
БНбД 83-23в-16 

 

35 КВ БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮЧДЭЛТЭЙ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ, ИЛ 

ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БҮТЭЭЦИЙН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН 

ЖИШИГ НОРМ /НЭМЭЛТ/ 

 

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

1. Энэ нормд Ф300-400 мм диаметртэй 

төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 

нормуудыг тусгасан. 

2. Нормд материал тоног төхөөрөмжийг 

ажлын байр орчимд 40 м хүртлэх зайд зөөж шилжүүлэх ажил  тусгагдсан. 

3. Уг нормд дээрхи ажлуудыг ердийн 

нөхцөлд, тэгш тал газарт гагнахаар тооцсон. 

4. Зүйл тус бүрийн ажлын бүтцэд тухайн 

ажлын процессыг тодорхойлох үндсэн үйлдлүүдийг тусгаж өгсөн бөгөөд тухайн 

технологийн процессын салшгүй хэсэг боловч ажлын бүтцэд ороогүй дараах туслах 

үйлдлүүдийг нормд тооцсон тул нэмж нормчлох шаардлагагүй. Үүнд: Багаж 

хэрэгслүүдийг ачиж буулгах, хамгаалалтын хувцас өмсөх зэрэг ажиллагаа нь 

дурьдагдаагүй боловч эдгээрийг гүйцэтгэх ажиллагааг нормд оруулан тооцсон болно. 

5. Нормд дараах ажлууд тусгагдаагүй 

бөгөөд тусад нь нормчилно. Үүнд: Хийц хэсэг эд ангийн үйлдвэрт бэлтгэх явцад 

гаргасан буюу ачиж буулгах болон хадгалах үед үүссэн гэмтэл согогийг арилгах, 

материал, хийцийг объект хүртэл тээвэрлэх ба ачих. 
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БНбД 83-23в-16 

23в-55.  Ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон                                       

шонгийн залгааг гагнах 

Ажлын бүтэц 

1. Автокраныг ажлын талбайд байрлуулж, 

ажилд бэлтгэх.  

2. Автокраны тусламжтайгаар төмөр бетон 

бортогон шонг урьдчилан бэлдсэн дэр модон дээр байрлуулан залгааг нэг түвшинд 

нийлүүлж эвлүүлэн, ивээс төмрөөр тулаас хийн хөдөлгөөнгүй бэхэлнэ. Залгааг гагнахын 

өмнө гагнаас хийх хэсгийн гадаргууг төмөр сойзоор үрж арчин зэв, тоос,  чийг зэрэг 

бохирдолоос сайтар цэвэрлэнэ. 

3. Төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг 

цахилгаан нуман гагнуураар гагнах. 

4. Гагнаасын оёдлыг шалгах. 

 

Салааны бүрэлдэхүүн 

Хүснэгт 1 

№ 
Салааны бүрэлдэхүүний 

мэргэжил, зэрэг 

Ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон 

шонгийн залгаасыг гагнах ажил 

Шонг байрлуулан 

залгааг гагнахад бэлтгэх 

ажил                   (хүний 

тоо) 

Шонгийн залгааг гагнах, 

гагнаасыг шалгах ажил 

(хүний тоо) 

1 

Цахилгаан гагнуурчин 
1 1 

VI зэрэгтэй 

Цахилгаан монтёр 
4 - 

III зэрэгтэй 

    а б 

 

 

Бортогон шонгийн 1 залгааг гагнах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

                                                                                                                                      Хүснэгт 2 

Ажлын нэр 

Ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон 

бортогон шонгийн залгааг гагнах  

(хүн-цаг) 

№ 

Гагнахад бэлтгэх 4,46 1 

Ф400 шонгийн залгааг гагнах ба 

гагнаасын оёдлыг шалгах 
1,00 2 

  а   
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БНбД 83-23в-16 

23в-56.  Ф300 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон                                          

шонгийн залгааг гагнах 

Ажлын бүтэц 

1. Төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг цахилгаан нуман гагнуураар гагнах. 

2. Гагнаасын оёдлыг шалгах. 

 

Бортогон шонгийн 1 залгааг гагнах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

                                                                                                                             Хүснэгт 1 

Ажлын нэр 

Ф300 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон 

шонгийн залгааг гагнах                                                    

(хүн-цаг) 

Шонгийн залгааг гагнах ба гагнаасын 

оёдлыг шалгах 
0.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


