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DARBO, MEDŽIAGŲ IR MECHANIZMŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
geležinkelio statinių statybos darbams
N28P Geležinkeliai
Geležinkelio blokuotės, signalizacijos ir centralizacijos įrenginių montavimo darbai
Montavimo darbai;
Atramų montavimas;
Laidų pakabinimas;
Aikštelės įrengimas signalinių taškų pastatymui;
Kabelių trasos žymėjimo stulpelio montavimas;
Gelžbetoninių lovių ir apsauginių vamzdžių įrengimas;
Apsauginių vamzdžių klojimas;
Izoliuotų sandūrų, bėgių jungių ir šviesoforų tiltelių montavimas;
Standžių skersinių su šviesoforų tilteliais ant atramų montavimas;
Iešmų detalių izoliavimas;
Vidinių įrenginių montavimas;
Eismo valdymo ir elektrinės centralizacijos ir automatinės blokuotės įrenginių montavimas;
Kabelių stovų montavimas;
Relinių stovų montavimas;
Elektrinių arba eismo valdymo centralizacijos papildomų blokų montavimas;
Skydų montavimas;
Išorinių įrenginių montavimas;
Manevravimo skydų montavimas;
Baterijų spintų montavimas;
Šviesoforų montavimas;
Žemųjų šviesoforų montavimas;
Relių spintų montavimas;
Automatinių užtvarų įrengimas;
Pervažos signalizacijos aparatūros montavimas;
Vietinio valdymo ar rezervinio pulto montavimas;
Transformatorinių dėžių montavimas;
Tunelio signalizacijos aparatūros montavimas;
Skirstomųjų kalnelių mechanizacijos ir automatizacijos montavimas;
Trijų sekcijų oro aušintuvų montavimas;
Vagonų stabdiklių montavimas;
Vagonų svormačių montavimas;
Greitmačių montavimas;
Kalnelių automatikos pedalų montavimas;
Elektrinių pneumatinių vožtuvų arba monometrinių reguliatorių montavimas;
Iešmų elektrinės arba kalnelių automatinės centralizacijos įrenginių pneumatinio valymo
montavimas;
Elektros maitinimo ir kabelių įrenginių montavimas;
Statinių kondensatorių montavimas ant atramų;
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Užtvarų kontūrų montavimas ant atramų;
Kabelių movų ir kabelių galų sausas paruošimas be hidrofobinio užpildymo;
Kabelių movų ir kabelių galų sausas paruošimas su hidrofobiniu užpildymu;
Kabelių dėžių montavimas;
Įžeminimo įrengimas;
Rėlių spintų arba šviesoforų stiebų įžeminimo montavimas;
Elektrinės krivūlių sistemos, maršrutinės tikrinimo įrangos ir pusiau automatinės blokuotės
montavimas;
Maršrutinės tikrinimo įrangos montavimas;
Pusiau automatinės blokuotės montavimas;
Signalizacijos, centralizacijos, blokuotės (SCB) įrenginių individualus bandymas be apkrovos

