i¡r d.e nagneetwikrrelirrg.,het a¡rker afgevall_en en hei -ein op stop.cr rr¡oL of geen trein, m¿r¿r een storilg in ãe waakz'arnheid., bv.geen voed-i,g meer of een rosse d.raad; geen stroon i¡ aå rnap-neetwikkeling waard.oor toestand. als önãe¡ b. dus =*a-"uñï
Al-s nadeel van het ruststroomprincipe ka'het voortd'rend. stroon-verbruik gezien word.en.
Het is da¡r ook nogelijk om d.e zaa,k om te d.ra¿.Íen en het relais a¿¡rte l-aten trekken al_s d.e trein op het spoor komt.
Deze method.e word.t het werkst¡o¿gEr""ÅE g"rru"r., (zie fig. 2)Bij het werkstroonprincffiãn we zeggen. \s+v ¿+Þ' L//

a. 
-g€en trein op.het spoor, geen stroomaourgaJ,g, magneet onbe_krachtigd., sein Soêïlob. wel een trein.op het spoor, we1 stroomd.oorgaJ,lg, na¿neet trektaan en het sei¡ kont op rood. (taten we het frãóen)l

Bij nadere beschouwi-ng zien we dat het werkstroomprincípe.nooÍt toe_gepast ma6 word.en voor veiligheid.s d.oeleind.êrjr.
Inngrsr bij voedingsstoring, d.raa.dbreuk enz. za:' net spoorreJ_ais
*ig!.,_tneer a¿¡trekken al-s er een trej¡r op het spoor komt.Bij l{S, wordt voor veilieùreid.sd.oelei-rrd.en, d.an åok alLeen het mst_stroo$pri¡ci_pe toegepast : 

_-

Werkstroomprincipe

T¡ei-n op het spoor, relaj-s aang€-
trokken.
Niet geschikt voor veiligheid.s-
doeloi¡d.en I



2.2. Soorten spoorisolaties.
In het algemeen word.t voor d-e voed.j_ng van

. seJ-sparrning gebru_ikt. .

0p baanvakJcen welke níet geëlektrificee¡ci
met gelijksparuring gewerkt.

d.e spoorrelais wis-

zijn wordt nog weL

GeJ-ijkspanning aJ-s voed.ing heeft het voorrleel d.at het in eenbatterij opgesra8e' kal word.en, wa¿rd.oor dure kabers en .'uuJiog"-
appa"ratuur achterurege ku¡nen b1i jven.
A1s een nadeel is te zien, het regelrnatig vernieuwen van d.e bat-terijen.
op geëlektrificeerd.e baa¡rvald<en wordt voor d.e aand.rijving varr detreinen met een gelijksparueing van 1g00 vort gewerkt.uit oogpunt van veiligheid. worrlt op d.eze ¡a¿-nvar¿<en voor d.e voedlr:gva¡r het spoorrelais wj.sselspanning gebnrikt.
0p deze ns¡rier word.t voorkonen dai de traktiestroon het spoorrelais
zaL belnvloed.en.

ola
0p geëlektrlficeerrle baanvaklren dienen d.e spoorstaven als retour_geleidj¡g voor d.e tractÍestroom.
Het 1s da¡r wel d.uid-elijk dat seinwezen nÍet
leerd.e lassen aå.n ma6 brengen.

in beide benen geÍso-

De retonrstroom zou in zot-n geval nlet afgevoerd. kururen word.en.
-afspraak is darì ook, d.at 6dn spoorstaa.f võor d.e retourstroom be-schikbaa¡ is, en d-e a¡rd.ere spoorstaaf voor sei¡rwezen, t.b.v. d.espoorstrognloop.
ftlkerbenig 

-g_efsoreerd. spoor wil- d.us niet zeggen d.at d,e spoorstroom_loop door 66n been ga.at, d.e stroom vloeit wãt aegetijk dãor beidebenen, naat heeft l¡etrekrrj¡rg op het aanb¡engen vanr d-e isolerend.elassen i¡r é6n been.
De lengte va.rì een sektie ka^n nog al variëren.
Deze lengte Ís aflea¡kelijk varr het doel waarvoor het spoorrelaisgeb:rrikt word.t.
zo zar d-e lengte van een mid,d.ensektie voor een overwegbeveiligi,gniet langer d.an 40 a 5O meter zijn.
als d.e spoorrelai.s aIl-een d.ienen voor d.e sturing van automatische
b_l-okseinen, dan kan die rengte we1 oplopen tot i5oo . IBOO meter.uit veilighei-d.s oogpwrt word.en enkelbenige sekties echter niet lan_ger d.an J00 rneter gemaakt.
Niet d.at d.e retourstroom het spoorreLais zou belcrachtigen, maar d.ewa^znte ontwi}lcering in het rel-ais zou te groot ku¡rnen word.en.
Enkelbenlge spoöri
Dit komt voort uit 

d' net I'potjes spooÏrr.

worden voor d.e ove 
d'it systeen gebrulkt

laatste aan de spo ïull"n"t" 
kabel' welke-

EhkeLbenlge sekties vind.en het neeste toepassing op emplacementen enals korte sekties op d.e wije baan.
lJisseLssekties kun¡.en vrij ingewikkeld. zijn, d.aa¡ er altljd. voor ge_zorgd moet word.en d.at tegenover een gersoi"ár.,r,þeen een nÍet geÍso_leerd been 1igt.
on ilit te bereiken moeten nog al wat extra gersoreerd,e lassen enrailaa¡rsluitpotjes geplaatst word en.



sekties wa¿rin een r.¡isser rig:b krijg€n een benaming d.ie naar d.atwi.ssel verwijst.
Zo zal men bv. a¿¡rtreffen sektie lJT.
De U is afkomstig van wissel lJ, en d.e r va¡r de Engelse benamingfback, wat spoor betekent.
Liggen er neerd.ere wissel-s il 6én sektie, da¡r wordt d.e sektie naarhet laagst genummerd.e wissel vernoemd,.

le @c word.en naar d.e sektieF genoemd., wa"arbij d.an nog d.e
3 va.¡r Eelay komt, dus bv. IrTts
Sekties zonder r¿issels worden-ve¡noemd. naar het sei¡r waarachter zegelegen zijn.
Zijn er nee¡d.ere sekties achter dán sein, d.an kont er een alfabe-tische aanduiding bij.
zo' zar men bv. achter sei¡ 110 tegen kunnen komen, d.e 110.â.T, lloB[,
110CT enz.

Het spoorrel-ais heeft een beperkt aantal kontakten.Zijn er meer kontakten nod.i-g d.a¡r het spoorrelais heeft, dan wor.d.t
een herhalingsrelai_s toegepast"
Dit rel-ais laijgt dan de bena.uring: TpR, waørbij de p afkonstlg is
va¡r rePeater, wat herhal_er betekent.
Een tweede herhaler word.t d.an Tp2R enz.

De iluþbelbenfÊe- spos]:isol.aj,le. .(zie fíg. J)
ûrdanks d.e grote doorsnede va¡r een spoorstaaf , ond.ervind.t de trak-
tie-retourstroon hieri¡ enige weerstaûd_.
Over langere afstanden kan d,it een hintterlijk sparrningsverlies voor
d-e trein opleveren.
Er is dan ook uitgezien na-a.r een schakeling waarbÍj beicte benen
voor d.e traktie-retourstroom beschikbae^r zrjn, na¿,r wa¿ruij d.eze-benen 

trgvqqs voor de relaisstroomloop gebruikt tcr¡¡¡ren worrien.
Deze sffiiling staat bekend. als "d.ubbãruetig" spoorlsolatie'r.
Itierbij wordt gebruik gemaekt va¡r railtra¡rsformatoren, welke naast
het spoor geplaatst worilen.
De traktie-€9li.jk-stroom kan ongehi¡rd.errù d.eze tranfo:matoren passe-
renr naå,r voor d.e v¡isselstroom, waar hct spòo:relaj.s op werkt, gaat
dit ni-et op,
De r?il-tr.ansfo:mator word-t ook wel aanged.ui.d. aÌs railspoel
Hierdoor kont het d.at i-:eplaats va.n "d.ubbelbenrge ;pomatie" ook
wel gesproken wor:d.t van 'rspoelenspoorrt.
Ondat hier isolerend.e l-assen i-rt beide. benen geplaatst worden spreekt
men veül d.ubbelbeni¿re spoorj-solatîe.
rn ond.erffi,s¡ã geven d.e pijrtjes d.e weg va,' de traktie-
retourstroom aan.

Ifg. 5.



2.J. Storingsoorzaken.

HoeweL de belangrijkJreid. va¡r het spoo*erais eïg groot. is, ishelaas ook de kwetsbaarheid. erg.groot.
rnvloeden va¡r buitenaf' en oot lnlerne-i¡vloed.en ku¡nen het cir-cuit ernstig verstoren.
Oorzaken va¡r storingen kr:ruren o.a. zijn:a. storing in d.e voed.ingsbron, omd.at ùv. d.e argeher-e stroomvoor_zienÍng is weggevaflen.
b, storfng j.n d-e bed.radJlg van het circuit.

vooral d-e lasverbind.ingen a¿¡r d.e ralI vragen voortd.urend con_trole evenals d.e rair-a¿nsluitpotjes en ráilspoelen.c. breuk ln d.e spoorstaven d.ie dãer-rritnaken van zorn øirc.ur_t.d.. kortsluiting van het gersolee¡de spoor d.oor geleidend.e voor_
een stalen ¡neetband, een ketting, een eg van eene. ï:,ffiiTåu;,i"il"ïïi":i ffi"ä#T;I";;,1ï*="_

I,/a¡ureer 1. 9ii. """rweg*sektie teveel zout gebmikt is bi jsneeuwbestrijd.ing, vr-oeit er een te groot d.eer van d.e stioonweg en wordt de magneet niet goed. genoeg beleachtigd., **=doo=het anker afvalt.
r.€!.v het zoutgebr¡rirr zijn er d.a¿rom speci_a1e richtlijnen,nog beter j-s geen zout te gebruiken ,"å." 

""r, bezem. If¡ ook d.e slechte isolatie toesta¡rd. van d.e 'isolerend.er, rassenkan aa¡rIeÍdjrg tot stori:rg zijn.
€1. jl1 r'¡isselsekties kr¡rrnen d.e 

"plitperrnen vaJr d.e v¡isselbsutensluitirg veroolzaken.
Bij zg. engelse wissels kan het ophopen va¡r olie en vet j¡r d.erul¡tte tussen d-e staLen ond.erlegplaten nog vrel eens a^anleid.lnggeven tot storing.

h. blfkseni,"slag op d.e spoorsta^a-f,, d.e hoge er-ektrische spanningen
r+e1ke hÍerblj optred.en iam¡en uia de ãpoo="o"1rritkabã1tJes ind-e relaiskast komen en grote schad.e "rn ¿u apparatu*r veroor-' zaken (relais, trafors, zekerirgen, condensatå=ur, 

""".).--
Oorzaken van stori¡rgen van d.e kwa¿¿a¿r¿ige soort zijn soms:a. roestvo:nilg op d.e spoolstaven.

De Lvoorschriften schrijven in d.it verband. voor d-at bij auto_natische beveiliging elk gefsoleerd. spoor tenminste é6ruoär per
d.a6 bered.en moet wozden.

b. isolsrende stoffen gp d.e spoorstaven, zoals zanÈ_, hout of ka¡ton.c. berijden vaJt d-e sporen met relatiet i-ictrte voertuigen, waa:rcloor
d-e voor een goed.e werking vereiste kortslui.ting niãt goud totstand. wordt gebracht.
Denk in dit verband. aan locomotoren
In d.ergelijke gevall-en moet bijzonder overleg net de treind.ienst-leÍd-er plaats vinden, alvorens een d.ergelijk voertuig zijn ritaa.nvangt.

Zoals reed.s eld.ers gezegûr
ond.at het betreffende sei:r

zijn cì,eze storingen uÍte:mrate geva^arlijkrrvoorbijrijden'r kan tonen, terwt¡t tret-spoor bezet is.
Ook het aktiveren va¡l overb/egen kont da¡r in het ged.ing.
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5. De lichtseinen.
==============

5.1. ÁJ-gemeen.

Kort na d.e 2e wereld.oorlog is l{s begonen met het toepassen va¡r
lichtseinen.
De voorrùelen van l-ichtsel¡rên te orvo a:mseinen zijn vele.
Men denke hierbij a¿n d.e zlchtba¿¡heÍd., het mi¡rd-ere ond.erhoud.s-
werk d.oord.at er rveinig beweegba^re d.elen zijn en de meerrlere
mogeli jld:ed.en van berichtgeving.
fn no:mal-e geva1Ien, waarin d.e remwegen lang genoeg zijn err
waar geen beperkingen zi-jn wat de rÍjsnelheid. betreft, kr:nnen d.e
seinbeelden d.ie getoond. moeten word.en eenvoud.ig zíjn.
AJ.s d.e kleu¡en ttroodtt, rrgeelrr en rrgroentr in het sei:e gebracht
ku¡nen word.en is d.it vold-oend.e.
Bovengenoernd.e situatie kont voor op d.e rrrije ,baan, al-s automatisch
blokstelsel.
Voor d-it doel kent NS, wat de seinen betreft, 2 uitvoerÌngen:
Ie Het SA mecha¡risme (ook wel kleu¡n¡isselaåx genoend.).

In d.it sei¡r. bevind.t zich 66n l"npje d.at konsta¡rt brand.t.
Voor dit lenpje is een bril d.ra¿ibaar opgesteld., waarrloor het
nogelijk .is -om beurten- de gekleurd.e. lensjes, rood., geel en
gf:oen te tonen.
Door een spoel te bekrachtigen ga¿t d.e bril d.raaien.
In spa.nnirgsloze toestand., d.e bril sta¿t d.a.n in d.e ¡nÍd-d.enstand.,
worrlt rood. licht getoond.,
Door in een bepaald.e richting stroon d.oor d.e spoel te sturen
kan, ofwel het gele- of het groene lensje voor het lq'Ì'Fje ge-
bracht wo¡d.en.
Dit type sein is te herkenne¡. aån zijn rond..e aclrtergrond.plaat.
De achtergrond-plaat is van betekeni-s bij ged.oofd. sein (aerect
la.npje). (zie fig. 4a).
Door zijn krej¡re afmetÍng zou het sein moeÍ1ijk wa.arneemba¿¡
zijn voor d.e machinist.
Hoewel d.eze sei¡ren veelvuld.ig toegepast zijn,
wel enkele bezwaren aart.
Als nadeel is te zíen, dat bij ged.oofd larnpje
neer getoond. wordt.

kleven er toch

geen enkele kleur

nit kan probJ-ernen geven a1s in het autonatisch blok d.e trei¡r
achter een ged.oofd. sei¡r tot stilsta¡rd. komt.
Ook het mechanisch ged.eelte (ae kler:rwlsselaar) 1za¿gt na vele
jaren d.ienst enig ond.erhoud-.
verder geeft de lichtbundel weinig spreiding, wat het j:rstelren
bij bochten bemoeilijkt.
Daarbij komt nog d.at d-e aanschafprijs (fret is een precÍsie jl-
stnment) wrj-j hoog is.
Als voord.eel- is te noemen zijn kleine afmetj-ng.
Langs perron'v.¡and.en en and.ere plaatsen wa¿x weinig ruftnte is, worrùt
het nog wel gepleiatst.
l{ieuw word.t het niet meer aangekocht I



2e Seinen met vaste lichten.
rn deze seiããÏijn. J lanpjes onder erka¿:r gemonteenù.net voor ied.er la:npje een gekleu¡cle 1ens.
Hoewel er nog al wat va¡i-aties ù. voorkomen, is nu ar-s vastekler:ropstelling bepaald: boven-groen, qid.d.en-gee1, en ond.er-
rood.¡
In het sein karr na¿r 6én larnpje tegelijk brand.en.
Het sein heeft een la.ngwer?ige , actitergrond.plaat, welke aan d.eboven- en ond.erzijde rond. is. (zie fig. 4b)Ars voordelen zijn te zien: bij het 

"trL'eáot va¡r é6n lanpje
ku¡uren d.e 2 a¡rdere kleuren nog getoond. wo=d.err,
Het sein vraagt wei-nig ond.erhoud., ornd.at bewegend.e d.eren ont-breken.
Door zljn speciale lens geeft het sei¡ ee¡ bred-ere llchtsprei-
diog.

Je Variaties op bovenstae,nd.e seinen. (a.a fe en 2e)Als seÍnen lae.g gepraatst word.en, spreekt Þen van d.werFsefndn.
Zoals reed's gezegd., leent het s-A.-sei¡ zich hier uiffi-ãïr,
De aohtergrondplaat kont bij deze uÍtvoering te ve:¡¡allen.(zÍe fig {c).
Dwergseinen konen ook
In fig. 4d en 4e is te
kan gebeuren.
E.ê.€1. houd-t verba¡rd. net het p.v.R. (erorier van vrije Ruinte)
Iis. 4f geeft een d.wergsein te zien waanln geen groen getoond.
ka¡r word.en.
De plaats van de groene lens word.t d.a¡r geblindee.rri.

SEoen

geel

rood.
rig. 4"

voor i¡ een uitvoering met vaste lichten.
zien d.at d.it op verschillend.e ma¡rieren

¿tI

E@
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1.2. De lichtseinstelsels.
Het eerste Lichtseinstelsel bij NS kreeg bekend.heid- ond.er d.e
naa.m rrsei¡rste1se1 1946,'.
Hoewel d.it seinstelsel een aflopend.e zaak is, is een toelioht-
ing gewenst,
Het stersel- wer"d. toegepast op plaatsen (stations), waa.r d.e rij-
snel_hed.en i,v.m. d.e wisselsta¡d.en-en d.e:rgelijke kururen vari_
elent
Het lichtsei¡r is opgebouwd. uit d.rie, ond.er erka¿r geplaatste,
SA. nechani-smen.
Door d.eze voxm spreekt men da¿rom ook wel va.n,J hoogte seinen".
L.]k necha.nisme heeft J nogelijkhed.en, in tota¿l zouciãn d.us
1t =27 kleuruariaties nogelijk zijn.
vele word.en echter niet toegepast zoals bv. j maal rood. , J unaa.I
gToen enz.
De cornbj¡ratj-es.d.ie wer nogelijk zijn, staan afgebeeld_ in h"et sR
(qej4neglenent) .
Zo geeft het seinbeeld- groen-wj.t-wit (van boverr îaar bened.en ge-
zj.en) r de bevoegdheid. tot voorbijrijden net hoge snelheid.. çsñ. zor)
De witte l-ichten geven geen opd.racht naar d-oen dj.enst als otäke"r-'
licht om de plae.ts va¡r het groen te bepalen.
zo zegt _wit-groen-wit, voorbijrijd.en met mid-densnelheid- toege-
sta,anr. (sn eo+) .
Hier kont de eerste rnoeilijkheid. on d_e hoek kijken,

ien we dat d.e mj.d.d.ensnelheid. varieert van {O tot 90 :rø./n.
een sei¡r bv. maar To fur/h gered.en wonden, dam ka.n men
ld- niet gpven omd.at irie::rnee rnax. 90 io/n toegesta¿n is.
en moet d.an getoond. worrj.en wit-wit_groen (sn ZO5).

We gaan nu een 1a6ere snelheid. rijd.en d-an waar het baangedeelte
op berekenc isrhetgeen d.e trei¡frequentie nfet bevord.erri.
In zotn geval wordt op d.e raid.d.elste achtergrond.plaa.t wel het getal
J aangebracht, waarbij d.an toch het seinbeeld. wit-groen-wit getoond.
wo¡dt.
De machi¡rist weet d.an d.at d.it een bijzond.ere situatie is.
u vraagt zich rnisschien af hoe dit bij naoht gaat¡ als het cijfer
op het achtergrond.sche:m niet opgemerkt wonLt.
Ter geruststelling kan ik u wi-jzen op d.e nod.ige wegkennis van d.e
machi¡rist.
red.ere machinist hoort te weten waan hij zich bevi¡rd.t en werke
snelheid. op d-ie plaats is toegesta¿¡r.
Het cijfer J dient d.us a1s hulpniddel !
Een a¡rd-ere moei-lijlcheid geeft het interpreteren (het verta1en d.oor
d.e ¡aachi¡rist) van het sej¡rbeeld.
stel, d.e machi¡ist passeert het sein reger-rnatig net het beerd.groen-wit-wit.
wo¡dt nu echter bij uitzonderi-ng (omd.at een and.ere rijweg word.t
bered.en) het beeld. wit-wit-groen getoond., en interprei"u"t ¿" machi-nist d.it als groen-wit-wit, d-an is we1 na te gaan v¡at d.e gevolgen
zJ-jn (zie de betekenis van SR 2Ol en SR ZO5).

Deze en nog andere redenen zijn er de oorzaak van dat men.over is
gegaårì op het sej:rstelsel systeem 1-9|24.
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1.1. Lichtseinstelsel L954,
Bij dit systeem i.s men er va¡ruit gegaårÌ dat Ín het seinbeeld.niet meer ctan één gekleurrd licht geioond. moet worrio"
Hierrùoor komen d,us d.e witte na¡keãrli.chten te verr¡ar_l_en.
sonmi-ge sei-nen zljn voorzien van een cijferbak, welke ond.er hetlanpenhuis gemonteerd. is.
Deze cijferbakken kururen qE cijfers tonen, !¡a-a"rna d_it cÍjfernet l_0 vernenj.gvuldigd rnoF-word.en om iret a¿niar i*/rr-*";;";;-
geven.
voor we de sgiiropvorgine bezien, is het nuttig om de betekenis
va¡r ieder selnbeeld- afzond.erlijk te bekijken.¡it ñTet beste gebeuren aa¡r d.e ha¡rd. va¡r het sR.
Illtgaand.e van stilstand- naar ma:c. snerheid. is d_e volgor.rle:
lRooel IÍohtr SR. 2l-5.
Rood. Licht geeft opd.racht tot stoppen.
Dit gelatt zowel- voor hoog- a]s voor laag gepraalste sei¡renoArs a¿n een rood- sein een seinbeeld vooi"ã gaå.t; noet dit geelof geeì- flild<erlicht zijn,
Als d-e red-en van het rood. ficht tonen va^ïr een seÍn niet bekend.fsr noet de nachi-nist kontakt opnemen net de trej-ndienstlei¿er
vootti nadere instructies.
Het eÉeerrnacþtig d-oorrijd.en is nooit toegestaan, omd.at d.e machi-nist niet op d-e hoogte is van d-e w.isser-siand.en, treinbewegi_ngenenz. achter dit sei_n.

Een ultzond.ering hÍerop vor¡nt het zgn. p sein.
Zorn seÍn werkt auto¡nati-sch, wat wit zeggen d.at het niet doorhet drukken van knoppen word.t bed.j-end..
Het behoort meestar- tot een automatisch-brokstersel.
Het sein Ís kenba¿r aaJr een ,wÍt vierka¡rt bord met d.aarop een
zwa.rte Prr,
Dit borrt is a¿¡r d.e paal bevestig:d..
De P is een afr-eid.ing van pe:missief ofivel pe::rnlssie.
Toont zorn sein rc¡od tichtl aan moet d.e ,acñinist teiefonischkontakt opnemen met d.e trej¡td.j-enst1eid.er.
lukt d.it niet d.a¡r nag d.e nachinist het sein met 'rBeperkte snel_-heidtr voorbijríjd.en.
Een nadere tuiteenzettj,ng hierover is te vi¡rd-en in het tRå. (mein-
en Ìangeerrlienstregleureht)o -- \-
voo¡ het begrip I'Beperkte snelheid.', moet het sR geraa.d.pleegd.
wotd.en.
t¡Je vi¡rd.en hier als betekenis: op zicht rijden met een zodanigesnerheid' dat,voor lug-"" gevaar tijdig kan word.en gestopt, d.ochmet ten hoogste JO Iø/h.
Is de weersgestel-dheid- van d.ien a^anù d.at d.e nachinist geen ,'hand,
voor ogen" kan zj.en, dan zal d.e snerheid. ver. bened.en d.e JO kn/hmoeten blijven.
Itf'I-ikkerend geel licht" SR.2I4.
VoorbÌ.jrijden net I'beperkte snelheid.r toegestaa.n.
Dit seÍnbeeld. kan gegeven word.en in, zowel_ hoog- ars laag gepLaat-
ste seínen.
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Populair gezeg'd. i.s "geel fliklcerlicht'r Íets beter da¡. rtrood-rr"
Daarom zal ook hier een eventueel voorafgaand. seinbeeld., geel
of flildcerend. geel. moeten ziJp,
Het sej-nbeeld geeft d.e machinist d-e zekerheid., d.at de wissels
achter het sein í:r d.e eind.sta¡rd. liggen en vergrend.eld. zijn (ver-
grend.eld. wj-J. zeggen dat ze niet ongelegd. kurnen word"en).
Ook een tegemoet komend.e treinbeweging is niet te verwachten.

Waar d.e machinist wel op moet rekenen is o.a,¡ d-ood.lopend- of
bezet spoox. (ait taatste kan bv. het geval zijn als een trei_n
moet conbineren, of bij ra^ngêerbewegilgen)
Als gered.en word.t naar kopspoor (Ui¡ oud.ere systernen).
Verd.er bij vertrek naar d.e vrije baan als verkeerrù spoor gere-
d.en rnoet word.en en n€rar niet gecontroleerd.@r.
Dit la¿tste kunnen opsteÌsporen alsook fabrÍekssporen zijn.
Een rijwegì achter. een sej¡r J-oopt in no:male gevallen tot asrì het
volgend.e sein.
Is er ingesteld. na¿,r een opstelspoor of fabrieksspoor, d.a¡l kornt
er geen volgend. sein meer"
De zekerheid wat betreft de wlssel-stand.en enz. geld.t in d.it geval
tot het rreerste tegenseinr?.
Achter d.it tegensein kont rnen buiten het vera¡,twoorrlelijld:eid.s ge-
bied. van de beveiliging en moeten d.e d.aar geì-dend.e regels opgevolgd.
word.en.

Toont een sein I'geel frikJrerlicht'r d.an moet d.e opd-racht "beperkte
sneLheid." gehand.haafd. blljven tot het volgend.e sei-n. (net le as bereikt is)
Ziet, ð.e nachinist (in ae verte) aat het volgend.e seln een betere
opdracht geeft (bv. groen), dan moet hiJ toch toi aan d.it groene
sein d.e opdracht 'rbeperkte snelheid-" handhaven.
Pas achter dit groene sein nag hij zijn snelheid. aanpassen.
Ook sein sR 115 (rnit bord met opschrift 3ep. snelheid,) na6 ars geel flik-
rrGeel Licht" SR.212. kerlicht gezien v/orden.
De betekenis: ,ie snelheid ve:ninderen tot lage snelheid., en
de remming voortzetten tot de trein of het rangeerdeel bi-ruren
zichtafsta¡rd. voor een rrstop'r tonend- yast seÍ:r tot stlrstand. kan
word.en gebracht.

Geel llcht kan zowel in hoog- als in la¿a geplaatste seinen getoond,
wotcten.
Ond-er. lage snelheld. moet vorsta¿¡. word-en: max. {O m/n (zie SR.).
Omd-a-t een laag geplaatst sein m¿¿r met max. 40 h/h voorbijgered.en
mag word.en, ís hier de opd.racht "de snerheid- verrnÍnderen tot lage
snelheid." niet op van ioepassing.
Dit geld-t trouwens ook voor een 'rd-::ie hoogte seinrr d-at het beeld-
wit-wit-geeL toont.
3ij bovensta.and.e seinbeelden is de snelheid. al rrlaagrr, of a1 tott'laagtt terug gebracht.

Met rrd.e remrning voortzettenrr wordt bed.oelù, d.at d.e machnist "d.e
hand. a¿n d.e remkra¿¡r moet houd.en'r, zod,at hij voor het te verwachte
rod.e seÍn tot stilstand. karr kornen.
Kan hij d.Ít rode sein op voldoend.e afstand. zien dan geeft dit wei-
nig problenetlrnaar bij mist zal cle snelheid. aangepast (verla,a,gd)
moeten word.en, <¡m niet d.oor d.ít rod.e sein verrast te word.en.
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I{a een geel sein hoef-b nÍet nood.zakelijk een rood. sein te komen.
Het 

.ig_ inogelíjk d-at er eerst nog een geel sein voIgt, en ¿a¿.rna-
rood. ( Þlj de "opbouw van d.e seinopvolging" zal dit d.uid.elÍ jk wor-
o.en,l o

verd.er ka¡r achter een geel sein het sei¡rbeeÌd- geel fl_ikkerlicht
volgen.
a-l-s d.e machinist een geel sein gepassee:¡d. is, en hij ziet d.at hetvolgende sein van bv. rood- in groen verand.ert, da¡r hoeft hij d.e
remming niet meer voort te zetten, maar ra6 "i¡n snel.heid. aan d,itg?oene sein aanpasseno

Onder een vast sei-n is te versta¿n: een seil, welks beeld.(en)
steeds op é6n plaats getoond.. wordt (worden) en dat niet vrij ver-pLa¿tsba¿¡ is. (zie SR. a^rt.2).
ond.er rrverplaatbare seinen" vaflen: rode vraggen en lampen, d.enkhierbij a¿¡r de seinen d.ie op het perron geptaatst word_en om d.eplaats te bepalen r^¡aar d.e trein moet stoppen.
rrGeeL licht met ci.ifer'r sR.2l_0.

De betekenis: snelheid. vezrnind.eren tot welke door het getalwordt aan€egeven.

Het hoogste getal kari een 12 zijn, het laagste een {.Oijferbaklren v¡orden alreen toegãpast bij hãog geplaatste seinen(!t¡ t3nq.geplaaiste sei:ren is de hoogst toegelaten sner.heid
40 Iø./h !).
GeeI net cijfer wordt toegepast om d-e
d.at het volgend.e seil met ten hoosste
gered.en mag worden.

machinist kenba¿r te maken,
d-e cijfersnelheid. voorbi¡i

Na geel rnet cijfe-t -z.ar d.usn in no::mar-e gevallen, geen rood r-ichtof geel flikkerlicht voÌgen.
Ond.er abno:rraar- moet versta¿n word.en, een bed-iend sein d,at v¡ord.therroepen, of een sein d_at door storing rood. 6ae,t tonen.Idat we1 kan volgen is: gee1, geel met (rager)-cijfer, groen flik-kerlicht of groen flikkerlicht ¡net cijfer.
rs het fel?.11cht-gedoo{È en ziet de machj-nist a1r-een het cijfer,d.an weet hij d.at ¿i-t sqi-n¡eeld niet konpleet is en moet hij ha¡rd_e_

_e art.4 rGed.oofd.e seì¡en, twijfel_
.st handelen zoals bij geel lj.cht.
:rilffii il; li3ii"T"' licht rneer

"Hooe g"pla"tst f1i* " SR.2O6.
Betekenis:voorbijrijden rnet lage sneLheid. toegestaan.
Sij.dit sein ma6 de snelhei.d dus ni-et meer d.a¡r 40 trør/rr leara€en.ïnd'1en nod.j-g, 1s de opd.racht hiertoe ar d.oor het voorga.and.e sei¡rgËSeven.
De opd.racht lage snelheid moet Ae-h
sein geheel voorbijgereOen is, oot<
Ol@merkt zij, dat de voJ-gendå opd:
gegeven kan worden i.p.v. met een
boek rra:msei¡ren - baken - snel-heid
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I'FlildcereTrd. groen licht net ciifer'r SR.2O2.
Betekeni-s:voorbijri.jd.en met d.e d.oor het getal a¿Ðxgegeven snel_heid, toegesta.¿.n.

Zoals voor iåd.er sei¡r met cijferbak is ook h:ier een hoog ge-plaatst sein bedoeld..
Het la¿.g'te getal zar een 6 zijn, omd.at d-oorrijd,en met 40 r../hmet goen flikkerend. l_icht gegeven word.t.
De betekenis van het I'groen fli-kkeren, komt tot u_itd-nrklcing alshet cijfer ged.oofd. zou zijn.
Nu blijft bij een gedoofd cijfer over: IliEkere4g_æoeq_f&Eþ,Ìrå^arvan'rvoorbijrijd.en met 1a6e snuttreiFGlfaracht is.
was het g?oen niet flikkerend., dan zou d-e opd.rächt luid.en: voor-bijrijden toegãã-aan SR.2t6. '
Dit la¿tste houd.t in d.at cle nachinist een hogere snelheÍd. zalgaån_rijd-en d-an ter plaatse is toegestaan met alre gevolgen
van d.i.on.

den

Als volgend. sej.nbeel-d. is te verwachten: groen, flikkerend. groerllicht met hetzelfd.e- of een hg8er getal, geel richt. net oijfer,of geel licht.

"Iigpg_groefi" SR.2Ol-.

Betekenis : voorbi jrijden toege staan.
Dit seinbeeld. heeft betrekking op een hoog gepla^atst sei_n, r.raar-bij als max. snelheid de plaa.tselijke snerhuiã ¡"ao"ld is.Het beerd varl een eventueer- voorafgaand, sein is noeilíjk te be-paÌen, d.it kan al1es zíjn.
Het te verwachten volgend.e sei¡rbeeld_ kan

ttEen laas geplaatst wit 'r SR.216.

Setekenls:het seÍn kan worden voorbijgered.en d.och geeft geen op-dracht tot voorbijríjden of het in báweging sterreñ.Dit seüe heeft betrekking op rangeerbewegiñg"rr.
Dit seinbeeld. hoort bij "Vrijgave rangeïenil.
0p een a^antal stations is het mogelijk om een ged.eelte van het
ernplacement (een groep wisser-s met de toeleid.eãdu 

".ir,"rr)ìã"-t"koppelen va¡r het bed_ieningstoestel.
neze wissels zijn dan r¡et behulp va¡r d.ruklcroppen ,ter plaatser te
bed.ienen.
ne rijopd-raehten voor d.e ¡nachinist komen nu v¿ìJn d.e rangeerrlel.
l'len moeÍlijtd:eid. vo,'nen nu nog d.e toeleÍd.end.e sei-nen.
Zoud-en d.eze seinen rood. blijven, dan mag d.e nachinist niet oprij-
d-en.
De seinen d.oven is ook nlet d.e oplossing, de rnachinist mag ook
nu niet oprijden.
3ij geel of groen seinbeeld is er kans d.at.d.e maoh:inist, zond.eropdracht van de rangeerd.er af te wachten, gaa,t rijden.
De oplossing is gevond.en ín wit licht, wat een neutra¿I gein j_s
en geen oprlracht geeft.

zijn: tthoog groenttr ngÞeI
net oijfertr of ',g"u]tt.



De rnachinist weet nu d.at het om rrv-ri-jgave rangerenlt gaat err ,dat
hij opd.rachten va¡r de ra.ngeerd.er kan ve:*¡achten.
Het witte licht karr in het sej-n opgenomen zijn, ma¿r meestaL
word.t een extra lamp voor het sein geplaatst.
Er worrùt d.an een ]a¡np gebruikt va¡r hetzelftle tytrle als d.e ver-
treklichten op d-e perrons.

"Een eedoofd "ein" SR. att. 4,
Bíj een bedÍend seln (geen P) noet d.e nachinist stoppen.

A1s uitzonderi-ns seld-t: als uit het voorgaand.e sej¡rbeeld. op te
maken is, d.at het 6ed.oofd.e sein t'geel of beterft zou tonenr nâg
d.it sein a1s 'rgeeI" gezien worclen,
Het voorgaand.e sei¡r moet d.a¡r tenni¡rste gBtoond. hebben: 'rgroenrr,
'tgroen flikkerlicht met of zond.er cijferrt of rrgeel net cijferr'.
Een ged.oofd. P sei-n rnag gezien word.en a1s het seinbeeLd. "gee1flikkerlicht'r, h¡aårvoor rrbeperkte snelheid.rr geltLt.

llet deze oplossingen rvord.en d.e trej¡rvertraglngen beperkt, terwijl
voor achterop liomend.e trei¡ren geen twijfelachtige situaties ont-
staan.



1.4. De volgonle d,er seinbeel-d-en.

De afstand d.ie nod.ig is om een rijd.end.e trej:i tot stirstand. te
brengen (d.e remwee) is van verschir-Iend.e factoren afhanketi¡t<.
zo zal een trei:r welke met een hoge snelhefdl. æiJd.t, een ranþre
remweg nod.ig hebben, dan een trein welke met lage snerheid.
ri- jd t.
Ook het gewicht va¡. d-e trein speelt een ro1, een zware goederen
trefn is noej-lijker tot stilsta¡rcl te krijgen d.a¡r een tlichte'r
reizigerstrein
Het a¿ntaI remblold<en d.at tegen d.e wj-elen drukt, en d.e kracht
Lra^armee d.it geber;rt (rret remirergnogen) is ook zorn factor.
Na het bezien van al d-eze factoren is men tot d.e concl-usie ge-
komen, d,at voor d.e ma:cj:nun snel-heid., een remlreg nod.ig is vafi
L000 ¡neter.
nit wíl d.us niet zeg,gpn d.at elke trein d.ie J_engte ook nóaig
heeftr een rrlichte, trein kan met belangrijk ¡rind.er volstaan.
0p deze 1000 meter zíjn verschiLlend-e toleranties mogelijk.
Zo'.zal een remweg op een aflopend.e hel1ing, B:coter noèten zijn
d.a¡r d.e remweg tegen die heIlíng ot.
Ook ba¿nvakken uitgerust net ATB (autonatisch treinbelnvloed.ing)
vragen een langere remwego

Uit het bovensta¿nd.e valt te concl-ud.eren d.at de afstand. tussen
twee el-kaar opvolgend.e seinen ninstens 1000 meter noet zj-jn.
Al-s het la¿tste sein d-a¡rrrrood'r toont en het voorla¿,tste 'rgeelr',
ka¡r ied.ere trein voor het rrrod.e. sein tot stilsterrd. komen.
Nog mooi-er zou zi-jn een seinstel-sel voor r'lichte treinen" (net korte
remweg) en een seinstel-sel voor zu{are treinen (met tange 

"èmreg).u bee?ijpt d.at d.it ond.oenlijk is, vand.aar d-at ret seinstelser qe-
baseerd. is op d,e zwaarste treinen.
llu vertoont een remmend.e trein een grillig verloop t.o.v. d,e a^f-
geleg:d.e weg.
stel een trein rijd.t L2o r@/h en heeft lo00 meter nodig om tot
stil-sta¡d te komen.
Houden we d.e snelheid.Houden h¡e nu d-e snel_heid. in de gaten, d.an zal blijken, d.at bij
een meterstand van 60 tcn/h een afstand. (remweg) van 7jo meter is
afgelegd.
Voor het la¿tste ged.eelte, van 60 m/n
ma.ar ZJO meter nod.ig.
In d.e relatie tussen snelheÍd. en remweg
aarwezj,g.
Dit wil zeggen, d.at als d.e snel-heid tot d.e helft is terug ge..
bracht, nog met een kwa¡t van d.e remweg volstaan kam word.en.
Dit verschijnsel lijkt vreemd., ma¿æ is toch wel- te verklaren.
Ten eerste moet d.e machinist reageren, hij moet d.e voed.ing voor
d-e motoren uitschakelen en d.e re¡nisaan gaå.rr bedienen.
Door lucht te laten ontsnappen word.en d.e zuigers vaJl het reru-
mechaJrisme in beweging gezet.
Deze moeten op hun beu¡t de rembl-old<en na¿r d.e wielen brengen,
en er met kracht tegenaa,n d.ruldcen.
BegrijpeLijk dat d.it alles tijd. (en meters) kost.
Dit zelfd.e verschijnsel is op d.e fiets wa¿r te nemen !

na¿r stilsta.nd., is d.arr nog

is een liwadra¿t funktie
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liTu zou men gau!,/ geneigd. zijrr te d.enken d.at een treÍn, wel_ke
met een snelheid va¡r 60 Iø/h aan komt rijd.er:r, a,aÍL een remweg
van 2JO meter vold.oend.e heeft.
Dit is echter niet wa¿r, want ooH hieæ moet d.e machj¡1Èt rea-
geren en d.e. zelfd.e hand.elingen verrichten a1s biJ een snelhei-d.
va¡r 120 7Ã/h.
uit ond.erzoekingen van d.e d.Íenst van M¿ (aienst van materieel en
r+erþlaatsen)Ís gebleken d.at nu een remweg vBJr loo neter ver-eist is.
Ah uttganqspunt voor renwegen is nu het volgend.e afgesproken:
voor 81 lo./h en hoger is 1000 meter vereist,
varr 6.i- m/n tot en met e0 h/h B00.meterr.
en t/m 60 tu/h is 500 meter nodig:.

lr/aarvoor hebben we nu d.e bovensta¿.nd.e g.egevens nod.j.g.
!/e1 a1s all-e seinen op minstens 1000 ¡netex van elkaar stond.en
en op alle baanged.eelten d.e max. snelheid. gered.en nocht word-en
waren er weinig problemen.
Nu zijn er echter 2 gevallen wa¿ri:e d.e snelrreici beperkt moet
hrold.en.

Le i.v.m. een te korte remr¡Ieg.
2e i.v.m. de te d.oorlopen rijr+eg.
Te korte remwegen komen veelvuld.ig voor op emplacementen.
De seinen word.en voor de wissels geplaatst en d-e ligging va¡r d.e
wissels (groepen) is nu eenmaal aa¡r d.e opbouw valn héi emplace-
ment gebond-en.

De te d.oorlopen rijweg ka¡ een snelheid.sbeperki¡g ræa€en d.oor he-u
beri jd.en van wissef s.
Een wissel- in d.e 'rkromme" sta¡ld- noet met belarrg?ijk lagere snel-
heid- bered.en word.en d.a¡r i:r d-e 'rTechterr sta¡rd.
AJ-s wuistregel voor d.e 'tkT¡orunerr stand. geld-t:

Ook rrscherpe, bochten en de cond.itie van het ba¿nlj.chaa¡n rnrnnen
ku¡¡en beperkingen opleggen voor d.e te d.oorlopen rijweg.

-)



lvlet enkele voorbeel-den zal getracht word.en d.e seinopvolging
te verd.rrideJ-ijken.

Fig.5 la¿t d.e binner:komst op een emplacement zien.
Sei¡ 2 is een bed-iend sei.:n terwiil- d-e seinen P!16 en P51B bij
het autonatÍsch-bloksteJsel behoren.
De nr:mnering van cle bed.iende seinen is rneestal even, waarbJ-j
als hoogste nuÍrmex 498 gebruikt word.t.
Voor automatj-sche seinen word.en even en oneven munmers ge-
bruikt en de telling begÍnt bij @

Fi.g.5.

l^Þ¡rô' æ 7l0oo meter æ

Volgens het SR zí-jn zowel P516 - P51B a1s sein 2 "hoofd.seinentt.
De onsch¡ijving hier¡¡oor luid.t¡ een trhoofdsei¡rrr is een a:m- of
lichtsej-n d.at rrstoprr kaJr tonen.

traditiegetrouw word.t sej¡r 2 wel rrj¡¡ijsei-nrr genoemd..
Zorn sein vor:mt dan een scheiding tussen d.e wrije ba¿n en het
emplacement (bewaakt het "inrijdenrr tot het enplacenent).
Het sein dat aan d.e "inrijder'r voorafgaat (f5fe) word-t nu het
rrvootsel-ntt genoemd..
U zj-et d.at d.eze bena:ning niet juist meer isr r+ant elk sei¡r is
het rrvoorseínrr van het volgend.e sein.
In het volgend.e voorbeeld. word.t nader op het begrip "voorselnrr
j-ngegeae.n.

A1s in fig.5 sei:r 2 'rloodr! toont hoort sein 518 rrgeelrr te geven.
De rys€ tussen JIB en 2 is voldoend.e (fOOO meter of g.roter)
en d.e te d.oorl.open rijweg vo::nt ook geen probfeem.
AIs sel¡¡ 2, na beclienen, j:r rrgeel flikkerlicht[ ve¡a¡rd.ert, noet
het beeld. vam sej:r !18 rrgeeltt blÍJven.
rrGeel flildcerlicht'r was iets beter d-an 'rroodtt, de nachinist moet
er rekening mee houd.en dat hij zonodi6 enkele meters achter seín
2 tot stilstand. moet komen.
AIs sej¡r 2 van 'troodtr il rtgeel of beterrt vera,nd.ertr nag !18
rrgïoenrr worden.
Als d.e trej¡ sein 518 passeert wordt dit "afgeredenrr en word.t
rrroodrl
AJ.s d.e trej:n in zijn geheel het spoorged.eelte tussen d.e seinen
518 en Z (fret blok) verlaten heeft, word-t 518 weer t'gee1rr.

Fig.6 geeft d.e binnenkomst te zien va¡raf een baanvak zond.er auto-
matisch-bloksteIsel.
Sei¡ 2 1s nu een ttvoorsei¡rr.
Het SR zegt hierover: een voorsei¡r is een arï- of lichtsein d.at
geen trstoprt kan tonen.
Een d.ergelijk lichtsein heeft een rechthoekj-g achtergrondsche::rn
waå.rvarl één of meer hoeken afgeschuind. of afgerond- zijn i.v.m.
het P.V.R.
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Fig.6.

geven word.en.
Het aangewezen beel-d. hie:¡¡oor
Het s¡mbooI voor de cljferbak
kmisje.

I tooo meter æ

is I'gee1 net cfjfex 6tt.
is een cirkeltje rnet d.a¿rin een

æ

Sei¡ 2 toont no:maal ttguul,, en wordt ttg?oenrr a1s seirr 4t na
bed.i.enen, op rrgeelrr of beter kourtr
{a he! rrafrijd.en[ cloor d.e trei¡r wo¡d.t sel¡r 2 weer rrgeel".
Hoewel sei¡r 2 automatÍsch werkt, ontbreekt aa¡r d.it Jein het
P-boerlr ond.at a"a¡ het achtergrondscherm aI te zien is o¡n wátvoor soort sein het ga,at.
le ta,ffit een trein voor sei¡r 2 tot stilstand. komt is echterr¡-iterst gering, o:nd.at d.it sein geen rrróod.il ka.n tonen.
Het ontbreken van trrood.rl j:r sei¡r 2 kont ond.at d.it seÍn g€en voor-
_gp.nger heeftr en zoals we weten moet a¿n rrÌoodrr altijd. ñet sein-
beeld.,tgeel of geel-flilclcerlichtr voorafgaan.

va.rr een tseinen komt is,or sei:r 2 (zie lr_ier¡¡oor
en - bake r') .
van het atisch-blok, heeft sein 2 een

emplacements numnering.

In fÍ9./ is een afta^kking te zien.
Het wissel 1:12 mag (volgens d.e tabel) in d-erfleomner sta¡d. netmax. 60 tø/tr lered.ãn word.en.

F-eO
P5L6

Fig.7.
I25 lø 125 Lø/h
> 1000 meter Fec

2

treinbewegilg
sei¡r
P516

sei¡r
2

sei¡r
720

va¡ A naar B. g?oen Sroen
van A na.ar C. 8L6 srfl 6 g11oen

Bij het rljden Van A naar C moet de beperkj.ng w¡r 6O m/fr li¡
sei:r 2 reed-s bereikt ztin.
Sel-n 2 nag d.an tonen ttgroen fliklcerllcht net cijfer 6rt.
De med.ed.eling d,at sei¡t 2 "grf1 6'r toont moet bij seÍn p!16 ge-

volgens het sR. moet d.e machinist zi-jn snelheld van 6o m/n aan-
houd.en tot het volgend.e sei¡r voorbijgered.en is, in d.it geval- sej_:: /20.De snelheÍdsbeperkir:g hieId. echter arleen verba¡rd ¡ret ñet wis_
sel, en d.a¿rom is het niet nod.ig orn tot aan sel¡r l2o de beperking
te hand.haven.
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In zotn er het wissel een groen d.riehoekie bord..net d.e p geptaatst net da¿rõp de baa.nvak#filìd:
Korrt op ta' voor, d_a¡r is d,e max. snelheld f.5-Å/hSR.r16 ( *en"),
Pas als d.e trein in zijn geheel het bo¡d gepasseerd. is, na6 d.esnelheld. opgevoerd. word.en tot O.e getalswaanrC.e.

0p eroplacementen moet veervuld.ig met d.e (te toite) renwegen xe_.kenilg gehouden word.en.
Fig.B geeft hier een voorbeeld va¡r.

raÈíruo

r25

LO
lO

?20_'-"1= J
treinbeweging

set-n
P5L6

soi¡r
2

sein
AT

sein
o

van A naar 3 over sp.I. 8.x gT ¡À

van A r:a"a,r B over sp.2. 81 4 gÎf1 rd fr

van .A op spoor 1. 8L6 91 rd.
van A op spoor 2. ct4 ¡nl d

t2, tu/hø/n

I

I

It4_

va' A ns^ar B over sp.l; geeft geen enkele beperki'g te zien.
uitgezond.errl sein 6, mogen alle sei¡ren "hoog groenr tonen,
van A na¿r 3 over sp.2. gÞeft een beperking van 40 t@,/h over hetwlssel te zien.
Sein 2 noet d.aarom rgroen lcripperlichtr tonen.
Door sein 116 r'geer roet cijfer !t, te g€ven, weet d.e nachinist d.atseÍn 2 net ma:c. {0. h/h.voo:rbijgereden na6-wo¡den.
9:T 6^ na€ "gogntr tonen, omd.ai d.it een 1aa6 sein Ís en hier max.
4a Iø/h voor geld.t.
van A op spoor 1. geeft een renwegbeperking tussen d.e seinen 2 en 4.De a^fsta^nd. tussen d.eze selnen is 5!0 neter.
0p de remwegtaber (brz.2o) is te zien aat l/n 60 r-./h een renwegvan 100 meter verelst is.
Als gezorgd wordt dat de trein bij sein f mez. 60 ro'/h rijd.t, is deremweg clus !0 meter langer d.a¡r d.at vereist is, om ae'treÍi våorseÍn 4 tot stilstanct te brengen.
Door sein !16 "geel met ciJfer 6,, .te geven, bereiken we d.at d.e sner_-heitl bij sein 2 niet hoger d,an 6O m/fr fs.'
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va¡r A op spoor 2. geeft weer de beperking.van {0. }rn/h over hetwissel.
rn seln 116 moet da.a.rom 'geel net cijfer 4" Eegeven wo¡d.en zo-dat de snelheid. de snoLheid bij sei¡r 2 de 40 lcn/fr ntet te boven
gaa,t.

Nog ee¡r voorbeel-d- met korte xemlreg€n geeft fig.9 te zien.
I

Fig.9.

A.

-/Ð'

I

'--- à1000n-

trei.nbeweging
sei¡r
P516

sei¡r
2

cai n
ll
T

sein
o

va¡r A naa.r 3. s1 6 eI l1t

va¡r A naa^r B. g'1 B g1 etr rd

{1" f+ het 1e geval de snelheid bij sei¡ 2 teruggebracht is tot
60 hr/h, is de remvleg van J2O meter -tussen sein 2 en sej:n 4-
vold.oencle om voor sein 4 tot stilsta¡rit te komen.

In het 2e geval, waarin.seín ( tt=oo¿tt toont, moeten zowel sein 2
a1s sein 4 "geeltt gêveno
seln 116 geeft opdracht na¿r BO fu/h, zod.at d.e æmweg van seÍn 2
tot seln 6 ruin vold.oend.e is.
Dat d.e nachinist va¡r. seil 2 tot seÍn 6 nog een 'rgeelrr sein (4) te-
genkomt, na6 hij als een buitenkansje beschouwen.
Sej¡ 2 gef d.e opd.racht rrsnel-Ìreid. ve:mi¡deren tot 40 tnn/h en reke-
nen op rrxood.tr.

A1s d.e machinist zj.c}: aan d.eze opd.racht houd.t, ga,at aI1es goed.
Zou hij echter bij sein { d.e opd.racht I'snerheid. vemind.ereñ enzr,
herhalenr d.us al-s een nieuwe opd.racht zien, da.n ma6 hij 500 meter
remweg venrachten en zou te kort komen !
AJ.s u sein { even }¡eg d.enkt, ziet alles er meer noronaal u_it.



Het seinbeeld. "d.ubbe1 geeI" SR.2l-1.
De opd.racht hierr¡oor luid.t: snelheid. vermj¡rd.eren tot halve
d.iens tre geling ssne lheid. .
Hoewel bij het i¡rvoeren van d.e A.T.B- (Autonatische TreÍnbeÍn-
vloedlng) dit seinbeeld verdwijnt, vo1gE a¿n de he¡:d.-van Tig.1O
een verd.uid.eli jking.

Jn,
1000 meter fro

| ¡ aa2- -- 
4VU-Le-l9L_- -t

I

treinbeweging
Èç!r

r?J-o
sefrx

2
sel¡r
4

va¡r .4, na.a,r 3. g1 91 rd

van A na¿r B. 8t/ 8t gI rd

ïn het le geval leijgt de rnachinist bij sein 516 oprlracht naar
40 tû/h.
Een rrbeter'r opdracht zit er niet Ín, omd.at d.e afstand. tussen d.e
seinen 2 en ! m-ind.er d.a¡r 500 meter bed.raa6t.
De treln rijdt nu over een vrij lange afstand. net {0 lø/h, wat
d-e frequentie niet ten goed.e komt.

In het 2e geval wordt bij sein 516 I'd-ubbe1 geeltr getoond..
Rijdt de trein l2O tut/h, dan betekent dit dat de machinist zijn
snelheid. tot 60 \o/h tenrg moet brengen.
IIit d.e berekening op blz. 19 weten we d.at d.e nachinist voor het
tengbrengen .van l.2O naax 60 fu/h JlO neter rnag gebnriken, waar
na van 60 tu/h tot stiLstald. nog 2!O meter beschÍkbaar is.
C,ewapead. met deze wetenschap rijd-t d.e machinist tot sei¡r 2 net
60 fu,/h en zet d.an zíjn renming voort, waarbij -in d.it geval-
nog {00 meter rem}reg beschikbaan is.
Het is begrijpetijk d.at "d.ubbeI geelrr een bepaald.e I'rijstijl[
vereist en d.at d.e machinist bij het wa¿rrremen van het rrgeeln in
sein 2, zich goed noet realiseren ctat het voorAaand.e sei¡ rrd.ub-

bel geelrr vtas.

Het vervallen van "d.ubbel geeltt komt omd.at bij de ATB hieryoor
geen cod.e beschj-kba.ar is.
De sellopvolging word.t d.a¡r zoals het Ie geval weergeeft, waarui.t
b1lJkt d.at d.e ÂTB ook wel eens een nadeeltje te zien geeft.

Voo¡ts zij nog opgemerkt d.at d.e dienstregelinÃssnelùeid niet ver-
wa¡d moet word.en met d.e ba¿¡rvaksnelheitl
De d.lenstregelingsnelheid houd.t verba¡rd. net het 'rgewicht" va¡r d.e
trei¡ en tevens met d.e berenrnlng en a¡rd.ere factoren.
De machi¡rist van een goed.erentrein zal dus een amcLere dienstrege-
llngssnelheid lrijgen d.a¡r de machinist van een personentreÍn.
De baarrvaksnelheid. is een vast gpgeven, en houd.t verband. rnet d_e
gesteld.heÍd. van het d.ijklichaa.n, het ballastbetl, spoorstaverL errz.



In onderstaande
1000 mete¡.

situatÍe (fig.ff ) zijn d.e remwegen ten¡nl¡rste

Fig,11.

l,zo tu/h

trei.:nbeweging
sel¡r
P516

sef¡
4

sel¡
6

sei¡r
B

van A naa¡ 3 over sp. I. gT g.l1 g'r rlt
van A na¿r 3, ovêr spr 2o sr4 ø.rfl ral gT

van .4. naa¡ C over sp. 1. gr sl 4 g:rf1 rd
van A na¿r C over sp. 2. 81 4 grfl rd õr
van A op spoor 1. ørf. g1 rd. I

va¡ A op spoor 2. 8r4 g1 Id.

van A op bezet sp.,.2r 6'¿ g1f1

varr .4. op spoor J. 8r4 Þ- AtelutùLs¡ûta¡æn .i

van A op spoor {. ¡r'l 91f1

'öf stootJuk.

De gegeven voorbeeld.en noeten gezien word.en als infornatie
on enlg inzicht i¡ de selnopvolging te !æijgen.
Het fs goed. rnogelijk dat cl,ezelfde sitr¡aties in'd.e praktiJk e^n-
clers opgelost wo¡d,en,
lJa¿r .A.llB' is, dus wa¿r d.e machinist i¡r cte cabine l¡fo::natie heeft,
geltlen weer a¡rdere notmeno

Ook kont het wer voor, d.at voor treÍnbewegingen welke spora.d.isch
plaatsv:ind.en, niet d.e td.eale seinopvolgÍng. word.t gegeven.
A1s het cloo:rijd.en over bv. spoor 2 maa,r eens per jaar p],a^atsvÍndt,
en nen moet voor een id.eale seinopvorsjxs dure cijferbaklsen en re-
laisschakeringen toepassen, is het voor te stellen dat bv. inplaats
van trgeel 4tr voor d.it geval frgeeltt gpgEven word.t.
Het za1 u opgevallen zljn d.at er weinig gesproken word-t over ee¡lrrveilig sta¿^nd. sej¡'t , of trveilig seJlrr.
Ook i¡r het SR komen d.eze benamj_ngen niòt voerj_
Wel spreekt men over een rtr¡lt d.e stand stopil gêbraoht sei:r.
Een ilve115-g sein" j-s een erg gewaagd.e r:..itspra^ak.
Als een sein 'tveillgrr staat¡ en er r¡aIt een reiziger v¿¡¡r het per-
ron l:r het spoor, -kan ex ma^a,r mooiu-jk vsrl een. veilige situa,tie
gesproken word.en (zeker d.oor die reiziger nlet).
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0n d.ezel-fd.e red-enen spreekt men ook niet over eer:, tronveilig
seinrf , maar zeg't nen d.at een sej:n, zíoh in" ttile staxd. dteptt be-
vj¡ld.t.
3ij werkza¿nheden voelt u zj-ch veiliger achter een rronvelllg
seÍnrf d.a¡r echter een t'veÍIig sei¡rrr !
3ij een enplacement behoren 0.s.-bradcn. (overzicht seinbeeltten)
Populair wor.rlen dit d.e t'seinbeeltlen ka¿¡tenrr genoemd..
Hi.erop is te zien welke seinopvolglng biJ het insteLlen r¡a.n
rijwegen veruacht mag word.en
[evens Ís hierop verrneld. d.e afstand. tnrssen d.e seinen, d.e wissel-
verhoud.lngen errz.
Voor beid.e rtjrichtingen d.ie op het emplacement mogelijk zijn
is een aparte seinbeeld.enka¿rt.
Mocht err een nelding birurenkonen vs¡. een verkeerrd.- of niet vol-
ledig eeinbeel-d.; da.n Ís in eerste i¡rstantie d.e sei¡rbeel_d.en-
kaart hét nidd.el om d.it te controleren.
Seinbeeld.enkaarten bevind-en zich bij het beclieningetoestel waa¡-
uit b1íjkt d.at d.eze ook d.oor and.ere d.e.n Es personeel te raadple-
gen zijn.
Als huJ.pmid-del voor het treinpersoneel mag gezien word.en het
"vertreklicht". SR. 7O5 øn 706.
Dit is een witte fampr welke ga^at brand.en a1s het bijbehorend.e
seín uit d.e stand. ttstoprt gekomen is.
Vertreklichten word.en op- of nabij pemons gepla,atst en gÞven
informatie over lichtseinen welke va¡raf het perron niet- of
noeilijk te zien zLjn,
Àls het vertrekricht brand-tr ma,g d.e conducter:r opd.racht tot ver-
trek geven.
Iliermee wor'd.t voorkomen d.at d.e vertrekkend.e trein bv. een pa,ar
hond.erd. neter verder voor een lichtsei¡r weer tot stilsta¡rd. komt.
De mach-inist mag het "vert¡eklicht" niet als een deel va¡r het
seinbeeld. beschouweyr, n.a.&T moet d,e lichtseinen tra&rnemen en op-
volgen.

t'ì

\



4. Het automatisch blokstel-sel-.
======================8====

4.1. Algemeen.

rn d.e stu¡i4g van het autonatisch werkend. sej¡r word.en opgeno-
menS

a. het bezet zijn va.n het spoor tot a¿n het vorgend.e seÍn.
Zorn ged.eelte worrlt 'rhet blok'r genoemd., vand-a¿r d.e uitdn¡k-
king |tblolç\rrijrrr ttblokstorlngt', rrbezet bloktt, et7z.
Bij _het bezet zijn va' een tblokt is het sein d.at toegang
geeft tot d_it blok "rood.il.
Het blok begint i:feite 9 tot 12 meter achter het sein, of
beter gezegd., d.e ísolerend.e las is ! tot 12 peter aohter het
seÍn gepla"atst.
Dit Ís ged.aan om te voorkomen d.at d.e machinist het a^frijd.en
(rood worden) van het sein te zien krijgt.
Bij electrisch rnaterÍeeI is d.eze kans gering, na.ar bij d.iesel-
looonotievenr l¡a,ar de cabine zich ver achter het voorãte rviel-stel bevindt, is het voo¡ te stellen.
Zeket a1s met lage snelheid. word.t gered.en..
Het bezet zijn van het spoor word.t gecontroreerrl met behulp
va¡ spooxrelais zoals in hoofd.st. 2 is omsch¡even.
De lengte vari een blok kan variå'rqn van rooo tot 1BOO meter.

b. de stand. van het volgend.e sein. (bij beveÍ]ig'd L's' nog groter)
Als het bl-ok'tvri.it'i", en het volgend.e sej:r 1s rrroòcilr, da¡r
nag het seil rrgeelil tonen.
Bij blokrrrij en het vol-gend_e sein "g""Itr of ilgroen"¡ da.n.ag
het sein trsroentr tonen.

c. d.e sta.nd. va¡r eventueel a¿nwezige wissels.
Met behul-p varr wisselsl-eutelkastjes, grend.els en tongencontro-
leurs is de stand.- en het aanslu-iten van d.e tongen tè controlexen,

d. d.e sta¡rd. van beweegbare bruggen.
I'fet behuLp varr brugsroten, grend.ers en sreutelkastjes is d.itte control_eren.

c. g€gevens over de eventuele over:vregbeveiligingen.
3íj sonmige systemen aut. blok word.t inforrnatie over d.e
reraisstand.en van d.e'renkelspoor-schakelingrr ve:*¡erkt.

e. controle op d.e rritschakermogelijkì:eid. van aki/atrobrs.
De sta:rd van d.e bed.ieningsschakera¿r is in d.e seinsturing op-
genomen.

Over het algemeen komen op baa,nvakbevei.llgj-ng met automatlseh blok
a11een d.e kleuren 'rrood.rt, rrgeelrr en rrgroenrf voor,
Dlt kont omd-at d.e remwegen vold.oende la,ng zijn, en eventuele
snelheid.sbeperki-ngen m.b.v. borrlen word.en aan€egeven (zie bor-
den en baken).
De va¡iati.e in d.e afstand. tussen de seinen kan toegeschreven
worrd.en aan bv. de ba¿nvakfrequentie.
Door op een ba¿nvak net d.mkke trei¡enr-oop d.e seinen dichter bij
elka¿,r te plaatsen, is d.e frequentie op te voeren.
Ook wortt een sei¡ wer wat ropgeschovenr als het d.a¿:mee
bocht ko¡nt te staan, wat d.e zichtba¿rheid ten goed.e komt.

voox een
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Ook bmggen kururen bij het plaatsen va¡r d.e seinen een rol
spelen.
Het is beter het sein voor-, da¡r g¿ of 4!!g de bmg te
plaatsen.
Zijn op een baanvak ove¡*¡egbevelligJlgen a¿¡rwezÍgr dü tracht
men zoveel nogelijk d.e plaa.ts va¡r d.e seinen en het begtn nen
d.e a¿nkond.lgingswegen saÐen te laten vallen.
0p d.eze wijze worden isoferende lassen en dearmee sekties ì.¡Lt-
gespaard..
AJ-s Íe[ea¿1 is te zien dat het spoorged.eelte tussen 2 opvotrgen-
de seinen (fret ltot<) uit één r'langefi sektíe besta¿t.
Als zich echter in het blok neerrùere overh¡egen bevinden en er
1fg't bv. ook nog een wissel in, d.a¡r is het niet d.enkbeeld.ig
d.at d.1t bl-ok i¡ meer d.a¡r tien sektj.es is opgesplltst.
Iliezna voþt een uiteenzetting over d.e bloksystemen welke
momenteel- in gebruik zijn"

4.2. Automatisch blokstel-sel op d.ubbelsporige baa^nvald<en zond.er
llnkorsp o orb eve j. l- i ging.

Fig.12.
6r0

o'P6lL -.

P615

De pÍjltjes in d.e sporen duid.en op d"e no:nale rijnogelijld:ed-en
op het ba¿.nvak.

æ

en d.e clwergsóJnen behoren tot d-e sta-
no:ma¿l lrroocltl.(tret zi¡n becilend.e

De sej:ren 610-6ljl--6I9-6LB
tionsbeveiliging en tonen'\Selnen/.
De seinen P6L2 en P61J tonen no:ma¿l ttgssfrr, en d.e sel¡ren P612
f/n 6IJ nor:ma¿I I'groenr'.(inhLer:ren verrùuid.el1jkt de zaak).
Do nomale gang va¡r zaken bj-j een trei:n van 3 na¡¡ A is a1s
volgt:
Na het bed.ienen vaJ¡ bv. sein 61I word.t dft itgroenrr, waarna, het
d.oor d.e trei¡ automatisch in d.e sta¡rd. "stoptt tenrg wor.d.t ge-
bracht.
Rijdt d.e trei¡r sein 61J voorbiJ, clan kont ook d-1t seÍ¡r 1n de
stand rrstoprr.
A1s d.e treÍn i-n zijn geheel sei:n 611 voorbij gered.en is, ka.n
station B een tweed.e trel¡r afsturen.
Nadat d.e trein sein 615 heeft afgered.en en i:n zÍjn geheel voor-
bij ls, kont sej¡r 6lJ op rrgeeltr.
fs de treÍn in zijn geheel sein 61J voorbij, dan kornt sein 61!
op rrgeelrr en sein 61J weer op trgroenrr.
Na het bed.ienen va¡r sein 619 kaJr ile trein het station B binnen
ri jd.en.
Bevind.t de trein zich ter hoogte va¡r sein 6t-5, aa^n krijgt sta-
tion Â aa^r:kond.iging d.oor nidd.el va,n een zoe¡nor en een geel lamp-
je i¡ d.e ùgn. aankond.igingslceop.
Na het d.n:ldcen va¡r d.e aankonctlgingsloeop zwijgt d.e zoerner en na
het uit cle stand. "stoptt konen vatr seÍr 61! verrlwiJnt ook het
llcht 1n de aa.nkond.igingslcnop r^reer.



Bevind.t d.e treÍn zich in het laatste bl-ok (tussen d.e sej¡ren
6Il en 619), dan gaat op hot bettieningstableau bij A een wit
1a.pje bra¡d.en (een zgn. spoorbezettinge-la.mpje).
Hleraa¡r ka¡r d.e bed.ienlngsma¡r zj-en hoever d.e trein gevo:sd.erril
is, en mocht hij sein 6i-9 nog niet bed.iend hebben d.a¡r word.t
het nu d.e hoogste tijcl.
Beter is het 'rf-nrj-jsein" (619) te lea:-enen na het zoemerslg-
naaI, zod.at d.e machinist het eventueel vera¡rd-eren van het bee1cl
in sei¡ 6U tijdÍg kan waanlemen.

fig.1J geeft te zien hoe
word-t ilgepast.

een overÍìregbeveiligioe ("m/ahob )

Fig.15.

614Ar

Bij het bezetten va¡r de dik getekend.e spoorged.eelten treed.t d.e
aki in werking.
De werki¡g van de aki is d.us ona^fha¡kelíjk van de seinbeeld.en d-ie
getoond. worrLen.
Het is d.a¡l ook wel mogelijk d.ãt d.oor blokstoring sein 614 nroodfi
toont tendjl d.e aki niet in werking is getred.en.
De storing noet d.ah gezocht word.en i¡ d-e sektÍes 614"4.T of 614CT.
neze ged.achtengarg kan zijn nut hebben bij het stori¡gsond.erzoek..

ffg. 1{ geeft d.e a¿.nsl-uiting varl een raccord.ement te zíe¡t.

rÍ9.14'

f-l O-r f{ G--r

6L7AT
t-o
P6L7

€
pÁ] 6

t-o
P617

r--.o
6]-9

Het wlssel- is beveiligd. net een grend.el en tongencontrol-eu¡.
Wil rnen het wissel ontgrend-elen, dan na6 zich geen trein bevi¡r-
d.en in het spoorged.eelte van 6lrBT tfn 6t7nt.
IIet te controleren spoorged.eel-te moet rui¡n voor
nen, zod.aþ d.e nachinist van een naderende trei¡r
vera¡rd.eren van sein 611 tijd.ig wa¿r kan rêrtrêno
Word.t het wissel ontgrend.eld, d.an kont sein 61J
sen 611 op rrgeel'r.

seln 61! begln-
het va¡r stand

op 'rroocltr en
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Moet een trej-n ralg€elsrerk verrichten, d.an is het wissel op
twee na¡rieren vrij te rn¿ken.

l-e De trein rnoet j¡r zijn geheel tot voorbij sektie 6UBT
rijd.en.

2e Êén gedeelte van de trej¡r blijft op sektie 6UAT aohter
en het andere gedeelte rijdt tot voo¡bij sektie 6UBT.

Het vrijnaken op d.e Ie manier vind.t toepassi^ng bij een korte
trein, of a1s men d.e trein wil i¡rslrriten.
De 2e ma¡rier wordt toegepast a1s men het rangeren met een la.nge
trej¡r wi1 voorkomen.

Fig.lJ geeft een beweegbare brug te zien.

Fig.15.

0m de brug te kunnen bed.ienen mogen d.e d.ik a^sng6geven. spoor-
ged.eelten niet bezot zíjn.
Dit zijn mj¡riror.un afstand.en, il d_e praktijk
afstand.en belarrgrijk langer zijn.
l^Iord.t d-e brug bed-iend., d.a¡r worden d.e seinen 614 utt
en 6l-1 en 6l-6 "geel'r.
De brug ka¡r in d.e seinsturing opg€nomen word.en met
brugsloten, grend.e)-s, steutelrelaiskastjes enz.

kun¡en deze naderÍngs-

6I! ,trood.tr,

behulp van

VerkeenJ. spoor ríjd.en
I,/ordt over het bovenste spoor van B na¿r A gered.en, of over het
onderste.spoor van.A. na"ar 3, dan spreekt uren vaì. rryerkeerrl spoor
rijd-enrr (zie fig.12).
ne benarni:eg "l-inker spoor rijd.entr wo¡d.t bU d.it aut. brokstelsel
bewust niet gebnrikt.
Als het 'rverkeerd. spoor rijd.en'r op ttveilige" seinen plaats ka.n
vind.en wor-d.t d.e benaming "linker spoor rijd.enrt gebrljkt (zÍe
volgencle aut. bl-oksystemen).
Dat het trverkeerd. spoor rijd.en" d.e nod.ige problemen rneebrengt
spreekt voor zich.
De aenkond-Íglngswegen voor de oven¡egen, en d.e na.deringsafsta^nclen
voor wisselsr bruggen enzo zijn hier niet op berekencl, zoclat d.e
nod.lge maatregelen genomen moeten word.en.

stel er moet een trei:r verkeerrl spoor rijd.en (vs) van station B
naar station A.
Na overleg tussen d.e trej.nd.ienstleid.ers, zorgt statiop A d.at geen
trej:rbewegingen neer irrgestelel In:¡nen worde:l naa,r statfon B overttgocd spop:nrr,.
HIJ d.oet d.lt door op het bed.leni::gstableau achter bepaalcte Ìroroppen
rrgevaa.rbo:od.jes" te plaatsen, waard.oor deze lcroppen niet rneer te

bed.i.enen zijn.



Ook is het nogelijk om wissels die toegang naar het frgoed spoor,g€venr i¡r de a-f1eid.end.e sta¡rd. te leggen en te vergrend.elen.
statfon 3 overtuigt zich dat het spoor schoon is (aat op rråt "goe-de spoortrgeen treil ond.erweg is va¡r A naar B), en stel_i het pär-
soneer va¡r eventueel aanwezige beweegba,re bnrggen Jn keruris.
-aan d.e n¿ohinlst en cond.ucteu¡ va¡r d.e rrverkeefr. 

"poorrr 
rÍJd.end.etrein wordt een 'rfastgBvi¡g verkeerd. spoorr rijd.eni uitgerãJtt.(zie fÍg.16).

tr'ig. 16.

36.212 -- - -

36.015----
37.212 -- - -l

I

I Q669
-1r---- oooR

Stoppen ots oongegcven

Trein
moet verkeerd spor rijden

x A - bord blj km

x E bord bij km
ItGeenAenE borden

Stotíon 3
19

* De trdl
x n/h de opz

Lostgeving VS

ontvongen
x Dê mcnxFñF

Dit voorbeeld. geeft aan wa.ar d.e machi¡ú.st zoal rekenlng mee moet
houd.en.
Zo moet hÍJ voor het wissel biJ Def stoppen (een tegen d.e punt fn
bered.en wissel), en ma€ bij Abc d-oor"rijd,en (een uitgpreden wissel).
Âls sei:r 661 voorbijrijd.en toelaat, naa aån€enomen word.en dat het
wissel bíj liln ,8.72t j¡ d.e eind.stand. lfgt en vergrencleld is.
De uitrijsej¡ren op station 3 zÍjn na¿r het tverkeerd.e spoor'r a11een
met trgeel flikkerlÍcht'r in te stellen.
De machlnist moet nu tbeperkte snelheid" rijd.en tot aarr het punt
laar tio lastgeving vs. aangeeft "verd.er no:male snelheid.r.
Ko¡at d.e vertreldcende trei:r op d.e ræije uaan (1e blok)r-cta¡r treed.tbiJ B d.e aank. zoemer (ten orrrechte) 

-i¡r 
""=tùg.De baak bij h 1'!:?!\ maakt,de macirir:Ígt er oi attent dat trij hetlnrljsein (sein I1O) tot op 1OOO meter genade:rd. is.



Station A leijgt van d.e naderende trefn geen a¿nkonctÍging.
Wel gaat een spoorbezettingslanpje bra¡rd.en als d.e trei¡r het la¿.t-
ste blok voor station A bezet.
Een tweed.e trej¡r mag d.oor B pas a^fgesàrurd. word-en als d.e eerste
trel¡r l¡ zÍjn geheel biJ A bj-nnen fs.
Zoals u zlet is d.it rrverkeercl spoor rljd.entf een tijclrovend.e bezig-
he1d., vooral wat de overwggen betreft.
Dit 1s d,a¡r ook d.e red.en dat een aantal overbregen d.ie later een
arci/atrou beveitiging kregen, met een zgn. tter:kelspoor schakelÍng,
zij,n uitgevoerd..
Fig.lJ geeft zotn schakeling te zien.

FÍ9. U.

P6t2H
6T2ATo' 

,6t1nr
614Ar
615cr

.4..

P6l-5

Het d.ik getekend.e gedeelte j-n het bovenste spoor, geeft d.e aan-
kondigirgshregen voor de a.Ici a,anr.
Rijd.t d.e treln va¡r A naar 3, d.a,n gaat d.e aki werken biJ het bezet-
ten van de sektie 6148T en houd-t op als d.e sektle 6f4Cl ln zijn ge-
heel verlaten ls.
Bij een trei¡rbeweging van B na¿r A, begint d.e aa¡rkondigi¡A bij het
bezetten va¡r de selctíe 6L2ÃI en houdt op a1s sektie 6L4CT in zijn
geheel verlaten is.
Het bezet zÍjn van va¡r de zgn. g!!]ry.þ[þ (6f+Cl) doet de overhreg
altl.icl in werking ste11en, te:*ríj1 -afha¡rkelÍjk van d-e rijrichtj-¡€*
het linke¡ of rechter aankondigi¡gsgpd.eelte rtoverbrugd.rr word.t.
Het ond.orste spoor heeft zorn zelfd.e sohakellng.
Bij werkza¿nhed.en met een werktrej¡n geeft d.it a¿¡kond.lgingssysteem
soms enige ve:*la,rring.
SteI er moeten r+erkzaarnhed-en verrj.cht word.en wa¿rbiJ d,e sektie
614DT bezet blijft.
3Íj vertrek u:it A gaß,t, d.e a^lci no:ma,al Ï¡erken en bij het bezetten
va¡r 6t4ll en verlaten van 6I4CT houtlt d.eze weer op.
Nu bllJkt echter dat na het langer da¡r I ninuten bezet zijn van d.e

sektÍe 614DT (of 6fZll) ae aff opnÍeuw l¡r werking treeclt.
De oorzaak hie:¡¡arr is d.e controle op cle rrenkeJ-spoor schakelingrt.
Deze controle is nod.ig i¡ het volgende epva13
Een trej¡r riJd.t van A naar 3.
Bij het verlaten van bv. sektie 614DT trekt dit spoorrelais niet
meer aa^n (bv. kabeltje van spoorstaaf afgebroken).
De aki installatle heeft nog steed.s het idee clat een trei¡¡bewegtug
gaand.e is van A naar B, te::vrij1 d.e trel¡ el bij 3 binnen Ís.

614DT
615Ar

61437
615cr

bdt?



I

rs d.e volgende treinbewegi¡g r*eer van a na^ar B, d.an geeft d.it geenprobleen, want dan ga:,t d.e aki toch werken en tevens blijft 
"uL 614op "rood.tt.

1'/e1 een probleem ontstaat als de volgend.e trei¡rbeweging va.n B naar .A.zou zijn.
De trein vind.t clan seen sein wat het "ten onrechte, a^f zì-jn vansektie 6l4DT signaleert, en de eki i¡rstallatle bezÍet het af zijn
vant d.eze sektie nog steed.s als d.e treinbewegi¡g van a. nae^T B.
De trein welke Tu_valr ! naar A gaåt stelt d.e akl niet Jn r*erklng,
en d.e trein gaat d.oor een [open overvtegrr.
Deze mogelijld:eid. wor'd.t ond.errangen ¡aet d.e controre op d-e ,enkel-
spoor schakeUlgr,.
lviocht een van d.e spoorrelais d.ie bj¡:nen het d.jk onlijnd.e ged.eelte
liggen langer darr 5 ninuten afblijven, of rromt een van d.e and.ererelais welke bij d.e enke Ii¡g behoren, binnen ! nfnutenniet in de ultgangsstand. and.) tenrg, da.n ziet d.e aki in-stal-latie d.1t als een st edt (weer)'in werking.
Helaas ziet d.e I'enkelsp Iet geen verschil tussãn het a^f-blijven van het spoorrelais d.oor een werktrel¡r of d.oor storins
Hier volgt dus uit dat zorang d" w"rkffildfsektie er4n erelr
bezet houdt, de aki blijft werken.
B11jft een aki l-anger dan 5 mi¡uten Ìn werki¡g, d.a.n word.t een sto-
ring'stoesta¡rd verond.ersteld., en worden d.e scheilen a^fgeschakeld. zo-
d.at alleen d.e rod.e 1a:npen blijven lcripperen"

llsemerkt Tii toe, dat bij het begin van de aankondigingswegen een
\aarrkondl-gi_ngs ) boni gepla^atst is SR.5l_8.
Het a¿rrtal- en de plaats vam d,e bord.en geeft d.us te zien of het eenrrgewonerr of enkelspoolil ove::vregbeveiligÍng. is.
Gegevens over d.e overwegen en d.e a"ankond.igingswegen zijn te vind.enin d.e IVS. Instmktie lerkeerrì. Spoorrj.jd.en, en de

OBE. bladen. Or¡ãrzicht Bããn en Èmp1ácement"

De trein niet teruqzetten,
Rijdt een mach-lni-st d.oor een trrood.tr sein, en zou hij hierna d.e
trein terug gaen zetten tot yeqr_ d,it "rod.et' sei:l, d.an ontsta¿.t het
gevaar d.at 2 treinen in é6n blok komen. Fig.IB.

Fig,18.

Trein I is ln zijn geheel voorbij sein 116 gered.en.
seil lr{ komt nu op trgeeltr wat d-e nachiníst van trei-n 2 toesten-
ning geeft door te rijden tot sein 116.
worrùt trein 1 nu ten:ggezet, d.an bevj¡rd.en zrdn 2 treinen tussen cle
sei¡ren 5r4 en JL6 en in het ergste geval ontstaå.t een I'achterop-
¡ì i'lin-llr¡rJs¿¡r6 a
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Ar.J, Ltttornatisch blokstelsel
beveiligirlg.

d.ubbelsporige baanvaldren met l_inkerspoor

Flg. ll.st"tifiza
H rbl-b

O-l
P61B
H

Station B.%é2
b rcLH

614v
rc
62l-

Ilet_ d.ubbele pijltje geeft d.e no:male ri jrichting aa.n, en het enke'ì epijltje d.uid.t er op dat ook in teger:gestelde richting op rveilige
sei:lenrr gered.en ka¡r word.en.
Omd.at een trelnbeweglrrg over het bovenste spoor va¡r A naar B op(veilige) seinen gereden wordt (hier uit- en inrijseinen), -n-ämaat
d-e overwegen enz. aa,ngepast zijn, spreekt men nu van 'ru¡kersDoorri-.ìd.entr. 

-

De sei¡ren 6f5?SL7-618 en 620 t-onen noma¿,l rrgroeïtrr.
De sej¡ren 6t4v-5ru- 619 en 621v nomaal "geejt', en d.e bed.j_end.e sej¡ren
608-611JL2-6I4 en 6zI-621-625-627 "rood]'"
Bezi.en vre een trei¡rbeweging va.n B na¿r A, over het rrrechter spoor",
daln r¡ord.t het bed.iend,e sei¡ 625 door d.e trej:r op rrroedrr gered.ãn enverschijnt op het tabl-ear: een bezetspoorlarnlje als d.e trein zich
fussen d.e seinen 6zJ en 620 bevfud.t (le blok).
Nu volgt weer d.e gebruikerijke gang van zaken; een sei¡ word.t op
'rrood.r' gereden, j-s d.e trei¡r het achter d,it sein gelegen blok uii
d.an l¡ord.t het "geeI"r eD is d-e trei¡r nog een blok verrler d.a¡r word-t
het weer trgroentr.
Ko¡ot d.e trein bij sein 618r d.an krijgt station A "treinaankond-iglngl
d.oor nid.d.el va¡r zoener en.i-ampje, en bevÍnd.t d.e trej¡r zich nog àen
blok verder (laatste blok) dan verschijnt op het tableau het bezet-
spoorlampje.

Lj-nkerspoor ¡ijd.en
voor het trlirlkerspoor ri,jd.enrr moet een rijrichtingslceop bed.iend. (om-
Selegd) word.en.
Voor het bovenste spoor bevind.t d-eze schakelaar zich op het tableau
va¡r station A, voor het ond.erste spoor op station B.
1^/Í1 À de rijrichting keren (linkerspoor gaå¡. rijd.en), dan moet aan
d.e volgend.e voorwa¿rd.en volda¿¡:. zi.jn:
le Er ma6 zíc]n geen treln bevind.en (op het bovenste spoor) tussenBenA.
2e B na6 zijn ultrijsei¡(en) niet ineesteld hebben na¿r d.it spoor.
Je Sevi-rrclen zíc}' in dit bovenste spoor bnrggen, wissels urro. ã"t

mogen d.eze niet bed.iend. zijn.
Zolang a¿,n d.eze voo:r.¡a¿rd.en niet vold.aan is, brand-t bij A een 'rrood.rllampje i¡r tle rijrichtÍngslcrop en heeft het geen zin deze lcrop on ¡e
leggen.
rs aa¡r d.eze voo:n¡¡aarden voldaan en word-t bij A d_e rijrichtingslceop
ongeleg:d.r d.an is dit op het tabl-eau bij B nerkba¿T a.&rr het d.oven varrhet ttgroenerr- en het gaan brand.en va¡l het troderr rijrichtingslampje.
station B kan nu geen trein over rechterspoor na¿¡ A sturen.
De seinen P616-P618 en P62o ga^a,n "rood., tonen, hoewer dit blj oud_ere
baanvakken a.f kan wj.jken.



Wj-ssels, bruggen enz. zijn niet meer te bed-ienen ondat d.eze niet
"afged.ektrr word.eh door seinen.
Wontt bij Â het uitrijsein (6ff) ingesteld. naar het linkerspoor,
d.a¡r ka¡r d.it alleen met een I'groen[ sei¡rbeeld-.
Dit komt ond.õ-zi-õtr tussen A en B hoogetens één trei¡r nag bevin-
d.en, en een tweede trein pas afgestuurd ka¡r word.en aLs d.e eerste

is. (van A naar B is één groot

" kan tonen, za1 het uitrljsein
eeltr konen.

nktie om (samen met de baak) de
nachÍnist op het na.d.eren va¡r het iririjseil (6Zl) attent te rnaken.
Zodra A zijn uitrijsein bed.iend heeft verschijnt in d.e rijrichtings-
knop rrrood.rr Iicht, wat weeÍ d.ooft als d.e trein J:n zijg geheel bij
B binnen is.
A kan d.a¡r een tweed-e trein afsturen"
Bij het bed.ienen va¡ de rijrichtingslcrop word.en ook d.e trej-naankon-
d.igingen gekeerd-.
Een ve¡treklcend.e trein za,l bij A geen zoener en lampje geven, ma.ax
station B krijgt d.it wel aIs d.e trein in het naderingsgebied. komt.
Hoewel het linkerspoor met ba¿nvaksnelheid. bered.en nag wozrlen, kan
d.e afstand. tussen de stations A en B toch te groot zijn voor een
goede d.ienstuitvoering (treinopvolging).
In zorn geval is het mogelijk d.at tussen A en B een voor- en hoofd.-
sein gepla¿tst word.t, zoð-at er tr+ee blokken ontsta¿n weård.oor d.e
trein frequentie verd-ubbefd. wordt.
Fig 20. geeft de aenkond"igingswegen vsrì een ovelnreg te zierr"

Bij een treinbeweging vari B na¿r A stellen d.e sekties 6203f en
6tex.l de aki i¡ werki-ng. (de sektie 618BT is darr overbrugd.).
ïs de rijrichting gekeerd., dus bij linkerspoor ri.jden, stelt het be-
zetten van sektie 61BBT d-e aki in werking.
Het inschakelen van d.e juiste aankond.igingsweg komr d.us tot stand.
d.oor het bed.ienen van d.e rijrichtingslc:op.
Bij het bed.ienen van de rijrichtings}arop, word.en il d.e relaiskast
bÍj d.e aki¡ via kabeladers, relais geschakeld.. (va.n stancl verand.erd).
Bij werkza¿¡hed.en in d,e aa^nkoncligingswegen ie het raad.za¿¡n orê.â¡
goed. te overzien.
Bliift een werktrein d.e sektle 61B8T bezetten, d.a¡r is vertrek va¡ra^f
station B a¿¡r te bevelen, zoð,at d.e akl butten werking kont,
Moet gewerkt word.en in d-e sekties 6208T of 618AT, d.an is het gewenstrrlÍ::kerspoorrt vanuit A te vertrekl<en.
In d.it laa,tste geval moet er wel rekening mee
wanneer d-e treÍn op d.e overwog blíjft staa.n,
De sektie 6tert hõffi:E@fü-ovenreg op I

gehoud.en word.en
d.e aki niet meer

d.at
wetkt.

Fig.20.



Bij, het ve:*rissel-en van spoorstaven, het instellen van spoorretais
enz. j.s het gewenst d.e overweg niet in werklng te laten komen.
Voor a¿nvang nerkzaemhed.en noet d.an de jrriste rijwegilstelling ge-
kozen zijn ond.at, na het afvallen va¡r het spoorrelais, keren niet
meer mogplijk is (rooci la.npje in ri jrichtÍngslmop I )

Een raccorrC.enentswissel is aIleen te beclienen bÍj rechterspoor in-
stellingr waa.rbij d.a¡r dezelfd.e voor*raa¡d.en gerd.en als ond.er fig.Ir.
Beweegbare bnrggen zijn alreen te bed.lenen aIs bg!þ sporen J¡gericht
zijn voor rechterspoor rijd.en, waarbij dan d.ezeFvoòrwaa^rd.eñ geld.en
afs ond.er fig.12.
SektíestorÍng of het niet Ín d.e eind.stand. komen van wissels en beweeg-
bare bn:ggen, heeft op d.eze baarrvakken tot gevolg d.at d.e rij.richting
niet gekeerd. kan wo:rclen.

Het werken d.oor ond.erhoud.spersoneel ertz. op bovenomschreven baanvak-
ken is en blijft een hachelijke zaak.
De sta¡rd. va¡r d.e seinen op d-e vrije baan, geeft weinig- of geen in-
fo:matie over d.e rijweginstelling I
Er noet d.anr ook steeds rekening mee gehorrden word.en d.at treinen met
baarrvaksnelheid. over rr lirrkerspoorrr lnxmen naderen.
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4.4. Âutomatisch blokstelsel
tingslcrop.

op enkelspori-gs ba¿nvakken met rijrich-

tr'ig. 21.

rc
611

rc
P611

rc
P6l-5

rc
Á'ì a

r-o
P6t7

De pijltjes in het spoor d.uiden er op dat het rijden in beide
richtÍngen mogeli jk (beveitiging geli jkwaard.ig), is .rs d.e rijrichtirrg Í¡gesteld. van .4. na¿.r 3 dan tonen d.e seinen 61J
en 6IJ "gtroen,', en sein 6U t'geel".
BÍj rijd.en vart B na¿r tonen 618 en 616 I'groenr?, en sein 6I{ il6ee1r'.
De sei¡en voor de tegengesteld.e rijrÍchting tonen "roodil.
De rijrichtingslceop kan zowel op station A al-s op station B.ge-
pla.atst zíjn.
Het station'zond-er rijrichtingsbrop krijgt d.oor nid.d.el va¡r tabteau-
lampjes j¡forrnatie over d-e ingesteld.e rijrichting.
De rijrichtixg Ís al-leen te keren als zich geen treinen op d.e baan
bevindenr en al-s d.e uitrijseinen bij A of B nÍet ingesteld. zijn.
Tevens ¡roeten d.e in het ba¿nvak gelegen wÍssel, bnrggen enz. zj-.cinj.n d.e ei-ndstand- (no:male stand.) bevild-en,
Rood. Ii-cht in d-e rijrichtingslcrop betekent d.at a¿n bovengenoernd.e
voorwaard.en niet vold.aan word.t en het d.us geen zin heeft de rij-richting te keren.

De akirs en a]:obrs zijn u-itgevoerrl met een zgn. trenkelspoor schake-
ling", wat betekent dat ze niet afha¡rkelljk zi jn van d.e rijweginstel-
line (zie ook fig.ÌJ).
De kontrole op deze 'renkelspoor schakelingtr zoals omschreven irr fig.lJ
is nu opgênomen j¡. d.e sei¡rstr.lring€nr
Het langer d.an I minuten gestoord. zijn van bovengenoemd.e schakelj:lg
stelt d-e aki nu niet il werklng.

statj-on B¡

Fj.g. 22.

616AT

Tig, 22 geeft hierop enige toelichting.
le .A.annemend.e dat d.e rijrichtjirg is lngesteld va¡r B na,an A, en dat

achter de trei¡ de sektie 6IBCT d.oo¡ storing afblijft.
rn dit geval zaL, als d.e trein bij a binnen is, d.e rlJrichting niet
gekeerd. kurmen word.en omd.at d.e rijrichtingslolop ttrood.tì licht blijft
geven (spoorbezetting - 61BCT af).
Er is d.us geen treinbeweging van a naar B fn te stellen, en nocht
er toch een trein gestur:rd. wor.-d.en dan gebeurt d,1t rnet een lastgeving.

2e ster d.at achter een treln va¡r B ne,ar .[ een van d.e relais welke bij
d.e ove::r¡egbeveillging behoren ("enkelspoor schakelingir) niet tn d-e
no¡male stand. temgkoat.



fs d.e trein nu bij A binnen, d.a¡r kan de rijrichting wel gekeerrù
word.en (er is geen spoorbezettÍng), naa.r d.a¡r zal- sein 61j niet
uit d.e stand. I'stoprr komen.
Een trein van A na¿r B stoBt d.an voor d.it sein, en zal- da¿zna de
overweg met 'rbeperkte snelteidrr nadoren.

In tegengesteld-e rijrichting, d.us biJ rijd.en var¡ A. naar B, is d.e
kontrole op de overv¡egapparatuur j-n sej:r 6l-8 verwerkt.
Het bezetten van d.e aankond.igingswegen door bv. een werktrein geeft
hier wej-nig problemen.
Moet bv. sektie 6IBAT d.oor een werktrein bezet briJven, d.an kan ver-
trokken word.en varruit A.
De aki gaat no:rnaal werken en houd.t op als d,e trein de sektie 618AT
verl-a¿t.
De aki treedt
bezet blijft.

nu niet meer in werking ongeacht de tijdsduur dat 6ÌBAT

d.oorgered-en

resulta¿t

l,Iord.t vertrokl<en va¡ruit B, d.an moet eerst i¡r zijn geheel
word.en tot voorbij sektie 6l-64T.
.AIs hierna te:mggezet word.t na¿r d.e sektie 618.â,T, 1s het
hetzelfde als bovenomschreven.

Het begin va¡r d.e aankond.igingswegen is aangegeven d-oor het bord. SR.r1B.

Ontsta¿t biruaen d.e aankond.igingswegen een sponta.ne storing (bv. spoor-
staafbreukl spoorvernieuv¿en enz.), dan kornt d"e akl altljd. in werking,
ongeacht d-e ingesteld.e rij,richting.

Fig. 2J geeft de naderingsvregen van een brug te zíen,

Fig.2J.

Is de rijrichting ingesteld. van B'na¿r A, da.n mag de rechte¡naderings-
h¡eg -voor d.e brug- niet bezet zijn om d-e brug te kunnen bed-ienen.
Bij het ríjcl.en van A naa¡ 3 cle linkernaderingswegl
De lengte va¡r d.eze naderingsweg€n is in d.e BVS vastgelegd..

Voor d.e naderilgsi"regen voor r+issels geldt hetzelfd.e aLs voor bn:ggen.

Opgenerkt noet nog word.en d-at d-e rritrijseinen op d.e stations A en B
altiid in te stel-l-en zijn net I'beperkte snelheid." ongeacht d.e ingestel-
de rijrichting (zie fig. 21).
Het is d.us mogelijk een sej¡r met 'rbeperkte snelheid.tr in ge ste'l len
naar een Ê¡poor waarover een trej_n nadert.
Voor men een u-itrijsein met rrbeperkte snelheid." instelt is het d.us
weJ- zaak zich eerst te overtu-ig.en va¡r d.e ingesteld.e riirichtlnel



4.5. Automatisch blokstelsel op dubbelspoor (beid.e sporen gelijkwa^a.rd.ig
beveillg'd.) of op enkelspoor.

Tig. 2{.

Station A. ation B¡

\ /6zo

17
rc

611
r
612 rft- P6L5

æ
619

De pijlen in de sporen duid.en er op d.at beid.e sporen in beid.e rÍchtingen
gelijkwaardig te berijden zijn,
Er word-t d.us nooit "verl<eerd. spoor" ger:ed.en, maar wel "linkerspoorrr I
In seinwezen kringen geniet d.it beveiligingssysteem bekendheid. ond.er d-e

naa:n 'r{ d.raads -APB¡I' Absolut Pennissief Bloksysteem. (ar.¡¡e1'enkelspoor).
Ornd.at voor beid.e sporen dezelfd-e techni-eken word.en toegepast bepalen we
ons tot het ond-erste spoor.

De seinen 6L1-6L5 en 676-618 tonen norrnaal "groen", d.e seinen 6t4-6tT
ffgeel'r, en de seinen wel-ke bij d.e stationsbeveiliging behoren, 6IL-6L2-
619-620 "rîood.'r.

0p d-e stations A en B zijn op het tabl-eau larnpjes a¿nwezig welke inforrnatie
over d.e baanvak situatie geven.

ELg, 25.

-rÈToocl gloen æsToen roocl.

De lampjes (a) brand.en rrwitrr al-s het laatste (of eerste) blot bezet worcl,t.
De larnpjes (b) brand-en als het zgn. "mid.d-enbloktr bezet is.
Ond.er het ttnid.d.enblokil moet versta¿n r"¡orden d.e gehele bl-okreeks tussen
A en 3r ¡net uitzond.ering va.n de laatste blokken die een eÍgen lampje hebben.
Stelt A een treinbeweging naar de vrije baan in, d.an d.ooft bij B het "groene"
lampje en gaat het 'rrod.e" bra,nden.
Dit rrrod.e" lampje blijft d.an bra¡rd.en totd-at d.e treÍn bij Br binnen iso
lviocht A intussen volgende treinen afgestuurd. hebben, d-an blijft het rrrodetr

la:npje branden totdat all-e treinen blj B biru:en zijn.
Zola.ng B een 'rroodrr lampje heeft kan d.a¿r geen treinbeweging naar d.e vrije
baan ingesteld. word-en.
Bij treinbewegÍngen van 3 naar A, krijgt A een I'roodr' Ìarnpje en zijn daar
d.e uitrijsej¡ren n-iet meer in te stel-l-en.
0p bovengenoemd-e j¡rd-j-caties komen nogaÌ wat va.riatÍes voor.
Zo zJ-jn er systemen $/aar allé6n met een rrrood.rt lampje word.t volstaa¡r.
Een gedoofd lampje (mits niet defect) geeft dan te keruren dat ingestel-d. kan
word.en naan d.e vrije baan.

Bij CVI ínstallaties komt het voor dat zowel station A als B op hetzelfde
tableau ond.ergebracht zijn.

Statj.on A. Station B.



De rr:rod-err en rrgroene't lampjes
rnan beide stations bed-iend. en
heeft laten vertrekken.

zijn dan niet a¿nwezig, ond-at d"e bed-ienings-
wel weet van welk, station hij een trein

Ftg,26.
Statfon A. Station 3.

f ,.. ,- . \
\mr_o.o.en Þr_oK/

Ook d.oor het instellen van d.e uitrijseinen bij A án B is er achter te
komen jl welke ri-chting een trein op d.e ba:n gaat.
4116én het uitrj-jsein van waaruit de trej¡r vertrokken is komt uit de
stand. rtstoprr.

Zoals fig. 2! te zien geeft staan d.e vrije ba¿¡r seinen normaal op rrgroen'
en ku¡nen zowel het station A als B treinen afsturen.
I'Ien kan hier in d.e ruimste zin varl een rropen bloksysteemrr sprekeno
Hel" zaL wel- d.uid-elijk zijn dat ook d-it systeem aan regels gebond.en ist
en station B geen treinen linkerspoor gaat sturen zonder toesteruning va.rl
station A.
Hoe kont nu Ittechnisch" de seinsturing, tot stand- ?

Uitgaand.e varl een treinber,¡eging varr A naar B¡ brengt A zijn uitrijsein
611 r;-it d.e stand. "stoprr.
Dit sej-n 611, geeft nu opdracht a¿.n sein P6I{ om varr "geel" i-n rtrood.rf te
vera¡rcleren.
Sein P61{ geeft d-eze bood.schap door aan P6l-6 weike Ia¿tste d.e bood.schap
hreer door geeft a¿.n P6lB"
Het nu rrroderr sein P6l-B geeft afs la¿tste de boodschap dool a¿,n station B,
w¿!a-L' nu het uitrijseil 6Z0 níel., meer uit d.e sta:rd. rrstop'r kan kornen en
waar tevens op het tableau het het "rod-e'r rijrichti-ttgslanpje verschijnt.
G€lijktijd.íg net het bed.ienen va^n sein 611 word-t het treina^ankondigings-
systeem bij A uitgeschakeld..
De vertrekkend.e trein brengt bij A d-us niet d-e bekend-e aankondigings-
zoemer en het lampje in werking.
.4.1s d.e vertrekkend-e trein sein 6II op I'rood.'r heeft gered-en en zich 1n het
eerste blok bevind-t, is het aI weer mogelijk on d.it sein (aus 61t) weer
met rrbeperkte snelheid't in te stel-len.
Is de treln in zljn geheel sein P61J vooribij (en 6fl niet opnieuw bediend.),
d-a¡r komt P61{ weer op 'tgeeltr.
Kont d.e trein Ìreer een blok verd.er, d.us achter seÍn P61!, d.an r,¡ord-t P616
rfg?oentr en P6IJ rrgeelr'.
Bevind.t d.e trein zich nog een blok verd.er, d.us achter sein P6l-7, d-a¡r word.t
P61B "groentt, P61l ttgeelrr en P6tJ ook "groenrr.
Is nu d.e trein bij B binnen d.an zaT sein P61J weer I'geel wordenn en is d.e

uitgangstoestand. weer bereikt.
Toen d.e trein station B tot op twee blokken gena.d.erd. was (d.e na.d.erings-
afstand.), werd. d-a¿,r d-e treinaankond-iging ingeschakeld. (zoemer plus lampje).

BIJ treinbewegi-ngen van 3 naar A kurnen we wat d.e 'rtecturiekil betreft d.e-
zelfd.e volgorde a¿.nhoud.en, zij het in tegengesteld.e richtlng.
l,Ielke betekenis kan (na6) het ond.erhoud-spersoneel aan de seinen op d.e

vrije baam geven.
Bevind.t men zich op de rrrije ba¿n en men ziet na¿r bej-d.e zÍjden I'groene"

selnen, d.an nag d.aar u-it opgernaakt word.en dat zowel station A a1s B geen
treÍn afgestuurd. hebben en ook hun uitrijseinen niet bed.iend. hebben.
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Word.en -in één rlchting gezien- d.e seinen rrrood.rt, d-arr is op het statlon
in d.ie richting gezien het uitrÍjsein bed.iend.r en kan uit d-ie richting
een trei¡r verwacht worden.
Blijven nd het passeren van de trein de bovengenoemd.e seinenrrrood-'r, dan
moet er rekenlng mee gehouden word.en d.at een twééd.e trein is afgestuurd..
De tweed.e trej¡r kan zi-ch da¡ op blokafstand. achter d.e eerste trein bevin-
d.en !
Storingsituaties.
Blljft na het passeren va.n een treln een varr de spoorrelaj-s afr d.an blijft
het sein v6ór het storingspunt op rrrood.rr, en het daaraan voorafgaand.e sei-n
op rrgeeltt.
De seinen d-ie áchter het storingspunt nog
Van d.e tegengesteld.e rijrichting blijven
prrnt toe op rrrood.rt.

volgen, komen weer
aIle seinen tot a¿n

^¡ 
llffiôahll

ð¡vv¡¡ a

het stori.:egs-

Is d.e ba¿¡r verlaten, dus geen treinen meer tussen A en Br d.an blijft het
rrmÍddenblokla:np je rr brand.en.
Vanaf het station wa.ar d.e "storingstreinrr binnenliept kurnen nu geen trein-
bewegÍlgen na.a.r tl-e wrije baa.n j-ngesteld. word.en I

Bij een spontarre storirLg (bv. spoo::relais a^f d-oor bliksenilslag) komen aì-1e
selnen naar het storingspunt toe op "tood." en }cunnen op beide stations de
uitrijseinen niet meer inges-ueld- word.en (ook niet net beperkte snelheid).
Bovensta¿nd.e situatie is een uitvloéisel va.n het systeem van het d.oorgeven
van de boodschap om d-e rrrod.e" stanil j¡ te nemen, zoa]-s eerd-er omschreven.
Uit het bovenstaand-e blijk-b d-us d.at oe apparatuur het verschil-ziet tussen
een sponta.ne storing en eelr sioring door d.e trein veroorzaalct :

De overwegen i-n deze baanvak-ken gelegen zijn rdtgemst rnet d.e rrenkelspoor

schakelingtt zoals omschreven il fig. lJ.
De kontrole op deze schakeling is in de toel-eid.ende seinen vezwerkt.

-E l_9. zb .

Bij\qen treinbewegj-ng van A ttaa.r B zaT, al-s er geen tweed-e trej-n volgtt
sein Þ6f 6 'rgroenrr word.en als de trein in zijn geheel se j¡r P615 voorbi j is.
Is de trej¡ sei:r P61J gelnsseerd-, dan bliift sej¡r P6LB nog op "rood." tot-
d.at d.e trein il zijn geheel uit het aankond-igilgsgebied verd.wenen is.
Dit tcont dus omd.at d.e kontrole op het in d.e rusttoesta¡rd. terugkomen van d.e
I'enkelspoor schakeling" refaj-s j¡ sein P6l-B is verwerkt.
In tegengesteld-e rijrichting, d.us van B natir A, is d.eze kontrole in sein
P61l opgenomen.

Het bezet blijven van cle aankond.igingsselcties d-oor bvn werktreinen geeft
op d.eze baanvakken weinig problemen.
Komt men van B, en gaät men d,e sektie 615ÀT bezet houd.en, d.an geeft d-it
geen enkel proúleem omd-at d-e aki (ook na ! nin. ) niet meer in werking komt.
.{1s men va¡r A komt. d-an moet men d.e gehele aanl<ond.igingsweg uitrijd.en (d-us
tot voorbi j 6UAT), en daarna terugzetten.
I'Iet resultaat i-s d.a:r hetzelfd-e alsof d.e trein va;n B komt I
Dit terugzetten moet, zoal-s begrijpelijk is, in overleg gebeuren I

RstatÍon station
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De bedieni-ng van een wissel.
Het wissel en de stop- ontspoorbrok zijn beveitigd. (vastgelegu.) aoor
middel vaJr eèn grend.eI.
Voor het omleggen van het wissel of stop- ontspoorblok noet het gren¿el
eerst trwrijgema^akt'r worden.
Hiertoe moet de grendel-lcrop tot 2lo ged-raaid word-en, waaLna bij het gaan
brand.en van een "goetr" kontrolelampje de lcrop d.oorgeleg'd kan word.en tot
1600.
Het wissel of het stop- ontspoorblok zijn nu te bed.ienen (on te leggen).

Fig. 27.

station i.. station 3,

later neer) is dus
wissel.
'rgered.enrt 1s nu ult-

I]F-O
lioJ-f

De voorwa¿,rd-en om d.e grend-e1s vrij te krijgen voor bv. onderhoud.swerk-
za¿¡hed.en of het laten vertrekken van een ttingesloten'r treí¡, zijn:
De stations A en B mogen geen rijweg ingesteld. hebben naar d.e rrrije baan,
en er mogen ggen treinen ond.erweg zijn na¿r het wissel toe.
Als nu een van d.e grend.els, of bij het wissel of bij d.e stop- ontspoorblok,
genomen is komen d.e toefeid.end.e seinen op 'rrood.'r.In d-Ít geval d-us 6ì-J-616 en 6l-8, en verd.er zíjn de uitrijseinen op de
stations A en B niet meer in te stellen (d-e "rod.e't lampjes op d-e tableaut s
zj jn ga.an brand.en).
Als het d.e bedoeling is cen ingesloten trein te laten vertrekken, d.an kan
d-eze nu oprijd.en na¡^r het hoofd-spoor, en zal daar de sektle 6IJT bezetten.
Worrien nu de grendels weer nonnaal gemaakt, d.an zal aan d.e situatie t.&.v.
d.e seinen wein-ig verand-eren, ond-at de sektie 6IJT bezet bl_ijft.
De trein ka¡r nu zowel- naar station B a1s na¿.r station A vertrekken.
.A-l-s nu d.e trein ñF¡ vertrekt, dan zal na het passeren varr sej-n 61!, sein
611 "geelr' word.en, en is ook sein 611 weer in te stel-l-en.
Gaat d.e trein naar A, d,an zaL na het passeren van sei-n 61{, sein 616 ',gpul"
l¡ord.en en sei¡r 618 "groen'r, waarbij, B rveer een trein af kan sturen.
Zoa]-s opgemerkt kan achter een trej¡r het wissel- we} bed.iend. word,en.
vertrekt een trein tÏJTr-.n er volgt een tweedeTrein, dan kan al-s d.ie
trein sein 61J voorbij is het grend-el genomen word.en.
rn tegengestelde richting, d.us van B na¿r .4., d.an zijn d-e grend.els vrij te
maken a1s d.e trei¡r sein 61{ voorbi j Ís.
Het ontgrend.elen vart het wissel- en hei; stop- ontspoorblok zijn niet a¿n een
bepaald.e volgord.e (awang) gebond-en.
Het is theoretísch d-a.n ook mogelijk on ze gelíjktijd.ig te ontgrend-eren I
Het is echter wel gebruilcelijk (en geuenst)raat tegen de rijrichting in
ontgrend.eld. en ongelegd word.t.
Bij vertrek va¡:. een ingesloten trej¡r moet d.us eerst het wissel ontgrend.eld.
ea bed.iend. word.en, en d_aarna het stop- ontspoorblok,
Word.t i-n tegengesteld-e volgord.e gewerkt, d.us eerst het stop- ontspoorblok
en d.an het wísselr d.an besta¿.t het gevaar d.at na het omleggen van het stop-
ontspoorblok d.e trein ga.at rijd-en, en er geen gelegerùreid- meer is oro het
wissel te ontgrend.el-en en om te leggen.
Het gevolg 1s d.at het wissel- wordt "opengered.enrr.
Voor een trej¡r welke van d.e wrije baã-TãlTpaa¡ov"r
d.e volgord.e: eerst d-e stop- ontspoorblok en d.aarna het
De kans d.at het stop- onùspoorblok va¡ het spoor word.t
gesloten.
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Een vervelend.e za-ak wordt het als een focomotief 'ropgesloten" r+ord.t tus-
sen het stop- ontspoorblok en het wissel.
Dit kan gebeuren afs men bvo een loc. van de spooraansluiting wil- La.ten
vertrekken en "tegen d.e regeì-s" eerst het stop- ontspoorbl-ok verwijd.ert,
d.a¡r d.e l-oc. op 1a-rt rijd,en en vervol-gens het stop- ontspoorblok teruglegt
en vexgrend-el-t.
ond.at nu sektie rJT bezet is, is nu g het wissel en het stop- ontspoo:e-
bl-ok niet meer te ontgrend_elen.
Enkel ond.erhoud.spersoneef van Seinwezen kan nu nog uitkomst brengen !
Ti-jdens rangeerwerkzaalrhed.en moet dus minstens een van beide, d.us of het
wissel of het stop- ontspoorblok, ontgrend-eld. blfrven on bovóngenoomd.e op-
sluiting te voorkonen (nog beter is beid-e ontgrend-eld_ te laten).
Bed.iening komende va.naf de vriie baan.
Onclat nen zowel van A afs van B kan komen is het werken met zg. nad.erings-
afstanden mind.er a¿ntreklceliik (één van de na.d.eringsbregen bÌi¡,¡¿ lezet)i
Tevens moet d.an d.e sektj-e 1JT opgedeeld. worden ín meerd-ere kleinere sek-
ties (zie fig. 14)"
Di--t opdelen is niet alleen financieël een kostba¡ce zaa.k, maar het hou.d.t
tevens in d.at met enkelbenige spoorstroomlopen gewerkt moet word.en, wat
zoals u weet d.e traktieretourstroom niet ten goed-e komt.
Daatom is gekozen vool een systee¡r dat bekend"heid. geniet ond.er d.e na¿m
OTC (Over1ay Track Círcuit) schakelj-ng.
Als voord.eel va¡r zorn schakeling is te zi"en, dat de sektie 1JT geheel- in-
tackt kan blijven, en dat voor d-e OTC zelf geen extra isoierend.e l-assen
aamgebracht behoeveh ie word-en.
Iulen spreekt ook we] van een "gesuperponeerd-e spoorstrooml oepr', wat in het
ned.erland.s zeggen wil; een stroomloop op een stroomloop.
Voor d-e voeding v¿ur. cle OTC r,¡ord.t gebruikt een wisselstroorn met een frequen-
tie van 10 kilo/Hertz, r,ra¿rrd.oor deze zeifbegrenzend. is.
De OTC voed.ing worci.t op het spoor gebracht net behulp van railaansluitpot-
jesr welke op Í 2J neter vanaf de voorkant van het wissel- geplaz.tst zi-jn.

OTR
(relais )

voox het
grend.els 

"

circuit
varr d.e

l'ig. 28.

para¿t

10 IGIz.

I

vrljmaken



te1Ii jn ged.eelte ) .
Het systeem is enigszins te vergelijken net
zend.bereik ook begrensd_ (beperkt) is.

IIet zelfbegrenzend. zijn wil- zeggen d-at d-e "stïoom[niet verder wegloopt dan tot ongeveer 10 meter van
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in d.e spoorstaven
de potjes (tret tcar-

geen rrnad-erend-etr trej¡en in d.eze vregen

het on een trein gaat welke nadert of
probl-enren (zie hJ-ervoor ook fj.g. ZJ).

een radiozend.er wa¿rsa¡r het

Zoa)-s uit fí OTR relais aqe al-s het spoot (t 
"rtel_lijn ged.eelt Orrerlay tra.&_nefay)

Het 1s d.us e I
Voorin d-it boek is gezegd., d-at het werkstroomprincipe minder geschikt is
voor beveiligingd.oeleinden.
Dit is ind.erd,aad zo, ma,Ð.T hier moet van d.e tegengesterd.e ged.achtengang
u-itgegaan word.en.
Het nie! a¿ntrekken va.n. het QlR -bij, spoorbezetten- heeft a,r.l.een_ tot ge-
volg dat de grendels niet te-Ëdj-enen zíjn, wat op zichzelFlffielend. 1s,
ma.ar geen afbreuk d.oet a¿rr d.e veiligheid.
Fig. 28 geeft een beeld. varl een bezette OTC sektie waerbij het OTR 1s
a.ar:.getrokken
Het is begrijpelijk dat het spoorrelais -d.e IJTR- (frier niet getekend-) nu
a^f is.
lÙen OTR relai-s zal pas a;-mtrekken als d.e eerste wielas d.e potjes tot op
1 5 meter genaderd. is, en zal weer afvallã-ffi' d.e la¿tste wielas * 2O nre-
ter voorbij d.e potjes is.
Dit noeilijk aantrekken is een norrnaal- relais verschijnsel.
On een relais a¿n te laten trekken moet eerst een veld van krachtli-inerr
opgebouwd wordenr maar een eeruna¿l aengetrokk"" ""iái" 

(*r¿;Ë""ri'*ät
veel minder lrachtlijnen genoegen.

Uit hetrbovensta¿¡de zaL nu duj-d.elj-jk zijn d.at het circuit van he¡ spoor-
relais itrT) en het OTC circuit -hoewel ze gebruik maken van d.ezelfd.e
spoorstaven- geen enkel-e bindi-ng net elka¿.r hebben en a1s zelfstand-j-ge
eerùred.en opereren.
Voorts zíi nog opgemerkt d.at het wissel uitgevoerd. is met een zg. tongen-kontroleur (zie hi-ervoor het s¡rrabool bij t;k. 2Z).
Dit is een voorhlaa¡'d.e voor een hand.wissel d.at door personentreinen wo¡rd.t
bered.en.
De tongenkontroleur is via stangen ¡oet d-e tongspitsen verbond.en en ver-
b¡eekt zijn kontakten al-s d-e tongen J mn of meer u-it de eind.stand- konen.
Het grend.el- moet cLus gezien word.en afs d.e j¡stallatie d.1e het wissel j¡r de
ei¡rd.stand. vasthoudt en d.aa¡ via zi jn kontakten kontrol-e op uitoefent, waarbij
al-s extra d.e tongenkontroleur kont d.ie ind,irekt ook bekijkt of d.e slar:gen
tussen d.e grend.el- en het wissel- intakt zijn.
Voor het ond-erhoud-spersoneel geld-t dus; dat zowel- het verbreken van d-e
grend.el- als d.e tongenkontrol-er.¡:-kontakten, alsook het bezetten van d.e
sektie tJT tot gevolg heeft d.at al-Ie seínen in d.e richtlng van het wissel-
op tt@tt komenl

Beweegbare bruggen geJ-egen in d.eze baanvakken hebben va¡r beid.e zijd.en
een naderingsweg.
On d.e brug te bed.ienen mogen zich
bevind.en.
Omd.at d-e apparatuur ka^n I'zientt of
zich verwijdert, geeft dit r+ei_nig
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5. êg:elgcl===!_qEg3===p391!91ÈgÞg=ggg.

5.1. Inleid.ing.
De bed.oelíng is een aantar baken en bord-en, aan d.e ha¡rd. vanhet Seinreglement, wat nader te bezien.
Omdat baken, borden en seinen naulr aån ellaa^r ve::want zijn
word.en d.eze gezatnelijk behand_eld..
Da.ar d.e baken, bord.en en seinen een rijk verred.en hebben, rralt
aaJl een stukje h:istorie niet te ontkomen.
Met het oog: op een logische opbouw word.t d.e¡r ook gestart net
d.e a:øseinen.

5.2. Arrnseinen.

voor d.e konst van d.e a¡:mseinen v/as eÌ reed.s een systeem vari
berichtgeving.
Bij het vertrek varr een trein werd- een korf in een paal omhooggebrachtl ten teken aan het vdrgend.e station d.at d.e trein Ín
aantocht was.

De behoefte aan berj-chtgeving voor d_e nrachin_ist ontstond. toen
r.neerd.erê treinen geliiktiidie gingen ri¡den.
Toen was narnelijk d-e nogelijkheid. va¡r botsingen en aanrÍjd.ingenniet meer .r:-itgesloten.
Dat er gebmik werd. genaakt van d.e ontwikkelingen in het buÍten-la¡rd. is begrijpelijk.
Hier d-iene met name d.e ftrgelsen als pioniers op dit gebied. teword.en genoemit.

Fig. Jl

tr'i.g.Jl 1a¿t een voorbeeld zien va¡r een etation d.atis met amseinen.
Sein i, kan toesteurming geven voor binnenkonst, sein
trek.
Daar d.e eer kennen moet d.e oorsprorrkeli.ike
opstell ien word.en a]s i¡ d_e fíg ond.er @.Symboli an een bn:g voor wa¿rvoór gpstoìl
moet wo 3n mag word.en.
In Ned.erla¡rd. Ís men (gelukkig) rechts gaan rÍjd.en en zou men
consequent geweest zijAd.a.n zou d.e seinopstelllng geweest zijnals in d.e fig. ond.er @).ÏJaarschijnlijk heeft mãn het sein 1BO gra.den gedraaitt net het
oog op het PIIR (profiel van Vrije nrinie).
Om een sej.r: ook srnachts zicbtbaar te naÈen Ís er verlichtÍng
in aangebracht.
Hiertoe zijn aan het achtereind.e va¡r d.e """jo".-ntt twee rond.e
gaten aangebracht waar_in een rood- en groen glas gepla¿tst
is (zie SR Z25a en 22Jb).

verlfchtinE Achter d.e seina::m is 6én lamp vast opgestelcl, wa.s,rvan het lichtin d.e stand. ttstop,' d.oor het rod.e glas straali.

@

beveJ.llgü.

3, VOOf Vef-



4'6' Autonatisch bl-okstelsel op enkelsporige baanvakken zond.er rij-richtjngslcrop.
Dit type blokstelsel al1één voor op de baanval<ken Nijnegen - Groes-beek en Mook=Mid.d.elaar _ Blerick.statlon A.

-4(-

station 3.

Dit systeem toont veel gerijkenis net het beha¡¡d.eld.e ond.er 4.5. (auto-matisch blokstelsel op d.ubbãlspoor of enkelspoor.¡.
Een enkel verschir is, d.at d-e uitrijsei¡ren bij A en B, na¿r d.e'riiebaan niet met rtbeperkte snerheid.r' zijn in te åturr"o.
wissels en beweegbare bruggen komen op d.eze ba¿,nvakrren 4iet voor !
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Bij het bedienen va¡r het sein, d.us bij het ui"t de sta¡rd. "stop"brengen verdwijnt het rod-e- en verschijnt het þoene gras voor
d.e la:np.

Betekenis: bevind,t d.e seinarrn zich in d.e horizontale stana (bí¡
nacht rood- licht) aan is d.e betekenis ',stoprt(sn zz5b).

is d-e seina¡m ond,er een hoek va.n 45o schui¡rs rechts
oinhoog gebracht (bi¡ nacht groen licht) dan betekent
dit 'rvoorbijrijden toegestaantt (SR Z25a).

Seinen welke "stop,r lqrnnen tonen vallen volgens d.e
hoofd.seþ schrijving SR" ond.er d.e "hoofd.sejJrenil.

Bovengenoemd. sein geeft dus al of niet toestemmins
rijd.en va;n een bepaald. spoorþ-edeelÐ

voorsei-rr

rrbegripsom-

voor het be-

Hoewel- dit sein in een behoefte voorzag waren er nog wer enkele
tekortkomi-ngen.
Itren er vELn v¡e.s het te laat opmerken van het sein d.oor d_e nachi-
nist.
vooral bij sl-echte i^reersgester-d-heid- (m-istig weer) kwa¡¡ d.it tot
rr i *Ä 

-'1-ì--i - ^u¿ uur l,/l.N\!rtti a

ÂIs d.e machinist bij mistig v/eeï met baanvaksnelheid. aankomt
rijden en ziei clat het sein in de sta¡rd. "stop" staa,t, d.an za\
het veelal tc faat zijn orn d-e trein nog vóór het sein tot stil-
sta;rd. te brengen.
De meld-ing noet d-us 6érd-er kornen t
Hiertc¡e is het rrvoorsein" in het leven geroepen.
Volgens d.e begr.ipsomschrijving i:r het SR kan een voorsei¡r
geen rtstoprr tonen.
Duid.elijke, verschillen tussen ygor.- en hoofd,seinen zijn d.e vor:n-
en d.e stand. varr d.e agmen.

van het hoofdsein is Lret uiteind.e van d-e arm cirkelvorrnig ver-
breed.r terwijl dit bij hgt voorsein rechthoekig is afgesñed-en.(zie bijv. SR 225a - 24O).

rs d.e stanù vs.n .1e hoofd.seinarm waterlas, d.am is d.e voorseirra:n
ond-er een hoek v:"n {lo schu-in rechts naar beneden gericht (bij
nacht geel licht, zie SR Z5B),
De betekenis va-rr Ìret voorsein ís d-an: snelheid- verrninderen tot

!0 llri-fh; de renrning voortzetten tot d.e treÍn binnen
zichtsafsta'd. voor een stoptonend. vast sein tot stil-
stand. ka¡. worden gebracht.

Is d.e stand. va:r d,e hoofd.seirrarrn ond.er een hoek van 45o schrrlnsrechts omhoog, d-an mag d.e voorseíneJî ook ond.er ee¿ hoek va¡r
45o schrrins rechts omhoog gericht zíjn.
De betekerLls van het voorsej¡r is d.an: voorbíjrijd.en toegesi;aan.
De a:sm varl. een hoofdsein ka,n een beweging maken vErr, 4i grad.en.
De anrn van een voorsein kan een beweging naken van !o g=od."tr.
I'Iet d.e invoering van het voorsein warren alle problemen echter
nog n-iet opgeJ_ost.
I)e nogelÍjk dat Ìret voorsein niet opgernerkt WCrd. was nog a^alL-
wezig.
Omdit te ond.ervangen werd. de
Deze baak noest niet al-l-een
baan.

'rbaakrr i¡ het leven geroepen.
goed. zichtbaar zíjn, ma¿r ook hoor-

Dit laatste o¡nd.at d.e nachinist van een
dacht aan zi.jn machj¡re moest schenken.

stoo¡olocomotief ook a¿n-

baken



De zÍchtba¿rheid. werd gevond.en in d.e oplopend.e zwarte strepen
op het wi'ute vla.t< (sn 2!) le).
De hoorba¿rheÍd. d.oor d.e speciale opstelling.
De ba¿k loopt schujl op i-n d.e bewegingsrichting van d.e trej¡r
waarbij het d.warsvlak enigszins n¿¿r d.e spoorzijd.e gericht is.
Het resulta¡.t van d.eze opstelling is d.at d.e voor d-e trei¡ ult
opgestuwd.e l-ucht ter hoogte van de ba¿k een fluitend. geluid-
veroorzaãkt.
Nu d.e rrhoorbaarheid.rt van d.e baak ninder belangrijk ís geworrd.en
en om d.e unifo:sritelt te bevord-eren word.t (sind.s !"14) i.p,v. d.e

2 planks baak een J bords baak toegepast (zie SR 2!) 2e).
Voord.el-en va¡ de J bord.s baa.k zijn d.e kleinere,afmetingen en
het uÍtgevoerd. zijn in refLecterend. rnateriaal (zÍchtbaar bij
opschijnend licht).

Fi,g, J?

o F---+lten nj¡rste 1501
fR 2{9 le
(oud /

ID¡

baåJ<

sR 24ga

I

tr-----l 37772711 Ø

r:SH ESH RT\H

t:=F| rSl ESH
SR 249 2e

(nieuw)

I renweg vold.oend.e lten ¡nj-¡dste 50 m.

De betekenis van d.e baak is: Let op I De trein nadert een
vooïsein.

Nu zijn er we1 situaties wai;r het voorsein niet op vold.oend-e
remwegafsta.nd. voor het hoofsein Ís geplae.tst.
Het ís zel-fs mogelijk d.at het voorsej¡r ontbreekt !
Tig.11 geeft hier enkel-e voorbeel-d-en van.
On de nachinist op deze situatie attent te maken is d.e ba¿k
voorzien van zígzag strepen te::vtijI op het laatste bord. al-s ex-
tra een drj-ehoek is geplaa.tst SR 2494 Le - 2e,
De d,riehoek blijft sneeuwvrij I

Ej,g. 11

xe¡tlre8
I onvold oend.e i

vTa r

SR z49a
(oud)

I

I

ù @w-

remweg vold.oend.e

Tie.54 geeft dezel-fd.e situaties
nu rritgevoerd. met baken 2494 2e

te zien als in fig.JJ maaæ
(nieuw nodel).

1e



Tj,g, 14

reml/eg
I nnrrn] À nan¿l a

¡-r
frlt trE¡-l rtF+l

sR. 24ga
(nieuw)

2e

I

trEAr rttsL{

remL¡eg vol-d.oend.e

Mocht d.e ba"e-k als i¡ fig.J2 als een rned.edeling gezien wod.en,
d-e baken in de fig. 11 - 14 geven een opd.racht.
De betekenis van d.e baken onder 249e Ie -2e luid.t: Snelheid-

ve:minderen tot 40 tu/h tenzij d.e rnachinist zietrdat
het bijbehorend.e voorsei:r I'voorbÍjrijden toegestaan'r
toont.
Al-s het voorsein ontbreekt, .dan moet moet d.e snelheid.' 
verrninderd worden tot 40 ttnfn waarna, d.e remming voort-
gezet moet word-en tot d-e trei¡r binnen zichtsafstand.
voor een rrstoptt tonend_ vast sein tot stilstand. ka¡r
worden gebracht.

il.i - 7Ê. ^^^î+ ^^n situatierLëi. )) óçsI U çY-

d-at bij het uitrijsein (C)
geplaatst is.

te zien waar het voorsein (Cv)
behoort ond-er het i::riJsein (a)

Fig. J5

A/Cu

Sej¡r A-Cv moet steed.s twéé lichten te zien geven, in d.e nor-
male stand. rrroodrr en rrgeelrr.
Ond-at twee aparte J-ampen gebruikt word.en is het mogelijk d.at
é6n van d.e larnpen ged.oofd. is (verlíchten va¡ruit één larnp is
technÍsch niet mogelijk).
Zou het trrod.er' licht ged.oofd- zÍjn, d.an ontsta.at voor d.e'mach.i-
nist een vervelend.e situatie omd.at hij alleeri rrgeeftt waameemt.
Inplaats van te stoppen zou hij d.oorrijd.en !
0n d.e machínist erop attent te maks¡ d.at een seinbeeld. volgt d.at
meerd.eqq l-ichten omvat¡ is d.e voorafga"and.e baak a1s zgn. d.ríe-
tÍffi'-baåk uitgevoerd..' SR 250.
fs (li¡ nacht) het seinbeel-d niet kompleet (één of beid.e 1ich-
ten ged.oofd.), d.an moet d.e machinist d.e stand. van de seina¡:nen
zi-en wa¿ir te nemen en d.aarna¿r har¡d.e1en.



ba€lc
ffi-zqoa

Bij korte empracementen of in a¡rd-ere situaties korot het
sein A.-Cv bimen remwegafstand. van seÍn C geplaatst is.In zofn EevaL wor-d.t sein A-Cv voorafgegaanr d.oor baak SR(zie fig. 16a-b).

-)'¿-

voor d.at

250a.

r'Lgo ,b

ÞremweE onvold.oend.e -J

Een
d.e

De

volgend-e fase in d.e ontwikJ<eling van de beriehtgevilg zijnvertakkingsseinen.
behoefte hiera¿.n word.t i:"r fi-g. Jl tot uitd-rul<king gebracht.

2 Fís' 37

-/1\
Een trein wel-ke norrnaar op spoor 1 binnenkoút ma€ nen niet zond.erbijzondere nuatregelen op spoor 2 bir,nen laten komen.
De nachinist rekent niet op d-e kror¡me wi_sselstand en gaat rnette hoge snelheid. d.oor het wissel I
Moet een trein toch op spoor 2 blnnenkomen, d.a¡ moet het seinin d.e sta¡rd. "stop" blijven totd.at zekerheiá bestaat clat d.etrein voor d_it sej:r tot stilsta¡rd. is gekomen.
3'1s d.aarna het sein bed.iend. word.t is er zekerheid. d_at d.e snel-heid. te hoog is.Dat tijdrovend Ís behoeft geen betoog !Hier sein r:_itkomst.
Het_vertakki-ngssein is kenbaar a.an het zwaluwstaartvorroig i¡¡g€-sneden u-iteÍnd.e va,n cle a¡m.
A1¡ d-e paaltjes w*araa'- de artnen bevestigd, zíjn op é6n geneen-

remweg vold.oend_e I

De betekenis van baak zJoa is: snerheld. vernind.eren tot {o lor/htenzij d.e machi-nist ziet, d.at het bijbehorend.e voorseinrrvoorbijrijd.en toegestaanrt toont.

dat het eerstvotg"n¿u ri"fllseÍn het voorbijrijden toe-staat zond.er snelheid_ ver:m.j¡rderen op te leggen.

geplaatst zi_jn spreekt ¡nen van e"n

borries

fig.JB).

tr'ig, JB
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vertakki4gÊ- Het bij het vertakkingssein behorend.e voorsein heeft twéé
voorsefn beweegbare allrnen.

Populair gezegd. geeft het voorseln Ín d.e no::male sta¡:d. d.e I va't'la.ngzaam rijd-en" te zj-en.
Voor aftald<end. spoor d.e K van rrkromrr en rechtd.oorgaand. spooÌ d.eV van trveiligrr.
Fig. J9 geeft d.e d.rie sta¡rd.en te EÍen.

Tj,g, 19

øeo'l
geeL

- -

verli.cþtíne Beide lictrten van het vertakkingsvoorsei:n zijn op 66n 1o.pverta\kines- aangesloten.
voorseLn - Hierblj word.t gebmik gemaakt vaJt een stelseL van koke¡s enspiegels. (rig. 4o)

ond-at het gevaar van één ged.oofd. IÍcht nu n:j.et aarrwezíg is,
word.t het voorsein voorafgegaå,n d.oor een ilno:male baakrl
sR. 249.

fig. {1
zíert.

geeft een a¿;ntal voorbeeld-en van vertalcl<ingsseinen te

aa'
\

spiegels

J,

I



Met de komst van d.e elektrificatie
machinist door het plaatsen van d.e
bela^ngrijke maten beperkt.
Vooral d.e bonLessen vÍel_en br.¡_iten

werd het r:l-tzlcht vanr d.e
bovenleid.ingportalen l¡r

zi-Jn gezichtsveld..
A1s ver:vanger voox het bord.es is toen het ,enkeIvoud.lg ver-takkingsseinrr gekomen.
Opgenerkt zij nog dat tijd.ens d.e tweed.e wererd.oorlog d.oor
T+-"ld en vijand vere bordessen zijn vernield nad.at d.eze arsultki jkpost gefungeerrl ha.d.den.

Fj.g. !2

]-Yr -tl

rn fig. 42 zien we d.at het "vertakkingsvoorseln. i-n d.eze sf-tuatie wel een erg belangrijke ro1 spãelt.
t nog eens extra op het enkelvoud.ig. vertal<Jcings_
naken is bepaard- d.at zÍch ond.er zorn setn atlt¡af vertakl<ingsvoorsei¡t moet bevind.en.

tgevoenr zijn i' d.e kreuren rood.-wit en het uit-
eina:m is zr+aLuwstaartvo:mig ingesned.en.

sf Nachts word-t d-eze a",,_, zichtbaa.r gemaakt d.oor opschÍJnenrllicht. (zie SR Z2T?)

Er zijn momenteel (tglS) ,roe
bruik.
Eig 41 l-a¿t een aantal toepassings mogelijicJred-en zien.

Fí9. 41

maar enkele van d.eze seÍnen I:r ge-

rl

-_{-_{

V,i

-._{v_.,

\l

kler:¡en va¡r Algemeen:
de palen

seinpalen in de kleu-ren zwart-wit gelden alleen voor
treinbewegingen
Seinpalen j¡r d.e kleuren rood.-wit, geld.en zowel voor
!-^i.- ^ì_ -^^__^^_-1---__
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@ Lichtseinen op de vrlje
SR 251 ]e d.oor een baak bestaa¡rde

jes ( zíe fi,g. !{).

ba¿n moeten voorafg€ga"an r¡ord.en
rlit I stel reflecterende p1ac,t-

Fj,g. 44

trn

De afmetingen van d.e plaatjes zijn + 15 X 1! cm.
De plaatjes kumen aangebracht zijn-aan cte bovenleid.ir:g-
TTtRn of aan losse paaltjes bevestigrd zLJn (zgn flespaal_
rJes,,.
De baak d.ient d.e machinist ter oriëntatie bij ged.oofd. seÍn.
0p ernplacementen lcr:¡u:en (op verzoek) ae hoFe sefnen werke
betrekking hebben op d.e zgn. d.oonijd-spoñ-van een ba¿k
wor'd-en voorzien.

Om d.e rn¿chinist attent te maken op het na.d.eren van een
bed-iend. sein na het laatste met een p gemerkte sei:r van een
automati-sche bl-oleeeks word.t d.it voorg'aand._e_ sein (het voor-
ser_n/ urtgevoe:rd met een baak SR Z5I 2e (zie fig. {!).

Fig. 45

De bijzondere plaatjes hebben
een zwa¡te achtergrond. met
wltte strepen.



baak l,,Iil nen d-e ¡rachi:rist attent naken oD een extra gevaarprrnt
ffi-z5fa d.an past men d.e bebakening toe als in fig. {6.

-56-

TSH NSH

geel bord. met
strepen

Al-s extra gevaarpunten moeten gezien
bn:ggen, aa¡rsl-uitingen ( splitsingen)

FÍg. {6

richtine.s-
a¿nduid.lng
sR 252

wit bor"ri met
zwarte strepen

Seinen welke voor a.ansluitingen (splitsingen) gepla¿,tst
zijn lornnen voorafgega"aJl wor-den tloor een zgn. rfkoeiekoprl

SR 252 (zíe fig. !l).
Hoewe1 voor d-e nachj¡rist d.e snelheid. wa¿,rr¡ee gered.en mag
word.en het belangrijkst is, kan biJ splitsi:rgen ook d.e

aand.uid.íng van d.e wisselstand. zijn nut hebben,
Heeft d.e bed-ieningsman een foutieve rÍjweg ilgestel-d- en
merkt d.e rnachinist d.it tijd-ig opr dan kan veel vertraging
word.en voorkomen.
De machj-nist moet in d-at geval we1 trachten vó6r het sej-n
tot stilstand. te komen.

Fig. 47

Na het bedienen van het sei:r geeft een konbinatie van
2 la.apen (d.e onderste en é6n ian de bovenste) in ae
ttkoeiekop'f d.e jlgesteld.e rijweg aan.

Koeiekoppen kunnen ook toegepast worden bij splitslngen
welke met arrnseinen beveiligÈ ziin.
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5.J. Vaste snel-heid.beperkj-ngen.

Zoals we weten word.en sner.hei.d.sver¡nind.eri.ngen aan d.emachinist kenba¿¡ genaakt net behurp varr "ä- uo u_cht-geinen.
Nu zijn er lre elten di t een lageresnelheid. d.a¡r nelheid- ten wo¡d.en.Denk hierbij vaste of Un:ggen enaan plaatsen t baårùI- agexe snelheid.vereist.

Fig. {B geeft hierva¡r een voorbeeld. te zien.
De ba¿nvaksnerheid is lJO lo/h wa:.rbij de brug met r-10 rø/h
bered.en na¿ word-en.
Moet men d'eze beperking met behurp vari d.e richtseÍnen Langeven,
d-a¡r wordt d-it: sein 6t5---geer net cijfer r-Ì en sei¡r 2---groen fh_kkerend. Iicht net ci_jfer 1I.
De machi¡rist noet bij sein 6rj zijn sner-heid. terug brengentot l-10 m/n.
stel d.at na {00 meter d.e snerhei-d va¡r 1ro }m/h is berelkt,
d-a¡r r+ordt (orurod.ig) tot aan het wisser net deze snerheid.gered.en.

voor d.e machinist komt d.eze oprtracht niet a1s een ve*assJngyglt "it zijn baarrvakkeruris weet hij dat d,e bn:g rnet na¡cima¿I110 kryih bered.en ms.g: word.en.

Een betere oplossing is d.a¡r ook d.e opd.racht te geven met be-hurp van vaste snelheldsbeperki:rgsboiden. (zie fîg..-4Ð- --

Fig. {8

Eig. 49

sR ,r4

De afsta¡rd. tussen de seinen sR ,r, en sR J14 Ís ruim vor-
d.oend.e genomen orn d.e snelìeid. va.n 1J0 tor/tr tot 110 lm/hteng te kunnen brengen.
De seinen 6t1 en 2 tonen groen.
sei¡r sR 116 geeft d.e plaats €Lan waa.r de baa¡lvaksnelheid.
weer mag word.en herrromen.

sR ,L,
+
sR ,16



SR
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hlaa¡ d.e borden geplaatst zijn is naur¡keurig aangegeven
op de volgend-e bladen:
03. Oyerzicht Ba¿:r
08. Overzicht Fhllacenent
038. Overzicht Ba¿n - rlnllacement.

Toellchting op d.e borden.

SR ,1J4. Eén d.riehoekig geel borrù met de prrat onlaa6
. lraa,rop een getal .

Betekenis: snelheicl ve:mind.eren tot d.e cloor het
getal aå.ngeg€ven snelheid..

tIlb, Twee bord.en als sej-:r Jlla boven elkaa¡.
Het bovenste bord. geId.t voor a¡d.ere treinen d.a¡r
goed.erentrei¡.en en voor d_oor d.e DÍrectie a^aJrger"¡ezen
goed.erentrelnen; het ond.erste bord. geld.t voor de

SR 1144. Een vierka^nt wit borri- net getal.
Betekenis: voorbijrijd.en met het d.oor het ge-

taI aa.ngegeven snelheid. toegÞstaa.n.

wÍt
tl4b. Twee borden a1s onder seijr ,14a.

Het bovenste bord. g€1¿lt voor and.ere trej¡ren dan
goed.erentreilen en voolt d.oor d.e Di¡ectle a,a¡€ewezen
goed-erentreinen: het ond.erste bord gÊId.t voor d.e
overige goed.erentreiÌten.

116. Een d-riehoekig groen borrd. met d.e pr:nt onhoog met
of zond.er getaÌ.
Betekeni-s: snelheid mag opgevoe:rcl word.en tot d.e

ff 
-3i"iäi:J'ËïËî:1TH;1d 

d a¡r
is d.eze ba¿nvaksnelheiti l.Zj túfln.

SR

overige goed.erentrej¡ren.

SR
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Lang is men van mening geweest d.at 125 lcn/h de hoogst
toel-a¿tbare snelheid. voor treinen zou zijn.
On die red.en werd. op een bord. voor 12f },ørrlh geen getal
geplaatst. 

_
Een bor"rù zond.er getal moet d.us als 12) gezien word.en.

Fig 5Q geeft een situatie te zien met ged.eelten waa.r
60 fu/h en 100 lmr/h gereden nag wo¡clen.
ilienrit bl-ijkt d.at seljn SR ,16 (groene ctriehoek). a1leen
naar gebru-ikt worrlt a1s er weer ba¿rrvaksnelhei-ä gered.en
mag wond.en.

Fig. l0

rlo r@/h 60 tu/h 100 h/h

De situatie zoals in fig. JI kont nog al eens voor als
men va¡ een emplacement na¿r d.e rrrije baa,n gaat.
De seinen hebben een bepaal-d.e snelheidsbeperking opgelegd.,
maan d.e machinist rnag als d-e trei¡r in zijn eeheef voorbiJ
SR 116 is baanvaksnelheid. gaa^n rijd.en.

Fig. )1

r-o

0p baanvakken uitgevoerd- met ATB (Automatische Trein Bêf-n-
vloeding) word.en vaste snelheiclsbeperkingen in d.e AfB-bericht-
gpvjing opgenomen voor zover d.eze d.oor d.e cabineseinen lnr¡men
worrl-en aåf,16egeven.

'-ÞsR ,16
t-o



5.4. Tijdelljke sneürej.d.sbeperkingen.

In spoo::vregtaa.I word.en d.it d-e L, .4, en E borrldn genoemd.
(I,a¡eza¿n - Einde )

Tijdelijke snelheiclsbeperkingen word.en zonod.lg toegepast
bi j spoonrernieuwing, werkzaamheden a¿¡r bnrggen, viaducten,
tu¡ne1s enz.

Het begrip tijctelijk noet zeer nri-m gezien word.en.
Een tijd.sd.ur:¡ va¡r enkele jaren vo:mt geen uitzond.erlng.
Voorbeeld.¡ na d.e aanvaring d-e Hemb:r:g. -

Fig. !2 geeft een overzicht van d.e opstelling va.n d-eze bord.en.

Ttg. J2

12oo neter (ui¡ meer d.a^n l-lo fu/h ba¿nvaksnelheid. en afrenmen tot
.5O tu/h of nind.er)

looo neter (li¡ meer d.an r3o fu,/h ba¿nvaksnelheicl en a.fremmen tot
ne1heid.,d.an JO m/n)
10O lo/h ba¿nvsksnelheÍdl
of rni¡rd.er) |

t€
tsn 

5251

ToeU-chting op d-e sej-nen (tord-en).

SR ,254 Een rond. of ovaal geel bord. ¡net wltte ra¡rd. en
zwatte L.
Bij nacht twee gele lichten, het rechter schuin
boven het linker.
Betekenis: snelheid. ve::ninderen tot d.ie welko d.oor

het getal op het bord Je5b r+orrlt aånge-
geYen.

SR l25D Een achthoekig in reflecterend. nateriaal uitgevoerd.
borrL met zwarte ra¡rd. wa¿¡op een getal.
Komen op het bord- twéé getallen voor, d.an is het
ond-erste bed.oeld- voor goed-erentreinen en het bovenste
voor d.e overlge treinen.

Voor een betere zichtbaarheid. worrit d.it bord + 50 n
achter SR 1254 geplaatst.

wit
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SR 1264 Een rond. of ovaal geel bord. met witte rand. en
zwarte A.
Bij naclrt één geel licht
Setekenis: begÍn va¡r d.e voorgeschTeven snelheid_s-

beperkilg.

Sn t27a Een rond. of ova¿I groen bo¡cl met wi-tte ra¡rd. en
witte E.
3ij naeht 6én groen l-icht.
Betekenis: ej¡rd-e van d.e voorgeschreven snelheid.s-

beperlcirlg.

uit d,e TSB wa¿¡ een

d.e vaJr kracht zijnd.e

('\

De rnachinist neg zijn sneÌheid, he¡nemen
a1s d.e trel¡ of rangeerd.eel in zijn geheef
voorbij het bord. is.

De afstancL tussen het L en A bo¡d. is biJ een baanvaksnelheld.
boven d.e 1O.O Wr/n - 1OO0 meter.
Bij 100 h/h en mind.er is d.it 800 neter.
( boven d.e lJO t<l./n zie onder fig. JZ).
L - A - E borclen moeten op korte teruijn te plaatsen zijn
(aer* aan een aa^nvaring va¡ een bnrg). 

-

Vandaar d.e vaste afstanclen tussen L en A.
Ook net het oog op tussentijd-se snelheid.sverand,eringen zijn
d.eze vaste afsta¡rd-en aå.n te bevelen (Ui¡v. na spoorvernieuwing
wordt d.e snelheid. trapsgewijs opgevoeni).
Behalve door d.e bord,en weet d.e nachi:rist
ti j d.e li j ke snelhe id.sbepe rking varr i<æacht
(fSl: ned-ed.elingboekje net een overzicht

lijdelijke Snelheid s Beperkingen) .

ook
is.
va.n

Tijd.elijke snelheid.sbeperklngen wonlen niet opgeneomen in d.e
AfB: berichtgeving.

I
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