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Хөдөлмөр  хамгааллын стандартын систем.  

Цахилгаан аюулгүй байдал шүргэлтийн хүчдэл ба 
 гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ  
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Система стандартов безопасности труда. 
Электробезопасности. Предельно – допустимые 
уровни. Напряжений прикосновения и токов 

 
ГОСТ 12.1.038-82 

 
 Улсын стандартын газрын даргын 1988 оны 323-р тушаалын дагуу 1989 оны 1-р 

сарын 1-ээс эхлэн мөрдөнө. 

 Стандартыг зөрчвөл хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ. 

Энэ стандарт үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай 50 ба 400 гц давтамжтай 

хувьсах ба тогтмол гүйдлийн цахилгаан байгууламжтай харьцан ажилладаг 

хүмүүсийг хамгаалах арга хэрэгслийн төсөл зохиоход баримтлах шүргэлтийн хүчдэл 

ба хүний биеэр дамжин гүйх гүйдлийн байж болох дээд хэмжээг тогтооно.  

  Стандартад хэрэглэгдсэн нэр томъёо болон түүний тайлбарыг хавсралтаар 

өгөв.  

1. Шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ  
1.1 Гүйдэл хүний нэг гараас нөгөө гар, гараас хөл рүү дамжин гүйх  замын хувьд 

шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээг тогтоож байна.  

1.2 Цахилгаан байгууламж хэвийн горимоор ажиллаж байгаа нөхцөлд 

шүргэлтийн хүчдэл ба хүний биеэр дамжин гүйж гүйдлийн хэмжээ 1-р хүснэгтэд 

зааснаас ихгүй байх ёстой.  

1-р хүснэгт   

И,В 1,мА Гүйдлийн төрөл  
Их биш 

Хувьсах, 50Гц 2.0 0.3 
Хувьсах, 400Гц 3.0 0.4 

Тогтмол  8.0 1.0 
 

Тайлбар :  
1. Гүйдлийн хүний биед үзүүлэх үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа хоногт 

10мин-аас ихгүй байхаар бодож, сэрлийн улмаас организмд бий болох 
хариу үйлдлийг үндэслэн шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн хэмжээг 
тогтоосон.  
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2. температур / 250С-аас их ба чийглэг / харьцангуй чийглэг 750%-иас их / 
ихтэй нөхцөлд ажиллагсдын хувьд шүргэлтийн хүчдэл, гүйдлийн 
хэмжээг гурав дахин бууруулж авах ёстой.  

 
1.3 Гүн газардуулсан буюу тусгаарласан саармаг цэгтэй 1000 хүртэл вольтын ба 

тусгаарласан саармаг цэгтэй 1000-аас дээш вольтын хүчдэлтэй үйлдвэрлэлийн 

цахилгаан төхөөрөмж ослын горимоор ажиллах үед шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн 

байж болох хэмжээ 2-р хүснэгтэд зааснаас ихгүй байх ёстой.  

2-р хүснэгт  
үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа t,c байхад гүйдлийн ба хүчдэлийн 

байж болох дээд хэмжээ  
Гүйдлийн 
төрөл  

Нормчлогдож 
байгаа  

хэмжигдэхүүн  001 
008 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.01-ээс
дээш 

Хувьсах, 50Гц И,В 
1, мА 

650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50   36 
6 

Хувьсах, 
400Гц 

И,В 
1, мА 

650 500 300 330 250 200 170 140 130 110 100  36 
8 

Тогтмол И,В 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200  40 
15 

Хоёр хагас 
үетэйгээр 

шулуутгагдсан  

И  ампил 
В  1ам 

650 500 400 300 270 230 220 210 200 190 180  - 

Нэг  хагас 
үетэйгээр 

шулуутгагдсан  

И  ампил 
В  1ам,мА 

650 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150   - 

 
Тайлбар :   Хүний биеэр дамжин гүйх гүйдлийн үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа 1-ээс 
дээш секүнд байх үед шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ нь 
хувьсах гүйдлийн хувьд чөлөөлдөг, тогтмол гүйдлийн хувьд өвдөлт үүсгэдэггүй 
гүйдлийн хэмжээтэй адил байна.  
 
1.4 Гүн газардуулсан саармаг цэгтэй, 50Гц-ийн давтамж, 1000-аас дээш вольтын 

хүчдэлтэй, үйлдвэрлэлийн цахилгаан байгууламж ослын горимоор ажиллах үед 

шүргэлтийн хүчдэлийн байж болох дээд хэмжээ 3-р хүснэгтэд зааснаас ихгүй байх 

ёстой.  

3-р хүснэгт  

Гүйдлийн үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа 
t, с 

Шүргэлтийн хүчдэлийн байж болох дээд 
хэмжээ, И,В 

0.1 хүртэл  500 
0.2 400 
0.5 200 
0.7 130 
1.0 100 

1.0-ээс дээш 5.0хүртэл 65 
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1.5 50 Гц  давтамжтай, 1000 хүртэл вольтын хүчдэлтэй ахуйн цахилгаан байгуулж 

ослын горимоор ажиллах үед шүргэлтийн хүчдэл гүйдлийн байж болох дээд хэмжээ 

4-р хүснэгтэд зааснаас ихгүй байх ёстой.  

 

4-р хүснэгт  
Нормчлогдож байгаа 

хэмжигдэхүүн 
Нормчлогдож байгаа 

хэмжигдэхүүн 
Үйлчлэлийн 
үргэлжлэх 
хугацаа t,с И,В 1,мА 

Үйлчлэлийн 
үргэлжлэх 
хугацаа t,с И,В 1,мА 

0.01-ээс 
0.08хүртэл 

220 220 0.6 40 40 

0.1 200 200 0.7 35 35 
0.2 100 100 0.8 30 30 
0.3 70 70 0.9 27 27 
0.4 55 55 1.0 25 25 
0.5 50 50 1.0-ээс дээш 12 2 

Тайлбар : Хүний жинг 15 кг-аас их байхаар бодож шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн 

хэмжээг тогтоосон.  

1.6  УСТ 12.1.010-86-ын дагуу цахилгаан байгууламжийн хийц, хамгаалалтын 

техникийн арга, хэрэгсэл, зохион байгуулалт ба техникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 

шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн үйлчлэлээс хүнийг хамгаална.  

2. Шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн хяналт  
2.1 Шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн байж болох дээд хэмжээнд хяналт тавихын 

тулд хүний биеэр дамжих холболт үүсгэж болзошгүй цахилгаан хэлхээний хэсэгт 

хүчдэл ба гүйдлийг хэмжиж байна. Хэмжилтийн багажны нарийвчлалын зэрэг 2.5-аас 

доошгүй байна.  

2.2 50Гц давтамжтай цахилгаан хэлхээнд хувьсагч эсэргүүцлээр хүний биеийн 

эсэргүүцлийг орлуулан шүргэлтийн хүчдэл ба гүйдлийн хэмжинэ. Эсэргүүцлийн 

хэмжээ 1-хүснэгтийн хувьд 6.7кОм. 2 ба 4-р хүснэгтийн хувьд үйлчлэлийн үргэлжлэх 

хугацаа 1 хүртэл секунд байхад 1кОм, 1-ээс дээш секүнд байхад 6кОм, 3-р 

хүснэгтийн хувьд 1кОм байна.  

Заасан энэ хэмжээ +10%-ийн хэлбэлзэлтэй байж болно.  

2.3 Гүйдэл хүний хөлөөс эхлэн дамжиж гүйх тохиолдолд  хүн зогсох ёстой 

талбайг /шал/ 25х25см хэмжээтэй төмөрлөг хавтангаар орлуулан түүн дээрээ 50кг-

аас багагүй ачаагаар дарж шүргэлтийн хүчдэл, гүйдлийг хэмжинэ.  

2.4 Хүний биед үйлчлэх гүйдэл, шүргэлтийн хүчдэлийн хэмжээ хамгийн их байх 

горим, нөхцөлийг цахилгаан байгууламжид бий болгож шүргэлтийн хүчдэл, гүйдлийг 

хэмжинэ.  

ТӨГСӨВ. 
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