
 

1 
 

6-15 КВ-ЫН REC15 МАЯГИЙН ВАКУУМ ТАСЛУУР БҮХИЙ РЕКЛОУЗЕРЫГ 

УГСРАХ АЖЛЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЖИШИГ НОРМ.  

 

БНБД 83-23б НЭМЭЛТ 

 

 

Ерөнхий хэсэг 

 

1. Энэ нормд 6-15 кВ-ын хүчдэлтэй REC15 маягийн вакуум таслуур бүхий 

реклоузер, 35 кВ-ын хүчдэлтэй REC35_SMART1_Tie7 маягийн вакуум 

таслуур бүхий реклоузерыг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр 

бетон тулгуурт угсарч суурилуулах ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 

тусгав. 

 

2. Уг нормын ажлын бүтцэд тухайн ажлын үндсэн үйлдлүүдийг тусгаж өгсөн 

бөгөөд тухайн технологийн салшгүй хэсэг боловч ажлын бүтцэд ороогүй 

дараах туслах үйлдлүүдийг нормд тооцсон тул нэмж нормчлох 

шаардлагагүй. Үүнд: Ажлын байрыг бэлтгэх, хамгаалалтын бүсийг бүслэх, 

дөрөөг уях ба тайлж авах, шонд авирч гарах, буух зэрэг ажиллагаа нь 

боловсруулалтын материалд дурьдагдаагүй боловч эдгээрийг гүйцэтгэх 

хугацаа, материал багаж хэрэгслүүдийг ачиж буулгах, багаж хэрэгслийн 

жижиг засвар, цэвэрлэгээ, тохиргоо хийх, машин механизм, багаж хэрэгслийг 

шалгах, цахилгаанд залгах, цэнэглэх, ажлын горимд тохируулах ажлууд 

тусгагдсан болно. 

 

3. Нормд дараах ажлууд тусгагдаагүй бөгөөд тусад нь нормчилно. Үүнд: Шат 

ванданг бэлтгэх, тогтсон усыг урсгах ажил, гагнуурын ажил, угсралтын 

хэрэгсэл ба аргамжийг бэлтгэх, хийц хэсэг, эд ангийг үйлдвэрт бэлтгэх явцад 

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

материал, хийцийг объект хүртэл тээвэрлэх, ачих. 

 

4. Уг нормд дээрх ажлуудыг энгийн нөхцөлд, тэгш тал газарт угсарч босгохоор 

тооцов. 
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   23б-45.  6-15 кВ-ын REC15 маягийн вакуум таслуур бүхий реклоузерыг угсарч, 

төмөр бетон тулгуурт суурилуулж бэхлэх ажил 

       

Салааны бүрэлдэхүүн 

            Хүснэгт 1 

№ Салааны бүрэлдэхүүн, мэргэжил, зэрэг 
Вакуум таслуур бүхий реклоузерын 

угсралтын ажил 

1 

Цахилгаан монтёр   

IY зэрэгтэй 1 

Y зэрэгтэй  1 

II зэрэгтэй  1 

       

А. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын бэлтгэл ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын суурийн төмөр бүтээцийг угсрах түүнд реклоузерыг бэхлэх, 

вакуум таслуур бүхий реклоузерыг удирдлагын самбартай холбож шалгах. 

2. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын ЦДАШ-тай холбох дамжуулагч утсыг хэмжиж таслах, 

үзүүрлэгээ хийх, үзүүрийг вакуум таслуур бүхий реклоузертэй холбож резинэн тагийг байрлуулна. 

       

           Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын бэлтгэл  ажлын                                                                                         

хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  2 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын 

бэлтгэл ажил 
1.24 

  а 

       

Б. Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсрах, суурилуулж бэхлэх 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерт хэт хүчдэл хязгаарлагчийн суурийн төмөр бүтээц болон хэт 

хүчдэл хязгаарлагчийг суурилуулах, вакуум таслуур бүхий реклоузертай холбох дамжуулагч утсыг 

хэмжиж таслах, үзүүрлэгээ хийж төгсгөвч шахах, холболтыг хийх. 
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   Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсарч, суурилуулж бэхлэх ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  3 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсарч, суурилуулж 

бэхлэх ажил 
1.31 

  а 

       

 

В. Хүчдэлийн трансформаторын угсралтын бэлтгэл ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Хүчдэлийн трансформаторын суурийн төмөр бүтээцийг угсрах, хүчдэлийн трансформаторыг 

агаарын шугамтай холбох утсыг хэмжиж таслах, үзүүрлэх, хүчдэлийн трансформаторт холбох.  

2. Хүчдэлийн трансформаторыг удирдлагын хайрцагтай холбох холболтын кабельд үзүүрлэгээ хийх, 

төгсгөвч шахах. Кабелийг хүчдэлийн трансформатортай холбох.  

Г. Хүчдэлийн трансформаторыг суурилуулж бэхлэх ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Хүчдэлийн трансформаторыг автокраны тусламжтайгаар дээш өргөн тулгуурт гарган зориулалтын 

тогтоогчоор тулгуурт суурилуулж бэхэлнэ.  

Хүчдэлийн трансформаторыг угсарч, суурилуулж бэхлэх ажлын хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  4 

Ажлын нэр 

Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Бэлтгэл ажил 
Суурилуулж бэхлэх 

ажил 

1.13 0.50 
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Хүчдлийн трансформаторыг угсарч, 

суурилуулж бэхлэх ажил 

  а б 

       

Д. Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг автокраны тусламжтайгаар дээш өргөн тулгуурт гарган 

зориулалтын тогтоогчоор тулгуурт суурилуулж бэхэлнэ.  

Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг суурилуулж, бэхлэх ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  5 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг тулгуурт  

суурилуулж, бэхлэх 
1.63 

  а 

       

       

Е. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулж 

бэхлэх ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулж зориулалтын 

тогтоогчоор бэхлэх. 

2. Удирдлагын самбарыг хүчдэлийн трансформатортай холбох кабелийг тулгуурт тогтоож бэхлэх. 

       

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх 

хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  6 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

0.59 
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Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын 

самбарыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх 

  а 

       

 

 

Ё. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын утсыг ЦДАШ-ын дамжуулагч утсанд холболтын хавчаараар 

холбож бэхлэх. 

2. Хүчдэлийн трансформаторын утсыг ЦДАШ-ын дамжуулагч утастай хавчаараар холбож бэхлэх. 

       

3. Холбогч кабелийг удирдлагын самбартай холбох. 

       

4. Хүчдэлийн трансформаторыг кабелиар удирдлагын самбартай холбох. 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  7 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын 

ажил 
0.78 

  а 
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   23б-46.  35 кВ-ын TER_Rec35_Smart1_Tie7 маягийн вакуум таслуур бүхий 

реклоузерыг угсарч төмөр бетон тулгуурт суурилуулах 

       

Салааны бүрэлдэхүүн 

            Хүснэгт 1 

№ Салааны бүрэлдэхүүн, мэргэжил, зэрэг 
Вакуум таслуур бүхий реклоузерын 

угсралтын ажил 

1 

Цахилгаан монтёр   

IY зэрэгтэй 2 

Y зэрэгтэй 2 

II зэрэгтэй 1 

       

А. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын бэлтгэл ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын суурийн төмөр бүтээцийг угсрах түүнд реклоузерыг бэхлэх, 

вакуум таслуур бүхий реклоузерыг удирдлагын самбартай холбож шалгах. 

2. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын ЦДАШ-тай холбох дамжуулагч утсыг хэмжиж таслах, 

үзүүрлэгээ хийх, үзүүрийг вакуум таслуур бүхий реклоузертэй холбож резинэн тагийг байрлуулна. 

       

           Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын бэлтгэл  ажлын                                                                                

хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  2 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын угсралтын 

бэлтгэл ажил 
1.52 

  а 

       

Б. Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсрах, суурилуулж бэхлэх 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерт хэт хүчдэл хязгаарлагчийн суурийн төмөр бүтээц болон хэт 

хүчдэл хязгаарлагчийг суурилуулах, вакуум таслуур бүхий реклоузертай холбох дамжуулагч утсыг 

хэмжиж таслах, үзүүрлэгээ хийж төгсгөвч шахах, холболтыг хийх. 
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   Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсарч, суурилуулж бэхлэх ажлын хөдөлмөр                               

зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  3 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Хэт хүчдэл хязгаарлагчийг угсарч, суурилуулж 

бэхлэх ажил 
1.53 

  а 

       

       

       

       

В. Хүчдэлийн трансформаторыг угсарч, суурилуулж бэхлэх 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Хүчдэлийн трансформаторын суурийн төмөр бүтээцийг угсрах, хүчдэлийн трансформаторыг 

агаарын шугамтай холбох утсыг хэмжиж таслах, үзүүрлэх, хүчдэлийн трансформаторт холбох.  

2. Хүчдэлийн трансформаторыг удирдлагын хайрцагтай холбох холболтын кабельд үзүүрлэгээ хийх, 

төгсгөвч шахах. Кабелийг хүчдэлийн трансформатортай холбох.  

3. Хүчдэлийн трансформаторыг суурийн төмөр бүтээц дээр суурилуулж бэхлэх.  

       

Хүчдэлийн трансформаторыг угсарч, суурилуулж бэхлэх ажлын хөдөлмөр                                      

зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  4 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Хүчдэлийн трансформаторыг угсарч, 

суурилуулж бэхлэх ажил 
2.09 

  а 

       

Г. Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       



 

8 
 

1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг автокраны тусламжтайгаар дээш өргөн тулгуурт гарган 

зориулалтын тогтоогчоор тулгуурт суурилуулан бэхэлнэ.  

Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх ажлын хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  5 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерыг тулгуурт  

суурилуулж, бэхлэх 
2.40 

  а 

       

 

Д. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулан 

бэхлэх ажил 

       

   Ажлын бүтэц    

       

1. Тулгуурт вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулж 

зориулалтын тогтоогчоор бэхлэх. 

2. Удирдлагын самбарыг хүчдэлийн трансформатортай холбох кабелийг тулгуурт тогтоож бэхлэх. 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг тулгуурт суурилуулж, бэхлэх 

хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  6 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын 

самбарыг тулгуурт суурилуулж бэхлэх 
0.84 

  а 

       

       

       

Е. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын ажил 

       

   Ажлын бүтэц    
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1. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын утсыг ЦДАШ-ын дамжуулагч утсанд холболтын хавчаараар 

холбож бэхлэх. 

2. Хүчдэлийн трансформаторын утсыг ЦДАШ-ын дамжуулагч утастай хавчаараар холбож бэхлэх. 

       

3. Холбогч кабелийг удирдлагын самбартай холбох. 

       

4. Кабелийн үзүүрүүдийг дуудаж, хүчдэлийн трансформаторыг удирдлагын самбартай холбох. 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  7 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Вакуум таслуур бүхий реклоузерын холболтын 

ажил 
1.11 

  а 

       

Ё. Вакуум таслуур бүхий реклоузерын удирдлагын самбарыг шалгах хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

       

                                                /1иж бүрэн/             Хүснэгт  8 

Ажлын нэр Хөдөлмөр зарцуулалт (хүн-цаг) 

Удирдлагын самбарын тохируулга нь 

суурилуулсан цэгээс сүлжээний удирдлагын 

системтэй холбогдсон эсэхийг шалгах 

0.41 

  а 

 


