
БНбД 83-23б-16 

 

35 КВ ХҮРТЭЛ ХҮЧДЭЛТЭЙ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ, ИЛ 

ХУВААРИЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, ХИЙЦИЙН                                                  

ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЖИШИГ НОРМ /НЭМЭЛТ/ 

 

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

1. Энэ нормд 0,4-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох ажлын 

хөдөлмөр зарцуулалтын нормуудыг тусгасан. 

2. Нормд материал тоног төхөөрөмжийг ажлын байрны 40 м хүртлэх зайд зөөж шилжүүлэх, 

ачиж, буулгах ба зөөх, 8.5 м хүртэл өндөрт хийх ажил  тусгагдсан. 

3. Уг нормд дээрхи ажлуудыг энгийн нөхцөлд, тэгш тал газарт угсарч босгохоор тооцсон. 

Энгийнээс өөр нөхцөлд ажлыг гүйцэтгэх тохиолдолд БНбД83-23б-06-г баримтлана.  

4. Зүйл тус бүрийн ажлын бүтцэд тухайн ажлын процессыг тодорхойлох үндсэн 

үйлдлүүдийгтусгаж 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 бүсийг бүслэх, 

дөрөөг уях ба тайлж авах, шонд авирч гарах, буух зэрэг ажиллагааг боловсруулалтын 

материалд дурьдагдаагүй боловч эдгээрийг гүйцэтгэх хугацааг нормд тооцсон болно. 

5. 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 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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НбД83-23б-16 

23б-39.  0,4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын                       

завсрын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох ажилд бэлтгэх                       

/СИП утастай/ 

Ажлын бүтэц 

1. Тулгуурын шонг босгохоос өмнө урьдчилан бэлтгэсэн нүхний гүнийг нь зураг төсөлд 

заагдсанаар байгаа эсэхийг шалгах. 

2. Шонд ан цав, нүх завсар үүссэн эсэхийг шалгах, шонг өргөхөд бэлтгэх. 

 

А. Төмөр бетон шонг босгоход бэлтгэх 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/    

№ 
Салааны бүрэлдэхүүн 

мэргэжил зэрэг 

Тулгуурын төрөл 

Завсрын тулгуур Анкер тулгуур 

1 

Цахилгаан монтёр     

IV зэрэгтэй 1 1 

III зэрэгтэй 1 1 

    а б 

 

 

Хүснэгт 2 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

Тулгуурын төрөл Хүчдэл /кВ/ 

Ажлын нэр 

№ Тулгуурыг угсрахад бэлтгэх хөдөлмөр 

зарцуулалт, (хүн-цаг) 

Завсрын тулгуур 0,38 0,06 1 

Анкер тулгуур /тулаастай/ 0,38 0,13 2 

        а   
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БНбД 83-23б-16 

23б-40. 0,4 кВ-ын төмөр бетон тулгуурын шонг бэлэн                                       

нүхэнд  босгох /СИП утастай/ 

Ажлын бүтэц 

1. Автокраныг ажлын талбайд байрлуулж ажилд бэлтгэх. 

2. Автокраны тусламжтайгаар тулгуурын шонг өргөж, урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд суулгах. 

/анкер тулгуурын тулаас шонг өргөж, урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд суулгах/ 

3. Автокраны тусламжтайгаар тулгуурын шонг тэгшилж, нүхийг чигжиж булах. 

 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

Тулгуурын хэлбэр 

Салааны 

бүрэлдэхүүний           

мэргэжил, зэрэг,  хүний 

тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

(хүн-цаг) 

№ 

Завсрын тулгуур  

Цахилгаан монтёр 

0,81 1 IV зэрэгтэй - 1 

III зэрэгтэй - 2 

Анкер тулгуур /тулаастай/ 

Цахилгаан монтёр 

1,66 2 IV зэрэгтэй - 1 

III зэрэгтэй - 2 

  а б   
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БНбД 83-23б-16 

23б-41. 6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын                      

завсрын төмөр бетон тулгуурыг угсрахад бэлтгэх ба шонд                             

төмөр хийцлэлийг угсрах 

Ажлын бүтэц 

1. Шонг босгохоос өмнө урьдчилан бэлтгэсэн нүхний гүн нь зураг төсөлд тусгагдсантай 

тохирч байгаа эсэхийг шалгах.  

2. Төмөр бетон шонд ан цав, нүх завсар үүссэн эсэхийг шалгах, өргөх аргамжааны /тросс/ 

бэхэлгээг шалгах.  

3. Шонд угсрах шугамын төмөр хийцлэл, хөндийрүүлэгчийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, 

материал ялгах.  

4. Шонд хөндлөвчийг угсрах, хөндлөвчинд хөндийрүүлэгчийг угсрах.  

5. Толгойн төмөр хийцлэлийг угсрах.  

6. Шонд толгойг угсрах. 

 

Төмөр бетон шонг угсарч, босгоход бэлтгэх 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

№ 
Салааны бүрэлдэхүүн 

мэргэжил, зэрэг 

Тулгуурын төрөл 

Завсрын тулгуур Анкер тулгуур 

1 

Цахилгаан монтёр     

IV зэрэгтэй 1 1 

III зэрэгтэй 1 2 

    а б 

 

 

Хүснэгт 2 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

Тулгуурын төрөл 
Хүчдэл 

/кВ/ 

Ажлын нэр 

№ 
Тулгуурыг бэлтгэх 

Тулгуурын төмөр 

хийцийг угсрах 

Завсрын тулгуур                     

/хүн амгүй нөхцөлд/ 
6-15 0,22 0,27 1 

Завсрын тулгуур                       

/хүн амтай нөхцөлд/ 
6-15 0,22 0,30 2 

        а б   
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БНбД 83-23б-16 

23б-42. 6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын                       

завсрын төмөр бетон шонг бэлэн нүхэнд босгох, тэгшлэх 

Ажлын бүтэц 

1. Автокраныг ажлын талбайд байрлуулж ажилд бэлтгэх. 

2. Шонд төмөр хийцлэлийг угсарч, автокраны тусламжтайгаар бэлтгэсэн шонг өргөж, 

урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд суулгах.  

3. Автокраны тусламжтайгаар шонг тэгшилж, нүхийг чигжиж булах. 

 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

№ Тулгуурын хэлбэр 

Салааны 

бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг,  

хүний тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 
№ 

1 
Завсрын тулгуур                       

/хүн амгүй нөхцөлд/ 

Цахилгаан монтёр 

IV зэрэгтэй - 1 

III зэрэгтэй - 2 

0,85 1 

2 
Завсрын тулгуур                         

/хүн амтай нөхцөлд/ 

Цахилгаан монтёр 

IV зэрэгтэй - 1 

III зэрэгтэй - 2 

0,85 2 

    а б в 
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БНбД 83-23б-16 

23б-43.  6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын                   

тулаастай төмөр бетон анкер тулгуурын шонг бэлтгэх ба шонд                     

төмөр хийцлэлийг угсрах 

Ажлын бүтэц 

1. Шонгуудыг босгохоос өмнө урьдчилан бэлтгэсэн нүхний гүнийг зураг төсөлд 

тусгагдсантай тохирч байгаа эсэхийг шалгах. 

2. Төмөр бетон шонд ан цав, нүх завсар үүссэн эсэхийг шалгах, өргөх аргамжааны /тросс/ 

бэхэлгээг шалгах. 

3. Шонд угсрах шугамын төмөр хийцлэл, хөндийрүүлэгчийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, 

материалыг ялгах. 

4. Хөндлөвчийн төмөр хийцлэлийг угсрах. 

5. Таталтын хөндийрүүлэгчийн арматурыг угсрах. 

6. Анкер тулгуурын тулаасны шонг тулгуурт бэхлэх төмөр хийцийг угсрах. 

7. Шонд хөндлөвчийг угсрах. 

8. Таталтын хөндийрүүлэгчийг хөндлөвчинд угсрах. 

9. Толгойн төмөр хийцийг угсрах. 

10. Шонд толгойн хийцлэлийг угсарч, шонг босгоход бэлтгэх. 

 

Төмөр бетон шонг угсарч, босгоход бэлтгэх 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

№ 
Салааны бүрэлдэхүүний 

мэргэжил, зэрэг 

Тулгуурын төрөл 

№ 
Салбарлалтын 

тулаастай анкер 

тулгуур 

Эргэлтийн 

тулаастай анкер 

тулгуур 

Эхлэл ба 

төгсгөлийн 

тулаастай анкер 

тулгуур 

1 

Цахилгаан монтёр         

IV зэрэгтэй 1 1 1 1 

III зэрэгтэй 2 2 2 2 

    а б в   

 

Хүснэгт 2 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

Тулгуурын төрөл Хүчдэл /кВ/ 
Ажлын нэр 

№ 
Бэлтгэх Угсрах 

Салбарлалтын тулаастай анкер 

тулгуур 
6-15 0,76 1,68 1 

Эргэлтийн тулаастай анкер тулгуур 6-15 0,76 0,94 2 

Эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай 

анкер тулгуур 
6-15 0,76 0,64 3 

  a б   
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БНбД 83-23б-16 

23б-44.  6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын                            

тулаастай төмөр бетон анкер тулгуурын шонг бэлэн нүхэнд босгох 

Ажлын бүтэц 

1. Автокраныг ажлын талбайд байрлуулж ажилд бэлтгэх. 

2. Шонд шугамын төмөр хийцлэлийг угсарч автокраны тусламжтайгаар шонг өргөж, 

урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд суулгах. 

3. Автокраны тусламжтайгаар шонг тэгшилж нүхийг чигжиж булах. 

4. Автокраны тусламжтайгаар тулаас шонг өргөж урьдчилан бэлтгэсэн нүхэнд суулгах. 

5. Автокраны тусламжтайгаар тулаас шонг тэгшилж тааруулан, нүхийг чигжиж булах. 

 

 

Хүснэгт 1 

/1 тулгуурын хөдөлмөр зарцуулалтын норм/  

№ Тулгуурын хэлбэр 

Салааны бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг, 

хүний тоо 

Хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм 
№ 

1 
Тулаастай төмөр бетон 

анкер тулгуур 

Цахилгаан монтёр 

IV зэрэгтэй - 1 

III зэрэгтэй - 2 

1,65 1 

        а б   

 

 

 

 

 


