
БНбД 83-23ж-16 

 

ХУВААРИЛАХ, ТОХИРУУЛАХ АППАРАТУР, ЦАХИЛГААН МАШИНЫ АЖЛЫН 

ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЖИШИГ НОРМ /НЭМЭЛТ/ 

 

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

1. Энэ нормд микропроцессорон релений блок, олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийг 

панельд нүхэлж, суурилуулан, угсрах тэдгээрийн холболтын ажлын хөдөлмөр 

зарцуулалтын нормуудыг тусгасан. 

2. Ажлын бүтцэд зөөвөрлөх зайг тодорхойлж заасан зүйлээс бусад зүйлд хэвтээ чиглэлд 

ажлын байр хүртэл 20 м –ээс дээш зайд материал тоног төхөөрөмжийг зөөж хүргэх, 2 м –

ээс дээш өндөрт ажил гүйцэтгэх хугацаанууд нь нормд ороогүй.  

3. Барилгын гадна хийх ажилд газрын түвшингээс барилга дотор хийх ажилд шалны 

түвшингээс 2 м –ээс дээш өндөрт ажил гүйцэтгэвэл хөдөлмөр зарцуулалтын нормыг 

дараах итгэлцүүрээр өсгөнө. Үүнд: 

2 – 8 м өндөрт  -1.05 

8 –аас 15 м хүртэл -1.1 

15 – 30 м өндөрт -1.25 

Энэ итгэлцүүрт ажилчин өгсөж дээш гарах, буух хугацаа, өндөрт ажиллахад 

хөдөлгөөнд саад нөлөө болох зүйлийг оруулан тооцсон.  

4. Энэ нормд материал, тоноглолыг хуурай нойтон, чийглэг, хэт чийглэг, халуун, тоостой 

химийн идэвхт бодис бүхий өрөөнүүдэд буюу гадаа үл угсрах ажиллагааг заасан. 

5. Хөдөлмөр зарцуулалтын нормд ажлын байрыг зохион байгуулах ба бэлтгэх, хөдөлмөр 

хамгааллын хувцас өмсөх, ажлын багаж хэрэгсэл бэлтгэх, тоног төхөөрөмж, материал, 

багажыг хүлээн авах, багаж хэрэгслийн жижиг засвар, цэвэрлэгээ, тохиргоо, тосолгоог 

хийх, машин механизм, багаж хэрэгслийг шалгах, цахилгаанд залгах, цэнэглэх, ажлын 

горимд тохируулах  ажлууд тусгагдсан болно.  
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БНбД 83-23ж-16 

23ж-181.  Микропроцессорон релений блокыг                                          

суурилуулах нүхийг бэлтгэх 

Ажлын бүтэц 

1. Релений блок суурилуулах хавтанг панелиас салгаж авах. 

2. Релений блокын хэмжээг авах. 

3. Хэмжээг хавтанд тэмдэглэх. 

4. Тэмдэглэсэн хэмжээсийн дагуу таслагчаар үүр/нүх/ гаргах. 

5. Нүхний ирмэгийг хуурайдаж, зүлгүүрдэх, өө сэвийг арилгах. 

 

                        Хүснэгт  1 

                                                             /1 үүр (нүх)-ийг ухаж бэлтгэх хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм/        

№ Ажлын нэр 

Салааны бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг, хүний 

тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

(хүн-цаг) 

1 
Релений блок суурилуулах үүр 

(нүх)-ийг гаргах 

Цахилгаан монтёр  
0,41 

II зэрэгтэй - 1 

        а б 

 

23ж-182.  Микропроцессорон релений блокыг панельд суурилуулах 

Ажлын бүтэц 

1. Релений блокыг хайрцагнаас гаргаж иж бүрдэл, бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, арчиж 

цэвэрлэх. 

2. Бэлэн болсон релений блокыг суурилуулахад бэлтгэх. 

3. Релений блокыг хавтанд суурилуулах. 

4. Хавтанг панельд суурилуулах. 

 

                                        Хүснэгт  1 

                                                             /1 үүр (нүх)-ийг ухаж бэлтгэх хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм/        

№ Ажлын нэр 

Салааны бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг, хүний 

тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

(хүн-цаг) 

1 
Релений блокыг суурилуулж 

угсрах 

Цахилгаан монтёр 

0,40 V зэрэгтэй - 1 

II зэрэгтэй - 1 

        а б 
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23ж-183.   Реле хамгаалалтын микропроцессорон төхөөрөг ба хэмжүүрийн 

төхөөргийн холболтын ажил 

Ажлын бүтэц 

1. Хавчаарыг панелийн зориулалтын төмөрт суулгах. 

2. Хавчаарын эгнээг дугаарлах. 

3. Бирк шивж, хэвлэх. 

4. Холбовч /перемычка/ бэлтгэж холбох. 

 

                           Хүснэгт  1 

                                                             /30-200 хавчаартай холболтын хөдөлмөр зарцуулалтын 

норм/        

№ Ажлын нэр 

Салааны бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг, хүний 

тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

(хүн-цаг) 

1 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөрөг ба 

хэмжүүрийн  төхөөргийн 

холболт 30 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
2,13 

2 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 50 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
3,59 

3 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 70 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
5,04 

4 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 100 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
7,17 

5 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 130 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
9,35 

6 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 160 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
11,44 

7 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 180 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
13,01 

8 

Реле хамгаалалтын 

микропроцессорон төхөөргийн 

холболт 200 хүртэл хавчаартай  

Цахилгаан монтёр                 

V зэрэгтэй-1  
14,35 
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23ж-184.   РМ130Р олон функцэт хэмжүүрийн төхөөргийг панельд 

суурилуулж, холбох  

Ажлын бүтэц 

1. Хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах хавтанг панелиас салгаж авах. 

2. Төхөөргийн хэмжээг авч хавтанд тэмдэглэн, хэмжээсийн дагуу таслагчаар үүр(нүх) 

гаргах. 

3. Үүр (нүх)-ний ирмэгийг хуурайдаж, зүлгүүрдэх, өө сэвийг арилгах. 

4. Төхөөргийг хайрцагнаас гаргаж иж бүрдэл, бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, арчиж цэвэрлэх. 

5. Төхөөргийг хавтанд суурилуулж, хавтанг панельд угсрах. 

         

 Хүснэгт  1 

                                      /1 хэмжүүрийн төхөөрөг суурилуулах хөдөлмөр зарцуулалтын норм/ 

№ Ажлын нэр 
Салааны бүрэлдэхүүний          

мэргэжил, зэрэг, хүний тоо 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 

(хүн-цаг) 

1 
Төхөөргийг суурилуулах             
үүр (нүх)-ийг гаргаж бэлтгэх, 

суурилуулж угсрах 

Цахилгаан монтёр 

0,25 V зэрэгтэй - 1 

II зэрэгтэй -1 

 

 

 

 


