PRZEGLĄD SYGNAŁÓW
STARA SYGNALIZACJA
Numer sygnału
1
2
3
4

Nazwa sygnału

W jaki sposów daje się względnie jak wygląda sygnał
Kiedy się go stosuje
Czy wzrokowy lub słuchowy
I Sygnały dzwonkowe
Dla jazdy pociągu od początkowego punktu linji
Raz pewna ilość uderzeń dzwonkowych
Nie wcześniej jak 3 minuty przed odjazdem pociągu ze stacji
Dla jazdy pociągu od końcowego punktu linji.
Dwa razy ta sama ilość uderzeń dzwonkowych
słuchowe
1. Jeżeli ruch spoczywa
Spoczynkowy (odwołujący)
Trzy razy ta sama ilość uderzeń dzwonkowych
2. Celem odwołania sygnału 1 lub 2
Niebezpieczeństwa
Sześć razy ta sama ilość uderzeń dzwonkowych
Jeżeli pociągowi grozi niebezpieczeństwo
II Sygnały strażnicze (drogowe)

Numer
sygnału

W jaki sposów daje się względnie jak wygląda sygnał
Nazwa sygnału

Kiedy się go stosuje
W dzień

Gdy jest ciemno

Tarcza zwolnić bieg
Sygnał początkowy

Okrągła tarcza z żółtą płaszczyzną
do pociągu z literą A

Jak w dzień i jeszcze dwa żółte
światła ukośnie wzwyż w prawą
stronę

Tarcza zwolnić bieg
Sygnał końcowy

Ta sama tarcza z zieloną płaszczyzną
do pociagu z literą E

Jak w dzień i jeszcze dwa zielone
światła ukośnie wzwyż w lewą
stronę

5

6a

6b

"Stój" ręczny sygnał

Tarcza stój

Chorągiewką, ręką lub innym przedmiotem wywijanie wokoło naprzeciw
pociągowi

Czworograniasta tarcza z czerwoną
płaszczyzną do pociągu

Latarką z czerwonem światłem lub wywijanie naokoło innym światłem
naprzeciw pociągu

Jak w dzień i jeszcze czerwone
światło do pociągu

6c

Petardy

Trzy petardy na odległość 15 m jedna od drugiej jedna od drugiej na prawym toku szyn w kierunku jazdy

6d

"Stój" trąbką lub
świstawką ustną

Kilka razy po trzy krótkie tony

Czy
wzrokowy
lub
słuchowy

Celem zwolnienia biegu
pociągu przez
uszkodzone miejsce na
pierwszorzędnej linji na
300, na drugorzędnej na
150 m.
2. Przed sygnałem 6b na
pierwszorzędnej linji na
700, na drugorzędnej
linji na 300 m

Celem zatrzymania
pociągu

wzrokowe

Celem krycia pociągu i
przeszkód. ustawia się
go zawsze na 200 m. od
przeszkody. Przy kryciu
wózka ustawia się go na
500 m.

1. Przed sygnałem 5 na
100m.
2. Przed sygnałem 6b na
słuchowe
500 (300) m.
Celem zatrzymania
pociagu

III Sygnały główne (wjazdowe, wyjazdowe, drogowe, blokowe i kryjące niebezpieczne miejsca)

7

8a

"Stój"

Ramię sygnału, przy
kilkuramiennych górne poziomo w
prawą stronę w kierunku jazdy

Ramię sygnału, przy
Wolna droga w prostym kilkuramiennych górne ukośnie pod
kierunku
górę pod kątem 45 ° w prawą stronę
w kierunku jazdy

Jak w dzień i jeszcze czerwone
światło górnej latarni do pociągu

Zasadnicze ustawienie
sygnałów wzbraniające
dalszą jazdę

Jak w dzień i jeszcze jedno
zielone światło do pociągu

Jeżeli droga w prostym
kierunku jest wolna

wzrokowy

8b

8c

Przy dwuramiennych sygnałach dwa,
przy trzyramiennych dwa górne
Wolna droga w odnogę.
ramiona ukośnie pod górę pod kątem
45° w prawą stronę w kierunku jazdy

Wolna droga w dalszą
odnogę

Trzy ramiona sygnału pod górę pod
kątem 45° w prawą stronę w
kierunku jazdy

Dwa zielone światła do pociągu

Jeżeli droga w odnogę
jest wolna

Trzy zielone światła do pociągu

Jeżeli droga w dalszą
odnogę jest wolna

IV Sygnały ostrzegawcze

9

Zwolnić bieg (sygnał
główny stoi na stój)

Okrągła żółta tarcza z czarnym
pierścieniem i białym brzegiem do
pociągu

Dwa żółte światła ukośnie wzwyż
w prawą stronę

Stoi na odległość
hamowania przed na
stój stojącym sygnałem
głównym.

wzrokowy

10

Wolna droga (sygnał
główny stoi na wolną
drogę)

Jak w dzień i jeszcze dwa zielone
światła do pociągu ukośnie
wzwyż w prawą stronę

Tarcza leży poziomo do pociągu
(widać wąski brzeg)

Stoi przed sygnałem
głównym wskazującym
wolną drogę

V Sygnały na żórawiu wodnym
11

Przejazd wzbroniony

Nie ma specjalnego sygnału

Czerwone światło do pociągu

Jeżeli rura wypływowa
jest przeszkodą dla
wzrokowy
jazdy

VI Sygnały na zwrotnicach i zaporach drogowych

12

13a

13b

14

14a

Dla jazdy w kierunku
prostym

Jeżeli zwrotnica
ustawiona w prostym
kierunku, obojętnem czy
z ostrza, czy pod ostrze.

W obydwu kierunkach prostokątna
biała tarcza na skrzyni sygnałowej

Jeżeli zwrotnica
ustawiona dla jazdy w
odnogę pod ostrze

Dla jazdy w odnogę pod Biała strzała na skrzyni sygnałowej
ostrze
wskazująca w kierunku odnogi

Jeżeli zwrotnica
ustawiona dla jazdy z
odnogi z ostrza

Dla jazdy z odnogi z
ostrza

Biała okrągła tarcza na skrzyni
sygnałowej

Tor zamknięty

Poziomy czarny pas w białej
okrągłej tarczy na skrzyni
sygnałowej

Jeżeli zapora lezy na
torze

Tor niezamknięty

Czarny pas ukośnie pod górę pod
katem 45° w prawą stronę w białej
tarczy na skrzyni sygnałowej

Jeżeli zapora torowa nie
leży na torze

Jak w dzień i oświetlona

wzrokowe

VII Sygnały na pociągu

Nie ma sygnału

Dwa białe światła na przodzie
pociagu

Gdy ciemno, jeżeli
pociąg jedzie na
jednotorowej linji lub po
właściwym torze
dwutorowej linji

15b

Na przodzie pociagu po
niewłaściwym torze
dwutorowej linji

Okrągła czerwona tarcza z białym
rąbkiem na pierwszym pojeździe

Lewa latarnia w kierunku jazdy
napierwszym pojeździe czerwone
światło

Przy wyjątkowej jeździe
pociagu po
niewłaściwym torze
dwutorowej linji

16a

Sygnał końcowy na
luzem jadących
parowozach

Okrągła czerwona tarcza z białym
rąbkiem na prawym zderzaku na tyle
ostatniego pojazdu

Latarnia z czerwonem światłem
na prawym zderzaku na tyle
ostatniego pojazdu

Na tyle luzem jadących
parowozach i wagonach
silnikowych

Sygnał końcowy na
innych pociągach

Okrągła czerwona tarcza na prawym
zderzaku a dwie czworograniaste
czerwono białe tarcze u góry po
obydwóch stronach ostatniego
pojazdu

Latarnia z czerwonem światłem
na prawym zderzaku a dwie
latarnie z czerwonem światłem do
tyłu i zielonem do przodu, u góry
po obydwu stronach ostatniego
pojazdu

Na ostatnim pojeździe
pociągu

15a

Na przodzie pociągu na
jednotorowej i
właściwym torze
dwutorowej linji

16b

wzrokowe

17a

17b

18

19

20

Pociąg nadzwyczajny
kursuje w tym samym
kierunku na luzem
jadących parowozach

Oprócz sygnału końcowego jeszcze
okrągła biała tarcza z czarnym
rąbkiem na ostatnim pojeździe.

Pociąg nadzwyczajny
kursuje w tym samym
kierunku na pociągach

Zamiast czerwonobiałej górnej
prawej tarczy na ostatnim pojeździe
okrągłą białą tarczę z czarnym
rąbkiem

Pociąg nadzwyczajny z
przeciwnego kierunku

Zbadać przewody
telegraficzne i
telefoniczne

Zbadać szlak

Biała tarcza z czarnym rąbkiem na
przodzie pierwszego pojazdu

Oprócz sygnału końcowego
jeszcze latarnia z białem światłem

Celem awizowania
pociągu
nadzwyczajnego
kursującego w tym
samym kierunku

Prawa górna latarnia na ostatnim
poejeździe białe światło do tyłu

Celem awizowania
pociągu
nadzwyczajnego
kursującego w tym
samym kierunku

Latarnia z białem światłem ponad
sygnałem nr. 15

Celem awizowania
pociągu
nadzwyczajnego
kursującego z
przeciwnego kierunku

Nie daje się tego sygnału

Celem zbadania
przewodów
telegraficznych i
telefonicznych na linji,
jeżeli nastąpiła
przeszkoda

Poruszanie latarką z góry na dół

Celem zbadania szlaku,
jeżeli służba pociągowa
spostrzeże podczas
jazdy nieprawidłowości.

Okrągła żółta tarcza na przodzie na
pierwszym pojeździe.

Poruszanie ręką lub innym przedmiotem z góry na dół
VIII Sygnały na pojedynczych pojazdach

21

Oznaczenie parowozu
podczas przetaczania

Nie ma sygnału

Z przodu i z tyłu po jednej latarni z białem światłem

22

Oznaczenie wagonów
pocztowych, jadalnych i
sypialnych

Na każdej bocznej ścianie po zielonej chorągiewce

Wagony wewnątrz oświetlone

23

Oznaczenie wagonu z
wybuchowemi
przedmiotami

24

Na wózkach i drezynach

Na obydwu czołowych lub bocznych ścianach czarna chorągiew z białą literą P

Nie ma sygnału

Na jednotorowej linji z przodu i z tyłu czerwone światło, na właściwym
torze dwutorowej z przodu białe, z tyłu czerwone, a na niewłaściwym
torze z przodu czerwone a z tyłu białe światło.
IX. Sygnały służby pociągowej.
A. Kierownika parowozu świstawką parowozową

25

Baczność

Jeden miernie długi ton -

26a

Hamulce miernie
przyciągnąć

Jeden krótki ton U

26b

Hamulce mocno
przyciągnąć

Trzy krótkie tony prędko po sobie U U U

27

Hamulce zwolnić

Dwa miernie długie tony - -

Przy przetaczaniu
(manewrowaniu)
Jeżeli wagony pocztowe
jadalne i sypialne stoją
odstawione i zajęte
osobami.
wzrokowe
Celem oznaczenia
wagonów z
wybuchowemi
przedmiotami
Celem oznaczenia
wózków i drezyn poczas
ruchu

Przed ruszaniem poc.
towarowych i
wojskowych jako też
celem zwrócenia uwagi.
Jeżeli hamulcowi mają
hamulce miernie
słuchowy
przyciągnąć
Jeżeli hamulcowi mają
hamulce mocno
przyciągnąć
Jeżeli hamulcowi mają
hamulce zwolnić

B. Sygnały kierownika pociągu świstawką ustną lub trąbką
28
29
30

31a
31b
32a
32b
33a
32b
34a

35

Zająć miejsca
Odjazd
Stój

Podciągnąć
Wstecz
Odpychać
Stój

Celem zajęcia miejsc
Słuchowy
przez służbę pociągową

Jeden miernie długie tony Dwa miernie długie tony - i podniesienie ręki do góry

i podniesienie latarki do góry
Trzy krótkie tony U U U

i wywijanie ręką lub czapką naokoło
i wywijanie latarką naokoło
X. Sygnały służby przetokowej świstawką ustną lub trąbką, ręką i latarką
Jeden długi ton Poruszanie ręką z góry na dół
Poruszanie latarki z góry na dół
Dwa miernie długie tony - Poruszanie ręką tam i z powrotem
Poruszanie latarką tam i z powrotem
Dwa miernie długie tony i jeden krótki ton - - U
Dwa razy poziome poruszenie latarką od ciała i prędkie poruszenie
Dwa razy poziome poruszenie ręką od ciała i prędkie poruszenie pionowe
pionowe
Trzy krótkie tony prędko po sobie UUU
Wywijanie ręką naokoło
Wywijanie latarką naokoło
Specjalne sygnały
A. Dla kolei pierwszo- i drugorzędnych
Tablica z napisem "Stój dla jazd przetokowych"

Polecenie kierownikowi
parowozu do odjazdu słuchowy i
wzrokowy
celem zatrzymania
pociągu
Celem podciągnięcia
wagonów
Celem pchania
wagonów
Celem odpychania
wagonów
celem zatrzymania
pociągu

Słuchowy
wzrokowy
Słuchowy
wzrokowy
Słuchowy
wzrokowy
słuchowy
wzrokowy

Ustawiona przed stacją
po prawej stronie toru
wjazdowego oznacza
granicę, do której
przetaczanie jest
dozwolone

Kres przetaczania

Tablica pomalowana na czarno z białą literą "H"
wzrokowe

36a

36b

Tablica stój dla
wjeżdżających
pociągów

Stój dla parowozów
popychających

Prostokątna biała tablica z czarnym napisem "Stój dla wracających
parowozów popychających"

oświetlona

Ustawiona w stacji
celem oznaczenia
miejsca, na którem
pociąg ma stanąć

oświetlona

Ustawiona przed stacją
po lewej stronie toru, po
którym wracają
parowozy popychające

B. Dla kolei bocznych (drugorzędnych).
Biała tablica z czarną literą "L" do pociągu

37a

Tablica dzwonienia

Biała tablica z czarnemi literami "L P" do pociągu

37b

Tablica dzwonienia i
oddawania sygnału
baczność

Do pociągu trójkątna biała tablica z czarnym napisem "L 15 km"

37c

Ustawia się przed
przejściami przez kolej
niezaopatrzonemi w
zapory drogowe
(rogatki)

Tablica dzwonienia i
oznaczająca z jaką
prędkością należy jechać

Do pociągu prostokątna biała tablica z czarnym napisem "L P" a pod nią trójkątna tablica z napisem " 15 km"

37d

Tablica dzwonienia,
oddawania sygnału
baczność i oznaczająca z
jaką prędkością należy
jechać

wzrokowy

Okrągła biała tablica z czarym napisem "L - 0 km"

37e

Na 150 do 200m przed
przejściem przez kolej,
przed którem należy
stanąć

Tablica dzwonienia i
zmiejszenia prędkości

Prostokątna na jednym kącie stojąca biała tablica z czarną literą "H"

37f

Na 10 do 20m przed
przejściem przed którem
należy stanąć i dopiero
ruszyć z miejsca jeżeli
nie ma przeszkody

Tablica stój przed
przejściem przez kolej

Do pociągu trójkątna biała tablica z czarnym napisem "40 km"

38

39a

Celem zmniejszenia
prędkości pociągu na 40
km na linjach bez zapor
drogowych

Tablica oznaczająca
prędkość jazdy

C. Dla głównych i drugorzędnych linji dawane trąbką.
Jeden długi ton -

Baczność

Dwa długie tony - 39b

Wezwanie do
wystąpienia z toru
Więcej (najmniej 5) krótkich tonów UUUUU

39c

Wezwanie do prędkiego
zabezpieczenia pociągu

Celem wezwania do
ostrożności sąsiednich
dróżników i w pobliżu
pracujących robotników
torowych jako też
personelu stacyjnego na słuchowe
stacjach w razie
zbliżania się pociągu na
linjach nieprzejrzystych
i to szczególnie podczas
mgły, śnieżycy i t.p.

D. Sygnały na odtoku.

40a

Stój

Belka masztu leży poziomo

Jak w dzień i oświetlona

Jeżeli nie wolno
wagonów odtaczać

40b

Powoli odtaczać

Belka masztu leży ukośnie pod
kątem 45° pod górę w prawą stronę

Jak w dzień i oświetlona

Jeżeli należy wagony
powoli odtaczać

40c

Miernie prędko odtaczać

Belka masztu leży pionowo

Jak w dzień i oświetlona

Jeżeli należy wagony
miernie prędko odtaczać

wzrokowe

