Ερωτήσεις απο Ανδρίτσο Μιλτιάδη για πρακτική εκπαίδευση –
εκπαίδευση σε πορεία για τις οποίες η απάντηση απαιτεί από τον
εξεταζόμενο ανώτατο χρόνο πέντε λεπτά.

Ερώτηση: Στις Η/Α Siemens Krauss-Maffei “Hellas Sprinter” σειράς 120, ο
διακόπτης “Πορεία Ανάγκης” πότε τίθεται “Εντός”;

Απάντηση: Τίθεται “Εντός”, για τη φόρτιση συσσωρευτών μέταξυ των δύο
συζευγμένων Η/Α σε περίπτωση διπλής έλξης και βλάβη φόρτισης της πρώτης Η/Α ή
κατά τη χρήση της ως ιθυντήριο όχημα.

Ερώτηση: Στις Α/Α AEG DE IC-2000N σειράς 560, πότε εκινεί ο δεύτερος
αεροσυμπιεστής;

Απάντηση: Σε περίπτωση βλάβης του πρώτου ή κατεβάζοντας τον
ασφαλειοδιακόπτη του πρώτου.

Ερώτηση:

Στις ΗΑ/Α Siemens Desiro σειράς 460, εντός σήραγγας
πραγματοποιείται “Πέδη Ανάγκης Επιβατών”. Ποιές ενέργειες απαιτούνται από τον
μηχανοδήγο;

Απάντηση: Απαιτέιται ακύρωση της Πέδης Ανάγκης Επιβατών μέσω του μπουτόν
ακύρωσης και η συνέχιση της πορείας εως την έξοδο της σήραγγας όπου και
πραγματοποιεί στάθμεση της αμαξοστοιχίας.

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται έλεγχος του αυτόματου συστήματος
πυρόσβεσης;

Απάντηση: Αν το πειράκι κάτω από το στόμιο του πυροσβεστήρα είναι μέσα, τότε
είναι γεμάτος.
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Ερώτηση: Τί προβλέπει ο κανονισμός σε περίπτωση μη λειτουργίας της συρίχτρας
ή του προβολέα μίας κινητήριας μονάδας;

Απάντηση:






Η κινητήρια μονάδα της οποίας η συρίχτρα δεν λειτουργεί δεν μπορεί να
χρησιμοποιήθει για έλξη αμαξοστοιχίας, εκτός αν τεθεί ως δεύτερη σε διπλή
έλξη.
Η κινητήρια μονάδα της οποίας ο πρόβολέας δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για έλξη αμαξοστοιχίας που πρόκειται να περάσει από
μεγάλες σήραγγες σε καιρό ημέρας ή η οποία έχει έστω και μέρος
νυχτερινής διαδρομής, εκτός αν τεθεί δευτερη σε διπλή έλξη.
Εαν ο προβολέας σε καίρο νύχτας ή η συρίχτρα πάθουν βλάβη στην πορεία,
ο μηχανοδηγός μπορεί να συνεχίσει μέχρι τον πρώτο σταθμό με ιδιαίτερη
προσοχή και ιδίως κατά την προσέγγιση σε ισόπεδη διάβαση ή συνεργεία
γραμμής και χώρις να υπερβεί την ταχύτητα των 30 km/h. Στον σταθμό
αυτόν σταθμεύει και, εφόσον η επισκευή είναι αδύνατη, ζητείται
αντικατάσταση.
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