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№ 

 
Стандартын нэр 

 
Дугаар  

 

 1. Эрчим хүчний стандартчиллын Техникийн хороогоор хэлэлцүүлэх  

олон улсын стандартын төсөл 

 
1 

Техникийн тайлан 
Эргэлдэгч цахилгаан машин 16 дугаар хэсэг: Синхрон машины 
өдөөлтийн систем. 2 дугаар бүлэг: Цахилгаан эрчим хүчний 
системийн судалгаанд зориулсан загвар 

 
MNS IEC 60034-16-2: 2022 

 
2 

Хүчний трансформатор – 
10 дугаар хэсэг: Дуу чимээний түвшнийг тооцоолох 

 
MNS IEC 60076-10: 2022 

 
3 

Цэнэг шавхагч – 5 дугаар хэсэг: Сонгох болон хэрэглэх талаар 
зөвлөмж 

 
MNS IEC 60099-5: 2022 

 
4 

Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж –  
118-1 дүгээр хэсэг: Цахилгаан эрчим хүчний системд 
зориулсан синхрофазор – Хэмжил 

 
MNS IEC/IEEE 60225-118-
1: 2022 

 2. Эрчим хүчний стандартчиллын Техникийн хороогоор хэлэлцүүлэх  
үндэсний стандартын төсөл /дахин хянасан/ 

1 1. Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Цахилгаан 

хүчдэлийн тэмдэг. Хэлбэр хэмжээ. Техникийн шаардлага 

 

MNS 0012-4-015:1988 

2 Дулааны тоолуур. суурилуулалт, ашиглалтад оруулах, 
ажиллагааг хянах, техникийн үйлчилгээний ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6241:2011 

3 Цахилгааны аюулгүй байдал. Шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн 
байж болох дээд хэмжээ 

MNS 0012-1.018:1988 

4 Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн систем ЗБББНС MNS 2911:1980   

5 Хүчний трансформатор. Турших арга MNS 3954:1986 

6 220 кВ, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, 

тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм 

ба бүдүүвч 

MNS 1548: 1972 

7 Гүйдлийн трансформатор. Техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 4656:1998 

8 Хүчдэлийн трансформатор шалгах арга, хэрэгсэл  

СТ СЭВ 5645 – 86 Метрология. Трансформаторы 

напряжения. Методы и средства поверки 

MNS 3020:1987 

9 1000 В-оос дээш хүчдэлийн таслуур. Техникийн ерөнхий 
шаардлага Ac circuit -breakers for voltages exceeding 1000V, 
General technical requirment 

MNS 4657:1998 

 3. ЭХЯ-ны ШУТЗ-ийн дэргэдэх Стандартчилал-нормчлолын хороогоор 

хэлэлцүүлэх стандартын төсөл 

1 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга –2 дугаар хэсэг: 
Хэмжлийн систем 

MNS IEC 60060-2 



2 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 3 дугаар хэсэг: Ажлын 
талбайд хийх туршилтын тодорхойлолт болон шаардлага 

MNS IEC 60060-3 

3 Эрчим хүчний байгууллагад зориулсан мэдээлэл холбооны 
сүлжээнүүд болон системүүд -Бүлэг 7-3: Мэдээлэл холбооны 
суурь бүтэц – Ерөнхий өгөгдлийн классууд 

MNS IEC 61850-7-3 

4 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл 
холбооны сүлжээ болон систем – 90-1-р хэсэг: Дэд станцуудын 
хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх 

MNS IEC TR 61850-90-1 

5 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл 
холбооны сүлжээ болон систем - Хэсэг 90-2: Дэд станц, 
удирдлагын төвүүдийн хоорондын мэдээлэл холбооны 
сүлжээнд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх 

MNS IEC 61850-90-2 

6 Харилцаа холбооны сүлжээ ба цахилгаан хангамжийн 
автоматжуулалтын системүүд. Хэсэг 90-3: Нөхцөл байдлын 
хяналт, шинжилгээнд IEC 61850-ыг ашиглах 

MNS IEC 61850-90-3 

7 Эрчим хүчний автоматжуулалтын систем ба харилцаа 
холбооны сүлжээ – Хэсэг 90-5: IEEE C37.118-ийн дагуу 
синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг 
ашиглах 

MNS IEC 61850-90-5 

8 Хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагч- Хэсэг 8: 1 кВ-оос 
дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах ба 
түгээх агаарын шугамд зориулсан цуваа холбогдсон ил оч 
үүсгэх завсар бүхий металлын ислэн хэт хүчдэлийн шугаман 
бус хязгаарлагч  

MNS IEC 60099-8 

9 Хэмжилтийн реле хамгаалалтын төхөөрөмж, Хэсэг 121: Зайн 
хамгаалалтын функцэд тавигдах шаардлага 

MNS IEC 60255-121 

10 Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж, 127 
дугаар бүлэг: Хэт хүчдэл болон хүчдэлийн бууралтаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 

MNS IEC 60255-127 

11 Эрчим хүчний системийн өгөгдөл, мэдээллүүдийг синхрон 
дамжуулах IEEE-ийн стандарт 

MNS EEE 37.118.2 

12 Өндөр хүчдэлийн хувиарлах байгууламж болон удирдлагын 
тоноглол - 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр SF6 ба түүний хольцыг 
боловсруулах журам 

MNS IEC 62271-4 

13 Аянгын хамгаалалт MNS IEC 62305-1 

14 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Хүчдэлтэй хэсэг болон 
хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг 
тооцоолох– Тооцооллын аргачлал 

MNS IEC 61865 

15 1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-н тусгаарлагч 1 
дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн шаазан болон 
шилэн тусгаарлагч хэсгүүд — Тодорхойлолт, туршилтын 
аргачлал хүлээн авах шалгуур 

MNS IEC 60383-1 

16 1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан 
тусгаарлагч 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн 
хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл —  
Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах 
шалгуур үзүүлэлт 

MNS IEC 60383-2 

17 Гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг 
тодорхойлох гарын авлага 

MNS IEC 61362 

18 Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, 
зарчим ба дүрэм 

MNS IEC 60071-1 

19 Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн 
хариуг хэмжих 

MNS IEC 60076-18 

 


