VIII. PRZYKŁADY OPISÓW ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ
Opisy elementów składają się zasadniczo z części ogólnej i szczegółowej.
W części ogólnej podaje się przeznaczenie funkcjonalne danego elementu, np.: blok końcowy - Ko, przycisk dania nakazu - dn itp., a w części szczegółowej podaje się wyszczególnienie przebiegu lub określenie urządzenia, do
którego się ono odnosi, np.: blok końcowy dla semafora Al/2 - KoA, przycisk dania nakazu na przebieg B23 dn B3, przekaźnik kontrolny położenia zwrotnicy 25 - Kn25 itp.
Przy przekaźnikach i elektromagnesach oraz ich zestykach pierwsza litera części ogólnej opisu jest duża, a następne litery części ogólnej, jeżeli występują, są zasadniczo małe.
Przy innych elementach, jak np.: przyciski, dźwigienki, przełączniki kluczowe i ich zestyki, lampki itp., wszystkie litery części ogólnej opisu są małe.
Przy oznaczeniach przebiegów i sygnałów podawanych w części szczegółowej opisu elementów, jak np.: przekaźników, elektromagnesów, przycisków, żarówek itp., zaleca się podawać tylko te indeksy liczbowe i literowe, które
są nieodzownie potrzebne dla jednoznacznego określenia.
Oznaczenia przebiegów i sygnałów części szczegółowej opisu zaleca się podawać w następujących przypadkach:
1. d u ż y m i l i t e r a m i
a) bloki: początkowy, końcowy i pozwolenia,
b) bloki dania i otrzymania nakazu,
c) zastawki bloku końcowego i początkowego, przymus zwrotu zgody i przymus zwrotu nakazu,
d) elektromagnesy: zastawki dźwigni sygnałowych, sprzęgła, powtarzaczy semaforów,
e) przekaźniki zwolnienia zastawki nad blokiem początkowym lub końcowym,
f) bloki lub przekaźniki dania i otrzymania zlecenia i wszystkie związane z nimi przekaźniki, np.: utwierdzenia zlecenia, zwolnienia zlecenia,
g) przekaźniki dania i otrzymania pozwolenia i wszystkie związane z nimi przekaźniki,
h) przekaźniki bloków przekaźnikowych, bloku: początkowego, końcowego i pozwolenia,
i) przekaźniki dania i otrzymania nakazu i wszystkie związane z nimi przekaźniki, np.: utwierdzenia nakazu, zwolnienia nakazu,
k) przekaźniki: sygnałowy, kontrolny świateł sygnałowych, przeciwwtórny liniowy, przeciwwtórny dla nakazów,
l) dźwignie: sygnałowe, blokowe, dania nakazu i współpracujące z nimi elektromagnesy i przekaźniki,
2. m a ł y m i l i t e r a m i a) bloki dania i otrzymania zgody oraz bloki przebiegowo-utwierdzające,
b) przekaźniki dania i otrzymania zgody i wszystkie związane z nimi przekaźniki,
c) przekaźniki: przeciwwtórny dla zgód, utwierdzenia, zwalniające i włączające przebieg,
d) drążki przebiegowe, dźwignie przebiegowo-sygnałowe i dania zgody oraz współpracujące z nimi elektromagnesy i przekaźniki.
Przy takich elementach, jak np. przyciski i klucze, przebiegi należy opisywać dużą literą w przypadku, gdy elementy te związane są z grupą 1, a małą - gdy związane są z grupą 2.
Lp.
Nazwa
Symbol

601 Przekaźnik sygnałowy tarczy zaporowej 20 umieszczony w czwartym rzędzie stojaka 61

602 Przekaźnik dania nakazu na przebieg A 23; "-" "+" - oznaczenie zacisków przekaźnika; typ przekaźnika IRB 11429

603 Przekaźnik kontrolny światła pomarńczowego i zielonego semafora A1/2 umieszczony w trzecim rzędzie stojaka 12; 0,1,2 - oznaczenie zacisków przekaźnika

Przekaźnik o dwóch zwojnicach
604 1, 2 - zaciski cewki 60Ω
3, 4 - zaciski cewki 1000Ω

605

Przekaźnik torowy zwrotnicowy odcinka izolowanego zwrotnic 3 i 4; L1, L2 - zaciski uzwojenia lokalnego, T1, T2 - zaciski uzwojenia torowego, R, S - oznaczenia faz uwzojenia
lokalnego

606 Przekaźnik nastawczy zwrotnicy 7; A7, A8, A9, A17, A18, A19 - oznaczenia zacisków; zaciski A8 i A17 są połączone

607 Przekaźnik migowy drugi, umieszczony w pierwszym przędzie stojaka 43

608 Przekaźnik rządania zgody na tor 3 umieszczony w 12 rzędzie stojaka 40; 34, 14 - oznaczenie zacisków przekaźnika

609 Elektromagnes bloku końcowego semafora A1/2 znajdujący się w szóstym polu aparatu blokowego

610 Elektromagnes elektrycznej zastawki zatrzaskowej nad blokiem końcowym semafora A1/2 umieszczony w 6 polu aparatu blokowego; 1,2 -oznaczenia zacisków elektromagnesu

611 Elektromagnes elektrycznego sprzęgła drugiego (pionowego) ramienia semafora A1/2; 1, 2 - oznaczenia zacisków elektromagnesu

612

Elektromagnes powtarzacza semafora ramiennego A1/2; 1,2 - oznaczenia zacisków elektromagnesu; sprzęgło ramienia pierwszego (poziomego) oznacza się literą semafora z
indeksem 1, np. A1

613 Elektromagnes powtarzacza semafora wjazdowego A1/2 dla przebiegu A1 i semafora wyjazdowego M1/2 dla przebiegu M1

614 Elektromagnes zastawki dźwigni sygnałowej tarczy ostrzegawczej semafora A1/2; 1,2 - oznaczenia zacisków elektromagnesu

615 Przekaźnik żądania zgody dla przebiegu A23; 1,2 - oznaczenie zacisków przekaźnika

616 Elektromagnes zastawczy dźwigni przebiegowo-sygnałowej przebiegów A1 i A23 znajdujący się w 24 polu nastawnicy; 121, 122- oznaczenie zacisków elektromagnesu

2 i D; 1, 2, 3, 4 - oznaczenia zacisków cewek przekaźnika podwójnego; cewka z zaciskami 1, 2 znajduje się po lewej patrząc
Przekaźnik
przeciwwtórny
liniowy
dla
przebiegów
C
617
od czoła

618

Zestyk przekaźnika kotroli światła pomrańczowego i zielonego semafora A1/2; przekaźnik umieszczony w trzecim rzędzie stojaka 12; 3- skrót oznaczenia zacisków A3, F3, podaje
się przy zacisku A3

Zestyk drugiego powtarzacza przekaźnika utwierdzenia przebiegów A1, A23 i A 25; 10, 12- skróty oznaczeń 2 par zestyków A10 i F10 oraz A12 i B12; zaciski A10 i A12 są
619
połączone

620

Zestyk przekaźnika kontroli położenia wykolenicy 3 i sprzężonej z nią zwrotnicy 12 ab; F6, B12 - oznaczenia zacisków zestyku; przekaźnik umieszczony w trzecim rzędzie stojaka
54

621

Zestyki przekaźnika nastawczego zwrotnicy 8 z zaznaczoną linią osiową; N7, R11, R12, R17; N1, N2, R18 - oznaczenia zacisków zestyków; zaciski N7 i R11 oraz R12 i R17 są
połączone.

622 Zestyk przekaźnika lampki sygnalizacyjnej żądania zgody na przebieg B23; 11, 12- oznaczenie zacisków zestyku

623 Zestyk przekaźnika przeciwwtórnego liniowego dla przebiegów B2 C; przekaźnik typu VES; 21, 22- oznaczenia zacisków zestyku

624 Zestyk elektromagnesu bloku przekaźnikowego; blok końcowy dla semafora Y 1/2; 31, 32 - oznaczenie zacisków zestyku

625 Zestyk przekaźnika czasowego, np. semaforów L1/2 i M2

626 Zestyk przekaźnika migowego pierwszego; przekaźnik umieszczony w drugim rzędzie stojak 09

Zestyki przycisku sygnałowego semafora A1/2
a) włączający
627
b) odłączający
przycisk umieszczony w 5 rzędzie poziomym i w 3 pionowym pulpitu nastawczego

Zestyk przycisku żądania zgody na tor 2
a) włączający
628
b) odwołania
1 - skrót oznaczeń zacisków 11 i 12

629 Zestyki przycisku zwolnienia przebiegu A25

630 Zestyki przycisku zwolnienia zgody przebiegu A25

Zestyk przycisku bloku początkowego dla przebiegów B2, C; blok znajduje się w 12 polu aparatu blokowego; 1 - jest skrótem zacisków 11, 12, 13- c)
631 UWAGA
Opis skrócony podany pod a) należy stosować w tych schematach, z których łatwo można stwierdzić do jakiego rodzaju bloku należy dany zestyk, np. elektromagnes bloku i jego
zestyki umieszczone są na tym samym arkuszu; w innych przypadkach należy stosować pełny opis - b)

632 Zestyk ryglowy bloku początkowego dla przebiegów B2, C; 61, 62, 63 - oznaczenia zacisków zestyku

633 Zestyki elektrycznej zastawki zatrzaskowej dla bloku końcowego semafora A1/2; 11, 12, 13 - oznaczenia zacisków zestyku

Zestyk drążka przebiegowego
634 a) przebiegu A1
b) Przebiegu A23; 6,51, 52, 53 - oznaczenia zacisków zestyku

635 Zestyk dźwigni sygnałowej tarczy ostrzegawczej semafora A1/2; 1, 2- oznaczenie zacisków zestyku

636 Zestyk poruszany uchwytem dźwigni sygnałowej tarczy ostrzegawczej semafora K; 1, 2- oznaczenia zacisków zestyku

Zestyk powtarzacza semafora ramiennego A1/2
a) uruchamiany kotwicą
637
b) uruchamiany przyciskiem
31, 32 - oznaczenie zacisków zestyku

638 Zestyk elektryczny zastawki dźwigni sygnałowej tarczy ostrzegawczej semafora A1/2; 1, 2 - oznaczenia zacisków zestyku

639 Zestyk pierwszego (poziomego) ramienia semafora A1/2; - oznaczenie zacisków zestyku

640 Zestyk przełącznika kluczowego dania zlecenia na blok pozwolenia; 11, 12 - oznaczenia zacisków zestyku

641 Zestyk zwrotnicowego zamka elektromagnetycznego uruchamiany kluczem, np. dla zwrotnicy 53 zamykanej w położeniu plusowym

642 Zestyk przekaźnika żądania zgody dla przebiegu A23; 41, 42 - oznaczenia zacisków zestyku

2 i D; 21,22,23,24- oznaczenia zacisków zestyków przekaźnika podwójnego; zestyki 21 i 22 należą do cewki
Zestyki
przekaźnika
przeciwwtórnego
liniowego
dla
przebiegów
C
643
lewej, a zestyki 23 i 24 do cewki prawej, patrząc od czoła

644 Zestyk przekaźnika otrzymania zgody na przebieg A23; przekaźnik umieszczony jest w 24 polu nastawnicy

645 Zestyk kontrolnego przekaźnika zwrotnicowego zwrotnicy 23; 11/2 - oznaczenie zacisków 11 i 12; przekaźnik znajduje się w 55 polu nastawnicy

Zestyk osiowy dźwigni przebiegowo-sygnałowej dla przebiegu A23 łączący przy obrocie dźwigni w lewo ponad 80°; 015 i 016- oznaczenie zacisków zestyku dźwigni znajdującej
646
się w 5 polu nastawnicy

Zestyki przebiegowe dźwigni dania nakazu dla przebiegów A23 i A25 nastawianych tą samą dźwignią; zestyki przerywają obwód przy obrocie dźwigni ponad 35° w każdą stronę;
647
220, 270- oznaczenia zacisków zestyków dźwigni znajdującej się w 14 polu nastawnicy

1 łączące od 15° do 35° i od 55° do 75° przy obrocie dźwigni w lewo; 204, 206, 208 i 254 - oznaczenia
Zestyki
przebiegowe
dźwigni
przebiegowo-sygnałowej
dla
przebiegu
A
648
zacisków zestyków dźwigni znajdujących się w 20 polu nastawnicy

649 Zestyk ryglowy bloku początkowego dla przebiegów C i D2; 81, 82, 83 - oznaczenia zacisków zestyku.

650 Zestyk przycisku żądania zgody na przebieg A23; przycisk znajduje się w 15 polu nastawnicy

651 Zestyk przycisku doraźnego semafora A1/2

652 Zestyk przycisku pomocniczego zastawki dźwigni zwrotnicowej zwrotnicy 33 cd

653 Zestyk oszczędnościowy dźwigni zwrotnicowej zwrotnicy 5

Opornik o oporności:
654 a) 500 Ω, obciążenie znamionowe 2W
b) 100 Ω nastawiany w sposób ciągły, obciążenie znamionowe 5W; 1, 2, 3- oznaczenie zacisków opornika, 12 kolejny numer porządkowy

655 Dławik z rdzeniem blachowym, np. o indukcyjności znamionowej 300 mH i oporności rzeczywistej 100Ω

656 Dławik wyrównawczy z oznaczonymi zaciskami 1.2.3

Kondesator
657 a) stały o pojemności znamionowej 2µF,
b) elektrolityczny o pojemności znamionowej 100 µF, na napięcie 24V prądu stałego

Lampka na napięcie znamionowe 6V o mocy znamionowej 1,2W światła białego sygnalizująca żądanie zgody dla przebiegu A23; 1, 2 - oznaczenie doprowadzeń do żąrówki
658
umieszczonej w 25 polu nastawnicy

659 Lampka czerwona umieszczona na czwartym miejscu w kostce, w rzędzie poziomym 15 i pionowym 24 pulpitu nastawczego

660 Piąty zacisk na 4 listwie zaciskowej stojaka 13

661 Jedenasty zacisk listwy zaciskowej umieszczony w 1 rzędzie poziomym i w 33 rzędzie pionowym pulpitu nastawczego

662 Dziewiąty zacisk listwy zaciskowej

663 Czwarty zacisk drugiej listwy zaciskowej

664 21 zacisk listwy zaciskowej znajdującej się w 12 polu aparatu blokowego

665

Linia podziałowa obwodów elektrycznych przechodzących wewnątrz budynku nastawni, z budynku nastawni do zewnętrznych punktów rozdzielczych itp. (np. szafa kablowa,
garnek kablowy); 11,12 - kolejne numery żył kablowych w kablu 9

666

Linia podziałowa obwodów elektrycznych przechodzących wewnątrz budynku nastawni, z jednego urządzenia do drugiego, np. z pulpitu nastawczego do przekaźnikowni; 0,9, 10kolejne numery zacisków na 12 listwie zaciskowej

667 Szyny zbiorcze plusowa i minusowa z zaciskami dla baterii o napięciu 24V

668 Szyny zbiorcze induktora ręcznego z zaciskami

669 Szyny zbiorcze prądu trójfazowego z przewodem zerowym 380/220 V, częstotliwość 50 Hz, z zaciskami

670 Odgałęzienie 5-krotne (równoległe odgałęzienie 5 przewodów)

671 Linia trójprzewodowa o przekroju przewodów, np. 2,5 mm2
672 Biegun ujemny źródła prądu stałego o napięciu 12V
673 Biegun dodatni źródła prądu stałego o napięciu 12V

674 Napięcie prądu stałego 12V

675 Napięcie prądu zmiennego 220V, częstotliwości 50 Hz
676 Prąd zmienny o częstotliwości 75Hz
677 Prąd zmienny o napięciu 220V i częstotliwości 75Hz
678 Prąd stały okresowo przerywany o 60 przerwach na minutę

679 Zasilanie z bieguna ujemnego napięciem 24V

680 Zasilanie prądem zmiennym 220V, częstotliwość 75Hz

681 Zasilanie prądem okresowo przerywanym o 60 przerwach na minutę

Bateria akumulatorów o napięciu 24 V i pojemności 90 amperogodzin (Ah) z ogniwami ołowiowymi
UWAGA
Rodzaje ogniw oznacza się:
682
ołowiowe - Pb
żelazowo - niklowe FeNi
niklowe - Ni

683 Bateria akumulatorów o stałym odczepie o napięciu znamionowym 2 X 24V i pojemności 160 amperogodzin

684 Prądnica prądu zmiennego, trójfazowa 15kVA, 380/220V

685 Silnik spalinowy 20 KM

686 Silnik prądu stałego 2kW, 220V

687 Silnik prądu zmiennego, jednofazowy 1kW, 220V

688 Przetwornica jednowirnikowa 6AV; napięcie prądu stałego 24V, napięcie prądu zmiennego 100V, częstotliwość 12Hz

689 Przetwornica maszynowa dwutwornikowa 150VA, napięcie prądu stałego 24 V, napięcie prądu zmiennego 220V, częstotliwość 50 Hz

690 Statyczna przetwornica częstotliwości 90 VA przetwarzająca prąd zmienny o napięciu 220V i częstotliwości 50 Hz na prąd zmienny o napięciu 220V i częstotliwości 125 Hz

691 Urządzenie migowe z 40 przerwami na minutę

692 Transformator jednofazowy 45VA, 127, 110/11, 13, 15 V, 50 Hz; umieszczony w piątym rzędzie na stojaku 41

693 Transformator trójfazowy 10 kVA, 220/380, 220V, 50 Hz o układzie połączeń - gwiazda z wyprowadzonym punktem zerowym - trójkąt

694 Transformator z odczepami; 500VA, 220/50, 60, 70 V

695 Zespół prostowniczy np. typu Tm-24/2; zasilanie 220 V, odbiór prądu stałego o napięciu 24V i prądzie 2 A

696 Filtr elektryczny dla częstotliwości 75 Hz, np. typu JLR 1005

697 Wyłącznik, np.: trójbiegunowy, drążkowy, na prąd znamionowy 10A; napięcie znamionowe 500V

698 Odłącznik jednoprzerwowy trójbiegunowy typu OZ; 2- kolejny numer odłącznika

699 Wyłącznik pokrętny jednobiegunowy; 5- kolejny numer wyłącznika

Zestyk przekaźnika termicznego
700 a) roboczy
b) pomocniczy

Bezpiecznik
701 a) 1,7 A zabezpieczjący obwód na minusie napięcia 24V; bezpiecznik o kolejnej numeracji 2 umieszczony jest na trzeciej listwie bezpiecznikowej stojaka 24
b) 2A zabezpieczjący obwód prądu zmiennego o napięciu 220V umieszczony na szesnastym miejscu listwy bezpiecznikowej stojaka 22

702

Stycznik agregatu typu N 107-III-15 z sestykami roboczymi zwiernymi przerywającymi w stanie biernym przekaźnika (a) i pomocniczymi (b); na rys. c przykładowo podano
zestyki robocze zwierne w stanie czynnym przekaźnika

703 Przekaźnik podnapięciowy, np. typu REp-4 z fazy R wraz z zestykiem

704 Drugi w kolejności woltomierz prądu stałego, np.: typu VME 85 o zakresie od 0 do 250V; "-" i "+" -oznaczenia zacisków woltomierza

Woltomierz stykowy prądu stałego o zakresie skali 0 - 30V z oznaczonymi zaciskami "-" i "+"
o - zacisk wskazówki
705
d - zacisk napięcia dolnego
g - zacisk napięcia górnego

706 Trófazowy licznik energii elektrycznej, np. typu C1 sieci czteroprzewodowej 380/220V; zakres prądowy 10A

Odcinek izolowany z przewodami
707 a) toru 1
b) zwrotnicy 8

708 Szyna izolowana z przewodami i z przyciskiem szynowym umieszczonym w toku szyny nieizolowanej

709 Dławik torowy między odcinkami jednotokowym i dwutokowym

710 Dławik torowy między dwutokowymi odcinkami izolowanymi

711 Dławik torowy między odcinkiem izolowanym i nieizolowanymi tokami szyn

Przeniesienie obwodów elektrycznych na inny arkusz
712 a) dalszy ciąg obwodów 2 i 3 lub c i d wystepuje na arkuszu 3 lub 15 pod tymi samimi cyframi; 2 i 3 oraz c i d - koljne oznaczenie obwodów przerwanych
b) dalszy ciąg obwodu, np. 5 lub c wystepuje na tym samym arkuszu

713 729

