
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 
Ангилалтын код 17.220.20 

1000В-оос дээш хүчдэлийн таслуурууд Техникийн 
ерөнхий шаардлага  

 
MNS 4657 : 1998 

 Ac circuit-breakers for voltages exceeding 1000V  
General technical requirment 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төвийн Зөвлөлийн 1998 оны 12 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн 53 тоот тогтоолоор батлав. 1999 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс эхлэн мөрдөнө.  
 
Энэхүү стандартын шаардлагыг заавал мөрдөнө.  
 
Энэхүү стандарт нь 6-750 кВ хэвийн хүчдэлтэй гурван фазын 50 гц давтамжтай 
хувьсах гүйдлийн сүлжээнд цахилгаан хэлхээний аваарын болон хэвийн горимын 
таслах, залгах үйлдэл гүйцэтгэх зориулалттай таслууруудад хамаарна.  
 
Уг стандарт нь дараах тусгай зориулалтын таслууруудад хамаарахгүй болно. Үүнд:  

- галын болон тэсрэх аюултай газар ажиллах (тухайлбал хийн уурхай г.м..... ) 
- хөдөлгөөнт цахилгаан төхөөрөмжийн (тухайлбар экскаватор г.м) 
- байнгын таслах, залгах үйлдэл гүйцэтгэгч 

 
1 Ангилал  
 
Таслууруудыг дараах үндсэн шинжээр нь ангилна. Үүнд:  
 
1.1 Суурилуулах байдлаар нь:  

- дотор байрлуулах таслуур;  
- ил байрлуулах таслуур;  
- иж бүрэн хуваарилах байгууламжид байрлуулах таслуур;  

 
1.2 Ажиллах зарчмаар нь:  

- тосон таслуур (дотор бакат болон тосны бага эзэлхүүнтэй гэж хуваана.) 
- хйин таслуур (агаарын болон элегазан таслуурууд багтана. ) 
- цахилгаан соронзон таслуур;  
- вакуум таслуур;  

 
1.3 Таслуурын туйлын хийцээр нь:  

- гурван  туйлт хийцтэй (гурван туйл нь нэг ерөнхий бүрхүүлтэй байх юмуу нэг 
ерөнхий суурин дээр суурилагдсан байна.) 

- нэг туйлт хийцтэй (туйл бүр нь тусдаа суурьтай) 
 
1.4 Туйл хоорондын хамаарлаар нь:  

- туйл хоорондын хамааралгүй таслуур (туйл бүр нь өөрийн дамжлага, 
үлээлтийн клапантай г.м....) 

- туйл хоорондын хамааралтай таслуур (гурван туйл нь нэг ерөнхий 
дамжлагатай, нэг ерөнхий үлээлтийн клапантай г.м...) 

 
1.5 Залгах явцад ашиглагдах энергийн төрлөөс нь хамааруулан дамжлагаар нь:  

- шууд хамааралтай хөдөлгүүрийн дамжлага бүхий таслуур;  
- шууд хамааралгүй хөдөлгүүрийн дамжлага бүхий таслуур;  
- инерцийн дамжлага бүхий таслуур;  
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- шахуурган дамжлага бүхий таслуур;  
- пүршэн дамжлага бүхий таслуур.  

 
2 Таслуурын үндсэн үзүүлэлтүүд  
 
2.1 Таслуурын тогтоогдсон үзүүлэлтүүдэд дараах зүйл орно. Үүнд:  

- таслуурын тогтоогдсон хүчдэл –Uтогт; 
- таслуурын таслах тогтоогдсон гүйдэл Iтас, тогт; 
- хийн таслуур, шахуурган дамжлагын шахагдсан хийн тогтоогдсон даралт 

Ртогт; 
- таслуурын дамжлагын болон хоѐрдогч хэлхээний тогтоогдсон хүчдэл UII, тогт. 

 
3 Техникийн ерөнхий шаардлага  
 
3.1 Таслуурууд нь Олон улсын Цахилгаан Техникийн Хорооны (OУЦТХ-IEC) 
шаардлаганд нийцсэн ажлын зургаар үйлдвэрлэгдсэн байх ѐстой.  
 
3.2 Таслуурууд нь манай орны цаг уурын нөхцөлд ашиглахад зохицсон байхын 
зэрэгцээ далайн түвшнээс дээш 1000 хүртэл метрийн өндөрт суурилуулахаар 
зохион бүтээгдсэн байх шаардлагатай  
 
3.3 Таслуурын хийц тухайн цахилгаан сүлжээний саармаг цэгийн горимонд 
нийцсэн байх ѐстой. Тухайлбал  Uтогт=110 кВ хүчдэлтэй сүлжээ гүн газардуулсан 
нейтральтай ажилладаг.  
 
3.4 Урт хугацааны үргэлжлэх горимын үед дэх таслуурын эд ангиудын халаалт нь 
дараах  нөхцөлд зөвшөөрөгдөх хамгийн их температураас хэтрэх ѐсгүй. Үүнд:  

- үндсэн хэлхээнд хэвийн гүйдэл гүйж байх үед  
- урт хугацааны үргэлжлэх горимонд ажиллахад зориулагдсан цахилгаан 

соронзоны ороомгуудын гаралт дээр 1.1 Uтогт хүчдэлтэй байх үед  
- дамжлагын их гүйдлийн таслагч ороомгийн хувьд түүний таслах гүйдэл 

хамгийн бага тавилд тавигдсан тохиолдолд дараах гүйдэл гүйж байх 
нөхцөлд:  

 хамгийн бага тавил нь 5А бол 5.5А гүйдэл 

 хамгийн бага тавил нь 10А бол 10А болон түүнээс их гүйдэл  
- Урт хугацааны үргэлжлэх горимонд ажиллахад зориулагдсан контакт, 

контакт болон бусад хоѐрдогч хэлхээний элементүүдийн хувьд 10А гүйдэл, 
бага хэрэглээтэй (0.5A хүртэл) элементүүдийн хувьд 1 А гүйдэл гүйж байх 
нөхцөлд 

 
3.6 Таслуурууд нь уг таслуурын таслах, залгах чадварын заасан парамертуудаас 
гажихгүйгээр дараах механик үйлдлүүдийг гүйцэтгэх ѐстой. Үүнд: заалт; таслалт; 
залгалт-таслалт (хоорондоо хугацааны барилттай болон барилтгүй); таслалт-
залгалт (дурын хугацаа барилттай); залгалт-таслалт-залгалт; 
 
3.7 Таслуур нь залгаатай байдалд доорх утга хүртэлх параметртэй богино 
залгааны гүйдлийн цахилгаан динамик болон дулааны үйлчлэлийг ямар нэгэн 
эвдрэл гэмтэлгүйгээр даах ѐстой.  
Үүнд:  

- хамгийн их цахилгаан динамик үйлчлэл тэсвэрлэх гүйдэл дI нь 2,55 Iт,тогт-тай 

тэнцүү байх;  
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- үелсэн байгуулагчийн  анхдагч утга Ia,ү нь Iтогт гүйдэлтэй тэнцүү байх; 
- дулааны тэсвэрлэх гүйдлийн (Iт) дундаж квадрат утга нь Iтас,тогт гүйдлийн 

утгаас багагүй байх;  
- богино залгааны гүйдлийн үргэлжлэх хугацаа tб,з нь 
        Uтогт> 330 кВ хүчдэлтэй таслуурын хувьд 1 буюу 2 сек 
        Uтогт< 220 кВ хүчдэлтэй таслуурын хувьд 1 буюу 3 сек  

 
3.8 Богино залгааны үед таслуурын таслах, залгах чадвар нь ОУЦТХ-ны 
стандартад заасан нөхцөл болон шинж чанаруудыг хангах ѐстой.  
 
3.9 Таслуурын хийцэд  тавигдах шаардлага  
 
3.9.1 Таслуурын хөдлөх хэсэгт болон зарим хуриуцлагатай үл хөдлөх хэсгүүдийн 
эрээсэн  холбоо нь өөрөө эргэж сулрахаас хамгаалагдсан байх хэрэгтэй.  
 
3.9.2 Байнгын тосолгоо шаардагдах үрэлдэгч хэсгүүд нь тосолгооны нүх сүв болон 
хэрэгсэлтэй байх.  
 
3.9.3 Гадаад орчны цаг уурын хүчин зүйлсийн үйлчлэлд автагдах металл 
хэсгүүдийu хамгаалах  давхаргаар бүрхэх хэрэгтэй. 
 
3.9.4 Таслуур нь газардуулгын утас болон хавчаарыг холбоход зориулагдсан  
контактын гаргалгатай байх хэрэгтэй. 
 
3.9.5 Таслуур  нь тасархай болон залгаатай байрлалыг харуулах  тусгай  заагчтай 
байх ѐстой.  
 
3.9.6 Ашиглалт угсралтын үед тохируулга хийгдлэх төхөөрөмжүүд нь тохируулга  
хийхэд чөлөөтэй тохиромжтой байрласан байх ѐстой.  
 
3.9.7 Таслуур болон дамжлагын удирдлага ба тэжээлийн цахилгаан  болон хийн 
элементүүдийн схем нь үзлэг, засварын үед ашиглахад  ойр газруудад байрласан 
байх хэрэгтэй.  
 
3.9.8 Таслуур нь орчны температурын бууралтын үед хэрэглэх халаагуурын 
сиситемтэй байх хэрэгтэй.  
 
3.9.9 Таслуурт түүний ажилласан тоог тоолох тоолуур тавих хэрэгтэй.  
 
3.9.10 Таслуур болон түүний дамжлагын хийц нь удирдлагын самбараас болон 
автоматикаас өгөх командаар таслах, залгах үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой 
хийгдэхээс гадна газар дээр нь шуурхай ажиллагааны ба шуурхай ажиллагааны 
бус таслалтыг гараар үйлдэх; шуурхай ажиллагааны бус залгалтыг тусгай хэрэгсэл 
ашиглан гараар залгах боломжтой байх ѐстой.  
 
3.9.11 Хийн таслуур нь дараах тоноглолтой байх ѐстой. Үүнд 

- таслуурын хийн даралтыг харуулах манометр;  
- даралт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доош буусан болон удирдлагын хэлхээ 

тасарсан тохиолдолд дохиолол өгөх реле;  
- таслуурын хийн ерөнхий хоолой дээр суурилагдсан хаалт;  
- таслуурт орох хийг цэвэрлэх шүүлтүүр;  
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- хийг гаргах болон савны  доод хэсэгт чийг гаргах төхөөрөмж;  
 
4 Иж бүрдэл  
4.1 Таслуурын иж бүрдэлд дараах зүйлс орно. Үүнд:  

- таслуурын төрлөөс хамааран дамжлага буюу хуваарилах шкаф;  
- нэг буюу бүлэг багаж төхөөрөмжийн сэлбэгийн иж бүрдэл;  
- засварын сэлбэгийн иж бүрдэл (хэрэглэгчийн захиалгаар). 

4.2 Таслуурын иж бүрдэлд дараах техникийн бичиг баримт орно. Үүнд:  
- таслуурын  паспорт;  
- даралтат савны техникийн бичиг баримт;  
- ашиглалтын  заавар;  
- сэлбэгийн хуудас.  

4.3 Дамжлагын иж бүрдэлд дараах зүйлс орно. Үүнд:  
- нэг юм уу бүлэг багаж төхөөрөмжийн сэлбэгийн иж бүрдэл; 
- засварын сэлбэгийн иж бүрдэл (хэрэглэгчийн захиалгаар); 

 
5 Аюулгүй шаардлага  
 
5.1 Таслуурын хийцэд тавигдах аюулгүй шаардлага нь ОУЦТХ-ны шаардлагатай 
нийцэх ѐстой.  
 
5.2 Таслуурын  ажиллагааны үед хүчдэл  дор орших гадна металл хэсгүүдэд  
анхааруулах бичиглэл, тэмдэг байх ѐстой.  
 
6 Тэмдэглэгээ  
 
6.1 Таслуур бүр нь дараах зүйлсийг заасан жижиг самбартай байх ѐстой. Үүнд:  

- үйлдвэрлэгчийн барааны тэмдэг; 
- бүтээгдэхүүний нэр; 
- таслуурын төрөл;  
- үйлдвэрлэлийн дугаар;  
- тогтоогдсон хүчдэл;  
- тогтоогдсон таслах гүйдэл;  
- хийн таслуурын хувьд шахагдсан хийн тогтоогдсон даралт таслуурын жин; 
- таслуурын жин; 
- таслуурын үйлдвэрлэгдсэн хугацаа;  
- олон улсын чанарын тэмдэглэгээ.  

 
6.2 Өөртөө суурилагдсан дамжлагатай таслуурын хувьд дараах зүйлсийг нэмж 
заасан байх хэрэгтэй. Үүнд:  

- дамжлагын элементүүдийн тогтоогдсон хүчдэл болон гүйдлийн  төрөл  
- шахуурган дамжлагын хувьд хийн тогтоогдсон даралт  

6.3 Самбар дээрх бичиглэл нь ашиглалтын явцад арилж баларахгүй бүдэгрэхгүй 
байх хэрэгтэй  
 
7 Үйлдвэрлэгчийн баталгаа  
 
7.1 Үйлдвэрлэгч нь энэхүү стандарт болон ОУЦТХ-ны  шаардлагад нийцүүлэн 
ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцлийг хангахуйц баталгааг гаргаж өгөх 
ѐстой.  
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7.2 Ашиглалтын батагааны хугацаа нь ашиглалтанд оруулснаас эхлэн 12 сарын 
турш үргэлжлэх ѐстой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТӨГСӨВ 
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Хавсралт 
 

Нэр томъёо Тодорхойлолт 
 

Таслуурын тогтоогдсон хүчдэл Uтогт Цахилгаан сүлжээний фаз хоорондын 
тогтоогдсон хүчдэлтэй тэнцүү таслуурын 
ажиллахад зориулагдсан туйл хоорондын 
хүчдэлийн үйлчлэх утга 

Таслуурын тогтоогдсон гүйдэл Iтогт Таслуурын хэсгүүдийн үргэлжилсэн 
горимын халалтын нөхцлөөр тооцоологдсон 
хамгийн их зөвшөөрөгдөх ачааллын гүйдэл  

Таслуурын тогтоогдсон таслах 
гүйдэл-Iт,тогт 

Таслуурын таслах, залгах чадварын заасан 
нөхцөлд таслуур таслах үеийн 
контактуудын салах мөчид дэх таслуурын 
ажиллахаар тооцоологдсон хамгийн их 
гүйдэл  

Хийн таслуур болон шахуурган 
дамжлагын тогтоогдсон даралт Ртогт 

Таслуур ажиллахаар тооцоологдсон 
шахагдсан хийн нэмэлт даралт 
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