
Качвайте се! 

Тези влакове са 
електрически. 

Те не се нуждаят 
от локомотиви. 

Това са контактни 
проводници. Те 

свързват трамвая 
с източника на 
електричество. Локомотивът тегли 

вагоните, които са 
скачени един за друг. 

Вагоните и локомотивът 
съставят влаковата 

композиция. 

Този локомотив 
е с дизелов 

двигател. 

Траверсите лежат върху 
подложка от баластра 

(дребни камъчета). 

Релсата е стоманена 
греда със специална форма.

Релсовият път 
(коловозът) се 
състои от две 
успоредни релси, 

закрепени на 
траверси.

Траверсата е греда 
от стомана, дърво 

или бетон.

Това е 
тендер 

(вагон за 
въглища). 

Това е парен 
локомотив. 

Трамваите са 
влакове, които се 
движат по релси 

в градовете. 

Това е 
високоскоростен 

влак.

Това е 
трамвай. 

В слънце, дъжд и сняг влаковете пренасят хора 
и товари на далечни разстояния по цял свят. 

Те се движат по релсови пътища, 
наречени железопътни линии.

В началото на влака се 
намира локомотивът. В него 

има мощен двигател. 
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С пълна пàра напред! 

Водна 
кула

Това е резервоар 
за вода. Парните 
локомотиви имали
по един такъв от 

всяка страна. 

Въглища

Подвижни 
релси, наречени 

стрелки. 

Сигнал нагоре 
означава „Премини!“. 

Сигнал
надолу 

означава  
„Спри!“.

Лост на 
регулатора

ПӚрата навлиза в 
парната тръба.

Машинист
Клапан Купол

Ссссс! 

Бутало

Мотовилка

Комин

Пещ

Тендер

Този локомотив е стигнал до 
края на линията. Специална 
въртяща се платформа 
го обръща, за да 
поеме в обратна 
посока. 

Въртящата се 
плат

форма 

се уп
равля

ва от
 тази 

пост
ройка

. 

Водата в котела 
е готова да заври! 

Парните локо-
мотиви трябвало 
да зареждат 
резервоарите си с вода...

...а тендерите 
си – с 

въглища. 
Парните тръби 
(паропроводите) 
отвеждат 
пӚрата в 
цилиндъра.

Когато 
машинистът 

завърти лоста, 
в тръбата 

влиза повече 
пӚра и колелата 

се завъртат 
по-бързо. 

По жп линиите са разположени 
семафори, които дават указания 

на машинистите.

Огнярят зарежда 
пещта с въглища.

Отначало всички локомотиви 
се задвижвали с пàра и бълвали 
черен дим и пушек. 

Буталата и мотовилките движат 
колелата все по-бързо и все по-бързо по релсите. 

Да 
потегляме!
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