
Oznaczenia urządzeń 
zabezpieczenia ruchu kolejowego 

w tabeli zamknięć tablic zależności

Lp Oznaczenie Opis oznaczenia

362

Zablokowanie bloku i zmiana okienka 
a) na kolor czerwony 
b)na kolor biały 
liczby oznaczają kolejną czynność

363

Zablokowanie bloku i zmiana okienka 
a) na kolor czerwony 
b)na kolor biały 
liczby w nawiasach oznaczają kolejną czynność 
wykonywaną przez inną nastawnię

364
Blok zamknięty w położeniu zasadniczym 
przez przełożony drążek przebiegowy 
lub suwak

365

Zastawka elektryczna w położeniu 
a) uniemozliwiającym blokowanie 
bloku 
b)pozwalającym na blokowanie bloku.

366 Drążek przebiegowy przełożony. Liczby 
oznaczają kolejną czynność.

367

Drążek przebiegowy zamkniety 
w położenu zasadniczym przez 
odmienne położenie dźwigni zwrotnicowej 
lub wykolejnicowej

368
Drążek przebiegowy zamkniety 
w położenu zasadniczym przez 
przełożony inny drążek przebiegowy

369
Drążek przebiegowy zamkniety 
w położenu zasadniczym przez 
zablokowany blok

370 Dźwignia semafora przełożona

371
Dźwignia semaforowa zamknięta 
w położeniu zasadniczym wyłącznie przez 
inną dźwignię sygnałową

372 Dźwignia tarczy ostrzegawczej 
przełożona

373 Dźwignia tarczy zaporowej zamknięta 
w położeniu zasadniczym

374 Dźwignia tarczy zaporowej 
przełożona

375 Dźwignia tarczy manewrowej zamknięta 
w położeniu zasadniczym

376 Dźwignia tarczy manewrowej przełożona

377 Dźwignia sygnałowa semafora 
lub tarczy świetlnej przełożona

378

Dźwignia zwrotnicowa lub wykolejnicowa 
zamknięta w położeniu zasadniczym 
albo zamknięty klucz zamka 
zwrotnicowego lub wykolejnicowego 
w położeniu normalnym 
Zwrotnica lub wykolejnica zamknięte 
tym kluczem w położeniu zasadniczym

379

Dźwignia zwrotnicowa, wykolejnicowa 
lub ryglowa zamknięta w położeniu 
przełożonym albo zamknięty klucz zamka 
zwrotnicowego, wykolejnicowego 
lub dźwigni ryglowej w położeniu przełożonym 
Zwrotnica, wykolejnica lub dźwignia ryglowa 
zamknięta jest tym kluczem 
w położeniu normalnym.

380

Dźwignia zwrotnicy ochronnej 
zamknięta w położeniu zasadniczy 
albo zamknięty klucz zamka 
zwrotnicy ochronnej. Zwrotnica ta 
jest zamknięta kluczem 
w położeniu normalnym i ochronnym

381

Dźwignia zwrotnicy ochronnej 
zamknięta w położeniu przełożonym 
albo zamknięty klucz zamka 
zwrotnicy ochronnej. Zwrotnica ta 
jest zamknięta kluczem 
w położeniu przełożonym i ochronnym

382

Dźwignia zwrotnicowa jest zamknięta 
we wskazanym położeniu przez ryglowanie, 
lub z powodu uzależnienia kolejności 
lecz zamknięcie to w danym 
przebiegu jest wymagane.

383

Zwrotnica ochronna powinna 
znajdować się we wskazanym położeniu, 
lecz nie jest w tym położeniu zamknięta, 
aby nie wyłączać koniecznej 
równoczesności innych przebiegów

384
Zwrotnica powinna znajdować się we 
wskazanym położeniu, lecz 
nie jest w danym przebiegu uzależniona.

385
Klucz sygnałowy, przebiegowo- 
sygnałowy, zgody lub nakazu 
wyjęty z zamka zależności

386
Klucz sygnałowy, przebiegowo- 
sygnałowy, zgody lub nakazu 
utwierdzony w zamku

387

Klucz sygnałowy, przebiegowo- 
sygnałowy, zgody lub nakazu 
zamknięty w położeniu zasadniczym 
przez wyjęty inny klucz 
przebiegowo-sygnałowy, zgody 
lub nakazu.

388 Uruchomienie zwalniacza kluczowego

389

Dźwignia przebiegowo-sygnałowa 
dania nakazu lub zgody, zamknieta 
w położeniu zasadniczym lub 
przyciski przebiegowo-sygnałowe 
wyłączone

390

Dźwignia przebiegowo-sygnałowa 
dania nakazu lub zgody, zamknieta 
w położeniu przełożona lub 
przyciski przebiegowo-sygnałowe 
naciśnięte

391

Dźwignia przebiegowo-sygnałowa 
dania nakazu lub zgody, zamknieta 
inną dźwignią lub przycisk 
przebiegowo-sygnałowy 
wyłączony przez inny przycisk.

392 Powtarzacz blokowy wskazuje 
w okienku tarczkę czerwoną

393 Powtarzacz blokowy wskazuje 
w okienku tarczkę białą

394 Powtarzacz semafora ramiennego 
wskazuje sygnał "Stój"

395 Powtarzacz semafora ramiennego 
wskazuje sygnał "Wolna droga"

396
Powtarzacz odcinka obwodu szynowego 
wskazuje światłem białym, 
że odcinek jest wolny

397

Powtarzacz semafora świetlnego, lub 
tarczy ostrzegawczej świetlnej 
powtarza światło zielone 
"wolna droga"

398
Powtarzacz tarczy ostrzgawczej 
świetlnej powtarza światło 
pomarańczowe

399
Powtarzacz semafora świetlnego 
powtarza światło czerwone 
"Stój"

400

Powtarzacz tarczy manewrowej 
świetlenej powtarza światło 
niebieskie 
"Jazda manewrowa zabroniona"

401

Powtarzacz tarczy manewrowej 
świetlenej powtarza światło 
matowobiałe 
"Jazda manewrowa dozwolona"

402
Powtarzacz tarczy zaporowej 
świetlnej powtarza sygnał 
"Stój"

403
Powtarzacz tarczy zaporowej 
świetlenej powtarza sygnał 
"Jazda dozwolona"

 
 


