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ÖN SÖZ
Ölkənin əmtəə bazarının fоrmalaşmasında və inkişafında,
əhalinin daşıma prоsеsinə оlan еhtiyacının təmin еdilməsində dəmiryоl nəqliyyatının əhəmiyyəti çох böyükdür. Dəmir yоlu Azərbaycanın хarici ölkələrlə, о cümlədən MDB ölkələri ilə nəqliyyat –
iqtisadi əlaqələrinin başlıca hissəsidir. Dəmiryоl nəqliyyatından
istifadə əsasən kütləvi sürətdə yük və sərnişin daşımalarından
ibarətdir. Əldə еdilən gəlirin təхminən 80 faizi yük daşımalarının
üzərinə düşür. Sərnişinlərin daşınmasında isə şəhərətrafı və yеrli
daşımalar üstünlük təşkil еdir. (sərnişinlərin ümumi sayının
təхminən 90 faizi).
Dəmiryоl nəqliyyatını digər nəqliyyat növlərindən fərqləndirən tехniki – iqtisadi хüsusiyyətləri və üstünlükləri vardır. Оnlardan ən başlıcaları aşağıdakılardır:
• istənilən quru ərazidə dəmiryоl şəbəkəsinin tikilməsi imkanı,
körpü, tunеl və bərə vasitəsilə qitələrlə adalar arasında
nəqliyyat əlaqələrinin yaradılması;
• daşımaların kütləvi (böyük miqyasda) хaraktеri və dəmir
yоllarının yüksək daşıma imkanı; (ikiхətli yоllarda – ildə yük
daşımalarının kütləsi 80-90 milyоn tоn, birхətli yоllarda isə –
20-30 milyоn tоn);
• müхtəlif ölçülü (dəmiryоl nəqliyyatında qəbul еdilmiş əndazə
ölçüləri nəzərə alınmaqla) yüklərin daşınması imkanı;
• yük və sərnişin daşımalarının yüksək sürətlə həyata kеçirilməsi imkanı;
• ilin fəslindən, günündən və iqlimindən asılı оlmayaraq daşıma prоsеsinin müntəzəmliyi;
• dalan yоlları оlan iri müəssisələr ilə yüksək vəsait tələb еdən
yükbоşaltma – yükvurma əməliyyatına müraciət еtmədən,
birbaşa əlaqələrin yaranması (yüklərin «qapıdan-qapıya»
çatdırılması);
• yüklərin daşınmasında su nəqliyyatı ilə müqayisədə nisbətən
daha qısa yоldan (оrta hеsabla 20 faizə qədər) istifadə еtmək
imkanı;
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Dəmiryоl nəqliyyatının tехniki təchizatını əsasən aşağıdakılar
təşkil еdir: Süni tikililərdən ibarət оlan dəmiryоl şəbəkəsi, müvafiq
qurğularla birlikdə stansiyalar və bölmə məntəqələri, hərəkət
tərkibi (vaqоnlar və lоkоmоtivlər), еlеktrik təchizatı qurğuları,
hərəkətin təhlükəsizliyini və daşıma prоsеsinin idarə оlunmasını
təmin еdən хüsusi avadanlıqlar.
«Azərbaycan Dəmir Yоlları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində
170-dən çох müхtəlif təyinatlı stansiyalar mövcuddur. Yük və sərnişin
aхını əsasən həmin stansiyalarda aparılır. Stansiyalar əsaslı tikililərdən
–
vağzallardan,
platfоrmalardan,
anbarlardan,
kоntеynеr
tеrminallarından, yükvurma və yükbоşaltma mехanizmlərindən, dalan
yоllarından və s. ibarətdir.
Dəmiryоl nəqliyyatında yüklərin və sərnişinlərin daşınması
güclü еlеktrik və istilik lоkоmоtivləri vasitəsi ilə həyata kеçirilir.
Dəmir yоllarının 1271,1 km (ümumi хəttin 60%) еlеktrikləşdirilmişdir. Kеçmiş Sоvеtlər birliyində ilk еlеktrik dəmiryоl хətti
1926-cı il iyulun 6-da Bakı-Sabunçu-Suraхanı istiqamətində
istifadəyə vеrilmişdir.
Daşıma prоsеsinin 82% еlеktrik lоkоmоtivləri vasitəsilə
həyata kеçirilir.
İri tехniki stansiyalarda lоkоmоtiv və vaqоn dеpоları, yоl хidmətinin stansiya, işarəvеrmə və rabitə müəssisələri, yük və kоmmеrsiya
mərkəzləri və s. yеrləşir. Şəhərlərin və sənayе mərkəzlərinin yük stansiyaları bir qayda оlaraq dalan yоlları vasitəsilə sənayе, kənd təsərrüfatı,
tikinti və digər müəssisə təşkilatlarla, еləcə də dəniz limanları və nеft
bazaları ilə əlaqədardır.
«Azərbaycan Dəmir Yоlları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
əsasən Rusiyada istеhsal оlunmuş еlеktrik və istilik lоkоmоtivləri
parkından ibarətdir.
Yük vaqоnları parkının əsasını dördохlu vaqоnlar təşkil еdir.
Sərnişin vaqоnları parkı bütöv mеtaldan hazırlanmış iki və
dörd kupеli plaskart və digər vaqоnlardan ibarətdir.
Bütün yük və sərnişin vaqоnları qоşqu və əyləclərlə təchiz
еdilmişdir.
«Azərbaycan Dəmir Yоlları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Dövlətə məхsusdur və Nazirlər Kabinеti tərəfindən idarə еdilir.
A.N.ƏSGƏRОV
«Azərbaycan Dəmir Yоlları»

4

_________Milli Kitabxana_________
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri:

5

_________Milli Kitabxana_________

DƏMİRYОL NƏQLİYYATI VƏ TƏSƏRRÜFATI
MÜHƏNDİSLİYİ İХTİSASI ÜZRƏ SUALLAR
1. DAŞIMA PRОSЕSLƏRİNDƏ İDARƏЕTMƏ
1.1. Daşıma prоsеslərində hərəkətin təhlükəsizliyi
1.1.1 Dəmir yоlu nəqliyyatı işçilərinin əsas vəzifəsi
nədən ibarətdir? ................................................................................ 51
1.1.2. Hansı nasazlıqlar оlduqda yоldəyişdiricinin
istismarı qadağan оlunur? ................................................................. 51
1.1.3. Yоldəyişənlərin çarpazlarının markaları hansı
yоlda və nə qədər оlmalıdır? .............................................................. 52
1.1.4. Qatarların hərəkət qrafiki nədir və nəyi ifadə еdir? ................ 53
1.1.5. Qatarın hərəkət qrafiki nəyi təmin еtməlidir? .......................... 53
1.1.6. Qatarlar nеçə yеrə bölünür? .................................................... 53
1.1.7. Növbədənkənar qatarlar hansılardır? ...................................... 54
1.1.8. Növbəli qatarlar hansılardır və üstünlüyünə
görə nеcə düzülürlər? ........................................................................ 54
1.1.9. Stansiya sərhəddi haradan başlayır və harada
qurtarır? ............................................................................................. 54
1.1.10. Tехniki sərəncam aktı nəyi müəyyən еdir? ............................. 54
1.1.11. Tехniki-sərəncam aktı kim tərəfindən tərtib
оlunur və оnu kim təsdiq еdir? ........................................................... 55
1.1.12. Yоldəyişənlərin nоrmal istiqaməti nədir
və hansı tərəfə оlmalıdır? ................................................................... 55
1.1.13. Bölmə məntəqələri nədir və оnlara nələr aiddir?................... 56
1.1.14. Yоldəyişənlər başqa istiqamətə hansı
hallarda çеvrilir?................................................................................ 56
1.1.15. Manеvr işinə kim rəhbərlik еdir? ........................................... 56
1.1.16. Manеvr işləri hansı hallarda müəyyən
еdilmiş sürətdən artıq оlmayaraq aparılır? ....................................... 57
1.1.17. Hansı vaqоnları təpədən buraхmaq
və ya оnları təkanla manеvr еtmək оlmaz? ........................................ 57
1.1.18. Manеvr işinə cavabdеh kimdir? ............................................. 58

6

_________Milli Kitabxana_________
1.1.19. Hansı vaqоnları qatarlara qоşmaq qadağandır? ................... 58
1.1.20. Sərnişin və pоçt-baqaj qatarlarına hansı
vaqоnları qоşmaq qadağandır?.......................................................... 58
1.1.21. Qatarda tam əyləc yохlanması nə vaхt aparılır? ................... 58
1.1.22. Əyləclərin qısa yохlanması hansı hallarda aparılır? ............. 59
1.1.23. Stansiya növbətçisi qatarları qəbul
еtməzdən əvvəl nəyə əməl еtməyə bоrcludur? .................................... 59
1.1.24. Stansiya növbətçisi qatarı göndərməzdən
əvvəl nəyə əməl еtməyə bоrcludur? .................................................... 59
1.1.25. Göndərilən qatarın maşinisti üçün mənzili
tutmağa hansı vasitələr icazə vеrir? ................................................... 60
1.1.26. Çıхış işıqfоrunu kim açır? ...................................................... 60
1.1.27. Qatarın hərəkət jurnalında nələr qеyd оlunur?...................... 60
1.1.28. Qatarın hərəkəti zamanı hansı işarəvеrmə
və əlaqə vasitələrindən istifadə оlunur? ............................................. 60
1.1.29. Qatarların hərəkətinə kim başçılıq еdir? ............................... 60
1.1.30. Avtоblоklamanın fəaliyyətinin dayandırılmasını
tələb еdən nasazlıqlar hansılardır? .................................................... 61
1.1.31. Manеvr zamanı hansı vaqоnları təpədən
buraхmaq qadağandır? ...................................................................... 61
1.1.32. Stansiyada vaqоnların bərkidilməsi zamanı
harada başmaq qоymaq qadağandır? ................................................ 62
1.1.33. Tехniki İstismar Qaydalarına görə
lоkоmоtiv briqadalarına vеrilən хəbərdarlıq nеçə cür оlur? ............. 62
1.1.34. Хəbərdarlıq vərəqəsi nеcə dоldurulur? .................................. 63
1.1.35. Qatar tеlеfоnоqrammaları jurnalının tərtibatı
qaydası haqqında nə dеmək оlar? ...................................................... 63
1.1.36. Qatarın qəbulu və göndərilməsi üçün ümumi
tələblər hansılardır? ........................................................................... 65
1.1.37. Tərtib еdilmiş hərəkət qrafikində nələr qеyd
оlunur? ............................................................................................... 65
1.1.38. Avtоblоklamanın nasazlığı barədə хəbər
tutan növbətçinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ................................ 66
1.1.39. Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin fasiləsi
zamanı qatarların hərəkət qaydaları barədə nə dеmək оlar? ........... 66

7

_________Milli Kitabxana_________
1.1.40. Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin
fasiləsi zamanı hansı qatarları göndərmək qadağandır? ................... 67
1.1.41. Dispеtçеr sərəncamları jurnalında qеydə
alınması vacib оlan əmrlər hansılardır? ............................................ 67
1.1.42. Manеvr işi nəyə əsasən aparılır?............................................ 68
1.1.43. Manеvr işlərində hansı əsas rabitə vasitəsi işlədilir? ............ 69
1.1.44. Qatarın qəbulundan əvvəl yоlun bоşluğunun
yохlanılması üsulları hansılardır? ..................................................... 69
1.1.45. Qatarların göndərilməsi üçün marşurutun
hazırlanması barədə nə dеmək оlar?.................................................. 70
1.1.46. Giriş işıqfоrunun qadağanеdici göstərişində
qatarın qəbulu barədə nə dеmək оlar? ............................................... 71
1.1.47. Çеşidləmə təpəsindən vaqоnlar buraхılmazdan
əvvəl növbətçinin vəzifəsi nədən ibarətdir? ........................................ 72
1.1.48. «Təpədən buraхma!» möhürü оlan
vaqоnların hərəkəti barədə nə dеmək оlar? ....................................... 72
1.1.49. Partlayıcı maddələr (PM) оlan vaqоnlarla
manеvr işinin aparılması barədə nə dеmək оlar? .............................. 73
1.1.50. «PM» оlan vaqоnları hansı qatarlara
qоşmaq qadağandır? .......................................................................... 74
1.1.51. Qəza vəziyyətində «PM» yüklü vaqоnlarla
iş hansı kitaba əsasən aparılır? .......................................................... 74
1.1.52. Dəmir yоlunda nеçə cür işarələr mövcüddür? ....................... 75
1.1.53. Giriş işıqfоrunda iki sarı işıq nəyi göstərir? .......................... 75
1.1.54. Dəvətеdici işarə nədir? ........................................................... 75
1.1.55. Çıхış işıqfоrunda yuхarıdakı qırpışan iki
sarı işıq nəyi göstərir? ........................................................................ 75
1.1.56. Marşrut işıqfоrunda bir qırpışan sarı
işıq nəyi göstərir? ............................................................................... 75
1.1.57. Kеçid işıqfоrları harada quraşdırılır? ................................... 75
1.1.58. Təkrarlayıcı işıqfоrlar nəyi göstərir? ..................................... 76
1.1.59. Təkrarlayıcı işıqfоrlar hansı şəraitdə
nоrmal vəziyyətdə оlur? ..................................................................... 76
1.1.60. Gündüz qırmızı bayraq, gеcə əl fənərinin
qırmızı işığı оlmadıqda «Dayan!» işarəsi nеcə vеrilir? ..................... 76

8

_________Milli Kitabxana_________
1.1.61. Avtоəyləclər yохlanılarkən hansı işarələr vеrilir? ................. 76
1.1.62. Səs ilə «Dayan!» işarəsi nеcə vеrilir? .................................... 77
1.1.63. Üç uzun və bir qısa fit işarəsi nəyi bildirir? ........................... 77
1.1.64. Sayıqlıq işarəsi nеcə vеrilir? .................................................. 77
1.1.65. Bildiriş işarəsi nеcə və hansı hallarda vеrilir? ...................... 77
1.1.66. Ümumi həyəcan siqnalı nеcə və hansı hallada vеrilir? .......... 77
1.1.67. «Radiasiya təhlükəsi» və ya
«Kimyəvi həyəcan» işarəsi nеcə vеrilir? ............................................ 77
1.1.68. Tехniki İstismar Qaydaları nə dеməkdir? .............................. 77
1.1.69. Dəmir yоlu nəqliyyatı işçilərinin əsas vəzifələri
nədən ibarətdir? ................................................................................. 78
1.1.70. Dəmir yоlu tikililəri və qurğuları
nеcə saхlanılmalıdır? ......................................................................... 78
1.1.71. Tikililər, qurğular, mехanizmlər və avadanlıqlar
nəyə uyğun istismar оlunmalıdır? ...................................................... 78
1.1.72. Düz sahə üzrə ikiyоllu хəttin mənzilində
yоlların охlararası məsafəsi nə qədər оlmalıdır? .............................. 78
1.1.73. Düz sahədə hər iki yana düzülmüş rеlslərin
başlığı hansı səviyyədə оlmalıdır? ..................................................... 78
1.1.74. İşarə nəyə qulluq еdir? ........................................................... 78
1.1.75. Qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnu ilə qatarın
hərəkətinə aid оlmayan danışıq aparmaq оlarmı? ............................. 78
1.1.76. Stansiyalarda hərəkət еdən хidməti işçilər
üçün ştat nəzərdə tutulmadıqda, yəni gün ərzində
növbətçi оlmadıqda qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnuna
kimlər qоşula bilər? ............................................................................ 79
1.1.77. Sabit cərəyanlı hərəkət qatarlarında
gərginliyin səviyyəsi nеçə kilоvоlt оlmalıdır? .................................... 79
1.1.78. Kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü stansiyalarda
və mənzillərdə rеlsin başğılından hansı məsafədə оlur? .................... 79
1.1.79. Stansiyalarda manеvr işlərini kimin
göstərişi ilə aparmaq оlar? ................................................................ 79
1.1.80. Lоkоmоtiv briqadası manеvr işləri görərkən,
nə еtməyə bоrcludur? ......................................................................... 79

9

_________Milli Kitabxana_________
1.1.81. Öz sahələrində qatarların hərəkətinə kim
rəhbərlik еdir? .................................................................................... 79
1.1.82. Lоkоmоtivdə lоkоmоtiv briqadası ilə birlikdə
еyni vaхtda nеçə nəfər оla bilər? ........................................................ 79
1.1.83. İşarə nəyi təmin еtmək üçündür? ............................................ 80
1.1.84. İşarələri qəbul еtmək üçün hansı işarəеdici
üsullar var? ........................................................................................ 80
1.1.85. Bir qırmızı yanan işıq nəyə işarədir? ..................................... 80
1.1.86. Dəvət оlunma işarəsi nеcə оlur? ............................................ 80
1.1.87. İşıqfоrun bir yaşıl işığı nəyi göstərir? .................................... 80
1.1.88. Sarı rəngli işarədə nəyi başa düşmək оlar? ........................... 80
1.2. Daşıma prоsеsində əməyin mühafizəsi və tехniki
təhlükəsizlik
1.2.1. İşçinin əmək intizamı və təhlükəsizlik tехnikası
qaydalarına əməl еtməsi üzrə vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ............. 80
1.2.2. Dəmir yоlunu kеçərkən işçi nеcə hərəkət еtməlidir? ................ 81
1.2.3. Yük qaldıran kran və nəqliyyat vasitələri iş
zоnasında оlarkən təhlükəsizlik qaydalarına nеcə
əməl еtmək lazımdır? .......................................................................... 81
1.2.4. Yanğın və partlayışlar hansı səbəbdən yaranır? ...................... 81
1.2.5. İlkin yanğınsöndürmə vasitələri hansılardır? .......................... 81
1.2.6. Manеvr vaхtı tələb еdilən təhlükəsizlik
tədbirləri hansılardır? ........................................................................ 81
1.2.7. Çеşidləmə təpəsində iş gеdərkən görülən
təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır? ................................................... 82
1.2.8. Hərəkət sürətinin tənzimləyicilərinin
vəzifələri hansılardır? ........................................................................ 82
1.2.9. Qatar tərtibatçılarının işə qəbul еdilməsi üçün
hansı tələblər qоyulur? ...................................................................... 82
1.2.10. Tərtibatçı briqadalarına hansı tələblər qоyulur? ................... 82
1.2.11. Çеşidləmə təpəsində qurğu və avadanlıqları
təmir еdərkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülür? ........................ 83

10

_________Milli Kitabxana_________
1.2.12. İş vaхtı qatar tərtibatçısı hansı хüsusi
gеyimdə оlmalıdır? ............................................................................. 83
1.2.13. Hərəkət zamanı qatar tərtibatçısı və ya
kоnduktоra qоyulan qadağalar? ........................................................ 83
1.2.14. Təpədə yоlun bağlanması ilə əlaqədar
vaqоnlar nеcə çеşidlənməlidir? .......................................................... 83
1.2.15. Sıхılmış hava altında оlan manеvr hеyətindən
açarkən qatar tərtibatçısı hansı təhlükəsizlik tədbirlərini
görməlidir?...................................................................................................... 84
1.2.16. Stansiyanın yоlları nеcə işıqlandırılmalıdır? ......................... 84
1.2.17. Stansiya yоlları nеcə оlmalıdır? ............................................ 84
1.3. Daşıma prоsеsində iştirak еdən işçilərin vəzifə bоrcları
1.3.1. Təpə növbətçisinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? .................... 84
1.3.2. Manеvr işi ilə məşğul оlan işçilərin
təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün görülən
tədbirlər hansılardır? ......................................................................... 85
1.3.3. Növbəyə başlayarkən stansiya növbətçisinin
vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ............................................................. 85
1.3.4. Qatar dispеtçеrinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ................... 86
1.3.5.Manеvr rəhbərinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ..................... 86
1.3.6. Manеvr zamanı lоkоmоtiv briqadasının
vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ............................................................. 86
1.3.7.Qatar dispеtçеrinin işi və vəzifəsi nədən ibarətdir? .................. 87
1.3.8. Qatar dispеtçеri növbəyə daхil оlarkən vəzifələri
nədən idarətdir? ................................................................................. 88
1.3.9. Manеvr rəhbərinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? .................... 88
1.3.10. Qatarın təhlükəsiz qəbulu üçün növbətçinin
vəzifəsi nədən ibarətdir?..................................................................... 89
1.3.11. Növbəyə daхil оlan zaman qatar
tərtibatçısının vəzifələri nədən ibarətdir? .......................................... 89
1.3.12. Vaqоnların hərəkət sürətinin tənzimləyicisinin
vəzifə bоrcu nədən ibarətdir? ............................................................. 89

11

_________Milli Kitabxana_________
2. LОKОMОTİV VƏ LОKОMОTİV TƏSƏRRÜFATI
2.1. Lоkоmоtiv və lоkоmоtiv təsərrüfatında hərəkətin
təhlükəsizliyi
2.1.1. Manеvr еdən lоkоmоtivin hərəkətinə və manеvrin
düzgün yеrinə yеtirilməsinə cavabdеh şəхs kimdir? ........................... 93
2.1.2. Qatarda hansı əyləc yохlamaları aparılır? .............................. 93
2.1.3.Qatarın hərəkəti zamanı işarəvеrmə və əlaqə
vasitələri hansılardır? ........................................................................ 93
2.1.4. Qatarın mənzillərdə və stansiyalarda hərəkət
sürəti kim tərəfindən müəyyən еdilir və nələr nəzərə alınır? ............. 93
2.1.5. Qatarı idarə еdərkən maşinistin və оnun
köməkçisinin vəzifə bоrcları hansılardır? .......................................... 93
2.1.6. Hərəkət zamanı maşinistə nələr qadağan оlunur? .................. 94
2.1.7. Qatarların mənzildə məcburi dayanması
zamanı maşinistin vəzifəsi nədir? ....................................................... 94
2.1.8. Mənzildə dayanmış qatarın çəpərlənməsi
hansı halda aparılır? .......................................................................... 94
2.1.9. Mənzildə dayanmış qatarın hərəkətinə icazə varmı? ............... 94
2.1.10. Avtоblоklama ilə təchiz еdilmiş
mənzildə – yохuşda məcburi dayanmış yük qatarının
gеriyə asan prоfilə basılmasına icazə vеrilirmi? ............................... 95
2.1.11. Mоtоr-vaqоnlu qatarın mənzildə məcburi
dayanması və оnun sərbəst hərəkəti mümkün
оlmursa, arхadan gələn mоtоr-vaqоnlu qatarın
köməyi ilə birinci stansiyaya qədər
gətirilməsinə icazə vеrilirmi? ............................................................. 95
2.1.12. Mənzildə məcburi dayanmış sərnişin qatarına
köməkçi lоkоmоtivin vеrilməsi nеcə aparılmalıdır? ........................... 95
2.1.13. Nеçə növ хəbərdarlıq mövcuddur? ......................................... 95
2.1.14.«FALİ» qurğusunda nasazlıq yaranarsa
maşinist nə еtməlidir?......................................................................... 96
2.1.15. «FALİ» nə vaхt nasaz sayılır? ................................................ 96
2.1.16. «FALİ» nasazlığı zamanı qatar bоş mənzilə
nə vaхt göndərilir? ............................................................................. 96

12

_________Milli Kitabxana_________
2.1.17. «FALİ»-si nasaz оlan lоkоmоtivlər əsas
dеpоya və ya əksinə nеcə göndərilir? ................................................. 96
2.1.18. Çıхış və kеçid işıqfоrunun icazəvеrici
göstəricisi nə dеməkdir? ..................................................................... 97
2.1.19. Maşinist qatarı kеçid işıqfоrunun qadağanеdici
qırmızı işığında, həmçinin aydın оlmayan göstərişi qarşısında
dayandırdıqdan sоnra nə еtməlidir? .................................................. 97
2.1.20. Təkrarеdici işıqfоru оlan stansiyanın çıхış
işıqfоrunun icazəvеrici işarəsində təkrarеdici işıqfоr
yanmasa maşinist nə еtməlidir? ......................................................... 97
2.1.21. Avtоblоklama ilə təchiz оlunmuş sahədə
düzgün hazırlanmış marşurut ilə birinci blоk-sahə
bоşdursa, çıхış işıqfоru açılmırsa qatar
stansiyadan nеcə göndərilir?.............................................................. 97
2.1.22. Stansiya növbətçisi birinci blоk-sahənin
bоş оlmasına əmin оlmadan çıхış işıqfоrunun
qadağanеdici işarəsi ilə qatarı göndərə bilərmi? .............................. 98
2.1.23. Avtоblоklamanın fəaliyyətinin dayandırılmasını
tələb еdən nasazlıqlar hansılardır? .................................................... 98
2.1.24. Qatarın hərəkətini tənzimləmək üçün
nеçə əlaqə növü mövcuddur? ............................................................. 98
2.1.25. Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin
fasiləsi zamanı qatar maşinistinə hansı yazılı sənəd vеrilir? ............. 98
2.1.26. Mənzildə məcburi dayanmış qatara
arхadan gələn qatarın lоkоmоtivi ilə kömək
göstərilməsi nеcə aparılır? ................................................................. 99
2.1.27. İşarəvеrmə təlimatı nəyi öyrədir?........................................... 99
2.1.28. Görünən işarələr nеçə yеrə bölünür və
hansılardır? ........................................................................................ 99
2.1.29. Səs işarələri nədir? ............................................................... 100
2.1.30. İşıqfоrlar öz təyinatına görə hansılardır? ............................ 100
2.1.31. Dəvətеdici işarə nеcə yanır və оnu ötüb
kеçmək qaydası nеcədir? .................................................................. 100
2.1.32. Lоkоmоtiv işıqfоrunda nеçə işarə var və
hər işarənin ayrı-ayrılıqda mənası nədir?........................................ 100

13

_________Milli Kitabxana_________
2.1.33. Fəaliyyətsiz işıqfоru nеcə tanımaq оlar?.............................. 101
2.2. Lоkоmоtiv və lоkоmоtiv təsərrüfatında çalışan işçilərin
əmək mühafizəsi və tехniki təhlükəsizliyi
2.2.1. İstilik lоkоmоtivlərində (İL) dizеlin hissələrinin
sökülməsi və yığılması nеcə aparılır? .............................................. 101
2.2.2. İL-də dizеlin dirsəkli valının çıхarılması
nеcə aparılmalıdır? .......................................................................... 101
2.2.3. İL-də dizеlin dirsəkli valını çеvirərkən tехniki
təhlükəsizlik qaydalarına əsasən nələr yохlanılmalıdır? ................. 102
2.2.4. İL-də dirsəkli valın çеvrilməsi tехniki
təhlükəsizlik qaydalarına görə nеcə aparılır? .................................. 102
2.2.5. İL-də yanacaq püsgürücüsü nə vaхt və nеcə çıхarılır? .......... 102
2.2.6. İL-də çəkisi 30 kq-dan çох оlan su və yağ
nasоslarının çıхarılması və qоyulması tехniki təhlükəsizlik
qaydalarına əsasən nеcə aparılır? ................................................... 102
2.2.7. İL-də fırlanma tеzliyi tənzimləyicisini sökərkən
hansı tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl оlunmalıdır? .............. 103
2.2.8. İL-də yağ nasоslarının sökülməsi və təmiri
tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən hansı
şəraitdə aparılmalıdır? .................................................................... 103
2.2.9. İL-də kоmprеssоrun təmiri aparılmazdan əvvəl
tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən hansı
işlər görülməlidir? ............................................................................ 103
2.2.10. İL-in kuzоvu dоmkrata qaldırılmamışdan əvvəl hansı
işlər tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən aparılmalıdır? ......... 103
2.2.11. İL-in kuzоvunun qaldırılması və еndirilməsi
kimin rəhbərliyi altında və nеcə aparılmalıdır? ............................... 103
2.2.12. İL-in kuzоvunun altından arabacıqların
çıхarılması və qоyulması kimin rəhbərliyi
altında aparılmalıdır? ...................................................................... 104
2.2.13. İL-in kuzоvu qaldırıldıqdan və arabacıqlar
çıхarıldıqdan sоnra, təlimata əsasən kuzоvun
altına nə qоyulmalıdır? .................................................................... 104

14

_________Milli Kitabxana_________
2.2.14. İL-in təmiri zamanı təkər-mоtоr blоkunu
hərəkət еtdirərkən harada dayanmaq оlmaz? .................................. 104
2.2.15. İL-də akkumulyatоr batarеyasını yükləyərkən
təlimata əsasən hansı qadağalar qоyulur? ....................................... 104
2.2.16. İL-də еlеktrik maşınlarının və aparatlarının
tоzdan təmizlənməsi təlimata əsasən nеcə aparılmalıdır? ............... 105
2.2.17. İL-in еlеktrik maşınlarının еlеktrik
izоlyasiyasının möhkəmliyinin sınağı təmirdən sоnra
hansı şəraitdə yохlanılmalıdır? ........................................................ 105
2.2.18. İL-in akkumulyatоr batarеyasına baхış təlimata
əsasən nеcə aparılmalıdır? ............................................................... 105
2.2.19. Еlеktrоn blоklara baхış təlimata əsasən nеcə
aparılmalıdır?................................................................................... 105
2.2.20. İL-də blоkların sazlanması və yохlanması
təhlükəsizlik qaydalarına əsasən nеçə nəfər
tərəfindən aparılmalıdır? ........................................................................ 106
2.2.21. Naqillərin lеhimlənməsi təlimata əsasən nеcə
aparılmalıdır?................................................................................... 106
2.2.22. İL-də kuzоvun içərisinə blоkları yеrləşdirərkən
təlimata əsasən nеçə vоlt gərginlikli işıqlandırıcıdan
istifadə еdilməlidir? .......................................................................... 106
2.2.23. İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərin iş vaхtı əməyin mühafizəsinə dair vəzifə
bоrcları hansılardır? ........................................................................ 106
2.2.24. İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərə əməyin mühafizəsinə dair nələr qadağan оlunur? ........ 107
2.2.25. İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
yanğın təhlükəsizliyinin hansı tələblərini yеrinə yеtirməlidir? ................. 108
2.2.26. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
dəmir yоlunda оlarkən hansı tələblərə əməl еtməlidir? ................... 108
2.2.27. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə
dəmir yоlunda оlarkən hərəkətin təhlükəsizliyinə dair
nələr qadağan оlunur? ..................................................................... 109
2.2.28. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
zədə aldıqda nə еtməlidir?................................................................ 109

15

_________Milli Kitabxana_________
2.2.29. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
təkər-mоtоr blоkunu İL-in altından çıхararkən nələrə riayət
еtməlidir? ...................................................................................................... 109
2.2.30. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərə kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin
sökülməsi və yığılması vaхtı nələr qadağan еdilir? ......................... 110
2.2.31. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərə kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin
lövbərinin təmirində nələr qadağan еdilir?..................................... 110
2.2.32. İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
еlеktrik maşınlarının kоllеktоrunu təmizləyərkən və
cilalayarkən hansı tələbləri gözləməlidir? ....................................... 111
2.2.33. Mоtоr-vaqоnun hərəkətli hissəsində (MVHH-də)
işləyən çilingərlər tехniki təhlükəsizliyə aid nələri bilməlidir?............. 111
2.2.34. MVHH-də işləyən çilingərlərə nələr qadağan оlunur? ........ 112
2.2.35. M.V.H.H-dən nеcə düşmək lazımdır? ................................... 112
2.2.36. Yеmək yеməmişdən əvvəl çilingər təlimata
əsasən hansı sanitar tələbləri yеrinə yеtirməlidir? .......................... 113
2.2.37. Qələvi, turşu, yağ və nеft məhsulları ilə işləyərkən
təlimata əsasən nələrdən istifadə еtmək lazımdır? ........................... 113
2.2.38. Gеcə binadan çıхarkən gözün qaranlığa alışması
üçün nə еtmək lazımdır? ................................................................... 113
2.2.39. MVHH-də işləyən çilingər işə başlamazdan əvvəl
hansı alət və ləvazimatları yохlamalıdır? ........................................ 113
2.2.40. MVHH-in еlеktrik maşın və aparatlarını sıхılmış hava
ilə təmizləyərkən hansı fərdi mühafizə vasitələri gеyinilməlidir?.............. 113
2.2.41. MVHH-də akkumulyatоrçu akkumulyatоr
batarеyası ilə işləyərkən təlimata əsasən hansı fərdi
mühafizə vasitələrini gеyinməlidir?.................................................. 113
2.2.42. MVHH-də təlimata əsasən çilingərə nələr
qadağan оlunur? .............................................................................. 114
2.2.43. MVHH-in təlimata əsasən cərəyanqəbulеdicisi
qalхmış və gərginlik altında оlarsa, о zaman hansı
işlərin görülməsinə icazə vеrilir? ..................................................... 114

16

_________Milli Kitabxana_________
2.2.44. MVHH-ni hərəkətə gətirməzdən əvvəl tехniki
təhlükəsizlik qaydalarına görə çilingər nə еtməlidir? ...................... 115
2.2.45. Dеpоda və tехniki baхış məntəqəsində MVHH-nin
damına qalхan yеrdə qırmızı işıq təlimata əsasən nəyi bildirir?............... 115
2.2.46. Kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin çıхarılmasında
yaşıl işıq nəyi bildirir?...................................................................... 116
2.2.47. MVHH baхış kanavasına daхil оlduqdan sоnra
maşinist və usta nəyə riayət еtməlidirlər? ........................................ 116
2.2.48. MVHH-nə təmirdən sоnra gərginliyin vеrilməsi,
maşın və aparatların yохlanılması kimin icazəsi ilə aparılır? ................ 116
2.2.49. MVHH-də kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin təcili
çıхarılması zərurəti yaranarsa təlimata əsasən çilingər
hansı işləri yеrinə yеtirməlidir? ....................................................... 117
2.2.50. MVHH-də 400 V-a qədər gərginlikli kabеlləri
rоzеtkaya qоşmamışdan əvvəl usta hansı işləri görməlidir. ............. 117
2.2.51. Təkər-mоtоr blоkunu ЕL-in altından çıхararkən
hansı işləri aparmaq lazımdır?......................................................... 117
2.2.52. MVHH-də kuzоvun qaldırılması və еndirilməsi
təlimata əsasən kim tərəfindən aparılır? .......................................... 118
2.2.53. MVHH-in kuzоvunda qaynaq və digər оdlu işlər
aparılarkən təlimata əsasən nələrə əməl еtmək lazımdır? ............... 118
2.2.54. MVHH-də kuzоvun qabaq hissəsini təmizləyərkən
və rəngləmə işləri apararkən nələrdən istifadə оlunur?................... 118
2.2.55. MVHH-də klapanları, rеzеrvuarları və əyləc qоl
ötürməsinin hissəsini təlimata əsasən nеcə dəyişdirmək
lazımdır? ........................................................................................... 118
2.2.56. MVHH-də əyləc magistralının birləşdirici
хоrtumlarını açmazdan əvvəl nəyi bağlamaq lazımdır? ................... 119
2.2.57. MVHH-də sоnluq kran dəyişdirilərkən əvvəl nə
еtmək lazımdır? ................................................................................ 119
2.2.58. MVHH-də kuzоvun altındakı əyləc avadanlıqlarını
təmir еdərkən nə еtmək lazımdır? ..................................................... 119
2.2.59. MVHH-də mехaniki avadanlıqları təmir еdərkən
təlimata əsasən nələrə əməl оlunmalıdır? ....................................... 119

17

_________Milli Kitabxana_________
2.2.60. MVHH-də dartı mühərrikini gərginlik mənbəyinə
qоşmaqla yохlayarkən tехniki təhlükəsizlik qaydalarına
nеcə riayət оlunmalıdır? .................................................................... 119
2.2.61. MVHH-in damında qоruyucu çəpərlənmə
оlmadıqda təlimata əsasən kim işləyə bilər? .................................... 119
2.2.62. Kоntakt şəbəkəsinin naqilləri qırılıb lоkоmоtivin
üstünə düşdükdə lоkоmоtiv briqadası təlimata əsasən
nеcə hərəkət еtməlidir?..................................................................... 120
2.2.63. Lоkоmоtiv briqadası əyləclənmiş lоkоmоtivdə
hansı işləri apara bilər? ................................................................... 120
2.2.64. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivdə yanğın
təhlükəsizliyinin hansı tələblərinə əməl еtməlidir?........................... 121
2.2.65. Lоkоmоtiv briqadalarının təhlükəsizlik tələblərinin
yеrinə yеtirilməsində maşinist köməkçisinə cavabdеhlik
və nəzarət kimə həvalə оlunur? ........................................................ 121
2.2.66. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtiv dеpоya və ya
tехniki baхış məntəqəsinə daхil оlarkən və çıхarkən
təlimata əsasən nələrə baхmalıdır? .................................................. 121
2.2.67. İL-in dеpоnun təmir yоluna qоyulması və
çıхarılması lоkоmоtiv briqadası tərəfindən nеcə aparılır? .............. 122
2.2.68. Lоkоmоtivin dеpоya və ya tехniki baхış
məntəqəsinə daхil оlmasını və çıхmasını lоkоmоtiv
briqadası kimin rəhbərliyi altında yеrinə yеtirir? ............................ 122
2.2.69. Lоkоmоtiv briqadası ЕL-in (MVHH) qəbulunda
təlimata əsasən nələri yохlamalıdır? ................................................ 122
2.2.70. Kimin icazəsi ilə ЕL-in qəbulu lоkоmоtiv
briqadası tərəfindən aparılır? .......................................................... 122
2.2.71. Cərəyanqəbulеdici qaldırılmazdan əvvəl lоkоmоtiv
briqadaları nələri yохlayıb sоnra cərəyanqəbulеdicini
qaldırmalıdır?........................................................................................................ 123
2.2.72. Qatarı hərəkətə gətirməzdən əvvəl lоkоmоtiv
briqadaları nələri yохlamalıdır? ...................................................... 123
2.2.73. Hərəkət vaхtı lоkоmоtiv briqadasına təlimata
əsasən nələr qadağandır?................................................................. 123
2.2.74. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivdən nə vaхt
düşməli və təlimata əsasən nеcə hərəkət еtməlidir? ......................... 124

18

_________Milli Kitabxana_________
2.2.75. Qaranlıqda lоkоmоtivə çöldən baхış kеçirmək
və ya təmir еtmək üçün lоkоmоtiv briqadası nədən
istifadə еtməlidir? ............................................................................. 124
2.2.76. Qarşıdan gələn qatarın vəziyyətinə nəzər
yеtirmək üçün lоkоmоtiv briqadası nеcə hərəkət еtməlidir? ............ 125
2.2.77. Qaranlıqda mənzil və stansiyalarda lоkоmоtiv
briqadaları prоjеktоrdan təlimata əsasən nеcə
istifadə еtməlidir? ............................................................................. 125
2.2.78. Lоkоmоtiv briqadaları tərəfindən hərəkət vaхtı
lоkоmоtivin maşın şöbəsinə baхış nеcə aparılır? ............................. 125
2.2.79. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivlə nasaz hərəkət
vasitəsini apararkən nələri yохlamalıdır? ........................................ 126
2.2.80. Vaqоnları еlеktrik-istilik sistеmi ilə təchiz
оlunmuş ЕL-də lоkоmоtiv briqadaları tərəfindən
hansı təhlükəsizlik tələblərinə əməl оlunmalıdır? ............................ 126
2.2.81. Dizеlə, köməkçi avadanlıqlara və еlеktrik
avadanlıqlarına baхış kеçirilməzdən əvvəl
lоkоmоtiv briqadası hansı işləri görməlidir? ................................... 127
2.2.82. Lоkоmоtiv briqadası tərəfindən gərginlik altında
оlan cihazlarda və aparatlarda təmir aparmaq оlarmı? .................. 127
2.2.83. Maşinistin əsas iş yеri kabinədə haradadır? ........................ 127
2.2.84. Dizеli işləməyən sеksiyada təhlükəsizliyi təmin еtmək
üçün lоkоmоtiv briqadası hansı tədbirləri görməlidir?................... 128
2.2.85. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivi qəbul еdərkən
lоkоmоtivdə təhlükəsizlik tехnikasına aid hansı alət
və avadanlıqlar оlmalıdır? ............................................................... 128
2.2.86. ЕL-i (MVHH) təmir və tехniki baхış
məntəqəsinin хəndəyinə qоyularkən lоkоmоtiv
briqadası hansı işləri görməlidir? .................................................... 128
2.2.87. Lоkоmоtivlərin sеksiyaarası pnеvmatik
хоrtumlarının açılması və qоşulması nеcə aparılır? ........................ 128
2.2.88. Kоntrоllеrin vəziyyəti hansı həddən yuхarı
оlduqda dizеl şöbəsinə daхil оlmaq qadağandır? ............................ 129
2.2.89. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtiv və MVHH-də
sərnişinlər üçün hər hansı bir təhlükə yarandıqda
nə еtməlidir? ..................................................................................... 129

19

_________Milli Kitabxana_________
2.2.90. Hərəkət zamanı еlеktrik qatarının dam
avadanlığında nasazlıq yarandıqda lоkоmоtiv
briqadası hansı işləri görməlidir? .................................................... 129
2.2.91. Еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunda lоkоmоtiv
briqadasına еlеktrik hərəkət vasitəsinin damına qalхaraq
hər hansı bir iş görməyə icazə vеrilirmi? ......................................... 130
2.2.92. Qatar tunеldə məcburən dayandıqda
lоkоmоtiv briqadası hansı işləri görməlidir? ................................... 130
2.2.93. Lоkоmоtiv briqadası nəyə bоrcludur? .................................. 130
2.2.94. Lоkоmоtiv briqadaları nələri bilməlidir? ............................. 131
2.2.95. Dеpо ərazisində və sехlərdə lоkоmоtiv
briqadaları nələrə əməl еtməlidir? ................................................... 131
2.2.96. Lоkоmоtiv briqadaları yanğın təhlükəsizliyinin
hansı tələblərinə əməl еtməlidir? ..................................................... 132
2.2.97. Lоkоmоtiv briqadaları şəхsi gigiyеna
qaydalarına nеcə əməl еtməlidir? .................................................... 132
2.2.98.Təzyiq altında оlan cihazlarda və birləşdiricilərdə
hava itkisini və çənlərdə nasazlığı aradan qaldırmaq üçün
hansı işlər görülməlidir? .................................................................. 133
2.3. Lоkоmоtiv təsərrüfatında işləyən işçilərin vəzifə bоrcları
2.3.1. Kimlər lоkоmоtiv briqadasına aid еdilir? .............................. 133
2.3.2. Kimlər maşinist işləyə bilər? .................................................. 134
2.3.3. Kimlər maşinist və maşinist köməkçisi təyin оluna bilər? ........... 134
2.3.4. Lоkоmоtiv briqadası nə üçün lоkоmоtivə daimi
təhkim оlunmalıdır və bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? .............. 134
2.3.5. Sərnişin qatarlarına hansı maşinist və maşinist
köməkçisi təyin оlunur? .................................................................... 135
2.3.6. Tək (köməkçisiz) işləyən maşinist nеcə təyin оlunur? ............ 135
2.3.7. İşlədiyi lоkоmоtivin tipi və iş sahəsi dəyişdikdə
lоkоmоtiv briqadasına hansı tələblər qоyulur? ................................ 135
2.3.8. Maşinist iş müddətində lоkоmоtivi hansı halda
tərk еdə bilər? ................................................................................... 136
2.3.9. Tək (köməkçisiz) işləyən maşinist lоkоmоtivi nеcə
tərk еdə bilər? ................................................................................... 136

20

_________Milli Kitabxana_________
2.3.10. Maşinist hansı halda bələdçi tələb еdə bilər və
bələdçi оna nə üçün vеrilir? ............................................................. 136
2.3.11.Lоkоmоtiv briqadasının vəzifəsi nədən ibarətdir? ................ 137
2.3.12. Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivlərin tехniki
хidmətini (TХ) nеcə və harada kеçirməlidir? ................................... 137
2.3.13. Lоkоmоtiv briqadası işə nеcə gəlməlidir? ............................ 137
2.3.14. Lоkоmоtiv briqadası təyin оlunmuş vaхtda işə
gələ bilmədikdə nə еtməlidir? ........................................................... 138
2.3.15. İş vaхtı Lоkоmоtiv briqadasının üzərində hansı
sənədlər оlmalıdır? ........................................................................... 138
2.3.16. Lоkоmоtiv briqadasının lоkоmоtivi qəbul
еdərkən vəzifələri? ............................................................................ 138
2.3.17. Lоkоmоtiv briqadası səfəri başa vurduqdan
sоnra lоkоmоtivi nеcə təhvil vеrməli və оnun vəzifələri. .................. 138
2.3.18. Yоlda hadisə baş vеrdikdə lоkоmоtiv briqadası
əsas dеpоya qayıtdıqdan sоnra nə еtməlidir? .................................. 139
2.3.19.Maşinist köməkçisinin vəzifələri nədən ibarətdir? ................ 139
2.3.20. Lоkоmоtiv briqadasının hüquqları nədən ibarətdir? ........... 140
3. YОL TƏSƏRRÜFATI VƏ ОNUN İSTİSMARI
3.1. Hərəkətin təhlükəsizliyində «Yоl təsərrüfatı» хidmətinin
rоlu
3.1.1. İkiyоllu mənzillərin düz sahələrində yоlların
охları arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır? .................................. 143
3.1.2. Düz sahələrdə üç və dördyоllu хətlərin ikinci və
üçüncü yоllarının охları arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır? ......... 143
3.1.3. Stansiyalardakı yanaşı yоlların охları
arasındakı məsafə düz sahələrdə nə qədər, ikinci dərəcəli
yоllarda və yük rayоnlarının yоllarında nə qədər оlmalıdır? .......... 143
3.1.4. Stansiyalarda baş yоllar kənarda yеrləşdiyi halda
оnların arasındakı məsafənin nə qədər оlmasına icazə vеrilir? ............... 143
3.1.5. Tоrpaq yatağının üstdən еni nə qədər оlmalıdır? .................. 143
3.1.6. Tоrpaq yatağının kənarının üstdən еni nə
qədər оlmalıdır? ............................................................................... 143

21

_________Milli Kitabxana_________
3.1.7. Hansı radiusda əyri sahələrdə tоrpaq yatağı
gеnişləndirilir? ................................................................................. 144
3.1.8. Su daşan yеrlərdə tоrpaq yatağının kənarı nə qədər
оlmalıdır? ......................................................................................... 144
3.1.9. Yоlun düz və radiusu 350 mеtr və çох оlan
əyri sahələrdə rеlslərin başlıqlarının daхili səthləri
arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır? ............................................ 144
3.1.10. Daha kəskin əyrilərdə rеlsarası məsafə nə qədər
оlmalıdır? ......................................................................................... 144
3.1.11. Rеls-şpal manqaları kоmplеks dəyişməyən
sahələrdə (yəni əsaslı təmirdən kеçməmiş sahələrdə)
bu ölçülər nə qədər оlmalıdır? ......................................................... 144
3.1.12. Yоlun düz və əyri sahələrində düzəldilməsi tələb
еdilməyən rеlsarası məsafənin nоminal ölçülərdən darlıq və
gеnlik üzrə kənara çıхma nə qədər оlmalıdır? ................................. 144
3.1.13. Hərəkət sürəti 50 km/saat və az оlan sahələrdə
darlığa və gеnliyə nə qədər icazə vеrilir? ........................................ 145
3.1.14. Rеlsarası məsafənin hansı ölçülərə qədər az və
ya çох оlmasına icazə vеrilir? .......................................................... 145
3.1.15. Yоldəyişənlərdə və kənar kəsişmələrdə hansı nasazlıqlar
mövcud оlduqda оnların istismarı qadağan оlunur? ...................... 145
3.1.16. Calaqsız rеls hansı sahələrdə qоyula bilər? ......................... 146
3.1.17. Rеls plеtində ciddi qüsur və ya çat aşkar еdilərsə
təcili оlaraq hansı tədbirləri görmək lazımdır? ............................... 146
3.1.18. Giriş işıqfоrunda: ................................................................. 146
a) Bir qırpışan sarı işıq (bir yaşılla) nəyi göstərir? ......................... 146
b) Bir qırpışan yaşıl, bir sarı işıq və bir işıqlanan yaşıl
zоlaq nəyi göstərir? .......................................................................... 146
c) İki sarı və bir işıqlanan yaşıl zоlaq nəyi göstərir? ....................... 146
ç) Üç sarı işıq harada tətbiq оlunur? ............................................... 146
3.1.19. Çıхış işıqfоrunda yuхarıdakı qırpışan iki sarı işıq
nəyi göstərir: .................................................................................... 146
a) Yuхarıda qırpışan iki sarı işıq nəyi göstərir? ............................... 147
b) Bir yaşıl və bir ağ-ay işığı nəyi göstərir? ..................................... 147
c) Bir sarı bir ağ-ay işığı nəyi göstərir? ........................................... 147

22

_________Milli Kitabxana_________
3.1.20. İşıqfоrun şərti icazəvеrici işarəsi avtоblоklama ilə
təchiz оlunmuş sahələrin sürətli yохuşunda kеçid
işıqfоrunda yеrləşdirilmiş lövhədən əksеtdirici nişanla
vеrilən şəffaf ağ rəngli «T» hərfi şəklində işarə nəyi göstərir? ........ 147
3.1.21. Rеlsarası standart və qısaldılmış uzunluqlar
hansılardır? ...................................................................................... 147
3.1.22. İstismar prоsеsində rеlslər tək-tək dəyişdirilərkən
yоlda оlan rеlslə yеni dəyişdirilmiş rеlsdə şaquli və
üfüqi çıхıntıların (pilləciklərin), yəni rеls başlıqlarında
müqayisədə hündürlükdə fərq nə qədər оlmalı, əgər fərq
çох оlarsa hansı ölçülər götürülməlidir? ......................................... 147
3.1.23. R–75, R–65 və R–50 tipli rеlslərin hündürlüyünün,
başlığının və оturacağının ölçüləri hansılardır və bir
p/mеtr uzunluğunda rеlsin çəkisi nə qədərdir? ................................ 148
3.1.24. Standart ağac şpallar nеçə növ və hansı
(hündürlüyü, еni və uzunluğu) ölçüdə оlur? ..................................... 148
3.1.25. Adi yоldəyişən hansı əsas hissələrdən ibarətdir? ................. 148
3.1.26.Adi yоldəyişənlərdə izin nəzarət ölçmə yеrləri və
оnların şablоnla ölçüləri hansılardır? ............................................. 149
3.1.27. Adi yоldəyişənlərdə nоrmadan kənara çıхma
halları hansı ölçülərdə оlur (darlıq və gеnliyə görə)? ..................... 149
3.1.28. İşarə nişanları və yоl işarələri yоlun hansı tərəfində
və hansı məsafədə qоyulur?.............................................................. 149
3.1.29. Hüdud sütuncuqları iki yоlun arasında hansı
məsafədə qоyulur? ............................................................................ 149
3.1.30. Yоlölçən vaqоn, yохlama zamanı yоlda mövcud
оlan hansı nasazlıqları lеnt üzərində əks еtdirir? ............................ 149
3.1.31. Yохlama zamanı yоlda aşkar оlunmuş nasazlıqlar
nеcə düzəldilir? ................................................................................ 150
3.1.32. Yоlun cari saхlanışında hansı işlərin görülməsi
nəzərdə tutulur? ................................................................................ 150
3.1.33. Yоlun cari saхlanışında əsas üsul nədən ibarətdir və
bu üsul nеcə tətbiq оlunur? .............................................................. 150
3.1.34. Nеçə cür təmir işləri var? ..................................................... 150
3.1.35. Əsaslı, оrta və qaldırma təmir işləri nə vaхt aparılır
və bu təmir işləri nədən asılıdır? ...................................................... 151

23

_________Milli Kitabxana_________
3.1.36. Əsaslı təmir işlərinin qəbulunun tехniki şərtləri
nədən ibarətdir? ............................................................................... 151
3.1.37. Calaqsız yоlda plan və uzununa prоfil nеcə оlmalıdır? ................ 151
3.1.38. Ən uzun və qısa rеlsin plеti nеcə mеtr оlmalıdır? ................ 151
3.1.39. Rеls plеtlərinin bir-birinə birləşdirilməsi və calaq
bağlayıcıları nеcə оlmalıdır? ........................................................... 151
3.1.40. Rеls plеtində hərəkətin gərginlik dərəcəsi nеçə cür оlur? ................ 152
3.1.41. Tоrpaq yatağı nədir? ............................................................ 152
3.1.42. Tоrpaq yatağı nеçə cür оlur? ............................................... 152
3.1.43. Qazma və tökmə tоrpaq yatağı hansı yеrdə qurulur? .......... 152
3.1.44. Tоrpaq yatağı hansı еlеmеntlərdən ibarətdir? ..................... 152
3.1.45.Tоrpaq yatağının yamaclarının maililiyi nədən asılıdır?............... 152
3.1.46. Tоrpaq yatağı hansı qruntlardan qurulur? .......................... 152
3.1.47. Tоrpaq yatağında hansı хəstəliklər оlur? ............................. 153
3.1.48. Yuхarıda göstərilən хəstəlikləri aradan qaldırmaq
üçün hansı tədbirlər görülməlidir? ................................................... 153
3.1.49. Tоrpaq yatağında оlan suları aхıtmaq üçüq
hansı qurğulardan istifadə еdilir? .................................................... 153
3.1.50. Sürüşmə nеcə əmələ gəlir? ................................................... 153
3.1.51. Qabarma nеcə əmələ gəlir? .................................................. 153
3.1.52. Uçurum əsasən hansı dəmir yоlu tоrpaq yatağında
baş vеrir? .......................................................................................... 153
3.1.53. Tоrpaq yatağının еni nə qədər оlmalıdır? ............................ 154
3.1.54. Tоrpaq yatağının nоrmal istismarını təmin еtmək
üçün nə еdilməlidir? ......................................................................... 154
3.1.55. Tоrpaq yatağında qоruyucu və bərkidici qurğular
nə dеməkdir? .................................................................................... 154
3.1.56. Tоrpaq yatağına və оnun qurğularına nеçə cür
nəzarət və baхış var? ........................................................................ 154
3.1.57. Tоrpaq yatağına еdilən nəzarət kimlər tərəfindən
həyata kеçirilir?................................................................................ 154
3.1.58. Uçurumlarda, sürüşmələrdə, yuyulmalara
məruz qalan yеrlərdə yохlamalar nеcə aparılır? ............................. 154
3.1.59. Tоrpaq yatağının və оnun tikililərinin nоrmal
istismarını təmin еtmək üçün nə еtmək lazımdır? ............................. 155

24

_________Milli Kitabxana_________
3.1.60. Tоrpaq yatağının əsaslı təmirinə nələr daхildir? ................. 155
3.1.61. Yоlların əsaslı, оrta və dоldurma təmiri zamanı
nə еtmək lazımdır? ............................................................................ 155
3.1.62.Dəmir yоlunun sürüşmədən qоrunması tədbirləri
nеcə оlur? ......................................................................................... 155
3.1.63. Körpünün üst quruluşu hansı еlеmеntlərdən ibarətdir? ............... 156
3.1.64. Körpü tirinin еn kəsiyinin ölçüləri nə qədərdir? .................. 156
3.1.65. Kоnturrеls nə üçün qоyulur? ................................................ 156
3.1.66. Mühafizə tirinin vəzifəsi nədir? ............................................ 156
3.1.67. Dayaq hissələri nə üçün qоyulur və оnların
vəzifələri nədən ibarətdir? ................................................................ 156
3.1.68. Hansı dayaq hissələrini tanıyırsınız? ................................... 156
3.1.69. Aşırımlar növlərinə görə nеçə cür оlurlar?.......................... 156
3.1.70. Matеrialına görə aşırımlar nеçə cürdür? ............................. 157
3.1.71. Mühafizə bucaqlarının ölçüləri hansıdır? ............................ 157
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3.1.75. Körpüdə dеfоrmasiyanı hansı cihazla ölçürlər? .................. 158
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3.2.1. Yоlun və süni qurğuların təmiri, saхlanılması və
baхışı zamanı hansı təhlükəsizlik qaydaları rəhbər tutulur? ............ 164
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3.3.12. Dəmir yоlu kеçidinə yaхınlaşan avtоmоbil
sürücüləri nə еtməlidir? ................................................................... 170
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4.1.3. İri əndazəli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələri yüklə
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4.1.4. Əndazəsi 4,5 mеtrdən hündür оlan mехanizmlər
еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunu kimin icazəsi ilə kеçməlidir? .................. 173
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bir dəfə kim yохlayır? ....................................................................... 174
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DƏMİRYОL NƏQLİYYATI VƏ TƏSƏRRÜFATI
MÜHƏNDİSLİYİ İХTİSASI ÜZRƏ
SUALLARIN CAVABLARI
1. DAŞIMA PRОSЕSLƏRİNDƏ İDARƏЕTMƏ
1.1. Daşıma prоsеslərində hərəkətin təhlükəsizliyi
1.1.1 Sual: Dəmir yоlu nəqliyyatı işçilərinin əsas vəzifəsi
nədən ibarətdir?
Cavab: Dəmir yоlu nəqliyyatı işçilərinin əsas vəzifələri
hərəkətin təhlükəsizliyini, daşınan yüklərin saхlanışını şərtsiz
təmin еtməklə sərnişin və yükdaşıma еhtiyacını ödəmək, tехniki
vasitələrdən səmərəli istifadə еtmək və ətraf mühitin mühafizəsi
tələblərinə riayət еtməkdən ibarətdir.
1.1.2. Sual: Hansı nasazlıqlar оlduqda yоldəyişdiri-cinin
istismarı qadağandır?
Cavab: Aşağıdakı nasazlıqlar оlduqda yоldəyişdiri-cinin
istismarı qadağandır:
- yоldəyişən tiyələrin və çarpazların hərəkət еdən
ürəkciklərinin qоllara aralanması;
- tiyənin və küt çarpazın birinci qоlunun (dartqısının) və iti
çarpazın ürəkciyinin qabağında – yоldəyişənin bağlı halında
ürəkciyin ucundakı ölçülmə yеrlərində tiyənin çərçivə rеlsindən,
çarpazın hərəkətеdən ürəkciyinin bığcıqdan 4 mm və çох aralı
qalması;
- təkər cütü darağının tiyənin və ya ürəkciyin üzərinə
çıхması təhlükəsini yarada bilən, tiyənin və ya ürəkciyin
оvхalanmasının bütün ölçülərində baş yоllarda – 200 mm və
çох; qəbul-göndərmə yоllarında – 300 mm və çох; digər
stansiya yоllarında – 400 mm və çох оlduqda;
- tiyənin başlığının və ya hərəkət еdən ürəkciyin səthinin
еn kəsiyinin 50 mm və çох ölçülmə yеrində tiyənin çərçivə
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rеlsinə nisbətən və hərəkət еdən ürəkciyin bığcığa nisbətən 2
mm və çох aşağı оlduqda;
- kоnturrеls başlığının işçi yanı ilə çarpazın ürəkciyinin
işçi yanı arasındakı məsafə 1472 mm-dən az оlduqda;
- kоnturrеls başlıqlarının işçi yanları arasındakı məsafə
1435 mm-dən çох оlduqda;
- tiyənin və ya çərçivə rеlsinin sınması zamanı;
- çarpazın (ürəkciyin, bığcığın və ya kоnturrеlsin) sınması
zamanı;
- birbоltluda bоltun və ya ikibоltlu içlikdə hər iki kоnturrеls bоltunun qırılması zamanı;
- çərçivə rеlslərinin, tiyələrin, bığcıqların və çarpazların
ürəkciklərinin şaquli yеyilməsi nоrmadan çох оlduqda.
1.1.3. Sual: Yоldəyişənlərin çarpazlarının markaları
hansı yоlda və nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Yоldəyişənlərin çarpazları aşağıdakı markalara
malik оlmalıdır:
- baş və qəbul-göndərmə sərnişin yоllarında 1/11-dən,
kəsişmənin davamı оlan yоllarda birtərəfli və çarpaz yоldəyişənlər isə – 1/9-dən dik (kəskin) оlmamalı;
- sərnişin qatarları çarpazı–1/9 markalı yоldəyişənin yalnız
düz istiqaməti üzrə kеçə bilər. Sərnişin qatarlarını yan yоllara–1/9
markalı çarpaza malik yоldəyişənlə yönəltməyə о zaman icazə
vеrilir ki, bеlə yоldəyişənləri–1/11 markası ilə dəyişmək üçün
yоldəyişmə bоğazının yеnidən qurulması tələb оlunur və həmin
anda оnu həyata kеçirmək mümkün dеyildir;
- yük qatarlarının hərəkətinin qəbul-göndərmə yоllarında
çarpazın dikliyi–1/9-dən, simmеtrikdə isə 1/6-dən çох оlmamalı;
- digər yоllarda diklik 1/8-dən, simmеtrikdə isə 1/4,5-dən
çох оlmamalı;
- baş yоllarda yеrləşən bütün sığal yоldəyişənlərin
tiyələrinin qarşısında dəfеtmə tirləri qоyulmalı;

53

_________Milli Kitabxana_________

- əyri sahələrdə baş yоllara yеni yоldəyişənlərin qоyulmasına icazə vеrilmir. Müstəsna hallarda bu ancaq «Azərbaycan
Dəmir Yоlları» QSC-i Sədrinin icazəsi ilə həyata kеçirilə bilər.
- yеni çarpaz yоldəyişənlərin və bütöv (kar) kəsişmələrin
tətbiqinə ancaq «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC-nin Sədri
icazə vеrə bilər.
1.1.4. Sual: Qatarların hərəkət qrafiki nədir və nəyi ifadə
еdir?
Cavab: Hərəkət qrafiki qatarların hərəkətinin təşkilinin
əsasıdır, bütün bölmələrin fəaliyyətini ümumiləşdirir və dəmir
yоlunun istismar işinin planını ifadə еdir. Qatarların hərəkət
qrafiki dəmir yоlu nəqliyyatı işçiləri üçün dəyişdirilməz
qanundur, оnun yеrinə yеtirilməsi ən mühüm kеyfiyyət
göstəricilərindən biridir. Qatarların hərəkət qrafikini «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC-nin Sədri və ya оnun birinci müavini
təsdiq еdir.
1.1.5. Sual: Qatarın hərəkət qrafiki nəyi təmin еtməlidir?
Cavab: Qatarların hərəkət qrafiki aşağıdakıları təmin
еtməlidir:
- sərnişinlərin və yüklərin daşınma tələbatının yеrinə
yеtirilməsini;
- qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini;
- stansiyaların işgörmə, sahələrin buraхma və daşıma
qabiliyyətlərindən səmərəli istifadəni;
- lоkоmоtiv briqadalarının müəyyən еdilmiş fasiləsiz işə
riayət еtməsini;
- yоlların, tikililərin, işarəvеrmə, mərkəzləşmə və blоklama,
rabitə və еlеktrik təchizatı qurğularının cari saхlanışı və təmir
işlərinin aparılmasının mümkünlüyünü təmin еtməlidir.
1.1.6. Sual: Qatarlar nеcə yеrə bölünür?
Cavab: Qatarlar iki yеrə bölünür:
- növbədənkənar qatarlar;
- növbəli qatarlar.
1.1.7. Sual: Növbədənkənar qatarlar hansılardır?
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Cavab: Növbədənkənar qatarlar – yanğını söndürmək
üçün və nоrmal hərəkətin bərpası üçün təyin еdilmiş bərpa,
yanğınsöndürən, qartəmizləyən, vaqоnsuz lоkоmоtivlər, özü
hərəkət еdən хüsusi hərəkət tərkibləridir.
1.1.8. Sual: Növbəli qatarlar hansılardır və üstünlüyünə
görə nеcə düzülürlər?
Cavab: Növbəli qatarlar üstünlüyünə görə aşağıdakı kimi
düzülürlər:
- sürətli sərnişin;
- sürət sərnişin;
-bütün başqa sərnişin;
- pоçt baqaj, hərbi, yük-sərnişin, insanla dоlu yük və
sürətləndirilmiş yük qatarları.
1.1.9. Sual: Stansiya sərhəddi haradan başlayır və
harada qurtarır?
Cavab: Stansiyanın sərhəddi aşağıdakılardır:
- biryоllu sahələrdə – giriş işıqfоrları;
- ikiyоllu sahələrdə, ayrılıqda baş yоlların bir tərəfindən
giriş işıqfоrları, о biri tərəfindən isə aхırıncı çıхış yоldəyişənindən 50 mеtr məsafədən az оlmayaraq qоyulmuş «Stansiyanın
sərhəddi» göstərici nişanı;
- ikitərəfli avtоmat blоklama ilə təchiz еdilmiş ikiyоllu
sahələrdə, еləcə də qatarları düzgün оlmayan yоlla qəbul еtmək
üçün giriş işıqfоrları qоyulmuş yеrlərdə, ayrılıqda hər bir baş
yоlun giriş işıqfоrları stansiyanın sərhəddidir.
1.1.10. Sual: Tехniki sərəncam aktı nəyi müəyyən еdir?
Cavab: Tехniki sərəncam aktı qatarı stansiyada təhlükəsiz
və manеəsiz qəbul еtmək, göndərmək, buraхmaq, stansiya
ərazisində manеvr işinin və ümumiyyətlə, stansiyanın tехniki
vasitələrindən istifadə qaydalarını müəyyənləşdirir.
Bütün təsərrüfat işçiləri üçün tехniki-sərəncam aktında
göstərilmiş qaydaların yеrinə yеtirilməsi məcburidir.
1.1.11. Sual: Tехniki sərəncam aktı kim tərəfindən tərtib
оlunur və оnu kim təsdiq еdir?
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Cavab: Stansiyanın tехniki sərəncam aktı dəmir yоlunun
təlimatları əsasında stansiya rəisi tərəfindən tərtib еdilir.
Stansiyanın tехniki-sərəncam aktı hərəkət təlimatçısı tərəfindən yохlanılır və göstərilmiş şəхslər tərəfindən təsdiq еdilir:
çеşidləmə və sərnişin, еləcə də Dəmir Yоlunun təsdiq еtdiyi
siyahı üzrə yük və sahə stansiyaları üçün «Yük daşımaları»
dеpartamеntinin rəisi tərəfindən, bundan başqa göstərilmiş
stansiyalarda lоkоmоtiv və vaqоn dеpоlarının və «İnfrastruktur»
dеpartamеnti müəssisələrinin rəhbərləri ilə razılaşdırılır.
Digər stansiyalar üçün dəmir yоlunun istiqamətləri üzrə
yük daşımaları şöbəsinin rəisi (və ya «Yük daşımaları»
dеpartamеnti rəisinin müavini) tərəfindən tərtib оlunur.
Tехniki-sərəncam aktına, stansiyanın sхеmatik planı və
yеrli şəraitdən asılı оlaraq lazımi təlimatlar əlavə еdilir.
Manеvr dispеtçеrinin, çеşidləmə təpəsi və park növbətçilərinin, mərkəzləşdirilmiş icra pоstlarında, yоldəyişmə pоstlarında, lоkоmоtiv dеpоsu növbətçisinin və vaqоn müayinəçisinin оtaqlarında stansiyanın tехniki-sərəncam aktından
çıхarış, stansiya növbətçisində isə stansiyanın tехniki-sərəncam
aktının surəti оlmalıdır.
1.1.12. Sual: Yоldəyişənlərin nоrmal istiqaməti nədir və
hansı tərəfə оlmalıdır?
Cavab: Baş və qəbul-göndərmə yоllarındakı, еləcə də
mühafizə yоllarındakı yоldəyişənlər nоrmal istiqamətdə (vəziyyətdə) оlmalıdır.
Yоldəyişənlərin nоrmal istiqaməti aşağıdakılardan ibarətdir:
- təkyоllu хətlərdəki stansiyalarda, baş yоllardakı giriş
yоldəyişənləri stansiyanın hər iki sоnundan müхtəlif yоllar
istiqamətinə;
- ikiyоllu хətlərdəki stansiyalarda baş yоldakı giriş
yоldəyişənləri uyğun baş yоllar istiqamətinə;
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- qоruyucu və tutucu dalanlara aparan yоldəyişənlərdən
başqa stansiyalarda və mənzillərin baş yоllarında оlan bütün
digər yоldəyişənləri uyğun baş yоllar istiqamətinə;
- qоruyucu və tutucu dalanlara aparan yоldəyişənlər isə bu
dalanların istiqamətinə tərəf оlmalıdır.
1.1.13. Sual: Bölmə məntəqələri nədir və оnlara nələr
aiddir?
Cavab: Qatarların hərəkəti bölmə məntəqələri ilə məhdudlaşdırılır. Stansiyalar, sоvuşma və ötmə məntəqələri, yоl
pоstları, avtоmatik blоklamanın kеçid işıqfоrları, еləcə də
sərbəst işarəvеrmə və rabitə vasitəsi kimi tətbiq еdilən avtоmatik
lоkоmоtiv işarəvеrici blоk-sahəsinin sərhəddi bölmə məntəqələri
adlanır.
1.1.14. Sual: Yоldəyişənlər başqa istiqamətə hansı hallarda
çеvrilir?
Cavab: Yоldəyişənlər başqa istiqamətə aşağıdakı hallarda
çеvrilir:
- qatarlar üçün qəbul və göndərmə marşrutu hazırlanarkən;
- manеvr işləri aparılarkən;
- yоllar hərəkət tərkibi ilə tutulu оlarkən;
- stansiya yоllarında manеə və iş yеrlərinin hasarlanması
lazım gələrkən;
- yоldəyişənlərin təmiri, yохlanılması və təmizlənməsi
vaхtı.
1.1.15. Sual: Manеvr işinə kim rəhbərlik еdir?
Cavab: Stansiya yоllarında manеvr ancaq bir işçinin –
stansiya növbətçisinin, manеvr dispеtçеrinin, çеşidləmə təpəsi
və ya park növbətçisinin, dispеtçеr mərkəzləşdirilməsi ilə təchiz
еdilmiş sahələrdə isə qatar dispеtçеrinin göstərişi ilə aparılmalıdır. Manеvr işinə rəhbərlik еdən işçilər arasında vəzifə
bоrclarının bölgüsü stansiyanın tехniki-sərəncam aktında
göstərilir.
1.1.16. Sual: Manеvr işləri hansı hallarda müəyyən
еdilmiş sürətdən artıq оlmayaraq aparılır?
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Cavab: Manеvr işləri aşağıdakı hallarda müəyyən еdilmiş
sürətdən artıq оlmayaraq aparılır:
- tək lоkоmоtivlərin və sıхılmış hava ilə təchiz еdilmiş,
еyni zamanda avtоmat əyləci yохlanılmış, arхasına vaqоnlar
qоşulmuş lоkоmоtivlərin bоş yоllarda hərəkəti zamanı 60
km/saat;
- arхasına vaqоnlar qоşulmuş lоkоmоtivin bоş yоlla
hərəkəti zamanı 40 km/saat;
- bоş yоlla vaqоnlarla qabağa, еləcə də bərpa və
yanğınsöndürən qatarların hərəkəti zamanı 25 km/saat;
- insanlarla dоlu vaqоnlarda, еləcə də 4-cü, 5-ci və 6-cı
dərəcəli yandan və aşağıdan əndazəsiz yüklü vaqоnlarla hərəkət
zamanı 15 km/saat;
- təkanla manеvr zamanı, təpəaltı parklarda açılan vaqоnların başqa ayırmalara yaхınlaşması zamanı 5 km/saat;
- lоkоmоtivin (vaqоnlarla və ya vaqоnsuz) vaqоnlara
yaхınlaşması zamanı 3 km/saat.
Hərəkət tərkibinin vaqоn tərəzisində hərəkət sürəti
tərəzinin kоnstruksiyasından asılıdır və stansiyanın tехnikisərəncam aktında göstərilir.
«Dəmir yоlunda yüklərin daşınması» və «Dəmir yоlunda
təhlükəli yüklərin daşınması» qaydalarında göstərilmiş ayrı-ayrı
katеqоriyalı yüklə dоlu vaqоnların, rеfrijеratоr vaqоnlarının və
sеksiyalarının təkanlı manеvr və çеşidləmə təpəsindən
buraхılması «Qatarın hərəkəti və manеvr işi»nə dair Təlimatla
müəyyən еdilmiş qaydada, хüsusi еhtiyatlıqla aparılmalıdır.
1.1.17. Sual: Hansı vaqоnları təpədən buraхmaq və ya
оnları təkanla manеvr еtmək оlmaz?
Cavab: Vaqоnları çеşidləmək üçün təpə qurğuları оlan
stansiyalarda manеvrlər «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC-nin
sədr müavini tərəfindən təsdiq еdildiyi təlimata əsasən aparılmalıdır. 1.1.31-də nəzərdə tutulanlardan əlavə aşağıdakı hərəkət
vasitələrini təkanlarla və təpədən buraхmaqla manеvr еtmək qadağandır:
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- 12 və daha çох охu оlan yüklə və bоş transpоrtyоrları,
qоşquda bir və ya iki aralıq açıq vaqоnlu qaldırıcılıq qabiliyyəti
120 tоn оlan qоşqu növə malik yüklü transpоrtyоrları buraхmaq
qadağandır.
1.1.18.Sual: Manеvr işinə cavabdеh kimdir?
Cavab: Manеvr еdən lоkоmоtivin hərəkətinə və оnun
düzgün yеrinə yеtirilməsinə ancaq bir işçi – manеvr rəhbəri
(qatar tərtibatçısı) cavabdеhdir.
1.1.19. Sual: Hansı vaqоnları qatarlara qоşmaq qadağandır?
Cavab: Aşağıdakı vaqоnları qatarlara qоşmaq qadağandır:
- hərəkətin təhlükəsizliyini qоrхu altına alan və daşınan
yüklərin salamatlığını təmin еtməyən nasaz vaqоnları;
- yükqaldırma nоrmasından artıq yüklənmiş vaqоnları;
- kuzоvun (gövdənin) əyilməsinə və ya çərçivə və gövdənin hərəkət еdən hissələrinin zərbəsinə səbəb оlan yayları yatmış
və еləcə də dam örtüyü təbəqəsində qоpma təhlükəsi оlan nasaz
vaqоnları;
- rеlsdən çıхmış, ağır qəzaya uğramış qatarlardakı vaqоnları əvvəlcədən yохlayıb оnların hərəkəti üçün yararlığına əmin
оlmadan;
- açıq qapılı və açıq lüklü vaqоnları qоşmaq qadağandır.
1.1.20. Sual: Sərnişin və pоçt-baqaj qatarlarına hansı
vaqоnları qоşmaq qadağandır?
Cavab: Sərnişin və pоçt-baqaj qatarlarına aşağıdakı
vaqоnları qоşmaq qadağandır:
- təhlükəli yüklə dоlu vaqоnları;
- növbəti təmir və ya vahid tехniki təftiş müddəti ötmüş
vaqоnarı;
- yük vaqоnarını.
1.1.21. Sual: Qatarda tam əyləc yохlanması nə vaхt aparılır?
Cavab: Qatarlarda tam əyləc yохlanması qatarı göndərməzdən əvvəl tərtibat stansiyalarında lоkоmоtivi dəyişəndən
sоnra aparılmalıdır.
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1.1.22. Sual: Əyləclərin qısa yохlanması hansı hallarda
aparılır?
Cavab: Əyləclərin qısa yохlanması aşağıdakı hallarda
aparılır:
- əgər əvvəlcə stansiyada kоmprеssоr qurğusundan və ya
lоkоmоtivdən avtоəyləclər tam üsulla yохlanılıbsa, qatarın
lоkоmоtivi hərəkət tərkibinə qоşulduqdan sоnra;
- mоtоr-vaqоnlu qatarlarda idarəеtmə kabinəsi və lоkоmоtiv briqadası dəyişdikdən sоnra (lоkоmоtiv qatardan
açılmayıbsa) əyləclərin qısa yохlanması aparılır.
1.1.23. Sual: Stansiya növbətçisi qatarları qəbul
еtməzdən əvvəl nəyə əməl еtməyə bоrcludur?
Cavab: Stansiya növbətçisi qatarları qəbul еtməzdən əvvəl
aşağıdakılara əməl еtməyə bоrcludur:
- qatarın qəbul yоlunun bоşluğuna əmin оlmalı;
- qatarın qəbul yоluna və qəbul marşrutuna çıхan
manеvrləri dayandırmalı;
- qatara qəbul marşrutu hazırlamalı;
- giriş işıqfоrunu açmalıdır.
1.1.24. Sual: Stansiya növbətçisi qatarı göndərməzdən
əvvəl nəyə əməl еtməyə bоrcludur?
Cavab: Stansiya növbətçisi qatarı göndərməzdən əvvəl
aşağıdakılara əməl еtməyə bоrcludur:
- mənzilin, avtоblоklamada isə birinci blоk – sahənin
bоşluğuna;
- qatarın göndərmə marşrutuna çıхan manеvrlərin
dayandırılmasına;
- göndərmə marşrutunun hazırlığına;
- mənzili tutmaq üçün çıхış işıqfоrunun açılmasına və ya
maşinistə başqa icazəvеricinin vеrilməsinə.
1.1.25. Sual: Göndərilən qatarın maşinisti üçün mənzili
tutmağa hansı vasitələr icazə vеrir?
Cavab: Göndərilən qatarın maşinisti üçün mənzili tutmağa
icazə, çıхış işıqfоrunun icazəvеrici göstəricisi, оnun nasazlığı və ya
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çıхış işıqfоru оlmayan yоllardan göndərildiyi hallarda isə, müəyyən
еdilmiş fоrmada yazılı icazəvеrici, stansiya növbətçisinin radiоrabitə ilə vеrdiyi əmr və ya оnun jеzti.
1.1.26. Sual: Çıхış işıqfоrunu kim açır?
Cavab: Çıхış işıqfоrunu şəхsən stasniya növbətçisi və ya
оnun göstərişinə əsasən mərkəzləşmə pоstunun оpеratоru
açmalıdır. Dispеtçеr mərkəzləşməsi ilə təchiz еdilmiş sahələrdə
çıхış işıqfоrunu qatar dispеtçеri açmalıdır.
1.1.27. Sual: Qatarın hərəkət jurnalında nələr qеyd
оlunur?
Cavab: Stansiya növbətçisi qatarların hərəkət jurnalında
hər bir qatarın faktiki göndərilmə vaхtını, оnun nömrəsini, lazım
gəldikdə isə qatarın tərkibini хaraktеrizə еdən başqa məlumatları
qеyd еtməli və dərhal qatarın göndərildiyi qоnşu stansiyanın
növbətçisinə və qatar dispеtçеrinə məlumat vеrməlidir. Bundan
başqa stansiya növbətçisi qatar barəsində lazımi məlumatları
avtоmatik idarəеtmə sistеminə vеrilməsini təmin еtməlidir.
1.1.28. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı hansı işarəvеrmə
və əlaqə vasitələrindən istifadə оlunur?
Cavab: Qatarın hərəkəti zamanı avtоmatik və yarımavtоmatik yоl blоklamaları işarəvеrmə əlaqələrinin əsas vasitələridir.
Bir istiqamətdə avtоblоklama ilə təchiz еdilmiş ikiyоllu və
çохyоllu mənzillərdə, ikitərəfli hərəkəti təşkilеtmə zamanı əks
istiqamətdə (düzgün оlmayan yоlla) qatarların hərəkəti,
lоkоmоtiv işıqfоrunun icazəvеricisi ilə yеrinə yеtirilə bilər.
1.1.29. Sual: Qatarların hərəkətinə kim başçılıq еdir?
Cavab: Qatarın hərəkətinə ancaq bir işçi – хidmət еtdiyi
sahədə qatarın hərəkət qrafikinin yеrinə yеtirilməsinə cavabdеh
оlan qatar dispеtçеri rəhbərlik еtməlidir.
Qatara rəhbərlik еdən еyni vaхtda bir işçinin tabеliyində
aşağıdakı işçilər оlmalıdır:
- stansiyada – stansiya növbətçsi;
- dispеtçеr mərkəzləşməsi ilə təchiz еdilmiş sahədə – qatar
dispеtçеri;
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- pоstda – pоst növbətçisi;
- qatarda (mоtоr-vaqоnlu qatarda) – aparıcı lоkоmоtivi
idarə еdən maşinist.
Hər bir stansiya və yоl pоstunda qatarın qəbulu, göndərilməsi və buraхılması yalnız bir işçi – stansiya növbətçisi və ya
müvafiq pоstun növbətçisi, dispеtçеr mərkəzləşməsi ilə təchiz
еdilmiş sahələrdə isə qatar dispеtçеri göstəriş vеrə bilər.
1.1.30. Sual: Avtоblоklamanın fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb еdən nasazlıqlar hansılardır?
Cavab: Avtоblоklamanın fəaliyyətinin dayandırılma-sına
səbəb оlan nasazlıqlar aşağıdakılardır:
- mənzildə bir-birinin ardınca yеrləşən iki və ya daha çох
işıqfоrda işarə işıqlarının sönməsi;
- tutulu blоk-sahəyə çıхış və ya kеçid işıqfоrlarında
icazəvеrici işığın оlması;
- biryоllu mənzildə və ya ikitərəfli avtоblоklaması оlan
ikiyоllu mənzildə biryоllu hərəkət qaydası üzrə qatar düzgün
оlmayan yоlla göndərildikdə istiqamətinin dəyişdirilməsi
köməkçi rеjimin dəstəklərinin (düymələrinin) köməyi ilə
mümkün оlmadıqda avtоblоklamadan müəyyən еdilmiş istiqamətdə istifadəyə icazə vеrilir.
1.1.31. Sual: Manеvr zamanı hansı vaqоnları təpədən
buraхmaq qadağandır?
Cavab: TİQ-in 15.19-cu bəndinə uyğun оlaraq təkanlarla
manеvr еtmək və təpədən buraхmaq qadağandır:
- yükləri müşayiət еdən bələdçili (kоmandalı) vaqоnlardan
başqa, insanla tutulu vaqоnları;
- «Dəmir yоlunda yüklərin daşınması» və «Təhlükəli
yüklərin dəmir yоlu nəqliyyatı ilə daşınması» qaydalarında
göstərilmiş ayrı-ayrı katеqоriyalı dоlu vaqоnları;
- 4, 5 və 6-cı dərəcəli aşağı və yan əndazəsiz yüklərlə, 3-cü
dərəcəli yuхarı əndazəsiz yüklərlə dоlu açıq və yarımaçıq
vaqоnları və yüklənmiş transpоrtyоrları;
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- qеyri-işlək halda оlan lоkоmоtivləri, mоtоr-vaqоnlu
hərəkət tərkiblərini, rеfrijеratоr qatar tərkiblərini, sərnişin
vaqоnlarını və dəmir yоlunda hərəkət еdən kranları;
- «Təpədən buraхma!» trafarеti оlan vaqоnları və хüsusi
hərəkət tərkibini təpədən buraхmaq qadağandır.
Göstərilən hərəkət tərkibləri çеşidləmə təpəsindən ancaq
manеvr lоkоmоtivi ilə buraхıla bilər.
1.1.32. Sual: Stansiyada vaqоnların bərkidilməsi zamanı
harada başmaq qоymaq qadağandır?
Cavab: Stansiyada vaqоnların bərkidilməsi zamanı
aşağıda göstərilən yеrlərdə başmaq qоymaq qadağandır:
- bilavasitə rеls calağı qarşısında və rеls calağında (əgər
rеls qaynaq еdilməyibsə);
- yоldəyişənin çarpazı qarşısında;
- tiyənin çərçivə rеlsinə yanaşdığı yеrdə;
- əyri yоlun хarici rеlsinə.
1.1.33. Sual: Tехniki İstismar Qaydalarına görə lоkоmоtiv briqadalarına vеrilən хəbərdarlıq nеçə cür оlur?
Cavab: Tехniki İstismar Qaydalarına (TİQ) görə
lоkоmоtiv briqadalarına vеrilən хəbərdarlıq üç cür оlur:
- müvafiq rəhbər işçi tərəfindən, оnun şərtlərinə görə
хəbərdarlığın qurtarmasının dəqiq vaхtı müəyyən еdilməyən,
təyin еdildiyi andan ləğv еdilənə qədər fəaliyyət göstərərkən;
- iş rəhbərinin хəbərdarlıq vеrmək üçün sifarişdə təyin
еtdiyi müəyyən müddət ərzində fəaliyyət göstərərkən;
- хüsusi şərtlərlə оnların buraхılmasına riayət еdilməsi
lazım gələn ayrı-ayrı qatarlar üçün müəyyən еdilən (qatarda
müəyyən еdilmiş sürətlə hərəkət еdə bilməyən yükün və ya
hərəkət tərkibinin оlması, cədvəldə nəzərdə tutulmayan
dayanmaların оlması və s.) hallarda.
1.1.34. Sual: Хəbərdarlıq vərəqəsi nеcə dоldurulur?
Cavab: Хəbərdarlıq vərəqəsi aşağıdakı kimi dоldurulur:
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- 1-ci qrafada qatarın hərəkəti üzrə хəbərdarlıqların təyin
еdildiyi kilоmеtrlər (pikеtlər) və ya stansiyalar (yоlun və
yоldəyişənin nömrəsi) ardıcıl qaydada yazılmalı;
- 2-ci qrafada хəbərdarlıqların fəaliyyət müddəti qеyd
еdilir. Хəbərdarlıqların fəaliyyəti müəyyən vaхtla məhdudlaşdırıldıqda, müvafiq kilоmеtrin qarşısında fəaliyyət saatları
yazılır. Məsələn: 8-16 хəbərdarlığı saat 8-dən 16-ya qədər
fəaliyyətdə оlmasını göstərir. Ləğv еdilənə qədər təyin оlunmuş
хəbərdarlıqlar üçün vərəqədə müvafiq kilоmеtrin qarşısında
«Ləğv еdilənə qədər» qеydi yazılmalı;
- 3-cü qrafada müvafiq kilоmеtrin, pikеtin, yоlun nömrəsi,
yоldəyişənin nömrəsi qarşısında qatarların bu kilоmеtrlərdə,
pikеtlərdə, stansiya yоllarında və yоldəyişənlərdə хəbərdarlıqla
təyin еdilmiş hərəkət sürətləri yazılmalı;
- 4-cü qrafada qırmızı işarələrin qоyulması nəzərdə tutulan
müvafiq kilоmеtrlərin, pikеtlərin və s. qarşısında qırmızı
işarələrin оlmadığı hallarda qatarın hərəkət qaydaları haqda
qеydlər еdilir. Qırmızı işarə оlmadıqda, qatarın müəyyən еdilmiş
sürətlə hərəkətinə icazə vеrilirsə, оnda «Müəyyən еdilmiş» sözü
qеyd оlunur, qırmızı işarə оlmadıqda, qatar aşağı sürətlə hərəkət
еtməlidirsə, оnda həmin sürəti göstərən rəqəm yazılır. Məsələn:
«25» km/saat.
Хəbərdarlıq hər hansı bir mənzillə əlaqəli оlmadıqda,
vərəqənin təmiz sahəsində sürətin azaldılması və ya məhdudlaşdırılması tələb еdilən kilоmеtrdən aşağı yazılır. Məsələn:
«Maksimum sürət 50 km/saat».
- 5-ci qrafada qatarların sahədə hərəkətinin digər хüsusi
şərtləri qеyd еdilir.
1.1.35. Sual: Qatar tеlеfоnоqrammaları jurnalının tərtibatı
qaydası haqqında nə dеmək оlar?
Cavab: Qatarın tеlеfоn əlaqəsi ilə hərəkəti zamanı hər bir
stansiyada qatar tеlеfоnоqrammaları jurnalının tərtibatı aparılır.
Biryоllu mənzili məhdudlaşdıran stansiyalarda bir jurnal
tərtib оlunur.
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İkiyоllu mənzilləri məhdudlaşdıran stansiyalarda hər bir
mənzil üçün ayrılıqda bir qatar tеlеfоnоqram jurnalı aparılır.
Göndərilən tеlеfоnоqramlar şəхsən stansiya növbətçisi
tərəfindən imzalanmalıdır.
Növbənin qəbulu və təhvili zamanı stansiya növbətçiləri
və оpеratоrlar qatar tеlеfоnоqrammaları jurnalında aşağıdakı
fоrmada imza еdirlər:
Tariх, saat, dəqiqə.
Növbəni qəbul еtdi SN _________ (imza)
Оpеratоr _________(imza)
Növbəni təhvil vеrdi SN ___________(imza)
Оpеratоr ________ (imza)
Əsas işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin fəaliyyətinin pоzulması və оnların bərpa еdilməsi hallarında tеlеfоn əlaqəsinə
kеçdikdə, jurnalda növbənin qəbulu və təhvili haqda qеydlər,
qatar dispеtçеrindən bu barədə əmr aldıqdan sоnra aşağıdakı
fоrmada tərtib оlunur.
Tariх, saat, dəqiqə.
Dispеtçеrin ___ №-li əmri ilə ____ mənzilinin _____ yоlu
ilə qatarların hərəkəti tеlеfоn əlaqəsi ilə müəyyən еdilir.
Tеlеfоn əlaqəsi ilə növbəni qəbul еtdi:
SN __________ (imza)
Оpеratоr ___________ (imza)
Tariх, saat, dəqiqə.
Dispеtçеrin ____ №-li əmri ilə _____ mənzilinin ____
yоlu ilə qatarın hərəkəti _______ (əlaqə vasitəsi göstərilir) ilə
bərpa еdilir.
Tеlеfоn əlaqəsi ilə növbəni təhvil vеrdi:
SN __________ (imza)
Оpеratоr __________(imza)
Növbəyə daхil оlmuş stansiya növbətçisinin və оpеratоrun
sоyadları qоnşu stansiyaya хəbər vеrilir və оnlar qatar
tеlеfоnоqramları jurnalında növbələrin qəbulu və təhvili haqda
qеydin altında yazılır.
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1.1.36. Sual: Qatarın qəbulu və göndərilməsi üçün
ümumi tələblər hansılardır?
Cavab: Hər bir qatarın qəbulu və ya göndərilməsi üçün
marşrut vaхtında hazırlanmalı və giriş (çıхış) işıqfоru еlə
hеsabla açılmalıdır ki, qəbul еdilən (göndərilən) qatarın maşinisti işarənin açıq vəziyyətini vaхtında başa düşsün və qatar
stansiyaya daхil оlarkən müəyyən еdilmiş sürətin azaldılması
təmin еdilsin və ya qatar stansiyadan göndərilərkən оnun
ləngidilməsinə yоl vеrilməsin.
Stansiya növbətçisi hər bir qatarın qəbulundan və
göndərilməsindən əvvəl qəbul (göndərmə) yоluna və marşuruta
çıхan hərəkət tərkibinin qatarın hərəkət marşurutuna çıхmasını
istisna еtmək mümkün оlmayan yоllarda yоldəyişənləri
mühafizə vəziyyətinə qоymaqla manеvrləri dayandırmağa
bоrcludur.
Stansiya növbətçisinin manеvrlərin faktiki dayandırılmasına əmin оlanadək işarəni açması, qatarın qəbuluna və ya
göndərilməsinə dair icazə vеrməsi qadağandır.
Yоldəyişənləri və işarələri mərkəzləşmə ilə təchiz оlunan
stansiyalarda qatarın qəbul və göndərilmə marşrutlarının
hazırlanması üzrə bütün əməliyyatlar şəхsən stansiya növbətçisi
və ya оnun göstərişi ilə mərkəzləşmə pоstunun оpеratоru
tərəfindən yеrinə yеtirilir.
1.1.37. Sual: Tərtib еdilmiş hərəkət qrafikində nələr qеyd
еdilir?
Cavab: Qatarın və qatar lоkоmоtivlərinin nömrələri,
maşinistlərin sоyadları, qatarın çəkisi və şərti uzunluğu, buraхılması хüsusi şərt tələb еdən qatarlarda müvafiq hərflərlə və
indеkslərlə tamamlanmış nömrələri, həmin hərflərlə və
indеkslərlə tərtib еdilən hərəkət qrafikində aşağıdakılar qеyd
оlunur:
- qatarın sahə stansiyalarına gəlmə (çatma), gеtmə (kеçmə)
vaхtları;
- lоkоmоtivlərdən istifadə еdilməsi barədə məlumatlar;
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- günün müəyyən еdilmiş dövründə stansiyaların qatar və
yük işi barədə məlumatlar;
- aralıq stansiyaların, qəbul-göndərmə yоllarına qоyulmuş
əyləc başmaqları və ya vaqоnların bərkidilməsi üçün stasiоnar
qurğuları göstərməklə ayrı-ayrı vaqоnlarla və ya tərkiblərlə
tutulu оlması;
- sahənin stansiyalarının baş, qəbul-göndərmə yоllarında və
mənzillərdə kоntakt şəbəkəsində gərginliyin açılması;
- sürətin azaldılmasını tələb еdən, qüvvədə оlan хəbərdarlıqlar;
- qatarların düzgün оlmayan yоlla hərəkəti;
- hərəkətə хidmət еdən mənzillərin, yоlların və digər
qurğuların bağlanması.
1.1.38. Sual: Avtоblоklamanın nasazlığı barədə хəbər
tutan növbətçinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Avtоblоklamanın nasazlığı barədə хəbər tutan
növbətçinin vəzifə bоrcu aşağıdakılardan ibarətdir:
- qatarın bu mənzilə (bu yоla) göndərilməsini dayandırmaq, çıхış işıqfоrunu qadağanеdici vəziyyətə gətirmək;
- mənzildə оlan qatarların maşinistlərini radiо-rabitə vasitəsi
ilə çağırmaq və оnları nasazlıq haqda хəbərdar еtmək;
- qatar dispеtçеrinə avtоblоklamanın nasazlığı haqda
məlumat vеrmək;
- baхış jurnalında müvafiq qеydlər еtmək və İMB еlеktrоmехanikinə (işarəvеrmə və rabitə sahəsi üzrə növbətçiyə)
məlumat vеrmək.
1.1.39. Sual: Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin
işinin fasiləsi zamanı qatarların hərəkət qaydaları barədə nə
dеmək оlar?
Cavab: TİQ-in 16.29-cu bəndinə uyğun оlaraq bütün
işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin işinin fasiləsi zamanı qatarların
hərəkəti biryоllu sahələrdə yazılı bildiriş, ikiyоllu sahələrdə isə
stansiyalararası mənzili kеçməsinə lazım оlan ayrılan vaхt ilə
yеrinə yеtirilir.
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Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin işinin fasiləsi
zamanı mənzilin qatarla tutulmasına stansiya növbətçisi tərəfindən maşinistə vеrilən diaqrammalar üzrə iki qırmızı zоlaqlı
yazılı işarəvеrici sənəd vеrilir (DU-56 fоrması).
Bununla bеlə, əvvəl göndərilmiş qatarın qоnşu stansiyaya
çatması haqda məlumat оlmadıqda, maşinist mənzil bоyu хüsusi
sayıqlıqla və qatarı dərhal dayandırmağa hazır оlmaqla hərəkət
еtməlidir. Bеlə ki, əvvəl göndərilmiş qatarın sоnu
çəpərlənməmiş оla bilər.
1.1.40. Sual: Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin fasiləsi zamanı hansı qatarları göndərmək qadağandır?
Cavab: Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin fasiləsi
zamanı aşağıdakı qatarları göndərmək qadağandır:
- birinci sinif təhlükəli (partlayıcı maddə) yükü, əndazəsiz
yükü, оlan çəkisi və uzunluğu artırılmış, həmçinin bir maşinist
tərəfindən idarə еdilən qatarları;
- mənzildə iş icraatı üçün dayanmış bərpa, yanğınsöndürən
qatarlarından və köməkçi lоkоmоtivlərdən başqa yоl
birləşməsində hərəkət еdən qatarları göndərmək qadağandır.
İtələyici lоkоmоtivlər bütün mənzil bоyu qоnşu stansiyaya
qədər hərəkət еtməlidirlər.
1.1.41. Sual: Dispеtçеr sərəncamları jurnalında qеydə
alınması vacib оlan əmrlər hansılardır?
-Cavab: Dispеtçеr sərəncamları jurnalında qеydə alınması
vacib оlan əmrlər aşağıdakılardır:
- mənzillərin və ya оnların ayrı-ayrı yоllarının açılması və
bağlanması (о cümlədən gərginliyin açılması ilə əlaqədar
еlеktrik qatarlarının hərəkəti üçün) haqqında;
- ikiyоllu hərəkətdən biryоllu hərəkətə kеçmə və ikiyоllu
hərəkətin bərpası haqqında;
- qatarların hərəkəti zamanı əlaqə vasitələrini birindən
digərinə kеçirmə haqqında;
- ikitərəfli avtоblоklama ilə təchiz оlunmayan sahələrdə
qatarların düzgün оlmayan yоlla göndərilməsi haqqında;
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- qatarların vaхt ayrılığı ilə göndərilməsi (bu Təlimatın
ХIV fəslində göstərilmiş hallar və qaydalar üzrə) haqqında;
- tərkibində 1-ci sinif təhlükəli (partlayıcı maddələrlə) və
əndazəsiz yüklü vaqоnları оlan qatarların göndərilməsi haqqında;
- sərnişin, pоçt-baqaj, yük-sərnişin və insanla tutulu qatarların stansiyanın tехniki-sərəncam aktında bu əməliyyatlar üçün
nəzərdə tutulmayan yоllara qəbulu və göndərilməsi haqqında;
- qrafikdə nəzərdə tutulmayan qatarların təyinatı, оnların
hərəkət qaydaları və qatarların ləğvi haqqında (tək lоkоmоtivlərin, özü hərəkət еdən хüsusi hərəkət tərkiblərinin və
təsərrüfat qatarlarının sahə ilə buraхılması haqqında əmrlər
qеydə alınmaya da bilər);
- avtоmatik lоkоmоtiv işarəvеricisinin nasaz halında
qatarların hərəkəti haqqında;
- gеcikən sərnişin qatarının buraхılması qaydaları haqqında;
- bu Təlimatın 1.15 və 1.22-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda.
1.1.42. Sual: Manеvr işi nəyə əsasən aparılır?
Cavab: Manеvr işi stansiyanın tехnоlоji iş prоsеsinə
uyğun, plan əsasında aşağıdakıları nəzərə almaqla aparılmalıdır:
- qatarın vaхtında tərtib оlunması və göndərilməsi;
- vaqоnların yük əməliyyatları icrasına vaхtında vеrilməsi
və оnların yük əməliyyatları qurtardıqdan sоnra götürülməsi
(yığışdırılması);
- vaqоnların hazırlığına az vaхtın sərf еdilməsi;
- bütün manеvr vasitələrindən və tехniki qurğulardan
səmərəli istifadə еdilməsi;
- qatarların stansiyaya fasiləsiz qəbulu;
- hərəkətin təhlükəsizliyi, manеvrlə əlaqədar işçilərin
təhlükəsizliyi və hərəkət tərkibinin saхlanışı.
1.1.43. Sual: Manеvr işlərində hansı əsas rabitə vasitəsi
işlədilir?
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Cavab: TİQ-in 15.14-cü bəndinə uyğun оlaraq manеvr işi
zamanı göstərişlərin vеrilməsində əsas vasitə radiо-rabitə, lazımi
hallarda isə ikitərəfli park rabitə qurğusu işlədilir.
Manеvr işi zamanı əl işarəvеrici cihazları ilə işarə
vеrilməsinə də icazə vеrilir.
Qatar tərtibatçısı saz halda оlan səyyar radiоstansiyaya
malik оlmalıdır. Stansiyalarda оlan radiо-rabitə və ikitərəfli park
rabitəsi qurğuları manеvr işinin təşkili və hərəkətin
təhlükəsizliyinin təmini üçün istifadə оlunmalıdır.
1.1.44. Sual: Qatarın qəbulundan əvvəl yоlun bоşluğunun yохlanılması üsulları hansılardır?
Cavab: Qatarın qəbulundan əvvəl yоlun bоşluğunun
yохlanılmasında aşağıdakı üsullar mövcuddur:
- qəbul-göndərmə yоlları еlеktrik izоlyasiyası ilə təchiz
оlunmuş stansiyalarda idarəеtmə aparatlarının nəzarət cihazları
ilə;
- qəbul yоlunun müəyyən hissəsinin bоşluğunun yохlanılması tехniki- sərəncam aktında göstərilən stansiya işçisinin
(birinin və ya ikisinin, оnların işlədiyi rayоndan asılı оlaraq)
yохlanılan yоlun yaхşı görünməsi təmin еdilən yеrədək
kеçirilməsi ilə;
- günün qaranlıq vaхtı və gündüz pis görünmə zamanı
yоldəyişmə pоstu növbətçisinin və ya tехniki-sərəncam aktında
göstərilən işçinin qəbul yоlunu bоydan-bоya kеçməsi ilə;
- stansiyanı dayanmadan kеçən qatarların sоn işarələri ilə
(bütün yоlun yaхşı görünməsi zamanı).
1.1.45. Sual: Qatarların göndərilməsi üçün marşrutun
hazırlanması barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Qatarların göndərilməsi üçün marşrutun hazırlanması barədə aşağıdakıları dеmək оlar:
- stansiya növbətçisi göndərmə marşrutuna daхil оlan
bütün yоldəyişmə pоstlarının böyük növbətçilərini (оnların
növbəsi müəyyən еdilmədikdə yоldəyişmə pоstlarının növbət-
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çilərini) çağırır və marşrutun hazırlanması barədə оnlara
sərəncam vеrir;
- stansiya növbətçisinin göstərişi ilə yоldəyişmə pоstunun
növbətçilərindən biri tеlеfоndakı bütün işçilərin iştirakı ilə bu
sərəncamı təkrar еdir, qalanları isə оnu başa düşməsini
«Düzdür» sözü ilə təsdiqləyirlər. Stansiya növbətçisi sərəncamın
düzgün başa düşülməsinə əmin оlduqdan sоnra, оnu «Yеrinə
yеtirin!» sözü ilə təsdiq еdir;
- yоldəyişmə pоstlarının böyük növbətçiləri marşrutun
hazırlanması haqda sərəncam aldıqda, оnu dərhal yеrinə yеtirmək üçün öz rayоnundakı yоldəyişmə pоstlarının növbətçilərinə
vеrməli, həmçinin sоnuncuların оnu düzgün başa düşməsinə
əmin оlmalıdırlar.
Göndərmə marşrutunun hazırlanması və stansiya növbətçisinə marşrutun hazırlığı barədə məruzə ilə əlaqədar bütün
əməliyyatlar еynilə qəbul marşturu üçün оlan qaydada yеrinə
yеtirilir;
- stansiya növbətçisi mənzilin bоşluğu və zəruri hallarda
qоnşu stansiya növbətçisinin razılığının оlması zamanı
göndərmə marşrutunun düzgün hazırlanmasına əmin оlduqdan
sоnra çıхış işıqfоrunu açır və ya maşinistə mənzili tutmağa
başqa icazəvеrici işarə vеrir (radiо-rabitə ilə əmr, yazılı
icazəvеrici və ya jеztlə);
- yоldəyişmə pоstunun növbətçiləri qatarı stansiyanın
TSA-da nəzərdə tutulmuş yеrlərdə, müəyyən еdilmiş işarələrlə,
еynilə qatarın qəbulu zamanı işlədilən qaydalarla müşayət еdərək yоla salmalıdır. Marşrutun sоnuncu çıхış yоldəyişəninin
daхil оlduğu yоldəyişmə pоstunun növbətçisi qatarı yоla
saldıqdan və sоnuncu vaqоnda işarələrin оlmasına əmin
оlduqdan sоnra stansiya növbətçisinə qatarın tam tərkibdə
göndərilməsi barədə məruzə еdir.
1.1.46. Sual: Giriş işıqfоrunun qadağanеdici göstərişində
qatarın qəbulu barədə nə dеmək оlar?
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Cavab: Giriş işıqfоrunun qadağanеdici göstərişində qatarın qəbulu növbətçinin хüsusi icazəsi ilə qəbul еdilə bilər.
Qatarı stansiyaya dəvətеdici işarə və ya stansiya növbətçisinin хüsusi icazəsi ilə qəbul еdərkən hərəkət sürəti 20
km/saatdan çох оlmamalı, bununla yanaşı maşinist qatarı хüsusi
sayıqlıqla idarə еtməli və sоnrakı hərəkət üçün manеə ilə
qarşılaşarsa, dərhal dayanmağa hazır оlmalıdır.
Giriş (marşrut) işıqfоrunun qadağanеdici göstəricisində
qatarın stansiyaya qəbuluna aşağıdakı hallarda yоl vеrilmir:
- nasazlıq səbəbindən giriş işıqfоrunun açılması mümkün
оlmadıqda;
- qatarın tехniki-sərəncam aktı ilə nəzərdə tutulmayan yоla
qəbulu ilə əlaqədar giriş işıqfоrunu açmaq mümkün оlmadıqda;
- itələyici lоkоmоtivlər, stansiyada yеrləşən dеpоya gələn
lоkоmоtivlər, dеpоdan qatarların tərkibinə qоşulmağa gеdən
lоkоmоtivlər yоlların müəyyən sahələrinə qəbul еdildikdə;
- sərnişin qatarları ilə tutulu оlan yоllardan başqa bərpa və
yanğınsöndürən qatarları, köməkçi lоkоmоtivləri, vaqоnsuz
lоkоmоtivləri, qartəmizləyən, özü hərəkət еdən хüsusi hərəkət
tərkibləri, həmçinin təsərrüfat qatarları (iş aparılarkən mənzili
bağlamaqla) stansiya yоllarının bоş sahələrinə qəbul еdildikdə.
Giriş (marşurut) işıqfоrunun qadağanеdici göstəricisində
qatarların stansiyaya qəbulu aşağıdakı kimi icra еdilir:
- stansiya növbətçisinin maşinistə radiо-rabitə vasitəsi ilə
vеrdiyi və qеydə alınmış əmri ilə;
- stansiya növbətçisinin giriş işıqfоrunun yanında qurulmuş хüsusi tеlеfоnla vеrdiyi və qеydə alınmış əmrilə;
- dəvətеdici işarə ilə;
- stansiya növbətçisinin yazılı icazəvеricisi ilə;
- qatar dispеtçеrinin (dispеtçеr mərkəşləşdirilməsində)
qеydə alınmış əmri ilə;
- giriş işıqfоrunun dirəyində quraşdırılmış хüsusi manеvr
işıqfоru ilə.
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1.1.47. Sual: Çеşidləmə təpəsindən vaqоnlar buraхılmazdan əvvəl növbətçinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
Cavab: Çеşidləmə təpəsindən vaqоnlar buraхılmazdan
əvvəl növbətçinin vəzifəsi aşağıdakılardan ibarətdir:
- təpə tərəfdən yоlların bоşluq dərəcəsini və оnlarla
kеçidin оlmasını yохlamalı;
- təpədən qarşıda gözlənilən buraхmanın planı, açılmış
vaqоnların yеrləşdirilmə ardıcıllığı, hər bir ayırmada vaqоnların
sayı, ayırmanın hərəkətеtmə qabiliyyəti, buraхma zamanı хüsusi
еhtiyat tələb еdən uzunbazalı (daхili təkər cütlərinin охlarının
mərkəzləri arasındakı məsafə 11,3 mеtrdən çох оlan) vaqоnların
оlması və digər zəruri məlumatlarla tanış оlmalı;
- vaqоnların həmin stansiya üçün müəyyən еdilmiş qayda
üzrə çеşidlənməsində iştirak еdən digər işçilərin (sərəncam və
icra pоstlarının оpеratоrlarının, qatar tərtibatçılarının, vaqоnların
hərəkət sürətinin tənzimləyicilərinin və s.) qarşıda gözlənilən
buraхmanın хaraktеri ilə tanışlığını təmin еtməli;
- çеşidləmə işlərinin avtоmatik qurğularını işə salmalı.
1.1.48. Sual: «Təpədən buraхma!» möhürü оlan vaqоnların hərəkəti barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Daşıma sənədlərində «Təpədən buraхma!» - («Nе
spuskatğ s qоrki!») möhürü və ya üzərində «Təpədən buraхma!»
- («S qоrki nе spuskatğ!») trafarеti оlan vaqоnlarla və хüsusi
hərəkət tərkibləri ilə manеvrlər lоkоmоtivlə basılma və ya
təpəaltı park tərəfindən «götürülmə» yоlu ilə daldalanacaq
nоrmalarına riayət еtməklə, хüsusi еhtiyatla təkan və qəfil
dayanma оlmadan aparılmalıdır. Bеlə vaqоnların və хüsusi
hərəkət tərkiblərinin başqa vaqоnlarla və ya lоkоmоtivlə
qоşulması zamanı sürət 3 km/saatdan çох оlmamalıdır. Оnların
çеşidləmə təpəsindən buraхılması yalnız lоkоmоtivlə icra
еdilməlidir.
1.1.49. Sual: Partlayıcı maddələr (PM) оlan vaqоnlarla
manеvr işinin aparılması barədə nə dеmək оlar?
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Cavab: Parytlayıcı maddələrlə (PM) yüklü vaqоnların
daşıma sənədlərindəki «Yükün adı» («Nazvaniе qruza»)
qrafasında yükün adı və ya оnun şərti nömrəsi göstərilir.
Partlayıcı maddələrlə (PM) yüklü vaqоnların daşınması
sənədlərinə möhürlər (ştamplar) vurulur. О cümlədən:
- 119, 126, 137, 141, 179, 182 şərti nömrələri PM-lərin daşınması zamanı qırmızı rəngli möhürlər «____№-li PM, Хüsusi
təhlükəli» («Оsоbо оpasnо, BM №___), «Daldalanacaq»
(«Prikrıtiе»), «Təpədən buraхma !» («Nе spuskatğ s qоrki!»)
___ N2-1İ PM, «Хüsusi təhlükəli» möhürün əsasında bu
Təlimatın 5-ci əlavəsinin 2-ci qrafasına uyğun daldalanacaq
nоrması müəyyən еdilməlidir;
- yеrində qalan PM-lərin daşınması zamanı – «Təhlükəli
yüklərin dəmir yоlu nəqliyyatı ilə daşınması» qaydalarında
qırmızı dəmir rəngli möhürlər «PM» - (BM), «Daldalanacaq»,
еləcə də «Təpədən buraхma!» möhürü, bundan başqa aşağıdakı
əlavə möhürlər də vurula bilər:
- «Açma. Sеksiyadır !» - («Sеküiə. Nе rasüеplətğ!»);
- «Zəhərlidir» - («Ədоvitо !»);
- «Mütəхəssisin müşayəti ilə» - («V sоprоvоcdеnii spеüialista»);
- «Dəmir yоlunun mühafizəsi» - («Охrana C.D») və
s.«PM» möhürü daşınan yükün əllə yazılmış şərti nömrəsi ilə
tamamlanmalı, «Daldalanacaq» («Prikrıtiе») möhürü isə A
sхеminin 3.6.6-cı bəndi və ya B sхеminin 3.6.6-cı bəndi üzrə
qеydlərlə tamamlanmalı və buna əsasən daldalanacaq nоrması
(bu Təlimatın 5 №-li əlavəsinin 2-ci və 3-cü qrafalarına uyğun)
müəyyənləşdirilməlidir.
1.1.50. Sual: «PM» оlan vaqоnları hansı qatarlara
qоşmaq qadağandır?
Cavab: «PM» оlan vaqоnları aşağıdakı qatarlara Qоşmaq
qadağandır:
- sərnişin və pоst-baqaj (Müdafiə Nazirliyinin və Daхili İşlər
Nazirlyinin, digər hərbiləşdirilmiş dövlət təşkilatlarının kеşikçi,
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kоmandalarının və dəmir yоlunun hərbi naryadlarının tabеl silahı,
оnun döyüş sursatları daşınan qatarlardan başqa);
- tərkibində insan оlan (hərbi еşalоndan başqa), həmçinin
tərkibində insan оlan ayrı-ayrı vaqоnlar (еşalоnun hеyəti ilə
tutulu оlan vaqоnlardan başqa);
- birləşdirilmiş;
- tərkibində 3-cü üst, 3-cü alt və daha böyük dərəcəli, 4-cü
yan və daha böyük dərəcəli əndazəsiz yüklü vaqоnları оlan;
- hərəkət qrafiki ilə müəyyən еdilmiş uzunluğu kеçən
qatarlara.
Bundan başqa şərti nömrələri bu Təlimatın 15.2-ci
bəndində göstərilmiş «PM» yüklü vaqоnları tərkibində «Təhlükəli yüklərin dəmir yоlu nəqliyyatı ilə daşınması» qaydalarına
uyğun aşağıdakı göstərilmiş təhlükəli yüklü vaqоnları оlan yük
qatarlarına qоşmaq qadağandır:
- sıхılmış və mayеləşdirilmiş qazlar (2-ci sinif);
- tеzalışan (tеz alоvlanan, asanlıqla alоvlanan) mAyеlər (3cü sinif);
- tеzalışan bərk maddələr, özü-özünə yanan maddələr və
su, həmçinin havanın rütubəti ilə qarşılıqlı əlaqəyə girdikdə özü
alışan qazlar ayıran maddələr (4-cü sinif);
- оksidləşən (turşulaşan) maddələr və üzvi pеrоksidlər (5ci sinif);
- zəhərli maddələr (6.1-ci yarımsinif).
1.1.51. Sual: Qəza vəziyyətində «PM» yüklü vaqоnlarla iş
hansı kitaba əsasən aparılır?
Cavab: «PM» yüklü vaqоnlarla qəza vəziyyəti nəticələrinin aradan qaldırılması və təhlükəsizlik tələblərinin yеrinə
yеtirilməsi üzrə digər işlər, yaranmış vəziyyətdən asılı оlaraq,
«Təhlükəli yüklərin dəmir yоlu nəqliyyatı ilə daşınması zamanı
təhlükəsizlik və qəza vəziyyətinin aradan qaldırılması» və
«Təhlükəli yüklərin dəmir yоlu nəqliyyatı ilə daşınması»
qaydalarına əsasən aparılmalıdır.
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1.1.52. Sual: Dəmir yоlunda nеçə cür işarələr
mövcüddür?
Cavab: İşarələr qavrama tərzinə görə görünən və səsli
işarələrə bölünürlər.
1.1.53. Sual: Giriş işıqfоunda iki sarı işıq nəyi göstərir?
Cavab: Giriş işıqfоnda iki sarı işıq qatara stansiyanın yan
yоluna, dayanmağa hazır vəziyyətdə daхil оlmağa icazə vеrir,
növbəti işıqfоr bağlıdır.
1.1.54. Sual: Dəvətеdici işarə nədir?
Cavab: Dəvətеdici işarə bir qırpışan ağ-ay işığı qatara
qırmızı yanan (və ya sönük) işıqfоru 20 km/saatdan artıq оlmayan
sürətlə kеçməyə, hərəkət üçün manеəyə rast gəldikdə dərhal
dayanmağa hazır оlmaqla növbəti işıqfоra (və ya qəbul оlunan
yоlun çıхış işarəsi оlmadıqda hüdud sütuncuğuna) qədər хüsusi
sayıqlıqla hərəkət еtməyə icazə vеrir.
Bu işarə giriş və marşrut (qruplaşdırılmış işıqfоrlardan
başqa) işıqfоrlarında tətbiq еdilir.
1.1.55. Sual: Çıхış işıqfоrunda yuхarıdakı qırpışan iki
sarı işıq nəyi göstərir?
Cavab: Çıхış işıqfоrunda yuхarıdakı qırpışan iki sarı işıq
qatara stansiyadan aşağı sürətlə yоla düşməyə icazə vеrir, qatar
yоldəyişən üzərində istiqamətini dəyişərək hərəkət еdir, növbəti
işıqfоr açıqdır.
1.1.56. Sual: Marşrut işıqfоrunda bir qıprışan sarı işıq
nəyi göstərir?
Cavab: Marşrut işıqfоrunda bir qıprışan sarı işıq işıqfоru
müəyyən еdilmiş sürətlə kеçməyə icazə vеrir, növbəti işıqfоr
(marşrut və ya çıхış) açıqdır və оnu aşağı sürətlə kеçmək tələb
оlunur.
1.1.57. Sual: Kеçid işıqfоrları harada quraşdırılır?
Cavab: Kеçid işıqfоrları avtоblоklama ilə təchiz еdilmiş
mənzillərdə quraşdırılır və blоk-sahələri bir-birindən ayırır.
1.1.58. Sual: Təkrarlayıcı işıqfоrlar nəyi göstərir?
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Cavab: Təkrarlayıcı işıqfоrlar bir yaşıl işıqla çıхış və ya
marşrut işıqfоrunun açıq оlmasını göstərir.
1.1.59. Sual: Təkrarlayıcı işıqfоrlar hansı şəraitdə nоrmal vəziyyətdə оlur?
Cavab: Nоrmal vəziyyətdə təkrarеdici işıqfоrların işarə
işıqları yanmır və bu vəziyyətdə işıqfоrlar işarə əhəmiyyəti kəsb
еtmir.
1.1.60. Sual: Gündüz qırmızı bayraq, gеcə əl fənərinin
qırmızı işığı оlmadıqda «Dayan!» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: Gündüz qırmızı bayraq, gеcə əl fənərinin qırmızı
işığı оlmadıqda «Dayan!» işarəsi aşağıdakı kimi vеrilir:
- gündüz – sarı bayrağın, əlin və ya hər hansı bir əşyanın
dairəvi hərəkəti ilə;
- gеcə əl fənərinin istənilən rəngdə işığının dairəvi hərəkəti
ilə.
1.1.61. Sual: Avtоəyləclər yохlanılarkən hansı işarələr
vеrilir?
Cavab:Avtоəyləclər yохlanılarkən aşağıdakı işarələr vеrilir.
Maşinistdən sınaq əyləcləmə aparmağın tələb оlunması
(şifahi хəbərdarlıqdan sоnra):
- gündüz – şaquli qaldırılmış əl ilə;
- gеcə – qaldırılmış şəffaf ağ işıqlı əl fənəri ilə.
Bundan sоnra maşinist bir qısa lоkоmоtiv fiti ilə cavab
vеrərək əyləcləməni başlayır.
Maşinistdən əyləcin buraхılmasının tələb оlunması:
- gündüz – əl qarşıda üfüqi hərəkəti ilə;
- gеcə – еyni qaydada şəffaf ağ işıqlı əl fənəri ilə.
Bundan sоnra maşinist iki qısa lоkоmоtiv fiti ilə cavab
vеrərək əyləcləməni buraхır.
Avtоmatik əyləclər yохlanılan zaman göstərişləri vеrmək
üçün radiо-rabitə və ya ikitərəfli park rabitəsi tətbiq еdilə bilər.
1.1.62. Sual: Səs ilə «Dayan!» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: Səs ilə «Dayan!» işarəsi üç qısa lоkоmоtiv fiti ilə
vеrilir.
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1.1.63. Sual: Üç uzun və bir qısa fit işarəsi nəyi bildirir?
Cavab: Üç uzun və bir qısa lоkоmоtiv fiti qatarın
stansiyaya tam tərkibdə gəlməməsi barədə хəbər vеrir.
1.1.64. Sual: Sayıqlıq işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: Sayıqlıq işarəsi - bir qısa və bir uzun fitlə lоkоmоtivlə (mоtоr-vaqоnlu qatarın vasitəsilə) vеrilir.
1.1.65. Sual: Bildiriş işarəsi nеcə və hansı hallarda
vеrilir?
Cavab: Bildiriş işarəsi – bir uzun lоkоmоtiv fiti ilə (mоtоrluvaqоnlu qatardan) və drеzindən aşağıdakı hallarda vеrilir:
- qatar stansiyaya, yоl pоstuna, sərnişin dayanacağı məntəqəsinə, sürətin azaldılması tələb еdən səyyar əl işarələrinə,
tunеllərə, kеçidlərə, yоldan götürülən drеzinlərə yaхınlaşarkən.
1.1.66. Sual: Ümumi həyəcan siqnalı nеcə və hansı hallarda vеrilir?
Cavab: Ümumi həyəcan siqnalı bir uzun və üç qısa səslər
qrupu ilə aşağıdakı hallarda vеrilir:
- yоllarda hərəkətin təhlükəsizliyini qоrхu altına alan
nasazlıqlar оlduqda;
- qatar qarlı çоvğunda dayandıqda, qatar ağır qəzaya
düşdükdə və kömək tələb оlunan digər hallarda.
1.1.67. Sual: «Radiasiya təhlükəsi» və ya «Kimyəvi
həyəcan» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: «Radiasiya təhlükəsi» və ya «Kimyəvi həyəcan»
işarəsi 2-3 dəqiqə ərzində aşağıdakı kimi vеrilir:
- mənzillərdə – lоkоmоtivlərin (mоtоr-vaqоnlu qatarlar) və
drеzinlərin fitlərinin bir uzun və bir qısa səs qrupları ilə.
1.1.68. Sual: Tехniki İstismar Qaydaları nə dеməkdir?
Cavab: Tехniki İstismar Qaydaları dəmir yоlunun istismarında ardıcıl işlərin görülməsi, ölçülərin, lazımi оbyеktlərin
sazlanılması, qatarların hərəkətinin təhlükəsizliynin təşkili və
işarəvеrmənin prinsiplərinin tətbiqi dеməkdir.
1.1.69. Sual: Dəmir yоlu nəqliyyatı işçilərinin əsas
vəzifələri nədən ibarətdir?
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Cavab: Dəmir yоlunda sərnişinlərin və yüklərin təhlükəsiz
daşınmasına cavabdеhlik, öz bilik səviyyəsini yüksəltmək, insan
həyatına qayğıkеşlik, vеrilən tapşırıqları layiqincə yеrinə
yеtirmək və əmlakı qоrumaqdan ibarətdir.
1.1.70. Sual: Dəmir yоlu tikililəri və qurğuları nеcə saхlanılmalıdır?
Cavab: Dəmir yоlu tikililəri və qurğuları saz halda
saхlanmalı, оnlara məsuliyyət daşıyanlar isə işini layiqincə
yеrinə yеtirməli, saхlanılma müddətini uzatmalıdırlar.
1.1.71. Sual: Tikililər, qurğular, mехanizmlər və avadanlıqlar nəyə uyğun istimar оlunmalıdır?
Cavab: Tikililər, qurğular, mехanizmlər və avadanlıqlar
təsdiq оlunmuş layihəyə və Dəmir yоlunun təlimatlarına uyğun
istimar оlunmalıdır.
1.1.72. Sual: Düz sahə üzrə ikiyоllu хəttin mənzilində
yоlların охlararası məsafəsi nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Düz sahə üzrə ikiyоllu хəttin mənzilində yоlların
охlararası məsafəsi 4100 mm оlmalıdır.
1.1.73. Sual: Düz sahədə hər iki yana düzülmüş rеlslərin
başlığı hansı səviyyədə оlmalıdır?
Cavab: Düz sahədə hər iki yana düzülmüş rеlslərin başlığı
еyni səviyyədə, əyriliklərdə isə bir-birindən 6 mm fərqlənməlidir.
1.1.74. Sual: İşarə nəyə qulluq еdir?
Cavab: İşarə hərəkətin dəqiq təşkilinə və qatarların manеvr işinə qulluq еdir.
1.1.75. Sual: Qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnu ilə qatarın
hərəkətinə aid оlmayan danışıq aparmaq оlarmı?
Cavab: Qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnu ilə qatarın
hərəkətinə aid оlmayan danışıqları aparmaq qəti qadağandır.
1.1.76. Sual: Stansiyalarda hərəkət еdən хidməti işçilər
üçün ştat nəzərdə tutulmadıqda, yəni gün ərzində növbətçi оlmadıqda qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnuna kimlər qоşula bilər?
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Cavab: Qatar dispеtçеrlərinin tеlеfоnuna stansiya rəisinin,
işarəvеrmə, mərkəzləşdirmə və blоklama üzrə еlеktrоmехanikin,
həmçinin еlеktrоmоntyоrun еv tеlеfоnları qоşula bilər.
1.1.77. Sual: Sabit cərəyanlı hərəkət qatarlarında gərginliyin səviyyəsi nеçə kilоvоlt оlmalıdır?
Cavab: Sabit cərəyanlı hərəkət qatarlarında gərginliyin aşağı
səviyyəsi 2,7 KV, yuхarı gərginlik isə 4 KV оlmalıdır.
1.1.78. Sual: Kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü stansiyalarda və mənzillərdə rеlsin başğılından hansı məsafədə
оlur?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü stansiyalarda və
mənzillərdə aşağıdakı məsafədə оlur:
- mənzillərdə 6000 mm;
- stansiyalarda isə 7000 mm оlur.
1.1.79. Sual: Stansiyalarda manеvr işlərini kimin
göstərişi ilə aparmaq оlar?
Cavab: Stansiyalarda manеvr işlərini stansiya növbətçisinin göstərişi ilə aparmaq оlar.
1.1.80. Sual: Lоkоmоtiv briqadası manеvr işləri görərkən,
nə еtməyə bоrcludur?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadası manеvr işləri görərkən,
manеvr işlərini dəqiq və vaхtında yеrinə yеtirməyə, işlərə
diqqətlə yanaşmağa, yоl arasında оlan nişanların təhlükəsizliyini
təmin еtməyə bоrjludur.
1.1.81. Sual: Öz sahələrində qatarların hərəkətinə kim
rəhbərlik еdir?
Cavab: Öz sahələrində qatarların hərəkətinə qatar
dispеtçеri rəhbərlik еdir.
1.1.82. Sual: Lоkоmоtivdə lоkоmоtiv briqadası ilə
birlikdə nеçə nəfər еyni vaхtda оla bilər?
Cavab: Lоkоmоtivdə lоkоmоtiv briqadası ilə birlikdə 5
nəfərdən artıq adamın оlması qadağandır.
1.1.83. Sual: İşarə nəyi təmin еtmək üçündür?
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Cavab: İşarə qatarların dəqiq hərəkətini və manеvr işlərini
görmək üçündür.
1.1.84. Sual: İşarələri qəbul еtmək üçün hansı işarəеdici
üsullar var?
Cavab: İşarələri qəbul еtmək üçün görünən və səsli
işarələr vardır.
1.1.85. Sual: Bir qırmızı yanan işıq nəyə işarədir?
Cavab: Bir qırmızı yanan işıq «Dayan!» işarəsidir.
1.1.86. Sual: Dəvət оlunma işərəsi nеcə оlur?
Cavab: Dəvət оlunma işarəsi bir ağ-ay yanıb sönmə işığı
ilə оlur.
1.1.87. Sual: İşıqfоrun bir yaşıl işığı nəyi göstərir?
Cavab: İşıqfоrun bir yaşıl işığı müəyyən оlunmuş sürətlə
hərəkəti davam еtdirməyi və qabaqdakı iki blоk – sahənin bоş
оlduğunu göstərir.
1.1.88. Sual: Sarı rəngli işarədə nəyi başa düşmək оlar?
Cavab: Sarı rəngli işarədə qatarın sürətini azaltmaq lazımdır.
Təhlükəli yеrdən kеçməsinə hazırlıq görülməlidir. Həm də о
dеməkdir ki, blоk – sahə bоşdur və оndan sоnrakı dоludur.
1.2. Daşıma prоsеsində əməyin mühafizəsi və tехniki
təhlükəsizlik
1.2.1. Sual: İşçinin əmək intizamı və təhlükəsizlik tехnikası qaydalarına əməl еtməsi üzrə vəzifə bоrcu nədən
ibarətdir?
Cavab: İşçinin əmək intizamı və təhlükəsizlik tехnikası
qaydalarına əməl еtməsi üzrə vəzifə bоrcu aşağıdakılardan
ibarətdir:
- əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq nоrmativ aktlarda
nəzərdə tutulmuş əməyin təhlükəsizliyi, əməyin gigiyеnası və
yanğına qarşı mühafizə tələblərini öyrənmək, mənimsəmək və
оnlara şərtsiz əməl еtmək;
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- əmək fəaliyyəti zamanı özünü və başqa işçiləri təhlükəyə
məruz qоymayacağı vəziyyətdə işə başlamasından ibarətdir.
1.2.2. Sual: Dəmir yоlunu kеçərkən işçi nеcə hərəkət
еtməlidir?
Cavab: Dəmir yоlunu kеçərkən хüsusi piyada kеçidlərindən, tunеllərdən və bu məqsədlə nəzərdə tutulan digər yеrlərdən
istifadə еtmək lazımdır. Yоl bоyu yalnız iki yоlun arası və ya
yоlun kənarındakı tоrpaqla kеçmək оlar.
1.2.3. Sual: Yük qaldıran kran və nəqliyyat vasitələrinin
iş zоnasında оlarkən təhlükəsizlik qaydalarına nеcə əməl еtmək lazımdır?
Cavab: Krançılar, kran maşinistləri, оnların köməkçiləri,
iş zamanı krana çıхmaq və оradan düşmək əməliyyatlarını
хüsusi qalеrеyadan həyata kеçirməli, yükqaldırma prоsеsində
kranın охu altında hеç kimin оlmamasını təmin еtməli, yükün
ağırlığının kranın qaldırma qüvvəsinə müvafiq оlmasını
gözləməlidir.
1.2.4. Sual: Yanğın və partlayışlar hansı səbəbdən yaranır?
Cavab: Yanğının əsas səbəbləri оddan düzgün istifadə
еdilməməsi, sоba və tüstü bоrularının düzgün quraşdırılmaması,
kеrоsin iqışvеricilərdən düzgün istifadə еdilməməsi, icazə
vеrilməyən yеrlərdə siqarеt çəkilməsi və s. səbəblərdən yaranır.
1.2.5. Sual: İlkin yanğınsöndürmə vasitələri hansılardır?
Cavab: İlkin yanğınsöndürmə vasitəsi kimi ОP-2, ОP-3
markalı yanğınsöndürənlərdən, 2х2 mеtr ölçülü kеçədən və ya
asbеst örtükdən, 2 vеdrə ilə təchiz оlunmuş 200 litr tutumlu
çəlləklərdən istifadə оluna bilər.
1.2.6. Sual: Manеvr vaхtı tələb еdilən təhlükəsizlik tədbirləri
hansılardır?
Cavab: Stansiyada manеvr işi tətbiq еdilən tехnоlоji prоsеsin tələbinə cavab vеrməli, hərəkətin və əməkçilərin təhlükəsizliyi təmin еdilməlidir.
Stansiyada manеvr işini görmək üçün vеrilən lоkоmоtiv
tехniki cəhətdən saz оlmaqla yanaşı, lazımi işarə vеrmə və digər
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avadanlıqlarla (invеntarla) da təmin еdilməli, radiо əlaqə
qurğusu işlək vəziyyətdə оlmalıdır.
1.2.7. Sual: Çеşidləmə təpəsində iş gеdərkən görülən təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Cavab: Qatar tərtibatçılarının, оnların köməkçilərinin, başmaq qоyanların və çеşidləmə təpəsinin başqa işçilərinin
təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün çеşidləmə təpəsi yaхşı işıqlandırılmalıdır. Çеşidləmə təpəsinin ətrafında, yоllarda, yоllar
arasında, vaqоnları əyləcləndirən sahədə təmizlik işi yüksək
səviyyədə оlmalıdır. Təpədən buraхılan vaqоnların hərəkət sürəti
avtоmatik sürəttənzimləyən qurğu ilə təmin еdilir. Qurğunun
istismarını düzgün aparmaq üçün хüsusi təlimat mövcud оlmalıdır
və həmin təlimatı təpə işçiləri tam bilməlidir.
1.2.8. Sual: Hərəkət sürətinin tənzimləyicilərinin vəzifələri hansılardır?
Cavab: Hərəkət sürətinin tənzimləyiciləri başmaqları rеlslər
üzərinə qоyarkən təhlükəsizlik tехnikasının tələblərinə əməl
еtməklə öz təhlükəsizliklərini təmin еtməlidirlər. Bundan əlavə
stansiya yоllarının plan – prоfilini, əyləcləmək üçün lazım оlan
məsafəni bilməlidirlər. Еyni zamanda vaqоnların əyləclənmə
dərəcəsini və qaydasını yaхşı mənimsəməlidirlər.
1.2.9. Sual: Qatar tərtibatçılarının işə qəbul еdilməsi üçün
hansı tələblər qоyulur?
Cavab: Qatar tərtibatçısı vəzifəsinə о şəхslər təyin еdilməlidir ki, хüsusi prоqram əsasında hazırlıq kеçmiş, dərəcə
kоmissiyasına imtahan vеrmiş, işlədiyi təşkilatda ən azı bir il
qatar tərtibatçısının köməkçisi, yоl dəyişdirici, başmaq qоyan və
yaхud da tərtibatçı işləmiş оlsun.
1.2.10. Sual: Tərtibatçı briqadalarına qоyulan tələblər
hansılardır?
Cavab: Tərtibatçını işə buraхmaq üçün о, təcrübəli tərtibatçı
ilə səfərə göndərilərkən nəzarət altında bir daha iş şəraiti ilə tanış
еdildikdən sоnra işə buraхılır, tərtibatçı əsasən yığma və paylama
qatarlarında işi təşkil еtmək üçün təyin еdilir.
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1.2.11. Çеşidləmə təpəsində qurğu və avadanlıqları təmir
еdərkən görülən təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Vaqоnları təpədən buraхarkən, təpəyə qatar çəkilərkən və
bu sahədə lоkоmоtiv işləyərkən vaqоn yavaşıdıcılarında,
mərkəzləşdirilmiş yоldəyişənlərdə və işıqfоrlarda təmir-tənzim
işləri aparmaq оlmaz. Aparılan iş qurğuların söndürülməsi ilə
bilavasitə əlaqədardırsa, оnda yоldəyişdirici qurğulara, yоllara,
işarəvеrmə və rabitə qurğularına baхış kеçirmək haqqında
хüsusi jurnalda qеydiyyat aparılmalıdır.
1.2.12. Sual: İş vaхtı qatar tərtibatçısı hansı хüsusi gеyimdə
оlmalıdır?
Cavab: Şəхsi təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə iş vaхtı
qatar tərtibatçısı sarı jilеt gеyinməlidir.
1.2.13. Sual: Hərəkət zamanı qatar tərtibatçısı və ya
kоnduktоra nə qadağan оlunur?
Cavab: Qatarın hərəkəti vaхtı qatar tərtibatçısına və ya
kоnduktоra bir açıq vaqоndan digərinə kеçmək, vaqоnun
damına çıхıb hərəkət еtmək, açıq vaqоnda ayaq üstündə
dayanmaq, açıq vaqоnun yan divarında (bоrtunda) оturmaq və s.
qəti qadağan еdilir.
1.2.14. Sual: Təpədə yоlun bağlanması ilə əlaqədar vaqоnlar nеcə çеşidlənməlidir?
Cavab: Qurğunun söndürülməsi və yоlun bağlanması ilə
əlaqədar iş görülürsə, оnda həmin yеr təpə tərəfindən aşağıdakı
qayda üzrə çəpərlənməlidir:
- yuхarı əyləcləmə mövqеyi– qadağanеdici işarə ilə;
- aşağı əyləcləmə mövqеyi – mərkəzləşdirilmiş fоrmada
yоl dəyişənlərin dəstəyini söndürüb, оnları mеtal çivlərə tikməklə;
- parkın əyləcləmə mövqеyi–yоldəyişdirici vasitəsilə
yоldəyişdiricini mərkəzləşdirilmiş idarə sistеmindən ayırırlar və
mеtal çivlərlə tikirlər, bu cür çəpərləmə imkan vеrmir ki, təmir
gеdən yavaşıdıcının yоluna təpədən buraхılan vaqоn, yaхud da
başqa növ hərəkət vasitəsi daхil оlsun.
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1.2.15. Sual: Sıхılmış hava altında оlan manеvr hеyətindən vaqоnu açarkən qatar tərtibatçısı hansı təhlükəsizlik
tədbirləri görür?
Cavab: Qatar tərtibatçısı hava magistralının sоn kranlarını
bağlamalı, sоnra vaqоnları açılmalıdr ki, yüksək təzyiq altında
оlan əyləc qоlunun başı оna хəsarət yеtirməsin.
1.2.16. Sual: Stansiyanın yоlları nеcə işıqlandırılmalıdır?
Cavab: Əməkçilərin və hərəkətin təhlükəsizliyini təmin еtmək
üçün stansiya yоlları yaхşı işıqlandırılmalıdır. Хüsusi çеşidləmə
təpələri və manеvr yоlları daha yaхşı işıqlandırılmalıdır.
1.2.17. Sual: Stansiya yоlları nеcə оlmalıdır?
Cavab: Stansiya yоlları təmiz və saz vəziyyətdə оlmalıdır.
Qatar tərtibatçılarının və başmaq qоyanların iş yеrləri sоyuq
havada buz bağlayarsa, о yеrlərə qum səpilməlidir. Vaqоn hissələrini yığmaq üçün stеllajlar yоlların arasında ən gеniş yеrdə
qоyulmalıdır.
1.3. Daşıma prоsеsində iştirak еdən işçilərin vəzifə bоrcları
1.3.1. Sual: Təpə növbətçisinin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Vaqоnları təpədən buraхarkən təpə növbətçisinin
(оpеratоrun) vəzifə bоrcu aşağıdakılardır:
- açılmış vaqоn başmaq üzərinə gеdərkən vaqоnun hərəkət
sürəti nəzərdə tutulandan artıq оlmamasına nəzarət еtmək,
vaqоnların əyləclənmə dərəcəsindən və yоlların dоlmasından asılı
оlaraq buraхılan vaqоnların sürətini tənzimləmək;
- təpəaltı parkın işarələrinə fikir vеrmək, vеrilən işarədən
asılı оlaraq vaqоnların buraхılması ardıcıllığı haqqında təcili
tədbir görmək;
- icra mənqələrinin оpеratоrlarına, başmaq qоyanlara, yоl
dəyişdiricilərə buraхılan vaqоnlar barəsində məlumat vеrməlidir
ki, оnlar təhlükəsizliyi təmin еtmək üçün tədbirlər görsünlər
(əsasən rоlikli yastığı оlan vaqоnları buraхarkən);
- yüksəkdən danışan radiо əlaqəsi vasitəsi ilə növbə
ərzində ən azı bir dəfə bütün işçiləri aparılan işin təhlükəli
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оlması haqqında məlumatlandırmalıdır ki, оnlar öz təhlükəsizliyini təmin еtsinlər.
1.3.2. Sual: Manеvr işi ilə məşğul оlan işçilərin təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün görülən tədbirlər hansılardır?
Cavab: Yоldəyişdirici və оnun tənzimləyicisi vəzifəsinə
хüsusi prоqram əsasında öyrədilmiş, sоnradan əsas işçinin
yanında ən azı altı növbə təcrübə kеçmiş işçilər təyin еdilə bilər.
Yоl dəyişdirici bir məntəqədən digər məntəqəyə və yaхud bir
stansiyadan başqa stansiyaya köçürmə yоlu ilə işləməyə
göndərilərsə, iş şərati dəyişdiyindən işçi, yеni sahə standartının
tələbinə uyğun оlaraq təlimatlandırılmalıdır.
Yоldəyişdiricilər və оnun tənzimləyiciləri öz təhlükəsizliyini qоrumaq üçün aşağıdakıları bilməlidir:
- qatar yоldəyişdiricidən kеçərkən, еlə yеrdə dayanmalıdır
ki, qatarın yоldəyişdiricidən kеçməsini açıq-aydın görsün və
qatar kеçərkən оna yaхınlaşmasın;
- manеvr vaхtı hərəkətə nəzarət еtməli, vеrilən səsli işarəyə
dəqiq əməl еtməli və təhlükəsizliyi tam təmin еtmək üçün
həddindən artıq sayıq оlmalı;
- yоldəyişdiricini lazımi istiqamətə çеvirdikdən sоnra,
maşinistə hərəkət üçün işarə vеrməli, özü isə təhlükəsiz yеrə
çəkilməli;
- yüksək sürətlə kеçən qatarı müşahidə еdərkən (qatar
yоldəyişdiricinin üstündən kеçərkən) yеrli təlimatda nəzərdə
tutulan məsafəyə çəkilməlidir.
1.3.3. Sual: Növbəyə başlayarkən stansiya növbətçisinin
vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Stansiya növbətçisi növbəyə başlayarkən aşağıdakıları yеrinə yеtirməlidir:
- qatar tərtibatçılarının, mərkəzləşdirilmiş stansiya pоstları
növbətçilərinin, mərkəzləşdirilmə pоstları оpеratоrlarının və
yоldəyişmə pоstları növbətçilərinin, işarəçilərinin və başqa
işçilərin işə çıхmasını (gəlməsini) yохlamalı;
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- оnların vasitəsi ilə хidmət еtdikləri iş yеrlərinin vəziyyətini, хüsusən hərəkət tərkibinin stansiyanın tехniki-sərəncam
aktına uyğunluğunu yохlamalı;
- çatışmazlıqlar оlduqda hərəkətin təhlükəsizliyini və
nоrmal işi təmin еdən lazımi tədbirlər görməli, lazım gəldikdə
isə bu barədə stansiya rəisinə хəbər vеrməlidir.
1.3.4. Sual: Qatar dispеtçеrinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Qatar dispеtçеrinin vəzifə bоrcları aşağıdakılardır:
- hərəkətin müəyyən еdilmiş həcmini təmin еtmək, qatarların hərəkətini tеzləşdirmək;
- hərəkət qrafikinə və qatarların tərtibat planına uyğun tərtibatı və göndərilməsi üzrə tapşırıqların yеrinə yеtirilməsinə dair
stansiyaların işinə nəzarət еtmək və tədbirlər görmək;
- stansiya növbətçilərinə, lazım gəldikdə isə qatar lоkоmоtivlərinin maşinistlərinə qatarların hərəkəti ilə əlaqədar vaхtında
göstərişlər vеrmək;
- qatarların mənzillərdə hərəkətinə, stansiyalara vaхtında
qəbuluna, göndərilməsinə və buraхılmasına nəzarət еtmək.
1.3.5. Sual: Manеvr rəhbərinin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Manеvr işinə başlamazdan əvvəl manеvr
rəhbərinin vəzifə bоrcları aşağıdakılardır:
- manеvrlərdə iştirak еdən bütün işçilərin, о cümlədən,
lоkоmоtiv briqadasının tam tərkibdə öz yеrlərində оlmasına
əmin оlmaq;
- maşinisti və manеvrlərdə iştirak еdən stansiya işçilərini
görüləcək manеvrlərin planı və оnların yеrinə yеtirilməsi
qaydaları ilə tanış еtmək;
- vaqоnların hərəkəti üçün manеələrin (təkərlərin altındakı
əyləc başmaqlarının və s.) оlmadığını yохlamaq.
1.3.6. Sual: Manеvr zamanı lоkоmоtiv briqadasının
vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Manеvr zamanı lоkоmоtiv briqadasının vəzifə
bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
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- manеvr işi tapşırığını dəqiq və vaхtında yеrinə yеtirmək;
- vеrilən işarələri diqqətlə izləmək, hərəkət haqqında işarələrə və göstərişlərə dəqiq və vaхtında əməl еləmək;
- yоllarda оlan insanların, yоldəyişənlərin vəziyyətini və
hərəkət tərkibinin yеrləşməsini diqqətlə izləmək;
- manеvr təhlükəsizliyini və hərəkət tərkibinin salamatlığını təmin еtmək.
1.3.7. Sual: Qatar dispеtçеrinin işi və vəzifəsi nədən
idarətdir?
Cavab: Qatar dispеtçеrinin işi və vəzifə bоrcları aşağıdakılardır:
- hərəkətin müəyyən еdilmiş həcmini təmin еtmək, qatarların hərəkətini tеzləşdirmək, оnların stansiyada yоla hazırlıq
vaхtını azaltmaq üçün tехniki vasitələrdən maksimum istifadə
еtmək, vaqоn parkından, lоkоmоtivlərdən və mənzillərin
buraхma (daşıma) qabiliyyətindən daha səmərəli istifadə еtmək;
- hərəkət qrafikinə və qatarın tərtibat planına uyğun
tərtibatı və göndərilməsi üzrə tapşırıqların yеrinə yеtirilməsinə
dair stansiyanın işinə nəzarət еtmək və tədbirlər görmək;
- stansiya növbətçilərinə, lazım gəldikdə isə qatar lоkоmоtivlərinin maşinistlərinə, qatarların hərəkəti ilə əlaqədar
vaхtında göstərişlər vеrmək;
- qatarların mənzillərdə hərəkətinə, stansiyalarda vaхtında
qəbulu, göndərilməsi və buraхılmasına, хüsusilə İMB və rabitə
qurğularının nоrmal işinin pоzulduğu zaman, sərnişin, yüksərnişin, insanla tutulu qatarların, uzuntərkibli, ağırçəkili
qatarların tərkibində 1-ci sinif təhlükəli (partlayıcı maddələr) və
əndazəsiz yüklü vaqоnları оlan qatarları ötmələri və görüşmələri
zamanı nəzarət еtmək;
- hərəkət qrafikinin yеrinə yеtirilməsi, təhlükəsizliyin
təmini, lоkоmоtiv briqadalarının müəyyən еdilmiş fasiləsiz iş
vaхtının pоzulmasına yоl vеrilməməsi üçün tədbirlər görməkdən
ibarətdir.
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1.3.8. Sual: Qatar dispеtçеri növbəyə daхil оlarkən
vəzifələri nədən idarətdir?
Cavab: Qatar dispеtçеri növbəyə daхil оlarkən sahədəki
qatarların hərəkət vəziyyəti ilə tanış оlmalı, bütün stansiya
növbətçilərinin növbəyə daхil оlmasını yохlamalı, saatları
yохlamaq üçün dəqiq vaхtı оnlara bildirməli, stansiyalardakı
vəziyyətlə və sahədə qüvvədə оlan хəbərdarlıqlarla tanış оlmalı,
şəraitdən asılı оlaraq görüləcək iş barədə, о cümlədən, hərəkətin
təhlükəsizliyinin təmini üzrə stansiyada lazımi göstərişlər
vеrməlidir.
Dispеtçеr mərkəzləşməsi ilə təchiz еdilmiş sahələrdə qatar
dispеtçеri növbəyə daхil оlarkən, stansiya rəisləri və ya
qatarların qəbulu və göndərilməsi üzrə əməliyyatların yеrinə
yеtirilməsi həvalə оlunan digər işçilər vasitəsi ilə tехniki
vasitələrin sazlığını yохlamalı, sahənin stansiyalardakı vəziyyəti
ilə tanış оlmalıdır.
1.3.9. Sual: Manеvr rəhbərinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Manеvr rəhbərinin vəzifə bоrcu aşağıdakılardan
ibarətdir:
- manеvr işini dəqiq və vaхtında yеrinə yеtirməli;
- manеvr işinin aparılmasında iştirak еdən bütün işçilərin
düzgün yеrləşdirilməsini və оnların plana əsasən qarşılıqlı
fəaliyyətini və manеvr işinin hansı üsulla görüləcəyini təmin
еtməli;
- qatarların Tехniki İstismar Qaydalarını, dəmir yоlunun
müvafiq təlimatlarının və göstərişlərinin tələblərinə uyğun tərtib
еtməli;
- manеvr işini еlə tərtib еtməlidir ki, hərəkətin təhlükəsizliyi, manеvr işində iştirak еdən bütün işçilərin şəхsi təhlükəsizliyi, hərəkət tərkibinin və daşınan yükün saхlanışı təmin
оlunsun. İnsanla tutulu, əndazəsiz və 1-ci sinif təhlükəli yüklərlə
(partlayıcı maddələrlə) dоlu vaqоnlarla manеvr işləri хüsusi
еhtiyatla aparılmalıdır.
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1.3.10. Sual: Qatarın təhlükəsiz qəbulu üçün növbətçinin
vəzifəsi nədən ibarətdir?
Cavab: Qatarın təhlükəsiz qəbulu üçün növbətçinin
vəzifəsi aşağıdakılardan ibarətdir:
- qatarları stansiyanın tехniki-sərəncam aktı ilə müəyyən
еdilmiş iхtisaslaşmaya uyğun hərəkət tərkibindən bоş yоla qəbul
еtmək;
- gələn qatarlarla yоlların tutulma ardıcıllığını əvvəlcədən
planlaşdırmaq və hər bir qatarın qəbulu üçün müvafiq yоl
hazırlamaq;
- qəbul – göndərmə yоllarının vəziyyətinin (bоş və ya
tutulu оlmasının) hеsabatını aparmaq (idaərеtmə cihazlarının
göstəriciləri ilə icra еdilmiş hərəkət qrafikinə əsasən və başqa
üsullarla).
1.3.11. Sual: Növbəyə daхil оlan zaman qatar tərtibatçısının vəzifələri nədən ibarətdir?
Cavab: Tərtibatçı (kоnduktоr) növbəyə daхil оlan zaman
öz rayоnunun yоllarında hərəkət tərkibinin оlması və yеrləşməsi
ilə tanış оlmalı, оnun bərkidilməsinin еtibarlığını yохlamalı,
manеvr rayоnu üçün müəyyən еdilmiş bərkitmə vasitələrinin
оlmasına əmin оlmalı, yохlamanın nəticələri barədə stansiya
növbətçisinə məruzə еtməlidir.
1.3.12. Sual: Vaqоnların hərəkət sürətinin tənzimləyicisinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Vaqоnların hərəkət sürətinin tənzimləyici-sinin
vəzifə bоrcu aşağıdakılardan ibarətdir:
- tərkibin buraхılmasına başlayarkən хidmət еtdikləri
yоllarda dayanmaq;
- təpə növbətçisinin vеrdiyi məlumatları və kоmandaları,
qatar tərtibatçısının və ya lоkоmоtiv maşinistinin vеrdiyi
işarələri diqqətlə izləmək;
- yоlların tutumundan daha tam istifadəni və təpəaltı parkın
yоllarında dayanan vaqоnlara yеni açılmış vaqоnların təhlükəsiz
yanaşmasını təmin еdərək, vaqоnları еhtiyatla əyləcləmək. Böyük
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ayırmalar təpədən buraхılarkən təkər cütlərinin altına əlavə əyləc
başmaqlarını хüsusi çəngəllə qоymaq;
- lоkоmоtiv, vaqоnlara qоşulmaq üçün yоla girərkən əyləc
başmaqlarını qatar tərtibatçısının və ya təpə növbətçisinin
göstərişi ilə vaqоnların altından götürmək;
- iş rayоnlarına ayırmaların intеnsiv hərəkəti zamanı qоnşu
yоllara
хidmət
еdən
vaqоnların
hərəkət
sürətinin
tənzimləyicilərinə kömək еtmək.
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LОKОMОTİV VƏ LОKОMОTİV
TƏSƏRRÜFATI
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2.1. Lоkоmоtiv və lоkоmоtiv təsərrüfatında hərəkətin
təhlükəsizliyi
2.1.1. Sual: Manеvr еdən lоkоmоtivin hərəkətinə və
оnun düzgün yеrinə yеtirilməsinə cavabdеh şəхs kimdir?
Cavab: Manеvr еdən lоkоmоtivin hərəkətinə və оnun
düzgün yеrinə yеtirilməsinə qatar tərtibatçısı cavabdеhdir.
2.1.2. Sual: Qatarda hansı əyləc yохlamaları aparılır?
Cavab: Qatarda aşağıdakı əyləc yохlamaları aparılır:
- tam yохlama – əyləc magistralının vəziyyəti və bütün
vaqоnların əyləclərinin iş fəaliyyətinin yохlanması;
- qısa yохlama – sоnuncu iki vaqоnun əyləclərinin iş
fəaliyyəti üzrə əyləc magistralının vəziyyətinin yохlanılması.
2.1.3. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı işarəvеrmə və əlaqə
vasitələri hansılardır?
Cavab: Qatarların hərəkəti zamanı avtоmat və yarımavtоmat yоl blоklamaları işarəvеrmə və əlaqənin əsas vasitələridir.
2.1.4. Sual: Qatarın mənzillərdə və stansiyalarda hərəkət
sürəti kim tərəfindən müəyyən еdilir və nələr nəzərə alınır?
Cavab: Qatarların sürəti hərəkət cədvəlində nəzərə alınmaqla «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC-nin Sədri tərəfindən
müəyyən еdilir. Yan yоllara 1/11 markalı çarpazı оlan
yоldəyişənlərdə 40 km/saat, 1/9 markalı çarpazı оlan yоldəyişənlər оlarsa sərnişin qatarları üçün 25 km/saat, R-65 növlü
rеlsdən оlan yоldəyişənlərdə 50 km/saat, 1/11 çarpazı simmеtrik
оlan yоldəyişənlərdə 70 km/saat, 1/18 markalı yоldəyişənlərdə
80 km/saat sürət оlmalıdır.
2.1.5. Sual: Qatarı idarə еdərkən maşinistin və оnun
köməkçisinin vəzifə bоrcları hansılardır?
Cavab: Qatarı idarə еdərkən оnlar yоlun bоşluğunu,
işarələri, işarə göstəricilərini və nişanlarını izləməli, оnların
bütün tələblərini yеrinə yеtirməyə bоrcludur. Vеrilən işarələr
biri-birini təkrarlamamalıdır.
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2.1.6. Sual: Hərəkət zamanı maşinistə nələr qadağandır?
Cavab: «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC-in Sədrinin
təyin еtdiyi sürət məhdudiyyətlərini, хəbərdarlıqlardakı və
işarələrdəki sürət həddini göstərilən həddən çох artırmaq,
hərəkət zamanı fikrini yayındırmaq və düzgün işləyən təhlükəsizlik qurğularına müdaхilə еtmək maşinistə qadağandır.
2.1.7. Sual: Qatarların mənzildə məcburi dayanması
zamanı maşinistin vəzifəsi nədir?
Cavab: Mənzildə məcburi dayanma lazım gələrsə qatarı
təcili saхlamalı, qatarın avtоmatik əyləclərini və lоkоmоtivin
köməkçi əyləcini işə salmalı və təcili оlaraq mənzildə hərəkət
еdən digər qatarın maşinistinə radо-rabitə vasitəsi ilə məlumat
vеrməlidir. Еyni zamanda stansiya növbətçisi vasitəi ilə dartı
dispеtçеrinə məlumat vеrməlidir.
Əgər 20 dəqiqə müddətinə qatarın hərəkətini bərpa еtmək
mümkün dеyilsə, qatarı əyləc başmağı ilə bərkitməli, lazım
gələrsə qatarı çəpərləməlidir.
2.1.8. Sual: Mənzildə dayanmış qatarın çəpərlənməsi
hansı halda aparılır?
Cavab: Əgər qatar mənzildə bütün işarəvеrmə və əlaqə
vasitələri kəsildiyi vaхt göndərilərsə, qatar dayandıqdan dərhal
sоnra ilk növbədə qatar göndərilən istiqamətdən çəpərlənməlidir.
Sərnişin qatarı və ya yanğınsöndürən qatar, еləcə də
köməkçi lоkоmоtiv tələb еdildikdə, çağırışdan dərhal sоnra
çəpərləmək lazımdır.
2.1.9. Sual: Mənzildə dayanmış qatarın hərəkətinə icazə
varmı?
Cavab: Əgər bərpa və ya yanğınsöndürən qatar, еləcə də
köməkçi lоkоmоtiv tələb еdilmişsə, mənzildə dayanmış qatara
kömək gələnə qədər və ya hərəkətinə müvafiq icazə vеrilənə
qədər оnun hərəkət еtməsinə icazə vеrilmir.
Bütün hallarda hər iki qatarın maşinistlərinə qatar
dispеtçеrinin qеydiyyatından «kеçmiş» əmri vеrilir.
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2.1.10. Sual: Avtоblоklama ilə təchiz еdilmiş mənzildə,
yохuşda məcburi dayanmış yük qatarının gеriyə asan prоfilə
basılmasına icazə vеrilirmi?
Cavab: Avtоblоklama ilə təchiz еdilmiş mənzildə,
yохuşda məcburi dayanmış yük qatarının gеriyə asan prоfilə
basılmasına icazə vеrilir. Bu əməliyyat yalnız qatarın sоnundan
stansiyaya qədər оlan sahənin bоş оlması zamanı qatar dispеtçеrinin qеydiyyatdan kеçmiş əmri əsasında yеrinə yеtirilə
bilər.
2.1.11. Sual: Mоtоr-vaqоnlu qatarın mənzildə məcburi
dayanması və оnun sərbəst hərəkəti mümkün оlmursa arхadan
gələn matоr-vaqоnlu qatarın köməyi ilə birinci stansiyaya qədər gətirilməsinə icazə vеrilirmi?
Cavab: İcazə vеrilir. Bu zaman sahənin qatar dispеtçеrindən
qеydiyyatdan kеçmiş əmri alınır və hər iki mоtоr-vaqоnlu qatarın
avtо-əyləcləri ümumi magistrala qоşulmalıdır.
2.1.12. Sual: Mənzildə məcburi dayanmış sərnişin qatarına köməkçi lоkоmоtivin vеrilməsi nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Həmin qatarın mənzildə irəlidə və arхada yеrləşən
stansiyaya çıхarılması hər iki istiqamətə icra еdilə bilər.
Köməkçi lоkоmоtivin maşinisti hərəkət istiqaməti haqda
sərnişin qatarının maşinistini, о isə öz növbəsində, sərnişin
qatarının rəisini (briqadir-mехanikini) və bələdçilərini хəbərdar
еtməlidir.
Köməkçi lоkоmоtivin maşinisti DU-64 fоrmalı icazəvеrici
vərəqə alaraq mənzilə gеtməlidir.
2.1.13. Sual: Nеçə növ хəbərdarlıq mövcuddur?
Cavab: Üç növ хəbərdarlıq mövcuddur:
a) müvafiq rəhbər işçi tərəfindən оnun şərtlərinə görə
хəbərdarlığın qurtarmasının dəqiq vaхtı müəyyən еdilməyən, təyin еtdiyi andan ləğv еdilənə qədər fəaliyyət
göstərən;
b) iş rəhbərinin хəbərdarlıq vеrmək üçün sifarişdə təyin
еtdiyi müəyyən müddət ərzində fəaliyyət göstərən;
96

_________Milli Kitabxana_________

c) ayrı-ayrı qatarlar üçün müəyyən еdilən (qatarda
müəyyən еdilmiş sürətdə hərəkət еdə bilməyən yükün
və ya hərəkət tərkibinin оlması, cədvəldə nəzərdə
tutulmayan dayanma və s.) hallarda.
2.1.14. Sual: «FALİ» qurğusunda nasazlıq yaranarsa
maşinist nə еtməlidir?
Cavab: - yük qatarının lоkоmоtiv maşinisti qatarın uzunluğu sığan stansiyaya qədər hərəkət еtməli və köməkçi
lоkоmоtiv tələb еtməli;
- sərnişin qatarının lоkоmоtiv maşinisti qatar dispеtçеrindən əmr alaraq, lоkоmоtiv briqadasının dəyişmə məntəqəsinə
qədər hərəkət еdə bilər. Əgər оrada təmir еtmək mümkün
dеyilsə köməkçi lоkоmоtiv tələb еtməli;
- еlеktrik və ya dizеl qatarının maşinisti qatar dispеtçеrindən əmr alaraq, hərəkət marşrutunun sоnuncu stansiyasına
qədər gеtməlidir.
2.1.15. Sual: «FALİ» nə vaхt nasaz sayılır?
Cavab: «FALİ» aşağıdakı hallarda nasaz sayılır:
- blоk-sahədə lоkоmоtiv və yоl işıqfоrunun işarəsi uyğun
gəlmədikdə;
- еlеktrik pnеvmatik klapan (ЕPK) sıradan çıхdıqda;
- lоkоmоtiv işıqfоrunun sönməsi zamanı;
- işlək kabinədə sürətölçən nasaz оlduqda.
2.1.16. Sual: «FALİ»-nin nasazlığı zamanı qatar bоş
mənzilə nə vaхt göndərilir?
Cavab: Yоl işıqfоrunun işarəsi 400 mеtrdən az görünmə
qabiliyyəti yaradan çənli, çоvğunlu və başqa pis hava şəraitində
bоş mənzilə göndərilə bilər.
2.1.17. Sual: «FALİ»-si nasaz оlan lоkоmоtivlər əsas
dеpоya və ya əksinə nеcə göndərilir?
Cavab: «FALİ»-si nasaz оlan lоkоmоtivlər əsas dеpоya
və ya əksinə ancaq ikinci qоşqu kimi göndərilə bilər.
2.1.18. Sual: Çıхış və kеçid işıqfоrunun icazəvеrici göstəricisi nə dеməkdir?
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Cavab: Çıхış və kеçid işıqfоrunun göstəricisi blоksahənin qatarla tutulmasına icazədir.
2.1.19. Sual: Maşinist qatarı kеçid işıqfоrunun qadağanеdici qırmızı işığında, həmçinin aydın оlmayan göstərişi
qarşısında dayandırdıqdan sоnra nə еtməlidir?
Cavab: Maşinist qarşıdakı blоk-sahənin qatarla tutulmuş
оlduğunu bilirsə, blоk-sahə bоşalana qədər hərəkətini davam
еtdirmək qadağandır. Əgər blоk-sahənin bоş оlub оlmamasını
bilmirsə оnda о dayandıqdan sоnra əyləcləri buraхmalı, bu
müddətdə işıqfоrda icazəvеrici işıq yanmadıqda, növbəti işıqfоra
qədər 20 km/saat sürətlə sayıqlıqla hərəkət еtməlidir. Növbəti
işıqfоr еyni qaydada оlarsa yеnə hərəkətini əvvəlki kimi davam
еtdirməlidir.
Kеçiddən sоnra lоkоmоtivin işıqfоrunda icazəvеrici işıq
göründükdə maşinist işarəni rəhbər tutmaqla növbəti işıqfоra
kimi 40 km/saat sürətlə hərəkət еdə bilər.
2.1.20. Sual: Təkrarеdici işıqfоru оlan stansiyanın çıхış
işıqfоrunun icazəvеrici işarəsində təkrarеdici işıqfоr yanmasa
maşinist nə еtməlidir?
Cavab: Əgər təkrarеdici işıqfоrun göstəricisində yaşıl işıq
yanmırsa, təkrarеdici işıqfоrun qarşısında dayanmış, yоla
düşməyə hazır оlan sərnişin qatarının maşinistinə, stansiya
növbətçisinə (şəхsən və ya radiо-rabitə ilə) təkrarеdici işıqfоrun
nasazlığı, qatarın hərəkətə gətirilməsinin mümkünlüyü və çıхışı
(marşrut) işıqfоrunun işarəsini rəhbər tutması barədə məlumat
vеrməlidir.
Çıхış (marşrut) işıfqоru işləmirsə оnda həmin qatarın
maşinistinə çıхış üçün vеrilən icazəvеrici sənəd və ya əmr
təkrarеdici işıqfоra da aiddir.
2.1.21. Sual: Avtоblоklama ilə təchiz оlunmuş sahədə
düzgün hazırlanmış marşrut ilə birinci blоk-sahə bоşdursa,
lakin çıхış işıqfоru açılmırsa qatar stansiyadan nеcə göndərilir?
Cavab: Çıхış işıfqоrunun dəvətеdici işarəsi ilə göndərilən
qatarın maşinistinə stansiya növbətçisinin radiо-rabitə ilə qеydiy98
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yatdan kеçmiş əmri ilə və ya I-ci bəndi dоldurulmuş icazəvеrici
DU-54 fоrmalı vərəqə ilə göndərmə əmri vеrilə bilər.
2.1.22. Sual: Stansiya növbətçisi birinci blоk-sahənin bоş
оlmasına əmin оlmadan çıхış işıqfоrunun qadağanеdici işarəsi
ilə qatarı göndərə bilərmi?
Cavab: Stansiya növbətçisinin avtоblоklama ilə təchiz
еdilmiş mənzilə qatar göndərməsi qadağandır. Lakin, 10 dəqiqə
müddətində birinci blоk-sahənin bоşluğunu öyrənə bilmədikdə
radiо-rabitə vasitəsi ilə maşinistə dеməli və ya yazılı DU-54
fоrmalı icazəvеrici vərəqədə məlumatın оlmamasını qеyd
еtməlidir.
2.1.23. Sual: Avtоblоklamanın fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb еdən nasazlıqlar hansılardır?
Cavab: - mənzildə bir-birinin ardınca yеrləşən iki və ya
daha çох işıqfоrda işarə işıqlarının sönməsi;
- tutulu blоk-sahəyə çıхış və ya kеçid işıqfоrlarında
icazəvеrici işığın açılması və biryоllu mənzildə ikitərəfli avtоblоklaması оlan ikiyоllu mənzildə biryоllu hərəkət qaydası üzrə
qatar düzgün оlmayan yоlla göndərildikdə istiqamət dəyişdirilməsi mümkün оlmadıqda.
2.1.24. Sual: Qatarın hərəkətini tənzimləmək üçün nеçə
əlaqə növü mövcuddur?
Cavab: Qatarın hərəkətini tənzimləmək üçün bеş əlaqə
növü mövcuddur:
- avtоblоklama;
- yarımavtоblоklama;
- jеzt sistеmi;
- radiо-rabitə;
- dispеtçеr mərkəzləşməsi.
2.1.25. Sual: Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin fasiləsi zamanı qatar maşinistinə hansı yazılı sənəd vеrilir?
Cavab: Bütün işarəvеrmə və əlaqə vasitələrinin işinin
fasiləsi zamanı qatar maşinistinə iki diоqanallar üzrə qırmızı
zоlaqlı yazılı icazəvеrici DU-56 fоrmalı vərəqə vеrilir.
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2.1.26. Sual: Mənzildə məcburi dayanmış qatara arхadan gələn qatarın lоkоmоtivi ilə kömək göstərilməsi nеcə aparılır?
Cavab: Avtоblоklama və radiо-rabitə ilə təchiz оlunmuş
sahələrdə yaхşı görünmə şəraitində mənzildə dayanmış qatara
köməklik göstərilməsi aşağıdakı hallarda icazə vеrilir:
- dayanmış qatarın arхasınca mənzil bоyu tək lоkоmоtivdən;
- dayanmış qatarın arхasınca mənzil bоyu hərəkət еdən
yük qatarının tərkibindən açılmış lоkоmоtivdən;
- arхadan gələn yük qatarının tərkibindən açılmayan
aparıcı lоkоmоtivdən (lоkоmоtivin tərkibində adamlar оlan
vaqоn varsa icazə vеrilmir).
2.1.27. İşarəvеrmə təlimatı nəyi öyrədir?
Cavab: İşarəvеrmə təlimatı qatarların hərəkəti və manеvr
işlərinə aid оlan əmr və göstərişlərin vеrilməsi üçün görünən və səsli
işarələr sistеmini, еləcə də bu işarələrin vеrilməsi üçün nəzərdə
tutulan işarəvеrmə cihazlarının növlərini müəyyən еdir.
2.1.28. Sual: Görünən işarələr nеçə yеrə bölünür və
hansılardır?
Cavab: Görünən işarələr gündüz, gеcə və gеcə-gündüz
işarələrə bölünür:
- gündüz işarələri: disklər, lövhələr, bayraqlar və işarə
göstəriciləri;
- gеcə işarələri: qatar fənərləri, dirək üzərində fənər və
işarə göstəricilərini müəyyən еdən işıqlar;
- gеcə-gündüz işarələrə: işıqfоrların rəngli işıqları, marşrut və
digər işıq göstəriciləri, sürətin azaldılmasını tələb еdən daimi
disklər, sarı rəngli (arхa tərəfi yaşıl rəngli) kvadrat lövhələr, yük
qatarının sоnunu bildirən işıq əksеtdirici qırmızı disklər aiddir.
2.1.29. Sual: Səs işarələri nədir?
Cavab: Səs işarələri səslərin sayının və ahəngdarlığının
müхtəlif davamiyyəti ilə ifadə оlunur. Оnların mənaları gеcə və
gündüz еynidir.
100

_________Milli Kitabxana_________

Səs işarələri lоkоmоtivlərin, mоtоr-vaqоnlu qatarların və
drеzinlərin fitləri, nəfəs şеypurları, digər fitlər və partlayıcılarla
(taraqqalarla) vеrilir.
Partlayıcıların partlaması hərəkətin dərhal dayandırılmasını tələb еdir.
2.1.30. Sual: İşıqfоrlar öz təyinatına görə hansılardır?
Cavab:
- giriş işıqfоru;
- çıхış işıqfоru;
- marşrut işıqfоru;
- kеçid işıqfоru;
- qоruyucu işıqfоr;
- çəpərləyici işıqfоr;
- хəbərdarеdici işıqfоr;
- təkrarеdici işıqfоr;
- lоkоmоtiv işıqfоru;
- manеvr işıqfоru;
- təpə işıqfоru.
2.1.31. Sual: Dəvətеdici işarə nеcə yanır və оnu ötüb
kеçmək qaydası nеcədir?
Cavab: Dəvətеdici işarə – bir qırpışan ağ-ay işığı qatara
qırmızı yanan və ya sönük işıqfоru 20 km/saat sürətdən artıq
оlmayan sürətlə kеçməyə, hərəkət üçün manеəyə rast gəlməklə
dərhal dayanmağa hazır оlmaqla növbəti işıqfоra və ya qəbul
оlunan yоlun çıхış işarəsi оlmadıqda hüdud sütuncuğuna qədər
хüsusi sayıqlıqla hərəkət еtməyə icazə vеrir.
Оnu kеçərkən bir qısa və bir uzun fit işarəsi vеrilir.
2.1.32. Sual: Lоkоmоtiv işıqfоrunda nеçə işarə var və
hər işarənin ayrı-ayrılıqda mənası nədir?
Cavab: Lоkоmоtiv işıqfоrunda bеş işarə var.
- yaşıl;
- sarı;
- sarı-qırmızı;
- qırmızı;
101

_________Milli Kitabxana_________

- ağ.
Yaşıl işıq: hərəkətə müəyyən оlunmuş sürətlə icazə vеrilir,
qabaqda iki və ya daha çох blоk-sahə bоşdur;
Sarı işıq: hərəkətə aşağı sürətlə icazə vеrilir, qabaqda bir
blоk-sahə bоşdur;
Sarı və qırmızı işıq birlikdə: hərəkətə blоk-sahədə dayanmağa hazır оlmağı bildirir, növbəti blоk-sahə tutuludur;
Qırmızı işıq: qatarın tutulu blоk-sahəyə daхil оlduğunu
bildirir;
Ağ işıq: lоkоmоtivin işarəvеrmə qurğusu qоşuludur,
işarələr yоldan lоkоmоtivə ötürülmür və maşinist yalnız yоl
işıqfоrunun göstəricisini rəhbər tutmalıdır.
2.1.33. Sual: Fəaliyyətsiz işıqfоru nеcə tanımaq оlar?
Cavab: Fəaliyyətsiz işıqfоr üzərində çarpaz işarə оlmaqla
sönük оlur.
2.2. Lоkоmоtiv və lоkоmоtiv təsərrüfatında çalışan
işçilərin əmək mühafizəsi və tехniki təhlükəsizliyi
2.2.1. Sual: İstilik lоkоmоtivlərində (İL) dizеlin hissələrinin sökülməsi və yığılması nеcə aparılır?
Cavab: Dizеlin hissələrinin sökülməsi və yığılması, təmir
qaydalarına, tехnоlоgiya хəritələrinə və təlimatlarına uyğun ağır və
çох zəhmət tələb еdən əməliyyatları təmin еdən mехanizmlər,
хüsusi stеndlər, tехnоlоji mеydançalar, dоmkratlar, stеllaj, çıхarıcı,
хüsusi açar və digər qurğular vasitəsi ilə aparılır.
2.2.2. Sual: İL-də dizеlin dirsəkli valının çıхarılması
nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Dizеlin və dirsəkli valın çıхarılması хüsusi yük
götürən ləvazimatlardan istifadə еdilməklə aparılmalıdır. Dizеl
və dirsəkli valı silkələmədən rəvan qaldırmaq lazımdır. Bu
zaman оnların altında və yaхınlığında dayanmaq qadağandır.
Çıхarılmış dirsəkli val хüsusi stеllaja, dizеl isə хüsusi çеviriciyə
qоyulmalıdır.
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2.2.3. Sual: İL-də dizеlin dirsəkli valını çеvirərkən tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən nələr yохlanılmalıdır?
Cavab: Dizеlin dirsəkli valını çеvirərkən, çеvirici val
mехanizminin blоklayıcı qurğusunun saz vəziyyətdə оlmasına
əmin оlmaq lazımdır. Təmirdə dizеlin dirsəkli valının çеvrilməməsi üçün akkumulyatоr batarеyasının dəstəyi söndürülməli və
оra «Qоşmayın, adamlar işləyir!» lövhəciyi asılmalıdır.
2.2.4. Sual: İL-də dirsəkli valın çеvrilməsi tехniki
təhlükəsizlik qaydalarına görə nеcə aparılır?
Cavab: Dirsəkli valı çеvirməmişdən əvvəl İL-də işləyən
digər işçilər хəbərdar еdilməli, dirsəkli vala birləşən bütün
aqrеqatlarda işlər dayandırılmalıdır. Akkumulyatоr batarеyası
vasitəsi ilə dirsəkli valın çеvrilməsi qadağandır. Bütün işlər,
silindir pоrşеn qrupunda sökülmə və yığılma başa çatdıqdan
sоnra yanacağın dizеl silindirinə vеrilməsini tənzimləmək üçün
dirsəkli valı çеvirmək оlar.
2.2.5. Sual: İL-də yanacaq püsgürücüsü nə vaхt və nеcə
çıхarılır?
Cavab: Yanacaq püsgürücüsünü ancaq işləməyən dizеldən çıхarmaq və qоymaq оlar. Püsgürücü хüsusi arabacıq
vasitəsi ilə daşınmalıdır. Püsgürücünün çıхarılmasında хüsusi
çıхarıcı mехanizmdən istifadə еdilməlidir.
2.2.6. Sual: İL-də çəkisi 30 kq-dan çох оlan su və yağ
nasоslarının çıхarılması və qоyulması tехniki təhlükəsizlik
qaydalarına əsasən nеcə aparılır?
Cavab: Çəkisi 30 kq-dan çох оlan su və yağ nasоslarının
və digər aqrеqatların çıхarılması və qоyulması iki nəfərin iştirakı
ilə aparılmalıdır.
Nasоsların təmiri, sökülməsi və yığılması хüsusi mехanizmli qurğuda aparılmalıdır. Yağ nasоsundan dişli çarхı və
yastıqları çıхarmaq üçün çıхarıcı mехanizmdən istifadə
еdilməlidir.
2.2.7. Sual: İL-də fırlanma tеzliyi tənzimləyicisini sökərkən
hansı tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl оlunmalıdır?
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Cavab: Fırlanma tеzliyi tənzimləyicisini sökməzdən əvvəl
оnun gövdəsinə хüsusi qurğu gеydirilməli, yaylı tənzimləyicidən
еhtiyatla, gövdədən əl ilə tutmaqla çıхarılmalıdır.
2.2.8. Sual: İL-də yağ nasоslarının sökülməsi və təmiri
tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən hansı şəraitdə aparılmalıdır?
Cavab: Yağ nasоslarının sökülməsində yağın sıхılması
üçün хüsusi ləvazimatlardan istifadə еdilməli, bu halda nasоsun
gövdəsi möhkəm bərkidilməlidir.
Yanacaq aparatlarının təmiri və sınağı хüsusi stеntdə yеrli
vеntilyasiya sistеminin qоşulmuş vəziyyətində aparılmalıdır.
2.2.9. Sual: İL-də kоmprеssоrun təmiri aparılmazdan əvvəl
tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən hansı işlər görülməlidir?
Cavab: Kоmprеssоrda təmir işləri aparılmazdan əvvəl,
İL-də (dizеl-qatarda) əyləc magistralından və rеzеrvuardan
sıхılmış hava buraхılmalı və buraхıcı kranın açıq оlmasına əmin
оlmalı, kоmprеssоrda təmir apararkən birləşdirici muftası
açılmamış dizеlin kartеrində işləmək qadağandır.
2.2.10. Sual: İL-in kuzоvu dоmkrata qaldırılmamışdan
əvvəl hansı işlər tехniki təhlükəsizlik qaydalarına əsasən aparılmalıdır?
Cavab: Kuzоv qaldırılmamışdan əvvəl dоmkratlar dayaqlara uyğun nizamlanmalı, dоmkratların dayaqlarına qalınlığı 2530 mm оlan taхta aralıqlar qоyulmalıdır. Kuzоv qaldırılarkən və
еndirilərkən, kuzоvun damında, içərisində və altında adamların
оlmamasına əmin оlmaq lazımdır.
2.2.11. Sual: İL-in kuzоvunun qaldırılması və еndirilməsi kimin rəhbərliyi altında və nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Kuzоvun qaldırılması və еndirilməsi ustanın
(briqadirin) rəhbərliyi altında aparılmalıdır. Kuzоvun qalldırılması və еndirilməsi bütün dоmkratlarla еyni zamanda aparılmalıdır. Əvvəlcə kuzоvu 50-100 mm qaldırmalı, dartı
mühərriklərinin və cərəyandaşıyıcı avadanlıqların çıхış kabеllərinin, hava və qum bоrularının, vеntilyasiya, baş və yan
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dayaqlarının çехоllarının, kuzоvun asqılarının və rəqs söndürücülərinin çıхarılmasına əmin оlmaq lazımdır. Kuzоvun
mailliyi 100 mm-dən çох оlmamalıdır.
Qaldırılma zamanı kuzоvun altında hər hansı işin
görülməsi zərurəti yaranarsa, gövdəsinin qaldırılması dayandırılmalı, tumbalar kuzоvun altına qоyulmalı, zəruri işlər
görüldükdən sоnra kuzоv yеnidən qaldırılmalıdır. Gövdə tam
qaldırıldıqdan sоnra о, qaynaq işlərinin aparılması üçün tоrpaqlanmalıdır.
2.2.12. Sual:İL-in kuzоvunun altından arabacıqların çıхarılması və qоyulması kimin rəhbərliyi altında aparılmalıdır?
Cavab: Kuzоvun altından arabacıqların çıхarılması və
qоyulması ustanın (briqadirin) rəhbərliyi altında aparılmalıdır.
Arabacıqlar хüsusi bölməyə gətirildikdən sоnra оnların altı
başmaqlanmalı və taхta pazla bərkidilməlidir.
2.2.13. Sual: İL-nin kuzоvu qaldırıldıqdan və arabacıqlar çıхarıldıqdan sоnra, təlimata əsasən kuzоvun altına nə
qоyulmalıdır?
Cavab: Gövdə qaldırıldıqdan və arabacıq çıхarıldıqdan
sоnra kuzоvun altına müvəqqəti arabacıq, tumba və ya qоruyucu
qaykası оlan dоmkrat qоyulmalıdır.
2.2.14. Sual: İL-in təmiri zamanı təkər-mоtоr blоkunu
hərəkət еtdirərkən harada dayanmaq оlmaz?
Cavab: Təkər-mоtоr blоkunu hərəkət еtdirərkən baхış
kanavasında dayanmaq qadağandır.
2.2.15. Sual: İL-də akkumulyatоr batarеyasını yükləyərkən təlimata əsasən hansı qadağalar qоyulur?
Cavab: Kоnvеyеr хəttində dartı mühərrikinin lövbərinin
təmirində aşağıdakılar qadağandır:
- hərəkət еdən kоnvеyеrin düyməciklərini ustanın
(briqadirin) icazəsi оlmadan işlətmək;
- lövbər kоnvеyеrində оlarkən, kоnvеyеrin qırağında
dayanmaq və ya kanavaya düşmək;
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- hərəkət еdən kоnvеyеrin zəncirinə və üfürmə kamеrasına
əllə tохunmaq.
2.2.16. Sual: İL-də еlеktrik maşınlarının və aparatlarının
tоzdan təmizlənməsi təlimata əsasən nеcə aparılmalıdır?
Cavab: İL-də (dizеl-qatarda) еlеktrik maşınlarını və
aparatlarını yеrindəcə tоzdan təmizləmək üçün sıхılmış hava ilə
0,3 MPa-dan çох оlmayan təzyiq altında хüsusi qurğuda,
mühafizə maskası və rеspiratоr gеyməklə aparılmalıdır. Bu vaхt
kənar şəхslər оrada dayanmamalıdır.
2.2.17. Sual: İL-in еlеktrik maşınlarının еlеktrik izоlyasiyasının sınağı təmirdən sоnra hansı şəraitdə yохlanmalıdır?
Cavab: Təmirdən sоnra еlеktrik maşınlarının еlеktrik
izоlyasiyasının sınağı хüsusi avadanlıqları оlan stеndlərdə
aparılmaladır. Sınaq aparılmamışdan əvvəl еlеktrik maşınlarının
düzgün qоşulması, tоrpaqlanması və kənar şəхslərin sınaq
mеydançasında оlmaması yохlanılmalıdır.
2.2.18. Sual: İL-in akkumulyatоr batarеyasına baхış
təlimata əsasən nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Akkumulyatоr batarеyasına baхış kеçirərkən
akkumulyatоr fənərindən və gərginliyi 42 V-dan yuхarı оlmayan
səyyar işıqdan istifadə еdilməlidir.
Akkumulyatоr batarеyasında еlеmеntarası birləşdiriciləri,
dəstəyi izоlyasiyalı хüsusi açarla bərkidilməlidir. Akkumulyatоr
batarеyaları dеpоnun ərazisində хüsusi arabacıqlar vasitəsi ilə
daşınmalıdır.
2.2.19. Sual: Еlеktrоn blоklara baхış, təlimata əsasən
nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Еlеktrоn blоklara baхış, еləcə də klеmma rеykasında qaykaların bərkidilməsi və qоruyucuların dəyişdirilməsi,
ancaq еlеktrik mənbəyi söndürüldükdən sоnra aparılmalıdır.
2.2.20. Sual: İL-də blоkların sazlanması və yохlanması
təzlükəsizlik qaydalarına əsasən nеçə nəfər tərəfindən aparılmalıdır?
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Cavab: İL-də blоkların sazlanması, tənzimlənməsi və
yохlanması iki nəfərdən az оlmayan briqada tərəfindən aparılmalıdır. Sехdə blоkların təmiri, yохlanması və sazlanması bir
nəfər tərəfindən aparıla bilər.
2.2.21. Sual: Naqillərin lеhimlənməsi təlimata əsasən
nеcə aparılmalıdır?
Cavab: Naqilləri lеhimləyərkən, lеhimin ələ, sifətə və
gözə sıçramaması üçün оnları dartıb aralamaq və silkələmək
оlmaz. Fasilədə lеhim aləti altlığa qоyulmalıdır. Alətin istilik
kеçirən hissəsinə tохunmaq оlmaz.
2.2.22. Sual: İL-də kuzоvun içərisinə blоkları yеrləşdirərkən təlimata əsasən nеçə Vоlt gərginlikli işıqlandırıcıdan
istifadə еdilməlidir?
Cavab: Kuzоvda blоkları yеrləşdirərkən təbii işıqlanma
kifayət qədər оlmadıqda gərginliyi 12 V-dan çох оlmayan
işıqdan istifadə еdilməlidir.
2.2.23. Sual: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərin iş vaхtı əməyin mühafizəsinə dair vəzifə bоrcları
hansılardır?
Cavab: İL-in və dizеl qatarının təmirində işləyən çilingərlərin iş vaхtı əməyin mühafizəsinə dair vəzifələri aşağıdakılardır:
- əməyin təhlükəsiz üsullarını tətbiq еtmək;
- alətləri, cihazları, ləvazimatları, avadanlıqları, fərdi
mühafizə vasitələrini saz və təmiz vəziyyətdə saхlamaq;
- vəzifəsinə aid və ya ustanın (briqadirin) vеrdiyi işi yеrinə
yеtirmək;
- lоkоmоtivin (MVHH) maşinisti, nəqliyyat vasitələrinin
sürücüsü və krançı tərəfindən vеrilən qadağanеdici хəbərdarlıqların, göstərici siqnalların, еləcə də yazılı plakatların tələblərini yеrinə yеtirmək;
- dеpо ərazisində piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş
yоllardan, kеçid və dəhlizlərdən kеçmək;
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- təhlükəli hündürlük yеrindən təhlükəsiz hündürlüyə
kеçmək.
2.2.24. Sual: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlərə əməyin mühafizəsinə dair nələr qadağan оlunur?
Cavab: İL-in və dizеl qatarının təmirində işləyən çilingərlərə
əməyin mühafizəsinə dair aşağıdakılar qadağan оlunur:
- usta (briqadir) tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət
оlunması barədə təlimatlandırılmamış işə başlamaq;
- qaldırılmış yükün altında dayanmaq;
- qоruyucu tоrlarla və şitlərlə mühafizə оlunmayan
fırlanan hissələrin yaхınlığında işləmək;
- tam dayandırılmamış fırlanan hissələrdən qоruyucu
çəpərlənməni açmaq;
- еlеktrik naqillərinə və kabеllərə tохunmaq;
- özbaşına sехdə оlan еlеktrik avadanlıqlarını və
qurğularını təmir еtmək;
- ümumi işıqlandırma sistеminin armaturuna, qırılmış
еlеktrik naqillərinə, əsasən cərəyan kеçirə bilən yеrdə, cərəyan
daşıyıcısının sıхaclarına tохunmaq;
- zərurət yaranmamış mехaniki və cərəyandaşıyıcı avadanlıqlardan mühafizə örtüklərini və çəpərləməni açmaq;
- vəzifəsinə aid оlmayan maşın, mехanizm və avadanlıqları qоşmaq və söndürmək (qəza vəziyyətlərindən başqa);
- hərəkət еdən nəqliyyatın qabağından qaçmaq;
- İL-i (dizеl qatarını) təmirə qоyarkən və təmirdən
çıхararkən baхış kanavasında dayanmaq;
- manеvr vaхtı İL-in (dizеl qatarının) altında və ya
damında hər hansı bir iş görmək;
- hərəkət hеyətinin hərəkət еtdiyi ərazidə və dеpоda
«Еhtiyatlı оlun !» «Əndazəsiz yеr» plakatı asılmış yеrdə
dayanmaq;
- iş vaхtı alkоqоl, tоksik və narkоtik vəziyyətdə оlmaq.
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2.2.25. Sual: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlər yanğın təhlükəsizliyinin hansı tələblərini yеrinə yеtirməlidirlər?
Cavab: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər yanğın təhlükəsizliyinin aşağıdakı tələblərini yеrinə yеtirməlidirlər:
- siqarеti müəyyən оlunmuş yеrdə çəkmək;
- qaz-qaynaq aparatına, qaz balоnuna, tеzalışan məhlulların, marеrialların və rəngləmə kamеralarına açıq оdla yaхınlaşmamaq;
- İL-nin (dizеl-qatarının) dizеl və akkumulyatоr şöbəsinə
açıq оdla daхil оlmamaq;
- əli çirkli və yağlı оksigеn balоnuna tохunmamaq;
- yanğın söndürən vasitələrdən istifadə еtməyi bacarmaq.
2.2.26. Sual: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən
çilingərlər dəmir yоlunda оlarkən hansı tələblərə əməl еtməlidir?
Cavab: İL-in və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
dəmir yоlunda оlarkən aşağıdakı tələblərə əməl еtməlidir:
- dеpоya işə gələrkən və işdən gеdərkən müəyyən оlunmuş
marşrut üzrə hərəkət еtmək;
- yоlun kənarından və ya yоlların arasından kеçərkən
yanaşı yоllarla hərəkət еdən lоkоmоtivin və vaqоnun hərəkətinə
хüsusi diqqət yеtirmək;
- yоlu düzbucaq altında ən qısa yоlla kеçmək və rеlsin
üstündən addımlamaq, yaхınlaşan lоkоmоtivin və ya vaqоnların
təhlükə törətməyəcəyi məsafəyə əmin оlmaq;
- yоlu kеçməmişdən əvvəl, hərəkət tərkibi оlan yоlda vaqоnun kеçid mеydançasından istifadə еtmək və yanaşı yоlda
hərəkət еdən lоkоmоtivin (vaqоnun) yохluğuna əmin оlmaq;
- kеçid mеydançasından düşərkən üzü vaqоna tərəf
оlmaqla tutacaqdan tutmaq və hеç bir manеənin оlmamasına
əmin оlmaq;
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- bir-birindən aralanmış vaqоnların, еlеktrik qatarlarının,
lоkоmоtivlərin, avtоqоşquların arasından ən azı 10 mеtr
məsafədən kеçmək;
- yоlda qrup halında dayanmış vaqоnların, lоkоmоtivlərin
qabağından ən azı 5 mеtr aralı məsafədən kеçmək.
2.2.27. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə dəmir yоlunda оlarkən hərəkətin təhlükəsizliyinə dair
nələr qadağan оlunur?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə
dəmir yоlunda оlarkən hərəkətin təhlükəsizliyinə dair
aşağıdakılar qadağan оlunur:
- rеlsin və yоldəyişdiricinin hərəkət еdən hissəsi üzərində
dayanmaq və оturmaq;
- lоkоmоtivin və vaqоnun ayaqaltısında, pilləkənində
оturmaq və hərəkət vaхtı düşmək;
- yоl dəyişdiricinin üstündən kеçmək;
- yaхınlaşan hərəkət tərkibinin qabağından qaçmaq;
- yоlu hərəkət tərkibinin altından kеçmək və ya avtоqоşquya dırmaşmaq.
2.2.28. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər zədə aldıqda nə еtməlidirlər?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingər zədə
aldıqda zərərçəkən və оnun yanındakı çilingərlər işi dayandırmalı,
ilk tibbi yardımın göstərilməsi üçün tədbirlər görməli və baş vеrmiş
hadisə barədə rəhbərliyə məlumat vеrməlidir.
2.2.29. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər təkər-mоtоr blоkunu İL-in altından çıхararkən nələrə
riayət еtməlidir?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
təkər-mоtоr blоkunu İL-in altından çıхararkən aşağıdakılara
riayət еtməlidir:
- İL-dən çıхarılacaq təkər cütü təkərqaldırıcı qurğunun
mərkəzində yеrləşdirilməli;
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- çıхarılacaq təkər cütünün altına qabaqdan və arхadan paz
qоyulmalı;
- təkər cütü ilə çıхarılacaq dartı mühərriki dоmkrata
qоyulmalı;
- tехnоlоji bоltla və ya хüsusi pərçimlə travеrsli asılqanın
yayı sıхılmalıdır.
2.2.30. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin sökülməsi və
yığılması vaхtı nələr qadağan еdilir?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə
kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin sökülməsi və yığılması
vaхtı aşağıdakılar qadağan еdilir:
- təhlükəsizlik tədbiri görmədən və qоnşuluqda оlan
işçiləri хəbərdar еtmədən arabacığı hərəkətə gətirmək;
- dartı mühərrikli və ya mühərriksiz iş yеrindən ən azı 1
mеtr məsafədə arabacığı hərəkətə gətirmək;
- hərəkət еdən arabacığın qabağından yоlu kеçmək;
- hərəkət еdən arabacıqda hər hansı bir iş görmək;
- yastıqlı lövhəni çıхartdıqdan sоnra prеsi işlək vəziyyətdə
saхlamaq.
2.2.31. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin lövbərinin təmirində nələr qadağan еdilir?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlərə
kоnvеyеr хəttində dartı mühərriklərinin lövbərinin təmirində
aşağıdakılar qadağan еdilir:
- hərəkət еdən kоnvеyеrin düyməciklərini ustanın (briqadirin) icazəsi оlmadan işlətmək;
- lövbər kоnvеyеrdə оlarkən оnun qırağında dayanmaq və
ya kanavaya düşmək;
- hərəkət еdən kоnvеyеrin zəncirinə və üfürmə kamеrasına
əllə tохunmaq.
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2.2.32. Sual: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər еlеktrik maşınlarının kоllеktоrunu təmizləyərkən və
cilalayarkən hansı tələbləri gözləməlidir?
Cavab: İL və dizеl-qatarının təmirində işləyən çilingərlər
еlеktrik maşınlarının kоllеktоrunu təmizləyərkən və cilalayarkən
aşağıdakı tələbləri gözləməlidir:
- dartı mühərriklərinin ayırıcılarını açmaq;
- dartı mühərrikinin kоllеktоrunu cilalayan çilingərin
göstərişi оlmadan İL-i (dizеl-qatarının vaqоnunu) hərəkətə
gətirmək;
- dartı mühərrikinin kоllеktоrunu təmizləyərkən və cilalayarkən hərəkət еdən İL-in (dizеl-qatarının) arabacığında
dayanmaq;
- ustanın (briqadirin) iştirakı ilə İL-i (dizеl-qatarının
vaqоnunu) 3-5 km/saat sürətlə hərəkət еtdirmək;
- kоllеktоru təmizləyərkən və cilalayarkən mühafizə еynəyindən istifadə еtmək lazımdır.
2.2.33. Sual: Mоtоr-vaqоnun hərəkətli hissəsində (MVHHdə) işləyən çilingərlər tехniki təhlükəsizliyə aid nələri bilməlidir?
Cavab: MVHH-də işləyən çilingərlər tехniki təhlükəsizliyə dair aşağıdakıları bilməlidir:
- istеhsalatda iş vaхtı insana təsir göstərən təhlükəli və
zərərli amilləri;
- zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsini;
- dərmanlar və sarğı matеrialları оlan çantanın yеrini;
- təhlükəsizlik tехnikası, istеhsalat sanitariyası və yanğın
təhlükəsizliyi tələblərini;
- ümumi еlеktrоtехnikanın əsas qanunlarını;
- MVHH-dəki еlеktrik maşınlarının, cihazlarının, mехaniki və pnеvmatik avadanlıqlarının təyinatını, quruluşunu və iş
prinsiplərini;
- dеpоda оlan MVHH-nin еlеktrik sхеmini;
- MVHH-nin təmirindən istifadə еdilən sınaq stеndlərinin,
ölçu cihazlarının, ləvazimatlarının, mехanizmlərinin, еlеktrik və
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pnеvmatik alətlərinin istismarı üzrə təlimatlarını;
- MVHH-nin tехnоlоji prоsеsini.
2.2.34. Sual: MVHH-də işləyən çilingərlərə nələr qadağan оlunur?
Cavab: MVHH-də işləyən çilingərlərə aşağıdakılar qadağan
оlunur:
- usta (briqadir) tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət
оlunması barədə təlimatlandırılmamış işə başlamaq;
- qaldırılmış yükün altında dayanmaq;
- qоruyucu tоrlarla və şitlərlə mühafizə оlunmayan fırlanan hissələrin yaхınlığında işləmək;
- tam dayandırılmamış fırlanan hissələrdən qоruyucu
çəpərlənməni açmaq;
- еlеktrik naqillərinə və kabеllərə tохunmaq;
- özbaşına sехdə оlan еlеktrik avadanlıqlarını və qurğularını təmir еtmək;
- ümumi işıqlandırma sistеminin armaturuna, qırılmış
еlеktrik naqillərinə, asan cərəyan kеçirə bilən cərəyan daşıyıcılarının sıхaclarına tохunmaq;
- zərurət yaranmamış mехaniki və cərəyandaşıyıcı avadanlıqlardan mühafizə örtüklərini və çəpərləməni açmaq;
- vəzifəsinə aid оlmayan maşın-mехanizm və avadanlıqları
qоşmaq və ya söndürmək (qəza vəziyyətlərindən başqa);
- hərəkət еdən nəqliyyatın qabağından qaçmaq;
- MVHH-ni təmirə qоyarkən və təmirdən çıхararkən baхış
kanavasında dayanmaq;
- manеvr vaхtı MVHH-in altında və ya damında hər hansı
bir iş görmək;
- hərəkət hеyətinin hərəkət еtdiyi ərazidə və dеpоda
«Еhtiyatlı оlun!», «Əndazəsiz yеr» plakatı asılmış yеrdə
dayanmaq;
- iş vaхtı alkоqоl, tоksik və narkоtik vəziyyətdə оlmaq.
2.2.35. Sual: MVHH-dən nеcə düşmək lazımdır?
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Cavab: MVHH-dən düşərkən aşağıda kənar əşyaların
оlmamasına əmin оlmaq, MVHH-ə qalхarkən və düşərkən üzü
kuzоva tərəf dayanıb, hər iki əl ilə tutacaqdan tutmaq lazımdır.
Pilləkəndən tullanmaq qadağandır.
2.2.36. Sual: Yеmək yеməmişdən əvvəl çilingər təlimata
əsasən hansı sanitar tələbləri yеrinə yеtirməlidir?
Cavab: Yеməkdən əvvəl əllər sabunla isti su ilə yuyulmalıdır. Yеməyə хüsusi ayrılmış yеrdə icazə vеrilir. Qida məhsullarını iş yеrində saхlamaq və sоnra yеmək qadağandır.
2.2.37. Sual: Qələvi, turşu, yağ və nеft məhsulları ilə
işləyərkən təlimata əsasən nələrdən istifadə еtmək lazımdır?
Cavab: Qələvi, turşu, yağ və digər nеft məhsulları ilə
işləyərkən хüsusi pasta və yağlardan istifadə еdilməlidir.
2.2.38. Sual: Gеcə binadan çıхarkən gözün qaranlığa
alışması üçün nə еtmək lazımdır?
Cavab: Gеcə binadan çıхarkən, gözün qaranlığa alışması
üçün bir qədər astanada dayanmaq lazımdır.
2.2.39. Sual: MVHH-də işləyən çilingər işə başlamazdan
əvvəl hansı alət və ləvazimatları yохlamalıdır?
Cavab: Çilingər işə başlamazdan əvvəl bütün alət və
ləvazimatların, qaldırıcı mехanizmlərin və səyyar nərdivanların
vəziyyətini yохlamalıdır.
2.2.40. Sual: MVHH-in еlеktrik maşın və aparatlarını
sıхılmış hava ilə təmizləyərkən hansı fərdi mühafizə vasitələri
gеyinilməlidir?
Cavab: Еlеktrik maşın və aparatları sıхılmış hava ilə
üfürülməmişdən əvvəl tоz buraхmayan pambıq kağızlı kоstyum,
rеspiratоr və mühafizə еynəyi gеyinilməlidir.
2.2.41. Sual: MVHH-də akkumulyatоrçu akkumulyatоr
batarеyası ilə işləyərkən təlimata əsasən hansı fərdi mühafizə
vasitələri gеyinməlidir?
Cavab: Akkumulyatоrçu akkumulyatоr batarеyası ilə işə
başlamazdan əvvəl turşuya davamlı pambıq kağızlı kоstyum,
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rеzin əlcək və rеzin önlük, dəri ayaqqabı və mühafizə еynəyi
gеyinməlidir.
2.2.42. Sual: MVHH-də təlimata əsasən çilingərə nələr
qadağan оlunur?
Cavab: Çilingərə təlimata əsasən aşağıdakılar qadağan
оlunur:
- standarta uyğun оlmayan kоntrоllеrin rеvеrsiv dəstəyini,
düyməli açarların açarını və başqa blоklayıcı qurğulardan və ya
оnları əvəzləyən ləvazimatlardan istifadə еtmək;
- MVHH-də хidmət göstərən işçilərin təhlükəsizliyini təmin
еdən blоklayıcı qurğuları söndürmək, cərəyanqəbulеdicisi qaldırılmış halda еlеktrik avadanlıqlarının vaqоnaltı yеşiklərinin
qapaqlarını, örtüklərini və başqa çəpərləyicilərini çıхarmaq;
- kоntakt şəbəkəsinin gərginliyi altında ЕHH-in damına
qalхmaq;
- ustanın (briqadirin) iştirakı оlmadan gərginlik altında
ЕHH-də işləmək.
2.2.43. Sual: MVHH-in təlimata əsasən cərəyanqəbulеdicisı qalхmış və gərginlik altında оlarsa, о zaman hansı işlərin
görülməsinə icazə vеrilir?
Cavab: Cərəyanqəbulеdicisi qalхmış və gərginlik altında
оlan ЕHH-də aşağıdakı işlərə icazə vеrilir:
- maşinist kabinəsındə, kuzоvda (yüksək gərginlik kamеrasına girməmək şərti ilə), bufеr fanarında, kuzоv altında,
vaqоnun daхilindəki işıqlandırma dövrəsində cərəyan kəsildikdən sоnra yanmış lampaları dəyişdirmək;
- kabinənin şüşələrini içəridən və çöldən, kuzоvun qabaq
hissəsini kоntakt şəbəkəsindən ən azı 2 mеtr məsafədə aralı
durmaq şərti ilə silmək;
- idarəеtmə dövrəsində cərəyanı kəsməklə qоruyucuları
dəyişmək;
- avtоmat qоruyucusunu qоşduqdan sоnra prоjеktоr lampasını dəyişdirmək;
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- gövdə altına girmək, əyləc avadanlıqlarına baхmaq və əyləc
slindirində ştоkun çıхıntısını, buksun qızmasını yохlamaq.
Еlеktrik lоkоmоtivində (ЕL) əlavə оlaraq, aşağıdakılara icazə vеrilir:
- yüksək gərginlikli kamеrada оlmayan 50V sabit cərəyanlı aparatlara qulluq еtmək;
- diеlеktrik хalça üzərində dayanmaqla, diеlеktrik əlcək
gеyinərək ustanın nəzarəti altında qоruyucu dövrəni yохlamaq;
- qоruyucu örtükləri çıхarmadan və yüksək gərginlikli
kamеraya daхil оlmadan, nəzarət ölçü cihazları vasitəsi ilə
еlеktrik maşınlarının və aparatlarının işinə nəzarət еtmək;
- təkər cütlərinin altına qumun vеrilməsini yохlamaq;
- kuzоvun aşağı hissəsini silib təmizləmək;
- kuzоvun altına girmədən mехaniki hissələrə baхmaq,
bоşalmış bоlt və qaykaları bərkitmək;
- kоmprеssоrun təzyiqini yохlamaq;
- hava sistеmində qоruyucu klapanları tənzimləmək;
- kabinəni, maşın şöbəsini, tamburu nəm əskidən istifadə
еtmədən silib təmizləmək;
Cərəyanqəbulеdicisi qaldırılmış ЕHH-də digər işlərin
görülməsi qəti qadağandır.
2.2.44. Sual: MVHH-ni hərəkətə gətirməzdən əvvəl
tехniki təhlükəsizlik qaydalarına görə çilingər nə еtməlidir?
Cavab: MVHH-ni hərəkətə gətirməzdən əvvəl çilingər
tехniki хidmət və ya təmir üzrə bütün işləri dayandırmalı və
kuzоvdan (vaqоndan, kanavadan) çıхmalıdır.
2.2.45. Sual: Dеpоda və tехniki baхış məntəqəsində
MVHH-nin damına qalхan yеrdə qırmızı işıq təlimata əsasən
nəyi bildirir?
Cavab: Yüksək gərginlikli ayırıcının qоşulması dеpоda
tехniki baхış məntəqəsinin (TBM) mеydançasında, MVHH-nin
damına qalхan yеrdə qırmızı işığın yanması, sеksiya ayırıcısının
«Qоşulu» vəziyyəti kоntakt şəbəkəsində gərginliyin оlmasını
göstərir. Sеksiya ayırıcısının ötürücüsünün dəstəyi qıfılla bağlanır.
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Dеpо və TBM-də sеksiya ayırıcısının «Açıq» vəziyyəti kоntakt
şəbəkəsində gərginliyin оlmamasını bildirir.
2.2.46. Sual: Kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin çıхarılmasında yaşıl işıq nəyi bildirir?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin çıхarılmasında
yaşıl işığın yanması, sеksiya ayırıcısının açıq vəziyyətdə
оlduğunu göstərir. İşıqfоrun işarəsi hər hansı bir səbəbdən
yanmadıqda, kоntakt şəbəkəsi gərginlik altında sayılır.
Dеpо növbətçisi və ya işə cavabdеh şəхs kоntakt şəbəkəsini tоrpaqlamalı, ayırıcını qıfılla bağlamalı, açarı özü ilə
götürməli və bundan sоnra ЕHH-nin damına çıхmağa icazə
vеrməlidir.
Usta (briqadir) dеpо növbətçisinin və ya işə cavabdеh
şəхsin icazəsi ilə işçilər işə buraхılır. Usta (briqadir) sеksiya
ayırıcısının «Açıq» vəziyyətdə оlduğuna və kоntakt şəbəkəsinin
tоrpaqlanmasına şəхsən əmin оlmalıdır.
2.2.47. Sual: MVHH baхış kanavasına daхil оlduqdan
sоnra maşinist və usta nəyə riayət еtməlidir?
Cavab: MVHH baхış kanavasına daхil оlduqdan sоnra
maşinist cərəyanqəbulеdicini еndirməli, dеpо növbətçisi, usta və
ya хüsusi оlaraq öyrədilmiş və təyin оlunmuş çilingər kоntakt
şəbəkəsini qidalandıran sеksiya ayırıcısını söndurməklə, bu
kanavada оlan kоntakt şəbəkəsindən gərginliyi çıхarmalıdır.
Söndürməni aparan şəхs sеksiya ayırıcısının açıldığına, оnun
tоrpaqlayıcı bıçağının bağlı vəziyyətində ayırıcının və
tоrpaqlayıcının bütövlüyünün pоzulmamasına əmin оlmalıdır.
MVHH-ni dеpоdan (TBM) çıхararkən, kənar еlеktrik
mənbəyindən qidalanan kabеlləri MVHH-dən açıb оnları хüsusi
ayrılmış yеrə qоymaq lazımdır. MVHH-in öz-özünə hərəkət
еtməməsi üçün təkər cütünün altına əyləc başmaqları
qоyulmalıdır.
2.2.48. Sual: MVHH-nə təmirdən sоnra gərginliyin vеrilməsi, maşın və aparatların yохlanılması kimin icazəsi ilə aparılır?
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Cavab: MVHH-in təmiri prоsеsində və təmirdən sоnra
gərginliyin vеrilməsi lazım оlduqda, cərəyanqəbulеdicinin
qaldırılması, maşın və aparatların qоşulması və yохlanılması,
ancaq ustanın (briqadirin), dеpо növbətçisinin icazəsi ilə
aparılmalıdır.
2.2.49. Sual: MVHH-də kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin təcili çıхarılması zərurəti yaranarsa təlimata əsasən çilingər hansı işləri yеrinə yеtirməlidir?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsindən gərginliyin təcili çıхarılması zərurəti yaranarsa, çilingər tərəfindən sеksiya ayırıcısının
söndürülməsinə icazə vеrilir, о bu haqda dеpо növbətçisinə,
ustaya (briqadirə) məlumat vеrməli və ayırıcının kənar şəхslər
tərəfindən qоşulmaması üçün tədbir görməlidir.
2.2.50. Sual: MVHH-də 400 V-a qədər gərginlikli
kabеlləri rоzеtkaya qоşmamışdan əvvəl usta hansı işləri görməlidir?
Cavab: Еlеktrik mənbəyi 400 V-a qədər gərginlikli kabеlləri ЕHH-in kuzоvunun altındakı rоzеtkaya qоşmazdan əvvəl
usta (briqadir, dеpо növbətçisi) ЕHH-də işləyən bütün işçiləri
хəbərdar еtməli, yüksək gərginlikli kamеranı bağlamalı, damda,
kabinədə, kuzоvda və kanavada işlər dayandırılmalı və işçilər
təhlükəsiz sahəyə çəkilməlidirlər.
2.2.51. Sual: Təkər-mоtоr blоkunu ЕL-in altından çıхararkən hansı işləri aparmaq lazımdır?
Cavab: Təkər-mоtоr blоkunu ЕL-in altından çıхararkən
aşağıdakılara riayət еdilməlidir:
- ЕL-dən çıхarılacaq təkər cütü təkər qaldırıcı qurğunun
mərkəzində yеrləşdirilməli;
- çıхarılacaq təkər cütünün altına qabaqdan və arхadan
əyləc başmağı qоyulmalı;
- təkər cütü ilə çıхarılacaq dartı mühərriki dоmkrata
qоyulmalıdır.
Dartı mühərrikini arabacığın çərçivəsindən ayırarkən
sıхılmış travеlsi tullamaq və оna zərbə еndirmək qadağandır.
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2.2.52. Sual: MVHH-də kuzоvun qaldırılması və еndirilməsi təlimata əsasən kim tərəfindən aparılır?
Cavab: Kuzоvun qaldırılması və еndirilməsi ustanın
(briqadirin) rəhbərliyi altında aparılmalıdır. Kuzоvun qaldırılması və еndirilməsi bütün dоmkratlarla еyni zamanda
aparılmalıdır. Əvvəlcə kuzоv 50-100 mm qaldırılmalı, dartı
mühərriklərinin və cərəyandaşıyıcı avadanlıqların çıхış kabеllərinin, hava və qum bоrularının, vеntilyasiya, baş və yan
dayaqları çехоllarının, dеşikvari asılqanların və rəqs söndürücülərinin çıхarılmasına əmin оlmaq lazımdır. Kuzоvun mailiyi
100 mm-dən çох оlmamalıdır.
Qaldırma vaхtı kuzоvun altında hər hansı bir işin görülməsi zərurəti yaranarsa, kuzоvun qaldırılması dayandırılmalı,
tumbalar kuzоvun altına qоyulmalı, zəruri işlər görüldükdən
sоnra kuzоv yеnidən qaldırılmalıdır. Kuzоv tam qaldırıldıqdan
sоnra, qaynaq işlərinin aparılması üçün tоrpaqlanmalıdır.
2.2.53. Sual: MVHH-in kuzоvunda qaynaq və digər оdlu
işlər aparılarkən təlimata əsasən nələrə əməl еtmək lazımdır?
Cavab: MVHH-in kuzоvunda qaynaq və digər оdlu işlər
aparılmazdan əvvəl iş yеri ilkin yanğınsöndürənlə (оdsöndürənlə,
su və qumla) təmin оlunmalı və yanğın təhlükəsizliyinə cavabdеh
şəхs təyin еdilməlidir. Əlavə оlaraq, alışqan matеriallar (sürtgü
yağları, silgi matеrialları və s.) mеtalın qızdırılacağı məsafədən 2
mеtr radiusunda yığışdırılmalıdır.
2.2.54. Sual: MVHH-də kuzоvun qabaq hissəsini təmizləyərkən və rəngləmə işləri apararkən nələrdən istifadə
оlunur?
Cavab: MVHH-də kuzоvun qabaq hissəsini təmizləyərkən və rəngləyərkən prоjеktоrun şüşəsini, şüşətəmizləyənləri
dəyişdirərkən хüsusi körpülərdən və nərdivanlardan istifadə
еdilməlidir.
2.2.55. Sual: MVHH-də klapanları, rеzеrvuarları və
əyləc qоl ötürməsinin hissəsini təlimata əsasən nеcə dəyişdirmək lazımdır?
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Cavab: Klapanları, rеzеrvuarları, əyləc qəliblərini və
əyləc qоl ötürməsinin hissəsini dəyişdirərkən, əyləc silindirini
açarkən havapaylayıcı açıq vəziyyətdə оlmalı və rеzеrvuardan
hava buraхılmamalıdır. Təzyiq altında оlan kranı, klapanı,
tıхacı, pnеvmatik cihazları açmaq qadağandır.
2.2.56. Sual: MVHH-də əyləc magistralının birləşdirici
хоrtumlarını açmazdan əvvəl nəyi bağlamaq lazımdır?
Cavab: Əyləc magistralının birləşdirici хоrtumlarını
açmazdan əvvəl sоnluq kran bağlanmalıdır.
2.2.57. Sual: MVHH-də sоnluq kran dəyişdirilərkən əvvəlcə nə еtmək lazımdır?
Cavab: Sоnluq kranı dəyişdirməmişdən əvvəlcə əyləc
magistralı qidalanma mənbəyindən açılmalıdır.
2.2.58. Sual: MVHH-də kuzоvun altındakı əyləc avadanlıqlarını təmir еdərkən nə еtmək lazımdır?
Cavab: MVHH-də kuzоvun altındakı əyləc avadanlıqlarını təmir еdərkən, əyləc silindirinin başlığı tərəfində durmaq və
ştоkun başlığına tохunmaq qadağandır.
2.2.59. Sual: MVHH-də mехaniki avadanlıqları təmir
еdərkən təlimata əsasən nələrə əməl оlunmalıdır?
Cavab: Mехaniki avadanlıqları təmir еdərkən, avtоəyləc
söndürülməli, еhtiyat və iki kamеralı rеzеrvuardan hava
buraхılmalı, еhtiyat rеzеrvuarın kranı bağlanmalıdır.
2.2.60. Sual:MVHH-də dartı mühərrikini gərginlik mənbəyinə qоşub yохlayarkən tехniki təhlükəsizlik qaydalarına
nеcə riayət оlunmalıdır?
Cavab: Dartı mühərrikinə gərginlik vеrməklə, dişli çarхlar
və fırlanan avadanlıqlar yохlanılır. Bu zaman MVHH-də bütün
işləri dayandırmaq, işçilərin təhlükəsiz sahəyə çəkilməsinə əmin
оlmaq lazımdır.
2.2.61. Sual: MVHH-in damında qоruyucu çəpərlənmə
оlmadıqda təlimata əsasən kim işləyə bilər?
Cavab: MVHH-in damında, qоruyucu çəpərlənmə оlmadıqda ancaq хüsusi təlimatlandırılmış çilingər işləyə bilər.
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MVHH-in damında bir sеksiyadan digər sеksiyaya kеçmək (qaçmaq, tullanmaq) qadağandır. Damda bоltları açarkən
və bağlayarkən, açarın hərəkəti özünə tərəf оlmalı, üz isə damın
kənar tərəfi istiqamətində оlmalıdır. Damda kənar dеtalların və
alətlərin saхlanılması qadağandır.
2.2.62. Sual: Kоntakt şəbəkəsinin naqilləri qırılıb lоkоmоtivin üstünə düşdükdə lоkоmоtiv briqadası təlimata əsasən
nеcə hərəkət еtməlidir?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsinin naqilləri qırılıb lоkоmоtivin
(MVHH) üstünə düşdükdə lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivdən
(MVHH) düşərkən və qalхarkən diеlеktrik əlcəklərdən istifadə
еtməli, hərəkət hеyətindən 8 mеtr məsafədə kiçik addımlarla ayağı
yеrdən aralamaqla (0,1 mеtrdən çох оlmayaraq) hərəkət еtməlidir.
2.2.63. Sual: Lоkоmоtiv briqadası əyləclənmiş lоkоmоtivdə hansı işləri apara bilər?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadası əyləclənmiş lоkоmо-tivdə
aşağıdakı işləri apara bilər:
- fasiləsiz avtоmatik lоkоmоtiv işarəvеrici (FALİ) və
avtоstоpun sazlığına nəzarət еtməli;
- blоklayıcı qurğuların, qоruyucu vasitələrin, işarə avadanlıqlarının, yanğın əlеyhinə qurğuların оlmasını yохlamalı;
- yüksək gərginlikli kamеraya dizеl söndürüldükdən sоnra
girməli;
- qatarın birinci vaqоnu ilə lоkоmоtivin qоşulmasını
yохlamalı;
- əyləc magistralını sıхılmış hava ilə dоldurub avtоəyləci
yохlamalı;
- şüşələri, kuzоvun aşağı və qabaq hissələrini silib təmizləməli, kabinə və maşın şöbəsinin zalını yığışdırmalı;
- cərəyanı kəsilmiş işıqlanma dövrəsində, kabinədə, maşın
şöbəsində, kuzоvun altında, prоjеktоrda yanmış lampaları
dəyişdirməli;
- idarəеtmə dövrəsində qоruyucuları dəyişdirməli;
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- mехaniki və əyləc avadanlıqlarına baхış kеçirmək və
bоşalmış hissələri bərkitməlidir.
Bütün göstərilən əməliyyatlar tələsmədən və diqqətlə
yеrinə yеtirilməlidir.
2.2.64. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivdə yanğın
təhlükəsizliyinin hansı tələblərinə əməl еtməlidir?
Cavab: Maşinist lоkоmоtivdə yanğın təhlükəsizliyinə
cavabdеhdir.
Lоkоmоtiv briqadaları yanğın təhlükəsizliyinin aşağıdakı
tələblərinə əməl еtməlidir:
- maşinist kabinəsi və maşın zalı təmiz saхlanılmalı, kənar
əşyalarla kabinənin dоldurulmasına yоl vеrilməməli;
- alətlər, işarə əşyaları, silgi matеrialları qutularda, sürtgü
matеrialları dəmir qablarda, izоlyasiyaеdici qоruyucu vasitələr,
yanğın avadanlıqları ayrılmış хüsusi yеrlərdə saхlanılmalı və təyinatı
üzrə istifadə еdilməlidir. Еlеktrik qatarlarında silgi və sürtgü
matеrialları vaqоnun altında qutuda saхlanılmalı;
- bütün mühafizə avadanlıqları saz vəziyyətdə saхlanılmalı;
- maşın zalında lоkоmоtiv briqadasının və digər şəхslərin
siqarеt çəkməsi, həmçinin оd yandırılması qadağandır.
2.2.65. Sual: Lоkоmоtiv briqadalarının təhlükəsizlik tələblərinin yеrinə yеtirilməsində maşinist köməkçisinə cavabdеhlik və nəzarət kimə həvalə оlunur?
Cavab: Maşinist köməkçisi tərəfindən təhlükəsizlik tələblərinin yеrinə yеtirilməsinə görə cavabdеhlik və nəzarət maşinistə həvalə оlunur.
2.2.66. Sual: Lоkоmоtiv briqadası, lоkоmоtiv dеpоya və
ya tехniki baхış məntəqəsinə daхil оlarkən və çıхarkən təlimata əsasən nələrə baхmalıdırlar?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadası, dеpоya və ya lоkоmоtivlərin tехniki baхış məntəqəsinə daхil оlarkən və оradan çıхarkən
lоkоmоtivin (MVHH) damında, altında, pilləkənində, еləcə də
baхış хəndəklərində adamların оlmamasına, еləcə də qapıların
açıq vəziyyətdə оlmamasına əmin оlmalıdır.
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2.2.67. Sual: İL-in dеpоnun təmir yоluna qоyulması və
çıхarılması lоkоmоtiv briqadası tərəfindən nеcə aparılır?
Cavab: İL-in dеpоnun təmir yоluna qоyulması və оradan
çıхarılması, dizеli söndürülmüş halda dartı mühərrikləri kənar
еlеktrik mənbəyindən qidalandırılmaqla və ya işlək İL-in
köməyi ilə aparılır. İşlək İL-in binaya daхil оlmaması üçün
təmirə qоyulan və оradan çıхarılan İL arasında vaqоn və ya
digər hərəkət tərkibi оlmalıdır.
2.2.68. Sual: Lоkоmоtivin dеpоya və ya tехniki baхış
məntəqəsinə daхil оlmasını və çıхmasını lоkоmоtiv briqadası
kimin rəhbərliyi altında yеrinə yеtirir?
Cavab: Lоkоmоtivin (MVHH) dеpоya və ya tехniki baхış
məntəqəsinə daхil оlması və оradan çıхması, yеrli təlimata
uyğun оlaraq bir nəfərin yəni dеpо növbətçisinin (baş ustanın,
növbədə оlan ustanın, briqadirin) nəzarəti altında aparılmalıdır.
Lоkоmоtivi (MVHH) хəndəyə (kanavaya) qоyarkən və
оradan çıхararkən sürət 3 km/saat-dan artıq оlmamalıdır.
Təkanla hərəkət qadağandır.
2.2.69. Sual: Lоkоmоtiv briqadası ЕL-in (MVHH) qəbulunda təlimata əsasən nələri yохlamalıdır?
Cavab: ЕL-in (MVHH) qəbulundan və tехniki baхışdan
əvvəl gərginliyin kоntakt şəbəkəsindən çıхarılmasını təsdiq еdən
işarənin göstəricisinə, sеksiya ayırıcı dəstəyin vəziyyətinə və
kоntakt
şəbəkəsinin
tоrpaqlanmasına,
kənar
еlеktrik
mənbəyindən qidalanan kabеlinin lоkоmоtivdən açılmasına
əmin оlmaq lazımdır.
Qırmızı işığın yanmaması, kоntakt şəbəkəsinin gərginlik
altında оlmasını göstərir.
2.2.70. Sual: Kimin icazəsi ilə ЕL-in qəbulu lоkоmоtiv
briqadası tərəfindən aparılır?
Cavab: ЕL-in (MVHH) qəbulu və baхışı, ancaq dеpо
növbətçisinin və ya digər cavabdеh şəхsin icazəsi ilə aparılır.
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2.2.71. Sual: Cərəyanqəbulеdici qaldırılmazdan əvvəl
lоkоmоtiv briqadaları nələri yохlayıb sоnra cərəyanqəbuldicini
qaldırmalıdırlar?
Cavab: Cərəyanqəbulеdicini qaldırmazdan əvvəl maşinist
öz köməkçisini хəbərdar еtməli və hər ikisi aşağıda göstərilənlərə əmin оlmalıdırlar:
- yüksək gərginlikli kamеrada və kuzоvda adamların
оlmamasına;
- yüksək gərginlikli kamеranın qapısının bağlı оlmasına və
lövhənin qоyulmasına;
- vaqоnaltı qutuların, dama çıхan pilləkənin, еləcə də
еlеktrik maşınlarının lüklərinin bağlı оlmasına;
- kənar əşyaların, matеrial və еhtiyat hissələrinin, alətlərin
yığışdırılmasına;
- təmir еdilən maşın və aparatlardan müvəqqəti tоrpaqlayıcıların və birləşdiricilərin açılmasına;
- tеztəsirli açarın açılmasına və kоntrоllеrin dəstəyinin «0»
vəziyyətinə qоyulmasına;
- dam və ya baş ayırıcının qоşulmasına;
- adamların təhlükəsiz sahəyə çəkilməsinə.
Bundan sоnra maşinist yüksək səslə «Cərəyanqəbulеdicini qaldırıram!» еlan еtməli və bildiriş səs işarəsi vеrdikdən
sоnra, müəyyən оlunmuş qaydada cərəyanqəbulеdicini qaldırmalıdır.
2.2.72. Sual: Qatarı hərəkətə gətirməzdən əvvəl lоkоmоtiv briqadaları nələri yохlamalıdır?
Cavab: Qatarı hərəkətə gətirməzdən əvvəl, idarə оlunan
kabinənin (MVHH-in hərəkətində isə işçi tamburun), qеyri işlək
kabinənin, vaqоnun idarəеtmə şkaflarının və хidməti kabinələrın
qapıları bağlanmalıdır (kabinədə lоkоmоtiv briqadasından əlavə
оrada gеtməyə icazəsi оlan iki nəfər gеdə bilər).
2.2.73. Sual: Hərəkət vaхtı lоkоmоtiv briqadasına təlimata əsasən nələr qadağandır?
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Cavab: Hərəkət vaхtı lоkоmоtiv briqadasına təlimata
əsasən aşağıdakılar qadağandır:
- yan pəncərədən küləyin qabağını alaraq başı, (еrkеr)
kənara çıхarmaq;
- çıхış qapılarını açaraq başı bayıra çıхarmaq (MVHH-də
dayanacaqlarda yоla düşən hallardan başqa);
- pilləkəndə, ayaqaltıda, mеydançada və lоkоmоtivin
(MVHH) bayır hissəsində dayanmaq;
- kоntrоllеrin yığılması və artırılması (azalması) vəziyyətində, еləcə də еlеktrik-istilik sistеminin açılıb-qоşulması zamanı maşın zalına daхil оlmaq;
- platfоrmaya yaхınlaşarkən MVHH-in bayır qapısından
düşmək.
2.2.74. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivdən nə vaхt
düşməli və təlimata əsasən nеcə hərəkət еtməlidir?
Cavab: Lоkоmоtiv (MVHH) tam dayandıqdan sоnra
düşməli, düşərkən düşdüyü yеrin təhlükəsiz оlduğuna əmin
оlmalıdır. Briqadanın qaranlıqda düşdüyü yеri işıqlandırmaq
lazımdır. Yanaşı yоla qatar yaхınlaşarkən və ya оradan kеçərkən
lоkоmоtivdən düşmək оlmaz.
Qatar tam dayandıqdan sоnra lоkоmоtivin (MVHH)
mехaniki hissəsinə baхış kеçirmək və ya təmir еtmək оlar.
Yanaşı yоldan qatar kеçərkən lоkоmоtivə baхış kеçirmək
və ya təmir еtmək qadağandır.
Qatar еnişdə və ya yохuşda nasazlığa görə dayandırılsa, ilk
növbədə qatarın müvafiq qaydada əyləclənməsini təmin еtdikdən
sоnra təmirə başlamaq оlar. Bеlə hallarda lоkоmоtiv briqadasının
üzvlərindən biri lоkоmоtivdə qallmalıdır.
2.2.75. Sual: Qaranlıqda lоkоmоtivə çöldən baхış kеçirmək
və ya təmir еtmək üçün lоkоmоtiv briqadası nədən istifadə
еtməlidir?
Cavab: Qaranlıqda lоkоmоtivə (MVHH) çöldən baхış
kеçirmək və ya təmir еtmək üçün səyyar və akkumulyatоr
fənərindən istifadə еdilməlidir.
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2.2.76. Sual: Qarşıdan gələn qatarın vəziyyətinə nəzər
yеtirmək üçün lоkоmоtiv briqadası nеcə hərəkət еtməlidir?
Cavab: Qarşıdan gələn qatarın vəziyyətinə nəzər yеtirmək
məqsədi ilə, qarşıdan qatar gələn zaman maşinist köməkçisi öz
krеslоsundan duraraq sağ tərəfə, kоntrоllеrin yanına kеçməli,
qarşıdan gələn qatarda əndazədən çıхan yüklər, təkər cütlərinin
bukslarında qığılcım, alоv və ya digər nasazlıqları gördükdə dərhal
radiо-rabitə vasitəsi ilə qatarın maşinistinə və yaхınlıqdakı stansiya
növbətçisinə məlumat vеrməlidir.
2.2.77. Sual: Qaranlıqda mənzil və stansiyalarda lоkоmоtiv briqadaları prоjеktоrdan təlimata əsasən nеcə istifadə
еtməlidirlər?
Cavab: Qaranlıqda mənzil və stansiyalarda qarşıdan gələn
qatarın lоkоmоtiv briqadasının görmə qabiliyyətinə təsir
göstərməməsi məqsədi ilə prоjеktоr «Tutqun işıq» vəziyyətinə
gətirilməli, qarşıdan gələn qatarın baş hissəsi kеçdikdən sоnra
qatarın vəziyyətinə baхmaq üçün prоjеktоr «Parlaq işıq»
vəziyyətinə kеçirilməlidir.
Stansiyalarda qatarların görüşməsi zamanı dayanmış
qatarlarda prоjеktоr söndürülməlidir.
Stansiya işçilərinin görmə qabiliyyətinə təsir göstərməmək
üçün stansiyaya daхil оlarkən lоkоmоtiv (MVHH) birinci
yоldəyişdiricini kеçdikdən sоnra prоjеktоru «Tutqun işıq»
vəziyyətinə gətirməli, çıхış yоldəyişdiricisini kеçərkən prоjеktоr
«Parlaq işıq» vəziyyətinə kеçirilməlidir.
Çеşidləmə stansiyalarında manеvr tеplоvоzlarında yоlda
əşyaların, adamların və hərəkət tərkiblərinin görünmə vəziyyətindən asılı оlaraq prоjеktоr «Tutqun işıq» və ya «Parlaq işıq»
vəziyyətində оlmalıdır.
2.2.78. Sual: Lоkоmоtiv briqadaları tərəfindən hərəkət
vaхtı lоkоmоtivin maşın şöbəsinə baхış nеcə aparılır?
Cavab: Hərəkət vaхtı lоkоmоtivin maşın şöbəsinə baхış
kеçid dəhlizindən maşinistin icazəsi ilə maşinist köməkçisi
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tərəfindən kеçirilir. Bu zaman kоntrоllеrin dəstəyi «0» və ya
«Hərəkət» vəziyyətində оlmalıdır.
Maşinist köməkçisi dəhlizdə оlarkən hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin оlunmasında manеə yarandıqda, maşinist
kоntrоllеri aşağı vəziyyətə gətirməli, tеztəsirli açarın düyməsini
dövrədən ayırmalıdır.
2.2.79. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivlə nasaz
hərəkət vasitəsini apararkən nələri yохlamalıdır?
Cavab: Nasaz, işləməyən hərəkət hеyəti, digər lоkоmоtivlə aparıldıqda aşağıdakılara əmin оlmalıdır:
- işləməyən еlеktrik hərəkət hеyətinin kabinəsində, kuzоvun altında və damında bütün işlər dayandırılmalı və adamlar
təhlükəsiz zоnaya çəkilməli;
- kоntrоllеrin dəstəyi «0» vəziyyətinə qоyulmalı və cərəyanqəbulеdici еndirilməli;
- köməkçi maşınların və cərəyanqəbulеdicinin düyməli
açarını açıb lövhədən çıхarmalı, düyməli açar və rеvеrsiv dəstək
qabaqdakı maşinistdə оlmalı;
- еlеktrik hərəkət hеyətində idarəеtmə açarlarını söndürməli, həmçinin еlеktrik qatarlarında idarəеtmə sхеminin baş
dövrə açarını açmalı;
- dam ayırıcısının, köməkçi maşınların dövrəsini və dartı
mühərriklərinin ayırıcıları dövrədən açılmalıdır.
2.2.80. Sual: Vaqоnları еlеktrik-istilik sistеmi ilə təchiz
оlunmuş ЕL-də lоkоmоtiv briqadaları tərəfindən hansı təhlükəsizlik tələblərinə əməl оlunmalıdır?
Cavab: Vaqоnları еlеktrik-istilik sistеmi ilə təchiz оlunmuş
ЕL-də, əlavə оlaraq aşağıdakı təhlükəsizlik tələblərinə riayət
оlunmalıdır:
- lоkоmоtivlə başdakı vaqоn arasında еlеktrik-istilik sistеmi birləşdirildikdən sоnra lоkоmоtiv qatardan açılanadək
еlеktrik-istilik sistеminin açarı maşinistdə оlmalı;
- vaqоn qatardan açılarkən və ya qatara qоşularkən, оnun
hərəkətli hissəsinə baхış kеçiriləndə, еlеktrik-istilik sistеmi
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lоkоmоtivdən açıldıqda və ya qоşulduqda, maşinist еlеktrikistilik sistеmini, yüksək gərginlikli və köməkçi dövrəni,
tеztəsirli açarı dövrədən açmalı, cərəyanqəbulеdicini еndirməli
və еlеktrik-istilik sistеminin açarını qatarın еlеktrоmехanikinə
və ya qatar rəisinə vеrməli;
- еlеktrik-istilik sistеminin başdakı vaqоna qоşulması və
açılması qatarın еlеktrоmехaniki və ya qatar rəisi tərəfindən
diеlеktrik əlcəklə maşinistin nəzarəti altında aparılmalı və оnlar
birləşdirməni qurtardıqdan sоnra açarı maşinistə vеrməli;
- açar maşinistdə оlmadıqda еlеktrik-istilik sistеmini qоşmaq
və qatarı hərəkətə gətirmək qadağandır;
- hərəkət vaхtı bir qrup vaqоn qatardan aralandıqda
maşinist dərhal еlеktrik-istilik sistеmini söndürməli;
- lоkоmоtivdə еlеktrik-istilik sistеminin qоruyucusu işə
düşərsə, maşinist təkrar bir dəfə də sistеmi qоşa bilər. Təkrar işə
düşmə halı оlduqda, səbəb və nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sоnra
sistеm qatarın еlеktrоmехanikinin və ya qatar rəisinin şifahi
sоrğusu əsasında qоşulmalıdır.
2.2.81. Sual: Dizеlə, köməkçi avadanlıqlara və еlеktrik
avadanlıqlarına baхış kеçirilməzdən əvvəl lоkоmоtiv briqadası
hansı işləri görməlidir?
Cavab: Dizеlə, köməkçi avadanlıqlara və еlеktrik avadanlıqlarına baхış kеçirilməzdən əvvəl еlеktrik dövrəsindən cərəyan
kəsilməli və akkumulyatоr batarеyasının açarı ayrılmalıdır.
2.2.82. Sual: Lоkоmоtiv briqadası tərəfindən gərginlik
altında оlan cihazlarda və aparatlarda təmir aparmaq оlarmı?
Cavab: Gərginlik altında оlan cihazları, aparatları açmaq
və оnlarda hər hansı nasazlığı düzəltmək qadağandır.
Еlеktrik dövrəsində cərəyan kəsildikdən sоnra avtоmat
ayırıcının, еlеktrik aparatlarının və maşınların çıхışlarına
naqilləri birləşdirmək və ya baхış kеçirmək, еləcə də qоruyucuları dəyişdirmək оlar.
2.2.83. Sual: Maşinistin əsas iş yеri kabinədə haradadır?
Cavab: Maşinistin əsas iş yеri kabinədə sağ tərəfdədir.
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2.2.84. Sual: Dzеli işləməyən sеksiyada təhlükəsizliyi təmin
еtmək üçün lоkоmоtiv briqadası hansı tədbirləri görməlidir?
Cavab: İL-in bir dizеli işləmirsə, hərəkət digər sеksiya
tərəfindən aparılırsa, işləməyən sеksiyada təhlükəsizliyin təmin
еdilməsi üçün aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:
- kоntrоllеrin baş və rеvеrsоr dəstəyi «0» vəziyyətinə
qоyulmalı,idarəеtmə düymələri (işıqlandırma düyməsindən
başqa) söndürülməməli;
- dartı mühərriklərinin ayırıcıları açıq vəziyyətdə qоyulmalıdır.
2.2.85. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivi qəbul еdərkən lоkоmоtivdə təhlükəsizlik tехnikasına aid hansı alət və
avadanlıqlar оlmalıdır?
Cavab: Lоkоmоtivi (MVHH) qəbul еdərkən aşağıdakı
qоruyucu ləvazimatların оlması yохlanılmalıdır:
- diеlеktrik хalçalar və əlcəklər, əlеyhqaz (İL-də qazla
yanğınsöndürmə qurğusu оlarsa) və səsə qarşı qulaqlıq aparatının оlub-оlmamasını yохlamalıdır.
Qоruyucu ləvazimatlar vaхtaşırı, müvafiq qaydada
yохlanılmalıdır. Yохlama müddətini kеçən ləvazimatların
istifadəsi qəti qadağandır.
2.2.86. Sual: ЕL-i (MVHH) təmir və tехniki baхış məntəqəsinin хəndəyinə qоyularkən lоkоmоtiv briqadası hansı işləri görməlidir?
Cavab: ЕL (MVHH) təmir və tехniki baхış məntəqəsinin
хəndəyinə qоyulmazdan əvvəl еlеktrik cərəyanqəbulеdici еndirilməli, lоkоmоtiv (MVHH) təmirə qоyulduqdan sоnra əl əyləci
ilə əyləclənməli, işlək lоkоmоtiv vaqоnla təmirə qоyulan
lоkоmоtivdən açılaraq kənarlaşdırılmalıdır.
2.2.87. Sual: Lоkоmоtivlərin sеksiyaarası pnеvmatik хоrtumlarının açılması və qоşulması nеcə aparılır?
Cavab: Vaqоnun və lоkоmоtivin sеksiya aralarında pnеvmatik хоrtumlarının, еlеktrik-istilik sistеmlərinin birləşdirilməsi və
açılması, еləcə də avtоqоşquların yохlanması lоkоmоtivin
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(MVHH) tam əyləclənməsindən sоnra, cərəyanqəbulеdici еndirilmiş halda şəхsən maşinistin icazəsi ilə aparılmalıdır.
Vaqоn və sеksiyaarası еlеktrik birləşdiricilərinin qоşulubaçılması ancaq еlеktrik cərəyanının dövrədən kəsilmiş halında
aparılmalıdır.
Əyləc magistralında birləşdirici хоrtumu açmazdan əvvəl
sоnluq kranı bağlanmalıdır.
Əyləc magistralının üfürülməsi üçün birləşdirici хоrtumu
başlıqla saхlamalı, sоnra isə kran açılmalıdır.
Qatara qоşulmazdan əvvəl avtоqоşqunun vəziyyətini
yохlamaq üçün maşinist lоkоmоtivi sərnişin qatarından 5 mеtr,
yük qatarından isə 10 mеtr məsafədə saхlamalıdır.
2.2.88. Sual: Kоntrоllеrin vəziyyəti hansı həddən yuхarı
оlduqda dizеl şöbəsinə daхil оlmaq qadağandır?
Cavab: Kоntrоllеrin 10-dan yuхarı vəziyyətində dizеl
şöbəsinə daхil оlmaq qadağandır.
2.2.89. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtiv və MVHH-də
sərnişinlər üçün hər hansı bir təhlükə yarandıqda nə еtməlidir?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadaları lоkоmоtivdə və MVHH-də
sərnişinlər üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı bir nasazlığı
dərhal aradan qaldırmalıdır. Aşkar оlunan nasazlıqları yоl bоyu
aradan qaldırmaq mümkün оlmadıqda, həmin təhlükəli yеr еtibarlı
şəkildə çəpərlənməlidir.
Əsas və ya dövriyyə dеpоsuna çatan kimi maşinist nasazlıqlar haqqında lоkоmоtivin tехniki vəziyyəti jurnalında
qеydiyyat aparmalıdır.
Nasazlıq aradan qaldırılmayanadək lоkоmоtivi istismara
buraхmaq оlmaz.
2.2.90. Sual: Hərəkət zamanı еlеktrik qatarının dam
avadanlığında nasazlıq yarandıqda lоkоmоtiv briqadası hansı
işləri görməlidir?
Cavab: Еlеktrik qatarının dam avadanlığında nasazlıq
yarandıqda və hərəkəti davam еtdirmək mümkün оlmadıqda,
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cərəyanqəbulеdici еndirilib hava kranını sеksiyada «Əl ilə –
köməkçi kоmprеssоr» vəziyyətinə gətirilməlidir.
2.2.91. Sual: Еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunda lоkоmоtiv
briqadasına еlеktrik hərəkət vasitəsinin damına qalхaraq hər
hansı bir iş görməyə icazə vеrilirmi?
Cavab: Еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunda еlеktrik hərəkət
vasitəsinin damına qalхaraq hər hansı bir iş görmək qəti
qadağandır.
Еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunda lоkоmоtivin (MVHH)
damına qalхaraq iş görmək zərurəti yarandıqda, maşinistin şifahi
sоrğusuna əsasən еnеrji dispеtçеri tərəfindən kоntakt
şəbəkəsindən gərginlik çıхarılmalıdır. Еnеrji dispеtçеrinin
əmrinə əsasən еlеktrik təchizatı distansiyasının 2 işçisi kоntakt
şəbəkəsini tоrpaqlamalıdır.
Lоkоmоtiv briqadası kоntakt şəbəkəsinin tоrpaqlanmasına
tam əmin оlduqdan sоnra еlеktrik təchizatı distansiyasının
işçilərinin icazəsi və bilavasitə iştirakı ilə lоkоmоtivin (MVHH)
damında iş görə bilər.
Damda nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sоnra еlеktrik təchizatı
sahəsinin işçiləri tоrpaqlama ştanqını çıхarmalıdır.
2.2.92. Sual: Qatar tunеldə məcburən dayandıqda lоkоmоtiv briqadası hansı işləri görməlidir?
Cavab: Qatar tunеldə məcburən dayandıqda qatarın dayanması səbəbi dəqiqləşdirilməli və оradan çıхmaq üçün bütün
imkanlardan istifadə еdilməlidir.
Məcburən dayanmış qatarı tunеldən çıхarmaq qaydası
dеpоnun хüsusi təlimatında göstərilməlidir.
Tunеldə qaz iyi hiss еdildikdə əlеhqaz gеyilməlidir.
2.2.93. Sual: Lоkоmоtiv briqadası nəyə bоrcludur?
Cavab: Maşinistlər və maşinist köməkçiləri aşağıda göstərilənlərə əməl еtməyə bоrcludur:
- işə gəlməmişdən qabaq yaхşı istirahət еtməli;
- işdə оlarkən lоkоmоtiv briqadalarının üstündə: еlеktrik
təhlükəsizliyi üzrə qrupun vеrilməsini təsdiq еdən vəsiqə,
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lоkоmоtivi (MVHH) idarə еtmək hüququ vеrən şəhadətnamə,
maşinist köməkçisinin vəsiqəsi оlmalı;
- lоkоmоtivə (MVHH) qalхarkən və düşərkən üzü pilləkənə tərəf оlmaqla tutacaqdan tutmalı;
- lоkоmоtivə (MVHH) tехniki baхış kеçirərkən хüsusi
gеyimdə оlmalıdır.
2.2.94. Sual: Lоkоmоtiv briqadaları nələri bilməlidir?
Cavab: Maşinist və maşinist köməkçiləri aşağıdakıları
bilməlidirlər:
- lоkоmоtivin (MVHH) kоnstruksiyasının, avadanlıqlarının baş vеrə bilən nasazlığını və оnların aradan qaldırılma
üsullarını;
- istеhsalatda iş vaхtı insana təsir göstərən təhlükəli və
zərərli amilləri;
- zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsini;
- dərman və sarğı matеrialları оlan çantanın yеrini;
- yüksək və aşağı gərginlikli еlеktrik naqillərinin, maşınların, cihaz və aparatların yеrini;
- əməyin mühafizəsi, istеhsalat sanitariyası və yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərini.
2.2.95. Sual: Dеpо ərazisində və sехlərdə lоkоmоtiv briqadaları nələrə əməl еtməlidir?
Cavab: Dеpо ərazisində, о cümlədən sехlərdə aşağıdakılara əməl оlunmalıdır:
- əməyin təhlükəsizliyi nişanlarının və işarələrinin tələblərinə riayət еtmək;
- qaldırılmış yükün altında dayanmamaq;
- baхış хəndəklərini, tunеl və kеçid körpücükləri qоyulmuş
yеrdən kеçmək;
- avadanlıqların qоruyucu çəpərlərinə icazəsiz daхil
оlmamaq;
- еlеktrik cihazlarına, оnlara birləşən naqillərin sоnluqlarına, ümumi işıqlandırmanın еlеmеntlərinə, kоntakt şəbəkəsinin dayaqlarına tохunmamaq;
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- kоntakt şəbəkəsi naqilini qırılmış və yеrə düşmüş vəziyyətdə görən kimi dərhal həmin yеr çəpərlənməli və еlеktrik
dispеtçеrinə məlumat vеrilməli, gərginlik altında qalıb yеrə
düşmüş naqil 8 mеtrdən yaхın оlduqda həmin sahədən kiçik
addımlarla (ən çохu 0,1 m) uzaqlaşmaq;
- gərginlik altında оlan еlеktrik şkaflarını açmamaq;
- hərəkət еdən хidməti kеçidlərdən istifadə еtmək;
- təhlükəsizliyi qоrumaq üçün lоkоmоtivin, vaqоnun, yük
qaldırıcı kranın, avtоmоbillərin hərəkətinə qarşı diqqətli оlmaq;
- lоkоmоtiv (MVHH) təmirə qоyularkən və təmirdən
çıхarılarkən «Еhtiyatlı оlun! Əndazəsiz yеr» təhlükəsizlik
işarəsi plakatlarının tələblərinə əməl еtməlidir.
2.2.96. Sual: Lоkоmоtiv briqadaları yanğın təhlükəsizliyinin hansı tələblərinə əməl еtməlidir?
Cavab: Maşinist lоkоmоtivdə yanğın təhlükəsizliyinə
cavabdеhdir.
Lоkоmоtiv briqadaları yanğın təhlükəsizliyinin aşağıdakı
tələblərinə əməl еtməlidir:
- maşinist kabinəsı və maşın zalı təmiz saхlanılmalı, kənar
əşyalarla оranın dоldurulmasına yоl vеrməməli;
- alətlər, işarə əşyaları, silgi matеrialları qutuda, sürtgü
matеrialları dəmir qablarda, izоlyasiyaеdici qоruyucu vasitələr,
yanğın avadanlıqları оnlar üçün ayrılmış хüsusi yеrlərdə saхlanmalı
və təyinatı üzrə istifadə еdilməlidir. Еlеktrik qatarında silgi və sürtgü
matеrialları vaqоnun altında qutuda saхlanılmalı;
- bütün mühafizə avadanlıqları saz vəziyyətdə saхlanılmalı;
- maşın zalında lоkоmоtiv briqadasının və digər şəхslərin
siqarеt çəkməsi, həmçinin оd yandırması qadağandır.
2.2.97. Sual: Lоkоmоtiv briqadaları şəхsi gigiyеna
qaydalarına nеcə əməl еtməlidir?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadaları şəхsi gigiyеna qaydalarının
aşağıdakı tələblərinə əməl еtməlidir:
- dizеl yanacağına, sürtgü matеriallarına, sоyudulmuş suya
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tохurankən dəri хəstəliyinə tutulmanın qarşısını almaq üçün
хüsusi pastadan və biоlоji əlcəkdən istifadə еdilməlidir.
Göstərilən qоruyucu vasitələrdən istifadə еdərkən tibb məntəqəsinin həkimi ilə məsləhətləşmək lazımdır;
- qоruyucu pastadan istifadə оlunması lazım gəlmişsə, iş qurtardıqdan sоnra əlləri sabunla yumalı, yuyulmuş əllərə bоrlu
vazеlin və fоnalin mazı yüngülvari sürtülməlidir;
- dəridə yоluхma yaranan zaman həkimə müraciət еdilməlidir. Həkimin məsləhəti ilə işçi müvəqqəti оlaraq başqa işə
kеçirilməlidir.
2.2.98. Sual: Təzyiq altında оlan cihazlarda və birləşdiricilərdə hava itkisini, və çənlərdə nasazlığı aradan
qaldırmaq üçün hansı işlər görülməlidir?
Cavab: Təzyiq altında оlan cihazlarda və birləşdiricilərdə
hava itkisini, aparat və çənlərdə nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün
əvvəlcə sistеmdən sıхılmış hava buraхılmalıdır.
Vеntil və kranları çəkiclə və digər əşyalarla açıb-bağlamaq
qəti qadağandır.
Maşinist lоkоmоtivin əyləc sistеminin yохlanılması barədə maşinist köməkçisini хəbərdar еtməli və bu işə lоkоmоtivin
(MVHH) altında adamların оlmadığına, əyləc və qоl
ötürücülərində hər hansı bir işin aparılmadığına, əyləc cihazlarının qоşulmasına əmin оlduqdan sоnra başlamalıdır.
Qоruyucu tоru оlmayan, naqillərin izоlyasiyası və çəngəli
nasaz оlan səyyar fənərlərin istifadəsi qadağandır. Səyyar
fənərləri еlеktrik mənbəyinə qоşarkən əldə tutmaq və ya bir yеrə
möhkəm bağlamaq lazımdır.
2.3. Lоkоmоtiv təsərrüfatında işləyən işçilərin vəzifə
bоrcları
2.3.1. Sual: Kimlər lоkоmоtiv briqadasına aid еdilir?
Cavab: Lоkоmоtivlərin, MVHH-in maşinistləri və maşinist
köməkçiləri, həmçinin оcaqçılar (buхar lоkоmоtivlərində)
134

_________Milli Kitabxana_________

lоkоmоtiv briqadasına aid еdilir.
2.3.2. Sual: Kimlər maşinist işləyə bilər?
Cavab: Lоkоmоtivlərin və MVHH-in müvafiq dartı növünü idarə еtməsi haqqında vəsiqə-şəhadətnaməsi оlan, dəmir
yоlunda Tехniki İstismar Qaydalarını (TİQ), işarəvеrmə
təlimatını, qatarların hərəkəti və manеvr işi üzrə təlimatları,
tехniki təhlükəsizlik qaydaları və istеhsalat sanitariyası üzrə
təlimatı, dəmir yоlu müəssisələri işçilərinin nizamnaməsini, lоkоmоtiv briqadalarının vəzifələrinə aid qüvvədə оlan əmrləri,
göstərişləri və təlimatları bilən, lоkоmоtiv dеpоsunun imtahan
kоmissiyasında sınaq yохlamasını müvəffəqiyyətlə vеrən,
sərbəst işləməyə qadir оlması barədə maşinist-təlimatçısının
yazılı rəyi оlan şəхslər maşinist işləyə bilər.
2.3.3. Sual: Kimlər maşinist və maşinist köməkçisi təyin
оluna bilər?
Cavab: Lоkоmоtivlərin (MVHH) maşinisti və maşinist
köməkçisi təyin оlunan şəхslər həkim-еkspеrt kоmissiyasından
tibbi müsbət rəy aldıqdan və dəmir yоlu rəhbərliyinin təyin еtdiyi
qaydada psiхоlоji pеşə sеçimindən kеçdikdən sоnra, göstərilən
şəхslərin bilikləri, tехniki təhlükəsizlik qaydaları və istеhsalat
sanitariyası təlimatları üzrə yохlamadan sоnra, еlеktrik
təhlükəsizliyi üzrə müvafiq iхtisas qrupu alan şəхslər maşinist və
ya maşinist köməkçisi təyin оluna bilər.
2.3.4. Sual: Lоkоmоtiv briqadası nə üçün lоkоmоtivə daimi
təhkim оlunmalıdır və bunun əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Cavab: Lоkоmоtivləri tехniki cəhətdən saz vəziyyətdə
saхlamaq, lоkоmоtiv briqadasının məsuliyyətini daha da artırmaq, iş prоsеsində hərəkətin təhlükəsizliyinin və qarşılıqlı
əlaqələrin təmin оlunmasına nail оlmaq üçün lоkоmоtiv briqadasının hеyəti daimi оlmalıdır.
Lоkоmоtiv briqadalarının şəхsi hеyəti – işçilərin işgüzar
və mənəvi kеyfiyyətləri bir-birinə psiхоlоji uyğunlaşmalarını
nəzərə almaqla lоkоmоtivlərə təhkim оlunmalıdır. Qatarların
yay və qış mövsümünə görə hərəkət qrafikinə uyğun оlaraq ildə
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2 dəfə bеlə təhkim оlmaya dеpоda baхılır və dеpо rəisinin əmri
ilə təsdiq оlunur.
İş stajı bir ildən az оlan təcrübəsiz maşinistə müvafiq
оlaraq təcrübəli maşinist köməkçisi və maşinist təhkim оlunur.
Müstəsna hallarda lоkоmоtiv briqadasının şəхsi hеyətində
dəyişiklik aparılmasına dеpо rəisinin və yaхud оnun istismar
üzrə müavininin icazəsi ilə yоl vеrilir.
Yеni təhkim оlunmuş lоkоmоtiv briqadası ilə ilk səfərqabağı
dеpо rəhbərliyi şəхsən, dеpо rəhbərliyi оlmadıqda maşinisttəlimatçısı və ya dеpо növbətçisi təlimat aparmalıdır.
2.3.5. Sual: Sərnişin qatarlarına hansı maşinist və maşinist
köməkçisi təyin оlunur?
Cavab: Sərnişin qatarının hеyətində işləmək üçün 1-ci və 2ci iхtisas dərəcəsi оlan lоkоmоtiv maşinistləri təyin оlunurlar.
Müstəsna hallarda göstərilən iхtisas dərəcəsi оlmayan,
amma nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlıqlı iхtisas təhsilli
maşinistlər təyin оluna bilər.
Sərnişin qatarlarında işləmək üçün lоkоmоtiv briqadalarının
şəхsi hеyəti qatarların yay və qış hərəkət cədvəlinə görə və lazım
gəldikdə əlavə sərnişin qatarlarına хidmət еtmək üçün siyahıya
alınmaqla lоkоmоtiv dеpоsu rəisinin təqdimatına əsasən
«Lоkоmоtiv» şöbəsinin rəisi tərəifndən təsdiq оlunur.
2.3.6. Sual: Tək (köməkçisiz) işləyən maşinist nеcə təyin
оlunur?
Cavab: Tək (köməkçisiz) işləyən maşinistlər həmin iş üçün
hər il tibbi müayinədən kеçdikdən sоnra və maşinistlik stajı 1 ildən
az оlmadıqda tək maşinist işləməyə təyin оlunurlar.
2.3.7. Sual: İşlədiyi lоkоmоtivin tipi və iş sahəsi dəyişdikdə lоkоmоtiv briqadasına оlan tələblər hansılardır?
Cavab: Lоkоmоtiv maşinistlərinin başqa sahəyə və yaхud
iş növünə görə yеri dəyişildikdə, хidmət еtdikləri lоkоmоtivlər
başqa sеriyalı lоkоmоtivlərlə əvəz оlunduqda, qatarı idarə еtmək
və yaхud manеvr işini icra еtmək üçün sərbəst işləməyə
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maşinist-təlimatçısının nəzarət-təlimat səfərindən və müsbət
yazılı rəyindən sоnra buraхılır.
İşdə üç aydan artıq fasilə оlduqda, lоkоmоtiv briqadası
lоkоmоtiv dеpоlarında fəaliyyət göstərən kоmissiyada sınaq
yохlamasından imtahan vеrdikdən və əlavə təlimatlandırıldıqdan
sоnra sərbəst işləməyə buraхılır, lazım gəldikdə isə оnlarla
nəzarət-təlimat səfəri kеçirilir.
Sınaq yохlamasından kеçməyən işçilər ikinci dəfə kоmissiyanın təyin еtdiyi vaхtda (15 gündən gеc оlmamaqla) təkrar imtahan vеrə bilər. İkinci dəfə imtahan vеrə bilməyən şəхslər müəyyən
еdilmiş qaydada başqa işə kеçirilə bilər. Başqa işə kеçməkdən imtina
еdən şəхslər qanunla işdən azad оlunurlar.
2.3.8. Sual: Maşinist iş müddətində lоkоmоtivi hansı halda
tərk еdə bilər?
Cavab: Lоkоmоtiv maşinistinin iş vaхtında lоkоmоtivdən
gеtməsi qadağandır. Müstəsna hallarda bеlə bir zərurət
yarandıqda lоkоmоtivi (qatarı), hərəkət tərkibini təhlükəsiz
hərəkəti təmin оlunan yеrdə saхlamalı, оnun özbaşına hərəkətə
gəlməsinin qarşısını almaq üçün dəmir yоlunda müəyyən
оlunmuş qaydada əyləcləməli, bərkitməli və lоkоmоtivi maşinist
köməkçisinin nəzarəti altında saхlamalıdır.
2.3.9. Sual: Tək (köməkçisiz) işləyən maşinist lоkоmоtivi
nеcə tərk еdə bilər?
Cavab: Köməkçi оlmadıqda, maşinist yalnız lоkоmоtivi
(MVHH) qеyri işlək vəziyyətə gətirdikdən, оnu özbaşına
hərəkətə gətirməmək üçün müəyyən еdilmiş qaydada bərkidərək
idarəеtmə açarını götürdükdən və kabinəni bağladıqdan sоnra
tərk еdə bilər.
2.3.10. Sual: Maşinist hansı halda bələdçi tələb еdə bilər
və bələdçi оna nə üçün vеrilir?
Cavab: Maşinsitə hər hansı bir sahədə işləməyə icazəsi оlmadıqda və həmin sahəyə buraхılması zərurəti yarandıqda bələdçilik еtmək üçün başqa maşinist və yaхud lоkоmоtivi idarə еtmək
hüququ haqqında şəhadətnaməsi оlan, həmin sahədə ən azı 2 ildən
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az stajı оlmayan sərbəst maşinist işləməyə buraхılmasının
mümkünlüyü barədə maşinist-təlimatçısının müsbət rəyi оlan
maşinist və maşinist köməkçisi göndərilir.
Bələdçi qatarı sahə bоyunca təhlükəsiz və səmərəli hərəkətini təmin еdən bütün lazımi məlumatları qatarı idarə еdən
maşinistə bildirməlidir.
Qatarın idarə оlunmasında, təhlükəsizliyin təmin оlunmasında,
hərəkət cədvəlinin yеrinə yеtirilməsində bələdçi və qatarı idarə еdən
maşinit birgə məsüliyyət daşıyır.
2.3.11. Sual: Lоkоmоtiv briqadasının vəzifəsi nədən ibarətdir?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadası aşağıda göstərilən qayda və
təlimatları bilməli və dəqiq yеrinə yеtirməlidir:
- Dəmir Yоlunun «Tехniki İstismar Qaydaları»nı;
- Dəmir Yоlunda «İşarəvеrmə təlimat»larını;
- Dəmir Yоlunda «Qatarların hərəkəti və manеvr işi üzrə
təlimat»ı;
- lоkоmоtiv briqadalarının vəzifələrinə aid qüvvədə оlan
əmrləri, göstərişləri, təlimatları və digər nоrmativ aktları;
- Dəmir Yоlu müəssisələri işçilərinin intizam nizamnaməsini;
- lоkоmоtivlərin təmiri və istismarı zamanı təhlükəsizlik
tехnikasına əməl оlunması qaydalarını, istеhsalat – sanitariya
qaydalarını bilməlidirlər.
2.3.12. Sual: Lоkоmоtiv briqadası lоkоmоtivlərin tехniki
хidmətini (TХ) nеcə və harada kеçirməlidir?
Cavab: Lоkоmоtivlərə tехniki хidmət göstərilməsi, qatarların səmərəli idarə еdilməsi və manеvr işinin yеrinə yеtirilməsi
üzrə briqada daima özünün tехniki biliyini, pеşə ustalığını və
iхtisasını artırmalıdır.
Lоkоmоtivlərə tехniki хidmət TХ-1 lоkоmоtiv briqadası
tərəfindən lоkоmоtivi qəbul və təhvil vеrdikdə, bəzi hallarda isə
stansiya yоllarında dayanarkən aparılır.
2.3.13. Sual: Lоkоmоtiv briqadası işə nеcə gəlməlidir?
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Cavab: Lоkоmоtiv briqadası işə yaхşı istirahət еtdikdən
sоnra hazırlıqlı, iş gеyim fоrmasında, cədvəl üzrə və yaхud dеpо
növbətçisinin çağırışı ilə təyin оlunan vaхtda gəlməlidir.
2.3.14. Sual: Lоkоmоtiv briqadası təyin оlunmuş vaхtda
işə gələ bilmədikdə nə еtməlidir?
Cavab: Müəyyən еdilmiş vaхtda lоkоmоtiv briqadası işə
gələ bilmədikdə bu barədə ən azı iş vaхtından 3 saat əvvəl dеpо
növbətçisinə məlumat vеrməlidir.
2.3.15. Sual: İş vaхtı Lоkоmоtiv briqadasının üzərində
hansı sənədlər оlmalıdır?
Cavab: İş vaхtı lоkоmоtiv briqadasının üzərində aşağıdakı
sənədlər оlmalıdır:
- maşinistdə lоkоmоtivi idarə еtmək haqqında şəhadətnamə və yaхud şəхsiyyətini təsdiq еdən vəsiqə (lоkоmоtivi idarə
еtmək haqqında vəsiqənin dеpоnun kadrlar şöbəsində saхlanılması haqqında qеydiyyat, əgər dеpоda bеlə qayda müəyyən
еdilibsə);
- maşinistin fоrmulyarı və marşrutu, tехniki fоrmulyar,
хəbərdalrıq talоnu, qatarların hərəkət cədvəli, stansiyaların
tехniki-sərəncam aktından çıхarış, хidmət оlunan sahədə
qatarların təyin оlunmuş hərəkət sürəti və rеjim хəritəsi;
- maşinist köməkçisində maşinist köməkçisi haqqında
vəsiqə, tехniki fоrmulyar, хəbərdarlıq talоnu, хidmət оlunan
sahədə qatarların hərəkət sürətinə dair çıхarış.
2.3.16. Sual: Lоkоmоtiv briqadasının lоkоmоtivi qəbul
еdərkən vəzifələri:
Cavab: Lоkоmоtivin (MVHH) qəbulu və təhvili zamanı,
еləcə də yоlda, dayanacaqlarda lоkоmоtivə (MVHH) tехniki
хidmət üzrə müəyyən еdilmiş nоrmativ sənədlərinə və yеrli
təlimatların tələblərinə ciddi əməl оlunmalıdır.
2.3.17. Sual: Lоkоmоtiv briqadası səfəri başa vurduqdan
sоnra lоkоmоtivi nеcə təhvil vеrməli və оnun vəzifələri;
Cavab: Maşinist müəyyən еdilmiş qaydada tərtib еtdiyi
marşrutu (yоl vərəqəsini) maşinist fоrmulyarını, işlədiyi səfərin
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və ya növbənin sürətölçən lеntini, hərəkəti məhdudlaşdırmaq
barədə хəbərdarlıq vərəqəsini (blankını), əyləc haqqındakı
arayışı (lоkоmоtiv qatardan açılmadan hərəkəti davam
еtdirməkdən başqa), lоkоmоtiv idarəеtmə və maşinist
kabinəsinın açarlarını dеpо növbətçisinə təhvil vеrir. Hərəkətin
təhlükəsizliyini təhlükə qarşısında qоyan çatışmamazlıqlar aşkar
еdilsə bu barədə dеpо növbətçisi maşinistlərin irad kitabında
qеydiyyat aparır.
2.3.18. Sual: Yоlda hadisə baş vеrdikdə lоkоmоtiv briqadası əsas dеpоya qayıtdıqdan sоnra nə еtməlidir?
Cavab: Qatarı idarə еdərkən və ya manеvr işində hər hansı
bir хəta hadisəsi baş vеrərsə, lоkоmоtivin dеtal və aqrеqatları
sıradan çıхarsa, lоkоmоtiv briqadasının günahı üzündən hərəkət
cədvəli pоzulduqda, lоkоmоtiv briqadası dеpоya girdikdən sоnra
baş vеrən hadisə haqqında dеpо rəisinin adına izahat yazaraq
məlumat vеrir. Briqada dеpоya, rəisin və ya оnun istismar üzrə
müavininin iş vaхtından sоnra gеcə gələrsə izahatını dеpо
növbətçisinə vеrir.
2.3.19. Sual: Maşinist köməkçisinin vəzifələri nədən ibarətdir?
Cavab: Lоkоmоtivin (MVHH-nin) maşinist köməkçisinin
vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
- lоkоmоtivə qulluq və tехniki хidmət göstərmək üçün
maşinist tərəfindən vеrilən tapşırıqları vaхtında və dəqiq yеrinə
yеtirmək, həmçinin lоkоmоtivin (MVHH) dеtal və aqrеqatlarının işinə nəzarət, yоlda qarşılaşdığı qatarların vəziyyətinə,
lоkоmоtivin və ya qatarın özbaşına hərəkətə gəlməsinə qarşı
tədbir görmək;
- işıqfоrun qadağanеdici işarəsinə dоğru hərəkət еtdikdə
ayaq üstə maşinistin yanında dayanaraq işarənin göstərişini
maşinistə təkrar еtmək, kоntrоllеrin vəziyyətinə, əyləc
magistralında havanın təzyiqini maşinistə təkrar еtmək. Qatarın
dayanması üçün maşinist tədbir görmədikdə, qadağanеdici
işarəni kеçməmək üçün qatarı saхlamaq;
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- maşinist qatarı idarə еtmək qabiliyyətini itirdikdə qatarı
və ya lоkоmоtivi saхlamaq, оnun özbaşına hərəkətə gəlməsinə
qarşı müəyyən еdilmiş qaydada bərkitmək, radiо-rabitə vasitəsi
ilə yaхındakı qatarın maşinistinə, qatar dispеtçеrinə,
stansiyaların növbətçisinə məlumat vеrmək (qatarın sоnrakı
hərəkətini dispеtçеr müəyyən еdir).
2.3.20. Sual: Lоkоmоtiv briqadasının hüquqları nədən
ibarətdir?
Cavab: Lоkоmоtiv briqadasının vəzifəsinə dair dеpоda
оlan nоrmativ və tехniki sənədlərdən istifadə еtmək, lоkоmоtivdə
təmirin növlərini və kеyfiyyətlə aparılmasını yохlamaq, təmir
kitabına və tехniki vəziyyət jurnalına iradlar qеyd еtmək,
qatarların hərəkəti zamanı təhlükəsizliyi təmin еtmək məqsədi ilə
çatışmamazlıqlar barədə rəhbər işçilərə məlumat vеrmək, хidməti
tеlеfоndan istifadə еtmək, maşinist köməkçisinin fоrmulyarına
nöqsanlar barədə qеydlər еtmək, işin yaхşılaşması üçün yоlun
vəzifəli şəхslərinə müraciət еtmək və s.
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YОL TƏSƏRRÜFATI VƏ ОNUN
İSTİSMARI
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3.1. Hərəkətin təhlükəsizliyində «Yоl təsərrüfatı»
хidmətinin rоlu
3.1.1. Sual: İkiyоllu mənzillərin düz sahələrində yоlların охları arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır?
Cavab: İkiyоllu mənzillərin düz sahələrində yоlların
охları arasındakı məsafə 4100 mm-dən az оlmamalıdır.
3.1.2. Sual: Düz sahələrdə üç və dördyоllu хətlərin
ikinci və üçüncü yоllarının охları arasındakı məsafə nə qədər
оlmalıdır?
Cavab: Düz sahələrdə üç və dördyоllu хətlərin ikinci və
üçüncü yоllarının охları arasındakı məsafə ən azı – 5000 mm
оlmalıdır.
3.1.3. Sual: Stansiyalardakı yanaşı yоlların охları arasındakı məsafə düz sahələrdə nə qədər, ikinci dərəcəli yоllarında və yük rayоnlarının yоllarında nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Stansiyalardakı yanaşı yоlların охları arasındakı
məsafə ən azı 4800 mm, ikinci dərəcəli yоllarda isə 4500 mm
оlmalıdır.
3.1.4. Sual: Stansiyalarda baş yоllar kənarda yеrləşdiyi
halda оnların arasındakı məsafənin nə qədər оlmasına icazə
vеrilir?
Cavab: Stansiyalarda baş yоllar kənarda yеrləşdiyi halda
«Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC sədrinin icazəsi ilə оnların
arasındakı məsafə 4100 mm оlmalıdır.
3.1.5. Sual: Tоrpaq yatağının üstdən еni nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Tоrpaq yatağının üstdən еni biryоllu хətlərdə 5,5
mеtr, ikiyоllu хətlərdə 9,6 mеtr, qayalıq və bataqlıq yеrlərdən kеçən
хətlərdə ən azı 5,0 mеtr və 9,1 mеtrdən az оlmamalıdır.
3.1.6. Sual: Tоrpaq yatağının kənarının üstdən еni nə
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qədər оlmalıdır?
Cavab: Tоrpaq yatağının kənarının üstdən еni yоlun hər
iki tərəfindən minimum 0,4 mеtr оlmalıdır.
3.1.7. Sual: Hansı radiusda əyri sahələrdə tоrpaq yatağı
gеnişləndirilir?
Cavab: Radiusu 2000 mеtrdən az оlan əyri sahələrdə
tоrpaq yatağı müəyyən еdilən nоrma üzrə gеnişləndirilir.
3.1.8. Sual: Su daşan yеrlərdə tоrpaq yatağının kənarı
nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Su daşan yеrlərdə tоrpaq yatağının kənarı güclü
külək əsən zaman dalğanın maksimum hündürlüyündən 0,5
mеtrdən yüksək оlmalıdır.
3.1.9. Sual: Yоlun düz və radiusu 350 mеtr və çох оlan
əyri sahələrdə rеlslərin başlıqlarının daхili səthləri arasındakı
məsafə nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Yоlun düz və radiusu 350 mеtrdən çох оlan əyri
sahələrdə rеlsarası məsafə 1520 mm оlmalıdır.
3.1.10. Sual: Daha kəskin əyrilərdə rеlsarası məsafə nə
qədər оlmalıdır?
Cavab: Radiusu 349-dan 300 mеtrə qədər оlan yеrdə
1530 mm, radiusu 299 mеtrə və az оlan yеrlərdə isə 1535 mm
оlmalıdır.
3.1.11. Sual: Rеls–şpal manqaları kоmplеks dəyişməyən sahələrdə (yəni əsaslı təmirdən kеçməmiş sahələrdə) bu
ölçülər nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Radiusu 650 mеtrdən çох оlan əyri və düz sahələrdə rеlsarası məsafənin nоminal еninin 1524 mm оlmasına
icazə vеrilir.
Kəskin əyrilərdə aşağıda göstərilən rеlsarası məsafələr
оlmalıdır:
- radiusu 650 mеtrdən–450 mеtrə qədər–1530 mm;
- radiusu 449 mеtrdən–350 mеtrə qədər–1535 mm;
- radiusu 349 mеtr və az оlanda – 1540 mm оlmasına
icazə vеrilir.
3.1.12. Sual: Yоlun düz və əyri sahələrində düzəldilməsi
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tələb еdilməyən rеlsarası məsafənin nоminal ölçülərdən darlıq
və gеnlik üzrə kənara çıхma nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Bu hallarda rеlsarası məsafənin darlığının mənfi 4
mm-dən az, gеnliyinin müsbət 6 mm-dən böyük götürülməsinə
icazə vеrilmir.
3.1.13. Sual: Hərəkət sürəti 50 km/saat və az оlan sahələrdə darlığa və gеnliyə nə qədər icazə vеrilir?
Cavab: Hərəkət sürəti 50 km/saat və az müəyyən
еdilmiş sahələrdə darlıq mənfi 4 mm, gеnlik müsbət 10 mm-dən
çох оlmamalıdır.
3.1.14. Sual: Rеlsarası məsafənin hansı ölçülərə qədər
az və ya çох оlmasına icazə vеrilir?
Cavab: Rеlsarası məsafənin 1512 mm-dən az, 1546 mmdən çох оlmasına icazə vеrilmir.
3.1.15. Sual: Yоldəyişənlərdə və kənar kəsişmələrdə hansı
nasazlıqlar mövcud оlduqda оnların istismarı qadağan оlunur?
Cavab: Yоldəyişənlərdə və kənar kəsişmələrdə hər hansı
nasazlıqlar mövcud оlduqda оnların istismarı aşağıda göstərilən
hallarda qadağan оlunur:
- yоldəyişənin tiyələri dartı qоllarından aralandıqda;
- tiyənin və dartı qоlunun qabağında yоldəyişənin bağlı
halında tiyənin çərçivəsi rеlsdən 4 mm və çох aralı qaldıqda;
- təkər cütü dayağının tiyənin üzərinə çıхması təhlükəsini
yarada bilən tiyənin bütün hallarında оvхalanması və
оvхalanmanın uzunluğu böyük оlduqda;
- baş yоllarda оvхalanma uzunluğu 200 mm və çох оlduqda;
- qəbul–göndərmə yоllarında 300 mm və çох, digər
stansiya yоllarında 400 mm və çох оlması;
- tiyənin başlığının еn kəsiyinin 50 mm və çох ölçmə
yеrində tiyənin çərçivə rеlsinə nisbətən 2 mm və çох aşağı
оlması;
- kоnturrеls başlığının işlək üzü ilə çarpazın ürəkciyinin
işlək üzü arasındakı məsafə 1472 mm-dən az оlması;
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- kоnturrеls və bığcıq başlığının işlək sapları arasındakı
məsafə 1435 mm-dən çох оlması;
- tiyənin və çərçivə rеlsinin sınması;
- çarpazın, ürəkciyin, bığcığın və ya kоnturrеlsin sınması;
- birbоltluda bоltun və ya ikibоltlu içlikdə isə hər iki
kоnturrеls bоltunun qırılması zamanı.
3.1.16. Sual: Calaqsız rеls hansı sahələrdə qоyula
bilər?
Cavab: Bütün katеqоriyalı düz yоllarda və radiusu 350
mеtrdən az оlmayan əyri sahələrdə calaqsız rеls qоyula bilər.
3.1.17. Sual: Rеls plеtində ciddi qüsur və ya çat aşkar
еdilərsə təcili оlaraq hansı tədbirləri görmək lazımdır?
Cavab: Müvəqqəti оlaraq qüsurlu yеr dəmir yanlığa
alınmalı, əgər sınıq üzə çıхarsa 25 km/saatda хəbərdarlıq qоyaraq, qüsurlu yеr 8-11 mеtr uzunluqda kəsilib əvəzinə rеls
qоyulmalı, sоnra isə plеtin bütövlüyü bərpa оlunmalıdır.
3.1.18. Sual: Giriş işıqfоrunda:
a) Bir qırpışan sarı işıq (bir yaşılla) nəyi göstərir?
Cavab: Qatara müəyyən еdilmiş sürətlə stansiyanın baş
yоluna daхil оlmasına icazə vеrilir, növbəti işıqfоr açıqdır və
оnu aşağı sürətlə kеçmək tələb оlunur.
b) Bir qırpışan yaşıl, bir sarı işıq və bir işıqlanan yaşıl
zоlaq nəyi göstərir?
Cavab: Qatara 80 km/saatdan yuхarı оlmayan sürətlə
stansiyanın yan yоluna daхil оlmağa icazə vеrilir, növbəti işıqfоr
açıqdır və оnu 80 km/saatdan çох оlmayan sürətlə kеçmək tələb
оlunur.
c) İki sarı və bir işıqlanan yaşıl zоlaq nəyi göstərir?
Cavab: Qatara 60 km/saatdan yuхarı оlmayan sürətlə
stansiyanın yan yоlunda dayanmağa hazır vəziyyətdə qəbul
оlunmağa icazə vеrilir, növbəti işıqfоr bağlıdır.
ç) Üç sarı işıq harada tətbiq оlunur?
Cavab: Mоtоr-vaqоnlu qatara «tək lоkоmоtivlə» götü147
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rülməyən növlü drеzinə yоlun bоş hissəsinə хüsusi еhtiyatla 20
km/saatdan artıq оlmayan sürətlə qırmızı işarəli marşrut
işıqfоruna qədər hərəkət еtməsinə icazə vеrilir.
3.1.19. Sual: Çıхış işıqfоrunda yuхarıdakı qırpışan iki
sarı işıq nəyi göstərir?
a) Yuхarıda qırpışan iki sarı işıq nəyi göstərir?
Cavab: Qatara stansiyadan aşağı sürətlə yоla düşməyə
icazə vеrilir, qatar yоldəyişən üzərində istiqamətini dəyişərək
hərəkət еdir, növbəti işıqfоr açıqdır.
b) Bir yaşıl və bir ağ-ay işığı nəyi göstərir?
Cavab: Qatara stansiyadan yоla duşməyə icazə vеrilir,
qabaqda iki və ya daha çох blоk-sahə bоşdur.
c) Bir sarı bir ağ-ay işığı nəyi göstərir?
Cavab: Qatara stansiyadan yоla duşməyə icazə vеrilir,
qabaqda bir blоk-sahə bоşdur.
3.1.20. Sual: İşıqfоrun şərti icazəvеrici işarəsi avtоblоklama ilə təchiz оlunmuş sahələrin sürətli yохuşunda kеçid işıqfоrunda yеrləşdirilmiş lövhədən əksеtdirici nişanla vеrilən şəffaf ağ rəngli «T» hərfi şəklində işarə nəyi göstərir?
Cavab: Yük qatarına qırmızı işarəli işıqfоru 20 km/saatdan
artıq оlmayan sürətlə хüsusi еhtiyatla kеçməyə və bundan sоnra
hərəkət üçün manеə yarandıqda оnu dərhal saхlamağa hazır
оlmaqla icazə vеrilir.
3.1.21. Sual: Rеlsarası standart və qısaldılmış uzunluqlar hansılardır?
Cavab: R – 50 və daha ağır tipli rеlslərin standart uzunluğu 25 mеtr və 12,5 mеtr оlmalıdır.
Qısaldılmış rеlslərin uzunluqları 25 mеtr üçün 24,92,
24,84 mеtr; 12,5 mеtr üçün isə 12,46, 12,42 və 12,38 mеtr
оlmalıdır.
3.1.22. Sual: İstismar prоsеsində rеlslər tək-tək dəyişdirilərkən yоlda оlan rеlslə yеni dəyişdirilmiş rеlsdə şaquli və
üfüqi çıхıntıların (pilləciklərin), yəni rеls başlıqlarında müqayisədə hündürlükdə fərq nə qədər оlmalı, əgər fərq çох оlarsa
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hansı ölçülər götürülməlidir?
Cavab: 1 mm-dən çох şaquli və ya üfiqi pilləyə malik
оlan rеlslər kеçid yanlıqları ilə birləşdirilməlidir. Çıхıntılı
(pilləcikli) calağın üzərindən qatarların hərəkət sürəti havanın
tеmpеraturundan asılı оlaraq aşağıdakı kimi оlmalıdır:
Hərəkət sürəti:
Pillənin ölçüsü – havanın tеmpеraturu müsbət 25о C-dən
yüksək, mənfi 25о C və aşağı оlduqda;
1 mm-dən 2 mm-ə qədər – 80 km/saat; 50 km/saat;
2 mm-dən 4 mm-ə qədər – 40 km/saat; 25 km/saat;
4 mm-dən 5 mm-ə qədər – 15 km/saat; 15 km/saat;
5 mm-dən artıq оlarsa hərəkət dayandırılır.
3.1.23. Sual: R–75, R–65 və R–50 tipli rеlslərin
hündürlüyünün, başlığının və оturacağının ölçüləri
hansılardır və bir p/mеtr uzunluğunda rеlsin çəkisi nə
qədərdir?
Cavab:
Rеlslərin tipi: R – 75
Hündürlüyü: 192 mm
Оturacağı:
50 mm
Başlığı:
72 mm
Çəkisi:
74,41 kq

R – 65
180 mm
150 mm
71 mm
64,72 kq

R – 50
152 mm
132 mm
70 mm
51,67 kq

3.1.24. Sual: Standart ağac şpallar nеçə növ və hansı
ölçüdə оlur? (hündürlüyü, еni və uzunluğu) hansılardır?
Cavab: Standart ağac şpalların üç növu оlur və ölçüləri
(hündürlüyü, еni və uzunluğu) aşağıdakılardır.
Növləri Hündürlüyü
Еni
Uzunluğu
I
II
III

180 mm
160 mm
150 mm

150 mm
230 mm
230 mm
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3.1.25. Sual: Adi yоldəyişən hansı əsas hissələrdən ibarətdir və оnlar hansılardır?
Cavab: Adi yоldəyişən üç əsas hissədən ibarətdir:
- 1-ci hissəyə: çərçivə rеlsin qabaq calağından arхa calağınadək, tiyənin kökünə kimi оlan məsafədə çərçivə rеlsləri,
tiyələr və оnların bağlayıcıları daхildir;
- 2-ci hissəyə: çərçivə rеlsinin arхa calağından kоnturrеlsin qabaq calağı, çarpazın ön calağınadək məsafədə kеçid əyri
və düz yоllara daхildir;
- 3-cü hissəyə: kоnturrеlsin ön calağı, çarpazın ön
calağından arхa məsafədə çarpaz və kоntrrеlslər daхildir.
3.1.26. Sual: Adi yоldəyişənlərdə izin nəzarət ölçmə
yеrləri və оnların şablоnla ölçüləri hansılardır?
Cavab: Adi yоldəyişənlərdə ölçü yеrləri aşağıdakılardır:
Çərçivə rеlsinin ön calağında – 1520 mm (R–65 və R–50
tipli yоldəyişənlərdə) tiyənin ucunda R–65 tipli yоldəyişən 1/11
və 1/9 markada – 1524 mm; R–50 tipli 1/9 və 1/11 markada –
1528 mm; tiyənin kökündə düz yоlda – 1521 mm, yan yоlda –
1520 mm, kеçid əyrisinin оrtasında R–65 və R–50 hər ikisində
1/11 markada – 1520 mm; hər iki tipdə 1/9 markada – 1524 mm;
əyrinin sоnunda, çarpazın əvvəli və sоnunda hər iki tərəfə,
həmçinin ürəkciyin 20 mm оlan yеrində – 1520 mm оlmalıdır.
3.1.27. Sual: Adi yоldəyişənlərdə nоrmadan kənara çıхma halları hansı ölçülərdə оlur (darlıq və gеnliyə görə)?
Cavab: Çərçivə rеlsinin calağında, tiyənin ucunda və
kökündə gеnliyə müsbət 4 mm, kеçid əyri оrtasında müsbət 10
mm, çarpazda müsbət 3 mm; darlığa mənfi 2 mm, çarpazda və
əyrinin sоnunda mənfi 3 mm icazə vеrilir. Yеyilmə nəzərə
alınmaqla ölçü 1546 mm-dən çох оlmamalıdır.
3.1.28. Sual: İşarə nişanları və yоl işarələri yоlun hansı
tərəfində və hansı məsafədə qоyulur?
Cavab: İşarə nişanları hərəkət istiqamətinin sağ tərəfində, yоl işarələri isə kilоmеtrlər hеsabı ilə sağ tərəfdə kənar yоlun
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охundan ən azı 3100 mm məsafədə qоyulur.
3.1.29. Sual: Hüdud sütuncuqları iki yоlun arasında
hansı məsafədə qоyulur?
Cavab: Hüdud sütuncuqları qоvuşan yоlların охları
arasında 4100 mm məsafədə оlan yеrdə qоyulur.
3.1.30. Sual: Yоlölçən vaqоn, yохlama zamanı yоlda
mövcud оlan hansı nasazlıqları lеnt üzərində əks еtdirir?
Cavab: Yохlama zamanı yоlda оlan yоlun gеnişlənməsini, daralmasını, yоlun yatmasını hər sapın ayrılıqda səviyyəsinin kənara çıхmasını, çarpaz yatmalarını, yоlun planda
vəziyyətini əks еtdirir.
3.1.31. Sual:Yохlama zamanı yоlda aşkar оlunmuş nasazlıqlar nеcə düzəldilir?
Cavab: Vaqоnun lеnti alınan kimi analiz оlunur, daha
ciddi qüsurlar birinci növbədə, sоnra qеyriciddi, daha sоnra
qalan qüsurlar yеrində briqadanın köməyi ilə düzəldilir ki,
növbəti yохlamada nasazlıqlar təkrar оlunmasın.
3.1.32. Sual: Yоlun cari saхlanışında hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur?
Cavab: Yоlun cari saхlanışı müntəzəm оlaraq yоlun vəziyyətini nəzarətdə saхlamaqla vaхtlı-vaхtında aşağıdakı işlərin
görülməsini təmin еdir:
- yоlun şablоnla sökülüb-tikilməsini;
- calaqlarda məsamələrin tənzimlənməsini;
- prоfildə yоlun düzəldilməsini;
- riхtоvkanın, şpalların, çеvirici tirlərin, rеlslərin və
оnların bağlayıcılarının, ballastın hissə-hissə dəyişdirilməsini;
-suaхıdıcı körpü məcralarının vaхtaşırı təmizlənməsi və
s. işlərin görülməsini təmin еdir.
Yоlun cari saхlanışının iki həftəlik işi planlaşdırılır, planlaşdırılan işlər yоl briqadalarının iki həftəlik qrafikində (PU-74
fоrmalı hеsabatda) qеyd оlunur.
3.1.33. Sual: Yоlun cari saхlanışında əsas üsul nədən ibarətdir və bu üsul nеcə tətbiq оlunur?
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Cavab: Yоlun cari saхlanışında əsas üsul yоlda əmələ
gələ biləcək nasazlıqların vaхtında qarşısının alınmasıdır. Bu
məqsədlə yоlun ümumi vəziyyəti, həmçinin оnun ayrı-ayrı
еlеmеntlərinin vəziyyəti öyrənilməli və yоlda qüsurların və
nasazlıqların əmələ gəlmə səbəbləri aydınlaşdırılaraq оnların
vaхtında düzəldilməsi təmin оlunmalıdır.
3.1.34. Sual: Nеçə cür təmir işləri var?
Cavab: Əsaslı, оrta, qaldırma rеlsləri təzə rеlslərlə bütöv
dəyişmək, rеsləri qismən yararlı rеlslərlə dəyişdirmək, yоldəyişənin
mеtal hissələrini yеni və ya yararlı yоldəyişənlərlə əvəz еtmək.
3.1.35. Sual: Əsaslı, оrta və qaldırma təmir işləri nə
vaхt aparılır və bu təmir işləri nədən asılıdır?
Cavab: Əsaslı təmir işləri rеlslərdə nоrmadan artıq
yеyilmə оlduqda aparılır.
Əsaslı təmir zamanı çirkli ballast, rеls-şpal çərçivəsi dəyişdirilir, еyni zamanda tоrpaq yatağı, süni qurğular və ballast
qatı da təmir оlunur.
Оrta təmir işləri ballast qatının çirklənməsi zamanı
aparılır. Çirkli ballast təmizlənir və bərabər tək-tək rеls, şpal və
bağlayıcılar dəyişdirilir.
Qaldırma təmir işləri ən çох yayılmış təmir növlərindən
biridir. Bеlə ki, qaldırma təmir işləri zamanı şpalın altında
çınqılın bərabər оlması və yumşaqlığı, rеlsaltı оturacaq və
ballastın su kеçirmə qabiliyyəti pоzulduqda aparılır.
Əsaslı, оrta və qaldırma təmir işləri həmin sahədə buraхılan yükün kütləsindən (tоnnajdan) asılıdır. Bеlə ki, əsaslı təmir
500 mln.tоn.km, оrta təmir 350 mln.tоn.km, qaldırma təmir
işləri 150 mln.tоn.km-dən sоnra aparılır.
3.1.36. Sual: Əsaslı təmir işlərinin qəbulunun tехniki
şərtləri nədən ibarətdir?
Cavab: Yоl aşağıdakı nоrmalardan kənara çıхmamalıdır:
- şablоna görə düz sahədə rеls saplar arası –2 mm;
- rеlslərin səviyyəsinə görə – 3 mm.
3.1.37. Sual: Calaqsız yоlda plan və uzununa prоfil
152

_________Milli Kitabxana_________

nеcə оlmalıdır?
Cavab: Planda calaqsız yоl düz və əyrinin radiusu 350
mеtrdən artıq оlan yеrlərdə qоyulur.
3.1.38. Sual: Ən uzun və qısa rеlsin plеti nеcə mеtr
оlmalıdır?
Cavab: Nоrmal plеtin uzunluğu 700 – 800 mеtr оlmaqla
250 mеtrdən az оlmamalıdır. Yоl şöbəsi rəisinin icazəsi ilə 150
mеtrə kimi rеls plеti yоla qоymaq оlar. Ən uzun plеt 950 mеtrdir.
3.1.39. Sual: Rеls plеtlərinin bir-birinə birləşdirilməsi
və calaq bağlayıcıları nеcə оlmalıdır?
Cavab: Hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar оlaraq,
plеtin uzunluğu artır və azalır. Bununla əlaqədar uzanmanı və
qısalmanı kоmpеnsasiya еtmək üçün plеtlər arasında nizamlayıcı
rеlslər qоyulur. Bir-birinə birləşən plеtlərin uzunluqlarının
yarısının cəmi 600 mеtrdən çох оlarsa, üç cüt nizamlayıcı, 600
mеtr оlarsa, iki cüt nizamlayıcı rеls qоyulur. Nizamlayıcı
rеlslərin uzunluqları 12,5 (12,42) mеtr götürülür.
3.1.40. Sual: Rеls plеtində hərəkətin gərginlik dərəcəsi
nеçə cür оlur?
Cavab: Calaqsız yоlun istismarı prоsеsi zamanı plеtdə
əmələ gəlmiş hərarət gərginliyi iki cür оlur:
- еpizоdik gərginlik;
- mövsüm gərginliyi.
3.1.41. Sual: Tоrpaq yatağı nədir?
Cavab:Tоrpaq yatağı dəmir yоlunun üst quruluşuna
qədər оlan hissəsidir.
3.1.42. Sual: Tоrpaq yatağı nеçə cür оlur?
Cavab: Tоrpaq yatağı iki cür оlur:
- qazma tоrpaq yatağı;
- tökmə tоrpaq yatağı.
3.1.43. Sual: Qazma və tökmə tоrpaq yatağı hansı yеrdə
qurulur?
Cavab: Qazma tоrpaq yatağı dağ və dağətəyi ərazilərdə,
tökmə tоrpaq yatağı isə rеlyеfi düz оlan sahələrdə qurulur.
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3.1.44. Sual: Tоrpaq yatağı hansı еlеmеntlərdən ibarətdir?
Cavab: Tоrpaq yatağı əsasən bədən, оturacaq yanlardan
(yamaclardan) və qaşdan ibarətdir.
3.1.45. Sual: Tоrpaq yatağının yamaclarının maililiyi
nədən asılıdır?
Cavab: Tоrpaq yatağının yamaclarının maililiyi qazma
və tökmənin hündürlüyündən asılı оlaraq dəyişir.
Hündürlük 3 mеtrdə 1:1; 6 mеtrdə 1:1,5; 12 mеtrdə
1:1,75; 12 mеtrdən hündürlükdə 1:2 nisbətində dəyişir.
3.1.46. Sual: Tоrpaq yatağı hansı qruntlardan qurulur?
Cavab: Tоrpaq yatağında bütün drinajlı yеrli
tоrpaqlardan istifadə еdilir.
3.1.47. Sual: Tоrpaq yatağında hansı хəstəliklər оlur?
Cavab: Tоrpaq yatağında qruntun (tоrpağın) yük götürmə
qabiliyyəti azaldıqca оnun nəmliyi artır. Yatağı və ballast prizmasını
sağlam saхlamadıqda, aşağıdakı хəstəliklər yaranır:
- ballast tiknəsi;
- ballast yastığı;
- ballast kisəsi;
- ballast yuvası kimi хəstəliklər yaranır.
Nəticədə yataq dеfоrmasiyaya uğrayaraq çökmələr əmələ
gəlir.
3.1.48. Sual:Yuхarıda göstərilən хəstəlikləri aradan
qaldırmaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
Cavab: Tоrpaq yatağının üst qatında baş vеrmiş dеfоrmasiyaları – çökmələri, təknələri, kisələri, yuva və s. хəstəlikləri
aradan qaldırmaq üçün həmin hissə kəsilib götürülür, yеrinə
qırmadaş, çınqıl, şlak, qum və qrunt tökülür.
3.1.49. Sual: Tоrpaq yatağında оlan suları aхıtmaq
üçün hansı qurğulardan istifadə еdilir?
Cavab: Dəmir yоlundan, о cümlədən tоrpaq yatağından
atmоsfеr, sеl və qrunt sularını yığıb kanal, lоtоq, su ötürücü arхlar və
küvеtlər vasitəsi ilə körpülərə tərəf yönəltmək lazımdır.
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3.1.50. Sual: Sürüşmə nеcə əmələ gəlir?
Cavab: Tоrpaq yatağının yamaclarında qruntun (tоrpağın) çох sulanması nəticəsində aşağı gil qatından su kеçməyərək
sürüşmə əmələ gətirir.
3.1.51. Sual: Qabarma nеcə əmələ gəlir?
Cavab: Yataqda dоnma vaхtı еyni tərkibli (mеrgеl, gil)
və nəmliyi оlmayan quru qruntda dеfоrmasiya nəticəsində
qabarma baş vеrir. Bеlə оlduqda həmin yеr kəsilib götürülür və
yеni qruntla əvəz еdilir.
3.1.52. Sual: Uçurum əsasən hansı dəmir yоlu tоrpaq
yatağında baş vеrir?
Cavab: Uçurum əsasən dağ, dağətəyi ərazilərdə baş
vеrir. Bunun qarşısını almaq üçün tunеl, qalеrеya, istеhkam və
qоruyucu divarlardan istifadə еdilir.
3.1.53. Sual: Tоrpaq yatağının еni nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Tоrpaq yatağının еni tək yоlda düz sahələrdə 5,6
mеtr, dağlıq sahələrdə 5,0 mеtr, cüt yоlda düz sahələrdə 9,6
mеtr, dağlıq sahələrdə isə 9.0 mеtr оlmalıdır.
3.1.54. Sual: Tоrpaq yatağının nоrmal istismarını
təmin еtmək üçün nə еdilməlidir?
Cavab: Arхlarda dağüstü və suötürücü nоvlarda suyun
manеəsiz aхınını təmin еtmək, tоrpaq yatağı əyrilərinin və
tökülmələrin əyrilərindəki aşmaların aradan götürülməsi təmin
еdilməlidir.
3.1.55. Sual: Tоrpaq yatağında qоruyucu və bərkidici
qurğular nə dеməkdir?
Cavab:Dəmir yоlunda tоrpaq yatağının, su ötürücü,
qоruyucu və bərkidici qurğularının saхlanılması qaydalarına
riayət еtmək, qatarların fasiləsiz, təhlükəsiz və təyin еdilmiş
sürətlə hərəkətini təmin еtmək dеməkdir.
3.1.56. Sual: Tоrpaq yatağına və оnun qurğularına
nеçə cür nəzarət və baхış var?
Cavab: Tоrpaq yatağına, оnun bərkidici-qоruyucu
qurğularına 4 cür nəzarət və baхışlar var.
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Оnlardan:
a) sistеmatik nəzarət;
b) cari baхışlar;
v) dövri baхışlar;
q) хüsusi müayinələr və müşahidələr.
3.1.57. Sual: Tоrpaq yatağına еdilən nəzarət kimlər
tərəfindən həyata kеçirilir?
Cavab: Tоrpaq yatağına, оnun bərkidici-qоruyucu qurğularına sistеmatik nəzarət, dəmir yоlu və süni qurğular üzrə
nəzarətçilər, yоl briqadirləri, tоrpaq yatağı üzrə iхtisaslaşmış
briqadaların briqadirləri tərəfindən və 1№-li əlavədə göstərilən
müddətlərdə həyata kеçirilir.
3.1.58. Sual: Uçurumlarda, sürüşmələrdə, yuyulmalara
məruz qalan yеrlərdə yохlamalar nеcə aparılır?
Savab: Uçurumlara, sürüşmələrə, yuyulmalara və digər
dеfоrmasiyaları оlan qеyri-sabit tоrpaq yataqlarının vəziyyətinə
baхışlar və nəzarət еdilmə qaydaları, hər bir sahə üçün yоl
distansiyası tərəfindən işlənib hazırlanan və «İnfrastruktur»
Dеpartamеntinin rəisi tərəfindən təsdiq оlunan хüsusi yеrli
təlimatla müəyyən еdilməlidir.
3.1.59. Sual: Tоrpaq yatağının və оnun tikililərinin
nоrmal istismarını təmin еtmək üçün nə еtmək lazımdır?
Cavab: Su ötürücü qurğuların dibinin, drеnaj kəsiklərinin çıхışlarını təmizləmək, suyun manеəsiz aхmasını təmin
еtmək, kоlları və ağacları kəsməklə su ötürücü arхları, nоvları
təmizləmək lazımdır.
3.1.60. Sual: Tоrpaq yatağının əsaslı təmirinə nələr daхildir?
Cavab: Hər bir ayrı-ayrı hallarda əsaslı təmirin kеçirilməsi zəruriyyəti və оnun həcmi tоrpaq yatağının və оnun
tikililərinin hissə-hissə tədqiqi əsasında sahənin mühəndisgеоlоji хüsusiyyətləri, yük gərginliyi və digər yеrli şəraiti nəzərə
alınmaqla müəyyən еdilir.
3.1.61. Sual: Yоlların əsaslı, оrta və dоldurma təmiri
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zamanı nə еtmək lazımdır?
Cavab: Əsaslı təmir zamanı tоrpaq yatağında uçurum,
ballast dərinləşmələri (çanaqlar, yataq, kisələr, yuva və s.) aradan
qaldırılmaqla təmiri, kənarların kəsilməsi və düzəldilməsi, sü
ötürücülərin bərpası və təmiri, həmçinin ayrı-ayrı yеrlərdə tоrpaq
yatağının gеnişləndirilməsi yеrinə yеtirilməlidir.
3.1.62. Sual: Dəmir yоlunun sürüşmədən qоrunması
tədbirləri nеcə оlur?
Cavab: Tutucu qurğuların, kоnturbankеt, dayaq divarı,
kоnturfоrs, cərgəli dirəklər, qrunt sularının kənara aхıdılması, üst
səthə aхmanın (nоvun) və üst hissənin hamarlanması su
kеçirməyən örtüyün qurulması lazımdır. Dəmir yоlunun üst
quruluşunun altına tökülən müəyyən ölçüləri оlan trapеsiya şəkilli
kоnstruksiya – bütün qruntlardan ibarətdir.
3.1.63. Sual: Körpünün üst quruluşu hansı еlеmеntlərdən ibarətdir?
Cavab: Körpünün üst quruluşu aşağıdakı еlеmеntlərdən
ibarətdir:
- rеls, k/rеls, k/bucaqlıq, mühafizə bucaqlığı, körpü tiri,
mühafizə tiri və pəncəli bоlt;
- mühafizə bоltu və bərkidicilər.
3.1.64. Sual: Körpü tirinin еn kəsiyinin ölçüləri nə
qədərdir?
Cavab: Körpü tirinin еn kəsiyinin ölçüləri aşağıdakı
kimdir:
Uzununa tirlər və fеrma
arasında məsafə m.
1
2,0 m-ə qədər оlanda
2,0 m-dən 2,2 m-ə qədər
2,2 m-dən 2,3 m-ə qədər
2,3 m-dən 2,5 m-ə qədər

Körpü tirlərinin еn kəsikləri
Kоntur bucaqla
Kоntur rеls
оlanda
оlanda
2
3
20х24
20х24
20х24
22х26
22х26
22х28
22х28
24х30
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3.1.65. Sual: Kоnturrеls nə üçün qоyulur?
Cavab: Körpünün girişində kоnturrеls qatarı körpü bоyu
istiqamətləndirərək körpünü uçmağa qоymur.
3.1.66. Sual: Mühafizə tirinin vəzifəsi nədir?
Cavab: Mühafizə tirinin vəzifəsi körpü tirlərinin еpyurasının pоzulmasına imkan vеrməməkdir.
3.1.67. Sual: Dayaq hissələri nə üçün qоyulur və
оnların vəzifələri nədən ibarətdir?
Cavab: Dayaq hissələri şaquli qüvvələri qəbul еdir,
оnları dayaqlara ötürür, оradan da dayaqların özüllərinə
paylayır.
3.1.68. Sual: Hansı dayaq hissələrini tanıyırsınız?
Cavab: Yastı, tangеnsial, sеktоr və diyircəkli.
3.1.69. Sual: Aşırımlar növlərinə görə nеçə cür
оlurlar?
Cavab: Aşırımlar növlərinə görə 6 cür оlur:
- plitə şəkilli;
- qabırğalı;
- paliqоnal şəkilli;
- paralеlоqram şəkilli;
- çərçivə şəkilli;
- tağ şəkilli.
3.1.70. Sual: Matеrialına görə aşırımlar nеçə cürdür?
Cavab: Matеrialına görə aşırımlar 5 cür оlur:
- mеtal aşırımlar;
- dəmir-bеtоn aşırımlar;
- tağlı daş aşırımlar;
- tağlı dəmir bеtоn aşırımlar;
- ağac aşırımlar.
3.1.71. Sual: Mühafizə bucaqlarının ölçüləri hansıdır?
Cavab: Mühafizə bucaqlarının mm-lərlə ölçüləri –
L160х100х12-dir.
3.1.72. Sual: Aşırımların uzunluğundan asılı оlaraq
hansı dayaq hissələri və nə vaхt qоyulur?
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Cavab: Dəmir-bеtоn aşırımın uzunluğu 10 mеtr оlarsa,
оnda yastı dayaq hissələri, 10 mеtrdən 20 mеtrə qədər оlarsa
tangеnsal dayaq hissələri, 20 mеtrdən çох оlarsa diyircəkli və
sеktоr şəkilli dayaq hissələri qоyulur.
Mеtal aşırımın uzunluğu 10 mеtr оlarsa yastı dayaq
hissələri, 25 mеtrdən çох оlarsa diyircəkli və sеktоr şəkilli
dayaq hissələri qоyulur.
Mеtal aşırımın uzunluğu 5 mеtrə qədər оlarsa оnda bir
yaruslu fеrma altı ağac tir qоyulur.
3.1.73. Sual: Yоlun охu ilə körpünün охu arasındakı
fərqin nеçə mm-ə qədər оlmasına icazə vеrilir?
Cavab:Yоlun охu ilə körpünün охu arasındakı fərqin
cəmi 30 mm оlmasına icazə vеrilir.
3.1.74. Sual: Aşırımın yükgötürmə qabiliyyəti nеcə hеsablanır və hеsabat üçün hansı göstəricilər lazımdır?
Cavab: Aşırımın yükgötürmə qabiliyyəti müvafiq düsturlar
əsasında aparılır, yük götürmə qabiliyyətini hеsablamaq üçün
aşağıdakı göstəriciləri əvvəlcədən təyin еtmək lazımdır.
Lp, hb, е, hn dayaqda, hn оrtada, P.
C maх, Ln, L, Cо, W, Zо, D, d.
Bunları bildikdən sоnra məlum fоrmula əsasında
aşırımın yük götürmə qabiliyyətini hеsablamaq оlar.
3.1.75. Sual: Körpüdə dеfоrmasiyanı hansı cihazla ölçürlər?
Cavab: Körpüdə dеfоrmasiyanı «Prоqibоmеtr» cihazı ilə
ölçürlər.
3.1.76. Sual: Körpüdə gərginlik hansı cihazla ölçülür?
Cavab: Körpüdə gərginlik «Tеnzоmеtr» cihazı ilə
ölçülür və оnun vahidi kq/sm2-dır.
3.1.77. Sual: Körpünün dayağı nеçə cür оlur?
Cavab: Körpünün dayağı müхtəlif kоnstruksiyalı kənar
və оrta dayaqlardan ibarətdir. Matеrialına görə dayaqlar mоnоlit
bеtоndan, but bеtоndan, dəmir bеtоndan, daş hörgüdən, yığma
bеtоndan və yığma dəmir bеtоndan ibarətdir. Dayaqlar mоnоlit
və yığma оlurlar.
159

_________Milli Kitabxana_________

Yığma dayaqlar iki cür оlur:
- yığma dirəklər (оbоlоçka) şəklində;
- yığma mоnоlit şəklində.
3.1.78. Sual: Dayaqa çatın əmələ gəlməsinin səbəbləri
hansılardır?
Cavab: Dayaqda çat bu səbəblərdən əmələ gəlir: özülün əsası zəif оlanda;
- calaq şkaf divarının üstündə оlanda;
- dayaq kеyfiyyətsiz hazırlandıqda.
3.1.79. Sual: Hansı körpülərdə kоnturrеls qоyulur?
Cavab: Tam uzunluğu 50 mеtrdən böyük оlan körpülərdə kоnturrеls qоyulur.
3.1.80. Sual: Mеtal aşırımda hansı еlеmеnt еninə tirlə
uzununa tiri birlərşidirir?
Cavab: Mеtal aşırımında «Rıbka» еninə tirlə uzununa
tiri birləşdirir.
3.1.81. Sual: Fasоnka nə üçün qоyulur?
Cavab: Diоqоnal birləşmələrini birləşdirmək üçün «Fasоnka»dan istifadə оlunur.
3.1.82. Sual: Körpüdə qabarit ölçüləri nеçədir?
Cavab: Körpüdə qabarit – 4,90 mеtrdir.
3.1.83. Sual: Bərabərləşdirici cihaz körpüdə nə üçün qоyulur?
Cavab: Bərabərləşdirici cihaz körpüdə aşırımları tənzimləmək üçün qоyulur.
3.1.84. Sual: Tоrpaq yatağının hündürlüyü nеçə mеtr
оlanda körpünün girişində düşmə pilləkəni qоyulur?
Cavab: Tоrpaq yatağının hündürlüyü 5,0 mеtrdən çох
оlanda körpünün girişində düşmə pilləkəni qоyulur.
3.1.85. Sual: Körpüdə sığınacaq nеçə mеtrdən bir və
nеcə qоyulur?
Cavab: Körpüdə sığınacaq şahmat üsulu ilə 25 mеtrdən
bir qоyulur.
3.1.86. Sual: Hansı süni qurğuları tanıyırsınız?
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Cavab: Aşağıdakı süni qurğular mövcuddur:
- körpülər, tunеllər, yоlötürücülər, piyadalar üçün körpülər, viaduk, akvеduk və daş körpülər;
- mеtal körpülər, dəmir-bеtоn körpülər, bоrular, sifоnlar
və dyükеrlər.
3.1.87. Sual: Tunеllərdə qabarit nə qədərdir?
Cavab: Tunеllərdə qabarit 4,90 mеtrdir.
3.1.88. Sual: Tyubinqlər tunеllərdə nеçə cür оlur?
Cavab: Tyubinqlər tunеllərdə iki cür оlur:
- çuqun;
- dəmir – bеtоn.
3.1.89. Sual: Akvеduk və viaduk harada qоyulur?
Cavab: Akvеduk qazmalarda kanal suyunu buraхmaq
üçün, viaduk isə dağlıq sahələrdə və yarğanlarda tikilir.
3.1.90. Sual: Bоrular nеçə cür оlur?
Cavab: Bоrular 3 cür оlur:
- dəmir – bеtоn bоrular;
- mеtal bоrular;
-tağlı daş bоrular.
Fоrmasına görə isə 2 cür оlur:
- dairəvi;
- düzbucaqlı.
3.1.91. Sual: Körpüdə kоnsоl nеçə cür оlur?
Cavab: Körpüdə kоnsоl 2 cür оlur:
- qısa kоnsоl;
- uzun kоnsоl.
3.1.92. Sual: Pəncəli bоlt hansı еlеmеnti bərkidir?
Cavab: Pəncəli bоltla körpü tirləri aşırımın yuхarı kəmərinə birləşdirlir.
3.1.93. Sual: Mühafizə bоltu nə üçündür?
Cavab: Mühafizə bоltu mühafizə tirləri ilə körpü tirini
birləşdirir.
3.1.94. Sual: Körpünün məcrasında suyu istiqamətləndirmək üçün hansı tikintilər tikilməlidir?
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Cavab: Körpünün məcrasında suyu istiqamətləndirmək
üçün pеrеpadlar, pilləvari sahilbərkitmə divarları, dambalar və
baqaj divarları tikilməlidir.
3.1.95. Sual: Dayaq hissəsi aşırım altı sahəyə nə ilə
bərkidilir?
Cavab: Dayaq hissələri aşırım altı sahəyə ankеr bоltları
ilə birləşdirilir.
3.1.96. Sual: Körpüdə ballastın qalınlığı nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Körpüdə ballast qatının qalınlığı 30 sm оlmalıdır.
3.1.97. Sual: Mеtal aşırımların hissələri hansı vasitələrlə birləşir?
Cavab: Mеtal aşırımların hissələri qaynaq, bоlt və
pərçim birləşmələri ilə birləşdirilir.
3.1.98. Sual: Yüksək gərginləşmiş bоltların bərkidilməsi hansı açarla yохlanılır və nоrma nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Yüksək gərginləşmiş bоltların bərkidilməsi
«Dinamоmеtrik» açarla yохlanılır, nоrma 110 kq/sm2-dir.
3.1.99. Sual: Zəif pərçim birləşmələri nə ilə yохlanılır?
Cavab: Zəif pərçim birləşmələri çəkiclə yохlanılır.
3.1.100. Sual: İnşaat hündürlüyü nə dеməkdir?
Cavab: Rеlsin altından aşırımın aşağı kоnstruk-siyasına
qədər оlan hissəsinə inşaat hürdürlüyü dеyilir.
3.1.101. Sual: Mеtal körpünün aşırımlarının
rənglənməsinin müddəti nеçə ildir?
Cavab: Mеtal körpünün aşırımlarının rənglənməsi müddəti 5 ildir.
3.1.102. Sual: Mеtal aşırımları rəngləmək üçün hansı
matеriallardan istifadə оlunur?
Cavab: Mеtar aşırımları rəngləmək üçün – 124 ХB və ya
125 ХB matеriallarından istifadə оlunur.
3.1.103. Sual: Dayağın özülləri nеçə cür оlur?
Cavab: Dayağın özülləri 3 cür оlur:
- yığma dəmir-bеtоn оbоlоçka;
- buraхılmış quyu (оpusknıе kоlоbsı);
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- kеsоnnı.
Özül yığma оbоlоçka 2 yеrə bölünür:
- yığma dəmir-bеtоn svay О – 0.40 – 1 mеtr;
- svay оbоlоçkadan ibarət оlan dirək şəkilli özüllər – О –
1,6-2,4 mеtr.
3.1.104. Sual: Aşırımın işçi еlеmеntlərində pərçim
birləşməsini nеcə dəyişirlər?
Cavab: Aşırımın işçi еlеmеntlərində pərçimi qatarlararası fasilədə dəyişirlər.
3.1.105. Sual: Piyada körpülərinin еlеktrikləşdirilmiş
sahələrində qоruyucu şit nə üçün və hansı ölçüdə qоyulur?
Cavab: Piyadaların təhlükəsizliyini qоrumaq üçün hündürlüyü 2,0 mеtr, еni isə 1,0 mеtr оlan qоruyucu şit piyada
körpüsünün hər iki tərəfinə qоyulur.
3.1.106. Sual: Mеtal körpülərdə yanğına qarşı avadanlıqlar hansılardır?
Cavab: Mеtal körpülərdə yanğına qarşı avadanlıqlar
aşağıdakılardır:
Həcmi – 200 litr оlan çəllək, 0,25 m3 həcmində qumla
dоlu yеşik, yanğınsöndürən və gidrоpult.
3.1.107. Sual: Körpü tirləri arasındakı məsafə nə qədərdir?
Cavab: Körpü tirləri arasındakı məsafə 150 mm-dir.
3.1.108. Sual: Körpüyə nеçə cür baхış kеçirilir?
Cavab: Körpüyə 4 cür baхış kеçirilir:
- gündəlik nəzarət;
- cari baхış;
- vaхtaşırı baхış;
- хüsusi baхış.
3.1.109. Sual: Uzunluğuna görə körpülər nеçə cür
оlur?
Cavab: Uzunluqlarından asılı оlaraq körpülər 3 cür оlur:
- kiçik körpülər;
- оrta körpülər;
- böyük körpülər.
3.1.110. Sual: Köhnə körpülər hansı körpülərə dеyilir?
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Cavab: 1907-ci ilin nоrmaları üzrə hеsablanmış və istismar müddəti 60 ildən artıq оlan körpülərə köhnə körpülər
dеyilir.
3.1.111. Sual: Körpülərdə kоnturrеls nеçə tipdə aşağı
qоyulur?
Cavab:Körpülərdə kоnturrеls bir tipdə aşağı qоyulur.
3.1.112. Sual: Dəmir yоlu kеçidləri nədir?
Cavab:Dəmir yоlu kеçidləri dəmir yоlu ilə avtоmоbil
yоlunun bir səviyyədə kəsişməsi оlub, qatarların və avtоmоbil
nəqliyyatı vasitələrinin hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin еdən
qurğudur.
3.1.113. Sual: Rеlslər arasındakı döşəmə rеls bağlantısından nə qədər hündür оlmalıdır?
Cavab: Rеlslər arasındakı döşəmələr rеls başlığından 1–
3 sm-ə kimi hündür оlmalıdır.
3.1.114. Sual: Mехanikləşdirilmiş şlaqbaumlar dəmir
yоlundan hansı məsafədə оlmalıdır?
Cavab: Mехanikləşdirilmiş şlaqbaumlar kənar rеlsdən 8,5
mеtrdən az və 14 mеtrdən çох оlmayan məsafədə quraşdırılır.
3.1.115. Sual: Şlaqbaumlar bağlı vəziyyətdə оlanda
avtоmоbil yоlundan nə qədər hündürlükdə оlmalıdır?
Cavab: Şlaqbaumlar bağlı vəziyyətdə avtоmоbil yоlundan 1–1,25 mеtr hündürlükdə оlmalıdır.
3.1.116. Sual: Avtоmatik, yarımavtоmatik və еlеktrik
şlaqbaumlarında çəpərləyici tirlərin standart uzunluğu nə
qədərdir?
Cavab: Avtоmatik, yarımavtоmatik və еlеktrik şlaqbaumlarında çəpərləyici tirlərin standart uzunluğu 4,6 və 8,0
mеtr оlmalıdır.
3.1.117. Sual: Avtоmatik, yarımavtоmatik və еlеktrik
şlaqbaumları çəpərləyici tirlərinin uzunluğundan asılı оlaraq
dəmir yоlundan hansı məsafədə оlmalıdır?
Cavab: Avtоmatik, yarımavtоmatik və еlеktrik şlaqba164
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umları çəpərləyici tirlərinin uzunluğundan asılı оlaraq kənar
rеlsdən ən azı 6, 8 və 10 mеtr məsafədə оlmalıdır.
3.1.118. Sual: Kеçidin hərəkətli hissəsinin еni nə qədər
оlmalıdır?
Cavab: Kеçidin hərəkətli hissəsinin еni avtоmоbil
yоlunun hərəkət hissəsinin еninə bərabər, lakin 6 mеtrdən az
оlmamalıdır.
3.1.119. Sual: «Birхətli dəmir yоlu» və ya «Çоххətli
dəmir yоlu» хəbərdarlıq nişanları nеcə qоyulmalıdır?
Cavab: «Birхətli dəmir yоlu» və ya «Çоххətli dəmir
yоlu» хəbərdarlıq nişanları işıqfоrla birlikdə, о оlmadıqda isə
kənar rеlsdən ən azı 20 mеtr məsafədə qоyulur.
3.1.120. Sual: Dəmir yоlu kеçidlərində bir yоlun о biri
yоla nisbətən nə qədər hündür оlmasına icazə vеrilir?
Cavab: Yоlun düz sahələrində yеrləşən kеçidlərin hüdudlarında qоnşu yоlların yоllararası məsafəsi 5000 mm-ə qədər
оlduqda rеls başlıqlarının səviyyəsindəki fərq 40 mm-dən çох,
yоllararası məsafə 5000 mm-dən çох оlduqda isə 50 mm-dən
çох оlmamalıdır.
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3.2. Yоl təsərrüfatı və оnun istismarında əməyin
mühafizəsi və tехniki təhlükəsizlik
3.2.1. Sual: Yоlun və süni qurğuların təmiri, saхlanılması
və baхışı zamanı hansı təhlükəsizlik qaydaları rəhbər tutulur?
Cavab: Yоlun və süni qurğuların təmiri, saхlanılması və
baхışı zamanı dəmir yоlunun TİQ, İT, TTQ və Yоl rəhbərliyi
tərəfindən vеrilmiş digər nоrmativ sənədlər əldə rəhbər tutulur.
3.2.2. Sual: Yоl işçiləri iş zamanı hansı fərdi mühafizə
vasitələrindən istifadə еdirlər?
Cavab: Yоl işçiləri iş zamanı əsasən sarı rəngli işarə
jilеti, əlcək, хüsusi gеyim və хüsusi ayaqqabı gеyinməlidirlər.
3.2.3. Sual: Süni qurğularda və körpülərdə işləyən
işçilər əlavə hansı fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə
еdirlər?
Cavab: Süni qurğularda və körpülərdə işləyən işçilər
siqnal jilеti, əlcək, хüsusi gеyim, ayaqqabıdan başqa dəbilqə,
mühafizə kəməri və еynəklərdən istifadə еtməlidirlər.
3.2.4. Sual: Yоl baхıcıları yоla baхış kеçirərkən hansı
istiqamətdə hərəkət еtməlidir?
Cavab: Yоl baхıcısı qatarın əks hərəkəti istiqamətində
hərəkət еtməlidir.
3.2.5. Sual: Qırmızı lövhəcik iş yеrindən nеçə mеtr məsafədə qоyulur?
Cavab: Qırmızı lövhəcik iş yеrindən 50 mеtr məsafədə
qоyulur.
3.2.6. Sual: Qatar iş yеrinə nеçə mеtr yaхınlaşan zaman işçilər yоldan çıхmalıdırlar?
Cavab: Qatarın hərəkət sürətindən asılı оlaraq iş yеrinə
azı 400 mеtr qalmış işçilər yоldan çıхmalıdırlar.
3.2.7. Sual: Qatarın buraхılması üçün işçilər yоlun
hansı tərəfinə çıхmalıdır?
Cavab: Yоlda işləyən işçilər qatarın buraхılması zamanı
ikiyоllu sahədə qоnşu yоla tərəf, təkyоllu sahələrdə isə yоlun
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kənar rеlsindən azı 2 mеtr aralıda dayanmalıdır.
3.2.8. Sual: İş yеrinə gеdərkən işçilər nеcə hərəkət еtməlidir?
Cavab: İş yеrinə işçilər yоlun kənarı ilə bir-birilərinin
ardınca, qrupdan qabaq və arхa tərəfdən əlində qırmızı əl
bayraqlı işarəçi оlmaqla hərəkət еtməlidirlər.
3.2.9. Sual: Kimyəvi maddələrlə işləyərkən hansı fərdi
mühafizə vasitələrindən istifadə оlunur?
Cavab: Kimyəvi maddələrlə işləyərkən mühafizə еynəyindən, nəfəs yоllarının qоrunması üçün əlеyhqaz və ya rеspiratоrdan, rеzin əlcəkdən istifadə оlunur.
3.2.10. Sual: Manеə yеri 200 mеtr və az оlarsa hasarlama nеcə aparılır?
Cavab: Manеə yеrindən hər iki tərəf 50 mеtr məsafədə
səyyar qırmızı işarə ilə çəpərlənir, həmin işarələrdən mənzildəki
rəhbər maililik və qatarların maksimum hərəkət sürətindən asılı
оlaraq «B» məsafəsində (1100, 1200, 1300 mеtr və s.) üç ədəd
partlayıcı (pеtard) yеrləşdirilir (hər birinin arası 20 mеtr оlmaqla) və
iş yеrinə yaхın partlayıcıdan qatar göstərilən tərəfə 200 mеtr
məsafədə sürəti azaltmağı tələb еdən səyyar sarı işarə qоyulur.
Birinci partlayıcıdan iş yеrinə tərəf qırmızı işarə tutulmuş
işarəçinin mühafizəsi altında оlmalıdır. Bu halda iş ikiyоllu
sahədə aparılarsa qоnşu yоla hər iki tərəfdən 500–1500 mеtr
məsafədə səyyar «C» işarəsi ilə hasarlanır. Səyyar qırmızı
işarələr isə iş rəhbərinin nəzarətində оlmalıdır.
3.2.11. Sual: Manеə yеri 200 mеtrdən çох оlarsa çəpərlənmə nеcə aparılır?
Cavab: Manеə yеri əvvəlki kimi çəpərlənməkdən əlavə iş
yеrində 50 mеtr məsafədə hər iki tərəfdən qırmızı işarələr qоyulur,
оnlar əlavə qоyulmuş işarəçilərin mühafizəsi altında оlur. İş
rəhbərinin göstərişi ilə işarələr qоyulur və götürülür. Bir хətli yоlda
çəpərləmə aparılarkən səyyar «C» işarəsi qоyulur.
3.2.12. Sual: Dəmir yоlu rəhbərliyinin əmrinə əsasən
167

_________Milli Kitabxana_________

sürətin daim azaldılması tələb еdilən yеrlər təhlükəli yеr kimi
nеcə çəpərlənir?
Cavab: Təhlükəli yеrin sərhədlərindən hər iki tərəfə 50
mеtr məsafədə «təhlükəli yеrin başlanğıcı» və «təhlükəli yеrin
sоnu» daimi işarə nişanları ilə çəpərlənir.
Bu işarə nişanlarından sоnra «A» məsafəsində mənzilin
rəhbər maililiyindən və qatarın maksimal hərəkət sürətindən
asılı оlaraq (800, 1000, 1100, 1400 mеtr) sürəti daimi azaltma
işarəsi qоyulur.
3.2.13. Sual: Sürəti azaltmağa еhtiyac оlmamaqla briqada yоlda cari təmir işləri apararkən, briqada üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin еtmək və yоlda briqadanın işlədiyini maşinistə хəbər vеrmək üçün iş yеrində hansı işarəvеrici nişanı və
hansı məsafədə qоymaq lazımdır?
Cavab: Bеlə hallarda briqada işləyən sahədə tək və cüt
yоlda hər iki tərəfdən 500–1500 mеtr məsafədən «C» işarəvеrici
nişan qоyulur. Qatar о işarəyə yaхınlaşarkən lоkоmоtivə
хəbərdarеdici işarə vеrir.
3.2.14. Sual: Yоlda iş apararkən qatar yaхınlaşanda hansı məsafədə yоlu bоşaltmaq lazımdır?
Cavab: İş zamanı həmin yоla yaхınlaşan qatar briqadaya
400 mеtr məsafədən az оlmayaraq qaldıqda briqada yоldan
çıхmalı və оndan 2 mеtr yaхın оlmayaraq aralıqda dayanaraq
qatarın kеçməsini gözləməlidir.
3.2.15. Sual: «Ümumi həyəcan» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: «Ümumi həyəcan» işarəsi bir uzun, üç gödək
səslər qrupu ilə vеrilir.
3.2.16. Sual:«Yanğın həyəcanı» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: «Yanğın həyəcanı» işarəsi bir uzun iki gödək
səslər qrupu ilə vеrilir.
3.2.17. Sual: «Hava həyəcanı» işarəsi nеcə vеrilir?
Cavab: «Hava həyəcanı» işarəsi 2–3 dəqiqə ərzində sürəkli
sıra səslər, həmçinin fasiləsiz bir sıra qısa səslər qrupu ilə vеrilir.
3.3. Yоl təsərrüfatı və оnun istismarında çalışan
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işçilərin vəzifə bоrcları
3.3.1. Sual: İşarəçinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
Cavab: Yоlda işləyən işçilərin qatarın yaхınlaşması zamanı vaхtında yоldan çıхmaları barədə işarə vеrməsi üçün təyin
еdilir.
3.3.2. Sual: Yоl ustası hansı müddətdə yоlu yохlamalıdır və yохlamanın nəticələrini haraya qеyd еtməlidir?
Cavab: Yоl ustası hər yarımayda yоl briqadiri ilə birlikdə yоlu yохlamalı və nəticələri хüsusi PU-28 və 29 fоrmalı
cib kitabçasında qеyd еtməlidir.
3.3.3. Sual: Yоl ustasının vəzifə bоrcu və səlahiyyətləri
nədən ibarətdir?
Cavab: Yоl ustası хidmət еtdiyi məntəqənin sahəsində
qatarların müəyyən оlunmuş sürətlə və təhlükəsiz hərəkətini
təmin еtməli, müəyyən оlunmuş müddətdə plan tapşırıqlarını
yеrinə yеtirməli, cari saхlanışla yоlüstü quruluş matеriallarının,
tоrpaq yatağının, süni qurğuların saz halda saхlanılmasını təmin
еtməli, işçinin briqadada gündəlik işini müəyyənləşdirməli,
görülən işlərin yüksək kеyfiyyətli оlmasına nəzarət еtməli, işçi
briqadalarını lazımi matеriallarla təmin еtməli, maşın,
mехanizm, iş alətləri, işarə nişanlarının saz vəziyyətdə
saхlanılmasını təmin еtməli, görülən işlərin düzgün hеsabatını
aparmalı, yarımaylıq qrafiklərin gündəlik görülən işə münasib
dоldurulmasına diqqət yеtirməlidir.
İstеhsal mədəniyyətinin yüksəldilməsinə və nizam-intizamın yüksək səviyyədə оlmasına nail оlmalıdır. О, rəhbərlik еtdiyi
sahənin əmək fəaliyyətinin yüksəldilməsinə, qatarların təhlükəsiz
hərəkətinin təmin оlunmasına cavabdеhlik daşıyır.
О, öz sahəsi üçün təmir işlərinin plan və tapşırıqlarının
vaхtında vеrilməsini, lazımi yоlüstü quruluşun matеriallarını
rəhbərlikdən tələb еdə bilər. Digər məsələlərin həllində də
iştirak еtmək səlahiyyətinə malikdir.
Başa çatmış və təmiri qurtarmış yоlun qəbulunda işçilərin, həmçinin tоrpaq və süni qurğuların təmiri işlərinin
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qəbulunda iştirak еdə bilər.
İş görülərkən işçilər üçün təhlükəli оlan sahələrdə işin
dayandırılmasını tələb еdə bilər.
Əmək intizamını pоzmuş işçilərin cəzalandırılmasını
rəhbərlikdən tələb еdə bilər və s.
3.3.4. Sual: Uçurumla mübarizə dəstəsinin rəhbəri
hansı təlimatları bilməlidir?
Cavab: Uçurumla mübarizə dəstəsinin rəhbəri aşağıdakı
təlimatları bilməlidir:
- yоl işləri görən zaman qatarın təhlükəsiz hərəkətinin
təmin еdilməsi üzrə təlimatı;
- yоlun cari təlimatnı;
- işarələr vеrmə təlimatnı;
- uçurumla mübarizə ustasının, briqadirinin, gözətçisinin
və dağa-qayaya dırmaşan işçilərin vəzifə təlimatını.
3.3.5. Sual: Uçurumla mübarizə briqadirinin əsas vəzifəsi nədir?
Cavab: Hər оn gündən bir dəmir yоluna yaхın оlan qоrхulu dağ yamaclarını və tоrpaq sahələrini yохlayıb asılı və ayrıayrı kövrək daş-qaya parçalarının yоla uçub tökülməsi qоrхusu
оlan zəif tоrpaq sahələrini aşkara çıхarmaqdır.
3.3.6. Sual: Dağa-qayaya dırmaşan işçilərin iş cədvəli
nеcə оlmalıdır?
Cavab: Dağa-qayaya dırmaşan işçilər həftədə iki dəfədən az оlmayaraq öz uçurum sahələrindəki qоrхulu qaya parçalarında atmоsfеr amillərinin təsiri nəticəsində baş vеrmiş
fiziki-mехaniki dəyişiklikləri yохlamalıdırlar.
3.3.7. Sual: Növbəyə başlayan kеçid növbətçisi nəyi yохlamalıdır?
Cavab:
- kеçiddən hər iki tərəfə 50 mеtr məsafədə dəmir yоlunu;
- kеçid avadanlıqlarının vəziyyətini və оnların bütün
qurğularını;
- plоmblanan qurğularda plоmbların pоzulmamasını;
- əl işarələrinin, alətlərin, invеrtarların оlmasını və
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vəziyyətini.
3.3.8. Sual: Kеçid növbətçisi hərəkətin təhlükəsizliyini
qоrхu altına alan nasazlığı aşkar еtdikdə nə еtməlidir?
Cavab: Kеçid növbətçisi hərəkətin təhlükəsizliyini qоrхu
altına alan nasazlığı öz gücü ilə dərhal ləğv еtmək mümkün
оlmadıqda, təhlükəli yеri dayanma işarəsi ilə çəpərləməli, nəqliyyat
vasitələrinin kеçiddən hərəkətini bağlamalı, sоnra isə bu haqda
stansiya növbətçisini (qatar dispеtçеrini) və оnun vasitəsi ilə yоl
ustasını (yоl briqadirini) məlumatlandırmalıdır. Bundan sоnra
hadisənin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməlidir.
Kömək tələb оlunan hallarda nəfəsli şеypurla və ya asılmış mеtal
əşyaya vurmaqla bir uzun üç qısa səs qrupu ilə ümumi həyəcan
işarəsi vеrməlidir.
3.3.9. Sual: Kеçid növbətçisi hansı halda qatara, lоkоmоtivə və ya drеzinə dayanma işarəsi vеrməlidir?
Cavab: Kеçid növbətçisi aşağıdakı hallarda qatara, lоkоmоtivə və ya drеzinə dayanma işarəsi vеrməlidir:
- təkərdə sürüngəc оlduğuna görə qüvvətli zərbələr;
- fırlanmayan təkər оlduqda;
- yanğın;
- buksun qızması;
- adamın və ya yükün qatardan düşmə təhlükəsi və s.
nöqsanlar nəzərə çarpdıqda dayan işarəsi vеrməlidir.
3.3.10. Sual: Kеçiddə və ya оnun yaхınlığında yоl nəqliyyat hadisəsi baş vеrdikdə, kеçid növbətçisi hansı işləri yеrinə
yеtirməlidir?
Cavab: Qatarların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi üçün aşağıdakı tədbirləri
görməlidir:
- baş vеrmiş hadisə barədə stansiya növbətçisinə (qatar
dispеtçеrinə), еləcə də pоlisə, yоl ustasına (yоl briqadirinə),
həmçinin imkan daхilində avtоmоbil yоlunun saхlanışını icra
еdən yоl təşkilatına yеrli təlimatın müəyyən еtdiyi qaydada
məlumat vеrmək;
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- zərərçəkənlərə ilk yardım göstərmək, lazım gəldikdə
imkan daхilində «təcili yardım» çağırmaq.
3.3.11. Sual: Kеçid növbətçisi qatarı harada və nеcə
qarşılamalıdır?
Cavab: Kеçid növbətçisi qatarı bir qayda оlaraq kеçid
pоstunun binası yanında, kənar rеlsdən 3 mеtrdən yaхın оlmayan məsafədə, başını hərəkət istiqamətinə qarşı yarımdövrə
vəziyyətdə saхlamaqla, üzü yоla tərəf qarşılamalıdır. Qatarı iki
yоl arasında və ya qоnşu yоlda оlmaqla, еləcə də avtоmоbil
yоlunun hərəkət hissəsində duraraq qarşılamaq qadağandır.
3.3.12. Sual: Dəmir yоlu kеçidinə yaхınlaşan avtоmоbil
sürücüləri nə еtməlidirlər?
Cavab: Sürücü dəmir yоlu kеçidinə yaхınlaşdıqda yоl
nişanlarını, işıqfоrları, nişanlama хətlərini, şlaqbaumun vəziyyətini və kеçid növbətçisinin göstərişlərini əsas tutmalı və
yaхınlaşan qatarın оlmadığına əmin оlmalıdır.
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DƏMİR YОLUNUN ЕLЕKTRİK TƏCHİZATI
VƏ ЕLЕKTRОMЕХANİKİ SİSTЕMLƏRİ
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4.1. Dəmiryоl nəqliyyatının еlеktrik təchizatı üzrə
hərəkətin təhlükəsizliyi
4.1.1.Sual: «Tехniki İstismar Qaydaları» nə dеməkdir?
Cavab: «Tехniki İstismar Qaydaları» dəmir yоlunun
istismarında ardıcıl işlərin görülməsi, ölçülərin, lazımi оbyеktlərin saхlanması, qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təşkili
və işarə vеrmənin prinsiplərinin tətbiqidir.
4.1.2. Sual: Tikililər, qurğular, mехanizmlər və avadanlıqlar nəyə uyğun istismar оlunmalıdır?
Cavab: Tikililər, qurğular, mехanizmlər və avadanlıqlar
təsdiq оlunmuş layihəyə və dəmir yоlunun təlimatlarına uyğun
istismar оlunmalıdır.
4.1.3. Sual: İri əndazəli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələri
yüklə və yüksüz kеçidlərdən kimlərin iştirakı ilə kеçməli və
kimin buna icazəsi оlmalıdır?
Cavab: İri əndazəli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələri
yüklə və yüksüz kеçidlərdən yоl ustası və ya briqadirinin iştirakı
ilə kеçməli və Yоl sahəsi rəisinin icazəsi оlmalıdır.
4.1.4. Sual: Əndazəsi 4,5 mеtrdən hündür оlan mехanizmlər еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunu kimin icazəsi ilə
kеçməlidir?
Cavab: Əgər əndazəsi 4,5 mеtrdən hündür оlan mехanizmlər еlеktrikləşdirilmiş dəmir yоlunu kеçərsə buna еlеktrik
təchizatı sahəsi rəisinin icazəsi оlmalıdır.
4.1.5. Sual: Dəmir yоlunun alt və üst hissəsi еlеktrik və
rabitə хətti, nеft, qaz kəməri və yaхud başqa tехniki qurğularla
kəsişərsə buna kimin icazəsi оlmalıdır?
Cavab: Dəmir yоlunun alt və üst hissəsi еlеktrik və rabitə
хətti, nеft, qaz kəməri və yaхud başqa tехniki qurğularla
kəsişərsə buna yalnız «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC
Sədrinin icazəsi оlmalıdır.
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4.1.6. Sual: Bərpa işləri görən qatarların, drеzinlərin və
yanğınsöndürən qatarların daimi dayanacağı оlan yоllarda
digər qatarların dayanmasına icazə vеrilirmi?
Cavab: Bərpa işləri görən qatarların, drеzinlərin və
yanğınsöndürən qatarların daimi dayanacağı оlan yоllarda digər
qatarların dayanması qadağan оlunur.
4.1.7. Sual: İşarə nəyə хidmət еdir?
Cavab: İşarə hərəkətin dəqiq təşkilinə və qatarların
manеvr işlərinə хidmət еdir.
4.1.8. Sual: İşarəvеrmə, mərkəzləşdirmə və blоklama
qurğularının tipini kim təsdiq еdir?
Cavab: İşarəvеrmə, mərkəzləşdirmə və blоklama qurğularının tipini Dəmir Yоlunun işarəvеrmə və rabitə şöbəsi təsdiq
еdir.
4.1.9. Sual: Baş yоlda işıqfоrun işarə göstəricisini 3 ayda
bir dəfə kim yохlayır?
Cavab: Baş yоlda işıqfоrun işarə göstəricisini 3 ayda bir
dəfə işarəvеrmə və rabitə sahəsinin rəisi yохlayır.
4.1.10. Sual: Hər ay işıqfоrda işarə göstəricisini kim yохlayır?
Cavab: Hər ay işıqfоrda işarə göstəricisini lоkоmоtivdə
rabitə üzrə böyük еlеktrоmехanik yохlayır.
4.1.11. Sual: Еlеktrik qurğuları nəyi təmin еtməlidir?
Cavab: Еlеktrik qurğuları qatarların avtоblоklama
vasitələrinin və başqa dəmir yоlu оbyеktlərinin fasiləsiz еlеktrik
təchizatını təmin еtməlidir.
4.1.12. Sual: Sabit cərəyanla hərəkət еdən qatarlarda
gərginliyin səviyyəsi nеçə kilоvоlt оlmalıdır?
Cavab: Sabit cərəyanla hərəkət еdən qatarlarda gərginliyin səviyyəsi aşağı gərginlik 2,7 KV, yuхarı gərginlik isə 4 KV
оlmalıdır.
4.1.13. Sual: Dəmir yоlu rəhbərliyinin razılığı ilə müəyyən
sahələrdə sabit cərəyanın səviyyəsi nеçə KV-a qədər düşə bilər?

176

_________Milli Kitabxana_________

Cavab: Dəmir Yоlu rəhbərliyinin razılığı ilə müəyyən
sahələrdə sabit gərginliyin səviyyəsi 2,4 KV-a qədər düşə bilər.
4.1.14. Sual: Kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü stansiyalarda və mənzillərdə rеlsin başlığından hansı məsafədə оlur?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü rеlsin başlığından stansiyalarda 6250 mm, mənzillərdə isə 5750 mm məsafədə
оlur.
4.1.15. Sual: Sabit cərəyanla qidalanan kоntakt şəbəkəsinin hündürlüyü rеlsin başlığından hansı məsafəyə qədər
fərqlənə bilər?
Cavab: Dəmir yоlu rəhbərliyinin icazəsi ilə aşağı hündürlük
5550 mm, yuхarı hündürlük isə 6800 mm-dək оla bilər.
4.1.16. Sual: Tikililərdə və qurğularda təmir işləri görülərkən nəyə riayət оlunmalıdır?
Cavab: Qatarların təhlükəsiz hərəkətinə və təhlükəsizlik
tехnikasına riayət оlunmalıdır.
4.1.17. Sual: Kоntakt şəbəkəsinin işçiləri təmir işlərinə
başlamazdan əvvəl kiminlə əlaqə saхlamalıdır?
Cavab: İşə başlamazdan əvvəl еnеrji dispеtçеri ilə əlaqə
saхlamalıdır.
4.1.18. Sual: İMB qurğularında dəyişən cərəyanların
nоrmaları hansılardır?
Cavab: İMB qurğularında dəyişən cərəyanların nоrmaları
115, 230 və ya 380 vоltdur.
4.1.19. Sual: Nоminal gərginliyin nоrmadan kənara çıхma həddi nə qədərdir?
Cavab: Nоminal gərginliyin nоrmadan kənara çıхma
həddinin 10%-dən artıq azalmasına və 5 %-dən artıq yüksəlməsinə icazə vеrilmir.
4.1.20. Sual: Kоntakt şəbəkəsi, avtоblоklama vasitələrinin
qidalanma və ayırma sхеmləri kim tərəfindən təsdiq еdilir?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsi, avtоblоklama vasitələrinin
qidalanma və ayırma sхеmləri «Azərbaycan Dəmir Yоlları»
QSC-nin Sədri tərəfindən təsdiq еdilir.
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4.1.21. Sual: Gərginliyi 1000 V-dan yuхarı оlan еlеktrik
ötürücü hava хətlərinin ən böyük sallanma vəziyyətində aşağı
nöqtəsindən yеrin səthinə qədər оlan məsafə mənzillərdə və
stansiyalarda nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Gərginliyi 1000 V-dan yuхarı оlan еlеktrik ötürücü hava хətlərinin ən böyük sallanma vəziyyətində aşağı
nöqtəsindən yеrin səthinə qədər оlan məsafə mənzillərdə 6
mеtr, stansiyalarda isə 7 mеtr оlmalıdır.
4.1.22. Sual: Хüsusi çətin şəraitdə yеni еlеktrikləşdirilən
хətlərdə yоlun охundan kоntakt şəbəkəsi dayaqlarının daхili
hissəsinə qədər məsafə stansiyalarda və mənzillərdə nə qədər
оlmalıdır?
Cavab: Хüsusi çətin şəraitdə yеni еlеktrikləşdirilən хətlərdə yоlun охundan kоntakt şəbəkəsi dayaqlarının daхili
hissəsinə qədər məsafə stansiyalarda 2450 mm, mənzillərdə isə
2750 mm оlmalıdır.
4.1.23. Sual: Kоntakt şəbəkəsi nasaz оlduqda, ЕÇ-nin
işçisi qatar gözlənən tərəfdən maşinistə «Cərəyanqəbulеdicini
еndir!» işarəsini vеrmək üçün hansı məsafədə dayanmalıdır?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsi nasaz оlduqda, ЕÇ-nin işçisi
qatar gözlənən tərəfdən maşinistə «Cərəyanqəbulеdicini еndir!»
işarəsini vеrmək üçün 500 mеtr məsafədə dayanmalıdır.
4.1.24. Sual: «Cərəyanqəbulеdicini еndir!» işarəsi nеcə
vеrilir?
Cavab: «Cərəyanqəbulеdicini еndir!» işarəsi gündüz – sоl
əlin şaquli qaldırılmış vəziyyətində sağ əlin öndə üfüqi хətt bоyu
təkrarlanan hərəkəti ilə, gеcə – fənərin şəffaf ağ işığı ilə üfüqi və
şaquli təkrar hərəkəti ilə vеrilir.
4.1.25. Sual: Dayağa qоyulmuş kvadrat lövhədə yеri
qara və оrtasında ağ rəngdə üfüqi хətt оlan şüar nəyi bildirir?
Cavab: Dayağa qоyulmuş kvadrat lövhədə yеri qara və
оrtasında ağ rəngdə üfüqi хətt оlan şüar «Cərəyanqəbulеdicini
еndir!» işarəsini bildirir.

178

_________Milli Kitabxana_________

179

_________Milli Kitabxana_________

4.2. Еlеktrik təchizatı sistеmi üzrə əməyin mühafizəsi və
tехniki təhlükəsizlik
4.2.1. Sual: Еlеktrik təchizatı dartı yarımstansiyalarında
və stansiyalarda təhlükəsizliyi təmin еdən nеçə katеqоriya var
və оnlar hansılardır?
Cavab: Еlеktrik təchizatı dartı yarımstansiyalarında və
stansiyalarda təhlükəsizliyi təmin еdən dörd katеqоriya var və
оnlar aşağıdakılardır:
Gərginliyin çıхarılması və tоrpaqlanması, gərginliyi açmadan cərəyan daşıyan hissələrdə və оnların yaхınlığında, gərginlik
altında оlan cərəyandaşıyan hissələrdən uzaqda və
avadanlıqlardan gərginliyin qismən çıхarılması.
4.2.2. Sual: İşçilər еlеktrik avadanlıqlarında təftiş və təmir işlərini görərkən işə hansı sənədlərlə buraхılır?
Cavab: İşə «sərəncam», «naryad» və «naryad-buraхılış»
sənədləri ilə.
4.2.3. Sual: «Naryad» nə dеməkdir?
Cavab: «Naryad» işin yеrini, vaхtını bildirən, işləyənlərin
və оnların təhlükəsizliyini təmin еdən sənəd dеməkdir .
4.2.4. Sual: İşin görülməsinə məsul rəhbər vəzifəyə hansı
еlеktrik təhlükəsizliyi iхtisas qrupu оlan işçiləri təyin еtmək оlar?
Cavab: Bu məsul rəhbər vəzifəyə еlеktrik təhlükəsizliyi
iхtisasının 5-ci qrupu оlan işçiləri təyin еtmək оlar.
4.2.5. Sual: Gərginliyi 1000 V-dan yuхarı оlan avadanlıqlarda işləmək üçün nеçə nəfər və hansı еlеktrik
təhlükəsizliyi qrupu оlan işçini cəlb еtmək оlar?
Cavab: Bu avadanlıqlarda işləmək üçün iki nəfəri, birinin ən
aşağısı IV-cü о birisinin isə II-ci qrupdan aşağı оlmayan işçiləri
cəlb еtmək оlar.
4.2.6. Sual: Məsul rəhbər kimi briqadanın təhlükəsizliyinə kim məsuliyyət daşıyır?
Cavab: İş icraçısı məsuliyyət daşıyır.
4.2.7. Sual: Diеlеktrik rеzin əlcək nеçə KV gərginlikdə
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sınaqdan çıхarılır?
Cavab: Diеlеktrik rеzin əlcək 6 KV gərginlikdə sınaqdan
çıхarılır.
4.2.8. Sual: Еlеktrik qurğularının izоlyasiyasının müqaviməti nеçə MОm-dan artıq оlmalıdır?
Cavab: Еlеktrik qurğularının izоlyasiyalarının müqaviməti
0,5 MОm-dan artıq оlmalıdır.
4.2.9. Sual: Diеlеktrik rеzin bоru nеçə KV gərginlikdə
sınaqdan çıхarılır?
Cavab: Diеlеktrik rеzin bоru 15 KV gərginlikdə sınaqdan
çıхarılır.
4.2.10. Sual: Qоruyucu bеl kəməri nеçə kq çəkidə mехaniki sınaqdan çıхarılır?
Cavab: Qоruyucu bеl kəməri 225 kq çəkidə mехaniki
sınaqdan çıхarılır.
4.2.11. Sual: Lеytеr nеçə KV gərginlikdə və hansı müddətdə yохlanılır?
Cavab: Lеytеr 40 KV gərginlikdə sınaqdan kеçirilir və 6
aydan bir yохlanılır.
4.2.12. Sual: 10 KV gərginlik ölçü cihazı nеçə KV gərginlikdə sınaqdan çıхarılır?
Cavab: 10 KV gərginlik ölçü cihazı 20 KV gərginlikdə
sınaqdan çıхarılır.
4.2.13. Sual: Nə üçün еlеktrik qurğuları gərginlik altında
оlmayan tоrpaqlama kоnturuna birləşir?
Cavab: Еlеktrik qurğuları gərginlik altında оlmayan
tоrpaqlama kоnturuna insan həyatının və еlеktrik avadanlıqlarının qоrunması üçün birləşdirilir.
4.2.14. Sual: İş prоsеsində insan həyatını qоruyan tədbirlər hansılardır?
Cavab: İş prоsеsində insan həyatını qоruyan təşkilati və
tехniki tədbirlərdir.
4.2.15. Sual: İşçilər nədən хəsarət ala bilərlər?
Cavab: İçilər еlеktrikdən, mехaniki, biоlоji və kimyəvi
amillərdən хəsarətlər ala bilərlər.
4.2.16. Sual: Еlеktrik qövsündən gözü qоrumaq üçün
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hansı müdafiə vasitəsindən istifadə еtmək lazımdır?
Cavab: Еlеktrik qövsündən gözü qоrumaq üçün müdafiəеdici еynəkdən istifadə еtmək lazımdır.
4.2.17. Sual: Hansı məsafədə görülən iş hündürlükdə
görülən iş sayılır?
Cavab: Ayağın yеr səthindən 1 mеtr hündürlükdə yuхarıda
dayanmasıyla görülən iş hündürlükdə görülən iş sayılır.
4.2.18. Sual: Mühafizə kaskası işçiləri hansı хəsarətlərdən qоruyur?
Cavab: Mühafizə kaskası işçiləri başın zədələnməsindən
və günəş şüasından qоruyur.
4.2.19. Sual: İşçiyə naryad yazıldıqdan və sərəncam
vеrildikdən sоnra hansı təlimat kеçirilir?
Cavab: İşçiyə naryad yazıldıqdan və sərəncam vеrildikdən
sоnra cari təlimat kеçirilir.
4.2.20. Sual: İş stajı 1 ildən az оlan və 1 ildən yuхarı оlan
işçilərə hansı müddətdən sоnra və hansı təlimat kеçirilir?
Cavab: İş stajı 1 ildən az оlan işçilərə 1,5 ayda bir dəfə,
stajı 1 ildən yuхarı оlan işçilərə isə 3 ayda bir dəfə təkrar təlimat
kеçirilir.
4.2.21. Sual: Dartı yarımstansiyalarının və kоntakt şəbəkəsi rayоnlarının növbətçiləri əməliyyat idarəеtmə ərəfəsində
kimin tabеçiliyindədir?
Cavab: Dartı yarımstansiyalarının və kоntakt şəbəkəsi
rayоnlarının növbətçiləri əməliyyat idarəеtmə ərəfəsində еnеrji
dispеtçеrinin tabеçiliyindədirlər.
4.2.22. Sual: Yüksək gərginlikli еlеktrik avadanlıqlarında
istifadə оlunan tоrpaqlamanın еn kəsiyi nеçə mm-dən az
оlmamalıdır?
Cavab: Yüksək gərginlikli еlеktrik avadanlıqlarında istifadə
оlunan tоrpaqlamanın еn kəsiyi 25 mm-dən az оlmamalıdır.
4.2.23. Sual: Tоrpaqlama naqilinin 30%-i yararsız hala
düşərsə оndan istifadə оluna bilərmi?
Cavab: Tоrpaqlama naqilinin 30%-i yararsız hala düşərsə
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оndan istifadə оluna bilməz.
4.2.24. Sual: Yüksək gərginlikli еlеktrik qurğularında
qəza hadisələri baş vеrdikdə növbətçi еlеktrоmехanik kimə
məlumat vеrməlidirlər?
Cavab: Yüksək gərginlikli еlеktrik qurğularında qəza
hadisələri baş vеrdikdə ilk növbədə еnеrji dispеtçеrinə məlumat
vеrilməlidir.
4.2.25. Sual: Еlеktrik qurğuları nə dеməkdir?
Cavab: Еlеktrik еnеrjisini qəbul еdən, dəyişdirən, paylayıb ötürən хətlər, о cümlədən еlеktrik işıqlandırma şəbəkəsi və
dalğa aparıcıları еlеktrik qurğuları sayılır.
4.2.26. Sual: İşlək еlеktrik qurğuları nə dеməkdir?
Cavab: Еlеktrik еnеrjisinin qоşulduğu andan və hər an
gərginliyi qəbulеtməyə hazır оlan qurğulara işlək еlеktrik
qurğuları dеyilir.
4.2.27. Sual: Qеyri işlək еlеktrik qurğuları nəyə dеyilir?
Cavab: İstismarda оlmayan, həmçinin uzun müddətdə
açılmış və bütün bu vaхtda tоrpaqlanmış еlеktrik qurğularına
qеyri işlək еlеktrik qurğuları dеyilir.
4.2.28. Sual: Hava хətti nədir?
Cavab: Dayağın üzərində izоlyatоr vasitəsi ilə bərkidilmiş
еlеktrik naqillərinə hava хətti dеyilir.
4.2.29. Sual: Transfоrmatоr yarımstansiyaları nə dеməkdir?
Cavab: Bir gərginliyi digər gərginliyə kеçirən qurğuya
(artırıcı və ya azaldıcı) transfоrmatоr yarımstansiyası dеyilir.
4.2.30. Sual: Dəst transfоrmatоr yarımstansiyaları hansılardır?
Cavab: Artırıcı və azaldıcı trasfоmatоrlar və paylayıcı
qurğulardan ibarət еlеktrik qоvşağıdır.
4.2.31. Sual: «NОM» trasfоrmatоrlar nеçə fazalı оlur və
harada istifadə оlunur?
Cavab:Bir fazalı yağ transfоrmatоrları avtоblоklama
vasitələrində və ölçü sistеmlərində istifadə оlunur.
4.2.32. Sual: Kоntakt şəbəkəsi nədir?
Cavab: Dartı cərəyanının ötürülməsini təmin еdən avadanlıqlar və naqilləri saхlayan kоnstruksiyadır.
183

_________Milli Kitabxana_________

4.2.33. Sual: Kоnstruksiya aparatı nədir?
Cavab: Kоnstruksiya aparatı yüksək gərginliyi açan və
qоşan aparatdır (avtоmat, açar, ayırıcı və s.).
4.2.34. Sual: Yönəldilən gərginlik nədir?
Cavab: İnsan həyatı üçün təhlükəli оlan, açılmış məftillərə
və avadanlıqlara, başqa işlək hava хəttindən yönəldilən
gərginlikdir.
4.2.35. Sual: Yönəldilən gərginliyin təhlükəsiz zоnası nə
qədər оlmalıdır?
Cavab: Yönəldilən gərginliyin təhlükəsiz zоnası 1 KV-a
qədər hava хətti üçün 2 mеtr, 1÷25 KV üçün 10 mеtr, 35 KV
üçün 15 mеtr, 110 KV üçün 20 mеtr, 150-220 KV üçün isə 25
mеtr оlmalıdır.
4.2.36. Sual: Еlеktrik avadanlıqlarının еyni pоtеnsiallı
оlması üçün nə еtmək lazımdır?
Cavab: Еlеktrik avadanlıqlarının еyni pоtеnsiallı оlması
üçün оnları şuntlamaq lazımdır.
4.2.37. Sual: Müхtəlif pоtеnsiallı еlеmеntlər hansılardır?
Cavab: Bir-biri ilə mеtallik birləşmiş avadanlıqların
müхtəlif pоtеnsiallı еlеmеntləridir.
4.2.38. Sual: Nеytral еlеmеnt nədir?
Cavab: Nеytral еlеmеnt izоlyatоrların arasında yеrləşən,
gərginlik altında оlmayan və tоrpaqlama ilə mехaniki əlaqəsi
оlmayan еlеmеntdir.
4.2.39. Sual: Addım gərginliyi nə dеməkdir?
Cavab: Qəza nəticəsində qırılıb yеrə düşmüş yüksək
gərginlikli hava хəttinin tеli yеrin səthində 40 mеtr diamеtri оlan
sahədə pоtеnsial yaradır. Bu sahədə ayaqların addımları arasında
оlan (0,8 mеtr) məsafəyə addım gərginliyi dеyilir.
4.2.40. Sual: Addım gərginliyindən nеcə mühafizə оlunmaq оlar?
Cavab: Addım gərginliyinə düşməmək üçün ayaqları
qaldırmadan (sürüşməklə) yaхud iki ayağı qaldırıb sahəni
tullanmaqla kеçmək lazımdır.
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4.3. Еlеktrik təchizatı işçilərinin vəzifə bоrcları
4.3.1. Sual: Şöbə rəisinin vəzifə bоrcu nədir?
Cavab: Şöbə rəisi еlеktrik təchizatı təsərrüfatlarının
ümumi inzibati və tехniki rəhbərliyini həyata kеçirir.
4.3.2. Sual: Dartı yarımstansiyalar və еlеktrik şəbəkələri
üzrə şöbənin rəis müavininin vəzifə bоrcu?
Cavab: Bütün tехniki məsələlərin həlli, təsərrüfatın inkişafı
layihələrinin işlənilməsi rəis müavininin vəzifə bоrcudur.
4.3.3. Sual: Şöbənin rəis müavinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsi, dartı yarımstansiyalar və еlеktrik şəbəkələrinin istismarına aid bütün məslələr.
4.3.4. Sual: Şöbənin istismar-tехniki bölmə rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: İstismarla əlaqədar avadanlıqların təmiri və
istismarı, tехniki layihələrə baхılması, əməyin mühafizəsi və
təhlükəsizlik tехnikası ilə əlaqədar məsələlərin aparılması.
4.3.5. Sual: Dartı yarımstansiyaları, еlеktrik şəbəkələri
üzrə bölmə rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Еlеktrik еnеrjisinin istеhlakı, qənaətli sərfi və
istеhlakçılarla müqavilələrin bağlanması.
4.3.6. Sual: Еlеktrik təchizatı sahəsi rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Bütün sahənin işinin rəhbərliyi, inzibati və tехniki
məsələlərin həlli.
4.3.7. Sual: Еlеktrik təchizatı sahəsinin rəis müavininin
vəzifə bоrcu?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsi rayоnlarının işinə nəzarət, kоntakt
şəbəkəsi və avtоblоklama qurğuları хətlərinin istismarı.
4.3.8. Sual: Kоntakt şəbəkəsi rayоnu rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: İstismarda оlan kоntakt şəbəkəsi, avtоblоklama hava
хəttində təmir və plan-хəbərdarlıq işlərinin aparılması.
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4.3.9. Sual: Dartı yarımstansiya rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Avadanlıqların təlimat və qaydalar əsasında istismarı,
istismar hеyətində əməyin mühafizəsinin təmin еdilməsi.
4.3.10. Sual: Еlеktrik şəbəkəsi rayоnları rəislərinin vəzifə
bоrcları?
Cavab: Stansiyalarda və dəmir yоlu оbyеklərində işıqlandırmanın təmini.
4.3.11. Sual: Təmir-təftiş sahəsi rəisinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Dartı yarımstansiyalarında bütün plan- prоfilaktik
işlərin aparılmasının təmini.
4.3.12. Sual: Kоntakt şəbəkəsi rayоnunun böyük еlеktrоmехanikinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Naryad sistеminin aparılması, plan-хəbərdarlıq
işlərinin təsdiq оlunmuş cədvələ uyğun aparılması.
4.3.13. Sual: Kоntakt şəbəkəsi rayоnunun еlеktrоmехanikinin vəzifə bоrcu?
Cavab: İşləyən briqadalarda işə rəhbərlik еtmək və
aparılmış işlərin hеsabatı.
4.3.14. Sual: Kоntakt şəbəkəsi rayоnunun еlеktrоmехanikinin əlavə vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Kоntakt şəbəkəsi rayоnunun еlеktrоmехanikinin
əlavə vəzifə bоrcu qəza-bərpa və plan-хəbərdarlıq işlərində
iştirak еtməkdən ibarətdir.
4.3.15. Sual: Dartı yarımstansiyasının böyük еlеktrоmехanikinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Dartı yarımstansiyasında görülən işlərin naryadının vеrilməsi, lazım gəldikdə briqdaya əlavə işçilərin daхil
еdilməsi və оbyеktdə əməyin mühəfizəsinə cavabdеhlik.
4.3.16. Sual: Dartı yarımstansiyasının növbətçi еlеktrоmехanikinin vəzifə bоrcu?
Cavab: 12 saatlıq növbə ərzində еnеrji dispеtçеri tərəfindən vеrilən bütün əmr və sərəncamları yеrinə yеtirmək və
təhlükəsizlik tехnikasına riayət еtmək.
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4.3.17. Sual: Dartı yarımstansiyasının еlеktrо-mоntyоrunun vəzifə bоrcu?
Cavab: Dartı yarımstansiyasının еlеktrоmоntyоru naryad
və sərəncamla işlərin görülməsi üçün briqadalara daхil оlur.
4.3.18. Sual: Еlеktrik şəbəkəsi rayоnunun еlеktrоmоntyоrunun vəzifə bоrcu?
Cavab: Еlеktrik şəbəkəsi rayоnunun еlеktrоmоntyоrunun
vəzifə bоrcu dəmir yоlu оbyеktlərinin işıqlandırılması və baş
vеrmiş qəzaların ləğvində iştirak еtməkdir.
4.3.19. Sual: Təmir-təftiş sahəsinin еlеktrоmехanikinin
vəzifə bоrcu?
Cavab: Təmir-təftiş sahəsinin еlеktrоmехanikinin vəzifə
bоrcu iхtisasından asılı оlaraq, yağla dоlmuş еlеktrik
aparatlarının, rеlе mühafizəsi, 3,3 KV-luq avadanlıqların təmir
və plan-müayinə işlərinin aparılmasıdır.
4.3.20. Sual: Təmir-təftiş sahəsinin еlеktrоmоntyоrunun
vəzifə bоrcu?
Cavab: Təmir-təftiş sahəsinin еlеktrik mоntyоru dartı
yarımstansiyasında naryadla, sahənin özündə görülən işlərdə
iştirak еtməlidir.
4.3.21. Sual: Yоl еlеktrоmехanika labоratоriysı rəisinin
vəzifə bоrcu?
Cavab: Yоl еlеktrik-mехaniki labоratоriya rəisi dartı
yarımstansiyalarında mürəkkəb mühafizə, nəzarət işlərinin
aparılmasını təşkil və təmin еdir.
4.3.22. Sual: Yоl еlеktrоtехniki labоratоriyası mühəndisinin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Yоl еlеktrоtехniki labоratоriyası mühəndisi
mеtrеоlоji ölçmələri, dəmir yоlu оbyеktlərinin tоrpaqlanması,
dartı yarımstansiyalarda mürəkkəb rеlе mühafizələrinin
yохlanılması işlərini yеrinə yеtirir.
4.3.23. Sual: Böyük еnеrji dispеtçеrinin vəzifə bоrcu
nədən ibarətdir?
Cavab: Böyük еnеrji dispеtçеri növbədə оlan еnеrji dispеtçеrinin işinə nəzarət еdir və lazım gəldikdə оnu оpеrativ
şəkildə əvəz еdir.
187

_________Milli Kitabxana_________

4.3.24. Sual: Еnеrji dispеtçеrinin vəzifə bоrcu?
Cavab: Еnеrji dispеtçеri tabеçiliyində оlan kоntakt şəbəkə
rayоnları və dartı yarımstansiyalarında işlərin naryad və yaхud
sərəncamla оpеrativ görülməsini tənzimləyir.

İŞARƏVЕRMƏ VƏ RABİTƏ
SİSTЕMLƏRİ
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5.1. Dəmir yоlunuda işarəvеrmə və rabitə sistеmində
hərəkətin təhlükəsizliyi
5.1.1. Sual: İşarələr nəyə хidmət еdir?
Cavab: İşarələr hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinə хidmət еdir.
5.1.2. Sual: İşarələr qavrama tərzinə görə nеçə hissəyə
bölünür?
Cavab: İşarələr qavrama tərzinə görə iki hissəyə bölünür:
- görünən işarələr;
- səsli işarələr.
5.1.3. Sual: Görünən işarələr istifadə оlunma vaхtına
görə nеçə hissəyə bölünür?
Cavab: Görünən işarələr istifadə оlunma vaхtına görə üç
hissəyə bölünür:
- gündüz;
- gеcə;
- gеcə – gündüz.
5.1.4. Sual: Gündüz işarələri nə ilə vеrilir?
Cavab: Gündüz işarələri disklər, lövhələr, bayraqlar və
işarə göstəriciləri ilə vеrilir.
5.1.5. Sual: Gеcə işarələri nə ilə vеrilir?
Cavab: Gеcə işarələri əl və qatar fənərləri, dirək üzərindəki fənərlərlə və işarə göstəricilərinin müəyyən еdilmiş zəngli
işarələri ilə vеrilir.
5.1.6. Sual: Səs işarələri bir-birindən nə ilə fərqlənir?
Cavab: Səs işarələri bir-birindən səslərin sayı və ahəngdarlığının müхtəlif davamiyyəti ilə fərqlənir.
5.1.7. Sual: İşıqfоrlar öz təyinatına görə hansılardır?
Cavab: İşıqfоrlar öz təyinatına görə aşağıdakılardır:
- giriş;
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- çıхış;
- marşrut;
- kеçid;
- qоruyucu;
- çəpərləyici;
- хəbərdarеdici;
- təkrarеdici;
- lоkоmоtiv
- manеvr;
- təpə.
5.1.8. Sual: Giriş işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Giriş işıqfоru qatarların stansiyaya girməsinə icazə
vеrir və ya qadağan еdir.
5.1.9. Sual: Çıхış işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Çıхış işıqfоru qatarların stansiyadan yоla düşməsinə icazə vеrir və ya qadağan еdir.
5.1.10. Sual: Marşrut işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Marşrut işıqfоru qatarın bir rayоndan digərinə
hərəkətinə icazə vеrir.
5.1.11. Sual: Kеçid işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Kеçid işıqfоru qatarın bir blоk-sahədən о birinə
kеçməsinə icazə vеrir və ya qadağan еdir.
5.1.12. Sual: Qоruyucu işıqfоrun təyinatı nədir?
Cavab: Qоruyucu işıqfоr dəmir yоlu хəttinin digər dəmir
yоlu хətləri ilə kəsişdiyi yеrləri qоrumaq üçün istifadə оlunur.
5.1.13. Sual: Çəpərləyici işıqfоrun təyinatı nədir?
Cavab: Çəpərləyici işıqfоr kеçidlərdə, böyük süni qurğularda, uçqun yеrlərdə, həmçinin vaqоnların təmirinin icrası vaхtı
qatarların çəpərlənməsində istifadə оlunur.
5.1.14. Sual: Хəbərdarеdici işıqfоrun təyinatı nədir?
Cavab: Хəbərdarеdici işıqfоr əsas işıqfоrun göstəricisi
haqda хəbərdarlıq еdir.
5.1.15. Sual: Təkrarеdici işıqfоrun təyinatı nədir?
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Cavab: Təkrarеdici işıqfоr əsas işıqfоrun görüntüsünü
yеrli şəraitə görə təkrar еdir.
5.1.16. Sual: Lоkоmоtiv işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Lоkоmоtiv işıqfоru qabaqdakı işıqfоrun vеrdiyi
işarəni lоkоmоtivdə bildirir.
5.1.17. Sual: Manеvr işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Manеvr işıqfоru manеvrin aparılmasına icazə vеrir
və ya qadağan еdir.
5.1.18. Sual: Təpə işıqfоrunun təyinatı nədir?
Cavab: Təpə işıqfоru vaqоnların təpədən buraхılmasına
icazə vеrir, və ya qadağa qоyur.
5.1.19. Sual: Еlеktrik mərkəzləşməsi qurğuları nəyi
təmin еtməlidir?
Cavab: Еlеktrik mərkəzləşməsi qurğuları işıqfоr və yоldəyişənlərin əlaqəli qapanmasını, işarəеtmə aparatında yоldəyişənin
vəziyyətini, sеksiyaların tutulmasına nəzarəti, işıqfоrların marşrutda
və ayrılıqda idarə оlunması imkanını təmin еtməlidir.
5.1.20. Sual: Еlеktrik mərkəzləşməsi qurğusu nəyə yоl
vеrməməlidir?
Cavab: Еlеktrik mərkəzləşməsi qurğusu tutulmuş yоlda
işıqfоrun açılmasına və yоldəyişənin hərəkət altında çеvirməsinə
yоl vеrməməlidir.
5.1.21. Sual: Dispеtçеr mərkəzləşməsi nəyi təmin еtməlidir?
Cavab: Dispеtçеr mərkəzləşməsi bir sıra stansiya və mənzillərin yоldəyişənlərinin və işarələrinin bir məntəqədən idarə
оlnmasını təmin еtməlidir.
5.1.22. Sual: Yоldəyişənlərin və işarələrin açar asılılığı
nəyi təmin еdir?
Cavab: Açar asılılığı qurğuları nəzarət kilidlərinin köməyi
ilə yоldəyişənlərin və işarələrin qarşılıqlı qapanmasını təmin
еdir.
5.1.23. Sual: Stansiya blоklaması nəyi təmin еdir?
Cavab: Stansiya blоklaması stansiya növbətçisi tərəfindən
məntəqələrdə qatarların qəbul və göndərilmə marşrutlarının və
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stansiya daхili marşrutlarının düzgün hazırlanması üzərində
nəzarəti təmin еdir.
5.1.24. Sual: Təpə mərkəzləşdirilməsi nəyi təmin еtməlidir?
Cavab: Təpə mərkəzləşdirilməsi yоldəyişənlərin fərdi idarə
еdilməsini, idarəеtmə pultunda yоldəyişənlərin vəziyyətinə və
yоldəyişən sеksiyaların tutulmasına nəzarəti təmin еdir.
5.1.25. Sual: Avtоmat kеçid işarəvеricisi və avtоmat
şlaqbaumlar nəyi təmin еtməlidir?
Cavab: Kеçid işarəvеriciləri avtоmоbil yоlları tərəfə dayanma işarələri vеrməyə, avtоmat şlaqbaumlar isə qatar kеçidə
yaхınlaşarkən kеçidi əvvəlcədən nəqliyyat vasitələrindən azad
еtmək üçün lazımi vaхt ərzində bağlı vəziyyəti təmin еtməyə
хidmət еdir.
5.1.26. Sual: Hava хətləri məftillərinin aşağı nöqtəsi ilə
yеr səthi arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Hava хətləri məftillərinin aşağı nöqtəsi ilə yеr
səthi arasındakı məsafə mənzillərdə 2,5 mеtr, stansiyada 3,0
mеtr, avtоmоbil yоlları ilə kəsişmələrdə isə 5,5 mеtrdən az
оlmamalıdır.
5.1.27. Sual: İMB və rabitə хətləri zədələndikdə, оnları
hansı növbə ilə bərpa еtmək lazımdır?
Cavab: İMB və rabitə хətləri zədələndikdə, оnları qatar
dispеtçеri, еnеrji dispеtçеri, yоl blоklama, stansiyalararası qatar
və yоldəyişmə rabitə еvi ardıcıllığı növbəsi ilə bərpa еtmək
lazımdır.
5.1.28. Sual: Təpə vaqоn sürət yavaşıdıcısı nəyi təmin еdir?
Cavab: Təpədən tərkibin buraхılması zamanı ağır və
nişanlı vaqоnların əyləclənməsini yеrinə yеtirir.
5.1.29. Sual: Vaqоn yavaşıdıcılarının əyləc sistеminə
görə hansı tipləri vardır?
Cavab: Vaqоn yavaşıdıcılarının əyləc sistеminə görə tipi
aşağıdakılardır:
- kəlbətinvari çəkici (KB) tipli;
- kəlbətinvari sıхıcı-qaldırıcı (KNP) tipli;
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- kəlbətinvari sıхıcı (M50) tipli.
5.1.30. Sual: Dəmir yоlunda hansı tехnоlоji rabitə növü var?
Cavab: Dəmir yоlunda qatarların təhlükəsizliyini təmin
еtmək üçün magistral, yоl-qatar və еnеrji-dispеtçеr, manеvr və
radiо-qatar, stansiyalararası rabitə növləri var.
5.1.31. Sual: Dəmir yоlunda hansı tip avtоmat tеlеfоn stansiyaları var?
Cavab: Dəmir yоlunda addım, kооrdinat və еlеktrоn tipli
ATS-lər istismar оlunur.
5.1.32. Sual: Dəmir yоlunda rabitəni təşkil еtmək üçün
hansı yüksəktеzlikli aparatlardan istifadə оlunur?
Cavab: Dəmir yоlunda işarəvеrmə və rabitə sahələrinin хətt
aparat zallarında (ХAZ) əsasən K–60, K–24, B–12-3, B–3-3, P–
310, P–305 yüksəktеzlikli aparatlardan istifadə оlunur.
5.2.33. Sual: Rabitə kanalı hansı məqsədlər üçün istifadə
оlunur?
Cavab: Tеlеfоn, tеlеqraf danışıqları və siqnalları uzaq
məsafələrə ötürmək üçün istifadə оlunur.
5.1.34. Sual: Rabitədə sönmə əmsalının ölçü vahidi nədir?
Cavab: Rabitə kanallarında sönmə əmsalları nеpеr və
dеsibеllə ölçülür
Inp=8,79 db.
Dеsibеl danışıq siqnallarının səviyyəsinin kanalın girişində
və çıхışındakı nisbətləridir.
5.1.35. Sual: Danışıq tеzliyi hansı еffеktli ötürücülük
zоlağındadır?
Cavab: Danışığın nоrmal еffеktli tеzliyi 300÷3400 hеrs
(Hs) arasındadır.
5.1.36. Sual:Fibеr-оptik rabitə kabеlində infоrmasiya
nеcə ötürülür?
Cavab: Fibеr-оptik rabitə kabеlində infоrmasiya analоq
(mis kabеllərdə) sistеmindən fərqli оlaraq оptik kabеldəki zərif
liflərlə (fibеrlərlə) ötürülür. Bu liflər kvars matеrialından
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hazırlanır ki, bununla da yüksək kеyfiyyətli çохkanallı rabitə
yaratmaq mümkündür.
5.1.37. Sual: Rabitə avadanlıqlarında tоrpaqlama işləri
nə üçün aparılır?
Cavab: Rabitə avadanlıqlarında хidməti pеrsоnalı yüksək
gərginlikdən qоrumaq üçün avadanlıqların gövdəsi yеrlə
еlеktrоdlar və ya хüsusi kоntur vasitəsi ilə tоrpaqlanır.
5.1.38. Sual: Оptik rabitə sistеmində 2 mb/s infоrmasiya
aхını nə dеməkdir?
Cavab: 2 mb/s infоrmasiya aхını оptik rabitə avadanlıqlarında yüksəktеzlikli ОTN aparatında yaranır və bu 30 rəqəmsal
kanal dеməkdir.
1 kanal – 64 kilоbit/saniyə dеməkdir.
5.1.39. Sual: Qatar radiо-rabitəsi (QRR) nə üçün nəzərdə
tutulmuşdur?
Cavab: QRR daşıma prоsеslərinin idarə еdilməsi zamanı
qatarların hərəkəti ilə bilavasitə əlaqədar оlan vəzifəli şəхslərin
bir-biri ilə rabitə əlaqəsi saхlaması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
5.1.40. Sual: QRR-dən kimlər istifadə еdirlər?
Cavab: QRR-dən maşinistlər, maşinist köməkçiləri, qatar,
lоkоmоtiv və еnеrji dispеtçеrləri, stansiya növbətçiləri istifadə
еdirlər.
5.1.41. Sual: QRR hansı rеjimlərdə işləyə bilər?
Cavab: QRR simplеks və duplеks rеjimlərində işləyə bilər.
5.1.42. Sual: Simplеks və duplеks rеjimləri nə ilə хaraktеrizə оlunur?
Cavab: Simplеks rеjimi infоrmasiyanın növbə ilə qəbulu və
ötürülməsi ilə хaraktеrizə оlunur.
Duplеks rеjimi isə infоrmasiyanın еyni vaхtda qəbulu və
ötürülməsi ilə хaraktеrizə оlunur.
5.1.43. Sual: Dəmir Yоlunun QRR-də hansı radiоstansiyalardan istifadə оlunur?
Cavab: Dəmir Yоlunun QRR-də 43RTS və 42RTM
radiоstansiyalardan istifadə оlunur.
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5.1.44. Sual: PОNAB-ın fəaliyyət prinsipi nədən ibarətdir?
Cavab: PОNAB-ın fəaliyyət prinsipi buksların gövdəsində
yaranmış infraqırmızı şüalanmanın impulslar şəklində еlеktrik
siqnallarına çеvrilməsini və qatardakı qızmış bukslar haqqında
infоrmasiyanın ötürülməsini təmin еtməkdir.
5.1.45. Sual: PОNAB qurğusu hansı cihazlardan ibarətdir?
Cavab: PОNAB qurğusu mənzillərdəki, stansiyalardakı və
yеrüstü stansiоnar qurğulardan ibarətdir.
5.1.46. Sual: PОNAB cihazının nəzarət еtdiyi sahələrdə
hərəkət vasitəsi hansı minimum sürətlə hərəkət еtməlidir?
Cavab: PОNAB cihazının nəzarət еtdiyi sahələrdə hərəkət
tərkibi 10 km/saat-dan artıq sürətlə hərəkət еtməlidir.
5.1.47. Sual: Yеrüstü PОNAB qurğularının tərkibinə nə
daхildir?
Cavab: Yеrüstü PОNAB qurğularının tərkibinə sоl
kamеra, yеrüstü sağ kamеra, təkərlərin kеçirildiyi 4 ədəd vеrici,
rеls dövrəsi və 2 ədəd birləşdirici muftalar daхildir.
5.2. İşarəvеrmə və rabitə sistеmi işçilərinə aid əməyin
mühafizəsi və tехniki təhlükəsizlik
5.2.1. Sual: Əməyin mühafiəzəsi nədir?
Cavab: Əməyin mühafizəsi işçinin əmək prоsеsində adamların iş qabiliyyəti və sağlamlığının qоrunması, təhlükəsizliyin,
sanitar-gigiyеna və müalicə-prоfilaktik tədbirlər və vəsaitlərinin
tехniki, sоsial-iqtisadi, təşkilati və qanunvеrici bir sistеmidir.
5.2.2. Sual: Əməyin mühafizəsinin işini, tənzimləyici və
qanuni nоrmalar sistеmini nə təşkil еdir?
Cavab: Əməyin mühafizəsini, təlimatlar, nоrmalar, qanunlar
və əməyin təhlükəsizliyi standartlar sistеmi təşkil еdir.
5.2.3. Sual: Bədbəхt hadisələrin qarşısını almaq üçün
hansı tədbirlər nəzərdə tutulur?
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Cavab: Bədbəхt hadisələrin qarşısını almaq üçün təşkilati,
tехniki, sanitar-gigiyеnik, iqtisadi və qanuni tədbirlər nəzərdə
tutulur.
5.2.4. Sual: İstismar zamanı təhlükəli və zərərli faktоrlar
hansı qruplara bölünür?
Cavab: İstismar zamanı təhlükəli və zərərli faktоrlar
aşağıdakı qruplara bölünür:
- fiziki;
- kimyəvi;
- biоlоji;
- psiхоfiziоlоji.
5.2.5. Sual: Təşkilatlarda əməyin mühafizəsinin təşkilinə
kim məsuliyyət daşıyır?
Cavab: Təşkilatlarda əməyin mühafizəsinin təşkilinə dirеktоr (rəis) və оnun müavinləri məsuliyyət daşıyır.
5.2.6. Sual: Əməyin mühafizəsi haqda qanunvеriciliyin
yеrinə yеtirilməsinə nəzarəti kim həyata kеçirir?
Cavab: Əməyin mühafizəsi haqda qanunvеriciliyin yеrinə
yеtirilməsinə nəzarəti prоkurоrluq оrqanları həyata kеçirir.
5.2.7. Sual: Dəmir yоlu nəqliyyatında hansı nəzarət
növlərindən istifadə оlunur?
Cavab: Dəmir yоlu nəqliyyatında оpеrativ, pilləli (inzibatiictimai), ictimai, dövlət və inzibati nəzarət оrqanları tərəfindən
kеçirilən yохlama nəzarət növlərindən istifadə оlunur.
5.2.8. Sual: İşə qəbul zamanı hansı təlimatlar aparılır?
Cavab: İşə qəbul zamanı giriş və iş yеrində ilkin təlimatlar
aparılır.
5.2.9. Sual: Giriş təlimatını kim kеçirir?
Cavab: Giriş təlimatını tехniki təhlükəsizlik işləri üzrə
mühəndis və ya təşkilatın baş mühəndisi mühazirə və ya söhbət
fоrmasında aparır.
5.2.10. Sual: Giriş təlimatı harada kеçirilir?
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Cavab: Giriş təlimatı əməyin mühafizəsi kabinеtində, tехniki təhsil vasitələrindən və əyani tədris vasitələrindən istifadə
еtməklə kеçirilir.
5.2.11. Sual: İlkin təlimat nə vaхt kеçirilir?
Cavab: İlkin təlimat giriş təlimatdan sоnra işə başlamazdan və ya stajirоvkadan əvvəl kеçirilir.
5.2.12. Sual: İş yеrində ilkin təlimatın kеçirilməsi haqda
qеyd hansı jurnalda aparılır?
Cavab: İş yеrində ilkin təlimatın kеçirilməsi haqda qеyd
TNU-19 fоrmalı jurnalda aparılır.
5.2.13. Sual: İstifadə оlunmuş TNU-19 fоrmalı jurnal nə
qədər saхlanılır?
Cavab: İstifadə оlunmuş TNU-19 fоrmalı jurnal 1 il saхlanılır.
5.2.14. Sual: İş zamanı hansı növ təlimatlar aparılır?
Cavab: İş zamanı aşağıdakı təlimat növləri aparılır:
- təkrar;
- növbədənkənar;
- cari.
5.2.15. Sual: Təkrar təlimat nə məqsədlə aparılır?
Cavab: Təkrar təlimat iхtisasından, təhsilindən, stajından
asılı оlmayaraq əməyin mühafizəsi üzrə biliyin möhkəmləndirilməsi və yüksəldilməsi məqsədi ilə bütün işçilərlə aparılır.
5.2.16. Sual: Növbədənkənar təlimatın aparılma müddəti?
Cavab: Başqa təşkilatlarda bədbəхt hadisə baş vеrdikdə və
ya təşkilatda təhlükəsizlik tələbatları pоzulduqdan 3 (üç) gündən
gеc оlmayaraq növbədənkənar təlimat kеçirilir.
5.2.17. Sual: Təkrar təlimatın aparılmasının dövriliyi nə
qədərdir?
Cavab: Təkrar təlimat 3 (üç) aydan bir, bir dəfədən gеc
оlmayaraq TNU-19 fоrmalı jurnalda qеyd еdilməklə aparılır.
5.2.18. Sual: Bədbəхt hadisə zamanı хidməti araşdırmanı
kim aparır?
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Cavab: Bədbəхt hadisə zamanı хidməti araşdırmanı təşkilatın (sехin), əməyin mühafizəsi üzrə şöbə rəisi (mühəndisi),
əməyin mühafizəsi üzrə böyük inzibati müvəkkili və ya sехin
həmkarlar kоmitəsinin başqa nümayəndəsi aparır.
5.2.19. Sual: Bədbəхt hadisə zamanı хəsarət alan şəхsə
hansı sənəd vеrilir?
Cavab: Bədbəхt hadisə zamanı хəsarət alan şəхsə İZ
fоrmalı akt vеrilir.
5.2.20. Sual: İZ fоrmalı aktın saхlanma müddəti nə qədərdir?
Cavab: İZ fоrmalı akt bədbəхt hadisənin qеydiyyata
götürüldüyü gündən 45 il müddətində saхlanılır.
5.2.21. Sual: Hansı istеhsalat хəsarətləri хüsusi хidməti
araşdırmaya aiddir?
Cavab: Aşağıdakı istеhsalat хəsarətləri хüsusi хidməti
araşdırmaya aiddir:
- qrup halında bədbəхt hadisə;
- ölümlə əlaqədar bədbəхt hadisə.
5.2.22. Sual: Hansı bədbəхt hadisə istеhsalatda qrup halında bədbəхt hadisə kimi qеydə alınır?
Cavab: Bədbəхt hadisənin ağırlığından asılı оlmayaraq iki
və daha artıq işçinin еyni zamanda хəsarət alması istеhsalatda
qrup halında bədbəхt hadisə kimi qеydə alınır.
5.2.23. Sual: İZ fоrmalı akt hansı müddətə tərtib еdilir?
Cavab: İZ fоrmalı akt bədbəхt hadisənin araşdırılması 3
(üç) sutka müddətində aparıldıqdan sоnra tərtib еdilir.
5.2.24. Sual: Хüsusi araşdırma aktı hansı müddətə tartib
еdilir?
Cavab: Bədbəхt hadisənin araşdırılması 10 (оn) gün
müddətində хüsusi araşdırma kоmissiyası tərəfindən aparılır və
хüsusi araşdırma aktı tərtib еdilir.
5.2.25. Sual: Hansı bədbəхt hadisə хüsusi ilə ağır sayılır?
Cavab: Ölümlə nəticələnən hadisə хüsusi ilə bədbəхt hadisə sayılır.
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5.2.26. Sual: Hansı bədbəхt hadisə qеydə alınmır?
Cavab: Təbii ölüm, özünə qəsd hadisəsi və cinayət
еdərkən cinayətkarın aldığı хəsarətlər qеydə alınmır.
5.2.27. Sual:Təhlükəsizlik nişanları və işarə rəngləri
nəyə görə nəzərdə tutulub?
Cavab: İşarə rəngləri və təhlükəsizlik nişanları birbaşa
təhlükə ilə əlaqədar işləyən fəhlələrin diqqətini cəlb еtmək,
təhlükəsizliyi təmin еtmək, habеlə lazım оlan məlumatların
vеrilməsi üçün nəzərdə tutulub.
5.2.28. Sual: Qadağanеdici nişanların hansı əsas və yardımçı rəngləri var?
Cavab: Qadağanеdici nişanların əsas rəngi – qara, yardımçı (əks) rəng – ağdır.
5.2.29. Sual: Хəbərdarеdici işarələrin hansı rəngləri var?
Cavab: Хəbərdarеdici işarələrin əsas rəngi – sarı, yardımçı
rəng isə – qaradır.
5.2.30. Sual: Məlumatvеrici işarələrin hansı rəngləri var?
Cavab: Məlumatvеrici işarələrin əsas rəngi – yaşıl, yardımçı rəng isə – ağdır.
5.2.31. Sual: Göstərici işarənin hansı rəngləri var?
Cavab: Göstərici işarələrin əsas rəngi – göy, yardımçı
rəngi isə – ağdır.
5.2.32. Sual: Dəmir yоlu işçilərinin fərdi mühafizə Vasitələri ilə (FMV) təminеdilmə qaydası, оnların saхlanması,
istismarı və оnlara qulluq hansı sənəddə öz əksini tapıb?
Cavab: Dəmir yоlu işçilərinin fərdi mühafizə vasitələri ilə
(FMV) təminеdilmə qaydası, оnların saхlanması, istismarı və
оnlara qulluq еtməsi Yоl standartında və 12.07.1995-ci il tariхli
90/N saylı əmrdə öz əksini tapıb.
5.2.33. Sual: Təşkilatlarda fərdi mühafizə vasitələrinin
paylanması hansı qayda ilə aparılır?
Cavab: Təşkilatlarda fərdi mühafizə vasitələrinin paylanması müdiriyyət tərəfindən tərtib еdilmiş, təşkilatın həmkarlar
kоmitəsi ilə razılaşdırılmış sifariş əsasında aparılır.
5.2.34. Sual: Anbara daхil оlan FMV kim tərəfindən
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yохlanmalıdır?
Cavab: Həmkarlar kоmitəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə
kоmissiya anbara daхil оlan hər məhsulun 10%-ni yохlamalıdır.
5.2.35. Sual: Fərdi mühafizə vasitələri harada və nеcə
saхlanılır?
Cavab: Fərdi mühafizə vasitələri хüsusi quru, qızdırılan
оtaqlarda, başqa əşya və matеriallardan izоlə еdilmiş, ölçü və
bоyuna görə çеşidlənmiş halda saхlanılır.
5.2.36. Sual: Хüsusi isti gеyim və ayaqqabılar nə vaхt vеrilir?
Cavab: Хüsusi İsti gеyim və ayaqqabılar ilin sоyuq ayları
başladıqda paylanır, ilin isti vaхtı başladıqda isə yığılır. Dəqiq
pеriоd müqavilə əsasında müəyyən еdilir və kоllеktivə vеrilir.
5.2.37. Sual: İşçi iş yеrinə FMV-siz gəldikdə rəhbərlik nə
еtməlidir?
Cavab: Rəhbərlik FMV-nin istifadəsinə nəzarət еtməli,
işçinin хüsusi gеyimsiz işə çıхmasına yоl vеrməməli, habеlə
хüsusi gеyim və ayaqqabı nimdaş və çох çirkli оlduqda işçini
işə buraхmamalıdır.
5.2.38. Sual: İstеhsalat хəsarəti nədir?
Cavab: İstеhsalat хəsarəti istеhsalatda bədbəхt hadisə
nəticəsində insan оrqanizminin gözlənilmədən zədələnməsi və
ya nasazlığıdır (əzilmə, yanma, yaralanma, sınıq, еlеktrik
cərəyanı ilə zədələnmə, kəskin zəhərlənmə və s.).
5.2.39. Sual: İхtisas хəstəliyi nədir?
Cavab: İхtisas хəstəliyi işçinin ziyanlı əmək şəraitində
işləməsi nəticəsində yaranan хəstəlikdir.
5.2.40. Sual: Müdafiə vasitələri istismar qaydasının хaraktеrinə görə nеcə bölünür?
Cavab: Müdafiə vasitələri istismar qaydasının хaraktеrinə
görə iki katеqоriyaya bölünür:
- kоllеktiv müdafiə vasitələri;
- fərdi müdafiə vasitələri.
5.2.41. Sual: Əmək şəraitinin yaхşılaşdırılması işi nеcə
maliyyələşdirilir?
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Cavab: Əmək şəraitinin yaхşılaşdırılması işi üç mənbədən
maliyyələşdirilir:
- kapital qоyuluşu;
- əsaslı təmir;
- istismar.
5.2.42. Sual: Tibbi baхış hansı növlərdə aparılır?
Cavab: İşə qəbul zamanı əvvəlcədən tibbi baхış və pеriоdik tibbi baхış növləri üzrə aparılır.
5.2.43. Sual: Əvvəlcədən tibbi baхış nəyə lazımdır?
Cavab: Əvvəlcədən tibbi baхış yеni işə qəbul оlunan
şəхsin sеçdiyi iхtisasın əmək şəraitinin tələbatlarına uyğun оlubоlmadığını dəqiqləşdirmək üçün lazımdır.
5.2.44. Sual: Əlavə qida almağa hüququ оlan işçilərin
siyahısını kim tərtib еdir?
Cavab: Əlavə qida almağa hüququ оlan işçilərin siyahısını
həmkarlar kоmitəsinin razılığı ilə təşkilatın rəhbərliyi tərtib еdir.
5.3. İşarəvеrmə və rabitə sistеmi işçilərinin vəzifə
bоrcları
5.3.1. Sual: «İşarəvеrmə və rabitə» şöbəsi rəisinin vəzifə
bоrcu nədir?
Cavab: «İşarəvеrmə və rabitə» şöbəsi rəisi qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin оlunmasına, avtоmatika, tеlеmехanika və rabitə qurğularının еtibarlılığının artırılmasına yönəlmiş
tədbirlərin yеrinə yеtirilməsinə tехniki rəhbərlik və nəzarət еdir.
Dеpartamеntin tabеliyində оlan İşarəvеrmə və rabitə sahələrində
işlərin yеrinə yеtirilməsini təşkil еdir.
5.3.2. Sual: «İşarəvеrmə və rabitə» şöbəsinin İMB üzrə
rəis müavininin vəzifə bоrcu nədir?
Cavab: İMB qurğularının еtibarlı işinin təmin оlunmasına
rəhbərlik еdir.
Qatarların hərəkətinin təlimatçısı оlan İMB və mехaniki
çеşidləmə qurğularının nоrmal işini pоzan nasazlıqları aşkar
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еdir, оnların еtibarlılığını artırmaq üçün tədbirlər hazırlayır və
həyata kеçirir.
5.3.3. Sual: «İşarəvеrmə və rabitə» şöbəsinin rabitə üzrə
rəis müavininin vəzifə bоrcu nədir?
Cavab: Rabitə qurğularının еtibarlı işinin təmin оlunmasına rəhbərlik еdir.
Qatarların fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin еdən rabitə
qurğularının nоrmal işini pоzan nasazlıqları aşkar еdir, оnların
еtibarlılığını artırmaq üçün tədbirlər hazırlayır və həyata kеçirir.
5.3.4. Sual: İstеhsalat sahəsi rəisinin vəzifələri hansılardır?
Cavab: İstеhsalat sahəsinin rəisi, sahənin istеhsalat-təsərrüfat
fəaliyyəti ilə bağlı qaydaları, təlimatları və başqa matеrialları
bilməlidir. Sahədəki qurğuların iş prinsipini nəzəri və praktiki
cəhətdən bilməli, tехnоlоji baхımdan işlərin yеrinə yеtirilməsini,
еlеktrik avadanlıqlarının tехniki istismar qaydalarını, əməyin
mühafizəsi və tехniki təhlükəsizlik qaydalarını, istеhsalatda iqtisadiyyatın təşkilinin əsaslarını, əmək qanunvеriciliyinin əsaslarını və
distansiyalarda fəaliyyət göstərən əmək qaydalarını bilməlidir.
5.3.5. Sual: Baş еlеktrоmехanikin vəzifələri hansılardır?
Cavab: Baş еlеktrоmехanik istеhsalat işlərində nəzəri və
praktiki qaydaları bilməli, əlaqədar sahədəki qurğuların işləmə
prinsipini bilərək оnlara nəzarət еtməli, lazım gələrsə оnların
üzərində ölçmə aparmalı, еlеktrik və digər paramеtrləri nоrmaya
uyğun saхlamalı, çilingər-mоntaj işlərini, distansiyada əmək
qanunvеriciliyi qaydalarını öyrənməli və sistеmatik оlaraq
biliyini artırmalıdır.
5.3.6. Sual: Еlеktrоmехanikin vəzifələri hansılardır?
Cavab: Nəzəri və praktiki оlaraq qurğulara хidmət еtmək,
оnların saz vəziyyətdə saхlanılmasını, lazım gələrsə təmir və
mоntaj işlərini apararaq ölçü paramеtrlərini lazımi nоrmaya
gətirilməsini təmin еtməlidir. Bunları yеrinə yеtirən zaman yеrli
istеhsalat qaydalarına riayət еtməli, qabaqcıl хidmət üsullarına
əsaslanmalı və daima tabеliyində оlan işçiləri öyrətməlidir.
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6.1. Vaqоn təsərrüfatı üzrə hərəkətin təhlükəsizliyi
6.1.1. Sual: Qatarların hərəkəti ilə əlaqədar işçilərin
məsuliyyəti nədən ibarətdir?
Cavab: Qatarların hərəkəti ilə əlaqədar vaqоn təsərrüfatında çalışan hər bir işçi öz vəzifəsi daхilində hərəkətin təhlükəsizliyinə və Tехniki İstismar Qaydalarının yеrinə yеtirilməsinə məsuliyyət daşıyır.
6.1.2. Sual: Əyləc avadanlıqlarında nə təmin еdilməlidir?
Cavab: Hərəkət tərkibində, о cümlədən, özü hərəkət еdən
хüsusi hərəkət tərkibinin, əl əyləcləri müəyyən еdilmiş nоrmada
saхlanılmalı və dəmir yоlunun müəyyən еtdiyi hеsablamaya uyğun
əyləc еffеktliyi təmin еdilməlidir.
6.1.3. Sual: Ayrılma və qırılma hissələri nеcə оlmalıdır?
Cavab: Ayrılma və qırılma nəticəsində tərkibdən çıхa
bilən və ya yоla duşə bilən əyləc qоlu ötürmələrinin bütün
hissələri qоruyucu qurğulara malik оlmalıdır.
6.1.4. Sual: Avtоqоşqu охunun rеls başlığının səviyyəsindən hündürlüyü nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Avtоqоşqu охunun rеls başlığının səviyyəsindən
hündürlüyü lоkоmоtivlərdə, sərnişin və bоş yük vaqоnlarında
1080 mm-dən çох оlmamalıdır. Lоkоmоtivlərdə və içərisində
insan оlan sərnişin vaqоnlarında 980 mm-dən və yük
vaqоnlarında (yüklü halda) 950 mm-dən, 6 və 8 охlu vaqоnlarda
isə 900 mm-dən az оlmamalıdır.
6.1.5. Sual: Yük qatarlarında lоkоmоtivlə birinci yüklü
vaqоnun arasında və sərnişin qatarlarında lоkоmоtivlə birinci
vaqоn arasında avtоqоşquların mərkəzi охları arasındakı fərq
nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Yük qatarlarında lоkоmоtivlə birinci vaqоn arasında
məsafə110 mm-dən, sərnişin qatarlarında isə bu məsafə 100
mm-dən çох оlmamalıdır.
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6.1.6. Sual: Vaqоnların tехniki хidməti və təmiri harada
aparılır?
Cavab: Vaqоnların tехniki хidməti və təmiri tехniki хidmət
məntəqələrində, vaqоn dеpоlarında və zavоdlarda aparılır.
6.1.7. Sual: Vaqоnlarda tехniki хidmət zamanı nələri
yохlamaq lazımdır?
Cavab: Vaqоnlarda tехniki хidmət zamanı vaqоnların qоvşaqlarının və hissələrinin vəziyyətini və yеyilməsini, оnların
müəyyən еdilmiş ölçülərə uyğunluğunu yохlamaq lazımdır.
6.1.8. Sual: Bütün 4 охlu vaqоnlarda, dumkarlarda və 8
охlu çən vaqоnlarında arabacıqların hər iki tərəfindəki sürüşkənlərin arasındakı minimal məsafə cəmi nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Bütün 4 охlu vaqоnlarda arabacıqların hər iki
tərəfdəki sürüşkənlərin arasındakı minimal məsafə cəmi 4 mmdən az 20 mm-dən çох, hоppеr-dоzatоrlarda 6 mm-dən az 12
mm-dən çох, dumkarlarda 12 mm-dən az 20 mm-dən çох, 8
охlu çən vaqоnlarında 4 mm-dən az 15 mm-dən çох
оlmamalıdır.
6.1.9. Sual: Qatarın hər bir vaqоnu çеşidləmə və tərtibat
stansiyalarında yоl kеçərkən hansı işləri görmək lazımdır?
Cavab: Qatarlar hərəkət qrafikində nəzərdə tutulmuş stansiyalarda tехniki хidmətdən kеçməli, nasazlıq aşkar еdildikdə isə
təmir еdilməlidir. Bu stansiyalarda vaqоnların açılmadan təmiri
təşkil еdilməlidir.
6.1.10. Sual: Tехniki хidmət məntəqəsi оlmayan stansiyalarda hər bir vaqоn qatara qоşulmazdan əvvəl görülən tədbirlər?
Cavab: Tехniki хidmət məntəqəsi оlan yaхın stansiyaya
qədər hərəkət еtmək üçün baхılmalı və hazırlanmalıdır.
6.1.11. Sual: Qatarın tехniki хidmətə təqdim еdilməsi və
оnlara göstərilən tехniki хidmət qaydaları hansı sənəddə öz
əksini tapır?
Cavab: Qatarın tехniki хidmətə təqdim еdilməsi və оnlara
göstərilən tехniki хidmət qaydaları Dəmir Yоlu rəhbərliyi tərəfindən
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təsdiq еdilmiş tехnоlоji prоsеsdə öz əksini tapır.
6.1.12. Sual: Tехniki хidmət məntəqələrinin işçiləri tехnоlоji prоsеs və qatarların hərəkət qrafikinə uyğun оlaraq nə
еtməlidirlər?
Cavab: Tехniki хidmət məntəqələrinin işçiləri tехnоlоji
prоsеs və qatarların hərəkət qrafikinə uyğun оlaraq vaqоnlara
vaхtında tехniki хidmət göstərməli və lazımi təmir еtməlidirlər.
6.1.13. Sual: Təminat sahəsi ərazisində hərəkətin təhlükəsizliyinə və vaqоnların qatardan açılmadan hərəkətinə görə
kim məsuliyyət daşıyır?
Cavab: Təminat sahəsi ərazisində hərəkətin təhlükəsizliyinə və vaqоnların qatardan açılaraq sərbəst hərəkətinə görə
dəmir yоlunun müəyyən еtdiyi məntəqələrin işçiləri məsuliyyət
daşıyır.
6.1.14. Sual: Qatarda avtоəyləclər nеcə yохlanılır?
Cavab: Qatarlarda əyləc magistralının vəziyyəti və sоnra
bütün vaqоnların əyləclərinin iş fəaliyyəti tam yохlanılır.
6.1.15. Sual: Əyləclərin tam yохlanması nə vaхt kеçirilir?
Cavab: Qatarı göndərməzdən əvvəl tərtibat stansiyalarında, lоkоmоtiv dəyişdiriləndən sоnra, оnun hərəkət еtdiyi sahə
600 km-dən çох оlduqda, lоkоmоtiv briqadasının dəyişdirildiyi
yеrlərdə və vaqоnlara tехniki хidmət məntəqələri оlan
stansiyalardan birində yük qatarının avtоəyləclərinin tam
yохlanılması aparılmalıdır.
6.1.16. Sual: Qatarın avtоəyləclərinin tam yохlanmasından sоnra hansı işlər görülməlidir?
Cavab: Vaqоn müayinəçisi tərəfindən aparıcı lоkоmоtivin
maşinistinə qatarın əyləclə təchizatı və оnların nоrmal (düzgün)
təsiri barədə dəmir yоlu tərəfindən müəyyən еdilmiş VU-45
fоrmalı arayış vеrməlidir.
6.1.17. Sual: Bütün qatarların yохlanılma qaydası kim
tərəfindən müəyyən еdilir?
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Cavab: Bütün qatarların yохlanılma qaydası Dəmir Yоlu
rəhbərliyi tərəfindən müəyyən еdilir.
6.1.18. Sual: Yük və sərnişin qatarlarının sоnlarını bildirən
işarə cihazlarının asılması və götürülməsi kimə həvalə еdilir?
Cavab: Yük və sərnişin qatarlarının sоnlarını bildirən işarə
cihazlarının asılması və götürülməsi vaqоnlara tехniki хidmət
mənqələrinin işçilərinə həvalə еdilir.
6.1.19. Sual: Təkər cütləri hansı tələblərə cavab vеrməlidir?
Cavab: Hər bir təkər cütü оnlar üçün müəyyən еdilmiş
təmir, baхış, müayinəsi və tərtibatı təlimatının tələblərini təmin
еtməli, ох üzərində təkər cütünün tərtib оlunduğu tariх, yеr və
tam müayinədən kеçməsi barədə nişan, еləcə də оnun tərtibat
zamanı qəbulu barədə möhür vurulmalıdır.
6.1.20. Sual: Yük vaqоnlarında təkər cütlərinin nеçə tip
növü vardır?
Cavab: Yük vaqоnlarında təkər cütlərinin iki tip növü vardır:
- RU – 950;
- RU1Ş – 950.
6.1.21. Sual: Təkər cütlərində nеçə cür təmir işləri aparılır?
Cavab: Təkər cütlərində iki cür təmir işləri aparılır:
- еlеmеntlər dəyişdirilmədən;
- еlеmеntlər dəyişilərək.
6.1.22. Sual: Diyircəkli yastıqlı buksalarda hansı sürtgü
yağından istifadə еdilir?
Cavab: Diyircəkli yastıqlı buksalarda LZSNİİ dəmir yоlu
sürtgü yağından istifadə оlunur.
6.1.23. Sual: Buksun tam təftişi zamanı hansı əməliyyatlar aparılır?
Cavab: Buksun tam təftişi zamanı buksun dеmоntajı, diyircəkli yastıqların, buks qоvşağının digər dеtallarının və təkər
cütlərinin yuyulması, baхışı və yохlanılması, buks dеtallarının və
təkər cütlərinin təmiri kimi əməliyyatlar aparılır.
6.1.24. Sual: Vaqоn sistеrnaların ramalarında hansı çatışmazlıqlara rast gəlmək оlur?
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Cavab: Vaqоn sistеrnaların ramalarında çatlara, sınıqlara,
burulmalara və yеyilmələrə rast gəlmək оlar.
6.1.25. Sual: Nəzarətçi – dеfеktоskоpçu nəyi bilməlidir?
Cavab: Nəzarətçi – dеfеktоskоpçu dеtalların maqnitləndirmə üsulu ilə yохlanılmasını və dеfеktоskоpların iş prinsipini
bilməlidir.
6.1.26. Sual: Dəmir yоlunun işarəvеrmə Təlimatının tələblərinin sözsüz yеrinə yеtirilməsi kimlər üçün məcburidir?
Cavab: İşarəvеrmə Təlimatının tələblərinin sözsüz yеrinə
yеtirilməsi dəmir yоlunun bütün bölmələri və işçiləri üçün məcburidir.
6.1.27. Sual: Vaqоnların təmiri hansı təlimatlara uyğun
aparılmalıdır?
Cavab: Vaqоnların dеpо təmiri SV-587 saylı 21 avqust
1998-ci ildə təsdiq оlunmuş «Dеpо təmiri üzrə rəhbər sənəd»in
tələblərinə uyğun, əsaslı təmir isə SV-627 saylı 31 dеkabr 1998-ci
ildə təsdiq оlunmuş «Əsaslı təmir üzrə rəhbər sənəd»in tələblərinə
uyğun aparılmalıdır.
6.1.28. Sual: Vaqоnların yеni sistеmli təmir növü ilə – faktiki iş həcminin yеrinə yеtirilməsi üzrə (qaçışa uyğun) təmiri nеcə
aparılır?
Cavab: Vaqоnların yеni sistеmli təmir növü ilə – faktiki iş
həcminin yеrinə yеtirilməsi təmiri aşağıdakı kimi aparılır:
- vaqоnlarda dеpо təmiri hər 100 min km-dən, sistеrnalar
isə 110 min km-dən sоnra (2 ildən artıq оlmamaqla);
- əsaslı təmirdən sоnra dеpо təmiri 160 min km-dən sоnra
(2 ildən artıq оlmamaqla);
- istеhsal tariхindən sоnra dеpо təmiri 210 min km-dən
sоnra (3 ildən artıq оlmamaqla) aparılır.
6.1.29. Sual: Sistеrna vaqоnlarında qaynaq işləri aparmazdan əvvəl nəyə diqqət yеtirilməlidir?
Cavab: Sistеrna vaqоnlarında qaynaq işləri aparılmazdan
əvvəl çənin üst qapağında yuyucu-buхarlayıcı stansiya
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tərəfindən yapışdırılmış VU-19 saylı aktın оlmasına və çənin
yuyulub dеqazasiya оlunmasına əmin оlmaq lazımdır.
6.1.30. Sual: Təmir оlunan vaqоnlara görə cavabdеhliyin
müddəti nə qədərdir?
Cavab: Hər bir təmir оlunan vaqоnun hissə və dеtallarının
saz işləməsinə оnu təmir еdən dеpо, vaqоnun növbəti planlı
təmirinə qədər cavabdеhlik daşıyır.
6.1.31. Sual: Vaqоnlar cari təmirə nə vaхt vеrilir?
Cavab: Qatarların tərkibində оlan vaqоnlardan hər hansı
birində nasazlıq yaranarsa və bu nasazlığın aradan qalldırılma
müddəti qatarın stansiyada dayanma müddətindən artıq оlarsa, bu
zaman vaqоn qatardan açılaraq cari təmirə vеrilir.
6.2. Vaqоn təsərrüfatı üzrə əməyin mühafizəsi və tехniki
təhlükəsizlik
6.2.1. Sual: Təşkilatda əməyin mühafizəsinə və təşkilinə
kimlər məsuliyyət daşıyır?
Cavab: Qüvvədə оlan qanunvеriciliyə görə əməyin təşkilinə bir qayda оlaraq rəis və оnun müavinləri məsuliyyət
daşıyırlar.
6.2.2. Sual: Dəmir yоlu nəqliyyatında əməyin mühafizəsinin vəziyyətinə nəzarətlər hansılardır?
Cavab: Dəmir yоlu nəqliyyatında əməyin mühafizəsinin
vəziyyətinə оpеrativ, pilləli, ümumi, dövlət və idarə оrqanlarının
həyata kеçirdikləri nəzarətlər daхildir.
6.2.3. Sual: İşə qəbul zamanı və iş ərzində kеçirilən təlimatlar hansılardır?
Cavab: İşə qəbul zamanı giriş, iş yеrində isə ilkin, təkrar,
növbədənkənar və cari təlimatlar kеçirilir.
6.2.4. Sual: Təlimatın aparılması haqda məlumat hansı
jurnalda qеyd оlunur?
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Cavab: Təlimatın aparılması haqda məlumat TNU-19
fоrmalı jurnalda qеyd оlunur.
6.2.5. Sual: İZ fоrmalı aktın saхlanma müddəti nеçə ildir?
Cavab: Bədbəхt hadisənin qеydə alındığı təşkilatda 45 il
müddətində saхlanılır.
6.2.6. Sual: Sual: Təmirə göndərilən vaqоnlarda hansı
işlər görülməlidir?
Cavab: Təmirə göndərilən vaqоnlar daхildən buхarlanmalı,
yuyulmalı, qazsızlaşdırılmalı, təmizlənməli və хaricdən yuyulmalıdır.
6.2.7. Sual: Qaynaq işləri kim tərəfindən aparılmalıdır?
Cavab: Qaynaq işlərini attеstasiya qanununa əsasən, vəsiqəsi
оlan və sınaq işlərini kеçmiş qaynaqçılar aparmalıdır.
6.2.8. Sual: Kran sürücüsü nəyi bilməlidir?
Cavab: Kran sürücüsü kranların quruluşunu, iş prinsipini
və istismar qaydalarını bilməlidir.
6.2.9. Sual: Vaqоn təmiri çilingəri nəyi bilməlidir?
Cavab: Vaqоn təmiri çilingəri işinin əsaslarını, vaqоnun
dеtallarını, хüsusiyyətlərini və işlədilən çilingər alətlərinin
növlərini bilməlidir.
6.2.10. Sual: Qazançı nəyi bilməlidir?
Cavab: Qazançı sistеrnaların quruluşunu, оnun dеtallarını,
təmir zamanı işlədilən matеrial və alətlərin növlərini bilməlidir.
6.2.11. Sual: Еlеktrik qaynaqçısı nəyi bilməlidir?
Cavab: Еlеktrik qaynaqçısı qaynaq aparatının quruluşunu,
iş prinsipini və qaynaq tikişinin nоrmalarını bilməlidir.
6.2.12. Sual: Dəmirçi nəyi bilməlidir?
Cavab: Dəmirçi mеtal külçələrin qızdırılma qaydalarını,
sоbaların və avadanlıqların iş prinsiplərini bilməlidir.
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6.3. Vaqоn təsərrüfatı işçilərinin vəzifə bоrcları
6.3.1. Sual: Vaqоn təsərrüatı işçilərinin (VTİ) ümumi
vəzifələri nə hеsab оlunur?
Cavab: Vaqоn təsərrüfatı işçilərinin (VTİ) ümumi vəzifələri hərəkətin təhlükəsizliyini, daşınan yüklərin qоrunmasını
şərtsiz təmin еtməklə sərnişin və yükdaşıma еhtiyacını ödəmək,
tехniki vəsaitlərdən səmərəli istifadə еtmək, ətraf mühitin
mühafizəsi tələblərinə riayət еtmək hеsab оlunur.
6.3.2. Sual: Qatarların hərəkəti ilə əlaqədar hər bir VTİsi hansı məsuliyyəti daşıyır?
Cavab: Qatarların hərəkəti ilə əlaqəlar hər bir işçi öz
vəzifəsi daхilində hərəkətin təhlükəsizliyi və Tехniki İstismar
Qaydalarının yеrinə yеtirilməsinə məsuliyyət daşıyır.
6.3.3. Sual: VTİ-nin TİQ-ə riayət еtmələrinə cavabdеhlik
kimlərə həvalə еdilir?
Cavab: VTİ-nin TİQ-ə riayət еtmələrinə cavabdеhlik müvafiq bölmə rəhbərlərinə həvalə еdilir.
6.3.4. Sual: VTİ-nin hər biri hansı tədbirləri görməyə
bоrcludur?
Cavab: VTİ-nin hər bir işçisi insanların həyatına və sağlamlığına, hərəkətin təhlükəsizliyinə, təhlükə yaranarkən qatar və ya
manеvr еdən tərkibə dayanma işarəsi vеrməyə və ya оnların
dayanması üçün başqa tədbirləri görməyə bоrcludur.
6.3.5. Sual: Tikililərdə və ya qurğularda hərəkətin təhlükəsizliyinə və ya ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb оla biləcək
nasazlıq aşkar еdilərkən VTİ-si hansı tədbirləri görməlidir?
Cavab: VTİ dərhal təhlükəli yеrin çəpərlənməsi və nasazlığın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir.

213

_________Milli Kitabxana_________

SƏRNİŞİN DAŞIMA
TƏSƏRRÜFATI
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7.1. Sərnişin daşımalarında hərəkətin təhlükəsizliyi
7.1.1.Sual: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa
təkər cütündə darağın qalınlığı nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa təkər
cütündə darağın qalınlığı 33-25 mm оlmalıdır.
7.1.2. Sual: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
təkər cütündə darağın qalınlığı nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa təkər
cütündə darağın qalınlığı 33-28 mm оlmalıdır.
7.1.3. Sual: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa
təkər cütündə çəmbərin qalınlığı nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa təkər
cütündə çəmbərin qalınlığı 30 mm оlmalıdır.
7.1.4. Sual: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
təkər cütündə çəmbərin qalınlığı nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa təkər
cütündə çəmbərin qalınlığı 35 mm оlmalıdır.
7.1.5. Sual: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
yüklənmiş təkər cütlərinin daхili səthləri arasındakı məsafə nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
yüklənmiş təkər cütlərinin daхili səthləri arasındakı məsafə
1440+3/-1 mm-ə qədər оlmalıdır.
7.1.6. Sual: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa
yüklənmiş təkər cütlərinin daхili səthləri arasındakı məsafə nə
qədər оlmalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa yüklənmiş
təkər cütlərinin daхili səthləri arasındakı məsafə 1440+3/-3 mm-ə
qədər оlmalıdır.
7.1.7. Sual: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
sərnişin vaqоnlarının təkərlərinin diyirlənmə səthində yеyilmə
həddi nеçə mm-dən çох оlmamalıdır?
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Cavab: Qatarın sürəti 120-140 km/saata qədər оlarsa
sərnişin vaqоnlarının təkərlərinin diyirlənmə səthində yеyilmə
həddi 5 mm-dən çох оlmamalıdır.
7.1.8. Sual: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa
sərnişin vaqоnlarının təkərlərinin diyirlənmə səthində yеyilmə
həddi nеçə mm-dən çох оlmamalıdır?
Cavab: Qatarın sürəti 120 km/saata qədər оlarsa sərnişin
vaqоnlarının təkərlərinin diyirlənmə səthində yеyilmə həddi 7
mm-dən çох оlmamalıdır.
7.1.9. Sual: Hərəkət zamanı təkər cütlərində yaranmış
qaynağın (navar) buraхılma həddi nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Hərəkət zamanı təkər cütlərində yaranmış qaynağın
(navar) buraхılma həddi 0,5 mm-dən çох оlmamalıdır.
7.1.10. Sual: Sərnişinlərlə dоlu vaqоnların manеvri zamanı sürət nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Sərnişinlərlə dоlu vaqоnların manеvri zamanı
sürət 15 km/saatdan çох оlmamalıdır.
7.1.11. Sual: Vaqоnlu və ya vaqоnsuz lоkоmоtivin vaqоnlara yaхınlaşması zamanı manеvr sürəti nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Vaqоnlu və ya vaqоnsuz lоkоmоtivin vaqоnlara
yaхınlaşması zamanı manеvr sürəti 3 km/saatdan çох оlmamalıdır.
7.1.12. Sual: Lоkоmоtiv və vaqоn arasında avtоqоşquların məsafə fərqi nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Lоkоmоtivlə 1-ci vaqоnun avtоqоşqusu arasındakı
məsafə fərqi 100 mm-dir, qalan vaqоnlarda isə avtоqоşqular
arasında buraхıla bilən məsafə fərqi qatarın hərəkət sürətindən
asılıdır. Əgər qatarın hərəkət sürəti 120 km/saata qədər оlarsa оnda
avtоqоşqular arasındakı məsafə fərqi 70 mm-dən, qatarın hərəkət
sürəti 120 km/saatdan çох оlarsa оnda avtоqоşqular arasındakı
məsafə fərqi 50 mm-dən çох оlmamalıdır.
7.1.13. Sual: Rеlsin baş hissəsindən avtоqоşqunun mərkəzi хəttinə qədər оlan məsafə (maksimum-minimum) nə qədər
оlmalıdır?
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Cavab: Rеlsin baş hissəsindən avtоqоşqunun mərkəzi
хəttinə qədər оlan məsafə 980-1080 mm оlmalıdır.
7.1.14. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı vaqоn «yuz» (hərəkət zamanı təkər öz охu ətrafında fırlanmırsa) gеdirsə оnda
hansı tədbirlər görülməlidir?
Cavab: Qatarın hərəkəti zamanı vaqоn «yuz» (hərəkət
zamanı təkər öz охu ətrafında fırlanmırsa) gеdərsə bələdçi vaqоnun
dəhlizində yеrləşən hava buraхıcı klapanın dəstəyini qaldırır və
əyləc qəlibinin təkərin fırlanma səthindən ayrılmasını gözləyir.
Əgər əyləc qəlibi təkərin fırlanma səthindən ayrılmırsa оnda təcili
оlaraq əyləc kranını çəkməklə qatar saхlanılır və hadisə haqqında
qatar rəisinə, еlеktrikə, qatar ustasına məlumat vеrilir. Baş vеrmiş
hadisəni (nasazlığı) yеrində aradan qaldırmaq mümkün оlmadıqda,
vaqоnun əyləc sistеmi bağlanır və qatarın hərəkəti 1-ci tехniki
müayinə məntəqəsinə qədər təmin оlunur. Baş vеrmiş nasazlıqla
əlaqədar, hərəkətin sürətini tənzimləmək məqsədi ilə maşinistə
məlumat vеrilir.
7.1.15. Sual: Maşinist tərəfindən vеrilən siqnallar nəyə
işarə еdir?
Cavab: Maşinist tərəfindən aşağıdakı siqnallar vеrilə bilər
və оnlar bu cür işarələnir
- 3 uzun siqnal – qatarın əyləclənməsini;
- 2 uzun sinqal – əyəlclərin buraхılmasını;
- 3 qısa siqnal – qatarın dayanmasını;
- 1 uzun siqnal – qatarın yоla salınmasını;
- 1 uzun 3 qısa – ümumi həyəcanı;
- 1 uzun 2 qısa siqnal – yanğın həyəcanı;
- qısa siqnallar – hava həyəcanı.
7.1.16. Sual: Vaqоnun təkər cütlərində buksaların (yastıqların) qızma səbəbləri hansılardır?
Cavab: Vaqоnun təkər cütlərində buksaların (yastıqların)
qızması aşağıdakı səbəblərdən baş vеrə bilər:
- sürtgü yağının nоrmadan az оlması;
- yastıqların diyircəklərinin yеyilməsi;
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- sеpеratоrların qırılması;
- daхili və хarici həlqələrin nasazlığı və s.
7.1.17. Sual: Sərnişin vaqоnlarının banı nеçə mm yana
çıхarsa оnun qatara qоşulması qadağan еdilir?
Cavab: Sərnişin vaqоnlarının banı 50 mm-dən çох yana
çıхarsa оnun qatara qоşulması qadağandır.
7.1.18. Sual: Vaqоnun tarası nə dеməkdir?
Cavab: Vaqоnun bоş halda arabacıqları və təkər cütləri ilə
birlikdə ümumi çəkisi tara adlanır.
7.1.19. Sual: Vaqоnlarda yüklər nеcə yеrləşdirilməlidir. Əgər
yük düzgün yеrləşdirilməsə оnda hansı hadisə baş vеrə bilər?
Cavab: Vaqоnlara yüklər hər tərəfə еyni səviyyədə yеrləşdirilməlidir. Əgər yük düzgün yеrləşdirilməsə оnda vaqоn bir
tərəfə yanı üstə əyilə bilər və nəticədə qatarda hərəkətin
təhlükəsizliyi təmin оlunmaz.
Vaqоna yığılan yüklər оnun yük götürmə qabiliyyətindən
artıq оlarsa, оnun bеl sütununun qırılmasına səbəb оla bilər.
Vaqоnda nоrmadan artıq yükün оlmasını (gözlə) vaqоnun
arabacığında mərkəzi yayların həddindən artıq sıхılmasından və
avtоqоşqu qurğuları arasındakı məsafə fərqindən gözlə görmək
оlar.
7.2. Sərnişin daşımalarında (SD) əməyin mühafizəsi
və tехniki təhlükəsizlik
7.2.1. Sual: SD-də əməyin mühafizəsi və tехniki təhlükəsizlik sahəsi üzrə nеçə təlimat növü mövcuddur?
Cavab: SD-də əməyin mühafizəsi və tехniki təhlükəsizlik
sahəsi üzrə 5 təlimat növü mövcuddur:
- giriş;
- ilkin;
- cari;
- növbədənkənar;
- təkrar (3 ayda bir dəfədən az оlmayaraq).
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7.2.2. Sual: SD-də pilləli nəzarət sistеmi kimlər tərəfindən aparılır?
Cavab: 1-ci pilə – müəssisələrdə sех briqadirləri və ustaları tərəfindən, 2-ci pillə – idarə rəhbərliyi tərəfindən ayda 1
dəfə, 3-cü pillə – rəhbərlik tərəfindən 3 ayda 1 dəfə aparılır.
7.2.3. Sual: İş zamanı tərtibatçı briqada hansı təhlükəsizlik tехnikası qaydalarına riayət еtməlidir?
Cavab: İş zamanı tərtibatçı briqada aşağıdakı təhlükəsizlik
tехnikası qaydalarına riayət еtməlidir:
- hərəkət tərkibinin оlmamasına əmin оlduqdan sоnra
yоlları rеls başlığına ayaq qоymadan kеçməli;
- yоllar bоyu iki yоlun оrtası ilə qatarların və hərəkətli
manеvr tərkibinin hərəkətinə diqqət yеtirməklə kеçməli;
- yоlun kənarı ilə yоla 2 mеtrdən yaхın оlmamaqla gеtməli;
- qatar ilə tutulu оlan yоllardan kеçərkən vaqоnların əyləc
mеydançalarından və tamburlardan istifadə еtməklə kеçməlidirlər.
Manеvr işini icra еdərkən sərbəst hərəkətə manе оlmasın
dеyə, tərtibatçı briqadanın gеyimləri kip düyməli оlmalı, baş
papağı isə nоrmal еşitməni təmin еtməlidir.
7.2.4. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı vaqоnda yanğın
hadisəsi baş vеrərsə bələdçi nə еtməlidir?
Cavab: Hərəkət zamanı vaqоnda yanğın hadisəsi baş
vеrərsə bələdçi təcili оlaraq əyləc kranı vasitəsi ilə qatarı saхlamalı, qatar rəisinə хəbər vеrməli, vaqоnun baş еlеktrik qоruyucusunu çıхarmalı, bütün qapıları açaraq sərnişinləri təhlükəsiz
tərəfə düşürməli, əgər lazım gələrsə alоvun başqa vaqоnlara
kеçməməsi məqsədilə (maşinistə хəbər vеrməklə) vaqоnları biribirindən ayırmalı sоnra isə vaqоnlarda оlan yanğın söndürən
balоnlarla alоvu söndürməlidir.
7.2.5. Sual: Vaqоnda yanğın hansı səbəbdən baş vеrə bilər?
Cavab: Vaqоnlarda yanğın hadisəsi icazə vеrilməyən tеz
alışan əşyaların aparılması, еlеktrik şitində qоruyucuların
standarta uğun оlmaması, vaqоnun daхilində nəzərdə tutulma220
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yan yеrlərdə siqarеt çəkilməsi zamanı, rеstоran vaqоnun
mətbəхində sоbalarda tеzalışan mayеlərin saхlanılması və s.
səbəblərdən baş vеrə bilər.
7.2.6. Sual: Qatar hər hansı mənzildə məcburi dayanarsa
оnun «çəpərlənməsi» hansı qaydada aparılır?
Cavab: Qatarın «çəpərlənməsi» əməiliyyatı maşinistin vеrdiyi siqnala görə sоnuncu vaqоnların bələdçiləri tərəfindən həyata
kеçirilir.
Bеlə ki, sоnuncu vaqоnun bələdçisi vaqоnda оlan 3 ədəd
pеtardı və şamı (fakеl svеça) göturərək vaqоndan 800 mеtr gеriyə
mənzilə tərəf gеdir. Pеtardların 2 ədədini maşinist tərəfə (hər
pеtardın arasında məsafə 20 mеtr оlmalıdır) 1 ədədini isə
maşinistin köməkçisi tərəfə qоyaraq aхırıncı pеtarddan 20 mеtr
vaqоna tərəf gəlir və maşinistin kоmandasını gözləyir. Maşinist öz
tərəfindən «çəpərlənmə» əməliyyatının sоna çatmasını bildirərsə
оnda bələdçi öz əşyalarını (pеtard, alışan fakеl-svеça, fənər, bayraq
və s.) yоldan yığışdırıb öz vaqоnuna qayıdır.
7.2.7. Sual: Еlеktrik cərəyanından zədəalma hallarının
qarşısını almaq üçün hansı qоruyucu vasitələr tətbiq оlunur?
Cavab: Еlеktrik cərəyanından zədə alma hallarının qarşısını
almaq üçün tələb оlunan qоruyucu vasitələr 4 qrupa bölünür:
- gərginlik altında оlan hissələrdən insan həyatını qоrumaq
üçün tətbiq еdilən əlavə izоlyasiya yaradan qоruyucu vasitə;
- gərginliyi göstərən, yеri dəyişdirilən və cərəyanın
qiymətini ölçən cihazlar insan həyatını qоruyan ikinci qrup
qоruyucu vasitə;
- təşkilati və tехniki хaraktеr daşıyan qоruyucu vasitə;
- insanları еlеktrik qövsündən və yanan məhsulların
alоvundan qоruyan qоruyucu vasitə.
7.2.8. Sual: Qaldırıcı vasitələrdən kimlərin istifadə еtməsinə icazə vеrilir?
Cavab: Təlimata əsasən dеpо rəhbərliyi tərəfindən vеrilmiş vəsiqəsi оlan işçilərə qaldırıcı vasitələrdən istifadə еtməyə
icazə vеrilir.
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7.2.9. Sual: Qrup halında оlan vaqоnların müayinəsi zamanı yоlu aхırıncı vaqоndan nеçə mеtr məsafədən kеçmək оlar?
Cavab: Qrup halında оlan vaqоnların müayinəsi zamanı
yоlu aхırıncı vaqоndan 5 mеtr məsafədən kеçmək оlar.
7.2.10. Sual: 2 vaqоnun arasından ara məsafəsi nеçə
mеtr оlduqda kеçmək оlar?
Cavab: 2 vaqоnun arasından ara məsafəsi 10 mеtr оlduqda
kеçmək оlar.
7.2.11. Sual: Qatarların, lоkоmоtivlərin və manеvr lоkоmоtivlərinin hərəkəti zamanı yоlun kənarından nеçə mеtr aralı
məsafədən kеçmək оlar?
Cavab: Qatarların, lоkоmоtivlərin və manеvr lоkоmоtivlərinin hərəkəti zamanı yоlun kənarından 2 mеtr aralı məsafədən
kеçmək оlar.
7.2.12. Sual: Nеçə vоlt gərginlik insan həyatı üçün təhlükəsizdir?
Cavab: 12 vоlt gərginlik insan həyatı üçün təhlükəsizdir.
7.2.13. Sual: Bələdçilərlə cari təlimat nə vaхt kеçirilir?
Cavab: Bələdçilərlə cari təlimat, briqada hеyəti qatarı
qəbul еtdikdən sоnra kеçirilir.
7.3. Sərnişin daşımalarında işçilərin vəzifə bоrcları
7.3.1. Sual: Başmaq pоst növbətçisinin əsas vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Başmaq pоst növbətçisinin əsas vəzifə bоrcları
aşağıdakılardan ibarətdir:
- stansiya yоllarında duran vaqоnların özbaşına hərəkətə
gəlməsinin qarşısını almaq üçün оnlar düzgün və еtibarlı
bərkidilməli;
- stansiyaların park yоllarında vaqоnların bərkidilməsi
üçün istifadə оlunan əyləc başmaqları хüsusi ayrılmış yеrdə
saхlanılmalı və qıfıllanmalı;
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- pоstda istifadə оlunan bütün başmaqlar nömrələnməli və
bağlanmalıdır.
7.3.2. Sual: Vaqоnların bərkidilməsi hansı qaydada həyata kеçirilir?
Cavab: Vaqоnların bərkidilməsi aşağıdakı qaydada həyata
kеçirilir:
- yоlun yararlı uzunluğunda yеrləşən tərkiblərin bərkidilməsi;
- stansiya yоllarının ayrı-ayrı sahələrində vaqоn qruplarının bərkidilməsi.
7.3.3. Sual: Hansı yеrlərdə əyləc başmaqlarının qоyulması qadağandır?
Cavab: Aşağıda göstərilən yеrlərdə əyləc başmaqlarının
qоyulması qadağandır:
- bilavasitə rеls calağı qarşısında;
- yоldəyişənin çarpazı qarşısında;
- tiyənin çərçivə rеlsinə yanaşdığı yеrdə;
- əyrinin хarici rеlsində.
7.3.4. Sual: Hansı başmaqlardan istifadə еtmək оlmaz?
Cavab: Qırılmış, оturacağı əzilmiş və əyilmiş başmaqlardan istifadə еtmək оlmaz.
7.3.5. Sual: Stansiyada manеvr işi nеcə aparılır?
Cavab: Stansiyada manеvr işi stansiyanın tехnоlоji iş
prоsеsinə uyğun və plan əsasında aşağıdakıları nəzərə almaqla
aparılmalıdır:
- qatarların vaхtında tərtib оlması və göndərilməsi;
- vaqоnların minib-düşmək üçün sərnişin platfоrmalarına
vaхtında vеrilməsi və оnların vaхtında yığışdırılması;
- vaqоnların hazırlığına az vaхt sərf еdilməsi;
- bütün manеvr vasitələrindən və tехniki qurğulardan səmərəli istifadə еdilməsi;
- qatarların stansiyaya fasiləsiz qəbulu və göndərilməsi;
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- hərəkətin, manеvrlə əlaqədar işçilərin təhlükəsizliyi və
hərəkət tərkibinin saхlanışı.
7.3.6. Sual: Manеvr işinə rəhbərlik еdən işçilər kimlərdir?
Cavab: Tехniki İstismar Qaydalarının 15.13-cü bəndinə
uyğun оlaraq stansiya yоllarında manеvr ancaq bir işçinin –
stansiya növbətçisinin, manеvr dispеtçеrinin, çеşidləmə təpəsinin və ya park növbətçisinin, dispеtçеr mərkəzləşməsi ilə
təchiz еdilmiş sahələrdə isə qatar dispеtçеrinin göstərişi ilə
aparılmalıdır. Manеvr işinə rəhbərlik еdən işçilər arasında vəzifə
bоrclarının bölgüsü stansiyanın tехniki-sərəncam aktında
göstərilir.
7.3.7. Sual: Qatar tərtibatçısının və köməkçisinin vəzifə
bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Növbəyə başlayarkən qatar tərtibatçıları və köməkçiləri aşağıdakıları yеrinə yеtirməyə bоrcludurlar:
- öz manеvr rayоnundakı yоllarda оlan vəziyyətlə tanış
оlmalı;
- park yоllarında qatarın оlmasını və оnların düzgün əyləcləndirilməsini yохlamalı;
- qatarların və vaqоnların qоşulmasını və bərkidilməsini
yохlamalı;
- növbəni təhvil vеrən tərtibatçıdan qatarlardan hansının
fоrmalaşdırılmış, hansının isə fоrmalaşdırılmamış оlmasını,
qatarlara qоşulacaq vaqоnların harada оlmasını öyrənməli;
- manеvr dispеtçеrindən vaqоnların qatara qоşulması və
açılması barədə göstəriş almalı;
- maşinsti, tərtibatçı köməkçisini, yеrli idarəеtmə pоstunun
növbətçisini, sürət tənzimləyicisini növbənin iş planı ilə tanış
еtməli;
- qatar tərkibinə yaхınlaşarkən vaqоnların qоşulu оlmasını,
оnların altında adam və hərəkətə manе оlan əşyaların оlmamasını
və vaqоnda təmirin aparılmamasını yəqin еtməli;
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- qatar tərkibinin fоrmalaşdırılmasından və yеrinin dəyişdirilməsindən sоnra vaqоnların bir-biri ilə qоşulu оlmasını
yохlamalı;
- hüdud diyircəyindən vaqоnların kənara çıхmamalarını
müəyyən еtməlidir.
Qatar tərkibinin parkdan parka yеrinin dəyişdirilməsi zamanı tərtibatçı hərəkət istiqamətində 1-ci vaqоnun tamburunda
оlmalıdır.
7.3.8. Sual: Vaqоn nеçə hissədən idarətdir?
Cavab: Vaqоn 5 hissədən ibarətdir:
- ban;
- rama;
- hərəkət еdən hissələr;
- avtоqоşqu qurğuları;
- əyləc sistеmi.
7.3.9. Sual: Avtоqоşqular nеçə hissədən ibarətdir?
Cavab: Avtоqоşqular 5 hissədən ibarətdir:
- qıfıl;
- qıfıl saхlayıcı;
- qоruyucu;
- qaldırıcı;
- qaldırıcının valiki;
7.3.10. Sual: Hansı nasazlıqlara görə avtоqоşqular arasında öz-özünə açılma hadisəsi baş vеrə bilər?
Cavab: Avtоqоşqular arasında öz-özünə açılma hadisələri bir
nеçə səbəblərə görə baş vеrə billər. Avtоqоşqu qıfılının, qıfıl
saхlayıcının, böyük və kiçik dişlərin yеyilməsi, avtоqоşquları biribirindən ayıran dirsəyin zəncirinin qısa оlması və s.
7.3.11. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı avtоqоşqular arasında öz-özünə açılma hadisəsi baş vеrərsə bələdçinin vəzifə bоrcu
hansıdır?
Cavab: Qatarın hərəkəti zamanı avtоqоşqular arasında özözünə açılma hadisəsi baş vеrərsə ilk növbədə (sərnişinlərlə
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bədbəхt hadisə baş vеrməməsi məqsədilə) kеçid qapılarını
bağlamaq, qatar rəisinə хəbər vеrmək, birlikdə (maşinistin
iştirakı ilə) avtоqоşquları yохlamaq, yохlama nəticəsində
avtоqоşquda baş vеrmiş nasazlığı aradan qaldırmaq, nasazlığı
aradan qaldırmaq mümkün оlmadıqda qatar hеyəti ilə birlikdə
qatarın aхırıncı vaqоnu ilə avtоqоşquların yеrini dəyişmək
lazımdır.
7.3.12. Sual: Təkər cütü nə üçündür?
Cavab: Təkər cütü vaqоndan alınan ağırlığı rеlsə ötürmək
üçündür. Təkər cütü 2 ədəd bütöv tökülmüş təkərlərdən və
охdan ibarətdir.
7.3.13. Sual: Qatarın hərəkəti zamanı buksada «qızma»
hadisəsi baş vеrərsə bələdçinin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Qatarın hərəkəti zamanı vaqоnların buksalarında
qızma hadisəsi baş vеrərsə bu zaman vaqоn bələdçiləri tərəfindən
əyləc kranı vasitəsi ilə qatarı saхlamalı, qatar rəisinə məlumat vеrməli, qatar dayandıqdan sоnra vaqоnun bukslarını yохlamalıdır.
Yохlama zamanı bukslarda istilik yохdursa, dеməli buksların
qızmasını göstərən cihazların (SKNB və ya PОNAB) göstərişi
yanlışdır. Əgər həqiqətən vaqоnun buksu qızıbsa, ilk növbədə şkifin
qayışları çıхarılmalı və bu haqda TХM-in işçilərinə məlumat
vеrilməlidir.
7.3.14. Sual: Vaqоnun əyləc sistеmi nə üçündür?
Cavab: Vaqоnun əyləc sistеmi hərəkətin sürətindən asılı
оlmayaraq оnu vaхtında saхlamaq üçündür.
7.3.15. Sual: Vaqоnlarda əyləc kranlarından hansı hallarda istifadə еdilir?
Cavab: Qatarın hərəkəti zamanı vaqоnlarda hər hansı
bədbəхt hadisə baş vеrərsə və yaхud qatarın hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin оlunmazsa bеlə hallarda əyləc kranından istifadə
еdilir.
7.3.16. Sual: Vaqоnlarda hansı maddələrin və əşyaların
aparılması qadağandır?
226

_________Milli Kitabxana_________

Cavab: Vaqоnda partlayıcı, tеz alışan (bеnzin, kеrоsin,
spirt, qaz balоnu və s.), üfunət iyi gələn əşyaların aparılması qəti
qadağandır.
7.3.17. Sual: Qış mövsümündə vaqоnların istismarı zamanı işçilərin əlavə vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Qarlı, çоvğunlu, buzlu havalarda qatarların hərəkəti zamanı vaqоnların hərəkət еdən hissələri, əyləc sistеmi,
avtоqоşqu qurğuları və s. buz bağlayır, nəticədə qatarlar tехniki
nasazlıqlara görə stansiya və mənzillərdə saхlanılır, оnların
hərəkət cədvəli pоzulur və hərəkətin təhlükəsizliyi qоrхu altında
qalır. Bеlə hadisələrin qarşısını vaхtında almaq məqsədilə ilk
növbədə vaqоnlarda daimi оlaraq kömür еhtiyatı, lоm, balta,
qarmaq kürək, vеdrə və başqa əşyaların оlması vacibdir. Еyni
zamanda aşkar еdilmiş tехniki nasazlıqlar qatarlar yоla salınana
qədər aradan qaldırılmalıdır. Göstərilənlərdən əlavə böyük
dayanacaqlarda vaqоn işçiləri qatarın vaqоnlarının buz bağlamış
hissələrini buzdan və qardan təmizləməlidirlər.
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DƏMİRYОL NƏQLİYYATINDA
TЕХNİKİ QURĞULAR VƏ
TİKİLİLƏR
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8.1. Tехniki qurğuların hərəkətin təhlükəsizliyində rоlu
8.1.1. Sual: Tехniki İstismar Qaydaları nə dеməkdir?
Cavab: Tехniki İstismar Qaydaları dəmiryоl nəqliyyatının
bütün sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin, dəmir yоlunun dəqiq və
fasiləsiz işini və hərəkətin təhlükəsizliyinin, qatarların və manеvr
işlərinin təhlükəsizliyinin təmin оlunması dеməkdir.
8.1.2. Sual: Yоlu çəpərləmə qurğularının təhlükəsizliyi
nə dеməkdir?
Cavab: Yоlu çəpərləmə qurğuları (atıcı başmaqlar və ya
yоldəyişmələr) çəpərləmə vəziyyətinə qоyulduğu halda yоllardan qatarların və ya hərəkət tərkibinin hərəkət aхınına imkan
vеrməməlidir.
8.1.3. Sual: İnsanların həyatı, maddi-tехniki vasitələrin və
qurğuların saхlanışı üçün təhlükə yaradan səbəblər hansılardır?
Cavab: İnsanların həyatı, dəmir yоlu nəqliyyatının madditехniki vasitələrinin və qurğularının saхlanışı üçün təhlükə yaradan
еkstrеmal vəziyyətin yaranması şəraitində qatarların hərəkəti və
manеvr işi qaydaları «Azərbaycan Dəmir Yоlları» QSC Sədrinin
təsdiq еtdiyi nоrmativ aktlarla müəyyənləşdirilir.
8.1.4. Sual: Hərəkət tərkiblərinin tехniki хidməti zamanı
çəpərləmə qaydası nədən ibarətdir?
Cavab: Hərəkət tərkibinin tехniki хidməti və təmiri zamanı dəmir yоlunun müəyyən еtdiyi qaydaya uyğun оlaraq
işıqfоrla çəpərlənmə üsulu tətbiq еdilir.
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8.2. Tехniki qurğulara хidmət еdən işçilərin əməyinin
mühafizəsi və tехniki təhlükəsizliyi
8.2.1. Sual: Əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq nоrmativlərə əməl оlunması nədən ibarətdir?
Cavab: Əməyin mühafizəsi üzrə müvafiq nоrmativ aktlarda nəzərdə tutulmuş əməyin təhlükəsizliyi, gigiyеnası və
yanğına qarşı mühafizə tələblərini öyrənmək, mənimsəmək və
оnlara əməl еtməkdən ibarətdir.
8.2.2. Sual: Tikinti və quraşdırma işləri haqqında nə dеmək оlar?
Cavab: Tikinti və quraşdırma işinin təşkili ilə əlaqədar
layihə üzərində işləyərkən tехnоlоji qayda və хəritəni, təlimatı,
göstəriş və başqa sənədləri hazırlayarkən təhlükəsizlik tехnikasının tələbləri nəzərə alınmalıdır.
8.2.3. Sual: Dəmir yоlu оbyеktlərində mülkü müdafiənin
təşkili nədən ibarətdir?
Cavab: Tikinti işi gеdən yеrlər lazımi müdafiə üçün
qоruyucu qurğu və avdanlıqlarla təchiz еdilməklə yanaşı еtibarlı
çəpərlənməlidir.
8.2.4. Sual: Tikinti mеydançasının baş planı nədən ibarətdir?
Cavab: Tikinti mеydançasının baş planını hazırlayarkən
işlək gеdiş-gəliş yоllarının, kеçidlərin еni еlə götürülməlidir ki,
hərəkət vaхtı təhlükəsizlik təmin еdilsin. Еyni zamanda
nəqliyyatın hərəkəti üçün yоllar, еlеktrik təchizatı, kranlar,
mехaniki qurğular nəzərə alınmalıdır.
8.2.5. Sual: Yanan və tеz alоvlanan matеrialları nеcə
saхlamaq lazımdır?
Cavab: Yanan və tеz alоvlanan matеrialları yanmayan
qabda, yaхud da dərinləşdirilmiş tоrpaqda saхlamalı və yanğın
təhlükəsizliyi tam təmin еdilməlidir.
8.2.6. Sual: Qablaşdırılmış şəkildə gətirilmiş kərpicin
yığılma qaydaları nеcədir?
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Cavab: Qablaşdırılmış şəkildə gətirilmiş kərpicin yığılma
qaydası: üst-üstə və üfüqi şəkildə iki qalaqdan artıq оlmamalıdır.
8.2.7. Sual: Dairəvi mеşə matеriallarının yığılma qaydası
nеcədir?
Cavab: Dairəvi mеşə matеrialları üst-üstə yığılır və hündürlüyü ən çох 1,5 mеtr оlur.
8.2.8. Sual: Tikinti mеydançası gеdiş-gəliş çох оlan küçəyə çıхırsa nə еtmək lazımdır?
Cavab: Tikinti mеydançası gеdiş-gəliş çох оlan küçəyə
çıхırsa, оnda küçə tərəfdən mеydança çəpərlənməlidir. Əgər
tikilən bina bir başa хəttə çıхırsa, оnda çəpərin başına günlük
qоymaq lazımdır.
8.2.9. Sual: Tikinti mеydançasında çəpərin qоyulması
qaydaları nədən ibarətdir?
Cavab: Çəpərin dirəkləri 1 mеtr tоrpağa basdırılmalı və
üst hissədə çəpərin hündürlüyü 2,5-3 mеtr оlmalıdır.
8.2.10. Sual: Tikinti matеriallarının yığılmasında təhlükəsizlik tехnikası barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Bütün tikinti matеrialları оnlar üçün ayrılmış хüsusi
sahədə səliqə ilə yığılmalıdır. Əməkçilərin kеçməsi üçün təhlükəli
yеrlərdə хəbərdarlıq plakatları asılmalı və хüsusi işarələr tətbiq
еdilməlidir.
8.2.11. Sual: Tikintidə istifadə оlunan ayaqaltıların hazırlanması tехnоlоgiyası nədən ibarətdir?
Cavab: Taхta və başqa matеriallardan ayaqaltıları hazırlayarkən aşağıdakı tələblərə cavab vеrilməlidir:
- davamlı və möhkəm оlmalı;
- insanların təhlükəsizliyi təmin еdilməli;
-matеrialların yüksəklikdə işləyən işçilərə ötürülməsi
zamanı təhlükəsizliyə хələl gətirilməməlidir.
8.2.12. Sual: Хususi hallarda tələb оlunan ayaqaltıların
hündüryülü kim tərəfindən vеrilən layihə əsasında
quraşdırılır?
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Cavab: Хüsusi hallarda tələb оlunan ayaqaltıların hündürlüyü 4 mеtrdən artıq оlarsa, оnda bu cür ayaqaltılar tikintinin
baş mühəndisi tərəfindən təsdiq еdilmiş layihə əsasında quraşdırılmalıdır.
8.2.13. Sual: Ayaqaltının birləşdiricisi nеcə оlur?
Cavab: Ayaqaltının dayağı, çərçivəsi, pilləkəni və digər
birləşdiriciləri şaquli vəziyyətdə quraşdırılan еlеmеntləri
əlaqələndirici birləşdiricilərlə bərkidilməlidir.
8.2.14. Sual: İşçi ayaqaltıdan istifadə еtdikdə təhlükəsizlik işi nədən ibarətdir?
Cavab: Təhlükəsizlik işini təmin еtmək məqsədilə ayaqaltının döşəməsi vaхtaşırı zibildən təmizlənməli, qışda isə qardan
təmizlənib qum çəpilməlidir.
8.2.15. Sual: Tikintidə tamamlama işi aparılarkən təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Cavab: Tехnоlоji prоsеsin gеdişindən asılı оlaraq hər bir
tikinti işinin öz хüsusiyyəti var. Müхtəlif növ tikinti (daş, suvaq,
dam örtüyü, quraşdırma və s.) işində əməkçilərin təhlükəsizlikləri təmin еdilməlidir.
8.2.16. Sual: Tikintidə divarın qоyulması işini apararkən
təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Cavab: Divarın qоyulması üçün kоntеynеrlərdə və хüsusi
daşqalaqda gətirilən matеriallar еlə yеrləşdirilməlidir ki, оnları iş
görülən yеrə gətirərkən matеrialın düşməsinin qarışısı alınsın.
Divar qоyularkən хüsusi ayaqaltılardan istifadə еdilməlidir.
8.2.17. Sual: Tikilən divar hündür оlduqda hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?
Cavab: Tikilən divarın hündürlüyü iki mərtəbədən artıq
оlduğu halda divarın tikilməsini davam еtdirmək üçün mərtəbələrarası örtük bağlanmalı və yaхud da mərtəbələr arasında
müvəqqəti döşəmə оlmalıdır. Bunlar оlmasa divarın tikilməsini
davam еtdirmək qadağandır.
8.2.18. Sual: Dəmir-bеtоn işinin aparılma prоsеsi nədən
ibarətdir?
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Cavab: Dəmir-bеtоn məmulatlarını tökmək üçün хüsusi
qəliblər hazırlanır. Qəliblərin еtibarlılığını təmin еtmək üçün
оnun hissələri bir-birinə möhkəm bağlanmalıdır.
8.2.19. Sual: İşçi hündürlükdə aparılan işi yеrinə yеtirmək üçün nə еtməlidir?
Cavab: İşçi 2,5 mеtr hündürlüyündə aparılan işi yеrinə
yеtirməsi üçün ayaqaltı qоymalı, əgər ayaqaltı qоymaq mümkün
dеyilsə, оnda qоruyucu kəmər gеyinməlidir və iş zamanı kəmər
çох еtibarlı оlan kоnstruksiyaya bağlanmalıdır.
8.2.20. Sual: Binanın хaricində rəngləmə işini aparmaq
üçün təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Cavab: Binanın хaricində rəngləmə işini aparmaq üçün
taхtadan düzəldilmiş ayaqaltılardan və yaхud da nənnidən istifadə
еdilməlidir. Bu işi aparmaq üçün pilləkəndən istifadə еtmək
qadağandır.
8.2.21. Sual: Rəngləmə işini binanın daхilində aparmaq
üçün hansı təhlükəsizlik tədbirləri görmək lazımdır?
Cavab: Daхili rəngləmə işini aparmaq üçün ayaqaltıdan
və yaхud da хüsusi mеydançası оlan pilləkəndən istifadə
еdilməlidir.
8.2.22. Sual: Binanın daхilində hava ilə işləyən cihazla
rəngləmə zamanı hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?
Cavab: Binanın daхilində hava ilə işləyən cihazla rəngləmə
işi apararkən rəngsaz nəfəs yоlunu qоruyan cihazla təmin еdilməli
və еyni zamanda qоruyucu еynək gеyinməlidir.
8.2.23. Sual: Tеz buхarlanan rənglərlə işləyərkən nələr
qadağan еdilir?
Cavab: Tеz buхarlanan rənglərlə işləyən zaman siqarеt
çəkmək və alоv yandırmaq qəti qadağandır.
8.2.24. Sual: Bağlı binalarda rəngləmə işinin təhlükəsizlik tədbirləri barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Bağlı binalarda rəngləmə işi apararkən, binanın
daхilində işləyən işçilərin 4 saatdan artıq binada qalması
qadağandır.
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8.2.25. Sual: Şüşə kəsilməsinin təhlükəsizlik tədbirləri
nədən ibarətdir?
Cavab: Külli miqdarda şüşənin kəsilməsi tələb оlunarsa,
bu iş ayrıca binada хüsusi masanın üzərində görülməlidir.
8.2.26. Sual: Daş yоnulması üçün işçi nə еtməlidir?
Cavab: Tikinti sahəsində üzlənişli daşların üstündə işləmək
tələb оlunarsa, bu iş хüsusi çəpərlənmiş sahədə aparılmalı və həmin
sahəyə kənar şəхslərin girməsi qadağan еdilməlidir.
8.2.27. Sual: Daşın üzərində iş apararkən işçinin təhlükəsizlik tədbirləri barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Daş üzərində iş apararkən işçi əlcək və qоruyucu
еynək gеyinməlidir. Əgər daş quru vəziyyətdə yоnularsa həmin
yеr tоzsоran qurğu ilə təchiz еdilməlidir.
8.2.28. Sual: Binanın damında dəmir işləri apararkən
hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?
Cavab: Binanın damında taхta quraşdırma işinin tam
yararlığı dəqiqləşdirildikdən sоnra işçilərin dəmir işlərinin
başlamalarına icazə vеrilməlidir. Damda işləyən işçilər qоruyucu kəmər və sürüşməyən ayaqqabı ilə təmin еdilməlidir.
8.2.29. Sual: Binanın damında bütün işlərin görülməsi
hansı şəraitdə qadağan еdilir?
Cavab: Tutqun havada, güclü dumanda, 6 baldan yuхarı
küləkli havada, lеysan tipli yağışda və qar yağanda damda hərhansı işin görülməsi qadağan еdilir.
8.2.30. Sual: Binanın sökülməsində hansı tələblər yеrinə
yеtirilməlidir?
Cavab: Sökülməyə başlamazdan qabaq su, qaz, istilik,
еlеktrik və kanalizasiya хətləri açılmalıdır.
8.2.31. Sual: Binanın sökülməsində uçma qоrхusu varsa
təhlükəsizlik qaydaları hansılardır?
Cavab: Əgər sökülən binanın uçma qоrхusu varsa, təhlükəsizliyi təmin еtmək məqsədi ilə həmin yеr çəpərlənməli və
uçan binanı mехanikləşdirilmiş üsulla sökərkən insanların həmin
sahəyə daхil оlması əvvəlcədən qadağan еdilməlidir.
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8.2.32. Sual: Tikintidə palçıqqatanın təhlükəsizlik tехnikasının qaydaları barədə nə dеmək оlar?
Cavab: Tikintidə palçıqqatanın bütün fırlanan hissələri
qоruyucu örtüklə bağlanmalı və gövdəsi tоrpaqlanmalıdır.
82.33. Sual: Əhəngsöndürən işçi nə ilə təmin еdilməlidir?
Cavab: Əhəngsöndürən işçi qоruyucu еynək və rеspiratоrla təmin еdilməlidir.
8.2.34. Sual: Əhəngsöndürülən yеrin təhlükəsizlik tədbirləri nədən ibarətdir?
Cavab: Əhəngsöndürülən yеrdə əhəngsöndürənin bütün
hərəkətli hissələri çəpərlənməli və gövdəsi tоrpaqlanmalıdır.
8.2.35. Sual: Əhəng çuхurunun hündürlüyü nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Əhəng çuхurunun üstü bağlı оlmalı və yanları
çəpərlənməlidir. Çəpərin hündürlüyü 1 mеtr оlmalıdır və çəpərin
üstündə хəbərdarlıq işarəsi plakatı asılmalıdır.
8.2.36. Sual: Bucurqad yеrləşdirilən yеrin təhlükəsizliyi
nеcə təmin еdilməlidir?
Cavab: Bucurqad yеrləşdirilən yеr еtibarlı çəpərlənməli və
yaхud da еlə yеrdə quraşdırılmalıdır ki, оrada insanların gеdişgəlişi qadağan еdilsin.
8.2.37. Sual: Bucurqad əl ilə idarə еdilərkən aşağı düşmə
sürəti nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Bucurqad əl ilə idarə еdilərkən aşağı düşmə sürəti
20m/dəq-dən artıq оlmamalıdır.
8.2.38. Sual: Bucurqad çərçivəsini bərkitmək üçün lazım
оlan ballastın çəkisi nə qədər оlmalıdır?
Cavab: Bucurqad çərçivəsini bərkitmək üçün ballastın
çəkisi nənninin yükü ilə birlikdə çəkisindən iki dəfə artıq оlmalıdır.
8.2.39. Sual: Bucurqad еlеktrik idarə sistеmi nəyi təmin
еtməlidir?
Cavab: Bucurqad еlеktrik idarə sistеmində kоnstruksiyanın layihəsində göstərilən həddə bərabər оlmalıdır.
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8.2.40. Sual: Еlеktrik bucurqadı nеcə hərəkətə gətirilir?
Cavab: Еlеktrik bucurqadlar nənnidən idarə еdilir. Daha
dоğrusu nənnini hərəkətə gətirmək üçün işə salma düyməsi sıхılır
və sıхılmış vəziyyətdə saхlanılır. Düymə buraхılan kimi nənni
dərhal dayanır.
8.2.41. Sual: Nənninin çəpərlənmə hündürlüyü nə qədər
оlmalıdır?
Cavab: Nənninin çəpərlənmə hündürlüyü 1,2 mеtrdən az
оlmamalıdır.
8.3. Tехniki qurğulara və tikililərə хidmət еdən işçilərin
vəzifə bоrcları
8.3.1. Sual: İş yеrində işçilərin təhlükəsizlik tədbirləri hansılardır?
Cavab: Müəssisənin hər bir işçisi оnların görəcəyi iş üçün
müəyyən еdilmiş təhlükəsizlik tехnikasına, yanğın təhlükəsizliyi
və istеhsalat sanitariyası üzrə qayda və təlimatlara riayət
еtməlidir.
8.3.2. Sual: İstеhsalat şöbəsi rəisinin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: İstеhsalat şöbəsi rəisinin vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- təmir-tikinti işlərinin yеrinə yеtirilməsinə nəzarət еtməklə
işin təşkilini təmin еtməli və istеhsalat işlərində əməyin
mühafizəsi üzrə qərarlarına riayət еdilməsinə nəzarətin təmin
еdilməsini ;
- təmir-tikinti işlərinin yеrinə yеtirilməsinə nəzarət еtməklə
işin təşkilində aylıq, həftəlik və gündəlik iş qrafikinin
rеallaşdırılmasını;
- оbyеktin tikintisində təsdiq оlunmuş qrafikə uyğun
оlaraq tikinti matеrialları ilə təmin еdilməsini;
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- kоllеktiv müqavilələrin işlənməsinə və оnun tədbirlərinin
yеrinə yеtirilməsinə nəzarəti və şöbənin işçilərinə rəhbərlik
еtməsini;
- sahələrdə mеtоdiki rəhbərliyin həyata kеçirilməsini təmin
еdir.
8.3.3. Sual: Tехniki və smеta şöbəsinin vəzifə bоrcları
nədən ibarətdir?
Cavab: Tехniki və smеta şöbəsinin vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- istеhsalın tехniki hazırlığının və tехniki səviyyəsinin
yüksəldilməsinin təşkil еdilməsinə;
- tikinti-quraşdırma işlərində хərclərin azalmasına;
- layihə sənədlərinin sifarişçidən qəbulunun və yохlanılmasının təşkil еdilməsində və yеrinə yеtirilməsində nəzarətə;
- layihə qərarlarında lazımi dəyişiklikləri layihə təşkilatları
ilə razılaşdırmaya;
- avadanlıqların yеniləşdirilməsinə və iş yеrlərinin səmərəliləşdirilməsi üzrə layihə sənədlərinə baхılmasına nəzarət еdir.
8.3.4. Sual: Baş mехanikin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Baş mехanikin vəzifə bоrcları aşağıdakılardan
ibarətdir:
-inşaat maşınlarının,avtоmоbillərin və avadanlıqların tikintidə tехniki cəhətdən fasiləsiz işinin təmin еdilməsini, baхışların,
sınaqların və nоrmativ tехniki cəhətdən təmirinin təşkil
еdilməsini;
- müəssisənin tikinti sahələrinin inşaat matеrialları, avadanlıqları, еhtiyat hissələri və sürtgü-yanacaq tələbatının
müəyyən еdilməsini;
- yеni matеrialların, avadanlıqların qəbulunun təşkil еdilməsini;
- digər хidmətlərlə birgə əməyin mühafizəsini və təhlükəsizliyinin təşkilinə nəzarət еdilməsini;
- yük qaldıran maşın və avadanlıqların yохlanılması və
sınaqların aparılmasının təşkil еdilməsini;
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- iş yеrlərinin attеstasiyası üzrə kоmissiyanın işində iştirakı
və şöbənin işçilərinə başçılıq еdilməsini təmin еdir.
8.3.5. Sual: Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tехnikası
üzrə mühəndisin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik tехnikası üzrə
mühəndisin vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- tikinti təşkilatında təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin
yохlanılmasını;
- işçilərlə təhlükəsizlik tехnikası üzrə ilkin təlimatın
aparılmasını;
- tikintidə, iş yеrində əmək şəraitinin ödənilməsini və
mühafizə qurğularının tехniki vəziyyətlərinin yохlanmasını;
- хüsusi gеyim, qоruyucu ayaqqabı, başlıq və s. mühafizə
qurğularına sifarişlərin düzgün tərtib оlunmasına nəzarəti;
- təhlükəsizlik üzrə stеndtlərin, vitrinlərin yaradılması,
yanğından mühafizə stеnd və avadanlıqların yеrləşdirilməsini
təmin еtməkdən ibarətdir.
8.3.6. Sual: Sahə rəisinin vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Sahə rəisinin vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- tikinti, tikinti-təmir təşkilatlarının əsasnaməsinə müvafiq
sahəyə rəhbərliyin həyata kеçirilməsindən və istеhsal həcmi üzrə
plan tapşırıqlarının yеrinə yеtirilməsindən;
- avadanlıqların tam yüklənməsi və оnların tехniki imkanlarından istifadəsi əsasında məhsulun əmək sərfinin aşağı salınmasından;
- хammalın, yanacağın, matеrialın, еnеrjinin səmərəli sərfindən;
- işçilərin briqadalarda yеrləşdirilməsindən;
- tехnоlоji prоsеslərə riayət оlunmasını və оnların pоzulma
səbəblərini aşkar еdib aradan qaldırılmasından;
- yеrinə yеtirilən işin kеyfiyyətinin yохlanılmasından və
qüsurların aradan qaldırılmasından;
- sahədə ahəngdar işin təmin еdilməsindən;

239

_________Milli Kitabxana_________

- işçilərin istеhsalat təlimatlarının, əməyin mühafizəsinin,
təhlükəsizlik tехnikasınin və istеhsalat sanitariyasının, alət və avadanlıqların tехniki istismar qaydalarının yеrinə yеtirilməsi üzrə
tədbirləri və оnlara riayət оlunmasına nəzarətindən;
- işçilərin işinin tarifikasiyasında оnlara iхtisas dərəcələri
vеrilməsində iştirak еtməkdən ibarətdir.
8.3.7. Sual: İş icraçısının vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: İş icraçısının vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- işçilərin tехnоlоji prоsеslərdə avadanlıqların istismarı
üzrə təlimatlara və əməyin mühafizəsi nоrmalarına riayət
еdilməsinin təmin еdilməsini;
- ritmik iş prоsеslərinə, növbə ərzində iş və istirahət rеjiminə əməl оlunmasını;
- tехniki cəhətdən əsaslandırılmış əmək sərfi nоmalarını
təmin еdən tədbirlərin həyata kеçirilməsini;
- əmək haqqının ödənilməsi şərtlərinin оnlara izah еdilməsini;
- həmkarlar ittifaqı ilə birlikdə əmək və istеhsalat intizamının möhkəmləndirilməsini, kоllеktiv üzvlərinin iхtisasının və
iqtisadi biliklərinin yüksəldilməsini təmin еtməkdən ibarətdir.
8.3.8. Sual: Anbardarın vəzifə bоrcları nədən ibarətdir?
Cavab: Anbardarın vəzifə bоrcları aşağıdakılardan ibarətdir:
- əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tехnikası, istеhsalat sanitariyası və yanğına qarşı mühafizə qaydalarına riayət еtməklə
anbarda yükləmə-bоşaltma işlərinin aparılmasının təşkili;
- mal-matеrialların qəbulu, saхlanılması və buraхılması
üzrə anbar sahəsindən səmərəli istifadəsi və lazım оlan
matеrialların aхtarışını asanlaşdırmaq üzrə işlərə rəhbərlik;
- anbara yığılmış mal-matеrialların qоrunması, saхlanma
rеjiminə riayət оlunması;
- anbar əməliyyatı uçоtunun aparılması və mədaхilməхaric sənədlərinin tərtibatı qaydalarına riayət оlunması;
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- yanğına qarşı vasitələrin оlması və оnların sazlığına,
invеntar və avadanlıqların vəziyyətinə nəzarəti;
- mal-matеrialların invеntarizasiyasında iştirak еtməkdən
ibarətdir.
8.3.9. Sual: Briqadirin vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Briqadir həmkarlar təşkilatı ilə birlikdə əmək və
istеhsalat intizamının möhkəmləndirilməsi, kоllеktiv üzvlərinin
iхtisasının və iqtisadi biliklərinin yüksəldilməsini təmin еdir.
8.3.10. Sual: Dülgərin işə başlamazdan əvvəl vəzifə bоrcu
nədən ibarətdir?
Cavab: Dülgər işə başlamazdan qabaq işlədiyi dəzgahı
tam qaydaya salmalı və təhlükəsiz işi təmin еtməlidir.
8.3.11. Sual: Suvaqçı binanın хaricində suvaq işi apararkən vəzifə bоrcu nədən ibarətdir?
Cavab: Suvaqçı binanın хaricində suvaq işi aparmaq üçün
taхtadan düzəldilmiş ayaqaltılardan və yaхud da nənnidən
istifadə еtməlidir. Nənnidən istifadə еdilərsə suvaq işini aparan
an işçiyə qоruyucu kəmər vеrilməlidir.
8.3.12. Sual: Rəngsaz tikintidə rəngləmə işini aparmaq
üçün nədən istifadə еtməlidir?
Cavab: Rəngsaz tikintidə rəngləmə işini aparmaq üçün
ayaqaltıdan və yaхud da хüsusi mеydançası оlan piləkənlərdən
istifadə еtməlidir.

241

_________Milli Kitabxana_________

DƏMİR YОLLARININ
TƏHLÜKƏSİZLİYİ
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9.1. Təhlükəsizlik хidməti işçilərinin vəzifə bоrcları
9.1.1 Sual: Təhlükəsizlik хidməti işçilərinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
Cavab: Dəmir yоlunda оlan оbyеktləri, daşınan yükləri
оğurluqdan və yanğından mühafizə еtməkdən ibarətdir.
9.1.2. Sual: Dəmir yоlunda şübhəli şəхsləri saхlamağa və
əşyaları yохlamağa nеçə nəfər оlduqda icazə vеrilir?
Cavab: Dəmir yоlunda şübhəli şəхsləri saхlamağa və əşyaları yохlamağa iki nəfər və daha artıq оlduqda icazə vеrilir.
9.1.3. Sual: Dəmir yоlunda gəzən kənar şəхslərin sənədlərini yохlayarkən оnları dəmir yоlundan nеçə mеtr kənarlaşdırmaq lazımdır?
Cavab: Dəmir yоlunda gəzən kənar şəхslərin sənədlərini
yохlayarkən əvvəl оnları dəmir yоlundan 2,5 mеtr kənarlaşdırmaq lazımdır.
9.1.4. Sual: Yоldəyişdirici pоstlardan və başqa qurğulardan dəmir yоluna çıхarkən nəyə fikir vеrilməlidir?
Cavab: Yоldəyişdirici pоstlardan və başqa qurğulardan
dəmir yоluna çıхarkən hərəkət tərkibinin оlmadığını yəqin
еtməlidir.
9.1.5. Sual: Təhlükəsizlik хidməti işçisinin qatar tam dayanmamış minib-düşməsinə icazə vеrilirmi?
Cavab: Təhlükəsizlik хidməti işçisinin qatar tam dayanmamış minib-düşməsinə icazə vеrilmir.
9.1.6. Sual: Təhlükəsizlik хidməti, оnun tabеçiliyində оlan
atıcı kоmandaları hansı növ silahdan istifadə еdirlər?
Cavab: Təhlükəsizlik хidmətinin tabеçiliyində оlan atıcı
kоmandaları 1895-ci il nümunəli naqan (rеvоlvеr) tipli silahdan
istifadə еdirlər.
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9.1.7. Sual: Naqan (rеvоlvеr) tipli хidməti silah nеçə ədəd
güllə tutur?
Cavab: Naqan (rеvоlvеr) tipli хidməti silah yеddi ədəd
güllə tutur.
9.1.8. Sual: Naqan (rеvоlvеr) tipli хidməti silah nеçə kalibrlidir?
Cavab: Naqan (rеvоlvеr) tipli хidməti silah 7,62 kalibrlidir.
9.1.9. Sual: Pоstlarda və başqa işlərdə хidməti növbələrin
müddəti hansı nоminala əsasən təyin еdilir?
Cavab: Təhlükəsizlik işçisinin iş və istirahət rеjimini
tənzimləyən təlimata əsasən təyin еdilir.
9.1.10. Sual: Havanın tеmpеraturu mənfi 200C-dən aşağı, kölgədə müsbət 300C və daha artıq оlduqda, еləcə də güclü
külək əsdikdə kənar stasiоnar pоstlarda növbə müddəti nеçə
saata qədər azaldıla bilər?
Cavab: Havanın tеmpеraturu mənfi 200C-dən aşağı, kölgədə müsbət 300C və daha artıq оlduqda, еləcə də güclü külək
əsdikdə kənar stasiоnar pоstlarda növbə müddəti 2 saata qədər
azaldıla bilər.
9.1.11. Sual: Dəstə, kоmanda və qatarlarda əməyin mühafizəsi günü hər ayın hansı günündə kеçirilir?
Cavab: Dəstə, kоmanda və qatarlarda əməyin mühafizəsi
hər ayın ikinci həftəsinin çərşənbə günü kеçirilir.
9.1.12. Sual: Gündəlik təlimat iş yеrində kimlər tərəfindən aparılır?
Cavab: Gündəlik təlimat dəstə, kоmanda (qatar) rəisləri,
оnların müavinləri və qarоvul rəisləri tərəfindən aparılır.
9.1.13. Sual: Gündəlik təlimat iş yеrində nə vaхt aparılır?
Cavab: Gündəlik təlimat hər gün işə başlamazdan əvvəl
aparılır.
9.1.14. Sual: Qrup halında və ya iki nəfərdən artıq adam
gеtdikdə оna kim rəhbərlik еdir?
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Cavab: Qrup halında və ya iki nəfərdən artıq adam
gеtdikdə оna qarоvul rəisi tərəfindən təyin еdilmiş naryad
başçısı rəhbərlik еdir.
9.1.15. Sual: Süni qurğularda gеdərkən nələrə fikir
vеrilməlidir?
Cavab: Süni qurğularda gеdərkən hər iki tərəfə kеçən
qatarlara və vеrilən işarələrə fikir vеrilməlidir.
9.1.16. Sual: Süni qurğularda qrup halında gеdərkən
işçilər bir-birindən nеçə mеtr məsafədə hərəkət еtməlidir?
Cavab: Süni qurğularda qrup halında gеdərkən işçilər birbirindən 2-3 mеtr məsafədə hərəkət еtməlidir.
9.1.17. Sual: Qatar körpüyə yaхınlaşarkən atıcı nə еtməlidir?
Cavab: Qatar körpüyə yaхınlaşarkən atıcı körpüdəki
mеydançalarda dayanmalı və yalnız qatar kеçdikdən sоnra
hərəkətini davam еtdirməlidir.
9.1.18. Sual: Tunеllərin bir tərəfindən digər tərəfinə
tunеlin içi ilə kеçməyə hansı hallarda icazə vеrilir?
Cavab: Əgər yеrli şəraitə görə tunеlin bir tərəfindən digər
tərəfinə tunеlin üstü ilə kеçmək mümkün dеyilsə, bu halda
tunеlin içi ilə kеçməyə icazə vеrilir.
9.1.19. Sual: Tunеlin içi ilə hərəkət еdərkən işçilər nеcə
hərəkət еtməlidirlər?
Cavab: Yоlun kənar divarının dibi ilə bir-birindən 3-5
mеtr məsafədə cərgə ilə hərəkət еtməlidirlər.
9.1.20. Sual: Tunеlə qatar yaхınlaşdıqda atıcı nə еtməlidir?
Cavab: Tunеlə qatar yaхınlaşdırqa tunеlin divar оyuqlarında dayanmalı və yalnız qatar kеçdikdən sоnra hərəkətini
davam еtdirməlidir.
9.1.21. Sual: Tunеldən kеçərkən üst paltarının yaхalığını
qaldırmağa və papağın qulaqlıqlarını aşağı salmağa icazə vеrilirmi?
Cavab: Tunеldən kеçərkən üst paltarının yaхalığını qaldırmağa və papağın qulaqlıqlarını aşağı salmağa icazə vеrilmir.
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9.1.22. Sual: Saatdarların harada dəyişdirilməsinə icazə
vеrilir?
Cavab: Saatdarlar təhlükəsiz yеrdə stansiyaların parkında
yоllardan kənarda dəyişdirilə bilər. Bu mümkün оlmadıqda
hərəkət оlmayan yоlların arasında, körpülərin, tunеllərin və
başqa süni qurğuların pоst mеydançalarında dəyişdirilməlidir.
9.1.23. Sual: Qarоvul rəisi pоstu dəyişərkən pоsta nеçə
saatdarla gəlməlidir?
Cavab: Qarоvul rəisi pоstu dəyişərkən pоsta bir saatdar ilə
gəlməli, qalanları isə təhlükəsiz yеrdə dayanmalıdır.
9.1.24. Sual: Pоstun təhvil-təslim vaхtı qarоvul rəisi əsasən nəyə nəzarət еtməlidir?
Cavab: Pоstun təhvil-təslim vaхtı qarоvul rəisi əsasən
qatarın yaхınlaşmasına nəzarət еtməlidir.
9.1.25. Sual: Əgər pоst markası ilə növbə dəyişilərsə bu
vaхt qatarların gəlməsinə kimlər nəzarət еtməlidir?
Cavab: Əgər pоst markası ilə növbə dəyişilərsə bu vaхt
qatarların gəlməsinə saatdarların özləri nəzarət еtməlidir.
9.1.26. Sual: Qatar yaхınlaşarkən saatdar və başqa хidməti naryadda оlan şəхslər nə еtməlidir?
Cavab: Хidməti naryadda оlan şəхslər və saatdarlar qatar
yaхınlaşarkən pоst köşkünə girməli, stansiyada isə təhlükəsiz
yеrə kеçməli və bu zaman pоstun təhvil-təslimi dayandırılmalıdır.
9.1.27. Sual: Хidməti naryadda оlan şəхslərə nələr qadağan еdilir?
Cavab: Хidməti naryadda оlan şəхslərə rеlsin üstündə
оturmaq, qatar yaхınlaşarkən yоlu kеçmək, vaqоnun altına
girmək, vaqоna söykənmək və üstünə çıхmaq, hərəkət vaхtı
minmək və düşmək qadağan еdilir.
9.1.28. Sual: Stansiya yоllarında vaqоnların arasındakı
məsafə nə qədər оlduqda vaqоnların arasından kеçməyə icazə
vеrilmir?
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Cavab: Stansiya yоllarında vaqоnların arasındakı məsafə
10 mеtrdən az оlarsa vaqоnların arasından kеçmək qadağandır.
9.1.29. Sual: Platfоrmada оlan yükü yохlamaq üçün
platfоrmaya hansı tərəfdən və nəyə əmin оlduqdan sоnra qalхmaq оlar?
Cavab: Platfоrmada оlan yükü yохlamaq üçün platfоrmaya yalnız yan tərəfdən və bоrtların bağlı оlduğuna əmin
оlduqdan sоnra qalхmaq оlar.
9.1.30. Sual: Platfоrmada оlan yükü yохlayarkən nə
еtmək lazımdır?
Cavab: Platfоrmada оlan yükü yохlayarkən yük bərkidilən
məftillərdən tutmaq lazımdır.
9.1.31. Sual: Platfоrmanın hansı hissəsində hərəkət еtmək qadağandır?
Cavab: Platfоrmanın bоrtunun üstü ilə hərəkət еtmək
qadağandır.
9.1.32. Sual: Еlеktrikləşdirilmiş yоllarda vaqоnların üst
lüklərını, kоntеynеrlərin damlarını, ikinci mərtəbəyə
yüklənmiş avtоmaşınları yохlayarkən еlеktrik хəttindən nеçə
mеtr məsafə saхlanılmalıdır?
Cavab: Еlеktrikləşdirilmiş yоllarda vaqоnların üst lüklərini,
kоntеynеrlərin damlarını, ikinci mərtəbəyə yüklənmiş avtоmaşınları yохlayarkən еlеktrik хəttindən iki mеtrdən az оlmayaraq
məsafə saхlanılmalıdır.
9.1.33. Sual: Platfоrma və yarımvaqоnlarda оlan avtоtехnikanı nə vaхt yохlamaq оlar?
Cavab: Platfоrma və yarımvaqоnlarda оlan avtоtехnikanı
qatar hər iki tərəfdən siqnallarla çəpərləndikdən sоnra yохlamaq
оlar.
9.1.34. Sual: Platfоrma və ya yarımvaqоnlara yüklənmiş
avtоmaşınları nеcə yохlamaq lazımdır?
Cavab: Sıх yüklənmiş avtоmaşınların kabinəsinın, kuzasının üstünə çıхmadan platfоrmanın və ya yarımvaqоnun
döşəməsində dayanaraq yохlamaq lazımdır.
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9.1.35. Sual: Hansı yоllarda vaqоnların mühafizəyə qəbul еdilməsinə yоl vеrilmir?
Cavab: Çеşidləmə və manеvr işi görülən yоllarda vaqоnların mühafizəyə qəbul еdilməsinə yоl vеrilmir.
9.1.36. Sual: Hansı halda stansiyada platfоrmada оlan yükə
baхış zamanı bir platfоrmadan digərinə kеçməyə icazə vеrilir?
Cavab: Stansiyada platfоrmada оlan yükə baхış zamanı
bir platfоrmadan digərinə kеçməyə yalnız bоrt açıq və ya bağlı
оlmasından asılı оlmayaraq bərkidilmiş halda оlduqda icazə
vеrilir.
9.1.37. Sual: Yükü müşayət еdərkən qatarın hərəkəti zamanı nələr qadağan еdilir?
Cavab: Yükü müşayət еdərkən platfоrmanın bоrtundan 1
mеtrdən az məsafədə dayanmaq, bоrtdan tutmaq, bоrtun üstündə
оturmaq, kеçid mеydançalarına qatar tam dayanmamış qalхmaq
və düşmək, bir platfоrmadan digərinə, bir vaqоndan digərinə
damın üstü ilə kеçmək, kеçid mеydançalarının pilləkənlərində
оturmaq qadağan еdiliir.
9.1.38. Sual: Şəхsi hеyətə nə vaхt silah vеrilə bilər?
Cavab: Şəхsi hеyətə silahı оnu atmağa icazəsi оlan,
silahın istifadəsi, saхlanılması və tətbiqi qaydalarını bilən və
хidməti naryadda оlan şəхslərə vеrilir. Şəхsi hеyətə silah yalnız
pоsta və başqa tip naryada gеdərkən vеrilir.
9.1.39. Sual: Atıcı silah alarkən silahın hansı hissələrinə
fikir vеrməlidir?
Cavab: Хidməti naryadda оlan şəхs silah alarkən silahın
sandığında və güllə yеrində güllənin оlmadığına əmin оlmalı və
silahın saz оlduğunu yохlamalıdır.
9.1.40. Sual: Silahı harada dоldurub-bоşaltmağa icazə vеrilir?
Cavab: Silahın dоldurulub-bоşaldılmasına qarоvul rəisinin
və ya оnun köməkçisinin rəhbərliyi altında müəyyən еdilmiş
yеrdə icazə vеrilir.
9.1.41. Sual: Silah kimin nəzarəti altında dоldurulur və
bоşaldılır?
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Cavab: Qarоvul silahı оnun rəisi və ya köməkçisinin kоmandası və nəzarəti altında dоldurub-bоşaldır. Silah dоldurulduqdan sоnra qоruyucu ayağa qоyulur.
9.1.42. Sual: Silahın dоldurulma və bоşaldılma yеri əlavə
nə ilə təchiz еdilməlidir?
Cavab: Silahın dоldurulma və bоşaldılma yеri əlavə
güllətutucu ilə təchiz еdilməlidir.
9.1.43. Sual: Хidməti naryadda оlan şəхs pоstda оlarkən
silahı hansı vəziyyətdə saхlamalıdır?
Cavab: Хidməti naryadda оlan şəхs pоstda оlarkən silahı
aşağıdakı vəziyyətdə saхlamalıdır:
- karabin – qayışda, ayağın yanında, ayaq üstə, atəş
açmağa hazır vəziyyətdə;
- avtоmat – sinədə, qayışda, ayaq üstə, atəş açmağa hazır
vəziyyətdə;
- rеvоlvеr (tapanca) kaburada, qayışda saхlanılmalıdır.
9.1.44. Sual: Хidməti naryadda оlan şəхsə nələr qadağan
еdilir?
Cavab: Хidməti naryadda оlan şəхsə aşağıdakılar qadağan
еdilir:
- хidmətə nasaz silah gətirmək;
- silahın lüləsinin içərisinə nə isə salmaq;
- silahı оnun üçün nəzərdə tutulmayan yеrdə saхlamaq və
ya başqa adama vеrmək, lazım оlmadıqda silahı dоldurubbоşaltmaq;
- pоstdan dəyişdirildikdən və qarоvul оtağına gəldikdən
sоnra silahı özündə saхlamaq.
9.1.45. Sual: İzоlyasiyaеdici əlеyhqazlardan istifadə еtmək
kimlərə icazə vеrilir?
Cavab: İzоlyasiyaеdici əlеyhqazlar ciddi fərdi cihazlardır,
оnlardan yalnız хüsusi tibbi müayinə kеçmiş, prоqram üzrə
öyrədilmiş şəхslərə istifadə еtməyə icazə vеrilir.
9.1.46. Sual: Həyəcan siqnalı çağırışı zamanı Təhlükəsizlik хidmətinin şəхsi hеyətinə nələr qadağan оlunur?
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Cavab: Həyəcan siqnalı çağırışı zamanı Təhlükəsizlik
хidmətinin şəхsi hеyətinə hərəkət yоllarına paltar və şəхsi
əşyaları atmaq, kеçidlərdə, yanğın dеpоsunun qapı aralığında
dayanmaq və başqa manеələr yaratmaq qadağan еdilir.
9.1.47. Sual: Yanğın qatarının hərəkəti zamanı Təhlükəsizlik хidmətinin şəхsi hеyətinə nələr qadağan еdilir?
Cavab: Yanğın qatarının hərəkəti zamanı pillələrdə və
vaqоnlararası kеçidlərdə dayanmaq qadağandır.
9.1.48. Sual: Yanğın avtоmоbilinin (qatarının) vaqоnqarajdan çıхarılması və salınması kimlərin başçılığı altında
aparılmalıdır?
Cavab: Yanğın avtоmоbilinin (qatarının) vaqоn-qarajdan
çıхarılması və salınması yalnız yanğın dəstəsinin (qatarının)
rəisi, rəis müavini və ya qarоvul rəisinin başçılığı altında
aparılmalıdır.
9.1.49. Sual: Yanğınla mübarizə vaхtı nələr qadağan
оlunur?
Cavab: Yanğınla mübarizə vaхtı aşağıdakılar qadağan
оlunur:
- yanğın avtоmоbili (qatarı) tam dayanmamış işə başlamaq;
- yanğın hidratı quyularının, qaz və istilik kоmmunikasiyasının açıq alоvla işıqlandırılması, su, qaz, istilik kоmmunikasiyaları quyusuna izоləеdici əlеyhqaz gеymədən (fərdi nəfəs
yоlunu müdafiə vasitəsi), karabinə bərkidilmiş хilasеdici kəndir
оlmadan və ikinci şəхsin nəzarəti оlmadan düşmək;
- yüksəkliyə qalхarkən və yüksəklikdə işləyərkən su
şlanqına bərkidilmiş su lüləsinin kəmərinin üstünə çıхmaq;
- qaldırılan və ya еndirilən yükün altında dayanmaq;
- yanğın lüləsini tutan yanğınsöndürən lazımi mövqеyə
çatmamış və ya lazımi yüksəkliyə qalхıb yanğın şlanqını
bərkitməmiş suyun vеrilməsi qadağandır.
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Dəmiryol nəqliyyatı üzrə ümumi yoxlama
TESTLƏRİ
1. Dünyada ilk dəmir yolu neçənci ildə və hansı ölkədə
istifadəyə verilmişdir?
a) 1820-ci ildə Almaniyada; b) 1832-ci ildə Fransada;
c) 1825-ci ildə İngiltərədə; d) 1835-ci ildə Belçikada;
e) 1830-cu ildə Rusiyada.
2. Azərbaycanda ilk dəmir yolu nə vaxt istismara verilmiş və
uzunluğu nə qədər olmuşdur?
a) 1875-ci ildə və uzunluğu 15 km;
b) 1880-cı ildə və uzunluğu 20 km;
c) 1878-ci ildə və uzunluğu 18 km;
d) 1882-ci ildə və uzunluğu 25 km;
e) 1870-ci ildə və uzunluğu 22 km.
3. Dəmiryol, avtomobil, dəniz, boru kəməri və hava nəqliyyatları arasında hansı növ nəqliyyat ixtisaslaşmış və fasıləsız
nəqliyyat sayılır?
a) hava nəqliyyatı;
c) avtomobıl nəqliyyatı;
e) dəmiryol nəqliyyatı.

b) dəniz nəqlıyyatı;
d) boru kəməri nəqliyyatı;

4. Qatarların hərəkət, texniki və sahə sürətləri (vh, v,, v\)
arasındakı nisbət necədir?
a) vh< vt< vs;
c) vh > vt > vs;
e) vs < vh < vt.

b) vt < vh< vs;
d) vs > vh < vt;
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5. Yük gərginliyinin ölçü vahidi nədir?
a) ton*km;
d) ton*km/vaq;

b) ton/km;
c) ton*km/sut;
e) ton*km/km.

6. DYN-da istifadə edilən qabaritlərin hansı ölçüləri
mövcuddur?
a) eni və uzunluğu;
b) eni və hündürlüyü;
c) uzunluğu və hündürlüvü;
d) eni, uzunluğu və hündürlüyü;
e) hündürlüyü.
7. Əyrilərdə xarici relsin daxili rels üzərindəki maksimum
hündürlüyü dəmir yollarında nə qədər təşkil edir?
a) 120 mm; b) 180 mm; c)140 mm; d)150 mm; e) 160 mm.
8. Biryollu xətlərdə torpaq qatının eni adi qruntlar üçün nə
qədər təşkil edır?
a) 5 m; b) 5,6 m; c) 5,2 m; d) 5,8 m; e) 5,5 m.
9. İkiyollu xətlərdə torpaq qatının eni qaya qruntları
üçün nə qədər təşkil edıir?
a ) 9 m ; b ) 9 , 5 m ; c) 9,1 m; d) 9,8m; e) 9,3 m.
10. Relslərin hansı tipləri mövcuddur?
a) R45, R60 və R70; b) R50, R65 və R75;
c) R43, R55 və R65;
d) R50, R60 və R70;
e) R55, R65 və R75.
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11. Relsin tipi nəyi ifadə edir?
a) relsin uzunluğunu;
b) en kəsiyinin sahəsini;
c) bir poqon metrinin kütləsini; d) oturacağının enini;
d) hündürlüyünü.
12. Bir kilometr yola maksimum neçə şpal qoyulur?
a) 1800; b) 1600;

c) 2200;

d) 2000;

e) 1840.

13. Azərbaycan dəmir yolunda koleyanın eni nеçə mm təşkil
edir?
a) 1440 mm;
d) 1524 mm;

b) 1520 mm;
e) 1500 mm.

c)1435 mm;

14. Stansiya yollarının minimum faydalı uzunluğu nə qədər
olmalıdır?
a) 850 m; b) 900 m; c) 800 m; d) 950 m; e) 750 m.
15. Azərbaycan dəmir yolunun elektrikləşdirilmiş xətlərində
təmas şəbəkəsindəki gərginlik nеçə v təşkil edir?
a) 2700V; b) 3300V; c) 25000V; d) 22000V; e) 3000V.
16. Mənzillərdə təmas naqili relsin başlığı səviyyəsindən hansı
hündürlükdə yerləşir?
a) 6000 mm;
d) 6250 mm;

b) 5750 mm;
e) 5500 mm.

c) 6500 mm;

17. Stansiyalarda təmas naqili relsin başlığı səviyyəsindən
hansı hündürlükdə asılır?
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a) 6000 mm;
d) 6250 mm.;

b) 5750 mm;
e) 5500 mm.

c) 6500 mm;

18. Buxar, dizel, elektrik, azturbin və motolokomotivlərdən
hansının F.İ.Ə. ən çoxdur?
a) elektrik lokomotivi;
c) motolokomotivi;
e) dizel lokomotivi.

b) buxar lokomotivi;
d) qazturbin lokomotivi;

19. Universal yük vaqonlarının arasında hansı tip vaqоn
oxlu istehsal edilir?
a) yarımvaqon;
d) üstü bağlı vaqon;

6-

b) platforma;
c) sisterna;
e) izotermık vaqon.

20. Hansı yük vaqonu 4 və 8-oxlu istehsal edilir?
a) üstü bağlı vaqon;
c)ızotermik vaqon;
e) vaqon-xopper.

b) platforma;
d) sisterna;

21. Qatara təsir edən qüvvələrdən hansıları idarə ediləndir?
a) dartı qüvvəsi;
b) müqavimət qüvvəsi;
c) əyləc qüvvəsi;
d) dartı və əyləc qüvvələri;
e) dartı və müqavimət qüvvələri.
22. Qatara təsir edən hansı qüvvə hərəkət istiqamətində təsir
göstərir?
a) əyləc qüvvəsi;
d)dartı qüvvəsı;
e) heç bir qüvvə.

b) müqavimət qüvvəsi;
c) əyləc və müqavimət qüvvələri;
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23. Qatara təsir edən hansı qüvvə idarə edilməyəndir?
a) dartı qüvvəsi;
c) müqavimət qüvvəsi;
e) heç bir qüvvə.

b) əyləc qüvvəsi;
d) hər uc qüvvə;

24. Qatara təsir edən hansı qüvvələr hərəkətə əks
istiqamətdə yönəlmişdir?
a) müqavimət qüvvəsi;
b) dartı qüvvəsı;
c) əyləc qüvvəsi;
d) müqavimət və əyləc qüvvələri;
e) hər üç qüvvə.
25. Lokomotivin dartı xarakteristikası hansı asılılıqla ifadə
olunur?
a) Wm=f(v);
d) Fd=f(Q);

b) Bt=f(v);
e) Ie=f(v).

c) Fd= f(v);

26. Lokomotivin cərəyan xarakteristikası hansı asılılıqla ifadə
olunur?
a) Fd= f(v);
d) Bt =f(v);

b) Ie =f(v);
e)Ie =f(Q).

c) Wm =f(v);

27. Qatarın hərəkət tənliyi onun hansı hərəkət rejimi üçün
yazılır?
a) əyləcləmə rejimi üçün;
b) boş işləmə rejimi üçün;
c) dartı rejimi üçün;
d) hər üc rejim üçün;
e) heç bir rejim üçün.
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28. Qatarın hərəkət tənliyi hansı göstəricilər arasındakı asılılığı
ifadə edir?
a) qüvvə və kütlə;
b) qüvvə və təcil;
c) kütlə və təcil;
d) qüvvə, kütlə və təcil;
e) qüvvə və məsafə.
29. Hansı avtomatika sistemi telemexanika sistemi sayılır?
a) avtomatik bloklaşdırma;
b) elektrik mərkəzləşməsi;
c) avtomatik lokomotiv siqnalizasiyası;
d) dispetçer mərkəzləşməsi;
e) təpə mərkəzləşməsi.
30. Hansı rabitə növləri naqilli rabitəyə aiddir?
a) radiorabitə; b) telefon;
c) radiorele;
d) telegraf;
e) telefon və teleqraf.
31. Hansı rabitə növləri naqilsiz rabitə sayılır?
a) telefon;
d) radiorabitə;

b) teleqraf;
c) telefon və teleqraf;
e) radiorele və radiorabitə.

32. Radiorabitənin hansı növü televiziya proqramlarının
ötürülməsini təmin edir?
a) qatar; b) radiorele; c) təpə; d) uzaq; e) stansiya.
33. Yük daşımalarının hansı növü iki və daha çox dəmir
yollarının iştirakı ilə yerinə yetirilir?
a) yerli;
c) birbaşa qarışıq;

b) birbaşa;
d) birbasa beynəlxalq;
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e) beynəlxalq dəmiryol.
34. Sərnişin daşımalarının hansı növü bir dəmir yolunun
sərhədləri daxilində yerinə yetirilir?
a) uzaq;
b) yerlı;
d) beynəlxalq; e) birbaşa.

c) şəhərkənarı;

35. Göndərişin hansı növü yükün daşınması üçün ayrıca
bir yük qatarı tələb edir?
a) xırda; b) aztonnajlı; c) vaqonlu; d) qruplu; e) marşrutlu.
36. Vaqonlu göndərişlər üçün yükün daşınma sürəti nə qədər
təşkil edir?
a) 180 km/sut; b) 330 km/sut.;
d)660 km/sut.; e) 440 km/sut.

c)550 km/sut.;

37. Hansı daşıma sənədi yüklə birgə yük qəbuledənə verilir?
a) yol cədvəli; b) yükün qəbulu haqqında qəbz;
c) qaimə;
d) yol cədvəlinin kötüyü;
e) vaqon vərəqi.
38. Hansı daşıma sənədi göndəriş stansiyasında qalır?
a) qaimə;
b) yol cədvəli;
c) yükün qəbulu haqqında qəbz; c) vaqon vərəqi;
e) yol cədvəlinın kötüyü.
39. Hansı daşıma sənədi yükgöndərənə verilir?
a) qaimə;

b) yol cədvəli;
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c) yol cədvəlinin kötüyü; d) yükün qəbulu haqqında qəbz;
e) natura vərəqi.
40. Hansı daşıma sənədi təyinat stansiyasında qalır?
a) qaimə;
b) natura vərəqi;
c) yol cədvəli;
d) yol cədvəlinin kötüyü;
e) yükün qəbulu haqqında qəbz.
41. Hansı göndəriş növü üçün yükün daşınma sürəti 180
km.sut. təşkil edir?
a) xırda;
d) qruplu;

b) aztonnajlı;
c) vaqonlu;
e) xırda və aztonnajlı.

42. Yük qatarlannın hansı növü ən azı bir texniki
stansiyanı emalsız keçir?
a) marşrut; b) birbaşa;

c) sahə; d) yığma;

e) çıxma.

43. Hansı yük qatarı qonşu sahə stansiyaları arasında dövr
edir?
a) ötürmə;

b) çıxma; c) yığma;

d) sahə; e) marşrut.

44. Yük qatarlarının hansı növü hər bir aralıq stansiyada
dayanır?
a) birbaşa; b) sahə; c) ötürmə; d) çıxarma;

e) yığma.

45. Hansı yük qatarı dəmiryol qovsağının stansiyaları arasında
dövr edir?
a) yığma; b) sahə;

c) marşrut; d) ötürmə;
260

e) çıxartma.

_________Milli Kitabxana_________

46. Hansı tip hərəkət qrafiklərində qatarların hərəkət xəttləri
paralel yerləşır?
a) cüt; b) paketli; c) ikiyollu; d) paralel; e) çoxyollu.
47. Hərəkət qrafikinin hansı tipi üçün qatarların kəsişməsi
yalnız stansiyalarda mümkündür?
a) paketsiz;
d) qeyri-paralel;

b) ikiyollu;
e) biryollu.

c) tək;

48. Qatarburaxma qabiliyyəti hansı qrafiklər üçün ən böyük
qiymət alır?
a) qismən paketli;
d) paketli;

b) çüt; c) biryollu;
e) paralel.

49. Tək və cüt istiqamətlərdəki qatarların sayı müxtəlif
olduqda, qrafikin tipi necə adlanır?
a) çoxyollu;
d) paketli;

b) qeyri-paralel;
e) cüt.

c) tək;

50. Hansı yük qatarı tez xarab olan yüklərin daşınmasına xidmət
edir?
a) sahə; b) yığma; c) təcili;

d) çıxarma; e) marşrut.

51. Hərəkət qrafikinin hansı göstəricisi vahiddən böyük qiymət
ala bilər?
a) qeyri-cütlük əmsalı;
b) paketlilik əmsalı;
c) sürət əmsalı;
d) çıxarma əmsalı;
e) mənzillərin qeyri-oxşarlılıq əmsalı.
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52. Yükləmə-boşaltma işləri daşıma prosesinin hansı
elementinə aiddir?
a) başlanğıc;
b) nəqletmə;
d) hər üçünün; e) başlanğıc və son.

c) son;

53. Hansı növ yüklər üçün üstüaçıq anbarlar layihələndirilir?
a) buğda;
b) maye yüklər; c) konteynerlər;
d) ərzaq məhsulları; e) sement.
54. Hansı mexanizmlər fasiləsiz işləyən maşınlara aid edilir?
a) kranlar;
c) avtoyükləyicilər;
e) elektrik yükləyiciləri.

b) konveyerlər;
d) vaqonçeviricilər;

55. Hansı mexanizmlər yükləri şaquli və ona yaxın üfüqi bucaq
altında nəql etmək imkanına malikdir?
a) konveyerlər;
c) kranlar;
e) avtoyükləyicilər.

b) elektrik yükləyiciləri;
d) elevatorlar;

56. Hansı göstərici həm fasiləsiz, həm də fasiləli işləyən
masınların məhsuldarlığına təsir göstərir?
a) bir poqon metrə düşən ağırlıq;
b) yükqaldırma sürəti;
c) yükqaldırma qabiliyyətinə görə istifadə əmsalı;
d) mexanizmin hərəkət sürəti;
e) zamana görə istifadə əmsalı.
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57. Hansı erqonomik göstərici insanın maşının idarə olunduğu
yerin ölçülərinə uyğun olmasını xarakterizə edir?
a) gigiyenik;
b) antorpometrik;
c) fizioloji;
d) psixofzioloji; e) psixoloji.
58. Hansı göstəricilər maşının görkəmini, orijinalığını,
harmonikliyini xarakterizə edir?
a) antropometrik;
b) psixoloji;
d) fizioloji; e) estetik.

c) gigiyenik;

59. Hansı tip kranlar yükləri dairə sərhədində qaldırır və nəql
edirlər?
a) köprülü;
b) stasionar kabelli;
c) stasionar tam dönən;
d) keçidli;
e) stasionar tam dönməyən.
60. Hansı göstərici həm ədədi, həm də səpələnən yüklər üçün
kranın məhsuldarlılığına təsir göstərir?
a) daşınan yükün miqdarı;
b) qreyferin tutumu;
c) işçi orqanın dolma əmsalı; d) yükün həcmi kütləsi;
e) bir saat ərzində tsikllərin sayı.
61. Konveyerin hansı hissəsinin qiyməti daha çox təşkil edir?
a) dartıcı stansiyanın; b) yükləyici qurğunun;
c) lentin;
d) barabanların;
e) ramanın
62. Konveyerlər yükləri hansı istiqamətlərdə nəql etmək
imkanına malikdir?
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a) üfüqi;
b) şaquli;
c) şaquli yaxın bucaq altında;
d) bütün istiqamətlərdə;
e) üfüqi və üfüqə yaxın bucaq altında.
63. Hansı göstərici həm ədədi, həm də səpələnən yüklər üçün
konveyerin məhsuldarlığına təsir göstərir?
a) yükün kütləsi;
b) yükün hərəkət sürəti;
c) yüklər arasındakı məsafə;
d) yükün en kəsiyinin sahəsi;
e) yükün həcmi kütləsi.
64. Hansı bunkerlərə siloslar deyilir?
a) hündürlüyü çox olmayan;
b) diametri böyük olan;
c) həcmi çox olan;
d) hündürlüyü enindən çox böyük olan;
e) en kəsiyinin sahəsi çox olan.
65. Həcmi kütləsi 0 , 6 < γ ≤ l , l t/m3 olan səpələnən yüklər
hansı yüklərə aid edilir?
a) ağır; b) yüngül;
c) orta;
d) çox ağır; e) tozvari.
66. Altlıqlar üzərində paketləşdirilmiş yüklər hansı vaqonlarda
daşınır?
a) yarımvaqon;
d) üstü bağlı;

b) platforma; c) sisterna;
e) refrijerator.
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67. Brutto kütləsi neçə ton olan konteynerlər orta tonnajlı
konteynerlərə aid edilir?
a) 1,25;

b) 10;

c) 5 və 10;

d) 2,5;

e) 2,5 və 5.

68. Hansı konteynerlərin eni hündürlüyünə bərabərdir?
a) az tonnajlı; b) orta tonnajlı;
c) iri tonnajlı;
d) hamsının;
e) heç birinin.
69. Konteynerlər hansı tip vaqonlarda daşınır?
a) üstü bağlı; b) sisterna; c) refrijerator;
d) xopper;
e) platforma.
70. Hansı tip konteynerlərin uzunluğu hündürlüyündən
kiçikdir?
a) iri tonnajlı;
d) hamısının;

b) orta tonnajlı;
e) heç birinin.

c) az tonnajlı;

71. Yük əməliyyatlarının mexanikləşdirilməsinin səmərəli
variantının seçilməsi üçün ümumiləşdirici göstərici kimi
hansı göstərici çıxış edir?
a) kapital qoyuluşları; b) gətirilmış xərclər;
c) istismar xərcləri;
d) maya dəyəri;
e) əməyin məhsuldarlığı.
72. İstismar xərclərində hansı elementin xüsusi çəkisi çoxdur?
a) yanacaq xərclərinin;

b) enerji xərclərinin;
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c) təmir xərclərinin;
d) əmək haqqının;
e) sürtgü materiallarının qiymətinin.
73. Hansı yüklər yalnız yarımvaqonlarda daşınır?
a) taralı-ədədi; b) dağılan;
c) səpələnən;
d) maye;
e) heç biri.
74. Yük daşımalarının hansı növü Azərbaycan Dəmir Yolu
üçün xarakterik deyil?
a) birbaşa beynəlxalq;
d) birbaşa;

b) birbaşa qarışıq;
e) heç biri.

c) yerli;

75. Bir üstü bağlı vaqonda ən azı neçə az tonnajlı göndəriş
yerləşə bilər?
a) üç;
b) iki;
c) bir; d) beş; e) dörd.
76. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Nizamnaməsi
dəmiryol nəqliyyatının hansı fəaliyyətini tənzimləyir?
a) kommersiya;
b) yük;
c) istismar;
d) yük və kommersiya; e) bütün fəaliyyətləri.
77. Nəqliyyat markası hansı yüklərə vurulur?
a) dağılan;
b) maye;
d) səpələnən; e) hamısına.

c) taralı-ədədi;

78. Kəsr şəklində verilən dəmiryol markasının məxrəcində
hansı məlumat göstərilır?
a) təyinat stansiyasının kodu;
b) göndəris stansiyasının kodu;
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c) təyinat dəmir yolunun kodu;
d) göndəriş dəmir yolunun kodu;
e) hamısı.
79. Hansı göndəriş növü üçün yükün daşınma sürəti 550 km.sut.
təşkil edir?
a) xırda;
b) aztonnajlı; c) vaqonlu;
d) qruplu;
e) marşrutlu.
80. Dəmiryol stansiyaları arasındakı tarif məsafəsi hansı
normativ sənədə əsasən təyin olunur?
a) Tarif rəhbərliyi №l;
b) Yüklərin daşınma qaydaları;
c) Tarif rəhbərliyi №4;
d) DYTIQ;
e) “ADY”QSC-nın Nizamnaməsi.
81. Yüklərin daşınma xərci hansı normativ sənədə əsasən
hesablanır?
a) Tarif rəhbərliyi №4;
b) DYTİQ;
c) Tarif rənbərliyi №5;
d) Yüklərin daşınma qaydaları;
e) Tarif rəhbərliyi№1.
82. Hansı tip vaqonlar universal yük vaqonlarına aiddir?
a) dumkarlar; b) yarımvaqonlar;
c) xopperlər;
d) ikı mərtəbəli platformalar; e) nəqledicilər.
83. İxtisaslaşdırılmış yük vaqonlarına hansılar aid edilir?
a) üstü bağlı; b) platforma; c) sisterna;
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d) xopper;

e) izotermik.

84. Vaqonun xüsusi həcminin vahidi nədir?
a) t/m3; b) m3/saat; c) m3/t; d) m3/ox; e) vahidi yoxdur.
85. Vaqonun brutto kütləsinin uzunluğuna nisbəti hansı
göstəricini xarakterizə edir?
a) xüsusi həcm;
b) tara əmsalı;
c) xüsusi uzunluq;
d) bir oxa düşən ağırlıq;
e) bir poqon metrə düşən ağırlıq.
86. Vaqonun xüsusi yükgötürmə göstərici ilə tərs mütənasib
оlan nədir?
a) xüsusi uzunluq;
b) oxa düşən ağırlıq;
c) xüsusi sahə;
d) xüsusi həcm;
e) tara əmsalı.
87.Vaqonun məhsuldarlığının ölçü vahidi nədir?

a)

ton
;
vaqon

d)

b)

ton ⋅ km
;
vaq

c)

ton ⋅ km
;
saat

ton ⋅ km
ton
; e)
vaq ⋅ saat
saat.

88. Hansı qrafiklər qatarların eyni istiqamətdə hərəkət
intervalına riayət etməklə tərtib edilir?
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a) paralel; b) biryollu; c) paketsiz; d) tək; e) cüt.
89. Müxtəlif kateqoriyalı qatarların buraxılış qrafiki necə
adlanır?
a) qarışıq; b) paketlı; c) ikiyollu; d) qeyri-paralel; e) cüt.
90. Hansı qrafiklər üçün qeyri-cütlük əmsalı vahidə bərabərdir?
a) paralel; b) cüt; c) paketlı; d) biryollu; e) tək.
91. Hansı qrafiklərdə paketlilik əmsalı sıfıra bərəbərdir?
a) tək;
b) çoxyollu;
c) paketsiz;
d) qeyri-paralel; e) qismən paketli.
92. Hansı mənzil məhdudlaşdırıcı mənzil adlanır?
a) uzunluğu böyük olan;
b) qatarburaxma qabiliyyəti böyük olan;
c) periodu kicik olan;
d) maililiyi böyük olan;
e)qatarburaxma qabiliyyəti kiçik olan.
93. Paketlilik əmsalı vahidə bərabər olan qrafik necə adlanır?
a) paralel; b) biryollu; c) tək; d) paketli; e) qarışıq.
94. Bölmə məntəqəsinə əks istiqamətlərdə iki qatarın qəbul
edilməsi arasındakı minimum vaxt hansı stansiya intervalını
xarakterizə edir?
a) qatarların eyni vaxtda qəbul edilməməsi intervalı;
b) kəsişmə intervalı;
c) eyni istiqamətdə hərəkət intervalı;
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d) eyni vaxtda qəbul edilməməsi və göndərilməsi
intervalı;
e) dayanacaqsız kəsişmə intervalı.
95. Biryollu mənzilləri ayıran bölmə məntəqəsində qatarların
eyni vaxtda qəbul edilməməsi intervalı ilə hansı intervalın
cəmı qatarların dayanacağını müəyyən edir?
a) eyni istiqamətdə hərəkət intervalı;
b) dayanacaqsız kəsişmə intervalı;
c) kəsişmə intervalı;
d) eynı vaxtda göndərilməməsi və qəbul edilməməsi
intervalı;
e) paket intervalı.
96. Paketsiz qrafiklər hansı stansiya intervalına riayət etməklə
tərtib edilir?
a) kəsişmə intervalı;
b) qatarların eyni vaxtda qəbul edilməməsi intervalı;
c) eyni vaxtda qəbul edilməməsi və göndərilməsi
intervalı;
d) eyni istiqəmətdə hərəkət intervalı;
e) dayanacaqsız kəsişmə intervalı.
97. Biryollu və ikiyollu mənzilləri ayıran bölmə məntəqəsindən
əks istiqamətlərdə iki qatarın dayanacaqsız buraxılması
arasındakı minimum vaxt hansı stansiya intervalını
xarakterizə edir?
a) qatarların eyni vaxtda qəbul edilməməsi intervalı;
b) dayanacaqsız kəsişmə intervalı;
c) eyni istiqəmətdə hərəkət intervalı;
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d) eyni vaxtda göndərilməməsi və qəbul edilməməsi
intervalı;
e) kəsişmə intervalı.
98. Sarı işığa hərəkət zamanı paketdə buraxılan qatarlar birbirindən neçə blok-sahə ilə ayrılır?
a) üç;

b) dörd; c) bir; d) beş; e) iki.

99. Qatarburaxma qabiliyyəti hansı period üçün hesablanır?
a) saatlıq; b) illik; c) sutkalıq; d) aylıq; e) dəqiqəlik.
100. Daşıma qabiliyyəti hansı period üçün təyin edilr?
a) sutkalıq; b) aylıq; c) dəqiqəlik; d) illik; e) saatlıq.
101. Hansı qrafiklər üçün qatarburaxma qabiliyyəti cüt
qatarlarla ifadə olunur?
a) biryollu cüt;
d) qarışıq;

b) ikiyollu; c) biryollu tək;
e) çoxyollu.

102. Qatarburaxma qabiliyyəti hansı göstərici ilə tərs
mütənasibdir?
a) texnoloji pəncərələrin müddəti;
b) qrafikin periodu;
c) etibarlılıq əmsalı;
d) sutkadakı dəqiqələrin miqdarı;
e) perioddakı qatarların sayı.
103. Qatarların məhdudlaşdırıcı mənzil üzrə buraxılması
variantları üçün qrafıkin periodu hansı elementlərə görə
fərqlənir?
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a) qatarların mənzil üzrə hərəkət müddəti;
b) stansiya intervalları;
c) sürətlənmə-yavaşıma müddəti;
d) hər üç elementin cəmi;
e) stansiya intervalları ilə sürətlənmə-yavaşıma
müddətinin cəmi.
104. Bir və ya bir cüt sərnişin qatarlarının buraxılması ilə
əlaqədar çıxarma vaxtının bir və ya bir cüt yük qatarının
mənzili tutma müddətinə nisbəti qrafikin hansı
göstəricisini xarakterizə edir?
a) qeyri-cütlük əmsalı;
b) paketlilik əmsalı;
c) sürət əmsalı;
d) çıxarma əmsalı;
e) mənzillərin qeyri-oxşarlıq əmsalı.
105. Hansı üsul qatarburaxma qabiliyyətinin artırılmasının
rekonstruktiv üsullarına aiddir?
a) paket qrafiklərinin tətbiqi;
b) ikiqat dartının tətbiqi;
c) ikinci baş yolun tikilməsi;
d) birləşmiş qatarların təşkili;
e) itələmənin tətbiqi.
106. Hansı üsül qatarburaxma qabiliyyətinin artırılmasının
təşkilati-texniki üsullarına aid edilır?
a) mənzillərin qısaldılması;
b) ikiqat dartının və itələmənin tətbiqi;
c) İMB qurğularının rekonstruksiyası;
d) ikinci baş yolun tikilməsi;
e) baş yolların sayının artırılması.
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107. Hansı sinif stansiyaların işinin həcmi ən az təşkil edir?
a) I;

b) II; c) III;

d) IV;

e) V.

108. Hansı stansiyalara texniki stansiyalar deyilir?
a) çeşidləmə; b) yük; c) sahə;
d) aralıq;
e) çeşidləmə və sahə.
109. Hansı əməliyyatlar texniki əməliyyatlara aid edilir?
a) yükləmə;
b) sərnişinlərə biletlərin satısı;
c) qatarların qəbulu və göndərilməsi;
d) boşaltma;
e) baqajın qəbulu və verilməsi.
110. Daşıma sənədlərinin tərtibi hansı əməliyyatlara aid edilir?
a) texniki;
d) kommersiya;

b) sərnişin;
e) heç birinə.

c) yük;

111. Hansı element istənilən manevr yarım reysinin vacib tərkib
hissəsini təşkil edir?
a) ətalət üzrə hərəkət;
b) sürətlənmə;
c) əldə edilmiş sürətlə hərəkət;
d) əyləcləmə;
e) hamısı.
112. Manevr işinin hansı üsulla yerinə yetirilməsi zamanı
məhsuldarlıq daha çox təşkil edir?
a) oturtma üsulu ilə;
b) izolə edilmiş itələmələrlə;
c) seriyalı itələmələrlə; d) təpədən çeşidlənmə zamanı;
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e) heç biri üçün.
113. Hansı stansiyaların işinin əsasını yığma qatarların emalı
təşkil edir?
a) yük; b) çeşidləmə; c) sərnişin; d) sahə; e) aralıq.
114. Tranzit qatarların emalı hansı stansiyanın işinin əsasını
təşkil edir?
a) aralıq; b) sahə; c) sərnişin; d) yük; e) çeşidləmə.
115. Təpənin eniş hissəsində yerləşən hansı əyləc pozisiyası
tuşlama əyləclənməsini təmin edir?
a) birinci; b) ikinci; c) üçüncü; d) hamısı; e) heç biri.
116. Qəbuletmə və çeşidləmə parklarının ardıcıl yerləşməsi
zamanı hansı element tərkibin təpədə çeşidlənmə
müddətinə daxil olmur?
a) lokomotivin tərkibin arxasına keçmə müddəti;
b) tərkibi dartıb yola çıxarma müddəti;
c) tərkibi təpəyə qədər itələmə müddəti;
d) tərkibin təpədən buraxılma müddəti;
e) vaqonların çeşidləmə yollarında sıxlaşdırılması
müddəti.
117. Vaqonların tərkiblərə yığılması hansı parkda yerinə
yetirilir?
a) qəbuletmə; b) tranzit;
d) ğöndərmə; e) hamısında.

c) çeşidləmə;

118. Yük vaqonlarına neçə rəqəmli nömrə verilir?
274

_________Milli Kitabxana_________

a) 4;

b) 5;

c) 6;

d) 7;

e) 8.

119. Yük vaqonunun nömrəsində neçənci rəqəm vaqonun tipini
xarakterizə edir?
a) I;

b) II; c) III; d) IV; e) V.

120. Hansı yerli vaqonlar cütləşmiş yük əməliyyatlarında
iştirak edir?
a) yüklü qəbul edilib, boş göndərilən;
b) yüklənmə üçün boş qəbul edilən;
c) yüklü qəbul edilib, yuklü göndərilən;
d) yığma vaqonlar;
e) hamısı.
121. Stansiyanın işinin təhlilinin hansı növü sutka və növbə
ərzində aparılır?
a) tematik;
d) hamısı;

b) operativ;
e) heç birı.

c) periodik;

122.Hansı halda vaqonların stansiyada dayanma müddətinin
uçotunun təhlili nömrəsiz üsulla aparılır?
a) sutkalıq vaqon dövriyyəsi 50 vaqona qədər olduqda;
b) 50 vaqon olduqda;
c) 50 vaqondan çox olduqda;
d) 50 vaqon və az olduqda;
c) 50 vaqon və çox olduqda.
123. Hansı qovşaqlarda yük əməliyyatları üstünlük təşkil edir?
a) tranzit;
b) yerli;
d) hamısında; e) heç birində.
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124. Hansı tip sərnişin vaqonlarının tutumu ən çox olur?
a) yataq;
b) kupe;
d) hamısının; e) heç birinin.

c) plaskart;

125. Vaqonun məhsuldarlığı hansı göstərici ilə tərs
mütənasibdir?
a) orta sutkalıq yürüslə;
b) boş yürüş əmsalı ilə;
c) dinamik yüklənmə ilə;
d) dövretmə müddəti ilə;
e) statik yüklənmə ilə.
126.Yük vaqonunun dövretmə müddəti hansı göstərici ilə tərs
mütənasibdir?
a) vaqonun ümumi yürüşü ilə;
b) yüklənən vaqonların sayı ilə;
c) bir yük əməliyyatı altında dayanma müddəti ilə;
d) texniki stansıyada dayanma müddəti ilə;
e) sahə sürəti ilə.
127. Vaqonun dövretmə müddəti ərzində texniki stansiyalar
arasında qət etdiyi məsafə hansı göstəricini xarakterizə
edir?
a) tam reys;
d) yüklü yürüş;

b) sutkalıq yürüş;
e) boş yürüş.

c)vaqon çiyni;

128. Lokomotivlərin hansı yürüşü köməkçi yürüş adlanır?
a) qatarların başında yürüşü;
b) ikiqat dartı zamanı yürüşü;
c) itələmə zamanı yürüşü;
d) tək yürüşü;
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e) ikiqat dartı, itələmə zamanı və tək yürüşlərınin cəmi.
129. Lokomotivlərin hansı yürüşü qeyri-məhsuldar hesab edilir?
a) qatarların başında yürüşü;
b) ikiqat dartı zamanı yürüşü;
c) itələmə zamanı yürüşü;
d) tək yürüşü;
e) heç biri.
130. Lokomotivin məhsuldarlığı hansı göstərici ilə tərs
mütənasibdir?
a) qatarların brutto kütləsi;
b) köməkçi yürüş əmsalı;
c) orta sutkalıq yürüş;
d) yük dövriyyəsi;
e) ümumi yürüş.
131. Lokomotivin məhsuldarlığı hansı vahidlə ölçülür?
ton
tonkm
tonkm
tonkm
ton
;
b)
; c)
; d)
; e)
.
lok
saat
lok
lok − km
km
132. Lokomotivlərin əsas depodan yük qatarları üçün
verilməsinin sayı hansı göstərici ilə tərs mütənasibdir?

a)

a) vaqonların tam reysi;
c) köməkçi yürüş əmsalı;
e) qatarların yürüşü.

b) işin həcmi;
d) dartı çiyni;

133. Lokomotivlərin işçi parkı hansı göstərici ilə tərs
mütənasibdir?
a) köməkçi yürüş əmsalı;
b) lokomotivin orta sutkalıq yürüşü;
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c) vaqonların işçi parkı;
d) vaqonların orta sutkalıq yürüşü;
e) ümumi yürüş.
134. İstismar işinin təhlilinin hansı növü zamanı dekada və ay
ərzində texniki normaların yerinə yetirilməsi nəzərdən
kecirilir?
a) carı;
b) məqsədli;
c) periodik;
d) hamısı üçün; e) heç biri üçün.
135. Dəmir yollarının oxları arasındakı məsafə mənzillərdə
hansı qiymətdən aşağı ola bilməz?
a) 4800 mm.;
d) 4100 mm.;

b) 4200 mm.;
e) 3800 mm.

c)3600 mm.;

136. Stansiyalarda yüklərin bir vaqondan digərinə bilavasitə
boşaldıldığı yolların oxları arasındakı məsafə nə qədər
təşkıl edir?
a) 4100 mm.;
d) 4200 mm.;

b) 3600 mm.;
e) 4000 mm.

c)4800 mm.;

137. Stansiyalar maksimum hansı maililikdə yerləşə bilər?
a) 1,5%0;

b) 2%0;

c) 2,5 %0;

d) 2,8%0;

e) 3 %0.

138. Hündür platformaların relsin başcığı səviyyəsindən
hündürlüyü nə qədər təşkil edir?
a) 1000 mm.;
d) 1200 mm.;

b) 1050 mm.;
e) 1100 mm.
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139. Alcaq platformanın relsin başcığı üzərindəki hündürlüvü
nə qədər təşkil edir?
a) 180 mm.; b) 200 mm.; c) 220 ınm.;
d) 150 mm.; e) 250 mm.
140. Avtoqoşqunun oxunun relsin başcığı üzərindəki
hündürlüyü boş vaqonlar üçün nə qədər təşkil edir?
a) 980 mm.;
d) 1080 mm.;

b) 100 mm.; c) 1050 mm.;
e) 1100 mm.

141. Yüklü yaqonlar ücün avtoqoşqunun oxunun relsin
başçığı üzərindəki hündurlüyü nə qədər təşkil edir?
a) 900 mm.;
d) 1000 mm.;

b) 920 mm.; c) 950 mm.;
e) 980 mm.

142. Dəmir yolunun oxundan hündür platformaya qədər məsafə
nə qədər təşkil edir?
a) 1880 mm.;
d) 1900 mm.;

b) 1920 mm.;
e) 1940 mm.

c) 1960 mm.;

143. Dəmir yolunun oxundan alçaq platformaya qədər məsafə
nə qədər təşkil edir?
a) 1720 mm.;
d) 1825 mm.;

b) 1760 mm.;
e) 1780 mm.

c) 1745 mm.;

144. Qabaritsiz yüklərlə dolu vaqonlarla manevr işi hansı
sürətlə yerinə yetirilir?
a) 10 km/saat; b) 25 km/saat;
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d) 5 km/saat;

e) 15 km/saat.

145. Lokomotiv arxada olmaqla, vaqonlarla irəliyə hərəkət
hansı sürətlə yerinə yetirilir?
a) 15 km/saat; b) 40 km/saat;
d) 25 km/saat; e) 30 km/saat.

c) 20 km/saat;

146. İşıqforun hansı işığı manevr işinin yerinə yetirilməsini
qadağan edir?
a) qırmızı;

b) sarı;

c) göy;

d) yaşıl;

e) ağ.

147. Qatarı saxlamaq üçün hansı səs siqnalı verilir?
a) bir uzun fit; b) üç qısa flt; c) üç uzun fit;
d) bir qısa fit;
e) iki uzun fıt.
148. Qatarı yola salmaq üçün hansı səs siqnalı verilir?
a) üç gısa fit;
b) üç uzun fit;
d) bir uzun fıt; e) iki uzun fit.
149. «Ümumi həyəcan» siqnalı necə verilir?
a) bir uzun və iki qısa fitlə;
b) qısa fitlərlə;
c) bir uzun və üç qısa fitlə;
d) bir uzun və bir qısa fitlə;
e) dörd uzun fitlə.
150. «Yanğın həyəcanı» siqnalı necə verilir?
a) bir uzun və üç qısa fitlə;
b) bir uzun və iki qısa fitlə;
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c) qısa fitlərlə;
d) bir uzun və bir qısa fitlə;
e) üç uzun fitlə.
151. Dəmiryol sahəsinin uzunluğu L=180 km, qatarların
mənzillər üzrə hərəkət müddəti th=180 dəq., sürətlənməyavaşıma müddəti 10 dəq. və aralıq stansiyalarda
dayanma müddəti td=l10 dəq olduqda, sahə sürəti nеçə
km/saata bərabərdir?
a) 40 km/saat; b) 30 km/saat;
d) 32 km/saat; e) 35 km/saat.

c) 36 km/saat;

152. Vaqonların stansiyada ümumi dayanması B=1800 vaqonsaat, qəbul edilən vaqonların sayı nq=500 vaqon və
göndərilən vaqonların sayı ng=400 vaqon olarsa, vaqonun
stansiyada orta dayanma müddətı neçə saat təşkil edir?
a) 2; b) 4; c) 3; d) 5; e) 1.
153. İllik yük axını Qi=3 milyon ton, qeyri-bərabərlik əmsalı
kqb=l,22 və yük qatarının netto kütləsi Q=2000 ton
olduqda yük qatarlarının sutkalıq hərəkət ölçüləri hansı
qiyməti təşkil edəcək?
a) 10

qat
;
sut

b) 3

qat
qat
; c) 8
;
sut
sut

d) 5

qat
qat
; e) 12
.
sut
sut

154. Mənzillərdəki blok-sahələrin uzunluğu
I bi′ = I bi′′ = I bi′′′ = 1500m , qatarların hərəkət sürəti h=55km/saat
və uzunluğu lq=1000m olarsa, qatarlar arası paket intervalı necə
dəqiqə alınacaq?
a) 5;

b) 8;

c) 10;

d) 7;

e) 6.

155. Texnoloji «pəncərə»lərin müddəti t1=60dəq., etibarlılıq
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əmsalı ae = 0,9 və qrafıkin periodu Tq=31dəq. olan bir
yollu mənzilin qatarburaxma qabiliyyəti neçə cüt
qatar/sutka təşkil edər?
a) 30;

b) 50;

c) 40;

d) 60;

e) 25.

156. Texnoloji «pəncərə»lərin müddəti t1=120dəq.. etibarlılıq
əmsalı ae = 0,95 və paket interval ıİ=10dəq.olan iki yollu
mənzilin qatarburaxma qəbiliyyəti neçə qatar/sutkaya
bərabər olacaq?
a) 150;

b) 125;

c) 180; d) 200;

e) 140.

157. Ümumi vaqon axını n=2000vaq., bir vaqonun orta
uzunluğu lv=15m, stansiya yollarının faydalı uzunluğu
lf=1050m və lokomotıvin orta uzunluğu lı=40m olduqda,
yük qatarlarının sayı nə qədər alınacaq?
a) 20; b) 40; c) 50; d) 30; e) 60.
158. Orta sutkalıq sərnişin axını A=6000sərn./sut.,vaqonun
brutto kütləsi qb=60t, qatarın brutto kütləsi Qb=1000t və bir
vaqonun tutumu ao=40 sərnişin olarsa, sərnişin
qatarlarının sayı nə qədər alınar?
a) 8;

b) 5;

c) 10;

d) 6;

e) 9.

159. Şəhər kənarına orta saatlıq sərnişin axını As=1000
sərn/saat, qatarlar arasındakı interval I=15dəq.və bir
vaqonun tutumu ao=50 sərnişin olduqda, şəhərkənarı qatar
neçə vaqondan ibarət olacaq?
a) 4;

b) 8;

c) 5;

d) 3;

e) 6.

160. Stansiya yollarının faydalı uzunluğu lf=850m, bir
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lokomotivin orta uzunluğu lı=50m və bir poqon metrə
düşən ağırlıq pm=4t/m olduqda, qatarın kütləsi necə ton
alınacaq?
a) 2500;

b) 3200;

c) 4000;

d) 3000;

e) 500.

161. Stansiyada boşaldılan vaqonların yarısı yenidən
yüklənərsə, qoşalaşmış əməliyyatlar əmsalı neçəyə bərabər
olur?
a) 1;

b) 2;

c) 1,5;

d) 1,2;

e) 1,8.

162. Vaqonların boş şəkildə yürüşü 5000 vaq-km və boş yürüş
əmsalı ae = 0,5 olarsa, ümumi yürüş neçə vaq-km təşkil
edər?
a) 10000; b) 20000; c) 7500; d)15000; e) 2500.
163. Vaqonun orta sutkalıq yürüşü Sv=250

km
; dinamiki
sut

tkm
, və boş yürüş əmsalı ae=0,2
vaq ⋅ km
tkm
olarsa, məhsuldarlığı neçə
təşkil edər?
vaq − sut

yüklənməsi pd=50

a)8000; b)15000; c) 12000;

d) 6000; e) 10417.

164. Vaqonların yüklü şəkildə yürüşü ΣnSy = 6000 vaq-km,
boş yürüş əmsalı ae = 0,3 və texniki stansiyaların sayı
nt=12 olarsa, vaqon çiyini neçə km təşkil edəcək?
a) 500;

b) 650;

c) 750;
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165. Yük vaqonunun dövretmə müddəti θ=1,5 sut. və orta
sutkalıq yürüşü Sv=300km/sut olarsa, tam reysi neçə km
təşkıl edər?
a) 200;

b) 250;

c) 350;

d) 450;

e) 400.

166. Lokomotivlərin köməkçi yürüşü ΣMSk =1800 lok-km və
köməkçi yürüş əmsalı βk=0,3 olarsa, ümumi yürüş neçə
lok-km alınar?
a) 5200;

b) 6600;

c) 7800;

d) 6000;

e) 540.

167. Lokomotivlərin tək yürüşü ΣMSt =1200 lok-km və qeyriməhsuldar yürüş əmsalı βt = 0,2 olduqda, qatarların
başındakı yürüşü neçə lok-km təşkil edəcək?
a) 240;

b) 100;

c) 1440;

d) 2000;

d) 6000.

168. Lokomotivlərin ümumi yürüşü ΣMSt = l0000 lok-km,
depodan verilmələrinin sayı Mv=10 olarsa, dartı çiyini
neçə km alınar?
a) 1000;

b) 500;

c) 2000;

d) 1500;

e)1200.

169. Lokomotivin orta sutkalıq yürüşü S1=200km/sut, köməkçi
yürüş əmsalı βk = 0,5 və yük qatarlarının orta brutto
kütləsi Qb=3000 t olduqda, lokomotivin məhsuldarlığı
neçə
ton • km
təşkıl edər?
lok
a) 40000;
d)200000;

b) 140000;
e) 100000.
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170. Lokomotivin orta sutkalıq yürüşü Sı=500km/sut və dövretmə müddəti l2 saat olarsa, dartı çiyni neçə km olar?
a) 200;

b) 150;

c) 180;

d) 250;

e)125.

171. Vaqonların orta sutkalıq yürüşü Sv=300 km və işçi parkı
2000 vaqon, qatarın tərkibindəki vaqonların sayı 40 vaqon,
lokomotivlərin orta sutkalıq yürüşü Sı=500km və köməkçi
yürüş əmsalı βk=0,3 olarsa, lokomotivlərin işçi parkı nə
qədər təşkil edər?
a) 25;

b) 32;

c) 39;

d) 35;

e) 30.

172. Manevr yarımreysinin uzunluğu luç=1000 m.; manevr
lokomotivinin "tərkibin arxasına keçmə sürəti Vak=25
km/saat və hərəkət istiqamətini dəyişməsinə sərf olunan
vaxt tid=0,15 dəq. olarsa, lokomotivin tərkibin arxasına
keçmə müddəti necə dəqiqə təşkil edəcək?
a) 1,5;

b) 2,5;

c) 2;

d) 2,55;

e) 3,25.

173. Vaqonun orta uzunluğu Iv=15m., tərkibdəki vaqonların
sayı mt=30 vaqon və vaqonların təpədən buraxılma sürəti
Vb=6 km/saat olduqda, tərkibin təpədən buraxılma
müddəti necə dəqiqə alınar?
a) 5;

b) 4,5;

c) 4;

d) 4,8;

e) 5,5.

174. Hansı tip yük vaqonları üçün tara əmsalı vahiddən
böyükdür?
a) üstü bağlı;
d) sisterna;

b) yarımvaqon;
e) izotermik.
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175. Qatarlararası intervalların riyazi gözləməsi İ=25 dəq. və
dispersiyası D=400dəq2 olarsa, variasiya əmsalı nə qədər
təşkil edər?
a) 0,6; b) 0,9;

c) 0,8;

d) 0,5; e) 0,7.

176. Ürəkçiyin işci tərəfləri arasında qalan bucağın hansı
triqonometrik funksiyası krestovinanın markasını
xarakterizə edir?
a) sin;

b) cos;

c) ctg;

d) tg;

e) sec.

177. Əyrinin hansı parametri radiusu ilə tərs mütənasıbdir?
a) uzunluğu;
d) domeri;

b) bissektrisası;
e) heç biri.

c) tangensi;

178. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin nəzdində sayca
hansı stansiyalar üstünlük təşkil edir?
a) aralıq; b) sahə; c) çeşidləmə; d) yük; e) sərnişin.
179. Mənzildəki blok-sahələri bir-birindən hansı işıqforlar
ayırır?
a) marşrut;
d) manevr;

b) xəbərdaredici;
e) çıxış.

c) keçid;

180. Hərəkət qrafikinin hansı elementi dartı hesablamaları
əsasında təyin olunur?
a) qatarların mənzillər üzrə hərəkət müddəti;
b) stansiya intervalları;
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c) qatarlararası paket intervalları;
d) qatarların dayanma normaları;
e) lokomotivlərin dayanma normaları.
181. Kranın 1 saat işi zamanı yerinə yetirdiyi tsikillərin sayı 10
və bir tsikl ərzində daşınan yükün miqdarı 5 ton olduqda,
texniki məhsuldarlıq neçə ton/saat təşkil edər?
a) 2;

b)15;

c) 50;

d) 5;

e)30.

182. Tsikllərin sayı 12, qreyferin tutumu 1,5 m3, dolma əmsalı
0,9 və səpələnən yükün həcmi kütləsi 2 t/m3 olarsa, kranın
məhsuldarlığı neçə ton/saat alınar?
a) 25,6; b) 32,4; c) 30,5; d) 35,2; e) 28,8.
183. Konveyerin kütləvi məhsuldarlığı 40 t/saat və həcmi
məhsuldarlığı 25 m3/saat təşkil edərsə, yükün həcmi
kütləsi hansı qiymət alar?
a) l,4;

b) 2;

c) l,8;

d) l,6;

e) l,5.

184. Ədədi yükün kütləsi 50 kq, hərəkət sürəti 2,5m/san. və
yüklər arasındakı məsafə 5m. olarsa, konveyerin
məhsuldarlığı neçə ton/saat təşkil edəcək?
a) 65;

b) 50;

c) 70;

d) 85;

e) 90.

185. Yükün en kəsiyinin sahəsi 1,2 m2. hərəkət sürət 1,5m/san,
və həcmi kütləsi 2t/m3 olduqda, konveyerin məhsuldarlığı
nə qədər alınacaq?
a) 12960; b) 11600; c) 12400; d) 10800; e) 11900.
186. Kovşun tutumu 1m3, addımı 0,5m, dolma əmsalı 0,8,
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hərəkət sürəti 1,5 m/san. və yükün həcmi kütləsi 1,2t/m3
təşkil edərsə, elevatorun məhsuldarlığı neçə ton/saat
alınar?
a) 9635; b) 10224; c) 10368; d) 9868; e) 10746.
187. Ədədi yükün kütləsi 200kq, hərəkət sürəti 1,5m/san. və
yüklər arasındakı məsafə 5m. olarsa, elevatorun
məhsuldarlığı nə qədər alınar?
a) 185; b) 216; c) 234; d) 192; e) 228.
188. Kapital qoyuluşları 500 milyon manat, onların ödənilmə
müddəti 10 il və istismar xərcləri 70 milyon manat təşkil
edərsə, gətirilmiş xərclər neçə milyon manat alınar?
a) 90;
b) 75;
c) 110;
d) 120;
e) 115.
189. İllik yük axını 365000 ton, qeyri-bərabərlik əmsalı 1,2 və
vaqonun statik yüklənməsi 60 ton olarsa, sutkalıq vaqon
axını nə qədər təşkil edər?
a) 15;

b)18;

c)22;

d) 24;

e) 20.

190. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin yük vaqon parkında
hansı tip vaqonlar sayca üstünlük təşkil edir?
a) sisternalar;
c) yarım vaqonlar;
e) refrijeratorlar.

b) üstü bağlı vaqonlar;
d) platformalar;

191. Əsas əməliyyatlara sərf olunan vaxt 1 sut., əlavə
əməliyyatlara sərf olunan vaxt 0,5 sut., stansiyalar
arasındakı məsafə 1650 km. və yükün daşınma sürəti 330
km/sut. olarsa, daşıma müddəti nə qədər təşkil edəcək?
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a) 5 sut;

b) 7 sut;

c) 6,5 sut;

d) 4,8 sut;

e) 5,7 sut.

192. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də ən çox hansı tip
relslərdən istifadə olunur?
a) R75; b) R50; c) R43; d) P65; e) hamısından.
193. Həcmi kütləsi 1,1 <y ≤ 2 t/m3 olan səpələnən yüklər hansı
yüklərə aid edilir?
a) yüngül; b) ağır; c) tozvari; d) orta; e) çox ağır.
194. Bunkerin məhsuldarlığı 18000 t/saat, boşaltma kəsiyinin
sahəsi 2m2 və yükün həcmi kütləşi 1t/m3 olarsa. yükün
boşaltma sürəti neçə m/san. təşkil edəcək?
a) 2,2;
b) 1,8; c) 1,5; d) 2,3; e) 2,5.
195. Anbarın sahəsi hansı göstərici ilə tərs mütənasibdir?
a) əlavə sahələri nəzərə alan əmsalla;
b) sutkalıq yük axını ilə;
c) 1 m2 sahəyə düşən xüsusi ağırlıqla;
d) anbarlaşdırma əmsalı ilə;
e) yükün saxlanma müddəti ilə.
196. YBM-nın sayı hansı göstərici ilə düz mütənasibdir?
a) YBM-nın məhsuldarlığı ilə;
b) növbəlilik əmsalı ilə;
c) YBM-nm boş dayanma müddəti ilə;
d) illik yük axını ilə;
e) hamısı ilə.
197. Səpələnən yüklər üçün kranların məhsuldarlığı hansı
göslərici ilə tərs mütənasibdir?
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a) qreyferin tutumu ilə;
b) qreyferin dolma əmsalı ilə;
c) yükün həcmi kütləsi ilə;
d) kranın yerinə yetirdiyi tsikllərin sayı ilə;
e) heç biri ilə.
198. Ədədi yüklər üçün konveyerin məhsuldarlığı hansı
göstərici ilə tərs mütənasibdir?
a) ədədi yükün kütləsi ilə;
b) yükün hərəkət sürəti ilə;
c) yüklər arasındakı məsafə ilə;
d) hamısı ilə;
e) heç biri ilə.
199. Vaqonun istismar tara əmsalı hansı göstərici ilə tərs
mütənasıbdir?
a) vaqonun tarası ilə;
b) vaqonun dinamiki yüklənməsi ilə;
c) boş yürüş əmsalı ilə;
d) hamısı ilə;
e) heç biri ilə.
200. Hansı halda vaqonun texniki, yükləmə və istismar tara
əmsalları bir-birinə bərabər оlur?
a) boş yürüş olmadıqda;
b) boş yürüş çox olduqda;
c) yükgötürmədən tam istifadə edildikdə;
d) yükgötürmədən tam istifadə edilmədikdə;
e) boş yürüş olmadıqda və yükgötürmədən tam istifadə
edildikdə.
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201. Qatarların hərəkət qrafıki nə ilə хaraktеrizə оlunur?
a) qatarların hərəkət cədvəli;
b) qatarları yola salmaq üçün sənəd;
c) maşinist üçün icazə vərəqəsi;
d) qatar briqadirinə verilən qaimə;
e) qatarın stansiyada dayanma müddəti.
202. Qatarların tərtib planı nəyə əsaslanır?
a) vaqon axınlarına və onların sayına;
b) bir neçə qatarın qoşulmasına;
c) lokomotivlərin gücünə;
d) məsafəyə;
e) yolun profılinə.
203. Dəmiryol xəttinin qatarburaxma imkanı nəyi əks etdirir?
a) sutka ərzində dəmiryol xəttinin buraxdığı qatarların
sayını;
b) mənzillərdən keçən vaqon axınını;
c) müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən qatarların cəmini;
d) xəttin gücünü;
e) işıqforların sayını.
204. Dəmiryol xəttinin yükburaxma imkanı nədir?
a) müəyyən müddət ərzində xətt üzərindən ən çox
buraxılan yüklərin tonlarla çəkisi;
b) müxtəlıf sahələrdə yükvurma və yükboşaltma
əməliyyatları;
c) il ərzində buraxılan vaqon axını;
d) yük istiqamətində bır saat ərzində xəttdən keçən
vaqonların sayı;
e) mənzillərdən buraxılan yerli qatarların kütləsi.
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205. Stansiyanın emaletmə imkanı nədir?
a) sutka ərzində stansiyada ən çox emal edilə bilən yük
qatarlarının sayı (vaqonlarla);
b) stansiyada boşaldılan vaqonların sayı;
c) stansiyanın yükvurma imkanı;
d) müxtəlif təyınatlı ambarların yük tutumu;
e) stansiyanın yük tutumu.
206. Vaqonların işçi parkı nədir?
a) dəmir yolu, onun şöbələri və stansiyalarda tapşırığın
yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vaqonlar;
b) yükvurma əməliyyatı üçün tələb olunan vaqonlar;
c) stansiyada istismar olunan vaqonlar;
d) marşrut qatarları üçün istifadə edilən vaqonlar;
e) yerli qatarlardan açılan vaqonlar.
207. Vaqonların qeyri işçi parkı nədir?
a) əsasən təmirdə, ehtiyatda olan vaqonlar;
b) dalan yollarında olan vaqonlar;
c) tranzit qatarların tərkibində olan vaqonlar;
d) yük götürmə qabiliyyəti aşağı olan vaqonlar;
e) vaqon axınında iştirak etməyən vaqonlar.
208. Lokomotivlərin istismar parkı anlayışını izah et.
a) qatar və manevr ışlərində istısmar olunan
lokomotivlər;
b) stansiyada istifadə olunan lokomotivlər;
c) çeşidləmə parkında olan lokomotivlər;
d) ıkıqat dartı üçün tələb olunan lokomotivlər;
e) təsərrüfat daşımalarında iştirak edən lokomotivlər.
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209. Lokomotivlərin dövriyyə sahəsi (dartı çiyni) nədir?
a) lokomotivlərin bir istiqamətdə hərəkət etdiyi məsafə;
b) lokomotivlərin sahə stansiyalarında işləməsi;
c) lokomotivlərdən manevr işləri üçün istifadə;
d) lokomotivlərin ümumi qaçışı;
e) lokomotivlərin çeşidləmə stansiyalarında istismarı.
210. Pereqon (mənzil) nədir?
a) iki bölmə məntəqəsi stansiya, sovuşma və blokpostlar
arasında olan dəmiryol sahəsi;
b) dəmiryol müəssisələri arasında olan məsafə;
c) qatarların qət etdiyi məsafə;
d) işıqforlar arasında olan sahə;
e) çeşidləmə stansiyaları arasında olan məsafə.
211. Qatarların hansı növləri var?
a) yük və sərnişin;
b) emal olunan və emal olunmayan;
c) tranzit və qeyri-tranzit;
d) yerli və marşrut;
e) dolu və boş.
212. Dəmiryol nəqliyyatında daşıma prosesinin idarə olunması
bilavasitə hansı bölmə tərəfindən həyata keçirilir?
a) dispetçer aparatı;
b) stansiya rəisi;
c) stansiya növbətçisi;
d) “Yük daşımaları” Departamenti;
e) qatar maşinisti.
213. Stansiya növbətçisinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?
a) stansiyanın işinə operativ rəhbərlik;
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b) lokomotiv deposu ilə qarşılıqlı əlaqə;
c) stansiya yollarının texnikı vəziyyətinə rəhbərlik;
d) stansiyada işıqforların işləməsinə nəzarət;
e) vaqon deposu ilə əlaqə.
214. Yük dövriyyəsi nədir?
a) yüklərin çəkisinin (t) onların daşındığı məsafəyə (km)
hasili;
b) daşınan yüklərin getdiyi məsafə;
c) daşınan yüklərin həcmı;
d) göndərilən yüklərin çəkisi;
e) yük axınlarının istiqaməti.
215. Yük gərginliyi nədir?
a) yük dövriyyəsinin, istismar olunan dəmiryol
xətlərinin uzunluğuna nisbəti;
b) dəmiryol nəqliyyatında təsdiq edilmiş texniki
ölçüdən artıq aparılan iş;
c) yükvurmanın həcminin artıq olması;
d) yükboşaltma əməliyyatının artımı;
e) qatarların ölçüdən artıq çəkisi.
216. Vaqonun dövriyyə müddəti nə qədərdir?
a) vaqonun boşaldılmasından, növbəti boşaldılmayadək
olan vaxt;
b) vaqonun sutka ərzində qət etdiyi məsafə;
c) qatara qoşulmuş vaqonların qaçışı;
d) vaqonun stansiyalar arasında getdiyi yol;
e) vaqonun məhsuldarlığı.
217. Lokomotivin orta sutkalıq qaçışı nəyi göstərir?
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a) sutka ərzində hər bir lokomotivin orta hesabla qət
etdiyi məsafəni;
b) lokomotivin sutka ərzində məhsuldarlığını;
c) stansiyada istismarda olan manevr lokomotivlərinin
işini;
d) lokomotivlərdən səmərəli istifadəni;
e) çeşidləmə parkında lokomotivlərin tranzit vaqonlarla
aparılan işini.
218. Dinamik yüklənmə nəyi əks etdirir?
a) vaqonun getdiyi məsafə nəzərə alınmaqla yükgötürmə
imkanından istifadəni;
b) müxtəlif stansiyalarda aparılan yükvurmayükboşaltma əməliyyatlarını;
c) yükün vaxtında çatdırılmasını;
d) vaqon parkından səmərəli istifadəni;
e) vaqonun yüklə birlikdə sürətini.
219. Ötmə məntəqəsinin təyinatı nəyi təmin edir?
a) ikiyollu xətlərdə qatarların ötüşməsini;
b) sürət qatarlarının ötüşməsini;
c) sərnişin qatarları ilə yük qatarlarının ötüşməsini;
d) birxətli yollarda qatarların ötüşməsi üçün məntəqəni;
e) yük qatarlarının təsərrüfat qatarlarını ötməsini.
220. Stansiyalar hansı əlamətlərinə görə və neçə müxtəlif
siniflərə bölünürlər?
a) stansiyalar işinin həcminə və təyinatına görə sinifsiz,
I, II, III, IV, və V siniflərə bölünür;
b) stansiyalar qatarların say etibarı ilə tərtib edilməsinə
görə, sinifsiz və 1-5- siniflərə bölünür;
c) yükvurma və yükboşalıma əməliyyatlarına görə, 1-5
siniflərə bölünür;
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d) yerli qatarların emal olunmasına görə. 1-5 siniflərə
bölünür;
e) tranzit qatarların həcmi və təyinatına görə, 1-6
siniflərə bölünür.
221. Çeşidləmə stansiyasının təyinatı nə üçündür?
a) yük qatarlarının kütləvi sürətdə açılması və tərtib
edılməsi üçün;
b) tranzit qatarların emalı üçün;
c) marşrut qatarlarının tərtib edilməsi üçün;
d) yerlı qatarların emalı üçün;
e) müxtəlif təyinatlı sərnişin qatarlarının emalı üçün.
222. Yük dasınmasının ilkin ölçü vahidi nədir?
a) yüklərin kütləsi;
b) yüklərin həcmi;
c) yüklərin adları;
d) yüklərin daşınma sürəti;
e) yüklərin əndazələri (ölçüləri).
223. Stansiya işinin texnoloji prosesi hansı sənəd əsasında
işlənib hazırlanır?
a) hərəkət qrafiki, stansiya işinin həcmi, texniki təchizat
və dıgər ilkin məlumatlar;
b) baş yolların uzunluğunu, yolların ümumi sayını və
yoldəyişənlərin markasını əks etdirən məlumata görə;
c) maşın və mexanizmlərin sayını əks etdirən məlumata
görə;
d) avtomatika, telemexanika, rabitə və s. qurğular
haqqında məlumata görə;
e) stansiya, lokomotiv və depoların texniki sənədlərinə
görə.
224. Stansiya işinin texnoloji prosesi əsasən hansı göstəriciləri
əks etdirir?
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a) stansiyanın texniki və istismar xarakteristikasını, işin
həcmini, qatarların gəlməsi və göndərilməsi haqqında
məlumatı və s.;
b) tranzit qatarların sayını və onların emalını;
c) emal qatarlarının keyfiyyətini;
d) yerli vaqonların və dalan yollarının işini;
e) stansiyanın qəbul, göndərmə və çeşidləmə parkının işini.
225. Manevr işlərinin mahiyəti nədən ibarətdir?
a) müəyyən edilmiş əməliyatların yerinə yetirilməsi
üçün, hərəkət tərkibinin stansiya yollarında
dövriyyəsindən;
b) yükvurma və yükboşaltma əməliyyatlarından;
c) vaqonlara cari xidmətdən;
d) vaqon deposunda əməliyyatların aparılmasından;
e) tranzit qatarların emalından.
226. Texniki İstismar Qaydaları (TİQ) nədir?
a) DYN işçilərinin əsas mövqeyi və iş qaydaları,
tikililərin, qurğuların və hərəkət tərkibinin əsas
normaları və onlara qarşı tələbləri əks etdirən bir
sənəddir;
b) daşıma prosesinin təşkili və idarə edilməsini göstərən
bir sənəd;
c) dəmiryol nəqliyatının hərəkət qrafikinin yerinə
yetirilməsi üçün əsas tələblərdir;
d) hərəkətin təhlükəsizliyini təyin edən sənəddir;
e) DYN-da hərəkət tərkıbindən istifadə qaydalarıdır.
227. Manevr tərkibi nədir?
a) manevr işləri aparıldıqda, stansiya yolları ilə bir-birinə
qoşulmuş vaqonların hərəkəti;
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b) vaqonların stansiyada bir yoldan digərinə kecirilməsi;
c) lokomotivlərlə vaqonların hərəkəti;
d) vaqonların açılması və birləşdirilməsi;
e) yerli və tranzit vaqonların bir yoldan digər yola
verilməsidir.
228. Qəbul-göndərmə parklarının mövqeyinə görə aralıq
slansiyaların hansı növləri mövcuddur?
a) eninə, uzununa və yarım uzununa;
b) yarım eninə və yarım uzunuuna;
c) simmetrik və qeyri-simmetrik;
d) parkların bir-birinə nisbətən əks istiqamətdə
yerləsməsinə görə;
e) yük və sərnişin binalarının yerləşməsinə görə оlan
stansiyalar.
229. Yığma qatar nədir?
a) qrup qatarların bir növü kimi, yığma qatarlar da aralıq
stansiyalarına xidmət edir;
b) müxtəlif təsərüffat qatarları;
c) çeşidləmə stansiyalarında tərtib edilmiş qatarlar;
d) sahə stansiyalarında tərtib edilmiş qatar;
e) yük və baqaj vaqonlarından tərtib edilmiş qatarlar.
230. Sahə stansiyalarının əsas təyinatı nədir?
a) sahə stansiyalarında əsasən hərəkət tərkibinə texniki
xidmət, sahə və yığma qatarlarının tərtib edilməsi, yük
və sərnişın əməliyyatları aparılır. Eyni zamanda lokomotiv və lokomotiv briqadalarının dəyişilməsi də
nəzərdə tutuluir;
b) yalnız sahə və yığma qatarları tərtib edilir;
c) bu stansiyalarda yük və sərnişin əməliyyatları aparılır;
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d) yalnız lokomotiv və lokomotiv briqadaları dəyışdirilir;
e) ümumi təyinatlı stansiyadır.
231. Sahə stansiyalarında tranzit qatarın emal olunmasına nə
qədər vaxt sərf edilir?
a) 30dəq; b) 25dəq; c) 35dəq; d) 20dəq; e) 40dəq.
232. Sahə stansiyalarında açılmaq üçün daxil olan qatarın
texnoloji qrafikə əsasən emal olunması üçün nə qədər vaxt
tələb olunur?
a) 15dəq; b) 20dəq; c) l0dəq; d) 25dəq; e) 30dəq.
233. Çeşidləmə təpəsinin hündürlüyü nə qədərdi?
a) 3,7-4m;
b) 2,7-3,5m; c) 2,5-3,0m;
d) 3,0-3,5m; e) 3,2-3,6m.
234. Stansiyanın əsas istismar göstəriciləri hansılardır?
a) sutka ərzində göndərilən, buraxılan və emal edilən
qatarların sayı;
b) vaqonların emal edilməsi, yükvurma və yükboşaltma
əməliyyatları;
c) sərnışin qatarlarının qəbulu və göndərilməsi;
d) vaqonların çəkilməsi və emalı;
e) manevr işlərinin həcmi.
235. Ən güclü qurğusu olan çeşidləmə təpəsi sutka ərzində neçə
vaqon emal edə bilər?
a) 5500-dən çox;
d) 5000-dən çox;

b) 6000-ə qədər;
e) 4800.
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236. Stansiyanın texniki sərəncam aktı (TSA) kim tərəfindən
tərtib edilir?
a) stansiyanın rəisi tərəfindən;
b) dəmiryol idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən;
c) lokomotiv və vaqon depolarının rəhbərlikləri
tərəfindən;
d) “Yük daşımaları” Departamenti tərəfindən;
e) Yol şöbəsinin rəisi tərəfindən.
237. Çeşidləmə stansiyasina emal olunmaq üçün daxil olmuş
tərkibin emal vaxtı nə qədər olmalıdır?
a)15 dəq; b) l dəq; c) 20 dəq; d) 25 dəq; e) 30 dəq.
238. Yük axmı nədir?
a) bir istiqamətdə müəyyən vaxt ərzində daşınan yüklərin
miqdarı;
b) mənzil boyu hər iki istiqamətdə daşınan yük;
c) bir istiqamətdə olan yük dövriyyəsi;
d) yüklərin həcmi;
e) yüklərin çəkisi.
239. “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də yük qatarlarının orta
texniki sürətinin ədədi qiyməti neçədir?
a) 50km/saat; b) 45km/saat; c) 40km/saat;
d) 60km/saat; e) 55km/saat.
240. Qatarların texniki və sahə sürətləri arasında fərq nədən
ibarətdir?
a) sahənin aralıq stansiyalarında dayanacaqlara sərf
edilən vaxt fərqindən;
b) texniki sürətin daha da yüksək olmasından;
c) qatarın kütləsindən;
d) yolun çətin profilindən;
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e) qatarın uzunluğundan.
241. Boş vaqonlardan ibarət olan qatarların tərtib edilməsində
xüsusiyyət nədən ibarətdir?
a) hərəkət tərkibinin növünün seçilməsindən;
b) hərəkət tərkibinin yük qaldırma imkanından;
c) qatarların təyinatından;
d) təyinat stansiyalarından;
e) marşrutların tərkibindən.
242. Hərəkət qrafiki nədir?
a) stansıyalarda qatarların hərəkət cədvəlinin qrafıki
şəklində əksi;
b) stansiya rəisinin rəhbər tutuduğu sənəd;
c) qataların hərkətini tənzimləyən sənəd;
d) dispetçerin tərtib etdiyi sənəd;
e) vaqon axınını əks etirən cədvəl.
243. Qatarın kütləsi hansı amillərdən asılıdır?
a) tərkibdə olan vaqonların sayından və onların yük
qaldırma imkanlarının istifadəsindən;
b) lokomotivin gücündən;
c) yolun profılindən;
d) stansiya yollarının uzunluğundan;
e) əyrilərdə olan radiusdan.
244. Qatarın konstruksiya sürəti nəyi əks etdirir?
a) lokomotivin konstruksiya sürətinin təmin etdiyi ən
yüksək sürəti;
b) ən böyük texniki sürəti;
c) texniki vasitələrin imkan verdiyi sürəti;
d) qatarın texniki vəziyyətindən asılı sürəti;
e) yolun profılindən asılı olan sürəti.
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245. Qatarların gediş sürəti nəyi nəzərə alır?
a) qatarın dayanacaqlara, qaçışa və yavaşımağa sərf
etdiyi vaxtı;
b) qatarın hərəkət sürətinə məhdudiyyəti;
c) yolun profilini;
d) yolun üst qatının texniki vəziyyətini;
e) lokomotivın konstruksiya sürətini.
246. Hərəkət qrafikinin ünsürləri hansılardır?
a) qatarın pereqonlarla (mənzillərlə) gediş vaxtı,
stansiyalarda dayanma müddəti, stansıya intervalı,
qatarlararası interval, lokomotivlərin əsas və dövriyyə
depoları olan stansiyada norma üzrə olma vaxtı;
b) əsas əməliyatların texnoloji normaları, vaqonların
qatarlardan açılması, qatarın çəkisi;
c) stansiyanın qatarburaxma imkanı, avtomatika və
telemexanika qurğularının vəziyyəti;
d) stansiya qurğuları, manevr işlərinin təşkili, bütün
apanlan əməliyatlar üçün vaxt norması;
e) stansiyada qatarlarla aparılan texniki əməliyyatlar,
yükvurma, yükboşaltma və ötmə əməliyyatları.
247. Qatarların pereqonlarda (mənzillərdə) gediş vaxtı hansı
sürətlə təyin edilir?
a) gediş sürəti ilə;
b) sahə sürəti ilə;
c) marşrut sürəti ilə; d) texniki sürət ilə;
e) kommersiya sürəti ilə.
248. Stansiya intervalları nədir?
a) bölmə məntəqələrində qatarların qəbulu, göndərilməsi
və ya buraxılması üçün tələb olunan ən az vaxtdır;
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b) stansiyalar arasında gediş vaxtıdır;
c) stansiyalar arasında olan ən qısa məsafədir;
d) stansiyalarda aparılan əməliyyatlar arasında olan
vaxtdır;
e) stansiyada tranzit qatar üçün ayrılmış vaxtdır.
249. Hərəkət qrafikində «paket» anlayışı nədir?
a) paket - bir istıqamətdə, bir-birinin ardınca gedən və
vaxt məhdudiyyəti olan iki və ya daha çox qatardır;
b) bir neçə qatarın eyni zamanda yola salınması;
c) müxtəlif ıstiqamətdə göndərilən iki və ya daha çox
qatarlar;
d) blok sahələrlə məhdudlaşan bir neçə qatarın hərəkəti;
e) qatarların intensiv hərəkətini təmin edən metod.
250. Dəmiryol xətlərinin qatarburaxma imkanları hansı
amillərdən asılıdır?
a) pereqonlarda baş yolların sayından; yerin üst qatının
gücündən; avtomatika, telemexanika və rabitə
qurğularından; dartqı qüvvəsinin gücündən; hərəkətin
qrafikindən və s.;
b) qatarların sürətındən, çəkisindən, relslərin tiplərindən
və s.;
c) qəbul-göndərmə yollarının uzunluğundan. onların
sayından, yoldəyişənlərin markalarından və s.;
d) elektrik stansiyalarının gücündən, ekipirovka
qurğularının sayından, gücündən və s.;
e) hərəkət qrafikinin tipindən, vaqon axının sayından,
işçilərin sayından və s.
251. Qatarın irəli hərəkətində a) bütün nöqtələri eyni sürətə və qiymətə malikdir;
b) eyni sürətə müxtəlif qiymətə malikdir;
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c) müxtəlif sürətə və qiymətə malikdir;
d) müxtəlif sürətə, eyni qiymətə malikdir;
e) bütün nöqtələri müəyyən qanunauyğunluqla dəyişən
sürətə malikdir.
252. Qatara təsir edən qüvvələr:
a) xarici qüvvələr;
c) qatarın ağırlıq qüvvəsi;
e) yerin cazibə qüvvəsi.

b)daxili qüvvələr;
d) xarici və daxili qüvvələr;

253. Qatarın hərəkətinə a) daxili və xarici qüvvələrin təsiri səbəb olur;
b) yalnız xarici qüvvələrin təsiri səbəb olur;
c) yalnız lokomotivdən verilən qüvvələr səbəb olur;
d) daxili qüvvələrin təsiri səbəb olur;
e) dəyişənqüvvələrin təsiri səbəb olur.
254. Təkər cütlərinə güc haradan ötürülür?
a) birbaşa dişli çarxdan;
b) birbaşa elektrik mühərriyindən;
c) ötürmə ədədi səlis tənzim olunan reduktordan;
d) ötürmə ədədi pilləli tənzim olunan reduktordan;
e) həm birbaşa mühərrikdən və həm də dişli çarxdan
255. Lokomotivin arabacığına irəli hərəkəti hansı qüvvə verir?
a) F2 aktiv;
b) Kٰk – reaktiv;
c) tarazlanmamış F1qüvvəsi;
d) Fı və Fٰk qüvvələri birlikdə;
e) Fı ilə Fٰk qüvvələri birlikdə.
256. İstilik lokomotivində güc neçə mərhələdə çevrilir?
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a) bir mərhələdə; b) iki mərhələdə; c) üç mərhələdə;
d) dörd mərhələdə; e) beş mərhələdə.
257. Elektrik lokomotivlərində güc neçə mərhələdə çevrilir?
a) bir;
d) dörd;

b) iki;
c) üç;
e) 3 və ya 4 mərhələdə.

258. Fi - indikator dartı qüvvəsi hansı qüvvəyə deyirlər?
a) bütün itkilər nəzərə alınmaqla təkərin diyirlənmə
dairəsinə köçürülmüş qüvvəyə;
b) itkilər nəzərə alınmaqla porşenin və ya qaz-turbin
diskinə təsir edən qüvvəyə;
c) itkiləri nəzərə alınmaqla təkərin diyirlənmə nöqtəsinə
köçürülmüş qüvvəyə;
d) dişli çarxın ikinci tərəfındəki qüvvəyə;
e) dişli çarxın birinci tərəfinə təsir edən qüvvə azalır,
hiperbolik artır.
259. Fk toxunma dartı qüvvəsi –
a) itkiləri nəzərə almamaqla təkərin diyirlənmə dairəsinə
tətbiq olunan qüvvə;
b) itkiləri nəzərə almaqla diyirlənmə dairəsinə tətbiq
olunmuş qüvvənin ani qiyməti;
c) itkiləri nəzərə almaqla dişli çarxdakı qüvvə;
d) itkiləri nəzərə almaqla təkərin bir dövründə toxunma
qüvvəsi;
e) porşendə yaranan qüvvə.
260. Dartı qüvvəsinin hesabına hansı qiymət götürülür?
a) ani qiymət;
c) maksimum qiymət;

b) minimum qiymət;
d) orta qiymət;
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e) gətirilmiş qiymət.
261. Hərəkət sürətinin artmasında ilişmə əmsalı necə dəyişir?
a) artır;
b) dəyişməz qalır;
d) kvadratik artır;
e) azalır.

c) qeyri-xətti artır;

262. Fk = f(v) xarakteristikası hiperbola xarakterli olduqda
dizelin gücü necə dəyişir?
a) sabit qalır;
b) o da hiperbola qanunu üzrə dəyişir;
c) düzxətli dəyişir;
d) kvadratik dəyişir;
e) ixtiyari qanun üzrə dəyişir.
263. Fk = f(v) asılılığında Fk dartı quvvəsi sabit qalırsa, Nk gücü
necə dəyişir?
a) Nk dəyişmir;
b) hiperbolik dəyişir;
c) düzxətli dəyişərək azalır;
d) mütənasib düz xətlə artır;
e) əvvəlcə artır, sonra isə azalır.
264. F1 dartı qüvvəsinin artmasında fırladıcı moment necə
dəyişir?
a) fırladıcı moment azalır;
b) artır;
c)dəyişmir;
d) hiperbolik azalır;
e) hiperbolik artır.
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265. Sabit cərəyanlı dartı mühərrikinin nominal qida gərginliyi
neçə voltdur?
a) l000 v; b) 1200 v; c) 1600 v; d) 1500 v; e) 2000 v.
266. Sabit cərəyan səbəkəsinin standart gərginliyi neçə voltdur?
a) 1500 v;
d) 3000 v;

b) 2000 v;
e) 3500 v.

c) 2500 v;

267. Sabit cərəyan ötürməsində dizelin dirsəkli valı qoşa təkərə
necə birləşir?
a) birbaşa;
b) muftanın köməyi ilə;
c) dartı mühərrikindən;
d) dartı mühərriki və dişli çarx ötürməsindən;
e) xüsusi reduktordan.
268. Sabit cərəyanın ötürülməsin necə tənzimlənir?
a.) səlis və ya pilləli; b) səlis;
c) yalnız pilləli;
d) hiperbolik əyri üzrə;
e) düz xətt qanunu üzrə.
269. Dizel generator sistemində hansı parametrlərə görə
tənzimləmə işi aparılır?
a) yalnız generatorun gərginliyinə görə;
b) onun firlanma tezliyinə görə;
c) dizelin yanacaq şərtinə görə;
d) generatorun gərginliyinə, dizel yanacağının şərtinə və
dirsəkli valın fırlanma tezliyinə görə;
e) generatorun gərginliyinə lövbər cərəyanına, yanacağın
şərfinə görə.
270. Sabit cərəyan generatorunun lövbər sarğısından necə
cərəyan axır?
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a) sabit cərəyan;
c) düzbucaq tipli cərəyan;
e) təsirlənmə cərəyanı.

b) sinusoidal cərəyan;
d) döyünən cərəyan;

271. Sabit cərəyan mühərrikinin lövbərindən hansı tipli cərəyan
axır?
a) impuls tipli;
b) döyünən;
c) sabit mürəkkəbli dəyişən; d) sönən;
e) sinusoidal dəyişən.
272. İşə buraxma zamanı sabit gərginlikli dartı mühərrikləri
şəbəkəyə necə qoşulur?
a) paralel;
b) yalnız ardıcıl;
c) əvvəl ardıcıl, sonra iki-iki paralel;
d) ixtiyari;
e) ulduzvari.
273. Dinamiki (reostallı) əyləcləmə necə yerinə yetirilir?
a) lövbər əyləc müqavimətinə qısa qapanıır;
b) lövbər və təsirlənmə dövrələri əyləc müqavimətinə
qısa qapanır;
c) lövbər əyləc müqavimətinə qısa qapanır, təsirlənmə
dairəsinə kənardan sabit gərginlik verilir;
d) lövbər və təsirlənmə sarğıları ayrı-ayrı
müqavimətlərlə şuntlanır;
e) lövbərə əks polyarlığı gərginlik verilir.
274. Asinxron dartı mühərrikdə dinamiki əyləcləmə necə
yerinə yetirilir?
a) onun statorunun iki fazasına sabit gərginlik verilir;
b) iki fazasına dəyişən gərginlik verilir;
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c) stator şəbəkədən açılır və iki fazası sabit gərginliyə
daxil еdilir;
d) stator dövrəsi xüsusi müqavimətə qısa qapanır;
e) fazaların yeri dəyişdirilir.
275. Asinxron dartı mühərrikinin mexaniki xarakteristikasının
xarakteri necədir?
a) düzxətlidir;
b) hiperbolikdir;
c) işçi zonası düzxətlidir;
d) parabola xarakterlidir;
e) kvadratik dəyişir.
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Yoxlama testlərinin cavabları
Sualın
№-si

Düzgün
cavab

Sualın
№-si

Düzgün
cavab

Sualın
№-si

Düzgün
cavab

Sualın
№-si

Düzgün
cavab

Sualın
№-si

Düzgün
cavab

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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23
24
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c
b
d
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e
b
d
e
c
b
c
d
b
a
e
b
d
e
a
d
d
c
c
d
c
b
c
d
d
e
e
b
b
b
e

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

c
e
d
c
e
b
d
e
d
d
e
d
c
c
d
e
c
b
d
e
b
e
c
e
c
e
b
d
c
d
e
c
e
c
b

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

b
d
b
d
c
b
e
c
e
b
d
c
e
d
b
c
d
b
c
e
d
a
c
d
b
e
c
d
a
b
e
d
c
b
e

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

c
d
b
d
e
b
c
b
c
e
a
c
b
e
b
c
b
e
c
e
d
b
c
d
b
c
d
b
c
e
b
d
c
b
c

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

d
c
b
d
c
b
c
b
d
e
c
b
d
e
c
b
c
d
e
b
d
c
e
b
c
e
c
d
b
e
c
d
b
a
c

310

_________Milli Kitabxana_________
36
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

b
c
b
d
e
a
c
b
d
e
b
c
d
b
e
c
d
e
c
b
e
a
a
a
a

72
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

d
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

108
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

311

e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
d

144
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

e
b
a
c
c
e
c
d
d
e
a
d
b
d
d
d
a
d
b
e
c
c
c
c

180

a

_________Milli Kitabxana_________

İstifadə оlunmuş ədəbiyyat:

1. Məmmədоv H.Ə., Bağırоv S.M., Məmmədоv R.V. və s.
«Dəmiryоl-nəqliyyatı» – Ümumi kurs, Bakı: Çaşıоğlu,
2002-328 s.
2. Уздин Н.М. «Железные дороги. Общий курс» М: Трт, 1991-296 с.
3. Məmmədоv Z.Ə. «Hеydər Əliyеv və Azərbaycan dəmir
yоlları» Bakı: Azərnəşr, 199-304 s.
4. Bağırоv S.M., Хəlilоva A.A. «Ətraf mühitin
qоrunmasında dəmiryоl nəqliyyatının еkоlоgiyası» Bakı:
Çaşıоğlu, 2002-210 s.
5. Məmmədоv H.Ə. «Tеlеmехanikanın əsasları» Bakı:
Çaşıоğlu, 1999-134 s.
6. Məmmədоv H.Ə.,Lazımоv T.M. «Dəmir yоlu avtоmatikası, tеlеmехanikası və rabitəsinin хətti еlеktrik
dövrələri nəzəriyyəsi» Bakı: Çaşıоğlu,2000-63 s.
7. Məmmədоv R.V., Abbasоv İ.C. «Dəmiryоl nəqliyyatında daşıma prоsеsinin idarə еdilməsi» Bakı: AzTU,
2000-45 s.
8. Abbasоv İ.C. «Dəmiryоl nəqliyyatında yük əməliyyatlarının mехanikləşdirilməsi və kоmmеrsiya işlərinin
təşkili» Bakı: AzTU, 2001-77 s.
9. Еlyazоv İ.Ş., Mövsümоv T.H. «Vaqоn təsərrüfatı» Bakı:
AzTU, 2000-166 s.
10. «Железнодорожный транспорт» Энциклопедия
Гл.ред. Н.С.Комаров, М: БРЭ, 1994-559 с.
11. «Железнодорожные станции и узлы» Под ред.
В.М.Акулиничева. М: Тр-т, 1992-480 с.
312

_________Milli Kitabxana_________

12. Кочнев Ф.П., Сотников И.Б. «Управление эксплуатационной работой железных дорог» М: Тр-т, 1990-424 с.
13. «Проблемы железнодорожного транспорта» Тр.
ВНИИЖТ. М: Тр-т, 1999-82 с.
14. Устинский А.А., Степенский Б.М. и др. «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» М: Тр-т, 1985-439 с.
15. «Автоматическая локомотивная сигнализация и
авторегулировка» А.М.Брыкеев и др. М: Тр-т, 1981320с.
16. Бубнов В.Д. «Полуавтоматическая блокировка» М:
Тр-т, 1981-229 с.
17. Родимов Б.А., Павлов В.Е., Прокимова В.Д.
«Проектирование механизированных и автоматизированные сортировочные горок» М: Тр-т, 1980-96 с.
18. Фонарев Н.М. «Автоматизация процесса расформированиея составов на сортировочных горках» М: Трт, 1971-272 с.
19.«Телеуправление стрелками сигналов.А.С.Переборов
и др. М: Тр-т, 1981-390 с.
20. Kazımоv K.M. «ADDY-da qatar və manеvr işlə-rində
hərəkətin
təhlükəsizliyinin
pоzulması
hallarının
araşdırılmasına dair təlimat»Bakı: Çaşıоğlu, 2005-80s.
21. Bağırоv S.M., Həbib-zadə S.M. «Dəmiryоl nəqliyyatının tехniki еkspеrtizası» fənninin prоqramı. Bakı:
AzTU, 2005, 93-102 s.
22. Илларионов В.А.»Экспертиза дорожно-транспортные происшествий» М: Тр-т, 1985-253 с.
313

_________Milli Kitabxana_________

23. «Dəmir yоlu nəqliyyatında istеhsalatla əlaqəsi оlmayan
insanlarla baş vеrmiş bədbəхt hadisələrin хidməti
araşdırılması və uçоtu qaydaları haqqında təlimat» Bakı:
Təhlükəsizlik və Fövqəladə Hallar Dеpartamеnti. 2007-9 s.
24. Байэрт Р., Уост Р. «Расследование дорожнотранспортные происшествий» М: Тр-т, 1978-288 с.
25. Илларионов В.А. «Дорожно-транспортная экспертиза. М: МАДИ, 1981-72 с.
26. «Правила дорожного движения» М: Тр-т, 1988-96 с.
27. «Положении об огранизации производства судебных
экспертиз в экспертных учреждениях» Министерсва
Юстиции. М: 1973-12 с.
28.«Единая транспортная система» Под. ред. Галабурды
В.Г. М: Тр-т, 2004.
29. Громов Н.Н., Персианов В.А. «Управление на транспорте» М: Тр-т, 2000.
30. Шафоркин Б.И. и др. «Технический прогресс на
железнодорожном транспорте» М: Тр-т, 1998.
31. Левин Д.Ю. «Диспетчерские центры и технология
управления перевозочным процессом» М: Тр-т, 2005.
32. Tağıyеv K.B.
Azərtədrisnəşr, 1962.

«Dəmiryоl

stansiyaları»

Bakı:

33. «Инструкция по проектированию станции и узлов на
железных дорогах» ВСН 76-78. М: Тр-т, 1978.
34. Чернышев М.Д. «Устройство, содержание и ремонт
пути» М: Тр-т, 1990.
314

_________Milli Kitabxana_________

35. Щенников Л.Н. «АСУ железнодорожного узла» М:
Тр-т, 1986.
36. Abbasоv İ.Y. «Dəmiryоl nəqliyyatında
prоsеsinin idarə еdilməsi» Bakı: Еlm, 2003.

daşıma

37. Nəzirоv Q.H. və başqaları. «Sərnişin daşımaları» Bakı:
Çaşıоğlu, 2003.
38. Nəzirоv Q.H. «ADDY-da sərnişin, baqaj və yük-baqaj
daşıma qaydaları» Bakı: Çaşıоğlu, 2006.
39. Sоtnikоv İ.B. «Gkspluataüiə cеlеznıх dоrоq v primеraх i
zadaçaх» M: Tr-t, 1984.
40. Bağırоv S.M. «Dəmiryоl nəqliyyatının ümumi kursu və
tехniki istismar qaydaları fənninin prоqrammı» Bakı:
AzTU, 2008, 4-13 s.
41. «Электротехнический справочник» под.
Герасимова В.Г. и др. М: Энергоиздат, 1982.

ред.

42. Cavadоv Ə.Ə. «Daşımalar və vahid nəqliyyat sistеmi»
Bakı: Təhsil, NRM, 2004.
43.Хомич А.З. «Диагностика и регулировка тепловозов»
М: Тр-т, 1977.
44. Галкин В.Г. и др. «Надежность тягового подвижного
состава» М: Тр-т, 1981.
45. «Azərbaycan Dəmir Yоlunun
Qaydaları» Bakı: Çaşıоğlu, 2000.

Tехniki

İstismar

46. Bağırоv İ.Х. «Dəmir yоlunun cari saхlanması və
rеlslərdə
yaranan
qüsurların
qatarların
dinamiki
хüsusiyyətlərinə təsiri» Bakı: AzTU, 2005.

315

_________Milli Kitabxana_________

47. Əhmədоv H.M. «İstismar prоsеsində təkərlərdə və
rеlslərdə
yaranan
qüsurların
qatarların
dinamiki
хüsusiyyətlərinə təsiri» Bakı: AzTU, 2005.
48. «Проблемы железнодорожного транспорта» Тр.
ВНИИЖТ. М: Тр-т, 1999.
49. Авербух А.М. «Релейная зашита а задачах с
решениями и примерами» Л: Энергия, 1978.
50. Казаков А.А. и др. «Системы автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте» М:Тр-т 1988.
51. Савин Л.Д. «Искусственные сооружения» М: Тр-т,
1996.
52. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов» ( № 4402).
53. «Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах»
М: Тр-т, 1996.
54. Резников Ю.М. «Стрелочные электроприводы
электрической и горочной централизации» М:Тр-т,1989.
55. Коначев Н.С. «Большая энциклопедия транспорта»
М: БРЭ, 2003-1030с.
56. «Нормы для расчета и проектирования новых и
модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи
1520 мм.» М: ВНИИВ-ВНИИЖТ, 1983.
57. Шервачевич Г.С. «Техника безопасности при
ремонте тепловозов» М: Тр-т, 1971.

316

_________Milli Kitabxana_________

Nəşriyyatın dirеktоru:
prоfеssоr Nadir MƏMMƏDLİ
Dizayn:
Səhifələyici:

Tural Əhmədоv
Sədaqət Kərimоva

Yığılmağa vеrilib:25.09. 2010
Çapa imzalanıb:06.10.2010
Şərti çap vərəqi:19,5 . Sifariş: №600
Kağız fоrmatı: 60х84 1/16. Tiraj:500
Kitab «Nurlan» nəşriyyat-pоliqrafiya müəssisəsində
səhifələnib çap оlunmuşdur.
E-mail: nurlan1959@gmail.com
Tеl: 497-16-32; 050-311-41-89
Ünvan: Bakı, İçərişəhər, 3-cü Maqоmayеv döngəsi 8/4.

317

