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Кроссворд по предмету "железнодорожному транспорту"  на тему "Вагоны (бел.)"
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По горизонтали
2. Час, на працягу якога спыняецца рух цягнiкоў па перагоне, асобным шляхам перагону або станцыi для вытворчасцi рамонтна-будаўнiчых работ
6. Частка стрелочного перакладу, якая складаецца з рамных рэек, жартаўнiкоў i пераводнага механiзму
11. Электравозы, цеплавозы, газатурбавозы, паравозы
14. Прылада, прызначанае для бесперапыннага аўтаматычнага рэгулявання цiску ў тармазным цылiндры
17. Цягнiк, сфармаваны з рэфрыжэратарных вагонаў называецца
20. Памеры, якiя адпавядаюць працоўных чарцяжах называюцца
21. Сфармаваны i счапленне склад вагонаў з адным цi некалькiмi дзейснымi лакаматывамi цi маторнымi вагонамi, якi мае вызначаныя сiгналы
24. Працэс атрымання неразъемного злучэння, па сродках мясцовага нагрэву

По вертикали
1. Працэс, калi воздухопровод i запасныя рэзервуары, пад кожнай адзiнкай рухомага складу запалняются сцiснутым паветрам
3. Вынiк зношвання, вызначаны ў устаноўленых адзiнках
4. Элемент падоўжнага профiлю чыгуначнага шляху, якi мае нахiл да гарызантальнай лiнii
5. Частка чыгуначнай лiнii, абмежаваная сумежнымi станцыямi, раз’ездамi, абгону пунктамi або пуцявымi пастамi
7. Прылада, прызначанае для забеспячэння сцiснутым паветрам пнеўматычнай тармазной сiстэмы, прывядзення ў дзеянне песочник i шклоачышчальнiкаў
8. Прылада натуральнай вентыляцыi
9. Рэзервуар, прызначаны для запасу сцiснутым паветрам, неабходным пры тормажении
10. Прылада, якое служыць для злучэння привалочных фланцев цэнтрабежнага здвоенага вентылятара з кaнфузорaм
12. Тормаза, якiя пры разрыве цягнiка або тармазной магiстралi, а таксама пры адкрыццi стоп крана, аўтаматычна прыводзяцца ў дзеянне
13. Сiлы, якiя даюць дадатковае супрацiў руху называюцца
15. Прылада, прызначанае для лiквiдацыi звыш зарадкi магiстралi, пры цягнiковымi становiшчы ручкi крана машынiста
16. Прылада. прызначанае для паведамлення запаснога рэзервуара з тармазной магiстраллю i тармазнога цылiндру з атмасферай пры зарадцы i адпачынку, запаснога рэзервуара з тармазным цылiндрам пры тормажении
17. Працэс вяртання адпрацаванага паветра ва ўсмоктваецца бок сiстэмы вентыляцыi для паўторнага яго выкарыстання
18. Цягнiк прызначаны для перавозкi пасажыраў, багажу i пошты, сфармаваны з пасажырскiх вагонаў
19. Умоўны бачны цi гукавой знак, пры дапамозе якога падаецца пэўны загад
22. Прылада, прызначанае для ўпускаючы i выпуску сцiснутага паветра пры пэўным яго становiшчы
23. Раздзельны пункт на аднапутных лiнiях, якi мае шляхавых развiццё, прызначанае для перакрыжавання i абгону цягнiкоў

