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MNS 3020 : 1987 

MNS 3020 – 80-ын оронд 
СТ СЭВ 5645 – 86 

 
БНМАУ-ын Үнэ, стандартын улсын хороны 1987 оны 513 дугаар тогтоолын дагуу 
1988 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө. 
 
Энэхүү стандартын шаардлыг заавал мөрдөнө.  
 
Энэ стандарт хүчдэлийн трансформаторт хамаарч, тэдгээрийг шалгах анхдагч 
болон ээлжит шалгалтын арга хэрэгслийг тогтооно. 
 
1 ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 
1.1.Анхдагч болон ээлжит шалгалтын үйлдлүүдийг 1-р хүснэгтэгд үзүүлэв. 

Хүснэгт 1 

 
Шалгалтын 

Стандартын 
зүйлийн 

Үйлдлийг заавал гүйцэтгэх эсэх 

үйлдэл дугаар Анхдагч 
шалгалтын үед 

Ээлжит 
шалгалтын үед 

1 2 3 4 

1.Гадна байдлын үзлэг 0.1 хийнэ хийнэ 

2.Тусгаарлагчийн 
цахилгаан хүчдэл 
тэсвэрлэх чадварыг 
шалгах 

5.2 Хийнэ үгүй 

3.Гаралтын шонгуудын 
тэмдэглэгээний зөв 
эсэхийг шалгах 

5.3 Хийнэ үгүй 

4.Алдааг тодорхойлох 5.4 хийнэ хийнэ 

 
2 ШАЛГАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ 
 
2.1.Шалгалтыг явуулахдаа 3-р хүснэгтэд заасан хэрэгслийг ашиглана. 
 

Хүснэгт 2 
Стандартын 

зүйлийн дугаар 
Шалгалтын хэрэгсэл Шалгалтын хэрэгслийн техникийн 

шаардлага 

1 2 3 

5.2, 5.3, 5.4. Тэжээлийн трансформатор /хэд 
хэдэн трансформаторт 
хуваагдсан байж болно/ 

Анхдагч, хүчдэл 220Н /380В/ 
Чдал 20 кВ.А /150 кВа.А/ Давтамж 50 
Гц /16 .2/3, 60/Гц 
Хоѐрдогч хүчдэл – 500 В, 10 кВ, 50 кВ, 
250 кВ /750кВ/, 
 

5.2. Өндөр хүчдэлийн хэмжлийн 
систем /СТ СЭВ 2732-80/ 
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5.4. Давтамж хэмжигч Хэмжлийн хэвийн хүрээ 45-аас 60 
Гц/15-20/ Гц, нарийвчлалын анги 1.0 

5.4. Шугаман бус гажуудал хэмжигч Хэмжлийн хэвийн хүрээ 1, 10%, 10, 
220, 380В 

5.2, 5.3, 5.4. Вольтметр Хэмжлийн хэвийн хүрээ 75, 150, 300 В, 
нарийвчлалын анги 0.5, 

5.4.4. 3Р болон 6Р нарийвчлалын 
анги бүхий хүчдэлийн 
трансформатор шалгах 
вольтметр 

Хэмжлийн хэвийн хүрээ 75, 150, 300В, 
нарийвчлалын анги 0.5 

5.4. 0.2-оос 1.0 хүртэл 
нарийвчлалын анги бүхий 
хүчдэлийн трансформатор 
шалгах, харьцуулах багаж. 

Хүчдэлийн алдаа 0.02%-иас ихгүй, 

өнцгийн алдаа 0.5 /0.15м рад/ ихгүй, 
ноолийн дреф, ихгүй,  

хүчдэлийн алдааны хувьд 0.01%, 

өнцгийн алдааны хувьд 0.3 /0.1м-
рад/ 
Заалт авах алдаа ихгүй, хүчдэлийн  

алдааны хувьд 0.005%, өнцгийн 

алдааны хувьд 0.1 /0.03 м-рад/ 

5.4.  1.0-ээс доош ангийн хүчдэлийн 
трансформатор шалгах 
зориулалттай харьцуулах багаж 

Хүчдэлийн алдаа 0.2%-оос ихгүй, 

өнцгийн алдаа 5 /1.5 м рад/-аас 
ихгүй, ноолийн дрейф, ихгүй, 

хүчдэлийн алдааны хувьд 0.1%, 

өнцгийн алдааны хувьд 3 /1 м рад/, 
Заалт авах алдаа: хүчдэлийн алдааны 

хувьд 0.1%-иас ихгүй, өнцгийн  

алдааны хувьд 1 /0.3 м рад/-аас 
ихгүй. 

Үргэлжлэл 

5.4. Хүчдэлийн үлгэр жишээ 
хэмжлийн трансформатор 

2.2-р зүйлд заасан шаардлагад алдаа 
нь тохирч байх ѐстой. 

5.4. Өндөр хүчдэлийн үлгэр жишээ 
конденсатор /хийж 
дүүргэлттэй/ 

Алдааны өнцөг tgб10-4, хэвийн хүчдэл 
250 кВ /750 кВ/,  
Багтаамжийн хүчдэлээс хамаарах 
хамаарал нь ОВ-оос хэвийн утга 
хүртлэх хүрээнд 0.02%-оос бага байна. 

5.4. Нам хүчдэлийн, агаарын 
конденсаторын цуглуулга, мөн 
нарийн тохируулгатай, 
хувьсах багтаамжтай 
конденсатор /max 100 pF/ 
1600/ 

Хэвийн хүчдэл 1000 В.О-оос 1000 В 
хүртэл хүрээнд багтаамжийн хүчдэлээс 
хамаарах хамаарал нь 0.02%-оос бага 
байна. 

tgб10-4 

5.4. Хоѐрдогч ачаалал /холбогч 
кабель болон харьцуулах 
багажны хэлхээний үүсгэх 
эсэргүүцлийг оруулаад/ 

Ачааллын хүрээ: 1-ээс 3.75В.А, 
COSB=1; 5-аас 240В.А /600В.А/, 
COSB=0.8; 

Хүчдэлийн хэвийн утга /100, 100/3, 

110, 1003, 200/3/ Алдаа нь хэвийн 

утгаас 3%-оос ихгүй, COSB=0.80.03 

 
2.2.Үлгэр жишээ хэмжлийн хүчдэлийн трансформатор болон харьцуулах багажийн 
алдааны нийлбэр нь шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторын зөвшөөрөгдөх 
алдааны 1/3-ээс ихгүй байх ѐстой. 
 
2.3.  2.1-р зүйлд заагдсан харьцуулах болон хэмжих багаж нь шалгалтын гэрчилгээ 
буюу баталгааны дардастай байна. 
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3 АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА 
 
3.1. 1000 В-оос дээш хүчдэлтэй ажиллах дүрмийн шалгалт өгсөн хүнд хүчдэлийн 
трансформатор шалгахыг зөвшөөрнө. Шалгалтын үед цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийг ашиглахад тавигдах техникийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг 
хатуу баримтлана. 
 3.2. Үлгэр жишээ болон шалгагдагч трансформатор, тэжээлийн үүсгүүр 
байрлуулсан өрөө нь харьцуулах төхөөрөмжөөс тусгаарлагдсан байх ѐстой. 
Тусгаарлагсдан өрөөнд орох үед цахилгаан тэжээлийн бүх үүсгүүрүүд автоматаар 
салж байх  ѐстой. 
 
4 ШАЛГАЛТЫН НӨХЦӨЛ, ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ 
 
4.1.Шалгалтын үед дараах нөхцөлийг хангасан байх ѐстой. Үүнд: 

1. Шалгалтын бүдүүвчийн тэжээгч хэлхээний хүчдэлийн хэлбэлзэл 0.5%, 
шугаман бус гажуудал 5%-иас ихгүй байна. 

2. Орчны агаарын температур харьцуулах хэмжүүр байрласан өрөөнд 
/15+25/0С, шалгагчдагч хүчдэлийн трансформатор байрласан өрөөнд 
/10+35/0С байна. 

3. Агаарын харьцангуй чийглэг 80%-иас ихгүй байна. 
4. Гадаад соронзон орны соронзон нөлөөллийн утга нь 1 мГ-ээс ихгүй 

байна. 
5. Зэврүүлэх буюу идэмхий үйлчилгээтэй аливаа химийн бодисын 

ууршилтгүй байна. 
6. Задгай дэд станцад ашиглагдаж байгаа трансформаторыг газар дээр нь 

шалгахад орчны агаарын температур /540/0с, харьцангуй чийгшил 85%-
иас ихгүй, хур тунадасгүй байна. 

Энэ тохиолдолд өндөр хүчдэлийн конденсатораас бусад шалгалтын үлгэр жишээ 
хэрэгслийг 4.11-4.1.2, 4.1.3,  4.1.4-р зүйлд заасан нөхцөлд байлгах шаардлагатай. 
 
4.2.Шалгалтын өмнө дараах бэлтгэл ажлуудыг хийнэ. Үүнд: 
Тосон тусгаарлагчтай хүчдэлийн трансформаторын тосны түвшин болон 
тусгаарлагчийн байрлалыг шалгана. 
 
Шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторыг 4.1-р зүйлд заасан орчны агаарын 
температурт шалгалт эхлэхээс өмнө 24 цагаас багагүй хугацаагаар байлгана. 
 
5 ШАЛГАЛТ 
 
5.1.Гадна байдлын үзлэг 
 а/ шалгагдагч трансформаторын тэмдэглэгээ нь тухайн маягийн 
трансформаторын норматив-техникийн баримт бичгийн болон СТ СЭВ 2734-80, 
2788-80-ын шаардлага хангаж байх ѐстой. 
 Б/ шалгагдагч трансформаторын суурилуулагч болон холбогч хэмжээ 
заагдсан хэмжээнд тохирч, ялтас дээр бичигдсэн үзүүлэлтүүд зөв, газардуулгын 
шаардлагыг хангасан, зэврэлтийн эсрэг хамгаалалт хийгдсэн, тусгаарлагчийн 
чанар сайн, эд анги бүрэн, мөн чигжилтүүд найдвартай /тос нэвтрэхгүй байх/, 
шонгууд бүрэн бүтэн, зөв тэмдэглэгдсэн байх ѐстой. 
 
5.2.Тусгаарлагчийн цахилгаан хүчдэл тэсвэрлэх чадварыг шалгах. Нэг, хоѐрдугаар 
ороомгуудын цахилгаан тусгаарлагчийн бат бэх байдал нь норматив-техникийн 
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баримт бичгийн шаардлагыг хангаж байх ѐстой. Шалгалтыг СТ СЭВ 2734-80-ын 
дагуу гүйцэтгэнэ. 
 
5.3.Гаралтын шонгийн тэмдэглэгээний зөв эсэхийг шалгах. 
Хүчдэлийн трансформаторын гаралтын шонгийн тэмдэглэгээний зөв эсэхийг 1-5-р 
зургийн дагуу шалгана. 
 
Шалгагдагч болон үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформаторуудыг холбохдоо 
тэдгээрийн анхдагч ороомог дахь гүйдэл нэг чиглэлд байхаар шалгана. /Жишээ нь:  
М гаралтын шонгоос N гаралтын шон руу/ 
Трансформаторуудын хоѐрдогч гаралтыг харьцуулах хэмжүүрийн ижил нэртэй 
шонд залгана. 
 
/Жишээ нь:  трансформаторын  m шонгоос харьцуулах хэмжүүрийн m шонд 
Дараа нь анхдагч хүчдэлийг түүний хэвийн утгын 10% хүртэл аажмаар өсгөнө. 
Хэрэв харьцуулах багажны хамгийн бага мэдрэмжээр түүнийг тэнцвэрийн байдалд 
оруулж чадахгүй бол энэ нь харьцуулах багажийг буруу залгасан буюу тэмдэглэгээ 
буруу байгааг илтгэнэ. Ийм тохиолдолд шалгалтыг зогсооно. 
 
Хэрэв харьцуулах багаж тэнцвэрийн байдалд орвол холболт болон тэмдэглэгээ 
зөв гэж үзэж, тэнцвэрийн байдалд оруулах үйл ажиллагааг хийнэ. 
 
Хүчдэлийг вольтметрээр хэмжиж шалгаж байгаа үед гаралтын шонгийн 
тэмдэглэгээний зөв эсэхийг тогтмол гүйдлийн нам хүчдэлийн /2-оос 5 В/ үүсгүүр 
болон зүүт гальванометрийн тусламжтайгаар салгалт ба залгалтын экстра 
гүйдлээр шалгана. 
 
5.4.Алдааг тодорхойлох 
5.4.1.Шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторын хүчдэлийн алдаа болон өнцгөн 
алдааг 1-р зургийн дагуу, дараах аргуудын аль нэгээр ажиллаж буй харьцуулах 
хэрэгслийн тусламжтайгаар тодорхойлно. 
 
1.Хүчдэлийн үлгэр жишээ трансформаторыг ашиглан дифференциал тэгийн 
аргаар /2-3-р зураг/. 
2.Хүчдэлийн үлгэр жишээ трансформаторыг ашиглан конденсацийн аргаар /4-р 
зураг/ 
3.Шалгагдагч трансформатортой 5, 6-р зургийн бүдүүвчийн дагуу холбосон 
гүйдлийн компаратор, хоѐр конденсаторын тусламжтайгаар гүйдэл харьцуулах 
аргаар 
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Хүчдэлийн трансформатор шалгах бүдүүвч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-р зураг 
 
 
 
 
 
 
Тх-шалгагдаж буй хүчдэлийн трансформатор 
Те-үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформатор 
Тр-туслах хүчдэлийн трансформатор 
V- вольтметр 
П-харьцуулах багаж 
M, N-трансформаторын анхдагч ороосгийн эхлэл ба төгсөгөл  
M, n –тарнсформаторын хоѐрдогч оромгийн эхлэл ба төгсгөл 
 
 

 
Дефференциаль тэгийн аргаар 

хүчдэлийн трансформатор шалгах бүдүүвч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зураг 2 
 
 
 
 
Тх-шалгагдаж буй хүчдэлийн трансформатор 
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Те-үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформатор 
Тр-туслах хүчдэлийн трансформатор 
Rd-дифференциаль эсэргүүцэл 
Ni-тэгийн индикатор 
Z-ачаалал 

-хүчдэлийн алдааны тохируулга /реохорд/ 

-өнцгийн алдааны тохируулга /реохорд/ 
 
 

 
Дефференциаль тэгийн аргаар 

хүчдэлийн трансформатор шалгах бүдүүвч /теттеко/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зураг 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тх-шалгагдаж буй хүчдэлийн трансформатор 
Те-үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформатор 
Тр-туслах хүчдэлийн трансформатор 
Rd-дифференциаль эсэргүүцэл 
Ni-тэгийн индикатор 
Z-ачаалал 
R2, R2

I, R3 R4 R5 R6 R7 R8 –хэмжлийн мостын эсэргүүцлүүд 
С+, С--өнцгийн нэмэх /хасах/ алдааг тодорхойлох багтаамж 
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Хүчдэлийн трансформатор шалгах бүдүүвч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Тх-шалгагдаж буй хүчдэлийн трансформатор 
Те-үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформатор 
Тр-туслах хүчдэлийн трансформатор 
Rd-дифференциаль эсэргүүцэл 
Ni-тэгийн индикатор 
Z-ачаалал 
R2, R2

I, R3 R4 R5 R6 R7 R8 –хэмжлийн мостын эсэргүүцлүүд 
С+, С--өнцгийн нэмэх /хасах/ алдааг тодорхойлох багтаамж 

 
Хүчдэлийн трансформаторыг хоёр конденсатор 

ба гүйдлийн компараторын тусламжтай шалгах бүдүүвч 
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      -тэжээлийн үүсгүүр 
Тх-шалгагдаж буй хүчдэлийн трансформатор 
Z-ачаалал 
С1- өндөр хүчдэлийн багтаамж 
С2- нам хүчдэлийн багтаамж 
N1,n2, -тэнцвэрийн үед компараторын ороомгийн тоо 
Ni- тэгийн индикатор 

 
Урьдчилсан балансын бүдүүвч 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Зураг 6 

 
 
 
 
 
 
        -тэжээлийн үүсгүүр 
С1- өндөр хүчдэлийн багтаамж 
С2- нам хүчдэлийн багтаамж 
N1,n2, -тэнцвэрийн үед компараторын ороомгийн тоо 
Ni-тэгийн индикатор 
 
5.4.2.Шалгалтын үед өнцгөн алдааг тодорхойлох шаардлагагүй 3 ба түүнээс доош 
нарийвчлалын анги бүхий хүчдэлийн трансформаторын хүчдэлийн алдааг 
тодорхойлохдоо анхдагч болон хоѐрдогч ороомгийн хүчдэлийг вольтметрээр нэг 
зэрэг хэмжиж тодорхойлохыг зөвшөөрнө. 
 
5.4.3.Нарийвчлалын 0.2-оос 3.0 хүртэл ангийн трансформаторын алдааг түүний 
анхдагч хүчдэлийн хэвийн утгын 120, 100 ба 80%-д ачааллын хэвийн утгын 100, 
25%-д тодорхойлно. 
 
5.4.4.Нарийвчлалын 3Р, ба 6 Р ангийн трансформаторын алдааг анхдагч 
хүчдэлийн хэвийн утгын 5%, мөн 120, 150 буюу 190%-д ачааллын хэвийн утгын 
100 ба 25%-д тодорхойлно. 
 

5.4.5. 5ВА болон түүнээс дээш хоѐрдогч ачаалал нь COS =0.8 чадлын 
коэффициенттэй, нөлөөллийн шинж чанартай байх ѐстой. 
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5В.А-аас бага хоѐрдогч ачаалал нь нь COS =1 чадлын коэффициенттэй, 
идэвхтэй /омын/ шинж чанартай байх ѐстой. 
Хүчдэлийн трансформаторын хоѐрдогч ачааллын утгыг тодорхойлохдоо 
харьцуулах багаж болон холбогч кабелийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх өөрчлөлтийг 
тооцно. 
 
Ачааллыг тусгай кабелиар хүчдэлийн трансформаторын хоѐрдогч гаралтын 
шонтой холбосон байх ѐстой. 
 
5.4.6.Хэд хэдэн хоѐрдогч ороомогтой хүчдэлийн трансформаторын алдааг 
тодорхойлохдоо туршигдаагүй хоѐрдогч ороомгуудыг хэвийн ачаалалд холбосон, 
дараа нь салгасан байдал тодорхойлно. Энэ үед богино залгалтыг мэдрэх 
зориулалттай туслах хоѐрдогч ороомгийг ачаалалгүй байлгах ѐстой. 
 
5.4.7.Хэд хэдэн трансформаторын коэффициенттой хүчдэлийн трансформаторын 
алдааг трансформацийн коэффициентийн бүх утганд бүрэн хэмжээгээр 
тодорхойлно. 
 
5.4.8.Энэ стандартын 5.4.4 - 5.4.7-р зүйлүүдэд заасны дагуу тодорхойлсон 
шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторын алдаа нь 3-р хүснэгтэд заасан утгаас 
ихгүй байх ѐстой. 

Хүснэгт 3 

Нарийвчлалын анги Хүчдэлийн алдаа, % Өнцгийн алдаа, градус 

0.2 0.2 0.3 /10I/ 

0.5 0.5 0.6 /20I/ 

1.0 1.0 1.2 /40I/ 

3.0 3.0 Норчлогдохгүй 

 
5.4.9.Нарийвчлалын 0.2-оос 1.0 хүртэл ангийн хүчдэлийн трансформаторын 
хүчдэлийн алдааг 0.01% хүртэл өнцгөн алдааг 0.1I /0.03 м paд/ -аар нарийвчилж 
авна. 
 
Нарийвчлалын 1.0-ээс доош ангийн хүчдэлийн трансформаторын алдааг 0.1% 
хүртэл ба 1I /0.03 м paд/-аар нарийвчилж авна. 
 
5.4.10.Шалгалтын дүнг 1-р хавсралтад үзүүлсэн маягийн протоколд бичнэ. 
 
6 ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГ БОЛОВСРУУЛАХ 
 
6.1.Шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторын хүчдэлийн болон өнцгөн алдааг 
харьцуулах багажны заалтаар тодорхойлсон утгаар авна. 
 
6.2.Шалгагдагч хүчдэлийн трансформаторын өнцгөн алдааг 50Гц-ээс өөр 
давтамжинд харьцуулах багажны заалтаар тодорхойлсон тохиолдолд алдааны 
утгыг хэмжил хийж буй давтамжийн утганд шилжүүлж доорхи томъѐогоор бодно. 
 
      f 

 и=иI -------- 
     50 
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Энд  иI –давтамжийн f утганд харьцуулах багажны заалтаар авсан өнцгөн 
алдааны утга. 
 
 
 
 
7 ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ ИЛЭРХИЙЛЭХ 
 
7.1.Шалгалтад тэнцсэн хүчдэлийн трансформаторт тогтоогдсон аргаар баталгааны 
тэмдэг дарж 2-р хавсралтад үзүүлсэн маягийн дагуу улсын шалгалтын гэрчилгээ 
олгох ба трансформаторын паспортад шалгалтын үр дүнг тэмдэглэнэ. 
 
7.2.Шалгалтад тэнцээгүй хүчдэлийн трансформаторыг ашиглахыг хориглож, 
шалгалтын гэрчилгээнд болон хүчдэлийн трансформаторын паспортад ашиглахыг 
хориглосон тухай /Жишээ нь “х” тэмдэг/ тэмдэглэж, түүнийг хэрэглэгчдэд 
шалгалтын дүнг танилцуулж, шалтгааныг мэдээлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТӨГСӨВ 
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ХАВСРАЛТ 1 
 

Хүчдэлийн трансформаторын шалгалтын протокол 
 
 Маяг  ……………………….   Заводын дугаар ………… 
үйлдвэрлэсэн он, сар  ……………………  Нарийвчлалын анги …. 
Үйлдвэрлэсэн завод ……………………… 
Хамаарагдах газар  ………………….. 
I хүчдэлийн хэвийн утга ……………………. 
II хүчдэлийн хэвийн утга  ………………. 
Ачааллын хэвийн утга  ……………… 
Давтамж   …………….…………………… 
Трансформаторын коэффициент  ……………. 
Үлгэр жишээ хэмжих хэрэгсэл: 
Үлгэр жишээ хүчдэлийн трансформатор /Гүйдлийн компаратор/ 
Нэр ………………  Маяг  ………….  Заводын дугаар /¹/ …. 
Нарийвчлалын анги  ……………. 
Сүүлчийн шалгалтын он, сар, өдөр ……………….. 
Харьцуулах багаж хэрэгсэл:   
Нэр ………..  Маяг …….    Завод ¹ ……………. 
Нарийвчлалын анги  ……….. 
Сүүлчийн шалгалтын он, сар, өдөр  ………….. 
1.Гадна байдлын үзлэгийн дүн ….. 
2.Цахилгаан тусгаарлагчийг шалгасан дүн ….. 
3.Гаралтын шонгуудын тэмдэглэгээний зөв эсэхийг шалгасан дүн  
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

.Алдааг тодорхойлох 

Трансформацийн 
коэффициент 

Un,% Хүчдэлийн алдаа, % өнцгөн алдаа 
min /м рад/ 

 120 100 80 120 100 80 

 N       

B,A       

B,A       

 N       

B,A       

B,A       

 
 
 б. Дүгнэлт  …………………………………………… 
 Улсын  шалгагчийн нэр, гарын үсэг ……………… 
Он ………  сар ………   өдөр 
 
 
Тайлбар:  N  - Үлгэр жишээ хэмжих хэрэгслийн алдаа 
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ХАВСРАЛТ 2 
Хүчдэлийн трансформаторын шалгалтын гэрчилгээ 

 
Маяг  …………………..  Заводын ¹ …………………… 
Үйлдвэрлэсэн завод  /улсын  нэр / ………………. 
Хүчдэлийн трансформатор СТ СЭВ 2734-80-ийн бүх шаардлагыг хангав. 
 

 
Трансформацийн 

коэффициент 

 
Ачаалал, 

В.А 

Шалгагдагч хүчдэлийн 
трансформаторын 

алдаа 

Анхдагч хэвийн хүчдэлийн 

120 100 80 

  , %    

` /мрад/    

 , %    

` /мрад/    

  , %    

` /мрад/    

 , %    

` /мрад/    

 , %    

` /мрад/    

 

Тайлбар:   - хүчдэлийн алдаа 

                 `- өнцгөн алдаа 
Бүртгэлийн ¹ 
 

Шалгасан . . . . . . . . . . . оны . . . . . . . р 
сарын . . . . . . . . . . өдөр 
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