
PRZEGLĄD SYGNAŁÓW
 NOWA SYGNALIZACJA

Numer
sygnału Nazwa sygnału

W jaki sposów daje się względnie jak wygląda sygnał
 Kiedy się go

stosuje

Czy
wzrokowy

lub
słuchowyW dzień Gdy jest ciemno

Sygnały dzwonkowe
 Nowa sygnalizacja nie przewiduje sygnałów dzwonkowych

Sygnały Drogowe

11a Tarcza "Stój" Czerwona czworokątna tarcza do pociągu Czerwone światło do pociagu

Celem krycia
pociągu i

przeszkody,
ustawia się go

zawsze na 200m wzrokowe

11b Ręczny sygnał "Stój" Wywijanie w koło naprzeciw pociągu chorągiewką sygnałową, innym przedmiotem,
lub ręką.

Wywijanie w koło naprzeciw pociągu ręczną latarnią ze światłem
białym, lub spokojnie trzymanie latarni ze światłem czerwonym do

pociagu
Celem

zatrzymania
pociągu

11c "Stój" trąbką lub ustną
świstawką Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony, kilkukrotnie powtórzony UUU

słuchowe
11d "Stój" dawany petardami Trzy petardy, z tych dwie na prawym toku szyn w kierunku jazdy jedną od drugiej 30 m. Trzecia na lewym toku szyn w równej odległości od obu petard na

prawym toku szyn.

Celem krycia
pociągu i

przeszkody
Na linji jednotorowej

12 Zwolnić bieg

Okrągła tarcza żółta z czarnym
pierścieniem i białą obwódką na

środku ramienia ustawionego wdół
pod kątem około 45° na prawo w

kierunku jazdy zwrócona do pociągu

Dwa zółte światła
w linji poziomej,

zwrócone do
pociągu.

Daje się go w
odległości

najmniej 400m
przed miejscem

po którem
należy jechać ze

zmiejszoną
prędkością

wzrokowe

Na linji dwutorowej

Tak samo jak na linji jednotorowej z
tym wyjątkiem, że wskaźnik 7

(Koniec) stoi po prawej stronie toru

Tak samo jak we
dnie i jeszcze dwa

żółte światła w
linji poziomej
zwrócone do

pociągu.

1, 2a,
2b, 2c

Stój. Wolna droga w
prostym kierunku, w

odnogę i dalszą drogę.

Semafory
Tak samo jak

sygnały główneWyglądają tak samo jak sygnały główne starej sygnalizacji. Stosuje się je tak samo jak sygnał 7, 8a, 8b i 8c starej sygnalizacji. Sygnał 2c (8c) stosuje się tylko
przy urządzeniach istniejących - przy nowych nie.

3

Tarcza ostrzegawcza
wskazująca zwolnić bieg.

Semafor lub tarcza
zatrzymania wskazuje syg.

Stój 1 lub 11a

Tarcze ostrzegawcze
Stój na

odległości
hamowania (700

wzgld. 500m)
przed

semaforem który
pokazuje "Stój" i
przed sygnałem

11a

Jak w starej sygnalizacji. Okrągła tarcza żółta z czarnym pierścieniem i białą obwódką
zwrócona do pociągu.

Dwa żółte światła w linji wznoszącej się ukośnie na prawo zwróconej
do pociągu.

4

Tarcza ostrzegawcza
wskazuje wolną drogę.

Semafor wskazuje sygnał
2a, 2b, lub 2c wolna droga

Tarcza w położeniu poziomem Dwa zielone światła w linji wznoszącej się ukośnie na prawo,
zwrócone do pociągu.

Stoi przed
semaforem który
wskazuje wolną

drogę.
Semafory z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do następnego semaforu

1 i 3 Sygnał 1 i jednocześnie
sygnał 3 "Stój"

Ramię sygnału, przy
kilkuramiennych górne poziomo w

prawą stronę w kierunku jazdy.
Tarcza ostrzegawcza wskazuje, że
następny semafor wskazuje "Stój"

Jak w dzień i
jeszcze czerwone

światło do pociągu

Zasadnicze
ustawienie
semaforu z

tarczą
ostrzegawczą
wzbraniające
dalszą jazdę

wzrokowy

2a i 3

Sygnał 2a i jednocześnie
sygnał 3. Wolna droga w

kierunku prostym, odnośny
dalszy semafor wskazuje

sygnał 1 "Stój"

Ramię sygnału, przy
kilkuramiennych górne ukośnie pod
górę pod kątem 45 ° w prawą stronę

w kierunku jazdy. Tarcza
ostrzegawcza wskazuje, że następny

semafor wskazuje "Stój"

Jak w dzień i
jeszcze jedno

zielone światło na
semaforze, a dwa

żółte światła tarczy
ostrzegawczej

ukośnie wzwyż w
prawą stronę.

Jeżeli droga w
prostym

kierunku jest
wolna tylko do

następnego
semaforu.

2a i 4

Sygnał 2a, i jednocześnie
sygnał 4 Wolna droga w

kierunku prostym odnośny
dalszy semafor wskazuje
sygnał 2a lub 2b Wolna

droga.

Ramię sygnału przy dwuramiennych
górne ukośnie pod górę pod kątem

45° w prawą stronę w kierunku
jazdy. Tarcza ostrzegawcza

wskazuje, że natępny semafor
wskazuje sygnał 2a lub 2b. Wolną

drogę.

Jak w dzień i
jeszcze jedno

zielone światło na
semaforze i dwa

zielone światła na
tarczy

ostrzegawczej
ukośnie wzwyż w

prawą stronę.

Jeżeli droga w
kierunku

prostym jest
wolna i poza

dalszy semafor

2b i 3

Sygnał 2b i jednocześnie
sygnał 3. Wolna droga w

kierunku zbocznym
odnośny dalszy semafor
wskazuje sygnał 1 "Stój"

Dwa ramiona semaforu ukośnie pod
górę pod kątem 45° w prawą stronę

w kierunku jazdy. Tarcza
ostrzegawcza wskazuje, że następny

semafor wskazuje "Stój"

Jak w dzień i
jeszcze dwa

zielone światła na
semaforze i dwa

żółte światła tarczy
ostrzegawczej

ukośnie wzwyż w
prawą stronę.

Jeżeli droga w
kierunku

zbocznym jest
wolna tylko do

następnego
semaforu

2b i 4

Sygnał 2b i jednocześnie
sygnał 4. Wolna droga w

kierunku zbocznym
odnośny dalszy semafor

wskazuje sygnał 2a lub 2b
Wolna droga

Dwa ramiona semaforu ukośnie pod
górę pod kątem 45° w prawą stronę

w kierunku jazdy. Tarcza
ostrzegawcza wskazuje, że następny

semafor wskazuje wolną drogę
sygnał 2a lub 2b

Jak w dzień i
jeszcze dwa

zielone światła na
semaforze i zielone
żółte światła tarczy

ostrzegawczej
ukośnie wzwyż w

prawą stronę.

Jeżeli droga w
kierunku

zbocznym jest
wolna i poza

dalszy semafor

Tarcze przetokowe

5 Przetaczanie wzbronione
Niebieska, biało obwiedziona tarcza
kwadratowa, której jedna przekątnia

ustawiona jest pionowo.

Jak we dnie i
jeszcze światło

niebieskie
zwrócone w

stronę, z której
przetaczanie jest
dozwolone tylko

do tarczy

Celem
oznaczenia

miejsca poza
które

przetaczanie jest
wzbronione

wzrokowy

6 Przetaczanie dozwolone Tarcza w położeniu poziomem

Matowo-białe
światło zwrócone

w tę stronę co
światło sygnału 5

Gdy
przetaczanie
poza tarczę

przetokową jest
dozwolone

Latarnie lub tarcze na zwrotnicach

7a1
Dla jazdy w prostym
kierunku pod ostrze Tarcza prostokątna biała

Jak w dzień i oświetlona

Przy rozjazdach
łukowych

jednostronnych
w kierunku łuku

mniej
zakrzywionego.
Przy rozjazdach
angielskich w

prostym
kierunku
głównym

wzrokowe

7a2

Jazda w prostym kierunku
przecinającym kierunek

główny przy zwrotnicach
angielskich

Czarny krzyż ukośny na tle białem

Przy
zwrotnicach

rozjazdu
angielskiego
podwójnego

7b Jazda z ostrza w kierunku
prostym

Tarcza trójkątna biała, której kąt
prosty znajduje w prawym lub

lewym górnym rogu latarni
odpowiednio do tego w którą stronę

idzie rozgałęzienie

Przy rozjazdach
łukowych

jednostronnych
w kierunku łuku

mniej
zakrzywionego

8a1
Jazda pod ostrze w
kierunku zbocznym

Biała strzała skośnie ku górze
wskazująca kierunek zboczenia

Przy rozjazdach
łukowych

jednostronnych
w kierunku łuku

bardziej
zakrzywionego

8a2

Jazda pod ostrze w
kierunku zbocznym przy
podwójnych zwrotnicach

angielskich

Ostrze strzały czarnej w białym
polu, zwrócone w kierunku

zboczenia

Przy
zwrotnicach

rozjazdu
angielskiego

podwójnego w
kierunku

zbocznym

8b1
Jazda w kierunku
zbocznym z ostrza Biała tarcza okrągła

Przy rozjazdach
łukowych w

kierunku łuku
bardziej

zakrzywionego.

8b2
Jazda z ostrza na zwrotnicy

rozjazdu łukowego
dwustronnego

Biała tarcza okrągła na niej kąt
czarny od strony łuku.

Przy rozjazdach
łukowych

dwustronnych
przy jeździe po

jednym z łuków.

Latarnie lub tarcze wskazujące zamknięcie toru na stacji

9 Tor jest zamknięty Kresa czarna na tle białej, okrągłej
tarczy w czarnem polu

Jak we dnie i jeszcze oświetlona

1) Do
oznaczenia
końca toru
ślepego.

 2) Do
oznaczenia

prostopadłego
do toru

położenia
ramienia żórawi

wodnych.
 3) Do

oznaczenia
wykolejnic,

obrotnic i wag
pomostowych,

gdy jazda
zabroniona.

wzrokowe

10 Zamknięcie toru uchylone

Kresa czarna ukośna pod katem
około 45° w górę ku prawej stronie

w kierunku jazdy, na tle białej
okrągłej tarczy w czarnym polu

Gdy jazda jest
dozwolona

Sygnały na pociągu
13a 13b
14a 14b
15 16

 Używa się tych samych sygnałów jak w starej sygnalizacji za wyjątkiem: 1)Zbadać przewody telegraficzne i telefoniczne.
 2) Górne latarnie na końcu pociagu nie mają do przodu zielone lecz białe światło. (Dalsze różnice w pytaniach i odpowiedziach)  wzrokowe

Sygnały na taborze kolejowym

17 Przód i tył parowozu
przetokowego Niema żadnego szczególnego znaku Z przodu i z tyłu po jednej latarni z niebieskim światłem Na parowozach

manewrowych

wrokowe

18

Oznaczenie wagonów
pocztowych z

fukcjonarjuszami,
wagonów restauracyjnych,
sypialnych i osobowych z

podróżnymi

Niebieska chorągiewka po obu podłużnych stronach wagonu
Po jednej latarni z niebieskim światłem po obu podłużnych stronach
wagonu. Latarnie rzucają niebieskie światło w obie strony wzdłuż

wagonu

Oznaczenie
wymienionych

wagonów z
podróżnymi na

stacji, jeżeli
wagony te nie są

złączone z
pociągiem

19
Oznaczenie wagonów

pocztowych w pociągu w
czasie postoju

Niebieska chorągiew zawieszona na otwartych drzwiach wagonu Latarnia z niebieskim światłem świecąca na trzy strony, zawieszona
na otwartych drzwiach wagonu

Oznaczenie
wagonów

pocztowych w
pociagach w

czasie postoju
podczas

załadowywania i
wyładowania.

20  Oznaczenie wózków kolejowych i drezyn tak jak w starej sygnalizacji  
Sygnały dawane przez drużynę pociagową

 A. Sygnały maszynisty

21 Baczność Jeden długi ton świstawką parowozową -

1. Przy zbliżaniu
się do stacji
przed tarczą

ostrzegawczą,
względ.

semaforem
wjazdowym.

 2. Przed
wskaźnikami 8 i

9.
 3. Przed

ruszeniem w
parowozowniach

 4. Dla
ostrzeżenia. słuchowe

22a Hamować średnio Jeden krótki ton świstawką parowozową U
Celem

regulowania
biegu pociągu

22b Hamować mocno Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony świstawką parowozową UUU
Celem

zatrzymania
pociągu

23a Odhamować średnio Jeden długi i jeden krótki ton świstawką parowozową - U
Celem

regulowania
biegu pociągu

23b Odhamować zupełnie Jeden długi a dwa krótkie tony świstawką parowozową - U U
Celem

regulowania
biegu pociągu

B. Sygnały drużyny konduktorskiej

24 Wsiadać Jeden długi ton świstawką ustną - Celem zajęcia
miejsc Słuchowy

25 Odjazd Podniesienie chorągiewki sygnałowej lub ręki Podniesienie latarki z białem światłem

Dają
konduktorzy

jeżeli odjazdowi
pociagu nie stoi

nic na
przeszkodzie.

wzrokowy

26 Odjazd Jeden długi ton trąbką - Uwaga: Jako sygnał "Stój" stosuje drużyna konduktorska Sygnał 11b i 11c

Celem
upoważnienia
maszynisty do

odjazdu

Słuchowy

Sygnały przy manewrowaniu (przetaczaniu)

27 Naprzód (Jazda kominem
naprzód)

Jeden długi ton świstawką ustną - a prócz tego: Celem
poruszenia
naprzód w

kierunku komina

Słuchowy
i

wzrokowy

Chorągiewka sygnałowa lub ręka poruszana pionowo. Ręczną latarnią z białem światłem poruszaną pionowo

28 "Wtył"
Dwa krótkie tony świstawką ustną UU a prócz tego: Celem

poruszania w tył,
tendrem naprzódChorągiewką sygnałową lub ręką poruszaną poziomo Ręczną latarnią z białem światłem poruszaną poziomo

29 Zwolnić
kilka przeciągłych tonów świstawką ustną - - - a prócz tego: Celem

zwolnienia
prędkości

Chorągiewką sygnałową trzymaną w ręce opuszczoną ukośnie wdół, lub ręką
opuszczoną ukośnie wdół Latarnia sygnałowa z białem światłem trzymaną w górze.

30 "Stój"
Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony świstawką ustną lub trąbką, kilkukrotnie powtórzone UUU a prócz tego: celem

zatrzymania
pociąguWywijanie w koło rozwiniętą chorągiewką sygnałową, innym przedmiotem lub ręką Wywijanie w koło latarnią z białem światłem

Wskaźniki

 

Wskaźnik
 1

Czworokątna tablica biała z czarnem obramowaniem, podzielona dwiema czarnemi przekątniami na cztery trójkąty równoramienne (tak jak w starej
sygnalizacji).

 Przed tarczą
ostrzegawczą

celem zwrócenia
uwagi na sygnał.

wzrokowe

Wskaźnik
 2

Dwie czworokątne tablice białe z czarnem obramowaniem,- jedna nad drugą - podzielone dwiema czarnemi przekątniami na cztery trójkąty równoramienne

W odległości
około 400m

przed
semaforem
wjazdowym

niezaopatrzonym
w tarczę

ostrzegawczą

Wskaźnik
 3a

Na latarni umieszczonej na słupie semaforu wjazdowego lub na słupie obok semafaru, numer toru, lub oznaczenie grupy torów, widoczne tylko wówczas gdy
semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b "Wolna droga"

 

Do wskazania
toru, lub grupy
torów na które

wjazd jest
zabezpieczony

 oświetlony

Wskaźnik
 3b

Na latarni umieszczonej na słupie semaforu wyjazdowego lub na słupie obok semafaru, skrót nazwy stacji końcowej, względnie najbliższej stacji węzłowej
odnośnie linji, widoczne tylko wówczas gdy semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b "Wolna droga"

 

Do wskazania
kierunku
wyjazdu

 oświetlony

Wskaźnik
 3c

Na latarni umieszczonej na słupie ustawionej z prawej strony toru wyjazdowego, lub grupy torów, patrząc w kierunku jazdy, numer tego toru, wzgld.
oznaczenie grupy torów, widoczne tylko wówczas, gdy odnośny semafor wyjazdowy wskazuje sygnał 2a lub 2b wolną drogę.

Do wskazania
wolnej drogi dla
wyjazdu z toru.
względnie grupy
torów wskazanej

na latarni.

 oświetlony

Wskaźnik
 4

Słup semaforowy bez ramion, z latarnią zwróconą w stronę pociągu, oświetloną, gdy jest ciemno. Latarnia rzuca naprzód światło białe. 
Przy jednym z

torów
równoległych,

po których
pociagi

przebiegają w
jednym i tym

samym
kierunku, do
oznaczenia

torów do których
nie odnoszą się

sygnały na
semaforach
ustawionych

obok
 oświetlony

Wskaźnik
 5

Czworokątna latarnia oszklona szkłem koloru mlecznego, podzielona czarnym krzyżem na cztery równe prostokąty.
 

Celem
oznaczenia
miejsca, do

którego
dojeżdżać mają

pociagi
zatrzymujące się

na stacji.

 oświetlony

Wskaźnik
 6

Tarcza biała z czarnem obramowaniem u góry zaokrąglona
 

Celem
oznaczenia
granicy, do

której
przetaczanie jest

dozwolone

Wskaźnik
 7

Latarnia z białą literą "P" (Początek), wzgl. "K" (Koniec) z białą obwódką na czarnem tle
 

Celem
oznaczenia

początku, wzgl.
końca miejsca,

przez które
należy należy

jechać ze
zmniejszoną
prędkością.

 oświetlony

Wskaźnik
 8

Trójkątna tablica biała z czarnem obramowaniem
 

Celem
oznaczenia

miejsca przy
którem należy
dać sygnał 21

"Baczność  wzgl.
dawać sygnał
dzwonkowy

Wskaźnik
 9

Dwie tablice białe z czarnem obramowaniem. Górna tablica trójkątna, dolna w kształcie elipsy
 

Celem
oznaczenia

miejsca, przy
którem należy

dać sygnał
"Baczność- 
względnie

dawać sygnał
dzwonem i
prędkość

zmiejszyć o tyle,
żeby przed
następnym

wskaźnikiem 10
pociąg

zatrzymać

Wskaźnik
 10

Tablica w kształcie elipsy, biała z czarnem obramowaniem, podzielona czarnym krzyżem na cztery równe odcinki
 

Wskaźnik ten
oznacza, że
pociąg ma

stanąć, i może
jechać dalej

dopiero
wówczas , gdy
przejazd przez

drogę jest
bezpieczny

 

Wskaźnik
 11

Trójkątna latarnia oszklona szkłem koloru mlecznego, z czarnym obramowaniem, z czarnym napisem wskazującym prędkość dozwoloną w kilometrach na
godzinę, lub bez napisu

 Wskazuje, że od
latarni z napisem

do najbliższej
trójkątnej latarni

bez napisu,
należy jechać z
prędkością nie

większą od
oznaczonej na

latarni
 oświetlony

Wskaźnik
 12a i 12b

Latarnia z białą strzałą na czarnem tle zwrócona w górę (wskaźnik 12a) lub w dół wskaźnik 12b)
 

Służy do
oznaczenia tych

punktów na
szlaku, przy

których parowóz
popychający ma
rozpocząć wzgl.

zaprzestać
popychanie.


