Veeremile ja veeremijuhtidele sõiduõiguse andmine
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EKSAMIKÜSIMUSED VEEREMI JUHTIDELE
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Veeremi korrasolek
Milline on automaatsiduri telje kõrgus rööpapea pealispinnast, milline peab olema
automaatsiduri pikitelgede kõrguste vahe.
Lihkelohkude suurused ja kiirused kui lihkelohk on üle lubatud normi.
Loetle rattapaari vead, millega on keelatud käitada veeremit?
Kuidas, kus ja millal kontrollitakse automaatpidurite toimet ?
Lubatud maksimaalne sõidukiirus, kui osa pidureid on välja lükitatud?
Milleks on mootorrongil liiv, millal kasutatakse?
Kuidas arvestatakse pidurijõudu pidurite proovil jaamas?
Kuidas kontrollitakse pidurite efektiivsust algjaamas ja enne juhtlangu?
Siduriseadmete kasutamine?
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Ohuolukorrad
Tegutsemine veeremi rikke korral?
Abistamisnõude esitamine?
Abiveduri ja abi ootava vedurimeeskonna tegevuskord?
Tegevus ohutus- ja valvsusseadmete rikke korral?
Millised tulekustutusvahendid on kasutusel veeremil?
Teie tegevus põlengu korral?
Tegutsemine raudteeõnnetuse ja raudteeavarii korral?
Tegutsemine inimesele otsasõidu korral?
Tegutsemine metsloomale otsasõidu korral?
Toimus kokkupõrge autoga ülesõidul. Mida kontrollite raudteeveermi tehnilise seisukorra
kindlakstegenmiseks?
Tegutsemine pommiähvarduse või pommikahtluse korral?
Kas raudteeveeremis ja selle vahetus läheduses võib suitsetada?
Vedurimeeskonna tegevus, kui pöörangul avastatakse ühe sulgrööpa eemalseis
raamrööpast üle 4 mm.
Lõikasite läbi pöörme, mida tuleb teha?
Vedurimeeskonna tegevus tee rikke korral?
Tegevus, kui toimus möödasõit keelava näiduga signaalist?
Tegevus, kui toimus veeremi mahaminek rööbastelt?
Tegevus õnnetuse korral ohtliku kaubaga?
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Veeremi kinnitamine
Vagunite kinnitamise kord jaamas.
Rongi kinnitamise kord jaamavahel, pidurite rikkiminekul.
Kus on määratud vagunite kinnitamise kord konkreetses jaamas, erateel?
Vagunite kinnitamisel kasutatav läbirääkimiste reglement.
Vaguni pidurkingaga kinnitamise üldised alused.
Vaguni pidurkingadega kinnitamise normid.
Milliseid pidurkingi ei ole lubatud kasutada?
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35 Kuhu ei ole lubatud asetada pidurkinga?
36 Mitu käsipidurtelge asendab 1 pidurkinga?
Laaditud vagunigrupi kinnitamisel tuleb pidurkingad panna niisuguse laaditud vaguni
37
rataste alla, mille teljekoormus on vähemalt … tonni.
Teljekoormusega alla … tonni vagunite kinnitamisel võetakse aluseks tühjade vagunite
38
kinnitusnorm.
39 Milles peab manöövritööjuht veenduma, kui pidurkinga ei panda vagunigrupi otsavaguni
Millise tuule kiiruse korral pannakse TKA-s näidatud arvestuslikule kinnitusnormile lisaks
40
veel … pidurkinga?
41 Kus on kirjas veeremi kinnitamiseks vajalik pidurkingade arv ja mille alusel see arv
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Liiklus
Kuidas peab paiknema jaamateele jäetud veerem?
Jaama saabuva rongi peatumise kord.
Kas pöörangu asend määratakse pöörmenäidiku või sulgede asendi järgi?
Kes võib jaamas seada matka tsentraliseerimata pööranguid, ja kus see näidatakse?
Kuidas kontrollitakse pöörmepiirkonna vabaolekut turvanguseadmete rikke korral?
Kuidas toimub manöövritöö kallakuga jaamateel?
Kuidas toimub manöövritöö rajoonis, kus puudub pöörmeseadja?
Kuidas tähistatakse rongi saba, kes seda teeb?
Vedurijuhi abi tegevus, kui rongi sabast jäetakse maha grupp vaguneid?
Manöövritöö tegemise kord teedel, mis asuvad reisijatehoone ja jaamas seisva reisirongi
vahel.
Millal ja mille kohta väljastatakse vedurijuhile piduriteatis?
Mille järgi on võimalik määrata rongi asukohta jaamavahel?
Kummast vedurikabiinist tohib tohib vedurit juhtida manöövritööl?
Teie tegevus kui saate teada, et teie rongil puudub sabasignaal?
Tegevuskord sundpeatusel ja graafikuvälisel peatusel, sh tõusul/langul?
Mootorrongi vedamine veduriga, tingimused?
Manöövritöö diiselrongiga, milles viibivad reisijad?
Kui suure rongi hilinemise korral peab selle asjaoludest ja kestvusest informeerima
rongidispetšerit, klienditeenindajat ja reisijaid?
Missugutes jaamades on pöörangute ja signaalide eletritsentralisatioon?
Kuidas toimub liiklus Pärnu kaubajaama ja Pärnu lõpp-peatuse vahel?
Mida tähendab valge tuli Pärnu jaama A suuna väljasõidufooris?
Lelle jaama väljasõidufooride näidud?
Tall-Väike jaama sisse- ja väljasõidufoori näitude eripära?
Missugused ülesõidukohtad on varustatud tõkkefooridega?
Valdeku ülesõidukoha tõkkefooride eripära?
Loetle jaamad, kus on kasutuses matkafoorid?
Loetle jaamad, kus on kasutuses kordusfoorid?
Jaamakorraldajad ei kohta ronge järgmistes jaamades……………?
Jaamade asukohad, teed, pöörmed, foorid?
Peatuste asukohad, lühikesed ja täismõõdus ooteplatvormid? Kuidas on lühikesed
platvormid tähistatud?
Kuidas on lühikesed platvormid tähistatud?
Ülesõidu- ja ülekäigu asukohad?
Edelaraudteel liikluskorralduses kasutatavad süsteemid?

75 Manöövritöö veeremiga, mis on seisnud pikemat aega?
76 Kaubavagunite tehniline ja kommertsülevaatus tegemine?

Teeplaan ja profiil.
77 Suuremad tõusud peatusest ja jaamadest väljumisel?
78 Missugused jaamad/peatused asuvad kallakul üle 0,0025?
79 Kus asuvad juhtlangud Edelaraudtee Infrastruktuuri AS taristul?
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Hoiatused
Vedurijuhi kohustused hoiatuse saamisel väljumisel algjaamast?
Millal ja kes annab raudteeveeremi juhile raadioside teel hoiatuse?
Millal ja kes annab rongile kirjaliku hoiatuse?
Mis annab raudteeveeremile õiguse/kohustuse plaaniväliseks peatuseks jaamavahel?
Nimetage hoiatusi väljastavad jaamad Edelaraudteel?
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Sõidukiirused
Sõidukiirused Edelaraudteel (sõidukiiruste ja tähtajaliste kiiruspiirandute käskkirjad)?
Maksimaalne sõidukiirus jaamade peateedel?
Maksimaalne sõidukiirus jaamade kõrvalteedel?
Maksimaalne sõidukiirus jaamade muudel teedel?

89 Millise kiirusega võib sõita, kui teel on ohtliku koha märgid, aga hoiatust väljastatud ei ole?
90 Kiirused manöövritööl?

