
СИЛЬФОН КОМПЕНСАТОРЫГ ҮЛ НЭВТРЭХ СУВАГ БУЮУ ХУДАГТ УГСРАХ 

АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ 

 

 

 

1. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

 

1.1.Хэрэглэх хүрээ 

Энэхүү технологийн картанд үл нэвтрэх суваг буюу худагт Ру 2.5 МПа 

даралттай 300 хэм хүртэл халуун ус дамжуулах шугаманд сильфон 

компенсаторыг угсрах ажилбарын дараалал, угсралтын заавар, хөдөлмөр 

хамгаалал аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг тусгасан болно.  

Дулааны шугам сүлжээний угсралт, засварын ажил эрхлэн гүйцэтгэдэг 

байгууллагын инженер техникийн ажилтан, ажилчид, техникийн хяналт 

хариуцсан захиалагч инженерүүдэд зориулагдсан. 

 

2. ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

а. Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах салааны 

бүрэлдхүүн. Хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

 

б. Угсралтын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын калькуляци. Хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 1. 

Сильфон 
компенсаторын 

голч 

Угсралтын ажлын 
хөдөлмөр 

зарцуулалтын норм 
(хүн-цаг) 

Ажил гүйцэтгэх 
салааны 

бүрэлдхүүн 

Автокраны 
ажиллах 
хугацаа 

Зөөврийн 
үүсгэгчтэй 
гагнуурын 
аппарат 

50 2.83 
Шугам хоолойн 

засварчин IY 

зэрэгтэй - 2                    

Гагнуурчин                          

Y зэрэгтэй - 1 

0.01 0.58 

70 2.94 0.01 0.64 

80 3.11 0.02 0.79 

100 3.40   
  
Шугам хоолойн 
засварчин III. IY. 

Y зэрэгтэй - 3                    
Гагнуурчин                          

YI зэрэгтэй - 1 
 

   
  

0.02 1.14 

125 4.74 0.02 1.19 

150 5.17 0.83 1.39 

200 8.16 1.29 2.82 

250 13.76 1.43 5.13 

300 14.71 3.47 5.83 

400 18.18 5.01 6.12 

500 22.66 Шугам хоолойн 
засварчин III. 

IY.YI зэрэгтэй - 
3                    

Гагнуурчин                          
YI зэрэгтэй - 1 

 
  

6.22 6.12 

600 26.81 6.35 7.4 

700 30.78 7.34 7.69 

800 38.34 7.98 8.53 

900 41.47 8.5 13.08 

1000 47.65 11.15 13.32 



1200 57.81 
  
   

12.04 16.07 

 

 

 

 

 

3. УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ҮНДСЭН ЗААВАР 

3.1 Ерөнхий заавар 

Ф50-1200 мм голчтой сильфон компенсаторын угсралтын ажлыг эхлэхийн 

өмнө дараах ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай. 

Үүнд: 

3.1.1 Сильфон компенсаторыг ажлын талбайд тусгай бэлдсэн суурин дээр 

байрлуулж, гадаргуу дээр зэврэлт, эвдрэл, гэмтэл байгаа эсэхийг  

шалгасан байх. Ингэхдээ сильфон компенсаторыг автокраны 

тусламжтайгаар өргөж, буулгах ба зориулалтын дэгээ, оосор хэрэгслийг 

ашиглах. Энэ нь ээлжит туршилтаар орж баталгаажсан байх. 

3.1.2 Угсралтын үед ашиглах бүх машин механизм, багаж хэрэгсэл нь техник 

хяналтын газрын ээлжит үзлэгт орж аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг 

хангасан байх. 

3.1.3 Сильфон компенсатор гагнах гагнуурчин нь “Гагнуурын аттестачлах 

дүрэм”-ийн дагуу шалгалт өгч, гагнуурын ажил хийх эрх бүхий үнэмлэхтэй 

мэргэжлийн зэрэгтэй байна. 

3.1.4 Ажлын байранд ажиллах бүх хүмүүсийг ажлын байртай танилцуулан 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгөх. (Зааварчилгааг 

талбайн мастер болон ажлын хариуцлагатай удирдагч нар гүйцэтгэнэ). 

Сильфон компенсаторын угсралтын ажил гүйцэтгэх хүмүүс нь 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”-н сургалтанд хамрагдан 

сертификат авсан, мэргэжлийн зэрэгтэй байна. 

3.2 Бэлтгэл ажил 

3.2.1 Сильфон компенсаторыг буулгахаас өмнө ажилд саад болох эд зүйлийг 

угсралтын талбайгаас холдуулж, хамгаалалтын тууз татаж хаалт, хашилтыг 

байрлуулна. 

3.2.2 Салаа шугамын бүх таслах хаалтуудыг хааж, төв шугамын усыг буулгах, 

хөргөх. 

3.3 Угсралтын технологи, дэс дараалал 

3.3.1 Ажлын талбайд байрлуулсан сильфон компенсаторыг автокраны 

тусламжтайгаарбайрлуулахдаа зураг төслийн дагуу нэмэх хасах чиглэлд 

урьдчилсан сунгалт хийж, таталтын тооцооны дагуу байрлуулна. 

3.3.2 Сильфон компенсаторыг тавихдаа түүний тэнхлэгийн шугам хоолойн 

тэнхлэгээс зөрүүлж болохгүй. Компенсаторыг холбосон богино хоолойн 

зураг төслийн байрлалаас хазайх зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл нь 

компенсаторыг бэлтгэх техникийн нөхцлийн шаардлагаас их байж болохгүй. 



3.3.3 Сильфон компенсаторыг угсрахад түүнийг хоолойн дагуугийн тэнхлэгээс 

мушгиж зөрүүлэх, гадны болон өөрийн жингийн үйлчлэлд оруулж болохгүй. 

Сильфон компенсаторыг угсрахад угсралтын уртыг гадна агаарын 

температурыг тооцон зураг төслөөр тогтоож өгсөн байх ёстой. 

Компенсаторыг татахдаа угсралтын татах төхөөрөмж буюу тусгай 

хэрэгслийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. 

3.3.4 Сильфон компенсаторыг ажлын зургийн дагуу дараах дарааллаар/Зураг 

1/ ба тусгайлан бэлтгэсэн худаг буюу сувагт угсарна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҮХТ-1                                                                        ҮХТ-2 

Зураг 1. Сильфон компенсатор угсрах дараалал 

 

ҮХТ-1, ҮХТ-2 Үл хөдлөх тулгуур, 1, 2, 3, 4 тоогоор угсралтын дарааллыг 

харуулсан болно. 

 

-Сильфон компенсатор КСО 

 

 

-Үл хөдлөх тулгуур 

 

 

-Чиглүүлэгч тулгуур 

 

 

3.3.5 Сильфон компенсаторыг угсрахад түүнийг хоолойн дагуугийн тэнхлэгээс 

мушгиж зөрүүлэх, гадны болон өөрийн жингийн үйлчлэлд оруулж болохгүй 

бөгөөд хоёр талд тэнхлэгийн шилжилтээс хамгаалж чиглүүлэгч тулгуур 

хийж өгнө. Зураг 2-д үзүүлэв. 

Зөв 

 

         

 

 

 

                                            Буруу 



Зураг 2. 

 

3.3.6 Компенсаторыг аль болох гадна үзлэг тогтмол хийж байхаар байрлуулна. 

3.3.7 Сильфон компенсаторын дулаан тусгаарлалтын хийцээс хана ба 

хонгилын ёроол хүртэл харагдах хамгийн их зайг компенсаторт дараах 

байдлаар тооцно.  

Dy≤500–100мм 

Dy=600 ба түүнээс дээш–150 мм  

Энэ зайг баримтлах боломжгүй үед компенсаторыг байгуулалт дээр өөр 

хооронд нь 100 мм-ээс багагүй шилжилттэйгээр тараан суурилуулна. 

3.3.8 Нэг талын үйлчлэлтэй, хамгаалах бүрхүүлтэй сильфон компенсаторыг 

урсгалын чиглэлийн дагуу суурилуулна. Шугамын урсгалын чиглэлийг 

компенсатор дээр зааж өгсөн байна. 

3.3.9 Сильфон компенсаторын болон шугам хоолойг гагнахад бэлтгэж 

гагнахирмэгүүдийг засаж өнгөлнө. Зураг 3-д үзүүлэв. 

 

 
Зураг 3. 

 

3.3.10 Угсралтын үед сильфон компенсаторыг гэмтээхгүй (гагнуурын оч үсэрч 

наалдсан, механик гэмтэлүүд, цохиж хонхойсон, зурагдаж зүсэгдсэн, 

дулааны ба цохилтын ачаалал, бохирдолт, г.м) ба нугалаасуудын хооронд 

илүү эд зүйл орсон эсэхэд анхаарах. 

3.3.11 Сильфон компенсаторыг хөдөлгөөнгүй тулгуураас 1-1.5м зайд байрлуулж 

үйлдвэрээс тооцсон таталтыг хийж торгоох ба энэ тохиолдолд 

компенсаторын нөгөө талд нэг гулсах тулгуурыг зайлшгүй тавина. Эсвэл 

хөдөлгөөнт тулгуурыг хоёр талд нь тавина. Тулгуурын цэгээс компенсатор 

хүртэлх зай нь хоолойн цэвэр хөндлөн огтлолын голчийг хоёр дахин 

авсантай тэнцүү байх бөгөөд гадна хамгаалалтын хоолой ба дотоод 

чиглүүлэгч хоолой нь хөдөлгөөнгүй цэг ба шилжих тулгуурын үүргийг 

гүйцэтгэхгүй. 

3.3.12 Компенсаторыг гагнахаас өмнө үйлдвэрийн битүүмжлэл болон гагнаас 

хийх хэсгийн гадаргуугийн зэв, бохирдлыг өнгөлгөөний цахилгаан 

машинаарсайтар цэвэрлэж өнгөлнө. 

3.3.13 Гагнахын өмнө дараах таталтын хэмжээсийг шалгана. 

 Богино хоолойнуудын тэнхлэгүүдийн зөвшөөрөгдөх зөрүү хэмжээ ±2 мм 

 Холбогдох хоолойнуудын ирмэгүүдийн параллель ±3 мм 

 Хоолойнуудын хоорондох хамгийн их гагнуурын завсар зай ±2 мм 



3.3.14 Гагнуурын үндсэн оёосыг тавихдаа торгоосыг дахин бүрэн гагнана. Гар 

цахилгаан нуман гагнуураар давхар үеэр гагнах үед түрүүчийн оёосын 

төгсгөл дараах үеийн төгсгөлтэй давхцахгүй байх ёстой. Хоёр үе гагнах 

тохиолдолд нэгдүгээр үеийн оёосын өндөр нь хоолойн ханын зузааны 60-70 

хувь байх ёстой бөгөөд уулзварын ёроол ирмэгийн доод зах, хоёрдугаар үе 

нь ханын уулзварын зай, ирмэгийг бүрэн дүүргэж гагнах бололцоог хангах 

ёстой. Гурван үе гагнуур хийх үед нэгдүгээр үеийн оёосны өндөр хоолойн 

ханын зузааны 40-50 хувь байхаар гүйцэтгэнэ. Нэг ба хоёрдугаар үеийн нийт 

өндөр нь хоолойн ханын зузааны 80-90 хувь байх бөгөөд гуравдугаар үе нь 

уулзварын үндсэн хэсгийг дүүргэж гагнах ба үндсэн материалын хайлшид 

шилжих хэмжээ 1-3мм, тэгэхдээ хоолойн ханын зузааны 40 хувиас ихгүй 

байх ёстой. Гагнаасын оёосын өргөн, хоолойн ханын зузааны 2.5-аас 

хэтрэхгүй байх ёстой. 

3.3.15 Гадна агаарын температур ба гагнагдсан сильфон компенсаторын 

таталтын хэмжээг угсралтын дараа актанд тэмдэглэнэ. 

3.3.16 Гагнуураас үүссэн, үсэрсэн хайлсан металл ба оёдлын шааргыг 

цэвэрлэнэ. 

3.3.17 Шугам хоолойн гагнаасын чанарыг шалгахад: 

 шугам хоолойн гагнаас ба угсралтын явцад БНбД 3.01.01-89-ийн 

шаардлагын дагуу шат дараалсан хяналтыг явуулах 

 уулзварын гагнаасын цулын дотор гэмтэл согогыг илрүүлэхэд 

эвдэхгүй/физик/ аргуудын аль нэгээр ГОСТ 7512-82-ын 

радиографик/рентген буюу гаммацацрагаар/ буюу УСТ 3873-86, УСТ 

3874-86, ГОСТ 14782-86-ын хэт богино авианы/ультразвук/ аргаар 

шалгана. 

 хэт богино авианы аргыг хэрэглэж байгаа бол шалгаж байгаа бүх 

уулзварын 10 хувиас багагүй хэсгийг радиографикийн аргаар шалгана.   

3.3.18 Шугам хоолойн гагнуурын ажилд тавих шат дараалсан чанарын 

хяналтаар гагнаасын бүтэц хэсгийн хэмжээ, гагнуурын арга, гагнуурын 

материалын чанар, хоолойн ирмэгийн засалт, цэвэрлэсэн байдал, ирмэгийн 

зөрүү, завсрын зай, торгоосны тоо чанар, гагнуурын тоног төхөөрөмж, 

хэмжигч багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, гагнуурын ажил зохих горим, 

технологи стандартын шаардлага, БНбД 3.05.03-95-ынбүлгийн дагуу 

хийгдсэн эсэхийг шалгана. 

Гагнуурын электродын голчийг сонгон авах: Гагнах материалын ханын 

зузаан, түүний марк, залгааны ирмэг засалтын хэлбэр, гагнах байрлал, 

холболтын төрөл зэргээс хамааран электродын голчийг сонгоно. Доод 

/хэвтээ/ байрлалд гагнахад дараах өгөгдлүүдийг хэрэглэнэ. Хүснэг 2-д 

үзүүлэв. 

Хүснэгт 2. 

№ Төмөр хийцийн зузаан, мм Электродын диаметр, мм 

1 0.5-1.5 1.5-2 

2 1.5-3 2-3 



3 3-5 3-4 

4 6-8 4-5 

5 9-12 4-6 

6 13-20 6-7 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОДЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ХИМИЙН БҮТЭЦ 

Хүснэгт 3. 

д/д 

Э
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ы
н

 

гр
у

п
п

 

Электродын 
төрөл, марк 

Электродуудын механик шинж чанар 
Хайлсан металлын химийн 
бүрэлдэхүүн элементүүд 

Зориулалт, хэрэглэх хүрээ 
Элект-

родын голч, 
мм Тасралтгүй 

эсэргүүцэл, 
Н/мм2 

Харьцангуй 
суналт, % 

Цохилтын 
зууралт, 
Дж/см2 

C Si Mn Ni Cr S P 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 IV 

 
J506(J48.56),                
Э50А-ГОСТ 

9467-75    
 Е5016-ЕN499                    

Е7016-AWS 5.1                  
ОХУ-ын:                            

УОНИ-13/55А 
 

490 22 
110~250 

(0˚C) ≤
0

.1
2

 

≤
0

.7
5

 

≤
1

.6
0

 

≤
0

.3
0

 

≤
0

.2
1

0
 

≤
0

.0
3

5
 

≤
0

.0
4

0
 Нүүрстөрөгчтэй ба бага 

нүүрстөрөгчтэй гангаар 
хийгдсэн онцгой чухал 
хийцүүдийг гагнахад 
зориулагдсан. 

3.2                  
4.0                    
5.0       

2 IV 

J507,                                      
Э50А-ГОСТ 

9466-75     
Е5016-ЕN499                  

Е7016-AWS 5.1                  
ОХУ-ын:                            

УОНИ-13/55 

540 22 130(+20˚C) 

0
.0

7
 

0
.5

 

1
.3

5
 

    

0
.0

2
5
 

0
.0

2
5
 

<<УОНИ-13/55>> үндсэн 
бүрхүүлтэй электродтой 
чанарын хувьд адил учир 
чухал хийцүүдийг гагнахад 
өргөн хэрэглэдэг. 
Нүүрстөрөгчтэй ба бага 
нүүрстөрөгчтэй гангаар 
хийгдсэн нэмэх, хасах 
ачаалалд ба хасах 
температурт ажилладаг 
эдэлхүүнийг гагнана. (жишээ: 
10ХСН2Д, 48КС төрлийн ган, 
г.м), БСт3, 09Г2, 10Г2С1Д, 
МС-1, Ст3с ба г.м ганг гагнаж 
болно. 

3.2                  
4.0                    
5.0       



3.4 Төгсгөлийн ажил 

3.4.1 Угсралтын ажил дууссаны дараа бат бэх бин битүү байдлын 

эцсийн/хүлээн авах/ шалгалтыг БНбД 3.05.03-95-ын “Шугам хоолойн 

туршилт ба угаалга/үлээлэг/” гэсэн 8-р бүлгийн дагуу хийнэ.  

3.4.2 Дулааны шугамыг шалгахдаа ажлын даралтыг 1.25 дахин ихэсгэж шалгана. 

Тэгэхдээ 2.5 МПа /25кгх/см2/-аас багагүй байх ба 20 МПа хүртэл шахаж шалгах 

болно. Зураг төслөөр/ажлын зурагт/ өөр шаардлага заагаагүй бол уур дамжуулах 

хувирсан усны ба халуун ус хангамжийн шугам хоолойг, ажлын даралтыг 1.25 

дахин ихэсгэж шалгана. 

3.4.3 Туршилтын дараа сильфон компенсаторыг ус чийгнээс хамгаалах 

зорилгоор хар тосон будгаар будна. Мөн агшилт, суналт, механик үйлчлэлд 

нөлөө үзүүлэхгүйгээрпенополиуретанаар дулаална. 

3.2.3 Ажлын талбайг цэвэрлэж багаж хэрэгсэл, хамгаалалтын тууз, хаалт, 

хашилтыг хураана. 

 

4. МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИЙН ОРЦ 

 

4.1 Хамгаалах хэрэгсэл. Хүснэгт 4-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 4. 

 

4.2 Материал/материалын орцыг шугамын голчоос хамааруулаад нормаас авна/ 

Хүснэгт 5. 

№ Материалын нэр Хэмжих нэгж 

1 Сильфон компенсатор ш 

2 Электрод Э42 (J506) кг 

3 Хүчилтөрөгч м3 

4 Ацетилин м3 

5 Пенополиуретан бүрхүүл ш 

6 Дулаан баригч полиэтиленэн лент м 

7 Полиэтиленэн тогтоогч ш 

8 Хүйтэнд тэсвэртэй битум МБ-50 тн 

9 Тойргийн бүслүүр/шлифкруги/ ш 

№ Хамгаалах хэрэгсэл Хэмжих нэгж Тоо 

1 Ажлын хувцас ком 5 

2 Ажлын бээлий Хос 5 

3 Дуулга малгай Хос 5 

4 Хамгаалах шил ш 5 

5 Брезентэн бээлий Хос 2 

6 Ажлын гутал Хос 5 



10 Ган утас ф 0.8мм кг 

11 Царууц будаг кг 

12 Навтас кг 

13 Ус м3 

14 Бэхэлгээний боодол кг 

 

4.3 Багаж хэрэгсэл 

Хүснэгт 6. 

№ Багаж хэрэгсэл Хэмжих нэгж тоо 

1 Рулетэн метр 3-5м ш 1 

2 Металл шугам ш 1 

3 Тэгш ус ш 1 

4 Төвлөрүүлэгч хэрэгсэл ш 1 

5 Шохой ш 1 

6 0-1мм зузаантай хамгаалалтын хавтан ш 1 

7 Металл сойз ш 1 

8 Алх ш 1 

9 Оосорлох хэрэгсэл ш 1 

10 Ивүүр мод ш 2 

11 Радиографикийн согог илрүүлэгч багаж ш 1 

12 Өнгөлөгч машин /гар/ ш 1 

13 Слесарын багаж ком 1 

14 Зөөврийн гэрэл ш 1 

15 Ус сорох насос ш 1 

 

5. УГСРАЛТЫН ҮЕИЙН ТЕХНИК, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 

ШААРДЛАГА 

 

5.1 Дулааны шугам хоолой, түүний барилга байгууламжийг шинээр барьж 

байгуулах, засварлах, шинэчлэх, өргөтгөлийн ажлыг мэргэжлийн 

байгууллага гүйцэтгэх ба угсралтын технологи нь шугам хоолойн 

ашиглалтын найдвартай байдлыг хангах ёстой. 

5.2 Үл нэвтрэх суваг, худагт шугам хоолой, тоноглол угсрах ажлыг 18 нас 

хүрсэн, мэргэжлийн дадлага туршлагатай, эрүүл мэндийн хувьд 

эмнэлгийн үзлэгээр орж тэнцсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 

дүрмийн шалгалт өгсөн, мэргэжлийн үнэмлэхтэй хүн байна.  

5.3  Угсралтын ажлыг эхлэхийн өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч, 

гарын үсэг зуруулна. 

5.4 Угсралтын ажил хэлэхийн өмнө ажилд хэрэглэгдэх багаж, 

төхөөрөмжүүдийн иж бүрдлийг шалган, аюулгүй ажиллагааны норм 

дүрмийг баримтлана. 



5.5 Ажилэхлэхийн өмнө ажиглалт хийж ажилд саад болох эд зүйлсийг 

холдуулж хамгаалалтын тууз татна.  

5.6 Ажлын талбай, ажлын хэсгүүд нь ажиллагсдыг хамгаалах шаардлагатай 

хэрэгслүүдээр хангагдсан байх ёстой. Үүнд: Хаалт хашилт, тусгаарлах 

хэрэгслүүд, хамгаалах хэрэгсэл, анхан шатны гал унтраах болон 

холбооны хэрэгслүүд, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нормативын 

бичиг баримт ба хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нөхцлийг хангах техник 

тоног төхөөрөмжүүд байна. 

5.7 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бүсэд барилгын машинуудыг 

байрлуулах ба тэвш нь өргөгддөг тээврийн хэрэгслүүдийг хэрэглэх үед 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хүчдлийг заавал таслана. 

5.8 Сувагт ажилчдыг орж гарахад зориулж 0.75 м өргөнтөй хашлагатай 

зөөврийн шат, явган зорчигчдыг суваг дээгүүр нэвтрүүлэхэд зориулан 

шөнийн гэрэлтүүлэгтэй явган хүний гүүр тавина. 

5.9 Барилгын ажлын талбайд харанхуй үед ажиллах шаардлага гарвал MNS 

4996-2000 “Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм хэмжих аргад тулгуурлах 

ерөнхий шаардлага”-ын дагуу ажиллах нөхцлийг бүрэн хангасан шөнийн 

гэрэлтүүлэгтэй байна. Ажлын байрны гэрэлтүүлэг 30 лк-ээс багагүй, 

барилгын талбай 10 лк-ээс багагүй, хашлага нь 42 В-оос ихгүй хүчдэлтэй 

дохиоллын цахилгаан лампаар гэрэлтүүлэгдсэн байна. Ажил гүйцэтгэгч нь 

түр гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн төслийг боловсруулсан байна. 

5.10 Угсрагдах дулааны шугам хоолой гудамжны зорчих хэсгийг нэвтрэн 

өнгөрөх үед кабель шугамуудыг хамгаалах ба ажил гүйцэтгэхдээ замын 

хөдөлгөөнийг зохицуулсан төсөл ба ажил гүйцэтгэх нарядтай байна. 

5.11 Материалуудыг байрлуулахдаа тэгшилсэн газарт өөрөө шилжих 

хөдөлгөөнгүй, хагарч бутрахгүй, асгарахгүй, нурахгүй зэрэг арга хэмжээг 

авсан байна. 

5.12 Шугам хоолой элементүүдийг торгоох ба гагнах ажилд тухайн даралтат 

шугам хоолойг гагнах эрх бүхий мэргэжлийн зэрэгтэй гагнуурчин байна. 

5.13 Гагнуурчид нь зөвхөн үнэмлэхэд заасан тухайн төрлийн гагнуурын ажлыг 

гүйцэтгэнэ.  

5.14 Хур тундастай үед гадаа гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх үед гагнах орчинг 

чийг ба салхинаас хамгаалсан хамгаалалт заавал хийсэн байна. Аадар 

ширүүн бороотой үед гагнуурын ажлыг шууд зогсооно. 

5.15 Бүх залгах хэрэгслүүд болон механизмуудыг гаднын хүн залгах 

боломжгүйгээр байрлуулна. 

5.16 Цахилгаан тэжээлтэй машин, механизмын гүйдэлтэй бүх хэсгийг 

газардуулна. 

5.17 Машин механизмыг тухайн машиныг жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй 

ажилчнаар жолоодуулахыг хориглоно. 

5.18 Ачаа өргөгч төхөөрөмжүүдийг байрлуулах, үзлэг хийх, хүлээн авах 

ажиллагааг “Өргөх зөөх механизмтай харьцах аюулгүй ажиллагааны 

дүрэм”-ийн шаардлагыг хангаж хийнэ. 



5.19 Гагнуурчинтай ажиллах үед угсрагч, засварчин нь заавал хамгаалалтын 

нүдний шил зүүх хэрэгтэй. 

5.20 Гүйдэлтэй утастай ойр ажиллах үед түүний гүйдлийг салгана, харин 

боломжгүй нөхцөлд хаалт хашлага тавьж өгнө. 

5.21 Ивээсгүй дүүжлэгдсэн байдалтайгаар угсралт, гагнуур хийхийг хориглоно. 

5.22 Гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх үед гагнуурын аппарат нь явган зам, явах 

замаас зайдуу байна. Гагнуурын хэрэгслийн утас нь тусгаарлагч бүрээстэй, 

электрод баригч бариул нь цахилгааны аюулгүйн байдлын нормын 

шаардлагыг хангасан байна. 

5.23 Сувагт сильфон компенсатор буулгахдаа зөвхөн бүтэн ган татлагыг 

хэрэглэнэ. Эрчлээс утсууд нь тасарч, гэмтсэн ган татлагыг хэрэглэхийг 

хориглоно. 

5.24 Зохих шатны албан байгууллагуудтай зөвшилцөхгүйгээр дараах 

ажлуудыг хийхийг хориглоно. 

- Газар шорооны ажлыг ургаа модноос 2 метр, бургасаас 1метрээс 

дотогш зайд 

- Ачааг зөөж шилжүүлэхэд модноос 0.5 метрээс бага зайд 

- Ган хоолойнууд ба бусад материалуудыг хашлага, хаалтгүй модноос 2 

метрээс бага зайд хураах. 

5.25 Шугам хоолойг усаар угаахдаа угаасан усыг эргүүлэн ашиглана. Угаалгын 

дараа шугам хоолойг хоослохдоо ажил гүйцэтгэх төсөлд тусгасны дагуу 

хоргүйжүүлэх ба зохих албатай зөвшилцсөн байна. 

 

6. АШИГЛАСАН ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

 

6.1 Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 

нэгдсэн жишиг норм боловсруулах аргачлал БНбД 83-90-04. 

6.2 Дулааны шугам сүлжээ БНбД 3.05.03.-95 

 

 

 

 

 

АГУУЛГА 

 

1. Ерөнхий хэсэг 

2. Техник, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 

3. Угсралтын ажлын үндсэн заавар 

4. Материал техникийн орц 

5. Хөдөлмөр хамгаалал ба аюулгүй ажиллагааны шаардлага 

6. Ашигласан техникийн баримт бичгийн жагсаалт 

 


