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Про затвердження збірника «Тарифні розряди  

робіт, що виконуються під час огляду та  

ремонту локомотивів в умовах депо. Випуск 2» 
 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.03 №356 

„Про затвердження Програми створення та постійного оновлення 

національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004 – 

2007 роки” і відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 

23.03.04 №240 „Про порядок затвердження галузевих (відомчих) норм і 

нормативів з праці” 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити та ввести в дію з 02.04.07 збірник «Тарифні розряди  

робіт, що виконуються під час огляду та ремонту локомотивів в 

умовах депо. Випуск 2» (далі – Збірник), що додається. 

2. Начальнику Головного управління охорони і організації праці  

спільно з начальниками залізниць до 22.12.06 визначити загальний 

тираж Збірника та передати Управлінню справами його текст для 

друкування і рознарядку. 

3. Начальнику управління справами в термін до 14.03.07 організувати 

тиражування Збірника та його розсилку згідно з рознарядкою. 

4.  Начальникам залізниць довести наказ до відома причетних. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників      

залізниць.  

З Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників 

погоджено. 

 

 Генеральний  директор                                                          В.В. Козак 

 

ЦЗТ                                          ЦТ                              ЦТЗБ 

 

ЦЮ                                          ЦН                              ЦГК 
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Збірник „Тарифні розряди робіт, що виконуються під час огляду та  

ремонту локомотивів в умовах депо”. Випуск 2 розроблений Державним 

науково-дослідним центром залізничного транспорту України за участю 

провідних фахівців Головного управління локомотивного господарства та  

Головного управління охорони і організації праці Укрзалізниці.  

Тарифні розряди робіт, що виконуються під час огляду та  ремонту 

локомотивів в умовах депо призначені для розширення і поглиблення змісту 

та уточнення переліків робіт; визначення кваліфікаційного статусу 

робітника; розподілу робіт за складністю, відповідальністю та рівнем 

професійної підготовки; організації і ведення виробничих процесів; 

застосування у нормативно-технічній та технологічній документації. 

Збірник „Тарифні розряди робіт, що виконуються під час огляду та  

ремонту локомотивів в умовах депо”. Випуск 2, підлягає впровадженню в 

локомотивних депо залізниць України. 
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 Збірник „Тарифні розряди робіт, що виконуються під час огляду та  

ремонту локомотивів в умовах депо”. Випуск 2  – є систематизований за 

видами професійної діяльності збірник описів робіт, що виконують 

робітники в умовах депо. Збірник визначає перелік основних робіт, що 

властиві тій або іншій професії та забезпечує єдність у визначенні 

кваліфікаційних вимог щодо певних розрядів робіт.     

Цей збірник містить приклади робіт, що виконуються при технічному 

обслуговуванні (ТО-3) та поточних ремонтах (ПР-1, ПР-2, ПР-3) в умовах 

депо локомотивів серій: 2ТЕ10М, 2ТЕ10У, 2ТЕ10УТ, М62, 2М62, 2М62У, 

ЧС8, протаріфікованих з метою уникнення в локомотивних депо 

відмінностей при встановлені тарифних розрядів робіт на однойменні 

роботи.  

Збірник є основою для: 

— розширення і поглиблення змісту та уточнення переліків робіт;  

— визначення кваліфікаційного статусу працівника; 

— розподілу робіт за складністю, відповідальністю та необхідним 

рівнем професійної підготовки працівників; 

— організації і ведення виробничих процесів; 

— застосування у нормативно-технічній та технологічній 

документації;  

Тарифні розряди робіт, що встановлені згідно ЕТКС (Единый тарифно- 

квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2, 

Москва «Машиностроение» 1987), що діяв раніше, втратили чинність та  

визначені на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників (Випуск 42, частина 2, „Робітники”, книга 4, Харків - 2002). 

Тарифікацією охоплені приклади робіт, які містять діючі збірники 

типових норм часу. З метою збереження прийнятого в збірниках 

розташування технолого-нормувальних карт, типових норм часу їх 

найменування збережені без змін. Розряди робіт, що виконуються 

робітником, установлено відповідно складності та рівню необхідних знань, 

без урахування умов праці. 

Всі діючі та заново розроблені в локомотивних депо норми часу на 

огляд і ремонт локомотивів повинні тарифікуватися згідно з прикладами 

робіт, що наведені в цьому збірнику.  
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ТАРИФНІ РОЗРЯДИ РОБІТ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО 

ЗБІРНИКІВ ТИПОВИХ НОРМ ЧАСУ 

 

 
ЗБІРНИК 

 
ТИПОВИХ НОРМ ЧАСУ НА СЛЮСАРНІ РОБОТИ 

З РЕМОНТУ ДИЗЕЛЯ, ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА 

ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ НА ТЕПЛОВОЗИ СЕРІЇ 
2ТЕ10М, 2ТЕ10У, 2ТЕ10УТ 

                         

(Наказ Укрзалізниці від 11.04.06 №315-ЦЗ) 

 
 

1. Дизель і допоміжне обладнання 

 
Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

1 Автомат вимикання дизеля зняти, поставити 4 

2 Автомат вимикання дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

3 Агрегат маслопрокачувальний зняти, 

поставити 
3 

4 Адаптер індикаторного крана дизеля зняти, 

поставити 
4 

5 Адаптер індикаторного крана відремонтувати 3 

6 Антивібратор дизеля відремонтувати ( дизель з 

тепловоза не знятий ) 
5 

7 Антивібратор дизеля зняти, поставити ( дизель 

з тепловоза знятий ) 
5 

8 Антивібратор дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

9 Бак розширювальний водяний зняти, поставити 3 

10 Бак розширювальний водяний відремонтувати 3,6 

11 Блок дизеля та піддизельну раму ( картер ) 

оглянути ( дизель-генераторна установка з 

тепловоза не знята ) 

4 

12 Блок дизеля з піддизельної рами ( картера ) 

зняти, поставити ( із ревізією кріплення ) 

 

4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

13 Блок дизеля та піддизельну раму (картер) 

оглянути (блок дизеля з піддизельної рами 

 знятий ) 

4 

14 Блок дизеля та піддизельну раму ( картер ) 

очистити 
2 

15 Вал карданний вертикальний вентилятора 

холодильної камери дизеля зняти, поставити 
4 

16 Вал карданний вертикальний вентилятора 

холодильної камери дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

5 

17 Вал карданний вертикальний вентилятора 

холодильної камери дизеля відбалансувати 
6 

18 Вал колінчатий дизеля верхній зняти, 

поставити  (з ремонтом корінних підшипників і 

колінчатого вала) 

5 

19 Вали колінчаті дизеля для заміру зазорів на 

„масло” в корінних підшипниках, 

„провисання” вала нижнього колінчатого та 

лінійних величин камери стиснення в 

циліндрах пробуксовати 

2 

20 Вал проміжний приводу двомашинного 

агрегату зняти, поставити 
3 

21 Вал проміжний приводу двомашинного 

агрегату розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

22 Вал проміжний приводу редуктора 

розподільного заднього зняти, поставити 
3 

23 Вал проміжний приводу редуктора розподіль-

ного заднього розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 

24 Вал проміжний від редуктора розподільного 

заднього до опори проміжної або вал проміж-

ний від опори проміжної до гідроприводу 

вентилятора камери холодильної дизеля зняти, 

поставити 

 

 

3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

25 Вал проміжний від редуктора розподільного 

заднього до опори проміжної або вал 

проміжний від опори проміжної до 

гідроприводу вентилятора холодильної камери 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 

4 

26 Вал проміжний приводу редуктора 

вентилятора охолодження тягового генератора 

зняти, поставити 

3 

27 Вал проміжний приводу редуктора 

вентилятора охолодження тягового генератора 

розібрати, відремонтувати, зібрати 

4 

28 Вентилятор охолодження тягових  електро- 

двигунів переднього або заднього візка 

тепловоза зняти, поставити 

3 

29 Вентилятор охолодження тягових електро- 

двигунів переднього або заднього візка 

тепловоза розібрати, відремонтувати, зібрати 

4 

30 Вентилятор охолодження тягових електро- 

двигунів переднього або заднього візка 

тепловоза – колесо відбалансувати 

6 

31 Вентилятор холодильної камери дизеля з  

підп’ятником зняти, поставити 
3 

32 Вентилятор холодильної камери дизеля з 

підп’ятником розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 

33 Вентилятор холодильної камери дизеля - 

колесо вібалансувати 
6 

34 Вентиль водяної або масляної системи дизеля 

відремонтувати 
4 

35 Воду з системи дізеля злити, залити 2 

36 Водяну систему дизеля обпресувати 4 

37 Втулку циліндрову дизеля зняти, поставити 5 

38 Втулку циліндрову дизеля очистити 2 

39 Втулку циліндрову дизеля відремонтувати 5 

40 Гідроприводу вентилятора холодильної камери 

дизеля ревізію провести 
4 

 

 

 



 8

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

41 Гідропривод вентилятора холодильної камери 

дизеля - центрування перевірити 
5 

42 Гідропривод вентилятора холодильної камери 

дизеля – фільтр масляний зняти, очистити, 

поставити 

3 

43 Гідропривод вентилятора холодильної камери 

дизеля зняти, поставити, відцентрувати 
4,3 

44 Гідропривод вентилятора холодильної камери 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

45 Дизель і допоміжне обладнання оглянути  

(ТО-3, ПР-1 ) 
4 

46 Дизель і допоміжне обладнання оглянути  

(ПР-2) 
4 

47 Дизель - генераторну установку зняти, 

поставити ( верхня знімна частина кузова 

тепловоза над дизель - генераторною 

установкою знята ) 

4,6 

48 Дизель - вал колінчатий дизеля нижній 

відремонтувати 
4 

49 Дизель - переукладання колінчатих валів із 

регулюванням зазорів і розбігів осьових 

провести 

7 

50 Дизель -  відсік вала верхнього колінчатого  

очистити, промити 
2 

51 Дизель -  відсік керування очистити, промити 2 

52 Дизель -  картер очистити, промити 2 

53 Дизель і допоміжне обладнання -  повні  

реостатні випробування провести ( робота з 

майстром ) 

4 

54 Жалюзі бічні ліві або праві холодильної камери 

дизеля перевірити 
3 

55 Жалюзі бічні ліві або праві холодильної камери 

дизеля зняти, з регулюванням відкриття та 

закриття стулок поставити 

3 

56 Жалюзі бічні верхні та нижні холодильної 

камери дизеля розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

57 Жалюзі верхні холодильної камери дизеля 

оглянути 
3 

58 Жалюзі верхні холодильної камери дизеля 

зняти, з регулюванням відкриття та закриття 

стулок поставити 

3 

59 Жалюзі верхні холодильної камери дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

60 Жалюзі повітроочисників зняти, з 

регулюванням положення стулок поставити 
3 

61 Жалюзі повітроочисників розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

62 Клапан запірний масляної системи дизеля 

зняти, поставити 
3 

63 Клапан запірний масляної системи дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

64 Клапан запобіжний масляної системи дизеля 

зняти, поставити 
3 

65 Клапан запобіжний масляної системи дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

66 Клапан незворотний масляної системи дизеля 

зняти, поставити 
3 

67 Клапан незворотний масляної системи дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

68 Клапан редукційний масляної системи дизеля 

зняти, поставити 
3 

69 Клапан редукційний масляної системи дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

70 Клапан розвантажувальний масляної системи 

дизеля зняти, поставити 
3 

71 Клапан розвантажувальний масляної системи 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

72 Колектори та коробки випускні дизеля 

очистити 
2 

73 Колектор випускний дизеля зняти, поставити 3 

74 Колектор випускний дизеля відремонтувати 4 

75 Компенсатор сильфонний випускної системи 

дизеля зняти, поставити 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

76 Компенсатор сильфонний випускної системи 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

77 Корпус підшипників привода синхронного 

підзбудника зняти, поставити 
3 

78 Корпус підшипників привода синхронного 

підзбудника розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

79 Кран індикаторний зняти, поставити 3 

80 Кран індикаторний розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
4 

81 Кришку верхню блока дизеля зняти, поставити 3 

82 Кришки оглядові відсіку антивібратора зняти, 

поставити 
3 

83 Кришки оглядові відсіку вертикальної передачі 

зняти, поставити 
3 

84 Кришки оглядових люків випускних 

колекторів зняти, поставити 
3 

85 Кришки оглядових люків картера дизеля зняти, 

поставити 
3 

86 Кришку оглядового люка картера дизеля з 

клапаном запобіжним відремонтувати 
3 

87 Кришки оглядових люків повітряних ресиверів 

зняти, поставити 
3 

88 Кришки оглядових люків повітряних ресиверів 

дизеля очистити, промити 
2 

89 Кришку оглядового люка повітряного ресивера 

із запобіжним клапаном відремонтувати 
3 

90 Кузов тепловоза -  верхню знімну частину 

кузова над дизель - генераторною установкою 

зняти , поставити 

3 

91 Люк боковий стінки шахти холодильної 

камери дизеля зняти, поставити 
3 

92 Люки з даху верхньої знімної частини кузова 

тепловоза зняти, поставити 
3 

93 Люки оглядові верхньої кришки блока дизеля 

зняти, поставити 
3 

94 Масло із системи дизеля злити, залити 2 

95 Масляну систему дизеля опресувати 4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

96 Масловіддільник вентиляції картера дизеля 

зняти, поставити 
3 

97 Масловіддільник вентиляції картера дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

98 Механізм валоповоротний підключити, 

відключити 
3 

99 Муфту пластинчасту привода компресора 

повітряного зняти, поставити 
3 

100 Муфту пластинчасту привода компресора 

повітряного розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

101 Муфту еластичну між колінчатим валом дизеля 

і валом ротора тягового генератора перевірити 
4 

102 Насос водяний системи охолодження дизеля 

або системи охолодження наддувного повітря 

та масла зняти, поставити 

4 

103 Насос водяний системи охолодження дизеля  

або  системи охолодження наддувного повітря 

та масла розібрати, відремонтувати, зібрати 

5 

104 Насос масляний дизеля зняти, поставити 4 

105 Насос масляний дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

106 Насос маслопрокачувальний зняти, поставити 4 

107 Насос маслопрокачувальний розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

108 Насос масляний фільтра відцентрового зняти, 

поставити 
4 

109 Насос масляний фільтра відцентрового 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

110 Обмежник тиску наддувного повітря зняти, 

поставити 
3 

111 Обмежник тиску наддувного повітря розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

112 Опора проміжна валопроводів – центрування 

перевірити 
5 

113 Опору проміжну валопроводів зняти, 

поставити, відцентрувати 
4,5 

114 Опору проміжну валопроводів розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

115 Опори турбокомпресорів зняти, поставити 3 

116 Патрубки випускні дизеля зняти, 

відремонтувати, поставити 
3 

117 Патрубки випускні турбокомпресорів з даху 

тепловоза зняти, очистити, поставити 
3 

118 Патрубок ( повітровідвід ) повітроочисника 

зняти, поставити 
3 

119 Патрубок підведення води до втулки 

циліндрової зняти, поставити 
3 

120 Передачу вертикальну з валом торсійним 

зняти, з регулюванням кута випередження вала 

нижнього колінчатого дизеля поставити 

5,5 

121 Передачу вертикальну з валом торсійним 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
6 

122 Підшипник корінний опорний вала верхнього 

колінчатого дизеля розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

5 

123 Підшипник корінний опорний вала нижнього 

колінчатого дизеля розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

5 

124 Підшипник корінний опорний вала верхнього 

або нижнього колінчатого дизеля -  вкладиші 

розточити, пришабрувати ( вкладиші нові ) 

5 

125 Підшипник корінний опорно -  упорний  вала 

верхнього колінчатого дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати  

5 

126 Підшипник корінний опорно -  упорний вала 

нижнього колінчатого дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

5 

127 Підшипник корінний опорно -  упорний вала 

колінчатого дизеля верхнього або нижнього - 

вкладиші розточити, пришабрувати (вкладиші 

нові ) 

5 

128 Підшипник шатунний - вкладиші 

відремонтувати 
5 

129 Підшипник шатунний - вкладиші розточити, 

пришабрувати ( вкладиші нові ) 
5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

130 Плиту жорсткості блока дизеля зняти, 

поставити 
3 

131 Плиту насосів дизеля зняти, поставити, 

відцентрувати 
4,6 

132 Площадки відкидні дизеля підняти, опустити 2 

133 Повітровід між турбокомпресором і 

повітроочисником зняти, поставити 
3 

134 Повітродувку другого ступеня ( нагнітач 

відцентровий ) із редуктором зняти, поставити, 

відцентрувати 

4,5 

135 Повітродувку другого ступеня ( нагнітач 

відцентровий ) із редуктором розібрати, 

відремонтувати, зібрати  

5 

136 Повітродувка другого ступеня ( нагнітач 

відцентрований ) -  колесо у зборі з валом 

відбалансувати 

6 

137 Повітроохолоджувач зняти, поставити 3 

138 Повітроохолоджувач розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

139 Повітроочисник дизеля  -  касети нерухомі та 

рухомі зняти, поставити 
3 

140 Повітроочисник дизеля – масло замінити 2 

141 Поршень верхній дизеля зняти, поставити 4,5 

142 Поршень нижній дизеля зняти, поставити 4,5 

143 Поршень дизеля верхній або нижній розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

144 Поршень дизеля верхній або нижній на 

потоковій лінії розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

5 

145 Поршень дизеля верхній або нижній 

розконсервувати 
2 

146 Поршень дизеля верхній або нижній - 

комплект кілець розконсервувати 
2 

147 Поршень дизеля верхній або нижній - втулки 

вставки замінити  
5 

148 Поршень дизеля верхній або нижній - втулку 

верхньої головки шатуна замінити 
5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

149 Поршень дизеля -  лінійну величину камери 

стиснення ціліндра перевірити, відрегулювати 
5 

150 Поршень дизеля  - розмір від осі форсункового 

отвору до головки нижнього поршня 

перевірити, відрегулювати 

5 

151 Привод автоматичний увімкнення гідромуфти 

вентилятора холодильної камери дизеля зняти, 

поставити, відцентрувати 

3,6 

152 Привод автоматичний увімкнення гідромуфти 

вентилятора холодильної камери дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 

4 

153 Привод масляного насоса дизеля зняти, 

поставити 
4 

154 Привод масляного насоса дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

155 Приводи  ручні жалюзі оглянути 3 

156 Привод ручний жалюзі  зняти, поставити 3 

157 Привод ручний жалюзі розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
3 

158 Привод еластичний насосів дизеля зняти, 

поставити 
4 

159 Привод еластичний насосів дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

160 Редуктор із вентилятором охолодження 

тягового генератора зняти, поставити, 

відцентрувати 

4,6 

161 Редуктор із вентилятором охолодження 

тягового генератора розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

5 

162 Редуктор розподільний задній оглянути 

 
4 

163 Редуктор розподільний задній - центрування 

перевірити 
5 

164 Редуктор розподільний передній оглянути 4 

165 Редуктор розподільний передній - центрування 

перевірити 
5 
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технолого-

нормувальних 

карт, типових 
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розряд 

роботи 

166 Редуктор розподільний передній або задній з 

вентилятором охолодження тягових 

електродвигунів зняти, поставити, 

відцентрувати 

4,6 

167 Редуктор розподільний передній або задній 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

168 Редуктор розподільний передній або задній - 

насос масляний лопатевий зняти, поставити 
4 

169 Редуктор розподільний передній або задній – 

насос масляний лопатевий розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

5 

170 Ресивери повітряні дизеля очистити 2 

171 Рукав дюритовий масляної  або водяної 

системи 70×170 мм зняти, поставити 
2 

172 Рукав дюритовий масляної або водяної 

системи 142×320 мм або діаметром 158×320 

мм зняти, поставити  

2 

173 Секцію холодильної камери дизеля зняти, 

поставити 
3 

174 Секцію холодильної камери дизеля без паяння 

трубок відремонтувати 
4 

175 Секцію холодильної камери дизеля з паянням 

трубок відремонтувати 
4 

176 Секцію холодильної камери дизеля з 

відрізанням одного колектора відремонтувати 
4 

177 Секцію холодильної камери дизеля з 

відрізанням двох колекторів відремонтувати 
4 

178 Сітки картера дизеля зняти, поставити 2 

179 Теплообмінник водомасляний зняти, поставити 3 

180 Теплообмінник водомасляний розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

181 Труби дренажні зняти, поставити 2 

182 Труби дренажні відремонтувати 3 

183 Трубопровід водяної системи дизеля 

відремонтувати 
4 

184 Трубопровід масляної системи дизеля 

відремонтувати 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 
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роботи 

185 Трубку маслопідвідну верхнього колінчатого 

вала дизеля зняти, поставити 
3 

186 Турбокомпресор зняти, поставити 4 

187 Турбокомпресор розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
5 

188 Турбокомпресор  -  деталі очистити, продути 2 

189 Турбокомпресор  -  ротор відбалансувати 6 

190 Установку опалювально-вентиляційну кабіни 

машиніста тепловоза зняти, поставити 
3 

191 Установку опалювально-вентиляційну кабіни 

машиніста тепловоза розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

192 Установку пінного пожежогасіння оглянути 4 

193 Установку пінного пожежогасіння оглянути, 

відремонтувати 
4 

194 Установку пінного пожежогасіння 

відремонтувати 
4 

195 Фіксатор колеса повітроочисника дизеля зняти, 

поставити 
3 

196 Фіксатор колеса повітроочисника дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

197 Фільтр вентилятора охолодження тягового 

генератора зняти, поставити 
3 

198 Фільтр вентилятора охолодження тягових 

електродвигунів переднього або заднього візка 

тепловоза зняти, поставити 

3 

199 Фільтр грубого очищення масла зняти, 

поставити 
3 

200 Фільтр масляний відцентровий розібрати, 

очистити, зібрати 
3 

201          Фільтр масляний відцентровий зняти, 

поставити 
3 

202 Фільтр масляний відцентровий розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
3 

203 Фільтр масляний відцентровий - ротор 

відбалансувати 
6 

204 Фільтр тонкого очищення масла -  секції 

фільтруючі паперові замінити 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

205 Щит механічного зачохлення жалюзі 

холодильної камери дизеля верхній бічний 

лівий або правий відремонтувати 

4 

206 Щит механічного зачохлення жалюзі 

холодильної камери дизеля нижній бічний 

лівий або правий відремонтувати 

 

4 

 

 

2. Паливна апаратура 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

207 Агрегат паливопідкачувальний зняти, 

поставити 
3 

208 Адаптер форсунки дизеля зняти, поставити 4 

209 Адаптер форсунки дизеля відремонтувати 3 

210 Апаратуру паливну перевірити, 

відремонтувати 
4 

211 Апаратура паливна - при контрольно - 

реостатних випробуваннях теплові параметри 

дизеля перевірити ( робота з майстром ) 

6 

212 Апаратуру паливну після поточного ремонту 

при працюючому дизелі перевірити, 

відрегулювати 

5 

213 Апаратура паливна -  повні реостатні 

випробування провести ( робота з майстром ) 
6 

214 Бак паливний без зняття з тепловоза 

відремонтувати 
4 

215 Вентиль паливної системи дизеля 

відремонтувати 
4 

216 Демпфер гасіння пульсації тиску палива зняти, 

поставити 
3 

 



 18

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

217 Демпфер гасіння пульсації тиску палива 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

218 Касети рухомі та нерухомі повітроочисника 

дизеля очистити 
2 

219 Клапан аварійного живлення паливної системи 

дизеля зняти, поставити 
3 

220 Клапан аварійного живлення паливної системи 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

221 Клапан запобіжний паливної системи дизеля 

зняти, поставити 
3 

222 Клапан запобіжний паливної системи дизеля 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

223 Клапан перепускний системи паливної зняти, 

поставити 
3 

224 Клапан перепускний системи паливної 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

225 Колектори паливні нагнітальні та зливні зняти, 

поставити 
3 

226 Колектор паливний нагнітальний правий або 

лівий відремонтувати 
3 

227 Колектор паливний зливний правий або лівий 

відремонтувати 
3 

228 Кришку відсіку керування дизеля зняти, 

поставити 
3 

229 Кришку оглядового люка відсіку керування 

дизеля зняти, поставити 
3 

230 Кут випередження подачі палива 

відрегулювати 
6 

231 Механізм відключення одного ряду паливних 

насосів високого тиску зняти, поставити 
3 

232 Механізм відключення одного ряду паливних 

насосів високого тиску розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

233 Механізм керування дизеля оглянути 4 

234 Механізм керування дизеля відрегулювати 5 

235 Насос паливний високого тиску зняти, 

поставити 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

236 Насос паливний високого тиску розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

237 Насос паливний високого тиску обкатати, на 

продуктивність відрегулювати 
6 

238 Насос паливопідкачувальний зняти, поставити 4 

239 Насос паливопідкачувальний розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

240 Підігрівник палива зняти, поставити 3 

241 Підігрівник палива розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
4 

242 Підшипник опорний вала кулачкового дизеля 

перший зі сторони відсіку керування розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

5 

243 Підшипник опорний вала кулачкового дизеля 

середній розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

244 Підшипник опорно–упорний вала кулачкового 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

245 Привод регулятора частоти обертання вала 

колінчатого дизеля зняти, поставити 
4 

246 Привод регулятора частоти обертання вала 

колінчатого дизеля розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 

247 Регулятор граничний відцентровий зняти, 

поставити 
4 

248 Регулятор граничний відцентровий 

відремонтувати 
5 

249 Регулятор частоти обертання вала колінчатого 

дизеля зняти, поставити 
4 

250 Регулятор частоти обертання вала колінчатого 

дизеля розібрати, відремонтувати, зібрати 
6 

251 Регулятор частоти обертання  вала колінчатого  

дизеля  - масло замінити 
2 

252 Серводвигун пусковий оглянути 3 

253 Серводвигун пусковий зняти, поставити 3 

   

254 Серводвигун пусковий розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

255 Систему паливну прокачати 3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

256 Трубопровід паливний для зняття дизель - 

генераторної установки від’єднати, після її 

установлення приєднати, закріпити 

3 

257 Трубку паливну високого тиску форсунки 

дизеля відремонтувати 
3,5 

258 Трубки паливні зливні форсунок 

відремонтувати 
3 

259 Трубопровід системи паливної дизеля 

відремонтувати 
4 

260 Фільтр вентилятора охолодження тягового 

генератора очистити, промити, промастити  
2 

261 Фільтр вентилятора охолодження тягових 

електродвигунів переднього або заднього візка 

тепловоза очистити, промити, промастити 

2 

262 Фільтр грубого очищення масла -  секцію 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

263 Фільтр грубого очищення палива - секції 

фільтрувальні зняти, поставити 
3 

264 Фільтр грубого очищення палива - секції 

фільтрувальні розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

3 

265 Фільтр тонкого очищення палива - секції з 

елементами фільтрувальними паперовими 

зняти, поставити 

3 

266 Фільтр тонкого очищення палива - секції з 

елементами фільтрувальними паперовими 

розібрати,  очистити, зібрати 

3 

267 Форсунку дизеля зняти, поставити 4 

268 Форсунки дизеля на тиск початку 

вприскування палива випробувати, 

відрегулювати 

4 

269 Форсунку дизеля розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
5 

270 Шестірню паразитну з кронштейном привода 

кулачкового вала насосів паливних зняти, 

поставити 

4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

271 Шестірню паразитну з кронштейном привода 

кулачкового вала насосів паливних розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

272 Штовхач насоса паливного високого тиску 

зняти, поставити 
3 

273 Штовхач насоса паливного високого тиску  

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

 

 

 

 

ЗБІРНИК 

 
ТИПОВИХ НОРМ ЧАСУ НА СЛЮСАРНІ РОБОТИ 

З РЕМОНТУ ГАЛЬМОВОГО ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ ТЕПЛОВОЗІВ СЕРІЇ 
М62, 2М62, 2М62У 

 

                         

(Наказ Укрзалізниці від 19.07.06 №518-ЦЗ) 

 
1. Прибори живлення гальма стисненим повітрям 

1.1 Компресор 

 
Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

1 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 в 

робочому стані перевірити 
4 

2 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 оглянути 4 

3 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 ревізію 

провести 
5 

4 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 картер 

очистити 
2 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

5 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – масло в 

картері замінити 
2 

6 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – вал 

проміжний (траверсу) між компресором і 

редуктором розподільним переднім оглянути 

3 

7 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – 

огородження вала проміжного (траверси) між 

компресором і редуктором розподільним 

переднім зняти, поставити 

2 

8 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 - вал 

проміжний (траверсу) між компресором і 

редуктором розподільним переднім зняти, 

поставити 

 

 

3 

 

 

9 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – вал 

проміжний (траверсу) з пластинчастими 

муфтами розібрати, відремонтувати, зібрати 

3 

10 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 зняти, 

поставити, відцентрувати 
4,5 

11 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

12 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 обкатати, 

випробувати, на продуктивність перевірити, 

відрегулювати 

6 

 

 Регулятори тиску 

 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

13 Регулятор тиску умов. № 3РД або 3РДК 

перевірити, відрегулювати 
4 

14 Регулятор тиску умов. № 3РД або 3РДК зняти, 

поставити 
3 

15 Регулятор тиску умов. № 3РД або 3РДК 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 
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 Резервуари повітряні 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

16 Резервуар додатковий (ємністю 5л) оглянути 3 

17 Резервуар додатковий (ємністю 5л) зняти, по-

ставити 
3 

18 Резервуар додатковий (ємністю 5л) промити 2 

19 Резервуар додатковий (ємністю 5л) – гідравліч-

не випробування провести 
4 

20 Резервуар зрівнювальний (ємністю 20л) 

оглянути 
3 

21 Резервуар зрівнювальний (ємністю 20л) зняти, 

поставити 

 

3 

 

22 Резервуар зрівнювальний (ємністю 20л) 

промити 
2 

23 Резервуар зрівнювальний (ємністю 20л) – 

гідравлічне випробування провести 
4 

24 Резервуар запасний (ємністю 55л або ємністю 

120л)  оглянути  
3 

25 Резервуар запасний (ємністю 55л або ємністю 

120л)  зняти, поставити 
3 

26 Резервуар запасний (ємністю 55л або ємністю 

120л)  промити 
2 

27 Резервуар запасний (ємністю 55л або ємністю 

120л)  - гідравлічне випробування провести 
4 

28 Резервуари головні (ємністю 222л або ємністю 

250л)  оглянути 
3 

29 Резервуар головний (ємністю 222л або ємністю 

250л)  зняти, поставити 
3 

30 Резервуар головний (ємністю 222л або ємністю 

250л)  пропарити, промити 
2 

31 Резервуару головному (ємністю 222л або 

ємністю 250л) - гідравлічне випробування 

провести 

4 

32 Резервуарам головним (ємністю 222л або 

ємністю 250л)  гідравлічне випробування 

провести (два резервуара) 

4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

33 Резервуарам головним (ємністю 222л або 

ємністю 250л)  гідравлічне випробування 

провести (п’ять або чотири резервуарів) 

4 

 

2. Прилади керування 

2.1 Кран машиніста  умов. № 394 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

34 Кран машиніста умов. № 394 на тепловозі 

перевірити, випробувати, відрегулювати 
5 

35 Кран машиніста умов. № 394 на тепловозі 

ревізію провести 
5 

36 Кран машиніста умов. № 394 зняти, поставити 

і випробувати 
4,5 

37 Кран машиніста умов. № 394 до ремонту на 

стенді випробувати 
6 

38 Кран машиніста умов. № 394 розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати 
5 

39 Кран машиніста умов. № 394 після ремонту на 

стенді випробувати, відрегулювати 
6 

 

2.2 Кран машиніста умов. № 395 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

40 Кран машиніста умов. № 395 на тепловозі 

перевірити, відрегулювати 
5 

41 Кран машиніста умов. № 395 на тепловозі 

ревізію провести 
5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

42 Кран машиніста умов. № 395 зняти, поставити 

і випробувати 
4,5 

43 Кран машиніста умов. № 395 до ремонту на 

стенді випробувати 
6 

44 Кран машиніста умов. № 395 розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
5 

45 Кран машиніста умов. № 395 після ремонту на 

стенді випробувати, відрегулювати 
6 

 

2.3 Кран допоміжного гальма 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

46 Кран допоміжного гальма умов. № 254 на 

тепловозі перевірити, відрегулювати 
5 

47 Кран допоміжного гальма умов. № 254 на 

тепловозі ревізію провести 
5 

48 Кран допоміжного гальма умов. № 254 зняти, 

поставити 
3 

49 Кран допоміжного гальма умов. № 254 

розібрати, відремонтувати, зібрати 

 

5 

 

50 Кран допоміжного гальма умов. № 254 на 

стенді випробувати, відрегулювати 
6 
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3. Арматура крана машиніста 

3.1 Пристрій умов. № 367 або умов. № 367М блокування гальм 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

51 Пристрій умов. № 367 або умов. № 367М 

блокування гальм зняти, поставити 
3 

52 Пристрій умов. № 367 або умов. № 367М 

блокування гальм розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 

 

3.2 Крани комбінований і подвійної тяги 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

53 Кран комбінований умов. № 114 або подвійної 

тяги умов. № 377 зняти, поставити 
3 

54 Кран комбінований умов. № 114 або подвійної 

тяги умов. № 377 розібрати, відремонтувати, 

зібрати, випробувати 

4 

 

4. Прилади гальмування 

4.1 Повітророзподільник 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

55 Повітророзподільник умов. № 270-002 або умов. 

№ 270-005.1, або № 483.000, або № 483М 

оглянути 

4 

56 Повітророзподільник умов. № 270-005.1 або 

умов. № 270-002 – головну частину умов.  

№ 270.023, або умов. № 270-023 зняти, поставити 

3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

57 Повітророзподільник умов. № 270-002 або умов. 

№ 270-005. – магістральну частину умов. № 270-

1000, або умов. № 483.010, або умов.  

№ 483М.010-01 зняти, поставити  

3 

58 Повітророзподільник умов. № 483.000 – головну 

частину умов. № 270.023–1 зняти, поставити 
3 

59 Повітророзподільник умов. № 483.000 – 

магістральну частину умов. № 483.010 або умов. 

№ 483М.010-1 зняти, поставити 

3 

 

4.2 Реле тиску 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

60 Реле тиску умов. № 304-002 або  

умов. № 304-000 зняти, поставити 
3 

61 Реле тиску умов. № 304-002 або  

умов. № 304-000 розібрати, відремонтувати, 

зібрати, випробувати 

5 

 

4.3 Циліндри гальмові 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

62 Циліндр гальмовий умов. № 507Б оглянути 4 

63 Циліндру гальмовому умов. № 507Б на 

тепловозі ревізію провести 
4 

64 Циліндр гальмовий умов. № 507Б зняти, 

поставити 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

65 Циліндру гальмовому умов. № 507Б розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати (з 

тепловоза знятий) 

4 

 

5. Повітропровід і його арматура 

5.1 Повітропроводи гальмовий, живильний системи керування 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

66 Повітропроводи гальмовий, живильний  і     

системи керування оглянути 
3 

67 Повітропровід для знімання дизель-

генераторної установки від’єднати, після її 

установлення приєднати, закріпити 

3 

 

5.2 Клапани 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

68 Клапан випускний одинарний умов. № 31 

зняти, поставити 
3 

69 Клапан випускний одинарний умов. № 31 

розібрати, відремонтувати, зібрати, 

випробувати 

4 

70 Клапан випускний подвійний умов. № 146 

зняти, поставити 
3 

71 Клапан випускний одинарний умов. № 146 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

72 Клапан  запобіжний умов. № Е-216 або умов. 

№ Е-216 зб. зняти, поставити 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

73 Клапан  запобіжний умов. № Е-216 або умов. 

№ Е-216 зб. розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

74 Клапан зворотний 1/8" оглянути 4 

75 Клапан зворотний 1/8" зняти, поставити (з 

трубами)  
3 

76 Клапан зворотний 1/8" розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

77 Клапан максимального тиску умов. № 3МД 

зняти, поставити 
3 

78 Клапан максимального тиску умов. № 3МД 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

79 Клапан перемикальний умов. № 3ПК зняти, 

поставити 
3 

80 Клапан перемикальний умов. №  3ПК 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

81 Клапан тифона та свистка оглянути 3 

82 Клапан тифона та свистка зняти, поставити 3 

83 Клапан тифона та свистка розібрати, 

відремонтувати, зібрати  
4 

 

5.3. Крани 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

84 Кран кінцевий умов. № 190 або  

умов. № 190-00А оглянути 
3 

85 Кран кінцевий умов. № 190 або 

 умов. № 190-00А зняти, поставити. 
3 

86 Кран кінцевий умов. № 190 або 

 умов. № 190-00А розібрати, відремонтувати, 

зібрати, випробувати 

4 

87 Кран роз’єднувальний умов. № 383 ( 1/2") або 

умов. №4200 зб. (1/4") зняти, поставити 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

88 Кран роз’єднувальний умов. № 383 ( 1/2") або 

умов. №4200 зб. (1/4") розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати 

4 

89 Кран роз’єднувальний умов. № 372 ( 3/4") або 

умов. № 379 зб. А(3/4") зняти, поставити 
3 

90 Кран роз’єднувальний умов. № 372 ( 3/4") або 

умов. № 379 зб. А(3/4") розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати 

4 

91 Кран триходовий умов. № Е-195 або 

 умов. № Е-220, або умов. № Е- 424 зняти, 

поставити 

3 

92 Кран триходовий умов. № Е-195 або 

 умов. № Е-220, або умов.  

№ Е-424 розібрати, відремонтувати, зібрати, 

випробувати 

4 

93 Кран для випускання конденсату з головного 

резервуара зняти, поставити 
2 

94 Кран для випускання конденсату з головного 

резервуара  

розібрати, відремонтувати, зібрати, 

випробувати 

4 

 

 

5.4 Рукава з’єднувальні 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

95 Рукава з’єднувальні між секціями тепловоза 

роз’єднати, з’єднати 
3 

96 Рукава з’єднувальні умов. № Р-11 або Р-13, або 

Р-16 повітропроводу тепловоза оглянути 
3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

97 Рукава з’єднувальні умов. № Р-15, Р-17, Р-21 

повітропроводу допоміжного гальма між 

секціями тепловоза, гальмових циліндрів та 

між візком і головною рамою тепловоза 

оглянути 

3 

98 Рукав з’єднувальний умов. № Р-32 між візком і 

головною рамою тепловоза оглянути 
3 

99 Рукав з’єднувальний умов. № Р-15 

повітропроводу допоміжного гальма зняти, 

поставити 

3 

100 Рукав з’єднувальний умов. № Р-17 або умов. № 

Р-21 повітропроводу між секціями тепловоза, 

або гальмових циліндрів зняти, поставити 

3 

101 Рукав з’єднувальний умов. № Р-32 

повітропроводу між візком і головною рамою 

тепловоза зняти, поставити 

3 

102 Рукав з’єднувальний умов. № Р-11, Р-13, Р-15, 

Р-16, Р-17, Р-21, Р-32 повітропроводу 

тепловоза випробувати 

4 

 

 

5.5 Фільтри повітряні 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

103 Фільтр повітряний зняти, поставити 3 

104 Фільтр повітряний розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

5.6 Масловіддільники 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

105 Масловіддільник умов. № Е-120Т або умов. 

 № Е-120 оглянути 
3 

106 Масловіддільник умов. № Е-120Т або умов.  

№ Е-120 зняти, поставити 
3 

107 Масловіддільник умов. № Е-120Т або умов.  

№ Е-120 розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

 

6. Циліндри пневматичні приводів 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

108 Циліндри пневматичні приводів жалюзі, 

гідромуфти гідроприводу вентилятора 

холодильної камери дизеля оглянути 

3 

109 Циліндр пневматичний приводу жалюзі 

холодильної камери дизеля зняти, поставити 
3 

110 Циліндр пневматичний приводу  жалюзі 

холодильної камери дизеля розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати 

4 

111 Циліндр пневматичний  гідромуфти 

гідроприводу вентилятора холодної камери 

зняти, поставити 

3 

112 Циліндр пневматичний гідромуфти 

гідроприводу вентилятора холодильної камери 

розібрати, відремонтувати, зібрати, 

випробувати 

4 
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7. Свисток 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

113 Свисток на тепловозі оглянути 3 

114 Свисток зняти, поставити 3 

115 Свисток розібрати, відремонтувати, зібрати 3 
 

 

8. Тифон 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

116 Тифон на тепловозі оглянути 3 

117 Тифон зняти, поставити 3 

118 Тифон розібрати, відремонтувати, зібрати, 

відрегулювати 
3 

 

9. Склоочисник 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

119 Склоочисник умов. № СЛ-440Е на тепловозі 

оглянути 
3 

120 Склоочисник умов. № СЛ-440Е – ревізію 

провести 
4 

121 Склоочисник умов. № СЛ-440Е – тримач з 

щіткою зняти, поставити 
3 

122 Склоочисник умов. № СЛ-440Е – привід 

пневматичний з краном запірно-

регулювальним умов. № Кр30А зняти, 

поставити 

3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

123 Склоочисник умов. № СЛ-440Е – привід 

пневматичний з краном запірно-

регулювальним розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

4 

 

10. Випробування автогальмового устаткування 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

124 Устаткування автогальмове  - стан 

регулювання і дію перед технічним 

обслуговуванням під час роботи компресора на 

тепловозі перевірити 

5 

125 Устаткуванню  автогальмовому випробування і 

регулювання після технічного обслуговування 

під час роботи компресора на тепловозі 

провести 

7 

126 Устаткування автогальмове  -  стан 

регулювання і дію перед поточним ремонтом 

під час роботи компресора на тепловозі 

перевірити 

5 

127 Устаткуванню автогальмовому  випробування і 

регулювання після поточного ремонту під час 

роботи компресора на тепловозі провести 

7 

128 Устаткування автогальмове після поточного 

ремонту під час роботи компресора на 

тепловозі випробувати, відрегулювати 

7 
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11. Піскова система та її арматура 

11.1 Бункери пісочниці 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

129 Пісок  із бункера пісочниці висипати 2 
 

11.2 Повітророзподільник 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

130 Повітророзподільник пісочниці зняти, 

поставити 
3 

131 Повітророзподільник пісочниці розібрати, 

відремонтувати, зібрати 
4 

 

11.3 Форсунки 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

132 Форсунку пісочниці зняти, поставити 3 

133 Форсунку пісочниці розібрати, відремонтувати, 

зібрати 
3 
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12. Норми часу на слюсарні роботи з ремонту гальмового обладнання, за 

необхідністю, застосовуються під час виконання додаткових робіт при 

технічному обслуговуванні (ТО-3) і поточному ремонті (ПР-1) 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

134 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – 

вентилятор охолодження зняти, поставити 

3 

135 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – 

вентилятор охолодження розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

136 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – колесо 

вентилятора охолодження відбалансувати 
6 

137 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 –втулку в 

кришці насоса масляного замінити 
5 

138 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – втулку у 

фланці насоса масляного замінити 
5 

139 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – клапан 

редукційний насоса масляного зняти, 

поставити 

3 

140 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – клапан 

редукційний насоса масляного розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

141 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – насос 

масляний зняти, поставити 
4 

142 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – насос 

масляний розібрати, відремонтувати, зібрати 
5 

143 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 –  коробку 

клапанну зняти, поставити 
3 

144 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – коробку 

клапанну розібрати, відремонтувати, зібрати 
4 

145 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – пристрій 

розвантажувальний клапана всмоктувального 

зняти, поставити 

3 

146 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – пристрій 

розвантажувальний клапана всмоктувального 

розібрати, відремонтувати, зібрати 

4 

147 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – сапун 

зняти, поставити...... 
3 

 



 37

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

148 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – сапун 

розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

149 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – фільтр 

насоса масляного зняти, поставити 
3 

150 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – фільтр 

насоса масляного розібрати, відремонтувати, 

зібрати 

3 

151 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – фільтр 

повітряний зняти, поставити 
3 

152 Компресор гальмовий умов. № КТ-7 – фільтр 

повітряний розібрати, відремонтувати, зібрати 
3 

153 Кран машиніста умов. № 394 або умов. № 395 

– пружину ручки крана замінити 
3 

154 Кран машиніста умов. №394 або умов. № 395 – 

редуктор крана зняти, поставити 
3 

155 Кран машиніста умов. № 394 або умов. № 395 

– редуктор крана розібрати, відремонтувати, 

зібрати, випробувати 

5 

156 Кран машиніста умов. № 394  або умов. № 395- 

стабілізатор зняти, поставити 
3 

157 Кран машиніста умов. № 394  або умов. № 395 

- стабілізатор розібрати, відремонтувати, 

зібрати, випробувати, відрегулювати 

5 

158 Кран комбінований пристрою умов. № 367 або 

умов. № 367М блокування гальма зняти, 

поставити 

3 

159 Кран комбінований пристрою умов. № 367 або 

умов. № 367М блокування гальма розібрати, 

відремонтувати, зібрати, випробувати 

4 

160 Перемикач пристрою умов. № 367 або умов.  

№ 367М блокування гальма зняти, поставити 
3 

161 Перемикач пристрою умов. № 367 або умов. 

 № 367М блокування гальма розібрати, 

відремонтувати, зібрати 

4 

162 Повітророзподільник умов. № 270-002 зняти, 

поставити 
3 

163 Повітророзподільник умов. № 270-005.1 або 

умов. № 483.000, або 483М зняти, поставити 
3 



 38

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

164 Рукав з’єднувальний – головку замінити 3 

165 Сигналізатору витрат повітря пристрою умов. 

№ 367 або умов. № 367М блокування гальма 

ревізію провести 

4 

166 Сигналізатор витрат повітря пристрою умов. 

 № 367 або умов. № 367М блокування гальма 

зняти, поставити 

3 

167 Сигналізатору витрат повітря пристрою умов. 

№ 367 або умов. № 367М блокування гальма 

розібрати, відремонтувати, зібрати, 

випробувати 

4 
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ТИПОВІ  НОРМИ   ЧАСУ 

НА СЛЮСАРНІ РОБОТИ З  РЕМОНТУ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  МАШИН 

ТЕПЛОВОЗІВ  СЕРІЇ  
М62, 2М62, 2М62У 

 

(Наказ Укрзалізниці від 31.08.06 №581-ЦЗ) 
 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

1 Двомашинний агрегат оглянути 4 

2 Двомашинний агрегат оглянути, 

відремонтувати 
4 

3 Двомашинний агрегат оглянути, 

відремонтувати 
4 

4 Двомашинний агрегат розібрати, 

відремонтувати, скласти 
5 

5 Двомашинний агрегат зняти, поставити,               

відцентрувати 
4,5 

6 Двомашинний агрегат – щіткотримач 

розібрати, відремонтувати, скласти 
4 

7 Електродвигун  маслопрокачувального  насоса 

оглянути 
4 

8 Електродвигун  маслопрокачувального  насоса 

оглянути, відремонтувати 
4 

9 Електродвигун  маслопрокачувального  насоса    

розібрати, відремонтувати, скласти 
5 

10 Електродвигун вентилятора кузова оглянути 4 

11 Електродвигун вентилятора кузова оглянути,      

відремонтувати 
4 

12 Електродвигун вентилятора кузова зняти,             

поставити 
4 

13 Електродвигун опалювально – вентиляційного     

агрегату оглянути 
4 

14 Електродвигун опалювально – вентиляційного     

агрегату оглянути, відремонтувати 
4 

15 Електродвигун опалювально – вентиляційного     

агрегату  зняти, поставити 
4 

16 Електродвигун паливопідкачувального насоса 

оглянути 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

17 Електродвигун паливопідкачувального насоса 

оглянути, відремонтувати 
4 

18 Електродвигун паливопідкачувального насоса     

розібрати, відремонтувати, скласти 
5 

19 Електродвигун паливопідкачувального або          

маслопрокачувального  насоса зняти, 

поставити 

4 

20 Синхронний підзбудник оглянути 4 

21 Синхронний підзбудник оглянути, 

відремонтувати 
4 

22 Синхронний підзбудник  зняти, поставити,          

відцентрувати 
4,5 

23 Синхронний підзбудник розібрати, 

відремонтувати,  скласти 
5 

24 Тяговий генератор оглянути 5 

25 Тяговий генератор оглянути, відремонтувати 5 

26 Тяговий генератор оглянути, відремонтувати 5 

27 Тяговий генератор зняти, поставити, 

відцентрувати (дизель з тепловоза знятий) 
5 

28 Тяговий генератор зняти, поставити, 

відцентрувати 
5 

29 Тяговий генератор розібрати, відремонтувати, 

скласти 
5 

30 Тяговий генератор – кабелі підвідні від’єднати         

і приєднати (для зняття і постановки дизель – 

генераторної установки) 

4 

31 Тяговий генератор – щіткотримач розібрати,       

відремонтувати, скласти 
4 

32 Тяговий електродвигун оглянути 5 

33 Тяговий електродвигун оглянути, 

відремонтувати 
5 

34 Тяговий електродвигун оглянути, 

відремонтувати 
5 

35 Тяговий електродвигун розібрати, 

відремонтувати, скласти 
5 

36 Тяговий електродвигун – кабелі вивідні 

від’єднати, приєднати 

4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

37 Тяговий електродвигун – щіткотримач 

розібрати, відремонтувати, скласти 
4 

38 Тяговий електродвигун – якір відбалансувати 6 

39 Тяговий електродвигун – патрубок 

вентиляційний зняти, поставити 
2 

 

 

 

 

ТИПОВІ  НОРМИ   ЧАСУ 

НА СЛЮСАРНІ РОБОТИ З  РЕМОНТУ  ЕЛЕКТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ 

ЕЛЕКТРОВОЗА СЕРІЇ  
ЧС8 

 

(Наказ Укрзалізниці від 05.12.06 №478-Ц) 
 

1. Блок захисту АГЛ-11 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

1 Блок захисту АГЛ-11 оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 
5 

2 Блок захисту АГЛ-11 оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 
5 

3 Блок захисту АГЛ-11 оглянути, 

відремонтувати (ПР-2, ПР-3) 
5 

4 Блок захисту АГЛ-11 зняти, поставити 4 

5 Блок захисту АГЛ-11 відрегулювати, на 

електровозі випробувати 
6 
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II. Блок керування допоміжними приводами „Уніпульс-81” 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

6 Блок керування „Уніпульс-81” зняти, 

поставити 
4 

7 Блок керування „Уніпульс-81” – опір ізоляцію 

перевірити 
6 

8 Блок керування „Уніпульс-81” – налагодження 

системи охолодження та нагрівання провести 
6 

9 Блок керування випрямлячем реостатного 

гальма та імпульсними перетворювачами 

випробувати 

6 

10 Розетки штепсельні оглянути, відремонтувати 3 

11 Функціональним елементам (касетам) 

вимірювання електричних параметрів провести 
6 

 

 

III. Блок контрольної системи КS-11 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

12 Блок системи виявлення несправностей „Пум-

шкода” КS-11 оглянути, перевірити 
5 

13 Блок системи виявлення несправностей „Пум-

шкода” КS-11 оглянути, відремонтувати 
5 

14 Блок системи виявлення несправностей „Пум-

Шкода” КS-11 оглянути, відремонтувати, 

роботу перевірити, відрегулювати (ПР-2) 

5,5 

15 Блок системи виявлення несправностей „Пум-

Шкода” КS-11 зняти, поставити, маркування 

проводів перевірити 

4 

16 Блок системи виявлення несправностей „Пум-

Шкода” КS-11 оглянути, відремонтувати, 

роботу перевірити, відрегулювати (ПР-3) 

5,5 
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IV. Блок між секційних з’єднань і керування під кузовним обладнанням 
 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

17 Електропневматичний вентиль 

повітророзподільника „Дако” зняти, поставити 
3 

18 Електропневматичний вентиль 

повітророзподільника „Дако” відремонтувати 
5 

19 Міжсекційні з’єднання зняти, поставити 3 

20 Міжсекційні з’єднання оглянути, 

відремонтувати зі зміною кабелю, монтажні 

проводи продзвонити 

4 

21 Міжсекційні з’єднання ланцюгів керування 

відремонтувати, опір ізоляції заміряти 
4 

22 Панель міжсекційного з’єднання кабелів 

опалення поїзда розібрати, скласти, монтажні 

кабелі продзвонити 

5 

 

 

 

 

V. Випрямна установка 020, 022 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

23 Випрямну установку 020, 022 оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 
5 

24 Випрямну установку 020, 022 оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 
5 

25 Випрямну установку 020, 022 оглянути, 

відремонтувати (ПР-2) 
5 

26 Випрямну установку 020, 022 зняти, поставити 4 

27 Випрямну установку 020, 022 оглянути, 

відремонтувати (ПР-3) 
5 

28 Випрямну установку 020, 022 випробувати 6 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

29 Випрямну установку 020, 022 на розподіл 

струму випробувати, відрегулювати 
6 

30 Випрямну установку 020, 022 – вимір опору 

переходу в таблетковому діоді провести 

(охолоджувач від стороннього джерела) 

6 

31 Випрямна установка – діод зняти, поставити, 

характеристики перевірити 
5 

32 Випрямна установка – захист під контактним 

проводом випробувати 
6 

 

 

VI. Випрямна установка 021 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

33 Випрямну установку 021 оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 
5 

34 Випрямну установку 021 оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 
5 

35 Випрямну установку 021 оглянути, 

відремонтувати (ПР-2) 
5 

36 Випрямну установку 021 оглянути, 

відремонтувати (ПР-3) 
5 

37 Випрямну установку 021 зняти, поставити 4 

38 Випрямну установку 021 випробувати, 

відрегулювати 
6 

39 Випрямну установку випробувати на 

випробувальній станції, відрегулювати 
6 

40 Випрямна установка реостатного гальма – 

перетворювачі напруги, датчики струму та 

імпульсні перетворювачі з визначенням 

коефіцієнту перетворення випробувати 

6 

41 Тиристор таблетковий зняти, поставити, 

характеристики перевірити 
5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

42 Трансформатор імпульсний зняти, поставити 3 

43 Трансформатор імпульсний – параметри 

перевірити 
5 

44 Фільтри первинного перетворювача та 

ланцюгів комутації тиристорів перевірити, 

параметри заміряти 

6 

 

 

VII. Електрообладнання тягового трансформатора  

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

45 Блок опалення поїзда оглянути, 

відремонтувати 
4 

46 Блок опалення поїзда зняти, поставити 3 

47 Блок опалення поїзда оглянути, 

відремонтувати, випробувати 
5 

48 Блокувальний пристрій зняти, поставити 2 

49 Блокувальний пристрій розібрати, 

відремонтувати, скласти 
3 

50 Блокувальний пристрій безпеки типу УЕт-10г 

оглянути, відремонтувати 
4 

51 Вентиль електропневматичний зняти, 

поставити 
3 

52 Вентиль електропневматичний пантографа 

оглянути, відремонтувати 
4 

53 Вентиль електропневматичний 

відремонтувати, роботу перевірити, 

відрегулювати 

4,5 

54 Діоди або резистори зняти, поставити 3 

55 Діоди або резистори в схемі реле перевірити 5 

56 Електрообладнання при зміні головного 

трансформатора зняти, поставити 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

57 Захист електровоза під контактним проводом 

після ремонту перевірити 
6 

58 Контактор допоміжного компресора зняти, 

поставити 
4 

59 Контактор допоміжного компресора 

відремонтувати 
5 

60 Коробку розподільну, кабелі опалення, захисні 

чохли оглянути 
3 

61 Регулятор тиску повітря зняти, поставити 3 

62 Регулятор тиску повітря оглянути, 

відремонтувати 
4 

63 Регулятор тиску повітря розібрати, 

відремонтувати, скласти, роботу перевірити, 

відрегулювати 

4,5 

64 Реле часу зняти, поставити 4 

65 Реле часу відремонтувати, випробувати 5 

66 Розетку силову зняти, поставити 3 

67 Розетку опалення поїзда зі з’єднувальним 

рукавом зняти, поставити 
2 

68 Розетку опалення поїзда відремонтувати 3 

69 Розетку для підключення електровоза до 

деповського джерела струму відремонтувати 
3 

70 Розеткам, штепсельним з’єднанням опалення 

поїзда ревізію провести 
3 

71 Шинний монтаж високовольтної камери 

оглянути, закріпити 
3 

72 Шинний монтаж високовольтної камери 

відремонтувати 
4 
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VIII. Кабіна машиніста 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

73 Апаратуру електричну електровоза оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 
4 

74 Апаратуру електричну електровоза оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 
4 

75 Блок реостатного гальма оглянути, 

відремонтувати 
4 

76 Буферні ліхтарі, освітлення ходових частин 

оглянути, відремонтувати 
3 

77 Кнопки перевірки електрогальма, відпуску 

гальма, водовідведення, головних резервуарів 

оглянути, відремонтувати 

3 

78 Контролер машиніста оглянути, роботу 

перевірити 
5 

79 Контролер машиніста оглянути, 

відремонтувати, роботу перевірити (ПР-1) 
5 

80 Контролер машиніста оглянути, 

відремонтувати, роботу перевірити (на 

локомотиві), (ПР-2) 

5 

81 Контролер машиніста зняти, поставити 4 

82 Контролер машиніста перевірити, 

відрегулювати 
6 

83 Контролер маневровий оглянути, 

відремонтувати 
5 

84 Контролер машиніста розібрати, 

відремонтувати, скласти 
5 

85 Обладнання блока включення калориферів 

відремонтувати 
5 

86 Обладнання панелі сигнальних ламп пульта 

керування електровозом оглянути, 

відремонтувати 

4 

87 Опалення кабіни машиніста оглянути, 

відремонтувати 
4 

88 Освітлення пультів керування електровозів 

оглянути, відремонтувати 
4 

89 Перемикач опалення поїзда зняти, поставити 3 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

90 Перемикач опалення поїзда відремонтувати 4 

91 Перемикач пакетний освітлення коридору 

машинного відділення, ходової частини 

відремонтувати 

4 

92 Підсвічування пульта керування електровозом 

з боку помічника машиніста оглянути, 

відремонтувати 

3 

93 Піч електричну обігріву кабіни машиніста 

розібрати, відремонтувати, скласти 
4 

94 Плафон підсвічування пульта керування 

електровозом зняти, поставити 
2 

95 Прожектор зняти, поставити 3 

96 Прожектор оглянути, відремонтувати 4 

97 Пульти керування електровозом оглянути, 

відремонтувати 
4 

98 Реостат ланцюгів освітлення зняти, поставити 3,5 

99 Реостат ланцюгів освітлення відремонтувати 4 

100 Розетки освітлення перевірити, відремонтувати 3 

101 Штепсельні з’єднання ланцюгів керування 

оглянути, відремонтувати, опір ізоляції 

заміряти 

4,5 

 

 

IX. Протибуксувальний захист 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

102 Датчик протибуксувального захисту оглянути 2 

103 Датчик протибуксувального захисту зняти, 

поставити 
2 

104 Датчик протибуксувального захисту 

відремонтувати 
4 
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X. Шафа керування 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

105 Обладнання шафи керування (в проміжній 

стіні) оглянути, відремонтувати (ТО-3) 
5 

106 Обладнання шафи керування (в проміжній 

стіні) оглянути, відремонтувати (ПР-1) 
5 

107 Обладнання шафи керування (в проміжній 

стіні) оглянути, відремонтувати (ПР-2, ПР_3) 
5 

 

 

XI. Шафа 271 (стабілізатор) АСЛЗ 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

108 Агрегат зарядний або магнітний підсилювач 

блока перемикачів акумуляторної батареї 

зняти, поставити 

4 

109 Агрегат зарядний блока перемикачів акумуля-

торної батареї відремонтувати 
5 

110 Агрегат зарядний або магнітний підсилювач 

блока перемикачів акумуляторної батареї на 

електровозі відрегулювати 

6 

111 Блок перемикачів акумуляторної батареї 

оглянути, відремонтувати (ТО-3, ПР-1) 
4 

112 Блок перемикачів акумуляторної батареї 

оглянути, відремонтувати (ПР-2, ПР-3)) 
4 

113 Плиту керування стабілізатором зняти, 

поставити 
4 

114 Плиту керування стабілізатором 

відремонтувати, випробувати, відрегулювати 
5,3 

115 Стабілізатор оглянути, відремонтувати (ТО-3) 5 

116 Стабілізатор оглянути, відремонтувати (ПР-1) 5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

117 Стабілізатор оглянути, відремонтувати (ПР-3) 5 

118 Шафу 271 оглянути, відремонтувати 3 
 

 

XII. Шафа протибуксувального захисту (270) 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

119 Блок реле керування захистом від буксування 

зняти, поставити 
4 

120 Блок реле керування захистом від буксування 

випробувати 
6 

121 Обладнання шафи протибуксувального  

захисту оглянути відремонтувати 
5 

122 Функціональний елемент (касету) блока 

керування зняти, оглянути, на стенді 

відрегулювати, поставити 

5,5 

 

 

XIII. Шафа 201 допоміжних приводів  

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

123 Блок допоміжних приводів зняти, поставити 4 

124 Контактор типу V40Е зняти, поставити 4 

125 Контактор типу V40Е відремонтувати 5 

126 Обладнання шафи допоміжних приводів 

оглянути, відремонтувати (ТО-3) 
5 

127 Обладнання шафи допоміжних приладів 

оглянути, відремонтувати (ПР-1) 
5 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

128 Обладнання шафи допоміжних приладів 

оглянути, відремонтувати (ПР-2) 
5 

129 Обладнання шафи допоміжних приладів 

оглянути, відремонтувати (ПР-3) 
5 

 

XIV. Шафа допоміжних приладів (220В) 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

130 Блок реле (схема 840, 269) оглянути,  

відремонтувати 
5 

131 Блок реле (схема 840, 269) зняти, поставити 4 

132 Блок реле (схема 840, 269) відремонтувати, 

роботу перевірити 
6 

133 Монтаж кабелів ланцюгів (220В) оглянути, 

відремонтувати, опір ізоляції перевірити 
4 

134 Обладнання шафи керування (220В) 

допоміжних приводів оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 

5 

135 Обладнання шафи керування (220В) 

допоміжних приводів оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 

5 

136 Обладнання шафи керування (220В) 

допоміжних приводів оглянути, 

відремонтувати (ПР-2) 

5 

137 Обладнання шафи керування (220В) 

допоміжних приводів оглянути, 

відремонтувати (ПР-3) 

5 
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XV. Шафа перемикачів режимів 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

138 Перемикач режимів оглянути, відремонтувати 

(ТО-3, ПР-1) 
5 

139 Перемикач режимів оглянути, відремонтувати  

(ПР-2) 
5 

140 Перемикач режимів зняти, поставити 4 

141 Перемикач режимів розібрати, відремонтувати, 

скласти 
5 

 

 

XVI. Шафа проміжних реле і автоматичного захисного вимикача 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

142 Автоматичний захисний вимикач зняти, 

поставити 
4 

143 Автоматичний захисний вимикач 

відремонтувати 
5 

144 Обладнання шафи проміжних реле та 

автоматичного захисного вимикача оглянути, 

відремонтувати (ТО-3) 

5 

145 Обладнання шафи проміжних реле та 

автоматичного захисного вимикача оглянути, 

відремонтувати (ПР-1) 

5 

146 Реле типу РЗ-3 зняти, поставити 4 

147 Реле типу РЗ-3 відремонтувати 5 

148 Реле типу РЗ-3 випробувати, відрегулювати 6 

149 Реле типу РП зняти, поставити 4 

150 Реле типу РП відремонтувати, перевірити, 

відрегулювати 
5 

151 Реле типу ТК-II зняти, поставити 4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

152 Реле типу ТК-II відремонтувати, перевірити та 

відрегулювати 
5 

153 Реле 356 з панеллю зняти, поставити 4 

154 Реле 356 відремонтувати, параметри 

перевірити 
5 

 

 

XVII. Шафа реверсорів і контакторів шунтування поля 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

155 Контактор шунтування поля зняти, поставити 4 

156 Контактор шунтування поля відремонтувати 5 

157 Обладнання шафи реверсорів і контакторів 

шунтування поля оглянути, відремонтувати 

(ТО-3, ПР-1) 

5 

158 Обладнання шафи реверсорів і контакторів 

шунтування поля оглянути, відремонтувати 

(ПР-2, ПР-3) 

5 

159 Привід контактора шунтування поля 

відремонтувати (на електровозі) 
4,5 

 

 

XVIII. Шафа роз’єднувачів ТЕД  і лінійних контакторів 

 

Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

160 Заниження опору ізоляції усунути 6 

161 Камеру дугогасну електропневматичного 

контактора розібрати, відремонтувати, скласти 
4 
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Номер 

технолого-

нормувальних 

карт, типових 

норм часу за 

збірником 

Зміст роботи за елементами 

Тарифний 

розряд 

роботи 

162 Контактор лінійний типу SVAD зняти, 

поставити 
4 

163 Контактор лінійний електропневматичний 

розібрати, відремонтувати, скласти 
5 

164 Обладнання шафи роз’єднувачів тягових 

електродвигунів і лінійних контакторів 

оглянути, відремонтувати 

5 

165 Опір ізоляції електрообладнання силових 

ланцюгів заміряти 
6 

166 Реверсор із приводом повітряним роз’єднувача 

тягового електродвигуна зняти, проставити 
4 

167 Реверсор із приводом повітряним роз’єднувача 

тягового електродвигуна розібрати, 

відремонтувати, скласти 

5 

168 Роз’єднувач тягового двигуна зняти, поставити 3 

169 Роз’єднувач тягового двигуна відремонтувати 5 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

 

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

(Випуск 42. Частина 2. „Робітники”. Книга 4. Харків 2002). 

2. Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту дизеля, допоміжного 

обладнання та паливної апаратури на тепловози серії 2ТЕ10М, 2ТЕ10У, 

2ТЕ10УТ (наказ Укрзалізниці від 11.04.06 №315-ЦЗ). 

3. Типові норми часу на технічне обслуговування та поточний ремонт 

гальмового обладнання тепловозів серії М62, 2М62, 2М62У (наказ 

Укрзалізниці від 19.07.06 №518-ЦЗ). 

4. Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту електричних машин 

тепловозів серії  М62, 2М62, 2М62У (наказ Укрзалізниці від 

31.08.06 №581-ЦЗ). 

5. Типові норми часу на слюсарні роботи з ремонту електричної 

апаратури електровоза серії ЧС8 (наказ Укрзалізниці від 05.12.06 

№478-Ц). 
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