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z grupowym semaforem wyj/;lzdowym na szlak
taki występuje), przeznaczone do współpra
cy z urządzeniami stacyjnymi różnych typów.
(jeżeli

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są
ogólne wynagania i badania dotyczące d w u kie·runkowej samoczyn ne j blokady liniow ej typu
JZB-lll, które j urządze nia instalowane są przy
tco:e przeznaczone d o pracy na wolnym powietr zu :",,- zakresie t emperatur -40--:-- + 70°C.
''IV dah; ~ e.i tr e śc i stosowane jest sk rótowe oznaczenie saJl1.oczynnej blokady liniowej JZB-111 sbl.
U rzqdz?nia sbl opracowano na podstaw ie licencji
szwedzkiej fi'my LM Ericsson.
1.:? Z~, jscs stosowania normy. Norm ę stosuje się
7~;" kresi e prcdukcj i , montażu i e ~~sploat2cji wszystl;:ich urzą dzeń wchodzących w skład sbl JZB- lll ,
\v t y m również do u rzą d zeń sygn:11izacji zbliż a nia
od dalania typu JZJ - 111 (szo) .
','/

1.2. O l

eśl cni a

L ~;.I . Blokm!a liniowa d,,,'ukierunkowa blokada działaj ą ca identycznie dla obu kier unków ruchu
pociqgów po tym samym torze.
W zalcżncści od p Cltrzeb kieru nek ten moż e być
~ómic n i ony p rzez dyżurnych ruchu na obu krańco
'-'. )ich posterunkach ruchu.

1. 3 . ~ . Blc-Imd8! liniowa bez sta nu neutralnego - ,
blokada, w której urzą dzenia pozostaj ą włą czone
db danego kierunku ruchu do m omentu otrzym a n ia polecenia zmiany k ierunk u ruchu n a szlaku.
1.3.3. Posterunek odstępowy - samoczynny posLCl'un e k ruchu zlokalizowany w odpowiednim
punk cie szlaku, składając y się z kompletnej szafy
t oro'Nej z podłączonymi do niej elementami obwodu t orowego dowolnego typu i z semafora od-

1.3.5. S t an zasadniczy sbl - stan, w którym nie
ustawiono p r zebiegu w yjazdowego, szlak jest wolny, semafory odstępowe dla ustawionego k ierunku
wyświetlają sygnał "Stój", a dla przeciwnego kier unku w ygaszone. Natom iast grupowy semafor
w yja-,;dowy na szlak z sbl wyświetla sygn ał "Stój "
niezoJeżnie od kierun ku ustawienia.
CHi. S·ygnalizacja zbliżania i oddala nia typu
JZ.J-l11 - system szo typu J ZJ-111 przeznaczony
:ie~t do sygnalizowania n a stacji sta nu (woln y lui:>
zajęty) od s tę pów blokow ych szlaku w celu informowania dyżurn ego ru chu o zbliżaniu i oddalcm iu
si ę pojo.zdó\" szynowych. System ten pracuje
równolegle z sbl i niezal eżnie od niej.

- jednostka u r zą 
systemu zblok c)'.van qt~ , ;'m Ol1towa na w typowej obudowie, sprawdzon a i za plombowana przez wy twórcę.
1.3.7. Z estaw

1.3.8. Sygnał pozwolenia - informacja zezwalalair,ca na z mianę k ierunku ruchu, przeka zywana
w' ;ostaci kodowan ej od st ac ji aktualnie wyjazd :::\\ e j przez wszystkie posterunki odstępowe do stacji aktualnie w jazdowej.

1.3.9. Informacja - rozkaz wyświetlenia sygnalu
;će zwalającego informacj a przekazywana w p ostaci kodo\vanej do urządzeń sbl włąc z31 ąc ych
sygnał zezwa laj ący na semaforze.
1.3.10. Po zos ta łe Ck i'cśl ::-nia
'.; g F;:~c;r,isów
sygnalizacj i n a PKP.El.
2.

stępowego .

1.3.4. Powią zanie sbl z urządzeniami stacyjnymi
- urząd ze nia zlokalizowane na stacji (w przekaż
nikowni lub w szafie obok przekażnikowni) wraz

przekaźnikowy

dzeń wevvnętrznych

W

skła d

ZESPOŁY

I ELEMENTY

systemu JZB-111

wchodzą nastę pując e

główne zespoły:

-

przekaźniki

zabezpieczeniowe typu JRF,

Zgło szon a przez Zakład y Wvtwó r cze U rządzeń. Sygn alizacyjnych w Katowicach
Usta n owion a przez Ministra Koml'ni ka 0ji dnia 7 listopa da) 979 r. jako n orma ohow ią 
zu ją c a od dnia 1 styczn ;a 1981 r. (Dz . Norm. i Miar nr 7/1980, poz. 40)

WY DAWN ICTWA NORMALI Z ACYJNE 1980. Wpł yw do WN 3.5.80.
D r uk ukońc z o no w e wrze ś niu . Obj. 0 ,95 a. w . Nakład 3700 -;-·12 egz .

Oddano

do

składu

6.6.80 .
ZGT- 3 - 1740

2
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-

elektroniczne przekaźniki torowe,
zestawy przekaźnikowe typu BCH i ECH,
elektroniczne migacze,
zestawy bezpiecznikowe - sygnalizacyjne,
wtykowe kable połączeniowe,
szafy torowe.

Szczegółowe

wykazy odmian gównych zespołó w
system u sbl JZB-ll1 podaj e d okumentacja konstrukcyjna.

3. WYMAGANIA
3.1.

Działa nie

3.1.1.

samoczy nnej blokady liniowej

Urządzenia

sbl typu JZB-l11 powinny

działać

tak, aby sbl była :
a ) dwulcierunkowa,
b ) symetryczn a,
c) bez stanu n eutralnego.

3.1.2.

Urządzenia

wiać włą c zenie

sbl JZB- l11 powinny umożli
blokady tylko w j ednym żądanym

k ier unku.
3.1.3. Sygnał pozwolenia na zmianę kier unku sbl
p owinien być wysyłany w kierunku zgodnym
z ust aw ionym.
rozkazy do wyświetlenia
3.1.4. InfOl'macje semaforów n a sygnał zezwala jący powinny być
wysyłane w k ierunku przeciw n ym ni ż ustawiany
kj~runek ruchu.
":.1.5. Warunek wyświetlenia sygnału zezwalają
cego n a semaforze ods t ępowym . Wyświe tlenie sygnału zezv/alaj ącego na semaforze odstępowym
p owinno być możliwe tylko przy niezaj ętym obwodzie tor owym, w cho dz ącym w skład danego od-s tę pu
blokowego oraz nastaw ieniu sygn aiOw
zezwalaj ąc ych wykon ywanym przez p ersonel obsługi (dyż u rny ruchu , nastawniczy) lub w p rzypadku ruchu poci ągó w po t orze w ustawion ym
kierunku .
3.1.6. Zmiana świ ateł semafora odst ępowego.
W cZ83ie juzdy poc iągu zmiana sygna łu zezwaluj ':1cego n a sygnał "St ój" powinna nas tę pować po naj ech aniu pociągu pi erwszą osią na odcine k izolo'.-" a ny, rozpoczynający się 15-;.- 30 m za danym
semaf orem.
3.1.7. Zmiana kierunku ustawienia sbl
przeprowadzana tylko wtedy, gdy:

może być

a) szlak jest wolny,
b) stacja A nie ustawiła semafora wyjazdowego
na sygnał zezwalający,
c) stacja B żądająca zmiany otrzymuj e sygnał
pozwolenia na zmianę,
d) nie odbywa się proces zwalniania sbl podczas
wj azdu pociągu na stację B,

e) semafory w jazdowe stacji A wyświetlaj ą sy"Stój ".
Sytuację ruchową p oka zano na rysunk u.

gna ł

st.A

st.B
0-ł

L

0-ł

I

Rf-<D

Af-<D

L

([)-1 B

CD-1F
I

I

R f-<D

Cf-<D
I~N 79/.1506

m

L , R - semafory ods t ępowe, A, B - semafo ry w yjazdowe
n a stacjac:h, C, D - semafory wjazdowe, F
grupowy
semafor wyjazdowy na szlak sbl

3. 1.8. IV!ożliwość stosowania sem afora wj a zdowego na szlak. Układy sbl powinny um o żliwiać rozwiąz ania z zastosow a niem grupowego semafora
wyjazdow ego na szlak z sbl lu b bez tego semafora_
3.1.9. Uz ależnienie mi. ędzy semaforem wy jazdoi. wjazd owym na szlak. Międ zy semaforem
\vyjazd.Twym a wjazdowym na s zlak powinno by ć
v"y . · ~

na stępuj ąc e uz a leżn i enie sygnałów:
j e ż e li na semaforze wjazdow ym na szlak podany jest sygnał "Stój " , to nie p owinno być m ożli
we n astawien ie sygna ł u zezwal &j ą ccgo n a żadnym
z semaforów w yjazdowych; semafor y te p ow inny
wskazy""-v ać sygnał "Stój";
- je żeli na semaforze wja zd ow ym na szlak jest
świa tło pomarańczow e lub zielon e, t o powinno być
możliwe wyświetl enie na sem afor ze wyjazd owym
sygn ał u ze zwalaj ą cego na j a zdę .
_

__

o

3.1.10. Sy gnały n a s emnfol'ze w j azdowym n a
szlak. W stan ie zasadniczym na semafo r ze wj azdov:ym m:. szla k p ovvin ie n być \'l )'świetlony sygnał
"Stój" ; p o v/ yświe t laniu sygn ału z e zwalają c e gD
po',vinna być możliwość w nastaw ni z:nia ny t ego
sygn<J.u n a " S t ój " .
3.1.11. Uzdeżni eni. e między semaforem wy ja zJ.&VvyiU a picl"l,",1szym semafore m mlstęllfH.wym . Na
s~ 'ólcji bez semaf ora wjazdowego n a szlak n astaw ienie sy gn alu zezwalaj ąc e go na semafor ze w yj8.zdQ'.,vym p owinno być uzal eż ni e ni e od stanu
p ierwszego odst ępu sbl i sygn a ł u na p i er vs<:ym
se maforze oastępowym , tak jak poda no 'IN 3.1. 9.
3.1.12. Obstuga i sygnalizacj a na pul picie

3.1. 12.1.
stacji A

Usb w i eni ,~

p rze biegu wyjazdowegD ze

przebiegu + koniec przebiegu (semafor
wjazdowy po danym torze)
pocią g

początek

+

3.1.12.2.

Zamknięcie

3.1.12.3.

Odwołanie zamknięcia

szlaku (stop)
przycisk sbl + stop

przycisk sbl

szlaku (stop)

+ zwolnienie

BN -79/3506-34

3.1.12.4. Zmiana kierunku sbl

wyświetlenie

a) przez ustawienie przebiegu wyjazdowego wg

łów

b) bez ustawienia przebiegu wyjazdowego
przycisk sbl + pociąg
3.1. 12.5. Używanie przycisków. Obsługa i sygnalizac ja na pulpicie wg 3.1.12.1--;--3.1.12 .4 pow inna
być dwuręczna, tzn. dla wydania jakiegokolwiek
rozkazu należy użyć dwu przycików jedn oc ześ nie.
3.1.1:5.
z sbl)

Sygnalizacja
wg tabl. 1.

na

pulpicie

(powiązan ie

Tablica 1
---------

-

------ - -

---

A

-----~

<== ©<l © ~
L -_ _

~

2

1

3

4

-------------------~

Przekł am an i e

CM

Sygnał

pozwole n ia na zmianę
kierun ku sbl
K ierunek sbl z B do A
Ki erunek sbl z A do B
Zamknięcie szlaku
Ządan ie zmian y k ierun ku

z
B

B
C
BM

1----

3.2.

światło białe.
czerwone .

Z M -

. - - -- - - --

Dzi ała nie

:3.4.3. Przepalenie żarówek. Po przepaleniu ża
rówki sygna łowej światła zielonego lub pomarań
czov;ego na danym semaforze odstę pow ym p owinn o si ę samoczynnie wyświetlić ś wiatło czerwone.

3.4.'1,. Zanłk światła czerwonego. Jeżeli na semafor ze c dstępowym zgaśnie światło czer-wone, t o
powinno się wyświ etlić ś wiatło czerwone na semaforze p oprzednim.

Szlak

świat le;

3.4.2. Uszkodzenie migacza świateł. Po uszkodzeniu układu migacza podczas wyświetlania światła
zielon ego migającego (ty lko dla sbl czterostawnej)
lub pomarańczowego migającego (tylko na ostatnim posterunku odstępowym) na dany m semaforze odstępowym p owinno się samoczynnie wyś w ietlić ś ,v iatło czerwon e.

8

(j)

2

13 C -

na semaforach odstępowych sygnaaktualnym warunkom ru-

odpowiadających

chowym.

3.1.1 2.1 ,

1

3

sy gnalizacji

I
I

I

ŚWiatłO_ZieI0l_1e.I
św ia tło migające .

-

zbliżania

i oddalania

3.2.1. Liczba OGst ępów, których s ta n jest sygnalizowany. O zbl iża niu i oddalaniu si ę p ociągu,
na stacjG rowin n a być przekazywana infoHl12cja
z C;;(~:: ci szlaku obejmującego co naj m n iej trzy odcin.ki c dstę powe znajduj ące się n a j bli żej óne j
stacji.

3.2.2. Informacja z bli ża'nia i oddala n ia pCcl. ągu
powinn a być sygnalizowana w nasta wni w ykonawczej i powtórzona w nastawni dysponującej (jeżell
obi\..: nastawnie i stnieją), w kształcie szczelin lub
punktó\'l świetlnych na pulpicie nastawczym lub
śVlie tlnym w kolorach:
a) bia łym p r zy zwolnionym ods t ępie,
b) czer wonym -- przy zajętym o ds tęp i e .
3.3. Działanie obwodów torowych. Obwód tor owy powinien działać prawidłowo przy jednostko""ej opornośc i podtorza o wartości co najmniej
l Q/km. Natomiast bocznikowanie obwodu torowego powinno być zapewnione przy oporności bocznikowania nie większej niż 0,06 Q.

3.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa działania sbl (fail-safe)
3.4.1. Zanik napięcia. Po zaniku i powrocie napięcia zasilania urządzenia sbl powinny zapewnić

3.4.5. PrzYl)adkowe czasowe zwarcia obwodu torowego vv danym o dstępie blokowym na szlaku
powinno p::J\'lOClO'vV3Ć oslonięcie tego ods tępu sygn8 ~cm "Stój" na czas trwania tego zwa rcia.
Po usunięciu tego zwarcia urządzenia sbl powinny zapevmić wyświetlenie na semaforach odstępo 
wych sygnałów odpow-iadaj ących aktualnej sytuacji ruchowej .
3.4.6. O bniżenie poziom u sygnału gener()wanego
d owolnym ge ner atm:ze nadajnika TF'SC poniżej
5,5 V pOi?iinno spowodować wyświetlenie światła
czerwonego na danym posterunku cdstęp0\vym dla
ustaY/ioneg,) kieru n ku niezależnie cd Clktualnego
stanu sbl. (-raz \ mi er:':lożliwić z:r.nia n ę k ierunku sbl.

VI

3A.7. U:ozkoclzenie obwodu toroweg'o PC;":, inl10
uszkodzonego Dcbt ępu dla
lwtE\\vionego kierun k u sygnałem " S tój" niezależnie
od c.~':.t) 8.1nego stanu sbl oraz l.mie możliwić zmitmę
kierunku sbl.
spowr;dować os łon ię cie

3.4..8. Przepalenie się ża rówek w k omorze światła

wjazdowym powinno
E;iJOwodo\-vać włączenie samoczynne obw odu czer-·
w on ego światła na semaforze przeclstacyjnym
(osh::tni semafor sbl) .

CZBl"t'Volleg ') n a semaforze

3.4.9. Przepalenie si ę żarówek w k omor ze światła
czerwonego na pierwszym sem aforze odsłępowym
powinno uniemożliwiać podanie sygnału zezwala-o
jącego na semaforze wyjazdowym albo powo dować
sa mG czynną zmia nę sygnału ze zwalające go na sy gnał "Stój".
3.5. Wymagania elektryczne

:1.5 .1. Połącz~nia elektryczne podzespd ów p owinny być zgodne ze schematami montażowymi
dokumen tacji konstrukcyjne j.

BN -79 /3506-34
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3.5.2. Zasilanie. Urządzenia sbl powinny pracob ez zakłóc eń i uszkodzeń przy zmianach napięcia zasilania w granicach od + 10010 do -15%
napi ęcia znamionowego oraz częstotliwości sieci
50 Hz ± 2%.
3.5.3. Wytrzymałość elektryczna izolacji. Izolacja
między częściam i wiodącymi prąd a obudową oraz

wać

mi ę dzy

częściami

wiodącymi

prąd

między

3.5.4. Oporność izola cji powinna być zgodna
z wartości a mi podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej lub w aru n kach odbioru a lbo instrukcjach
odbior u dla odpowiednich zespołów i elementów.
3.5.5. Ochron •• pr zeciwp ora żeni owa . System sbl
powinien być przystosowany zarówno do grupowego, jak i indyw idualn ego u szynienia słupów
t r a kcyjnych, a pozostałe u rządze nia p owinny być
dostosowane do u ziemienia lub uszynien ia.
3.5.6. Za bezpieczenie przed wyładowaniami atiliosferycznyrrli. W przypadku zasilania sbl za pomocą linii n apowietrznej urzą dzenia zasilające
i apara tu ra sbl p ow inny być zab ezpieczone przed
wyla dow aniami i przepięciami atmosf eryczn ymi.
J .5.7. Dzia łan i e podzespołów sbl. Podzespoły sbl
powinny dzi ałać zgodnie z przedmiotowymi instrukc jami kontroli.
4. BADANIA
badań

4.1.1. Badania kompletnego podzespołu wykonywane w za kład zie p rod uk cyjnym. Bada niom wg
tabl. 2 należy poddać każdy wyp rodukowany p odzespół, spra wdza jąc z go dn ość \'V'ykona nia z dokume nta cj ą oraz z odpowiednimi instrukcj ami lub
n ormami.
Sprawdzony podzes pół powinien mieć znak k ontroli jakości .
Niektóre podzespoły, jeżeli przewiduje dokumentacja, powinny mieć dołączony protokół z b a dań.

Tablica 2

Nazwa badania

· Oględziny podzespołów
I 2 S prawd zen ie połączeń
1\

I

I

I

Próba wyt r z ymałości
I elektry cznej
4
Pomiar oporu izolacji
5 Działanie podzespo1ów

l

O pis badań
wg

lW~magama wg

4.2.1.1
4.2 .1.2

3.5.5, 3.5.6
3'.5.1,

4.2.1.3
4.2.1.4

3.5.3
3.5.4l

4.2.1.5

3.5.2., 3.5.7

3

I
i

I sbl

ta.cj ą t ech ni c zno-rucho 'v~ .

Tablica 3

sobą

powinna wytrzymać bez przebicia napięcie probiercze o wa rtości podanej w dokumentacji konstrukcyjnej lub w w arunkach odbioru albo instrukcjach odbioru dla odpowiednich zespołów i elementóvv' .

4.1. R odza je

4.1. 2. B adania wykonywane w teren ie po zamont owaniu pod zes połów na obiekcie. Badaniom wg
tabl. 3 nal eży p o ddać zmontowany obiekt, sprawd z aj ąc dzi ała nie u rzą dzeń sbl zgodnie z d okumen-

Na zwa badania

I Opis badań
wg

2
3

4

5I
,
6

71
8

9

Oględziny
zmontowanych urz ąd zeń w terenie
Spr awdzen ie d z iałania
sbl
S prawdzenie dzia łan ia
sbl w stanie zasadniczym
Sprawdzenie dzi ał an ia
sbl przy u stawion ym
przebiegu
wyjazdowym
S pr awdzen ie d ziałan ia
sbl przy jeździe pojazd u sz ynowego
Spr awdzenie d zi ał an ia
sbl przy p r zeprowadzeni u zmiany kierunku sbl
Spr awdzenie
obsługi
pu lpitu
Sprawdzenie sygnalizac ji na pulpicie
Sprawdzenie
bezpie czeń s twa działa n ia sbl
przy po w st ał ej usterce :
a) zanik napięcia
b) uszkodzenie migacza
c) przepalenie ża
rówki dla syg-

n ału

zezwalają

cego

semafora

4.2.2.1

lI

Wymaganie
wg
3.1.8, 3.5 .5.

3.5.6

I

4.2.2.2

3.1.1 a)-7-d)

4.2.2 .2a)

3.1.2, 3.1.3,
3.1.5

4.22 .2b)

3.1.2, 3.1.4,
3.1.5,
3.1.9-7- 3.1. 11

4. 2.2.2cl

3.1 .6

4.2 .2.2d)

3.1.7

4.2.2 .2e)

3.1 .12

4.2. 2.2f)

3.1.1 3

4. 2.2.3

3.4 .1
3.4.2

3.4.3

odst ępowego

d ) przepalenie ż a
rówek dla sygn ału "stój" sem afora od s tępo
wego
e) uszkodzenie obwodu torowego
f) obn iżeni e poziomu sygnału gen eratorów MFC
g) p rzepalenie ża 
r ówek dla sygnału "Stój" na
semaforze wjazdowym
hl przepalenie ża
rówek dla sygna łu "stój" na
pierwszym
semaforze odstę
pow ym

3.4 .4

3.·15, 3.4.7
3.4.6

3.4.0

3.4.9
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IOPi~~adań I

Nazwa badania
Sprawdzenie działania
szo JZJ-111
Sprawdzenie działania
obwodów torowych

Wymaganie
wg

4.2.2.4

3.2.1, 3.2.2

4.2 ..2.5

3.3" 3. 5.2

urządzeń

11

4.2. Opis

badań

4.2.1. Badania wyrobów wykonywane przy odbiorze w zakładzie produkcyjnym
4.2.1.1. Oględziny podzespołów pol egają n a
sprawdzeniu, czy zmontowa n e urzą dzenia są wykonane zgodnie z dok umentacją konstrukcyjną.
Ponadto sprawdzić czy nie ma ,vidocznych nieuzbrojonym okiem u szkodzeń mech anicznych oraz
czy elementy nie wykazują obluzowań, a p ołą cze
nia elektryczn e lutowane, skręca ne lub zgniatane
są wykonane w sposób pewny.
4.2.1.2. Sprawdzanie połączeń. Połączenia elektryczne podzespołów należy sprawdzać na zgodność
ze schematami mon tażo wy mi (3.5.1).
Sprawdzenie można wykonać albo przez sprawdzenie funkcjonalne zespołu , k tóre powinno obejmow ać wszystkie w a r ianty pracy pod zespołu , albo
za pomocą u rzą dzeń k ontrolnych sprawdzaj ą cych
w sposób zautomatyzowany, czy:
- wykonano wszystkie p o łączenia zgodnie ze
schematem montażowym,
nie ma połączeń dodatkowych,
- zastosowano elementy zgodne ze sp ecyfikacjq.
Dla spra wdzenia zestawów BCH i ECH na l e ży
stosować ROBOT typu LTM 184500 lub inne llI'Zldzenie spe łni ające p odobne funkcje.
4 . 2 .1. ~t Sprawdzenie wytrzymałości elekt rycznej
izolacji na zgodność z wymaganiem wg 3.5.3 nal eży wykon a ć próbnikiem przebicia o parametrach
podanych w instrukcji k ontroli spraw dzanego p odzespoł u. Podczas p r óby pod zespołów z elementami
elektronicznymi należy zmos tko vvać ich ob wody
wejściowe tak, aby elementy elektroniczne były
na tym S8.mym poten cjale elektrycznym.

1.2.1.4. Pomiar oporn ości izolacji należy wy;·w ··
na zgodność z 3.5.4 miernikiern. oporności o napięciu pomiarowym podanym w instrukc ji kon troli dla danego urzą dze nia.
.
nać

4.2.1.5. Sprawdzenie działania pmhespołów n ana zgodność z 3.5.2 i 3.5.7 na stanowisku kontr olny m zgodni e z instrukcjami kontroli.

l e ży wykon ać

4.2.2. Badania w ykonywane przy uruchamianiu
obiektu w terenie
Ogiędziny

polegają

na sprawdzeniu
na s tac jach koń- .
cowych i poste runkach odstępowych . P onadto na4.2. 2.1.
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kompletnośc i urzą d zeń

i

poł ączeń

czy nie ma w idocznych uszkodzeń
sbl.
Sprawdzić, na zgodność z 3.1.11, czy urzą dzenia
um oż liwiają stosow anie semafora w jazdowego na
szlak oraz sprawdzić, czy urządzenia są uszyniane
lub u ziemione zgodnie z 3.5.5.
J eżeli u rządzenia sbl zasilane są z linii napowietrznej, sprawdzić czy przewody zasilaj ące szafy są
zabezpieczone
odgromnikami
energetycznymi,
a pary przewod ów transmisy jnych sbl i szo oraz
obwód wyjściowy z toru do pr ze kaźnika t orowego
są zab ezpieczone odgromnikami teletechnic'znymi.
zewnętrz nych urządzeń

4.2.2.2. Sprawdzenie działani a s bl wg podanych
niżej p oz. a) -:-f) należy wykonać dla obu kierunków ustawienia sbl. Podczas prób na leży sprawdzić
dla ka żdego wariantu pracy sbl, czy urządzenia
pracują n a z godn ość z w ymaganiami \vg 3.1.1 a)-:-d).
a) Sprawdzenie dzi ałaniasbl w stanie zasadni~ zym .

W stanie tym należy sprawdzić:
- kierunek włączenia sbl na zgodność z wymaganiem wg 3.1.2,
- kierunek wysyłania sygnału pozwolenia na
~mianę , na zgodność z wymaganiem wg 3.1.3,
- stan świa teł na semaforach odstępowych i na
,emafor ze w jazdowym na szlak (jeże li taki wy;tępuje), na zgodność z wymaganiem wg 3. 1.5.
b) Spra\l\'dzenie dzi ała nia sbl przy ustawionym
:n -zebiegu wyjazdowym. W tym stanie należy
s praw dzić:

- kierunek wlqczenia sbl na zgodność z wymaganiern wg 3.1.2,
_._.. kierunek wysyłania info rmacji - rozkazów
::lo wyśw ietlania sygnałów zezwala j ących na semaorach odstępowych , na zgodność z wymaganiem
wg 3.1.4,
-- sygna ł na semaforze odstępowym przy zaję
tym obwodzie torowym przed tyrn semaforem , na
zgodność z wymaganie m wg 3.1.5,
- u zale.żni cn.i.e mię dzy sem:lforem wyj azdowym
i wjazdowym na s:ólak (lub pierwszego semafora
odst~po\Vego , jeżeli wjazdowy n a szlak nie wystę
puje) na zgod n ość z wymaganiem wg 3. 1.9 lub
3.1.11 ,
- moż li wość zmiany sygnału zezwalającego na
semaforze w jazdowym na szlak (jeżeli taki jest
stosowany) na sygnał "Stój" przez obsłużenie przycisków na pulpicie " sbl" - dla ustawionego t oru
i "STOP" (wymaganie w'g 3.1.10).
c) Sprawdzenie działania sbl przy jeździe pojazdu szynowego w ustawionym k ierunku. W tym
stanie na leży sprawdzić , w którym m omencie następuje zmiana sygnału zezwalającego na sygnał
"St ój ", na zgodn ość z wymag,miem wg 3.1.6.
d) S prawrlzenie (lziałania sbl przy przeprowadzaniu zmi.any kierunku ustawien ia sb!. Zmiane
kier unku sbl należy wykonać dwoma sposobami: '
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przez ustawienie przebiegu wyjazdowego,
przez obsłużenie przycisków "sbl" dla danego
toru i przycisku grupowego "Pociąg".
Sprawdzenie należy wykonać kolejno dla każ
dego przypadku wymienionego w 3.1.7a)+d).
Sbl powinna działać zgodnie z wymaganiami wg
3.1.7.
e) Sprawdzenie obsługi pulpitu należy przeprowadzić na zgodność z wymaganiami wg 3.1.12.
Sprawdzenie należy przeprowadzić wykonując
kolejno wszystkie czynnosCl przewidziane w
3.1.12.1 +3.1.12.4. Należy przy tym każdą czynność
wykonać co najmniej dwa razy. Obserwacje o wykonaniu rozkazu przez urządzenia sbl przeprowadza si ę na pulpicie i w terenie.
f) Sprawdzenie sygnalizacji na pulpicie należy
pr ze prowadzić na zgod ność z wymaganiami wg
3. 1.13. Na pulpicie nastawczym nal eży wykonać
odpowiednie manipulacje i ustawiać odpowiedni e
przebiegi zgodne z danymi w tabl. 1, obserwując
na pulpicie czy wyświetlane lampki są zgodne
z danymi w tabl. 1.
Powyższe czy nnośc i należy wykonać co najmniej
2 razy.
4.2.2.3. Sprawdzenie be z pi eczeństwa działania
sbl przy powstałych usterkach (fail-safe) należy
przepro wadzić dla poszczególnych wariantów pracy sbl, wykonując kolejno następ uj ące u sterki:
a) zanik napięcia - wyłączyć na kilka sekund
zasilanie główne dla jednej lub kilku szaf zasilających,

"Stój" na semaforze wjazdowym na stację - wyobie żarówki w komorze sygnałowej światła
czerwon ego,
h) przepalenie żarówek sygnałowych dla sygnału
"Stój" na pierwszym semaforze odstępowym wykręcić obie żarówki w komorze sygnałowej
światła czerwonego dla pierwszego semafora odkręcić

s t ępowego .

Dla stanu zasadniczego należy wykonać sprawdzenie przy kolejno zaanimowanych usterkach wg
poz. a), d)--:- h).
Dla u stawionego przebiegu wyjazdowego należy
wykonać sprawdzenie przy kolejno zaanimowanych
usterkach wg poz. a) i b) - dla posterunku odstę
powego, na którym wyśw ietlone jest światło migające wg poz. c), e), f).
Przy zmianie kierunku ustawienia sbl należy
wy~onać sprav/dzenia przy kolejno zaanimowanych usterkach vvg poz. a)+ h).
Przy powyż szyc h usterkach urządzenia sbl pow inny działać zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabl. 3.
4.2.2.4. Spr awdzenie działania urządzeń szo
JZJ-l11. Przez symulowanie zajęcia kolejnych odstępów blokowych sprawdzać czy urządzenia działają zgodnie z wymaganiami wg 3.2 .1 i 3.2.2.

4.2.2.5. Sprawdzenie działania obwodów torowych należy wykonać na zgodność z wymaganiami
wg 3.3, przy zmianach napięcia zasilają ceg o z tolera n c ją wg 3.5 .2.
4.3. Ocena wyników

b) uszkodzenie migacza - pr ze r wać zasilanie
migacza,
c) przepalenie żarówek dla świateł ze:'.walajqcych semafora odstępowego - wykręcić żaI'ówk ~
w komorze sygnałowej światła zielonego (a nastę 
pnie pomarar\czowego) na semaforach, które aktualnie są ustavIion e na zielono (pomarańczowo) ,
d) przepalenie ża rówek dla sygn ału "Stój " semafora od s tępowego - wykręcić obie ża ró wki w komorze syg nałowej światła czerwonego,
v dowolny
e) uszkodzenie obwodu torowego sposób doprow a d zić przeknżnik t Or0\vy d o zwolnienia,
f) obniżenie poziomu sygnału generatorów ob niżyć poziom sygnału dowolnego gener a tora p oniżej 5,5 V, wł ączn jąc r ezystor regu lowany równolegle do rezystora obwodu mostka rezonansowego,
g) przepaleni e żarówek sygnałowy ch d la sygna łu

badań

4.3.1. Ocena wyników badaiI kompletn ego podWynik badań należy uznać za dodatni,
jeże li podzespoły przeszły wszystkie badania wg
4.1. 1 z w ynikiem dodatnim.
;-:espołu.

VI przypadku stwierdzenia u s terki \V jakimkolw iek podzespole, podz espół ten należy zwrócić do
naprawy.
Po usunic;ciu u sterki d any pod ze spół na leży po110wnie poddać badaniom.

4.3.2. Ocena wyników

badań

wykonywanych

w terenie. Wynik badail należy uz na ć za dodatni,
j eżeli zmont owany obiekt przeszedł badania wg
4.1. 2 z wynikiem d odatnim. W przypadku stwier(henia u st erki w jakimkolwiek p odzespole, usterk ę
tli należy usunąć lub wymienić uszkodzony p odzespół na prawidłowy i ponow nie wykonać badani a gwar[1 ntuj ą ce p ra w idłow e dziabnie .

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowująca normę
twór cze Urządzeń Sygnalizacyjnych.

Za kłady

Wy-

2. Dokumenty związane
Prze pisy sygnalizacji na PKP. El. Warszawa:
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