NUO TRAUKINIO ATVYKIMO Į GALINĘ STOTĮ IKI NUVARYMO Į PRIVAŽIUOJAMUOSIUS KELIUS SCHEMA

12
Informacijos apie atvykstantį
traukinį į geležinkelio stotį
gavimas iš OPKIS

13
Traukinio atvykimas į
geležinkelio stotį

14
Sąstato vagonų technin÷
priežiūra

13.1
Traukinio atvykimo maršruto
rengimas geležinkelio stotyje

14.1
Technin÷s priežiūros metu
nustačius techninį vagono
gedimą

13.2
Informacijos pateikimas apie
traukinio atvykimą į geležinkelio
stoties kelią

14.1.1
Informacijos pateikiamas
geležinkelio stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui apie
technin÷s priežiūros rezultatus

13.3
Traukinio važiavimas parengtu
maršrutu į geležinkelio stoties
kelią
13.4
Atvykusio traukinio sąstato
įtvirtinimas ratstabdžiais
13.5
Traukinių eismo žurnalo E-3
pildymas (E-2)
13.6
Lokomotyvo atkabinimas nuo
sąstato
13.7
Maršruto rengimas lokomotyvo
išvažiavimui į kitą geležinkelio
stoties kelią arba apvažiavimui į
kitą sąstato pusę
13.8
Lokomotyvo važiavimas
parengtu maršrutu į kitą
geležinkelio kelią ar į kitą sąstato
pusę
13.9
Kelio, kuriame stovi sąstatas
atitv÷rimas
13.10
Sąstato vagonų pateikimas
techninei priežiūrai

15
Informacijos pateikimas
geležinkelio stoties bud÷tojui
apie technin÷s priežiūros
pabaigą

(jeigu reikia)

15.1
V-14 formos Vagonų technin÷s
priežiūros apskaitos žurnalo
pildymas

14.1.2
Pranešimo apie remontuotiną
vagoną V-23 formos surašymas

16.1
Rašytinis pranešimas
geležinkelio stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui d÷l
sąstato vagonų išskirstymo

17.1
Rašytinio pranešimo pateikimas
geležinkelio stoties bud÷tojui d÷l
numatomo sąstato arba sąstato
dalių atvarymo ir (ar) sąstato
stov÷jimo stoties keliuose

16.2
Sąstato išformavimo planavimas
ir organizavimas

17.2
Gautos paraiškos registravimas.
Sprendimo pri÷mimas d÷l
sąstato laiko atvarymo į
privažiuojamąjį kelią ir (ar)
stov÷jimo geležinkelio stoties
keliuose. Vež÷jo informavimas ir
konkretaus sąstato atvarymo
laiko suderinimas

16.3
Manevravimo maršruto
parengimas lokomotyvui
privažiavimui prie
išformuojamojo sąstato

14.1.3
Pranešimo 1353 (surašytas
ranka) apie vagono pervedimą į
nedarbo parką pildymas ir
pateikimas stoties bud÷tojui arba
manevrų tvarkdariui

16.4
Lokomotyvo važiavimas
parengtu manevravimo maršrutu
prie išformuojamojo sąstato

14.1.4
Informacijos pranešimas
geležinkelio stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui d÷l
techniškai netavrkingų vagonų
atkabinimo ar važiavimo sąlygų į
remonto vietą

16.5
Geležinkelio stoties kelio
kuriame stovi išformuojamas
sąstatas, atitvaros nu÷mimas
16.6
Lokomotyvo privažiavimas prie
sąstato ir priskabinimas

14.1.5
Pranešimo 1353 apie vagonų
pervedimą į nedarbo parką
pildymas OPKIS

16.7.2
Išformavimas postūmiais
per skirstomąjį kelią ar
manevravuojant

16.7.1
Išformavimas per
skirstomąjį kalnelį
16.7.1.1
Sąstatas atvaromas iki
kalnelio įkaln÷s ir
sustabdomas
16.7.1.2
Pranešimas apie sąstato
skirstymą per kalnelį
16.7.1.3
Patikrinimas ar visi
skirstyme dalyvausiantys
darbuotojai yra savo darbo
vietose
16.7.1.4
Pranešimas apie sąstato
išformavimo pradžią
16.7.1.5
Sąstato vagonų
atkabinimas kalnelio įkaln÷s
zonoje pagal skirstamojo
kalnelio bud÷tojo pranešimą
16.7.1.6
Vagonų atkabų
nukreipimas į geležinkelio
stoties kelius kaupimui
16.7.1.7
Pranešimas apie skirstymo
pabaigą per skirstomąjį
kalnelį

16.7.1.8
Geležinkelio keliuose
stovinčių vagonų grupių
sustūmimas manevriniu
lokomotyvu ir įsitikinimas,
kad visų vagonų
automatin÷s sankabos
susikabino
16.7.1.9
Geležinkelio stoties kelių,
kuriuose stovi suformuoti
sąstatai, atitv÷rimas
16.7.1.10
Pranešimas apie
suformuotą (-us) sąstat1
(-us)

17.3
Visas sąstatas atvaromas į
privažiuojamąjį kelią

17.4
Dalimis sąstatas atvaromas į
privažiuojamąjį kelią

17.3.1
Maršruto rengimas lokomotyvui į
geležinkelio stoties kelią kuriame
stovi sąstatas

7.4.1
Maršruto rengimas lokomotyvui
važiuoti į geležinkelio stoties
kelią kuriame stovi sąstatas

17.3.2
Geležinkelio stoties kelio
kuriame stovi sąstatas atitvaros,
nu÷mimas

16.7
Manevravimo maršruto
parengimas į skirstomąjį kalnelį
arba į skirstomąjį kelią
(priklausomai kaip bus
atliekamas išformavimas ar per
skirstomąjį kalnelį ar per
skirstomąjį kelią)

14.1.6
Informacijos ir surašyto
pranešimo 1354 pateikimas
geležinkelio stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui apie
suremontuotus vagonus
14.1.7
Pranešimo 1354 apie vagonų
pervedimą į darbo parką
pildymas OPKIS

17
Sąstato atvarymas į
privažiuojamuosius kelius

16
Sąstato išformavimas

16.7.2.1
Sąstatas ištraukiamas į
skirstomąjį kelią
16.7.2.2
Pranešimas apie
manevravimo tvarką,
atkabinamus vagonus ir į
kokius kelius bus statomi
vagonai
16.7.2.3
Manevravimo maršrutų
rengimas ir vagonų
išformavimas
16.7.2.4
Geležinkelio keliuose
stovinčių vagonų grupių
sustūmimas manevriniu
lokomotyvu
16.7.2.5
Geležinkelio stoties kelių,
kuriuose stovi suformuoti
sąstatai, atitv÷rimas
16.7.2.6
Pranešimas apie
suformuotus sąstatus

17.4.2
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi sąstatas, atitvaros
nu÷mimas

17.3.3
Lokomotyvo važiavimas
parengtu maršrutu į geležinkelio
stoties kelią kuriame stovi
sąstatas

17.4.3
Lokomotyvo važiavimas
parengtu maršrutu į geležinkelio
stoties kelią kuriame stovi
sąstatas

17.3.4
Lokomotyvo prikabinimas prie
sąstato

17.4.4
Lokomotyvo prikabinimas prie
sąstato

17.3.5
Geležinkelio stoties kelio
kuriame stovi manevrinis
traukinys atitv÷rimas

17.4.5
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi manevrinis
traukinys, atitv÷rimas

17.3.6
Ratstabdžių iš÷mimas

17.4.6
Paliekamos sąstato dalies
įtvirtinimas ratstabdžiais

17.3.7
Sąstato automatinių stabdžių
tikrinimas
17.3.8
Lokomotyvo mašinisto
pranešimas stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui apie
stabdžių tikrinimo pabaigą ir
pasiruošimą išvažiuoti
17.3.9
Maršruto parengimas
lokomotyvo važiavimui į
privažiuojamąjį kelią
17.3.10
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi manevrinis
sąstatas, atitvaros nu÷mimas
17.3.11
Manevrinio sąstato važiavimas
parengtu maršrutu į
privažiuojamąjį kelią

17.4.7
Sąstato dalies automatinių
stabdžių tikrinimas

17.4.13
Sąstato dalies atkabinimas
privažiuojamajame kelyje ir
įtvirtinimas ratstabdžiais
17.4.14
Manevrinio maršruto rengimas
lokomotyvui važiuoti iš
privažiuojamojo kelio į
geležinkelio stoties kelią,
kuriame stovi sąstato dalis
17.4.15
Lokomotyvo važiavimas
parengtu maršrutu į geležinkelio
stoties kelią kuriame stovi
sąstato dalis
17.4.16
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi sąstato dalis,
atitvaros nu÷mimas
17.4.17
Lokomotyvo privažiavimas prie
sąstato dalies ir prisikabinimas

17.4.18
Geležinkelio kelio, kuriame stovi
manevrinis sąstatas, atitv÷rimas
17.4.19
Ratstabdžių iš÷mimas

17.4.8
Lokomotyvo mašinisto
pranešimas stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui apie
stabdžių tikrinimo pabaigą ir
pasiruošimą išvažiuoti

17.4.20
Sąstato automatinių stabdžių
tikrinimas

17.4.9
Maršruto parengimas
manevrinio sąstato važiavimui į
privažiuojamąjį kelią

17.4.21
Lokomotyvo mašinisto
pranešimas stoties bud÷tojui
arba manevrų tvarkdariui apie
stabdžių tikrinimo pabaigą ir
pasiruošimą išvažiuoti

17.4.10
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi manevrinis
sąstatas, atitvaros nu÷mimas

17.4.22
Maršruto parengimas
manevrinio sąstato važiavimui į
privažiuojamąjį kelią

17.4.11
Manevrinio sąstato važiavimas
parengtu maršrutu į
privažiuojamąjį kelią
17.4.12
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi palikta sąstato
dalis, atitv÷rimas

17.4.23
Geležinkelio stoties kelio,
kuriame stovi manevrinis
sąstatas, atitvaros nu÷mimas

17.4.24
Manevrinio sąstato važiavimas
parengtu maršrutu į
privažiuojamąjį kelią

