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Voorwoord

Dit boek is in eerste instantie bedoeld om gebruikt te uorden al-s ondersteuning

bij de opleiding van monteurs en hoofdmonteurs Seinu/ezen' maar velLicht zullen

ook anderen, in het Seinuezenvakgebied uerkzaam, er hun voordeef mee kunnen

doen. Hierbij dient opqemerkt te vorden dat de informatie die in dit boek

verstrekt vordt, fundamenteel- van aard is.
In de prakti jk zal de documentatie gehanteerd moeten uorden, die ter plaatse

bij de apparatuur aanuezig is.
Behandeld vorden, in de delen I en 2, de elektrische en mechanische aspecten

van het urissel. In deel- J- ligt de nadruk op de visselsteller en de sturing van

het geyone enkele uissel, terruijl in deel 2 de visselmontage, de sturing van

het gekoppelde wissel, de beveiliginq van handvisseLs afsmede stop- en ont-

spoorinrichtingen aan de orde komen.

0p- of aanmerkingen die de inhoud van het boek ten goede komen vorden gaarne

ingeuiacht door ondergetekende.

A.E. van Houvelingen
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1 Algemene informatie over het wissel

].I INLEIDING

Het wissel is een middel om treinen van spoor te kunnen l-aten veranderen.

Naast het gevone enkele uissel bestaan nog een aantal varianten. In eerste

instantie zulÌen \ue ons echter beperken tot het ge\uone enkefe urissel.

1.2 OPBOUW VAN HET ENKELE WISSEL

De belangrijkste onderdefen van het enkele wissel-, door uegonderhoud I'gewoon

enkel uissel-" qenoemd, zijn in figuur 1 aangegeven.

aanslag
spoorstaaf

voorkanl
wisssl

linkor tong-
b€weging worleleind

achtorkant
wissel

recht puntstuk
tongbetveging

striikregel
contrarai I

ot

Figuur 1

De finkertong, vanaf de voorkant van het ulissel gezien, vormt samen met de

-li nkeraans I agspoor staa f ,
de rechtertongberueging.

de l-inkertonqbeveqinq. De andere is dan uiteraard

Ligt een tong tegen de aansJ-agspoorstaaf, dan vordt deze de aanliqqende l-onq

genoemd, de andere is dan de afliqqende tonq.

l¡Janneer het ruissel ruordt omqelegd, dan zal de eerst afliggende tong aanlig-
gend geuorden zijn en de aanliggende tong afJ-iggend.

0m de beueging van de tong gemakkelijker te maken, zijn onder de tongen zgn.

gJ-ijdstoelen aangebracht. Dit zijn vlakke stal-en platen uaar de aanslagspoor-

staaf op bevestigd is en de tong overheen kan schuiven. Regelrnatig moeten

deze stoelen gesmeerd en van vuil ontdaan uorden.
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De tongen zijn aan de spitsen voorzien van een hefinrichting. Dit verminderl
de urijving van de tong op de gJ-ijdstoeten tijdens het omleggen en verzekert-
mede het op zijn plaats blijven van de tong tijdens berijden van het ryissel.

Het heffen van de tonqen wordt gerealiseerd door aan de tongspits een rof t e

bevestigen d.m.v. een tapeind. Deze rol qlijdt over een stoef \uaarop een hef-
rug is aangebracht (zie fiquur 2).

aanslag spoorstaal

rol

hefrug

Figuur 2

Aan el-ke tongspits zijn ook twee tongoren aangebracht voor aangrijping van

de trek- en controlestangen.
Aan het voorste tongoor, het dichtst bij de tongspits, urordt de controlestang
bevestigd, aan het andere Lonqoor de trekstang (zie figuur l).

voor k ant
wissel

tongpits

tongoor Yoor bevostig¡ng
konfrole stang

ngoor Yoor bevestiging
trekstang

Figuur 3

De slaq van de Longen bedraagt ter plaatse van de trekstang 128 mm. Tr.¡ssen

cle aans-lagspoorstaaf en de op dat moment afliggende tong moet een bepaalde
doorrì-jwijdte aanvezig zijn voor het ongehinderd kunnen faten passeren van

de wielflenzen. A1 naar qelang de spoorvijdte moet deze afstand 55 à 60 mm

bedragen. Deze minimal-e doorrijuijdte ontstaat onqeveer halveru,ege tussen

----T
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tongspits en uorteÌ (zie figuur 4).

tongsp¡tg wortelt+

Figuur 4.
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1.] HET BEPALEN VAN DE HOEKVERHOUDING VAN EEN WISSEL

De hoek¡die gevormd ruordt door de hartlijnen van de sporen uaarin het vissel
zich verdeeft noemen u/e de rvissel-hoek. Deze uisselhoek vordt niet in graden

aangegeven, maar al-s hoekverhouding.

mathematisch of
thcoretisch punt

Figuur I

Er bestaan vissels met verschillende hoekverhoudingen, zoals: I .9, l- : I2,
1:15enl:20.
Deze hoekverhouding is bepal-end voor de snelheid uaarmee het vissel- in de

kromme stand bereden mag uorden.

Zo qeldt: 1 : 9 = max. 4]kn/h
I : I2 = max. 6O kn/h

I : 15 = max. g0 km/h

I z 2O = max. 110 km/h

Een methode om de hoekverhoudinq te kunnen bepalen is gegeven in figuur 2.

Bij A meet men l0 cm en bij B 20 cm. Is de afstand C dan 90 cm, dan hebben ue

te maken met een vissel f : 9.

Is de afstand C 150 cm, dan j-s het een ruissel met een hoekverhouding van

L : 15.

A

Figuur 2

1.4 HET VRIJE-RUIMTE MERK

Het vrije-ruimte merk, ook uel vrije-ruimte balk of vrijbalk genoemd, geeft

B
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aan tot \uaar het spoor bezet mag worden aLs tuee sporen elkaar kruisen of, sa-

menlopen zoafs in een uissel- gebeurt.

Dit om aanrijdingen te voorkomen.

Deze vrijbalk bestaat uit een ruitte betonnen tegel uan 25 x 100 cm (zie

figuur l).

rio

Figuur 1

Nu is het zo daL 2 sporen el-kaar nooit dichter dan 4 m mogen naderen, zodaL

de vrije ruimte profielen (PVR) elkaar niet kunnen raken. Dit houdt dan ook

in dat je nooit rechtop kunt blijven staan aÌs 2 treinen over de naast efkaar

liggende sporen naderen. Er is n.l-. geen ruimte meer. Dit kan all-een op plaat-

sen die als J-ooppad aangegeven zijn.

Bij een vissel liqt het vrije ruimte merk dus op dat punt vaar de vrije
ruimte profielen nog niet in el-kaar overvloeien. Een vagen mag met z'n

buffers tot aan het vrije ruimte merk komen. fr bestaat dan geen gevaar voor

aanrijding met een trein of rangeerdeel- op het nevenspoor. Ter hoogte van

de vrijbaLk moeten de sporen altijd 4 m uit el-kaar liggen. Helaas ligt de

vrije ruimtebafk los in de ballast en kun je er ook niet altijd op t'erttouuten

dat hij op de juiste plaats ligt.
De werkel-ijke plaats is het beste te bepalen vanuit het mathematisch punt.

Voor een uissel f : 9 geJ"dt bijvoorbeeld tg * = l, dus als de sporen 4 m

uit elkaar moeten liggen zaI de vrije ruimtebafk op 4 x 9 = J6 m van het

mathematisch punt verruijderd moeten Iiggen (fiquur 2).

-5-
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1.5 DE BEGRIPPEN: LINKS EN RECHTS WISSEL, LINKS- EN RECHTSLEIDEND

0m te kunnen bepalen ofl ure te maken hebben met een links of rechts tuissel,

ruat links- of, rechtsleidend ligt, moeten rue a1tÍjd aan de voorkant van het

vissel qaan staan. ìde kijken dan dus tegen de punt van het rvisseL in.

Van hieruit gezien is een vissel uaarvan het afleidende spoor naar rechts

afbuiqt een rechts uissef onqeacht in rvelke stand de tongen J,iggen.

-=+

Fiquur la

-+

Figuur lb

De uissels in fiquur 1 zijn dus beide rechtse uissels, hoevel de tongen een

verschi-11-ende stand innemen t. o. v. el-kaar.

Het ruissel in figuur La is een rechts ruissel, \uaarvan de tongen de trein naar

rechts leiden. Dit is dan een rechts tvissel-, urat rechtsleidend ligt.
Het visseJ. in figuur fb is een rechts vissef, \uaarvan de tongen de trein naar

links leiden. Dit is dan een rechts wj-ssel ruat linksleidend liqt.
Van de voorkant van het uíssel gezien is een uissel \uaarvan het afleidende

spoor naar links af,buigt, een links wissel, onverschillig welke stand de

tongen innemen.

Figuur 2a

-+
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Figuur 2b

De ryissefs in figuur 2 zijn dus beide l-inkse uissels.

Het ruisseJ- in figuut 2a is een links vissel u/aarvan de tongen de trein na¿rr

rechts zuflen feiden. h/e spreken dan van een links vissel- vat rechtsleicl,-'rrcl

Iigt.
Het vissel in figuur 2b is een links uissel- uat linksleidend liqt.

De begrippen rechts- en linksleidend zijn van belang in de communicatie

met de treindienstfeider bij ruisseLrevisie en in storingssituaties als het

uissel gekrukt moet vorden.

Ten onrechte uorden ook vaak de benamingen normal-e- en abnormal-e stand ge-

bruikt, rLlaarbij dan met normaal, de rechtdoorgaande stand van het vissef
bedoeld urordt en met abnormaal de afleidende stand. Echterr de normal-e stand

behoeft niet de rechtdoorgaande stand te zijn.
Zekerheid hieromtrent geeft alleen het B.V.S. (Bedienings Voorschrift).
Dus om veruarring te voorkomen en een goede communicatie te vaarborgen alleen
de begrippen links- en rechtsleídend hanteren in contacten met Ep-personeel.

1.6 AANDUIDING VAN WISSELS OP DE TEKENINGEN

0p de tekening behorend bij het bedieningsvoorschrift (BVS) uorden de vissel-s

aangegeven als in figuur l-.

-B-
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386
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375

3778

Figuur I

Is bij het ruissel geen uisselverhouding aanqegeven dan betreft het een uissel-

1 : 9. Is het een !/issel- met een andere hoekverhouding dan ruordt dit uel bij
het uissel aangegeven. De uissefs vorden op deze tekening in de normal-e

stand getekend. Meestal- is dit de stand waarin het vissel het meest bereden

ryordt ofl de stand uaarin het vissel voor "rechtdoor, ligt. Er komen echter

uitzonderingen hierop voor !

Het ruisselsymbool op het BVS geeft niet ¿¿¡, aan welke kant van het wissel de

efektrische uissefsteller J-iqt.

0p het 0BE-blad (Overzicht Baan/Emplacement) ruordt het uissel- als in f,iguur

2 ureergegeven. Het symbool is hetzelfde aÌs op de BVS-tekening.Ook hier
is de plaats van het cirkeltje, uat aangeeft dat het een centraal bediend

vissef betreft, niet bepalend voordeplaats van de stelÌer. lllel is van

dit bl-ad ook de "normafe stand" af te feiden.

303 AT 307 BT 300cT

307 B

15 30387 :15

A

Figuur 2

0p het OR-blad tensLotte staan de vissefs vef aangegeven met hun nummets,

maar is niet te zien of, het een hand- of centraal bediend vissel is (figuur 3)

9
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1.7 HANDBEDIENDE EN CENTRAAL BEDIENDE WISSELS

l¡/e onderscheiden vissels velke met de hand bediend vorden en vissels, uelke

vanuit een centraal punt (seinhuis) bediend uorden, hetzij mechanisch dan

vel elektrisch.

Het uissel in zijn eenvoudigste vorm is het handvissel, uaarbij het omleggen

van de tongen gebeurt met een zgn. omzetstoel (zie figuur 1). Er vindt hier-
bij geen control-e plaats op het vofdoende aansluiten van de aanliggende tong

aan de aanslagspoorstaaf, noch of, de aflì-ggende tong vol-doende afligt.

koppeletang trckstang

Figuur 1

Dit is ook de reden dat een handwissel- alleen met lage snelheid mag uorden

bereden. tnJordt een handvissel in een hoofdspoor gelegd of moet het tegen de

- l1-



punt in met een hogere snel-heid dan 40 km/h bereden vorden, dan vordt er
een tongencontroleur toegepast.

Tevens zal het handvissel dan voorzien zijn van een grendeÌ, vat onbevoegd

omlegqen voorkomt.

N.B.: De richting uaarin het contragerirícht ruijst geeft de richting aan

velke de trein zal volgen. Als de rvitte zijde boven ligt neemt het uissel rie

norma-le stand in ! !

Bij centraal bediende uissel-s kan mechanische of efektrische bediening toeqe-
past zijn.

Bij mechanische bediening uorden de tongen omgezet door een mechanische

visselstefl-er (type NS), die via trekdraden met een uisselhandel in het sejn-
huis verbonden is (figuur 2).

voorkant wiosel mechanischo
wieselstollcr type NS

Figuur 2

-12-
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In de meeste gevalÌen zaf het wissef uit figuur 2 naast de ruisselstell-er

nog voorzien zijn van een grendel. Dit grendel controleert dan de stand van

de tongen, dus of de tongen inderdaad de berueging van schieters en stangen

hebben gevolgd, en vergrendelt de tongen. Het grendel vordt vi-a contro.l-estan-

gen verbonden met de tongoren die het dichtst bij de tongspits liggen.

0p de mechanische ryissefbediening wordt in dit boek niet verder ingegaan,

daar deze door de voortgaande modernisering steeds meer het vefd moet ruimen.

De principes zijn echter veer terug te vinden in de eLektrische rLrissel-bedie-

ning.
Bij een centraa.l- bediend uissel meL elektrische bediening vordt gebruik

gemaakt van een eLektrische rvisselstelÌerr type NSt.

Deze wordt dan gestuurd vanuit een re.l-aisbeveiliging van het type NX of,
steeds minder, vanuit een efektrj-sch bedieningstoestelr type VES.

In figuur I is de opstelling van de elektrische uisselstel-l-er met bijbeho-

rende stangen te z j-en.

-13-



voorkant wissel kontrolo
sch ioters

bewe gsschieters

elektrigche wissel
stellor type NSE

trckstang
(dlk)

I kontrole stang
| (dun)

Figuur 3

Ook hj-er zijn de controÌestanqen verbonden aan de voorste tongoren, gezien

vanaf de voorkant van het ruissel.
Aangrijping aan de voorste tonqoren maakt de kans dat de tongspits niet goed

aansluit tegen de aanslaqspoorstaaf kleiner dan u/anneer de controlestangen
aan de achterste tongoren vastgemaakt ruerden.

In vergelijkinq met het handuissel valt op dat tussen de tongen geen koppel-
stang aanuleziq j-s,.maar dat de tongen ieder door een eigen trekstang met de

steller verbonden zijn vaardoor ze dus onafhankelijk van elkaar kunnen bevegen.

+

-
I

I

I

-J

++

+
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2. De elektrische wisselsteller type NSE

2.T DE OPBOUW VAN DE WISSELTELLER, TYPE NSE

In figuur I is een gedeeltelijke opengewerkte wisselteller type NSE weergegeven.

1234567

Figuur I

I = krukkontakt
2 = krukgat

3 = motor

4 = klemmenstrook

5 = kontaktbrug

6 = kontroleschieter

7 = bewegingsschieter

8 = friktie-eenheid

9 = grendelstuk

l0 = kleine tandwiel

gI 10

- I5-



2.2 DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE WISSELSTELLER

In dj-t hoofdstuk zul-len de belangrijkste onderdeÌen van de visselsteller nog

uat nader belicht vorden omtrent hun constructie en functie. De belangrijkst.e
onderdelen zijn:
- motor

- frictie-eenheid
- beuegings- en vergrendelinrlchting
- contactbruq met sperrollen.

2.3 D= MOTOR

De toegepaste motor is een gelijkstroommotor met 2 veldruikkeJ-j-ngen, een voc,r

el-ke draairichting in serie met het anker geschakeld (zie figuur I).

)t2

M3

M1

Figuur I

De vee¡stand van de veldvikkelingen bedraagt J ohm, tervijl ook de anker-

ueerstand op 3 ohm gesteld kan vorden. De motor uordt aangesloten op 136 U

gelijkspannlng, de BI36/W:6 .

De motorstroom bedraagt, bij goede afstefling van de frictie-eenheid, ca 5 A

In de seriemotor is een tandvlelkast ingebourud, uefke zorqt voor een vertra-
gingsoverbrenging van f : 13.

De motor is met 2 bouten en een paar steJ.pennen op de bodem van de stelfer-
bak vastgezeL.

De rotoras is aan de collectorzijde (achterkant) zo lang dat hij buiten het

motorhuis uitsteekt., en voorzien van een gleuf overduars. In deze gleuf
past een kruk, r/aarmee dan handbedi-eninq van de uisselsteller moqelijk is
(figuur 2). Wanneer de kruk ingeschoven urordt verbreekt het zgn. krukcontact,
vat onder de rotoras gepJ-aatst is, de retourleiding van de motor (figuur 3).

R

N
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klepje voor
krukkontakt

gleul

rand van de
stolbak

tandwicl

rotorao I

aansluitklemmen
bevestigingsbout en

stelPen

Figuur 2

Het krukcontact voorkomt handl-etsel afs tijden het krukken de motor onder

spanning komt en opeens zou uríflen gaan draaien.

tr2
M3

m1
krukkontakt

Figuur 3

Aan het andere eind van de motor bevindt zich een tanduiel dat voor het

draaimoment zorgt en grijpt in de tandkrans van de frictie-eenheid.
Bij het uitryisseLen van een motor dient erop gelet te worden dat deze goed

gesteld staat, zodaL het kleine tandwiel van de motor niet te zuaar in de

tandkrans qrijpt. De motor ryordL hierdoor zuaarder befast en dit kari op een

gegeven moment een verbrande vikkeling tot gevolg hebben. Voor smerlng van

de motor, zie smering van de uissel-steÌfer.

o
o

R

N

kruk

€
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2.4 DE FRICTIE-EENHEID

De frj.ctj-e-eenheid vordt ook uel vrrijvingskoppeJ-ing genoemd.

Het doel van de frictie-eenheid is:

l. Voorkomen van overbelasting

van de motor afs door een of andere oorzaak de visseltongen niet kunnen uorden

bevogen of in een eindstand gebracht kunnen uorden doordat de tonq geblokkeerd

ruordt door een vooru,erp tussen tong en aanslagspoorstaaf. De frictie zal- dan

gaan slippen, uaardoor qeen overbelasting ontstaat.

2. Openrijden van het wissel mogelijk te maken

zonder dat daarbij grote schade ontstaat aan of in de steller. Met openrijden
uordt bedoeld het berijden vanaf de achterkant vanuit een richting die niet
overeenkomt met de stand van de tongen (zie figuur 1).

Fiquur J-

f. Het vergrendelen van de aanliggende tong

na onrlopen van het vissel en het verurerl<en van het overschot aan arbeidsver-
mogen van beueging nadat het vissel in de eindstand gekomen is.
De frictie-eenheid bestaat uit een drietal schijven, een tueetal veren, een

remband van frictie-materiaal en een tandkrans \uaarin het tandruieÌ van de

motor qrijpt.
0p de as die uit de frictie-eenheid st.eekt zijn truee kleine tandruiel-en aange-

bracht die de beruegingsschieters aandrijven.

De samengestefde defen van de frictie-eenheid met de kl-eine tandruiel-en zijn
afgebeeld in figuur 2.
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spersch ¡jf

ontsperschijf

tandkrans

kleine tandwielen

bewegingsschijf

Figuur 2

Het op de as van de frictie-eenheid bevestigde grendelstuk is in figuur 2 voor

de duidelijkheid weggelaten.

De as van de f,rictie-eenheid is aan de uiteinden gelagerd. De J-agers zijn be-

vestigd op de stellerbak. De ruerking van de frictie-eenheid ruordt behandeld

in hoofdstuk 4.

2.5. DE BEWEGINGS- EN VERGRENDELINRICHTING

In het voorgaande hebben we gezien dat de motor de tandkrans aandrijft en

dat via de frictie-eenheid de kLeine tandruielen aan het draaien gebracht

uorden wefke de 2 beruegingsschieters aandrijven'

Daartoe zijn de beruegingsschieters aan de onderzijde vootzien van een vel-

tanding. Aan het ej-nd van de vertanding is een "holLe ruimte" aangebracht,

uaarin het tandrviel vrij kan draaien (fiquur 1).

girndolnok

"hollc rulmt."

\r\-

o

Figuur I

vcrlrnd lng
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verder zijn de schieters voorzien van een tveetal nokken.
Een meeneemnok en een grende]_nok (zie fliguur 1). Als de kleine tanduiefen
gaan draaien, d¡aait één daarvan in de holle ruimte van de schieter, die
hoort bij de aanliggende tong. Zonder verdere hulp zal deze schieter dus
niet kunnen gaan beuegen.

Het andere tandrLriel vindt ueJ- aangrijping en ve] in de vertanding in de
schieter uel-ke behoort bij de afliggende tong . Deze schieter zal dus vèl
gaan beuegen.

0p een gegeven moment, na 18 mm, raken de meeneemnokken op beide schieters
el_kaar en vordt de schiej:er van de aanliggende tong meegenomen en vindt
het tanduiel- ook aangrijping in de schieter (zie figuur Z).

grendelnok meeneemnokken schieter aanliggende tong

I

grendelstuk schiet afl¡ggende tong

Figuur 2

Bij het gaan bevegen van de schieters moet ook het grendeJ-stuk vegdraaj-en.
Dit grendelstuk is vast op de as van de frictie-eenheid bevestigd (figuur 3)
en uerkt op de grendelnok aan de schieter (figuur 4).

Figuur 3

-20-
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schieter aanliggende tong

grendel nokken

schieter afliggende tong

eeneemnokken

ve rtand ing

elstuk

aanslagpen voor
friktie eenhe¡d

Figuur 4

In de eindstand zit de grendeJ-nok van de schieter van de aanliggende tong

dus opgesl-oten in het grendeJ-stuk. De preciez.e gang van zaken bij omlopen

van het uissel c.q. openrijden vordt behandeld in de hoofdstukken J en 4.
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2.6 DE CONTACTBRUG

De contactbrug bestaat uit een gegoten ijzeren f,rame u/aaraan tuee paar
contactbl-okken zijn bevestigd. In het frame zijn truee contacthefbomen aan-
gebracht, uelke draaibaar zijn. Aan het eind van de contacthefbomen is een
zgn'sperrol aangebracht, vaarin de één op en de ander in de sperschijf van
de frictie-eenheid rust. Aan de onderzijde van de contacthefbomen bevindt
zich een spernok rvelke op een control-eschieter werkt (zie figuur 1 en 2).
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konlrole - schieter spernok

kontakhelboom kontaktv inger
motor
te wiel

veel L+
sperfol

draa ipunt
hefboom

\\

f riktie - eenheid

Fiquur I

0p de contacthefboom zijn truee contactvingers aangebracht. Deze contactvinqers

dienen voor het schakelen van de motor- en controlestroom.

-23-
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kontrole-sch i eter

kontaktvinger

ingevallgn sperrol

afl¡ggende tong

i ngssch ieter
aanliggende tong

draaipunt
veef

kontakthefboom

spernok

Figuur 2

De sperroflen aan de contacthefboom hebben afs voornaamste functie het ver-
grendelen van de aan- en afliggende tong, via de f,rictie-eenheid.
Een ingevallen sperr:ol, ingeval-len in een uitsparing in de sper- en ont-
sperschijf van de frictie-eenheid, blokkeert n1. het in beveging komen van
de frictie-eenheid. Daardoor kunnen dus ook de kleine tanduielen niet gaan

draaien, zodaL de beuregingsschieters niet van hun plaats kunnen komen.

Bij omlopen uordt eerst de ingevallen sperrol gelicht door de ontsperschijf,
en komt ook bovenop de schijven te liggen, totdat aan het eind van de be-
veging de andere sperrol invaft.
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De spernokken kunnen in uitsparinqen in de control-eschieters vallen.

Dit invallen kan all-een al-s de tongen de goede stand innemen, de aanliggende

tong goed aansluit (max. I mm afligqing van de aanslagspoorstaaf) en de af-

liggende tong voldoende afligt.
Een ingevallen spernok zorgt dat de contactvinger om kan schakelen, uaardoor

de controlestroom kan gaan vl-oeien en het vissel- dus "in de controle" Iigt.

De controleschieters zijn voorzien van een korte en een J-ange inkeping (zie

figuur 3).
keep lange keep

I

lan keepge

I

korte keep

I

aangriip
konlrole

ing
stangen

Figuur 3

De korte keep in de ene schieter liqt tegenover de lanqe keep in de andere

schieter.
De korte keep hoort bij de aanliggende tong. Dus al-s de aanliggende tong meer

dan J mm aflruijkt van de aansl-agspoorstaaf kan de spernok niet invaflen in de

korte keep.

De keep in de naastliggende schieter is vat langer gehouden.

Deze lange keep is nodig bij het openrijden van het vissel. De control-e-

schieter moet n.l. de bevegingsschieter kunnen volgen uanneer de sperroJ- nog

niet geJ.icht is. De beveging gaat dan uit van de afliggende tong.
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spernok spefrol

N
kontrole - schieter
aanliggende tong

kontrole- schieter
afliggende tong

Figuur 4
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3. Het omlopen van het wissel

].I DE BEGINSITUATIE

Voordat het uissel omloopt nemen de tongen de stand in zoa.l-s in f,iguur I is
aangegeven.

Fiquur I

Ì¡Je hebben hier, ter herinnering, te maken met een l-inks ruissel- in de rechts-
l-eidende stand. üJe gaan het nu om laten lopen naar de linksleidende stand.
In figuur 2 is te zien wat de stand van de bery.,Élgeeçbislers is op dit
moment.

schieter van
aanliggende

de nu
tong

trlltl.

trekstangen

schieter van de nu
afliggende tong

Figuur 2

Het grendelstuk sluit om de grendelnok van de aanliggende tong, die daardoor

vergrendeld 1ì-gt. Het tandruief of rondsel rvat hoort bij de beuegingsschieLer

tJ oo /

o
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van de nu aanriggende tong bevindt zich in de I'hofl-e ruimte" van deze

schieter.
Tussen de meeneemnokken op beide schieters is een afstand van fB mm.

De stand van de controfeschÍeters en spernokken is af te Ieiden uit figuur 3

ingeva llen sperrol
spef

kontrole slangen sch i eter
aanliggende tong

sch i eter
afliggende tong

Figuur 3

De l-inker spernok is ingevalfen in de korte keep van de controfeschieter van

de aanliggende tong en de lange keep in de control.eschieter van de nu afJ-iqgen-

de tong.

De bijbehorende sperroJ. is j-ngevalfen j-n de uitsparing in de sperschijf van

de frictie-eenheid en belet daardoor het draaien hiervan. De uitsparinq in
de sperschijf heeft nl. een steil oplopende flank (zie figuur 4).

sper ro I

spersch ¡¡t

Figuur 4

N

spernokken

I\\ ¿

N ?

o
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3.2 âET ONTGRENDELEN VAN DE TONGEN

In de voriqe paragraaf hebben ue gezien dat het uissef vergrendeld liqt, doot-

dat de ingevallen sperrol het draaien van de f,rictie-eenheid belet en daarmee

dus ook de berueging van de schieters. I,r/illen u/e de schieters in berueging

brengen, dan zal eerst de ingevallen sperrol gelicht moeten uorden uit de

uitsparì-ng in de sperschijfl.

Dit gebeurt door de ontsperschijf. Deze heeft nl. een vloeiend oplopende

flank en kan daardoor de sperrol uit de uitsparing i-n de sperschij f lichten,
zie fíquur 1.

sperschijl

sge rrol . ontsperschi¡t

Fiquur I

Hoe e.e.a. precies in zijn ruerk qaat zal aan de orde komen bij de behande-

linq van de frictie-eenheid.

Als dus de motor gaat draaien, uordt via het motortanduiel- de tandkrans

om de frictie-eenheid aangedreven.

In de frictie-eenheid gebeurt ruat, uaatdoor, zoals a1 qezegd, eerst de

ontsperschijf berueegt rvelke de sperroÌ licht en daarna pas de sperschijf
in berueging komt.

Als de sperrol gelicht is, kan de frictie-eenhej-d vri-j gaan draaien. In

Figuur 2 is de stand van bej-de sperrollen te zien voor en na het lichten

van één hiervan.
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Línker sperrol ingevallen.
llet wisscl ligt in een
eindotand.

Linker sperrol gelicht
dus tiidåns omiopen tìggen
beide sperrollen op de
sperschijf



3.3 TTJDENS HET OMLOPEN

Na lB mm beweging van de schieter van de afliqqende tong stuit de meeneemnok

op deze schieter teqen de meeneemnok op de schieter van de aanliggende tong,

uaardoor deze meegenomen ruordt. Dit is mogelijk omdat het grendelstuk vol-
doende van de grendelnok op de schieter van de nu aanlì-ggende tong is \ueqge-

draaid (zie fì-guur l).

schieter van de aanliggende
tong ontgrendeld

meeneemnokken
stuiten tegen elkaar

grendel nok

schieter van de afliggende
tong na t 18mm beweging

grendelstuk ( gedeeltelijk weggedraaid )

Figuur 3

Het meenemen gebeurt totdat het tandwiel onder de schieter van de'aanliggende

tong aangrijping vindt in de vertanding hiervan.

Daarna neemt het betreffende tandruiel- de beveging van deze schieter over.

De schieters beuegen nu gezamenlijk verder.

Dan zaÌ het tandruief van de schieter van uat nu aanliggende tong wordt in de

holle ruimte terechtkomen, waardoor deze schieter niet meer verder kan beue-

gen.De bijbehorende tong moet nu aanliggen. De totale slag van de schieters

bedraagt I3O-I32 nn.

r1la
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3.4 ÅIT VERGRENDELEN VAN DE TONGEN

De uissel-steffermotorbliift draaientot de motorstroom urordt afoeschakefd. Dit
afschakelen wordt veroorzaakt door het inval-l-en van de sperrol in de sper-
schijf (momentschakeling door de steile flank hiervan) (zie fiquur 1).

ingevallen sperrol

Figuur J.

Voordat de sperrol invalt beveegt. de schj-eter van de nu afJ-iggende tong

nog ca. 18 mm, uaardoo¡ dus ook deze afstand veer ontstaat tussen de meeneem-

nokken.

Tevens draait het grendelstuk nog vat verder zodat hij de grendelnok op de

schieter van de nu aanli-ggende tong volledig omsluit en uaardoor de aanlig-
gende tong nu vergrendeld is.
Daarnaast zorgt. de nu ingevallen sperrol ervoor dat de kl-eine tandryiefen

en het grendelstuk niet meer in beveging kunnen komen, vaardoor dus de

schieters en de daarmee verbonden tongen vergrendeld liggen.
De nu ontstane situat.ie v.v.b. de bewegingsschieters is te zien in figuur 2.

schieter van de nu
afliggende tong

treksta n9en

schieter van
aanliggende

de nu
tong

!4

Figuur 2
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3"5 DE TONGENCONTROLE

De controlestangen en schieters vorden bevogen door de tongen.

Als het uissel in de control-e ligt, is één van de spernokken aan de sper-

rolLen i-ngevallen in de kepen in de controleschieter (zie figuur 3 bj-j 1.1).

Bij ontgrendefen van het uissel vordt de sperrol gelicht en daarmee dus

ook de aan de,sperrol bevestigde spernok uit de kepen in de control-eschieters

gehaaJ-d. De controlecontacten vorden hierdoor ook verbroken, uant de contact-

vinger is op de hefboom \uaaraan de spernok vastzit bevestigd (zie figuur 1).

L--
omgeschakelde
kontaktv ¡ n ger

gelichte sperrol

kontrole schieter
Figuur 1

Tijdens het omlopen van het vissel- worden de controfeschieters via de con-

trolestangen door de tongen bevoqen.

Als de tongen hun beuieging voltooid hebben zal de andere spernok.invallen,

vaardoor het urissel voor de nu linksleidende stand in de control-e zaf komen.

De spernok kan all-een invallen als de aanliggende tong niet meer dan J mm

afuiijkt van de aans-lagspoorstaaf en de afliggende tong voÌdoende afligt.
Is dit niet het geval dan vindt de spernok niet in beide schieters een

inkeping om in te val-len. In figuur 2 j-s de situatie getekend uraarbij het

vissel- voor de linksleidende stand "in de controle J-igt".

sch ieter
alliggende tong

kontrole stangen J
schieter
aanliggende tong

omgeschakelde
kontaktvi nger

N

o \_/

?

Figuur 2
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Bij verkeerde of ontregeJ-de afstelling van de stangen kan het voorkomen

dat aan het eind van de berueging de sperrol ruel gedeeltelijk in de uitsparing
in de sperschijf valt, maar in zijn verdere berueging geblokkeerd uordt door-
dat de spernok niet in de inkepingen in de controleschieters kan vall-en.

De controlevinger beveegt dan ruel zover dat de motorstroom afgeschakeld
ruordt' maar het contact aan de andere zijde uordt niet gemaakt zodat er
geen control-estroom gaat vl-oeien.

De contactvinger blijft dus halver\uege staan.

-motorgtroom 
algeschakeld

kontrole stroom-
nlat ¡ngeschekcld

z----t
spcrschijf . I

spcrnok

L *J

aangrijpinggtang ,

I

kontrolG schieter
aanliggende long

Figuur 2

In figuur 2 is voorgaand verhaal nog een keer afgebeeld. De aanl-iggende tong

moet dus nog een stukje verder in de pijlrichting beruegen om de spernok

in te kunnen l-aten val-len in de inkeping in de controleschieter van de nu

aanliggende tong. De aanl-iggende tong uiijkt dus meer als J mm af van de

aanslagspoorstaaf. In deze situatie zal dus de trekstang van de nu aanlig-
gende tong ruat langer gemaakt moeten uorden m.b.v. de zgn. excentrische
bout. Hierover l-ater meer.
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4. De f riktie eenheid

4.1 INLEIDING

Zoal-s we in het vorige hoof,dstuk gezien hebben speelt de frictie-eenheid een

belangrijke roI bij het ontgrende.len en vergrendefen van de tongen.

Daarnaasl zorgt de frictie-eenheid ervoor dat het vissef zonder onherstel--

bare schade openrijdbaar is en dat de motor niet verbrand als het ruissef

niet in de eindstand kan komen, doordat de beureging van de tongen geblokkeerd

uordt.
In dit hoofdstuk zullen de onderdefen en opboutu van de frictie behandeld

vorden en daarnaast de ruerking van de frict.ie-eenheid bij ontgrendelen,

openrijden en blokkering van de tongberueging.

4.2 ONDERDELEN EN OPBOUW VAN DE FRICTIE-EENHEID

In figuur I is afgebeeld de bevegingsschijf, die met een spie op de beve-

gingsas is bevestigd.

Deze beuregingsas is dezelfde aÌs die vaarop de kleine tanduielen en het

qrendelstuk bevestigd zijn.

Beweg ingsschijf
ruimte voor
openrijdveer

Figuur I
nokken voor slagbegrenzing
tegen aanslagpen in de
stellerbak

De tandkrans met hierin opgesloten de rurijvingskoppeling is te zien in
figuur 2.

-35-



ta nd kra ns remband

klauw
Figuur 2 spanveer

Aan de binnenzijde van de tandkrans is een hoefijzervormige gietijzeren
remband opgesloten tussen de spanklauìuen die door een spanveer uit el-kaar
gedrukt vorden. Hierdoor ruordt de remband zvaar tegen de gladde binnenkant
van de tandkrans gedrukt, \uaardoor verdraaien van de remband in de tand-
krans niet zonder meer mogelijk is, maar alleen afs het uitgeoefende moment

groot genoeg is.
De spanklau\yen omvatten de beruegingsas sl-echts a1s geleidinq.

De ontsperschijf, te zien in figuur 1, heeft in de rand een uitsparing met

schuin oplopende kanten, die aan het beqin van de beueging de sperrollen
omhoog drukken vanuj-t de uitsparing in de sperschijf.

Ontsperschijf

schui¡ oplopende
kanten

Fiquur 3 aangr ijpi ngspunt
spanklauw

Figuur 4 laat de sperschijf zien, met daarin geplaatst de openrijdveer.
Zoafs de naam aJ- zegt heeft deze veer een'functie bij het openrijden van

het rui-ssef .
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uitsparing met spervlakken 

-
openrijdveer

Sperschijf

Fiquur 4

In figuur 5 is te zien hoe de verschill-ende onderdeÌen van de frictie-eenheid
urorden samengevoegd tot één geheel. Lie ook figuur 6.

Figuur 5
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4.] WERKING VAN DE FRICTIE-EENHEiD BIJ ONTGRENDELEN VAN SCHIETERS EN

TONGEN

Het ontgrendelen van de schieters en Longen gebeurt door het fichten van

de sperrol.
In vergrendelde toestand van het vissel ligt de sperrol in de uitsparing in

de sperschij f tegen het steile spervlak aan.

De sperrol zal hj-eruit geticht moeten uorden door de ontsperschiif'

Ì,r/at gebeurt er nu in de frictie-eenheid als de motor gaat draaien?

Door het kLeine motortandwiel- wordt de tandkrans in belieging gebracht. De

tussen de rembanduiteinden aangebrachte spanklauven zuffen deze beueging

volgen. De spanklauw neemt de ontsperschijf mee. De spanklauru drukt nl.

tegen de ontsperschijf zoals aangegeven door de pijlen in figuur 1'

sperrol

raakvlak spanklauw
en ontsperschijf

vrijloopruimte tussen ontsper-
Figuur 1 en erschijf

Tandkrans en ontsperschijf beuiegen samen, de bewegingsschi-jf en sperschijf

staan nog stit; totdat de spanklauv tegen een nok op de beuegingsschijf

(punt A in figuur l) stuit.
Vanaf dat moment bewegen de beveqingsschijf, en de daarmee, via de openrì-jd-

veer, verbonden sperschijf ook mee en is dus de koppeling tussen motor en

beveqingsas tot stand gebracht.

@
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Het stukje vrijloopruimte van de ontsperschijf t.o.v. de sperschijf is
vol-doende om de sperrol via de schuin oplopende flank van de ontsperschijf
uit de rril-sparinq in cie sperschijf te lichten.

Nadat het urissel omgelopen -is, kan de sperrol direct, dus via de stej_le
flank, in de sperschi j f val_l_en.
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4.4 DE WERKING VAN DE FRICTIE-EENHEID, ALS DE TONGEN IN HUN BEWEGING

GEBLOKKEERD WORDEN

Als de tongen of schieters in hun beveginq geblokkeerd uorden, moet de vrij-
vingskoppeling zijn uerk gaan doen, om te voorkomen dat de motorwikkelingen

verbranden.

Bij blokkering van de tongen uorden dus ook de bewegingsschieters en daar-

door de kleine tandruielen gestopt.

Ook de beruegingsas en de hierop bevestigde beruegingsschijf van de frictie-
eenheid gaan stiJ-staan.

De motor blijft echter onder spanning staan en blijf,t kracht uitoefenen

op de tandkrans en de hierin opgesloten remband.

Het ene uiteinde van de remband brengt deze kracht over op b. v. de finker
spanklauv, terruijl de rechter spanklauw stuit tegen een nok op de beruegings-

schijf (zie figuur 1).

nok op bewegingsschijf
waar rechter spanklauw
tegen stuit

Figuur I
linker spanklauw waar remband
uiteinde tegen drukt

Door de uitgeoefende kracht op de l-inker spanklauu en het geblokkeerd zijn
van de rechter spanklauu zal de hiertussen opgesloten spanveer ingedrukt

vorden.

Hierdoor zal de remband niet meer zo sterk t.egen de binnenzijde van de tand-

krans gedrukt uorden, uaardoor de urrijving sterk vermindert.

De tandkrans zaf nu onafhankelijk van de remband gaan draaien vaardoor dus

geen blokkering van de motor optreedt. De visselstefler "clraa-it nu door z'n

frictie" zoals urel gezegd ruordt: hi j slipt.
De opgenomen stroomsterkte door de motor mag max. J 15 A zijn bij een spanning

van 90 à llO V=. Deze stroomsterkte qeldt bij blokkerinq in het mj-dden van

de sJ-ag. Tijdens de ontgrendel - grendelperiode, dus aan het begin of
einde van de slag mag dit max. 8,5 A zijn.
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4.5 WERKING VAN DE FRICTIE-EENHEID BIJ OPENRiJDEN VAN HET WISSEL

Bì-j openrijden van een uissef gaat de berLreging uit van de tongen. De tongen

drijven a.h.u. de uisselsteLler aan. Nu is het zo dat de afliggende tong het

eerst zal gaan bevegen (zie figuur l).

Fiquur I

Reeds bij punt Ã zaL de ryielfÌens een kracht uit gaan oefenen op de aflig-
gende tong.

Het ruissel ligt, zoals \ue mogen aannemen, op dit moment vergrendeld. Het

grendelstuk sluit nI. om de grendelnok van de schieter die bij de aanliggende

tong hoort en de sperrol is ingevall-en in de sperschiif,.

Het grendelstuk vormt bij openrijden geen probÌeem omdat de afliggende

tong als eerste omgedrukt ryordt. Door de schieter van de afliggende tong

ruordt nl. via het kl-eine tandwiel (rondsel-) de bervegingsas aan het draaien

gebracht en daarmee dus ook het grendelstuk, zodaL de afliggende tong de

vergrendeling van de aanliggende tong opheft.

l¡riel een probleem vormt de ingevallen sperrol. Als nl. de beuegi-ngsschi j f
gaat draaien uordt ook de sperschijf meegenomen, uaardoor het steile sper-

vlak bij de uitsparing in de sperschijf tegen de sperrol drukt.. Als er

verder geen voorzieningen getroffen worden zal door de grote kracht die op

de sperrol uitgeoefend vordt zuare beschadiging in de steller aangericht

ulorden.

ì¡le moeten dus zorgen dat deze sperrol tijdig gelicht ruordt door de ont-

sperschi j f .i'iiertoe is de zgn. openri jdveer opgenomen.

De beruegingsschijf is via de openrijdveer gekoppeld met de sperschijf.
De sperschijf wordt nu geblokkeerd door de ingevallen sperrol.

Hiercloor ruerkt de kracht die uitgaat van de afliggende tong op de openrijd-

veer, die dan ingedrukt zaf worden.

Zodra de openrijdkracht de spanning van de openrijdveer overuint zal de

berueginqsschijf, zich t.o.v. sperschijf iets draaien.

A

-- t-
I
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De bevegingsschijf, neemt via de spanklauuen de ontsperschijf mee.

Deze l-icht dan met zijn schuine flank de sperrol uit de sperschijf. De sper-
schijf is dan ontsperd.

De openrijdveer kan zich dan ueer ontspannen en de beruegings- en sperschijf
nemen ueer de normale stand t.o.v. el-kaar in. Het geheel- kan dan ongehinderd
verder draaien, tot bij volledig openrijden, de tongen in de andere eindstand
zijn gekomen. In figuur 2 is bovenstaande nog een keer uitqebeerd.

blokkering door sperrol

via de openrijdveer
wordt tegen deze
nok gedrukt

flank we

\
lke sperrol licht

open rijdveer

via spanklauw
wordt ontsperschijf bewo gen

nok die kracht
uitoefend op openrijdve

deze nok beweegt spanklaulv
als openrijdveer ingedrukt wordt

Figuur 2

De visselsteller moet opengereden kunnen ruorden door een kracht van J00

à 400 kg uit te oef,enen op de niet-vergrendefde schieter, dus degene die
behoort bij de afliggende tong.

Deze openrijdkracht urordt bij de centrale revisie beproefd en eventuee1

bijgesteld.
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Ter vergelijking: bij normaa-I omstelLen van het urissel- vordt een kracht

van ca. 150 kg op elk van de schieters uitgeoefend.
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5. De elektrische wisselbediening

5.I INLEIDING

In dit hoofdstuk ruordt het elektrisch gedeeJ-te van de NSE-uissel-stel-fer be-

handeld, zoal.s de contactinrichting, de motor en controfestrooml-oop en de

montage van de bedrading. Hoe de NSE-stel-ler rvordt opgenomen in de beveili-
gingsschakelingen komt in hoofdstuk 6: "De sturing van de NSE-ruisselstellerrl

aan de orde.

5.2 DE CONTACTINRICHTING

De contactinrichting is opgenomen in de zgn. contactbrug.
De contactinrichting bestaat uit contactbLokken en contactvingers uel-ke

laatsten gemonteerd zijn op de contacthefbomen, die via de sperrollen beuogen

kunnen uorden door de sperschijf. f.e.a. is nogeens symbofisch ueergegeven

in f,iguur 1.

kontakt ¡ngêr

kontaktb k <-+-
veer

sperrol ipunt

akthefboom

-

Figuur 1

Zodra de sperschijf in de pijJ-richtinq gaat draaien wordt de rechter sperrol

gelicht uraardoor de contacthefboom omhoog geheven urordt. Daardoor zul-Ien ook

de aan de contacthefboom bevestigde 2 contactvingers naar rechts bevegen'

vaardoor contacten aan de J-inkerzijde van hel contactblok verbroken uorden

en aan de rechterzijde gemaakt.

Dus na het ontgrendel-en en tì-jdens het omlopen nemen de contactvingers de
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de stand in zoals in figuur 2 aangegeven is.

+ ->

Als het urissel in de andere eindstand gekomen is en de sperrol kan volledig
invallenn dus in de uitsparing in de sperschijf en in de inkepinqen in de
control-eschieters, dan slaan de contactvingers zoal€ in figuur 3 getekend
staat.

-> -+



- 

gedeelte dat in kontakthefboom
geschoven wordt

doorverbinding

gat voor splitpen
om vinger te
borgen ln kontakt-
hefboom

Contactvinqers doorverbonden

splitsing d.m.v. akulon isolatie

kontaktvinger

Contactvingers onafhankelijk van efkaar in gebruik.
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Na gezien te hebben op uelke manier de contacten schakel-en en \uanneer,

zull-en \ue nu bekijken hoe de contactblokken en contactvingers een aantal con-
tacten vormen.

De NSE-stel-Ier is uitgevoerd met gesplitste dubbele contactvingers. Figuur
4 geeft een afbeelding op u/are grootte van zo'n contactvinger.

bevestig ingspunt

bedrading

Figuur 4

0p de bladzijde hiervoor staan ook nog twee contactvingers afgebeeld. De

bovenste figuur laat zien hoe beide contactvingers doorverbonden uorden. Deze

vingers uorden gebruikt in het motorstroomcircuit.
De figuur daaronder is een contactvinger u/aar de beide veren onafhankelijk
van el-kaar gebruikt worden t. b. v. de cont.rol-estroomketen.

N.B.: Aan de onderzijde van de contactvinger kan géén bedrading aangesloten
uorden.

De contactblokken staan vast opgest.eld in de contactbrug en rueJ. zodanig

dat aan ueerszijden van de motor zich 2 contactbfokken bevinden (zie figuur
5).
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ta nd krans
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Figuur 5

Per contactblok zijn 4 contactpunten aanuezig. In figuu¡ 6 is een zijaanzicht
van de complete contactbrug gegeven, ulaarin te zien is hoe de contactvingers
staan t.o.v. de contactblokken. In de getekende stand is de l-inker sperrol
inqevallen.

kontaktv i

kontakt blok

veer aan
kontakthefboom

\-

ingevallen sperrol draa i pu nt
kontakthefboom

Figuur 6

De contactvingers schuiven bij het schakelen een siukje langs het contact-
punt op het contactblok en zijn daardoor zelfreinigend.
In de contactbrug zijn 4 contactvingers qeplaatst, 2 uoor de controlestroom-
loop en 2 voor de motorstroomloop. De tvee faatsten zijn voorzien van een

onderlinge doorverbinding tussen de contactveren. In figuur 7 is te zien
uelke contacten in vefke strooml-oop zi¡n opgenomen.

IL

o ç9
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kontrolestroom-
kontakt

motorstroom -
kontakt

I

I

I

I
I

I
I
I

I
I
I

kontrolestroom-
kontakt

motorstroom-
kontakt

r
I

I
I

I

I

-l
I

L_ rl -,---ll
I

Figuur ]

De aangifte van de contacten op de S-bladen is a1s volgt:

kontrole-stroom
"halve" kontaklen

of

A

ol motor-stroom
"hele'kontaktcn

In de wissefstel-J-er zijn voor de controlestroomloop 4 "ha1ve" contacten
aanulezig, en voor de motorstroomloop 2 rrhef err contacten.
De contacten, evenals de motorvikkelingen, uorden aangeduid met N of R.

Deze fetters zijn niet in de stellers aangebracht. De betekenis van deze

letters is:
Bi j de uíkkelingen geeft de letter "Nil aan, dat dit de ruikkeling ís urel-ke

bekrachtigd uordt voor het omleggen naar de "norma.le" stand.
De rrRrr uikkelinq is de vikkeling die bekrachtigd uordt voor het omleggen

naar de rromgeJ-egderr stand.

t¡/at betreft de contacten, bij het omleggen van de "nornìa-|,e" stand naar de

"omgelegde, sLand veranderen de N-contacten direct van stand en de R-contac-
ten aan het eind van de s1ag.

Bij het omleggen van de "omgelegd

V

-5?-

e" naar cie "normal-e" stand veranderen de



R-contacten direct van stand en de N-contacten aan het eind van de slag.

De 'rnormaleil stand van een vissel- j-s af te leiden van de BVS-tekening of
het OBE-blad.

0p de S-bladen staan bij de contacten en rvikkelingen ook de l-etters N en R

aangeqeven.

Al,s ve bijv. bij een vissel komen u,aarvan de contacten onderstaande stand

innemen terurijÌ het vissel in de normale stand ligt, dan zulfen de rechter-
contacten bij omlopen naar de andere (= omgelegde) stand het eerst schakel-en.

Deze contacten zijn dus de N-contacten.

De linker contacten schakel-en pas als het urissel in de omgelegde stand komt

en de sperrol invalt. Dat zijn de R-cont,acten.

doorverbi nd ing doorverbind ing

Fiquur B

In figuur I is ook het doorverbonden zijn van de motorstroomcontactvingers

te zien.

l

r
I

r

E

r
I
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5.] MOTORSTROOMLOOP IN DE STELLER

De motorstroomloop in de uisselsteller dient om efektrisch bedienen van het
uissel- mogelijk te maken. De motor is daartoe voorzien van truee uikkeJ-ingen.

De N-ruikkeling vordt bekrachtigd als het uissel- naar de normal-e stand moet

omlopen en een R-uikkel-ing voor omlopen naar de omgelegde stand.
De motorstroomcontacten zorgen dat na juiste sturing, de juist.e vikkeling
onder spanning komt en dat na omlopen de motorstroom afgeschakeld vordt en dat
de motor tijdens omlopen eventueel- teruggestuurd kan vorden.
In de retourleiding van de motor is een krukcontact opgenomen ueÌk voor

onderbreking van de motorstroomketen zorgt-zodra de kruk op het aseinde van

de motor geschoven vordt.
Figuur 1 geeft het schema van de motorstroomloop in de stefl_er.

NW

RW

cw

Figuur 1

Afhankelijk van de sturing, dus N of R-sturing, ruordt spanning gezet op Nlnl of
R[,rl. Hier komt dan + 136 U - op. Punt Ct¡J is verbonden met - I3S U =.

Het vissel in figuur l- neemt op dit moment de normal-e stand in. Het N-

contact staat nl. verbroken. Dit contact heeft aan het eind van de beveging

de motorstroom af,geschakeld.

Het R-contact staat gemaakt. Zodra het vissef naar de omgelegde stand qe-

stuurd wordt komt de + 136 V op punt RLrl te staan, u/aarna via het R-back-

contact de R-vikkeling van de motor bekrachtiqd ruordt.

0p het moment dat het uissef gaat lopen uordt ook het N-contact gemaakt,

omdat de contacthefboom u/aaraan de contactvinger van het N-contact beves-

tigd is omhoog getild uordt doordat de ontsperschijf de sperrol licht
(zie figuur 2).

N

R
^

N

R
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NW

cw

Figuur 2

Nadat het visseL in de omgelegde stand gekomen is, valt de sperrol ì-n vaaraan,

via de contacthefboom het R-contact bevestigd is (figuur 3). De motorstroom

ruordt hierdoor afqeschakeJ-d.

RW

Figuur 3

Het N-contact schakelt dus direct aan het begin van de berueging om. Dit is
noodzakel-ijk om terugsturinq tijdens omlopen mogelijk te maken.

Het kan nI. zijn dat de tongen of één tong in zijn beweging geblokkeerd

wordt door b.v. sneeuwva-l of een voor\uerp tussen tong en aanslagspoorstaaf.

Als teruqsturing nu niet mogelijk is blijft de motor door de frictie draaien,

urat niet bevorderlijk is voor zijn conditie.

In de omgelegde eindstand gekomen J-igt het wissel ook geJ-ijk gereed (ge-

maakt N-contact) voor terugsturing naar de normale stand.

In uerkel-ijkheid ruordt geen gebruik gemaakt van "halve" contacten maar

van rrhele". Deze zijn nodig voor het bedíenen van de 2e stefler bij een

gekoppeJ-d uissef (zie figuur 4).

NW

RW

N

R

N

B
RW

NW
N

R

N

R

^
cw

N

R

A

N

R

Figuur 4

cw
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5.4 CONTROLESTROOMLOOP IN DE STELLER

De controlestrooml-oop in de steller controleert of de beide tongen de juisLe
stand innemen t.o.v. elkaar. Er moet altijd een tong aanliggend en een tong
afJ-iggend zi jn.
Daarnaast uiordt in de control-estroomloop gecontroleerd of, de aanliggende
tong voldoende aanligt teqen de aansfagspoorstaaf (max. J mm afruijkinq)
en of de afliggende tong voldoende afligt (ca. lJ cm).

Vanuit een centraal- punt rvordt een I2 V-control-espanning aan de uissef-
stel-l-er toegevoerd. Via de contacten in de stell-er uorden dan een tryeetal
refais gestuurd, u/aarvan de stand, aangetrokken of afgevalÌen, bepalend is
voor het al dan nietrrin de controle" zijn van een uissel_.

In figuur I is het stellergedeefte van het controlecircuit geLekend.

N
+ 12V =

\lzv =

+ wisselstand -
rela isÌ

Fiquur I

De wissel-standcontrolerelais zijn van het stroomrichtinggevoelige type,
zodat sturing ovet 2 aders mogelijk is. Hoe dit precies gaat zal in een vol--
gend hoofdstuk behandeld vorden.

Tijdens omlopen en a-ls het vissel niet in de control-e komt zijn zove-l- de

N- als de R-contacten verbroken. De wisselstandreÌais zullen dan geen span-
ning krijgen en daardoor afgevallen blijven (figuur 2).

V N
+ 12V =

'1 tZV =

)
géén spanning
voor wisselstand-
relais

Figuur 2

-56-



Als het urissel in de omgelegde stand in de controle komt, de spernok kan

dus invaLl-en in de inkeping in beide controleschieters, zullen de R-contac-
ten qemaakt uorden.

De polariteit van de aders, via uelke de uisselstandrelais gestuurd uorden,

is nu omgekeerd t.o.v. de situatie vaarbij het vissel in de normale stand in
de controle 1igt. Vergelijk hiertoe de figuren I en J.

v N

\12v=
a

+ Ì

Figuur 3



5.5 BEDRADING EN KLEMVIEN IN DE STELLER

In de rvisselsteÌl-er staat aan ueerszijden van de motor een klemmenblok opge-
steld. Hierop vordt de binnenbedrading van de uisselsteller aangesl-oten en de

kabel naar het aansl-uitkastje. De bedrading in de stel-fers is universeel-.
Eventuele kruisingen die in de bedrading nodig zijn, uorden gemaakt in het
rel-aishuis.

De opstelling van de kl-emmenbfokken is zodanig, dat van de krukcontactzijde
gezien het kfemmenblok voor de motorstroom rechts en het kfemmenbl-ok voor
de control-estroom links gemonteerd is.
De motorstroomklemmen zijn genummmerd van I L/n 6.
De controlestroomkl-emmen van A t/n F (zie figuur l).

motorstroom

Figuur I

Achtereenvolgens zulfen nu de motor- en controlestrooml-oop uorden bekeken,
uat betreft montage en bedrading en afs laatste de complete stroomloop in
de vissel-steff er, type NSE.
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5.6 HET AANSLUITKASTJE EN DE BEKABELING TUSSEN RELAISHUIS EN WISSEL-
STELLER

l¡Jat het aansluitkastje betreft vordt in dit boek uitgeqaan van het nieuue
kunststoffen aansluì-tkastje dat landelijk ingevoerd vordt.. Binnen nu, medio
oktober l9Blr en drie jaar zulÌen affe oude aansluitkastjes vervangen ruorden

door het nieuve kunststoffen aansl-uitkastje met contactstop t.b.v. het scha-
kelkastje voor uissel-revisie.
Een uitzondering hierop vormen de zgn. rrtureede aansfuitkasljes" bij gekop-
pelde visseLstell-ers, uelke van het oude type btijven.

Vanuit het relaishuis gaan er tvee kabels naar het aansfuitkastje (AK) bij
het uissel, te ueten:

- een 4 x 3 mm' YY-kabel- voor de motorstroom

- een 4 x 0rB mm2 YY-kabel voor de control-estroom.

0p de montagebladen uordt dit aangegeven zodafs in f,iguur J_

r AK
-l

adernummer
24x3mm2 yy
3

4

o

.E:

.9
o
o

Ê
o

1

2
4 x O.8 mm2 YY

4

I

I

I

L J
Figuur I

Het aansfuitkastje heeft de vorm zoal_s aangegeven in figuur 2.

I nvoer
soepele kabel
naa r
w isselsteller

Figuur 2
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De kunststof kap kan u.rorden afgenomen u/aarna de klemmenstroken en contact-

stop zichtbaar ruorden. De opstelling van de klemmenstroken en de plaats

van de contactstop t.b.v. het schakelkastje is te zien in figuur 3.

klemmen
st ro ken

kontaktdoos

kontaktstop

- 

¿-,-
Figuur 3

De l-inkerheff van de kfemmenstroken is de A-strook, terruijl de rechterhelft

d.e B-strook genoemd wordt. 0p beide stroken zijn 10 klemmen beschikbaar

( figuur 4) .
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B- strook
Fi-guur 4

De contactdoos en de contactstop hebben ieder vier aansluitpunten. In de

contactdoos is normaal een contactstop geplaatst.

Bij aansluiting van een schakelkastje tijdens u/issefrevisie uordt de be-

staande contactstop veruijderd en vervangen door de contactstop die aan het

schakelkastje verbonden is.
Figuur 5 qeeft de benaming en de opstelling van de aansLuitpurrten van con-

tactdoos en contactstop.
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Kont. doos Kont. stop

B c c B

Gezien vanaf de
aansluitpunlen van
de bedrading

Figuur 5

De vanuit het rel-aishuis binnenkomende kabel-s uorden in het aansfuitkastje
op kJ-emmenstroken gemonteerd. 0p ruelke strook en kl-emnummer een kabel_ader in
het aansfuitkastje gemonteerd vordt staat ook veer aangegeven op het montage-
bl-ad van het uissel (Mlll-blad), figuur 6.

ADDA

r
I

4x3mmz YYI

'l A

2 klemnummer

B4

B5

B6

87

Figuur 6

De aders 3 en 4 van de 4 x 3-kabel worden parallel geschakeld op klem Al in
het aansfuitkastje.

De urisselsteller uordt met het aansfuitkastje verbonden door een soepele
lO-aderige kabel, de 10 x 1,5 mm' Ntr,lpK.

De l0 x 1,5 uordt in de uissefsteller gemonteerd op de motorstroom- en

controlestroomkfemmen en de andere zijde in het aansfuitkastje op de

A-strook (zie figuur 7).
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Figuur 7

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1O

De motorstroomaders van de lO-draads soepele kabel vorden in het aansluit-
kastje op dezelfde klemmen gemonteerd al-s de 4 x J motorstroomkabel vanuit

het relaishuis, Fì.f.41, A2 en Al. Dit is nog eens te zien in het stroom-

loopschema in figuur B.

G
I

ellcr ansluit
a stjek

NW

RW

3 A3
cw

o H

o

Figuur B

De controfestroomaders zijn niet zonder meer via de kl-emmen door te zetten,

omdat de contactdoos en contactstop hier nog in opgenomen moeten vorden.

De controfestroomkabel 4x 0,8 mm'vanuit het refaishuis ruordt in het aan-

sluitkastje aangesloten op de B-strook en vel de kfemmen 84 L/n 81.

Vanaf deze kl-emmen gaat interne bedradinq naar de contactdoos, de punten

A, B, C en D. Via de ingestoken contactstop en de hieraan bevestigde

bedradinq komen ve terecht op de A-strook, de klemmen 45, A6, AB en 49.
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In figuur 9 is het strooml-oopschema van de controlestroom te zien, \uaarop
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bovenstaand verhaal is ueergegeven.
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Figuur 9

Als de urisselsteller t.b.v. tvissel-revisie losgekoppeld wordt van het visse1,
moet de bestaande contactstop uitgenomen uorden en vervangen door de contact-
stop die aan het schakeÌkastje verbonden is. In het hoofdstuk uissel-revisie
komen ve hier uitgebreider op terug.

Als l-aatste in deze paragraaf vordt in figuur l0 het complete montageblad
van een enkel vissel met een aansluitkastje met contactstop gegeven.
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5.7 DE BEGRIPPEN: LINKSE EN RECHTSE STELLER

De ligging van een visselsteller bij een vissel- kan rechts of links zijn,
gezien vanaf de voorkant van het vissel.
Ligt de stell-er rechts, dan is het een rechtse stell-er (figuur 1).

Fiquur I

Ligt de steffer links, dan hebben we te maken met een

guur 2).

linkse stell-er ( fi-

Figuur 2

De aanduiding linkse- of rechtse uisselstel-fer houdt verband met de zijde
uaar de aangrijping van de uissel-stangen is.

0p het uisse-l-stel-l-erdeksel staat meestal- ook aangegeven of ure te maken heb-

ben met een linkse (L) of een rechtse (R) ruissefstel-1er.

Als een vissefsteller niet aan een urisse-l bevestj-gd is en men heeft geen

zekerheid of er uel de juiste afdekkap op ligt, dan moeten \ue een andere

methode hanteren om te bepalen of ure te maken hebben met een rechtse of
een linkse uisselstel-ler.

Als men nl. de kJ-ep optilt aan de zijde vaar de stangen moeten aangrijpen,
en de cont.roleschieters bevinden zich dan rechts t.o.v. de beuegingsschieters,

dan hebben ure te maken met een rechtse steller (zie fiquur l).
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St¡ll¡r

Figuur 4. Normale stand: finksleidend.
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Fiquur 5. Normafe stand: rechtsleidend.

Uit het voorgaande ueten ve reeds dat de contacten die bij het omleggen

van de normal-e naar de omgelegde stand het eerst van stand veranderen,
de N-contacten zijn.

Bekijken ue stanci van de sperrollen, u/aaraan de contacthefbomen bevestigd
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zijn, dan nemen deze in de normale stand van de vissefs de stand in zoals

in figuur 3 aanqegeven is.

wsl.5

Bij omJ-eqgen van wissel J naar de omgelegde stand verandert de linker spel-

rol het eerst van stand, hieraan zijn dan de Ñ-contacten verbonden'

Bij omleggen van uissel 5 naar de omgelegde stand ruordt de rechter sperrol

het eerst gelicht. Dus de rechter contacten zijn dan de N-contaeten'

De figuren 4 en 5 geven de bijbehorende stroomlopen'

NN

o o
\-,



(r

Aansluitkastje (AK) gekoppeld wissel met kontaktdoos en kontaktstop
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6. Sturing van de wisselsteller

6.] INLEIDING

In dit hoofdstuk ruordt behandeld de sturing van een ruissel-steÌler vanuit het

beveiligingssysteem. uitgegaan is van de relaisbeveiJ-iging, type NX, systeem

,68. Aan een uissel kan op tvee manieren een commando vorden gegeven om om te

lopen, ñf. d.m.v. rijrueginstelling of door bediening van de uisseLsfeutel, de

zgn. individuel-e visselbediening.

In dit boek urordt afLeen ingegaan op de individuefe uissel-bediening.

6.2 BLOKSCHEMA WISSELSTURING

De visselsturing kan voorgesteld uorden volqens onderstaand blokschema

( figuur l) .

wisselsleutel

Figuur I

De ryissefsl-eutel is aangebracht op het bedíenihgstoestel ' De schakefaar

heeflt drie standen:

- de middenstand, uelke de normale stand is. In deze stand kan het vissel

gecommandeerd vorden door rijveginstellinq '

- omhoog gelegd. Ats de sleuLel- in deze stand gelegd uordt krijqt het ruissel

een commando om om te lopen naar de R = omqeJ-egde stand.

0f dit links- of rechtsleidend is staat aangegeven boven de sleutel-.

- omlaag geJ-egd geeft een commando voor omlopen naar de N = normale stand.

Dit is ook al-s zodanig aangegeven op het bedieningstoestel.

wissel - steller

@

sturingkommando

kontrolesignalering

-13-



R OMGELEGD L

"middenstand"

NORMAAL

Figuur 2

De visselsleutel is opgenomen in het ruisselsleutelcircuit l. Het sleutel-
commando uordt hier 'fvertaald" door het opkomen van een commandorelais,
de NR of de RR. Bii dit circuit kunnen ue ook rekenen de I¡JZKR, velk rel-ais
onthoudt urat het laatst gegeven commando uas.

Het commando wordt doorgegeven aan het visselstuurcircuit 2.
komen u/e voor het eerst B-relais tegen. De voorgaande relais,
RR en la/ZKR zi jn J-relais.
Het uisselstuurcircuit zorgt voor sturing van de juiste motoruikkeling als
het uissel naar een bepaalde stand om moet lopen.
Het onder spanning brengen van de motor gebeurt m.b.v. het LSR-circuit,
uleÌk relais te beschouuen is al-s de "hoofdschakelaar" van de visselstel_fer-
motor.

Nadat de motor het uissel- in een andere stand gebracht heeft J, moet ge-
control-eerd vorden of de tongen de juiste sLand innemen t.o.v. de stu_
ring, dus of sturing en stand overeenkomen en de aanliggende tong goed
aansÌuit. Dit gebeurt in het visselcontrol-ecircuit 4, vaartoe de relais NWpR

en RWPR behoren.

Als het wissel in de gestuurde stand gekomen is, dus afs sturing en stand over-
eenkomen, en in de controle ligt, uordt dit via lampjes gesignaleerd op het
bedieninqstoestel 5.

6.3 ÅET WISSELSLEUTELCIRCUIT

In het uisselsleutelcircuit van een enkel vissef zijn spoefen van de NR

en de RR opgenomen (figuur Ì).

In dit circuit
zoals NR,

-1 4-



RR

BL28 14 1
NL28

NR

BL28 14 15
NL28

Fiquur I

In dit circuit is rrDrr het contact van de uisselsleutel-, dat gemaakt vordt

a1s de uissel-sleutel- oml-aaq ("Doun") gelegd vordt. Deze sleutelstand hoort

bij de normal-e stand van het ruissel. Dit kan zowel rechts- afs Ìinksleidend

zijn. Bij omÌaag gelegde sleutel trekt de NR aan.

Het rrU"-contact ryordt gemaakt al-s de uisselsfeutel omhoog ( "Up" ) ruordt ge-

legd. In deze stand is de RR aangetrokken. De "R" in RR staat voor "Reverse",

de omqelegde stand van het uissef.

Als de uisselsleutel in de middenstand staat, de normale stand, is zovel

het rrDrr-contact al-s het "U"-contact verbroken. De NR en RR zijn dan beiden

spanningJ-oos.

Resumerend:

- Sleutel in de middenstand - contacten rrDrr en I'Urr verbloken - NR en RR af.

- Sleutel omlaag - 'rD"-contact gemaakt - NR op.

- Sleutel omhoog - t'U"-contact gemaakt - RR op.

De WZKR-schakeling

De !,JZKR kan beschouvd worden als de geheugenschakel-ing van het gegeven

wisselcommando door NR en RR.

Zodra de NR- of RR schakelt zal de I/JZKR dit commando volgen en vasthouden,

ook nadat de betreffende NR of RR ueer afvalt.
De I¡JZKR geeft het gegeven commando door aan de vissefstuurrelais NI,'IZR en

RI¡JZR.

I¡IZKR o vil zeggen: het urissel is of uiordt gestuurd naar de norma-le stand.

l¡jZKR af uil zeggen: het uissel j-s of ryordt gestuurd naar de omgelegde stand.

In de schakel-ing van de I¡IZKR is te zien, dat de ITJZKR bii normale ruissel-

stand op is (figuur 2).

-7 5-



RR NR

v

WZKRv
NL28

BL28

35
NL28

BL28
WZKR

1 t5

BL 28
180 n

Figuur 2

De tuee spoeJ-en, 35/34 en I5/I4 zijn in serie met el_kaar en tegengesteld
aangesloten op de BL en NL 28.

De stromen door beide spoeJ-en veroorzaken tegengestel-d gerichte velden,
u/aarvan het veld van spoel 35/34 tuleemaal zo groot is a]s het veld van spoel
l'5/I4, omdat deze spoel paral-leJ- is geschakeld aan een veerstand van fgO ohm.
(De rueerstand van één spoel van een J-refais is eveneens lB0 ohm).
Door spoel 35/34 loopt nl. de totale stroom door de schakeling. Door spoel
I4/L5 J-oopt sl-echts de helft van de totaalstroom, de andere helft gaat via
de 180 ohm-veerstand.

Er blijft nu vofdoende veldsterkte van spoel 35/34 over om het relais aange-
trokken te houden.

AIs nu de vissel-sfeutel omhoog gelegd uordt, za). de RR aantrekken en een
commando aan het vissel geven om om te lopen naar de omgelegde st.and.
De I¡/ZKR zal- nu afgebracht moeten urorden.

NR WZKR
NL 28 NL 28

WZKR
BL 28 BL 2814 15

BL 28
Figuur 3 180 n

Door het opkomen van de RR ruordt een NL28 de schakeling binnengebracht.
spoeJ- 35/34 urordt hierdoor kortgesloten (aan u/eerszijden NL). De stroom
door deze spoel daalt tot nul, evenal-s het magnetisch veld.
De stroom door spoel I4/I5 daarentegen za-l- groter uorden, doordat nu via
het RR-contact een NL gevonden vordt en de stroom daardoor nieL z'n ueg

FR

35 34

v

I
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behoeft te zoeken via spoel 35/34 naar de NL'

Het gevoJ-g is nu dat het relais magnetisch afgedrukt rvordt, omdat het vel-d

van spoel I4/L5 overgebleven en zelfs nog groter gevorden is. HeL frontcon-

tact van de IilZKR Ín het circuit verbreekt en voorkomt dat het relais even

later !/eer aan zal trekken op het veld van spoel 14/1,5.

RR ]'R WZKR

lì¡L28 NL28

WZKR
v v BL28BL28 11 15

BL28
180 n

Figuur 4

Als nu de RR afvalt' bliift de I"JZKR ook afqevalJ-en'

Lrlordt er u,eer een commando voor omlopen naar de normale stand gegeven, dan

zaf door het aantrekken van de NR de I¡IZKR weer aantrekken via spoel 35/34

( figuur 5) .

wz

35 34

FR
v

NR

NL28 NL 28

WZKRv BL288L 28 f¿t 15

BL 28
180 n

Figuur 5

Als de sl-eutel- daarna veer in de middenstand gelegd wordt bliift de lurjZKR

aangetrokken voJ-gens de houdschakelinq in figuur 2'

Voor meer informatie betreffende de elektrische eigenschappen van deze

zgn. elektrische houdschakeling vordt ver\uezen naal. "De WZKR", uitgave Pz 4'

À 35

-11 -



6.4 HET WISSELSTUURCIRCUIT

Tot het uisselstuurcircuit behoren de uissel-stuurreLais NI¡JZR en de vissel_-
stuurherhalingsrelais Ntn/ZpR en Rt¡/ZpR.

De N- en de R in deze relaisbenamingen staan \ueer voorrrnormalt erì,,reverse,r,
dus normaaL en omgelegd.

De uissel-stuurrelais geven het commando om om te lopen door aan het ruissel
afhankelijk van bepaalde voorvaarden. In eerste instantie zullen ve aÌfeen
de sturing volgen zonder de vooruaarden hierin te betrekken. In de schemars
zi.in dan ook bepaafde contac ten ueq efaten.

In fiquur I is te zien dat de N- en R[¡/ZR stroomrichtinggevoelige relais zijn.
Hierdoor is het mogelijk via één draad of ader tvee relais te sturen; als
gebruik gemaakt vordt van een batterij met middenaftakking. Bij aangetrokken

WZKR NWZR RWZR

T=T
CL

NL

Figuur 1

li'lZKR krijgen u/e de stroomrichting BL --- cL, uraardoor de N¡JZR aan zaf
trekken.

Als de tdZKR afvalt,
aantrekken.

wordt de stroomrichting CL ---- NL. Nu zal_ de Rl¡r/ZR

IVZKR NWZR RWZR

IT=TBL

Â

v -+---<¡_ T=T T=T IBL
CL

NL

Figuur 2

Tijdens het veranderen van de sturing, dus b.v. van normaar naar omgelegd,
kunnen de NLTIZR en de RI¡/ZR even beide aangetrokken zijn. Het magnetisch veld
van de een moet nl-. afgebroken vorden en dat van de ander moet opgebourud
worden.

Daarom kunnen ure de NI¡JZR en Rt¡iZR niet rechtstreeks gebruiken voor het sturen
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van de motor, omdat dan beide urikkelingen, N en R, gel-ijktijdig onder

spanning komen.

Toepassing van visselstuurherhalingsrelais geeft hiervoor een oplossing. De

schakeling van de visselstuurherhalingsrelais NI¡JZPR en RI^JZPR is zodanig dat'

maar één van beide tegelijkertijd aangetrokken kan zijn (figuur 3)'

NWZR RWZR

CL

NWZPR BWZPR
v N12N12

812 À

contacten van de NI"JZPR en RWZPR uorden nu gebruikt om de motorvikkelingen

onder spanning te brengen. De NIÀ/ZPR en Rtn/ZPR zijn ueer aangesloten op de

B1 2/N12-spann ing .

I
I
I

8',12



6.5 SCHAKELING VAN DE WISSELSTANDRELAIS NWPR EN RWPR

Voordat ue ons bezighouden met het LSR- en motorcircuit bekijken ue eerst de
schakeling van de uisselstandrelais NI¡JPR en RI¡JPR omdat contacten van de NtnlpR

en RI¡/PR zijn opgenomen in het LSR-circuit.
De NlurlPR en RluúPR, de uisseLstandrelais, uorden gestuurd door de control-estroom-
contacten in de vissel_steller (figuur l).

-l
NWPR +

N
BIYP f 2

R I

NWPl2

Figuur 1

De NtrlPR en RllIPR zijn stroomrichtinggevoelige refais.
Als het vissel in de normale (N) stand ligt zijn de N-contacten gemaakt,
mits de aanliggende tong vol-doende aanligt en de afliggende tong vofdoende
afligt. De NtdPR is dan aangetrokken.

Als het vissef naar de omgelegde stand qestuurd vordt en de motor gaat op een
gegeven moment J-open, dan verbreken de N-contacten in de steller als de
sperrol gelicht vordt. De Nl¡/pR valt dan af (figuur Z).

r- NWPR T

BWP 12
N v

r

I

J

-l
I

IJ

RWPR T

RWPR t

Figuur 2
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In de omgelegde stand qekomen, vorden de R-cont.acten gemaakt als de sperrol

invalt en de spernok in kan vallen in de inkepingen in de controleschieters.

De stroomrichting in het NbJPR-RhIPR circuit is nu tegengesteJd aan de stroom-

richting in de N-stand, ruaardoor de RuJPR aantrekt (figuur l).

-l NWPR T
v

BWPl2

R

NIYPl2

Cf

RWPR +



6.6 SCHAKELING VOOR HET VERGRENDELINGSHOUDRELAIS LSR

Het LSR is te beschouven als de "hoofdschakel-aar" van de motor.
Het relais dient om de motorspanning dubbelpolig in te schakelen, als het
vissel naar de andere stand gecommandeerd uordt.
De opkomketen van de LSR is dan ook al-l-een ingeschakel-d als het vissel in
één van beide eindstanden ligL en een commando (sturing) voor de andere
stand vordL gegeven.

NWZPR
IIWPR LSR }

812 N12

Figuur I

Al-s we aannemen dat het uisse-l- in de normal-e stand tigt en er een sturing
gegeven vordt om om te lopen naar de omgelegde stand, dan valt de NhjZPR af
en trekt de RI¡JZPR aan.

De LSR trekt nu aan via een backcontact van de Nh/ZPR en het nog gemaakte

contact van de NI¡JPR (figuur Z).

NWPR LSR 1
NWZPR

tl12 N12

Figuur 2

v

A

RIVZPR

A

RWPR
v

NWPR

ô

RWPR

RWZPR

¡¡

RWPR
v

NWPR

RWPR

A
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Zodra de motor gaat lopen, wordt de sperrol gelicht en valt daardoor de

NI¡,/PR af. Het LSR moet dus een houdketen krijgen om spanning op de motorvikke-

J-ing te houden tot het uissel- volledig omgelopen is (figuur J).

NWPR LSR +
NWZPR

912 N12

Figuur 3

Als het vissef in de omgelegde eindstand gekomen is, valt de sperrol in,
vaardoor de R-contacten gemaakt vorden en de Rb/PR aantrekt. De LSR ruordt

hierdoor afgeschakeld (figuur 4).

NWZPR
NWPR

v
s12 N12

A

Figuur 4

v

A

+

v
A

RWZPR
RWPR

v

NWPR

RWPR

RWPR
tRWZPR

,¡

TIWPR

RWPR
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6,7 HET MOTORCIRCUIT

In figuur I is het motorcircuit in de normafe toestand getekend. Het ruissel
ligt hierbij in de normale stand met een "N"-sturing, tervijl de LSR af is.

NWZPR LSR

B 136

N 136

Figuur 1

Als het uissel- nu naar de rrR'r-stand qestuurd uordt, trekt de LSR aan, zo-
dra de RI¡JZPR is aangetrokken ruordt via het reeds gemaakt nRr-motorstroom-

contact in de st,el_ler Ij6 U op de R-motorruikkeJ_ing gezeL (figuur 2). Zodra
de motor gaaL lopen uordt het N-contact gemaakt. Dit maakt het mogelijk
het uissel terug te sLuren tijdens het omlopen. Dit kan b.v. nodig zijn als
de vissel-tongen de andere eindstand niet kunnen bereiken doordat er iets
tussen de tong en de aanslagspoorstaaf ligt.

NWZPR LSRv
B 136

N 136

Figuur 2

Aan het eind van de berueging ruordt de motorstroom afgeschakeld, doordat
de sperrol invalt vaardoor het ilRn-contact verbreekt.
De RV/PR komt ook op, uaardoor de LSR afvalt.

N
NWZPR

v v
8136

Figuur 3

NN v

NN

LSRN

V

A

R R
RWZPR

v

RWZPR
R R

RWZPRR B
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In de motorretourleiding is een verbreekcontact opgenomen. Dit is het zgn.

krukcontact vat verbreekt \uanneer de kruk op het aseind van de motor ruordt

geschoven. Het contact is aangebracht om l-ichamelijk letsel te voorkomen uan-

neer tijdens krukken de motor gaat draaien.
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6.8 HET WISSELCONTROLECIRCUIT

In het uisselcontrol-ecircuit zijn opgenomen de uisselcontrol-erelais NÌ¡iCPPR

en Rt¡rlCPPR.

Het doel van de schakel-ing is het control-eren of het vissel in de gevraagde

eindstand 1igt, d.v.z. of, sturing en stand overeenkomen.

Tevens ruordt gecontroleerd of de motorspanninq afgeschakeld is.

Het controleren of sturing en stand overeenkomen gebeurt door serieschake-
ling van een N[¡/ZPR- en NI¡JPR-contact of ter control-e van de R-stand een

RI¡/ZPR- en een Rl¡iPR-contact (figuur 1).

NWZPR NWPR
- r tr kontrole sturing cn

E¡AnO ñ

RWZPR
v

RWPR
v kontrolc slu¡lng cn

etand R

Figuur I

De controle op het afgeschakeld zijn van de motòrspanning gebeurt door een

backcontact van de LSR in het controlecircuit op te nemen.

LSR NWZPR NWPR
NWCPPR

812 N12

RWZPR NWPR
v

RWCPPR
v

N12

Figuur 2

Figuur 2 laat de schakeling zien terruijl het uissel in de N-stand liqt.
Zodra de sturing verandert, dus "R" ruordt , valt de NI¡JCPPR af . De RIJCPPR

trekt aan nadat het uissel omgelopen is, de Rl,r/PR aantrekt en de motorspanning

afgeschakeld is.
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Overzichtschema wisselsturing (vereenvoudigd)
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Overzichtschema wisselsturing (vereenvoudigd)
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7. Speciale voorzieningen in het wissel circuit

7.T INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk is de sturing van de visselsteJ-ler besproken.

Dit is gedaan aan de hand van het vereenvoudigde schema.

Datgene ruat in het hoofdstuk 6 is ueggelaten zal- in dit hoofdstuk aan de orde

komen, zodaL dan het complele circuit zal- ontslaan.

De punten die aan de orde komen zijn:
a. el-ektrische vergrendeling

b. openrijden van het vissel-

c. houdketen Nt^,PR/R[/'JPR

d. TPR-cont.act in LSR-schakeJ-ing.

7.2 ELEKTRISCHE VERGRENDELING VAN HET WISSEL

De elektrische vergrende-ling van het uisseJ- gebeurt d.m.v. contacten van

het LR-rel-ais. De LR, die normaal aangetrokken is, val-t af zodra een rijweg

over het uissel ruordt ingesteld en trekt pas u/eer aan nadat de trein het

wissel heeft bereden en de qehele trein het uisseL verlaten heeft.

Een tweede mogelijkheid uaardoor de LR afval-t is het afval-Ien van het spoor-

rel-ais van de wissefsectie door storing in de geisoleerd spoorschakeling,

of doordat een trein de uissefsectie bezeL, terruijl geen rijveg is ingesLeld.

In dit l-aatste geval is de trein dus door een stoptonend sein gereden.

Het LR-circuit is af,gebeeld in figuur 1. In het circuit is een TPR-contact

van de uisse-l-sectie opgenomen en contacten van rijrichtingrelais, die zorgen

voor af vaf len van de LR bi j ri jrLreginstellíng.

Rljrichtingrelais

TPR

812 t t t
N123C 3D

FÍquur I

De LR is een B-refais ruelk op zijn beurt veer een J-relais stuurt, de

LKR (figuur 2).

LR
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Contacten hiervan uorden gebruikt in de uisselsignaleringsschakeling.

TPRt N123Cl3D
I

LKRt-lBl-28 NL 2814 15 35 34

Figuur 2

Het elektrisch vergrendel-en van een vissel houdt in, dat het commando,

de sturing en de stand niet gerLrijziqd mogen/kunnen vorden.

Daartoe vorden op een aantal- plaatsen in de schakefing conbaclcn van Ll(lì

oÍ' LR cpqenomen.

0m te voorkomen dat bij vergrendeJ-d zijn van het vissel het commando qe-

ruijzigd uordt, hetrueJ-k een foutieve signalerinq zou qeven, uordt een

LKR-contact in het tnlZKR-circuit opgenomen (figuur 3).

/

/

LR

T-T

A

wzKiNR LKR
NL28 NL28

WZKR
BL 28 BL28

BL2E

Figuur 3

Ook in het ruisselstuurcircuit uordt een voorziening getroffen om verandering
van sturing te voorkomen als een rijrueg over het uissel is ingesteld. Hierin
rLrordt dan een LR-contact opgenomen (figuur 4).

RR

v

R

n

WZKR LR
NWZR RWZR

NL
A

Figuur 4

Todra het uissel vergrendeld is kunnen de Rl¡lZR en NI¡'JZR niet meer door de

V'/ZKR gestuurd tuorden.
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t,/e moeten de Ntn/ZR en RI¡JZR nu uel een aparte houdketen geven, omdat door

afvallen van de LR de spoelen I spanningJ-oos worden. Hierdoor zouden ook

de NI^/ZPR en RI¡JZPR af vallen, hetwelk resuÌteert in het a fval-len van het
eindcontrolerelais NI¡JCPPR of Rl¡r/CPPR. Het vissel raakt daardoor "uit de con-

trofe" en heL sein dat toegang geeft tot het uisseÌ kan niet uit de stand

stop gebracht worden.

In figuur 5 is het wj-sselstuurcircuit uitgebreid met houdspoelen voor de

Nl¡JZR en R['iZR, vaardoor ze niet beiden afva]-l-en als het vissel- vergrendeld
ruordt.

WZKR LR
NWZR RWZR

BL CL

N12 N12

fJ12 812

Figuur 5

Als volgens de in figuur 5 getekende situatie het wisseÌ vergrendeld uordt,
zul-1en de beide opkomspoelen spanningloos tuorden, maar de NI'JZR b1i j fL aan-

qetrokken via zijn houdspoel.

0m er ook verzekerd van te zì- jn dat het wissel- in de juiste stand bl-i j ft
liggen, dat de motor dus niet onder spanning kan komen, vordt een LR-contact

in het LSR-ci-rcuit qeplaatst (figuur 6).

NWZPR NWPR LR / LSR

fJ12 N12

NL
A

V

A

v

l3=

A

RWZPR
RWPR

v

NWPR

Â

RWPR

Fiquur 6
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7.3 OPENRIJDEN VAN HET WISSEL

Bij openrijden van het urissel uorden de tongen door de uielflenzen van de

trein omgedrukt en zull-en in de wisselstefler de op dat moment gemaakte

controlestroomcontacten verbreken. Door het verbreken van de controlestroom-
contacten, zodra de tong meer dan J mm afulijkt van de aansl-agspoorstaaf, zal
het wissefstandrelais dat aangetrokken uas, afvaì-len.
Afvallen van N- of RI¡JPR betekent dat sturing en stand niet meer overeenkomen.

De N- of, Rl¡r,lCPPR valt daarom ook af. Het vissef is nu nietmeer in de controle.

Na openrijden mag het uissel niet meer bedienbaar zijn. Er zou een dusdanige

beschacliging kunnen zijn opgetreden dat bij terugsturing naar de oorspron-
kelijke stand het uissef ruel in de controle komt, maar toch niet veìlig
berijdbaar is.

Sturing naar uel-ke stand dan ook mag niet mogelijk zijn, zodat men gedvongen

is het uissef met de kruk in de laatstqestuurde stand te bre nqen. Zodoende

bereikt men dat het uissel ter plaatse bekeken ruordt op veilige berijdbaar-
heid.

Het niet kunnen veranderen van de sturing ruordt bereikt door contacten van

de vissefstandrelais NWPR en RI¡/PR op te nemen in het uissefstuurcircuit
(zie f,iguur 1).

\TVZKR LR NWPR
NWZR RWZR

BL CL

NL
A N12 N12

B't2 812

Figuur I

Als het vissel- vanuit de norma-le stand opengereden vordt, valt de NIdPR af,
vaardoor de uisselsturing niet gevijziqd kan vorden. De NÌ¡IZR blijf,t dus

aangetrokken en dit verplicht tot terug krukken naar de normale stand.
Dit schakeJ-ingetje kunnen ue niet zonder meer toepassen. Aan een vissef
uordt nl. de eis gesteld dat terugsturing mogelijk moet zijn tijdens omJ-open

Dit heeft zijn nut afs het uissel- b.v. niet in de gestuurde ej,ndstand kan

komen, doordat er eerì voor\r/erp tussen de Longen liqt. Als rye het ryissel- dan

v

A

RWPRv
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niet terug kunnen sturen naar de oorspronkelijke stand blijft de motor

"door z'n frictie draaienr'. Al-s dit langdurig gebeurt zal- een verbrande

motor het resu-ltaat zijn.

Toepassing van de parallel geschakelde NI¡'JPR en Rl¡JPR-contacten betekent dus

dat tijdens het omlopen geen terugsturing plaats kan vinden, omdat beide

uisselstandrelais áfgevallen zijn. Daarom ruordt paral-Iel aan deze contacten

een LSR-frontcontact geschakeld. De LSR is nI. tijdens omlopen aangetrokken

(figuur 2).

RWPRv

NWZR RWZF
WZKR LR

BL CL

NL N12 H12
A

/ v

812 812

Figuur 2

Dit LSR-contact heeft geen gevolgen voor de eis dat het uissel na openrijden

niet meer te sturen is, omdat de LSR bij openrijden van het uissel- niet aan-

getrokken zal zijn.
In het voorgaande zijn !/e ervan uitgegaan dat na openrijden het ruissel rrhaffrr

blijf,t J-igqen. Geen der tongen sluit dus aan.

Het kan echter ook gebeuren dat het wissel voll-ediq uordt opengereden, \uaar-

door de eerst afliggende tong aanliggende tong geuorden is.
Zonder voorzieningen te treffen zal dan het uisselstandrefais uat bij de

niet-gestuurde stand hoort, aantrekken. l¡,jordt het uissel bijv. opengereden

vanuit de normale stand naar de omgelegde stand, dan trekt in die stand geko-

men de RÌ¡JPR aan (f,iguur 3).

A

<-NWPR

LSRv
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Figuur 3A

Fiquur 38

Figuur 3
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Door aantrekken van de RbJPR kan dus nu de st.uring overeenkomend met de

stand gemaakt vorden door de vissel-sleutel- omhoog te leggen. De sturing
vordt dan rrRrr, uaardoor het eindcontrolerelais RVúCPPR ook aantrekt.
Dit alles zonder dat iemand ter plaatse van het vissel is geveest.

Het behoeft geen verder betoog dat deze gang van zaken ontoel-aatbaar is.

0m te voorkomen dat een visselstandrel-ais aantrekt bij votlediq openri-jden

of omkrukken ruo¡dt voor de vissel-standrel-ais een backcontact van een vissel-
stuurherhalingsreJ-ais N- of RÌ¡JZPR geplaatst (figuur 4).

r
I

\-l
I

NWPR
N RWZPR

BWPI2

F v

NWP12

lr,eller I

Figuur 4

Afs nu het vissel- vanuit de normale stand volledig opengereden wordt, zal

de Rt¡iPR niet aan kunnen trekken, omdat dit geblokkeerd urordt doot een ver-

broken contact van de NI¡/ZPR. De sturing veranderen, dus het af faten val-
Ìen van de NÌ¡IZPR en aan laten trekken van de R[/ì/ZPR is niet mogeJ-ijk door het

verbroken zijn van de contacten van Ntn/PR en RI¡JPR in het visselstuurcircuit.

RWPR
NWZPR
\
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7.4 HOUDKETEN NWPR/RWPR

Het toepassen van de contacten van de u¡issefstuurherhalingsreJ-ais N- en

RI¡/ZPR in serie met de spoelen van de NI¡JPR en Rtn/PR zoals in 7. J beschreven
leidt ertoe dat bij verandering van de sturing, om het uissel om te l-aten
lopen het ruisselstandrefais afvalt op moment van aantrekken van het ruissef-
stuurhe rha J-ings relai s .

Dus al-s het uissel in de normare stand ligt en \ue geven een commando

voor de omgelegde stand dan valt de NhIPR af op het moment dat de RI¡JZPR

aantrekt.

Hierdoor krijqt de LSR onvoldoende gelegenheid om aan te trekken en de motor
komt niet onder spanning.

0m te bereiken dat de NhIPR pas afvalt door verbreken van de N-contacten
uorden de N- en RIiTIZPR-backcontacten overbrugd door een houdcontact van de

urissel-standrelais N- en RI¡JPR (fliguur t).

NWPR
x RWZPR

ryP12

R I

NWPl2

et

-J

Figuur I

De Nln/PR bliift nu bij verandering van de sturing aangetrokken totdat de

motor gaat lopen en de N-contacten in de steÌfer verbreken.
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7.5 TPR-CONTACT IN LSR-SCHAKELING

In het begin van de LSR-schakeling urordt een TPR-contact van de visselsectie
opgenomen (figuur 1).

LSRTPR NWZPR NWPR LR

812 N12

Figuur J-

Als het urisseÌ bezet ruordt ti dens het omlopen zorgt het TPR-contact ervoor

dat de LSR afgeschakeld urordt.

De LSR op zijn beurt zorgL er dan voor dat de motor spanningloos uordt,

uraardoor het vissel "half" bliifL liqgen.

Toepassíng van diL contact houdt dus ook in dat het uissel niet bedienbaar

is al-s het spoorrelais van de vissel-sectie door storing algevallen is.

7.6 OVERZICHTSCHEMA WISSELSTURING

0p de volqende bJ-adzijde is het, nu complete, schema gegeven van de vissel-
sturing. Afleen de schakeJ-ing van de visselsl-eutel- is niet volledig, maar

het ontbrekende heeft meer betrekking op andere NX-schakelingen dan direct op

de uisselsturinq, zodaL dit hier buiten beschouuring gelaten uordt.

v/

Â

RWZPR
RWPR

v

NWPR

A

ßWPR
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Overzichtschema wisselsturing
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I wisselsignaleringen op het bedieningstoestel

B.I INLEIDING

0p het bedieningstoestel- kunnen t.a.v. de vissel-s een aantaÌ signaleringen
gegeven vorden. De manier u/aarop dit gebeurt j-s nogal eens verschillend.
Onderscheid is te maken tussen:

- toestelfen met uisselstandaanuijzers, de zgn. begin- en eindknoptoestel-
l-en ( J-relais )

- keuzeknoptoestellen met visselsignarering d.m.v. lampjes (systeem '68)
- bedieningstoestellen volgens "Integra"-uitvoering met gescheiden of,

geintegreerd bedienings- en signaleringstoestel uaarbij de visselsigna-
lering ook met lampjes gebeurt.

f¡Je zu-l-1en ons beperken tot de eerst- en laatstgenoemde uitvoeringen, daar

deze verhoudingsgewijs het meest voorkomen.

Vr/at moet er nu van een urissel gesignaleerd uorden?

Ten eerste of het uissel bedienbaar is.
Bij instef len van een rijrueg over een uissel ruordt dit uissel elekt.risch

"vergrende-l-d". Dit houdt in dat bediening met de wisseÌsleutel- niet meer

mogeJ-ijk is. Andersom geldt ook, dat vanneer een uisse-I met de sfeutef
in een bepaalde stand gelegd vordt en de sfeutef ruordt dan beuust niet
teruggelegd in de middenstand, rijrueginslelling over dit uissel- in een

andere stand dan waarin het nu ligt, niet mogelijk is.
Het al dan niet bedienbaar zijn van een uissef ruordt aangegeven door één

of meerdere "vergtendelingslampjes" (hangt af van het soort bedienings-
toestel ) .

Ten tveede moet gesignaleerd vorden of sturing en stand van het vissel over-
eenkomen. De lampjes of het lampje, dat dit aangeeft gaat knipperend bran-
cJen, zodra sturing en stand niet meer overeenkomen, ruat b. v. het geval

is tijdens omì-open, bij openrijden of als het uissel bij omJ-open niet
in de eindstand kan komen of niet in de control-e komt in de qestuurde stand.

De eigenli-jke stand van het uissel ruordt òf aangegeven door de visselstand-
aanvijzer bij begin- en eindknoptoestel òf door het constant branden van de

lampjes die hierboven beschreven zijn bij andere soorten bedieningstoestellen.
-roi-



8.2 WISSELSIGNALERING BEGIN- EN EINDKNOPTOESTEL

8.2.1 De wisselstandaanwijzer

Zoals aJ- gezegd ruordt de stand van het vissel of de gestuurde stand van het
ruissel- aangegeven door de rvisselstandaanuíjzet, ook \uel- "vaantje" genoemd
(figuur 1).

Vergrendelingslampje

W¡sse lsta nda a nw ¡jzer

Figuur I

De visselstandaanuijzer in fiquur 1 geef,t aan dat het ruissef rechtsleidend
liqt of gestuurd is.
Ligt het vissel linksleidend of rLiordt het linksleidend gestuurd, dan neemt
de uissefstandaanvijzer de stand in volgens figuur 2.

Fiquur 2

Onder de punt van hetrrvaantje" is het uisselvergrendelingslampje te zien.
Deze brandt met constant roocl l_icht als het urisser vergrendelcl is.

De ruisselstandaanuijzer uordt beuogen door een elektromagneet, velke uordt
aangeduid als l¡iKR - Deze l¡iKR ruordt gestuurd'doo" het commandogeheugenrelais
t¡IZKR (figuur 3).
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WZKR

cL28

A

Fiquur 3

Afhankelijk van de stand van de l¡rlZKR wordt de N- of de R-spoel van de V'JKR

bekrachtigd. In f,iguur I is in de getekende stand de N-spoel bekrachtigd.
Bij verandering van het commando zal dus ook de stand van het "vaantje"
veranderen.

Aangezien het anker van de magneet uefeens kan kl-even mag, uat veiligheids-
beslissingen aangaat, nièt vertrouurd uorden op de stand van de uissefstand-
aanvijzer.

8.2.2 Nel wisselvergrendelingslampje (LE)

Het visselvergrendelingsJ-ampje geeft, bij branden, aan dat het urissel niet
bedienbaar is met de ruisselsleutel- of in een bepaal-de stand niet beschik-

baar is voor rijveginstelling.

Het lampje kan dus op drie manieren gaan branden:

a. door rijrueginstelling over het ruissel-

b. door het omhooq- of omlaag leggen van de vissefsleutef
c. bij spontane spoorstoring.

Het rel-ais dat zorgt voor de efektrische verqrendeling van het rvissel heet

LR. El-ke uiissel-sectie heeft een rreigen" LR.

De LR is in de norma-le toestand aangetrokken. Het relais val-t af al-s een

rijueg over de betrolcken visselsectie uordt inqestelden trekt \ueer aan, nadat

de trein in zijn geheeJ- de ryissefsectie heeft verlaten. Ook spontane spoor-

bezetting of storing van de visselsectie doet de LR afvallen. Door de LR

ruordt een J-rel-ais gestuurd, uefke uordt aangeduid als LKR. Dit is een niet.-

veiligheidsrelais, \uaarvan de contacten gebruikt rLlorden in signalerings-
en commandocircuits.

R N

NL 28
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3T

3
TPR

3
LR

NX - schakelinqen
N12

LKR

BL 28 14 15 35 34 NL28

Figuur I

rn figuur I is te zien dat bij aangetrokken LR de LKR afgevall_en is.
Bij rijrueginstelling over vissef J zal de I LR afvall-en, vaardoor de I LKR
aantrekt.
De LKR zal- dan het visselvergrendelingslampje Lt l-aten branden (figuur 2).

3 3
LKR

v
LE

KNX 24 KBX24 (signaleringsspanning 24Vv)

Figuur 2

Deze schakeling is nog niet volfedig, uanL het vergrendelingslampje LE
moet ook gaan branden afs de rLrissefsl-eutel omlaag of omhoog gelegd vordt.
Daartoe uordt deze schakeling uitgebreid met contacten van de commando-
refais NR en RR, uefke door de sr-eutel- bestuurd vorden (figuur 5).

LE NR
vLKR

KNX 24 KBX24

RR

KBX24
v

KBX 24Fiquur 3

3

3C 3D

A

v

A1s b.v. de sfeutel omhoog getegd vordt,
zaÌ nu qaan branden via frontcontact RR,

zal de RR aantrekken. tlet lampje
backcontact NR en backcontact LKR.

8.2.3 âeL wisselcontrotelampje (WE)

De ruissel-controlel-ampjes zijn aangebracht onder de ryisselsl-eute-ls (fiquur l).

R

-Rechtsleidend 
in omgelegde

stand
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Het ruisselcontrofelampje is gedoofd uanneer de rvisselsleutel in de mid-

denstand J.igt en het uissel in de controle liqt.
Het gaat urit knipperend branden, zodra de sturing niet meer overeenkomt

met de stand. Al-s het vissel b.v. in de normafe stand ligt en ve sturen het

vissel- met de visselsl-eutel naar de omqelegde stand, dan zal, zodra de

sl-eutel omhoog gelegd ruordt, het uissel-controlelampje gaan branden met vit
knipperlicht.
Pas nadat het ruissel in de omgelegde stand j-n de controÌe gekomen is, dus

de RhICPPR, is opgekomen, dooft het Ìampje \ueer.

Het vissel-controleJ-ampje ruordt gestuurd door de 00CR. Dit is de Engelse

afkorting voor: rrOut 0f Correspondence Relay".

Vertaald ruil dit zovee.l- zeqgen a.ls: "niet overeenkomendrr. De 00CR trekt
namelijk aan zodra sturing en stand niet meer overeenkomen. Een contact

van de 00CR zal dan het uissefcontroleJ-ampje laten branden (figuur 2).

WE oocR
v

KNX 24 FKBX 24

Figuur 2

De FKBX 24 is een 24 V "knipperende" signalerings spanning.

In het O0CR-circuit ryordt gebruik gemaakt van contacten van NR en RR en

van contacten van de NKR en RKR. Laatstqenoemde re-lais zijn J-relais en

herhafers van de eindcontrol-erelais NI^ICPPR en RI¡ICPPR (B-relais) (fiquur:).

NWCPPR NKR

BL 28 't4 15 35 34

RKR

NL 28

RWCPPR
v

NL 28BL 28 14 15 35 34

Figuur 3

In figuur 4 is de complete O0CR-schakelinq gegeven. Het uj-ssel ligt in

de control-e in de normale stand.
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oocR

NL 28
RKR NKR

34 35 15 14 A BL 28

WZKR

A BL 28

Figuur 4

Het hele contact van de I¡JZKR dat in deze schakel-ing is opgenomen, zullen
we buiten beschouuring laten. De flunctie hiervan zal- in de NX-cursus aan de
orde komen.

Bij rleglating van dit contact uordt het circuit zoal-s afgebeeld in flguur 5.

I

IoocR
RKR NKR

NL 28 34 35 15 14 BL 28A

RR
v

BL28

Figuur 5

Als ue nu het urissef met de sleutef naar de omgelegde stand commanderen
zal deRR aantrekken.0p dat moment ligt het wissef nog in de normal-e stand
en is de RKR dus afgeval-]en. In figuur 6 is te zien hoe de 00CR aantrekt.

oocR
RKR NKR

NL 28 BL 28A

Figuur 6

I

NR
v

BL 28

RR
v

NR
v
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Zodra de sturing verandert zal- ook de NKR afvallen, vaardoor de 00CR een

extra bekrachtiging krijgt. De 00CR valt veer afl op het moment dat de RKR

aantrekt, dus al-s het uissel- in de omgelegde stand in de controle gekomen

is (R!'JCPPR I ).
Al-s het uisseÌ de omgelegde stand niet kan bereiken doordat er bijv. iets
tussen de tongen ligt, zal de RKR afgevallen blijven en de 00CR aangetrokken

Het uisselcontrofelampje blijft dan knipperen. Dit is voor de treindienst-
Ieider een teken dat er iets niet klopt en hij zal ín zo'n geval het uissef

terugcommanderen naar de normale stand.

De sl-eutel uordt dan omlaaggelegd, waardoor de RR afval-t en de NR aantrekt.

De sturing verandert en het wissel loopt terug naar de norma.l-e stand. Door

aantrekken van de NKR valt dan de 00CR af en dooft het uissefcontrol-elampje.

Bij commanderen vanuit de omgelegde stand naar de normal-e stand trekt de

00CR aan via NKR af, en NR op.

Het lampje lrlE knippert totdat de NKR aantrekt en daardoor de 00CR afvalt
(figuur 7).

^oocR I

RKR NKR
NL 28 BL 28

RR
v

BL28

Fiquur 7

Al-s een uissel opengereden uordt vanuit bijv. de normale stand, zullen de

N-contacten in de steller verbreken, waardoor het urisselstandreÌais NI¡JPR

afval-t. De NtnlPR is opgenomen in de NWCPPR, uaardoor deze ook afvalt.
De NIn/CPPR schakelt in vervolg op deze gebeurtenissen de NKR afr vaardoor

de 00CR aantrekt en het ruisseÌcontrolelampje gaat knipperen (figuur B).

oocB
RKR NKR

NL 28 BL 28

RR
v

t

NR
v

Figuur B

BL 28
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8.3 WISSELSIGNALERING OP INTEGRA-TOESTELLEN

Integra-toestel-l-en bestaan momenteel- in een drietal_ uitvoeringen:
a. Integra met geintegreerd (samengebourud) bedienings- en signaleringstoestel

(Ui.¡v. Alkmaar NX, Dordrecht-Gdm).

b. Integra met gescheiden bedienings- en signaleringstoestel, vaarbij op het
signaleringstoestel- de route-aanduiding gegeven vordt, terruijJ_ op het
bedieningstoestel- sein- en uisse-l_standen gesignaleerd uorden (b.v.
Zvolle-Groningen ) .

c. Integra met gescheiden bedienings- en signaleringstoestel vaarbij alle
signaleringen op het signaleringstoesel gegeven vorden, terruijl het be-
dieningstoestel- uat signalering betreft vol_komen 'bl-ind'r is (b.v.

N.B.: Het signaleringstoesteÌ rvordt ook uef aangeduid als "kijktabfeaur'.
t¡'/at alle toestefl-en met e-l-kaar gemeen hebben is dat de visse-l-signalering
met lampjes gebeurt. Met deze lampjes kan de stand van het uissel- aangegeven
vorden, of het uissel- al- dan niet vergrendefd is en of het uissef ja dan nee
in de control-e liqt. In de rusttoestand zijn de lampjes gedoofd.

In figuur I is het symbool van het uissel op het bedienings- c.q. signalerings-
toestel- te zien.

lampje

lampje wisselnummar

Figuur I

3
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8.q WISSELSIGNALERING OP INTEGRA-TOESTEL MET GEINTEGREERD BEDIE-

NINGS- EN KIJKTOESTEL

De tuee vissell-ampjes vervuÌlen de volgende functies:
a. Aangeven van de stand van het uissel-.

b. 0f het vissel in de controle ligt en sturing en stand overeenkomen.

c. 0f het vissef al dan niet vergrendeld ligt.

Het J-ampje behorend bij de normal-e stand van het rvissel- heet NI¡JE, het lampje

behorend bij de omgelegde stand van het uissel RI¡JE (figuur 1).

RWE

Figuur I

Al-s de vissel-sleutel vanuit de middenstand omlaag geleqd vorden' teruijl
het vissel- in de normafe stand ligt, zal- het uisse-l niet om hoeven te lopen.

l¡/el zal- het lampje NI¡JE met continu rood licht gaan branden, wat dan aangeeft

dat het uissel in de normafe stand liqt (figuur 2).

NWE WZKR NR RR
v

KBX 24KNX
RD

RWE

KNX KBX 24
RD

Figuur 2

tn/ordt daarentegen de sfeutel omhoog gelegd, tenuijl het vissel in de norma-

]e stand tigt, dan zal een commando en sturing vorden gegeven om naar de

omgelegde stand om te lopen. Door het opkomen van de RR zaL de [nlZKR afva]-len

en tevens zaf de 00CR aantrekken, het refals dat aangeeft dat sturing en stand

niet overeenkomen. De O0CR-schakeling is reeds behandeld in 8.2.

Een contact van deze 00CR is opgenomen j-n het uisselsignaleringscircuit
(fiquur 3). Het lampje RÌ¡JE zal- met knipperend rood licht gaan branden.

NWE
I

A

A
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NWE WZKR
v NR

KNX
ND Kgx24

RWE oocR
KNX

A KBX 24

FKBX 24

Figuur 3

Nadat het uissel in de omgelegde stand is gekomen valt de 00cR af, door
aantrekken van de RKR. Sturing en stand komen nu overeen. Het knipperende
RhlE-lampje veranderd nu in een continu rood brandend Rt¡JE-J_ampje (figuur 4).

NWE WZKR
v NB

KNX
RD KBX24

BWE oocR
KNX KAX24

FKBX 24
Figuur 4

Als de sleutef daarna ueer in de middenstand gelegd rLiordt zal het continu-
brandende RtdE-Iampje doven doordat de RR afvalt.

Tenslotte de vergrendelingssignalering van het ryissel. Het vergrendeld zijn
of ulorden van een uissel uordt ook aangegeven met een continu rood brandend
lampje Nfr/E of Rl¡rlE. Injel-ke van de tvee brandt hangt af van de stand uaarin
het uissel vergrendeld rvordt. Bij vergrendeling van een uissel- valt de LR

af en trekt de LKR aan (zie 8.2 ).
Een LKR-contact is opgenomen in hel signaleringscircuit (fiquur 5).

NWE WZKR LKR NF RR
vKNX KBX 24 K8X 24

oocR
KNX

Figuur 5
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8.5 WISSELSIGNALERiNG OP INTEGRA-TOESTEL MET GESCHEIDEN BEDIENINGS-

EN KIJKTOESTEL

De vissefsignaleringen op het bedieningstoesel zijn geU-jk aan de in 8.4 be-

schreven signaleringen op het geintegreerde toestel-, ook schakeftechnisch

zijn er geen verschillen.

AIs extra ryordt op het kijktoestel- de door de trein te volgen rijrueg d.m.v.

lampjes aanqegeven. Hier gaan rve niet verder op in.

8.6 WISSELSIGNALERING OP INTEGRA-TOESTEL MET GESCHEIDEN BEDIENINGS-

EN KIJKTABLEAU, WAARBIJ ALLE SIGNALERINGEN OP HET KIJKTABLEAU

GEGEVEN WORDEN

0p het bedieningstoestel uorden géén signaleringen gegeven. De signal-eringen

betreffende het uissef uorden gegeven d.m.v. tvee lampjes, uraarbij ook

nog tvee verschil-l-ende kfeuren getoond kunnen uorden, nf. groen en geel.

Schakeltechnisch vertoont het signaleringscircuit grote overeenkomsten met

het signaleringscircuit beschreven in B.¡+.

l¡je zullen daarom het circuit in z'n qeheel afbeelden en bespreken.

Als aanvulling op eerder besproken circuits vinden we in deze schakeling

een TKR-contact.

Indien er ,geen rijureq ingesteld is en de ruisselsleutel in de middenstand

ligt zijn de visseÌIampjes gedoofd (fiquur Ì)

oocRRR
v NR

LKR
v v

TKR
v

NWYE

KBX KBX FKBX

NWGE

RWYE

RWGE

KNX

KNX

KNX

KNX

v
WZKR

GL

GR

GL

GF

KBX

v

Figuur 1

A
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In figuur l- zien \ue voor beide standen, dus N en R, tvee lampjes. voor
de normale stand de NrdGE en NhlyE, en voor de omgeregde stand de lampjes
Rln/GE en RÌ¡JYE. De rrGrr in deze afkortingen staat voor'rGroen,ren de ry,
voor " Yel-l-oru " vat geel betekent .

0f de lampjes groen, dan veJ- geeJ- branden hangt af van de stand van de
TKR' een herhal-er van de TPR. De TKR is afgevallen bij aangetrokken TpR
(zie figuur 2).

TP 2R

3C 3D 38 3A
N12

TKR

BL 28 NL 2814 15 34 35

Figuur 2

AÌs de uissefsectie bezet vordt, valt de TPR af, uaarop de TKR aantrekt.
De contacten van de TKR in het signaleringscircuit schakelen dan om.

l'¡Je zul-fen nu aan de hand van het signaleringscircuit de verschillende situa-
ties bekijken.

Sibuatie l.

Het uissel liqt in de normale stand en vordt met de vissel-sleutel naar de
omgelegde stand gestuurd.
Door het aantrekken van de RR valt de I¡JZKR af en trekt de 00CR aan. Het
lampje RhIGE zal dan groen knipperend gaan branden (figuur 3).

A

BR LKR
v oocRNR NWYE

KBX KBX FKBX
GL

WZKR
v

NWGE
KBX

GR

RWYE

GL

RWGE

Figuur 3

Na omoe-l-open zi.ìn van het wissel- val-t de 00CR af en qaaL het lampje R1¡/GE

met continu groen licht branden (figuur 4).
Na terugJ-egqen van de s-leutel in de middenstand valt de RR af en dooft het

TKR
v

v

KNX

KNX
^

v
KNX

KNX
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NR TKR NWYE

KBX KBX FKBX
GL

WZKR
v

NWGE

KBX
GR

RWYE

GL

RWGE

GR

Figuur 4

Situatie 2

Er uordt een rijueg over het ruissel ingesteld in de normal-e stand. Het ruis-
se1 ligt reeds in deze stand. Zoals ue reeds uit het voorgaande veten ruordt

een wissel bij rijveginst.elling vergrendeld door afval-Ìen van de LR.

Deze LR l-aat de LKR aantrekken u/aarvan contacten zijn opgenomen in het vis-
selsignaleringscircuit. Het lampje Nl¡JGt gaat nu met continu groen l-icht
branden (figuur 5).

lampje RI¡JGE.

RR

KBX

RR
v

KBX

LKR
v

LKR

oocR
v v

KNX

v

TKR NWYE

RWYE

RWGE

KNX

KNX

KNX

KNX

KNX

KNX

KNX

v

NR
oocR
v vKBX FKBXÀ GL

GR

WZKR

A

NWGE

Â

v
L

GB

Figuur 5

Als nu de trein de inqestelde rijrueg gaat berijden en de visselsectie be-

zeL, valt de TPR af en trekt de TKR aan, \uaardoor het J-ampje NWGE dooft en

het lampje NI¡/YE met geel ticht gaat branden (figuur 6).
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TKR NWYE
KBX KBX FKBXA GL

WZKR NWGE
KBX

GR

RWYE

A GL

RWGE

GR

Figuur 6

AIs de trein de uisselsectie verl-aten heeft dooft het NhlYE-lampje omdat naast
de TKR, ook de LKR en de NR afval-len.

Situatie l
Het uissel ruordt opengereden vanuit de normale stand. Als het uissel open-
gereden uordt, trekt de 00CR aan (zie 8.2).
De I¡/ZKR geeft de l-aatstgestuurde stand aan, deze uas N, dus de !ì/ZKR blÍjft
aangetrokken. Bij openrijden is de urissefsectie bezet, uaardoor de TKR

aangetrokken is.
Openrijden vanuit de normal-e stand resufteert dus in een geel knipperend
NInIYE-lampje ( fiquur 7) .
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Figuur 7
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9. Wisselstangen

9.] INLEIDING

De uissel-stangen kunnen ve verde.l-en in tuee soorten: trekstangen en contro-

J-estangen.

Trekstangen dienen om het wissel- om te leggen en in de qeuenste stand te

vergrendelen.

Trekstangen rnoeten dus vrij grote krachten weerstaan en hebben daartoe een

di-ameter van J5 mm.

De controlestangen dienen voor controfe van de juiste stand van de uissel-
tongen. Omdat er op deze stangen niet zulke grote krachten vorden uitgeoe-

fend hebben deze een diameter van 25 mm.

De vissel-stangen zijn verstelbaar. Het doel hiervan is te voorkomen dat er

aan de stangen qesmeed moet vorden, zoals vroegel, om de juiste lengte

te krijgen. Vandaar dat heden ten dage nog vaak gesproken vordt overrrhet be-

smeden van uissels", terruijl dit eigenJ-ijk moet zijn: "het montelen van

vissefs".
Aan de stangen met verstel-bare koppeling maq beslist nièt meer urorden gesmeed.

De vissel-stangen zijn samengesteld uit t.wee d.m.v. een verstelbare koppeling

verbonden stangdelen, resp. gaffelstukken.

N.B.: Een qaffelstuk kan er uitzien zoals in fiquur l- is afgebeeld.

Figuur 1

Aan de stangdelen en gaffeÌstukken zijn bladen qesmeed, waarin zich sleep-

gaten bevinden. Door middel van bouten met onderlegplaLen aan kop- en moer-
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zijde vorden de bl-aden vast op elkaar gedrukt, terruijl de sl-eepgaten, na

fosdraaien van de moer, het mogeJ-j-jk maken de stanglengte binnen bepaalde
grenzen groter of kfeiner te maken (fiquur Z).

sleepgat

sta ngdeel

gatfel

leepga

Figuur 2

9.2 VERSTELBARE KOPPELING VOOR TREKSTANGEN

Bij de trekstangen, ruel-ke grotere krachten moeten kunnen veerstaan dan de

controlestangen, zijn de aangesmede bl-aden voorzj-en van gefraisde tanden
( zie figuur 2 in 9. I ) .

De tvee op elkaar te bevestigen bladen grijpen met de tanden in elkaar
en vorden door tuee bouten vast op elkaar gedrukt.
Door de bouten gedeeltelijk los te draaien kan men de bladen één of meer

tanden t.o.v. el-kaar verschuiven.
De tanden zijn gefraisd met een hartafstand van 6 mm, zodat de instelling
door de koppeling met stappen van 6 mm plaatsvindt.
Voor een nauvkeurige instelling moet men gebruik maken van de zgn. excen-
trische bout.
De excentrische bout vormt de koppeling tussen stang en schieter. 0p deze

bout komen ue l-ater teruq.

De totafe verstelbaarheid van de verstefbare koppeJ-ì-ng tussen de stangdelen
is 6 tanden, ofvel- 6 x 6 = 36 mm.

De middenstand van de verstel-bare koppeling is aangegeven door tuee merk-
strepen op beide delen van de koppeling. Als de merkstrepen tegenover el-kaar
staan is naar links en naar rechts de hal-ve totale j-nstelbaarheid aanurezig.
Bij het aanbrengen van de stangen moet van deze middenstand uitqeqaan worden

De tvee aandrukbouten zijn van hoge krualiteit staal- gemaakt, met naurLrkeurig

vastgestelde specif,icaties t.a.v. materiaal en fabrikage.
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Ze zijn, ter onderscheiding van andere bouten, voorzien van een opgeperste

rand op de boutkop (fiquur I).

Figuur 1

De bijbehorende moeten zijn gemerkt met opgeperste aanduiding "2H".

Andere dan deze bouten en moeren mogen voor de stangkoppeling niet worden

gebruikt.

De borging van deze bouten moet zeer betrouubaar zijn. De moer vordt geborgd

door een zelfborgende (OUSO) borgring geplaatst in een schotelring (DUB0).

De boutkop is geborgd door een plaatje met tvee opstaande zi-jden.

Bij een niet-geïsoleerde stang uorden de bl-aden zonder meer op elkaar

geklemd.

Bij gelsol-eerde stangen vorden isol-erende voeringen en onderlegpLaten

aangebracht, vervaardiqd van kunststof (akuton).

De getande isol-erende tussenplaat is iets breder qemaakt dan de bl-aden van de

stangdelen om een grotere kruipveq voor de elektrische stroom, dus een

betere isolatie te krijqen.

De bouten uorden voorzien van bussen van kunststof. Deze bus doet dienst

als vulbus en isoleerbus. Figuur 2 geefL een afbeelding van een geÏsoleerde

verstelbare koppeJ-ing voor trekstangen.

-II9-



onderlogplast
\

isol grendo lussonplaat

i6olgrondo
\ bus

@

,,DUBO" borg- en scholel.tng

/ 
,bovenslurtplaal

onderEluitplasl

î
n

T-

I

Figuur 2
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9.] VERSTELBARE KOPPELING VOOR CONTROLESTANGEN

De verstelbaarheid van de controfestang vordt eveneens tot stand gebracht

door een verstelbare koppeling tussen de stangdelen.

Daar op de controlestangen geen grote krachten vorden uitgeoefend, kan hier
vol-staan vorden met vl-akke aangesmede bladen, dus zonder vertanding.

De bladen zijn J-oodrecht op de lengterichting grof geschaafd, zodaL a.h.ui.

kleine tandjes ontstaan.

Tussen de bladen ruordt altijd een kunststoffen plaatje (akulon) gelegd.

Bij het aandrukken door de bouten dringen de tandjes iets in het isoLatie-
plaatje en zorgen daardoor voor een betrouvbare koppeling.

De sleepgaten in de bfaden Ìaten binnen bepaaÌde grenzen (24 mm) iedere
gevenste instelling toe.

De beide stangdelen uorden op soortgelijke ruijze als de trekstangdefen van

el-kaar geisoleerd, dus met tussenplaatje en isol-erende vulbussen.

Ook de borging van bout en moer vj-ndt op dezeJ-fde vijze plaats als bij
de koppeling van de trekstangen, dus DUB0 borg- en schotelring en aan de

boutkopzijde een plaatje met opstaande randen.

De toeqepaste bouten en moeren zijn evenals bij de trekstangen van bij-
zondere kuraliteit en gemerkt d.m.v. een opgeperste rand op de boutkop en

een opgeperste aanduiding "2H" op de moer.

Al"l-een deze bouten en moeren mogen voor de stanqkoppeling gebruikt uorden.

In figuur f is een verstefbare isoferende koppeJ-ing voor een controlestang

gegeven.
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Figuur I
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9.4 BORGING VAN DE MOEREN VAN DE INSTELBARE KOPPELING BIJ TREK-

EN CONTROLESTANGEN

In het voorgaande is aI gezegd dat de moeten op de bouten geborgd uorden

d.m.v. een I'DUB0" borg- en schotelring.
Daartoe ruordt eerst de schotelring op de bout geschoven en daarna de bij-
behorende borgring (fì-guur J-).

,,DUBO"- schotelr¡ng ,, DUBO "- borgring

Figuur I

Vervolqens ryordt de bout op de moer gedraaid. Voordat de moer aangedraaid

ruordt is de situatie zoals in fj-guur 2 is afgebeeld.

moer

borgri ng

schotelri ng

Voor het aandraa¡en

Figuur 2

Door de "DUBO'' borgring in detandschotelringte J-eggen, verkrijgt men na het

aanndraaien van de moer een deformatie (vervorming) van de ''DUB0" borgring.

De buitenste verdikking van de borgring uordt tegen de opstaande rand van

detandschotelring geperst, uraardoor de borgende verking ontstaat.
De borgring vormt, na aandraaien van de moer, een eenheid met de tandscho-

t.elring en de moer (figuur 1).
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9.5 DE EXCENTRISCHE BOUT

De excentrische bout ruordt gebruikt als koppeling tussen de trekstangen en

trekschi-eters in de steÌIer.
De excentrische bout maakt het mogelijk de trekstang nauvkeurig af te

stel-len. De grove instell-ing gebeurt met de verstelbare koppeJ.ing en de

fijne instelling met de excentrj-sche bout.

De excentrische bout heeft een instel-bereik van in totaal 5 mm, met een onder-

verdeling in 7 stappen, vat dus neerkomt op gemiddeld 0,7 mm per stap
(liguur J-).

Figuur 1

De excentrische bout is voorzien van turee inruendig excentrische bussen,

rue-Ike rusten in gaten in de trekstang.
Het middenstuk, de eigenlijke bout, is het punt vaar de trekschj-eter

aangrijpt. Door de bout te verdraaien, bj-jv. J- tandje, zaI een verschuiving

van 0,7 mm optreden van de trekstang t.o.v. de trekschieter.
De excentrische bout kan in de geulenste stand vastgezet uorden m.b.v. een

stelbout, ve-Ike in de vertanding van de excentrische bout valt.

Figuur 2 geeft een zij-aanzicht van de excentrische bout.
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stel bout
aldekpl aatJe

vertand i ng

t rekstang excentrische bus

+ trek
sch ieler

excentrische bus spl i t pen

Figuur 2

De bovenste excentrische bus in fi-guur 2 is vast aan de bout bevestigd. De

onderste \uordt op de bout geschoven nadat de bout geplaatst is en daarna

d.m.v. een splitpen vastgezet.
Na instelling van de excentrische bout uordt het stelboutje in de stang
geschroefd, ìuaarna een te plaatsen afdekplaatje ervoor zorgt dat het stef-
boutje op zijn plaats blijft.

Naast hierboven beschreven type excentrische bout bestaat nog een ander

type' dat affeen toegepast uordt in buitentongoren van engelse wissels,
handbediende geurone vissefs en halve engelse vissels.

Het is een bout, velke verticaal geplaatst uordL, langer is en voolzien van

een extra moer en spJ-itpen (f,iguur 3).
Met de moer vordt de excentrische bus vast op de borst van de bout gedrukt.
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Fíguur 3

Bij beide typen excentrische bout hebben ve gezien dat de instelÌing van de

bout geborgd ruordt door een stelboutje met daaroverheen een afdekplaatje.

Dezemanier van borgen zaÌ vervangen uorden door een borgptaat (zie figuur 4).

rlrl
I

I

borgp la at

Figuur 4
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