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შესავალი 

1. საქართველოს რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები ადგენს რკინიგზისა  და 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკთა მუშაობის ძირითად დებულებებსა და წესს, 

უმნიშვნელოვანეს ნაგებობათა, მოწყობილობათა და მოძრავი შემადგენლობის ძირითად 

ზომებს, მოვლა-შენახვის ნორმებს და მათდამი წაყენებულ მოთხოვნებს, მატარებლების 

მოძრაობის ორგანიზაციის სისტემას და სიგნალიზაციის პრინციპებს. 

2. ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები სავალდებულოა სარკინიგზო ტრანსპორტის 

ყველა ქვედანაყოფისა და მუშაკისათვის. 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესრულება უზრუნველყოფს სარკინიგზო 

ტრანსპორტის ყველა რგოლის შეთანხმებულობას, რკინიგზის ზუსტ და შეუფერხებელ 

მუშაობას და მოძრაობის უსაფრთხოებას. 

წესები შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ რკინიგზის გენერალური დირექტორის 

ბრძანებით (განკარგულებით). 

3. რკინიგზის დეპარტამენტი გამოსცემს რკინიგზის საერთო ქსელის და რკინიგზის 

ქვედანაყოფების მუშაობის განმსაზღვრელ ინსტრუქციებს, სხვა სახელმძღვანელო მითითებებს 

რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის საკითხებზე. 

ყველა ინსტრუქცია და სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც ეხება რკინიგზის 

ნაგებობების, მოწყობილობებისა და მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკურ ექსპლუატაციას, 

დაპროექტებასა და მშენებლობას, ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ამ წესების მოთხოვნებს. 
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თავი 1 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკთა 

საერთო მოვალეობანი 

  1.1. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკთა ძირითადი მოვალეობაა მგზავრთა გადაყვანასა და 

ტვირთის გადაზიდვაზე მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება, არსებული რეზერვებისა და 

ტექნიკური საშუალებების ეფექტიანი გამოყენება, გარემოს დაცვის ნორმების მოთხოვნათა 

შესრულება. 

      1.2. მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ ყველა მუშაკს, თავისი მოვალეობის 

ფარგლებში ეკისრება პირადი პასუხისმგებლობა ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

შესრულებისა და მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკთა მიერ ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

შესრულების კონტროლი ეკისრებათ შესაბამისი ქვედანაყოფების უფროსებს. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკთა მიერ ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

დარღვევას მოსდევს დისციპლინური სასჯელი ან სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

     1.3. სარკინიგზო ტრანსპორტის თითოეული მუშაკი მოვალეა მისცეს მატარებელს ან 

სამანევრო შემადგენლობას გაჩერების სიგნალი და მიმართოს სხვა ზომებს მათ გასაჩერებლად 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე ექმნება ადამიანთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ან 

მოძრაობას. ნაგებობათა ან მოწყობილობათა უწესივრობის აღმოჩენისას, რომელიც საფრთხეს 

უქმნის მოძრაობას ან იწვევს გარემოს გაჭუჭყიანებას, დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს სახიფათო 

ადგილის შესაზღუდი და უწესივრობის აღმოსაფხვრელი (აღმკვეთი) ღონისძიებები. 

     1.4. რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაკები უნდა უზრუნველყოფდნენ მგზავრების სრულ 

უსაფრთხოებას, უქმნიდნენ მათ საჭირო მოხერხებულ პირობებს და უწევდნენ მათ 

მომსახურებას ვაგზლებში, მატარებლებში, იყვნენ ზრდილობიანი და თავაზიანი ყველა იმ 

პირისადმი, ვინც სარგებლობს სარკინიგზო ტრანსპორტით, ამავე დროს მოითხოვონ მათგან 

სარკინიგზო ტრანსპორტზე მოქმედი წესების ზუსტი შესრულება. 

     1.5. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას 

წესრიგში უნდა ჰქონდეთ თავიანთი სამუშაო ადგილი და მათზე მინდობილი ტექნიკური 

საშუალებები. 
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   მუშაკებს, რომელთათვისაც დაწესებულია ტანსაცმლის ფორმა და განმასხვავებელი ნიშნები, 

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას უნდა ეცვათ ფორმა, თუ მათთვის დაწესებული 

არ არის სპეციალური საწარმოო ტანსაცმელი. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის ყველა მუშაკმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის, 

სახანძრო უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის ის წესები და ინსტრუქციები, რომლებიც 

დადგენილია მათი სამუშაოს შესასრულებლად. ამ წესებისა და ინსტრუქციების შესრულების 

კონტროლი ეკისრებათ სათანადო ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებს. 

      1.6. აკრძალულია გარეშე პირების დაშვება ლოკომოტივებზე, ძრავა ვაგონიან 

მატარებლების, ავტომოტრისების, დრეზინების და სხვა მოძრავი ერთეულების მართვის 

კაბინაში, სიგნალებთან, ისრებთან, აპარატებთან, მექანიზმებთან და მოძრაობის 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ სხვა მოწყობილობებთან, აგრეთვე 

შენობებში, საიდანაც წარმოებს სიგნალებისა და ასეთი მოწყობილობების მართვა. 

ლოკომოტივებისა და სიგნალების მართვის, აგრეთვე ისრების, აპარატების, 

მექანიზმებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სხვა 

მოწყობილობების ამოქმედების უფლება აქვთ მხოლოდ ამისათვის უფლებამოსილ მუშაკებს 

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკები, რომლებიც დადგენილი წესით გადიან 

სტაჟირებას როგორც მეორე პირები, შეიძლება დაშვებულ იქნენ ლოკომოტივების, სიგნალების, 

ისრების, აპარატებისა და მექანიზმების მართვისათვის მხოლოდ იმ მუშაკების პირადი 

პასუხისმგებლობით და მეთვალყურეობით, რომლებიც უშუალოდ ემსახურებიან ამ 

მოწყობილობებს. 

1.7. იმ პირებმა, რომლებიც იწყებენ მატარებლების მოძრაობასთან უშუალოდ 

დაკავშირებულ  მუშაობას სარკინიგზო ტრანსპორტზე, უნდა გაიარონ პროფესიული სწავლება 

და პროფესიული შერჩევა, ჩააბარონ გამოცდები და შემდგომში პერიოდულად შემოწმდნენ, 

თუ როგორ შეითვისეს მათ: 

ა) რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები; 

ბ) სიგნალიზაციის ინსტრუქცია; 

გ) მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქცია; 

დ) თანამდებობრივი ინსტრუქციები და მუშაკთა მოვალეობების დამდგენი სხვა 

დოკუმენტები; 

ე) უსაფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო სანიტარიის წესები და ინსტრუქციები; 
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ვ) დებულება რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაკთა დისციპლინის შესახებ. 

ყველა დანარჩენმა მუშაკმა უნდა იცოდეს ამ წესებით დადგენილი სარკინიგზო 

ტრანსპორტის მუშაკთა საერთო მოვალეობანი, უსაფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო 

სანიტარიის წესები, თანამდებობრივი ინსტრუქციები და მუშაკთა მოვალეობების დამდგენი 

სხვა დოკუმენტები. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკები, რომლებსაც სამუშაო დღის შემჭიდროების ან 

პროფესიების შეთავსების წესით ეკისრებათ მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული 

დამატებით მოვალეობათა შესრულება, ამ სამუშაოზე დაიშვებიან მხოლოდ სათანადო წესებისა 

და ინსტრუქციებში გამოცდის ჩაბარების შემდეგ. 

იმ თანამდებობათა და პროფესიათა ნუსხას, რომელთა დასაკავებლად მუშაკებმა უნდა 

ჩააბარონ ამ პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდები, თითოეული თანამდებობისათვის 

(პროფესიისათვის) ცოდნის მოცულობას, სამუშაოზე მიღებისას გამოცდების და პერიოდული 

გამოცდების მოწყობის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

1.8. სარკინიგზო ტრანსპორტზე მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებულ 

თანამდებობებზე მისაღებმა პირებმა უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება შესაბამისი 

სამუშაოს შესრულებისათვის მათი ვარგისიანობის დასადგენად. შემდგომში ამ მუშაკთა 

პერიოდული სამედიცინო შემოწმება უნდა ხდებოდეს საქართველოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 18 წელზე ნაკლები ასაკის პირები არ 

დაიშვებიან მატარებლების მოძრაობასთან უშუალოდ დაკავშირებულ ისეთ თანამდებობებსა 

და პროფესიებზე, როგორიცაა: ლოკომოტივების, ძრავავაგონიანი მატარებლების, 

ავტომოტრისების, რკინიგზაზე მოძრავი ტვირთამწეების მემანქანეები და მათი თანაშემწეები, 

დისპეტჩერები, სადგურის მორიგეები, პოსტების, პარკების, გორაკის მორიგეები, 

მახარისხებელი გორაკების ოპერატორები, სადგურის მორიგესთან არსებული ოპერატორები, 

მატარებელთა კონდუქტორები, შემდგენელთა ბრიგადების მუშაკები, ვაგონების მოძრაობის 

სიჩქარის მარეგულირებლები, სიგნალისტები, ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორები, 

საისრე პოსტის მორიგეები, ხიდებისა და გვირაბების ოსტატები, ლიანდაგის ბრიგადირები, 

ლიანდაგის შემომვლელები და მონტიორები (მეორე თანრიგის და მეტი), გადასასვლელების 

მორიგეები, სცბ-სა და მახარისხებელი გორაკების მოწყობილობების მომსახურე ელექტრო-

მექანიკოსები და ელექტრომონტიორები, ვაგონების მსინჯველ-მერემონტეები, ვაგონების 

მსინჯველები, სამგზავრო მატარებლების უფროსები (მექანიკოს ბრიგადირები), ვაგონების 

გამყოლები, ვაგონების გადაუხსნელად სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელი ოსტატები 

და მუშები, ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტების ოპერატორები, მატარებელთა 

ელექტრომექანიკოსები, ელექტრომომარაგების დისტანციის ოსტატები და ელექტრო 

მექანიკოსები, რეფრიჟერატორული მატარებლებისა და სექციების მექანიკოსები, დეფექტო-

სკოპების და ლიანდაგსაზომი ვაგონების გამმართავები, სალიანდაგო მანქანებისა და 

მექანიზმების მემანქანეები, დეფექტოსკოპური ურიკების ოპერატორები, ლიანდაგის გაზომვის 

ოპერატორები და მათი თანაშემწეები. 
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1.9. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკებმა უნდა დაიცვან მათზე მინდობილი რკინიგზის 

ქონება და გადასაზიდი ტვირთი. 

           1.10. დაუშვებელია სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკები ასრულებდნენ მოვალეობებს, 

როცა ისინი ალკოჰოლურ, ტოქსიკურ ან ნარკოტიკულ სიმთვრალეში იმყოფებიან. პირები, 

რომლებიც ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, დაუყოვნებლივ უნდა იქნენ გადაყენებული 

სამუშაოდან და დაისაჯონ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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ნაგებობანი და მოწყობილობანი     

თავი 2 

ზოგადი დებულებანი 

გაბარიტი 

2.1. რკინიგზის ნაგებობანი და მოწყობილობანი მუდამ წესივრულ მდგომარეობაში 

უნდა იყოს. 

ნაგებობებისა და მოწყობილობების რაიმე უწესივრობის თავიდან აცილება და მათი 

სამსახურის ხანგრძლივი ვადის უზრუნველყოფა უპირველესი უნდა იყოს მათი შენახვისათვის 

პასუხისმგებელ პირთა მუშაობაში. 

ნაგებობათა და მოწყობილობათა მდგომარეობისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

უშუალოდ მათ მომსახურე მუშაკებს და იმ საწარმოების უფროსებს, რომელთა გამგებლობაშიც 

არის ეს ნაგებობანი და მოწყობილობანი. 

თითოეულმა მუშაკმა თანამდებობრივი მოვალეობის შესაბამისად თავის უბანზე უნდა 

იცოდეს ექსპლუატაციის წესები და ნაგებობათა და მოწყობილობათა მდგომარეობა, 

სისტემატურად ამოწმებდეს და უზრუნველყოფდეს მათი შენახვის, ტექნიკური 

მომსახურებისა და რემონტის მაღალ ხარისხს. 

2.2. ნაგებობანი, მოწყობილობანი და მექანიზმები უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ 

საპროექტო დოკუმენტაციასა და ტექნიკურ პირობებს. ძირითად ნაგებობებს, მოწყობილობებსა 

და მექანიზმებს უნდა ჰქონდეს ტექნიკური პასპორტები, რომლებიც უნდა შეიცავდნენ 

უმნიშვნელოვანეს ტექნიკურ და საექსპლუატაციო მახასიათებლებს. 

რკინიგზის ნაგებობანი და მოწყობილობანი უნდა შეესაბამებოდნენ მატარებელთა 

მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარეებით გატარების მოთხოვნებს: სამგზავრო 

მატარებლებისათვის – 140 კმ/სთ, რეფრიჟერატორული მატარებლებისათვის – 120 კმ/სთ, 

სატვირთო მატარებლებისათვის – 90 კმ/სთ, რკინიგზის კონკრეტულ უბნებზე რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული ნუსხის შესაბამისად წესდება 

დიფერენცირებული სიჩქარეები. 
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იმ უბნების, სადაც სამგზავრო მატარებლები 140 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობენ, 

ნაგებობებსა და მოწყობილობებისადმი დამატებით მოთხოვნებს ადგენს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქცია. 

ნაგებობებისა და მოწყობილობების კონსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა შეიძლება იმ 

თანამდებობის პირთა ნებართვით, რომელთაც აქვთ ამ ნაგებობებისა და მოწყობილობების 

საპროექტო დოკუმენტაციის დამტკიცების უფლება. 

ძირითად ნაგებობათა და მოწყობილობათა კლასიფიკაციას, პერიოდული შეკეთების 

ვადებსა და შენახვის ნორმებს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

ნაგებობათა და მოწყობილობათა ტექნიკური მომსახურების, შეკეთებისა და შენახვის 

ტექნიკურ მითითებებს და ტიპიურ ტექნოლოგიურ პროცესებს ამტკიცებს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

2.3. ახლად დაგებულ და რეკონსტრუირებულ ხაზებს, ნაგებობებსა და მოწყობილობებს 

მუდმივ საექსპლუატაციოდ იღებენ ამისათვის სპეციალურად დანიშნული მიმღები კომისიები 

რკინიგზის ტრანსპორტის დამთავრებული ობიექტების საექსპლუატაციოდ მიღების წესების 

შესაბამისად. 

ახლად აგებულ და რეკონსტრუირებულ ნაგებობათა და მოწყობილობათა ამოქმედება 

იწყება მხოლოდ მათი მუშაობის წესის დამდგენი ტექნიკური დოკუმენტაციის დამტკიცების 

შემდეგ, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის დაცვასა და მოძრაობის უსაფრთხოებას 

(ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტები, მუშაობის ინსტრუქციები) და მას შემდეგ, რაც 

შემოწმდება, ამ ნაგებობათა და მოწყობილობათა მომსახურე პირების მიერ აღნიშნული 

დოკუმენტაციის შესწავლის დონე. 

2.4. რკინიგზისა და მისასვლელი ლიანდაგების (მომიჯნავე სადგურიდან სამრეწველო 

საწარმოების ტერიტორიამდე) საერთო ქსელის ნაგებობანი და მოწყობილობანი უნდა 

აკმაყოფილებდნენ სახელმწიფო სტანდარტით დადგენილ ნაგებობათა მიახლოების რუსული 

ასო C გაბარიტის მოთხოვნებს. 

ქარხნების, ფაბრიკების, სახელოსნოების, დეპოების, სამდინარო და საზღვაო 

ნავსადგურების, შახტების, სატვირთო რაიონების, ბაზების, საწყობების, კარიერების, ტყის და 

ტორფის დამუშავების, ელექტროსადგურებისა და სხვა სამრეწველო და სატრანსპორტო 

საწარმოების ტერიტორიაზე და მათ ტერიტორიებს შორის არსებული ნაგებობანი და 

მოწყობილობანი უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმწიფო სტანდარტით დადგენილ ნაგებობათა 

მიახლოების გაბარიტის მოთხოვნებს. 
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რუსული ასო C და Cп გაბარიტები უნდა დავიცვათ რკინიგზების, მისასვლელი 

ლიანდაგების, მათი ნაგებობების და მოწყობილობების დაპროექტების, მშენებლობის, 

რეკონსტრუქციის დროს, მეორე ლიანდაგის მშენებლობის და ელექტროფიკაციის დროს. ეს 

გაბარიტები უნდა იყოს დაცული აგრეთვე, არსებულ საექსპლუატაციო ნაგებობებთან და 

მოწყობილობებთან მიახლოებისას. 

რკინიგზების, ნაგებობების და მოწყობილობების მშენებლობისა და იმ რეკონსტრუქციის 

დროს რუსული ასო C და Cп გაბარიტების გამოყენების თავისებურებანი, მოთხოვნები 

არსებული ნაგებობებისა და მოწყობილობებისადმი, რომელიც აშენებულია ძველი ნორმებით 

და არ შეესაბამება რუსული ასო C და Cп გაბარიტების მოთხოვნებს, გაბარიტული 

ნაგებობებისა და მოწყობილობების შემოწმებისა და არაგაბარიტული ადგილების აღმოფხვრის 

წესი გათვალისწინებულია ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტების ინსტრუქციით. 

რუსული ასო C და Cп გაბარიტების მოთხოვნების შეუსაბამო არსებული ნაგებობების და 

მოწყობილობების გადაკეთების დაგეგმვისას პირველ რიგში უნდა იქნეს ვითვალისწინებდეთ 

ობიექტებს, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ რუსული ასო Tпр და Tу გაბარიტების 

პერსპექტიული მოძრავი შემადგენლობის, აგრეთვე ზონალური გაბარიტის შესაბამისად 

დატვირთული ტვირთის გატარებას. 

აკრძალულია ნაგებობებათა და მოწყობილობათა გაბარიტების დარღვევა ნებისმიერი 

სარემონტო, სამშენებლო და სხვა სამუშაოთა წარმოებისას. 

2.5. სწორ უბნებზე ორლიანდაგიანი ხაზების გადასარბენებზე ლიანდაგების ღერძებს 

შორის მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 4100 მმ-ისა. 

სწორ უბნებზე სამ და ოთხლიანდაგიან ხაზებზე მანძილი მეორე და მესამე 

ლიანდაგების ღერძებს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 5000 მმ-ისა. 

სწორ უბნებზე მანძილი სადგურებში მოსაზღვრე ლიანდაგების ღერძებს შორის უნდა 

იყოს არანაკლებ 4800 მმ. მეორეხარისხოვან და სატვირთო ეზოების ლიანდაგების ღერძებს 

შორის არანაკლებ 4500 მმ. სადგურში მთავარი ლიანდაგების ნაპირა ლიანდაგებად განლაგების 

შემთხვევაში რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით მათ ღერძებს შორის მანძილი 

დაიშვება 4100მმ. ხოლო ვაგონიდან ვაგონში ტვირთის უშუალოდ გადასატვირთავად 

განკუთვნილი ლიანდაგების ღერძებს შორის მანძილი შეიძლება დაშვებული იყოს 3600 მმ. 

მრუდე უბნებზე ჰორიზონტალურ მანძილს მოსაზღვრე ლიანდაგების ღერძებს შორის 

და  ლიანდაგის ღერძებსა და ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტს შორის გადასარბენებზე და 

სადგურებში ადგენს ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტების გამოყენების ინსტრუქცია. 
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2.6. ღია მოძრავ შემადგენლობაზე დატვირთული ტვირთი (შეფუთვისა და დამაგრების 

გათვალისწინებით) მოთავსებული უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დადგენილი დატვირთვის გაბარიტების ფარგლებში. 

ღია შემადგენლობაზე მოთავსებული ტვირთი, რომელიც ვერ ეტევა დატვირთვის 

გაბარიტების ფარგლებში, გადაიზიდება რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი 

წესით. მასობრივი დატვირთვის ადგილებში (მისასვლელი ლიანდაგები, საზღვაო და 

სამდინარო ნავსადგურები, გადამტვირთავი სადგურები) ტვირთის განლაგების სისწორის 

შესამოწმებლად იდგმება საგაბარიტო ჭიშკრები. 

ლიანდაგიდან გადმოტვირთული ან დასატვირთავად გამზადებული ტვირთი ისე უნდა 

იყოს დაწყობილი და დამაგრებული, რომ ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტი არ დაირღვეს. 

ტვირთი (გარდა ბალასტისა, რომელიც გადმოიტვირთება სალიანდაგო 

სამუშაოებისათვის), რომლის სიმაღლე არ აღემატება 1200 მმ-ს, უნდა ეწყოს ნაპირა რელსის 

თავის გარე წახნაგიდან არანაკლებ 2,0 მ-ის დაშორებით, ხოლო უფრო მეტი სიმაღლისა – 

არანაკლებ 2,5 მ-ის დაშორებით. 
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თავი 3         
სარჩევში დაბრუნება 

სალიანდაგო მეურნეობის ნაგებობები 

და მოწყობილობები 

 

3.1. რკინიგზის ლიანდაგის ყველა ელემენტი (მიწის ვაკისი, ზედნაშენი და ხელოვნური 

ნაგებობები) სიმტკიცით, მდგრადობით და მდგომარეობით უნდა უზრუნველყოფდეს 

მატარებელთა უსაფრთხო და გრაფიკულ მოძრაობას მოცემულ უბანზე დადგენილი 

სიჩქარეებით. 

3.2. სალიანდაგო დისტანციების, სალიანდაგო სამანქანო სადგურებისა და სალიანდაგო 

მეურნეობის სხვა საწარმოების განლაგება და ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა 

უზრუნველყოფდეს რკინიგზის ლიანდაგის, ნაგებობების და მოწყობილობების შენახვისა და 

რემონტისათვის საჭირო სამუშაოთა შესრულებას მატარებელთა მოძრაობის მოცემული 

ზომების შესასრულებლად დადგენილი სიჩქარეებით. 

3.3. ნაგებობების, კონსტრუქციებისა და მოწყობილობებისადმი მოთხოვნებს, მათი 

შენახვისა და ექსპლუატაციის წესს, რომლებიც ჩამოთვლილი არ არის ტექნიკური 

ექსპლუატაციის წესებში, ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

ლიანდაგის გეგმა და პროფილი 

3.4. რკინიგზის ლიანდაგი მრუდების რადიუსით, სწორის და მრუდების შეუღლებით, 

ქანობთა დახრილობით უნდა შეესაბამებოდეს რკინიგზის ხაზის დამტკიცებულ გეგმასა და 

პროფილს. 

3.5. სადგურები, ასაქცევები და გადასასწრები პუნქტები, როგორც წესი, განლაგებული 

უნდა იყოს ჰორიზონტალურ მოედანზე; ცალკეულ შემთხვევაში დაიშვება მათი განლაგება 

ქანობზე, რომელიც 0,0015-ს არ აღემატება; რთულ პირობებში დასაშვებია ქანობის გაზრდა, 

მაგრამ, როგორც წესი, არაუმეტეს 0,0025-ისა. 

განსაკუთრებით რთულ ტოპოგრაფიულ პირობებში გრძივი ან ნახევრად გრძივი ტიპის 

ასაქცევ და გადასასწრებ პუნქტებში, ხოლო რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით 

შუალედურ სადგურებშიც,  რომლებშიც გათვალისწინებული არ არის მანევრები და 

ლოკომოტივების ან ვაგონების გადახსნა შემადგენლობიდან, დაიშვება 0,0025-ზე მეტი 

ქანობები სადგურის მოედნის ფარგლებში. 

სარჩევში დაბრუნება 



13 

 

 განსაკუთრებით რთულ პირობებში რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით 

დასაშვებია აგრეთვე 0,0025-ზე მეტი ქანობი არსებულ სადგურებში მისაღებ-გასაგზავნი 

ლიანდაგების დაგრძელებისას, იმ პირობით, რომ განხორციელდება ღონისძიებები ვაგონების 

ან შემადგენლობების (ულოკომოტივოდ) თვითნებური დაძვრის წინააღმდეგ. 

სადგურებში, ასაქცევებსა და გადასასწრებ პუნქტებში ვაგონების ან შემადგენლობების 

(ულოკომოტივოდ) თვითნებური დაძვრის თავიდან ასაცილებლად, ახლად აშენებულ და 

რეკონსტრუირებულ მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებს, რომლებზეც გათვალისწინებულია 

ლოკომოტივების ახსნა ვაგონებიდან და სამანევრო ოპერაციების წარმოება, როგორც წესი, 

უნდა ჰქონდეთ ქანობსაწინააღმდეგო გრძივი პროფილი შემზღუდველი ისრების მხარეს და 

შეესაბამებოდეს ნორმატივებს მისი დაპროექტებისათვის. 

საჭირო შემთხვევებში სხვა ლიანდაგებზე ვაგონების თვითნებური გასვლის თავიდან 

ასაცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მცველი ჩიხების, დამცავი ისრების, 

გადმომგდები ბუნიკების ან ისრების მოწყობა. 

სადგურების, ასაქცევებისა და გადასასწრები პუნქტების ქანობებზე განლაგების ყველა 

შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დადგენილი წონის მატარებელთა ადგილიდან 

დაძვრის პირობები. 

3.6. სადგურები, ასაქცევები და გადასასწრები პუნქტები, აგრეთვე ცალკეული პარკები 

და გასაწევი ლიანდაგები უნდა განლაგდნენ სწორ უბნებზე. რთულ პირობებში დასაშვებია 

მათი განლაგება არანაკლებ 1500 მ. რადიუსის მრუდებზე. განსაკუთრებით რთულ პირობებში 

დასაშვებია მრუდის რადიუსის შემცირება 600 მ-მდე, ხოლო მთის პირობებში – 500 მ-მდე. 

3.7. რკინიგზის კუთვნილი მთავარი და სადგურის ლიანდაგების, აგრეთვე მისასვლელი 

ლიანდაგების გეგმა და პროფილი პერიოდულად ინსტრუმენტულად უნდა შემოწმდეს. 

ლიანდაგის გეგმისა და პროფილის ინსტრუმენტული შემოწმების, შესაბამისი 

ტექნიკური დოკუმენტაციის დამზადების, აგრეთვე სადგურების მასშტაბური და სქემატური 

გეგმების შედგენისათვის საჭირო სამუშაოთა ორგანიზაცია ეკისრება რკინიგზის სალიანდაგო 

სამსახურს, ამასთან ამ სამუშაოთა შესასრულებლად საჭიროა მოვიზიდოთ საპროექტო 

ინსტიტუტები, საპროექტო საძიებო და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფები. 

სალიანდაგო დისტანციებს უნდა ჰქონდეთ: 

დისტანციაზე არსებული სალიანდაგო მეურნეობის ყველა ნაგებობისა და 

მოწყობილობის ნახაზები და აღწერილობა, აგრეთვე შესაბამისი სტანდარტები და ნორმები; 

სადგურების მასშტაბური და სქემატური გეგმები, ყველა მთავარი და სადგურის 

ლიანდაგის, მახარისხებელი გორაკის, აგრეთვე იმ მისასვლელი ლიანდაგების გრძივი 

პროფილები, სადაც მოძრაობენ რკინიგზის კუთვნილი ლოკომოტივები. 

სარჩევში დაბრუნება 
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მახარისხებელ, საუბნო და სატვირთო სადგურებში მახარისხებელი გორაკის, 

გორაკქვედა და გასაწევი ლიანდაგების გრძივი პროფილი მოწმდება არანაკლებ 3 წელიწადში 

ერთხელ, სადგურის დანარჩენი ლიანდაგების პროფილი კი – არანაკლებ 10 წელიწადში 

ერთხელ. გადასარბენზე მთავარი ლიანდაგების გრძივი პროფილი მოწმდება ლიანდაგების 

კაპიტალური და საშუალო რემონტის პერიოდში. შემოწმებათა შედეგად დგინდება 

პროფილების შესასწორებლად საჭირო სამუშაოთა წარმოების კონკრეტული ვადები. უბნებს, 

რომლებზეც წარმოებს ლიანდაგის რეკონსტრუქცია და სხვა სამუშაოები, რომლებიც იწვევს 

გეგმისა და პროფილის შეცვლას, ამოწმებენ შემსრულებლები სამუშაოთა დამთავრებისას. 

ამასთან შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენენ სალიანდაგო დისტანციას, ხოლო სადგურებში 

– სადგურების უფროსებსაც. 

სადგურის ტერიტორიაზე ახალი ობიექტების აგებისას, არსებულთა გაფართოების ან 

გადატანისას სამუშაოების შემსრულებელმა ყოველმა ორგანიზაციამ დაუყოვნებლივ უნდა 

გადასცეს სალიანდაგო დისტანციის უფროსს და სადგურის უფროსს სააღსრულებო 

დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრავს ობიექტის მისადაგებას სადგურის არსებულ 

განვითარებასთან. 

მიწის ვაკისი, ლიანდაგის ზედნაშენი და 

ხელოვნური ნაგებობები 

3.8. მიწის ვაკისის ზედაპირის (ზედა ნაწილის) სიგანე ლიანდაგის სწორ უბნებზე უნდა 

შეესაბამებოდეს ლიანდაგის ზედნაშენს. არსებულ ხაზებზე მათ რეკონსტრუქციამდე მიწის 

ვაკისის სიგანე დასაშვებია არანაკლებ 5.5 მ-ისა ერთლიანდაგიან ხაზებზე, 9.6 მ-ისა – 

ორლიანდაგიანზე, ხოლო კლდოვან და დამწრეტ გრუნტებზე არანაკლებ 5.0 მ-ისა - 

ერთლიანდაგიან ხაზებზე, 9.1 მ-ისა – ორლიანდაგიანზე. მიწის ვაკისის გვერდულის 

მინიმალური სიგანე ზემოდან ლიანდაგის ყოველი მხრიდან უნდა იყოს 0,4 მ. 

2000 მ-ზე ნაკლებრადიუსიან მრუდე უბნებზე მიწის ვაკისი განიერდება დადგენილი 

ნორმების მიხედვით. 

ახლად მშენებარე რკინიგზის ხაზებისა და მეორე ლიანდაგებისათვის მიწის ვაკისის 

ზედაპირის სიგანე უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს. 

წყლის ნაპირიდან გადმოსვლის ადგილებში მიწის ვაკისის კიდე ძლიერი ქარებისას 

აზვირთებული ტალღის მაქსიმალურ სიმაღლეზე არანაკლებ 0,5 მ-ით მაღალი უნდა იყოს. 

3.9. ლიანდაგის სწორ უბნებზე ლიანდის სიგანე რელსის თავების შიგნითა წახნაგებს 

შორის უნდა იყოს 1520 მმ. არსებულ ხაზებზე დასაშვებია ლიანდის  1524 მმ. სიგანე. 

ლიანდაგის მრუდე უბნებზე ლიანდის სიგანე, აგრეთვე სწორ და მრუდე უბნებზე ნორმებიდან 

დასაშვები გადახრები დგინდება რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული 

ინსტრუქციით.                                        სარჩევში დაბრუნება 
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3.10. სწორ უბნებზე ლიანდაგის ორივე ძაფის რელსების თავები უნდა იყოს ერთ 

დონეზე. ლიანდაგის სწორ უბნებზე ნებადართულია ერთი სარელსო ძაფის 6 მმ-ით მაღლა 

დაყენება მეორესთან შედარებით რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული 

ინსტრუქციით დადგენილი ნორმების შესაბამისად. 

ლიანდაგის მრუდე უბნებზე გარე ძაფის შემაღლება მრუდის რადიუსისა და მასზე 

მოძრაობის სიჩქარის მიხედვით დგინდება რკინიგზის გენერალური დირექტორის ცალკე 

ბრძანებით, რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად. 

გარე სარელსო ძაფის შემაღლება არ უნდა აღემატებოდეს 150 მმ-ს. საჭირო შემთხვევაში 

მთავარი ლიანდაგის მრუდე უბნებზე გარე სარელსო ძაფის მაქსიმალური შემაღლება 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით შეიძლება დაიშვას 150 მმ-ზე მეტიც. 

სწორ და მრუდე უბნებზე დადგენილი ნორმებიდან ლიანდაგების ძაფების განლაგების 

დონეში დასაშვები გადახრების სიდიდეს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

3.11. განსაკუთრებით დიდი და პასუხსაგები ხელოვნური ნაგებობების ნუსხას და 

მათდამი ზედამხედველობის წესს, აგრეთვე დეფორმირებადი ანდა რთულ საინჟინრო-

გეოლოგიურ პირობებში არსებული მიწის ვაკისის უბნებისადმი ზედამხედველობის წესს 

ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

ხიდები და გვირაბები რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული 

ნუსხის მიხედვით შემოიღობება საკონტროლო-საგაბარიტო მოწყობილობებით, აღიჭურვება 

მაუწყებელი სიგნალიზაციით და შემომზღუდავი შუქნიშნებით. 

ხელოვნური ნაგებობები აღჭურვილი უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დამტკიცებული ნორმებით დადგენილი ხანძარსაწინაღო საშუალებებით და საჭირო 

შემთხვევაში ჰქონდეს სამარჯვები დასათვალიერებლად. 

ყველა ხიდი კლასიფიცირდება ტვირთამწეობის მიხედვით რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ გაანგარიშებული ნორმებისა და შესაბამისი ინსტრუქციების 

საფუძველზე. 

3.12. ლიანდაგებისა და ნაგებობების მდგომარეობის კონტროლისათვის რკინიგზაზე 

უნდა გამოიყენებოდეს ლიანდაგსაზომი ვაგონები და ურიკები, ვაგონ-დეფექტოსკოპები, 

დეფექტოსკოპური ურიკები, დეფექტოსკოპიის ლაბორატორიები, ხიდების, გვირაბების, 

ლიანდაგის გამომკვლევი, გაბარიტ-გამომკვლევი, საცდელი, სარემონტო-გამომკვლევი 

წყალსაყვინთო სადგურები. 

 

სარჩევში დაბრუნება 
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რელსები და საისრე გადამყვანები 

3.13. რელსები და საისრე გადამყვანები მთავარ და სადგურის ლიანდაგებზე 

სიმძლავრით და მდგომარეობით უნდა შეესაბამებოდეს ექსპლუატაციის პირობებს 

(ტვირთძაბულობას, ღერძულ დატვირთვას და მატარებელთა მოძრაობის სიჩქარეებს). 

რელსებისა და საისრე გადამყვანების ცვეთის ნორმები დადგენილია რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციით. 

3.14. საისრე გადამყვანებს უნდა ქონდეთ შემდეგი მარკის ჯვარედები: მთავარ და 

მისაღებ-გასაგზავნ სამგზავრო ლიანდაგებზე – არაუმეტესი 1/11 გრეხილობისა, ხოლო 

გადაჯვარედინებული საისრე გადამყვანებსა და ცალმაგ გადამყვანებს, რომლებიც 

წარმოადგენენ გადაჯვარედინებული ისრის გაგრძელებას, - არაუმეტეს 1/9; საისრე 

გადამყვანებს, რომლებზეც სამგზავრო მატარებლები გაივლიან გადამყვანის მხოლოდ 

პირდაპირი მიმართულებით, შეიძლება ჰქონდეთ 1/9 მარკის ჯვარედები. დაიშვება სამგზავრო 

მატარებლების გვერდით ლიანდაგზე მიღება 1/9 მარკის საისრე გადამყვანებზე, თუ ასეთი 

გადამყვანების 1/11 გადამყვანებზე შეცვლა იწვევს საისრე ყელების გადაკეთებას, რისი 

განხორციელებაც ამ დროს შესაძლებელი არ არის. 

სატვირთო მატარებლების მოძრაობის მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე - არაუმეტეს 1/9 

გრეხილობისა, ხოლო სიმეტრიული საისრე გადამყვანებს - არაუმეტეს 1/6-ისა; 

დანარჩენ ლიანდაგებზე – არაუმეტეს 1/8-ისა, ხოლო სიმეტრიულების – არაუმეტეს 

1/4.5-სა. 

მთავარ ლიანდაგებზე ყველა ისარსაწინაღო საისრე გადამყვანებს კალმების წინ 

ჩადგმული უნდა იყოს ამრიდი ძელები. 

მრუდე უბნებზე საისრე გადამყვანების ახლად დაგება მთავარ ლიანდაგებში არ 

დაიშვება. გამონაკლის შემთხვევებში ასეთი დაგება შესაძლებელია მხოლოდ რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

გადაჯვარედინებული საისრე გადამყვანებისა და ყრუ გადაკვეთების ახლად გამოყენება 

დაიშვება მხოლოდ რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

ცენტრალიზებული ისრები კლიმატური და სხვა პირობების მიხედვით აღიჭურვება 

მექანიზებული გაწმენდის ან თოვლსადნობი მოწყობილობებით. 

3.15. აკრძალულია ისეთი საისრე გადამყვანებისა და ყრუ გადაკვეთების ექსპლუატაცია, 

რომლებზეც დაშვებულია თუნდაც ერთი შემდეგი უწესივრობა: 

საისრე კალმების და ჯვარედის მოძრავი გულარების განცალკევება საწევებისაგან; 

სარჩევში დაბრუნება 
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კალმის დაცილება ჩარჩორელსიდან, ჯვარედის მოძრავი გულარისა რელსნაწყვეტიდან 4 

მმ-ით და მეტად, რაც იზომება კალამთან და ბლაგვი ჯვარედის გულართან პირველი წევის 

გასწვრივ, მახვილი ჯვარედის გულართან – გულარის წვეროსთან ისრის დაკეტილი 

მდგომარეობისას. 

კალმის ან მოძრავი გულარის გამოფხვნა, როცა იქმნება თვლის ქიმის აგორების 

საფრთხე, ასევე, ყველა ამოფხვნისას, რომელთა სიგრძეა: 

მთავარ ლიანდაგებზე – 200 მმ. და მეტი; 

მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე – 300 მმ. და მეტი; 

სადგურის დანარჩენ ლიანდაგებზე – 400 მმ. და მეტი. 

კალმის დადაბლება ჩარჩორელსთან შედარებით და მოძრავი გულარისა 

რელსნაწყვეტთან შედარებით 2 მმ-ით და მეტი, რაც იზომება კვეთაში, სადაც კალმის თავის 

სიგანე, ან მოძრავი გულარისა ზედაპირზე 50 მმ. და მეტია; 

მანძილი ჯვარედის გულარის მუშა წახნაგსა და კონტრრელსის თავის მუშა წახნაგს 

შორის 1472 მმ-ზე ნაკლებია; 

მანძილი კონტრრელსის თავის და რელსნაწყვეტის მუშა წახნაგებს შორის 1435 მმ-ს 

აღემატება; 

გატეხილია კალამი ან ჩარჩორელსი; 

გატეხილია ჯვარედი (გულარი, რელსნაწყვეტი ან კონტრრელსი); 

გაწყვეტილია კონტრრელსის ჭანჭიკი ერთჭანჭიკიან ან ორთავე ორჭანჭიკიან სადებში; 

ჩარჩორელსების, კალმების, რელსნაწყვეტების და ჯვარედის გულარების ვერტიკალური 

ცვეთა და მათი ექსპლუატაციის წესი ცვეთის ნორმების გადამეტებისას დადგენილი უნდა 

იყოს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციით. 

3.16. რელსები მთავარ ლიანდაგებზე უნდა მოწმდებოდეს ვაგონ-დეფექტოსკოპით 

ლიანდაგის სამსახურის უფროსის მიერ დამტკიცებული გრაფიკით. 

რელსები და საისრე გადამყვანები მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე 

მოწმდება დეფექტოსკოპური ურიკებით სალიანდაგო დისტანციის უფროსის მიერ 

დამტკიცებული გრაფიკით. მატარებელთა გატარების წესს რელსებზე და საისრე 

გადამყვანების ელემენტებზე, რომლებსაც აქვთ საშიში დეფექტები (მწვავე დეფექტური), მათ 

შეცვლამდე ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

სარჩევში დაბრუნება 
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3.17. სადგურებში საისრე გადამყვანებისა და ყრუ გადაკვეთების დაგება და აღება 

წარმოებს რკინიგზის გენერალური დირექტორის ცალკე განკარგულებით. 

ახლად დაგებულ და გადაწყობილ საისრე გადამყვანებსა და ყრუ გადაკვეთებს 

სადგურებში და საისრე გადამყვანებს გადასარბენებზე საექსპლუატაციოდ იბარებს რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ან რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ 

დანიშნული კომისია და, როგორც წესი, ჩაირთვება დამოკიდებულებაში. დროებით 

დამოკიდებულებაში ჩაურთველი საისრე გადამყვანები შეიძლება მიღებულ იქნეს 

კომისიისაგან, მაგრამ ამასთან რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი ადგენს 

კალმების გასინჯვის, დამაგრებისა და ამ ისრების შემოწმების წესს. 

3.18. საკონტროლო საისრე საკეტებით აღჭურვილი უნდა იყოს არაცენტრალიზებული 

ისრები: 

ლიანდაგებზე განლაგებულნი, რომლებზეც წარმოებს მატარებელთა მიღება და 

გაგზავნა, აგრეთვე დამცავი ისრები; 

1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების 

სადგომად გამოყოფილი ლიანდაგების ისრები; 

აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების სადგომად გამოყოფილი ლიანდაგების ისრები; 

მცველი და დამჭერი ჩიხების ისრები; 

ვაგონ-დეფექტოსკოპების, ლიანდაგსაზომი ვაგონების, სალიანდაგო 

მანქანების სადგომად გამოყოფილი ლიანდაგების ისრები; 

ისრები და ჯვარედების მოძრავი გულარები (გორაკის და სახარისხებელ ლიანდაგებზე 

განლაგებულთა გარდა), მათ შორის ცენტრალიზებული და საკონტროლო საკეტებიანი, 

აღჭურვილი უნდა იყოს სამარჯვებით (ზედსადებებით), რათა შესაძლებელი გახდეს მათი 

ჩამოსაკიდი ბოქლომებით ჩაკეტვა. ეს სამარჯვები უნდა უზრუნველყოფდეს კალმის მჭიდრო 

მიბჯენას ჩარჩორელსთან, ჯვარედის მოძრავი გულარისა – რელსნაწყვეტთან. 

3.19. არაცენტრალიზებული ისრები აღჭურვილი უნდა იყოს საისრე მაჩვენებლებით, 

რომლებიც ანათებენ ან არ ანათებენ, რაც აღინიშნება სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ 

აქტში. 

ელექტრულ ცენტრალიზაციაში ჩართული ისრები და მახარისხებელი პარკების 

გორაკქვედა ყელის ისრები არ აღიჭურვება მაჩვენებლებით. 

3.20.   საისრე გადამყვანების და ყრუ გადაკვეთების რემონტს და მიმდინარე შენახვას, საისრე 

მაჩვენებლების, ჩამგდები კალმების, ბუნიკამომგდებების, მოსაბრუნებელი ძელების,  
 

სარჩევში დაბრუნება 
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სახსროვან-მუხლუხებიანი ჩამკეტების დაყენებას, რემონტს და შენახვას აწარმოებს 

სალიანდაგო დისტანცია. ხოლო სცბ-ს მოწყობილობათა რემონტს და ტექნიკურ მომსახურებას 

- სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანცია. 

          

რკინიგზების გადაკვეთა, გადასასვლელები და 

მიერთებანი 

3.21. რკინიგზის ლიანდაგების გადაკვეთა სხვა რკინიგზის ლიანდაგებით, ტრამვაის, 

ტროლეიბუსების ხაზებით, საავტომობილო გზებით და ქალაქის ქუჩებით უნდა 

ხორციელდებოდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა და საქართველოს  

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად. 

მოქმედ გადასასვლელებზე ტრამვაის და ტროლეიბუსის მოძრაობის გახსნა არ დაიშვება. 

მოქმედ გადასასვლელებზე ავტობუსის მოძრაობის გახსნა ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში 

დაიშვება რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

ერთ დონეზე საავტომობილო გზებით რკინიგზის ლიანდაგის გადაკვეთის და 

ხელოვნური ნაგებობების ქვეშ მათი გატარების ადგილებს ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი. 

3.22. სატრანსპორტო საშუალებათა და თვითმავალი მანქანების გადასვლა, აგრეთვე 

საქონლის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგებზე დაუწესებელ ადგილებში აკრძალულია. ამ 

მოთხოვნებისადმი მეთვალყურეობა ეკისრებათ სალიანდაგო დისტანციის მუშაკებს, ხოლო 

სადგურებში გარდა ამისა სადგურის მუშაკებსაც. 

3.23. გადასასვლელები რკინიგზისა და საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობის 

ინტენსიურობის მიხედვით იყოფა ოთხ კატეგორიად. გადასასვლელების კატეგორიების 

დადგენა-შენახვისა და მომსახურების წესი განისაზღვრება რკინიგზაზე არსებული 

ინსტრუქციის შესაბამისად. 

I და II კატეგორიების ყველა გადასასვლელს, აგრეთვე III და IV კატეგორიების იმ 

გადასასვლელებს, რომლებიც განლაგებულია ელექტრომომარაგების გრძივი ხაზებით 

აღჭურვილ უბნებზე, ან როცა მათ მახლობლად არის ელექტრომომარაგების მუდმივი 

წყაროები, უნდა ჰქონდეს ელექტროგანათება, ხოლო საჭირო შემთხვევაში აღიჭურვონ 

საპროჟექტორო დანადგარებით გამვლელ მატარებელთა გასასინჯად. 

გადასასვლელების შეუფერხებელ ელექტრომომარაგებას და გარე განათებას უზრუნველყოფს 

ელექტრომომარაგების დისტანცია.            
სარჩევში დაბრუნება 
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3.24. გადასასვლელები არის რეგულირებადი და არარეგულირებადი. რეგულირებადს 

განეკუთვნება საგადასასვლელო სიგნალიზაციის მოწყობილობით აღჭურვილი 

გადასასვლელები, რომელიც აუწყებს სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებს მატარებლის 

გადასასვლელთან მიახლოებას, ანდა ისეთი გადასასვლელები, რომლებსაც ემსახურება მორიგე 

მუშაკი. 

გადასასვლელები, რომელებიც აღჭურვილი არ არის გადასვლის სიგნალიზაციის 

მოწყობილობებით და მათ არ ემსახურება მორიგე მუშაკი, განეკუთვნება არარეგულირებადს. 

გადასასვლელებს, რომელებსაც ემსახურება მორიგე მუშაკი, უნდა ჰქონდეთ 

რადიოკავშირი მატარებლების ლოკომოტივების მემანქანეებთან, პირდაპირი სატელეფონო 

კავშირი უახლოეს სადგურთან ან პოსტთან, ხოლო სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციით 

აღჭურვილ უბნებზე - სამატარებლო დისპეტჩერთან. 

გადასასვლელის სიგნალიზაციის, ავტომატური შლაგბაუმების, სატელეფონო კავშირისა 

და რადიოკავშირის გამართულ მუშაობას და შენახვას უზრუნველყოფს სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის დისტანცია. 

3.25. გადასასვლელებს უნდა ჰქონდეთ ტიპიური ფენილი და ბოძებით ან მოაჯირებით 

შემოზღუდული მისასვლელები. გადასასვლელთან მისასვლელებზე უნდა იყოს 

მაფრთხილებელი ნიშნები: მატარებლის მოსვლის მხრიდან – სასიგნალო ნიშანი ,,ს”- სასტვენის 

მიცემა, ხოლო საავტომობილო გზის მხრიდან რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დამტკიცებული ინსტრუქციით გათვალისწინებული ნიშნები საგზაო მოძრაობის წესების 

შესაბამისად. იმ გადასასვლელის წინ, რომელსაც არ ემსახურება მორიგე მუშაკი და 

მატარებელთა მიახლოების მხრიდან ცუდი ხილვადობა აქვს, უნდა დაიდგას დამატებითი 

სასიგნალო ნიშანი ,,ს”. სასიგნალო ნიშნების დაყენების წესს განსაზღვრავს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

3.26. მსხვილგაბარიტიანი და მძიმეწონიან ტვირთიან და უტვირთო სატრანსპორტო 

საშუალებათა, ნელსვლიანი მანქანებისა და ავტომატარებლების მოძრაობა გადასასვლელებზე 

ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში დაიშვება მხოლოდ სალიანდაგო დისტანციის უფროსის 

ნებართვით და წარმოებს რკინიგზის ოსტატის ან ლიანდაგის ბრიგადირის მეთვალყურეობით, 

ხოლო ელექტროფიცირებულ უბნებზე 4,5 მ-ზე მეტი სიმაღლის გადასაზიდი ტვირთის 

არსებობისას – ელექტრომომარაგების დისტანციის წარმომადგენლის თანდასწრებით.  

3.27. გადასასვლელის მორიგე უნდა უზრუნველყოფდეს გადასასვლელზე მატარებელთა 

სატრანსპორტო საშუალებათა უსაფრთხო მოძრაობას, დროულად აღებდეს და კეტავდეს 

შლაგბაუმს და აძლევდეს დადგენილ სიგნალებს, აკვირდებოდეს გამვლელ მატარებელთა 

მდგომარეობას. იმ შემთხვევაში, თუ აღმოაჩენს უწესივრობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

მოძრაობას, იგი მოვალეა მიმართოს ღონისძიებებს მატარებლის გასაჩერებლად, 

სარჩევში დაბრუნება 
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 ხოლო თუ არ არის მატარებლის ბოლოს აღმნიშვნელი სიგნალი – მოახსენოს ამის შესახებ 

სადგურის მორიგეს, დისპეტჩერული სიგნალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე კი – სამატარებლო 

დისპეტჩერს. 

3.28. რკინიგზის გადაკვეთა ელექტროგადამცემი და კავშირგაბმულობის ხაზებით, 

ნავთობგაზპროდუქტსადენებით, წყალსადენებით და სხვა მიწისზედა და მიწისქვეშა 

მოწყობილობებით შეიძლება დაიშვას მხოლოდ რკინიგზის გენერალური დირექტორის 

ნებართვით. ასეთ გადაკვეთებზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სპეციალური მცველი 

მოწყობილობები ან განხორციელდეს ღონისძიებები მატარებელთა უსაფრთხო და 

შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. ასეთი მოწყობილობების პროექტები 

შეთანხმებული უნდა იყოს რკინიგზის გენერალურ დირექტორთან. 

3.29. ახლად მშენებარე ხაზების და მისასვლელი ლიანდაგების მიერთება მთავარ 

ლიანდაგებთან გადასარბენებზე განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება დაიშვას რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

საისრე გადამყვანების დროებითი დაყენება და ამოღება გადასარბენებზე მეორე 

ლიანდაგების მშენებლობასთან, ნაგებობათა და მოწყობილობათა რეკონსტრუქციის 

სამუშაოთა და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოთა წარმოებასთან, ახალი გამყოფი პუნქტების 

მშენებლობასთან და ა.შ. დაკავშირებით ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში 

ხორციელდება რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით.  

3.30. ხაზების ერთ დონეზე გადაკვეთებს, აგრეთვე ხაზების, მისასვლელი და 

მაერთებელი ლიანდაგების მიერთებას მთავარ ლიანდაგებთან გადასარბენებზე და 

სადგურებში უნდა ჰქონდეთ მცველი ჩიხები ან დამცავი ისრები. 

მისასვლელი და მაერთებელი ლიანდაგების მიერთებას მისაღებ-გასაგზავნ და 

სადგურის სხვა ლიანდაგებთან მოძრავი შემადგენლობის სადგურში ან გადასარბენზე 

თვითნებური გასვლის თავიდან ასაცილებლად უნდა ჰქონდეს მცველი ჩიხები, დამცავი 

ისრები, გადმომგდები ბუნიკები ან ისრები. 

მცველი ჩიხების სასარგებლო სიგრძე უნდა იყოს არანაკლებ 50 მ-ისა. 

გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართიან გადასარბენებზე, აგრეთვე ასეთი 

გადასარბენების შემზღუდველ სადგურებში, თუ საჭირო გახდა შენდება დამჭერი ჩიხები 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული პროექტებით. 

3.31. ორლიანდაგიანი ხაზების გადასარბენებზე დაგებული საისრე გადამყვანები უნდა 

იყოს ისრისკენული სწორი მიმართულების ლიანდაგით მიმავალი მატარებლებისათვის. 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა მისაერთებელ ლიანდაგებს ძნელი მისასვლელი  
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აქვს, რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით შეიძლება დაიშვას ისარსაწინაღო 

(კალამსაწინაღო) საისრე გადამყვანების დაგება. 

3.32. მთავარი და მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების მიერთების მოწყობა, რის 

შედეგადაც წარმოიქმნება სამ და ოთხძაფიანი ლიანდაგი, შეიძლება დაიშვას 

მხოლოდ რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით. 

სალიანდაგო და სასიგნალო ნიშნები 

3.33. სალიანდაგო და სასიგნალო ნიშნები იდგმება მთავარ ლიანდაგებთან, ხოლო 

საისრე გადამყვანებთან და ლიანდაგის მიერთების სხვა ადგილებში – ზღვრული ბოძები. 

რკინიგზის მიკუთვნების ზოლის საზღვრის მისათითებლად, აგრეთვე მიწის ვაკისის ფარულ 

ნაგებობათა მიწის ზედაპირზე აღნიშვნისათვის იდგმება განსაკუთრებული ნიშნები. 

სასიგნალო ნიშნები იდგმება მარჯვენა მხარეს მოძრაობის მიმართულებით, ხოლო 

სალიანდაგო ნიშნები – კილომეტრების ათვლის მარჯვენა მხარეს, არანაკლებ 3100 მმ 

მანძილზე განაპირა ლიანდაგის ღერძიდან. 

ნათხრებში (გარდა კლდოვანისა) და მათგან გამოსასვლელებზე (100 მ. სიგრძეზე) 

სალიანდაგო ნიშნები უნდა დაიდგას განაპირა ლიანდაგის ღერძიდან არანაკლებ 5700 მმ. 

მანძილზე. ელექტროფიცირებულ უბნებზე სასიგნალო და სალიანდაგო ნიშნები შეიძლება 

დაიდგას საკონტაქტო ქსელის საყრდენებზე გარდა იმ საყრდენებისა, რომლებზეც დადგმულია 

შუქნიშნის თავები, კომპლექტური ტრანსფორმატორული ქვესადგურები, საკონტაქტო ქსელის 

გამთიშები და განმმუხტველები. 

ზღვრული ბოძები იდგმება ლიანდაგთშორისის იმ ადგილას, სადაც შესაყარი 

ლიანდაგების ღერძებს შორის მანძილი 4100 მმ-ს შეადგენს. სადგურის არსებულ 

ლიანდაგებზე, რომლებზეც არ მიმოიქცევა რუსული ასო T გაბარიტით აგებული მოძრავი 

შემადგენლობა, ნებადართულია 3810 მმ. მანძილის შენარჩუნება. შევიწროვებული 

ლიანდაგთშორისის მქონე გადასატვირთავ ლიანდაგებზე ზღვრული ბოძები იდგმება იმ 

ადგილას, სადაც ლიანდაგთშორისის სიგანე 3600 მმ-ს აღწევს. 

ლიანდაგის მრუდე უბნებზე ეს მანძილები უნდა გაიზარდოს ნაგებობათა მიახლოების 

გაბარიტების გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის ნორმების შესაბამისად. 

სასიგნალო, სალიანდაგო და განსაკუთრებული ნიშნები უნდა იყოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ტიპისა. 
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თავი 4 
სარჩევში დაბრუნება 

სალოკომოტივო და სავაგონო მეურნეობების, 

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ნაგებობანი 

და მოწყობილობანი, აღმდგენი საშუალებანი 

4.1. სალოკომოტივო  დეპოების, ლოკომოტივების ტექნიკური გასინჯვის პუნქტების, 

სახელოსნოების, საეკიპირებო მოწყობილობებისა და სალოკომოტივო მეურნეობის სხვა 

ნაგებობებისა და მოწყობილობებების განლაგება და ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა 

უზრუნველყოფდეს მატარებლების მოძრაობის დადგენილი ოდენობის ათვისებას, 

ლოკომოტივების ეფექტიან გამოყენებას, ხარისხიან რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურებას, 

მატერიალური რესურსების რაციონალურ გამოყენებას და უსაფრთხო შრომის პირობებს. 

4.2. სავაგონო დეპოებისა და უბნების,  ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტების, 

გასარეცხ-გასაორთქლი სადგურების და სავაგონო მეურნეობის სხვა ნაგებობებისა და 

მოწყობილობების განლაგება და ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა უზრუნველყოფდეს 

მატარებლების მოძრაობის დადგენილი ოდენობის ათვისებას, ხარისხიან რემონტსა და 

ტექნიკურ მომსახურებას, მატერიალური რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, უსაფრთხო 

შრომის პირობებს. 

სარემონტო-საეკიპირებო დეპოს და სამგზავრო ტექნიკურ სადგურს უნდა ჰქონდეს 

საჭირო ტექნოლოგიური აღჭურვილობა რეისში სამგზავრო მატარებლების ხარისხიანი 

მომზადების უზრუნველსაყოფად. 

4.3. წყალმომარაგებისა და წყალდამუშავების მოწყობილობები უნდა 

უზრუნველყოფდეს ლოკომოტივების, მატარებლების, სადგურებისა და რკინიგზის 

ტრანსპორტის საწარმოების სათანადო ხარისხისა და საჭირო ოდენობის წყლით შეუფერხებელ 

მომარაგებას, აგრეთვე აკმაყოფილებდეს სამეურნეო, ხანძარსაწინაღო და სასმელ მოთხოვნებს. 

საკანალიზაციო ნაგებობებმა უნდა უზრუნველყოს რკინიგზის საწარმოების და 

საცხოვრებელი დასახლებების ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სანიტარული ნორმების 

შესაბამისად. 

4.4. რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დაწესებულ პუნქტებში მუდმივად 

მზად უნდა იყოს: 
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აღმდგენი მატარებლები, ნორმალური მოძრაობის სწრაფად აღდგენის და მოძრავი 

შემადგენლობის შეჯახებისა და რელსიდან აცდენის შედეგების სალიკვიდაციოდ; 

ავტომოტრისები, დრეზინები და ავტომობილები ლიანდაგისა და 

ელექტრომოწყობილობათა აღსადგენად; 

კავშირგაბმულობის სარემონტო-აღმდგენი ვაგონები და ავტომობილები, საავარიო და 

საველე რაზმები; 

სახანძრო მატარებლები და სახანძრო რაზმები ხანძრის თავიდან ასაცილებლად და 

ჩასაქრობად. 

აკრძალულია დაკავებულ იქნეს მოძრავი შემადგენლობით აღსადგენი სამუშაოების 

საწარმოებლად გათვალისწინებული აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების,ავტომოტრისებისა 

და დრეზინების მუდმივი სადგომის ლიანდაგები. 
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თავი 5 

სადგურის მეურნეობის ნაგებობანი და 

მოწყობილობანი 

5.1. სადგურების სალიანდაგო განვითარება და ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა 

უზრუნველყოფდეს მატარებლების მოძრაობის დადგენილი ოდენობის ათვისებას, 

მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის, ტვირთისა და ბარგის დატვირთვის, გადმოტვირთვის, 

შემადგენლობებისა და ვაგონების გადამუშავების ოპერაციებისათვის საჭირო დროის 

ნორმების შესრულებას, მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოებისა და უსაფრთხო შრომის 

პირობებს. 

შენობებს, ბაქნებსა და მგზავრების მომსახურებისათვის სხვა საჭირო ნაგებობებსა და 

მოწყობილობებს უნდა ჰქონდეს არქიტექტურულ-მხატვრული სახე, უზრუნველყოფდეს 

მგზავრთა გადაყვანასთან დაკავშირებული ოპერაციების მოსახერხებელ და უსაფრთხო 

შესრულებას. სამგზავრო ბაქნებზე გასასვლელად საჭირო შემთხვევაში უნდა იყოს ქვეითად 

სასიარულო გვირაბები ან ხიდები. 

სადგურებში ერთ დონეზე გადასასვლელების შენარჩუნებასთან ერთად ისინი 

აღჭურვილი უნდა იყოს საქვეითო ნაფენით, მანიშნებლებით და მაფრთხილებელი 

წარწერებით, ხოლო თუ საჭირო გახდა, სიგნალიზაციითაც. 

სამგზავრო სადგურები აღიჭურვება ადგილების დაჯავშნისა და ბილეთების გაყიდვის 

ავტომატიზებული სისტემით, ბილეთსაბეჭდი მანქანებისა და ავტომატების სისტემით და 

თვითმომსახურების შენახვის საკნებით, მატარებელთა გასვლის ავტომატური მაჩვენებლებით, 

საცნობარო დანადგარებით. 

სამგზავრო გაჩერების პუნქტებს გადასარბენებზე უნდა ჰქონდეს სამგზავრო 

გადახურული ბაქნები ან პოვილიონები, ხოლო მგზავრთა რაოდენობის მიხედვით – 

საბილეთო სალაროებიც. 

სატვირთო და სამაცივრო მოწყობილობები უნდა უზრუნველყოფდეს ტვირთის 

დაცულობას და სატვირთო ოპერაციების მოხერხებულ შესრულებას. 

5.2. მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული მუშაკებისათვის (სადგურის 

მორიგეებისათვის, სამანევრო დისპეტჩერებისათვის, სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

დისტანციის მუშაკებისათვის და სხვ.) განკუთვნილ სასამსახურო შენობებსა და ოთახებში 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საჭირო სამუშაო პირობები. 
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სადგურის მორიგეების სასამსახურო შენობაში ნებადართულია დაიდგას მართვისა და 

კონტროლის ხელსაწყოები, მათ შორის ავტომატიზებული სამუშაო ადგილის აპარატურა, 

რომელიც უშუალოდ ეხება სადგურის მორიგის სამუშაოს, აგრეთვე განათების 

ცენტრალიზებული მართვის პულტები და საკონტაქტო ქსელის სასექციო გამთიშების 

დისტანციური მართვის პულტები. სხვა მოწყობილობებისა და აპარატურის დადგმა 

დასაშვებია განსაკუთრებულ შემთხვევებში  რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის ნებართვით. მგზავრთა მომსახურე მუშაკების, ტვირთაგამგზავნებისა და 

ტვირთმიმღებების შენობებს უნდ ჰქონდეს მოსახერხებელი მისასვლელები ოპერაციების 

სწრაფი შესრულებისათვის. მგზავრთა მომსახურებისათვის განკუთვნილ შენობების სხვა 

მიზნით დაკავება აკრძალულია. 

5.3. სამგზავრო და სატვირთო ბაქნები, რომლებიც განლაგებულია სამგზავრო და 

სატვირთო მატარებლების შერეული მოძრაობის ხაზებზე, სწორ უბნებზე უნდა 

შეესაბამებოდეს სიმაღლისა და ლიანდაგის ღერძიდან მანძილის შემდეგ ნორმებს: 

1100 მმ. - რელსების თავების ზედა დონიდან მაღალი ბაქნებისათვის; 

200 მმ. - რელსების თავების ზედა დონიდან დაბალი ბაქნებისათვის; 

1920 მმ. - ლიანდაგის ღერძიდან მაღალი ბაქნებისათვის; 

1745 მმ. - ლიანდაგის ღერძიდან დაბალი ბაქნებისათვის; 

მრუდე უბნებში ეს მანძილები განისაზღვრება ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტების 

გამოყენების ინსტრუქციით. 

ექსპლუატაციის პროცესში დასაშვებია შეიცვალოს აღნიშნული ოდენობანი შემდეგ 

ფარგლებში: 

სიმაღლეში (სიმაღლის მხრივ) 20 მმ-მდე – გაზრდის მხარეს 50 მმ-მდე – შემცირების 

მხარეს; 

მანძილი ლიანდაგის ღერძიდან 30 მმ-მდე - გაზრდის მხარეს 25 მმ-მდე – შემცირების 

მხარეს; 

სამგზავრო და სატვირთო ბაქნების დაწესებულ ოდენობაზე მეტი სიმაღლე და 

ლიანდაგის ღერძიდან დაწესებულ ოდენობაზე მეტი მანძილი დაიშვება ნაგებობათა 

მიახლოების გაბარიტების გამოყენების ინსტრუქციით იმისდა  მიხედვით, თუ რა 

დანიშნულება აქვს ლიანდაგებს, რომლებთანაც განლაგებულია ისინი, რა ტიპის არის მოძრავი 

შემადგენლობა და როგორია მოძრაობის სიჩქარე. 

ახლად მშენებარე და გადასაკეთებელ მაღალ სამგზავრო ბაქნებს სადგურებში უნდა ჰქონდეს 
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ისეთი კონსტრუქცია, რომელიც იძლევა ლიანდაგის მექანიზებული დასუფთავებისა და 

აგრეთვე ვაგონების და ლოკომოტივების სავალი ნაწილების ორმხრივი გასინჯვისა და 

შეკეთების საშუალებას.                           

ლიანდაგისა და ბაქნების შეკეთებისას აკრძალულია რელსის თავის ზედა დონიდან 

სამგზავრო და სატვირთო ბაქნების ზედამდე, აგრეთვე ლიანდაგის ღერძიდან ბაქნების 

კიდემდე დაწესებული მანძილის შეცვლა. 

5.4. სადგურების პოსტები, საიდანაც უშუალოდ ხორციელდება ისრების გადაყვანა და 

სიგნალების მართვა, ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ კარგად ჩანდეს შესაბამისი ისრები და 

ლიანდაგები. 

გამონაკლისი დასაშვებია ელექტროცენტრალიზაციის პოსტებისათვის (გორაკების 

პოსტების გარდა) სადგურების ადგილობრივ პირობებთან დაკავშირებით. 

5.5. სადგურის ცენტრალიზაციისა და საისრე პოსტების შენობაში უნდა იყოს საჭირო 

სასიგნალო ხელსაწყოები, ინვენტარი, ინსტრუმენტები და მასალები რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ დამტკიცებული ნორმების მიხედვით. საისრე პოსტები გარდა ამისა, 

საჭიროა გარედან იყოს აღჭურვილი გამოსაძახებელი სატელეფონო კავშირის 

მოწყობილობებით. 

5.6. მახარისხებელი გორაკები აღჭურვილი უნდა იყოს საშუქნიშნო სიგნალიზაციით, 

რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით სალაპარაკოდ და გორაკის 

ლოკომოტივების მემანქანეებისათვის, მატარებლების შემდგენელთა ბრიგადებისა და სხვა 

მუშაკებისათვის საჭირო მითითებათა გადასაცემად. 

მახარისხებელი გორაკები სამუშაოს მოცულობის მიხედვით აღიჭურვება ვაგონების 

დახარისხების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის მოწყობილობებით, გორაკის 

ცენტრალიზაციით, გორაკის ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციითა და საჭირო 

დოკუმენტების გადასაცემი და გადასაგზავნი მოწყობილობებით, გორაკის ყველა ისარი, 

რომლებიც ჩართულია გორაკის ცენტრალიზაციაში, აღჭურვილი უნდა იყოს მექანიზებული 

წმენდის ან თოვლსადნობი მოწყობილობებით. 

ავტომატიზებულ და მექანიზებულ გორაკებიან სადგურებში უნდა იყოს სახელოსნოები 

და მექანიზებული მოედნები გორაკების მოწყობილობათა ტექნიკური მომსახურებისა და 

შეკეთებისათვის. 
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5.7. ყველა მახარისხებელი სადგური, აგრეთვე სამგზავრო, საუბნო და სატვირთო 

სადგურები სამუშაოს მოცულობის მიხედვით აღჭურვილი უნდა იყოს სადისპეტჩერო 

შიგასასადგურე კავშირგაბმულობით, სამანევრო და სხვა სახეობათა რადიოკავშირით და 

ორმხრივი საპარკო კავშირგაბმულობის მოწყობილობებით, სამანევრო გადაადგილებათა 

შესახებ მითითებების გადასაცემად, აგრეთვე სამანევრო დისპეტჩერების, სადგურის 

მორიგეების, მატარებელთა შემდგენლების, სამანევრო ლოკომოტივების მემანქანეების, 

სასადგურო ტექნოლოგიური ცენტრების მუშაკების, ტექნიკური მომსახურების პუნქტების, 

სატვირთო რაიონებისა და საკონტეინერო მოედნების მომსახურე მუშაკების 

მოლაპარაკებისათვის სამანევრო მუშაობის ორგანიზაციის, მატარებლებში ვაგონების 

ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის საკითხების შესახებ.  

მახარისხებელი, საუბნო და სატვირთო სადგურები სამუშაოს მოცულობის მიხედვით, 

გარდა ამისა, აღიჭურვება მართვის ავტომატიზებული სისტემებით, რკინიგზის საინფორმაციო 

გამოთვლით ქსელთან კავშირგაბმულობის საშუალებებით, გადასატანი დოკუმენტების 

მიღებისა და ტრანსპორტირების, აგრეთვე გასასინჯი და შესაკეთებელი შემადგენლობების 

ცენტრალიზებული შეზღუდვის მოწყობილობებით, ხოლო სადგურის ვაგზლები – მგზავრთა 

ინფორმაციისათვის საჭირო კავშირგაბმულობის მოწყობილობებით. 

5.8. სადგურებში განათებული უნდა იყოს მგზავრთა მომსახურებისათვის განკუთვნილი 

ნაგებობები, ლიანდაგები და მატარებელთა მისაღები და გასაგზავნი, დატვირთვა-

გადმოტვირთვისა და სამანევრო სამუშაოს, მოძრავი შემადგენლობის ეკიპირების, ტექნიკური 

მომსახურებისა და შეკეთების წარმოების პარკები, სატვირთო რაიონების ტერიტორიები, 

საკონტეინერო მოედნები, მახარისხებელი ბაქნები, სავაგონო სასწორები, აგრეთვე ის 

ადგილები, სადაც მუშაკები ხვდებიან მატარებლებს, საისრე ყელები, საწყობები, 

გადასასვლელები, ხოლო თუ საჭირო გახდა, სხვა ლიანდაგები და პუნქტებიც. განათება უნდა 

შეესაბამებოდეს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დაწესებულ ნორმებს და 

უზრუნველყოფდეს მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო გადაადგილების 

უსაფრთხოებას ვაგონებში ჩასხდომისას და ვაგონებიდან გადმოსვლისას, მომსახურე 

პერსონალის შეუფერხებელ და უსაფრთხო მუშაობას და ტვირთის დაცვას. შუალედურ 

სადგურებში, სადაც მცირე მოცულობის სატვირთო სამუშაოები სრულდება დატვირთვა-

გადმოტვირთვის და სადგურის სხვა ლიანდაგები უნდა იყოს ცალ-ცალკე სექციებად გარე 

განათების გამორთვის მოწყობილობებით, როცა სატვირთო და სამანევრო სამუშაოები ამ 

ლიანდაგზე არ წარმოებს. 

სამგზავრო გასაჩერებელ პუნქტებში განათებული უნდა იყოს ვაგონებში მგზავრთა 

ჩასხდომისა და ვაგონებიდან ჩამოსვლის ადგილები და მგზავრებისათვის განკუთვნილი 

სათავსები (სადგომები). 

გარე განათება გავლენას არ უნდა ახდენდეს სასიგნალო შუქის მკაფიო ხილვადობაზე. 
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                                                                        თავი 6                                            სარჩევში დაბრუნება 

სიგნალიზაციის, კავშირგაბმულობისა 

და გამოთვლითი ტექნიკის ნაგებობანი 

და მოწყობილობანი 

 

სიგნალები 

6.1. სიგნალები ემსახურება მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, აგრეთვე 

მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ზუსტ ორგანიზაციას. 

სიგნალი ბრძანებაა და იგი უთუოდ უნდა შესრულდეს. სარკინიგზო ტრანსპორტის 

მუშაკებმა ყველა საშუალება უნდა გამოიყენონ სიგნალის მოთხოვნათა შესასრულებლად. 

დაკეტილი შუქნიშნის გავლა აკრძალულია. 

ჩამქრალი სასიგნალო შუქი (ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე, 

მაფრთხილებლების, შემზღუდავისა და გამმეორებლის გარდა), მათი გაურკვეველი ჩვენება, 

აგრეთვე სხვა სასიგნალო ხელსაწყოებით გაურკვეველი სიგნალების მიცემა მოითხოვს 

გაჩერებას. 

გამონაკლის შემთხვევაში დაკეტილი (გაურკვეველი ჩვენებით ან ჩამქრალი) შუქნიშნის 

გავლა დასაშვებია ამ წესებით და მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციით დადგენილი წესების შესაბამისად. 

6.2. მატარებელთა მოძრაობასთან დაკავშირებულ სიგნალიზაციაში იხმარება შემდეგი 

ძირითადი სასიგნალო ფერები: 

მწვანე, რომელიც იძლევა დაწესებული სიჩქარით მოძრაობის ნებართვას; 

ყვითელი, რომელიც იძლევა მოძრაობის ნებართვას და მოითხოვს სიჩქარის შემცირებას; 

წითელი, რომელიც მოითხოვს გაჩერებას. 
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სამანევრო მუშაობის დროს სიგნალიზაციაში, გარდა ამისა, გამოიყენება შემდეგი 

ფერები: 

მთვარისებრ-თეთრი, რომელიც იძლევა მანევრების უფლებას; 

ლურჯი – მანევრების ამკრძალავი; 

აკრძალულია დეკორატიული ტილოების, პლაკატებისა და წითელი, ყვითელი და 

მწვანე ფერის შუქის დაყენება, რომელიც ხელს უშლის სიგნალების აღქმას და ამახინჯებს 

სიგნალების ჩვენებას. 

6.3. სარკინიგზო ტრანსპორტზე იხმარება მხოლოდ რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ დამტკიცებული სიგნალები. 

სასიგნალო ხელსაწყოები უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დამტკიცებული ტიპის. სასიგნალო მინებისა და ლინზების ფერი უნდა შეესაბამებოდეს 

დადგენილ სტანდარტებს. 

საქართველოს რკინიგზაზე მუდმივ სასიგნალო ხელსაწყოებად გამოყენებულია 

შუქნიშნები. 

იმ უბნებზე, სადაც მომავალში შუქნიშნების შეცვლამდე გამოყენებულია სემაფორები, 

მათი გამოყენების წესს ადგენს მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქცია. 

6.4. წითელი, ყვითელი და მწვანე სიგნალები შესასვლელ, მაფრთხილებელ, გასავლელ, 

შემზღუდავ და მიმფარავ შუქნიშნებზე ლიანდაგის სწორ უბნებზე დღისითაც და ღამითაც 

გარკვევით უნდა შეიმჩნეოდეს მოახლოებული მატარებლის ლოკომოტივის მართვის 

კაბინიდან არანაკლებ 1000 მეტრ მანძილზე. 

ლიანდაგის მრუდე უბნებზე ამ შუქნიშნების, აგრეთვე შუქნიშნებზე სასიგნალო 

ზოლების ჩვენება გარკვევით უნდა შეიმჩნეოდეს არანაკლებ 400 მეტრ მანძილზე. ძლიერ 

დაღარულ ადგილებში (მთები, ღრმა ნათხრები) დასაშვებია ჩამოთვლილი სიგნალების 

ხილვადობა 400 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე, მაგრამ არანაკლებ 200 მეტრისა. 

მთავარი ლიანდაგის გასასვლელი და სამარშრუტო შუქნიშნების ჩვენება გარკვევით 

უნდა შეიმჩნეოდეს არანაკლებ 400 მეტრზე, გვერდითი ლიანდაგის გასასვლელი და 

სამარშრუტო შუქნიშნების, მოსაწვევი სიგნალების და სამანევრო შუქნიშნებისა - არანაკლებ 200 

მეტრ მანძილზე. 
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6.5. ყველა შესასვლელი და გასავლელი შუქნიშნებისა და მიმფარავი შუქნიშნების წინ 

უნდა დაიდგას მაფრთხილებელი შუქნიშნები. ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე 

თითოეული გასავლელი შუქნიშანი მაფრთხილებელი შუქნიშანია მომდევნო შუქნიშნის 

მიმართ. 

უბანზე, სადაც ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია გამოყენებულია როგორც 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება, მაფრთხილებელი 

შუქნიშნები შესასვლელი შუქნიშნების წინ შეიძლება არ დაიდგას. 

სამნიშნა სიგნალიზაციის ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე მომიჯნავე 

შუქნიშნებს შორის მანძილი არ უნდა იყოს სამუხრუჭო მანძილზე ნაკლები, რომელიც 

განსაზღვრულია ამ ადგილისათვის სრული სასამსახურო დამუხრუჭებისა და მაქსიმალურად 

რეალიზებული სიჩქარის დროს, მაგრამ არაუმეტეს 120 კმ/სთ – სამგზავრო 

მატარებლებისათვის და 80 კმ/სთ – სატვირთო მატარებლებისათვის, გარდა ამისა, 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე ეს მანძილი უნდა იყოს 

არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილისა, სასწრაფო დამუხრუჭების დროს იმ მანძილის 

გათვალისწინებით, რომელსაც გაივლის მატარებელი ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაციისა და ავტოსტოპის მოწყობილობათა სამუხრუჭო სისტემაზე 

ზემოქმედებისათვის საჭირო დროის ჩათვლით. ამასთან უბნებზე, სადაც სიგნალების 

ხილვადობა 400 მეტრზე ნაკლებია, აგრეთვე ავტობლოკირებით ახლად აღჭურვილ ხაზებზე 

აღნიშნული მანძილი, გარდა ამისა, უნდა იყოს არანაკლებ 1000 მეტრისა. 

სამნიშნა სიგნალიზაციის ავტობლოკირებით წინათ აღჭურვილ ხაზებზე ცალკეული 

შუქნიშნები რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით შეიძლება დატოვებულ იქნეს 

უფრო ნაკლებ მანძილზე, ვიდრე საჭირო სამუხრუჭო მანძილია. ასეთ შუქნიშანზე, აგრეთვე 

მის მაფრთხილებელ შუქნიშანზე უნდა დაიდგას შუქოვანი მაჩვენებლები. სადგურებში 

შუქოვანი მაჩვენებლები გამოიყენება, როდესაც მთავარ ლიანდაგებზე მოსაზღვრე შუქნიშნებს 

(შესასვლელი, სამარშრუტო, გასასვლელი) შორის მანძილი აუცილებელ სამუხრუჭო მანძილზე 

ნაკლებია. 

საგარეუბნო მატარებლების განსაკუთრებით ინტენსიური მოძრაობის ხაზები, სადაც 

საჭიროა ვიქონიოთ სამნიშნა სიგნალიზაციისათვის დაწესებულ მინიმალურ სიგრძეზე მოკლე 

ბლოკ-უბნები, აღიჭურვება ოთხნიშნა სიგნალიზაციის ავტობლოკირებით. 

სამნიშნა სიგნალიზაციის ავტობლოკირებით აღჭურვილ ხაზებზე, რომლებზეც 

მოძრაობენ სამგზავრო მატარებლები 120 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით ან სატვირთო მატარებლები 

80 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მათი დადგენილი მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობა დასაშვებია 

სალოკომოტივო შუქნიშნის მწვანე შუქის ჩვენებისას, მატარებლის გაჩერება 

უზრუნველყოფილია საველე შუქნიშნის წინ ამკრძალავი სიგნალის ჩვენებით სასამსახურო 

დამუხრუჭების გამოყენებისას სალოკომოტივო შუქნიშნის მწვანე შუქის ყვითლით შეცვლის 

შემდეგ. 

სარჩევში დაბრუნება 



32 

 

ნახევრადავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე მანძილი შესასვლელ, სამარშრუტო, 

გასასვლელ შუქნიშნებს შორის უნდა იყოს არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილისა, რომელიც 

განსაზღვრულია მოცემული ადგილისათვის სრული სასამსახურო დამუხრუჭებისა და 

მაქსიმალური რეალიზებული სიჩქარის პირობებში, ხოლო თუ არსებობს ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობები, გარდა ამისა, უნდა იყოს 

არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილისა სასწრაფო დამუხრუჭების დროს იმ მანძილის 

გათვალისწინებით, რომელსაც გაივლის მატარებელი სამუხრუჭო სისტემაზე ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციისა და ავტოსტოპის მოწყობილობების ზემოქმედებისათვის 

საჭირო დროში. 

ავტომატური ბლოკირებით აღუჭურველ უბნებზე მაფრთხილებელი შუქნიშნები 

იდგმება ძირითადი შუქნიშნებიდან არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილისა, რომელიც 

განისაზღვრება მოცემული უბნისათვის სასწრაფო დამუხრუჭებისა და მაქსიმალური 

რეალიზებული სიჩქარის დროს, ხოლო თუ ამ მიახლოების უბნებზე დადგმულია 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობები, არანაკლებ 

სამუხრუჭო მანძილისა სასწრაფო დამუხრუჭების დროს იმ მანძილის გათვალისწინებით, 

რომელსაც გაივლის მატარებელი სამუხრუჭო სისტემაზე ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაციისა და ავტოსტოპის მოწყობილობების ზემოქმედებისათვის საჭირო დროში 

მაქსიმალური რეალიზებული სიჩქარის შემთხვევაში. 

უბნებზე, სადაც ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია გამოყენებულია როგორც 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება, ორი მოსაზღვრე 

ბლოკ-უბნის სიგრძე უნდა იყოს არანაკლებ სამუხრუჭო მანძილისა, რომელიც განსაზღვრულია 

მოცემული ადგილისათვის სასწრაფო დამუხრუჭების პირობებში იმ მანძილის 

გათვალისწინებით, რომელსაც გაივლის მატარებელი სამუხრუჭო სისტემაზე ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციისა და ავტოსტოპის მოწყობილობების 

ზემოქმედებისათვის საჭირო დროში მაქსიმალურად რეალიზებული სიჩქარის გამოყენებისას. 

6.6. შუქნიშნები იდგმება მატარებლების მოძრაობის მიმართულების მარჯვენა მხარეს ან 

მათ მიერ შემოზღუდული ლიანდაგის ღერძის ზევით. შემზღუდავი და მათი 

მაფრთხილებელი შუქნიშნები, რომლებიც იდგმება გადასარბენებზე გადასასვლელის წინ 

მატარებლებისათვის, რომლებიც მოძრაობენ არასწორი მიმართულებით – მარცხენა მხარესაც. 

შუქნიშნები ისე უნდა დაიდგას, რომ მათ მიერ მიცემული სიგნალები არ მიიჩნიონ 

მატარებლებიდან მოსაზღვრე ლიანდაგებისათვის განკუთვნილ სიგნალებად. 

მარჯვენა მხარეს შუქნიშნების დასაყენებლად გაბარიტის არარსებობის შემთხვევაში 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით შეიძლება დაიდგას მარცხენა მხარეს: 

შესასვლელი და მათი მაფრთხილებელი შუქნიშნები, რომლებიც იდგმება სადგურში 

არასწორი ლიანდაგით მიმავალი მატარებლებისათვის, აგრეთვე მიმწოლი ლოკომოტივებისა 

და სამეურნეო მატარებლების მისაღებად, რომლებიც ბრუნდებიან არასწორი ლიანდაგით 

გადასარბენიდან;                                     სარჩევში დაბრუნება 
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შესასვლელი და გასავლელი შუქნიშნები, რომლებიც იდგმება დროებით მეორე 

ლიანდაგების მშენებლობის პერიოდისათვის; 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით ცალკეულ სადგურებში დასაშვებია 

გორაკის შუქნიშნების მარცხენა მხარეს დაყენება, სადაც ეს გამოწვეულია სამანევრო მუშაობის 

ტექნოლოგიის პირობებით; 

6.7. შუქნიშნებს როგორც წესი, უნდა ჰქონდეთ ნორმალურად მნათი სასიგნალო შუქი. 

ავტობლოკირებით აღჭურვილ ხაზებზე დასაშვებია ნორმალურად ჩამქრალი სასიგნალო 

შუქის გამოყენება გასავლელ შუქნიშნებზე, რომლებიც აინთება მის წინ ბლოკ-უბანზე 

მატარებლის შესვლისას. 

6.8. მართვის მოწყობილობათა უწესვრობის წარმოშობისას შუქნიშნები ავტომატურად 

უნდა იღებდნენ ამკრძალავ ჩვენებას, ხოლო მაფრთხილებელი შუქნიშნები მათთან 

დაკავშირებული ძირითადი შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენების შესაბამის ჩვენებას. 

6.9. ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე გასავლელი შუქნიშნების ნორმალური 

ჩვენება ნებართვის, ხოლო შესასვლელი, სამარშრუტო და გასასვლელი შუქნიშნებისა – 

ამკრძალავი ჩვენებაა. 

რკინიგზის იმ უბნებზე, სადაც შესასვლელი, სამარშრუტო და გასასვლელი შუქნიშნები 

შეიძლება გადაყვანილ იქნას ავტომატურ მოქმედებაზე სადგურში მატარებლების გამჭოლი 

გავლისათვის, ნებადამრთველი ჩვენება ნორმალურად მიიჩნევა მათი ავტომატურ 

მოქმედებაზე გადაყვანისას. 

ავტობლოკირებით აღუჭურველ უბნებზე შესასვლელი, გასასვლელი, გასავლელი და 

სამარშრუტო შუქნიშნების ნორმალური ჩვენებაა ამკრძალავი ჩვენება. მიმფარავი შუქნიშნის 

ჩვენებას ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

6.10. შესასვლელი შუქნიშნები უნდა დაიდგას პირველი შესასვლელი საისრე 

გადამყვანიდან არა უახლოეს 50 მ. და არაუმეტეს 500 მ. მანძილზე, რომელიც იზომება 

ისრისსაწინაღო (კალამსაწინაღო) მიმართულების საისრე გადამყვანის კალმიდან ან 

ისრისკენული მიმართულების საისრე გადამყვანის ზღვრული ბოძიდან. 

შესასვლელი შუქნიშნები, რომლებიც წინათ დაყენებული იყო საისრე გადამყვანიდან 50 

მეტრზე ნაკლებ მანძილზე, მაგრამ არა უახლოეს 15 მეტრისა, შეიძლება არ გადაიდგას. 

ელექტროფიცირებულ უბნებზე შესასვლელი შუქნიშნები, აგრეთვე სასიგნალო ნიშნები 

,,სადგურის საზღვარი” უნდა დაიდგას საჰაერო შუალედების წინ (გადასარბენის მხრიდან), 

რომლებიც გადასარბენის საკონტაქტო ქსელს აცალკავებენ სადგურის საკონტაქტო 

ქსელისაგან. 

სარჩევში დაბრუნება 
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6.11. გასასვლელი შუქნიშნები უნდა დაიდგას ყოველი გასაგზავნი ლიანდაგისათვის იმ 

ადგილის წინ, რომელიც განკუთვნილია გასაგზავნი მატარებლის ლოკომოტივის 

გასაჩერებლად. 

სადგურებში, ლიანდაგიდან მატარებლების გაგზავნისას, რომელთაც არ გააჩნიათ 

საკმარისი სიგრძე, როცა მატარებლის თავი გასასვლელი შუქნიშნის გარეთ არის, 

ნებადართულია შექცევით დაიდგას შუქნიშნის მამეორებელი თავი. შუქნიშნების ნუსხას, 

რომლებზეც საჭიროა დაიდგას მამეორებელი თავი გასასვლელ შუქნიშნებზე და სიგნალების 

გამოყენების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

დასაშვებია ჯგუფური გასასვლელი და სამარშრუტო შუქნიშნების დაყენება 

ლიანდაგების ჯგუფისათვის, გარდა იმ ლიანდაგებისა, რომლებზეც ხდება მატარებლების 

შეუჩერებელი გატარება. ჯგუფურ გასასვლელ და სამარშრუტო შუქნიშნებს უნდა დაემატოს 

სამარშრუტო მაჩვენებლები, რომელიც აჩვენებს ლიანდაგის ნომერს, საიდანაც ნებართულია 

მატარებლის გაგზავნა. 

6.12. ავტომატური ბლოკირებისას გასავლელი შუქნიშნები იდგმება საზღვრებზე ბლოკ-

უბნებს შორის, ხოლო ნახევარად ავტომატური ბლოკირებისას გასავლელი შუქნიშნები – 

პოსტებს შორის გადასარბენების საზღვრებზე. 

უბნებზე, სადაც ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია გამოიყენება როგორც 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება, ბლოკ-უბნების 

საზღვრებზე იდგმება სასიგნალო ნიშანი ,,ბლოკ-უბნის საზღვარი”. 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე არასწორ ლიანდაგზე მოძრაობისას სალოკომოტივო 

შუქნიშნის სიგნალებით ბლოკ-უბნის საზღვარს წარმოადგენს ავტობლოკირების შუქნიშანი, 

რომელიც დაყენებულია სწორი ლიანდაგით მოძრაობისათვის. 

6.13. სადგურებში მატარებლების მისაღებ და გასაგზავნ მარშრუტებში შემავალი ისრები 

უნდა იყოს შესასვლელ, გასასვლელ სამარშრუტო შუქნიშნებთან ურთიერთ 

დამოკიდებულებაში. 

6.14. მთავარი ლიანდაგიდან განშტოების ისრები გადასარბენებზე, სალიანდაგო 

ბლოკირების ან ელექტროკვერთხული სისტემის მოწყობილობების არსებობისას, ისეთნაირად 

უნდა იყოს ამ მოწყობილობებთან დაკავშირებული, რომ უახლოესი გასასვლელი ან 

გასავლელი შუქნიშნის გაღება ან კვერთხის ამოღება შესაძლებელი იყოს მხოლოდ მთავარ 

ლიანდაგზე ისრის ნორმალური მდგომარეობისას. 

6.15. ხაზების ერთ დონეზე გადაკვეთა და გადახლართვა, აგრეთვე გასახსნელი ხიდები 

შემოზღუდული უნდა იყოს მიმფარავი შუქნიშნებით, რომლებიც იდგმება ორივე მხარეს არა 

უახლოეს 50 მეტრ მანძილზე ზღვრული ბოძიდან ან ხიდის დასაწყისიდან. 

სარჩევში დაბრუნება 
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ხაზების ერთ დონეზე გადაკვეთისა და გადახლართვის დროს მიმფარავი შუქნიშნები 

ისეთ ურთიერთდამოკიდებულებაში უნდა იყვნენ, რომ ერთ-ერთი მათგანის გაღება 

შესაძლებელი იყოს მხოლოდ ურთიერთგადამკვეთი მარშრუტების შუქნიშნების ამკრძალავი 

ჩვენების დროს. 

გასახსნელ ხიდებზე მიმფარავი სიგნალების გაღება შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ 

მაშინ, როცა ხიდი გაუხსნელია. 

6.16. ავტომატური ან ნახევრადავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილი უბნის 

სადგურებში, სადაც გათვალისწინებულია მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე 

მატარებლების შეუჩერებლად გატარება, შესასვლელ და სამარშრუტო შუქნიშნებზე 

გამოყენებული უნდა იყოს ამ ლიანდაგებზე შეუჩერებლად გატარების სიგნალიზაცია. 

6.17. შუქნიშნების განლაგების სქემებს, აგრეთვე სადგურების მარშრუტების ისრის 

მდგომარეობისა და სასიგნალო ჩვენების ურთიერთ დამოკიდებულების ცხრილებს ამტკიცებს 

რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

6.18. მუდმივი სიგნალების განლაგების ადგილებს განსაზღვრავს კომისია, რომელსაც 

ნიშნავს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

სალიანდაგო ავტომატური და 

ნახევრადავტომატური ბლოკირება 

6.19. გადასარბენები, როგორც წესი, აღჭურვილი უნდა იყოს სალიანდაგო ბლოკირებით, 

ხოლო ცალკეულ უბნებზე – ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით, როგორც 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება, რომლის დროსაც 

გადასარბენზე მატარებელთა მოძრაობა ორივე მიმართულებით ხორციელდება 

სალოკომოტივო შუქნიშნების სიგნალებით. 

6.20. ავტომატური და ნახევრადავტომატური ბლოკირების მოწყობილობებმა არ უნდა 

დაუშვან გასასვლელი ან გასავლელი შუქნიშნების გაღება, სანამ მოძრავი შემადგენლობა არ 

გაანთავისუფლებს მათ მიერ შემოზღუდულ ბლოკ-უბანს (სადგურთშორის ან პოსტთშორის 

გადასარბენს), აგრეთვე შუქნიშნის თვითნებური დაკეტვა ძირითადი ელექტროკვებიდან 

სარეზერვოზე გადასვლისას ან პირიქით. 

6.21. ავტომატური და ნახევრადავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ ერთლიანდაგიან 

გადასარბენებზე სადგურში გასასვლელი შუქნიშნის გაღების შემდეგ გამორიცხული უნდა 

იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ მეზობელმა სადგურმა გააღოს გასასვლელი და გასავლელი 

შუქნიშნები ამავე გადასარბენზე საწინააღმდეგო მიმართულებით მატარებლების გასაგზავნად. 
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სიგნალების ასეთივე ურთიერთდამოკიდებულება უნდა იყოს ორლიანდაგიან და 

მრავალლიანდაგიან გადასარბენებზე, რომლებიც აღჭურვილია ავტომატური და 

ნახევრადავტომატური ბლოკირებით თითოეულ ლიანდაგზე ორმხრივი მოძრაობისათვის. 

ერთლიანდაგიან ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე ორლიანდაგიანის ჩანართით, 

ასევე ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან ტვირთძაბულ გადასარბენებზე, სადაც მოძრაობა 

ავტობლოკირების შუქნიშნების ჩვენებების მიხედვით ერთი მიმართულებით ხორციელდება, 

შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს მოწყობილობანი, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს 

საწინააღმდეგო მიმართულებით (არასწორი ლიანდაგით) უზრუნველყოთ მოძრაობა 

სალოკომოტივო შუქნიშნების სიგნალებით. ეს მოწყობილობანი, გამოყენებულ ტექნიკურ 

გადაწყვეტათა მიხედვით, მოქმედებს მუდმივად ან ჩაირთვება სარემონტო, სამშენებლო და 

აღდგენითი სამუშაოების წარმოების პერიოდისათვის. ავტობლოკირებას დაემატება 

მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეულ ლიანდაგზე ორმხრივ მიმართულებით 

მოძრაობას. 

6.22. ავტომატური ბლოკირების ყველა შუქნიშანი ავტომატურად უნდა იღებდეს 

ამკრძალავ ჩვენებას, როცა მატარებელი შედის მათ მიერ შემოზღუდულ ბლოკ-უბნებზე, 

აგრეთვე ამ უბნების რელსის წრედის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში. 

6.23. სალიანდაგო ბლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე განლაგებულ სადგურებში ამ 

მოწყობილობებს უნდა ჰქონდეს კვერთხ-გასაღებები სამეურნეო მატარებლების, ხოლო 

ნახევრადავტომატური ბლოკირების მქონე უბნების სადგურებში, სადაც გამოიყენება 

მატარებლების მიწოლა მიმწოლი ლოკომოტივის დაბრუნებით, კვერთხ-გასაღებები 

მათთვისაც. 

ავტობლოკირებით აღჭურვილ ერთლიანდაგიან ხაზებზე, აგრეთვე თითოეულ 

ლიანდაგზე ორმხრივი ავტობლოკირების მქონე ორლიანდაგიან გადასარბენებზე, 

სადგურებში, სადაც მნიშვნელოვანი სამანევრო სამუშაოებია და მანევრები წარმოებს სამანევრო 

შემადგენლობის სადგურის საზღვრებს გარეთ გასვლით, ავტომატური ბლოკირების 

მოწყობილობებს, თუ საჭირო გახდა, დაემატება მათთან დაკავშირებული სამანევრო 

შუქნიშნები. 

6.24. ავტომატური და ნახევრადავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ ხაზებზე 

განლაგებულ სადგურებში უნდა იყოს მოწყობილობები, რომლებიც: 

არ დაუშვებენ დაკავებულ ლიანდაგზე მარშრუტის გამზადების შემთხვევაში 

შესასვლელი შუქნიშნის გაღებას; 

უზრუნველყოფენ მართვის აპარატზე ლიანდაგებისა და ისრების დაკავებულობის 

კონტროლს. 
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6.25. ავტომატურ ბლოკირებას უნდა დაემატოს ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაცია და სადისპეტჩერო კონტროლის მოწყობილობანი, ხოლო 

ნახევრადავტომატური ბლოკირებას - ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია 

ლიანდაგების განსაზღვრულ უბნებზე. 

6.26. ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე მატარებლების მოძრაობის სადისპეტჩერო 

კონტროლის მოწყობილობები უნდა უზრუნველყოფდნენ (ერთლიანდაგიან გადასარბენებზე) 

მოძრაობის დადგენილი მიმართულების, ბლოკ-უბნებისა და შუალედური სადგურების 

მთავარი და მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების დაკავების, შესასვლელი და გასასვლელი 

შუქნიშნების ჩვენების კონტროლს. 

ისრებისა და სიგნალების ელექტრული 

ცენტრალიზაცია 

 

6.27. ელექტრული ცენტრალიზაციის მოწყობილობებმა უნდა უზრუნველყოს: 

შუქნიშნებისა და ისრების ურთიერთ ჩაკეტვა; 

ისრის შეჭრის კონტროლი და ამ მარშრუტის შემომზღუდავი შუქნიშნის ერთდროული 

დაკეტვა; 

მართვის აპარატზე ისრის მდგომარეობისა და ლიანდაგების, საისრე სექციების 

დაკავებულობის კონტროლი; 

ისრების და სიგნალების სამარშრუტო ან ცალ-ცალკე მართვის შესაძლებლობა, 

სამანევრო შუქნიშნების ჩვენებით სამანევრო გადაადგილებათა წარმოება, თუ საჭირო გახდა 

ისრების გადაცემა ადგილობრივ მართვაზე. 

6.28. ელექტრული ცენტრალიზაციის მოწყობილობებმა არ უნდა დაუშვან: 

დაკავებულ ლიანდაგზე გამზადებული მარშრუტის დროს შესასვლელი შუქნიშნის 

გაღება; 

ისრის გადაყვანა მოძრავი შემადგენლობის ქვეშ; 

მოცემული მარშრუტის შესაბამისი შუქნიშნის გაღება, თუ ისრები სათანადო 

მდგომარეობაში არ არის დაყენებული; 
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მარშრუტში შემავალი ისრის გადაყვანა ან ურთიერთგადამკვეთი მარშრუტის შუქნიშნის 

გაღება, როდესაც გამზადებული მარშრუტის შემომზღუდავი შუქნიშანი გაღებულია. 

6.29. ცენტრალიზებული ისრების ამძრავებმა და ჩამკეტებმა უნდა უზრუნველყონ: 

ისრის განაპირა მდგომარეობის დროს მიბჯენილი კალმის მჭიდრო მიკვრა 

ჩარჩორელსთან ან ჯვარედის მოძრავი გულარისა – ულვაშასთან; 

არ დაუშვან ისრის კალმის ან ჯვარედის მოძრავი გულარის ჩაკეტვა, როცა დაშორება 

მიბჯენილ კალამსა და ჩარჩორელსს ან მოძრავ გულარსა და ულვაშას შორის 4 მმ და მეტია. 

მეორე არამუშა კალმის დაცილება ჩარჩორელსთან არანაკლებ 125 მმ  მანძილზე. 

სადისპეტჩერო ცენტრალიზაცია 

6.30. სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციის მოწყობილობები უნდა უზრუნველყოფდნენ: 

მთელი რიგი სადგურებისა და გადასარბენების ისრებისა და სიგნალების ერთი 

პუნქტიდან მართვას; 

აპარატზე ისრების მდგომარეობისა და დაკავებულობის, გადასარბენების, სადგურების 

ლიანდაგებისა და მათი მიმდებარე ბლოკ-უბნების დაკავებულობის კონტროლს, აგრეთვე 

შესასვლელი, სამარშრუტო და გასასვლელი შუქნიშნების ჩვენებათა განმეორებას; 

მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და მანევრების წარმოების მიზნით ისრებისა და 

სიგნალების სადგურების სარეზერვო მართვაზე გადაცემის ან მანევრების წარმოებისათვის 

ადგილობრივ მართვაზე ისრების გადაცემის შესაძლებლობას; 

მატარებლების შესრულებული მოძრაობის გრაფიკის ავტომატურ ჩაწერას; 

ელექტრული ცენტრალიზაციის, ავტომატური ბლოკირებისა და ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციისადმი, როგორც სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

დამოუკიდებელი საშუალებისადმი წაყენებული მოთხოვნების შესრულებას. 

სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციის ახალი სისტემები უნდა უზრუნველყოფდნენ ბლოკ-

უბნების ყალბი დაკავებულობის დროს სამატარებლო დისპეტჩერის მიერ მოძრაობის 

მიმართულების შეცვლის შესაძლებლობას. 
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ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია და 

ავტოსტოპები 

6.31. ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის დროს სალოკომოტივო შუქნიშნები 

უნდა იძლეოდეს იმ სალიანდაგო შუქნიშნების ჩვენებების შესაბამის ჩვენებებს, რომლებსაც 

მატარებელი უახლოვდება. 

მხოლოდ სალოკომოტივო შუქნიშნების ჩვენებებით მოძრაობისას ეს შუქნიშნები 

ჩვენებებს უნდა იძლეოდნენ იმის და მიხედვით, დაკავებული თუ თავისუფალია წინამდებარე 

ბლოკ-უბნები. 

სალოკომოტივო შუქნიშნები იდგმება ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) 

მართვის კაბინაში და აძლევენ სასიგნალო ჩვენებებს უშუალოდ მემანქანესა და მის თანაშემწეს. 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციას უნდა დაემატოს ავტოსტოპი მემანქანის 

სიფხიზლის შემოწმების და მატარებლის სიჩქარის კონტროლის მოწყობილობებით. 

ავტობლოკირებით ან ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით, როგორც 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალებით, აღჭურვილ 

სადგურებში მთავარი ლიანდაგები, სამგზავრო მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის 

ლიანდაგები, აგრეთვე მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგები მატარებელთა შეუჩერებელი 

გატარებისათვის აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის 

სალიანდაგო მოწყობილობებით. 

მხოლოდ რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით შეიძლება ცალკეულ სადგურებს 

არ ქონდეთ ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობანი. 

ნახევრადავტომატური ბლოკირების დროს ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობებით აღიჭურვება სადგურის მთავარი ლიანდაგები 

და მიახლოების უბნები. 

6.32. ავტოსტოპებმა ავტომატურად უნდა გააჩეროს მატარებელი დაკეტილი შუქნიშნის 

წინ, თუ დარღვეულია დაწესებული სიჩქარე და ყველა შემთხვევაში დაკეტილი შუქნიშნის 

გავლის მომენტში. 
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ისრებისა და სიგნალების საგასაღებო 

დამოკიდებულება 

6.33. საგასაღებო დამოკიდებულების მოწყობილობებმა უნდა უზრუნველყონ ისრებისა 

და სიგნალების ურთიერთჩაკეტვა საკონტროლო კლიტეების მეშვეობით. 

6.34. საისრე საკონტროლო კლიტეებმა უნდა: 

შესაძლებელი გახადონ გასაღების ამოღება მხოლოდ ჩაკეტილი ისრის დროს; 

ჩაკეტოს ისრები იმ მდგომარეობაში, რომელიც ნაჩვენებია კლიტიდან გამოღებულ 

გასაღებზე, ამასთან კალამი მჭიდროდ უნდა იყოს მიბჯენილი ჩარჩორელსთან; 

არ დაუშვას ისრის დაკეტვის შესაძლებლობა, თუ მიბჯენილ კალამსა და ჩარჩორელსს 

შორის დაშორება 4 მმ. და მეტია. 

აკრძალულია ერთი და იმავე სერიის საისრე საკონტროლო კლიტეების გამოყენება ერთი 

სადგურის საზღვრებში, ხოლო დიდ სადგურებში – საისრე რაიონის და მისი მომიჯნავე სხვა 

რაიონების საისრე პოსტების საზღვრებში. 

სასადგურო ბლოკირება 

6.35. სასადგურო ბლოკირებამ უნდა უზრუნველყოს: 

კონტროლი სადგურის მორიგის მხრიდან, თუ რამდენად სწორად მოამზადეს პოსტებმა 

მატარებლების მისაღები და გასაგზავნი და შიდა სასადგურო მარშრუტები; 

ისრებისა და სიგნალების ურთიერთჩაკეტვა, რომელთა მართვა სხვადასხვა პოსტიდან 

ხდება. 
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მახარისხებელი გორაკების მექანიზაციისა და 

ავტომატიზაციის მოწყობილობანი 

 

6.36. მახარისხებელი გორაკების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის მოწყობილობანი 

უნდა უზრუნველყოფდნენ შემადგენლობათა უწყვეტ, შეუფერხებელ და უსაფრთხო დაშლას 

გაანგარიშებული (საპროექტო) სიჩქარით, ამასთან სამუხრუჭო საშუალებათა სიმძლავრე 

თითოეულ სამუხრუჭო პოზიციაზე უნდა იძლეოდეს ამ სიჩქარის რეალიზების საშუალებას და 

უზრუნველყოფდეს ვაგონების დახარისხების უსაფრთხოებას. 

შემადგენლობების დაშლაში და მახარისხებელ ლიანდაგებზე ახსნათა განაწილების 

მარშრუტებში შემავალი მექანიზებული მახარისხებელი გორაკის საისრე გადამყვანები 

ჩართული უნდა იყოს გორაკის ელექტრულ ან გორაკის ავტომატურ ცენტრალიზაციაში. 

გორაკის ცენტრალიზაცია უნდა უზრუნველყოფდეს: 

ისრების ინდივიდუალურ მართვას; 

ყველა ისრისკენული ისრის ელექტრულ ჩაკეტვას, რომლებიც გამორიცხავენ დაშლის 

ზონაში მოძრავი შემადგენლობის გამოსვლას; 

მართვის პულტზე ისრების მდგომარეობისა და საისრე სექციების დაკავებულების 

კონტროლს; 

გორაკის ცენტრალიზაციამ არ უნდა დაუშვას მოძრავი შემადგენლობის ქვეშ ისრების 

გადაყვანა; 

გორაკის ისრების ავტომატურმა ცენტრალიზაციამ, გარდა ამისა, უნდა უზრუნველყოს: 

მუშაობის საპროგრამო და სამარშრუტო რეჟიმებში ახსნათა დაგროვების პროცესში 

მახარისხებელი გორაკის მანაწილებელი ზონის ისრების ავტომატური მართვა; 

ისრის ავტომატური დაბრუნება კონტროლირებულ მდგომარეობაში, სანამ ახსნა 

შევიდოდეს იზოლირებულ საისრე სექციაში იმ შემთხვევაში, თუ გადაყვანის მომენტში 

წარმოიშვა დაბრკოლება კალამსა და ჩარჩორელსს შორის; 

დაშლის პროცესში ისრების ინდივიდუალურ მართვაზე გადასვლის შესაძლებლობა. 
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ავტომატური მახარისხებელი გორაკების მოწყობილობანი, გორაკის ცენტრალიზაციის 

მქონე მექანიზებული გორაკებისადმი წაყენებულ მოთხოვნათა შესრულების გარდა უნდა 

უზრუნველყოფდეს: 

შემადგენლობის დაწოლის და დაშლის მართვასა და კონტროლს; 

ახსნების დაგორების სიჩქარის ავტომატურ რეგულირებას; 

შემადგენლობათა დაშლის შედეგების კონტროლს; 

ინფორმაციის გაცვლას მახარისხებელი სადგურის საინფორმაციო-საგეგმო სისტემასთან. 

გადასასვლელების ავტომატური სიგნალიზაცია და 

ავტომატური შლაგბაუმები 

6.37. გადასასვლელის ავტომატურმა სიგნალიზაციამ უნდა დაიწყოს საავტომობილო 

გზის მხარეს გაჩერების სიგნალის მიცემა, ხოლო ავტომატურმა შლაგბაუმებმა მიიღონ 

დაკეტილი მდგომარეობა იმ დროის განმავლობაში, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ 

გადასასვლელთან მატარებლის მიახლოებამდე გადასასვლელი წინასწარ გათავისუფლდეს 

სატრანსპორტო საშუალებებისაგან. 

ავტომატური გადასასვლელის სიგნალიზაცია უნდა განაგრძობდეს მოქმედებას, ხოლო 

ავტომატური შლაგბაუმი დაკეტილი უნდა იყოს, სანამ გადასასვლელი მთლიანად არ 

განთავისუფლდება მატარებლისაგან. 

             

მატარებლის მიახლოების შეტყობინების 

ავტომატური სისტემები 

6.38. ავტობლოკირებიანი გადასარბენები და ისრების ელექტრული ცენტრალიზაციის 

მქონე სადგურები უნდა აღიჭურვოს ლიანდაგებზე მომუშავეთათვის მატარებელთა 

მოახლოების შეტყობინების ავტომატური სისტემით რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად. 
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გადამეტხურებული ბუქსების ავტომატური 

გამოვლენის მოწყობილობა 

6.39. გადამეტხურებული ბუქსების ავტომატური გამოვლენის მოწყობილობანი 

გამვლელ მატარებლებში უნდა უზრუნველყოფდნენ: 

ლოკომოტივის მემანქანესა და წინ მდებარე სადგურის მორიგისათვის მატარებელში 

გადამეტხურებული ბუქსების არსებობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემას; 

გადაცემული ინფორმაციის სპეციალურ ლენტზე რეგისტრირებას; 

აღნიშნულ მოწყობილობათა განლაგების, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური 

მომსახურების წესს ადგენს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

ლიანდაგის შეზღუდვის მოწყობილობანი 

6.40. ლიანდაგის შეზღუდვის მოწყობილობებმა (ჩამგდებმა ბუნიკებმა ან ისრებმა) 

შეზღუდვის მდგომარეობაში არ უნდა დაუშვან ის, რომ მატარებელი ან მოძრავი 

შემადგენლობა გამოვიდეს იმ ლიანდაგიდან, სადაც ისინი დგანან. 

ეს მოწყობილობები აღჭურვილი უნდა იყოს ლიანდაგის შეზღუდვის მაჩვენებლებით. 

კავშირგაბმულობა 

6.41. რკინიგზის ყველა უბანზე უნდა იყოს სამატარებლო სადისპეტჩერო, სამატარებლო 

სადგურთშორისი, სასადგურო, სახაზო-სალიანდაგო, საისრე კავშირგაბმულობა. 

ავტობლოკირებით, სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე და ყველა 

ელექტროფიცირებულ უბანზე უნდა იყოს ელექტროსადისპეტჩერო და საგადასარბენო 

კავშირგაბმულობა. 

კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზებით აღჭურვილ უბნებს უნდა ჰქონდეს სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსების სასამსახურო კავშირი. 

გარდა ამისა რკინიგზაზე უნდა იყოს მაგისტრალური, საგზაო, საგზაო-

განმკარგულებელი, საბილეთო-სადისპეტჩერო, სავაგონო-სადისპეტჩერო, სამანევრო-

სადისპეტჩერო, საინფორმაციო-გამოთვლითი, ადგილობრივი და სხვა სახეობათა 

სატელეფონო და სატელეგრაფო კავშირგაბმულობა, 
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 მატარებლის მოძრაობის, ბილეთების გაყიდვისა და სახაზო ქვედანაყოფების მუშაობის 

ხელმძღვანელობისათვის. 

6.42. რკინიგზის ყველა უბანი აღჭურვილი უნდა იყოს მოკლეტალღოვანი (მტ) და 

ულტრამოკლე ტალღოვანი (უმტ) დიაპაზონის სამატარებლო რადიოკავშირით. 

მტ - დიაპაზონის რადიოკავშირი უნდა უზრუნველყოფდეს სამატარებლო 

ლოკომოტივების მემანქანეთა საიმედო ორმხრივ კავშირს: სამატარებლო დისპეტჩერთან მთელ 

სადისპეტჩერო უბნის საზღვრებში, სადგურის მორიგეებთან – მოსაზღვრე გადასარბენების 

ფარგლებში, შემხვედრი და კვალდაკვალ მიმყოლი ლოკომოტივების მემანქანეებთან, 

რომლებიც ამავე გადასარბენზე იმყოფებიან. 

უმტ - დიაპაზონის რადიოკავშირი უნდა უზრუნველყოფდეს სამატარებლო 

ლოკომოტივების მემანქანეების კავშირს სადგურის, გადასასვლელის და დეპოს მორიგეებთან, 

შემხვედრი და კვალდაკვალ მიმყოლი ლოკომოტივების მემანქანეებთან, სარემონტო 

სამუშაოების ხელმძღვანელებთან და სიგნალისტებთან, მატარებლებში და ობიექტებზე 

გასამხედროებული დაცვის მსროლელებთან, მემანქანის თანაშემწესთან, როცა ეს უკანასკნელი 

გასულია ლოკომოტივის კაბინიდან, სამგზავრო მატარებლის უფროსთან (მექანიკოს 

ბრიგადირთან). 

მატარებლების ინტენსიური მოძრაობის უბნები, აგრეთვე სადისპეტჩერო 

ცენტრალიზაციის უბნები აღჭურვილი უნდა იყოს სამატარებლო დუპლექსური 

რადიოკავშირით. ამ სახეობის რადიოკავშირით სარგებლობის წესებსა და ტექნიკურ 

ნორმატივებს ადგენს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

6.43. სადგურებში ტექნოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით გამოყენებული 

უნდა იყოს სასადგურო რადიოკავშირი, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობა და 

კავშირი მგზავრთა ინფორმაციისათვის. 

სასადგურო რადიოკავშირი უნდა უზრუნველყოფდეს ორმხრივ კავშირს: სამანევრო და 

გორაკის რადიოკავშირის, სასადგური ტექნოლოგიური ცენტრების რადიოკავშირს, 

ლოკომოტივებისა და ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტების, ვაგონების, 

საკონტეინერო ბაქნების, კომერციული გასინჯვის პუნქტების, ტექნიკურ მოწყობილობათა 

(სცბ, კავშირგაბმულობა, ლიანდაგი, საკონტაქტო ქსელი და სხვა) რემონტისა და მომსახურების 

ბრიგადების, გასამხედროებული დაცვის ქვედანაყოფების რადიოკავშირის ქსელებში. 

დაუშვებელია ერთი სადგურის საზღვრებში სხვადასხვა სამანევრო რაიონისათვის 

ერთნაირ რადიოსიხშირეთა გამოყენება. სადგურის თითოეულ სამანევრო რაიონისა და მისი 

მომსახურე ლოკომოტივისათვის გამოიყოფა დამოუკიდებელი რადიოსიხშირე. 
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ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობა უნდა უზრუნველყოფდეს კარგ სმენადობას 

პარკის ფარგლებში. ამ მოწყობილობებს უნდა ჰქონდეთ მიმართული მოქმედება რკინიგზის 

ფარგლებს გარეთ ხმაურის შესამცირებლად. 

ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობანი, რომლებიც გამოიყენება სამატარებლო და 

სამანევრო სამუშაოების განკარგულებათა გადასაცემად, აგრეთვე მგზავრთა 

ინფორმაციისათვის, უნდა იყოს მუდმივად ჩართული, უზრუნველყოფდეს კავშირის არხების 

უწყვეტ მოქმედებას, ქონდეს ჩართული მდგომარეობის კონტროლი. 

6.44. სადგურებსა (შესაბამისად ჩამონათვლისა, რომელსაც ამტკიცებს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი) და სადისპეტჩერო უბნებზე სამატარებლო და სასადგურო 

რადიოკავშირის მოწყობილობანი აღჭურვილი უნდა იყოს სალაპარაკო რეგისტრაციის 

დოკუმენტირებული სისტემით. 

რეგისტრაციის დოკუმენტირებული სისტემით სარგებლობის წესს ადგენს 

საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

6.45. ტვირთძაბული ხაზების გადასარბენებზე და სადგურებში სარემონტო სამუშაოების 

მართვისათვის გამოყენებული უნდა იყოს სარემონტო-ოპერატიული რადიოკავშირი, რომლის 

დანიშნულებაა საიმედო ორმხრივი კავშირის უზრუნველყოფა სარემონტო ქვეგანყოფილების 

შიგნით სამუშაოთა ხელმძღვანელთან, სამუშაოთა ხელმძღვანელისა ლოკომოტივის 

მემანქანესთან და შესაბამისი  სამსახურის აპარატის მორიგეებთან. 

ასეთი კავშირით აღჭურვილი უბნების ჩამონათვალს ამტკიცებს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 

6.46. აკრძალულია სადისპეტჩერო და საისრე კავშირგაბმულობით სარგებლობა იმ 

საკითხებზე სასაუბროდ, რომლებიც დაკავშირებული არ არის მატარებლების მოძრაობასთან. 

აკრძალულია საისრე კავშირგაბმულობის ქსელში სხვა ტელეფონების ჩართვა, 

ცენტრალიზაციის შემსრულებელი პოსტების, საისრე პოსტებისა და სადგურის მორიგის 

გარდა. 

სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის სადენებში შეიძლება მხოლოდ სადგურების 

მორიგეების, სამანევრო დისპეტჩერების, ოპერატორების, სალოკომოტივო დეპოს, შემცვლელი 

პუნქტების მორიგეების, ელექტროდისპეტჩერებისა და სალოკომოტივო დისპეტჩერების, 

კავშირგაბმულობისა და სიგნალიზაციის დისტანციების მორიგე  ინჟინრების ტელეფონების 

ჩართვა. 

სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციის მქონე სამატარებლო სადისპეტჩერო 

კავშირგაბმულობაში დასაშვებია გადასასვლელების მორიგეების ტელეფონების 

ჩართვა რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ნებართვით 
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სადგურებში, სადაც გათვალისწინებული არ არის  გადაზიდვის სამსახურის მორიგეების 

სადღეღამისო მორიგეობა, ნებართულია სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობაში 

სადგურის უფროსების, სცბ-ს ელექტრომექანიკოსებისა და ელექტრომონტიორების ბინებში 

დადგმული ტელეფონების ჩართვა. 

ბინებში დაყენებული ტელეფონების ჩართვას აწარმოებს მორიგე სამატარებლო 

დისპეტჩერი სპეციალური ხელსაწყოთი და მხოლოდ ლაპარაკის დროს. 

გადასარბენებზე სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის სადენებში შეიძლება 

დრეზინის მძღოლების (მატარებლის იძულებითი გაჩერების დროს), აღმდგენი და სახანძრო 

მატარებლების უფროსების, სცბ-ს ელექტრომექანიკოსების, აღმდგენი და სალიანდაგო 

სამუშაოების ხელმძღვანელების გადასატანი ტელეფონების დროებით ჩართვა. 

სამატარებლო სადგურთშორისი კავშირგაბმულობის სადენებში შეიძლება მხოლოდ 

სადგურის ტელეფონების, ხოლო ავტობლოკირებიან უბნებზე, გარდა ამისა, საგადასარბენო 

კავშირგაბმულობისა და გადასასვლელების მორიგეების ტელეფონების ჩართვა. 

რკინიგზის ტრანსპორტის საინფორმაციო 

გამოთვლითი სისტემა 

6.47. საინფორმაციო-გამოთვლითმა სისტემამ უნდა უზრუნველყოს იმის 

შესაძლებლობა, რომ: 

შეიყვანონ, გადასცენ, გადაამუშაონ და შეინახონ მონაცემები, მომხმარებლებს 

დადგენილ ვადებში მიაწოდონ გაანგარიშებათა შედეგები, გადაწყვიტონ რკინიგზის 

ტრანსპორტის ყველა ქვედარგის დაგეგმვის, ოპერატიული მართვის, აღრიცხვის, სტატისტიკის 

ამოცანები. 

ტექნიკური და პროგრამული მოწყობილობანი მუდმივად უნდა იყოს სამუშაო და 

აქტიურ მდგომარეობაში, უზრუნველყოფდეს საჭირო საიმედოებასა და უტყუარობას. 

სარკინიგზო ტრანსპორტის საინფორმაციო-გამოთვლით სისტემასთან ტერმინალურ და 

სხვა მოწყობილობათა ჩართვა უნდა ხორციელდებოდეს იმ დოკუმენტების შესაბამისად, 

რომლებიც დამტკიცებულია საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ. 

სცბ-ს და კავშირგაბმულობის ხაზები 

6.48. სცბ-სა და კავშირგაბმულობის საჰაერო ხაზების სადენების ქვედა წერტილიდან 

მიწის ზედაპირამდე მაქსიმალური ჩაკიდულობის ისრის დროს მანძილი უნდა იყოს  

სარჩევში დაბრუნება 
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არანაკლებ 2,5 მეტრი – გადასარბენებზე, 3,0 მეტრი – სადგურებში, 5,5 მეტრი – 

საავტომობილო გზების გადაკვეთაზე (არსებულ ხაზებზე მათ გადაკეთებამდე ნებადართულია 

4,5 მეტრი - მანძილის შენარჩუნება). 

რკინიგზის ლიანდაგების გადაკვეთისას მანძილი სცბ-სა და კავშირგაბმულობის 

საჰაერო ხაზების ქვედა წერტილიდან რელსის თავის ზედა დონემდე უნდა იყოს არანაკლებ 7,5 

მეტრი. ელექტროფიცირებული რკინიგზის ხაზების სცბ-სა და კავშირგაბმულობის საჰაერო 

ხაზებით გადაკვეთა დაუშვებელია. ასეთი გადაკვეთა ხორციელდება მიწისქვეშა კაბელების 

ჩადგმით. 

6.49. სცბ-სა და კავშირგაბმულობის ხაზების დაზიანებისას მათი აღდგენა უნდა 

წარმოებდეს შემდეგი რიგითობით: 

სამატარებლო სადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის სადენები; 

სალიანდაგო ბლოკირების, ელექტროსადისპეტჩერო კავშირგაბმულობის, 

ელექტროკვერთხული სისტემის, სამატარებლო სადგურთშორისი და საისრე 

კავშირგაბმულობის სადენები; 

ელექტრომომარაგების მოწყობილობათა ტელემართვის სადენები; 

მაგისტრალური სადენები; 

სცბ-სა და კავშირგაბმულობის დანარჩენი სადენები. 

6.50. სცბ-სა და კავშირგაბმულობის ნაგებობანი და მოწყობილობანი დაცული უნდა იყოს 

წევის დენის, ელექტროგადამცემი ხაზების და ჭექა-ქუხილის განმუხტვის ხელშემშლელი და 

საშიში გავლენისაგან. 

სცბ-სა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა 

ტექნიკური მომსახურება 

6.51. სცბ-ს აპარატები, რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება სხვადასხვაგვარი 

დამოკიდებულება, აგრეთვე სამატარებლო და სასადგურო რადიოკავშირის აპარატები უნდა 

იყოს დაკეტილი და დაპლომბილი, მათი გახსნა შეუძლიათ სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის სამსახურის მხოლოდ ამისათვის უფლებამოსილ მუშაკებს, ამასთან 

წინასწარ უნდა გააკეთონ ჩანაწერი ამ მოწყობილობათა გასინჯვის ჟურნალში. სცბ-სა და 

რადიოკავშირის აპარატზე პლომბების მთლიანობისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

მორიგე მუშაკებს, 

სარჩევში დაბრუნება 
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 რომლებიც სარგებლობენ ამ აპარატურით (სადგურის მორიგეები, ცენტრალიზაციის 

პოსტის ოპერატორები, საისრე პოსტის მორიგეები, ლოკომოტივის მემანქანეები და სხვა). 

6.52. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციას უნდა ჰქონდეს დისტანციაში 

არსებული სცბ-სა და კავშირგაბმულობის და მათი მომსახურების მოსარგებლე 

მოწყობილობათა ნახაზები და აღწერილობა, შესაბამისი სტანდარტები და ნორმები. ამ 

დოკუმენტებში დროულად უნდა იქნეს შეტანილი ცვლილებები. 

სცბ-ს მოწყობილობათა ტიპობრივ გადაწყვეტას ამტკიცებს რკინიგზის ტექნიკურ-

საპროექტო საბჭო.  არატიპობრივ ტექნიკურ გადაწყვეტილებათა გამოყენება სცბ-ს 

მოწყობილობებში დაუშვებელია. 

6.53. სცბ-ს მოწყობილობათა დამოკიდებულებების დროებითი ცვლილებანი შეიძლება 

მხოლოდ რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის ნებართვით არა უმეტეს 5 

დღეღამის განმავლობაში, ხოლო მეტი ვადით - რკინიგზის გენერალური დირექტორის 

ნებართვით. 

6.54. სცბ-ს მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა გადაკეთების, გადატანის, რემონტის, 

გამოცდისა და შეცვლის საგეგმო სამუშაოები და სხვა საგეგმო სამუშაოები, რომლებიც იწვევს 

მათ დამოკიდებულებათა დარღვევას ან მათი მოქმედების დროებით შეწყვეტას, უნდა 

წარმოებდეს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს მიერ დამტკიცებული გრაფიკების 

შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს მათი შესრულების მინიმალურ ვადებს. ნებისმიერ 

შემთხვევაში აკრძალულია სადგურებში ასეთი სამუშაოების წარმოება, თუ ეს წინასწარ არ არის 

შეთანხმებული სადგურის მორიგესთან და თუ სამუშაოების ხელმძღვანელმა არ გააკეთა 

წინასწარი ჩანაწერი ამის შესახებ ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს, 

კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობათა შემოწმების ჟურნალში. 

სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე ანალოგიური სამუშაოები უნდა 

წარმოებდეს მხოლოდ მორიგე სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. 

თუ მოწყობილობანი მნიშვნელოვანი მანძილითაა დაშორებული სადგურის მორიგის 

შენობიდან, ჩანაწერი ამ მოწყობილობებზე სამუშაოთა წარმოების შესახებ, აგრეთვე ამ 

მოწყობილობათა დროებით გამორთვის შესახებ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების 

საწარმოებლად, რათა აღმოიფხვრას უწესივრობანი, შეიძლება შეიცვალოს ამავე ჟურნალში 

რეგისტრირებული ტელეფონოგრამით, რომელიც სადგურის მორიგეს გადაეცემა და შემდგომ 

სამუშაოთა ხელმძღვანელი პირადად მოაწერს ხელს ჟურნალში. 

სცბ-ს ცალკეულ მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა შეცვლა და გამორთვა, როცა 

დამყარებული დამოკიდებულება არ ირღვევა, შეიძლება შეთანხმებული იყოს სადგურის 

მორიგესთან (სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციის უბანზე – სამატარებლო დისპეტჩერთან) 

შემოწმების ჟურნალში ჩანაწერის გაუკეთებლად. ასეთ მოწყობილობათა და ხელსაწყოთა 

გამორთვის და შეცვლის სამუშაოების ჩამონათვალს ადგენს საქართველოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

სარჩევში დაბრუნება 
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სცბ-ს მოქმედ მოწყობილობათა გამოცდა ყველა შემთხვევაში უნდა წარმოებდეს 

სადგურის მორიგის თანხმობით და მეთვალყურეობით, ხოლო უბნებზე, სადაც სადისპეტჩერო 

ცენტრალიზაციაა - სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. 

6.55. სასიგნალო ხელსაწყოების განათება უნდა უზრუნველყოფდეს სიგნალების 

ჩვენებათა მკაფიო ხილვადობას. 

თავის დროზე და შეუფერხებელი განათების უზრუნველყოფა ეკისრებათ: 

შუქნიშნებისა და სამარშრუტო მაჩვენებლების – სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის დისტანციების უფროსებს; 

სადგურებში საისრე მაჩვენებლების, ლიანდაგის შეზღუდვის მაჩვენებლების და 

ჰიდრავლიკური სვეტებისა – სადგურების უფროსებს; 

სასიგნალო ხელსაწყოების სალოკომოტივო, სავაგონო, სალიანდაგო და სხვა 

მეურნეობების ლიანდაგებზე – შესაბამისი ქვედანაყოფების უფროსებს. 

სადგურის ლიანდაგებზე სასიგნალო ხელსაწყოების მოწყობილობათა განათების 

ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფა ეკისრებათ ელექტრომომარაგების დისტანციებს. 

6.56. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციის მუშაკები მოვალენი არიან 

უზრუნველყონ შუქნიშნებისა და სამარშრუტო მაჩვენებლების სიგნალების მუდმივი 

ნორმალური ხილვადობა. 

შუქნიშნების ჩვენებათა ხილვადობა უნდა შეამოწმოს ლიანდაგიდან 

ელექტრომექანკოსმა შუქნიშნის ყოველი ნათურის შეცვლის შემდეგ. 

სიგნალების ხილვადობა სადგურისა და გადასარბენის მთავარ ლიანდაგებზე უნდა 

შეამოწმოს ლოკომოტივიდან უფროსმა ელექტრომექანიკოსმა თვეში ერთხელ მაინც და 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის უფროსმა - სამ თვეში ერთხელ მაინც. 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციისა და სალოკომოტივო  დეპოს 

უფროსებმა ან მათმა მოადგილეებმა კვარტალში ერთხელ მაინც უნდა შეამოწმონ 

ლოკომოტივიდან ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციისა და რადიოკავშირის 

მუშაობა. 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციისა და სამატარებლო რადიოკავშირის 

მოქმედებას პერიოდულად ამოწმებს ვაგონ-ლაბორატორია შედეგების დოკუმენტირებული 

რეგისტრაციით გრაფიკის მიხედვით, რომელსაც ამტკიცებენ სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის სამსახურისა და სალოკომოტივო  მეურნეობების უფროსები. 

შემოწმების შედეგებს ერთობლივად განიხილავენ სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის და სალოკომოტივო მეურნეობის სამსახურები.       სარჩევში დაბრუნება 
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6.57. ლიანდაგის, სცბ-ს, ელექტრომომარაგებისა და მოძრავი შემადგენლობის 

მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების წესსა და მოვლა-შენახვის ნორმებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფს ელექტრული სარელსო წრედების შეუფერხებელ მუშაობას, ადგენს 

საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

6.58. მუშაკებს, რომლებიც სარგებლობენ სცბ-ს და კავშირგაბმულობის 

მოწყობილობებით, შესწავლილი უნდა ქონდეთ ამ მოწყობილობებით სარგებლობის წესი და 

მათი ცოდნა უნდა შემოწმდეს. 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციის უფროსი უზრუნველყოფს იმ სხვა   

სამსახურების მუშაკთა სწავლებას, რომლებიც სარგებლობენ სცბ-სა და კავშირგაბმულობის 

მოწყობილობებით. 

ამ მოწყობილობათა შესწავლისა და ცოდნის პერიოდული შემოწმებისათვის პასუხისმგებელია 

ყოველი უფროსი თავისი ხელქვეითი მუშაკების მიმართ. 
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                                               თავი 7                               სარჩევში დაბრუნება 

რკინიგზის ელექტრომომარაგების 

ნაგებობანი და მოწყობილობანი 

 

7.1. ელექტრომომარაგების მოწყობილობებმა უნდა უზრუნველყოს საიმედო 

ელექტრომომარაგება: 

ელექტრომოძრავი შემადგენლობისა მატარებელთა მოძრაობისათვის ნორმით 

დადგენილი წონით, სიჩქარით და მათ შორის ინტერვალით მოძრაობის საჭირო ოდენობისას; 

სცბ-ს, კავშირგაბმულობის და გამოთვლითი ტექნიკის მოწყობილობების, როგორც I 

კატეგორიის ელექტროენერგიის მომხმარებლებისა. რკინიგზის გენერალური დირექტორის 

ნებართვით, გადაკეთების დამთავრებამდე დასაშვებია ამ მოწყობილობათა 

ელექტრომომარაგება განხორციელდეს როგორც II კატეგორიის მომხმარებლისა; 

რკინიგზის ტრანსპორტის სხვა მომხმარებლებისა საქართველოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული კატეგორიის თანახმად. 

ავტომატური და ნახევრადავტომატური ბლოკირების ელექტრომომარაგების 

სააკუმულატორო რეზერვის არსებობისას იგი მუდამ მზად უნდა იყოს და უზრუნველყოფდეს 

ცვლადი დენის წყაროს გამორთვის შემთხვევაში სცბ-ს და გადასასვლელის სიგნალიზაციის 

მოწყობილობათა შეუფერხებელ მუშაობას არანაკლებ 8 საათის განმავლობაში, იმ პირობით, 

რომ წინა 36 საათის განმავლობაში ელექტროკვება არ იყო გამორთული. 

ავტომატური და ნახევრადავტომატური ბლოკირების ელექტრომომარაგების ძირითადი 

სისტემიდან სარეზერვოზე ან პირიქით, სარეზერვოდან ძირითად სისტემაზე გადასვლის დრო 

1.3 წამს არ უნდა აღემატებოდეს. 

საიმედო ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფისათვის უნდა ხორციელდებოდეს 

ელექტრომომარაგების ნაგებობათა და მოწყობილობათა მდგომარეობის პერიოდული 

კონტროლი, მათ პარამეტრებს ზომავდეს ვაგონ-ლაბორატორიები, დიაგნოსტიკის 

ხელსაწყოები და წარმოებდეს საგეგმო სარემონტო სამუშაოები. 

7.2. ელექტრომოძრავი შემადგენლობის დენმიმღებზე ძაბვის დონე უნდა იყოს 

არანაკლებ 21 კვ. ცვლადი დენის დროს,   არანაკლებ 2,7 კვ  - მუდმივი დენის დროს და არა 

უმეტეს 29 კვ.ცვლადი დენის დროს და 4 კვ. - მუდმივი დენის დროს.  
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ცალკეულ უბნებზე საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით 

დასაშვებია ძაბვის დონე ცვლადი დენის დროს არანაკლებ 19 კვ. ცვლადი დენის დროს, 2,4 კვ - 

მუდმივი დენის დროს. 

ცვლადი დენის ნომინალური ძაბვა სცბ-ს მოწყობილობებზე უნდა იყოს 115, 230 ან 380 

ვოლტი. ნომინალური ძაბვის აღნიშნული სიდიდეებიდან გადახრები დასაშვებია შემცირების 

მხრივ არა უმეტეს 10%, ხოლო გადიდების მხრივ – არაუმეტეს 5%. 

7.3. ელექტრომომარაგების მოწყობილობები დაცული უნდა იყოს მოკლე ჩართვების 

დენებისაგან, გადამეტებული ძაბვისა და დადგენილ ნორმებზე მეტი გადატვირთვისაგან. 

მიწისქვეშა ლითონკონსტრუქციები და ნაგებობანი (მილსადენები, კაბელები და სხვა), 

აგრეთვე ლითონისა და რკინაბეტონის ხიდები, გზაგამტარები, საკონტაქტო ქსელის 

საყრდენები, შუქნიშნები, ჰიდროონკანები და სხვ, რომლებიც განლაგებულია რკინიგზის 

მუდმივი დენით ელექტროფიცირებული ხაზების რაიონში, დაცული უნდა იყოს 

ელექტროკოროზიისაგან. 

მუდმივი დენით ელექტროფიცირებული ხაზების წევის ქვესადგურები, აგრეთვე 

ელექტრომოძრავი შემადგენლობა დაცული უნდა იყოს საკონტაქტო ქსელში იმ დენების 

შეღწევისაგან, რომლებიც არღვევს სცბ-ს და კავშირგაბმულობის მოწყობილობათა ნორმალურ 

მუშაობას. 

7.4. რელსის თავის ზედა დონიდან საქონტაქტო სადენის საკიდრის სიმაღლე 

გადასარბენებზე და სადგურებში უნდა იყოს არანაკლებ 5750 მმ. ხოლო გადასასვლელებზე – 

6000 მმ. 

განსაკუთრებულ შემთხვევაში არსებულ ხაზებზე სადგურების ლიანდაგებზე 

განლაგებულ ხელოვნურ ნაგებობათა ფარგლებში, სადაც გათვალისწინებული არ არის 

მოძრავი შემადგენლობის გაჩერება, აგრეთვე გადასარბენებზე საქართველოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის ნებართვით ეს მანძილი შეიძლება შემცირდეს 5675 მმ-მდე ცვლადი დენით 

ელექტროფიცირებულ ხაზებზე და 5550 მმ-მდე – მუდმივი დენით ელექტროფიცირებულ 

ხაზებზე. 

საკონტაქტო სადენის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 6800 მმ-ს. 

7.5. ხელოვნური ნაგებობების ფარგლებში მანძილი ძაბვის ქვეშ მყოფი დენმიმღებისა და 

საკონტაქტო ქსელის დენშემცველი ელემენტებიდან ნაგებობათა და მოძრავი შემადგენლობის 

დამიწებულ ნაწილამდე უნდა იყოს არანაკლებ 200 მმ. მუდმივი დენით ელექტროფიცირებულ 

ხაზებზე და არანაკლებ 350 მმ - ისა - ცვლადი დენით ელექტროფიცირებულ ხაზებზე. 

საგანგებო შემთხვევაში არსებულ ხელოვნურ ნაგებობებზე აღნიშნული მანძილების 

შემცირება დაიშვება რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით. 
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7.6. გადასარბენებზე და სადგურებში საკონტაქტო ქსელის ღერძიდან საყრდენების შიგა 

კიდემდე მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 3100 მმ. 

ნათხარებში საყრდენი უნდა დაიდგას კიუვეტების ფარგლებს გარეთ. 

განსაკუთრებით ძლიერ თოვლნამქერიან ნათხრებში (გარდა კლდოვანისა) და მათგან 

გამოსასვლელებზე (100 მ. სიგრძეზე) მანძილი განაპირა ლიანდაგის ღერძიდან საკონტაქტო 

ქსელის საყრდენების შიგა კიდემდე უნდა იყოს არანაკლებ 5700 მმ. ასეთი ადგილების ნუსხას 

განსაზღვრავს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

არსებულ ხაზებზე მათ რეკონსტრუქციამდე, აგრეთვე განსაკუთრებით მძიმე პირობებში 

ახლად ელექტროფიცირებულ ხაზებზე მანძილი ლიანდაგის ღერძიდან საყრდენების შიგა 

კიდემდე შეიძლება იყოს სადგურებში არანაკლებ 2450 მმ. და გადასარბენებზე არანაკლებ - 

2750 მმ-ისა. 

ყველა ჩამოთვლილი ზომა დაწესებულია ლიანდაგის სწორი უბნებისათვის. მრუდე 

უბნებზე ეს მანძილები უნდა იზრდებოდეს საკონტაქტო ქსელის საყრდენებისათვის 

დადგენილი საგაბარიტო გაგანიერების შესაბამისად. 

საკონტაქტო ქსელის საჰაერო ხაზების საყრდენებისა და შუქნიშნების, აგრეთვე 

სასიგნალო ნიშნების ურთიერთგანლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს სიგნალების, სასიგნალო 

მაჩვენებლებისა და ნიშნების კარგ ხილვადობას. 

7.7. ყველა ლითონის ნაგებობა (ხიდები, გზაგამტარები, საყრდენები), რომლებზეც 

მაგრდება საკონტაქტო ქსელის ელემენტები, საკონტაქტო ქსელის სამაგრის დეტალები 

რკინაბეტონის საყრდენებზე, რკინაბეტონის და არალითონურ ხელოვნურ ნაგებობებზე, 

აგრეთვე ცალკე მდგომი ლითონის კონსტრუქციები (ჰიდროონკანები, შუქნიშნები, ხიდებისა 

და გზაგამტარების ელემენტები და სხვა), რომლებიც განლაგებულია ძაბვის ქვეშ მყოფი 

საკონტაქტო ქსელის ნაწილებისაგან 5 მ-ზე ნაკლებ მანძილზე, უნდა იყოს დამიწებული ან 

უნდა იყოს აღჭურვილი დამცავი გამომრთავი მოწყობილობებით, თუ ნაგებობებსა და 

კონსტრუქციებში მოხვდა მაღალი ძაბვა. 

უნდა დამიწდეს აგრეთვე ცვლადი დენის საკონტაქტო ქსელის გავლენის ზონაში 

განლაგებული ყველა ლითონის ნაგებობა, რომლებზეც შეიძლება წარმოიშვას საშიში ძაბვა. 

გზაგამტარებსა და საქვეითო ხიდებზე, რომლებიც განლაგებულია 

ელექტროფიცირებული ლიანდაგების ზემოთ, უნდა დაიდგას მცველი ფარები და დაიგოს 

მთლიანი ნაფენი ადამიანთა გასასვლელ ადგილებში ძაბვის ქვეშ მყოფი საკონტაქტო ქსელის 

ნაწილების შემოსაზღუდავად. 
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7.8. ავტობლოკირების ხაზებისა და 1000 ვოლტზე მეტი ძაბვის გრძივი 

ელექტრომომარაგების ხაზების საკონტაქტო ქსელი დაყოფილი უნდა იყოს უბნებად 

(სექციებად) საჰაერო შუალედების (მაიზოლირებელი შეუღლებების), ნეიტრალური 

ჩანართების, სასექციო და შეჭრილი იზოლატორების გამთიშების მეშვეობით. 

საკონტაქტო ქსელის საყრდენებს ან ფარებს, რომლებიც დადგმულია საჰაერო 

შუალედების საზღვრებზე, უნდა ჰქონდეს განმასხვავებელი შეფერილობა. ამ საყრდენებსა ან 

ფარებს შორის აწეულ დენმიმღებიანი ელექტრომოძრავი შემადგენლობის გაჩერება 

აკრძალულია. 

7.9. საკონტაქტო ქსელის, ავტობლოკირების ხაზების და გრძივი ელექტრომომარაგების 

ხაზებზე კვების და სექციონირების სქემა უნდა დაამტკიცოს რკინიგზის გენერალურმა 

დირექტორმა. ამ სქემიდან ამონახაზები  შედის სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

7.10. ელექტროდეპოს და საეკიპირებო მოწყობილობების, აგრეთვე იმ ლიანდაგების 

საკონტაქტო ქსელის გამთიშების გადართვას, სადაც ისინჯება ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობის სახურავზე განლაგებული მოწყობილობები, აწარმოებენ სალოკომოტივო  

დეპოს მუშაკები. დანარჩენი გამთიშების გადართვა ხდება მხოლოდ ელექტროდისპეტჩერის 

ბრძანებით. 

ხელით მართვის გამთიშების ამძრავები დაკეტილი უნდა იყოს საკეტებით. 

საკონტაქტო ქსელის გამთიშების გადართვის, აგრეთვე ავტობლოკირებისა და 

ელექტრომომარაგების გრძივი ხაზების ამომრთველების და გამთიშების გადართვის, 

გამთიშების დაკეტილი ამძრავების საკეტების შენახვის წესს, რომელიც უზრუნველყოფს 

შეუფერხებელ ელექტრომომარაგებასა და სამუშაოთა წარმოების უსაფრთხოებას, 

ამტკიცებს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

ელექტროდისპეტჩერის ბრძანებით გამთიშებისა და ამომრთველების გადართვა 

შეუძლიათ სხვა   სამსახურის მუშაკებს, რომლებმაც გაიარეს სწავლება. 

7.11. 1000 ვოლტზე მეტი ძაბვის ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზების ქვედა 

წერტილიდან მიწის ზედაპირამდე ჩაკიდულობის მაქსიმალური ისრისას მანძილი უნდა იყოს 

არანაკლებ: 

გადასარბენებზე – 6,0 მ-ისა; 

მათ შორის ძნელად მისადგომ ადგილებში – 5,0 მ-ისა; 

საავტომობილო გზების გადაკვეთაზე, სადგურებში და დასახლებულ პუნქტებში – 7,0 მ-

ისა. 
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რკინიგზის ლიანდაგების გადაკვეთისას 1000 ვოლტზე მეტი ძაბვის საჰაერო 

ელექტროგადამცემი ხაზების სადენების ქვედა წერტილიდან არაელექტროფიცირებული 

ლიანდაგების რელსის თავის ზედა დონემდე მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 7,5 მ. 

ელექტროფიცირებულ ხაზებზე ეს მანძილი საკონტაქტო ქსელის სადენებამდე დადგენილი 

უნდა იყოს გადაკვეთილი ხაზების დონის მიხედვით ელექტროდანადგარების მოწყობის 

წესებისა და რკინიგზის ტექნიკური პირობების შესაბამისად. 
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                                           თავი 8                         სარჩევში დაბრუნება 

ნაგებობათა და მოწყობილობათა 

შემოწმება და მათი შეკეთება 

 

ნაგებობათა და მოწყობილობათა შემოწმება 

 

8.1. ნაგებობები, მოწყობილობები და სასამსახურო ტექნიკური შენობები უნდა 

შეამოწმონ მუშაკებმა, რომლებიც უშუალოდ ემსახურებიან მათ, აგრეთვე სადგურების, 

დეპოების, დისტანციების ან იმ უბნების უფროსებმა, რომელთა განმგებლობაშია ეს ნაგებობანი 

და მოწყობილობანი წესის შესაბამისად და შესაბამისი დებულებებით და ინსტრუქციებით 

დადგენილ ვადებში. 

საისრე გადამყვანებს მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე, გარდა ამისა, თვეში 

ერთხელ მაინც ამოწმებს სადგურის უფროსი რკინიგზის ოსტატთან და სცბ-ს 

ელექტრომექანიკოსთან ერთად. 

შემოწმების შედეგები და აღმოჩენილ უწესრიგობათა აღმოსაფხვრელად საჭირო 

ღონისძიებანი შეტანილი უნდა იყოს შემოწმების სპეციალურ ჟურნალში, რომელშიც აგრეთვე 

აღინიშნება უწესრიგობათა აღმოფხვრისა და დასახულ ღონისძიებათა შესრულების ვადები. 

8.2. რკინიგზის   სამსახურებისა და რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსები და სახაზო საწარმოთა უფროსები სისტემატურად უნდა ამოწმებდნენ საქვეუწყებო 

განაყოფებში მეურნეობების მდგომარეობას, შრომის დისციპლინის დაცვას და 

ახორციელებდნენ საჭირო ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ყველა ნაგებობისა და 

მოწყობილობის წესივრულ მდგომარეობაში შენახვის სამუშაო ტექნოლოგიის შესრულებას, 

მოძრაობის უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვას. 

ასეთი შემოწმების მოწყობის წესს ნაგებობების, მოწყობილობების, სასამსახურო-

ტექნიკური შენობების გასინჯვით და მათ პერიოდულობას ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი. უშუალოდ რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა შემოწმება უნდა მოაწყოს 

წელიწადში ერთხელ მაინც, ხოლო რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსმა -

წელიწადში ორჯერ მაინც. 
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ნაგებობათა და მოწყობილობათა შეკეთება 

 

8.3. ნაგებობათა და მოწყობილობათა შეკეთება უნდა წარმოებდეს მოძრაობის 

უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფის პირობით, როგორც წესი, 

მატარებლების მოძრაობის გრაფიკის დაურღვევლად. 

დიდი მოცულობის შესაკეთებელი და სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად 

მატარებლების მოძრაობის გრაფიკში გათვალისწინებული უნდა იყოს ფანჯრები და 

მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ამ სამუშაოებით გამოწვეული სიჩქარის შეზღუდვები. 

ლიანდაგის, ხელოვნური ნაგებობების, საკონტაქტო ქსელისა და სცბ-ს მოწყობილობების 

მიმდინარე შენახვის სამუშაოების შესასრულებლად უნდა მიეცეს მატარებელთა მოძრაობის 

გრაფიკით გათვალისწინებული 1-2 საათის ხანგრძლივობის ტექნოლოგიური ფანჯრები, 

მანქანების კომპლექსით, სპეციალიზებული ბრიგადების და მექანიზებული კოლონების მიერ 

ამ სამუშაოთა წარმოებისას კი 3-4 სთ-ის ხანგრძლივობის ტექნოლოგიური ფანჯრები 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის, სცბ-ს, კავშირგაბმულობისა და სხვა ნაგებობათა და 

მოწყობილობათა სარემონტო სამუშაოები, რომლების სრულდება მატარებლების მოძრაობის 

გრაფიკით გაუთვალისწინებული დროის პერიოდში, როგორც წესი, უნდა წარმოებდეს 

გადასარბენის დაუკეტავად. 

თუ ამ სამუშაოების შესრულება იწვევს მოძრაობის შეწყვეტის საჭიროებას, მაშინ მათი 

დაწყებისა და დამთავრების ზუსტ ვადას ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსი სამუშაოთა ხელმძღვანელთან ერთად და შეთანხმებული უნდა იყოს გადაზიდვის 

სამსახურის უფროსთან. 

მოძრაობის შეწყვეტის გამომწვევ სამუშაოთა წარმოების პერიოდისათვის, აგრეთვე იმ 

სამუშაოების საწარმოებლად, რომლებისათვისაც მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებულია 

ფანჯრები, სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა დაამყაროს მუდმივი (ტელეფონით ან 

რადიოთი) კავშირი სამატარებლო დისპეტჩერთან. 

იმ უბნებზე, სადაც ფანჯრები მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკით 

გათვალისწინებულია დღე-ღამის ბნელ პერიოდში, სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა 

უზრუნველყოს სამუშაოთა წარმოების ადგილის განათება. 

8.4. მახარისხებელი გორაკების მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის მოწყობილობების, 

ლიანდაგებისა და გორაკების სხვა ნაგებობათა და მოწყობილობათა ტექნიკური 

მომსახურებისა და რემონტისათვის წარმოდგენილ უნდა იყოს 0,7 – 1,5 საათის ხანგრძლიობის 

ტექნოლოგიური ფანჯრები, რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ გათვალისწინებული 

წესის შესაბამისად.                                   სარჩევში დაბრუნება 
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8.5. გადასარბენზე და სადგურებში მოძრაობისათვის ყოველგვარი დაბრკოლება 

(ადგილი, რომელიც გაჩერებას მოითხოვს), აგრეთვე მოძრაობისათვის სახიფათო სამუშაოთა 

წარმოების ადგილი, რომელიც მოითხოვს გაჩერებას ან სიჩქარის შემცირებას, დაცული უნდა 

იყოს სიგნალებით ორივე მხრიდან და მიუხედავად იმისა, მოელიან მატარებელს (სამანევრო 

შემადგენლობას) თუ არა. 

აკრძალულია: 

სამუშაოთა დაწყება მოძრაობისათვის სახიფათო დაბრკოლების ან სამუშაოთა 

წარმოების ადგილის სიგნალებით შემოზღუდვამდე. 

დაბრკოლების ან სამუშაოთა წარმოების ადგილის შემომზღუდავი სიგნალების მოხსნა 

დაბრკოლების აღმოფხვრამდე, სამუშაოების მთლიანად დამთავრებამდე, აგრეთვე ლიანდაგის, 

საკონტაქტო ქსელის მდგომარეობისა და გაბარიტის დაცვის შემოწმებამდე. 

დაბრკოლებისა და სამუშაოთა წარმოების ადგილების შემოზღუდვის წესს ადგენს 

რკინიგზაზე სიგნალიზაციის ინსტრუქცია. 

8.6. ლიანდაგზე სამუშაოთა წარმოების ადგილის შემომზღუდველი სიგნალების 

დასაყენებლად და დასაცავად სამუშაოთა ხელმძღვანელი გამოყოფს სიგნალისტებს ბრიგადის 

მუშაკებიდან, რომელთაც ჩაბარებული აქვთ შესაბამისი გამოცდები, სიგნალისტებს უნდა 

ეხუროთ ქუდები, რომლებიც განსხვავდება სარკინიგზო ტრანსპორტის სხვა მუშაკთა 

ქუდებისაგან. 

ლიანდაგზე გაშლილი ფრონტით სამუშაოთა წარმოებისას, აგრეთვე მცირე რადიუსის 

მრუდე უბნებზე, ნათხარებსა და სხვა ადგილებში, სადაც სიგნალების ცუდი ხილვადობაა და 

მატარებლების ინტენსიური მოძრაობის უბნებზე სამუშაოთა ხელმძღვანელი მოვალეა 

დაამყაროს კავშირი (ტელეფონით ან რადიოთი) იმ მუშაკებთან, რომლებიც სამუშაოთა 

ადგილის შემომზღუდველ სიგნალებთან იმყოფებიან. სიგნალისტები და სამუშაოთა 

ხელმძღვანელები უნდა ატარებდნენ ულტრამოკლეტალღოვანი (უმტ) დიაპაზონის 

რადიოსადგურებს. სამუშაოთა წარმოების ადგილების კავშირგაბმულობით უზრუნველყოფის 

წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

8.7. სადგურის ლიანდაგებზე აკრძალულია ისეთ სამუშაოთა წარმოება, რომლებიც 

მოითხოვს გაჩერების ან სიჩქარის შემცირების სიგნალებით შეზღუდვას, თუ არ არის 

სადგურის მორიგის თანხმობა და თუ სამუშაოთა ხელმძღვანელმა არ გააკეთა წინასწარი 

ჩანაწერი ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო 

ქსელის მოწყობილობების შემოწმების ჟურნალში. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით 

აღჭურვილ უბნებზე ასეთი სამუშაოები უნდა სრულდებოდეს აღნიშნული წესით, მაგრამ 

მხოლოდ სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით. საკონტაქტო ქსელზე ძაბვის მოხსნით, 

მაგრამ ლიანდაგისა და ხელოვნური ნაგებობების მთლიანობის დაურღვევლად ასეთ 

სამუშაოთა წარმოებისას, აგრეთვე 

სარჩევში დაბრუნება 
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მოულოდნელად წარმოშობილ უწესივრობათა აღმოსაფხვრელად სამუშაოთა შესრულებისას 

ჩანაწერი სამუშაოთა დაწყებისა და დამთავრების შესახებ შეიძლება შეიცვალოს ამავე 

ჟურნალში რეგისტრირებული ტელეფონოგრამით, რომელსაც სამუშაოთა ხელმძღვანელი 

გადასცემს სადგურის მორიგეს (დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის უბნებზე – სამატარებლო 

დისპეტჩერს). 

სამუშაოთა დამთავრების შემდეგ მოწყობილობების ამოქმედებას ახდენს სადგურის 

მორიგე ლიანდაგების, საისრე გადამყვანების, სცბ-ს, კავშირგაბმულობისა და საკონტაქტო 

ქსელის მოწყობილობების შემოწმების ჟურნალში სამუშაოთა ხელმძღვანელის ჩანაწერის ან 

ამავე ჟურნალში რეგისტრირებული ტელეფონოგრამის საფუძველზე, რომელიც გადაეცემა 

სადგურის მორიგეს და შემდგომ ხელს აწერს პირადად სამუშაოთა ხელმძღვანელი. 

8.8. სამუშაოთა საწარმოებლად გადასარბენის დაკეტვა ერთლიანდაგიან უბნებზე, ხოლო 

ორლიანდაგიან ან მრავალლიანდაგიან უბანზე ერთი ან რამდენიმე ლიანდაგის დაკეტვა ხდება 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით,  გადაზიდვის სამსახურის უფროსთან 

შეთანხმებით, თუ დაკეტვა არ იწვევს მეზობელი ქვეყნის რკინიგზასთან მოძრაობის 

დადგენილი ზომების შეცვლას. თუ ასეთი დაკეტვა იწვევს მოძრაობის დადგენილი ზომების 

შეცვლას მეზობელი ქვეყნის რკინიგზაზე, დაკეტვის ნებართვა შეიძლება მისცეს რკინიგზის 

გენერალურმა დირექტორმა მეზობელი ქვეყნის რკინიგზის უფროსთან შეთანხმებით. 

8.9. ერთლიანდაგიან უბნებზე გადასარბენის, ხოლო ორლიანდაგიან ან 

მრავალლიანდაგიან უბანზე ერთი ან რამდენიმე ლიანდაგის მოსალოდნელი დაკეტვის 

შესახებ რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსმა სამუშაოთა სათანადო 

ხელმძღვანელებს უნდა შეატყობინოს არა უგვიანეს ერთი დღე-ღამით ადრე. 

გადასარბენის ან ლიანდაგის დაკეტვა და გახსნა ხდება სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებით სამუშაოების დაწყების წინ და დამთავრების შემდეგ. 

აკრძალულია სამუშაოების დაწყება, სანამ სამუშაოთა ხელმძღვანელი არ მიიღებს 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებას (წერილობითი შეტყობინების, ტელეფონოგრამის ან 

ტელეგრამის ფორმით) იმის შესახებ, რომ გადასარბენი ან ლიანდაგები დაკეტილია და სანამ 

სამუშაოთა ადგილი შემოზღუდული არ იქნება სიგნალებით. 

8.10. გადასარბენების ან ლიანდაგების გახსნა ხდება მას შემდეგ, რაც სალიანდაგო 

დისტანციის უფროსი ან მის მიერ რწმუნებული მუშაკი თანამდებობით არანაკლები 

რკინიგზის ოსტატისა, წერილობით, ტელეფონოგრამით ან ტელეგრამით შეატყობინებს, რომ 

სალიანდაგო სამუშაოები ან სამუშაოები ხელოვნურ ნაგებობებზე დამთავრდა, რომ არ არის 

დაბრკოლებანი მატარებლების შეუფერხებელი და უსაფრთხო მოძრაობისათვის მიუხედავად 

იმისა, თუ რომელი ორგანიზაცია ასრულებდა ამ სამუშაოებს. 

სცბ-ს და კავშირგაბმულობის ან ელექტრომომარაგების არსებული მოწყობილობების 

მოქმედების აღდგენა ხდება მას შემდეგ, რაც შესაბამისად სცბ-ს და კავშირგაბმულობის  

უფროსი ელექტრომექანიკოსისაგან ან ელექტროდისპეტჩერისაგან მიღებული იქნება 
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                                  მოძრავი შემადგენლობა    სარჩევში დაბრუნება 

თავი 9 

ზოგადი მოთხოვნები 

9.1. მოძრავი შემადგენლობა დროულად უნდა გადიოდეს გეგმიან-მაფრთხილებელ 

სახეობათა რემონტს, ტექნიკურ მომსახურებას და ექსპლუატაციისას იყოს მოწესრიგებულ 

მდგომარეობაში, რაც უზრუნველყოფს მის შეუფერხებელ მუშაობას, უსაფრთხო მოძრაობასა 

და ტექნიკურ უსაფრთხოებას. 

მოძრავი შემადგენლობის უწესივრობათა გამოვლენის თავიდან აცილება და სამსახურის 

დადგენილი ვადების უზრუნველყოფა მთავარი უნდა იყოს იმ პირთა მუშაობაში, რომლებიც 

პასუხს აგებენ მისი ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტისათვის. 

სამგზავრო ვაგონებს შეუძლიათ იარონ მატარებლებში არ უმეტეს 120 კმ/სთ სიჩქარით. 

დამატებითი მოთხოვნები მოძრავი შემადგენლობისადმი, რომელიც სამგზავრო 

მატარებლებში დადის 140 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, დადგენილია საქართველოს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციით. 

9.2. ახლად მშენებარე მოძრავი შემადგენლობის ტიპები და ძირითადი მახასიათებლები 

მტკიცდება რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესით. 

ახლად მშენებარე მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკურ დათვალიერებას ამტკიცებს 

მიმწოდებელი, რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, ხოლო კვანძებისა და 

დეტალების ნახაზებსა და ტექნიკურ პირობებს – რკინიგზის შესაბამის  სამსახურებთან 

შეთანხმებით. 

9.3. ვაგონების ყველა ელემენტი სიმტკიცით, მდგრადობით და ტექნიკური 

მდგომარეობით უნდა უზრუნველყოფდეს მატარებლების უსაფრთხო და მდოვრე მოძრაობას 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი მაქსიმალური სიჩქარეებით. 

ახლად მშენებარე ვაგონები უნდა უზრუნველყოფდნენ მატარებლების უსაფრთხო და 

მდოვრე მოძრაობას შესაბამისი კატეგორიების მატარებლების მომსახურებისათვის 

განკუთვნილი პერსპექტიული ლოკომოტივების მაქსიმალური კონსტრუქციული 

სიჩქარეებით. 

ვაგონები, რომლებსაც არ აქვთ გადასასვლელი ბაქნები, აღჭურვილი უნდა იყოს 

სპეციალური საფეხურებითა და სახელურებით. 

სარჩევში დაბრუნება 



61 

 

9.4. საექსპლუატაციოდ მიღებული მოძრავი შემადგენლობის ძირითადი კვანძების 

კონსტრუქციაში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ რკინიგზის შესაბამისი 

სამსახურების ნებართვით. 

9.5. მოძრავი შემადგენლობა უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმწიფო სტანდარტებით 

დადგენილ მოძრავი შემადგენლობის გაბარიტის მოთხოვნებს. 

9.6. ახლად აშენებული, აგრეთვე კაპიტალური შეკეთება გავლილი მოძრავი 

შემადგენლობა რკინიგზაზე საექსპლუატაციოდ გადაცემამდე უნდა გამოიცადოს და მიღებულ 

იქნას მიმწოდებელი ქარხნიდან რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესით. 

9.7. მოძრავი შემადგენლობის თითოეულ ერთეულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი 

განმასხვავებელი მკაფიო ნიშნები და წარწერები: სახელმწიფო ღერბი (ლოკომოტივებსა და 

სამგზავრო ვაგონებზე), რკინიგზის ნიშანი, რკინიგზის ინიციალები (ვაგონების გარდა), 

ნომერი (სამგზავრო და სატვირთო ვაგონებისათვის შეიცავს მიწერის რკინიგზის კოდს), 

დამამზადებელ ქარხანაში აგების თარიღისა და ადგილის აღნიშვნით, დადგენილ სახეობათა 

რემონტის წარმოების თარიღი და ადგილი, ტარის წონა (გარდა ლოკომოტივებისა). გარდა 

ამისა უნდა ჰქონდეს შემდეგი წარწერები: ლოკომოტივებსა და ძრავავაგონიან მოძრავ 

შემადგენლობას – კონსტრუქციული სიჩქარე, სერია, მიწერის დეპოს დასახელება, ცხრილები 

და წარწერები რეზერვუარების, საკონტროლო ხელსაწყოებისა და ქვაბების შესახებ; სამგზავრო 

ვაგონებსა და ძრავავაგონიან მოძრავ შემადგენლობას – ადგილების რაოდენობა; სატვირთო 

ვაგონებს – ტვირთამწეობა; ორთქმავლების ტენდერებზე აღნიშნული უნდა იყოს მიწერის 

რკინიგზა, სერია, ნომერი და ინიციალები. 

სხვა ნიშნები და წარწერები მოძრავ შემადგენლობას უკეთდება რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესით. 

9.8. თითოეულ ლოკომოტივს, ვაგონსა და ძრავავაგონიან მოძრავი შემადგენლობის 

ერთეულს უნდა ჰქონდეს ტექნიკური პასპორტი, რომელიც შეიცავს უმნიშვნელოვანეს 

ტექნიკურ და საექსპლუატაციო მაჩვენებლებს. 

9.9. ლოკომოტივები და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა აღჭურვილი უნდა 

იყოს რადიოსადგურით, სიჩქარის საზომებით რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დადგენილი მაჩვენებელთა რეგისტრაციით, ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით, 

აგრეთვე უნდა აღიჭურვოს უსაფრთხოების სხვა მოწყობილობებითაც რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი ნუსხისა და წესის შესაბამისად. 

სამგზავრო ლოკომოტივები აღჭურვილი უნდა იყოს ელექტროპნევმატიკური 

დამუხრუჭების მართვის მოწყობილობებით, სატვირთო მატარებლების ლოკომოტივები კი 

სამუხრუჭო მაგისტრალის მთლიანობის საკონტროლო მოწყობილობებით. 
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ძრავავაგონიანი მატარებლის მართვის თითოეულ პულტს უნდა ჰქონდეს ავტომატური 

გაჩერების მოწყობილობა იმ შემთხვევისათვის, თუ მემანქანემ უეცრად დაკარგა მატარებლის 

ტარების უნარი. 

სამანევრო ლოკომოტივები აღჭურვილი უნდა იყოს მემანქანის კაბინიდან 

ვაგონებისაგან მათი მოხსნის მოწყობილობებით, ხოლო ლოკომოტივები, რომლებსაც ერთი 

მემანქანე ემსახურება, გარდა ამისა, მართვის მეორე პულტით. 

9.10. სპეციალური მოძრავი შემადგენლობისა და ასაღები მოძრავი ერთეულებისადმი 

ტექნიკურ მოთხოვნებს, აგრეთვე მათი ტექნიკური მომსახურების, რემონტისა და 

ექსპლუატაციის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

            9.11. სხვა უწყებების, საწარმოებისა და ორგანიზაციების კუთვნილი ლოკომოტივები და 

ვაგონები, რომლებიც გამოდიან რკინიგზის საერთო ქსელის ლიანდაგებზე, უნდა 

შეესაბამებოდეს ამ წესების მოთხოვნებს. რკინიგზის საერთო ქსელის ლიანდაგებზე ასეთი 

შემადგენლობის მიმოსვლის წესს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა, ხოლო 

ლოკომოტივების მომიჯნავე სადგურში გასვლის წესს - რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსი. 
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                                              თავი 10                         სარჩევში დაბრუნება 

წყვილთვლები 

10.1. თითოეული წყვილთვალი უნდა აკმაყოფილებდეს წყვილთვლების 

დათვალიერების, შემოწმების, რემონტისა და ფორმირების შესახებ ინსტრუქციით დადგენილ 

მოთხოვნებს და ღერძზე მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს დასმული ნიშნები წყვილთვალის 

ფორმირებისა და სრული შემოწმების დროის და ადგილის შესახებ, აგრეთვე დამღები 

შედგენისას მისი მიღების შესახებ. 

ნიშნები და დამღები ისმება მარკირების წესებით გათვალისწინებულ ადგილებში. 

წყვილთვლები დადგენილი წესის მიხედვით ექვემდებარება დათვალიარებას მოძრავი 

შემადგენლობის ქვეშ, ჩვეულებრივ და სრულ შემოწმებებს, შეგორებისას უნდა 

რეგისტრირდებოდეს შესაბამის ჟურნალში ან პასპორტში. 

10.2. დაუტვირთავი წყვილთვალის თვლების შიგა წახნაგებს შორის მანძილი უნდა იყოს 

1440 მმ. ლოკომოტივებისა და ვაგონებისათვის, რომლებიც დადიან მატარებლებში 120 კმ/სთ-

ზე მეტი და 140 კმ/სთ-მდე სიჩქარით, გადახრები გაზრდისკენ დასაშვებია არა უმეტეს 3 მმ. და 

შემცირებისაკენ – არა უმეტეს 1 მმ. საათში 120 კმ-მდე სიჩქარისას, გადახრები გაზრდისა და 

შემცირებისაკენ დაიშვება არა უმეტეს 3 მმ-ისა. 

10.3. აკრძალულია ისეთი მოძრავი შემადგენლობის საექსპლუატაციოდ გაშვება და 

მატარებელში ჩართვა, რომელსაც ბზარი აქვს წყვილთვალის ღერძის ნებისმიერ ნაწილში ან 

თვლის ფერსოზე, დისკოზე და მორგვზე, წყვილთვალის ქიმის მახვილი დაბოლოება, აგრეთვე 

წყვილთვლების შემდეგი ცვეთისა და დაზიანებისას, რომლებიც არღვევს ლიანდაგისა და 

მოძრავი შემადგენლობის ნორმალურ თანამოქმედებას: 

ა) საათში 120 კმ-ზე მეტი და 140 კმ-მდე სიჩქარით მოძრაობისას ლოკომოტივების, 

ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობისა და სამგზავრო ვაგონების გორვის წრეზე 5 მმ-ზე 

მეტი ცვეთა (ცოცია); 

ქიმის 33 მმ-ზე მეტი ან 28 მმ-ზე ნაკლები სისქე ლოკომოტივებისათვის 30 მმ. სიმაღლის 

ქიმის წვეროდან 20 მმ. მანძილზე გაზომვისას, ხოლო 28 მმ. სიმაღლის ქიმის მქონე მოძრავი 

შემადგენლობისათვის – ქიმის წვეროდან 18 მმ. მანძილზე გაზომვისას. 

ბ) საათში 120 კმ-მდე სიჩქარით მოძრაობისას: 

გორვის წრეზე ლოკომოტივებისათვის, აგრეთვე ძრავავაგონიანი მოძრავი 

შემადგენლობისა და სამგზავრო ვაგონებისათვის შორი მიმოსვლის მატარებლებში 7 მმ-ზე 

მეტი ცვეთა, ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობისა და სამგზავრო ვაგონებისათვის  

სარჩევში დაბრუნება 



64 

 

ადგილობრივ და საგარეუბნო მიმოსვლის მატარებლებში – 8 მმ-ზე მეტი, 

რეფრიჟერატორული და სატვირთო ვაგონებისათვის – 9 მმ-ზე მეტი ცვეთა;    

ქიმის 33 მმ-ზე მეტი ან 25 მმ-ზე ნაკლები სისქე ლოკომოტივებისათვის - 30 

მილიმეტრიანი სიმაღლის ქიმის წვეროდან 20 მმ. მანძილზე გაზომვისას, ხოლო 28 მმ. 

სიმაღლის ქიმის მქონე მოძრავი შემადგენლობისათვის – ქიმის წვეროდან 18 მმ. მანძილზე 

გაზომვისას. 

გ) ქიმის 18 მმ-ზე მეტი სიმაღლის ვერტიკალური ჩაჭრა, რომელიც იზომება 

სპეციალური შაბლონით; 

დ) 1 მმ-ზე მეტი ამოცვეთა გორვის ზედაპირზე ლოკომოტივებისათვის, ძრავავაგონიანი 

მოძრავი შემადგენლობისათვის, აგრეთვე ორთქმავლების ტენდერებისათვის და 

ვაგონებისათვის, რომლებსაც აქვთ გორგოლაჭოვანი საბუქსე საკისრები, ხოლო სრიალის 

საკისრებიანი ტენდერებისა და ვაგონებისათვის – 2 მმ-ზე მეტი ცვეთა. 

თუ მსვლელობისას ვაგონს, ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის ძრავიანი ვაგონის 

ან გორგოლაჭოვანი საბუქსე საკისრების მქონე ტენდერების გარდა, აღმოაჩნდა 1 მმ-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 2 მმ. სიღრმის ცვეთა (ამოჭმა), ნებადართულია ასეთი ვაგონის (ტენდერის) 

მატარებლიდან მოუხსნელად (სამგზავროსი – საათში არა უმეტეს 100 კმ. სიჩქარით, 

სატვირთოსი – საათში არა უმეტეს 70 კმ. სიჩქარით) მიყვანა ტექნიკური მომსახურების 

უახლოეს პუნქტამდე, რომელსაც აქვს წყვილთვლების გამოცვლის საშუალებანი. 

თუ ვაგონს, ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის ძრავიანი ვაგონის გარდა, აქვს 2 

მმ-დან 6 მმ-მდე და ლოკომოტივისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის ძრავიან 

ვაგონს 1 მმ-დან 2 მმ-მდე ცვეთა, დასაშვებია მატარებლის უახლოეს სადგურამდე მსვლელობა 

წყვილთვალის გამოსაცვლელად, არა უმეტეს 15 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო შესაბამისად 6 მმ-ზე 

მეტი და 12 მმ-მდე და 2 მმ-ზე მეტი და 4 მმ-მდე ცვეთისას – არა უმეტეს 10 კმ/სთ სიჩქარით. 

თუ ვაგონს და ტენდერს აქვს 12 მმ-ზე მეტი, ლოკომოტივსა და ძრავავაგონიანი მოძრავი 

შემადგენლობის ძრავიან ვაგონს 4 მმ-ზე მეტი ცვეთა ნებადართულია მსვლელობა არა უმეტეს 

10 კმ/სთ სიჩქარით იმ პირობით, თუ უზრუნველყოფილი იქნება წყვილთვლის დაკიდება ან 

გამოირიცხება მისი ბრუნვის შესაძლებლობა. ამასთან ასეთი ლოკომოტივი მატარებლიდან 

უნდა აიხსნას, მუხრუჭის ცილინდრები და დაზიანებული წყვილთვლის წევის 

ელექტროძრავები (ელექტროძრავთა ჯგუფი) უნდა გამოირთოს. 

           სამგზავრო მატარებელში სატვირთო ვაგონების ჩართვისას წყვილთვლების შენახვის 

ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს სამგზავრო ვაგონებისათვის დადგენილ ნორმებს. 
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                                                                      თავი 11                        სარჩევში დაბრუნება 

სამუხრუჭო და ავტოგადასაბმელი 

მოწყობილობანი 

11.1. მოძრავი შემადგენლობა აღჭურვილი უნდა იყოს ავტომატური მუხრუჭებით, 

ხოლო სამგზავრო ვაგონები და ლოკომოტივები, გარდა ამისა, ელექტროპნევმატიკური 

მუხრუჭებით. 

მოძრავი შემადგენლობის ავტომატური მუხრუჭები უნდა აკმაყოფილებდეს 

საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილ მოვლა-შენახვის ნორმებს, მათი 

მოქმედება უნდა იყოს მართვადი და საიმედო ექსპლუატაციის სხვადასხვა პირობებში, 

უზრუნველყოფდეს მდოვრე დამუხრუჭებას, აგრეთვე მატარებლის გაჩერებას ჰაერსადენი 

მაგისტრალის გათიშვისას ან გაწყვეტისას და საჩერებელი ონკანის (სასწრაფო დამუხრუჭების 

ონკანის) გაღებისას. 

მოძრავი შემადგენლობის ავტომატური და ელექტროპნევმატიკური მუხრუჭები უნდა 

უზრუნველყოფდეს მუხრუჭების დაწოლას გორვის ზედაპირზე, რაც იძლევა სასწრაფო 

დამუხრუჭებისას მატარებლის გაჩერების გარანტიას იმ მანძილზე, რომელიც არ აღემატება 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული გაანგარიშების მონაცემებით 

განსაზღვრულ სამუხრუჭო მანძილს. 

11.2. ავტომატური მუხრუჭები უნდა უზრუნველყოფდეს ვაგონების და ტვირთის 

შემადგენლობის სიგრძისა და ლიანდაგის პროფილის მიხედვით დამუხრუჭების სხვადასხვა 

რეჟიმის გამოყენების შესაძლებლობას. 

სამგზავრო ვაგონებსა და ძრავავაგონიან მოძრავ შემადგენლობაში საჩერებელი ონკანები 

იდგმება ტამბურებში, ვაგონების შიგნით და იპლომბება. 

11.3. ლოკომოტივები, სამგზავრო ვაგონები და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა 

აღიჭურვება ხელის მუხრუჭით. სატვირთო ვაგონების ნაწილს რკინიგზის ხელმძღვანელობის 

მიერ დადგენილი ნორმების მიხედვით უნდა ჰქონდეს საჩერებელ ონკანიანი ბაქანი და ხელის 

მუხრუჭი. 

დასაშვებია 1970 წლის 1 იანვრამდე აშენებული საფოსტო და საბარგო ვაგონების 

ექსპლუატაცია, რომლებსაც ხელის მუხრუჭები არ აქვთ. 

მოძრავი შემადგენლობის ხელის მუხრუჭები უნდა აკმაყოფილებდეს მოვლა-შენახვის 

დადგენილ ნორმებს და უზრუნველყოფდეს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დადგენილგაანგარიშებულ სამუხრუჭო დაწოლას.                  სარჩევში დაბრუნება 
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11.4. სამუხრუჭო-ბერკეტიანი გადაცემის ყველა ნაწილს, რომელთა გათიშვამ ან 

ტეხილმა შეიძლება გამოიწვიოს მათი გაბარიტიდან გამოსვლა ან ლიანდაგზე ჩავარდნა, უნდა 

ჰქონდეს მცველი მოწყობილობა. 

11.5. მოძრავი შემადგენლობა აღჭურვილი უნდა იყოს ავტოგადასაბმელებით. 

ავტოგადასაბმელის ღერძის სიმაღლე რელსის თავის ზედა დონიდან უნდა იყოს: 

ლოკომოტივების, სამგზავრო და ცარიელი სატვირთო ვაგონებისა – არა უმეტეს 1080 მმ; 

ლოკომოტივებისა და სამგზავრო ვაგონებისა – არა ნაკლებ 980 მმ-ისა; 

დატვირთული სატვირთო ვაგონებისა - არა ნაკლებ 950 მმ-ისა; 

შეკეთებიდან გამოშვებული მოძრავი შემადგენლობისათვის ავტოგადასაბმელის ღერძის 

სიმაღლეს რელსის თავის ზედა დონიდან ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა და იგი უნდა 

უზრუნველყოფდეს აღნიშნული ნორმების დაცვას ექსპლუატაციისას (უდიდესი ცვეთისა და 

დატვირთვის დროს). 

ავტოგადასაბმელის გრძივ ღერძებს შორის სიმაღლეში სხვაობა დასაშვებია არა უმეტეს: 

სატვირთო მატარებლებში – 100 მმ-ისა; 

ლოკომოტივსა და სატვირთო მატარებლის პირველ დატვირთულ ვაგონს შორის – 110 

მმ-ისა; 

საათში 120 კმ-მდე სიჩქარით მოძრავ სამგზავრო მატარებლებში – 70 მმ-ისა; 

იგივე საათში 121 - 140 კმ. სიჩქარით მოძრავ სამგზავრო მატარებელში – 50 მმ-ისა; 

სამგზავრო მატარებლის პირველ ვაგონსა და ლოკომოტივს შორის – 100 მმ-ისა; 

სამგზავრო მატარებლის ავტოგადასაბმელს უნდა ქონდეს ვერტიკალური 

გადაადგილების შემზღუდველები. 

11.6. ავტოგადასაბმელი მოწყობილობების ტექნიკური მდგომარეობისა და მატარებლის 

შემადგენლობაში ვაგონების სწორი გადაბმისათვის პასუხისმგებელია ვაგონების მსინჯველი, 

რომელიც ტექნიკურად ემსახურება მატარებლის შემადგენლობას გაგზავნის წინ. 

მატარებელზე ვაგონის მიბმისას იმ სადგურებში, სადაც არ არის ვაგონების 

მსინჯველები, აგრეთვე სამანევრო მუშაობისას სწორი გადაბმისათვის პასუხისმგებელია 

მანევრების ხელმძღვანელი. 
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მატარებლის პირველ ვაგონთან ლოკომოტივის სწორი გადაბმისათვის 

პასუხისმგებელია ლოკომოტივის მემანქანე. შემადგენლობიდან სამატარებლო ლოკომოტივის 

ახსნას და შემადგენლობაზე მიბმას (მათ შორის ჰაერსადენი სამუხრუჭო სახელოების გათიშვას, 

ჩამოკიდებას და შეერთებას, ბოლო ონკანების გახსნას და დაკეტვას) უნდა აწარმოებდნენ 

სალოკომოტივო ბრიგადის მუშაკები. 

           ელექტროგათბობით აღჭურვილ სამგზავრო შემადგენლობიდან სამატარებლო 

ლოკომოტივის ახსნას აწარმოებს სალოკომოტივო ბრიგადის მუშაკი – სამატარებლო 

ელექტრომექანიკოსის მიერ მაღალი ძაბვის ვაგონთშორის ელექტრული მაერთებლების 

გათიშვის შემდეგ. გათბობის ელექტრული წრედების გათიშვა ხდება მხოლოდ დენმიმღების 

დაშვების შემდეგ. 
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                                            თავი 12                       სარჩევში დაბრუნება 

მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური 

მომსახურება და შეკეთება 

12.1. აკრძალულია საექსპლუატაციოდ გაიშვას და მატარებლებში მიმოსვლისათვის 

ჩაირთოს მოძრავი შემადგენლობა, რომელსაც აქვს უწესივრობანი, აგრეთვე მატარებლებში იმ 

სატვირთო ვაგონების ჩართვა, რომელთა მდგომარეობა ვერ უზრუნველყოფს გადასაზიდი 

ტვირთის დაცულობას. 

დაუშვებელია მატარებელში ისეთი სამგზავრო ვაგონების ჩართვა, რომლებსაც აქვს 

უწესივრო ელექტროპნევმატიკური მუხრუჭი, გათბობა, ელექტრომოწყობილობა, ვენტილაცია 

და მგზავრების გადაყვანის ნორმალური პირობების დამრღვევი სხვა უწესივრობანი. 

მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მდგომარეობის მოთხოვნებს, აგრეთვე მისი 

ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის წესს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

12.2. მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის სისტემას, 

რემონტთშორისი გარბენის ნორმებსა და სარემონტოდ დაყენების წესს ადგენს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის ტექნიკურ 

მითითებებს და ტიპობრივ ტექნოლოგიურ პროცესებს ამტკიცებენ რკინიგზის შესაბამისი 

სამსახურები. 

12.3. მოძრავი შემადგენლობის შესრულებულ ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტის 

ხარისხისათვის და მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მუშაკებს, 

რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტს, აგრეთვე 

შესაბამისი ქარხნების, დეპოების, სახელოსნოებისა და ტექნიკური მომსახურების პუნქტების 

ოსტატებსა და ხელმძღვანელებს. 
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                    ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი სარჩევში დაბრუნება 

შემადგენლობის ტექნიკური მომსახურება და 

რემონტი 

 

12.4. ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკურ 

მდგომარეობას სისტემატურად უნდა ამოწმებდნენ ტექნიკური მომსახურებისას 

სალოკომოტივო, კომპლექსური და სპეციალიზებული ბრიგადები ტექნიკური მომსახურების 

პუნქტებსა და ძირითად  დეპოებში, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე დიაგნოსტიკური 

საშუალებებით, აგრეთვე პერიოდულად აკონტროლებდნენ  დეპოების, რკინიგზის 

ტერიტორიული სამმართველოს, სალოკომოტივო მეურნეობის სამსახურის ხელმძღვანელობა 

და რევიზორთა აპარატი. 

ტექნიკური მომსახურებისას მოწმდება: 

მოწყობილობების, კვანძებისა და დეტალების მდგომარეობა, ცვეთა და მათი 

შესაბამისობა დადგენილ ზომებთან; 

უსაფრთხოების, სამუხრუჭო და ავტოგადასაბმელი, საკონტროლო მოწყობილობების, 

საზომი და სასიგნალო ხელსაწყოებისა და ელექტრული წრედების მოქმედების წესივრულობა. 

აკრძალულია ისეთი ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობების 

საექსპლუატაციოდ გადაცემა, რომლებსაც აქვთ თუნდაც ერთი შემდეგი უწესივრობა: 

ხმოვანი სიგნალის მიმცემი ხელსაწყოს უწესივრობა; 

პნევმატიკური, ელექტროპნევმატიკური, ხელის მუხრუჭების ან კომპრესორების 

უწესივრობა; 

თუნდაც ერთი წევის ელექტროძრავის უწესივრობა ან გამორთვა; 

დიზელის მაცივრის ვენტილიატორის, წევის ელექტროძრავის ან გამმართავი 

დანადგარის უწესივრობა; 

ავტოსტოპის, ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის ან მემანქანის სიფხიზლის 

შესამოწმებელი მოწყობილობის უწესივრობა; 
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სიჩქარეების საზომისა და მარეგისტრირებელი მოწყობილობის უწესივრობა; 

სამატარებლო და სამანევრო რადიოკავშირის უწესივრობა; 

ავტოგადასაბმელის მოწყობილობების უწესივრობა; 

სილის მიწოდების სისტემის უწესივრობა; 

პროჟექტორის, ბუფერული ფანარის, განათების, საკონტროლო ან საზომი ხელსაწყოს 

უწესივრობა; 

ბზარი ცალუღლში, რესორულ საკიდარში ან რესორის ძირითად ფურცელში, რესორის 

ფურცლის ტეხილი; 

ბზარი ბუქსის კორპუსში; 

ბუქსის ან ძრავა-ღერძის საკიდრის უწესივრობა; 

ლიანდაგზე დეტალების ვარდნისაგან მცველი მოწყობილობის უქონლობა ან 

უწესივრობა; 

საწევო კბილა გადაცემის თუნდაც ერთი კბილის ბზარიანი ტეხილი; 

კბილა გადაცემის გარსაცმის საპოხის გაჟონვის გამომწვევი უწესივრობა; 

მაღალი ძაბვის კამერის დამცავი ბლოკირების უწესივრობა; 

დენმიმღების უწესივრობა; 

ხანძრის ჩასაქრობ საშუალებათა უწესივრობა; 

მოკლე შერთვის, გადამეტტვირთვისა და გადამეტძაბვის დენებისაგან, აგრეთვე 

დიზელის ავარიული გაჩერებისაგან დაცვის მოწყობილობათა უწესივრობა; 

დიზელში კაკუნის გარეშე ხმაურის გაჩენა; 

მკვებავი ხელსაწყოს, მცველი სარქველის, წყალმაჩვენებელი ხელსაწყოს უწესივრობა; 

ორთქლმავლების ქვაბის საცეცხლე კოლოფის საკონტროლო საცობის ჟონვა; 

ელექტრომოწყობილობის მცველი გარსაცმების უქონლობა. 
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12.5. ლოკომოტივები და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა წელიწადში ორჯერ 

(გაზაფხულსა და შემოდგომაზე) უნდა შემოწმდეს კომისიურად რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

12.6. უსაფრთხოებისა და სამატარებლო რადიოკავშირის სალოკომოტივო 

მოწყობილობები პერიოდულად უნდა შემოწმდეს საკონტროლო პუნქტზე, ამასთან შემოწმდეს 

ამ მოწყობილობათა მოქმედება და მოხდეს მათი რეგულირება. 

ასეთი საკონტროლო პუნქტები უნდა იყოს ძირითად  დეპოებში და თუ საჭირო გახდა – 

ლოკომოტივების ტექნიკური მომსახურებისა და ბრუნვის პუნქტებში. 

12.7. ლოკომოტივებსა და ძრავავაგონიან მოძრავ შემადგენლობაზე დადგმული 

მანომეტრები და მცველი სარქველები დაპლომბილი უნდა იყოს, ხოლო ორთქლმავლების 

ქვაბების საკონტროლო საცობებს უნდა ჰქონდეს დამღები, ელმავლებსა და თბომავლებზე 

დაპლომბილი უნდა იყოს აგრეთვე ელექტროენერგიისა და სათბობის ხარჯვის 

მარეგისტრირებელი აპარატები და ხელსაწყოები. 

ელექტრომავლების, თბომავლებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის 

ელექტრული დაცვის მოწყობილობანი, ხანძრის ჩასაქრობი საშუალებანი, სახანძრო 

სიგნალიზაცია და ავტომატიკა, ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი 

შემადგენლობის მანომეტრები, მცველი სარქველები, საჰაერო რეზერვუარები და 

ლოკომოტივების ორთქლის ქვაბები უნდა გამოიცადოს და შემოწმდეს დადგენილ ვადებში. 

12.8. სალოკომოტივო ბრიგადების შემადგენლობასა და მათ მიერ ლოკომოტივებისა და 

ძრავავაგონიანი მატარებლების მომსახურების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი, ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მატარებლების ტიპის, აგრეთვე 

ადგილობრივი მომსახურების მიხედვით რკინიგზის მიერ დამტკიცებული მომსახურების 

სისტემათა საფუძველზე. 

ელექტრული წევისა და თბოწევისას ერთ სალოკომოტივო ბრიგადას შეუძლია 

მოემსახუროს რამდენიმე ლოკომოტივს ან მუდმივად შეერთებულ სექციას, რომელსაც ერთი 

კაბინიდან მართავენ. 

ერთი მემანქანის მიერ ძრავავაგონიანი მატარებლის, სამატარებლო ელმავლების და 

სამანევრო ლოკომოტივების მომსახურება წარმოებს რკინიგზის გენერალური დირექტორის 

ნებართვით. 

ერთი მემანქანის მიერ ძრავავაგონიანი მატარებლის, აგრეთვე სამატარებლო 

ლოკომოტივის მომსახურება დასაშვებია მაშინ, თუ არის ავტომატური გაჩერების 

მოწყობილობანი იმ შემთხვევისათვის, თუ მემანქანემ უეცრად დაკარგა მატარებლის ტარების 

უნარი. 

სარჩევში დაბრუნება 
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ერთი მემანქანის მიერ ლოკომოტივების მომსახურების წესს, რომელიც უზრუნველყოფს 

უსაფრთხო მოძრაობას, ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ადგილობრივი 

პირობების მიხედვით. 

12.9. აკრძალულია ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობის  

დეპოს ლიანდაგებზე სამუშაო მდგომარეობაში დატოვება, თუ თვალყურს არ ადევნებს მუშაკი, 

რომელმაც იცის მათი მომსახურების წესები და შეუძლია მათი გაჩერება, ხოლო სადგურის 

დანარჩენ ლიანდაგებზე – უმემანქანოდ ან უთანაშემწოდ. 

12.10. მყარი სათბობით მომუშავე თითოეულ ორთქლმავალზე უნდა იყოს წესივრული 

ნაპერწკალსაჭერი ან ნაპერწკალსაქრობი მოწყობილობები. 

ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი 

12.11. ვაგონების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი წარმოებს ტექნიკური 

მომსახურების პუნქტებში, სავაგონო დეპოებსა და ქარხნებში. 

ტექნიკური მომსახურებისას მოწმდება: 

კვანძებისა და დეტალების მდგომარეობა და მათი შესაბამისობა დადგენილ ნორმებთან; 

სამუხრუჭო და ავტოგადასაბმელი მოწყობილობების მოქმედების წესივრულობა; 

ვაგონების ძარებისა და ცისტერნების ქვაბების წესივრულობა, რაც უზრუნველყოფს 

გადასაზიდი ტვირთის დაცულობას; 

გადასასვლელი ბაქნების, სპეციალური საფეხურებისა და სახელურების წესივრულობა; 

მოძრავი შემადგენლობის დეტალებისა და მოწყობილობის ლიანდაგზე ჩავარდნისაგან 

დამცავი მოწყობილობების არსებობა და წესივრულობა. 

აკრძალულია ტვირთის დასატვირთად და ხალხის ჩასასხდომად უწესივრო ვაგონების 

მიწოდება და ტექნიკური მომსახურებისათვის წარდგენის გარეშე. მათი ვარგისიანობის 

შესახებ სპეციალურ ჟურნალში უნდა გაკეთდეს ჩანაწერი. 

იმ სადგურებში ტვირთის დასატვირთად მისაწოდებელი ცარიელი ვაგონები, სადაც არ 

არის ტექნიკური მომსახურების პუნქტები, აგრეთვე დატვირთული ვაგონები, რომლებიც 

გათვალისწინებულია ასეთ სადგურებში გაორმაგებული ოპერაციებისათვის, უნდა გაისინჯოს 

და თუ საჭირო გახდა შეკეთდეს კიდეც დატვირთვის სადგურის წინამდებარე ტექნიკური 

მომსახურების უახლოეს პუნქტში. 
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ტექნიკური მომსახურებისათვის ვაგონების წარდგენისა და მათი ვარგისიანობის 

შეტყობინების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

12.12. მატარებლების შედგენისა და დაშლის სადგურებში, ხოლო სვლის გზაზე – 

მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკით გათვალისწინებულ სადგურებში მატარებლის 

თითოეულმა ვაგონმა უნდა გაიაროს ტექნიკური მომსახურება, ხოლო უწესივრობის 

გამოვლენისას – შეკეთდეს. ამ სადგურებში ეწყობა ვაგონების მოუხსნელი რემონტი. 

სადგურებში, სადაც არ არის ტექნიკური მომსახურების პუნქტები, თითოეული ვაგონი 

მატარებელში ჩართვის წინ უნდა გაისინჯოს და მომზადდეს იმ უახლოეს სადგურამდე 

მსვლელობისათვის, რომელსაც აქვს ტექნიკური მომსახურების პუნქტი. 

ტექნიკური მომსახურებისათვის მატარებლების წარდგენისა და მათი მზადყოფნის 

შეტყობინების წესს, აგრეთვე მატარებლებში ჩართვის წინ ვაგონების გასინჯვისა და შეკეთების 

წესს სადგურებში, სადაც არ არის ტექნიკური მომსახურების პუნქტები, ადგენს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 

12.13. ტექნიკური მომსახურების პუნქტების მუშაკებმა დროულად, ტექნოლოგიური 

პროცესისა და მატარებლების მოძრაობის გრაფიკის შესაბამისად უნდა აწარმოონ ვაგონების 

ტექნიკური მომსახურება და რემონტი. 

              პასუხისმგებლობა მოძრაობის უსაფრთხოებისა და რკინიგზის გენერალური 

დირექტორის მიერ დადგენილი საგარანტიო უბნის ფარგლებში ვაგონების მატარებლიდან 

გადაუხსნელად მსვლელობისათვის ეკისრებათ აღნიშნული პუნქტების მუშაკებს. 
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                                    მატარებლების მოძრაობის             სარჩევში დაბრუნება 

ორგანიზაცია 

თავი 13 

მატარებლების მოძრაობის გრაფიკი 

 

13.1. მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძველია მოძრაობის გრაფიკი, 

რომელიც აერთიანებს რკინიგზის ყველა ქვედანაყოფის საქმიანობას და გამოხატავს 

რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის გეგმას. მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკი 

გარდაუვალი კანონია სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაკებისათვის, რომლის შესრულება 

რკინიგზის მუშაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისებრივი მაჩვენებელია. 

მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკს ამტკიცებს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკის დაცვა და მისი დარღვევების თავიდან აცილება 

მთავარი უნდა იყოს მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ყველა 

მუშაკისათვის. 

მატარებელთა გრაფიკით მოძრაობას უზრუნველყოფს სადგურების, დეპოების, წევის 

ქვესადგურების, ტექნიკური მომსახურების პუნქტებისა და მატარებელთა მოძრაობასთან 

დაკავშირებული რკინიგზის სხვა ქვედანაყოფების მუშაობის სწორი ორგანიზაცია და 

ტექნოლოგიური პროცესის შესრულება. 

მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკის დარღვევა დაუშვებელია. განსაკუთრებულ 

შემთხვევაში, როდესაც ტექნიკურ საშუალებათა უწესივრობების ან სტიქიური უბედურებათა 

მოვლენების გამო ხდება მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკის დარღვევა, ყველა სამსახურის 

მუშაკი მოვალენი არიან განახორციელონ ოპერატიული ღონისძიებანი დაგვიანებული 

სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების გრაფიკში შესაყვანად და უზრუნველყონ მათი 

უსაფრთხო მოძრაობა. 

13.2. მატარებლების მოძრაობის გრაფიკი უნდა უზრუნველყოფდეს: 

მგზავრთა გადაყვანასა და ტვირთის გადაზიდვის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას; 

მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოებას; 

სარჩევში დაბრუნება 



75 

 

უბნების გამტარობის და გაზიდვის უნარს, აგრეთვე სადგურებში ვაგონებისა და 

მატარებლების გადამუშავების ყველაზე ეფექტიან გამოყენებას; 

მოძრავი შემადგენლობის რაციონალურ გამოყენებას; 

სალოკომოტივო ბრიგადებისათვის უწყვეტი მუშაობის დადგენილი ხანგრძლივობის 

დაცვას; 

ლიანდაგების, ნაგებობების, სცბ-ს, კავშირგაბმულობის და ელექტრომომარაგების 

მოწყობილობების მიმდინარე შენახვისა და რემონტის სამუშაოთა წარმოების შესაძლებლობას. 

13.3. მატარებლებს ნიშნავს და ხსნის: 

ა) შორ, ადგილობრივ და საგარეუბნო სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-

სამგზავრო მატარებლებს - რკინიგზის გენერალური დირექტორი; 

ბ) სამხედრო, სახალხო, აჩქარებულ სატვირთო და სატვირთო მატარებლებს - რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მოადგილე; 

გ) აღმდგენ და სახანძრო მატარებლებს, თოვლსაწმენდებს, უვაგონო ლოკომოტივებს, 

არაასაღები ტიპის ავტომოტრისებსა და დრეზინებს, სამეურნეო და სხვა მატარებლებს, 

მოძრაობის გრაფიკით გაუთვალისწინებელ სხვა მატარებლებს – სამატარებლო დისპეტჩერი. 

მოძრაობის გრაფიკით გაუთვალისწინებელი თითოეული მატარებლის დანიშვნას 

აცხადებს სამატარებლო დისპეტჩერი, ამასთან აღნიშნავს მატარებლის მსვლელობის წესს. 

13.4. თითოეულ მატარებელს მიეკუთნება მოძრაობის გრაფიკით დადგენილი ნომერი. 

ერთი მიმართულების მატარებლებს მიეკუთნება წყვილი, უკუმიმართულების მატარებლებს – 

კენტი ნომრები. 

ნომრის გარდა, თითოეულ სატვირთო მატარებელს მისი შედგენის სადგურში 

მიეკუთნება ინდექსი, რომელიც არ იცვლება დაშლის სადგურამდე. 

მოძრაობის გრაფიკით გაუთვალისწინებელ მატარებლებს ნომრები მიეკუთნება მათი 

დანიშვნისას. 

13.5. მატარებლები იყოფა: 

ა) რიგგარეშე მატარებლებად – აღმდგენი, სახანძრო, თოვლსაწმენდი, უვაგონო 

ლოკომოტივები, არაასაღები ტიპის ავტომოტრისები და დრეზინები, რომლებიც ინიშნება 

ნორმალური მოძრაობის აღსადგენად და ხანძრის ჩასაქრობად. 

სარჩევში დაბრუნება 
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ბ) რიგით მატარებლებად – უპირატესობის მიხედვით: 

სამგზავრო ჩქაროსნულ; 

სამგზავრო ჩქარ; 

ყველა დანარჩენი დასახელების სამგზავრო მატარებლებად; 

საფოსტო-საბარგო, სამხედრო, სატვირთო სამგზავრო, სახალხო და აჩქარებულ 

სატვირთო მატარებლებად; 

სატვირთო (გამჭოლი, საუბნო, ამკრები, გამომზიდი, გადამცემი), სამეურნეო 

მატარებლებად და უვაგონო ლოკომოტივებად. 

გ) განსაკუთრებული მოთხოვნებით დანიშნული მატარებლები, რომელთა რიგითობა 

წესდება დანიშვნისას. 

13.6. მატარებლების მოძრაობა წარმოებს თბილისის სასარტყელო დროით 24 საათიანი 

აღრიცხვით. 

საათზე დროის ჩვენება უნდა იყოს ერთნაირი საქართველოს რკინიგზის მთელ ქსელზე. 

           სასამსახურო შენობებში, სადგურების სალიანდაგო პარკებში, სამგზავრო ბაქნებზე და 

მგზავრებისათვის განკუთვნილ შენობებში უნდა დაიდგას საათები. კედლის და გარე 

ელექტრული საათების დაყენება, შეკეთება და შენახვა მატარებლების მოძრაობისა და 

მგზავრთა მომსახურებასთან დაკავშირებულ პირთა სამუშაო ადგილებში ევალებათ 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამსახურის მუშაკებს. 
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                                              თავი 14                          სარჩევში დაბრუნება 

გამყოფი პუნქტები 

14.1. მატარებლების მოძრაობა წარმოებს გამყოფი პუნქტებით მათი გამიჯვნით. გამყოფი 

პუნქტებია სადგურები, ასაქცევები, გადასასწრები პუნქტები და სალიანდაგო პოსტები, 

ავტობლოკირების გასავლელი შუქნიშნები, აგრეთვე ბლოკ-უბნების საზღვრები ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციისას, რომელიც გამოიყენება როგორც სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება. 

14.2. სადგურის საზღვრებია: 

ერთლიანდაგიან უბნებზე – შესასვლელი შუქნიშნები; 

ორლიანდაგიან უბნებზე – ყოველ მთავარ ლიანდაგზე ცალ-ცალკე ერთი მხრიდან – 

შესასვლელი შუქნიშანი, ხოლო მეორე მხრიდან – სასიგნალო ნიშანი ,,სადგურის საზღვარი”, 

რომელიც განლაგებულია უკანასკნელი გასასვლელი საისრე გადამყვანის იქით არანაკლებ 50 მ. 

მანძილზე. 

ორმხრივი ავტობლოკირებით აღჭურვილ ორლიანდაგიან უბნებზე, აგრეთვე სადაც 

დადგმულია შესასვლელი შუქნიშნები არასწორი ლიანდაგით მატარებლების მისაღებად, ცალ-

ცალკე თითოეულ მთავარ ლიანდაგზე სადგურის საზღვარია შესასვლელი შუქნიშნები. 

14.3. თითოეულ გამყოფ პუნქტს, დამხმარე პოსტსა და სამგზავრო გასაჩერებელ პუნქტს 

უნდა ჰქონდეს დასახელება ან ნომერი. დასახელება უნდა განლაგდეს სამგზავრო შენობაზე 

(პოსტის შენობაზე) ფასადიდან, მატარებლების მისასვლელების ორივე მხრიდან, ხოლო თუ 

საჭირო გახდა – სამგზავრო ბაქნების ბოლოებზე. 

სამგზავრო გასაჩერებელ პუნქტებში, რომლებიც განლაგებულია საგარეუბნო 

მატარებლების ინტენსიური მოძრაობის უბანზე, პუნქტის დასახელება, გარდა ამისა უნდა 

აღინიშნოს რამდენიმე ადგილას სამგზავრო ბაქნის გასწვრივ. 

14.4. რკინიგზის ლიანდაგები იყოფა: მთავარ ლიანდაგებად გადასარბენებზე, 

სასადგურო (მათ შორის მთავარი სადგურებში) და სპეციალური დანიშნულების 

ლიანდაგებად. 

ყველა ლიანდაგი სადგურის ტერიტორიის ფარგლებში, გარდა სხვა სამსახურებისა და 

ორგანიზაციების გამგებლობაში გადაცემულთა, სადგურის უფროსის განკარგულებაშია. 

14.5. სადგურებში თითოეულ ლიანდაგს, საისრე გადამყვანს, სადგურის 

ცენტრალიზაციის პოსტსა და საისრე პოსტს, აგრეთვე გადასარბენებზე ყოველ მთავარ 

ლიანდაგს უნდა ჰქონდეს ნომერი.               სარჩევში დაბრუნება 
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აკრძალულია ერთი სადგურის ფარგლებში ლიანდაგებისათვის, საისრე გადამყვანებსა 

და პოსტებისათვის ერთნაირი ნომრების მიკუთვნება. ცალკე პარკების მქონე სადგურებში 

დაუშვებელია ერთი პარკის ფარგლებში ლიანდაგებისათვის ერთნაირი ნომრის მიკუთვნება. 

ლიანდაგებისა და საისრე გადამყვანების ნუმერაციის წესს ადგენს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 
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                                               თავი 15                         სარჩევში დაბრუნება 

სადგურის ტექნიკური მუშაობის 

ორგანიზაცია 

ზოგადი მოთხოვნები 

 

15.1. სადგურის ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენების წესს ადგენს ტექნიკურ-

განმკარგულებელი აქტი, რომლითაც რეგლამენტირდება სადგურში მატარებლების 

უსაფრთხო და შეუფერხებელი მიღება, გაგზავნა და გავლა, შიგასასადგურო სამანევრო 

სამუშაოების უსაფრთხოება და პირადი უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა. 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით დადგენილი წესი სავალდებულოა ყველა   

სამსახურის მუშაკთათვის. 

15.2. სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტს ადგენს სადგურის უფროსი, 

რკინიგზაზე არსებული ინსტრუქციის საფუძველზე და ამ წესების, სიგნალიზაციის 

ინსტრუქციისა და რკინიგზაზე მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციის სრული შესაბამისობით. 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტს ამოწმებს მოძრაობის რევიზორი და 

ამტკიცებს: 

მახარისხებელი და სამგზავრო, აგრეთვე მსხვილი სატვირთო და საუბნო 

სადგურებისათვის რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დაწესებული ნუსხის 

შესაბამისად – რკინიგზის გადაზიდვის სამსახურის უფროსი, გარდა ამისა, აღნიშნული 

სადგურების ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტები შეთანხმებული უნდა იყოს 

სალოკომოტივო და სავაგონო დეპოების, სალიანდაგო, სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის, ელექტრომომარაგების დისტანციების ხელმძღვანელებთან; 

დანარჩენი სადგურებისათვის – რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

გადაზიდვის განყოფილების უფროსი; 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტს ერთვის სადგურის სქემატური გეგმა და 

ადგილობრივი პირობების მიხედვით საჭირო ინსტრუქციები. 

სარჩევში დაბრუნება 
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ამონაწერები ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტიდან, სადგურის მორიგისათვის კი 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის კოპიო, დამოწმებული უნდა იყოს სადგურის უფროსის 

მიერ და ინახებოდეს სადგურის მორიგის, სამანევრო დისპეტჩერის, პარკებისა და 

მახარისხებელი გორაკების მორიგეების, ცენტრალიზაციის აღმასრულებელი პოსტების, საისრე 

პოსტების, სალოკომოტივო  დეპოს მორიგისა და ვაგონების მსინჯველების შენობაში. 

ამონაწერები უნდა შეიცავდეს შესაბამისი მუშაკებისათვის საჭირო მონაცემებს. 

ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის ფორმა და მისი შედგენის ინსტრუქცია 

შემუშავებული და დამტკიცებული უნდა იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ. 

საისრე გადამყვანების ექსპლუატაცია 

15.3. მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე განლაგებული ისრები, აგრეთვე 

დამცავი ისრები ნორმალურ მდგომარეობაში უნდა იყოს. 

ისრებისათვის ნორმალური მდგომარეობაა: 

ერთლიანდაგიანი ხაზების სადგურების მთავარ ლიანდაგებზე შესავალი ისრებისა – 

მიმართულება სადგურის თითოეული ბოლოდან სხვადასხვა ლიანდაგზე; 

ორლიანდაგიანი ხაზების სადგურების მთავარ ლიანდაგებზე შესავალი ისრებისა – 

მიმართულება შესაბამისი მთავარი ლიანდაგებისაკენ; 

ყველა დანარჩენი ისრის გადასარბენებისა და სადგურების მთავარ ლიანდაგებზე, 

მცველ და დამჭერ ჩიხებში მიმავალი ისრების გარდა – მიმართულება შესაბამისი მთავარი 

ლიანდაგებისაკენ; 

მცველი და დამჭერი ლიანდაგებისაკენ მიმავალებისა – მიმართულება ამ ჩიხებისაკენ. 

ნაკლებმოქმედი ხაზების სადგურებში, სადაც ორ საისრე პოსტს ემსახურება საისრე 

პოსტის ერთი მორიგე, ერთლიანდაგიანი ხაზის მთავარი ლიანდაგებიდან შესავალი ისრების 

ნორმალურ მიმართულებას ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

ისრების ურთიერთდამოკიდებულების ცხრილში მათი ნორმალური მდგომარეობა 

აღინიშნება პლუს ნიშნით. არაცენტრალიზებული საისრე გადამყვანებით აღჭურვილ 

სადგურებში მათი ნორმალური მდგომარეობა გარდა ამისა აღინიშნება სადგურის ტექნიკურ-

განმკარგულებელ აქტში და მის ამონაწერებში. საჭირო შემთხვევებში სადგურის უფროსი 

ადგენს არაცენტრალიზებული ისრების ნორმალურ მდგომარეობას, რომლებიც ჩართული არ 

არის ურთიერთდამოკიდებულებაში სიგნალებთან და იმ სადგურების ლიანდაგებზე მიმავალ 

მარშრუტებთან, რომლებიც გამოყოფილია აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების, 1-ლი 

კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების და სხვათა 

დგომისათვის.                                           სარჩევში დაბრუნება 
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დადგენილი ნორმალური მდგომარეობა აღინიშნება ისრების სადგარებსა და 

ელექტროცენტრალიზაციის ისრების ამძრავების გარსაცმებზე. 

სხვა მდგომარეობაში ისრების გადაყვანა შეიძლება: 

მატარებლების მისაღები და გასაგზავნი მარშრუტების მომზადებისას; 

სამანევრო მუშაობისას; 

მოძრავი შემადგენლობით ლიანდაგის დაკავებისას; 

სადგურის ლიანდაგებზე დაბრკოლებათა და სამუშაოთა წარმოების ადგილების 

შემოზღუდვის საჭიროებისას; 

ისრების წმენდის, შემოწმებისა და შეკეთებისას; 

ელექტროცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში ისრების ნორმალურ 

მდგომარეობაში დაყენება სავალდებულო არ არის გარდა მცველი, დამჭერი ჩიხისკენ მიმავალი 

ისრებისა და ჩამგდები ისრებისა, რომლებსაც ნორმალური მდგომარეობა უნდა მისცეს 

ავტომატური დაბრუნების მოწყობილობამ, ხოლო თუ ასეთი არ არის – სადგურის მორიგემ. 

15.4. გადასარბენზე დაგებული საისრე გადამყვანი მიეწერება ერთ-ერთ მეზობელ 

სადგურს ანდა განშტოების ადგილას ეწყობა პოსტი. 

ამ საისრე გადამყვანების ტექნიკური მომსახურების, განათების, დაცვის, აგრეთვე 

ისრების გასაღებების შენახვის წესს ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

უფროსი. 

15.5. ისრებისა და სიგნალების მართვის თითოეული პოსტი უნდა იყოს მხოლოდ ერთი 

მუშაკის დაქვემდებარებაში, რომელიც პასუხს აგებს მის მიერ მართვადი ისრების გადაყვანის, 

სიგნალების მართვის და მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის: 

სადგურის ცენტრალიზაციის პოსტი – სადგურის მორიგის განმგებლობაში, 

საშემსრულებლო პოსტი – ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორის, საისრე პოსტი – საისრე 

პოსტის მორიგის, მექანიზებული და მახარისხებელი გორაკის ცენტრალიზაციის პოსტი – 

გორაკის მორიგის ან ოპერატორის განკარგულებაში. 

ნებადართულია ორ საისრე პოსტს ემსახურებოდეს საისრე პოსტის ერთი მორიგე, ხოლო 

ცალკეულ ისრებსა და პოსტებს – უშუალოდ სადგურის მორიგე, ასეთი სადგურების ნუსხას 

ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე განლაგებულ სადგურებში 

ისრების გადაყვანისა და სიგნალების მართვისათვის პასუხისმგებელია სამატარებლო 
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15.6. საისრე პოსტის მორიგეების მუშაობის კონტროლისათვის სადგურებში 

ლიანდაგების განვითარების, სამანევრო სამუშაოთა ხასიათისა და მოცულობის მიხედვით 

ინიშნებიან საისრე პოსტის უფროსი მორიგეები. სადგურებში, რომელთა ნუსხას 

ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი, საისრე პოსტის უფროსი 

მორიგეები შეიძლება დაინიშნონ უშუალოდ პოსტის მომსახურებისათვის ან ერთდროულად 

პოსტის მომსახურებისა და ამ საისრე რაიონში განლაგებული საისრე პოსტის სხვა მორიგეების 

მუშაობის კონტროლისათვის. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის ცენტრალურ პოსტებზე და 

სადგურებში სასადგურე პოსტებზე, სამატარებლო დისპეტჩერების ან სადგურის მორიგეების 

გარდა შეიძლება დაინიშნონ ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორები. 

15.7. მატარებლის მიღებისა და გაგზავნის წინ მისაღებ და გასაგზავნ მარშრუტში 

უშუალოდ შემავალი, აგრეთვე დამცავი ისრები უნდა ჩაიკეტოს. 

მატარებლების მისაღებად და გასაგზავნად მარშრუტის მომზადებისას 

ცენტრალიზებული ისრების გადაყვანას აწარმოებს სადგურის მორიგე ან მისი მითითებით 

ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი. მატარებლების მისაღებად და გასაგზავნად 

მარშრუტის მომზადებისას არაცენტრალიზებული ისრების გადაყვანასა და ჩაკეტვას 

აწარმოებს საისრე პოსტის მორიგე, საისრე პოსტის უფროსი მორიგე ან სადგურის მორიგე, 

როცა იგი ემსახურება ისრებს. 

15.8. მატარებლების მიღებისა და გაგზავნის მარშრუტში ჩაკეტილი საგასაღებო 

დამოკიდებულებით აღუჭურველი არაცენტრალიზებული ისრების გასაღებები უნდა 

ინახებოდეს სადგურის მორიგესთან ან საისრე პოსტის უფროს მორიგესთან, ხოლო 

აღჭურვილისა – საისრე პოსტის საშემსრულებლო აპარატში ან სადგურის მორიგის 

განმკარგულებელ აპარატში. 

საგასაღებო დამოკიდებულებით აღუჭურველი ჩაკეტილი ისრების გასაღებები 

გადასარბენებზე, აგრეთვე შუალედური სადგურების მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე ამ 

ლიანდაგების შემადგენლობით (ულოკომოტივოდ) ან ცალკეული ვაგონებით დაკავებისას 

უნდა ინახებოდეს სადგურის მორიგესთან. სხვა დანარჩენი ყველაზე პასუხსაგები ისრების (1-

ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასლებით) დატვირთული ვაგონების, აღმდგენი და 

სახანძრო მატარებლების სადგომად გამოყოფილ ლიანდაგებზე მიმავალი ისრების, მთავარ 

ლიანდაგებს შორის გადასასვლელი ისრების, დამჭერი ჩიხების და ა. შ.) გასაღებების შენახვის 

წესს და ამ ისრების ნუსხას ადგენს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტი. 

15.9. სამანევრო გადაადგილებისას ისრების გადაყვანა წარმოებს სიგნალისტების ან 

საისრე პოსტის მორიგეების მიერ მანევრების ხელმძღვანელი პირის განკარგულებით. 

სამანევრო გადაადგილებისას ელექტროცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში 

ისრები გადაჰყავს სადგურის მორიგეს ან ცენტრალიზაციის პოსტის მორიგეს. იმ შემთხვევაში, 

როცა ისრები ცენტრალურიდან ადგილობრივ მართვაზე გადაიცემა, აგრეთვე მანევრების 

წარმოებისას არაცენტრალიზებულ ისრებზე, რომლებსაც არ ემსახურებიან საისრე პოსტის  
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მორიგეები, დასაშვებია გადაიყვანონ ისრები შემდგენელთა ან ლოკომოტივის ბრგადებმა, 

კონდუქტორებმა, პარკის მორიგეებმა, სადგურის მორიგეებმა, ტვირთისა და ბარგეს მიმღებ-

ჩამბარებლებმა, სალოკომოტივო და სავაგონო  დეპოების მუშაკებმა და სხვებმა. სადგურების 

ნუსხას, ასეთი ისრების ნომრების აღნიშვნით, აგრეთვე მუშაკთა ნუსხას, რომლებსაც 

მანევრების წარმოებისას მათი გადაყვანის უფლება აქვთ, და ისრების გადაყვანის წესს 

ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

ცენტრალიზებული ისრის გადაყვანის წინ მისი მომსახურე მუშაკი მატარებლების 

მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით დადგენილი წესის შესაბამისად უნდა 

დარწმუნდეს, რომ ისარი დაკავებული არა აქვს მოძრავ შემადგენლობას. 

15.10. თუ ისარზე შესაკეთებელი სამუშაოების შესრულებაა საჭირო, სიგნალისტს ან 

საისრე პოსტის მორიგეს (საისრე პოსტის უფროს მორიგეს) შეუძლია რემონტის საწარმოებლად 

დაუშვას სალიანდაგო ან სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დისტანციების  მუშაკები 

მხოლოდ სადგურის მორიგის ნებართვით. 

რემონტის დამთავრების შემდეგ სიგნალისტი, საისრე პოსტის მორიგე (საისრე პოსტის 

უფროსი მორიგე) მოვალენი არიან დარწმუნდნენ, რომ ისრის მდგომარეობა უზრუნველყოფს 

უსაფრთხო მოძრაობას, და მოახსენონ ეს სადგურის მორიგეს. 

15.11. საისრე გადამყვანები სადგურის ლიანდაგებზე, მათ შორის სხვა სამსახურებისა და 

ორგანიზაციების განმგებლობაში გადაცემული ლიანდაგების მიერთების საისრე გადამყვანები 

სადგურის უფროსის განკარგულებაშია. 

საისრე გადამყვანები სხვა  სამსახურებისა და ორგანიზაციების ლიანდაგებზე 

რკინიგზის შესაბამისი ქვედანაყოფებისა და ორგანიზაციების უფროსების განმგებლობაშია. 

სადგურების და შესაბამისი ქვედანაყოფების უფროსები მოვალენი არიან უზრუნველყონ მათ 

განკარგულებაში არსებული საისრე გადამყვანის სუფთა და წესივრული შენახვა, აგრეთვე 

უზრუნველყონ ისრის მაჩვენებლების სისუფთავე, წესივრული მოქმედება და კარგი განათება. 

15.12. საისრე გადამყვანის ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლს, გაწმენდას, შეზეთვას, 

ცალკეული ჭანჭიკების დამაგრებას და შეცვლას ახორციელებენ: 

არაცენტრალიზებული საისრე გადამყვანებისა – მათი მომსახურე საისრე პოსტის 

მორიგეები; 

ცენტრალიზებული საისრე გადამყვანებისა – სალიანდაგო დისტანციის მუშაკები. 

ცენტრალიზებული, აგრეთვე საისრე პოსტის მორიგეთა განმგებლობაში არარსებული 

არაცენტრალიზებული საისრე გადამყვანების ტექნიკური მდგომარეობის, გაწმენდის, 

შეზეთვის, ცალკეული ჭანჭიკების დამაგრებისა და შეცვლის კონტროლის წესს 

ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 
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მანევრების წარმოება 

15.13. სადგურის ლიანდაგებზე მანევრები უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთი მუშაკის – 

სადგურის მორიგის, სამანევრო დისპეტჩერის, მახარისხებელი გორაკის ან პარკის მორიგის, 

ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაცით აღჭურვილ უბნებზე – სამატარებლო დისპეტჩერის 

მითითებით. მანევრების წარმოების მოვალეობათა განაწილება აღნიშნულია სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

15.14. სამანევრო მუშაობისას გადაცემის ძირითადი საშუალება უნდა იყოს 

რადიოკავშირი, ხოლო თუ საჭირო გახდა ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობები. 

სამანევრო მუშაობისას სიგნალების გადაცემა ნებადართულია ხელის სასიგნალო 

ხელსაწყოებით. 

15.15. მანევრების მწარმოებელი ლოკომოტივის მემანქანეს ეკრძალება ლოკომოტივის 

ამოძრავება, სანამ არ მიიღებს მანევრების ხელმძღვანელის მითითებებს პირადად, 

რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით ან ხელის სასიგნალო 

ხელსაწყოებით გადაცემულ სიგნალს. მანევრების ხელმძღვანელის მითითების ან სიგნალის 

მიღების გარდა ცენტრალიზებული სამანევრო მარშრუტების ისრებზე გასვლის წინ მემანქანე 

მოვალეა დარწმუნდეს, რომ არის სამანევრო შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება, ხოლო 

არაცენტრალიზებულ ისრებზე – საისრე პოსტის მორიგისაგან მიიღოს სიგნალი ან 

შეტყობინება (პირადად, რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის მოწყობილობებით), 

იმის შესახებ, რომ ისრები მზად არის სამანევრო გადაადგილებისათვის. თუ სამანევრო 

შუქნიშნები არ არის, ცენტრალიზებულ ისრებზე გასვლის წინ მემანქანემ უნდა მიიღოს 

სადგურის მორიგისაგან (პირადად, რადიოკავშირით, ორმხრივი საპარკო კავშირის 

მოწყობილობებით ან მანევრების ხელმძღვანელის მეშვეობით გადაცემული) შეტყობინება იმის 

შესახებ, რომ ისრები მზად არის სამანევრო გადაადგილებისათვის. 

ისრების და სიგნალების ელექტრული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში 

ისრების ცენტრალიზაციიდან ადგილობრივ მართვაზე გადაცემის შემთხვევებში ისრებზე 

გასვლა ნებადართულია იმ მუშაკის მითითებით ან სიგნალით, რომლებსაც აკისრია ამ ისრების 

გადაყვანა. 

სამანევრო მუშაობისას რადიოკავშირის და ორმხრივი საპარკო კავშირის 

მოწყობილობების გამოყენების შესახებ ძირითადი დებულებები გათვალისწინებულია 

მატარებელთა მოძრაობის და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

15.16. მანევრები წარმოებს სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება: 

60 კმ/სთ-ს – თავისუფალ ლიანდაგებზე ერთეული ლოკომოტივებისა და უკანიდან 

მიბმული, ჩართული და გასინჯული ავტომუხრუჭების მქონე ვაგონებიანი ლოკომოტივების 

მოძრაობისას; 
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40 კმ/სთ-ს – თავისუფალ ლიანდაგებზე უკანიდან მიბმული ვაგონებიანი 

ლოკომოტივების მოძრაობისას; 

25 კმ/სთ-ს – თავისუფალ ლიანდაგებზე ვაგონებით წინ, აგრეთვე აღმდგენი და სახანძრო 

მატარებლების შემადგენლობების მოძრაობისას; 

15 კმ/სთ-ს ხალხით დაკავებული, აგრეთვე მე-4, მე-5 და მე-6 ხარისხის გვერდითი და 

ქვედა უგაბარიტო ტვირთით დატვირთული ვაგონებით მოძრაობისას; 

5 კმ/სთ-ს – ბიძგებით მანევრებისას, ვაგონების ახსნის სხვა ახსნასთან მიახლოებისას 

გორაკქვედა პარკში; 

3 კმ/სთ-ს – ვაგონებთან ლოკომოტივის (ვაგონებიანი ან უვაგონო) მიახლოებისას. 

სასწორის კონსტრუქციის მიხედვით ვაგონების სასწორზე მოძრავი შემადგენლობის 

გადაადგილების სიჩქარეს ადგენს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტი. 

მახარისხებელ გორაკზე გორაკის შუქნიშნების სხვადასხვა სიგნალიზაციის ჩვენებისას 

ვაგონების ჩაშვების სიჩქარეს, აგრეთვე პირობებს, რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის 

უსაფრთხოების და მოძრავი შემადგენლობის დაცულობას, ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი გორაკების ტექნიკური აღჭურვილობისა და ადგილობრივი პირობების 

მიხედვით. 

მანევრები ბიძგებით და მახარისხებელი გორაკებიდან ცალკეული კატეგორიების 

ტვირთით დატვირთული ვაგონების ჩაშვება ტვირთის გადაზიდვის წესების თანახმად, 

აგრეთვე რეფრიჟერატორული ვაგონებისა და სექციების ჩაშვება უნდა წარმოებდეს 

განსაკუთრებული სიფრთხილით მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციით დადგენილი წესის თანახმად. 

15.17. მანევრები მთავარ ლიანდაგებზე ან მათი გადაკვეთით, აგრეთვე გასავალ ისრებს 

იქით გასვლით დასაშვებია ყველა ცალკეულ შემთხვევაში მხოლოდ სადგურის მორიგის 

ნებართვით იმ ლიანდაგებზე და ისრებზე შესვლის შემზღუდველი შესაბამისი შესასვლელი 

შუქნიშნების ამკრძალავი ჩვენებისას, რომლებზეც წარმოებს მანევრები. 

სამგზავრო მატარებლების მანევრების წარმოება აკრძალულია თუ ეს მანევრები 

გათვალისწინებული არ არის ტექნოლოგიური პროცესით ან რკინიგზის ხელმძღვანელობის 

სპეციალური განკარგულებით. 

აკრძალულია მანევრები და შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის გარეთ 

გადასარბენზე ერთლიანდაგიან და არასწორი ლიანდაგით ორლიანდაგიან უბნებზე, თუ არ 

არის სამატარებლო დისპეტჩერისა და მეზობელი სადგურის მორიგის თანხმობა და 

მემანქანისათვის მიცემული დადგენილი ნებართვა. მანევრები და შემადგენლობის გასვლა 

სარჩევში დაბრუნება  
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სადგურის საზღვრის გარეთ სწორი ლიანდაგით ორლიანდაგიან უბნებზე დასაშვებია 

სამატარებლო დისპეტჩერის თანხმობით და სადგურის მორიგის სიტყვიერი ნებართვით. 

სადგურებში, სადაც შესასვლელი, შუქნიშნის ანძაზე სადგურის ღერძის მხარეს არის 

სპეციალური სამანევრო შუქნიშანი, სამანევრო შემადგენლობის გასვლა სადგურის საზღვრის 

გარეთ ხდება ამ შუქნიშნის სიგნალით. 

15.18. მანევრები სადგურის ლიანდაგებზე, რომლებიც განლაგებულია დაღმართებზე, 

სადაც იქმნება გადასარბენზე მოძრავი შემადგენლობის გასვლის საფრთხე, წარმოებს 

დაღმართის მხრიდან ლოკომოტივის დაყენებით, ამასთან უნდა ჩაირთოს და შემოწმდეს 

ვაგონების ავტომუხრუჭები. იმ შემთხვევაში, თუ დაღმართის მხრიდან ლოკომოტივის 

დაყენება შეუძლებელია, მანევრები ასეთ ლიანდაგებზე უნდა წარმოებდეს ვაგონების 

დახევინების გზით, ამასთან ვაგონების ავტომუხრუჭი ჩართული და შემოწმებული უნდა იყოს. 

სადგურებში, სადაც არის ასეთი ლიანდაგები, მანევრების წარმოების წესს, რომელიც 

უზრუნველყოფს სადგურებში მოძრაობის უსაფრთხოებას ადგენს მატარებელთა მოძრაობისა 

და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქცია და ნაჩვენებია სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ 

აქტში. 

15.19. ვაგონების მახარისხებელი გორაკის მოწყობილობებით აღჭურვილ სადგურებში 

მანევრები უნდა წარმოებდეს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ 

დამტკიცებული ინსტრუქციების შესაბამისად. 

აკრძალულია ბიძგებით მანევრების წარმოება და გორაკიდან ჩაშვება: 

ხალხით დაკავებული ვაგონებისა, იმ ვაგონების გარდა, რომელთაც ჰყავთ ტვირთის 

თანმხლები გამყოლები (რაზმები); 

ცალკეული კატეგორიის ტვირთით დატვირთული ვაგონებისა ტვირთის გადაზიდვის 

წესების შესაბამისად; 

ბაქნებისა და ნახევარვაგონების, რომელიც დატვირთულია მე-4, მე-5, მე-6 ხარისხის 

გვერდითი და ქვედა უგაბარიტობის ტვირთით და მე-3 ხარისხის ზედა უგაბარიტო ტვირთით, 

აგრეთვე დატვირთული ტრანსპორტიორებისა; 

არამოქმედი ლოკომოტივებისა, ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობისა, 

რეფრიჟერატორული ვაგონების შემადგენლობისა, სამგზავრო ვაგონებისა, რკინიგზის 

ლიანდაგზე ამწეებისა; 

ვაგონებისა და სპეციალური მოძრავი შემადგენლობისა, რომელთაც აქვთ ტრაფარეტი 

,,გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება”. 

აღნიშნული მოძრავი შემადგენლობის გორაკიდან ჩაშვება შეიძლება სამანევრო 

ლოკომოტივით (სამანევრო ლოკომოტივზე მიბმული).      სარჩევში დაბრუნება 
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15.20. აკრძალულია მახარისხებელ გორაკებზე გატარდეს: 

12 და მეტი ღერძიანი დატვირთული და ცარიელი ტრანსპორტიორები; გადაბმის ტიპის 

120 ტონა აწევის უნარის მქონე დატვირთული ტრანსპორტიორები, როდესაც არის გადაბმაში 

ერთი ან ორი შუალედური ბაქანი; აგრეთვე მოძრავი შემადგენლობა, რომელსაც აქვს 

ტრაფარეტი ,,გორაკიდან ჩაშვება არ შეიძლება”. 

15.21. მოძრავი შემადგენლობა სადგურის ლიანდაგებზე დაყენებული უნდა იყოს 

ზღვრული ბოძებით აღნიშნულ საზღვრებში; 

სადგურის ლიანდაგებზე ულოკომოტივოდ მდგომი მატარებლების შემადგენლობები, 

ვაგონები და სპეციალური მოძრავი შემადგენლობა რომ არ დაიძრას, ისინი საიმედოდ უნდა 

იყოს დამაგრებული სამუხრუჭო ბუნიკებით, ხელის მუხრუჭებით ან რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი დამაგრების სხვა საშუალებებით. 

ვაგონების და შემადგენლობების დამაგრების წესს ადგენს მატარებელთა მოძრაობისა და 

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქცია და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით ნაჩვენები 

უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

ვაგონებს, რომლებიც დგას სადგურში და მათზე არ სრულდება სატვირთო ოპერაციები, 

არ წარმოებს გაწმენდა, დეზინფექცია და რემონტი, კარი დაკეტილი უნდა ჰქონდეს. 

15.22. განსაკუთრებით საფრთხილო ცალკეული კატეგორიის ტვირთით დატვირთულ 

ვაგონებს (ტვირთის გადაზიდვის წესების შესაბამისად) მანევრების წარმოებისას უნდა 

ჰქონდეს საფარი მყარი საწვავით მომუშავე ორთქლმავლისაგან, ერთი ვაგონი მაინც, რომელიც 

არასაშიში ტვირთით არის დატვირთული ან ცარიელია. 

1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონები და 

გათხევადებული აირით სავსე ცისტერნები მატარებლების გარეშე სადგურში დგომისას, იმათ 

გარდა, რომლებიც დაგროვების ქვეშ (მოლოდინში) დგას მახარისხებელი პარკების 

ლიანდაგებზე, დაყენებული უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილ ლიანდაგებზე. 

ასეთი ვაგონები უნდა იყოს გადაბმული, საიმედოდ დამაგრებული, რათა არ დაიძრას 

და გაჩერების გადასატანი სიგნალებით შემოზღუდული. 

ასეთი ვაგონების სადგომი ლიანდაგებისაკენ მიმართულ ისრებს ისეთი მდგომარეობა 

უნდა მიეცეს, რომ გამოირიცხოს ამ ლიანდაგებზე შესვლის შესაძლებლობა. 

თუ 1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონები 

და გათხევადებული აირით სავსე ცისტერნები დაგროვების ქვეშ (მოლოდინში) 

მახარისხებელი პარკების ლიანდაგებზე დგას, უნდა ხორციელდებოდეს სიფრთხილის 

საგანგებო ღონისძიებანი, რომელიც დადგენილია მატარებელთა მოძრაობისა და სამანევრო 

მუშაობის ინსტრუქციით.                         სარჩევში დაბრუნება 
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15.23. მანევრების მწარმოებელი ლოკომოტივის მოძრაობას უნდა ხელმძღვანელობდეს 

ერთი მუშაკი – მანევრების ხელმძღვანელი (მატარებლის შემდგენელი), რომელიც 

პასუხისმგებელია მათ სწორ შესრულებაზე. 

მანევრების ხელმძღვანელი მოვალეა: 

ზუსტად და დროულად ასრულებდეს სამანევრო მუშაობის დავალებებს; 

უზრუნველყოფდეს მანევრების წარმოებაში მონაწილე ყველა მუშაკის სწორ 

განლაგებასა და შეთანხმებულ მოქმედებას, წინასწარ აცნობდეს მომავალი სამანევრო სამუშაოს 

გეგმას და შესრულების მეთოდებს; 

შეადგინოს მატარებლები ამ წესების მოთხოვნების, რკინიგზაზე არსებული 

ინსტრუქციებისა და მითითებების ზუსტი შესაბამისობით; 

სამანევრო მუშაობა ისე მოაწყოს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მოძრაობის 

უსაფრთხოება, მანევრებში დასაქმებული მუშაკების პირადი უსაფრთხოება, მოძრავი 

შემადგენლობისა და ტვირთის დაცულობა, განსაკუთრებული სიფრთხილით აწარმოოს 

ხალხით დაკავებულ ვაგონებთან, არაგაბარიტული და 1-ლი კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) დატვირთულ ვაგონებთან დაკავშირებული მანევრები. 

სადგურებში ლიანდაგების განვითარების, სამანევრო მუშაობის ხასიათის და 

მოცულობის მიხედვით ლიანდაგები იყოფა სამანევრო რაიონებად. 

შუალედურ სადგურებში სამანევრო მუშაობა შეიძლება წარმოებდეს მთავარი 

კონდუქტორის ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი მუშაკის ხელმძღვანელობით. 

ლოკომოტივის სამანევრო გადაადგილებებს, რომელსაც არ ემსახურება შემდგენელთა 

ბრიგადა ან მთავარი კონდუქტორი, ხელმძღვანელობს მუშაკი, რომელსაც უფლება აქვს 

განაგოს მანევრების წარმოება მოცემულ რაიონში, ან მისი მითითებებით სიგნალისტი (საისრე 

პოსტის მორიგე). 

15.24. სალოკომოტივო ბრიგადა მანევრების წარმოებისას მოვალეა: 

ზუსტად და დროულად ასრულებდეს სამანევრო სამუშაოს დავალებებს; 

ყურადღებით ადევნებდეს თვალყურს გადმოცემულ სიგნალებს, ზუსტად და 

დროულად ასრულებდეს სიგნალებსა და მითითებებს გადაადგილებათა შესახებ; 

ყურადღებით ადევნებდეს თვალყურს ლიანდაგებზე მყოფ ხალხს, ისრების 

მდგომარეობას და მოძრავი შემადგენლობის განლაგებას; 

უზრუნველყოფდეს მანევრების წარმოების უსაფრთხოებასა და მოძრავი 

შემადგენლობის დაცულობას.                 სარჩევში დაბრუნება 
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15.25. ამკრებ მატარებლებთან მომუშავე სალოკომოტივო ბრიგადებმა, აგრეთვე 

სამანევრო სამუშაოს წარმოებისათვის გამოყოფილმა ბრიგადებმა, კონდუქტორებმა და 

შემდგენელთა ბრიგადებმა უნდა იცოდნენ სადგურებში მანევრების წარმოების წესი, რომელიც 

ნაჩვენები უნდა იყოს ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

სალოკომოტივო და შემდგენელთა ბრიგადებისა და კონდუქტორებისათვის 

სადგურების ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში ნაჩვენებ სამანევრო მუშაობის პირობების 

გაცნობის წესს ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

მატარებელთა შედგენა 

15.26. მატარებლები შედგენილი უნდა იყოს ამ წესების, მოძრაობის გრაფიკისა და 

მატარებლების ფორმირების გეგმის სრული შესაბამისობით. სატვირთო მატარებლების მასისა 

და სიგრძის ნორმებს მიმართულებების მიხედვით და ყოველი ცალკეული უბნისათვის აწესებს 

მოძრაობის გრაფიკი და მატარებლების ფორმირების გეგმა და უნდა შეესაბამებოდეს 

ლოკომოტივის ტიპს, ლიანდაგის პროფილს მატარებელთა მიმოსვლის უბნებზე და უბნების 

სადგურების მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების სასარგებლო სიგრძეს, ხოლო 

ელექტროფიცირებულ უბნებზე – ელექტრომომარაგების პირობებს. 

გრძელშემადგენლობიანი, მძიმეწონიანი, შეერთებული, აგრეთვე მომატებული მასისა 

და სიგრძის სატვირთო მატარებლების ფორმირებისა და გატარების წესი დადგენილი უნდა 

იყოს რკინიგზის ხელმძღვანელობის ინსტრუქციის შესაბამისად. 

შორი და ადგილობრივი სამგზავრო მატარებლების მასისა და სიგრძის ნორმები და 

მათში ვაგონების განლაგების წესი აღნიშნულია მატარებლების მოძრაობის განრიგის 

წიგნაკებში. 

სამგზავრო მატარებლებზე ნორმაზე მეტი ვაგონების მიბმისა და 

გრძელშემადგენლობიანი სამგზავრო მატარებლების წესს ადგენს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

მატარებლებში მოძრავი შემადგენლობის ჩართვისას მისი მასა და სიგრძე 

განისაზღვრება რკინიგზის მიერ დამტკიცებული ცხრილების მიხედვით. ეს ცხრილები 

თავსდება მატარებლების მოძრაობის განრიგის წიგნაკებში. 

15.27. აკრძალულია მატარებლებში ჩართვა: 

უწესივრო ვაგონებისა, რომლებიც საფრთხეს შეუქმნის მოძრაობას და რომელთა 

მდგომარეობა არ უზრუნველყოფს გადასაზიდი ტვირთის დაცულობას; 

ტვირთამწეობაზე მეტი ტვირთით დატვირთული ვაგონებისა; 

სარჩევში დაბრუნება 
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ბაქნებისა და ნახევარვაგონებისა, რომლებიც დატვირთულია ღია მოძრავ 

შემადგენლობაზე ტვირთის დატვირთვისა და დამაგრების პირობების დარღვევით; 

ვაგონებისა დამჯდარი რესორებით, რომელიც იწვევს ვაგონის ძარის გადაფერდებას ან 

ვაგონის ჩარჩოსა და ძარის სავალ ნაწილებზე დარტყმას, აგრეთვე ვაგონებისა უწესივრო 

სახურავებით, რომლებიც ქმნის მათი ფურცლების აგლეჯვის საფრთხეს;  

ვაგონებისა, რომლებიც რელსებს აცდა ან იყო მატარებელში, რომელმაც მარცხი 

განიცადა, ვიდრე მათ არ გასინჯავენ და მოძრაობისათვის ვარგისად არ სცნობენ; 

ვაგონებისა, რომლებსაც არ აქვს ტრაფარეტები დადგენილ სახეობათა რემონტის 

წარმოების შესახებ, გარდა განსაკუთრებული საბუთებით მიმავალი ვაგონებისა (როგორც 

ტვირთი თავის ღერძებზე); 

ბაქნების, ნახევარვაგონებისა და ტრანსპორტიორებისა არაგაბარიტული ტვირთით, თუ 

ასეთი ვაგონების მსვლელობის შესახებ არ იქნება მიცემული განსაკუთრებული მითითებები; 

ბაქნების დაუკეტავი ბორტებით, გარდა რკინიგზის სპეციალური ინსტრუქციებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ვაგონებისა დაუმაგრებელი ბუნკერებით, ცისტერნებისა, 

ხოპერებისა, ხორბალმზიდებისა, ცემენტმზიდებისა და მსგავსი მოძრავი შემადგენლობისა 

ზედა და ქვედა ჩამტვირთავ-გადმომტვირთავი მოწყობილობების ღია სახურავებით; 

ნახევარვაგონებისა ღია კარებით და ლიუკებით ან ჩამკეტი მექანიზმის ერთი კბილით 

დაკეტილი ლიუკებით; 

ცარიელი დახურული ვაგონებისა ღია და გადასაწევი საკეტით ჩაუკეტავი კარებით, 

თხევადი, ნავთობ-ბიტუმის გადასაზიდი ვაგონების ბიტუმისაგან გორვის წრეზე გაუწმენდავი 

წყვილთვლებით. 

15.28. დასაშვებია შორ და ადგილობრივ სამგზავრო მატარებლებზე სასამსახურო-

ტექნიკური დანიშნულების არამთლიან ლითონის ვაგონების მიბმა. 

ყველა სამგზავრო მატარებელში პირველ და უკანასკნელ ვაგონში ნაპირა შუბლა კარები 

დაკეტილი უნდა იყოს, ხოლო გადასასვლელი ბაქნები უნდა დამაგრდეს აწეულ 

მდგომარეობაში. 

15.29. აკრძალულია სამგზავრო და საფოსტო-საბარგო მატარებლებში ჩართული იქნეს: 

1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონები; 

პერიოდული შეკეთების ან ერთიანი ტექნიკური რევიზიის ვადაგადაცილებული 

ვაგონები, თუ არ არის შესაბამისი გადავადება; 

სატვირთო ვაგონები;                            სარჩევში დაბრუნება 
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განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამგზავრო (გარდა ჩქაროსნული და ჩქარისა) და 

საბარგო-საფოსტო მატარებლებში შეიძლება ჩართული იქნეს ოთხღერძიანი სატვირთო 

დატვირთული ვაგონები, რძის გადასაზიდი ცისტერნები, ავტონომიური რეფრიჟერატორული 

და ცოცხალი თევზის გადასაზიდი ვაგონები რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით, 

ამასთან შორ სამგზავრო მატარებლებზე დასაშვებია არა უმეტეს ერთი სატვირთო ვაგონის ან 

ცოცხალი თევზის გადასაზიდი ერთი ორვაგონიანი სექციის მიბმა, ადგილობრივ ან 

საგარეუბნო მატარებლებზე – არა უმეტეს სამი ვაგონისა, ხოლო საფოსტო-საბარგო 

მატარებელზე – არა უმეტეს ექვსი ვაგონისა. დასაშვებია ცალკეულ უბნებზე რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის ნებართვით ელექტრომატარებლებზე არა უმეტეს ერთი სამგზავრო ან 

დახურული სატვირთო ვაგონის მიბმა. 

მისაბმელი სატვირთო ვაგონის კონსტრუქცია და ტექნიკური მდგომარეობა უნდა 

უზრუნველყოფდეს სამგზავრო (საფოსტო-საბარგო) მატარებლის უსაფრთხო მსვლელობას 

მისთვის დაწესებული სიჩქარით. 

15.30. საფოსტო-საბარგო მატარებლებში ვაგონების განლაგება ხდება სამგზავრო 

მატარებლებისათვის დადგენილი წესით, ხოლო სატვირთო - სამგზავრო მატარებლებში 

სატვირთო მატარებლებისათვის დადგენილი წესით. 

15.31. აკრძალულია სატვირთო-სამგზავრო მატარებლებში 1-ლი კლასის საშიში 

ტვირთით ( ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების, აგრეთვე გათხევადებული 

აირისაგან დაცლილი ცარიელი ცისტერნების ჩართვა. 

15.32. სატვირთო მატარებლების შედგენა წარმოებს ღერძების რაოდენობისა და წონის 

მიხედვით ვაგონების შეურჩევლად. 

მძიმეწონიანი და გრძელშემადგენლობიანი მატარებლების შედგენისას მსუბუქწონიანი 

და ცარიელი ვაგონების ჩართვის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

ამკრებ მატარებლებში ვაგონები შეირჩევა ჯგუფებად, დანიშნულების სადგურების 

მიხედვით, ხოლო ამკრებ-დამრიგებელი ვაგონები ჩაირთვება ერთ ჯგუფად. 

ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა შეკეთებისათვის ან შეკეთების შემდეგ 

მსვლელობისას ჩაირთვება სატვირთო მატარებლის ბოლოში ერთ ჯგუფად. 

15.33. ხალხით დაკავებული სამგზავრო და სატვირთო ვაგონები, გარდა სასამსახუროსი 

და ტვირთის თანმხლები გამყოლებით (რაზმებით), სატვირთო მატარებლებში ჩაირთვება ერთ 

ჯგუფად და მათ უნდა ჰქონდეთ საფარი ლოკომოტივისაგან და მატარებლის ბოლოდან, 

აგრეთვე ღია შემადგენლობაზე დატვირთული რელსების, კოჭების, მორების და სხვა 

ტვირთისაგან, რომლებიც მკვეთრი ბიძგებისა და გაჩერებისას შეიძლება დაიძრას – არანაკლებ 

ერთი ვაგონისა. 

სატვირთო მატარებლით ხალხის გადაყვანის წესს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 
სარჩევში დაბრუნება 
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15.34. აკრძალულია სახალხო მატარებლებში 1-ლი კლასის საშიში ტვირთით 

(ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონებისა და მჟავებით, გათხევადებული აირებით 

და ადვილაალებადი სითხეებით სავსე ცისტერნების, აგრეთვე გათხევადებული აირისაგან 

დაცლილი ცისტერნების ჩართვა. 

1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი მასალებით) დატვირთული ვაგონების 

სამხედრო სახალხო მატარებლებში ჩართვის წესს ადგენს რკინიგზის ხელმძღვანელობა 

სპეციალური დებულებებით. 

15.35. ხალხით დაკავებულ ვაგონებს, აგრეთვე ცალკეული კატეგორიის ტვირთით 

დატვირთულ ვაგონებს, რომლებიც განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს, სატვირთო 

მატარებლებში ჩართვისას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საფარი, საფრად უნდა ჩაირთოს 

არასაშიში ტვირთით დატვირთული ან ცარიელი ვაგონები. 

ხალხით დაკავებული ვაგონების, აგრეთვე ცალკეული კატეგორიის ისეთი ტვირთით 

დატვირთული ვაგონების, რომლებიც განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს, სატვირთო 

მატარებლებში განლაგების წესს და ასეთი ტვირთის ნუსხას ადგენს რკინიგზის 

ხელმძღვანელობა. 

15.36. არაგაბარიტული ტვირთით დატვირთული ვაგონების, აგრეთვე სპეციალური 

მოძრავი შემადგენლობის მატარებლებში განლაგებისა და მსვლელობის წესი დადგენილი 

უნდა იყოს რკინიგზის შესაბამისი ინსტრუქციებით. 

15.37. გადასარბენებზე სამუშაოდ გასაგზავნ სამეურნეო მატარებლებში 

კონდუქტორებისა და სამუშაოთა ხელმძღვანელების სამგზავროდ უნდა ჩაირთოს ვაგონები 

გადასასვლელი ბაქნებით რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 

მატარებლებში მუხრუჭების ჩართვის წესი 

15.38. სამუხრუჭო საშუალებებით მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური აღჭურვის 

მიხედვით რკინიგზის ხელმძღვანელობა ადგენს: 

ერთიან უმცირეს სამუხრუჭო დაწოლას წონის ყოველ 100 ტონაზე სატვირთო და 

სამგზავრო მატარებლებისათვის და უდიდეს სახელმძღვანელო დაღმართს, რომელზეც 

შეიძლება მატარებლების მოძრაობა დაწესებული მაქსიმალური სიჩქარეებით; 

დამოკიდებულებას მოძრაობის სიჩქარეს, ქანობის სიდიდეს, სამუხრუჭო დაწოლასა და 

სამუხრუჭო მანძილს შორის; 

მოძრავი შემადგენლობის ღერძებზე სამუხრუჭო ხუნდების დაწოლის საანგარიშო  

სარჩევში დაბრუნება 



93 

 

ნორმებს, მატარებლის ხელის მუხრუჭებით უზრუნველყოფის ნორმებს და სხვა მონაცემებს, 

რომლებიც საჭიროა სამუხრუჭო გაანგარიშებათა წარმოებისათვის. 

აღნიშნული ნორმები და მონაცემები თავსდება მატარებლების მოძრაობის განრიგის 

წიგნაკებში. 

15.39. უბნებზე მატარებელთა მოძრაობის გრაფიკით დადგენილ სიჩქარეებს რკინიგზის 

სალიანდაგო სამსახურის წარდგენით ამტკიცებს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ცალკე 

ბრძანებით (განკარგულებით). 

15.40. სამგზავრო მატარებლებში ავტოსამუხრუჭო ქსელში უნდა ჩაირთოს სამგზავრო 

ტიპის ავტომუხრუჭებიანი ყველა ვაგონი, ხოლო სატვირთო მატარებლებში სატვირთო ტიპის 

ავტომუხრუჭებიანი ყველა ვაგონი; 

სამგზავრო მატარებლების ექსპლუატაცია უნდა წარმოებდეს ელექტროპნევმატიკური 

დამუხრუჭებით. სამგზავრო მატარებლებში PИЦ გაბარიტის ვაგონების ჩართვისას 

ნებადართულია ამ მატარებლის მოძრაობა პნევმატიკური მუხრუჭებით რკინიგზის 

ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

ყველა მატარებელში ყველა ლოკომოტივისა და ორთქლმავალის ტენდერის (გარდა 

არამუშა მდგომარეობაში მიმავალი ტენდერების, რომლებსაც არა აქვთ დამუხრუჭების 

ცარიელი რეჟიმი) ავტომუხრუჭები უნდა ჩაირთოს ავტოსამუხრუჭო ქსელში. 

სამგზავრო და სატვირთო ტიპის ავტომუხრუჭიანი ვაგონების ყველა მატარებლის 

ავტოსამუხრუჭო ქსელში ერთობლივი ჩართვის წესს, აგრეთვე დამუხრუჭების შესაბამის 

რეჟიმზე ვაგონებისა და ლოკომოტივების ჰაერგამანაწილებლის ჩართვის წესს ადგენს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

სატვირთო მატარებლებში შეიძლება ჩაირთოს ჰაერსადენი მაგისტრალის მქონე მოძრავი 

შემადგენლობა, მაგრამ არა უმეტეს 8 ღერძისა ერთ ჯგუფში, ხოლო მატარებლის ბოლოში 

უკანასკნელი ორი ვაგონის წინ – არაუმეტეს 4 ღერძისა. ბოლო ორ ვაგონს უნდა ჰქონდეს 

წესივრად მოქმედი ჩართული ავტომუხრუჭები. 

15.41. მატარებლებში ავტომუხრუჭების გასინჯვა წარმოებს: 

ა) სრული, სამუხრუჭო მაგისტრალის მდგომარეობის და ყველა ვაგონის მუხრუჭების 

მოქმედების შემოწმებით:  სადგურებში მატარებლის გაგზავნის წინ; 

ლოკომოტივის შეცვლის შემდეგ, თუ ლოკომოტივების მობრუნების უბანი აღემატება 

600 კმ-ს, გარდა ამისა, სატვირთო მატარებლის ავტომუხრუჭების სრული შემოწმება უნდა 

მოხდეს ერთ-ერთ სადგურში, სადაც წარმოებს სალოკომოტივო ბრიგადების შეცვლა და 

არსებობს ვაგონების ტექნიკური მომსახურების პუნქტი. ასეთი სადგურების ნუსხას ადგენს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობა;              სარჩევში დაბრუნება 
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დეპოდან ძრავავაგონიანი მატარებლის გამოსვლის წინ ან სადგურში მისი უბრიგადოდ 

დაყენების შემდეგ; 

სადგურებში, გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართიანი გადასარბენების წინ, 

სადაც მატარებლის გაჩერება გათვალისწინებულია მოძრაობის გრაფიკით; 

0,018 და მეტი დახრილობის გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართიანი 

გადასარბენების წინ ავტომუხრუჭების სრული შემოწმება ხდება ათწუთიანი შეყოვნებით 

დამუხრუჭებულ მდგომარეობაში. ასეთი სადგურების ნუსხას ადგენს 

საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

ელექტროპნევმატიკური მუხრუჭების სრული შემოწმება ხდება სამგზავრო მატარებლის 

ფორმირებისა და ლოკომოტივების მობრუნების სადგურებში სტაციონალური 

მოწყობილობებისაგან ან სამატარებლო ლოკომოტივით. 

ბ) შეკვეცილი, სამუხრუჭო მაგისტრალის მდგომარეობის და ბოლო ორი ვაგონის 

მუხრუჭების მოქმედების შემოწმებით: 

შემადგენლობაზე სამატარებლო ლოკომოტივების მიბმის შემდეგ, თუ სადგურში 

წინასწარ იყო შესრულებული ავტომუხრუჭების სრული გასინჯვა საკომპრესორო 

დანადგარიდან ან ლოკომოტივიდან; 

ძრავავაგონიანი მატარებლის მართვის კაბინის და სალოკომოტივო ბრიგადების 

შეცვლის შემდეგ, როდესაც ლოკომოტივი მატარებლიდან არ იხსნება; 

მატარებლის შემადგენლობაში სახელურების ყოველგვარი განცალკავების, 

შემადგენლობაში კიდური ონკანის გადაკეტვის შემდეგ, მოძრავი შემადგენლობის მიბმის 

შემდეგ სახელურების შეერთებისას (უკანასკნელ შემთხვევაში უნდა შემოწმდეს მუხრუჭის 

მოქმედება ყოველ მიბმულ ვაგონზე); 

სამგზავრო მატარებლებში მატარებლის 20 წუთზე და მეტი დგომის შემდეგ მთავარ 

რეზერვუარში 5,5 კგს/სმ-ზე დაბლა წნევის დაცემისას, მართვის კაბინის შეცვლისას ან 

გადასარბენზე მეორე ლოკომოტივის მემანქანისათვის მართვის გადაცემის შემდეგ მეწინავე 

კაბინიდან მატარებლის მოძრაობის შემდგომი მართვის შეუძლებლობის გამო მატარებლის 

გაჩერების შემდეგ; 

სატვირთო მატარებლებში, თუ მატარებლის დგომისას თვითნებურად დაამუშავა 

ავტომუხრუჭები, ან ვუ-45 ფორმის ცნობაში აღნიშნულიდან 20%-ზე მეტად შეიცვალა 

სიმკვრივე; 

სატვირთო მატარებლებში მატარებლის 30 წუთზე მეტი დგომის შემდეგ. 

სარჩევში დაბრუნება 
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ელექტროპნევმატიკური მუხრუჭების შეკვეცილი შემოწმება ხდება ლოკომოტივის 

შეცვლის პუნქტებში და ვაგონების მიბმისას ამასთან უნდა შემოწმდეს თითოეული მიბმული 

ვაგონის მუხრუჭის მოქმედება. 

ავტომუხრუჭების სრული ან შეკვეცილი გასინჯვის შემდეგ, აგრეთვე მსვლელობის 

დროს უნდა შემოწმდეს მუხრუჭების მოქმედება რკინიგზაზე არსებული შესაბამისი 

ინსტრუქციით დადგენილი წესით. 

15.42. მატარებლებში ავტომუხრუჭების სრული გასინჯვის შემდეგ ვაგონების 

მსინჯველი წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასცემს რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დადგენილი ფორმის ცნობას მატარებლის მუხრუჭებით უზრუნველყოფის და მათი 

გამართული მოქმედების შესახებ. შესახებ. სატვირთო მატარებლის ცნობაში აღინიშნება ბოლო 

ვაგონის ნომერიც. 

ძრავავაგონიან მატარებლებში ავტომუხრუჭების ყოველი სრული გასინჯვის შესახებ 

კეთდება ჩანაწერი სპეციალურ წიგნში. 

ავტომუხრუჭების ყოველი შეკვეცილი გასინჯვისას ვაგონების მსინჯველი, სადგურებში 

კი, სადაც ასეთი თანამდებობა არ არის გათვალისწინებული, სადგურის მორიგე, მთავარი 

კონდუქტორი ან მატარებლების შემდგენელი აკეთებს აღნიშვნას ავტომუხრუჭების შეკვეცილი 

გასინჯვის შესახებ (აგრეთვე აღნიშნავს შემადგენლობის შეცვლის თაობაზე) მემანქანესთან 

არსებულ ცნობაში მუხრუჭების შესახებ. 

იმ შემთხვევაში, თუ ავტომუხრუჭების შეკვეცილი გასინჯვისას ბოლო ორი ვაგონის 

მუხრუჭი არ ამოქმედდა, მუშაკი, რომელსაც ეკისრება ავტომუხრუჭების გასინჯვა, მოვალეა 

განახორციელოს ღონისძიებები, რათა არ დაუშვას მატარებლის გაგზავნა. 

სადგურებში, სადაც ვაგონების მსინჯველების თანამდებობა არ არის 

გათვალისწინებული, სამგზავრო მატარებლის ავტომუხრუჭების მოქმედების შემოწმებაში 

მონაწილეობის მისაღებად იწვევენ ვაგონების გამყოლებს, ხოლო სატვირთოსი – 

ავტომუხრუჭების გასინჯვის ოპერაციების მცოდნე მუშაკებს (თანამდებობათა ნუსხას 

ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ცალკე განკარგულებით). 

მომატებული წონისა და სიგრძის, შეერთებული მატარებლის ავტოსამუხრუჭო ქსელში 

ვაგონების ჩართვისა და ასეთ მატარებლებში ავტომუხრუჭების გასინჯვის წესს ადგენს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქცია. 

15.43. მატარებლებში მუხრუჭების მართვის რეჟიმის შესამოწმებლად (სიჩქარსაზომი 

ლენტის გაშიფრვით) გამოყენებული უნდა იყოს მუხრუჭსაცდელი ვაგონები. შემოწმების წესს 

ადგენს სატვირთო, ადგილობრივი და შორი სამგზავრო მატარებლებისათვის რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 
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მატარებლების აღჭურვილობა და მომსახურება 

15.44. სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო, სამხედრო და სახალხო 

მატარებლები მარაგდებიან ხანძარსაწინაღო საშუალებებით, პირველადი სამედიცინო 

დახმარების აღმოსაჩენი საშუალებებით. 

სამგზავრო მატარებლების შემადგენლობანი აღიჭურვება ულტრამოკლეტალღოვანი 

უმტ - დიაპაზონის რადიოსადგურებით მატარებლის მემანქანესთან კავშირისათვის. 

ჩამოთვლილი საშუალებებით მატარებლების უზრუნველყოფის ნორმებს ამტკიცებს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

15.45. ლოკომოტივები აღჭურვილი უნდა იყოს ორი გადასატანი უმტ – დიაპაზონის 

რადიოსადგურით, 

ხანძარსაქრობი და მოძრავი შემადგენლობის ლიანდაგიდან აცდენისას მისი ლიანდაგზე 

ასაწევი საშუალებებით, საჭირო სასიგნალო მოწყობილობებით, ხელსაწყოებით და სხვა 

ინვენტარით რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებული ნორმების მიხედვით. 

ლოკომოტივის ორდიაპაზონიანი რადიოსადგურით აღჭურვის შემთხვევაში საკმარისია 

ლოკომოტივზე იყოს უმტ – დიაპაზონის რადიოსადგური. 

ლოკომოტივები და ძრავავაგონიანი მატარებლები, გარდა ამისა, მომარაგებული უნდა 

იყოს ოთხი სამუხრუჭო ბუნიკით იმ შემთხვევისათვის, თუ გადასარბენზე საჭირო გახდა 

შემადგენლობის დამაგრება. 

უბნებზე, სადაც ქანობის დახრილობა 0,012-ს აღემატება, ავტომუხრუჭების დაზიანების 

შემთხვევაში გადასარბენზე სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მატარებლის 

შემადგენლობის დამაგრების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ცალკე 

განკარგულებით. 

15.46. მატარებელს მომსახურებას უწევს სალოკომოტივო ბრიგადა. სამგზავრო 

მატარებელს კი - გარდა ამისა, ვაგონების გამყოლები და სხვა მუშაკები საქართველოს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მითითების შესაბამისად. 

მატარებლებზე, რომლებთანაც შუალედურ სადგურებში წარმოებს სამანევრო 

სამუშაოები, ამ სამუშაოს ხელმძღვანელობისათვის რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსის მითითებით შეიძლება დაინიშნოს მთავარი კონდუქტორი ან 

კონდუქტორთა ბრიგადა. გადასარბენზე სამეურნეო მატარებლების გადაადგილებას 

ხელმძღვანელობს სამუშაოთა ხელმძღვანელი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი. ამ მუშაკების 

მოვალეობები განისაზღვრება მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციით. 
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მოსაბრუნებელ პუნქტებში სალოკომოტივო ბრიგადებისა და კონდუქტორების 

დასასვენებლად უნდა იყოს სპეციალური შენობები (სათავსები). 

მატარებლებში ლოკომოტივების ჩაყენება 

15.47. მოქმედი ელმავლები და თბომავლები ებმება მატარებლის თავში და მათ მართავს 

მემანქანე წინა კაბინიდან. თბომავლები, რომელთაც აქვთ ერთი მართვის კაბინა და 

ორთქლმავლები ებმება მატარებლის თავში წინ სვლით მოძრაობისათვის. 

მთელ უბანზე ორი ან სამი მოქმედი ლოკომოტივით მოძრავი მატარებლის თავში ებმება 

ის ლოკომოტივი, რომელსაც აქვს უფრო ძლიერი კომპრესორები (ორთქლ-საჰაერო ტუმბოები). 

მომატებული მასისა და სიგრძის მატარებლებში მოქმედი ლოკომოტივების ჩაყენების წესს, 

აგრეთვე უბნის ნაწილზე მიმავალი მოქმედი ლოკომოტივების მატარებლებზე მიბმის და მათი 

მიმოსვლის პირობებს, რომელებიც უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, 

ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

მართვის ორი ან მეტი კაბინიანი ან მრავალი ერთეულის სისტემით მომუშავე 

ლოკომოტივების სამანევრო გადაადგილებისათვის ადგილობრივი პირობების მიხედვით 

საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ადგენს ლოკომოტივის მართვის წესს, 

რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობისა და ხალხის უსაფრთხოებას. 

სამატარებლო სამუშაოზე დასაქმებული ლოკომოტივების ექსპლუატაცია უნდა 

წარმოებდეს მიმოსვლის უბნების ფარგლებში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში ლოკომოტივების 

გატარება დაუმაგრებელ უბნებზე ხორციელდება რკინიგზის ხელმძღვანელობის ნებართვით. 

15.48. მართვის ერთკაბინიანი ლოკომოტივის მოძრაობა უკანსვლით დასაშვებია 

მხოლოდ: 

საგარეუბნო, სამეურნეო, აღმდგენი, სახანძრო, გადამცემ და გამომზიდ მატარებლებში; 

მისასვლელ და მაერთებელ ლიანდაგებზე მსვლელობისას; 

მანევრების წარმოებისას; 

ორმაგ წევის დროს მეორე ლოკომოტივად მსვლელობისას; 

იმ სადგურებიდან მატარებლების გაგზავნისას, სადაც არ არის ლოკომოტივების 

მოსაბრუნებელი მოწყობილობა; 

მატარებლის მიწოლის შემდეგ გამგზავნ სადგურში უკან დაბრუნებისას; 

მატარებლების ერთ პუნქტიდან ორივე მიმართულებით მიწოლისას, აგრეთვე  
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სადგურების ფარგლებში მატარებლების მიწოლისას; 

გადასარბენიდან დამხმარე ლოკომოტივით მატარებლის გამოყვანისას; 

უვაგონოდ მსვლელობისას. 

15.49. არამოქმედ მდგომარეობაში გასაგზავნი ლოკომოტივები მომზადებული უნდა 

იყოს მატარებლებში ჩასართველად და ჩაირთოს მატარებლებში რკინიგზაზე არსებული 

ინსტრუქციის შესაბამისად. 

არამოქმედი ლოკომოტივების ჩაყენება შეიძლება წამყვანი ლოკომოტივის შემდეგ 

საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ განსაზღვრული რაოდენობით. 
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                                         თავი 16                 სარჩევში დაბრუნება 

მატარებლების მოძრაობა 

ზოგადი მოთხოვნები 

 

16.1. მატარებლების მოძრაობას უბანზე უნდა ხელმძღვანელობდეს მხოლოდ ერთი 

მუშაკი – სამატარებლო დისპეტჩერი, რომელიც პასუხს აგებს მატარებლების მოძრაობის 

გრაფიკის შესრულებაზე უბანზე, რომელსაც იგი ემსახურება. 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებები უსიტყვოდ უნდა შეასრულონ მუშაკებმა, 

რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებული მატარებლების მოძრაობასთან ამ უბანზე. 

აკრძალულია უბანზე მატარებლების მოძრაობის შესახებ ოპერატიული მითითებები 

გასცეს სხვა ვინმემ, მორიგე სამატარებლო დისპეტჩერის გარდა. 

16.2. ყოველი სადგური და სალიანდაგო პოსტი მატარებლების მოძრაობის 

ხელმძღვანელობის დარგში და ყოველი მატარებელი ერთსა და იმავე დროს უნდა იყოს 

მხოლოდ ერთი მუშაკის განკარგულებაში: სადგური – სადგურის მორიგის, ხოლო 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბანზე – სამატარებლო დისპეტჩერის, პოსტი 

– პოსტის მორიგის, მატარებელი – წამყვანი ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) 

მემანქანის განკარგულებაში. 

სადგურებში სალიანდაგო განვითარების მიხედვით შეიძლება იყოს სადგურის, 

პოსტების ან პარკების რამდენიმე მორიგე, რომელთაგან თითოეული ერთპიროვნულად 

განაგებს მატარებლების მოძრაობას თავისი სამუშაო რაიონის ფარგლებში. ასეთ სადგურებში 

მართვის რაიონების გამიჯვნა და ყოველი სადგურის, პოსტის ან პარკის მორიგის 

მატარებლების მოძრაობასთან დაკავშირებული მოვალეობანი აღინიშნება სადგურის 

ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

სადგურებში წამყვანი ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) მემანქანე და 

დანარჩენი მუშაკები, რომლებიც ემსახურებიან მატარებელს, ემორჩილებიან სადგურის 

მორიგის, ხოლო სადისპეტჩერო ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბანზე – სამატარებლო 

დისპეტჩერის განკარგულებებს. 

16.3. ყოველი სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო და სახალხო 

მატარებელი, როგორც წესი, მიღებული უნდა იყოს გარკვეულ ლიანდაგებზე, ხოლო 

სატვირთო მატარებელი – გარკვეული ჯგუფების ლიანდაგებზე. 
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მატარებლები, რომლებსაც სადგურში გაჩერება არ აქვთ, როგორც წესი უნდა გატარდეს 

მთავარ ლიანდაგებზე. 

მატარებლების მიღებისა და გაგზავნისათვის ლიანდაგების გამოყენების წესი 

აღნიშნული უნდა იყოს სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელ აქტში. 

16.4. სადგურის მორიგე მატარებლების დროული მიღებისათვის მოვალეა 

უზრუნველყოს თავისუფალი ლიანდაგები. დაკეტილ შესასვლელ სიგნალთან მატარებლის 

ყოველი დაყოვნებისათვის, რაც აუცილებლობით არ არის გამოწვეული, პასუხისმგებლობა 

ეკისრება სადგურის მორიგეს. 

აკრძალულია მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგების დაკავება ცალკეული ვაგონებით ან 

ვაგონების ჯგუფით, რომლებიც ახსნილია გამვლელი მატარებლიდან და განკუთვნილია 

დასატვირთად, დასაცლელად, შესაკეთებლად ან სხვა ოპერაციების საწარმოებლად. 

შუალედურ სადგურებში ცალკეული ვაგონებით ან ვაგონების ჯგუფებით მისაღებ-

გასაგზავნი ლიანდაგების დროებით დაკავება დასაშვებია მხოლოდ სამატარებლო 

დისპეტჩერის ნებართვით. 

აკრძალულია დამჭერი ჩიხების დაკავება ნებისმიერი მოძრავი შემადგენლობით, ხოლო 

მცველი ჩიხების – ხალხით დაკავებული, 1-ლი კლასის საშიში ტვირთით (ფეთქებადი 

მასალებით) და სხვა საშიში ტვირთით დატვირთული სატვირთო ვაგონებით. 

16.5. სადგურის უფროსი მოვალეა გააკონტროლოს სადგურის მორიგეების, 

ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორების, სიგნალისტებისა და საისრე პოსტების მორიგეების 

მუშაობა მატარებლების მიღებასა და გაგზავნასთან დაკავშირებული ოპერაციების 

შესრულებისა და სამანევრო მუშაობის წარმოებისას, განსაკუთრებით სცბ-ს მოწყობილობების 

ნორმალური მუშაობის დარღვევის პირობებში. სადგურის უფროსმა ისე უნდა მოაწყოს 

სადგურის მორიგეების მუშაობა, რომ მოძრაობის უსაფრთხოების უთუო უზრუნველყოფასთან 

ერთად არ იქნას დაშვებული მატარებლების შეყოვნება. 

სადგურის მორიგის სამუშაო ოთახი (სათავსო) უნდა იყოს იზოლირებული. მასში 

შესვლის უფლება აქვთ მხოლოდ სადგურის უფროსს, სადგურის მორიგესთან ერთად 

უშუალოდ მომუშავე ან თავისი თანამდებობრივი მოვალეობის შემსრულებელ პირებს და 

მუშაკებს, რომლებიც კონტროლს უწევენ სადგურის მორიგის მუშაობას და მართვის 

მოწყობილობების წესივრულობას. 
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მატარებლების მიღება 

16.6. სადგურში მატარებლების მიღება უნდა წარმოებდეს სადგურის ტექნიკურ-

განმკარგულებელი აქტით განკუთვნილ თავისუფალ ლიანდაგებზე და მხოლოდ ღია 

შესასვლელი სიგნალით, ხოლო სამგზავრო მატარებლების მიღება, გარდა ამისა – ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობებით აღჭურვილ ლიანდაგებზე. 

ამ მოწყობილობებით აღუჭურველ ლიანდაგებზე მიღებისას სამგზავრო მატარებლების 

მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი ცალკე განკარგულებით. 

ცალკეულ სადგურებში, სადაც ლიანდაგის სიგრძე საკმარისია ორი ძრავავაგონიანი 

მატარებლის დასაყენებლად, ნებადართულია სამარშრუტო შუქნიშნით ლიანდაგის ორ უბნად 

გაყოფა, რომლებზეც შეიძლება ამ მატარებლების მიღება. 

როდესაც ძრავავაგონიანი მატარებლით დაკავებულია ლიანდაგის უბანი სამარშრუტო 

შუქნიშნის უკან, რომელიც ყოფს მისაღებ ლიანდაგს, მეორე ძრავავაგონიანი მატარებელი 

მიიღება ლიანდაგის თავისუფალ ნაწილზე ამ შუქნიშნამდე შესასვლელი (სამარშრუტო) 

შუქნიშნის სპეციალური სიგნალით. შესასვლელი (სამარშრუტო) შუქნიშნის ჩვენებები 

დამოკიდებული უნდა იყოს მისაღები ლიანდაგის გამყოფი სამარშრუტო შუქნიშნის ჩვენებაზე. 

ასეთ ლიანდაგზე საწინააღმდეგო მიმართულებებიდან ორი ძრავავაგონიანი 

მატარებლის ერთდროული მიღება აკრძალულია. 

იმ სადგურების ნუსხას, რომლებზეც დასაშვებია ძრავავაგონიანი მატარებლების მიღება 

ლიანდაგის ცალკეულ უბნებზე, ასევე მგზავრების უსაფრთხოებისა და მატარებლების 

მოძრაობის უსაფრთხოების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი ცალკე 

განკარგულებით. 

ამ სადგურებისათვის ძრავავაგონიანი მატარებლების მიღების დადგენილი წესის 

გამოყენება ნებადართულია აგრეთვე სადგურში ერთეული ლოკომოტივებისა და არაასაღები 

ტიპის დრეზინების მიღებისას. 

მიმწოლი ლოკომოტივების და სადგურში განლაგებულ დეპოში მიმავალი 

ლოკომოტივების ან იმ ლოკომოტივების მისაღებად, რომლებიც დეპოდან მატარებლების 

შემადგენლობაში ჩასაყენებლად მიემართებიან, შესაძლებელია დადგენილ იქნეს ლიანდაგების 

გარკვეული უბნები. სადგურების ნუსხას და მატარებლების მიღების წესს, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული 

სამმართველოს უფროსი. 

საჭირო შემთხვევაში დასაშვებია აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების, დამხმარე 

ლოკომოტივების, უვაგონო ლოკომოტივების, თოვლსაწმენდების, არაასაღები ტიპის 

დრეზინების, აგრეთვე სამეურნეო მატარებლების და სალიანდაგო მანქანების (მუშაობის  

სარჩევში დაბრუნება 



102 

 

წარმოებისას გადასარბენის დაკეტვით) მიღება სადგურის ლიანდაგების თავისუფალ ნაწილზე. 

ამ მატარებლების მიღების წესი, რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, 

დადგენილია მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

16.7. სადგურის მორიგეს აკრძალული აქვს გააღოს შესასვლელი შუქნიშანი, სანამ არ 

დარწმუნდება, რომ მატარებლის მისაღებად მარშრუტი მზად არის, ისრები ჩაკეტილია, 

მისაღები ლიანდაგი თავისუფალია და მისაღები მარშრუტის ისრებზე მანევრები 

შეწყვეტილია. 

შესასვლელი შუქნიშანი უნდა გააღოს პირადად სადგურის მორიგემ ან მისი მითითებით 

ოპერატორმა, დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე შესასვლელ შუქნიშნებს 

აღებს სამატარებლო დისპეტჩერი. 

შესასვლელი შუქნიშანი უნდა დაიკეტოს ავტომატურად მას შემდეგ, რაც მას 

შემომავალი მატარებელის პირველი წყვილთვალი გაივლის, ხოლო სადგურებში, რომლებიც 

აღჭურვილი არ არის ელექტრული სარელსო წრედებით – სადგურის მორიგის, 

ცენტრალიზაციის პოსტის მორიგის ან საისრე პოსტის მორიგის მიერ მას შემდეგ, რაც 

შემომავალი მატარებელი მთელი შემადგენლობით გაივლის შესასვლელ შუქნიშანს. 

16.8. არ დაიშვება სადგურში მატარებლის მიღება, თუ შესასვლელ შუქნიშანზე 

ამკრძალავი ჩვენებაა ან ძირითადი შუქები ჩამქრალია. სადგურში მატარებლის მიღება 

შესასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას ან ჩამქრალი ძირითადი შუქის დროს 

შეიძლება განხორციელდეს მოსაწვევი სიგნალით, სადგურის მორიგის სპეციალური 

ნებართვით მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და მატარებლების მოძრაობისა და 

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესით. 

სადგურში მოსაწვევი სიგნალით ან სადგურის მორიგის სპეციალური ნებართვით 

მატარებლის მიღებისას მისი მსვლელობის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 20 კმ/სთ-ს, 

ამასთან მემანქანე მოვალეა მატარებელი ატაროს განსაკუთრებული სიფრთხილით და მზად 

იყოს მისი დაუყოვნებლივ გაჩერებისათვის, თუ შეხვდა დაბრკოლება შემდგომი 

მოძრაობისათვის. 

16.9. სადგურის მორიგე, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე 

სამატარებლო დისპეტჩერი მატარებლის მიღების წინ ვალდებულია: 

დარწმუნდეს, თავისუფალია თუ არა მატარებლის მისაღები ლიანდაგი; 

გაამზადოს მატარებლის მისაღები მარშრუტი; 

შეწყვიტოს მანევრები მატარებლის მისაღებ ლიანდაგზე და მარშრუტზე გასვლით; 

გააღოს შესასვლელი შუქნიშანი. 
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მატარებლების მიღებასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესასრულებლად სადგურის 

მორიგეების და სამატარებლო დისპეტჩერების მოქმედების წესი დადგენილია მატარებლების 

მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

16.10. აკრძალულია სადგურში საწინააღმდეგო მიმართულების მატარებლების 

ერთდროული მიღება, თუ სადგურში მისასვლელი თუნდაც ერთი მხრიდან განლაგებულია 

გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართზე და ამასთან მატარებლების მიღების 

მარშრუტი, ამ დაღმართის საწინააღმდეგო მხრიდან არ არის მეორე მატარებლის მიღების 

მარშრუტიდან (მცველი ჩიხით ან ლიანდაგების ურთიერთგანლაგებით) იზოლირებული. 

ორი ან მრავალლიანდაგიანი ხაზების შუალედურ სადგურებში საწინააღმდეგო 

მიმართულებების მატარებლების ერთდროული მიღება, გარდა ამისა, აკრძალულია, როდესაც 

სამუხრუჭო გზის მანძილზე 0,006-ზე მეტი დაქანების მქონე მხრიდან მიმავალი მატარებლის 

მიღების მარშრუტის გაგრძელება კვეთს სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სატვირთო-სამგზავრო 

ან სახალხო მატარებლის მიღების მარშრუტს. 

სადგურებში, სადაც დაშვებული არ არის მატარებლების ერთდროული მიღება, მათი 

ერთდოულად მიახლოების შემთხვევაში პირველად მიიღება მატარებელი, რომლისთვისაც 

დაკეტილ შესასვლელ სიგნალთან გაჩერების ან ადგილიდან დაძვრის პირობები ნაკლებად 

ხელსაყრელია. ე.ი. უმრავლეს შემთხვევაში პირველად მიიღება აღმართიდან მომავალი 

მატარებელი. ყველა კონკრეტული სადგურისათვის საწინააღმდეგო მიმართულების 

მატარებლების ერთდროული მიღების წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. 

16.11. სადგურში მოსული მატარებელი უნდა გაჩერდეს გასასვლელ სიგნალსა და 

მისაღები ლიანდაგის ზღვრულ ბოძს შორის, ხოლო იქ სადაც არ არის გასასვლელი სიგნალი – 

ზღვრულ ბოძებს შორის. 

თუ მატარებლის ბოლო  დარჩება ზღვრული ბოძის იქით, სიგნალისტი ან საისრე 

პოსტის მორიგე მოვალეა დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ეს სადგურის მორიგეს, რომელიც 

მიმართავს ღონისძიებებს მატარებლის მოსათავსებლად მისაღები ლიანდაგის სასარგებლო 

სიგრძის ფარგლებში. 

ისრების ელექტრული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში მატარებლის 

მისაღები ლიანდაგის სასარგებლო სიგრძის ფარგლებში მოთავსების კონტროლს ახორციელებს 

სადგურის მორიგე, დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბანზე – სამატარებლო 

დისპეტჩერი საკონტროლო ხელსაწყოების ჩვენებით. 

თუ მატარებლის დაყენება მისაღები ლიანდაგის სასარგებლო სიგრძის ფარგლებში 

შეუძლებელია, სადგურის მორიგე მოვალეა მიმართოს ღონისძიებებს, რომელიც 

უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას მომიჯნავე ლიანდაგზე მოძრავი შემადგენლობის 

გადაადგილებისას. 
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16.12. სადგურის მორიგე ხვდება ყველა მოსასვლელ მატარებელს, ამასთან თვალყურს 

ადევნებს მის მდგომარეობას, სამატარებლო სიგნალების არსებობას და მათ სწორ ჩვენებას. 

სადგურებში, სადაც მატარებლების მისაღები ლიანდაგები დაშორებულია ან სადაც 

ადგილობრივი პირობების მიხედვით სადგურის მორიგეს არ შეუძლია შეხვდეს მატარებლებს, 

ამ უკანასკნელთ უნდა შეხვდეს სიგნალისტი ან საისრე პოსტის მორიგე. 

სადგურში მატარებლის მთლიანი შემადგენლობით მოსვლაში სადგურის მორიგე 

რწმუნდება სიგნალისტის, საისრე პოსტის მორიგის მოხსენებით ან პირადად, ხოლო ისრების 

ცენტრალიზაციით აღჭურვილ სადგურებში (უბნებზე, რომლებიც არ არის აღჭურვილი 

ავტომატური ბლოკირებით) – რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსის მიერ 

დანიშნული სხვა მუშაკების მოხსენებით. 

სამგზავრო, საფოსტო-საბარგო, სახალხო ან სატვირთო-სამგზავრო მატარებლის 

სადგურში მისვლის შემდეგ სადგურის მორიგე, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით 

აღჭურვილ უბნებზე სამატარებლო დისპეტჩერი მიმართავენ საჭირო ღონისძიებებს, რომელთა 

მიზანია ამ მატარებლების უსაფრთხოების უზრუნვეყოფა და რომელიც გათვალისწინებულია 

სადგურის ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტით. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით და ავტომატური ბლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე 

განლაგებულ სადგურებში მატარებლების მისვლის კონტროლი ეწევა მართვის 

მოწყობილობების ჩვენებებით, გარდა ამისა, მატარებლების მთლიანი შემადგენლობით 

მოსვლას უნდა აკონტროლებდეს სამატარებლო ლოკომოტივის მემანქანე სამუხრუჭო 

მაგისტრალის მთლიანობის დამახასიათებელი მოწყობილობების ჩვენებებით. 

იმ სადგურების ნუსხას, სადაც სადგურების მორიგეებს შეუძლიათ არ შეხვდნენ 

მატარებლებს და მატარებლების მიღებისას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობებს 

ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

16.39პუნქტში დაბრუნება 

16.13. სადგურის მორიგე მოვალეა ყოველი მატარებლის ფაქტობრივი მოსვლის ან 

გავლის დრო და მისი ნომერი აღნიშნოს მატარებლების მოძრაობის ჟურნალში და 

დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მატარებლის გამომგზავნი მეზობელი სადგურის მორიგეს და 

სამატარებლო დისპეტჩერს და გარდა ამისა, უზრუნველყოს მართვის ავტომატიზებულ 

სისტემაში შესაბამისი ინფორმაციის გადაცემა. 
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მატარებლების გაგზავნა 

16.14. სადგურის მორიგეს ეკრძალება გაგზავნოს მატარებლები ერთლიანდაგიან და 

არასწორი ლიანდაგით ორლიანდაგიან უბნებზე იმ სადგურის მორიგის უნებართვოდ, სადაც 

იგზავნება მატარებელი. ავტობლოკირებით აღჭურვილ ერთლიანდაგიან უბნებზე 

მატარებლები იგზავნება სამატარებლო დისპეტჩერის მითითებებით მეზობელი სადგურის 

მორიგის წინასწარი თანხმობით პირველი ბლოკ-უბნის განთავისუფლების შემდეგ. 

ორლიანდაგიან უბნებზე მატარებლების გაგზავნა წარმოებს იმ სადგურის მორიგის 

განკარგულებით, საიდანაც მატარებელი სწორი ლიანდაგით იგზავნება, ადრე გაგზავნილი 

მატარებლის მისვლის შესახებ შეტყობინების მიღების შემდეგ, ხოლო ავტობლოკირებისას – 

პირველი ბლოკ-უბნის განთავისუფლების შემდეგ. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე მატარებლების გაგზავნა 

წარმოებს მხოლოდ სამატარებლო დისპეტჩერის განკარგულებით. 

16.15. სადგურის მორიგე, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ 

უბნებზე სამატარებლო დისპეტჩერი მატარებლის გაგზავნის წინ ვალდებულია: 

დარწმუნდეს, თავისუფალია თუ არა გადასარბენი, ხოლო ავტობლოკირებისას – 

ავტობლოკირების მიმართულებასა და პირველი ბლოკ-უბნის სითავისუფლეში; 

შეწყვიტოს მანევრები მატარებლის გაგზავნის მარშრუტზე გამოსვლით; 

გაამზადოს გაგზავნის მარშრუტი; 

გააღოს გასასვლელი შუქნიშანი ან გადასცეს მემანქანეს სხვა ნებართვა გადასარბენის 

დაკავების თაობაზე. 

მატარებლების გაგზავნასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესასრულებლად 

სადგურის მორიგეებისა და სამატარებლო დისპეტჩერების მოქმედების წესი დადგენილია 

მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

16.16. აკრძალულია გადასარბენზე მატარებლის გაგზავნა სადგურის მორიგის 

ნებართვის გარეშე. 

გადასარბენის დაკავების ნებართვას გასაგზავნი მატარებლის მემანქანისათვის 

წარმოადგენს გასასვლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება, ხოლო მისი უწესივრობისას ან 

მატარებლის ისეთი ლიანდაგიდან გაგზავნისას, სადაც არ არის გასასვლელი შუქნიშანი – 

დადგენილი ფორმის წერილობითი ნებართვა, რადიოკავშირით გადაცემული სადგურის 

მორიგის ბრძანება ან კვერთხი. 
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სამგზავრო და საფოსტო-საბარგო მატარებლის მემანქანეს ეკრძალება განრიგით 

დადგენილ დროზე ადრე სადგურიდან წასვლა, აგრეთვე იმ სადგურის გაუჩერებლივ გავლა, 

სადაც განრიგით გათვალისწინებულია გაჩერება მგზავრთა ჩასასხდომად და 

გადმოსასხდომად. 

16.17. სადგურის მორიგეს, ხოლო დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ 

უბნებზე მორიგე სამატარებლო დისპეტჩერს ეკრძალება გააღოს გასასვლელი შუქნიშანი ან 

გასცეს ნებართვა გადასარბენის დასაკავებლად, სანამ არ დარწმუნდება, რომ მატარებლის 

გაგზავნის მარშრუტი მზად არის, ისრები დაკეტილია, გაგზავნის მარშრუტზე მანევრები 

შეწყვეტილია, შემადგენლობის ტექნიკური და კომერციული შემოწმება დამთავრებულია. 

როცა მატარებელი იგზავნება მათი ფორმირების სადგურიდან, ან იმ სადგურიდან, სადაც 

წარმოებდა ვაგონების მატარებლის შემადგენლობაზე მიბმა ან ახსნა, ანდა სადგურებიდან, 

სადაც გათვალისწინებულია მატარებლის ბოლოს აღმნიშვნელი სასიგნალო დისკოების 

შეცვლა, სადგურის მორიგე გასასვლელი შუქნიშნის გაღების ან მემანქანისათვის გადასარბენის 

დაკავების ნებართვის გაცემის წინ აგრეთვე უნდა დარწმუნდეს, რომ ბოლო ვაგონს აქვს 

სამატარებლო სიგნალი. 

გასასვლელ შუქნიშანს უნდა აღებდეს პირადად სადგურის მორიგე ან მისი მითითებით 

ცენტრალიზაციის პოსტის ოპერატორი. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ 

უბნებზე გასასვლელ შუქნიშანს აღებს სამატარებლო დისპეტჩერი. 

ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე, სადგურის მორიგე იმ მატარებლის მემანქანეს, 

რომელიც მიჰყვება სამგზავრო, საფოსტო-სამგზავრო, სახალხო ან სატვირთო-სამგზავრო 

მატარებელს პაკეტში გასასვლელი შუქნიშნის გაღების წინ ატყობინებს მემანქანეს, რომ ივლის 

ასეთი მატარებლის შემდეგ (პაკეტში). 

გასასვლელი შუქნიშანი უნდა დაიკეტოს ავტომატურად, მას შემდეგ რაც მიმავალი 

მატარებლის პირველი წყვილთვალი გაივლის მას, ხოლო სადგურში, რომლებსაც არ აქვთ 

ელექტრული სარელსო წრედები, გასასავლელი შუქნიშანი უნდა დაკეტოს სადგურის მორიგემ, 

ცენტრალიზაციის პოსტის მორიგემ ან საისრე პოსტის მორიგემ მას შემდეგ, როცა გასასვლელ 

შუქნიშანს გაივლის მიმავალი მატარებელი მთელი შემადგენლობით. 

16.18. სადგურის ლიანდაგიდან გასასვლელი შუქნიშნის ამკრძალავი ჩვენებისას 

მატარებლის გაგზავნის დროს, აგრეთვე გასასვლელი შუქნიშნის არ მქონე ლიანდაგებიდან 

მატარებლის გაგზავნის დროს წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს, თუ მიღებული აქვს 

გადასარბენის დაკავების წერილობითი ნებართვა, შეუძლია მატარებლის ამოძრავება 

სადგურის მორიგის მიერ რადიოკავშირით გადაცემული მითითების ან გაგზავნის სიგნალის 

მიუღებლად. წერილობით ნებართვას გადასცემს პირადად სადგურის მორიგე ან მისი 

მითითებით პოსტის მორიგე, პარკის მორიგე, ცენტრალიზებული პოსტის ოპერატორი, 

სიგნალისტი ან მთავარი კონდუქტორი (მატარებელთა შემდგენელი). 
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მატარებლის ამოძრავებამდე წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანემ და მისმა თანაშემწემ 

უნდა შეამოწმონ, ხომ არ იძლევიან გაჩერების სიგნალებს მატარებლიდან ან სადგურის 

მუშაკები. 

სამგზავრო მატარებლის ვაგონების გამყოლებმა, თუ დაბრკოლება შეექმნა მატარებლის 

უსაფრთხო მოძრაობას, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართონ ღონისძიებებს მის გასაჩერებლად. 

თუ სამგზავრო მატარებელი (ძრავავაგონიანის გარდა) გაჩერდა გადასარბენზე სტოპ-

ონკანის გამოყენების გამო ან თვითნებური დამუხრუჭების შედეგად, გამყოლებმა უნდა 

დაათვალიერონ ვაგონები, რომლებსაც ისინი ემსახურებიან, და თუ საჭირო გახდა 

დაუყოვნებლივ მისცენ გაჩერების სიგნალი ლოკომოტივის მხარეს. ძრავავაგონიანი 

მატარებლის გადასარბენზე გაჩერებისას მემანქანის თანაშემწე მოვალეა გაარკვიოს გაჩერების 

მიზეზი და მოახსენოს მემანქანეს. დანარჩენი მატარებლების ასეთი გაჩერებისას მემანქანის 

თანაშემწემ უნდა დაათვალიეროს მატარებელი, გაარკვიოს მთლიანია თუ არა შემადგენლობა 

ბოლო ვაგონით და შეამოწმოს, აქვს თუ არა სამატარებლო სიგნალი ამ ვაგონს. 

სამგზავრო მატარებლის მოძრაობა განახლდება მას შემდეგ, რაც ვაგონების ყველა 

გამყოლი მოხსნის გაჩერების სიგნალებს, ხოლო დანარჩენი მატარებლების მოძრაობა – 

მემანქანის თანაშემწის მოხსენების შემდეგ. 

გადასარბენებზე მატარებლების ამოძრავების წესი მოძრაობის გრაფიკით 

გაუთვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში (ხალხის ჩასასხდომად ან გადმოსასხდომად, 

ტვირთის დასატვირთავად ან გადმოსატვირთავად) დადგენილია მატარებლების მოძრაობისა 

და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით.    16.39პუნქტში დაბრუნება 

16.19. იმ ლიანდაგებიდან მატარებლების გაგზავნისას, სადაც არ არის გასასვლელი 

სიგნალები, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როცა მატარებლები იგზავნება გასასვლელი სიგნალის 

ამკრძალავი ჩვენებისას, წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს გადასარბენის დაკავების 

ნებართვას გადასცემს პირადად სადგურის მორიგე ან ამ მატარებლის სალოკომოტივო 

ბრიგადის ერთერთი მუშაკის, პოსტის, პარკის მორიგის, ოპერატორის, საისრე პოსტის 

მორიგის, სიგნალისტის ან მთავარი კონდუქტორის (მატარებლების შემდგენლის) მეშვეობით. 

მემანქანე მოვალეა დარწმუნდეს, სწორია თუ არა გადასარბენის დასაკავებლად 

მიღებული ნებართვა. 

ლოკომოტივების მემანქანეებისათვის გადასარბენის დაკავების ნებართვის გაცემის წესი, 

რომელიც უზრუნველყოფს მოძრაობის უსაფრთხოებას, აღნიშნულია სადგურის ტექნიკურ-

განმკარგულებელ აქტში. 

16.20. მატარებლის სადგურიდან გაგზავნა და სადგურში იმავე მიმართულების 

მატარებლის ერთდროული მიღება აკრძალულია, თუ მისაღები მატარებლის მხრიდან 

სადგურთან მისასვლელი განლაგებულია გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართზე  
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და ამასთან მისაღები მატარებლის მარშრუტი იზოლირებული არ არის (მცველი 

ჩიხით, ურთიერთგანლაგებული მისაღებ-გასაგზავნი ლიანდაგებით) გასაგზავნი მატარებლის 

მარშრუტისაგან. 

16.21. სადგურის მორიგე აცილებს ყოველ გასაგზავნ ან სადგურში გაუჩერებლად 

გამვლელ მატარებელს, ამასთან, თვალყურს ადევნებს მის მდგომარეობას, იმას, არის თუ არა 

სამატარებლო სიგნალები და მათ სწორ ჩვენებას. 

წავიდა თუ არა მატარებელი მთლიანი შემადგენლობით, სადგურის მორიგე რწმუნდება 

სიგნალისტის, საისრე პოსტის მორიგის მოხსენებით ან პირადად. 

სადგურებში, სადაც მატარებლის გასაგზავნი ლიანდაგები დაშორებულია ან სადაც 

ადგილობრივი პირობების მიხედვით სადგურის მორიგე ვერ აცილებს მატარებელს, ის უნდა 

გააცილონ სიგნალისტებმა ან საისრე პოსტის მორიგეებმა. 

დისპეტჩერული ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე, აგრეთვე ლიანდაგებისა და 

ისრების ელექტროცენტრალიზაციის მქონე სადგურებში, სადაც სადგურის მორიგეს 

ადგილობრივი პირობების მიხედვით არ შეუძლია გააცილოს მატარებელი და არ არიან სხვა 

მუშაკები (სიგნალისტები, საისრე პოსტის მორიგეები), მატარებლის გაგზავნას კონტროლი 

ეწევა მართვის ხელსაწყოების ჩვენებებით. 

იმ სადგურების ნუსხას, სადაც სადგურების მორიგეებს შეუძლიათ არ გააცილონ 

მატარებელი და მატარებლის გაგზავნისას მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

პირობებს ადგენს რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს უფროსი. 

მატარებლის გამცილებელი მუშაკი მოვალეა დარწმუნდეს, რომ მატარებელმა გაიარა 

სრული წესრიგით. 

თუ მატარებელში აღმოჩნდა უწესივრობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის მოძრაობას, 

აგრეთვე მატარებელს თუ არ აქვს დადგენილი სიგნალები, მატარებლის გამცილებელი მუშაკი 

ვალდებულია მიმართოს ზომებს მის გასაჩერებლად. 

16.22. მატარებლის სწორი ფორმირებისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ სადგურის 

მუშაკებს. 

სადგურის მუშაკებმა მატარებლის გაგზავნის წინ სადგურის მუშაობის ტექნოლოგიური 

პროცესის, ტექნიკურ-განმკარგულებელი აქტის, მოძრაობის გრაფიკისა და მატარებლების 

ფორმირების გეგმის ზუსტი შესაბამისობით უნდა შეამოწმონ, სწორად არის თუ არა 

შედგენილი მატარებელი, სწორად და მყარად არის თუ არა დამაგრებული ტვირთი ღია მოძრავ 

შემადგენლობაზე, დარწმუნდნენ, რომ ტვირთის დაცულობა სავსებით უზრუნველყოფილია, 

რომ მატარებელს აქვს დადგენილი სიგნალები და მომარაგებულია საჭირო სამატარებლო 

ინვენტარით. 
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სამატარებლო სასიგნალო ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურება, რომლებითაც 

აღინიშნება სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მატარებლების ბოლო, ამ მატარებლებზე 

სასიგნალო მოწყობილობების ჩამოკიდება და მოხსნა ეკისრებათ ვაგონების ტექნიკური 

მომსახურების პუნქტის მუშაკებს. 

მატარებლების შემოწმების წესს და სადგურის შესაბამისი მუშაკების პასუხისმგებლობას 

ადგილობრივი პირობების მიხედვით ადგენს საქართველოს რკინიგზის გენერალური 

დირექტორი. 

16.23. ყველა სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მატარებლებისათვის ფორმირების 

სადგურებიდან მატარებლის გაგზავნის წინ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანეს ეძლევა 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი ფორმის სანატურო ფურცელი და 

დალუქული გადასაზიდი დოკუმენტები. აკრძალულია ისეთი მატარებლების გაგზავნა, 

რომელთა შემადგენლობაში არის დატვირთული და სპეციალური დანიშნულების ცარიელი 

ვაგონები, სადაც არ აქვთ გადასაზიდი დოკუმენტები. 

მატარებლებისათვის, რომლებშიც არის მთავარი კონდუქტორი, სანატურო ფურცელი 

და გადასაზიდი დოკუმენტები გადაეცემა მას. ამ შემთხვევაში მთავარი კონდუქტორი მოვალეა 

სანატურო ფურცლის მიხედვით მემანქანეს გააცნოს გასაგზვნი მატარებლის შემადგენლობა. 

სადგურებში ვაგონების მიბმისა და ახსნისას მატარებლის სანატურო ფურცელში 

სადგურის მუშაკებმა უნდა შეიტანონ შესაბამისი ცვლილებები. 

ყველა სამგზავრო (გარდა ძრავავაგონიანი) და საფოსტო-საბარგო მატარებლებისათვის, 

მატარებლის სანატურო ფურცელი გადაეცემა სამგზავრო მატარებლის უფროსს (მექანიკოს-

ბრიგადირს). 

16.24. სადგურის მორიგე მოვალეა ყოველი მატარებლის ფაქტობრივი გაგზავნის ან 

გავლის დრო, მისი ნომერი, ხოლო თუ საჭირო გახდა, მატარებლის შემადგენლობის 

მახასიათებელი სხვა მონაცემებიც აღნიშნოს მატარებლის მოძრაობის ჟურნალში და 

დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მეზობელი სადგურის მორიგეს, სადაც გაიგზავნა მატარებელი, 

და სამატარებლო დისპეტჩერს. გარდა ამისა, სადგურის მორიგემ უნდა უზრუნველყოს 

მატარებლის შესახებ საჭირო მონაცემების გადაცემა მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში. 
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                                   მატარებლების მოძრაობისას       სარჩევში დაბრუნება 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

საშუალებანი 

16.25. მატარებლების მოძრაობისას სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ძირითადი 

საშუალებაა ავტომატური და ნახევრადავტომატური სალიანდაგო ბლოკირებანი. 

ორმხრივი მოძრაობის ორგანიზაციისას ორლიანდაგიან და მრავალლიანდაგიან 

გადასარბენებზე, რომლებიც აღჭურვილია ავტობლოკირებით ერთი მიმართულებით, 

მატარებელთა მოძრაობა საწინააღმდეგო მიმართულებით (არასწორი ლიანდაგით) შეიძლება 

განხორციელდეს სალოკომოტივო შუქნიშნების სიგნალებით. 

ცალკეულ უბნებზე სიგნალიზაციის და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელ 

საშუალებად შეიძლება ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის გამოყენება. 

ნაკლებად მოქმედ უბნებნებსა და მისასვლელ ლიანდაგებზე მატარებლების 

მოძრაობისას კავშირგაბმულობის საშუალებად შეიძლება ელექტროკვერთხის სისტემისა და 

ტელეფონის გამოყენება. 

განსაკუთრებულ პირობებში რკინიგზის ხელმძღვანელობის მითითებით დასაშვებია 

მატარებლების გაგზავნა დროით განსაზღვრით. 

სადგურთშორისი გადასარბენის თითოეულ ლიანდაგზე ერთდროულად შეიძლება 

მოქმედებდეს სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ერთი საშუალება. 

მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციის წესი ავტომატური სალოკომოტივო 

სიგნალიზაციისას, რომელიც გამოიყენება სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის 

დამოუკიდებელ საშუალებად, სალოკომოტივო შუქნიშნების სიგნალებით მსვლელობისას, 

ელექტროკვერთხის სისტემისა და კავშირგაბმულობის სატელეფონო საშუალებების 

არსებობისას, აგრეთვე მატარებლების გაგზავნის წესი დროით განსაზღვრით დადგენილი 

უნდა იყოს მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

16.26. ცალკეულ ნაკლებად მოქმედ უბნებზე და მისასვლელ ლიანდაგებზე 

მატარებლების მოძრაობა დასაშვებია: 

სამატარებლო დისპეტჩერის ბრძანებით, როლებიც გადაეცემა უშუალოდ წამყვანი 

ლოკომოტივის მემანქანეს სამატარებლო რადიოკავშირით; 

სარჩევში დაბრუნება 



111 

 

ერთი კვერთხის საშუალებით; 

ერთი ლოკომოტივის საშუალებით; 

უბნებისა და მისასვლელი ლიანდაგების ნუსხას და კავშირგაბმულობის ამ 

საშუალებების არსებობისას მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაციის წესს ადგენს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი ცალკე განკარგულებით. 

16.27. ავტომატური ბლოკირებისას: 

ა) მატარებლით ბლოკ-უბნის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს გასასვლელი ან 

გასავლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება; 

ბ) როგორც გამონაკლისი, გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე აღმართებზე 

განლაგებულ გასავლელ შუქნიშნებზე (შესასვლელი შუქნიშნების წინამდებარეთა გარდა), 

დასაშვებია ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში რკინიგზის გენერალური დირექტორის ნებართვით 

პირობით – ნებადამრთველი სიგნალის რუსული T ასოს სახით ამრეკლავნიშნიანი ფარის 

დაყენება. 

ამ სიგნალის არსებობა წარმოადგენს სატვირთო მატარებლებისათვის შუქნიშნების 

წითელი შუქის გაუჩერებლივ გავლის ნებართვას. 

ამასთან მემანქანემ მატარებელი ისე უნდა ატაროს, რომ შუქნიშნის წითელი შუქი 

გაიაროს არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად 

იყოს დაუყოვნებლივ გააჩეროს იგი, თუ შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება; 

გ) წითელშუქიანი, აგრეთვე გაურკვეველი ჩვენების ან ჩამქრალი გასავლელი შუქნიშნის 

წინ მატარებლის გაჩერების შემდეგ, თუ მემანქანე ხედავს ან იცის, რომ წინამდებარე ბლოკ-

უბანი დაკავებული აქვს მატარებელს, მას ეკრძალება განაგრძოს მოძრაობა, სანამ ბლოკ-უბანი 

არ განთავისუფლდება. თუ მემანქანემ არ იცის, რომ წინამდებარე ბლოკ-უბანზე მატარებელი 

იმყოფება, მან გაჩერების შემდეგ უნდა აუშვას ავტომუხრუჭები და, თუ ამ ხნის განმავლობაში 

შუქნიშანზე არ გამოჩნდება ნებამრთველი შუქი, წაიყვანოს მატარებელი შემდეგ შუქნიშნამდე 

არა უმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით, ამასთან, გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფხიზლე და მზად 

იყოს დაუყოვნებლივ გააჩერდეს თუ შემდგომი მოძრაობისათვის დაბრკოლება შეხვდება. 

იმ შემთხვევაში, როცა შემდეგ გასავლელ შუქნიშანს ასეთივე მდგომარეობა ექნება, 

მატარებლის მოძრაობა გაჩერების შემდეგ გრძელდება ამავე წესით. 

იმ შემთხვევაში, როცა დადგენილი წესით ამკრძალავჩვენებიანი გასავლელი შუქნიშნის 

გავლის შემდეგ სალოკომოტივო შუქნიშანზე გამოჩნდება ნებამრთველი ჩვენება, მემანქანეს 

შეუძლია იაროს, ამასთან იხელმძღვანელოს სალოკომოტივო შუქნიშნების ჩვენებებით, მაგრამ 

არა უმეტეს 40 კმ/სთ სიჩქარით შემდეგ შუქნიშნამდე. 
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სალოკომოტივო შუქნიშანზე ნებადამრთველი შუქის ჩვენებისას ჩამქრალშუქიანი 

გასავლელი შუქნიშნების გავლა ნებართულია გაუჩერებლად, ამასთან უნდა იხელმძღვანელონ 

სალოკომოტივო შუქნიშნის ჩვენებით. 

16.28. ნახევრადავტომატური ბლოკირებისას: 

მატარებლის მიერ გადასარბენის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს გასასვლელი ან 

გასავლელი შუქნიშნის ნებადამრთველი ჩვენება; 

ერთლიანდაგიან უბნებზე გასასვლელი შუქნიშნის გასაღებად საჭიროა წინასწარ იმ 

მეზობელი სადგურის მორიგისგან, სადაც იგზავნება მატარებელი, ბლოკ-აპარატით თანხმობის 

საბლოკირებელი სიგნალის მიღება ან მოძრაობის სათანადო მიმართულებაზე ბლოკ-სისტემის 

გადართვა. 

16.29. ავტომატური სალოკომოტივო სოგნალიზაციისას, რომელიც გამოიყენება 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელ საშუალებად: 

პირველი ბლოკ-უბნის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს გასასვლელი შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება; 

შემდეგი ბლოკ-უბნის დაკავების ნებართვას წარმოადგენს სალოკომოტივო შუქნიშნის 

ნებადამრთველი ჩვენება. 

16.30. სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალებების მოქმედებების 

შეწყვეტისას მატარებლების მოძრაობა წარმოებს ერთლიანდაგიან უბნებზე წერილობითი 

შეტყობინების საშუალებით, ხოლო ორლიანდაგიანზე – მატარებლის მიერ სადგურებს შორის 

გადასარბენის გავლისათვის განკუთვნილი დროით განსაზღვრით. 

მატარებელთა მოძრაობის წესი სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა 

საშუალებების მოქმედებების შეწყვეტისას დადგენილი უნდა იყოს მატარებლების მოძრაობისა 

და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 
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მატარებლების მოძრაობის წესი 

16.31. რკინიგზის ქსელზე სამგზავრო და სატვირთო მატარებლების მოძრაობის 

მაქსიმალურად დასაშვებ სიჩქარეებს ლიანდაგის კონსტრუქციისა და ტიპის მიხედვით ადგენს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

გადასარბენებზე და სადგურებში მატარებლების მოძრაობის სიჩქარეს 

ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი და ისინი გათვალისწინებულია მატარებლების 

მოძრაობის გრაფიკში. ამასთან გვერდით ლიანდაგებზე მოძრაობის სიჩქარე 1/11 და ნაკლები 

მარკის ჯვარედიან საისრე გადამყვანზე არ უნდა აღემატებოდეს 40 კმ/სთ-ს, სამგზავრო 

მატარებლების 1/9 მარკის საისრე გადამყვანებზე – 25 კმ/სთ-ს, 1/11 მარკის ჯვარედიან რ-65 

ტიპის რელსების საისრე გადამყვანზე – 50 კმ/სთ-ს, 1/11 მარკის ჯვარედიან სიმეტრიულ საისრე 

გადამყვანებზე - 70 კმ/სთ-ს, 1/18 მარკის ჯვარედიან საისრე გადამყვანებზე – 80 კმ/სთ-ს.  

ერთი ყვითელშუქიანი (არამოციმციმე) შუქნიშნის გავლის სიჩქარე არ უნდა 

აღემატებოდეს 60 კმ/სთ-ს სამგზავრო და სატვირთო მატარებლებისათვის. 

ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბანზე განლაგებული ერთი ყვითელშუქიანი 

(არამოციმციმე) შუქნიშნის გავლა, თუ მომდევნო შუქნიშნამდე სამუხრუჭო მანძილი საჭიროზე 

ნაკლებია, ხოლო ავტობლოკირებით აღუჭურველ უბანზე იმ შუქნიშნის გავლა, რომელიც 

განლაგებულია ძირთადი სიგნალიდან სამუხრუჭო გზაზე ნაკლებ მანძილზე სრული 

სასამსახურო დამუხრუჭებისას, ნებადართულია სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება 

საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ დადგენილს. 

ვაგონებით წინ მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე დასაშვებია, არა უმეტეს 25 კმ/სთ; 

სამეურნეო მატარებლებისათვის, თუ არის რადიოკავშირი ლოკომოტივსა და სალიანდაგო 

მანქანაზე (სალიანდაგო მანქანების კონსტრუქციის მიხედვით), აღმდგენი და სახანძრო 

მატარებლებისათვის – არა უმეტეს 40 კმ/სთ. თოვლსაწმენდების მოძრაობის სიჩქარეს ადგენს 

რკინიგზის ხელმძღვანელობა. 

სადგურის ჩიხის ლიანდაგებზე მიღებისას მისაღები ლიანდაგის დასაწყისში 

მატარებლის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იყოს არა უმეტეს 25 კმ/სთ-ისა. 

ძრავავაგონიანი მატარებლის მოძრაობის სიჩქარე ლიანდაგის თავისუფალ უბანზე 

მიღებისას, როცა ამ ლიანდაგის მომდევნო უბანი სხვა ძრავავაგონიან მატარებელს უკავია, 

დასაშვებია არა უმეტეს 20 კმ/სთ-ისა. 

მოძრაობის სიჩქარე იმ ადგილას, სადაც საჭიროა სიჩქარის შემცირება, უნდა 

შეესაბამებოდეს გაფრთხილებაში ან რკინიგზის ბრძანებაში ნაჩვენებს, ხოლო თუ ეს 

მითითებები არ არის – არა უმეტეს 25 კმ/სთ სიჩქარისა. 
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16.32. იმ შემთხვევაში, როდესაც მატარებლის მსვლელობისას საჭიროა სალოკომოტივო 

ბრიგადების განსაკუთრებული სიფხიზლის უზრუნველყოფა მათი გაფრთხილებები იმის 

შესახებ, რომ წარმოებს სამუშაოები, მატარებლებისათვის გაიცემა გაფრთხილება. 

გაფრთხილებები გაიცემა: 

ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობების, გადასასვლელის სიგნალიზაციის, 

ხელოვნური და სხვა ნაგებობათა უწესივრობისას, აგრეთვე შესაკეთებელი და სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებისას, რომლებიც მოითხოვენ სიჩქარის შემცირებას ან მატარებლის გზაში 

გაჩერებას; 

სიგნალიზაციის და კავშირგაბმულობის ახალ სახეობათა მოწყობილობების 

ამოქმედებისას, აგრეთვე ახალი შუქნიშნების ჩართვისას, არსებულთა გადაადგილების ან 

გაუქმებისას და მათი უწესივრობისას, როდესაც შეუძლებელია შუქნიშნის დაკეტილი 

მდგომარეობის უზრუნველყოფა; 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის სალიანდაგო მოწყობილობათა 

უწესივრობისას; 

მატარებლით ისეთი ტვირთის გაგზავნისას, რომელიც სცილდება დატვირთვის 

გაბარიტის ფარგლებს, როდესაც ამ მატარებლის მსვლელობისას საჭიროა სიჩქარის შემცირება 

ან განსაკუთრებული პირობების დაცვა; 

ორლიანდაგიან გადასარბენებზე თოვლსაწმენდების, ბალასტერის, ლიანდაგსაგები 

მანქანების, ამწეს, ღორღსაწმენდი და სხვა მანქანების მუშაობისას; 

მატარებელში ისეთი მოძრავი შემადგენლობის ჩართვისას, რომელსაც არ შეუძლია 

მოცემული უბნისთვის დაწესებული სიჩქარით მსვლელობა. 

ასაღები მოძრავი ერთეულების მუშაობისას, აგრეთვე სალიანდაგო ვაგონეტებით მძიმე 

ტვირთის გადაზიდვისას; 

ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა სიჩქარის შემცირება ან გზაში 

მატარებლის გაჩერება, აგრეთვე სალოკომოტივო ბრიგადების გაფრთხილება მატარებლის 

მსვლელობის განსაკუთრებული პირობების შესახებ. 

მატარებლებისათვის გაფრთხილებების გაცემა ხდება მატარებლების მოძრაობისა და 

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით დადგენილი წესით. 

16.33. ორლიანდაგიან გადასარბენებზე ყოველი მთავარი ლიანდაგი, როგორც წესი, 

განკუთვნილია მატარებლების მოძრაობისათვის ერთი გარკვეული მიმართულებით. 
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მრავალლიანდაგიან ხაზებზე ყოველ მთავარ ლიანდაგზე მოძრაობის წესს 

ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი.სამ ან ოთხძაფიანი ლიანდაგის (ლიანდაგების 

გადახლართვისას) უბნებზე მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაციის წესს ადგენს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორი. 

16.34. მატარებლების მოძრაობის რეგულირებისათვის სამატარებლო დისპეტჩერის 

ბრძანებით შეიძლება მატარებლის არასწორი ლიანდაგით გაგზავნა. 

სამგზავრო მატარებლების არასწორი ლიანდაგით გაგზავნა შეიძლება მხოლოდ როგორც 

გამონაკლისი ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში რკინიგზის ტერიტორიული სამმართველოს 

მორიგის ბრძანებით. 

არასწორი ლიანდაგით მატარებლების მოძრაობისას მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებანი დადგენილი უნდა იყოს მატარებლების მოძრაობისა და 

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

16.35. თუ საჭირო გახდა, შეიძლება მატარებლების შეერთება და თითოეული ამ 

მატარებლის თავში მოქმედი ლოკომოტივებით მათი შეერთებული მსვლელობა. 

ასეთი მატარებლების მოძრაობის ორგანიზაცია დადგენილი უნდა იყოს რკინიგზაზე 

არსებული ინსტრუქციის შესაბამისად. 

16.36. მატარებლების ვაგონებით წინ მსვლელობა დასაშვებია: 

მისასვლელ ლიანდაგებზე მოძრაობისა და უკუმოძრაობისას; 

სამეურნეო, აღმდგენი და სახანძრო მატარებლების მოძრაობისას. 

 ასეთი მატარებლების თავში ჩაირთვება მოძრაობის მხარეს მიმართული გადასასვლელი 

ბაქნიანი ვაგონი, სადაც უნდა იმყოფებოდეს მუშაკი, რომელიც მოვალეა თვალყური ადევნოს 

იმას, თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი და თუ მოძრაობას ან ხალხის სიცოცხლეს საფრთხე 

ემუქრება, მიმართოს ღონისძიებებს მატარებლის გასაჩერებლად. 
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ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი 

მატარებლების მემანქანეების მიერ მატარებლების 

ტარების წესი 

16.37. მემანქანე ვალდებულია: 

კარგად იცნობდეს ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) კონსტრუქციას, 

მოსამსახურებელი უბნის პროფილს, მასზე მუდმივი სიგნალების, სასიგნალო მაჩვენებლების, 

აგრეთვე სალიანდაგო და სასიგნალო ნიშნების განლაგებას და მათ დანიშნულებას, იქონიოს 

მატარებელთა მოძრაობის განრიგი; 

ლოკომოტივის (ძრავავაგონიანი მატარებლის) მიღებისას უნდა დარწმუნდეს, რომ იგი 

წესივრულია, ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს მუხრუჭების, საქვიშრებისა და 

რადიოკავშირის მოქმედებას, ხოლო ლოკომოტივის ტექნიკური მდგომარეობის ჟურნალში 

ჩანაწერის მიხედვით დარწმუნდეს, რომ ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია და 

ავტოსტოპი წესივრულად მოქმედებს, შეამოწმოს სასიგნალო და ხანძარსაწინააღმდეგო 

საშუალებანი; 

უზრუნველყოს მატარებლის უსაფრთხო მსვლელობა მოძრაობის გრაფიკის ზუსტი 

დაცვით. 

16.38. მატარებლის შემადგენლობაზე ლოკომოტივის მიბმის შემდეგ მემანქანე მოვალეა 

დარწმუნდეს, რომ შემადგენლობის პირველ ვაგონთან ლოკომოტივი სწორად არის მიბმული 

და საჰაერო სახელოები სწორად არის შეერთებული, აგრეთვე იმაში, რომ მათ შორის ბოლო 

ონკანები გაღებულია; 

შეავსოს სამუხრუჭო მაგისტრალი შეკუმშული ჰაერით, დარწმუნდეს, რომ წნევის 

დაცემა არ აღემატება რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილ ნორმას და გასინჯოს 

მუხრუჭები; 

მიიღოს ცნობა მუხრუჭებით მატარებლის უზრუნველყოფის შესახებ, შეადაროს მასში 

მითითებული ბოლო ვაგონის ნომერი სანატურო ფურცელთან და დარწმუნდეს, რომ 

მუხრუჭების დაწოლა მატარებელში შეესაბამება დადგენილ ნორმებს; 

სანატურო ფურცლის საშუალებით გაეცნოს სატვირთო და სატვირთო - სამგზავრო 

მატარებლის შემადგენლობას – იმას, არის თუ არა ხალხით დაკავებული, ცალკეული 

კატეგორიების ტვირთით დატვირთული ვაგონები, რომელიც მოითხოვს განსაკუთრებულ 

სიფრთხილეს, აგრეთვე ღია მოძრავი შემადგენლობა. 
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თუ ლოკომოტივი აღჭურვილია ინდივიდუალური გამოძახების რადიოსადგურით, 

რადიოსადგურის სამართავ პულტზე დააყენოს მატარებლის მინიჭებული ნომერი. 

ელექტროგათბობის ვაგონებიან სამგზავრო მატარებლის შემადგენლობაზე 

ლოკომოტივის მიბმის შემდეგ მემანქანე მოვალეა დაუშვას დენმიმღები, რათა 

ელექტრომექანიკოსმა ჩართოს მაღალი ძაბვის ვაგონთშორისი ელექტრული მაერთებლები. 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე წამყვანი 

ლოკომოტივის ან ძრავავაგონიანი მატარებლის მემანქანე მოვალეა სადგურიდან გასვლის წინ 

ჩართოს ეს მოწყობილობანი, ხოლო რადიოკავშირით აღჭურვილ უბნებზე დარწმუნდეს, რომ 

რადიოსადგური ჩართულია და გამოძახების გზით შეამოწმოს რადიოკავშირი სამგზავრო 

მატარებლის უფროსთან (მექანიკოს-ბრიგადირთან). 

16.39. მატარებლის ტარებისას მემანქანე და მისი თანაშემწე მოვალენი არიან: 

თვალყური ადევნონ, თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი, სიგნალებს, სასიგნალო 

მაჩვენებლებს და ნიშნებს, შეასრულონ მათი მოთხოვნები და ერთმანეთს გაუმეორონ 

შუქნიშნების ყველა სიგნალი, ლიანდაგიდან და მატარებლებიდან მიცემული გაჩერების და 

სიჩქარის შემცირების სიგნალები; 

თვალყური ადევნონ მატარებლის მდგომარეობას, აგრეთვე მატარებლის და მისი 

სამუხრუჭო მაგისტრალის მთლიანობას, ხოლო ელექტროფიცირებულ უბნებზე, გარდა ამისა, 

საკონტაქტო ქსელის მდგომარეობასაც; 

თვალყური ადევნონ ხელსაწყოების ჩვენებებს, რომლებიც აკონტროლებდნენ 

ლოკომოტივის შეუფერხებელ და უსაფრთხო მუშაობას; 

უზრუნველყონ ლოკომოტივის სიმძლავრის რაციონალური გამოყენება, ამასთან 

ყაირათიანად ხარჯონ ელექტროენერგია და სათბობი; 

სადგურში შესვლისას და სადგურის ლიანდაგებზე მსვლელობისას მისცენ დაწესებული 

სიგნალები, თვალყური ადევნონ საისრე მაჩვენებლების მიხედვით იმას, სწორია თუ არა 

მარშრუტი, თავისუფალია თუ არა ლიანდაგი, ყურადღება მიაქციონ სადგურების მუშაკების 

მიერ მიცემულ სიგნალებს, აგრეთვე მომიჯნავე ლიანდაგებზე მატარებლების მოძრაობასა და 

სამანევრო გადაადგილებებს, ამასთან დაუყოვნებლივ განახორციელონ ღონისძიებები 

მატარებლის გასაჩერებლად, თუ მოძრაობას საფრთხე შეექმნა. 

სადგურში მატარებლის გაჩერების შემდეგ, თუ მასში აღმოჩნდა რაიმე უწესივრობა, 

მემანქანე მოვალეა დაუყოვნებლივ მოახსენოს ეს სადგურის მორიგეს, ხოლო დისპეტჩერული 

ცენტრალიზაციით აღჭურვილ უბნებზე – სამატარებლო დისპეტჩერს. 

თუ სადგურში შემომავალ მატარებელს ჰქონდა გადასარბენზე გაუთვალისწინებელი  
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გაჩერება თვითდამუხრუჭების გამო და სამუხრუჭო მაგისტრალის გაწყვეტის სიგნალიზაციის 

დამუშავება ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 16.12. და 16.18. პუნქტებში 

გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის გარდა, მატარებლების მოძრაობის 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა საშუალებისას მემანქანემ უნდა შეატყობინოს 

სადგურის მორიგეს რადიოკავშირით ასეთი გაჩერების შესახებ. გადასარბენიდან 

შეტყობინების გადაცემის შეუძლებლობისას უნდა გაჩერდეს სადგურში და პირადად გადასცეს 

სადგურის მორიგეს ეს შეტყობინება. მატარებლის სრული შემადგენლობით მსვლელობის 

კონტროლი ამ შემთხვევაში ეკისრებათ როგორც სადგურის მუშაკებს ისე სალოკომოტივო 

ბრიგადას. 

თუ საჭირო გახდა სადგურში გაჩერება, მემანქანემ ისე უნდა გააჩეროს მატარებელი, რომ 

არ გაიაროს მისაღები ლიანდაგის გასასვლელი შუქნიშანი (თუ ის არ არის – ზღვრული ბოძი). 

ამასთან სატვირთო მატარებლის ლოკომოტივი უნდა გაჩერდეს გასასვლელ სიგნალთან (თუ ის 

არ არის – ზღვრულ ბოძთან). მათთან მისვლამდე მემანქანეს შეუძლია გააჩეროს მატარებელი, 

თუ დარწმუნდა პირადად ან სადგურის მორიგის მეშვეობით სამატარებლო რადიოკავშირით, 

რომ მთელი შემადგენლობა დგას მისაღები ლიანდაგის სასარგებლო სიგრძის საზღვრებში. 

თუ გზაში მსვლელობისას აღმოაჩენს ავტობლოკირების ან ნახევრადავტომატური 

ბლოკირების შუქნიშნების უწესივრობას, ლიანდაგის, საკონტაქტო ქსელის და სხვა ნაგებობათა 

და მოწყობილობათა დაზიანებას, მომიჯნავე ლიანდაგებით მიმავალ მატარებლებში 

უწესივრობას, მემანქანე მოვალეა აცნობოს ეს უახლოესი სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო 

დისპეტჩერს. თუ არსებობს სამატარებლო რადიოკავშირი, ცნობა ამ უწესივრობის შესახებ 

მემანქანემ უნდა გადასცეს რადიოთი უახლოესი სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო 

დისპეტჩერს, ხოლო თუ საჭირო გახდა – მომიჯნავე ლიანდაგით მიმავალი მატარებლის 

მემანქანეს. 

16.40. მატარებლის ტარებისას მემანქანე ვალდებულია: 

მუდამ მზად იქონიოს სამუხრუჭო მოწყობილობები ასამოქმედებლად, შეამოწმოს ისინი 

გზაში მსვლელობისას, არ დაუშვას წნევის დაცემა მთავარ რეზერვუარსა და მაგისტრალში 

რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი ნორმების ქვევით; 

მუდმივი სიგნალების ამკრძალავი ჩვენებისას, სიჩქარის შემცირების სიგნალების და იმ 

სხვა სიგნალების ჩვენებისას, რომლებიც მოითხოვს სიჩქარის შემცირებას გამოიყენოს 

სასამსახურო დამუხრუჭება და ისე გააჩეროს მატარებელი, რომ არ გაიაროს გაჩერების 

სიგნალი, ხოლო სიჩქარის შემცირების სიგნალი გაიაროს სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება 

მოცემული სიგნალისათვის დაწესებულ სიჩქარეს; 

სასიგნალო ნიშანი, რომელიც ნეიტრალურ ჩადგმას ზღუდავს (რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული მასზე ლოკომოტივის გაჩერება) გაიაროს არანაკლებ 20 კმ/სთ სიჩქარით; 

თუ მოულოდნელად მიიღო გაჩერების სიგნალი ან მოულოდნელად წარმოიშვა  
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დაბრკოლება, დაუყოვნებლივ გამოიყენოს სასწრაფო დამუხრუჭების საშუალებანი 

მატარებლის გასაჩერებლად. 

ძლიერი ნისლის, კოკისპურული წვიმის და ქარბუქის დროს, ატაროს მატარებელი 

განსაკუთრებული სიფხიზლით და თუ საჭირო გახდა შეამციროს სიჩქარე, რათა მთლიანად 

იყოს უზრუნველყოფილი მოძრაობის უსაფრთხოება. 

16.41. გზაში მსვლელობისას მემანქანეს ეკრძალება: 

გადააჭარბოს ამ წესებით, რკინიგზის გენერალური დირექტორის ბრძანებით, აგრეთვე 

მიცემული გაფრთხილებებით და სიგნალების ჩვენებებით დაწესებულ სიჩქარეს; 

უყურადღებოდ დატოვოს ლოკომოტივის მართვა, მისი მომსახურება, სიგნალებისა და 

ლიანდაგებისადმი თვალყურის დევნება; 

გამორთოს წესივრულად მოქმედი უსაფრთხოების მოწყობილობა ან ჩაერიოს მათ 

მუშაობაში. 

16.42. მატარებლის მოძრაობას მართავს წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანე. სხვა 

ლოკომოტივების, მათ შორის მიმწოლი ლოკომოტივის მემანქანეები მოვალენი არიან 

დაემორჩილონ წამყვანი ლოკომოტივის მემანქანის ყველა მითითებასა და სიგნალებს და 

გაიმეოროს ისინი. 

მიმწოლი ლოკომოტივების მუშაობის წესი დაგენილი უნდა იყოს რკინიგზის 

გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციებით. 

16.43. აკრძალულია ლოკომოტივების სამუშაო კაბინაში იმგზავრონ პირებმა, რომლებიც 

არ შედიან სალოკომოტივო ბრიგადაში, კონდუქტორების (შემდგენელთა ბრიგადის), აგრეთვე 

იმ თანამდებობის პირების გარდა, რომლებსაც აქვთ რკინიგზის ხელმძღვანელობის მიერ 

დადგენილი წესის შესაბამისად გაცემული ნებართვა, მაგრამ იმგზავროს 

ერთდროულად არაუმეტეს ორი კაცისა. 

გადასარბენზე მატარებლის იძულებითი 

გაჩერებისას მოქმედების წესი 

16.44. გადასარბენზე მატარებლის იძულებითი გაჩერებისას მემანქანე მოვალეა: 

შეძლებისდაგვარად მატარებელი გააჩეროს ლიანდაგის ჰრიზონტალურ ნაწილზე და მის 

სწორ მონაკვეთზე, თუ საჭირო არ არის მატარებლის სასწრაფო გაჩერება; 
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აამოქმედოს მატარებლის ავტომუხრუჭები და ლოკომოტივის დამხმარე მუხრუჭი; 

დაუყოვნებლივ გამოუცხადოს რადიოკავშირით მატარებლის გაჩერების შესახებ 

გადასარბენებზე მოძრავი ლოკომოტივებისა და ძრავავაგონიანი მატარებლების მემანქანეებს 

და გადასარბენის შემომზღუდავი სადგურების მორიგეებს, რომლებმაც დაუყოვნებლივ უნდა 

მოახსენონ ამის შესახებ სამატარებლო დისპეტჩერს; 

თუ გაჩერება არ უკავშირდება ამკრძალავჩვენებიან შუქნიშანთან მატარებლის შეჩერებას, 

გაარკვიოს ამის მიზეზი და შემდეგი მსვლელობის შესაძლებლობა; 

თუ მატარებლის მოძრაობა ვერ აღდგა 20 წუთისა და მეტი დროის განმავლობაში და არ 

არის იმის შესაძლებლობა, რომ მატარებელი ადგილზე შეაკავოს ავტომუხრუჭებით, 

აამოქმედოს ლოკომოტივის ხელის მუხრუჭი და მისცეს სიგნალი შემადგენლობაში არსებული 

მუხრუჭების ასამოქმედებლად (სამგზავრო ვაგონების გამყოლების, კონდუქტორების, 

სამეურნეო მატარებელში სამუშაოთა ხელმძღვანელის მიერ). მატარებლებში, სადაც ასეთი 

მუშაკები არ არიან მემანქანის თანაშემწემ ვაგონების თვლების ქვეშ უნდა მოათავსოს 

ლოკომოტივზე არსებული სამუხრუჭო ბუნიკების საჭირო რაოდენობა, ხოლო თუ სამუხრუჭო 

ბუნიკების ნაკლებობაა, აამოქმედოს ვაგონების ხელის მუხრუჭებიც იმ რაოდენობით და წესის 

შესაბამისად, რომელიც დადგენილია რკინიგზის გენერალური დირექტორის მიერ ცალკე 

განკარგულებით; 

სამატარებლო რადიოკავშირით დამატებით აცნობოს სადგურის მორიგეს ან 

სამატარებლო დისპეტჩერს გაჩერების მიზეზებისა და მოძრაობისათვის წარმოშობილი 

დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებების შესახებ. სამატარებლო 

რადიოკავშირის უწესივრობისას ცნობა სადგურის მორიგეს ან სამატარებლო დისპეტჩერს 

გადასცეს უახლოესი პუნქტიდან, რომელსაც აქვს სატელეფონო კავშირი (მემანქანის 

თანაშემწის, კონდუქტორის, სამგზავრო ვაგონის გამყოლის) სამეურნეო მატარებლის 

სამუშაოთა ხელმძღვანელის მეშვეობით; 

მატარებლის მომსახურე ყველა მუშაკთან ერთად მიმართოს ღონისძიებებს 

მოძრაობისათვის შექმნილი დაბრკოლების აღმოსაფხვრელად, ხოლო თუ საჭირო გახდა, 

უზრუნველყოს მატარებლის და მომიჯნავე ლიანდაგის შეზღუდვა. 

16.45. გადასარბენზე გაჩერებული მატარებლის შეზღუდვა ხდება: 

სამგზავრო მატარებლისა – აღმდგენი ან სახანძრო მატარებლის, აგრეთვე დამხმარე 

ლოკომოტივის მოთხოვნისას გამოძახების შემდეგ დაუყოვნებლივ; 

თუ მატარებელი გაგზავნილი იყო სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის ყველა 

საშუალების დაზიანების პირობებში – დაუყოვნებლივ მატარებლის გაჩერების შემდეგ. 

ყველა შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა შეიზღუდოს ორ და მეტ ლიანდაგიან  
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გადასარბენის მომიჯნავე ლიანდაგზე მატარებლის მოძრაობისათვის შექმნილი დაბრკოლების 

ადგილი და უწინარესად მატარებლის მოსალოდნელი გამოჩენის მხრიდან. 

შეზღუდვის წესი დადგენილია რკინიგზაზე სიგნალიზაციის ინსტრუქციით, ხოლო 

მუშაკთა მოქმედების წესი – მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის 

ინსტრუქციით. 

16.46. ავტობლოკირებით აღჭურვილ უბნებზე სამგზავრო მატარებლის გადასარბენზე 

გაჩერებისას ბოლო სამგზავრო ვაგონის გამყოლი მოვალეა შეამოწმოს სამატარებლო 

სიგნალების ხილვადობა, ყურადღებით ადევნოს თვალყური გადასარბენს და თუ პაკეტში 

მომავალი მატარებელი გამოჩნდა, მიმართოს ღონისძიებებს მის გასაჩერებლად. 

16.47. თუ მატარებელი გაჩერდა აღმართზე, მემანქანეს საჭიროების შემთხვევაში, 

შეუძლია უკან დასწიოს მატარებელი იმავე გადასარბენის უფრო მსუბუქ პროფილზე. 

ამ შემთხვევაში თუ ბოლოში არ არის მიმწოლი ლოკომოტივი უკან დასაწევი 

მატარებლის წინ უნდა იმყოფებოდეს სალოკომოტივო ბრიგადის მუშაკი, მთავარი 

კონდუქტორი ან სამეურნეო მატარებლის სამუშაოთა ხელმძღვანელი. მატარებლის უკან 

დაწევის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 5 კმ/სთ-ს. 

არ დაიშვება უკან დაწევა (დახევინება): 

სამგზავრო მატარებლების; 

გადასარბენებზე, რომლებიც აღჭურვილია ავტობლოკირებით ან ავტომატური 

სალოკომოტივო სიგნალიზაციით; 

ნისლის, ქარიშხლის ან სხვა არაკეთილსაიმედო პირობებში, როცა სიგნალები ძნელად 

გასარჩევია; 

თუ გაჩერებული მატარებელი გაგზავნილი იყო სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის ყველა საშუალებების მოქმედების შეწყვეტისას. 

თუ აღმართზე გაჩერდა მატარებელი, რომლის წონა აღემატება ამ აღმართზე 

ადგილიდან დაძვრის ნორმას და რომლის უკან დაწევა (დახევინება) დაშვებული არ არის, 

მემანქანემ დაუყოვნებლივ უნდა მოითხოვოს დამხმარე ლოკომოტივი. 

ასეთი აღმართების ნუსხა და მატარებლის წონის ნორმები დადგენილი უნდა იყოს 

რკინიგზის გენერალური დირექტორის ბრძანებით. 

16.48. მატარებელი შეიძლება გადასარბენიდან დააბრუნონ უკან გაგზავნის სადგურში 

მხოლოდ ამ სადგურის მორიგის განკარგულებით მატარებლების მოძრაობისა და სამანევრო 

მუშაობის ინსტრუქციით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
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16.49. თუ მატარებელს გაჩერების შემდეგ არ შეუძლია დამოუკიდებლად მსვლელობა, 

იგი გადასარბენიდან გამოყავს დამხმარე ლოკომოტივს მატარებლების მოძრაობისა და 

სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით დადგენილი წესის შესაბამისად. ამ ინსტრუქციით 

დადგენილი უნდა იყოს მატარებლის გაწყვეტისას სალოკომოტივო ბრიგადების მოქმედების 

წესიც. 

ავტობლოკირებით და სამატარებლო რადიოკავშირით აღჭურვილ უბნებზე 

გადასარბენებზე გაჩერებული მატარებლებისათვის დახმარების აღმოსაჩენად შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს პაკეტში მიმავალი სატვირთო მატარებლის ლოკომოტივი და 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ნებადართულია მიწოლა პაკეტში მიმავალი ნორმალური 

წონისა და სიგრძის მატარებლით. 

გადასარბენზე ძრავავაგონიანი ელექტრომატარებლის იძულებითი გაჩერებისას, 

როდესაც შეუძლებელია მისი შემდგომი დამოუკიდებელი მოძრაობა, ნებადართულია მას 

მიებას პაკეტში მიმავალი ძრავავაგონიანი მატარებელი შეწყვილებული შემადგენლობით 

გადასარბენიდან მატარებლის სადგურში გამოსაყვანად. 

16.50. თუ გამოთხოვილია აღმდგენი ან სახანძრო მატარებელი, აგრეთვე დამხმარე 

ლოკომოტივი, გაჩერებული მატარებლის მემანქანეს ეკრძალება დაიწყოს მოძრაობა, სანამ არ 

მოვა მოთხოვნილი დახმარება ან არ იქნება გაცემული მოძრაობის 

გასაგრძელებლად შესაბამისი ნებართვა. 

აღმდგენი ან სახანძრო მატარებლებისა და დამხმარე ლოკომოტივების გამოთხოვის, 

დანიშვნისა და მოძრაობის წესი, აგრეთვე გადასარბენზე ორი ძრავავაგონიანი მატარებლის 

შეერთების და მათი შემდგომი მოძრაობის წესი დადგენილი უნდა იყოს მატარებლების 

მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით. 

ლიანდაგიდან ასაღები მოძრავი ერთეულების 

მოძრაობა 

16.51. ასაღები მოძრავი ერთეულების მოძრაობა წარმოებს გადასარბენის დაკავების 

უფლების შესახებ სამატარებლო დოკუმენტების გაუცემლად. გადასარბენებზე, რომლებსაც 

აქვთ გვირაბები ან დიდი ხიდები, აგრეთვე გეგმის და პროფილის რთული პირობები, ასაღები 

მოძრავი ერთეულების მოძრაობის წესს ადგენს რკინიგზის გენერალური დირექტორი. ასაღები 

ერთეულების მოძრაობამ არ უნდა გამოიწვიოს მატარებელთა განრიგით მსვლელობის 

დარღვევები. 

ყველა ასაღებ მოძრავ ერთეულს უნდა ჰქონდეს ელექტროიზოლაციანი ღერძები. 

ასაღები მოძრავი ერთეულების მოძრაობის წესი დადგენილი უნდა იყოს მატარებლების 

მოძრაობისა და სამანევრო მუშაობის ინსტრუქციით.         სარჩევში დაბრუნება 
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                                      საქართველოს რკინიგზის                 სარჩევში დაბრუნება 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესებში გამოყენებული 

ტერმინები 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაცია, როგორც სიგნალიზაციისა და 

კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელი საშუალება – სისტემა, რომლის დროსაც მატარებელთა 

მოძრაობა ხორციელდება მხოლოდ სალოკომოტივო შუქნიშნების ჩვენების მიხედვით, გამყოფ 

პუნქტებად კი მიღებულია ბლოკ-უბნების საზღვრები. 

ბლოკ-უბანი – სადგურთშორისი გადასარბენის ნაწილი, ავტობლოკირების ან 

ავტომატური სალოკომოტივო სიგნალიზაციის დროს (როდესაც ეს უკანასკნელი ითვლება 

სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის დამოუკიდებელ საშუალებად), შეზღუდული 

გასავლელი შუქნიშნებით (ბლოკ-უბნის საზღვრით) და სადგურით. 

გვერდითი ლიანდაგი – რომელზე შესვლის დროსაც მოძრავი შემადგენლობა საისრე 

გადამყვანზე გავლისას იცვლის პირდაპირ მიმართულებას. 

სატვირთო ვაგონები – ვაგონები, რომელთა დანიშნულება არის ტვირთების გადატანა. 

მათ მიეკუთვნება დახურული ვაგონები, ნახევარვაგონები, ბაქნები, ცისტერნები, ტვირთის 

გადასაზიდი სპეციალიზებული ვაგონები, როგორიცაა: ბუნკერის ტიპის ვაგონები, მაცივრები, 

რეფრიჟერატორული ვაგონები, ავტონომიური ვაგონების ჩათვლით, მარცვალმზიდები, 

ტრანსპორტიორები, კონტეინერმზიდები, აგრეთვე სატვირთო ტიპის სპეციალური ვაგონები. 

სამგზავრო ვაგონები – ვაგონები, რომელთა დანიშნულებაა მგზავრთა გადაყვანა. ასეთ 

ვაგონებს განეკუთვნებიან აგრეთვე საფოსტო, საბარგო, ვაგონ-რესტორნები, სამომსახურო-

ტექნიკური (სამოსამსახურო, ვაგონ-კლუბები, სანიტარული, გამოსაცდელი და საზომი, 

ლაბორატორიები და სამგზავრო ტიპის სხვა სპეციალური ვაგონები). 

მატარებლების ტარება განსაკუთრებული სიფხიზლით – სალოკომოტივო ბრიგადის 

მუდმივი გაძლიერებული ყურადღება მატარებლის მსვლელობის პირობებისადმი. იმის 

შეგრძნება, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეექმნას საშიშროება მატარებლის უსაფრთხო 

მოძრაობას და მუდმივი მზადყოფნა მატარებლის გაჩერებისათვის. 

საჰაერო შუალედი (მაიზოლირებელი მონაკვეთი) – საკონტაქტო ქსელის ორი მეზობელი 

უბნის შემაერთებელი მონაკვეთი, რომლის მეშვეობითაც უზრუნველყოფილია ამ უბნების 

ერთიმეორისაგან გამხოლოება. საჰაერო შუალედი მოწყობილია ისე, რომ ელექტრომოძრავი 

შემადგენლობის დენმიმღების გავლისას გამხოლოებული უბნები ელექტრულად ერთდებიან. 
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დამხმარე პოსტი – პოსტი გადასარბენზე, რომელსაც არ აქვს სალიანდაგო განვითარება 

და რომლის დანიშნულებაა მხოლოდ მისასვლელი ლიანდაგის მიერთების პუნქტის 

მომსახურება. (მთელ გადასარბენზე მოძრავი მატარებლებისათვის გამყოფ პუნქტად არ 

ითვლება). 

დატვირთვის გაბარიტი – ზღვრული განივი (ლიანდაგის ღერძის 

პერპენდიკულარულად) მოხაზულობა, რომელშიც უნდა თავსდებოდეს და არ გამოდიოდეს 

მის გარეთ ტვირთი (შეფუთვისა და დასამაგრებელ რეკვიზიტებთან ერთად), დატვირთულ 

ღია მოძრავ შემადგენლობაზე, რომელიც იმყოფება (დგას) ჰორიზონტალურ და პირდაპირ 

ლიანდაგზე. 

მოძრავი შემადგენლობის გაბარიტი – ზღვრული განივი (ლიანდაგის ღერძის 

პერპენდიკულარულად) მოხაზულობა, რომელშიც უნდა თავსდებოდეს და არ გამოდიოდეს 

მის გარეთ, როგორც დატვირთული, ისე ცარიელი მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც დგას 

ჰორიზონტალურ და პირდაპირ ლიანდაგზე. 

ნაგებობების მიახლოების გაბარიტი - ზღვრული განივი (ლიანდაგის ღერძის 

პერპენდიკულარულად) მოხაზულობა, რომლის შიგნითაც არ უნდა შედიოდეს შენობებისა და 

მოწყობილობების არავითარი ნაწილი. გამონაკლისი შეიძლება შეადგინოს მოწყობილობებმა, 

რომელთა დანიშნულებაა ურთიერთმოქმედება უშუალოდ მოძრავ შემადგენლობასთან 

(ვაგონების სიჩქარის შემნელებლები სამუშაო მდგომარეობაში, საკონტაქტო ხაზი 

დასამაგრებელი დეტალებით, ჰიდროსვეტის შემოსატრიალებელი ნაწილი წყლის აღების 

დროს და სხვ.). 

მთავარი ლიანდაგები – გადასარბენის ლიანდაგები, აგრეთვე მათი უშუალო გაგრძელება 

სადგურის ფარგლებში, რომელთაც, როგორც წესი, არა აქვთ გადახრა საისრე გადამყვანზე. 

სადგურის მორიგე – სადგურის უფროსის ცვლითი თანაშემწე, რომელიც 

ერთპიროვნული განმკარგულებელია მატარებლების მიღების, გაგზავნისა და გატარების, 

აგრეთვე სადგურის მთავარ და მისაღებ-გასაგზავნ ლიანდაგებზე მოძრავი შემადგენლობის 

ყოველგვარი გადაადგილების საქმეში (იქ, სადაც არ არის სამანევრო დისპეტჩერი – ყველა 

დანარჩენ ლიანდაგზეც). 

მატარებელთა ინტენსიური მოძრაობა – გრაფიკის მიხედვით სამგზავრო და სატვირთო 

მატარებლების (ჯამში) მოძრაობის მოცულობა, დღე-ღამის განმავლობაში, ორლიანდაგიან 

უბნებზე 50 წყვილზე და ერთლიანდაგიან უბნებზე 24 წყვილზე მეტი. 

სატვირთო მატარებლის ინდექსი – სპეციალური კოდი, რომელიც შედგება 10 

ციფრისაგან, ენიჭება ყველა სატვირთო მატარებელს მისი ფორმირების სადგურში. პირველი 

ოთხი ციფრი ფორმირების სადგურში მიკუთვნებული ერთიანი საქსელო აღნიშვნის ნომერია, 

შემდეგი ორი ციფრი – ფორმირებული შემადგენლობის რიგითი ნომერი ფორმირების 

სადგურში, ხოლო შემდეგი ოთხი ციფრი მატარებლის 

დანიშნულების სადგურში მიკუთვნებული ერთიანი საქსელო აღნიშვნის ნომერი. 
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საკონტაქტო ქსელი – ელექტროსადენების, კონსტრუქციების და მოწყობილობების 

მთლიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის გადაცემას წევის 

ქვესადგურებიდან ელექტრომოძრავი შემადგენლობის დენმიმღებზე. 

ლოკომოტივები – ელექტრომავლები, თბომავლები, აირტურბომავლები, 

ორთქლმავლები და ძრავამატარებლები. 

სალოკომოტივო ბრიგადა – თანამშრომელთა ჯგუფი, დანიშნული ლოკომოტივების, 

აგრეთვე ძრავავაგონიანი მატარებლების მომსახურებისათვის. 

ნაკლებადმოქმედი უბნები – უბნები, რომლებზეც, გრაფიკის მიხედვით სამგზავრო და 

სატვირთო მატარებლების (ჯამში) მოძრაობის მოცულობა არ აღემატება 8 წყვილს დღე-ღამის 

განმავლობაში. 

სამანევრო შემადგენლობა – ერთმანეთზე გადაბმული ვაგონების ჯგუფი 

ლოკომოტივით, რომელიც აწარმოებს სამანევრო სამუშაოებს. 

პოსტშორისი გადასარბენი – სალიანდაგო პოსტებით, ან სალიანდაგო პოსტით და 

სადგურით შემოსაზღვრული გადასარბენი. 

სადგურთშორისი გადასარბენი – სადგურებით, ასაქცევებით და გადასასწრები 

პუნქტებით შემოსაზღვრული გადასარბენი. 

ძრავავაგონიანი მოძრავი შემადგენლობა – ძრავიანი და მისაბმელი ვაგონები, 

რომლებისგანაც ხდება ძრავავაგონიანი მატარებლის (ელექტრომატარებლების და დიზელ-

მატარებლების) ფორმირება, აგრეთვე ავტომოტრისები. 

ნეიტრალური ჩანართი – საკონტაქტო ქსელის ორი მეზობელი უბნის შემაერთებელი 

მონაკვეთი, რომლის დროსაც, ელექტრომოძრავი შემადგენლობის გავლის ყველა შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილია მეზობელი, შეუღლებული უბნების ელექტროიზოლაცია. 

გადასასწრები პუნქტი – ორლიანდაგიან ხაზებზე განლაგებული გამყოფი პუნქტი, სადაც 

ხდება მატარებლების გადასწრება და აუცილებლობის შემთხვევაში მატარებლის გადაყვანა 

ერთი მთავარი ლიანდაგიდან მეორეზე. 

ფანჯარა – დრო, რომლის განმავლობაში წყდება მატარებლების მოძრაობა 

გადასარბენზე, გადასარბენის ან სადგურის ცალკეულ ლიანდაგებზე, შეკეთებითი-სამშენებლო 

სამუშაოების საწარმოებლად. 

მატარებლების ზეინტენსიური მოძრაობა – გრაფიკის მიხედვით სამგზავრო და 

სატვირთო მატარებლების (ჯამში) მოძრაობის მოცულობა დღე-ღამის განმავლობაში, 

ორლიანდაგიან უბნებზე 100 წყვილზე, ხოლო ერთლიანდაგიან უბნებზე 48 წყვილზე მეტი. 

სარჩევში დაბრუნება 
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დამცავი ისარი – ისარი, რომელიც მატარებლის მიღების ან გაგზავნის მარშრუტის 

გამზადებებისას დგება იმ მდგომარეობაში, რომ გამორიცხული იყოს მოძრავი შემადგენლობის 

გასვლა გამზადებულ მარშრუტზე. 

სამგზავრო გაჩერების პუნქტი – პუნქტი გადასარბენზე ლიანდაგების განუვითარებლად, 

რომლის დანიშნულებაც არის მხოლოდ მგზავრების ჩასხდომა და ჩამოსვლა (გამყოფ პუნქტად 

არ ითვლება). 

გადასარბენი – რკინიგზის ხაზის მონაკვეთი შემოსაზღვრული მეზობელი სადგურებით, 

ასაქცევებით, გადასასწრები პუნქტებით ან სალიანდაგო პოსტებით. 

გადასასვლელი – საავტომობილო და ტრამვაის გზების რკინიგზის ლიანდაგთან ერთ 

სიმაღლეზე გადაკვეთის ადგილი. 

მოძრავი შემადგენლობა – ლოკომოტივები, ვაგონები და ძრავავაგონიანი მოძრავი 

შემადგენლობა. 

მიმწოლი ლოკომოტივი – ცალკეულ გადასარბენზე ან გადასარბენის ნაწილზე, წამყვანი 

ლოკომოტივის დასახმარებლად დანიშნული ლოკომოტივი (მატარებლის ბოლოში). 

მისასვლელი ლიანდაგი – ლიანდაგი, რომლის დანიშნულებაც არის ცალკეული 

საწარმოების, ორგანიზაციების, დაწესებულებების (ქარხნების, ფაბრიკების, შახტების, 

კარიერების, ელექტროსადგურების, წევის ქვესადგურების და ა. შ.) მომსახურება და რომელიც 

დაკავშირებულია რკინიგზის საერთო ქსელთან განუწყვეტელი სარელსო ლიანდით და 

რკინიგზის ან საწარმოს, ორგანიზაციისა ან დაწესებულების კუთვნილებაშია. 

მატარებელი – ფორმირებული და გადაბმული ვაგონების შემადგენლობა, ერთი ან 

რამდენიმე მოქმედი ლოკომოტივით ან ძრავიანი ვაგონებით, აღჭურვილი დადგენილი 

სიგნალებით, ლოკომოტივები ვაგონების გარეშე, ძრავიანი ვაგონები, ავტომოტრისები და 

არაასაღები ტიპის დრეზინები, რომლებიც იგზავნებიან გადასარბენზე, განიხილებიან, 

როგორც მატარებლები. 

სატვირთო-სამგზავრო მატარებელი – ფორმირდება ნაკლებად მოქმედ უბნებზე 

სატვირთო და სამგზავრო პარკის ვაგონებისაგან ტვირთის გადასატანად და მგზავრების 

გადასაყვანად. 

გრძელშემადგენლობიანი სატვირთო მატარებელი - სატვირთო მატარებელი, რომლის 

სიგრძეც (პირობით ვაგონებში) აღემატება, მოცემულ უბანზე მოძრაობის გრაფიკით 

დაწესებულ მაქსიმალურ ნორმას. 
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მომატებული წონის სატვირთო მატარებელი - სატვირთო მატარებელი, რომლის წონაც 

აღემატება 6000 ტონას, ერთი ან რამდენიმე მოქმედი ლოკომოტივით – შემადგენლობის თავში, 

ან თავში და შემადგენლობის ბოლო მესამედში. 

მომატებული სიგრძის სატვირთო მატარებელი - სატვირთო მატარებელი, 

რომლის სიგრძეც 350 და მეტი ღერძია. 

შეერთებული სატვირთო მატარებელი – მატარებელი, რომელიც შედგენილია ორი ან 

მეტი ერთმანეთთან შეერთებული სატვირთო მატარებლებით. თითოეული მატარებლის თავში 

მიბმული მოქმედი ლოკომოტივით. 

მძიმეწონიანი სატვირთო მატარებელი - სატვირთო მატარებელი, რომლის წონაც 

ლოკომოტივის მოცემული სერიის და უბნისათვის მოძრაობის გრაფიკით დაწესებულ წონის 

ნორმას აღემატება 100 და მეტი ტონით. 

სამგზავრო მატარებელი – სამგზავრო პარკის ვაგონებისაგან შემდგარი მატარებელი, 

რომლის დანიშნულებაც არის მგზავრების გადაყვანა და ბარგისა და ფოსტის გადატანა. 

მიმოსვლის სახის მიხედვით სამგზავრო მატარებლებია, შორი, რომლებიც მოძრაობენ 700 კმ-

ზე მეტ მანძილზე, ადგილობრივი – 700 კმ-მდე და საგარეუბნო – 150 კმ-მდე მანძილზე. 

გრძელშემადგენლობიანი სამგზავრო მატარებელი – სამგზავრო მატარებელი, რომლის 

სიგრძეც აღემატება მოცემული მატარებლის ფორმირების სქემით დადგენილ სიგრძეს. 

სახალხო მატარებელი – სატვირთო მატარებელი, რომლის შემადგენლობაშიც 

ჩართულია 10 და მეტი ხალხით დაკავებული ვაგონები. 

მომატებული სიგრძის სამგზავრო მატარებელი - სამგზავრო მატარებელი, რომლის 

შემადგენლობაშიც ჩართულია 20 და მეტი ვაგონი. 

საფოსტო-საბარგო მატარებელი – შედგენილია სამგზავრო პარკის ვაგონებისაგან. მისი 

დანიშნულებაა ძირითადად ფოსტისა და ბარგის გადატანა, აგრეთვე ცალკეულ ვაგონებში 

მგზავრების გადაყვანა. 

შეერთებული სამგზავრო მატარებელი – მატარებელი, რომელიც შედგება ორი 

ერთმანეთთან შეერთებული სამგზავრო მატარებლისაგან, თითოეული მატარებლის თავში 

მიბმული მოქმედი ლოკომოტივით. 

სამატარებლო სიგნალები – სიგნალები, რომლებიც შემოღებულია მატარებლების 

ლოკომოტივებისა და სხვა მოძრავი ერთეულების აღნიშვნისათვის. 
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მცველი ჩიხი – ჩიხისებური ლიანდაგი, რომლის დანიშნულებაც არის მატარებლის 

სვლისათვის გამზადებულ მარშრუტზე მოძრავი შემადგენლობის გამოსვლისაგან დაცვა. 

სალიანდაგო ნიშანი – რკინიგზის ხაზის პროფილისა და სიგრძის მუდმივი 

მაჩვენებელი. 

სალიანდაგო პოსტი – გამყოფი პუნქტი რკინიგზის ხაზზე, რომელსაც არა აქვს 

სალიანდაგო განვითარება (ბლოკ-პოსტი ნახევრადავტომატური ბლოკირების დროს, 

მიერთების პოსტი ერთლიანდაგიან გადასარბენზე ორლიანდაგიანის ჩანართით, კვანძის წინა 

პოსტი და ა.შ.). 

სპეციალური დანიშნულების ლიანდაგები – მცველი და დამჭერი ჩიხები და 

მისასვლელი ლიანდაგები გადასარბენზე და სადგურებში. 

გამყოფი პუნქტი – პუნქტი, რომელიც რკინიგზის ხაზს ყოფს გადასარბენებად და ბლოკ-

უბნებად. 

ასაქცევი – გამყოფი პუნქტი ერთლიანდაგიან ხაზებზე, რომელსაც აქვს სალიანდაგო 

განვითარება, უზრუნველყოფს მატარებლების აქცევასა და გადასწრებას. 

რეფრიჟერატორული მატარებელი – რეფრიჟერატორული ვაგონებისაგან ფორმირებული 

მატარებელი. 

მანევრების ხელმძღვანელი – თანამშრომელი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობს 

მანევრებში მონაწილე ყველა პირის მოქმედებას და რომლის მითითების გარეშე არა აქვს 

უფლება სამანევრო ლოკომოტივის მემანქანეს მოძრაობაში მოიყვანოს ლოკომოტივი. 

სამუშაოების ხელმძღვანელი – პასუხისმგებელი პირი, რომელსაც დაკისრებული აქვს 

ექსპლუატაციაში არსებული რკინიგზის ლიანდაგებზე, ნაგებობებზე და მოწყობილობებზე 

წარმოებული სამუშაოების ხელმძღვანელობა. 

სიგნალი – პირობითი ხილული ან ხმოვანი ნიშანი, რომლის მეშვეობითაც გადაიცემა 

განსაზღვრული ბრძანება. 

სასიგნალო ნიშანი – პირობითი ხილული ნიშანი, რომლის მეშვეობითაც განსაზღვრული 

კატეგორიის თანამშრომლებს გადაეცემა ბრძანება ან მითითება. საიგნალო ნიშნებს 

განეკუთვნებიან ზღვარბოძები, ნიშნები, რომლებიც უჩვენებენ სადგურის საზღვრებს, 

სიგნალის მიცემის ადგილს, დენის ჩართვისა და გამორთვის ადგილებს და ა. შ. 

სპეციალური მოძრავი შემადგენლობა – რკინიგზაზე მოძრავი არაასაღები ერთეულები – 

თოვლსაწმენდები, თოვლასაღები და ღორღსაწმენდი მანქანები, ბალასტერები, 

ლიანდაგსაგები, ტვირთამწეები და სხვ. 
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გაჭიანურებული დიდი ქანობის მქონე დაღმართი – დაღმართი, რომელსაც ახასიათებთ 

შემდეგი დახრილობა და სიგრძე: 

დახრილობა                                          სიგრძე 

0.008-დან               0.010-მდე             8 კმ და მეტი 

0.010-ზე მეტი       0.014-მდე             6 კმ და მეტი 

0.014-ზე მეტი       0.017-მდე             5 კმ და მეტი 

0.017-ზე მეტი       0.020-მდე             4 კმ და მეტი 

0.20 და მეტი                                      2 კმ და მეტი 

სახელმძღვანელო დაღმართი – დახრილობის მიხედვით უდიდესი დაღმართი 

(მრუდების წინააღმდეგობის მხედველობაში მიღებით), რომლის სიგრძეც არის არანაკლები 

სამუხრუჭო მანძილისა. 

სადგური – გამყოფი პუნქტი სალიანდაგო განვითარებით, რომელიც იძლევა 

საშუალებას მატარებელთა მიღების, გაგზავნის, აქცევის და გადასწრების, აგრეთვე ტვირთის 

მიღება-გაცემის და მგზავრების მომსახურების, ხოლო შესაბამისი სალიანდაგო 

მოწყობილობების განვითარებისას – მატარებლების დაშლასა და შედგენასთან 

დაკავშირებული სამანევრო სამუშაოების წარმოების და მატარებლების ტექნიკური 

მომსახურების ოპერაციების საწარმოებლად. 

შენიშვნა – წესების ტექსტში ყველა შემთხვევაში, როცა ლაპარაკია გამყოფ პუნქტზე, 

რომელთაც აქვთ სალიანდაგო განვითარება ან ემსახურებიან მორიგე თანამშრომლები 

(სადგურები, ასაქცევები, გადასასწრები პუნქტები, სალიანდაგო პოსტები) ნახმარია საერთო 

ტერმინები ,,სადგური” ან ,,სადგურის მორიგე”, გარდა იმ ადგილებისა, სადაც მოთხოვნილების 

ხასიათის გამო აუცილებელია ზუსტად იყოს ნაჩვენები, კერძოდ რომელ გამყოფ პუნქტზეა 

ლაპარაკი. 

სადგურის ცენტრალიზაციის პოსტი – პოსტი სადგურში, სადაც თავმოყრილია 

ცენტრალიზებული ისრების და სიგნალების ჯგუფის მართვა. 

სადგურის ლიანდაგები – ლიანდაგები სადგურის საზღვრებში მთავარი მისაღებ-

გასაგზავნი, მახარისხებელი, დატვირთვა დაცლის, გამწევი, დეპოების (სალოკომოტივო და 

სავაგონო მეურნეობების), შემაერთებელი (სადგურში ცალკეული პარკების შემაერთებელი, 

საკონტეინერო პუნქტისაკენ, საწვავის საწყობისაკენ, ბაზებისკენ, მახარისხებელი ბაქნებისკენ, 

გასუფთავების, გარეცხვის, ვაგონების დეზინფექციის, შეკეთების ოპერაციების წარმოების 

პუნქტებისაკენ მიმავალი ლიანდაგები), აგრეთვე სხვა ლიანდაგები, რომელთა დანიშნულებაც 

მათზე ჩასატარებელი ოპერაციების მიხედვით განისაზღვრება.                სარჩევში დაბრუნება 
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ისარი – საისრე გადამყვანის ნაწილი, რომელიც შედგება ჩარჩორელსების, კალმების და 

გადასაყვანი მექანიზმებისაგან. თუ ჯვარედინი აღჭურვილია მოძრავი გულარით, ისრის 

განსაზღვრაში შედის ჯვარედინიც. 

ისარი ცენტრალიზებული – ისარი, რომლის კალმების (მოძრავგულარიანი 

ჯვარედინის შემთხვევაში-გულარისაც) გადაყვანა ხდება, ერთი ცენტრალური პუნქტიდან 

მართვადი, სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით. 

ისარი არაცენტრალიზებული - ისარი, რომლის კალმების გადაყვანა ხდება 

ხელოვნურად, უშუალოდ ისართან მოთავსებული გადასაყვანი მექანიზმის საშუალებით. 

საისრე გადამყვანი – მოწყობილობა, რომელიც ემსახურება, მოძრავი შემადგენლობის, 

ერთი ლიანდაგიდან მეორეზე გადაყვანას. საისრე გადამყვანი შედგება ისრის, ჯვარედინის და 

მათ შორის შემაერთებელი ლიანდაგისაგან. ჯვარედინი შეიძლება იყოს უძრავი ან მოძრავი 

გულარით. 

საისრე პოსტი – არაცენტრალიზებული მართვის ერთი ან რამდენიმე საისრე 

გადამყვანები, რომლებსაც ემსახურება ერთი საისრე პოსტის მორიგე. 

საისრე რაიონი – ერთიმეორის მეზობლად მდებარე საისრე პოსტები, რომლებიც 

იმყოფებიან ერთი, უფროსი საისრე პოსტის (რაიონის) მორიგის კონტროლქვეშ. 

ასაღები მოძრავი ერთეულები – ასაღები დრეზინები, ელექტროფიცირებულ უბნებზე 

შესაკეთებელი კოშკურები, სალიანდაგო ვაგონეტები, ლიანდაგსაზომი, დეფექტოსკოპი და 

სხვა ურიკები და მოძრავი ერთეულები, რომელიც მათი მომსახურე თანამშრომლების მიერ 

შეიძლება ხელით იქნეს აღებული ლიანდაგიდან. 

სასამსახურო დამუხრუჭება – ნებისმიერი სიდიდის საფეხურებრივი დამუხრუჭება, 

წყნარად (ბიძგების გარეშე) სიჩქარის დაკლებისათვის ან წინასწარ გათვალისწინებულ 

ადგილზე მატარებლის გაჩერებისათვის. 

სწრაფი დამუხრუჭება – დამუხრუჭება, რომელიც იხმარება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც 

საჭიროა მატარებლის დაუყოვნებლივ გაჩერება. ამ დროს სამუხრუჭო მაგისტრალში ხდება 

ჰაერის წნევის სწრაფი დაცემა, რაც მაქსიმალურ სამუხრუჭო ძალას გვაძლევს. 

სამუხრუჭო მანძილი – მანძილი, რომელსაც გაივლის მატარებელი მემანქანის ონკანის ან 

სასწრაფო დამუხრუჭების ონკანის სახელურის სამუხრუჭო მდგომარეობაში გადაყვანიდან 

მატარებლის სრულ გაჩერებამდე. სამუხრუჭო მანძილს ასხვავებენ დამუხრუჭების სახის 

მიხედვით (სამოსამსახურო, სრული სამომსახურო და სასწრაფო). 

ქანობი – რკინიგზის ლიანდაგის გრძივი პროფილის ელემენტი, რომელსაც აქვს 

დახრილობა ჰორიზონტალური ხაზის მიმართ. ქანობს მატარებლებისათვის, რომელიც 

მოძრაობს ქვედა წერტილიდან ზედასკენ, ეწოდება აღმართი, ხოლო უკუმიმართულებით – 

დაღმართი.                                                   სარჩევში დაბრუნება 
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დამჭერი ჩიხი – ჩიხისებრი ლიანდაგი, რომლის დანიშნულებაც არის გაჭიანურებული 

დიდი ქანობის მქონე დაღმართზე მოძრაობისას უმართავი მატარებლის ან მატარებლის 

ნაწილის გაჩერება. 

განსაკუთრებული სალიანდაგო ნიშნები – რკინიგზის გასხვისების ზოლის საზღვრები, ისრის 

ნომრის მაჩვენებელი, სამგზავრო შენობის ღერძის მაჩვენებელი, სახაზო სალიანდაგო 

შენობებზე გაკეთებული ნიშნები, წრიული მრუდების დასაწყისის და დასასრულის, აგრეთვე 

მიწის ვაკისის დახურული ნაგებობების, გარდამავალი მრუდების დასაწყისის, შუა ადგილის 

და დასასრულის აღმნიშვნელი ნიშნები, წყლის დონისა და ტალღის მაქსიმალური სიმაღლის 

აღმნიშვნელი ნიშნები. 
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