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I ROZDZIAl...

WYMAGANIA OGÓLNE.

§ 1. Przyj~ele na slutbe.

Wstepujac na sluzbe, maszynista winien od
powiadac nastepujacym warunkom:

a) miec skonczonych co najmniej 21 lat i nie
wiecej nad 40 lat.

b) pod wzgledem fizycznym odpowiadac wy
maganiom "Tymczasowych przepisów badania
nowo - wstepujacych pracowników kolejowych
w porzadku sluzbowym".

c) byc nieskazitelnym.
d) co do kwalifikacji fachowych i wyksztal

cenia odpowiadac wymaganiom, okreslonym dla
pomocnika maszynisty.



e) przejsc co najmniej jednoroczna. praktyke
pomocnika maszynisty w pociagach, z kt6rymi
winien przejechac nie mniej 30000 klm.

f) zdac egzamin przed wlasciwa. Komisja
Egzaminacyjna. jak r6wniez pod okiem maszy
nisty-instruktora lub wyzszego urzednika trakcji,
odbyc jazde próbna i wykazac uzdolnienie do
prowadzenia parowozu.

§ 2. Obowiazki.

Druzyna parowozowa sklada sie zasadniczo
z maszynisty i pomocnika.

W wypadkach, wskazanych w rozporzadze
niach - z maszynisty, pomocnika i palacza.

l. Maszynista jest obowiazany:
a) utrzymywac w porzadku, obslugiwac i pro

wadzic powierzony mu parow6z.
b) dozorowac i kierowac praca swego po

mocnika wzglednie palacza we wszystkich czyn
nosciach, zwiazanych z jego obowiazkami.

c) miec nadzór nad pomocnikiem i obznaj
miac go w zakresie wiedzy, potrzebnej maszy
niscie do samodzielnego kierowania parowozem.

2. Maszynista, w razie najwiekszego nawet
nieberpieczenstwa, winien spelnic sw6j obowiazek
p~omnie i stanowczo. Nie wolno mu opuscic

parowozu, dopóki nie wyczerpie w.~stkich r~
porzadzalnych srodk6w, mogacych zapobiec nie
bezpieczenstwu, grozacemu pociagowi, lub je
zmniejszyc.

3. Winien terminowo doniesc pisemnie na
czelnikowi parowozowni o kazdym nieprzewi
dzianym zatrzymaniu pociagu na szlaku.

4. Winien wskazac w biurze parowozowni swój
adres i niezwlocznie zawiadomic o jego zmianie,
jak r6wniet, wydalajac sie z domu, wskazac,
gdzie go mozna zna1e.tc.

§ 3. Zaletnos~.

l. Bezposrednim zwierzchnikiem maszynisty
jest naczelnik tej parowozowni, do kt6rej ma
szynista jest przydzielony, jak r6wniez naczelnik
kazdej parowozowni, w· kt6rej maszynista cza
sowo znajduje sie na sluzbie.

pozatem podlega maszyniscie - instruktorowi
i kontrolerowi maszynowemu co do obslugi pa
rowozu i spelnienia przepis6w.

Za przelozonych winien uwazaC przelozonych
naczelnika swej parowozowni.

UWAGA. Zastepcy wymienionych zwierzch
nik6w r6Wnie! sa przelotonymi masz.ynisty.
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2. Podwladnymi maszynisty sa",p~mocnik,
wzglednie palacz parowozowy.

§ 4. ZnaJl)mos~ przepisów .. ~

l. Maszynista jest obowiazany znac i wy::
konywac przepisy niniejszej instrukcji, jak rów'"
niez w czesciach, odnoszacych sie d9 niego,
przepisy i instrukcje, wyszczególnione na' stro
nicy 30 niniejszych przepisów.

2. Maszynista jest obowiazany miec przy
sobie rozklad jazdy prowadzonego pociagu·

3. Maszynista winien znac s7.lak, po którym
ma prowadzic pociag·

§ 5. Odpowledzlalnos~.

Maszynista jest odpowiedzialny za calosc
i stan powierzonego mu parowozu, wraz ze znaj
dujacymi sie na nim przyrzadami i narzedziami,
jak równiez za prawidlowe prowadzenie ksiag~,~

i wykazów sluzbowych.

§ 6. UnlJorm.
Podczas sluzby maszynista winien byc w prze

pisanym uniformie i miec przy sobie dobrze
chodzacy zegarek.

§ 7. Wyznaczenie na slutb~.
l. Katdorazowa sluzba maszynisty jest wy-
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znaczana w nakazie dziennym, lub przez roz
porzadzenie bezposredniego zwierzchnika.

2. O niemoznosci stawienia sie na sluzbe,
wyznaczona w nakazie, maszynista jest obowia
zany, we wlasciwym czasie, zawiadomic duzyr
nego parowozowni, a w razie choroby, zlozyc
urzedowe swiadectwo lekarskie nie pózniej, jak
dnia nastepnego, a wogóle usprawiedliwic nie
moznosc stawienia sie na sluzbe·

§ 8. Przewóz.

l. Pod grozba kary sadowej lub administra
cyjnej nie wolno na parowozie przewozic przed
miotów nie przeznaczonych do potrzeb sluz
bowych.

2. Na parowozie moga znajdowac sie tylko
osoby zaopatrzone w odpowiednie upowaznie
nie urzedowe.

3. W budce maszynisty moze znajdowac sie
najwyzej 5 osób, lacznie z druzyna parowozowa·

II ROZDZIAfJ'

URZADZENIE I OBSLUGA PAROWOZU.

§ 9. Urzadzenia parowozu.

l. Maszynista· jest obowiazany dbac, aby
wszystkie urzadzenia na parowozie byly w sta-
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nie mywalnym i poszczeg6lne czesci nie prze
kraczaly granicy zuzycia lub odksztalcenia,
a mianowicie:

a) grubosc obreczy, mierzona w plaszczyznie
okregu tocznego, winna wynosic najmniej 25mim,

b) grubosc obrzeza obreczy, mierzona
w odleglosci 10 mim od okregu tocznego nie
moze byc mniejsza od 20 mim,

c) wysokosc obrzeza nad okregiem tocznym
winna wynosic od 25 do 36 mim (rysunek Tv.
tab. III),

d) przeswit pomiedzy obreczami jednej osi
winien wynosic od 1357 do 1363 mim,

e) srednica palaka sprzegowego w punkcie
stycznym z hakiem pociegla winna wynosic
najmniej 30 mim,

f) srodek zderzaka winien wznosic sie nad
glówka szyny najmniej 940 mim, najwiecej
1065 mim,

g) przy naj nizszym polozeniu zderzaków, wy
noszacym 940 mim zwieszajace sie czesci paro
wozu i tendra winny sie wznosic nad glówka
szyny p~zynajmniej na 75 mim, a czesci ochron
kól, hamulca i sciagi - przynajmniej na 50' mjm.

2. Jesli maszynista ma watpliwosc ~o do
stopnia zuzycia powyzszych czesci parowozu
lub tendra, winien zapisac o tern do ksiazki
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napra.wy, dla sprawdzenia zapom~ odpowie
dnich przyrzadów i ewentualnie dla napra
wienia.

3. Parowozy osobowe do pociagów o pred
kosci co najmniej 60 kIm. na linjach glównych
i 40 kIm. na linjach drugorzednych, winny byc
zaopatrzone.w hamulce zespolone.

§ 10. Obsluga parowozu.

I. Ma$zynista jest obowiazany umiejetnie
utrzymywac i obslugiwac powierzony mu paro
wóz, oszczednie uzywac materjalów, utrzymy
wac w porzadku i w stanie nadajacym sie do
natychmiastowego uzycia narzedzia i przyrzady,
jak równiez osprzet kotla i silnika.

Wogóle maszynista winien przyjmowac
z naprawy oraz utrzymywac parowóz w takim
stanie, aby bezpiecznie mozna bylo jechac
z najwieksza dozwolona predkoscia.

2. Przed rozpoczeciem jazdy i po jej ukon
czeniu, maszynista jest obowiazany sprawdzic
stan wszystkich dostepnych czesci parowozu
i tendra. Winien osobiscie sprawdzic zamoco
wanie: panwi, lozysk, sworzni, srub i klinów,
stan dostepnych czesci tracych smarownic, wo
dowskazu, kurków i dlawnic, dokladnosc uszczel-
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nienia dlawnic i wlazów, przygotowanie latarn,
stan przyrzadów sygnalowych.

W razie potrzeby winien usunac niedoklad
nosci.

3. O ile przemywanie kotla nie jest wykony
wane pod kierunkiem wyznaczonego do tego
pracownika, maszynista wraz z pomocnikiem sa
obowiazani dogladac przy przemywaniu i za
mknieciu wlazów.

4. Maszynista wraz z pomocnikiem winni,
o ile mozna, sami uskuteczniac drobne naprawy.

5. Nie wolno maszyniscie zmieniac urzadzen
poszczególnych czesci w parowozie, a szczególnie
obciazenia resorów i pod kara sadowa zaworów
bezpieczeilstwa.

6. O ile naprawa parowozu jest dokonywana
bez odpowiedniego dozoru, maszynista ma pra
wo dozoru i odpowiada za dobre i we wlasciwym
czasie wykonanie tej roboty.

7. Tylko przy nizkiej nadpreznosci maszy
nista moze ostroznie przyciagnac szczeliwo wla
zów kotlowych.

8. Podlog~ i mostek w budce parowozowej
iaa byc utrzymywana w porzadku i czystosci.

9. Tylko w czasie, kiedy parowóz stoi i jest
zabezpieczony od najechania, wolno pomocni-

II

kowi wejsc pod parowóz dla posmarowania odpo
wiednich czesci a,przed tern przepustnica winna
byc zamknieta, nawrotnica postawiona na srodlm,
kurki cylindrowe otwarte i hamulec zacisniety.

Przed uruchomieniem parowozu maszynista
jest obowiazany sprawdzic, czy pomocnik wy
szedl z pod parowozu.

10. Podczas jazdyna1ezy zwracac uwage na
wodowskaz i manometry, jak równiez kurkami
czesto sprawdzac poziom wody w kotle.

II. Nalezy uwazac, aby paliwo i inne przed
mioty nie wypadaly z parowozu lub tendra.

12. Podczas mrozów nalezy ogrzewac para:
smoczki, kadz tendrowa, cylindry parowe, prze
wody ogrzewalne, przyrzady do smarowania
i t. p.

III ROZDZIAL.

PELNIENIE SLU2BY.

§ II. Rozpoczecie slutby czynnej.

I. Maszynista winien przyjsc na sluzbe do
parowozu przynajmniej na godzine przed roz
poczeciem sluzby parowozu.

2. Po przyjsciu na sluzbe maszynista jest
obowiazany:
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a) zameldowac lie 4utymemu parowocowni,
b) 'odnotowac w odpowiedniej ksiedze o twym

wyjezdzie,
c) sprawdzic i pokwitowac wykonanie zata

danej uprzednio naprawy.
d) sprawdzic stan ognia w palenisku, stan

wody w kotle przez otwieranie i zamykanie
kurków wodowskazowych, jak równiet stan
piasecznicy,

e) sprawdzic stan wszystkich watniejszych
czesci parowozu i dopilnowac, aby wszystkie
trace sie czesci byly nalezycie osmarowane.

f) sprawdzic dzialanie pompy hamulc~ zespo
lonego i wzglednie oliwiarek samoczynnych do
przegrzewacza.

g) sprawdzic, czy dostateczny jest zapas:
wody, paliwa. smarów i innych materjalów,

3· Maszynista parowozu rezerwowego winien
go stale utrzymywac w takim stanie, aby
w 15 minut po zazadaniu parowozu, mógl z nim
wyjechac.

4· Jezeli maszynisci zmieniaja sie na paro
wozie 'podczas jego sluzby. to zdajacy winien
powiadomic przyjmujacego o stanie parowozu
i w razie potrzeby, pomóc do usuniecia w nim
niedokladnosci.

Drutyna parowozowa przyjmujaca winna byc
na stacji w terminie przybycia pociagu, wska
zanym w rozkladzie jazdy, o ile nie jest powia
domiona o op6inieniu.

l 12. Dozór parowozu pod par,_

I. Na parowozie pod para, prócz maszynisty
winien znajdowac sie drugi pracownik, umiejacy
hamowac recznie.

2. Maszynista jest obowiazany byc przy pa
rowozie przez caly czas sluzby w pociagu lub
na manewrach.

W czasie postoju moze chwilowo odejsc od
parowozu, o ile na nim zostanie pomocnik,
jednak maszyniscie nie wolno wychodzic poza
teren stacyjny.

Równiez pomocnik moze, podczas postoju,
byc na krótki czas zwolnionym przez maszy
niste, o ile on sam pozostaje na parowozie.

3. Pelnia.c sluzbe rezerwowa, moze maszynista
wraz z pomocnikiem opuscic parowóz, o ile go
przez ten czas pozostawia pod dozorem facho
wym.

4. Kociol nalezy mozliwie równomiernie opa
lac i zasilac' woda, aby przez raptowne ochlo
dzenie nie dopuscic uszkodzenia paleniska lub
plomieniówek.

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



5. Parowóz po zatrzymaniu nie powinien wy
stawac poza znak graniczny, schodzacych sie
torów.

6. Po nabraniu wody do kadzi tendrowej
maszynista jest obowiazany dopilnowac, aby
zóraw stacyjny byl prawidlowo ustawiony.

7. Maszynista nie powinien dopuscic, aby
parowóz byl uruchomiony przez osobe, nie ma
jaca do tego prawa.

8. Bezwzglednie nie wolno maszyniscie, ani
pomocnikowi spac, ani drzemac na parowozie,
bedacym pod para.

§ 13. Obsluga parowozu pOdczas jazdy.

1. Przy rozpoczeciu jazdy z pociagiem, lub
przy zmianie kierownika pociagu, maszynista
jest obowiazany sprawdzic swój zegarek z ze
garkiem kierownika.

2. Bez otrzymania odpowiedniego sygnalu,
maszyniscie nie wolno uruchomic parowozu.

3. Maszynista jest obowiazany ostroznie uru
chamiac parowóz. W razie zebrania sie wody
w cylindrach, nalezy je odwodzic przez kurki
cylindrowe.

-4. Ruszanie z miejsca winno byc motliwie
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spokojne bez szarpania i przez uzycie piasku
nalezy unikac poslizgiwania sie kól.

5. Po kazdym przyczepieniu parowozu lub
wagonu do pociagu z hamulcami zespolonymi,
nalezy przed odjazdem sprawdzic dzialanie ha
mulca ..

6. Przy hamulcach ze scisnietym powietrzem
nalezy w glównym zbiorniku stale utrzymywac
najwyzsze przepisane cisnienie, jak równiez,
co pewien czas, wypuszczac z niego skroplona
wode·

7. Stosownie do predkosci jazdy, ciezaru po-
ciagu, profilu toru, pogody, typu i mocy paro
wozumaszynista winien tak ustawiac przepustni
ce i nawrotnice, aby utrzymujac przepisany czas
jazdy, mozliwie oszczednie zuzywal paliwo.

8. Nalezy uwazac na poziom wody w kotle
i tak regulowac ogien w palenisku, aby nie
przekroczyc dozwolonej nadpreznosci.

9. Podczas jazdy maszynista jest obowiazany
zwracac uwage na sygnaly i prowadzony pociag.

IO. Wyjatkowo, w zaleznosci od stanu paro
wozu i od stanu pogody maszynista, na stacjach,
gdzie niema bezposredniej zwierzchnosci, przed
wyruszeniem w droge, ma prawo na wlasna
odpowiedzialnosc zazadac pisemnie od dyzurnego
stacji zmniejszenia skladu pociagu.
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II. Przy ruszaniu, maszynista winien obej
rzec sie na koniec pociagu, czy nie podaja mu
sygnalu zatrzymania.

12. Podczas jazdy na szlaku, na bedacym
przed parowozem tendrze, winien znajdowac sie
pracownik ruchu, o ile parowóz ciagnie pociag·

13. Przed odczepieniem parowozu od pociagu
z hamulcami zespolonymi, maszynista jest obo
wiazany odhamowac pociag z parowozu.

14. Maszyniscie ani pomocnikowi nie wolno
osobiscie odczepiac parowozu od pociagu.

§ 14. Meldowanie uszkodzen.

1. Maszynista jest obowiazany pisemnie do
niesc o kazdym uszkodzeniu lub niedokladnosci
w parowozie, o ile sam, lacznie z pomocnikiem
nie moze tego usunac. Maszynista odpowiada
za prawidlowosc meldowania o uszkodzeniach.

2: Zadanie potrzebnej naprawy winno byc
zapisane w ksiedze naprawy parowozów.

3. W razie uszkodzenia (przerzniecia) zwrot
nicy maszynista jest obowiazany niezwlocznie
zawiadomic dyzurnego i, o ile mozna, odnoinego
:lWl'otniczego.
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4. O wszelkich usterkach w hamulcach ze
spolonych maszynista winien niezwlocznie za
wiadomic kierownika pociagu.

§ 15. Zachowanie ostrotnoscl.

I. Wsiadac na parowóz i zsiadac z niego
mozna jedynie podczas postoju, poslugujac sie
stopniami i poreczami, podczas zas ruchu tylko
wyjatkowo i to przy bardzo wolnym posuwa
niu sie parowozu.

2. Na stacjach i okolo zabudowan maszy
nista jest obowiazany mozliwie unikac dymie
nia parowozu, niepokojenia ludzi lub zwierzat
gwizdaniem, otwierania kurków cylindrowych,
puszczania w ruch pompy powietrznej, uzywa
nia dmuchawki.

Zbyteczne uzywanie gwizdawki jest wzbro
mone.

3. Na zwrotnicach, obrotnicach i przesu
wnicach nalezy unikac przedmuchiwania wo
doskazu i cylindrów parowych.

4. Maszynista winien uzywac hamulca tak
recznego, jak i zespolonego, z taka ostroz
noscia, aby nie wywolac poslizgiwania sie kól,
ani rozerwania sprzegiel.
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5. Maszynista, wychylajac sie z parowozu
celem obejrzenia sygnalów lub pociagu, winien
uwazac, czy obok nie stoja, mogace go zaczepic,
przedmioty.

6. Tylko w razach wyjatkowych maszyniscie
lub pomocnikowi wolno, podczas jazdy, wyjsc
na pomost parowozowy poza budke i to jedynie
dla zapobiezenia mogacemu nastapic niebez
pieczeÓstwu.

7. Dojrzawszy na torze ludzi lub zwierzeta,
maszynista jest obowiazany dac sygnal ostrze
gawczy.

Taki równiez sygnal nalezy od czasu do
czasu podawac przy ruchu parowozu podczas
mgly, ulewy lub zawiei snieznej.

8. Przy wjezdzie na stacje, lezaca na drodze
jednotorowej maszynista jest obowiazany za
trzymac parowóz przed otwartym sygnalem
wjazdowym, jezeli jednoczesnie jest widoczny
otwarty sygnal wjazdowy z przeciwnego konca
stacji.

9. Na szlakach dwutorowych pociag danego
kierunku stale przebiega po jednym z tych to
rów. Maszyniscie nie wolno jechac po nie-
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wlasciwym torze bez odpowiedniego pisemnego
upowaznienia.

10. Maszynista winien ostroznie wjezdzac na
obrotnice, lub przesuwnice, jak równiez z nich
zjezdzac.

II. O zmierzchu i w nocy, a takze we dnie
podczas mgly i zawiei snieznej, na bedacym
w ruchu lub stojacym na torach jezdnych paro
wozie, winny byc jasno oswietlone latarnie
sygnalowe.

12. Podczas zasp snieznych, jak równiez w ich
oczekiwaniu, nalezy mozliwie duzo nabierac
paliwa i materjalów swietlnych na parowóz,
wyznaczony do pociagu.

13. Na stacjach wymijania maszynista jest
obowiazany pilnie uwazac, czy do niego stosuje
sie sygnal podawany na odjazd.

§ 16. Zapobieganie pomrowi.

I. Maszynista odpowiada za stan iskrochronu
w dymnicy i w popielniku, jak równiez za szczel
ne domykanie sie drzwi dymnicznych i klap
popielnikowych.

Przy kazdorazowym przyjmowaniu i zda-
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waniu parowozu maszynista jest obowiazany
osobiscie sprawdzic stan iskrochronu.

W razie znacznego iskrzenia parowozu winien
zanotowac o tern w ksiazce naprawy.

Jezeli popielnik ma dwie klapy, nalezy otwie
rac tylko przednia (liczac w kierunku ruchu)
za wyjatkiem, kiedy parowóz przebija sie przez
zaspy sniezne.

3. Nalezy unikac zatrzymania parowozu przez
czas dluzszy nad lub pod mostami drewnianerni.

3. Przyrzady przeciwpozarowe nalezy utrzy
mywac stale w porzadku.

4. Aby nie dopuscic zbytniego napelnienia
dymnicy i popielnika, nalezy je czyscic w miej
scach do tego wyznaczonych.

S. Na tor nie wolno wyrzucac zarzacych sie
wegli, szlaki, pakul, _obcinków i t. p. O ile to
jest nieuniknione nalezy zalewac woda.

§ 17. Regulowanie predkosci.

I. W rozkladzie jazdy jest wskazana naj
wyzsza predkosc pociagu na kazdym szlaku.

Maszyniscie nie wolno jej przekraczac, gdyt
IIlajac ilosc osi hamulcowych przystosowana
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do tej predkosci, moie nie zdolac zatrzyma.c
pOCIagU.

2. Na stacje postoju maszynista winien
wjezdzac tak, aby mógl w odpowiedniej chwili
pociag zatrzymac.

3· Regulujac predkosc pociagu maszynista
winien pamietac, ze dzialanie hamulca slabnie,
gdy szyny sa mokre i w takim razie jest obo
wiazany posilkowac sie piasecznica, o ile zaj
dzie tego potrzeba.

Jadac na hamulcach recznych jest obowia
zany zawczasu dac sygnal na hamowanie, aby
pociag mógl sie zatrzymac w miejscu wska
zanem.

4· Jezeli pociag byl przyhamowany, to na
stepnie nalezy zachowac wielka ostroznosc przy
zwiekszaniu predkosci pociagu, aby nie wywolac
zerwania sprzegiel.

Predkosc pociagu zahamowanego recznie
mozna powiekszyc dopiero po uprzedniem po
daniu sygnalu na zluzowanie i wyczekanie od
powiedniego czasu.

5. Na stacje, w razie jazdy po jednym torze
dwóch niesprzezonych ze soba parowozów, ma
szynista tylnego parowozu winien jechac w takiej

-- -- --
"
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odleglosci od przedniego, aby nie najechal go,
w razie zatrzymania lub zwolnienia biegu.

6. W zadnym wypadku predkosc parowozu
nie moze przekraczac dozwolonej najwyzszej
predkosci, oznaczonej w budce maszynisty.

7. Maszynista jest obowiazany kazdy pociag
prowadzic w czasie wskazanym w rozkladzie
jazdy, unikajac zbytnich odchylen od przepi
sanej przecietnej predkosci.

8. Podczas ulewy maszynista jest obowia
zany zmniejszyc predkosc pociagu przy prze
jezdzie przez miejsca, budzace w nim watpli
wosc co do bezpieczenstwa z powodu mozliwego
podmycia toru.

9. W razie opóznienia pociagu maszynista
jest obowiazany jechac ze zwiekszona pred
koscia, nie przekraczajac jednak najwyzszej
dozwolonej predkosci ani pociagu, ani parowozu.

§ 18. Sluzba przy trakcji podwójnej.

I. Maszynista parowozu prowadzacego (prze
dniego) przed otwarciem przepustnicy daje
sygnal ostrzegawczy.

2. Przy ruszaniu pociagu z miejsca maszynista
parowozu pomocniczego (drugiego) otwiera prze-
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pustnice dopiero po uruchomieniu go przez
parowóz prowadzacy.

3. Maszynista parowozu pomocniczego jest
obowiazany scisle stosowac sie do sygnalów,
podawanych przez maszyniste parowozu pro
wadzacego.

§ 19. Sluzba przy uzyciu parowozu pomocni
czego popychajacego.

1. Przy ruszaniu pociagu z miejsca maszy
nista parowozu prowadzacego podaje sygnal
i z otwarciem przepustnicy wyczekuje, dopóki
parowóz popychajacy nie nacisnie tylnej czesci
pOCiagU.

z. Maszynista parowozu popychajacego scisle
stosuje sie do sygnalów, podawanych z paro
wozu prowadzacego i jest obowi'lzany zwracac
uwag(~ na pociag, a szczególnie przy przejezdza
niu po lukach i przy zmianie profilu drogi.

3. W razie, jezeli parowóz popychajacy nie
jest doprzezony do pociagu, nalezy stale utrzy
mywac zetkniecie go z ostatnim wagonem.

§ 20. Sluzba na manewrach.

1. Wszelkie manewry maszynista wykonuje
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z rozporzadzenia wyznaczonego do tego kierowni
ka i na podany przez niego sygnal.

Przed rozpoczeciem manewrów maszynista
winien byc dokladnie powiadomiony, na czem
one maja polegac.

2. W razie watpliwosci co do podawanego
sygnalu, lub niedostrzezenia go, maszynista
winien zatrzymac parowóz i wezwac do. siebie
kierownika.

3. Niewolno manewrowac dwoma doprzezo
nemi parowozami czynnemi.

4. Manewry nalezy wykonywac mozliwie po
spiesznie, lecz bez uszkodzenia taboru, lub za
wartego w wagonach ladunku.

5. Manewrowanie w ten sposób, ze paro
wóz znajduje sie miedzy wagonami, moze byc
dopuszczone tylko wyjatkowo pod warunkiem,
ze z jednej strony parowozu znajduje sie nie
wiecej, jak trzy wagony.

§ 21. Zakonczenie sluzby.

1. Po ukonczeniu jazdy, maszyni-eta jest obo
wiazany dopilnowac oczyszczenia popielnika i dy
mnicy, nabrac na parowóz pelna ilosc wody,
paliwa i materjalów. Na wybrane materjaly

wydaje odpowiednie kwity i Nr. Nr. ich odno
towywuje w dzienniku pracy.

Paliwo nalezy wybierac na wyznaczonych
do tego stacjach.

2. Przy odstawianiu parowozu na postój po
ukonczonej pracy, winna byc nadpreznosc moz
liwie niska i ogien w palenisku bliski wygasniecia.

Po ustawieniu parowozu na wyznaczonym
miejscu, nalezy: przepustnice zamknac, na
wrotnice postawic w polozeniu martwym, kurki
cylindrowe otworzyc i hamulec zacisnac. Na
stepnie maszynista winien starannie obejrzec
parowóz i zapisac w ksiedze naprawy te braki,
których sam razem z pomocnikiem nie moze
usunac.

Prócz tego o swoim przybyciu odnotowy
wuje w odpowiedniej ksiedze parowozowni.

3. Przed odejsciem od parowozu maszynista
jest obowiazany przekonac sie, czy w kotle
jest dosyc wody i czy klapy popielnika sa na
lezycie domkniete.

4. Przed opuszczeniem parowozowni maszy
nista winien dowiedziec sie, kiedy ma stanac
na sluzbe nastepna lub zajrzec do nakazów
sluzby.
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IV ROZDZIAL.

ZDARZENIA NIEZWYKLE.

§ 22. Niezdatnosc pomocnika do sluzby.

1. O ile podczas jazdy z p.ociagiem pomocnik
stanie sie niezdatnym do sluzby, maszynista
jest obowiazany zatrzymac parowóz, od kie
rownika pociagu zazadac zastepcy i dojechac
z nim do stacji, na której bedzie mu dany inny
pomocnik.

2. O ile parowóz jedzie pojedynczc. i na
nim pomocnik stanie sie niczdatnym do sluzby,
maszynista zwolniwszy odpowiednio bieg i zwra
cajac baczna uwage na tor i sygnaly, moze
sam dojechac do pierwszej stacji. Ma jednak
prawo zabrac na parowóz do pomocy spotka
nego po drodze pracownika wydzialu drogo
wego i z nim dojechac do stacji, na której bedzie
mu dany odpowiedni zastepca.

§ 23. Przeszkody w ruchu pociagu.

I. Maszynista parowozu pomocnego, zbliza
jac sie do stojacego na szlaku pociagu, wini.en
jechac z wielka ostroznoscia, baczac na mozliwe
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sygnaly. Po dojechaniu maszynista jest obo
wiazany porozumiec sie z kierownikiem zatrzy
manego pociagu.

2. Przy przejezdzie przez stacje bez zatrzy
mania, maszynista jest obowiazany zatrzymac
parowóz w razie otrzymania berla niewlasci
wego, lub nie otrzymania berla, wzglednie de
peszy pociagowej.

3. Maszynista jest obowiazany zatrzymac na
szlaku parowóz:

a) jezeli, pomimo podawanych sygnalów, nie
usuwaja sie znajdujacy sie na torze ludzie lub
wieksze zwierzeta,

b) jezeli pod parowóz, lub pod pociag wpadl
czlowiek, lub wypadl z pociagu,

c) jezeli z wagonu wypadl wiekszy przed
miot, mogacy stanowic niebezpieczenstwo dla
pOCIagU,

d) jezeli sygnal wskazuje nieprawidlowo, lub
jest niezrozumialy,

e) jezeli na sasiednim torze zaszedl wypadek
z pocIagIem,

f) jezeli dostrzeze przeszkode, uniemozliwia
jaca swobodny i bezpieczny przejazd.
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4. O ile zauwatona w parowozie, lub tendrze,
niedokladnosc nie wymaga natychmiastowego
zatrzymania parowozu, maszynista winien starac
sie zatrzymac pociag, o ile mozna, na torze po
ziomym.

§ 24. Uszkodzenia parowozu na szlaku.

1. O ile podczas jazdy parowóz zostanie
tak uszkodzony, ze maszynista nie moze tego
usunac w krótkim przeciagu czasu, lub bez
ryzyka doprowadzic pociagu do najblizszej stacji,
jest obowiazany przez kierownika pociagu za
zadac parowozu pomocnego i w oczekiwaniu
jego przybycia, zajac sie usunieciem uszkodze
nia lub robotami przygotowawczemi, aby pociag
jaknaj szybciej mógl byc uruchomiony.

2. Przed przybyciem zadanego parowozu
pomocnego nie wolno maszyniscie uruchomic
swego parowozu, chocby w nim wczesniej zo
stalo usuniete uszkodzenie.

3· Jezeli, idacy pojedynczo parowóz, skutkiem
uszkodzenia zostal zatrzymany na szlaku, ma
szynista jest obowiazany zabezpieczyc go sy
gnalami i jaknajspieszniej przez pomocnika lub
pracownika drogowego powiadomic najblizsza

stacje o wypadku czy to przez telefon, CLY tet
pisemnie.

4. Maszynista, zabezpieczywszy parowóz, wi
nien przyjac udzial w ratowaniu rannych,
strzec, aby nie dopuscic pozaru i starac sie
o jaknajszybsze oswobodzenie toru.

5. W razi< oddzielenia sie parowozu od po
ciagu, maszynista jest obowiazany dac sygnal
na hamowanie pociagu, ale nie wolno mu paro
wozu zatrzymac, dopóki pociag zupelnie nie
stanie.

6. W razie podawania z pociagu lub ze szlaku
sygnalu, maszynista jest obowiazany mozliwie
szybko zbadac przyczyne, a szczególnie
sprawdzic, czy nie nastapilo rozerwanie po
ciagu·

O ile maszynista zauwazy, ze oderwana
czesc biegnie z powrotem, lub nie ma rozdzie
lenia pociagu, winien niezwlocznie dac sygnal
na hamowanie i zatrzymac parowóz.

7. Jezeli nastapilo rozdzielenie pociagu i od
laczona czesc podaza za przednia, aby uniknac
zderzenia, maszynista jest obowiazany jechac
z przednia czescia, dopóki sie nie upew
ni, 2:e oderwana czesc przestala podatac za
nim.
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Nastepnie, po porozumieniu sie z kierowni
kiem pociagu, winien ostroznie dojechac do
czesci oderwanej i, po zlaczeniu, prowadzic
pociag dalej.

8. W razie zamachu na jadacy pojedynczo
parowóz, maszynista winien starac sie
o zabezpieczenie sladów i dowodów rzeczo
wych, mogacych sluzyc do wykrycia prze
stepcy.

Wykaz instrukcji i przepisów, które maszynista

jest obowiazany znac w czesciach odnoszacych
sie do jego sluzby.

a) Przepisy ruchu.

b) Instrukcja o sygnalach.

c) Przepisy o sluzbie na manewrach.

d) Przepisy o zachowaniu sie w razie wy
padków, przerw w ruchu i wydarzeniach.

e) Przepisy o egzaminowaniu na maszyniste
i pomocnika.

f) Przepisy o hamulcach prózniowych.

g) Przepisy o hamulcach ze sciesnionym po
wietrzem.

h) Instrukcja dla maszynisty parowozo
wego.

k) Instrukcja dla pomocnika maszynisty pa
rowozowego.

l) Instrukcja dla palacza parowozowni.

m) Przepisy o opalaniu kotlów parowozo
~1'ch.

n) Instrukcja dla rewidenta wagonów.

o) Przepisy o pierwszej pomocy sanitar
neJ.


