
Oznaczenia urządzeń Zabezieczenia Ruchu Kolejowego 
na planach sytuacyjnych. 

Lp. 131-236

Objaśnienie oznaczenia
Lp Oznaczenie Opis oznaczenia

131 Semafor jednoramienny wskazujący sygnał "Stój".

132 Semafor dwuramienny wskazujący sygnał "Stój".

133 Semafor jednoramienny wskazujący sygnał 
"Wolna droga".

134 Semafor dwuramienny wskazujący sygnał 
"Wolna droga".

135 Semafor dwuramienny wskazujący sygnał 
"Wolna droga ze zmniejszoną szybkością".

136 Latarnia semafora świetlnego ze szkłem czerwonym 
Światło czerwone się nie świeci.

137

Latarnia tarczy ostrzegawczej świetlnej 
lub semafora świetlnego ze szkłem 
pomarańczowym. Światło pomarańczowe się 
nie świeci.

138

Latarnia tarczy ostrzegawczej świetlnej 
lub semafora świetlnego ze szkłem 
zielonym. Światło zielone się 
nie świeci.

139 Latarnia semafora świetlnego ze szkłem czerwonym 
Światło czerwone się świeci.

140

Latarnia tarczy ostrzegawczej świetlnej 
lub semafora świetlnego ze szkłem 
pomarańczowym. Światło pomarańczowe się 
świeci.

141

Latarnia tarczy ostrzegawczej świetlnej 
lub semafora świetlnego ze szkłem 
zielonym. Światło zielone się 
świeci.

142
Latarnia tarczy manewrowej świetlnej 
ze szkłem niebieskim 
Światło niebieskie się nie świeci.

143

Latarnia tarczy manewrowej świetlnej 
ze szkłem matowobiałym 
a tarczy zaporowej świetlnej 
i wskaźnika W3 świetlnego 
ze szkłem białym światło 
się nie świeci.

144
Latarnia tarczy manewrowej świetlnej 
ze szkłem niebieskim 
Światło niebieskie się świeci.

145

Latarnia tarczy manewrowej świetlnej 
ze szkłem matowobiałym 
a tarczy zaporowej świetlnej 
i wskaźnika W3 świetlnego 
ze szkłem białym światło się świeci.

146 Semafor jednoramienny

147 Semafor dwuramienny

148 Semafor czynny wyłącznie jako dwuramienny

149 PUSTY PUSTY

150

Semafor jednoramienny z kontaktem 
ramienia zamykanym w położeniu wskazującym 
sygnał "Stój", w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych

151

Semafor jednoramienny z kontaktem 
ramienia zamykanym w położeniu wskazującym 
sygnał "Wolna droga", w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych

152

Semafor dwuramienny z kontaktami 
ramion zamykanymi w położeniu wskazującym 
sygnał "Stój", w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych

153

Semafor dwuramienny z kontaktami 
ramion zamykanymi w położeniu wskazującym 
sygnał "Wolna droga", w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych

154
Semafor jednoramienny ze sprzęgłem 
elektrycznym ramienia, w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych.

155
Semafor dwuramienny ze sprzęgłami 
elektrycznymi ramion, w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych.

156
Semafor czynny wyłącznie jako 
dwuramienny ze sprzęgłem 
elektrycznym ramion

157 Semafor dwuramienny z latarnią 
sygnału zastępczego Sz.

158
Semafor dwuramienny z napędem 
elektrycznym, w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych.

159 Mostek sygnałowy dla 
jednego semafora

160 Mostek sygnałowy 
dla kilku semaforów.

161 Tarcza ostrzegawcza dwustawna

162 Tarcza ostrzegawcza trzystawna

163
Tarcza ostrzegawcza trzystawna 
z ruchomą tarczą i  
nieruchomą strzałą.

164
Tarcza ostrzegawcza trzystawna 
z nieruchomą tarczą i  
ruchomą strzałą.

165 Tarcza ostrzegawcza nieruchoma

166

Tarcza ostrzegawcza z kontaktem 
zamykanym w położeniu pionowym 
tarczy, w nastawniach mechanicznych 
i ręcznych.

167

Tarcza ostrzegawcza z kontaktem 
zamykanym w położeniu poziomym 
tarczy, w nastawniach mechanicznych 
i ręcznych.

168
Tarcza ostrzegawcza z napędem 
elektrycznym w nastawniach 
mechanicznych i elektrycznych.

169

Tarcza ostrzegawcza dwustawna 
ze sprzęgłem elektrycznym 
w nastawniach mechanicznych i  
ręcznych.

170

Tarcza ostrzegawcza trzystawna 
ze sprzęgłem elektrycznym tarczy 
i strzały, w nastawniach 
mechanicznych i ręcznych.

171

Semafor dwuramienny z tarczą 
ostrzegawczą ze sprzęgłem  
elaktrycznym, umieszczoną 
na słupie semafora i odnoszącą 
się do następnego semafora.

172

Semafor dwuramienny i tarcza 
ostrzegawcza ze sprzęgłem 
elektrycznym na odzielnym słupie 
odnosząca się do następnego 
semafora.

173 Tarcza zaporowa w położeniu 
zasadniczym "Stój".

174 Tarcza zaporowa w położeniu 
zasadniczym "Jazda dozwolona".

175
Tarcza manewrowa mech. 
w położeniu zasadniczym 
"Jazda manewrowa zabroniona"

176
Tarcza manewrowa mech. 
w położeniu zasadniczym 
"Jazda manewrowa dozwolona"

177 Semafor świetlny dwustawny

178 Semafor świetlny trójstawny.

179 Semafor świetlny trzykomorowy 
czynny wyłącznie jako dwustawny.

180 Semafor świetlny trzysrawny 
z sygnałem zastępczym.

181

Semafor odstępowy blokady samoczynnej 
trzystawny, wskazujący w położeniu 
zasadniczym sygnał 
"Wolna droga"

182 Semafor odstępowy blokady samoczynnej 
trzystawny, wskazujący sygnał "Stój"

183

Semafor odstępowy blokady samoczynnej 
trzystawny, wskazujący sygnał 
"Przejazd dozwolony, nastepny semafor 
wskazuje sygnał"Stój".

184 Semafor sześciokomorowy z tarczą 
manewrową (Tm) i sygnałem zastępczym (Sz)

185 Głowica semafora świetlnego 
umieszczona na słupie trakcji elektrycznej.

186
Tarcza ostrzegawcza dwustawna 
świetlna, wskazująca sygnał 
"Semafor wskazuje sygnał "Stój".

187
Tarcza ostrzegawcza dwustawna 
świetlna, wskazująca sygnał 
"Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę".

188

Tarcza ostrzegawcza świetlna 
trzystawna, wskazująca sygnał  
"Semafor wskazuje sygnał 
"Wolna droga"

189
Tarcza ostrzegawcza świetlna 
trzystawna, wskazująca sygnał  
"Semafor wskazuje sygnał "Stój"

190

Tarcza ostrzegawcza świetlna 
trzystawna, wskazująca sygnał  
"Semafor wskazuje sygnał 
"Wolna droga ze zmniejszoną prędkością"

191
Semafor świetlny trójstawny 
z tarczą ostrzegawczą świetlną  
na słupie semafora.

192

Semafor świetlny trójstawny 
z tarczą ostrzegawczą świetlną  
na słupie semafora 
i sygnałem zastępczym Sz.

193
Tarcza zaporowa świetlna 
na wysokim słupie 
w położeniu zasadniczym "Stój".

194

Tarcza zaporowa świetlna 
na wysokim słupie 
w położeniu zasadniczym "Jazda dozwolona" 
(typ starszy).

195
Tarcza zaporowa świetlna niska 
w położeniu zasadniczym "Stój" 
(typ starszy).

196 Tarcza zaporowa świetlna 
w położeniu zasadniczym "Stój".

197 Tarcza zaporowa świetlna 
w położeniu zasadniczym "Jazda dozwolona".

198
Tarcza manewrowa świetlna niska 
w położeniu zasadniczym "Jazda 
manewrowa zabroniona".

199
Tarcza manewrowa świetlna niska 
w położeniu zasadniczym "Jazda 
manewrowa dozwolona".

200

Tarcza manewrowa świetlna 
na wysokim słupie 
w położeniu zasadniczym "Jazda 
manewrowa zabroniona".

201 Tarcza rorządowa

202 Tarcza rozrządowa świetlna

203 Wskaźnik W1

204
Wskaźnik W2a 
a) na słupie semafora ramiennego 
b) na odzielnym słupie.

205 Wskaźnik W2a na słupie 
semafora świetlnego.

206
Wskaźnik W2b 
a) na słupie semafora ramiennego 
b) na odzielnym słupie.

207 Wskaźnik W2b na słupie 
semafora świetlnego.

208 Wskaźnik W3 do semaforów 
ramiennych

209 Wskaźnik W3 do semaforów 
świetlnych

210 Wskaźnik W4

211 Wskaźnik W5

212

Wskaźnik W8 
a)należy zmiejszyć szybkość jazdy 
do 30 km/h 
b)należy zmiejszyć szybkość jazdy 
do 15 km/h

213 Wskaźnik W11a na zewnątrz toru.

214 Wskaźnik W11a na międzytorzu.

215 Wskaźnik W11b na zewnątrz toru.

216 Wskaźnik W15, semafor 
ustawiony po prawej stronie wskaźnika.

217 Wskaźnik W15, semafor 
ustawiony po lewej stronie wskaźnika.

218 Wskaźnik W18

219 Wskaźnik W19

220 Wskaźnik W20

221 Wskaźnik W21

222

Szafka kablowa w nastawni 
Gr1 z dwiema głowicami kablowymi 
jedna z 10 zaciskami 
druga z 20 zaciskami

223

Szafka kablowa 1 stojąca na zewnątrz 
nastawni z 3 głowicami 
jedna głowica z 10 
druga z 20 i trzecia z 40  
zaciskami

224 Garnek rozdzielczy kablowy z 24 zaciskami.

225 Mufa kablowa przelotowa

226
Kabel blokowy nr1. 
19 żyłowy, z 2 żyłami zapasowymi 
o przekroju żył 1mm2 i 100mm długości.

227
Kabel nr 2 do odcinków izolowanych 
10 żyłowy, z 5 żyłami zapasowymi 
o przekroju żył 1 mm2 i długości 50mm

228

Kabel nastawczy nr 3,  
27 żyłowy, z 7 żyłami zapasowymi 
o przekroju zył 1,5 mm2 i długości 
400mm

229
Kabel telefoniczny nr 10. 
40 czwórkowy. Każda z żył o średnicy 
0,5 mm i długości 800 m

230
Trasa kablowa z garkiem 
rozdzielczym i szafką kablową stojącą 
na zewnątrz nastawni.

231 Trasa pędniowa do napędu 
zwrotnicowego ze zwrotem załomowym.

232
Trasa pędniowa podziemna do rygla 
zwrotnicowego ze zwrotem 
załomowym

233 Trasa pędniowa podziemna do semafota 
ze zwrotem załomowym

234 Trasa pędniowa ze zwrotem odchylnym

235

Trasa pedniowa składająca się 
z 2 pędni do których dochodzi 
trzecia pędnia podziemna 
ze zwrotem załomowym

236
Trasa pędniowa składająca się 
z 1 pędni, do której dochodzi 2-ga 
pednia od napedu zwrotnicowego

 
 


