
X. PLANY KABLOWE 
Plan tras przewodów

Lp. Nazwa Symbol

770 Trasa kabla

771 Kabel ułożony w przepustach rurowych, np. pod torami

772 Kabel ułożony w korycie betonowym

773 Trasa napowietrzna

774 Mufa kablowa przelotowa

775 Mufa kablowa odgałęźna

776 Mufa kablowa rozgałęźna

777 Posterunek przekaźnikowy drugi

778 Szafa kablowa druga

779 Szafa zasilania druga

780 Garnek kablowy piąty, 21 zaciskowy

781 Skrzynka kablowa słupowa

782 Złącze izolowane w jednym toku szyny oddzielające 2 odcinki izolowane

783 Złącze izolowane w obu tokach szyn z dławikami torowymi oddzielające 2 odcinki izolowane

784 Złącze izolowane w obu tokach szyn oddzielające odcinek izolowany od szyn nieizolowanych

785 Odcinki izolowane ze wskazaniem miejsca zasilania (grot strzałki skierowany do toru), miejsca odbioru (grot strzałki skierowany od toru) oraz złącza izolowanego; strzałki należy umieszczać
od strony puszek kablowych

786

Szyna izolowana z przyciskiem szynowym 
a) izolowany tok prawy - przycisk szynowy w toku prawym 
b) izolowany tok lewy - przycisk szynowy w toku lewym 
c) izolowany tok prawy, przycisk szynowy w toku lewym

 
Plan rozprowadzenia przewodów 
W pozycjach od 796 do 818 podano przykładowo oznaczenia semaforów i tarcz, które należy stosować na planach rozprowadzenia przewodów, Na planie rozprowadzenia przewodów semafory
i tarcze należy oznaczać symbolami ustalonymi dla planów schematycznych.

 

787 Kabel

788 Linia napowietrzna

789 Wykorzystywany kabel lub inny element istniejący w terenie

790 Kabel lub inny element dobudowany w późniejszym okresie

791 Kabel lub inny element do skasowania

792 Linia głowic kablowych w budynku nastawni, w szafach kablowych, garnkach kablowych itp.

793 Głowica kablowa, np. 60-zaciskowa

794 Głowica kablowa butelkowa

795 Głowica końcowa wnętrzowa elektroenergetyczna

796 Zestyk sterowania pierwszym ramieniem semafora łączący przy sygnale "Stój", np. semafora A

797 Zestyk sterowania pierwszym ramieniem semafora łączący przy sygnale "Wolna droga", np. semafora W

798 Zestyk sterowany drugim ramieniem semafora łączący przy sygnale "Stój"

799 Zestyk sterowany drugim ramieniem semafora łączący przy sygnale "Wolna droga"

800 Semafor ramienny ze sprzęgłem elektrycznym, np. semafor A

801 Zestyk tarczy ostrzegawczej łączący w położeniu pionowym tarczy

802 Zestyk tarczy ostrzegawczej łączący w położeniu poziomym tarczy

803 Tarcza ostrzegawcza ze sprzęgłem elektrycznym, np. tarcza ostrzegawcza semafora A1/2

804 Semafor świetlny dwukomorowy, np. semafor C

805 Semafor świetlny trzykomorowy, np. semafor D1/2

806
Semafor świetlny sześciokomorowy 
a) z sygnałem zastępczym 
b) z nieczynnymi dwiema komorami

807 Semafor świetlny trzykomorowy z sygnałem manewrowym, np. semafor B

808 Semafor świetlny czterokomorowy z sygnałem zastępczym i manewrowym we wspólnej komorze np. semafor D1/2

809 Trzystawny semafor odstępowy blokady samoczynnej ustawiony, np. na 325 hektometrze

810 Semafor ramienny z sygnałem zastępczym, np. semafor A

811 Tarcza ostrzegawcza dwukomorowa, np. semafora C

812 Tarcza ostrzegawcza trzykomorowa, np. semafora A1/2

813 Semafor świetlny trzykomorowy z sygnałem zastępczym składającym się z trzech świateł i z tarczą ostrzegawczą umieszczoną na osobnym wysięgniku, np. semafor W1/2 i tarcza ostrzegawcza
semafora D

815 Tarcza zaporowa dwukomorowa karzełkowa, np. tarcza zaporowa 2

816 Tarcza zaporowa dwukomorowa na maszcie, np. tarcza zaporowa 3

817 Tarcza manewrowa karzełkowa, np. tarcza manewrowa 12

818 Tarcza rozrządowa świetlna

819 Napęd elektryczny zwrotnicowy, np. zwrotnicy 10

820 ZNapęd elektryczny sygnałowy, np. semafora A1/2

821 Napęd elektryczny, np. rogatki 1

822 Rygiel elektromagnetyczny, np. zwrotnicy 10

823 Napęd elktryczny zwrotnicowy z ryglem elektromechanicznym, np. zwrotnicy 3cd

824 Nastawnik lokalny, np. zwrotnicy 8; tarczy manewrowej 10

825 Napęd elektryczny z nastawnikiem lokalnym

826 Zasilanie odcinka izolowanego, np. toru 2

827 Odbiór z odcinka izolowanego, np. zwrotnicy 12

828 Puszka kablowa

829 Przycisk szynowy

830 Przycisk szynowy z puszką kablową

831 Szyna izolowana z przyciskiem szynowym, np. dla zwolnienia zastawki nad blokiem końcowym semafora A1/2

832 Szyna izolowana z przyciskiem szynowym wyposażonym w puszkę kablową

833 Odcinek izolowany, np. dla zastawki dźwigni zwrotnicowej zwrotnicy 5

834

Oświetlenie elektryczne, np.: 
a) zwrotnicy podwójnej 25 - dwiema żarówkami 
b) latarnia w koźle oporowym toru 5 - jedna żarówka 
c) wskaźnik W4 przy torze 2 
d) latarni na żurawiu wodnym, np. przy torze 4

835 Telefon

836
Kabel nastawczy N, o długości 220 m z czternastoma żyłami o przekroju 1 mm2; 2 żyły rezerwowe 
UWAGA 
Kable blokowe należy oznaczać literą B, a kable szynowe - literą S

837
Kabel eketroenergetyczny typu KFtA, dłygości 1500 m, z trzema żyłami o przekroju 10 mm2 i z jedną żyłą o przekroju 6 mm2; kabel prowadzi do nastawni wykonawczej NS1 
UWAGA 
Kable blokowe należy oznaczać wg normy na dany kabel lub w przypadku kabla znormalizowanego wg katalogu wytwórcy.

838 Linia napowietrzna długości około 1500 m z sześcioma przewodami pojedynczymi stalowymi; średnica przewodu 4 mm; linia prowadzi do posterunku odstepowego blokowego - A

839 Linia głowic kablowych szafy kablowej 3, typu RS 1001; 36,37,38 i 39 - kolejna numeracja kabli wychodzących z szafy lub przychodzących do szafy

840 Linia 5 garnka kablowego, 21 zaciskowego; 58 i 59 - kolejna numeracja kabli

841 Sygnał pomarańczowy migający

842 Sygnał pomarańczowy stały lub migający

843 Sygnał zielony migający

844 Sygnał zielony stały lub migający

845 Semafor trzykomorowy z pasem koloru zielonego

846 Semafor dwukomorowy ze wskaźnikiem oznaczającym wyjazd na tor niewłaściwy

847 -
849   

 
 


