
Oznaczenia Urządzeń 
Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego 
w Nagłówkach Tablic Zależności.

Lp. Oznaczenie Objaśnienie oznaczenia

323

Blok początkowy Po i blok końcowy Ko 
a)Blok Po z zastawką pomocniczą 
bez opórki i zastawką czasową 
oraz zawórką początkową 
b)Blok Ko z zastawką pomocniczą 
bez opórki i zawórką końcową 
oraz elektryczą zastawką li- 
niową z wyłącznikiem zastawki.

324
Bloki nakazu 
a)Bloki otrzymania nakazu On z zawórkami 
b) Blok dania nakazu Dn z zawórką.

325

Bloki nakazu z przymusem zwrotu nakazu 
a)Bloki otrzymania nakazu z  
zastawkami pomocniczymi bez opórki 
i zastawkami czasowymi oraz 
z zawórkami i przymusem zwrotu nakazu 
z zawórką przeciwwtórną. Pzn 
oznacza przymus zwrotu nakazu 
b) Blok dania nakazu

326

Blok dania zgody Dz i bloki otrzymania 
zgody Oz 
a)Blok Dz z zawórką 
b)Bloki Oz z zawórkami

327

Blok dania zgody Dz i bloki otrzymania 
zgody Oz z przymusem zwrotu zgody 
a)Blok Dz z zawórką 
b)Bloki Oz z zastawkami pomocniczymi 
bez opórki i zastawkami 
czasowymi oraz z zawórkami i z przymusem 
zwrotu zgody, z zawórką 
przeciwwtórną

328

Blok dania zgody Dz i bloki otrzymania 
zgody Oz z przymusem zwrotu zgody 
a)Blok Dz z zawórką 
b) Bloki Oz zastawkami pomocniczymi 
bez opórki i zastawkami czasowymi 
oraz zawórkami. Blok dania nakazu 
Dn z zastawką pomocniczą 
bez opórki, ze zwalniaczem pomocniczym i  
zawórką oraz elektryczną zastawką 
zatrzaskową jako przymusem zwrotu zgody.

329

Blok przebiegowy utwierdzający Pu 
Blok Pu na prąd stały z przedłużonym 
prętem przyciskowym i zawórką 
przebiegowo-sygnałową, odblokowywany 
samoczynnie po przejściu ostaniej osi 
pociągu za odcinek izolowany.

330

Blok przebiegowy utwierdzający na 
prąd stały Pu i zwalniacz kluczowy 
przebiegu

Blok Pu na prąd stały z przedłużonym 
prętem przyciskowym, z zawórką 
przebiegowo-sygnałową, odblokowywany ręcznie 
za pomocą zwalniacza kluczowego

331 Powtarzacze blokowy i sygnałowy

332 Powtarzacze sygnałowe

333
Powtarzacze kontroli zajętości torów 
w urządzeniach DUN, w zależności 
od kierunku jazdy (kolor czerwony)

334 Powtarzacze 
tarczy manewrowej i tarczy zaporowej

335
Powtarzacze odcinka 
izolowanego zwrotnicowego 
i torowego

336

Powtarzacz otrzymania lub dania 
pozwolenia na przebieg w urządzeniach 
DUN, w zależności od kierunku jazdy 
(kolor zielony)

337

Powtarzacze sygnału zastępczego 
Powtarzacz sygnału zastępczego na  
semaforze A 1/2 z przyciskiem oraz 
z powtarzaczem otrzymania nakazu 
nastawienia sygnału zastępczego semaforze R 1/2

338 Powtarzacze żądania zgody. Powtarzacz 
żądania zgody e2 z przyciskiem

339

Powtarzacz kontroli utwierdzenia 
przebiegów, w zależności od kierunku 
jazdy w urządzeniach DUN 
(kolor biały)

340

Klucze zwrotnicowe 
a)w skrzyni kluczowej zamkami 
pojedynczymi 
b) w skrzyni kluczowej z zamkami 
podwójnymi lub na ławie nastawnicy

341

Klucze wykolejnicowe i dźwigni ryglowych 
a) w skrzyni kluczowej z zamkami pojedynczymi 
b) w skrzyni kluczowej z zamkami 
podwójnymi lub na ławie nastawnicy

342

Dźwignie zwrotnicowe i wykolejnicowe

Dźwignia zwrotnicy nr 4 posiada 
elektryczną zastawkę dźwigni

Zwrotnica nr 5 posiada napęd z kontrolą iglic 
Dźwignia wykolejnicowa 6 i dźwignia 
wykolejnicowa Wk1 posiadają 
kolejność przestawiania

343

Dźwignie ryglowe

Dźwignia ryglowa 1 ryglująca zwrotnicę 
nr 1 w położeniu + i dźwignie 
ryglowe 2 i 3 sprzężone, ryglujące 
zwrotnicę nr 2 w położeniu + i - 
Dźwignia ryglowa 4 rygluje tylko 
parę iglic a/b +

344
Dźwignie ryglowe sprzężone, zamykane 
na zamki zależności i ryglujące 
zwrotnicę nr 1 w położeniu + i -

345
Przycisk zwrotnicowy w nastawnicy 
elektrycznej przekaźnikowej 
dla zwrotnicy nr 2

346

Przycisk zwrotnicowy w nastawnicy 
elektrycznej dla zwrotnicy nr 2,  
posiadającej urządzenie do miejscowego 
przestawienia

347
Kolejność przekładania drążków 
przebiegowych. Przełożenie drążka d  
jest zależne od przełożenia drążka a1 lub a2

348

Drążek przebiegowo-sygnałowy dla 
zamknięcia przebiegu i dania sygnału 
na tarczy świetlnej manewrowej 
Tm1 na tor 2 lub tor 3

349

Dźwignia przebiegowo-sygnałowa nastawnic 
elektrycznych dźwigniowych dla przebiegu A1 
i przebiegu A2 z przekaźnikami otrzymania  
nakazu

350 Przycisk przebiegowo-sygnałowy dla przebiegów 
A1, A2/3, A2/5 i A2/7

351

Dźwignia sygnałowa A1 i dźwignia sygnałowa 
A2 posiadająca zamki zależności 
z których klucz jest wyjęty. 
Obie dźwignie nastawiają  
za pomocą wspólnej pędni sygnały 
na semaforze i na tarczy

352

Dźwignie sygnałowe dla semaforów 
C2, D1, D2, tarczy zaporowej Tz1, tarczy 
manewrowej Tm3 i tarczy ostrzegawczej ToD, 
przy czym położenie dźwigni ToD 
jest zależne od przełożenia dźwigni D1 lub D2

353

Dźwignie sygnałowe A1 i A2 z kontaktami 
dźwigni sygnałowych i zapadkami przeciwzwrotnymi

Dźwignia sygnałowa B z elektryczą zastawką 
dźwigni.

354
Dźwignia sygnałowa B z zapadką przeciwzwrotną 
Do semafora odnosi się tarcza ostrzegawcza,  
która jest nastawiana z nastawni.


