


ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 2 

 

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ЗАСВАР ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХУУДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засвар 

өөрч-

лөлт 

Хугацаа Товч тайлбар 

Зас-0 2015.02.27 

ӨХТТ -өөс боловсруулан УБЦТС ХК-ийн Техникийн 

Зөвлөлийн Хурлын 2015 оны 02 дүгээр сарын 27-ны 

өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлав. 

Зас-1 ............... 

....–ийн санаачлагаар ....-р заалтуудад өөрчлөлт оруулж, 

....-р зааалтуудыг нэмж оруулсаныг Техникийн 

Зөвлөлийн Хурлын ....оны ... дүгээр сарын ...-ны өдрийн 

хуралдаанаар хэлэлцэж батлав. 

      

      

      

      



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 3 

 

 

 

Өмнөх үг 

Стандарчлалын зорилго, үндсэн зарчмуудыг Олон Улсын цахилгаан 

техникийн Комиссын IEC (МЭК) 60 цувралаас авсан.  Цаашид УБЦТСТӨХК-

ийн кабель шугамын угсралт, ашиглалтанд  энэхүү стандартыг  мөрдлөгө 

болгоно.  

 Энэхүү байгууллагын стандарт нь (цаашид Стандарт гэнэ) зүймэл 

полиэтилен тусгаарлагатай хүчний кабелийг 10,20-35 кВ-ын 50Гц-ын хувьсах 

гүйдлийн газардуулагдсан болон тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй сүлжээнд 

ашиглах нөхцлийг тодорхойлох арга барил юм. 

Энэхүү Стандарт нь зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай хүчний 

кабелийг янз бүрийн тоноглол, янз бүрийн технологи ашиглаж байгаа  35 кВ 

хүртэл хүчдлийн түвшний цахилгаан дамжуулах шугамд сүлжээнд ашиглах 

нөхцлийг тогтоох арга барилыг тодорхойлоно 

   

Энхүү стандартыг  зураг төслийн байгууллага, 35кВ хүртэлх кабель шугам 

ашиглаж байгаа түгээх сүлжээний компаниудын ИТА нарт зориулав. 
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1.Хэрэглэх хүрээ 

 

Энэхүү стандарт  <<10кВ болон түүнээс дээш хүчдлийн түвшинд зүймэл 

полиэтилен тусгаарлагатай (ЗПЭТ) кабелийг хэрэглэх аргачлалын заавар>>  

(цаашид – Заавар гэнэ) нь XLPE (цаашид зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай  

гэнэ)  кабелийг түгээх сүлжээнд хэрэглэх нөхцлийг тодорхойлох 

зөвлөмжүүдийг агуулна. 

Энэ стандарт нь мөрдөгдөж байгаа стандарт, бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгчийн 

техникийн нөхцөл, шаардлагын  дагуу төрөл бүрийн бүтээцээр, цувралаар 

үйлдвэрлэгдэж байгаа зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабелийг хэрэглэх 

нөхцлийг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. 

Энэхүү стандартад тусгагдсан хэм хэмжээ,  шаардлагуудыг 10-35кВ-ын 

кабель шугамын зураг төсөл, угсралтын ажлыг хийхэд мөрдлөгө болгож 

ажиллах ёстой. 

Энэхүү “ЗПЭТ ХК” ТШТ батлагдсанаар 2010 оны 1-р сарын 25 ны өдөр 

батлагдсан ‘Өндөр нам хүчдэлийн хүчний кабель” ТШТ ны 5-р бүлэг болон 

ЗПЭТ тусгаарлагай хүчний кабелийн тухай заалтуудыг хүчингүйд тооцно. 

 

1. Хууль эрх зүйн үндэслэлүүд 

ГОСТР 1,4-2004 ОХУ-ын стандартчилал. Байгууллагын стандарт. 

Ерөнхий зүйл. 2004 12.30 №154-хууд 

СТО56947007-29,060,20,020-2009 стандарт 

Цахилгаан байгууламжийн дүрэм  

Цахилгаан байгууламжийн угсралтын норм ба дүрэм 

Хүчний кабелиуд нь бүтээц, техникийн шинж чанар , ашиглалтын  

үзүүлэлтээрээ энэхүү техникийн шаардлагуудыг хангахын зэрэгцээ дараахь 
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олон улсын цахилгаан техникийн стандартуудад заасан шаардлагад нийцэж 

байх ёстой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анхааруулга: ОХУ-д үйлдвэрлэсэн ЗПЭТ –тай кабелийг ТУ16К71-335-2004 

дагуу үйлдвэрлэгдсэн байна харин БНХАУ үйлдвэрлэгдсэн кабелиуд нь 

IEС60502-1997 стандарттай дүйцсэн  хятадын GB12706-91   стандартын 

дагуу үйлдвэрлэгдсэн байж болно. Гэхдээ  БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 

кабелийг GB 12706-91  ийн  A.B буюу 1 –р ангилалын кабелийг  УБЦТС 

ТӨХК –д хэрэглэхийг хориглоно. Мөн поливинилхлориды( 

PVC) гадна бүрээстэй 6-35 кВ ын кабелийг хэрэглэхийг хориглоно. 

Тодорхойлолт 

/Стандарт 

дугаар/ 

Гарчиг 

IEC 60060 Өндөр хүчдлийн туршилт 

IEC 60121 Халалтанд тэсвэртэй хөнгөн цагаан дамжуулагчтай 

цахилгааны утас 

IEC 60228 Кабелийн тусгаарлага 

IEC 60230 Кабель болон тоноглолын импульсын туршилт 

IEC 60287 Кабелийн гүйдлийн тооцоо 

IEC 60391 Тусгаарлагын тэмдэглэгээ 

IEC 60446 Хүн ба тоноглолын аюулгүй ажиллах дүрэм, таних 

тэмдэг тэмдэглэгээ. Дамжуулагчийг өнгө ба дугаараар 

таних 

IEC 60502 1кВ-оос 35кВ хүртлэх хүчдэлд тохирсон тусгаарлага 

бүхий кабель 

IEC 60540 Кабелийн тусгаарлага болон щитний туршилт 

IEC 60811 Кабелийн тусгаарлага болон монтажлах материалын 

туршилт 

TS-GN-01 Техникийн ерөнхий үзүүлэлт 

GB12706-91     

НD 620S1(2)  

HD 605 52 (3)  
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3. Нэршил, тодорхойлолт, товчилсон үгнүүд  

3.1 Нэршил ба тодорхойлолт 

Энэхүү стандартад дараахь нэршлүүд холбогдох тайлбартайгаа орсон. 

3.1.1 газардуулах байгууламж: Газардуулга ба газардуулгын утсын 

цогц нийлбэр 

3.1.2 газардуулгын утас: газардуулгыг газардуулж байгаа цэгтэй 

холбосон утас 

3.1.3 экрантай кабель: үндсэн судал нь бүхэлдээ эсвэл хэсэгчислэн 

экрантай эсвэл нийтээрэээ экрантай кабель 

3.1.4 судал нь тусдаа экрантай кабель: олон судалтай, судал бүр нь 

тусгаарлагын дээгүүрээ экрантай кабель 

3.1.5 хүчний кабель: цахилгааны, том чадлын эрчим хүч дамжуулах 

зориулалттай хүчний кабель 

3.1.6 цахилгааны кабель: газарт болон усанд доор хийх зориулалттай 

нэг болон түүнээс олон тусгаарлагдсан судалтай, металл болон металл биш 

бүрээстэй, түүний дээгүүр угсралтын нөхцлөөс шалтгаалсан тохирох 

хамгаалалт бүрхэвчтэй кабелийн бүтээгдхүүн 

Хэвийн хүчдэл  Uo кВ  

кВ 1-р ангилал 2-р ангилал 

6 3,6 6 

10 6 8.7 

15 8,7 12 

20 12 18 

35 21 26 
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3.1.7 кабелийн хуяг: металл туузан, нэг юмуу эсвэл нилээн хэдэн 

металл утсаар ороож кабелийг гадны механик болон цахилгааны 

нөлөөллөөс, (хэрэв хэд хэдэн утсаар ороож хамгаалсан бол) сунгаж татахад 

үүсэх нөлөөллөөс хамгаалсан хамгаалалт 

3.1.8 цахилгаан дамжуулах кабель шугам: цахилгаан эрчим хүчийг 

дамжуулах зориулалттай хоорондоо сэлгэн залгах төхөөрөмжөөр биш 

холболтын, зогсоох,  төгсгөлийн муфт, тусгай бэхэлгээнүүдээр холбогдсон 

цахилгааны шугам.  

3.1.9 кабелийн байгууламж: Кабель татах, байрлуулах байгууламж. 

Кабелийн байгууламжинд – кабелийн хонгил, кабелийн суваг, кабелийн 

блок, нүх, давхар шал, давхарууд, кабелийн хорго, гүүрэн байгууламж, 

гудамлаг зэрэг орно 

3.1.10 кабелийн хонгил: Кабель шугам, холболтуудыг байрлуулах 

тулгуур тавиуруудтай, дагуудаа чөлөөтэй нэвтэрч кабельд засвар үйлчилгээ 

үзлэг хийх боломжит гудамтай хаалттай байгууламж,  

3.1.11 кабелийн суваг: Кабель шугам, холболтуудыг байрлуулах 

хөрсөн доор гүнзгийлж гаргасан шуудуу, шал, хаалтны доор байрлуулсан 

суваг, кабелийн үзлэг үйлчилгээг хийхэд заавал нээж байж хийх 

шаардлагатай байгууламж 

3.1.12 кабелийн нүх: кабель шугам байрлуулсан босоо гүнзгий 

байрлалтай, тусгайлан хийсэн шат хашлагатай,  дээрээ нээлхий, тагтай 

байгууламж 

3.1.13 кабелийн давхар: Барилгын шал болон хаалт, хашилтаар 

кабелийн байгууламжинд зориулан тусгаарласан хэсэг. Шалнаас хаалт 

хашилт хүртэл 1,8м-ээс багагүй зайтай байна. 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 10 

 

 

3.1.14 кабелийн блок: Кабель сүвлэх яндан хоолой, сувгуудтай түүнд 

хамаарагдах худагтай кабелийн байгууламж 

3.1.15 кабелийн арматур: Кабелийн холболт, салбарлалт, төгсгөлийн 

муфтанд зориулсан юмуу эсвэл кабель шугамын бэхэлгээнд зориулсан 

бүтээц 

3.1.16 кабелийн хорго: Кабелийн муфт болон кабелийг  блок руу 

сүвлэхэд зориу-лагдсан авдаг төмөр бетон тагтай газар доорхи байгууламж.  

Түүн рүү ороход зориулагдсан нээлхийтэй бол кабелийн худаг гэж нэрлэнэ.  

3.1.17 кабелийн гүүрэн байгууламж: Газар дээр болон газрын дээр  

байрласан хэвтээ болон налуу байрлалтай үргэлжилсэн нээлттэй 

байгууламж, нэвтэрч болох болон болохгүйгээр бүтээгдсэн байж болно.  

3.1.18 кабелийн гудамлаг: газар дээр болон газрын дээр байрласан 

хэвтээ болон налуу байрлалтай үргэлжилсэн хаалттай байгууламж. 

3.1.19 богино залгаа: цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тухайн цэг рүү 

гүйж байгаа гүйдэл нь хэвийн горимоор ажиллах гүйдлээс эрс ихсэх залгаа 

3.1.20 сэлгэн залгалтын хэт хүчдэл ( дотоод): хэвийн (шуурхай ) 

сэлгэн залгалтын үед юмуу ачаалал өөрчлөгдөх, эсвэл аваарь (газардах, 

богино залгаа үүсэх) үед үүсэх хэт хүчдэл 

3.1.21 лотки: кабель хийх зориулалттай нээлттэй байгууламж. 

Механик гэмт-лээс хамгаалах зориулалт байхгүй, шатдаггүй материалаар 

торон, цул, нүхтэй хийгдсэн байж болно. 

3.1.22 кабель шугамын хэт ачаалал: хэвийн болон аваарын горимд 

удаан хугацаанд байж болох хэвийн гүйдлийн хэмжээг давсан ачаалал 

3.1.23 хэт хүчдэл: фазын урт хугацааны турш байж болох ажлын 

хүчдлийн далайцаас давсан бүх төрлийн хэтрэлтүүд 
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3.1.24 хэт хүчдлээс хамгаалах хамгаалалтын систем: цахилгаан 

тоног төхөөрөмжинд хэт хүчдэлийн нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг багасгах 

зориулалттай арга хэмжээ, техник хэрэгсэл (газардуулах байгууламж, 

хамгаалах хэрэгсэл)-ийн цогц нийлбэр 

3.1.25 кабель шугамын ачаалал (удаан хугацаанд байж болох) : 

кабель шугам баталгаат хугацаандаа ашиглагдах хэвийн горимиийн хамгийн 

их байн-гын ачаалал 

3.1.26 тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй  шугам сүлжээ: Өндөр 

эсэргүүцэлтэй хэмжих хэрэгсэл болон хамгаалалт, дохиоллын системийг 

оруулахгүйгээр  саармаг цэг нь  газартай холбогдоогүй шугам сүлжээ. 

Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй сүлжээнд мөн нум унтраах  ороомогоор  дам-

жиж газардуулсан компенсацалсан аармаг цэгтэй сүлжээг оруулдаг. 

Орооомгийн индукцийн нөлөөлөл нь нэг фазын газардлага гарах үед 

багтаамжийн гүйдлийг компенсацлах боломжтой байна.   

3.1.27 Полиэтилен — Этилений термопластик полимер.  Урт моле- 

култай CH2—CH2—CH2—CH2—…, нэгдлийн  органик холбоосуд. Энд 

   «—»  Нүүрс төрөгчийн атомын ковалент холбоог үзүүлж байна. 

  Хамгийн түгээмэл хэлбэр нь пластмасса
[1]

. 

Химийн шинж чанар: хүйтэнд тэсвэртэй. Тусгаарлагач, цохилтонд  

тэсвэртэй, 80—120°С халалтанд зөөлөрдөг.  

3.1.28 Зүймэл  полиэтилен (PE-X или XLPE, ПЭ-С) —хөндлөн  

бэхлэгдсэн (зүйсэн) молекултай этилений полимер  (PE — PolyEthylene, X — 

Cross-linked). 

3.1.29 Поливинилхлорид- (ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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 хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит,  луковил, 

хелвик, норвик и др.) — өнгөгүй тунгалаг пластмасса, винилхлоридын 

термопластик полимер. Агаарт шатдаггүй,  хүйтэнд тэсвэргүй  (−15 °C) . 

Халалтанд тэсвэртэй чанар : +65 °C.   Химийн томьёо: [-CH2-CHCl-]. Олон 

улсын тэмдэглэгээ — PVC. 

 

3.2 Товчилсон үгнүүд 

Энэхүү стандартад дараах товчлол тэмдэглэлийг хэрэглэсэн. 

БЗ- богино залгаа 

КШ- кабель шугам 

НУО – нум унтраах ороомог 

НФГ- нэг фазын газардлага 

ОПН- шугаман бус хэт хүчдэл хязгаарлагч 

ЗТА- зураг төслийн ажил 

ТН- техникийн нөхцөл 

Uном- хэвийн хүчдэл 

Dг- кабелийн гадуур диаметр 

ЗПЭТ- зүймэл полиэтилен тусгаарлага 

МЭК- Олон улсын цахилгаан техникийн комисс- ОУЦТК 

ГДС-гүйдэл дамжуулах судал 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
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4. Зүймэл Полиэтилен Тусгаарлагатай  кабелийг  

хэрэглэх ерөнхий нөхцөл 

4.1 Кабелийн бүтээцийн онцлог 

4.1.1 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай хүчний кабель нь 50 Гц-ын 

давтамжтай, 10-35 кВ-ын газардуулсан болон тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй 

сүлжээний байран тоног төхөөрөмжинд цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах 

түгээх зориулалтаар хэрэглэгдэнэ.  

Кабель нь бүтээц, техникийн үзүүлэлт, ашиглалтын шинж чанараараа << 

04-35 кВ-ын хүчний кабель. Бий болгох нөхцлүүд, хэм хэмжээ ба 

шаардлагууд >> стандартыг  хангасан, кабелийн үйлдвэрийн техникийн 

нөхцөлд тохирсон байх ёстой. 

Компанийн сүлжээнд холбогдох  ЗПЭТ кабелийг IEC (МЭК) 60502-2.4.1.2 

стандартын шаардлагад нийцүүлсэн ТУ 16.К71-335-2004 ТУ16.К71-359-2005 

ба ТУ3530-001-42747015-2005 гэсэн техникийн нөхцөл шаардлагын дагуу 

үйлдвэрлэсэн байна.  

4.1.2 Кабель шугамын  сүлжээнд ЗПЭТ-тэй нэг ба 3 судалтай (3-н нэг 

судалтай ЗПЭТ кабелийг эрчилж нэгдсэн бүрээс хийгээгүй болон гурван 

судалтай нэгдсэн металл  экран ба гадна бүрээстэй мөн  хамгаалалтын 

хуягтай)- кабелиудыг хэрэглэнэ.  

4.1.3 Зүймэл полиэтилэн тусгаарлагатай кабелийн сүүлийн үеийн 

бүтээцийн загварууд нь гүйдэл дамжуулах хэсэг болон металл экраны хэсгээр 

чийг нэвтрүүлэхгүй, битүүмжлэх элементтэй хийгдэж байгаагаараа 

онцлогтой. Тийм кабелиуд нь ус шингээх туузан ороодос юмуу гүйдэл 

дамжуулах судал , металл экран хоёрын завсарт хийсэн ус шингээх нунтаг 

хэлбэрээр хийгдсэн усны хамгаалалттай. 
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10-35 кВ-ын хүчдлийн нэг судалтай кабелийн бүтээцийн жишээ зургийг 

зур-1-т харуулав. 

 
 

Зур-1. 10-35 кВ-ын хүчдлийн нэг судалт кабелийн бүтээц 

1.Чигжмэл олон утаст  хөнгөн цагаан болон зэс  гүйдэл дамжуулах судал (ГДС) 

2.ГДС-ын экран (шахмал хагас дамжуулагчийн зүймэл полиэтилэн давхарга) 

3.Кабелийн тусгаарлага (зүймэл полиэтилен) 

4.Тусгаарлагын экран (шахмал хагас дамжуулагчийн зүймэл полиэтилэн давхарга) 

5.Цахилгаан дамжуулах цаасан давхрага юмуу цахилгаан дамжуулах  ус шингээх 

тууз(г) 

6.Гадуураа зэс туузааар ороогдсон 16, 25, 35 мм2 хөндөн огтлолтой зэс утсан экран  

7.Кабелийн цаас болон резинжүүлсэн даавуугаар хийсэн тусгаарлах давхрага 

8.Полимер тууз 

9.Бүрээс – сайжруулсан хатуулагтай полиэтилен (П), нэмэгдүүлсэн өргөнтэй 

полиэтилен бүрээс (Пу) , поливинилхлорид пластикат (В), галд өндөржүүлсэн 

тэсвэртэй пластикат (Внг-LS), галоген агуулаагүй, бууралттай шатамхай чанарын 

үзүүлэлттэй полимер (Пнг-HF) 

 

4.1.4 Кабелийн тусгаарлагын хэвийн зузааны хэмжээ ЗПЭТ кабелийн 

зориулалтын хүчдлээс хамаарна.  

4.2 Хэрэглэх ерөнхий нөхцөлүүд 

4.2.1 Зүймэл политэлен тусгаарлагатай кабель нь үйлдвэрлэлд орохдоо 

бүтээц, техникийн шинж чанар, ашиглалтын үзүүлэлтүүдээрээ норматив-

техникийн бичиг баримтын шаардлагыг хангасан байхаас гадна кабелийн 

бүтээгдхүүн үйлдвэрлэгчийн техникийн нөхцлийг хангасан байна. 
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4.2.2  ЗПЭТ кабелийг түгээх сүлжээнд дараахь тохиолдлуудад хэрэглэж 

байвал зохистой: 

 Том чадал дамжуулах зорилгоор 

 Кабель шугамын найдвартай байдлыг өндөржүүлэх зорилгоор 

 Өндөржилтийн янз бүрийн түвшинд кабелийн трасс гарахаар байгаа 

бол 

 Галын болон байгаль орчны хамгааллын өндөр найдваржилтын 

түвшинг хангах зорилгоор 

4.2.3 Нэг судалтай ПвП, АПвП, Пв Пу ба АПв Пу маркийн кабель болон 

түүнтэй дүйцэх  үзүүлэлттэй бусад орны кабелийг хөрсний идэмхий чанарын 

идэвхжлийн түвшингээс хамааралгүй угсарч болно. Дээр дурдсан кабелиудыг 

зураг төсөвт тусгагдсан бол галын аюулгүй байдлын нэмэлт арга хэмжээг 

авсан нөхцөлд агаарт өлгөж, кабелийн байгуламжинд хийж хэрэглэж болно. 

Дээр дурдагдсан кабелийн маркууд <<г>> ,<<2г>> түүнтэй дүйцэх бусад 

орны индекстэй байвал механик гэмтлээс хамгаалсан арга хэмжээг авсан 

нөхцөлд газарт булах, хөлөг онгоц явдаггүй газарт усан доор хэрэглэж болно. 

4.2.4 ЗПЭТ-тэй Пв Пу ба АПв Пу маркийн болон түүнтэй дүйцэх бусад орны 

кабелийг  трассын хүндрэлтэй нөхцөлд тухайлбал: 

 30дээш өнцөгтэй эргэлтүүд 4 болон түүнээс олон  байвал 

 20м-с илүү урттай яндан хоолойд 4 ба түүнээс олон хийх сүвэлгээтэй 

 40 м ба түүнээс илүү урттай яндан хоолойгоор 2 ба түүнээс олон удаа 

сүвлэх 

4.2.5 ПвВ, АПвВ, ПвВнг,  АПвВнг, ПвВнг-LS,  АПвВнг-LS, ПвВнг-HF,  

АПвВнг-HF, маркийн болон  түүнтэй дүйцэх үзүүлэлттэй бусад орны 

кабелиуд нь хуурай хөрсөнд хийх зориулалттай. 
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4.2.6 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай ПвВнг-LS,  АПвВнг-LS, 

ПвВнг-HF,  АПвВнг-HF маркийн болон түүнтэй дүйцэх үзүүлэлттэй бусад 

орны кабелиуд нь агаарт, гал гарах үед утааны нягтралд тавих өндөржүүлсэн 

шаардлагатай нөхцөлд багцалж кабелийн байгууламжинд хийхэд 

зориулагдсан. 

4.2.7 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай ПвВнг-HF,  АПвВнг-HF 

маркийн болон  түүнтэй дүйцэх үзүүлэлттэй бусад орны кабелиудийг 

идэмхий хийний нөлөөллийг хязгаарлах өндөржүүлсэн шаардлага тавигдсан 

нөхцөлд хэрэглэнэ. 

4.2.8 ЗПЭТ кабелийг тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй,  тасралттай нум 

үүссэнээс өндөр давтамжийн хэт хүчдэл кабелийн тусгаарлаганд удаан 

хугацаанд нөлөөлөх боломжтой  сүлжээнд нэг фазын газардлаганд шугам 

тасардаг хамгаалалттай нөхцөлд хэрэглэх нь зүйтэй.  

  Нэг фазын газардлагыг таслахгүй байх нь  тусгаарлага олон газраар 

нэвт цохигдож кабелийг хэд хэдэн газар их хэмжээгээр солих шаардлага 

гарах магадлалыг ихэсгэнэ.  

4.2.9 ЗПЭТ кабелийг газардуулсан саармаг цэгтэй кабелийн сүлжээнд 

газартай богино залгаа болсон нөхцөлд тасардаг реле хамгаалалттайгаар 

тавих нь зүйтэй. 

4.2.10  Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай  кабель хэрэглэх үед 

резисторын хэвийн хэмжээ нь газартай богино залгаа болох үед тухайн цэгт 

гүйж байгаа гүйдэл кабель шугамын хамгийн том хэрэглэгчийн фазын 

гүйдэлтэй тэнцэх нөхцлөөр авагдсан байна. 

4.2.11 ЗПЭТ кабелийг нэг фазын газардлага гарсан үед  доор дурдсан 

арга  хэмжээнүүд авагдсан бол хэрэглэж болно. 

 Өндөр давтамжийн хэт хүчдлийг бууруулсан 
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 Сүлжээний шилжилтийн болон тогтсон горимд үйлдвэрийн 

давтамжтай хэт хүчдэл тусгаарлагат нөлөөлөх хугацааг хамгийн ихээр 

хязгаарласан нөхцөлд 

4.2.12  Сүлжээний тухайн горимд таарсан кабелийн бүтээцийг зураг 

төсөл хийгдэж байх явцад МЭК-ийн гаргасан аргачлал, стандарт, шаардлагад 

нийцүүлж сонгоно. 

 

4.3 Кабелийн үндсэн физик-механик шинж чанарууд 

4.3.1 Гүйдэл дамжуулах судлын удаан хугацаанд зөвшөөрч болох 

температур 90С 

4.3.2 Кабель угсрах болон татах үеийн нугаралтын зөвшөөрөгдөх 

радиус 15Dг багагүй 

4.3.3  Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабелийн физик- механик шинж 

чанаруудыг хүснэгт -1 –д үзүүлэв. 
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Хүснэгт-1- ЗПЭТ-тэй кабелийн үндсэн техникийн болон ашиглалтын 

үзүүлэлтүүд 

Үзүүлэлтүүд Тоо 

хэмжээ 

Хэвийн хүчдэл Uном, кВ 10, 20, 35 

Ашиглалтын үеийн орчны температурС 

 ПвВ, АПвВ (түүнтэй дүйцэх бусад орны кабелийн) 

 ПвВнг-LS,  АПвВнг-LS(түүнтэй дүйцэх бусад орны 

кабелийн) 

 ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу (түүнтэй дүйцэх бусад 

орны кабелийн) 

 

+50 --  -50 

 

+50 --  -40 

 

+50 --  -60 

Агаарын харьцангуй чийгшил (+35C хүртэл температурт 

)% 

98 

Аваарын болон хэт ачааллын горимд ГДС-ийн халах 

хамгийн дээд температурС 

+130 

ГДС-ын шатахгүй байх нөхцлийн халалтын хязгаарын тем-

пературС 

БЗ-ын үед экраны халалтын температурын хамгийг дээд 

утга.С 

400 (4сек 

хүртэл) 

 

350 

БЗ-ын үед ГДС – ын хамгийн их халах температур С 250 

Угсралтын үед нугалж болох хамгийн бага радиус
* 

15D (гадуур) 

Тайлбар: 
* 
Тусгай хэв ашиглаж байгаа нөхцөлд хамгийн бага радиусыг 7,5 Dг 

болгохыг   зөвшөөрнө 

 

4.4 Кабелийн цахилгаан шинж чанарын үзүүлэлтүүд 

4.4.1 Кабелийн цахилгаан шинж чанарын үзүүлэлтүүд түүн дундаа 

удаан хугацаанд зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ, БЗ-ын гүйдлийн 

хэмжээнүүд нь ГДС-ын хөндлөн огтлолын талбайн хэмжээс нэг бүрд 

үйлдвэрлэгчийн ТУ- техникийн нөхцөл шаардлагад заагдсан байх ёстой. 

4.4.2 ГДС-ын тооцооны эсэргүүцэл болон багтаамжийг хүснэгт 2 ба 3-

т үзүүлэв 
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Хүснэгт-2  Нэг судалт кабелийн цахилгааны үзүүлэлтүүд 

 

ГДС-ын хөндлөн огтлол 

мм2 

ГДС-ын эсэргүүцэл. Тогтмол гүйдэл 20С-

д , Ом/км 

        Багтаамж 

мкФ/км 

Хөнгөн цагаан зэс 
50 0,387 0,641 0,23 

70 0,268 0,443 0,26 

95 0,193 0,320 0,29 

120 0,153 0,253 0,31 

150 0,124 0,206 0,34 

185 0,0991 0,164 0,37 

240 0,0754 0,125 0,41 

300 0,0601 0,100 0,45 

400 0,0470 0,0778 0,5 

500 0,0366 0,0605 0,55 

630 0,0280 0,0464 0,61 

800 0,0221 0,0367 0,68 

Хүснэгт-3 Хувьсах гүйдэл, 90С –ийн температурт кабелийг гурвалжингаар 

болон хавтгай тэнхлэгт  диаметртэй нь тэнцүү зайтай угсарсан үеийн гүйдэл 

дамжуулах судлын эсэргүүцэл 

ГДС –н 

хөндлөн 

огтлол 

мм2 

Идэвхитэй эсэргүүцэл. хувьсах 

гүйдэл, 90C температур  Ом/км 

Индукцийн эсэргүүцэл 

Ом/км 

Зэс судал Хөнгөн цагаан 

судал 

Гурвалжи

н угсралт 

() 

Хавтгайтэнхлэ

гт угсарсан үед 

(…) 

() (…) () (…) () (…) 
50 0,494 0,494 0,822 0,822 0,126 0,184 

70 0,342 0,342 0,568 0,568 0,119 0,177 

95 0,247 0,246 0,411 0,411 0,112 0,170 

120 0,196 0,1968 0,325 0,325 0,108 0,166 

150 0,159 0,159 0,265 0,265 0,106 0,164 

185 0,128 0,127 0,211 0,211 0,103 0,161 

240 0,0981 0,0973 0,161 0,161 0,0987 0,157 

300 0,0791 0,0781 0,130 0,129 0,0959 0,154 

400 0,0633 0,0618 0,102 0,101 0,0928 0,151 

500 0,0510 0,0490 0,0804 0,0790 0,0897 0,148 

630 0,0417 0,0391 0,0639 0,0621 0,0867 0,145 

800 0,0329 0,0301 0,0505 0,0496 0,0832 0,142 
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4.4.3 Кабелийн нэг секундын БЗ-ын гүйдлийн зөвшөөрөгдөх утга хүснэгт-4- 

заасан хэмжээтэй харгалзаж байх ёстой.  

Хүснэгт-4  

Судлын хөндлөн 

огтлолын талбай мм2 

Кабелийн богино залгааны гүйдэл 

Зэс судал Хөнгөн цагаан судал 

50 7,15 4,7 

70 10,0 6,6 

95 13,6 8,9 

120 17,2 11,0 

150 21,5 14,2 

185 26,5 17,5 

240 34,3 22,7 

300 42,9 28,2 

400 57,2 37,6 

500 71,5 47 

630 93,1 59,2 

800 114,4 75,2 

 

4.4.4 Зэс экраны нэг секундын БЗ-ын гүйдлийн зөвшөөрөгдөх утга хүснэгт -

5-т заасан хэмжээнээс ихгүй байх ёстой   

Хүснэгт-5  

Зэс экраны хөндлөн огтлол Нэг секундын БЗ-ын гүйдэл,  кА 

16 3,3 

25 5,1 

35 7,1 

50 10,2 

70 14,3 

95 19,4 

 

Зэс экраны бусад хөндлөн огтлолын талбайд нэг секундын богино 

залгааны гүйдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг дараахь томьёогоор олно. 
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IБЗ = К * Sэкр;         (1) 

 

Энд:  

IБЗ –Зэс экранаар гүйх нэг секундын БЗ-н гүйдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ, 

кА; 

Sэкр – Зэс экраны хэвийн хөндлөн огтлол мм2; 

К– итгэлцүүр, 0,203кА/мм2 –тэй тэнцэнэ. 

 

4.4.5 1сек-с ялгаатай хугацаанд явагдах богино залгаанд БЗ-ын гүйдлийг 

олохдоо   хүснэгт 2-3 заасан өгөгдлийг залруулгын коэффициент К-р 

үржүүлж олно. К-г дараахь томьёогоор олно. 

К= 1/√t            (2) 

Энд : t – богино залгааны үргэлжлэх хугацаа 

ЗПЭТ кабелийн судал болон экранаар гүйх БЗ-ын утгыг 10 кВ-ын түвшинд 

зураг 2 ба 3-т дүрсэлсэн номограмын тусламжтай олж болно.   

4.4.6 Цахилгаан дамжуулах ганц  кабель шугамын  удаан  хугацаанд 

зөвшөөрөгдөх гүйдлийн утгыг  хөнгөн цагаан (зэс) ГДС-ын хөндлөн огтлол, 

хүчдлийн түвшин, угсралтын байдлаас  хамаарсан хамаарлаар нь  хавсралт А-

д үзүүлэв.  

Агаарт байгаа кабелийн удаан хугацааны турш зөвшөөрөгдөх гүйдлийн 

утга нь гадна температур 25°С байхаар авагдсан. 

Газарт булсан кабелийн удаан хугацааны турш зөвшөөрөгдөх гүйдлийн 

хэмжээ нь 0,7 м гүнд, 1,2 (К.м)/Вт  хөрсний дулааны хувийн эсэргүүцэлтэй, 

гадна орчны температур 15°С  байх үед тооцоологдсон 
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Зураг 2 - 10 кВ-ын зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабелийн судлаар гүйх 

БЗ-ын гүйдлийн утга

 

 

Зураг 3 – ЗПЭТ-тэй кабелийн зэс экранаар гүйх БЗ-ын гүйдлийн утга 
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4.5 Экраны газардуулгад тавигдах шаардлага 

4.5.1 Кабелийн экран нь шугамын 2 төгсгөлд хоёуланд нь 

газардуулагдсан байна. 

Газардуулгын утас нь БЗ-ын гүйдлийн халалтанд тэсвэртэй байна.   

4.5.2 Кабель шугамаас агаарын шугам руу шилжих хэсэг дээр агаарын 

шугамын тулгуурт газардуулгын байгууламж байхгүй нөхцөлд кабелийн 

(мачтан )муфтыг газардуулна. 

4.5.3 Агаарын шугамын кабель оруулгууд нь хоёр төгсгөлдөө аянгын 

хэт хүчдлээс хамгаалсан хамгаалах хэрэгсэлтэй байна. Хамгаалах хэрэгслийн 

газардуулгын хавчаар, кабелийн экран, кабелийн муфтны их биеүүд нь 

хоорондоо хамгийн богино замаар холбогдсон байна. Хэт хүчдлээс хамгаалах 

хэрэгслийн газардуулгын хавчуур нь газардуулагчтайгаа тусдаа утсаар 

холбогдсон байна. 

4.5.4   Кабелийн урт, схем горимоос шалтгаалан кабелийн экраныг  

газардуулах,  ОПН тавих, транспозиц хийх зэргийг зураг төслийн түвшинд 

тооцож тодорхойлно.  

4.6 Кабель нь 4,1-4,5 заасан ерөнхий нөхцөлүүдийг хангахаас гадна  

хавсралт ТУ-д заасан  техникийн шаардлагыг биелүүлж, хянах, шалгах 

аргуудаар хянагдаж туршигдсан байх ёстой. 

 

 

5. Кабелийг хэрэглэх цаг агаарын нөхцөл 

 

5.1 ЗПЭТ кабель нь цаг агаарын –У, УХЛ
1
  нөхцөлд таарч 

үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд ГОСТ 15150-69-ын 1 ба 2 ангиллын байгууламжинд 

мөн газарт, усанд хийгдэх зориулалттай 

                                                 
1
   У — сэрүүн уур амьсгал 

  ХЛ — хүйтэн уур амьсгал;  

  УХЛ — сэрүүн ба хүйтэн уур амьсгал 
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5.2 ЗПЭТ  кабелийг газар хөдлөлтын  хэмжээ MSK
2
 хэмжүүрээр  9 

баллаас хэтэрдэггүй газар хэрэглэх нь  зүйтэй 

5.3 Кабелийг агаарын чийгшил, хөрсний бүтэц, төрлөөс хамааруулан 

хязгаарласан хязгаарлалт байхгүй 

                     6. Кабелийг хэрэглэх схем-горимын нөхцөл 

 

6.1 Сүлжээний саармаг цэгийн газардуулгын горимд тавигдах 

шаардлага 

6.1.1.ЗПЭТ кабелийг үр дүнтэй хэрэглэх гол нөхцөл нь сүлжээний 

саармаг цэгийн газардуулгын горимыг зөв сонгох явдал юм. 

6.1.2 Багтаамжийн гүйдлийг компенсацлах зорилгоор  нум унтраах 

ороомгийг (компенсацлах  автомат системтэй байсан ч) хэрэглэх нь 

газардлага гарахад   олон газар бий болох гэмтлүүдийн асуудлыг 

шийдвэрлэхгүй. 

Саармаг цэгийг  НУО-р дамжуулан газардуулах нь хэрэглэгчийг 

таслахгүй нэг фазын газардлагыг  удаан байлгах   горимын магадлалыг бий 

болгодог.  

Нэг фазын ЗПЭТ  кабельд шугамын хүчдлийн үйлчлэл нь  тусгаарлага 

дахь цахилгаан соронзон орны дундаж хүчлэгийг нэмэгдүүлж  кабелийн урт,  

тусгаарлагын зузааны дагуу сул газруудаар трийнг
3
 үүсэх таатай нөхцлийг 

бий болгодог. Энэ нь ЗПЭТ-тэй кабелийн тусгаарлагын системд гэмтлийн 

хуримтлал,  цаашдын даамжрал үүсч үр дүнд нь саармаг цэгийг НУО-р 

дамжуулан газардуулсан сүлжээнд аваарын тасралтын тоо нэмэгддэг. 

                                                 
2
 MSK -12-баллын шатлалтай хуваарь. Медведева-Шпонхойера-Карника нэрээр нэрлэгдсэн.  MSK-64 нь СНиП 

II-7-81 «Газар хөдлөлтын бүс дэх барилгын норм дүрэм»-д хэрэглэгддэг. Одоогийн байдлаар  СНиП РК 2.03-
30-2006-д хэрэглэгдэж байна. 
3
Триинг- англи ‘tree’ мод гэдэг үгнээс үүсэлтэй полимер тусгаарлага дотор мод мэт салбарлан дотроо чийг 

болон бусад химийн элементээр дүүрдэг гэмтэл 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 25 

 

 

6.1.3 Компенсацалсан саармаг цэгтэй горимыг таслах үйлдэл хийдэг 

ажиллагааны шинэ зарчимтай реле хамгаалалтыг тавьсан нөхцөлд  хэрэглэх 

нь зүйтэй.  

6.1.4 Кабелийн сүлжээнд  зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай  кабелийг 

техник эдийн засгийн үр ашигтай ашиглах  байж болох горимын хувилбар нь  

сүлжээг бага эсэргүүцэлтэй резистор дамжуулан газардуулах горим юм. 

Саармаг цэгийг энэ аргаар газардуулах горимыг нэг фазын газардлага гарахад 

тухайн шугамыг баталгаатай түргэн таслаж чадах реле хамгаалалттай иж 

бүрнээр нь  ашиглана. 

Нэг фазын газардлагыг устгах үед таслагдаж болзошгүй сүлжээний 

хэсгийн нөөц тэжээлийг зайлшгүй хангасан байх шаардлагатай  

6.1.5 НФГ гарахад шугамыг таслах реле хамгаалалтын гүйдлийн тавил 

нь сонгосон резисторын номиналаар тодорхойлогдох бөгөөд 10 кВ-ын 

хүчдлийн түвшинд 150-200 А  байж болно. 

Реле хамгаалалт нь тухайн шугамд тавигдсан фаз хоорондын богино 

залгааны гүйдлийн хамгаалалтын нөөц шатлалын  тавилаас давсан хугацааны 

барилтай байх ёстой. 

6.1.6 Кабелийн газардуулга нь кабель шугамын эхлэл ба төгсгөлд нь 

хийгдсэн байх ёстой.   

 
Зураг 4 –Төгсгөлүүд дээрээ газардуулагдсан экрантай нэг фазын кабель 
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6.2  Хэт ачааллын ба БЗ-ын гүйдлээс хамгаалах шаардлагууд. 

6.2.1 Ихэнх тохиолдолд зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабелийг 

хэрэглэхээс өмнө экраны хэмжээг урьдчилан тооцоолох шаардлагатай байдаг 

6.2.2 ЗПЭТ-тэй нэг фазын кабелийг 3 фазын болгож багцлан хэрэглэж 

байгаа нөхцөлд экранаар гүйх гүйдлийн хэмжээг багасгах арга хэмжээ авах 

нь зүйтэй. 

6.2.3 Экранаар гүйж байгаа гүйдлийг багасгах үр дүнтэй арга нь экраны 

хэсэглэл ба/эсвэл экранд транспозиц хийх арга юм. 

6.2.4 Экраныг холбох, газардуулах схемыг сонгохдоо голчлон хэвийн 

симметр ачааллын горимд болон гадны БЗ-ын үед экранаар гүйх гүйдлийг 

багасгах  зориулалтаар сонгоно. 

6.2.5 Дотоод БЗ-ын гүйдлийг багасгах үр дүнтэй арга нь кабелийн 

фазуудын экраныг нэгтгэх  юмуу <<экран эрчлэх>> аргууд байна. 

6.2.6 Кабелийн дотоод БЗ- нь экраны халалтанд тэсвэртэй байх чадварт 

тавигдах шаардлагыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл нь бөгөөд учир нь: 

– Дотоод гэмтлийн тохиолдол бүрд экранаар гүйдэл гүйдэг бол гадна БЗ-

ын үед тодорхой тохиолдлуудад л гүйдэл гүйдэг  

– Цацраг хэлбэртэй кабель сүлжээнд гадна БЗ-ын гүйдэл гэж  эх үүсвэрт 

ойрхон дотоод гэмтэлтэй харьцуулахад бага гүйдэлтэй хэрэглэгчийн 

тусгаарлагын гэмтлийг авч үзнэ 

6.2.7 Хэрэв экраны хөндлөн огтлол Sэ нь гүйдлийн утга Iк –тай болон 

гүйдэл гүйх хугацаатай тохирохгүй бол экраны халалтанд тэсвэртай байдал 

нь кабелийн L урттай нилээд хэсэг газарт алдагдаж болно. Гадна БЗ-ын 

гүйдэлд транспозиц нь экранаар гүйж байгаа гүйдлийг мэдэгдэхүйц 

багасгадаг боловч экраныг хэсэг газар газардуулахгүй байх юмуу   экранд 

транспозиц хийх нь түүний хөндлөн огтлолыг бууруулах үндэслэл болохгүй.  
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Кабелийн экранд транспозиц,  хэсэглэсэн газардуулга хийсэн үед эдгээр 

арга хэмжээ нь  <<фаз-экран >> гэсэн дотоод гэмтлийн үед нөлөө үзүүлж 

чадахгүй. Энэ гэмтлийн үед БЗ-ын  Iк гүйдэл нь судлаас экран руу цаашлаад 

экраны газардуулгын байгууламж руу орно. 

Кабелийн эхлэл юмуу төгсгөлд гарсан БЗ-нь экранаар гүйдэл гүйлгэнэ. 

Цацраг хэлбэртэй сүлжээнд ачаалалд ойрхон байгаа БЗ  нь эх үүсвэрт ойрхон 

БЗ-наас бага гүйдэл үүсгэнэ.  

6.2.8 Кабелийн экраны хөндлөн огтлол, халалтанд тэсвэртэй байдлыг 

сонгохдоо БЗ-ын гүйдлийн хоёр утгаас хамгийн их утгыг авах хэрэгтэй. 

Кабель сүлжээнд янз БЗ ын янз бүрийн  төрөл байдгийг харгалзан үзэх нь 

зүйтэй: 

– Давхар богино залгаа К (1.1) 

– Нэг фазын богино залгаа К (1) 

– 2 фазын К (2) юмуу 3 фазын К (3) богино залгаа 

 

Тусгаарлагын <<гүйдэл дамжуулах судал-экран>> гэмтэлд  (зураг 5-6 хар) 

нэг фазын кабельд богино залгаа болох магадлал өндөрсөнө. 

 

 
Зураг 5- Экран нь хэсэгчлэн газардуулагдаагүй 

        кабелийн тусгаарлагын гэмтэл 

 

 

Зураг-6  Экран нь кабелийн 

төгсгөлүүдэд газардуулагдсан, 

транспозиц хийгдсэн кабелийн 

тусгаарлагын гэмтэл  
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6.2.9 Экраныг газардуулсан үед газаргүй 2 фазын богино залгаа К (2) 

кабелийн дотор зарчмын хувьд гарах боломжгүй. 

Гурван фазын тусгаарлагын гэмтэл  К (3) гарах магадлал багатай. 

Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй (10-35 кВ)-ын сүлжээнд нэг фазын 

богино залгаа К (1)-болох үед  зөвхөн багтаамжийн гүйдэл гүйнэ. 

6.2.10 Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй  сүлжээний экраны хөндлөн 

огтлолыг сонгох  тооцоололд тусгаарлагын давхар гэмтэл К (1,1) авах бөгөөд 

тэр дундаа өөр өөр холболтын хоёр фазын тусгаарлагын гэмтлийг  авна. ( 

зураг  -7 хар) 

                             
Зураг-7 –Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй кабель сүлжээний тусгаарлагын  

давхар гэмтэл 

6.3 Кабелийн экранаар гүйх гүйдлийн тооцоо 

6.3.1 Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй сүлжээний,  давхар БЗ-ын К (1,1) 

гүйдлийн үед тусгаарлагын  <<ГДС-экран >> гэмтэлд, (зураг-7 хар) экранаар 

гүйх гүйдлийн тооцоог дараахь дарааллаар хийнэ.  

6.3.2 Lк урттай кабелийн А фазын тусгаарлагын  эхлэлээсээ  LК1 

(төгсгөлөөсөө LК2 = Lк- LК1  ) зайнд <<ГДС-экран >>  гэмтлийн үе дэх 

гүйдлийн тооцооны (условный) эерэг чиглэлийг зураг -8-д  харуулав 
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Зураг-8  Кабель шугамын тусгаарлагатай  гэмтэл 

6.3.3 Бидний мэдэж байгаагаар ачааллын гүйдэл нь НФГ-ын гүйдэл IЖА1- 

мэдэгдэхүйц  бага байх  ёстой.  Өөрөөр хэлбэл : IЖА2 << IЖА1 ;   IЖВ << 

IЖА1;  IЖС << IЖА1. Тийм учраас  İЖА2 = 0; İЖВ =0; İЖС=0 гэж авч үзэх 

боломжтой. Экранд явагдаж байгаа процессийн систем тэгшитгэлийг дараахь 

хэлбэрээр бичиж болох юм. 

 
Энд : Эсэргүүцэл дээр байгаа 1 гэсэн индекс нь кабелийн LК1  урттай хэсэгт, 2 

гэсэн индекс нь кабелийн LК2  гэсэн урттай хэсэгт, тоон индексгүй байгаа нь 

кабелийн бүх урт Lк= LК1 + LК2.-д тухайн эсэргүүцэл хамаарагдана гэснийг 

заана.   Экран нь кабелийн хоёр үзүүрт газардуулагдсан учраас  дараах 

тэнцэтгэлийг бичиж болно.  

ΔŮЭА =ΔŮЭВ = ΔŮЭС = 0                   (4) 

 

6.3.4 Гүйдэл дамжуулах судлаас экран руу нэвтэрч байгаа БЗ-ын гүйдэл: 

İЖА1 = İЭА2 –İЭА1                                         

İЭВ= İЭС   (симметр нөхцлөөс) 

6.3.5 Систем тэгшитгэл (1 )-ийг бодсоны дараа зураг 8-д үзүүлсэн 

схемээр гүйх гүйдлийн  БЗ-ын İЖА1 гүйдэлтэй харьцуулсан  утга  дараахь 

илэрхийллээр тодорхойлогдоно.  

(5) 
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Газар луу гүйх  гүйдлийн утга дараахь нөхцлөөс олдоно: 

 

 
6.4 Кабелийн эрчлэлт экранд гүйх гүйдлийн тархалтанд нөлөөлөх нь 

6.4.1 Хоёр төгсгөлдөө газардуулагдсан нэг фазын кабелийн (зураг-4 хар) 

дотоод БЗ-н гүйдлийн экранд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгахын тулд 

<<кабелийг эрчилж >> хэрэглэх нь зүйтэй. (зураг-9) 

 10 кВ-ын кабель сүлжээнд  БЗ-ын гүйдлийн утга нь хэрэглээний нэг 

маягийн  кабелийн экранаар гүйх гүйдлийн тооцооны утгаас  хамаагүй их 

байж болно. 

 Нэг фазын 240/50 мм2 –ийн кабелийн экраны халалтанд тэсвэртэй 

чанар нь БЗ-ын 10 кА-ын  гүйдэл  1секундээс  бага хугацаанд гүйж өнгөрөхөд 

даах зориулалттай.  Хэрэв гүйдлийн утга ба гүйж өнгөрөх хугацаа нь заасан 

хэмжээнээс их байвал экраны хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

6.4.2  Халалтанд тэсвэртэй байх чадварыг шаардлагын түвшинд хүргэхийн 

тулд   экраны хөндлөн огтлолыг нэг маягийн Fэ/Fж харьцаанаас нэмэгдүүлэх 

шаардлага гарвал холболтын муфт бүр дээр (зураг-9) <<экраныг эрчлэх >> 

(экраныг нэгтгэх) нь зүйтэй. Ингэх нь БЗ-ын гүйдэл гүйхэд эрүүл фазын 

экранаар гүйдэл гүйх зэрэгцээ салааг үүсгэж гэмтсэн фазын экраны халалтыг 

багасгана. 
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 Хэвийн симметр ачаалалтай горимд экраны холболтын энэ схем нь 

экранаар гүйх гүйдлийн утганд нөлөөлөхгүй. Тооцооллын жишээ-нүүдийг 

хавсралт В ба Г-д харуулав.  

 
Зураг -9  Нэг фазын кабелийн экраныг холболтын муфтанд  нэгдсэн цэгийг 

газардуулалгүйгээр  нэгтгэсэн байдал 

 

6.5 Нэг фазын газардлагын гүйдлээс хамгаалах хамгаалалтанд  тавигдах 

шаардлага 

6.5.1 Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй 10-35 кВ-ын сүлжээнд,   ЗПЭТ 

кабелийг  нэг фазын газардлагын гүйдлээс хамгаалахын тулд гэмтсэн 

шугамыг таслах зориулалттай реле хамгаалалтыг хэрэглэх хэрэгтэй.  

 Кабель шугамын найдвартай, аюулгүй байдлыг дээшлүүлж хэт 

хүчдлийг хязгаарлах, гэмтлийн даамжралыг тусгаарлахын тулд дараахь арга 

хэмжээг авна: 

– Одоо ашиглагдаж байгаа шугам сүлжээнд автоматаар компенсацлах 

төхөөрөмжтэй аажим хийгддэг тохиргоотой нум унтраах ороомог 

– Шинээр баригдаж байгаа сүлжээнд автоматаар компенсацлах 

төхөөрөмжтэй аажим хийгддэг тохиргоотой нум унтраах ороомог ба 

саармаг цэгийг резистерээр дамжуулж газардуулах арга 

Зураг төслийн шатанд  хэт хүчдлээс хамгаалах  системийг хийхдээ кабельд 

өндөр давтамжийн хэт хүчдэл нөлөөлөх нөлөөллийг урдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээг авсан байна. 
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6.6 Кабель шугамыг хамгаалах төхөөрөмжинд тавигдах шаардлага 

6.6.1  Хамгаалалтыг хийхдээ дараахь нөхцөл байдлыг  үндэс болгох 

хэрэгтэй:  Нэг фазын газардлага гарахад НФГ-с хамгаалах тусгай хамгаалалт 

ажиллах ёстой харин фаз хоорондын БЗ-д – холбогдох  өөрийнх нь 

хамгаалалт ажиллана.  Хамгаалалтын энэ төрөл нь аваарыг хурдан устгах 

боломж олгоно. 

Хэрэв саармаг цэгийн  резисторын эсэргүүцлийн хэмжээгээр 

тодорхойлогдож байгаа НФГ-ын гүйдлийн утга нь ачааллын гүйдэлтэй 

дүйцэхүйц байвал гэмтсэн хэсгийг хугацааны барилтай таслах боломжтой. 

Дохиолол өгөх хамгаалалт тавих нь утга байхгүй.  

Орчин үед зураг төслийн практик нь  КРУ маягийн ячейканд 3 гүйдлийн 

трансформатор тавих боломж бий болгож байгаа бөгөөд энэ үндсэн дээр тэг 

дарааллын  гүйдлийн 3 трансформаторын  фильтр угсарч байна.  

 6.6.2 Фаз хоорондын БЗ-ын их гүйдлүүд нь тэг дарааллын гүйдлийн 3 

трансформаторын фильтрт тэнцвэртэй биш гүйдлийн нилээн зөрөө IНБ–г 

үүсгэнэ. Энэ тохиолдолд хэрэв НФГ-ын гүйдлийн хамгаалалт нь хугацааны 

барилгүй бол үүссэн зөрөөний гүйдэл болон хамгаалалтын  ажиллах  тавилын 

гүйдлийг  зохицуулах шаардлагатай.  

IНБ = КОДН εIКЗМАХ                       (9) 

энд: К ОДН = 1,0- гүйдлийн трансформаторын нэг төрлийг илэрхийлэх итгэлцүүр; 

ε=0.1-гүйдлийн трансформаторын нарийвчлал; 

IКЗМАХ – Фильтрээр гүйх фаз хоорондын БЗ-ын гүйдлийн хамгийн их хэмжээ. 

IСЗО = КН IНБ                                  (10) 

Энд: КН= 1.1-1.2 – нөөцийн итгэлцүүр 

IСЗО - таслах гүйдлийн хамгаалалтын тавил  
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6.6.3 Хамгаалалтын мэдрэцийг мэдрэмжийн коэффициент Кч–р 

тодорхойлно: 

Кч = I озз / Iсзо                            (11) 

энд:  Iозз - Нэг фазын газардлагын гүйдэл. Саармаг цэгийг газардуулсан 

резисторын  эсэргүүцлээр тодорхойлогдоно. 

6.6.4 Кч  ≤ 1,5 байвал хамгаалалтын мэдрэц шаардлага хангаж  байна 

гэж үзнэ. IКЗМАХ = (20-60)  кА байвал Iсзо=(2.2-7.2) кА болно. Резисторын 

гүйдэл 1000 А буюу ачааллын гүйдэлтэй ойролцоо утгатай байвал НФГ-ын 

хамгаалалт нь мэдрэхгүй болж байна. Мэдрэх коэффициентийн хамгийн бага 

утга Кч = 1,5 –г бий болгохын тулд резисторын гүйдэл(3,3-10,8) кА байх 

шаардлагатай байгаа нь кабелийн экраны халалтанд тэсвэртэй байдлыг 

хангахад хүндрэл учруулж байна. 

Кч = 1,5 гаргаж авахын тулд тухайн сүлжээнд гүйдлийг IКЗМАХ ≤ 6,1Iозз 

болтол хязгаарлах шаардлагатай бөгөөд энэ нь өөрөө  хүндрэлтэй асуудал 

юм.  

6.6.5 Өгөгдсөн нөхцөлд хамгаалалтын мэдрэц нь шаардлагатай 

хэмжээнд хүрэхгүй байгаа учраас  НФГ-ын хамгаалалтыг Δtозз  хугацааны 

барилтай хийж болно.  Энэ барил нь фаз хоорондын БЗ-ын гүйдлийн 

хамгаалалтын хугацааны барил ΔtКЗ- аас Δt гэсэн сонгон ажиллах чадварын 

алхмаар ялгагдана. 

ΔtОЗЗ =ΔtКЗ +Δt                         (12) 

Фаз хоорондын БЗ-ын гүйдлийн хамгаалалтын хугацааны барилыг  ΔtКЗ 

=0.1С ; сонгон ажиллах чадварын алхмыг Δt= (0.3-0.4)С гэж авбал: 

НФГ-ын хамгаалалтын хугацааны барил нь  ΔtОЗЗ= (0,4-0,5) сек болно. 

Тэгвэл (9)  нь дараахь байдлаар бичигдэнэ.  

I^нБ = K^одн εIНАГР МАХ                                                      (13) 

энд: K^ОДН  нь 0,5-1,0  тэнцүү 
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IНАГР МАХ  –  ачааллын хамгийн их утга. Хамгаалалт бодогдож байгаа  байгаа фидерт 

тавигдсан гүйдлийн трансформаторын анхдагч хэвийн гүйдэлтэй (I1НОМТТ) тэнцүү авна.    

I1НОМТТ= (200-1500) А байхад (6) нөхцөлд зааснаар I^НБ = (10-150) А  байх ба 

хамгаалалтын тавил нь (3) –т зааснаар  IСЗО= (11-180) А байна. 

Резисторын гүйдэл  1000 А байхад НФГ-ын хамгаалалтын мэдрэх 

чадвар их нөөцтэйгөөр хангагдана.  

Эндээс кабелийн болон хосолмол сүлжээнд зүймэл полиэтилен 

тусгаарлагатай кабелийг нэг фазын газардлагаас хамгаалах сонгох чадвар 

сайтай, мэдрэмжтэй хамгаалалт нь тэг дарааллын чиглэлгүй гүйдлийн 

хамгаалалт хэлбэрээр хийгдэж болох юм.  

Хамгаалалт нь гүйдлийн трансформаторын 3-трансформаторын 

фильтрийн, нойлын дамжуулагчаар  гүйх үндсэн гармоникийн 3Iо гүйдлийг 

мэдэрч ажиллана. 

 

7. Кабель шугам угсралтанд тавигдах шаардлага 

 

7.1 Кабель шугам хийхэд тавигдах ерөнхий шаардлага. 

7.1.1 Кабель шугам хийх нөхцөл, трасс, суулгах гүний хэмжээ, 

хоорондын зай зэрэг нь зураг төслийн шатанд тодорхойлогдсон байна. 

7.1.2 ЗПЭТ  кабелийн бүх маркийг газрын түвшний ямарч ялгавартай 

нөхцөлд хийж болно. 

7.1.3 Кабелийг газарт сунгахдаа нэг шуудуунд 6-с илүүгүй кабель 

хийхийг зөвшөөрнө. Хэрэв олон кабель сунгах шаардлагатай бол хоорондоо 

0,5 м багагүй зайтайгаар тусдаа суваг, хонгил, гүүрэн байгууламж, гудамлагт   

хийнэ. 
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7.1.4 Нэг трассанд байгаа кабель шинээр хийгдэж байгаа кабелийг 

тооцоод 6-с дээш болвол  хонгил, гудамлаг, гүүрэн байгууламж  заавал 

ашиглана. Шийдлийг  зураг төслийн шатанд шийдвэрлэнэ.  

7.1.5 Трасс тавих газаргүй, төмөр зам болон түүний зорчих хэсэгтэй 

огтлолцож байгаа газарт кабелийг блоконд хийж сунгана. 

7.1.6 Дэд станц, хуваарилах байгууламжийн хашаанд кабелийг сунгахдаа 

хонгил, суваг, газар дээрхи бетон лотки эсвэл гудамлаг, гүүрэн 

байгууламжыг ашиглана.  

7.1.7 Хот, суурин газруудад ганц кабелийг  гудамжны хүн явдаггүй 

хэсгээр юм уу явган хүний зам доогуур, хашаан дотуур юмуу инженерийн 

шугам сүлжээнд зориулсан зүлгэн дундуур явуулна. Гудамж, тохижуулсан 

талбай, хөдөлгөөн ихтэй зам  хөндлөн гарах тохиолдолд кабель шугамыг  

блоконд хийх юмуу яндан хоолойд сүвлэнэ. 

7.1.8 Цэвдэгтэй газарт кабель хийх гүний хэмжээг зураг төслийн явцад 

тухайн газрын хөрс бол цаг агаарын нөхцлийг тооцож тодорхойлно. 

 Кабель нь тухайн газрын онцлогоос шалтгаалан хөрсний хөдөлгөөнт 

хэсгээс доош, хөрсний хөдөлгөөнт хэсэгт хуурай, сийрэг хөрсөнд, өөр газраас 

авчирсан хуурай асгацанд, газар дээгүүр лоткинд болон гүүрэн 

байгууламжинд хийгдэж болно.   Кабелийг барилга байгууламжийн ойр 

хийхийг зөвшөөрөхгүй. Кабелийн сувгаас барилга руу орж байгаа оруулга нь 

барилгын газрын доод давхар тусгайлсан салхивчгүй нөхцөлд газрын 

түвшнээс дээш байх ёстой. 

7.2 Кабель шугам хийх технологид тавигдах шаардлага 

 

7.2.1 Кабель шугам хийх ажлыг мэргэшсэн угсралтын, холбогдох багаж, 

төхөөрөмж, материалтай мэргэжлийн ажиллагсадтай байгууллага хийнэ.  
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 Кабелийн угсралтын ажлыг зураг төсөлд заасны дагуу болон кабелийн 

үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааврын дагуу хийх ёстой. 

7.2.2  90° -с бага өнцгөөр нугарч байгаа нугаралтууд нь угсрагдаж байгаа 

кабелийн нийт уртын дагуу 8-с ихгүй байна.  

7.2.3 Угсралтын явцад кабелийг бүрхүүлд бэхэлсэн кабелийн “оймс”- ыг 

хэрэглэж юмуу гүйдэл дамжуулах судлыг шаантагласан барьцаар татаж 

сунгана. 

Кабелийг татах үеийн хүч хөнгөн цагаан жилтэй кабельд 30 Н/мм2, зэс 

судалтай кабельд 50 Н/мм2-с хэтрэх ёсгүй. 

Кабелийг  татах сунгах  хурд нь газарт угсралт хийж байгаа нөхцөлд  

30м/мин-с хурдан байх ёсгүй.  Кабелийг яндан хоолойд сувлэх юмуу блоконд 

хийж байгаа үед 17м/мин-с хэтрэх ёсгүй. Кабелийг эхэлж татах угзрах 

хүчнээс зайлсхийхийн тулд аль болох зогсолтгүй сунгах хэрэгтэй.  

7.2.4 Кабелийн үзүүрийг тайрсаны дараа чийг орохоос урдьчилан 

сэргийлж дулааны агшилттай тагаар битүү таглах ёстой. Кабелийг сунгаж 

байх явцад гадна бүрхүүлийн бүрэн бүтэн байдал үзүүрийн , хамгаалалтын 

тагийг хянаж байх ёстой. 

7.2.5 Нэг фазын кабелийг  сунгахдаа кабелиудыг зэрэгцээр нэг хавтгайд 

байрлуулах юмуу бие биед нь шахаж нягт гурвалжин хэлбэртэй  байрлуулна. 

Кабель үйлдвэрлэгчтэй зөвшилцсөний дагуу бусад байрлалыг сонгож болох 

юм. 

Агаар болон газарт кабелиудыг зэрэгцээ байрлуулахад кабель хоорондын 

зай нь хавтгай тэнхлэгт  кабелийн гадна диаметрээс багагүй зайтай байна. 

Кабелийг гурвалжин хэлбэрээр байрлуулж угсарвал бэхэлгээнд нь 

соронзлогддоггүй материалаар хийсэн тууз, татлага, цуйдан, даруулга 

хэрэглэх хэрэгтэй.  Бэхэлгээний хоорондын зайг зурагт тусгасан байна. 
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Кабелийг газарт булж байгаа нөхцөлд шороонд дарагдсанаас болж кабелийн 

байршлыг алдагдуулахгүйгээр тооцож бэхэлгээ хоорондын зайг сонгох  

ёстой. 

7.2.6 Гурвалжин хэлбэрээр байршуулж бэхлээгүй  кабелийн кабель  нэг 

бүрийн эргэн тойронд соронзон материалан битүү металл цагираг  байхгүй 

байх ёстой. 

 Соронзон материалыг кабелийг битүү цагираг болгон  бэхэлгээ, 

бүслүүр зэрэгт ашиглахыг хориглоно. Кабелийн зүүлтийг капрон, 

пластмассан утас зэрэг соронзон биш материалаар бэхэлнэ.  

7.2.7  Нэг сувагт олон кабель сунгаж байгаа нөхцөлд зэрэгцээ байгаа 2 

кабелийн холболтын муфтны хоорондын зай 2 м-с багагүй байна. Ингэхдээ 

муфт хийх кабелийн нөөц үлдээхээс гадна нумын компенсацлах 

төхөөрөмжид зориулан 10 кВ-ын кабельд 35 см багагүй, 20-35 кВ-д 40 см 

багагүй нөөц үлдээнэ. Кабелийн нөөцийг цагираг хэлбэрээр үлдээхийг 

хориглоно. 

7.2.8 Кабелийг урдчилж гэсгээлгүйгээр доор дурдсанаас  багагүй  

температурт сунгаж болно.  

 - 20°С полиэтилен бүрээстэй кабель; 

 -15°С полвинилхлоридын пластик бүрээстэй кабель; 

 -15°С шатамхай чанарыг бууруулсан, полимер хольцтой, галоген 

агуулаагүй кабель; 

 -15°С шатамхай чанарыг бууруулсан полвинилхлорид хольцтой, 

бага хий, утаа ялгаруулдаг кабель; 

–40°С хүртэл температурт кабелийг зөвхөн урдчилан гэсгээж байж 

сунгана. 

–40°С –с доош  температурт кабелийг сунгахыг хориглоно. 
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Кабелийг сунгахын өмнө ойролцоогоор 20°С температуртай байранд 48 

цаг гэсгээх юмуу эсвэл тусгай төхөөрөмж ашиглан гэсгээж болно.  

Хэрэв (5-10) °С –т гэсгээх бол 3 хоног,  (10-25) °С –т бол 1 хоног,   (25-

40) °С –т бол 18-с багагүй цаг гэсгээнэ. Температурын хяналтыг кабелийн 

ороодос дээр тавьсан термометрээр хийнэ. Ил гал түлж гэсгээхийг 

хориглоно. 

7.2.9 Кабелийг гэсгээсний дараа 30 мин дотор сунгана. Сунгамагц элс 

юмуу сийрэгжүүлсэн хөрсөөр эхний булалтыг хийсэн байна.  Кабелийг бүрэн 

булах чигжих ажлыг кабелийг хөрсний дараа хийнэ. 

7.2.10 Байшин барилга, кабелийн байгууламжинд нэг фазын кабель 

оруулах газар нь  соронзон биш яндан хоолой, бетон хананд хийсэн нүх юмуу 

ил оролт байна. 

7.2.11 Нэг фазын кабелийг байшин барилга, кабелийн байгууламжинд 

оруулахдаа асбоцемент, бетон, шаазан юмуу пластмассан яндан хоолойд 

хийж оруулах ёстой. Яндан хоолойн үзүүр нь барилга байгууламжын хана, 

сууриас  кабелийн суваг руу  0,6 м-с багагүй хэмжээнд илүү гарч налж орсон  

байх ёстой. Сувгаас байшин барилга руу ус болон жижиг амьтан нэвтэрч 

орохоос урдчилсан сэргийлсэн арга хэмжээ авагдсан байх ёстой. 

7.2.12 Зам хөндлөн гарах, инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцох 

байгалийн саадыг гаргахдаа болон кабелийн блокийг хийхдээ асбоцемент, 

шаазан, пластмасан болон бусад соронзон биш хөндийрүүлэх материалыг 

ашиглах ёстой. Нягт гурвалжин байршуулж угсарсан кабельд соронзон 

материалаар хийсэн яндан хоолой ашиглахыг зөвшөөрнө. Гэхдээ метал яндан 

хоолойны соронзлох чанараас болж кабель шугамын даац багасахыг тооцох 

ёстой. 
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 Кабель шугамын ачааллын даац буурдаг учраас нэг яндан хоолойд 2 

фаз хийхийг хориглоно.   

 Нэг фазын кабелийг металл соронзон материалаар хийсэн яндан 

хоолойд сүвлэхийг  хориглоно. 

 Кабель сүвлэх яндан хоолойн дотоод диаметр нь 1,5Dг байна. (гэхдээ 5 

м хүртэл урттай яндан хоолойд 50мм-с багагүй, түүнээс урт яндан хоолойд 

100 мм-с багагүй байна. ). 3 кабелийг нягт гурвалжин маягаар сунгасан бол 

яндан хоолойн дотоод диаметр 3Dг –с багагүй ( гэхдээ 150 мм-с багагүй) 

байна.  

 Хэрэв яндан хоолой нь хоорондоо холбогдож тэрнийг холбосон зүйл нь 

нэг фазын кабелийг битүү цагиргаар ороох болвол  зориулалтын соронзон 

биш материалаар хийсэн муфт, бугуйвч бүслүүрийг ашиглана.  

Яндан хоолойг төмөр цагиргаар холбохыг хориглоно. 

7.2.13 Төмөр зам, трамвайны замын доогуур, автозамыг хөндлөн 

гаргахдаа кабелийн зориулалтын асбоцемент, шаазан, пластмасан яндан 

хоолойны гадуур төмөр яндан хоолой хийж гаргана. Асбоцемент, шаазан, 

пластмасан яндан хоолой болон төмөр яндан хоолойны завсрын орон зайг 

бетоноор дүүргэнэ.  Төмөр яндан хоолойн диаметр, урт болон угсралтын арга 

нь зурагт тусгагдсан байна. 

7.2.14 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай шатамхай политэтилен 

бүрээстэй кабелийг кабелийн байгууламж, үйлдвэрлэлийн барилга 

байгууламжийн дотор ил агаарт угсрах бол галд тэсвэртэй, чийг 

нэвтрүүлдэггүй бүрхлэгийг бүрээсэнд хийнэ.  Үүнийг  зураг төсөлд тусгаж 

өгөх ёстой бөгөөд бүрхлэгийн хүчинтэй байх хугацаа нь 40 жилээс наашгүй 

байна. 
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7.2.15 Кабелийг кабелийн байгууламжинд угсрахдаа холболтын муфт 

хийхээс зайлсхийж аль болох үйлдвэрлэсэн уртаар хийнэ. 

Блокод угсарсан кабелийн холболтын муфт тусгай худганд байх 

ёстой.Үйлчилгээ хийх боломжтой болон боломжгүй хэсгүүд холилдсон 

кабелийн хонгилд кабелийн холболтын муфтыг үйлчилгээ хийж болох талд 

нь гаргаж хийнэ. 

7.2.16 Кабелийн блок, яндан хоолой түүнд орох гарах сувгууд нь 

кабелийг сүвлэх явцад  бүрээсийг механикаар  гэмтэхээс урдчилан сэргийлж 

цэвэрлэгдсэн, зүлгэгдсэн гадаргуутай байна.  Кабель блокоос гарч кабелийн 

байгууламж юм уу кабелийн хоргонд ороход бүрээсийг шамраах, зурах, 

хагалах зэрэг гэмтлээс урдьчилан сэргийлсэн арга хэмжээ авагдсан байх 

ёстой. 

 Блок  юмуу яндан хоолойгоор кабелийг сүвлэхдээ таталтын хүчийг 

багасгахын тулд гадаргууг нь идэмхий биш, хортой нөлөөгүй тосоор тослох 

нь зүйтэй. 

 Блокийн суваг болон яндан хоолойгоор нэг фазын гурван кабелийг 

сүвлэхдээ нэг нэгээр нь ган тросоор татаж оруулахыг сүвлэгдсэн байгаа 

кабель гэмтэхээс урдьчилан сэргийлэх үүднээс  хориглоно.  20м-с  бага 

урттай яндан хоолойд нэг фазын кабелийг нэг нэгээр нь олсоор татаж гараар 

сүвлэхийг зөвшөөрнө. 

7.2.17 Ашиглалтын шаардлага, найдвартай байдлыг хангахын тулд усан 

доорхи кабель шугамын усан орчинтой зохицох цахилгаан соронзон нийлэг 

байдал мөн усан доорхи угсралтын арга, ашиглалтын горимыг тухайн орчин 

нөхцөлд зохицуулан зураг төслийн шатанд тодорхойлох бөгөөд кабелийн 

үйлдвэрлэгчтэй зөвшилцсөн байна. 
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7.3 Кабель шугамыг газарт хийх 

7.3.1 Шууд газарт сунгах бол кабелийг доороо барилгын хог, үнс, 

чулуугүй жижиг ширхэгтэй шороо дэвссэн  өөрийн сувагт хийх бөгөөд дээрээ  

жижиг ширхэгтэй шороон хучилттай байна. Хучилт болон дэвсгэрийн 

зузааныг зурагт тусгасан байна. 

 250 мм-с бага хошуутай газар ухдаг механизмаар ухсан мөн нэг 

кабельд зориулан суваг  ухсан трассанд  кабелийг хийх үед механик гэмтлээс 

хамгаалсан байх ёстой.  Хамгаалалтанд зориулж дараахь зүйлүүдийг 

хэрэглэнэ: 

 50 мм-с  багагүй зузаантай төмөр бетон хавтан; 

 Хуванцар,  хамгаалалт - дохиоллын хаалт; 

 Трассыг хөндлөн нэг эгнээ хийсэн энгийн тоосго явна; 

7.3.3   Кабель шугамыг хийх гүн нь 10-20 кВ-ын кабельд 0,7 м-с,  35 кВ-

ын кабельд 1м-с багагүй, гудамж талбайг хөндлөн огтлохдоо хүчдлийн 

түвшингээс хамааралгүй 1м гүнд байна.  

 Барилга байшин руу орж байгаа хэсэг, бусад инженерийн шугам 

сүлжээтэй огтлолцож байгаа газарт механик гэмтлээс хамгааласан урдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан нөхцөлд  кабелийн сувгийн гүнийг 0,5 м болтол 

багасгаж болно.  

 Газар тариалангийн талбай дундуур 10 кВ-ын КШ-ыг 1м-с доошгүй 

гүнд суулгах бөгөөд дээгүүр нь тариалан эрхэлж болно.  

7.3.4 Газарт булсан кабель хажуугийн байшин барилгын хана, сууринаас 

хамгийн багадаа  0,6 м-т  байна. 

Барилга байгууламжийн суурь доогуур кабель сунгахыг зөвшөөрөхгүй. 

7.3.5 Кабель шугамыг зэрэгцээ сунгахад хоорондын зай нь  

 100 мм -10 кВ-ын кабель шугам хоорондоо ба контролийн кабелиас 
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 250 мм -20-35 кВ-ын кабель хооорондоо ба бусад кабелиас 

 500 мм - Өөр байгуулагууд ашиглаж эзэмшдэг кабель хооронд болон 

хүчний кабель холбооны кабелийн хооронд тус тус байна. 

Кабель эзэмшигч хоёр байгууллага хоорондоо тохирлцсоны үндсэн дээр 

нөхцөл байдлаас шалтгаалан сүүлийн зайг багасгаж болно.  

7.3.6 Ой модны суулгац байгаа газраар КШ-ыг  модноос 2 м зайд хийнэ.  

Мод суулгацыг өмчилж байгаа байгууллагатай тохирсоны үндсэн дээр 

кабелийг яндан хоолойд хийж энэ зайг ойртуулж болно. Бут, бургасан ногоон 

байгууламжтай газар энэ зайг 0,75 м болтол багасгаж болно. 

7.3.7 Зэрэгцээ угсралт хийж байгаа үед цэвэр, бохир усны шугам, ус 

зайлуулах хоолой зэргээс хэвтээ талбайд 1 м-с багагүй зайд , нам даралтын 

(0.0049МПа), дунд даралтын  (0,294 МПа) болон өндөр даралтын (0,294-0,588 

МПа) хий дамжуулах хоолойноос 1м –с багагүй зайд  (0,588-1,176 МПа) 

өндөр даралтын хийн хоолойноос 2м-с багагүй зайд кабелийн угсралтыг 

хийнэ. 

 Трассын боломж муутай газарт дээрхи хэмжээг КШ-ын нэмэлт 

хамгаалалт 

 хийлгүйгээр 0,5 м болгож яндан хоолойд хийвэл 0,25 м болгон 

ойртуулж болно.  

(шатамхай шингэн, хий явж байгаа хоолойноос бусад тохиолдолд) 

7.3.8 КШ-ын угсралтыг дулааны шугам сүлжээтэй зэрэгцээ хийж байгаа 

үед дулааны шугамын сувгийн хананаас кабель хүртэлх зай хэвтээ хавтгайд 2 

м-с багагүй байна. Эсвэл дулааны шугам, кабелийн зэрэгцээ явж байгаа 

уртын дагууд дулааны шугамын хөрсийг халаах температур нь жилийн аль ч 

улиралд: 10 кВ-ын кабельд   10°С, 20-35 кВ-ын кабель шугам хийгдсэн үед  

5°С -с  хэтрэхгүйгээр байлгах нэмэлт дулааны тусгаарлага хийж өгнө.  
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7.3.9  Кабель шугамыг төмөр замтай зэрэгцээ хийхдээ төмөр замын 

хамгаалалтын зурвасын  гадна хийнэ. 

7.3.10 Кабель шугамыг трамвайны замтай зэрэгцээ хийх нөхцөлд 

кабелиас трамвайны замын голын тэнхлэг хүртэл  2,75 м байна.  Трасс 

гаргахад хүндрэлтэй нөхцөлд трамвайны замтай ойртож байгаа хэсэг бүртээ 

кабелийг яндан хоолойд сүвлэх, блоклох арга хэмжээ авна. 

7.3.11 КШ-ыг  I  ба II зэрэглэлийн автомашины замтай зэрэгцээ хийх 

үед замын хажуугийн суваг, овоолгын гадна талаар замын өндөрлөгөөнөөс 1 

м, бродюр бетоноос 1,5 м-т хийнэ.  Энэ хэмжээнээс багасгах шаардлага 

гарвал  тухайн зам нэг бүрийг хариуцаж байгаа байгууллагатай зөвшилцсөн 

байна. 

7.3.12  Кабель шугам нь 1кВ дээш хүчдлийн  АШ-ын тулгуурын  

газардуулга, газардуулагдсан хэсгээс  5м-с багагүй зайд байна. Трасс 

гаргахад хүндрэлтэй хэсэгт КШ-ыг  1кВ-с дээш хүчдлийн  АШ-ын тухайлсан 

тулгуурын газардуулга болон газрын доорхи хэсгээс 2м хийхийг зөвшөөрдөг. 

Ингэхдээ кабель шугамаас АШ-ын утас явж байгаа босоо тэнхлэгийн зай 

хэмжээг нормчилдоггүй. 

 Кабель шугамаас 1кВ-с доош хүчдлийн  АШ-ын тулгуур хүртэл 1 м 

байхыг зөвшөөрнө. Энэ хэмжээнээс ойртож байгаа үед кабелийг 

хөндийрүүлэх яндан хоолойд хийх ёстой. 

7.3.13  КШ бусад кабелиудтай огтлолцохдоо 0,5 м багагүй хэмжээтэй 

хөрсөөр тусгаарлагдсан байна. Зай хүрэлцээгүй хүндрэлтэй нөхцөлд 

огтлолцсон хэсэг болон түүнээс хааш хаашаа 1м  зайд бат бөх хавтан юм уу 

яндан хоолойгоор нэмэлт хамгаалалт хийвэл  энэ зайг 0,15 м болгон багасгаж 

болно. Ингэхдээ холбооны кабелийг хүчний кабелийн дээгүүр гаргасан 

байна. 
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7.3.14 КШ инженерийн шугам сүлжээний хоолойнуудтай тэр дундаа 

нефть ба хийн хоолойтой огтлолцох бол кабель ба хоолой хоорондын зай 

0,5м-с багагүй байх ёстой.  Огтлолцсон хэсэг түүнээс хайш хаашаа 2м газарт 

кабелийг яндан хоолойд хийсэн тохиолдолд энэ хэмжээг 0,25 м болгож 

багасгахыг зөвшөөрнө. 

7.3.15 35 кВ хүртэл хүчдлийн кабель шугам дулааны шугамтай 

огтлолцсон тохиолдолд кабель ба дулааны шугамыг далдалсан таг 

хоорондын зай  0,5м-с багагүй байна. Огтлолцсон хэсэг болон захын 

кабелиас хааш хаашаа 2м газарт  хөрсний температурт зуны хамгийн өндөр 

температураас 10°С-р, өвлийн хамгийн бага температураас  15°С-с илүүгээр 

өөрчлөлт оруулахгүй барьж чадах дулааны тусгаарлага хийвэл  энэ зай 

хэмжээг 0,25 м хүртэл бууруулж болно.  

Энэ зай хэмжээг барьж чадахгүй нөхцөл байдал үүсвэл дараахь арга 

хэмжээг авч болно: 

 Кабелийг 0,7м биш 0,5 м гүнд хийх; 

 Илүү бүдүүн хөндлөн огтлолтой кабель оруулга хийх; 

 Кабелийг дулааны шугамын доор 0,5м-с  багагүй зайд яндан 

хоолойд хийнэ.  Ингэхдээ кабель солих ажил гарвал газар 

шорооны ажил хийлгүйгээр гүйцэтгэж болох боломжтойгоор (ж: 

яндан хоолойн үзүүр кабелийн хоргонд орохоор байдалтай) 

хийнэ.; 

7.3.16 Кабель шугам төмөр зам, автомашины замтай огтлолцвол 

кабелийг хонгил, блок, яндан хоолойд замаас  доош 1 м гүнд, ус зайлуулах 

хоолойноос доош 0,5 м гүнд хийх бөгөөд блок болон хоолой, суваг нь 

замуудын хамгаалалтын зурвасаас гартал хийгдсэн байна. Зам хамгаалалтын 
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зурвасгүй бол замын дэвсгэр хучилтаас хааш хааш 2 м зай хүртэл дээрхи 

хамгаалалтын арга хэмжээнүүдийг хийнэ.  

 Огтлолцож  байгаа төмөр зам нь цахилгаан тээврийн, тогтмол гүйдлийн 

цахилгаан тээврийн зам бол кабелийн хамгаалалтын блок,  яндан хоолой нь  

хөндийрүүлэх материалаар хийгдсэн байна. Огтлолцох газар нь замын 

рельсэд тэжээлийн шугам холбогдож байгаа цэг, сум, зам салаалах 

хэсгүүдээс 10м-с багагүй зайд байх ёстой. КШ-ын цахилгаан тээврийн замтай 

огтлолцох өнцөг нь 75-90° байна.  

 Кабель шугам агаарын шугамд холбогдох газар нь замын дэвсгэр 

суурийн зах, асгацын ёроолоос 3,5 м-с багагүй зайд байна. 

7.3.17 Трамвайны замтай огтлолцох хэсэгт кабелийг хөндийрүүлэх 

блок юмуу яндан хоолойд хийнэ. Огтлолцолыг замын рельсэд тэжээлийн 

шугам нь холбогдож байгаа цэг, сум, зам салаалах хэсгүүдээс 3 м-с багагүй 

зайд хийнэ. 

7.3.18  Хашаа, гаражаас гарч байгаа газар, автомашины гарц зэрэгт 

кабелийг яндан хоолойд хийж гаргана. 

7.3.19 Кабельд муфт хийсэн тохиолдолд кабелийн муфтны гадна их 

бие, хажуугийн кабель хүртлэх хоорондын зай 250 мм-с багагүй байна. 

7.4  Кабель шугамыг кабелийн  байгууламжид  хийх 

7.4.1 Кабелийн блок хийх болон кабелийг яндан хоолойд угсрахад ган 

(давхар сүвлэлт), ширэм, асбестоцемент, бетон, шаазан зэрэг материалуудаар 

хийсэн яндан хоолой ашиглахыг  зөвшөөрнө. Блок, яндан хоолой хийх 

материалуудыг сонгохдоо хөрсний усны түвшин, идэмхий байдал, тэнэмэл 

гүйдэл байгаа эсэхийг тооцох ёстой. 

7.4.2 Кабелийн блок бүр нь 15% -тайгаа тэнцэх нөөц сувагтай байх 

ёстой бөгөөд багаар бодоход нэгээс багагүй нөөц суваг байна. 
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7.4.3 Кабелийн блок болон яндан хоолойг суулгах гүний хэмжээ нь 

тухайн орчин нөхцлөөс шалтгаална. Үйлдвэрлэлийн барилга байшингийн 

шалан доор, хашаан дотуур хийгдэх кабелийн блок, яндан хоолойны  гүн 

нормчлогддоггүй. 

7.4.4 Кабель шугамыг яндан хоолойд хийж газраар татах үеийн хоёр 

яндан хоолойн хоорондын зай ба бусад кабелиас авах зай хэмжээг кабелийг 

яндан хоолойд хийгээгүй үеийн зай хэмжээтэй адил авна. 

Байшин барилгын шалан  доор яндан хоолойд хийгдэж байгаа кабелийн 

зай хэмжээ газарт хийгдэж байгаа кабелийн зай хэмжээтэй адил байна. 

7.4.5 Блокт хийгдсэн кабелийн трасс өөрчлөгдөж байгаа хэсэг, кабель 

болон кабелийн блок газар руу орж байгаа хэсэгт кабелийг сунгах болон 

блокоос гаргаж авахад тохиромжтой кабелийн худгууд хийгдэх ёстой. Мөн 

худгуудыг кабелийн шулуун татагдсан хэсгүүдэд бие биенээс нь кабель 

сунгалтын зөвшөөрөгдөх хэмжээний хязгаараар хооронд нь зайтай хийх 

ёстой. 10-с бага тооны кабель блокоос газар луу орж байгаа нөхцөлд 

кабелийн худгийг хийхгүй байж болно. 

7.4.6  Ил хуваарилах байгууламжийн хөрсний ус ихтэй газар кабелийг 

аль болохоор  газар дээгүүр хийх аргыг хэрэглэх нь зүйтэй.  Газар  дээр 

кабель татахад зориулагдсан лотки, хавтангууд нь төмөр бетоноор хийгдсэн 

байх ёстой. Лотки нь төлөвлөгдсөн трассын  дагуу 0,2% -ийн налуутайгаар,  

зориулалтын бетон ивээснүүд дээр, борооны усны урсгалд саад болохооргүй 

байдлаар тавигдсан байна. 

Ил хуваарилах байгууламж дотор кабелийн лоткиг хийхдээ явган 

хүний зам, засвар үйлчилгээний машин механизм орж гарч болох орцуудыг 

гаргаж өгсөн байна. Ингэхийн тулд орж гарах машины хүндэд таарсан төмөр 

бетон хавтангуудаар хийсэн зорчих хэсгийг хийж өгнө.  Кабелийг лотки 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 47 

 

 

ашиглаж байгаа нөхцөлд  зам, гарц, зорчих хэсэгт лоткиноос доогуур яндан 

хоолой, суваг, шуудуунд хийж гаргахыг зөвшөөрөхгүй. 

Кабелийг лоткиноос удирдлагын самбар луу гаргахдаа газарт булалгүй 

хоолойнд хийж  гаргана. Ил хуваарилах байгууламжын ячейка хооронд 

перемычка хийхэд кабелийг  шуудуунд хийхийг зөвшөөрөх бөгөөд удирдлага 

хамгаалалтын самбар луу оруулахдаа хоолойд хийхгүй байж болно. 

7.4.7 Кабелийн байгууламж нь цаашдын өргөтгөл шинэчлэлийн ажилд 

зориулан зураг төсөвт заагдсан кабелийн тооны  15% -тай тэнцэх 

нөөцтэйгөөр хийгдэнэ.  

7.4.8 Кабелийн давхар, хонгил, гудамлаг, гүүрэн байгууламж, худгууд 

нь барилга байгууламжийн бусад хэсэг болон зэрэгцээ байгаа кабелийн бусад 

байгууламжаас 0,75 ц багагүй хугацаанд галд тэсвэртэй байх хаалтаар 

хашилтаар тусгаарлагдсан байх ёстой. Мөн ийм хаалтыг хүчний болон 

контролийн кабель явж байгаа урт хонгилуудыг хэсэгчлэн  150м тутамд хийж 

өгнө.  Хэсэг бүрийн давхар шалны талбай нь 600 м2 багагүй байна. 

0,75 ц галд тэсвэртэй хаалт, хашилттай  кабелийн байгууламжийн 

хаалганууд  нь мөн 0,75 ц галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн байна. 

Кабелийн байгууламжын хаалга нь гадагшаа юм уу Г ба Д ангиллын 

үйлдвэрлэлийн байр луу гарахаар байрлалтай хийгдэнэ. Кабелийн 

байгууламжаас гарах хаалганы тоо болон байрлал нь тухайн орчны нөхцөл 

байдалд үндэслэгдэн хийгдэх боловч 2-с багагүй байна.  25м-с бага урттай 

кабелийн байгууламжинд нэг хаалга хийхийг зөвшөөрнө. Хүн явж үйлчилгээ 

хийх зориулалттай гүүрэн байгууламжинд шаттай орцууд байх ёстой. Ийм  

орцуудын  хооронд 150 м зайтай байна. Гүүрэн байгууламжийн илүү гарсан 

хэсгээс  байгууламж руу нэвтрэх хаалга хүртэлхи зай 25м-ээс ихгүй  байна. 

Кабелийн байгууламжинд орох хаалгууд, орцууд нь гадны хүн чөлөөтэй 
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нэвтрэхээс хамгаалагдсан байна. Хаалганууд нь дотроосоо түлхүүргүй 

онгойдог өөрөө цоожлогддог цоожтой байх ёстой. Кабелийн гудамлагт орох 

хаалгууд нь хоорондоо 150м -ээс ихгүй зайтай байх ёстой. 

Кабелийн гадаад гүүрэн байгууламж, гудамлаг нь барилгын 0,75 ц галд 

тэсвэртэй хөнгөн бетон тулгуур хийц юмуу 25ц галд тэсвэртэй байх 

чадвартай ган цувималаар хийгдсэн байна. 

Кабелийн гудамлаг нь  галд тэсвэртэй байх  хязгаар нь 0,75ц-с  багагүй 

хаалт хашилтаар хэсэгчлэн тусгаарлагдсан байна. Хэсгүүдийн хоорондын зай 

нь 35 кВ хүртэл кабельд 150 м байна. Гадаа байрлалтай хэсэгчлэн хаагдсан 

гудамлагт энэ шаардлага хамаарахгүй.  

7.4.9 Хуваарилах байгууламжийн кабелийн суваг, давхар шалнууд нь 

галд тэсвэртэй авагддаг хавтангуудар таглагдсан байна. Цахилгаан машины 

юмуу түүнтэй төстэй байрнуудад кабелийн сувгийг биржгэртэй ган тагаар 

таглах бөгөөд паркетан шалтай  удирдлагын өрөөнд дээр доороосоо 

асбестаар хамгаалагдсан модон паркетаар таглана. Тагнуудыг  дээгүүр нь 

тоног төхөрөөрөмж өнгөрөхөд болхуйцаар   тохирох даацтай хийнэ. 

7.4.10 Байшин барилгуудын гадна байгаа кабелийн сувгийн тагнууд нь 

дээгүүрээ 0,3 м-с багагүй шороогоор хучигдсан байна.  Хашаатай газар 

шороон хучилт хийхгүй байж болно. Гараар авагддаг тагнуудын нэгний хүнд 

нь 70 кг-с хэтрэх ёсгүй. Тагнууд нь өргөхөд зориулсан төхөөрөмжтэй байна.  

7.4.11 Төмрийн хайлш юм уу өндөр температуртай шингэн асгарах 

магадлалтай эсвэл кабелийн металл бүрхүүлийг эвдэхээр хортой нөлөөтэй 

бодис бүхий газар кабелийн сувгийг хийхийг хориглоно. Ийм газарт 

кабелийн цуглуурга, шуудуу руу орох нээлхий хийхийг мөн хориглоно. 

7.4.12 Барилгын гадна талын газар доорхи кабелийн шуудуунууд нь  

хаалтныхаа дээр 0,5м-с  багагүй шороон хучилттай байна. 
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7.4.13  Кабель болон дулааны шугамыг нэг газар угсарч байгаа нөхцөлд 

дулааны шугам агаарыг нэмж халаах температур нь кабель шугам байгаа 

хэсэгт жилийн аль ч улиралд 5°С-с илүү байх ёсгүй. Энэ нөхцлийг барихын 

тулд салхилуур хийх юм уу дулааны тусгаарлага хийх хэрэгтэй.  

7.4.14 Кабелийн байгууламжинд кабелийг үйлдвэрлэсэн уртаар нь хийх 

нь зүйтэй. (дундаа холболтын муфтгүй) 

Гадна байрласан кабелийн гүүрэн байгууламж, хэсэгчилж хаасан 

гудамлагт тусгаарлах хаалтуудыг хийхгүй. Ингэхдээ хос кабелийг (нэгдүгээр 

категорийн хэрэглэгчийнхээс бусад) хооронд нь 600 мм зайтай байрлуулах нь 

зүйтэй: гүүрэн байгууламж дээр тулгуур багана юм уу татлагын 2 талаар, 

гудамлагт голын явах хэсгийн 2 талаар  

7.4.15 Газрын доорхи инженерийн байгууламж ихтэй газар 1,5м-с 

багагүй өндөрт хагас нэвтрэлттэй кабелийн хонгил хийхийг зөвшөөрнө. 

Гэхдээ кабель шугамын хүчдлийн түвшин 10 кВ-с ихгүй, хонгилын урт 100 м 

ихгүй, хонгилын үзүүрт гарц юм уу нээлхий байх ёстой. 

7.4.16  Кабелийн худгийн өндөр 1,8 м-с  багагүй байна. Кабелийн 

хоргын  өндөр  

нормчлогдохгүй. 

7.4.17 Кабелийн худаг, хонгилын нээлхийнүүд нь 650 мм-с багагүй 

диаметртэй, хоёр давхар метал хийцтэй, доод тал нь  хонгил талаасаа 

түгжигдэж түлхүүргүй онгойдог тагтнуудтай байна. Барилга байшингийн 

дотор байгаа бол 2 дахь тагийг хийх шаардлагагүй.  

7.4.18 Кабелийн хонгил, давхар, сувагт байгаа хүчний кабелийн муфт 

нь гал, дэлбэрэлтийг хязгаарлах тусгай бүрхээстэй байна. 

7.4.19 Кабелийн гүүрэн байгууламж, суваг, муфтанд зориулсан худаг, 

хоргоос бусад кабелийн байгууламж нь байгалийн юмуу, албадан 
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агааржуулалтын системтэй байх ёстой бөгөөд тэдгээр нь хэсэг бүртээ бие 

даасан байдалтай, бусдаасаа хамааралгүй байна.  

7.4.20  Байшин барилга, байгууламжаас кабелийн гүүрэн байгууламж, 

гудамлаг хүртэл зай хүснэгт 7-д заасан хэмжээнд байна.  

Кабелийн гүүрэн байгууламж, гудамлагийг ЦДАШ, үйлдвэрийн 

доторхи төмөр болон автомашины зам, галын гарц, дүүжин гүүр, радио, 

холбооны агаарын шугам, хоолойтой огтолоцуулахдаа 30°- с  их өнцгөөр 

огтлуулна. 

Радио холбооны агаарын шугам дагаж хийгдсэн гүүрэн байгууламж, 

гудамлагийн кабель, холбооны шугам хоорондын зай нь кабель шугамын 

холбооны шугамд нөлөөлөх нөлөөллийг тооцсоны үндсэн дээр 

тодорхойлогдоно. 

Үйлдвэр албан байгууллагын хашаанд хүн явдаггүй газраар хийгдэх 

гүүрэн байгууламж болон гудамлагийн өндөр нь хамгийн доод кабель газрын 

түвшнээс дээш 2,5 м-с  багагүй өндөрт байрлахаар хийгдэнэ. 

7.4.21 Кабелийг кабелийн байгууламжаас гадна хүн хүрэхгүй өндөр 

(2м-с багагүй)-т  сунгахыг зөвшөөрнө.  

Түүнээс бага өндөрт хийхээр бол кабельд механик гэмтлээс хамгаалах 

хамгаалалт хийгдсэн байна. 
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Хүснэгт-7  Кабелийн байгууламжийн байж болох хамгийн бага зай 

хэмжээнүүд 

 Угсралт хийх үед мөрдөх хамгийн бага зай 

хэмжээ 

Хэмжээ Хонгил, гудамлаг, 

кабелийн давхар, 

гүүрэн 

байгууламжинд 

Кабелийн суваг, давхар 

шаланд 

Өндөр 1,8 Хязгаарлагдахгүй 

гэхдээ 1,2 м –с илүүгүй  

Хавтгай тэнхлэгт, 2 талын  

байрлалтай үед бүтээц хооронд. 

(явах хэсгийн өргөн) 

1,0 0,6 м гүнд 0,3 

0,6-0,9 м гүнд 0,45 

0,9м-с илүү гүнд 0,6 

Хэвтээ тэнхлэгт нэг талын 

байрлалтай үед,  бүтээцээс хана 

хүртэл (явах хэсгийн өргөн) 

0,9 ижил 

Босоо тэнхлэгт
1  

хэвтээ 

бүтээцүүдийн хооронд :
 

  

Хүчний кабелийн   

10 кВ 0,20 0,15 

20-35 кВ 0,25 0,20 

Тулаасын бүтээц, өнгийвч 

хооронд байгууламжийн уртын 

дагуу 

 0,8-1,0 

10-35 кВ-ын хүчдлийн 

ганцаарчлан татагдсан кабелийн 

хооронд хэвтээ болон босоо 

тэнхлэгт
2 

Кабелийн 

диаметрээс  

багагүй 

Хавтгай тэнхлэгт контролийн 

кабель, холбооны кабелийн 

хооронд
2
 

нормчлогдохгүй  

Тайлбар: 
1   

Трассын шулуун хэсэгт хананаас илүү гарсан өнгийвч хэсгийн ашигтай 

урт нь 0,5 м    байна 
2
  Кабелийн нүхэнд хийгдсэн кабельд бас хамаарна 
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7.4.22 Кабелийн тусдаа фазууд хавтгай тэнхлэгт угсрагдсан эсвэл 3 фаз 

хамтдаа гурвалжин маягаар угсрагдсан тохиолдолд кабелийг металл 

бүтээцэнд полимер бэхэлгээгээр бэхлэнэ. 

Бэхэлгээний механик шинж чанар ба бэхэлгээний хоорондын зай, 

давтамжийг БЗ-ын гүйдлийн утгаас хамааруулж тодорхойлно. Гурвалжин 

маягаар угсарсан үед бэхжүүлсэн полимер туузаар нэмж бэхлэхийг 

зөвшөөрнө. Кабель ил угсрагдаж байгаа үед бэхэлгээ нь нарны шууд туяа, 

байгаль цаг агаарын нөлөөлөлд тэсвэртэй материалаар хийгдэнэ.  

7.4.23 Кабель шугамын тавиурууд нь БЗ-ын гүйдлийн цахилгаан механик 

хүчний үйлчлэлийг даах чадвартайгаар тооцоолно. Метал хийцийн 

ашиглалтын хугацаа нь кабель шугамын ашиглалтын хугацаатай дүйцэж 

байх ёстой. Зэврэлэлтэнд идэгдэхээс урьдчилан сэргийлж цинкжүүлсэн метал 

хийц ашиглана. 

7.5  Кабел шугамыг усан доор хийх 

7.5.1  Усан доор хийж байгаа нөхцөлд кабель шугамыг  гол, усны суваг 

бусад усан сантай огтлолцуулахдаа аль болох усанд бага идэгддэг эрэг 

ёроолтой газраар огтлолцуулах нь зүйтэй. Тогтвортой биш гольдролтой, эрэг 

нь усанд байнга идэгддэг хэсгээр гол гаргах нөхцөлд тухайн нөхцөл орчинд 

зохицуулан ёроолыг гүнзгийлж өгнө. Гүнзгийрүүлэх хэмжээг зураг төсөлд 

тусгасан байна.  Хөлөг онгоцны зогсоол,боомт, аргамжааны газар, гатлага ба 

хөлөг онгоцны өвлийн байнгын зогсоол зэрэг газар кабель шугамыг усан 

доор татахгүй байх нь зүйтэй. 

7.5.2 Кабелийн усан доор угсрах үед усны гүн, урсгалын чиглэл, салхины 

чиглэл,  усны болон ёроолын химийн найрлагыг тооцсон байх ёстой. 

7.5.3 Усны ёроолоор кабелийг тэгш биш газарт кабель зүүгдэж 

байхгүйгээр тохируулж татна. Хурц шовгор зүйлсийг зайлуулна. Голын 
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харгиа, чулуутай гүехэн газрыг аль болох тойрч трасс хийх бөгөөд дайрах 

тохиолдолд гарц, шуудуу хийж өгнө.  

7.5.4 КШ  нь гол, кабелийн  сувагтай огтлолцоход кабелийг  ёроолд 

гүнз-гийрүүлэн суулгаж өгөх ёстой бөгөөд эрэг хавийн бага устай газар 1м-с 

багагүй гүнд суулгана. 

 Ёроолыг байнга гүнзгийрүүлж байдаг усан сангуудад кабелийг тухайн 

усан санг хариуцсан байгууллагатай тохирсон түвшинд гүнзгийрүүлэн 

суулгана. 

7.5.5 100 м хүртэл өргөнтэй гол, усны сувгийн ёроолд гүнзгийрүүлж 

суулгасан кабелийн хоорондын зай 0,25м байна. Шинээр усанд угсрагдаж 

байгаа кабель шугам нь ашиглагдаж байгаа кабель шугамаас 1,25 усны 

гүнтэй тэнцүү зайд байна. Усны гүний хэмжээг олон жилийн дунджаар авна.  

Кабель шугамыг усанд 15м-с  илүү гүнд,  урсгалын хурд 1м/с  илүү 

байх  нөхцөлдхийхдээ  фаз болон кабель хоорондын зайг  зураг төсөлд 

заасны дагуу  авна. 

Кабель шугамыг усан доор зэрэгцээ татах үед хавтгай тэнхлэгт кабель 

хоорондын зай нь олон жилийн дунджаар тооцсоноор 1,25 гүнтэй тэнцэх 

хэмжээнд байх бөгөөд  гэхдээ 20м-с  багагүй байна.  

Усны ёроолд булж хийсэн кабелиас нефт болон хий дамжуулах хоолой 

хүртэлх зай нь  кабель болон хоолойг хийхдээ усны ёроолд ямар төрлийн 

ажил хийгдсэнээс шалтгаалах бөгөөд гэхдээ 50м-с  багагүй байна. Кабель 

шугам болон хоолойг ашиглагч байгууллагатай  зөвшилцсөний үндсэн дээр 

энэ зайг 15 м хүртэл багасгаж болно. 

7.5.7 Эргийн тохижилт хийгээгүй газарт усан доорхи кабелийн 

оролтонд зориулж 8 тоо шиг хэлбэртэй нөөцийг голын усанд 10м, тэнгисийн 

усанд 30м урттай  хийнэ. Тохижилт хийсэн эрэгтэй газар  кабелийг яндан 
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хоолойд хийж оруулна. Кабелийн үзүүр гарч ирэх хэсэгт кабелийн худаг 

хийсэн байна. Яндан хоолойн дээд өнцөг эрэг дээр байгаа кабелийн худаг руу 

орсон, доод үзүүр нь хамгийн бага усны түвшнээс 1 доош гүнд орсон байна. 

Эргийн дагууд хийгдсэн яндан хоолой үзүүр нь сайн битүүмжлэгдэж 

чигжигдсэн байна. 

7.5.8 Гольдрол болон эрэг нь их угаагдаж эвэдрсэн газарт цөн түрэх, 

үер болох үед кабелийг ил гарахаас урдчилан сэргийлсэн арга хэмжээг 

эргийн даланг бэхлэх хэлбэрээр хийнэ.  

7.5.9 Кабелиудыг усан доор огтлолцуулахыг зөвшөөрөхгүй. 

7.5.10 Усан доор 3 ба түүнээс дээш тооны 3 фазын 35 кВ хүртэлх 

түвшний кабель хийж байгаа нөхцөлд 3 ажлын кабель тутамд 1 нөөц кабель 

хийж өгнө. Усан доор 1 фазын кабель хийж байгаа нөхцөлд нэг шугамд нэг 

фаз, хоёр шугамд 2 фаз, 3 ба түүнээс дээш шугамд зураг төслийн дагуу гэхдээ 

2-с багагүй кабель нөөцөлж хийнэ. Нөөц фазуудыг аль ч ажлын фаз гэмтсэн 

сольж болохоор байрлуулна.  

7.6  ЗПЭТ кабелийг дэлбэрэлтийн аюултай бүсэд хэрэглэх нь  

7.6.1 Кабель шугам нь галыг дэмжидгүй байдлаар хийгдэнэ.  

7.6.2  Кабель нь заавал галыг дэмждэггүй чанарын ангиллыг заасан 

галын аюулгүй байдлын гэрчилгээтэй байна. 

7.6.3 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай <<нг>>буюу гал дэмждэггүй 

төрлийн идекстэй болон << нг-LS>>ба << нг-HF>> индекстэй кабелиудыг 

галын болон дэлбэрэлтийн аюултай бүсийн бүх ангилалд хэрэглэхийг 

зөвшөөрнө.  

 Шатддаггүй <<нг>>, << нг-LS>>ба << нг-HF>> төрлийн кабелиуд нь 

янз бүрийн түвшний гал дэмждэггүй чанарыг агуулдаг учраас тэднийг галын 

болон дэлбэрэлтийн аюултай бүсэд хэрэглэх шийдвэрийг зураг төсвийн 
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шатанд тодорхойлно. (Бусад орны кабелиудыг хэрэглэхдээ дээрхи марк 

типтэй дүйцсэн үзүүлэлттэй кабелийг сонгоно.) 

7.6.4 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабелийг үйлдвэрлэгчид 

кабелийг ганцаарчлан агаарт болон газарт угсарсан тохиолдолд 

дамжуулагчийн зөвшөөрөх халалтанд зөвшөөрөгдөх ачааллын гүйдлийн 

хэмжээг зааж өгсөн байх ёстой.  

7.6.5  Тэсрэх дэлбэрэх ба галын аюултай бүсэд цахилгаан тоноглол 

угсрах ү е д  Цахилгаан байгууламжийн угсралтын норм ба дүрэм УНбД. 

3.05.06-85  ын 3.244,   УНбД 1.01.01-82-ын  баримтлана.  

7.6.6 <<нг>> индексгүй зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай (үүнтэй 

дүйцэх үзүүлэлттэй бусад орны кабель)-ийг  галын болон дэлбэрэлтийн 

аюултай бүсэд хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 

7.6.7 Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай кабельд гал дэмждэггүй муфт 

хэрэглэнэ. Кабелийн муфтны гал дэмждэггүй чанар нь тусдаа галын 

ауюлгүйн батламжаар баталгаажсан байна.  

7.6.8 Кабелийн зөвшөөрөгдөх ачааллын хэмжээг хөндлөн огтлолын 

халалтын нөхцлөөр тооцолсон байна.  

8  Кабелийн сонголт, угсралт, ашиглалтанд тавигдах шаардлага. 

8.1 Кабелийг сонгоход тавигдах шаардлага 

8.1.1 Хадгалалтанд 6 сараас дээш хугацаанд байсан техникийн баримт 

бичиг байхгүй, болон гадаад улсуудад  үйлдвэрлэгдсэн кабелийг 

тусгаарлагын тодорхой түвшин бүхий сүлжээнд хэрэглэх шийдвэрийг үзлэг, 

туршилт, тодорхой хэсгээс дээж авсан хэмжилтийн үр дүнд тулгуурлаж 

гаргана. Хэмжилт туршилт даагаагүй кабелийг хэрэглэхийг хориглоно. 

8.1.2 Янз бүрийн хөрс, орчинтой нөхцлийг дайрч  тавигдах кабелийн 

бүтээц, хөндлөн огтлолын сонголтыг  хийхдээ хөнгөн нөхцөлтэй хэсэг нь 
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кабелийн үйлдвэрийн уртаас илүү гарахгүй бол хамгийн хүнд нөхцөлтэй 

хэсгээр тооцож авна.  

Их урт трасстай кабелийг сонгохдоо трассын тухайн нөхцөлд таарсан 

бүтээц, хөндлөн огтлолыг сонгох нь зүйтэй.  

8.1.3 Хөрөлтийн янз бүрийн түвшинтэй хөрсөнд тавигдах кабелийн 

хөндлөн огтлолыг сонгохдоо хамгийн муу хөрөлттэй хөрсний хэсгийн урт 

10м-с  их байвал  тэр хэсгийн нөхцлөөр сонголт хийнэ. 

8.1.4 Кабель нь бүх төрлийн хөрсөнд угсрахад, яндан хоолой болон 

блоконд сүвлэхэд үүсэх механик үйлчлэлийг тэсвэрлэх, засвар ашиглалтын 

явцад үүсэх дулааны болон механик үйлчлэлийг тэсвэрлэх чадвартай байх 

ёстой.  

8.1.5 Кабелийг намаг дундуур гаргах тохиолдолд  геологийн нөхцөл 

байдал, химийн болон механик үйлчлэлийн нөлөөг тооцож сонгоно.  

8.1.6 Хөрсний хөдөлгөөн ихтэй газар кабелийг угсрахдаа хөрсний 

хөдөлгөөний нөлөөнөөс урдчилан хамгаалсан арга хэмжээг авсан байна. 

(хөрсийг эгнээ шаантгаар шаантаглаж юмуу гадаслаж бэхлэх замаар ) 

8.1.7 Нэг судалтай кабелийн хөндлөн огтлолыг сонгохдоо экранаар 

гүйх гүйдлийн нэмэлт халалтыг  тооцсон байна.  

Түүнээс гадна зэрэг залгасан кабелиар гүйх гүйдлийн хэмжээ жигд 

байх , тэдний экранд хүрэхэд аюулгүй байх байдал, хажууд байгаа металл эд 

ангийг халаахгүй байх, кабелийг хөндийлэх хэсэгт хөдөлгөөнгүй бэхлэх зэрэг 

шаардлагыг хангах урдьчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд авагдсан байх 

ёстой. 

8.1.8 Сүлжээнд холбох кабелийг  дээжээс хийсэн туршилт хэмжилтийг 

үндэслэж сонгоно:  

• Дамжуулах судлын эсэргүүцлийг хэмжих 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 57 

 

 

• Кабелийн бүтээц ба хэмжээсүүдийг шалгах  

• Багтаамжийн үзүүлэлтийг тодорхойлох 

 

Дээжинд хийсэн туршилт хэмжилтэнд тэнцээгүй кабелийг хэрэглэхийг 

хориглоно. 

8.2 Кабелийн  угсралтанд  тавигдах шаардлага 

8.2.1 Кабелийн холболтын болон төгсгөлийн муфтууд 

8.2.1.1 Кабелийг холбох болон үзүүр хийхдээ ажлын нөхцөл, орчинд 

таарсан марк, бүтээцийн маягтай муфтыг сонгох хэрэгтэй. Кабелийн 

холболтын болон төгсгөлийн муфт нь  гадаад орчноос кабель руу чийг болон 

хортой, идэмхий бодис нэвтрэхгүй байх, ходлбогдох техникийн бичиг 

баримтанд тусгасан туршилтын хүчдлийг даах зэрэг үндсэн нөхцлүүдийг 

хангасан байна. 

8.2.1.2 Кабельд  мөрдөгдөж буй дүрэм журманд тохирсон төгсгөлийн 

болон холболтын муфтыг хэрэглэнэ.    

8.2.1.3 Шинээр хийгдэж буй нэг судалтай кабельд 1км –т 2-с илүү 

холболтын муфт байх ёсгүй. Богино тайрдсуудыг урт кабель шугам хийж 

байгаа үед хэрэглэхийг хориглоно. 

8.2.1.4. ЗПЭТ кабельд өөр төрлийн ба өөр хөндлөн огтлолтой кабель 

залгахыг хориглоно. 

8.3 Кабель угсрахад зориулсан тоноглолд  тавигдах шаардлага 

8.3.1 КШ угсрах үед цахилгааны болон механик шинж чанараараа тухайн 

кабелийн адилтгах үзүүлэлттэй дүйцэх шинж чанартай холболтын болон 

төгсгөлийн муфтыг хэрэглэнэ.   

8.3.2 Кабель угсралтын хийцийн материал нь  кабель шугам татагдах 

орчны хүчин зүйлд тэсвэртэй байх ёстой. (трийнг үүсгэхгүй байх, элэгдэлд 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 58 

 

 

тэсвэртэй байх, тусгаарлагын өндөр чадвартай байх г,м) ба ямар ч цаг 

агаарын болон үйлдвэрлэлийн нөхцөлд таарсан байх ёстой. 

Хийцийн ашиглагдах хугацаа 30 жилээс доошгүй байна. 

8.3.3 Төгсгөлийн болон холболтын муфтын угсралт нь тухайн муфтыг 

үйлдвэрлэсэн үйлдвэрлэгчийн  зааврын дагуу хийгдэх ёстой.  

 Муфт нь битүүмжлэлийг хангаж  агаар нэвтрэлтийг хаасан байна.  

Янз бүрийн муфт үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдхүүнийг авч хэрэглэхдээ 

тухайн муфтыг хэрэглэх талаар кабель үйлдвэрлэсэн газартай зөвшилцөл 

хийсэн байх ёстой. 

8.3.4 Холболтын муфтны зэс экран холбож, сэргээдэг хэсэг нь БЗ-ын 

гүйдлээр үүсэх халалтанд тэсвэртэй байхаас гадна экрантай контакт сайн авч 

байх ёстой. Холболтын хавчаарын  материал нь экраны материалын хувийн 

эсэргүүцлээс ихгүй эсэргүүцэлтэй материалаар хийгдэх ёстой. 

 

8.4 Кабелийн оношилгооны арга барил, төхөөрөмжинд тавигдах 

шаардлага. 

ЗПЭТ-тэй кабелийн оношилохын тулд:  

 Кабелийн системийн техникийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох 

эвдрэлгүй туршилтын аргыг хэрэглэнэ. 

 Тусгаарлагын техникийн нөхцөл байдлыг ажиглан хянасны 

үндсэн дээр кабелийн урдчилан сэргийлэх туршилт болон  кабелийн 

нөөцийн үлдэгдлийн магадлагаа хийнэ . 

 

9. ХЭМЖИЛТ ТУРШИЛТ  НӨХЦӨЛҮҮД 

 

9.1 ЗПЭ  тусгаарлагатай кабельд дараахь туршилтуудыг заавал хийнэ. 

9.1.1 Тусгаарлагийг  0.01-0.1 Гц-н давтамжтай, 3*Uo  хувьсах хүчлээр  
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         туршина.  Үүнд: 

 10 кВ-н хүчдэлтэй кабель шугамыг 15 минут,  

 35 кВ-н кабель шугамыг 60 минут туршина. 

  9.1.2 Бүрхүүлийг тогтмол 10 кВ хүртэлх хүчдлээр туршиж,  нэвчих  

            гүйдлийн утгаар гэмтэлтэй эсэхийг тодорхойлно. 

 

10. ЗПЭТ цахилгаан дамжуулах кабель  шугамын зураг төсөл хийх 

онцлог 

10.1 Мөрдөгдөж байгаа хамгаалалтын зурвасын дүрэмд заасны дагуу 

захын кабелиас хааш хаашаа 1м, гудамж талбайн хүн явдаг хэсгээс 1 м зайтай 

хамгаалалтын зурвас байх ёстой.   

10.2 Усан дор хийгдсэн кабель шугамд дээр дурдсан дүрмийн дагуу 

захын кабелиас 100 м зайтай зэрэгцээ шугамаар хязгаарлагдсан хамгаалалтын 

зурвас байх ёстой. 

Хамгаалалтын зурвас нь  мөрдөгдөж байгаа эрчим хүчний шугам 

сүлжээний хамгаалалтын дүрмийн дагуу ашиглагдана. 

10.3 Кабелийн трасс нь механик гэмтэл үүсэхээргүй, хэт халалт 

болохгүй, хажуугийн кабельд богино залгаа болоход цахилгаан нумаар 

гэмтэхээргүй байдлаар тавигдана.  Кабелийг байрлуулахдаа өөр хоорондоо 

болон яндан хоолойнуудтай  огтлолцож орооцолдохгүйгээр  байрлуулах 

ёстой. 

a. Кабель шугам нь угсралт, ашиглалтын явцад түүнд хортой 

нөлөөлөхөөр механик хүчдлийн нөлөөнд орох, гэмтэх ёсгүй үүний тулд: 

 Кабель шугам хөрсний хөдөлгөөн, кабелийн өөрийн болон  

хийцүүдийн температураас шалтгаалсан гажилт үүсэхгүй байхад 
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зориулсан  нэмэлт нөөцтэй хийгдэх ёстой. Гэхдээ кабелийн 

нөөцийг цагираг хэлбэрээр хийхийг хориглоно. 

 Хэвтээ байдалд бүтээц дээгүүр болон хана, далдлагааны цаагуур 

хийгдсэн кабелийг төгсгөлийн цэгүүд, мурийлт үүссэн  газрын 2 

талд, холболтын болон хориглох муфтны тэнд хөдөлгөөнгүй 

бэхэлсэн байна. 

 Босоо тэнхлэгт бүтээц дээгүүр болон хананы дагуу хийгдсэн 

кабель нь өөрийн жингээр муфтны судалд гэмтэл гаргах, бүрээс 

гэмтэхээргүй байдлаар бэхлэгдсэн байна. 

 Кабель угсарахад зориулсан  бүтээцүүд нь кабелийн бүрээсийг 

механикаар гэмтээх боломжгүй хийгдсэн байх бөгөөд хатуу 

бэхэлгээ хийгдэж байгаа газруудад механик гэмтлээс урдчилан 

сэргийлсэн арга хэмжээ авагдсан байна.  

 Механик гэмтэл авч болзошгүй (автомашин механизмын 

хөдөлгөөнтэй, гадны хүн нэвтрэх боломжтой, ачаа тээш зөөдөг) 

газарт кабелийг агаарт  2м-с дээш өндөрт,  газарт 0,3 м-т 

хамгаалсан байна. 

 Ашиглаж байгаа кабель дээр нэмж шинээр кабель татаж байгаа 

нөхцөлд ашиглагдаж байгаа кабелийг гэмтэхээс хамгаалах арга 

хэмжээ авна.  

 Зөвшөөрөгдсөн халах температураас хэтрүүлэхгүйн тулд 

кабелийг халдаг гадаргуугаас  хол угсрах бөгөөд хаалт хийгдсэн 

газраар халуун бодис гарч ирэхээс сэргийлсэн байна. 

b. Газрын доорхи кабелийн байгууламж нь кабелийн хүнд, замын 

хучлага,  

хөрс,  явж байгаа тээврийн хэрэгсэлийн хүндийг тооцож хийгдэнэ. 
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10.6 Кабелийн байгууламж, бүтээцүүд нь галд тэсвэртэй материалаар 

хийгдсэн байх ёстой. Кабелийн байгууламжинд түр төхөөрөмж хийх, 

материал болон тоноглол хадгалахыг хориглоно. Түр тэжээлийн кабель нь 

ашиглагч байгууллагын зөвшөөрлөөр, кабель угсрах бүх дүрэм журмыг 

мөрдөж хийгдсэн байх ёстой. 

10.7 КШ-ыг ил угсрах бол нарны шууд тусгалын хэмжээ болон бусад 

дулаан ялгаруулж байгаа эх үүсвэрийн дулааныг тооцсон байна 

 Кабелийн нугаралтын дотоод радиусын  хэмжээ гадаад диаметртэйгээ 

тухайн 

 кабельд таарсан стандарт, техникийн нөхцөл шаардлагад заасан 

хэмжээний харьцаатай байна. 

10.8 Кабелийн үзүүрлэгээ хийхэд  судлын нугаралтын дотоод радиусын  

хэмжээ гадаад диаметртэйгээ тухайн кабельд таарсан стандарт, техникийн 

нөхцөл шаардлагад  заасан хэмжээний харьцаатай байна. 

10.9  Кабелийг сунгах, яндан хоолойд сүвлэхэд зөвшөөрөгдөх 

механик хүчлэгийн хэмжээ судал болон бүрээс (экран)-д зөвшөөрөгдөх 

хэмжээгээр тодорхойлогдоно.   

10.10 КШ нь өөрийн гэсэн дугаар эсвэл нэртэй байна. Хэрэв хэд хэдэн 

кабель шугам зэрэгцээ холбогдвол тухайн шугамын дугаарын ард А,Б,В г.м 

дугаар тавина. Ил угсарсан кабель болон төгсгөлийн муфт нь марк, хүчдлийн 

түвшин,хөндлөн огтлол, шугамын нэр юмуу дугаарыг заасан, холболтын 

муфт нь муфтын дугаар, угсарсан огноог заасан зүүлттэй байна. Зүүлт нь 

орчны нөлөөнд тэсвэртэй байна. Кабелийн байгууламжид угсарсан кабельд 

50м тутам энэхүү зүүлтийг зүүсэн байна. 
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10.11 Тохижуулаагүй талбайд хийсэн кабелийн трасс дээгүүр таних 

тэмдгүүд хийсэн байх ба энэ нь кабель чиглэлээ өөрчилсөн газарт мөн 

тавигдана. (Хүчний кабель шугам суурилуулах  ТШТ ны 4.16 –г  үзнэ үү) 

10.12 Гүйдэл дамжуулах судлын хөндлөн огтлолын сонголтыг хэвийн 

горимын 

 удаан хугацаанд зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээг кабелийн тоо, 

аваарын дараахь зөвшөөрөгдөх хэт ачааллын хэмжээ, температур болон 

хөрсний дулааны эсэргүүцлийн  нөлөөллийг тооцож засвар оруулан сонгоно. 

Ингэ  хдээ БЗ-ын гүйдлийн халалтын тооцоо болон шаардлагатай гэж үзвэл 

алдагдал болон хүчдлийн хазайлтын тооцоог хийнэ.  

11.БАГЛАА БООДОЛ БА БУСАД ШААРДЛАГУУД 

  11.1  БАГЛАА БООДОЛ 

Дамар дахь кабелийн уртын хэмжээг захиалагчийн зүгээс тусгайлан 

заагаагүй бол стандарт хэмжээсүүдээр сонгоно. 

Кабелийг дамарт ороомог хэлбэрээр ороож үзүүрүүдийг ус чийг 

нэвтрэхгүйгээр битүүмжилнэ. 

Дамар нь модон хийцтэй байх ба ээрүүлийн нүх нь зэврэлтээс хамгаалан 

цайрдан бэхжүүлсэн төмөр байна. 

Дамарын хүрд, ээрүүлийн нүхний хэмжээсүүдийг захиалагчийн зүгээс 

тусгайлан заагаагүй бол стандарт хэмжээсүүдээр сонгоно. 

Модон дамарын кабелийн үзүүр гарсан тал дээр нь дамарын хэмжээ, 

бүтээгдэхүүний нэр, кабелийн урт, марк, хөндлөн огтлол, хүчдлийн түвшин, 

үйлдвэрлэсэн он, үйлдвэрлэгч улс, компаний нэр, өөрийн серийн дугаар, 

худалдан авагчийн нэр, гэрээний дугаар, цэвэр жин, бохир жин, нийт жинг 

тэмдэглэсэн байна. 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 63 

 

 

Дамар тус бүрийн дагалдах тайлбарыг усны хамгаалалттай дугтуйнд хийх ба 

4.4.8-д заасан мэдээллүүд байхаас гадна үйлдвэрлэгчийн сертификат, 

техникийн бичиг баримт, туршилтын  протоколууд багтсан байна. 

Баглаа бүрийн тайлбар нь худалдан авагчид урьдчилан 3 хувь илгээгдсэн 

байна.  

1.10 Баглаа боодолд тавигдах шаардлага. 

 

1.10.1 Баглаа боодлыг  ГОСТ 18690-82 дагуу хийнэ.  

1.10.2 Кабелийг дамарт ороох юм уу цагиргалсан байх ёстой.  Дамрын 

гол ба цагиргын дотоод диаметр нь нэг судалтай кабельд  20Dг  багагүй, 3 

судалтай кабельд  5Dг –с байгагүй байна. Дамрын хацраас илүү гаргасан 

кабелийн үзүүр 0,1 м-с багагүй байна. 

1.10.4 Кабелийн дамарыг банзаар юмуу сүрлэн сүлжээсээр битүүлж 

бүрхийг зөвшөөрнө. 

 

    11.2 АШИГЛАЛТЫН БОЛОН БАТАЛГААТ ХУГАЦАА 

 

Хүчний кабелийн ашиглалтын хугацаа нь 30 жил ба түүнээс багагүй 

байна. Энд ямар ч төрлийн засвар шаардахгүйгээр ажиллах хугацааг заасан 

болно. (Хүчний кабель шугамыг суурилуулах ТШТ-г мөрдөж ажилласан 

тохиолдолд). 

Хүчний кабелийн баталгаат засварын хугацаа нь нийлүүлэгдсэнээс хойш 5 н 

жил, угсралт хийснээс хойш 3н жил байх ба энэ хоёрын аль түрүүлж дууссан 

хугацаагаар баталгаат хугацааг дууссанд тооцно.  

Баталгаат засварын ажлыг 4 цагийн дотор хийж гүйцэтгэх ба баталгаат 

хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг албан ёсоор бүртгэж нийлүүлэгч талд 

мэдэгдсэн өдрөөс эхлэн энэхүү хугацааг тооцно. Хэрэв нийлүүлэгч тал 
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баталгаат засварыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй тохиолдолд УБЦТС  ТӨХК 

ийн засварын бригад засварыг гүйцэтгэж гарсан  зардалыг нийлүүлэгч талаас 

нэхэмжилнэ.  

 11.3 КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ХАДГАЛАЛТ  

Кабелийн хадгалалтын нөхцөл нь мөн  ГОСТ 15150-69 стандартын 

ОЖ3 буюу  сэрүүн ба хүйтэн уур амьсгалтай газрын ил задгай талбайн 

ангилалд хамрагдана. Битүүмжилсэн дамартай кабелийг ил задгай газар 2 

жилээс илүүгүй, далд газар (агуулахад) 5 жилээс илүүгүй хадгалахыг 

зөвшөөрнө. 
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 Хавсралт А  

Ачааллын 1 гэсэн итгэлцүүртэй байх үеийн удаан хугацаанд 

зөвшөөрөгдөх ачааллын гүйдлийн хэмжээ 

Хүснэгт А1- 10 кВ-ын нэг судалтай кабелийг хэвийн хөрсөнд угсарсан үед 

удаан хугацаанд зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

Гүйдэл А, кабелийг газарт угсарсан 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

Гурвалжин

-гаар 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

Гурвалжин

-гаар 
50 250 225 195 170 

70 310 275 240 210 

95 336 326 263 253 

120 380 370 298 288 

150 416 413 329 322 

185 466 466 371 364 

240 531 537 426 422 

300 590 604 477 476 

400 633 677 525 541 

500 697 759 587 614 

630 762 848 653 695 

800 825 933 719 780 

 

Хүснэгт А2-  10 кВ-ын нэг судалтай кабелийг агаарт угсарсан  үед удаан 

хугацаанд зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

Гүйдэл, А кабелийг агаарт угсарсан 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

Гурвалжин

-гаар 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

Гурвалжин

-гаар 
50 290 240 225 185 

70 360 300 280 230 

95 448 387 349 300 

120 515 445 403 346 

150 574 503 452 392 

185 654 577 518 450 

240 762 677 607 531 

300 865 776 693 609 

400 959 891 787 710 

500 1081 1025 900 822 

630 1213 1166 1026 954 

800 1349 1319 1161 1094 
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Хүснэгт А3-  20-35 кВ-ын  кабелийг хэвийн хөрсөнд угсарсан үед удаан 

хугацаанд зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

Гүйдэл А. кабелийг газарт угсарсан 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

гурвалжинг

аар 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

гурвалжинг

аар 
50 230 225 185 175 

70 290 270 225 215 

95 336 326 263 253 

120 380 371 298 288 

150 417 413 330 322 

185 466 466 371 365 

240 532 538 426 422 

300 582 605 477 476 

400 635 678 526 541 

500 700 762 588 615 

630 766 851 655 699 

800 830 942 722 782 

 

 

Хүснэгт А4-  20-35 кВ-ын  кабелийг агаарт угсарсан үед удаан хугацаанд 

зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

Газарт угсарсан үед, А 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

гурвалжинг

аар 

Хавтгай 

тэнхлэгт 

гурвалжинг

аар 
50 290 250 225 190 

70 365 310 280 240 

95 446 389 348 301 

120 513 448 402 348 

150 573 507 451 394 

185 652 580 516 452 

240 760 680 605 533 

300 863 779 690 611 

400 957 895 783 712 

500 1081 1027 897 824 

630 1213 1172 1023 953 

800 1351 1325 1159 1069 
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Хүснэгт А5- Гурван  судалтай  хуягтай болон хуяггүй 10,20-35 кВ-ын 

хүчдлийн түвшний  кабелийг газарт  угсарсан үед удаан хугацаанд 

зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

газарт , А 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

10 кВ 20-35 кВ 10 кВ 20-35 кВ 

50 207 207 156 161 

70 253 248 193 199 

95 300 300 233 233 

120 340 341 265 265 

150 384 384 300 300 

185 433 433 338 339 

240 500 500 392 392 

 

 

Хүснэгт А6- Гурван  судалтай  хуягтай болон хуяггүй 10,20-35 кВ-ын 

хүчдлийн түвшний  кабелийг агаарт   угсарсан үед удаан хугацаанд 

зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээ. 

Гүйдэл дамжуулах 

судлын хөндлөн 

огтлол мм2 

Агаарт , А 

Зэс ГДС Хөнгөн цагаан ГДС 

10 кВ 20-35 кВ 10 кВ 20-35 кВ 

50 206 215 159 163 

70 255 264 196 204 

95 329 331 255 256 

120 374 376 291 292 

150 423 426 329 331 

185 479 481 374 375 

240 562 564 441 442 
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Хавсралт Б 

 (лавлагаа) 

 

35 кВ хүртэл хүчдлийн түвшний цаасан хөдийрүүлэг, тосон дүүргэлттэй 

өндөр даралтын кабель ба зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай 

кабелиудыг харьцуулсан үзүүлэлтүүд 

 

Үзүүлэлт ЗПЭТ кабель Тосон дүүргэлт 

өндөр даралтын 

кабель  

Цаасан 

тусгаарлагатай 

кабель 

Удаан хугацаанд зөвшөө-

рөгдөх температур С  

90 85 70 

Аваарын горимд халах 

зөв-шөөрөгдөх хэмжээ 

130 90 100 

БЗ-ын гүйдэл гүйх үед 

зөв-шөөрөгдөх хязгаарын 

температур С  

 

250 

 

200 

 

200 

Урдьчилж гэсгээлгүй 

сунгах хамгийн бага  

температур C 

-20  0 

1 секундын БЗ-ын 

гүйдлийн нягтрал А/мм2;   

                     Зэс судал 

                     Хөнгөн 

цагаан судал 

 

144 

93 

 

101 

67 

 

Харьцангуй диэлектрик 

нэвтрэх чанар  , 20 С-д  

 

2,4 

 

3,3 

 

4,0 

Диэлектрик алдагдалын 

итгэлцүүр  tg , 20 С-д 

0,001 0,004 0,008 

Кабель хийх трассын 

түвшний ялгаа,  м 

хязгааргүй  15 
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Хавсралт В 

 (лавлагаа) 

 

Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй, 10 кВ-ын сүлжээний нэг судалтай 

кабелийн экранаар гүйх гүйдлийн тооцоо хийх жишээ 

İ ЖА1 –Давхар богино залгааны газар луу гүйх гүйдлийн тооцоо (1-р гэмтэл 

кабелийн А фазад, 2-р  гэмтэл В ба С фазын аль нэгэнд сүлжээний өөр хэсэгт) 

240/50 мм2 кабельд зориулав. 

Кабелийн геометр нь судлын мэдэгдэж байгаа хөндлөн огтлол Fж, 

экраны хөндлөн огтлол   Fэ болон  тусгаарлагын  << гүйдэл дамжуулах 

судал-экран>>  dжэ зузаанаар тодорхойлогдож болно. 

 
 

Зураг В1 – нэг фазын кабель 

 

 

10 кВ-ын кабельд  үндсэн тусгаарлагын зузаан dжэ5мм, экраны 

бүрээсийн зузаан dэз5мм.  

Тооцоонд кабелийн угсралтын аргын буюу s/d харьцааны экран дахь 

гүйдэлд нөлөөлөх нөлөөг гаргаж харуулах хэрэгтэй.  (s – зэрэгцээ 2 фазын 

тэнхлэг хоорондын зай.    d2r4  фазын диаметр). sd  тохиолдол нь кабелийн 

          Тооцооны томьёо             (1) 

r1= (Fж/π)1/2 

r2 =   r1 + dжэ  

 r3 =  r22+    (FЭ/π)1/2  

r4 =  r3 + dэз 
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3 фаз нягт гурвалжингаар угсрагдсан, s10d  нь харилцан хамаарлыг 

тодотгож харуулахын тулд авсан жишээ. 

Зураг В2-т  комплекс гүйдлийн модулийг 3-5 томьёогоор Lk1/Lk 

харьцаанаас хамааруулж,   хөрсний хувийн эсэргүүцэл Rз100 Ом.м байхад 

бодсон тооцооны үр дүнг харуулав.  

Зураг В2-т  гэмтээгүй фазын газардуулсан экранууд <<гүйдэл 

дамжуулах судал-экран>> тусгаарлагын  гэмтлийн цэг эх үүсвэр талаас 

кабелийн төгсгөл рүү ойртох тусам гэмтсэн экранаар гүйх гүйдлийг багасгаж 

байгаа нь харагдаж байна. БЗ-ын тооцооны гүйдлийн хамгийг их утгыг 

агуулсан цэг нь БЗ-ын бүх гүйдэл экранаар гүйх үед кабелийн эхэнд 

байрлана. 

| İ ЭА1 |=| İ ЖА1 |                           (2) 

 

Зураг В2- 240/50 мм2 хөндлөн огтлолтой кабелийн экранаар гүйх  İ ЖА1  

гүйдлийн  Lk1/Lk  харьцаанаас хамаарсан  sd  байх үеийн өөрчлөлт  

(харьцангуй нэгжид) 

Зураг  В3-т фаз хоорондын зай  экран дахь БЗ-ын гүйдэлд нөлөөлж 

байгаа байдлын судалгааг харуулав. 
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Зураг В3 - 240/50 мм2 хөндлөн огтлолтой кабелийн экранаар гүйх  İ ЖА1   

гүйдлийн  Lk1/Lk  харьцаанаас хамаарсан  хамаарлын өөрчлөлт.  s/d  

өөрчлөгдөх үе  (харьцангуй нэгжид) 

Зайг ихэсгэхэд хамаарал  İЭА1/ İЖА1 (Lk1/Lk) нь их гүйдлийн хэсэг рүү 

шилжинэ. Үүний үр дүнд гэмтсэн болон гэмтээгүй фазын  экраны янз бүрийн 

хэсэгт гүйх гүйдлийн тархалтын тэнцүү биш байдал ихсэж тэр нь гэмтсэн 

фазын экраны ачаалал ихтэй хэсэгт дулааны үйлчлэлийг нэмэгдүүлнэ.  

Экранд ирэх дулааны ачааллыг багасгахын тулд нэг фазын кабелийг нягт 

гурвалжин маягаар угсрах нь зүйтэй. 

Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй сүлжээнд кабелийн угсралтын  байдлаас 

үл хамааруулан экраны хөндлөн огтлол нь   K(1,1) богино залгалтын 

гүйдлийн хамгийн их утганд дүйцэж байх ёстой. Ингээгүй тохиолдолд экран  

Lk1 урттай хэсэгтээ халалтаас болж гэмтэх магадлалтай. 
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Хавсралт Г (лавлагаа) 

 

Шугамын эхэн дэх богино залгааны гүйдлийн тооцоо 

Гурван нэг фазын кабелийн 2 кабель нь үйлдвэрлэгдсэн  уртаараа  (нэг 

холболтын муфт нь газардуулаагүй боловч нэгтгэсэн экрантай)  кабелийн 

группын богино залгааны тооцоо. Экран дахь хүчдлийн уналтын систем 

тэгшитгэл   İЭВ2  İЭС2 байх үед 

ΔŮ ЭА2 = ŻЭ2İЭА2+2ŻК2İЭВ2                              (1) 

 

ΔŮ ЭВ2 = ŻК2İЭА2+ (ŻT2 +    ŻК2 İЭВ2)               (2) 

 

Энд эсэргүүцэл дээр байгаа индекс 2 нь тэдгээр эсэргүүцэл нь   

холболтын муфтаас төгсгөл хүртэл   кабелийн Lk20,5 Lk  урттай хэсэгт 

хамаарагдана гэдгийг харуулж байна. 

Экраныг нэгтгэсэн учраас  

ΔŮ ЭА2 = ΔŮ ЭВ2 = ΔŮ ЭС2                          (3)  

 

 

Тэгвэл систем тэгшитгэлээс  İЭА2=İЭВ2= İЭС2                            

Кирхгофын 2-р хуулиар кабелийн төгсгөлд 

İЗ +İЭА2+İЭВ2+ İЭС2  0 

 

 

Газар руу гүйж байгаа гүйдлийн хэмжээ нэг их биш учраас İЗ г  0 гэвэл  

 İЗ +İЭА2+İЭВ2+ İЭС2  0 Эндээс (3) тэгшитгэл зөв гэдэг нь батлагдаж 

байна. 

Холболтын муфтанд экраныг газардуулаагүй байхад түүн дотор байгаа 

экраны газартай харьцуулсан хүчдэл кабелийн төгсгөлд байгаа хүчдлээс 

ялгардаггүй.  Иймээс муфтан дахь экраныг газардуулсан гэж үзвэл Г1-Г2 
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зурагт байгаа кабелийн процессийг 0,5 Lk  урттай кабельд болж байгаа гэж 

үзэж болох юм. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

İЭВ1İЭС1  байхад экран дээр унах хүчдлийн систем тэгшитгэл дараахь 

байдлаар харагдана: 

ΔŮ ЭА1 = Ż ЖЭ1İЖА1 +ŻЭ1 İЭА1  + 2  ŻК1 İЭВ1               (4) 

 

                       ΔŮ ЭВ1 = Ż К1İЖА1 +ŻК1 İЭА1  + (  ŻЭ1+ ŻК1 İЭВ1)          (5)  

 

Энд эсэргүүцэл дээр байгаа индекс 2 нь тэдгээр эсэргүүцэл нь 

холболтын муфтаас төгсгөл хүртэл   кабелийн Lk10,5 Lk урттай хэсэгт 

хамаарагдана гэдгийг харуулж байна. 

Экраныг нэгтгэсэн учраас: ΔŮ ЭА2 = ΔŮ ЭВ2 = ΔŮ ЭС2        

 

Тэгвэл гүйдэл хоорондын тэгшитгэл : 

 

        Δİ ЖА1( Ż ЖЭ1–ŻК1)/( ŻЭ1–  ŻК1)+ İЭА1 =   İЭВ1        (6)    

 

Зураг Г1- Экран нь холболтын муфт 
дотор нэгтгэгдсэн кабель шугамын А 
фазын тусгаарлагын кабелийн эхэнд 

гарсан гэмтэл 

Зураг Г2- Экран нь холболтын 
муфт дотор нэгтгэгдсэн кабель 

шугамын А фазын тусгаарлагын 
кабелийн төгсгөлд гарсан гэмтэл. 
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Эсвэл                              D İЖА1 +İЭА1 =İЭВ1= İЭС1               (7) 

 

Энд D( Ż ЖЭ1–ŻК1)/( ŻЭ1–  ŻК1)= ( Ż ЖЭ–ŻК)/( ŻЭ–  Ż1)    нь комплекс итгэл-

цүүр бөгөөд хэвийн симметр горимтой байх үеийн экраны гүйдлийг нэг 

фазын судлын гүйдэлд харьцуулсан харьцаатай  тэнцэнэ. 

İЗ  0 ба БЗ-ын бүх гүйдэл İЖА1 экранд  буцаж ирдэг гэдэг нөхцлөөс 

дараагийн тэгшитгэлийг гаргаж авч болох юм: 

 

 İЭА1 İЖА1 (1-2D)/3                                          (8) 

İЭВ1 İЖА1 İЭС1 IЖС1  (1-D)3                        (9) 

Эндээс холболтын муфтанд экраныг нэгтгэх нь нягт гурвалжин хэлбэрээр 

кабель угсрагдсан үед D-ийн их бага утганд муфтны цаана гарсан гэмтлийн 

үед үр дүнтэй байна.  

Газар луу гүйж байгаа гүйдлийг тооцоогүй,  0,5LК   LК1 LK  байх үед экран 

дахь гүйдлийн хэмжээ  тусгаарлагын  гэмтэл гарсан цэгийн кабелийн эхээс 

холдсон  алслал LК1—ийн тодорхой утгаас хамаарахгүй. 

               
 

 

Зураг Г3- Кабелийн экраныг холболтын муфт дотор нэгтгэхэд аваарын фазын 

экранаар гүйх гүйдлийн бууралт  

Экраныг нэгтгэх ( эрчлэх )-нь 1 ба 2 шугамын үүсгэсэн гурвалжингийн 

талбайд үр дүнтэй байна. 
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 240/50 мм2 кабельд экран нэгтгэх нь кабелийг гурвалжин  хэлбэрээр 

гэхдээ нягт шахаж биш бие биеэс нь тодорхой зайтай байруулсан үед үр 

дүнтэй байна.  

Нэг фазын хүчний кабелийг хэрэглэх нь экраны холболтонд өндөр 

анхаарал тавихыг шаарддаг. Хэрэв судлын хөндлөн огтлол (Fc 240мм2 гэе) 

их байхад хэвийн горимын үед экран дээрхи  гүйдэл болон алдагдлыг эрс 

бууруулах шаардлагатай байдаг бол бага хөндлөн огтлолтой үед тусгайлсан 

арга хэмжээ нь экраны халалтанд тэсвэртэй байдал, экраныг кабелийн дагуу 

их хэмжээгээр гэмтэхээс хамгаалах шаардлагаар хийгддэг. 
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Хавсралт -  Т 

лавлагаа 

 

 ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн кабелийн  бүтцийн үсгэн тэмдэглэгээ 

 

 
 

 

- А – Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай  

- -- Зэс дамжуулагчтайг тэмдэглэдэггүй / үсэггүй / 

- ---Тусгаарлагагүй (нүцгэн) болон цаасан тусгаарлагатайг 

тэмдэглэдэггүй / үсэггүй/ 

- В – Поливинилхлорид 

- П -- Полиэтилин  

- ВГ – бүрээс нь нь поливинилхлорид пластик; 

- Пв –  зүймэл полиэтилен  / XLPE / тусгаарлагатай  

- Р- резинин  

- Рн –шатдаггүй резинин 

- Внг – галд тэсвэртэй поливинилхлорид 

- Пс – галд тэсвэртэй полиэтилин  

-  з – кабелийн бүтэцэд усыг хязгаарлах (ус шингээхгүй) элемент 

агуулсан  

-  Бб – хуягласан; 
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-  Шп – бүрээс нь  полиэтилен материалаар хийгдсэн бас давхар  

хуягтай  

-  Шв – бүрээс нь  поливинилхлорид материалаар хийгдсэн, давхар  

пластик хуягтай ; 

-  г – кабелийн бүтээцэд ус шингээх элементтэй  

-  (А),(В) гэсэн индекстэй байвал МЭК 332-3-96; ийн стандартын 

дагуу шатдаггүй галд тэсвэртэй төрлийн кабель  

- П – бүрээс нь полиэтилена 

- Пу – бүрээс нь полиэтилен бөгөөд зузааныг нэмэгдүүлсэн  

- Ш – уурхайд зориулагдсан  

- Т – Халуун оронд зориулагдсан  

- М – Далайд буюу усанд зориулагдсан  

- ХЛ- -40
0
 С   буюу хүйтэн газар зориулагдсан  

- А- -60
0
 С- с дээш буюу Арктика зориулагдсан 

- В – тэмдэглэгээний хамгийн урд В байвал босоо байрлуулдаг 

Кабелийн хонгилд байрлуулдаг кабель  

- LS- утаагүй 

- FR- Гал гаргадаггүй ленттэй 

- HF-Гал дэмждэг бодис ороогүй 

 

 Кабелийн бүтцийг англи үсгэн тэмдэглэгээ  

 

 3x240     8.7/10 

 

 

                                                                                          Дамжуулагч судал  

                                                                                          Судлын тусгаарлага 

                                                                                          Бүслүүрийн тусгаарлага 

                                                                                          Хуяг 

                                                                                          Гадна бүрээс       

 

 

- XLPE – Зүймэл Полиэтилен тусгаарлага  

- PVC- Поливинилхлоридны тусгаарлага  

- STA- Ган туузан хуягтай  

- SWA- Ган троссон хуягтай  

Cu XLPE SWA PVC PE 
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- PE     - Полиэтилен  

- FR     - Галд тэсвэртэй  

 

 Германы VDE стандартын тэмдэглэгээ  

 

 

        3x240     8.7/10 

 

 
                                                                                        Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай   

                                                                                         
                                                                                         Судлын тусгаарлага XLPE 

                                                                                          
                                                                                         Зэс экрантай  

                                                                                           
                                                                                         Ган туузан хуягтай    
                                                                                           

                                                                                                                           

Поливинилхлоридны гадна бүрээстэй 

 

 

- N – Герман стандарт , зэс дамжуулагчийг үсгээр тэмдэглэдэггүй   

- A-  хөнгөн цагаан дамжуулагч  

- Y- Поливинилхлоридны тусгаарлагтай  

- 2Х  - Зүймэл Полиэтилен тусгаарлагатай  

- S  - зэс туузан экрантай  

- SE –зэс утасан болон спиралаар ороосон зэс туузан экран нь кабелийн 

судал бүрт тус тусдаа хийгдсэн   

- (F) –  ус нэвтэрдэггүй, ус нэвтэрдэггүй туузан экрантай      

- (FL) –  Кабелийн дагуу битүүмжлэл бий болгох ус нэвтрүүлдэггүй, ус 

шингээгч туузан экран нь ба ламинатордсан полимер бүрээстэй 

- F – цайрдсан ган туузан хуягтай   

- G-  Цайрдсан ган туузан болон эсрэг чиглэлд спираль тууз ороосон 

хуягтай  

- В -  давхарласан ган туузан хуягтай   

- R- цайрдсан ган троссон хуягтай   

N 2X B    S    Y    A 
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- К – хар тугалган бүрхүүлтэй  

- Y – поливинилхлоридны бүрхүүлтэй  

- 2Y- полиэтилен бүрхүүлтэй  

- Н – галд тэсвэртэй галоген материалаар хийгдсэн бүрхүүлтэй  

 

 БНХАУ-ын  GB 12706 стандартын  тэмдэглэгээ  

 

         3x240     8.7/10 

 

 
                                                                                Судлын тусгаарлага XLPE 

                                                                                         
                                                                               Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай            
 
                                                                               Полиэтилен дотор бүрхүүлтэй  

                                                                            
                                                 Ган туузан хуягтай                                                        

 
                                                                               Полиэтилен гадна бүрхүүлтэй      

                                                                                          
                                                                                 Цувралын код           

                                                                                          
                                                                                           

                                                                                                                            

- T-   зэс дамжуулагчтай ( үсэг бичихгүй ч байж болно )  

- L – хөнгөн цагаан дамжуулагчтай   

- YJ –  XLPE  судлын тусгаарлагатай  

- Y – Полиэтилен  тусгаарлагатай  

- V -Поливинилхлоридны тусгаарлагатай  

Эхний тоо 

- 2 -  ган туузан хуягтай  

- 3 -   нарийн ган  утсан хуягтай  

- 4–  бүдүүн  ган  утсан хуягтай  

- 6 – давхар соронзон биш металаар хийсэн туузан хуягттай  

- 7- соронзон биш металаар хийсэн утсан хуягтай  

YJ L 
 

2 

 

Y 3 ZA 
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2 дахь тоо нь    

- 2 -   поливинилхлоридны гадна бүрхүүлтэй  

- 3 – полиэтилен гадна бүрхүүлтэй  

Кабелийн галд тэсвэртэй чанараар  нь ангилах нь ABCD  гэж 4 ангилсан 

байна. Энэ тэмдэглэгээ хамгийн урд талд бичигдэх ба цувралын код гэдэгт 

бичигдэнэ.  

 

- ZA – галд тэсвэртэй А ангилал    

- ZB – галд тэсвэртэй B ангилал    

- ZC – галд тэсвэртэй C ангилал    

- ZD – галд тэсвэртэй D ангилал    

Утаагүй, галлоген агуулаагүй галд тэсвэртэй цуврал  

 

- WDZA – утаагүй, галлоген агуулаагүй галд тэсвэртэй А ангилал    

- WDZB – утаагүй, галлоген агуулаагүй галд тэсвэртэй B ангилал    

- WDZC – утаагүй, галлоген агуулаагүй галд тэсвэртэй C ангилал    

- WDZA – утаагүй, галлоген агуулаагүй галд тэсвэртэй C ангилал    
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Хавсралт- ТУ  

Зүймэл полиэтилен тусгаарлагатай  кабелийн 

техникийн шаардлага түүнийг хянах, шалгах аргууд 

  

Энэхүү хавсралт нь ТШТ- ЗПЭТ -ын   салшгүй хэсэг болно. 

1.Техникийн шаардлага 

1.1 Энэ ТШТ-д заасан үзүүлэлт бүхий кабелийг хэрэглэнэ. 

1.2  Кабелийн марк ба үндсэн өгөгдхүүн, хэмжээсүүд: 

 1.2.1 Нэг ба 3 судалтай кабель хэрэглэнэ.  

1.2.2 Кабелийн тооцооны гадна диаметр ба 1 км кабелийн жинг 

         хавсралт Б үзүүлэв. 

1.2.3 Кабель үйлдвэрлэх уртыг захиалга өгөхдөө зөвшилцсөн байна.  

          Кабелийн уртад зөвшөөрөгдөх уртын хазайлт ±0,5% 

1.3  Бүтээцэд тавигдах шаардлага: 

1.3.1 Гүйдэл дамжуулах судал нь зэс эсвэл хөнгөн цагаан,  олон судалтай 

юм уу цутгамал байж болох бөгөөд ГОСТ 22483-77 стандартын 2-р ангиллын  

шаардлагыг  хангасан байна. Нэг судалтай  кабелийн гүйдэл дамжуулах 

судал нь 10 кВ-ын хэвийн хүчдэлд 35-1000 мм2, 20 ба 35 кВ- ын хэвийн 

хүчдэлд 50-1000 мм2 байна. Хүснэгт 2-т харуулав.  Гурван судалтай 

кабелийн гүйдэл дамжуулах судал нь 20-35 кВ-д дугариг хэлбэртэй 50-300 

мм
2
       хөндлөн огтлолын талбайтай, 10 кВ-ын түвшинд дугариг  35-300 мм

2 

эсвэл
 
 сектор

4
 хэлбэртэй 120-300 мм

2  
хөндлөн огтлолын талбайтай байна.

 
  

                                                 
4
 Сектор хэлбэрийн болон сегмент хэлбэрийн судлуудын зургийг хавсралтанд үзүүлэв. 
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                            Хүснэгт-1 

Судал Судлын хэвийн хөндлөн огтлол мм
2
 

Нэг судалтай кабель 3 судалтай кабель 

дугариг 35, 50; 70; 95; 120; 150; 185 

240; 300; 400; 500; 630; 

800, 1000 

50; 70; 95; 120; 150; 185; 240, 

300 

Сектор - 120; 150; 185; 240, 300 

 

 Гүйдэл дамжуулах судал нь дагуудаа ус үл нэвтрүүлэх битүүмжлэлтэй бол 

үйлдвэрлэгчийн  эх бичиг баримтанд тусгасан бүтээцийн шаардлагыг хангасан 

байх ёстой.  

1.3.2  Гүйдэл дамжуулах судал бүрийн дээгүүр цахилгаан дамжуулах 

зүймэл полиэтилен шахмал экран  байна. Хэмжээ – (0,6 ± 0,3) мм 

          Экраны гадна гадаргад  80 мкм –с илүү төвгөр байх ёсгүй. 40мкм-с илүү 

төвгөрүүд нэг хоёроос илүүгүй тэгэхдээ төвгөрийн өндөр суурийн 1/3 

харьцаанаас илүүгүй байна. 40 мкм бага төвгөрүүд                         

нормчлогддоггүй.  

             1.3.3 Экраны дээгүүр зүймэл полиэтилен тусгаарлага байна. ОХУ-д 

үйлдвэрлэсэн кабельд ТУ 16. К71-335-2004 заасан хэмжээтэй, БНХАУ 

үйлдвэрлэгдсэн кабельд ТШТ-ийн хавсралт-д заасан хэмжээнд байна. Бусад 

орнуудын кабель  МЭК стандартанд заагдсан хэмжээг барьж байх ёстой.                              

Тусгаарлагын  зузааны хамгийн их ба бага утгын хооронд  ижил хөндлөн 

огтлолд авсан зөрүү хамгийн их утгын 15% хэтрэх ёсгүй.                                

Тусгаарлаганд хөндий хэсэг, гадны биет 200 мкм-с илүү хэмжээтэй байж 

болохгүй. 
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Тусгаарлага нь цахилгаан дамжуулах экран луу 200 мкм-с илүү түрж орсон 

байх ёсгүй. 

            1.3.4  Тусгаарлагын гадуур цахилгаан дамжуулах зүймэл полиэтилен 

шахмал экран байна.  Хэмжээ нь   (0,6 ± 0,3) мм  Сектор хэлбэртэй гүйдэл 

дамжуулах судлын шахмал цахилгаан дамжуулах экран нь кабелийг  

үзүүрлэж засварлах  явцад тусгаарлагаас хурдан салдаг материалаар хийгдсэн 

байна.  Экраны дотуур гадарганд  80 мкм –с илүү төвгөр хэсэг байх ёсгүй. 

40мкм-с илүү төвгөр хэсгүүд нэг хоёроос илүүгүй гэхдээ төвгөр хэсгийн 

өндөр суурийн 1/3 харьцаанаас илүүгүй байна. 40 мкм бага төвгөр хэсгүүд         

нормчлогдохгүй. Захилагчийн шаардсанаар 3 судалт кабелийн экран дээр 

судлын тоон тэмдэглэгээний дардас хийж болно.  Тооны  өндөр 5мм ≥, өргөн 

нь 2мм ≥  байна. Тоонуудын өнгө нь хараас ялгарах өнгө байна.  Тоо 

хорондын зай 35 мм ≤ байна.  Тэмдэглэгээ нь тод, бат бэх байна. 

1.3.5  Гурван  судалт кабелийн экранчлагдсан, тусгаарлагдсан сектор 

хэлбэртэй судлууд нь  зүрх хэлбэртэй эрчлэгдсэн  байна. Зүрхний голд 4мм
2
 

багагүй  хөндлөн огтлолтой зэс утас байна. 

1.3.6  Нэг судалт кабелийн  судлын тусгаарлага, 3 судалт кабелийн 

дугариг хэлбэрт судлын тусгаарлага, сектор хэлбэрт  судалны зүрх хэлбэрийн 

эрчлээсийн  гадуур цахилгаан дамжуулах цаасан тууз,  цахилгаан дамжуулах 

полимер тууз эсвэл 0,2 мм багагүй зузаантай сүлжмэл биш бөс  хийнэ.  

Захиалагчийн хүсэлтээр кабелийн цахилгаан дамжуулах    цаасан туузны 

оронд цахилгаан дамжуулах ус нэвтрүүлдэггүй тууз хийж болно. Ингэсэн 

тохиолдолд кабелийн марк дээр нэмэт тэмдэглэгээ хийнэ 

1.3.7 Цахилгаан дамжуулах  туузан давхаргын дээгүүр бүх кабельд 0,7-

2,0 мм хэвийн диаметртэй зэс утсаар хийсэн экран байна.  Зэс утасны дээгүүр 

0,1 м багагүй  зузаан, 8 мм  багагүй өргөнтэй зэс тууз спираль хэлбэрээр            
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хийгдсэн байна эсвэл 0,1 мм ≤ диаметртэй зэс утсан тууз байна. Экраны 

утаснуудын хоорондын хамгийн их  зай 8 мм  байна. Зэс тууз, экраны 

утаснууд тасарсан байх ёсгүй. Гурван судалтай кабелийн дугариг  судлын 

гадуур хийгдсэн экраны дээгүүр зэс тууз ороохгүй байхыг  зөвшөөрдөг. 

           Нэг судалт кабелийн болон 3 судалт кабелийн сектор хэлбэрийн 

судлын  зэс экраны хэвийн хөндлөн огтлол,  мөн дугариг судалтай 3 судалт 

кабелийн тусгаарлагдсан судал бүр дэх зэс экраны нийлбэр огтлол  16 мм
2
 –с            

багагүй байна. Сектор хэлбэрийн судалтай нэг болон гурван судалтай 

кабелийн зэс экраны хэвийн хөндлөн  огтлол, дугуй судалтай кабелийн судал 

нэг бүрт хийгдсэн зэс экраны хөндлөн огтлолын нийлбэр нь:  

35-120 мм
2  

хөндлөн огтлолтой кабельд  – 16 мм
2 

150-300 мм
2  

хөндлөн огтлолтой кабельд  – 25 мм
2  

≤ 

400 мм
2  

-с 
 
дээш хөндлөн огтлолтой кабельд  – 35 мм

2 
 багагүй 

байна. 

 Зэс тууз ба зэс сүлжмэл бүрээсийн хөндлөн огтлол нь экраны хөндлөн 

огтлолын талбайд орно. Зас тууз болон зэс сүлжмэл бүрээсийн хөндлөн 

огтлолын хамгийн их утга нь экраны хөндлөн огтлолын 10% с хэтэрч 

болохгүй. Сектор судалтай кабелийн голд нь байгаа зэс утасны хөндлөн 

огтлол нь экраны хөндлөн огтолд орно. Зэс экраны хөндлөн огтлоыг 

захиалагчийн хүсэлтээр ихэсгэн хийж болно.  

1.3.8  Гурван судалтай кабелийн тусдаа экрантай дугуй гүйдэл 

дамжуулах судал нь хоорондоо 18Dс  ихгүй           алхамтайгаар эрчлэгдэх 

ёстой,  Dс=2,15Dэ.  

           Энд   Dс- эрчилсэн үеийн диаметр,  Dэ- экрантай судлын диаметр 

           Эрчлээсний дундын дүүргэлт нь полвинилхлорид пластикат 

юмуу шохойжуулсан боловсруулаагүй резинийг  шахаж хийсэн dд =0,156 dэ  
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гэсэн диаметртэй мушгиа байна.  Dд-дундын дүүргэлийн мушгианы диаметр, 

мм; Фаз хоорондын дүүргэлт нь кабельд дугуй хэлбэр өгөх бөгөөд 

шохойжуулсан боловсруулаагүй резин юм уу полвинилхлор пластикатын 

ханасан  шахмал байна. 

 “нг-LS” индекстэй кабельд дундын болон фаз хоорондын дүүргэлт нь  

шаталтын бууруулсан түвшинтэй ППВ 28 маркийн поливинилхлор пластикат 

байна.  Кабелийг үзүүрлэж байх явцад дүүргэлтүүд нь амархан салдаг байх 

ёстой.  Дүүргэлийн зузаан нь 0,3 мм-с багагүй байна.  

1.3.9  Нэг фазын болон 3 судалтай кабелийн сектор судлын зэс экраны 

гадуур 0,15 мм кабелийн цаас юм уу бэхжүүлсэн цаасан тусгаарлага байна. 

Энэ тусгаарлага нь резинжүүлсэн бөс, полипропилен тууз байж болно. Мөн 

ус тусгаарлах тууз  юмуу полимерийн нэгдлийг шахаж хийсэн 0,3 мм 

багагүй өргөнтэй тусгаарлах үе байж болно.  

ПвВнг-LS, АПвВнг-LS маркийн кабельд тусгаарлах үе нь 0,2 мм 

хэвийн зузаантай нэг стеклолентийн ороолт  байдалтай хийгдэх ёстой бөгөөд 

30 % даралттай ороогдох ёстой. “г” индекстэй кабельд  захиалгчийн 

хүсэлтээр тусгаарлах үеийн дээгүүр 0,1мм-с багагүй зузаан хөнгөн цагаантай           

хөнгөн цагаан полимер туузыг ламинатордож хийж болно. Энэ үед 

тусгаарлах үе нь цахилгаан дамжуулах тууз юмуу цахилгаан дамжуулах 

полимер нэгдлээр хийгдэх бөгөөд   “г” индекс нь “2г” болно.  

1.3.10 Нэг судалтай кабель болон сектор судалтай 3 судалт ПвВнг(A)-

LS  ба АПвВнг(A)-LS маркийн кабельд тусгаарлах  үеийн гадуур ППО 20-40 

маркийн бууруулсан шаталтын түвшинтэй поливинилхлорид пластикат 

дотуур бүрээс  байх ёстой. Энэ бүрээсийн зузаан нь 10кВ-ын кабельд 1,5 мм, 

20-35 кВ-ын кабельд 2,5 мм байна.  
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1.3.11 Нэг судалтай кабель болон сектор судалтай 3 судалт ПвВнг(A)-

LS  ба АПвВнг(A)-LS маркийн кабелийн дотуур бүрээсийн  гадуур 0,15мм  

хэвийн зузаантай зэс юмуу хөнгөн цагаан туузыг  30%  дарж ороосон эсвэл 

0,2 мм зузаантай давхар стеклолентийг  30% дарж ороосон дулаан 

тусгаарлагч байх ёстой.  

Дулаан тусгаарлагчийн гадуур хүснэгт 5 –д заасан зузаантай 

бууруулсан шаталтын түвшинтэй поливинил- хлорид  пластикат гадна бүрээс 

байна.  

1.3.12 Сектор хэлбэрийн судалтай 3 судалт кабелийн тусгаарлах үеийн, 

дугуй судалтай ПвБП ба АПвБП кабелийн дүүргэлтийн дээгүүр шахсан 

полиэтилен,  ПвБВ  ба АПвБВ маркийн кабельд полвинилхлорид пластикат,             

ПвБВнг(A)-LS  ба АПвБВнг(A)-LS кабельд бууруулсан шаталтын түвшинтэй 

поливинилхлорид пластикат дотоод бүрээс тус тус байх ёстой. Дотоод 

бүрээсийн зузаан 1,0 мм багагүй байх ёстой.  

1.3.13 ПвБП ба АПвБП,  ПвБВ  ба АПвБВ,  ПвБВнг(A)-LS  ба 

АПвБВнг(A)-LS кабелийн дотоод бүрээсийн гадуур 0,3 мм хэвийн зузаантай 

цинкэлсэн ган туузан хуяг байх ёстой.  Туузыг ороож хийхдээ ороодсын дээд 

давхар нь  доод давхрын ирмэгээ дарж байх ёстой бөгөөд нугарахад хоёр 

ороодсын хооронд завсар үүсэх ёсгүй.  0,5 мм хэвийн зузаантай ган тууз 

ашиглахыг зөвшөөрнө. 

1.3.14 Дугуй хэлбэрийн судалтай 3 судалт  кабелийн дүүргэлт, нэг 

судалт болон  сектор судалт кабелийн тусгаарлах  үе, хуягласан кабелийн 

хуягийн дээгүүр полиэтилен  гадна бүрээс байна.  

 

 

 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 87 

 

 

Гадна бүрээсийн хэвийн зузааныг хүснэгт 2-т  үзүүлэв. 

                Хүснэгт -2 

Кабелийн бүрээсэн  доторхи тооцооны 

диаметр 

Бүрээсийн хэвийн 

зузаан 

40 хүртэл 2,5 

40-50 2,7 

50 2,9 

 

 

ПвПу  ба АПвПу маркийн кабелийн полиэтилен бүрээс, ПвВнг(В)-LS  

ба АПвВнг(В)-LS, ПвБВнг(В)-LS  ба АПвБВнг(В)-LS маркийн кабелийн 

бууруулсан шаталтын түвшинтэй бүрээснүүдийн хэвийн зузааныг хүснэгт -3-

д үзүүлэв. 

 

Кабелийн бүрээсэн  доторхи тооцооны 

диаметр 

Бүрээсийн хэвийн 

зузаан 

40 хүртэл 3,0 

40-50 3,2 

50 3,4 

    

Бүрээсийн хэвийн зузааны хазайлтын хамгийн бага утга нь (0.1δ+0.1) мм 

байна. Энд - δ бүрээсийн хэвийн зузаан мм. Хазайлтын дээд утга 

нормчлогдохгүй 
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Бүрээсийг ижил чанартай материалаар үйлдвэрлэгч байгууллагын 

аргачлалаар засварлаж нөхөхийг зөвшөөрнө.  Гэхдээ нөхөөс, засварын тоо 

кабелийн үйлдвэрийн уртанд нэгээс их байж болохгүй. 

1.3.15 Гадна бүрээсэнд цууралт, хий болон байж болох нимгэнээс  

дотогш орохоор зурагдсан, дарагдсан газар байх ёсгүй.  

1.3.16 Хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэг фазын 3 кабелийг 18Dс хэмжээний 

алхамтайгаар эрчилж болно. Энд Dс нь  мушгиралтын диаметр бөгөөд 2,1Dг 

тэнцүү. Dг- нэг судалт кабелийн тооцооны гадна диаметр. 

1.3.17 Кабелийг хийж байгаа материал нь  ТУ 16.К71-335-2004 

стандарт болон түүнтэй дүйцэх олон улсын стандартуудын шаардлагыг 

хангасан байх ёстой.  

 

1.4 Цахилгааны үзүүүлэлтүүдэд тавигдах шаардлага. 

 

1.4.1 Гүйдэл дамжуулах судлын цахилгаан эсэргүүцэл нь ТШТ-  ЗПЭТ-

д заасан үзүүлэлтийг хангах эсвэл ГОСТ 22483-77 заасан үзүүлэлтийг хангаж 

байх ёстой. 

 1.4.2 Кабелийн бүрээс нь хувьсах  20кВ-с багагүй, 50-10
6 
Гц 

давтамжийн хэлбэлзэл доторхи хүчдэл өгөхийг даах  ёстой. Туршилтын  

хугацаа 0,1 с  

1.4.3 Бяцхан цахилалт болон тангенс дельта хэмжсэн үйлдвэрийн  

туршилтын протоколуудтай байна. 

 

 

 

 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 89 

 

 

1.5 Механик үйлчлэлд тэсвэртэй байх чадварт тавигдах шаардлага. 

 

1.5.1 Кабель нь  ороолтонд  тэсвэртэй байх ёстой. Кабелийг ороох 

цилиндрийн хэвийн диаметр(Dц) ийн хэмжээг   дараахь томьёоогоор олно. 

 Нэг судалтай кабельд  - Dц20 ( Dг  d )  

        Гурван судалтай кабельд  - Dц20 ( Dг  d ) 

                           Энд  Dг –кабелийн гадуур диаметр, мм; 

                           D- дугуй хэлбэртэй судлын диаметр, хэрэв сектор хэлбэрийн 

судал бол түүний хөндлөн огтолтой тэнцэх  дугуй  судлын диаметр 

                           Хазайлт : цилиндрийн хэвийн диаметрээс - 5% 

1.6  Бүрээсийн болон тусгаарлагын  физик-механик шинж чанарт 

тавигдах шаардлага. 

 

1.6.1 Тусгаарлагын физик-механик шинж чанар нь хүснэгт- 4-д  

заасантай дүйцэж байх ёстой. 

Хүснэгт 4 

Үзүүлэлтүүд Утга 

1. Туршилтанд орохоос өмнө  

1.1 Сунгалтанд тэсвэртэй байдал Н/мм
2 

 

12,5  

1.2 Тасартлаа сунгагдах харьцангуй хувь %  200  

2.Термостатад 

     2.1  Температур С 

     2.2  Үргэлжлэх хугацаа, цаг байлгасны дараа  

    2.3 Сунгалтанд тэсвэртэй байдлын хазайлт
* 

    2.4Тасартлаа сунгагдах харьцангуй хувийн хазайлт * 

 

 

1353 

168 

 25  

 25  
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3.Дулааны нөлөөгөөр үүсэх гажилт 

     3.1 (2003)С температурт  15 мин байлгасны дараа 20 

Н/см
2
 хүчээр      үйлчлэхэд  

    3.2 Ачааг авч хөргөсний дараа  

 

175 %  

 

15 %  

4. Ус шингээх чанар 

    4.1 Температур С 

    4.2 Үргэлжлэх хугацаа, цаг усанд байлгасны дараа  

    4.3 жингийн өөрчлөлт нь мг/см
2 

 

852 

336 

 

 1  

5. Агшилтын туршилт 

    5.1 Хоёр тэмдэгдэглэгээний хоорондын зай, L,мм 

    5.2 Температур С 

    5.3 Үргэлжлэх хугацаа, цаг 

    5.4 Агшилт % 

 

 

200 

1303 

1 

4  

*
туршилтанд орохоос өмнөх дундаж үзүүлэлтийг туршилтанд орсны дараахь 

үзүүлэлтэнд харьцуулсан харьцаа 

 

 

1.6.2 Поливинилхлор пластикат болон полиэтилен бүрээсэнд тавигдах 

физик химийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 7-д үзүүлэв 

 

 

Үзүүлэлтүүд Бууруулсан 

шаталтын 

түвшинтэй 

поливинил-

хлоридын пластикат 

Поливинил-

хлоридын 

пластикат 

Полиэтиле

н 
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1.Туршилтанд орохоос өмнө  

1.1Сунгалтанд тэсвэртэй байдал Н/мм
2 

 

10 

 

12,5 

 

12,5 

1.2 Тасрахад сунах харьцангуй хувь %  150 150 300 

2.Термостатад 

     2.1  Температур С 

 

     2.2  Үргэлжлэх хугацаа, хоног 

байлгасны дараа  

    2.3 Сунгалтанд тэсвэртэй байдал 

Н/мм2  

          хазайлт **-ийн хувь 

     2.4 Тасрахад сунах харьцангуй хувь 

           хазайлт **-ийн хувь 

 

1002 

 

7 

10 

20 ≥ 

 

125 ≥ 

20 ≥ 

 

 

1002 

 

7 

12.5 

25 ≥ 

 

150 ≥ 

25 ≥ 

 

 

1102 

1002* 

10(7)* 

- 

- 

 

300 ≥ 

- 

3. Агшилтын туршилт 

     3.1 Температур С 

    3.2 Үргэлжлэх хугацаа, цаг 

    3.3 циклийн тоо  

    3.4 Агшилт % 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

80±2 

5 

5 

3 

4. Дулааны цохилтоор турших 

    4.1 Температур С 

    4.2 Үргэлжлэх хугацаа, цаг
 

 

 

  

5.  Өндөр температурт  үүсэх гажилт 

      Температур С 

 

 

80±2 

 

80±2 

 

-- 

6
***  

Бэх бат чанар - 
- 

55Нд 

 153-10К маркийн  полиэтиленд
 

** 
Хазайлт- туршилтанд орохын өмнөх үзүүлэлтийн дундаж хэмжээг туршилтанд орсны 
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1.7  Гадны нөлөөлөх хүчин зүйлд тэсвэртэй байдалд тавигдах 

шаардлага. 

1.7.1 ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг-LS 

ба АПвБВнг-LS маркийн бууруулсан шаталтын      түвшинтэй кабель нь 

орчны температур - 50°С,  байхад  ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвБП и 

АПвБП – маркийн    кабелиуд - 60 °С –т тэсвэртэй байх ёстой. 

1.7.2 ПвП, АПвП, ПвПу АПвПу ПвБП, АПвБП маркийн "г", "2г" ба 

"2гж" индекстэй кабелийн бүрээс гэмтсэн үед   гэмтсэн газраас 2 тийш  1500 

мм-с ихгүй газар чийг цохисон байхыг зөвшөөрнө. 

1.8 Кабелийн тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага. 

1.8.1 Кабелийн тэмдэглэгээ нь ГОСТ 18690-82 стандартын 

шаардлагыг хангасан байвал зохино. 

1.8.2  Кабелийн бүрээс  1000 мм тутамд кабелийн кодолсон тэмдэглэл, 

эсвэл үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр, үйлдвэрлэсэн он сар өдөр, кабелийн 

марк тавигдсан байх ёстой. Захилагчийн хүсэлтээр метрийн тэмдэглэгээ 

хийж болно.Шошгон дээр техникийн үзлэг хийгдсэн гэсэн тамга тавигдах 

ёстой. Пластик юмуу ламинатордсон цаасан       шошгыг метал болон 

фанеран шошгоны оронд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 

 

 

дараахь дундаж хэмжээнд харьцуулсан харьцаа %-р 

*** 
ПвПу, АПвПу маркийн кабелийн бүрээсэнд хэрэглэгдэх материалын дээжийн 

хэмжилтэнд хэрэглэнэ. 
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2. Хүрээлэн байгаа орчны хамгаалал, аюлгүй байдалд тавигдах 

шаардлага. 

2.1Кабель нь аюлгүй байдлын  ГОСТ 12.2.007.0-75 ба ГОСТ 12.2.007.14-

75 шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

2.2 Цахилгааны аюулгүй байдлын шаардлага. 

Кабелийн цахилгааны аюулгүй байдал нь пп. 1.2.3; 1.3.1-1.3.15; 1.4.1-

1.5.1; 1.7.2-1.7.3 биелүүлсэн тохиолдолд хангагдана. 

2.3 Галын аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага 

2.3.1 ПвВ, АПвВ, ПвБВ ба АПвБВ маркийн болон түүнтэй дүйцэх  

кабель нь ганцаарчлан хийгдсэн тохиололд шатах ёсгүй. ПвВнг-LS, АПвВнг-

LS, ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS  маркийн кабель нь А болон Б ангиллаар 

багцлагдаж хийгдсэн нөхцөлд галыг дэмжих ёсгүй. 

 2.3.2ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВнг-LS ба АПвБВнг-LS маркийн 

кабель нь шаталт болон хайлах явцдаа туршилтын хоргоны гэрэл 

нэвтрэх чадварыг  50% доош бууруулах ёсгүй. 

    

2.4  Хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага. 

Кабелийн бүтэцийн материал нь хадгалалт, ашиглалтын тогтсон 

температурт хүний биед аюул үүсгэхээр олон байгаль орчныг хордуулахаар 

хэмжээний хорт бодисын хуримтлалыг үүсгэхгүй байна   Кабель нь 

экологийн хувьд аюулгүй бөгөөд ашиглалтнаас гарснаас хойш онцгойлон 

устгах шаардлага  байхгүй байх ёстой. 

3 . Кабелийг хүлээн авах 

3.1 Кабелийг хүлээж авахдаа ТШТ -ЗПЭТ болон  Г'ОСТ 15.369-

98 , энэ бүлэгт дурдагдсан шаардлагуудыг биелүүлсэн байх ёстой. 

3.2 Кабелийг энэхүү техникийн бичиг баримтанд тусгагдсан 
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шаардлагуудыг  биелүүлж байгаа эсэхийг          дараахь төрлүүдийн  

хяналтын туршилтуудыг хийж шалгана: 

– Хүлээн авахын өмнө хийх туршилт, 

– Тогтмол хийгдэх туршилтууд , 

3.3 Хүлээн авахын өмнөх туршилт    

3.3.1 Ашиглалтанд нэг удаа  20 км илүүгүй урттай кабелийг нэг 

хэсэг болгон хүлээн авна. Нэг хэсэг гэдэгт нэг марк, хэмжээний нэг удаа 

өгөхөөр бэлдсэн, юмуу эсвэл нэг захиалгаар хийгдэж байгаа        кабелийг 

хэлнэ. 

3.3. Хүснэгт 7-д заагдсан туршилтуудыг  2 С-1,3÷1-6 бүлгүүдэд  

үргэлжүүлэн хийнэ. Зөвшөөрөх тоо
5
 С нь тэгтэй тэнцүү 

 

Туршилты

н бүлэг 

 

Туршилт, хэмжилтийн төрөл 

Пункт 

Техникийн 

шаардлагын 

Хяналтын аргын 

С-1 Бүтээц ба хэмжээсүүдийн шалгалт 1.2.3, 

1.3.1-1.3.16 

4.2.1 

 
С-3 Тэмдэглэгээ, баглаа боодлын шалгалт 1.3.4, 1.9, 1.10 4.2.1, 4.7,4.8 

 

С-4 

Тогтмол гүйдлээр судлын цахилгаан 

эсэргүүцлийг шалгах 

 

1.4.1 

 

4.3.1 
С-5 Хүчдлээр турших 1.4.2,1.4.3 4.3.2 

С-6 Бяцхан цахилалтын түвшиинг хэмжих 1.4.4 4.3.3 

 

 

 

 

                                                 
5
 Зөвшөөрөх тоо гэж сонгож авсан бүтээгдхүүнд зөвшөөрч болох гологдлын тоо 
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3.4 Тогтмол хийгдэх туршилт   

3.4.1 Тогтмол хийгдэх туршилт нь хүснэгт 9 заагдсан эзлэхүүнээр жилд 

1 удаа хийгдэнэ.  

                                    Хүснэгт 8 

 

Туршилт, хэмжилтын 

төрөл 

Пункт 

Техникийн 

шаардлагын 

Хяналтын 

аргын  

Хүчдлийн туршилт-

хэлэлцэх 

1.4.10 4.3.2 

Диэлектрик 

алдагдлын тангенс 

өнцгийн хэмжээ 

1.4.7 4.3.5 

Бяцхан цахилалтын 

түвшин 

1.4.5, 1.4.6 4.3.3 

 

4. Хяналт, шалгалтын  аргууд 

4.1 Туршилтыг энэхүү баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол цаг агаарын 

хэвийн нөхцөлд ГОСТ 15150-69 стандартын дагуу хийх ёстой.                

Гадаад үзлэгийг томруулдаг багаж төхөөрөмж ашиглалгүй хийнэ. 

 

        4.2 Бүтээцийн шалгалт 

      4.2.1 Кабелийн бүтээц (пп. 1.2.3, 1.3.1. 1.3.4-1.3.16, 1.8.2) –д заагдсан 

шаардлаганд нийцэж байгаа эсэхийг шалгахдаа ГОСТ.12177-79  

стандартын дагуу хэмжиж болон кабелийн 2 үзүүрээс 1000 мм доошгүй 

урттай хэсгийг задлаж    үзэж хийнэ. 

    Кабелиас дээж авахдаа кабель дээр тавигдсан тэмдэглэгээ орж 
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байхаар тааруулж авна. 

    Цахилгаан дамжуулах экран дээр гүдгэр төвгөр хэсэг  байгаа 

эсэхийг  шалгахдаа гүйдэл дамжуулах  судлыг нь авсан  (60±5) мм  урттай 

кабелийг термостатад 130 °С багагүй температурт халаасны дараа гадаад 

үзлэг хийж шалгана. Дээжний тайрдсан гадаргуу гөлгөр байх ёстой. 

             Тусгаарлаганд гадны биет орсон эсэх болон хөндий байгаа эсэхийг 

шалгахдаа тусгаарлагын дээрхи  цахилгаан дамжуулах экраныг авсан 120 

мм-с багагүй урттай кабелийг 130°С  хүртэл халааж полиэтилентэй урвалд 

ордоггүй тунгалаг шингэн жишээлбэл полиметилсилоксаны
6
 шингэнтэй 

шилэн цилиндерт  дүрж үзнэ.  

     Халаалтын явцад тусгаарлага болон цахилгаан дамжуулах 

экран дээр илэрсэн гологдлыг кабелийн дээжээс     огтолж авна. 

Гологдлын хэмжээг  гэрэлтүүлж хардаг  микроскопоор  20 дахинаас  

багагүй өсгөж тусгай дуран болон түүнтэй дүйцэх хэмжих хэрэгсэлээр 

хэмжинэ.Хэмжилт хийгдэж байгаа гологдолтой хэсгийн зузаан  

гэрэлтүүлэх чиглэлд 0,5 мм-с илүүгүй байна.  

     Тусгаарлагын зузаан  судлын цахилгаан дамжуулах экраны 

зузаан    ба тусгаарлага ,  алюмополимерэн туузтай кабелийн хөнгөн 

цагааны үеийн зузаан (п. 1.3.9)-ийг  кабелийн(10±5) мм зузаантай 

хөндлөн огтлол дээр хэмжинэ. Зузааныг  6 тэнцүү чиглэлд авсан 

хэмжилтийн үр дүнгийн арифметик      дунджаар авна.  Хэмжилтэнд 2-

15 дахин өсгөдөг хэмжилтийн тусгай дуран юм у багажтай 

микроскопийг ашиглана.  

 

 

                                                 
6
 ПМС – силиконы тос 
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4.3 Цахилгаан үзүүлэлтүүдийн шалгалт 

4.3.1 Гүйдэл дамжуулах судлын эсэргүүцлийг тогтмол гүйдлээр 

шалгахдаа ГОСТ 7229-76 стандартыг   баримтална. Үйлдвэрлэсэн 

уртаараа байгаа кабелийн эсэргүүцлийг 24 цагаас багагүй хугацаанд 

байшин        барилга дотор оруулж тавьсаны дараа хэмжинэ.  

4.3.2 Хүчдлийн туршилтыг  ГОСТ 2990-78 стандартын дагуу 

хийнэ.  Хэрэв  шаардлагын дагуу хийгдэх туршилт нь 4 цаг болоогүй 

байхад тасалдвал тасарсан цаг болон цагуудын нийлбэртэй тэнцэх 

хэмжээгээр туршилтын хугацааг сунгана. Туршилтын тасралтын         

хугацаа нийлбэр дүнгээрээ 1 цагаас илүү гарах ёсгүй.  Хэрэв туршилт 

нийлбэр дүнгээрээ 1 цагаас дээш тасалдвал  ахиад өөр дээжин дээр 

туршилтыг шинээр хийнэ.  хэлэлцэх 

4.3.3 Бяцхан цахилалтын хэмжээг  (пп. 1.4.4-1.4.6, 1.4.8)-г  ГОСТ 

28114-89 дагуу хийнэ. 

4.3.4 Кабелийг п. 1.4.6 заасан шаардлагаар шалгахдаа кабелиас авсан 

дээжийг п. 1.5.1. заасан диаметртэй цилиндрт ороож буцааж тэнийлгээд эсрэг 

талаар нь ахиж ороож нэг цикл үүсгэнэ. Ийм маягтай 3 цикл    явсаны дараа 

бяцхан цахилалтыг хэмжинэ. 

4.3.5 Диэлектрик алдагдлын тангенс өнцгийг (п. 1.4.7)  хэмжихдээ  

ГОСТ 12179-76 стандартыг баримтлана. 

4.3.6 10м-с багагүй урттай  дээжинд хэмжилт хийнэ.               

Диэлектрик алдагдлын тангенс өнцгийн хэмжилтийг нь дээж кабелийн 

судал, метал экран 2-ын  оронд хүчдэл өгөөд заасан температурт 4 цагаас 

багагүй хугацаанд байлгасны  дараа  хийнэ. 
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4.4 Механик үйлчлэлд тэсвэртэй байдлыг шалгах 

4.4.1  Кабелийг орооход тэсвэртэй байдлыг (п.1.5.1) дагуу шалгалтыг 

(10-25) °С  температурт хоёр талдаа задгай     үзүүртэй 1,5 багагүй урттай  

кабелийн дээж дээр хийнэ. Энэ уртанд кабелийн задгай үзүүр орохгүй. 

Цикл нь дээжийг бүтэн тойргоор нэг удаа ороогоод дараа нь тэгшилж ахиад 

нөгөө тийш нь түрүүнд нь агшилт өгсөн  газар дараа нь сунаж таарахаар  

ороох үйлдлээс бүтнэ. Ороох болон буцааж тэнийлгэх үйлдлийг аажуу            

хөдөлгөөнөөр хийнэ.  ПвВ. АПвВ , ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВнг-LS, 

АПвБВнг-LS маркийн кабелиудыг ороолтоор  туршихдаа -15°С хүртэл харин 

АПвП, ПвБП, АПвБП, ПвПу ба АПвПу маркийн кабелиудыг   -20°С  

температур хүртэл  хөргөж туршина.Хөргөх хоргонд дээр дурдсан 

температур тогтсоны дараа: 

           45 мин – тооцооны гадна диаметр 20 мм ба түүнээс доош кабель 

           120 мин - тооцооны гадна диаметр 20 - 40  мм  кабель 

                     180 мин - тооцооны гадна диаметр  40  мм ба түүнээс дээш 

кабель 

Хөргөх хоргоос кабелийг аваад ороохоор нугалж эхлэх хугацаа 5 мин хэтэрч 

болохгүй.   Бүх маркийн кабелиудыг 3 цикл ороолтоор туршина. Ороолтоор 

туршисаны дараа гадна талын бүрээс хагаралт цууралт үүссэн байх ёсгүй.   

4.5 Цаг уурын нөлөөлөлд тэсвэртэй байдлыг шалгах 

4.5.3 Чийг нэвтрэх  (п. 1.7.3)  туршилтыг  "г" и "2г"  индекстэй кабельд 

хийхдээ  (3±0,1) м урттай кабелийн дээж          ашиглана.  Ингэхдээ п.4.3.4 

заасан (бяцхан цахилалтын хэмжээг үзэх шаардлагагүй) нугаралтын 

туршилтыг цаасан гүйдлийн зажим залгах үзүүрийг тооцохгүй. Дээж 

кабелийн дунд хэсэгт гадна талаас нь (50±5) мм өргөнтэй тойргийг бүрээс, 

ламинатардсан алюмополимер тууз, тусгаарлах үеийг оруулан зүсэлт хийж 
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гаргана. 

Зүсэлтийн тойргийг  оруулан 10мм-с багагүй  дотоод диаметртэй, 1м 

урттай хоолойг агаар орох боломжгүйгээр босоо тэнхлэгт  угсрана.    

Хоолойнд дүүртэл нь ус хийж 24 цаг байлгана. Дараа нь дээжийг халалт 

хөргөлтийн 10 циклд оруулна.  Цикл нэг бүр нь  судлыг гүйдлээр  (97±3)°С 

хүртэл халааж   2 цаг байлгасны дараа гадна хэвийн температурт 3 цагаас 

багагүй  хөргөх үйлдийг багтаана. Нэг циклийн   үргэлжлэх хугацаа 8 цаг 

байх ёстой.  

          Усан баганын хэмжээг 1 м-т барина.  Халалт хөрөлтийн 10 

циклийн дараа кабелийн ил үзүүрүүдээс ус гарах ёсгүй.  

 "2гж" индекстэй кабелийн туршилтыг ГОСТ 27893-88 стандартын 

10Б аргачлалын дагуу хийнэ.  | 

4.6  Кабелийн ашиглалтын хугацааг баталгаажуулах (п. 1.8) 

туршилтыг ТУ 16,К71-335-2004 стандартын дагуу хийнэ 

4.7 Тэмдэглэгээ  (п. 1.9.3) ба баглаа боодлын  (п. 1.10) 

шалгалтыг гадна үзлэгээр хийнэ. 

4.8 Тэмдэглээ арилж байгаа эсэхийг  (пп. 1.3.4, 1.9.2) шалгахад 

тэмдэглэгээг 10  удаа эсрэг тэсрэг  зүгт норгосон хөвөн юмуу  марлан  

бөмбөлгөөр хөнгөн арчихад тэмдэглэгээ ба будаг нь арилахгүй хөвөн ба 

марль дээр будаг наалдаагүй байх ёстой.  

4.9 Галын аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлага хангасан 

эсэхийг шалгах. 

4.9.1 ПвВ. АПвВ, ПвБВ ба АПвБВ маркийн кабелийн гал 

дэмждэггүй (п. 2.3.1) байдлыг ГОСТ Р МЭК 332-1-96 стандартын дагуу,  

харин ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS  маркийн кабелийг 
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МЭК 60332-3-22* [5] ба МЭК 60332-3-23
7
 [6] эсвэл  ГОСТ Р МЭК 332-3-96  

стандартаар А ба В ангиллын дагуу шалгана.  

4.9.2 Кабелийн утаа үүсгэх байдлыг  2.3.2) шалгахдаа  МЭК 

61034-1
8
 [7] ба МЭК 61034-2** [8] стандартуудыг баримтлана.  

5. Ашиглалтын заавар 

5.1 Кабель нь мөрдөгдөж буй цахилгаан угсралтын дүрмийн (ПУЭ) дагуу 

хийгдэнэ.  

5.2 Кабелийн угсралтыг хийсний дараа 0,1 Гц-ийн хувьсах хүчдлээр 15 

мин туршина. Туршилтын хүчдэл: 

                         10 кВ - 30 кВ; 

            20кВ -60кВ;  

                 35 кВ -105 кВ, 

Эсвэл тогтмол 4U0 хүчдлээр  15 мин эсвэл судал метал экран 

хоёрт өгсөн  U0  хэвийн хүчдлээр 24 цаг туршина, энд  U0 – кабелийн 

судал, экраны хооронд ашиглалтын явцад байх хэвийн хүчдэл, кВ. 

Угсралт хийсний дараа кабелийн бүрээсийг  тогтмол 10 кВ хүчдлийг 

метал экран, газардуулгын хооронд өгч 10 мин туршина.  

Тогтмол хүчдлээр туршилт хийсний дараа гүйдэл дамжуулах судлыг 

газардуулах юмуу зэс экрантай холбож 1 цагаас багагүй хугацаанд 

байлгах шаардлагатай.  

5.3Ашиглалтын үед тогтмол хийх туршилтыг  РД 34.45-51.300 [9] 

зааврын дагуу хийнэ.  

5.4 Хэт ачааллын горимд  зөвшөөрөгдөх судлын халалтын хэмжээ  

130°С –с ихгүй байна. 

                                                 
7
 С 01.01.2007 - ГОСТРМЭК 60332-3-22-2005 и ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 

8
 С 01.01,2007-ГОСТ Р МЭК 61034-2005 ба ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 
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 5.5 Кабелийн гүйдлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг  ачааллын  К=1,0 

итгэлцүүр, гадна орчны температур  агаарт сунгасан кабельд 25 °С, 

газарт сунгасан кабельд  15 °С  үеэр тооцоолов. 

        Газар сунгасан кабелийн тооцооны нөхцөл : 

 Угсралтын гүн - 0,7 м; нормчлогдсон хөрсний дулааны эсэргүүцэл - 120 

°С -м/Вт. 

 Кабелийн гүйдлийг тооцоог  экраныг 2 талд газардуулсан байх 

үеэр тооцож хийсэн.  

 Нэг судалт кабелийн гүйдлийн тооцоог нягт гурвалжин байрлалтай 

угсралтын үед мөн хавтгай тэнхлэгт кабель хоорондын зай 

кабелийн гадна диаметртай тэнцүү байх үеэр тооцож хийсэн.   

Кабелийн хэт ачаалалд ажиллах хугацаа хоногт  8 цагаас илүүгүй, 

ашиглалтын хугацааны туршдаа 1000  цагаас илүүгүй байна.  

   5.6 Кабелийн зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээг 5.5-д   заасан нөхцөл, 

орчны температураас өөр  нөхцөлд тогтох шаардлага гарвал  хүснэгт 17 

заасан залруулах итгэлцүүрийг хэрэглэнэ.            

Хүснэгт 9 

 

5.7 Газарт болон агаарт суурилуулсан кабелийн зөвшөөрөгдөх 

гүйдлийн хэмжээг хэт ачааллын үеийн горимд бодохдоо 6-35 кВ ын газарт 

байрлуулсан  нэг фазын кабелийн зөвшөөрөгдөх гүйдлийн утга ба газарт 

байрлуулсан хуягтай ба хуяггүй гурван фазын кабелийн зөвшөөрөгдөх 

гүйдэлийн зөвшөөрөгдөх утгыг 1,17 гэсэн итгэлцүүрээр,  6-35 кВ ын агаарт 

байрлуулсан  нэг фазын кабелийн зөвшөөрөгдөх гүйдлийн утга ба агаарт  

байрлуулсан хуягтай ба хуяггүй гурван фазын кабелийн зөвшөөрөгдөх 

гүйдэлийн зөвшөөрөгдөх утгыг  1,20 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлж олно. 

Кабель 

сунгасан 

орчин 

Залруулах итгэлцүүр, орчны температур °С 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Газарт 1.13 1Д 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73 

Агаарт 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
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5.8 Газарт 10 м-с илүү яндан хоолойд сүвлэсэн  кабелийн 

зөвшөөрөгдөх утгын хэмжээг бодохдоо хэрэв нэг судалт кабелийг тусдаа 

яндан хоолойнд сүвлэсэн бол 6-35 кВ ын газарт байрлуулсан  нэг фазын 

кабелийн зөвшөөрөгдөх гүйдлийн утгыг 0,94 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлж 

олох бөгөөд хэрэв бол нэг судалт 3 кабелийг нэг яндан хоолойд сүвлэсэн 

бол 0,9 гэсэн итгэлцүүрээр үржүүлж олно.  

Хэд хэдэн кабелийг газарт зэрэгцээ суулгасан тэрэн дундаа яндан 

хоолойд сүвлэсэн бол зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээг бодохдоо 6-35 кВ 

ын газарт байрлуулсан  нэг фазын кабелийн зөвшөөрөгдөх гүйдлийн утгыг 

доорхи хүснэгт  заасан итгэлцүүрээр үржүүлэн багасгаж бодно. 

Хүснэгт-10 

Кабелийн 

хэвтээ тэнхлэг 

дэх хоорондын 

зай, мм 

Кабелийн тоонд дүйцэх итгэлцүүр 

1 2 3 4 5 6 

100 1 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75 

200 1 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 

300 1 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 
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                                             ХАВСРАЛТ   ХК 

ЗПЭТ тусгаарлагтай  БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн кабелийн зарим 

мэдээлэл 

Кабелийг   хятад улсын  GB12706-91 стандарт эсвэл IEC60502-1997  

стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн байна. 

3,6/6 кВ –с 26/35 кВ ын хүчдэлд зориулагдсан байна.  

Төрөл хийц зориулалт 

Кабелийн 
марк  

тодорхойлолт   Applications 

YJV YJLV 

Зэс эсвэл хөнгөн цагаан 
дамжуулагчтай XLPE 
тусгаарлагатай  PVC гадна 
бүрээстэй  хүчний кабель  

                   Барилга дотор болон 
гадаа байрлуулах боломжтой. 
Суурилуултын нөхцөл: тодорхой  
механик хүчний үйлчлэлээс 
хамгаалсан сувагт суурилуулах   

YJV22 
YJLV22 

Зэс эсвэл хөнгөн цагаан 
дамжуулагчтай XLPE 
тусгаарлагатай  PVC гадна 
бүрээстэй ган туузан хуягтай 
хүчний кабель  

    Газарт байрлуулахад тохиромжтой.  
Гадны механик үйлчлэлд тэсвэртэй, 
харин их хэмжээний татах хүчээр 
үйлчлэхийг хориглоно  

YJV32 
YJV42 

YJLV32 
YJLV42 

Зэс эсвэл хөнгөн цагаан 
дамжуулагчтай XLPE 

тусгаарлагатай  PVC гадна 
бүрээстэй ган троссон  хуягтай 

хүчний кабель  

Далайн түвшингээс доор усанд болон 
газарт байрлуулах боломжтой. 
Гадаад механик хүч, харгалзах татах 
хүчийг даах чадвартай. 
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Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай 
 

Төрөл 
Дамжуулагчийн 

тоо 

 (Uo/U)kV Нэрлэсэн хүчдэл  

3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 
8.7/15-

12/20 
18/20-26/35 

Нэрлэсэн хөндлөн огтлолын талбай /мм2/ 

YJV32  

YJV42 1 35-630 35-630 35-630 50-630 

YJLV 

YJLV32 

YJV42 
1 35-630 35-630 35-630 50-630 

YJV YJV22 3 35-300 35-300 35-300 

 YJLV 

YJLV22 

YJV32 

YJV42 

3 25-300 25-300 25-300 

 YJV32 

YJV42 

YJI.V32 

YJI.V42 3 25-300 35-300 35-300 

  
 

   Кабелийн ашиглалтын үеийн  онцлог шинж  

Нэг фазын газардлага гарсан үеийн зөвшөөрөгдөх хугацаагаар нь кабелийг 

хоёр ангилалд  хуваадаг  

1. Нэг фазын газардлагын зөвшөөрөгдөх хугацаа нь газардлага гарсан 

тохиолдол бүрт 1 минутаас хэтрэхгүй байх ёстой ба жилийн  

газардлагатай байсан хугацааны  нийлбэр 125 цагаас хэтрэхгүй байх 

ёстой.  УБЦТС ХК ийн шугам сүлжээнд 1-р ангилалын кабелийг 

хэрэглэхийг хориглоно. 

2. Нэг фазын газардлагын үргэлжилэх хугацаа урт, кабелийн тусгаарлагч 

хийцүүд илүү сайн чанарын байна. 
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Хэвийн 
хүчдэл  

Uo кВ  

KВ 1-р ангилал 2-р ангилал 

6 3,6 6 

10 6 
 

8.7 

15 8,7 12 

20 12 18 

35 21 26 

 

Кабель шугамын дамжуулагчийн удаан хугацаанд ашиглах үед  

дамжуулагчийн ажлын  температур нь 90
0
С хэтрэхгүй байна.  Богино 

залгааны гүйдэл гүйж байх үед 5 секундын турш 250 
0
С хэтрэхгүй байна.  

Кабель суурилуулахдаа  трассын дагуу газрын өндөржилтөөс хамаарч  

хязгаарлагдмал байна.Кабелийг суурилуулах үеийн орчины температур  0
0
С –

с доогуур байж болохгүй. Кабель зөвшөөрөгдөх нугалах радиус нь дараахи  

журмыг мөрдөнө:  

1 судалтай кабелийн хувьд  

                                             R> 25 (D + D) +/- 5% 

Олон судалтай кабелийн хувьд 

                                                  R> 15 (D + D) +/- 5% 

Хаана: R-нугалах радиус (мм) кабель  D-ерөнхий диаметр  (мм) 

г - AC хэлхээнд ашиглах дамжуулагч (мм)  
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Техникийн үндсэн шинж чанар 

lUo/U(kV) Зөвшөөрөгдөх 
хүчдэл 

0.6/1 3.6/6 6/.6 6/.10 8.7/10 12/.20 18/20 21/35 26/35 

Дамжуулагчийн эсэргүүцэл  
GB/T3956-1997 ,  lEC228:l978 , IEC228A:1982 ын дагуу  

GB/T3956-1997 эсвэл  IEC228:1978   IEC228A-1982 

бяцхан цахилалт (pC) al 
1.5U ихгүй  

  20 10 

50 Гц ын давтамжтай өндөр 
хүчдэлийн туршилт /5 мин/ 

3.5 11 15 15 22 30 45 53 65 

50 гЦ ын давтамжтай 4 
цагийн  хүчдэлийн туршилт 

2.4 14.
4 

24 24 34.8 48 72 84 104 

тусгаарлагын дулааны 
туршилт 200°С аар 15 мин, 
20н/см2 

  

Ачаалалтай хамгийн их 
суналт % 175 

Хөргүүртэй үеийн хамгийн 
их суналтын % 

15 

Бяцхан цахилалт 1.5 U ₒ 
ихгүй хүчдэлээ 3 удаа  

20 5 

Тасалгааны температурт Uo  
үед tgφ хэмжих  

      40X10 

0.5Uo болон 2Uo  хооронд  
tgφ 

20X10 

 2 кВ  tgφ хэмжих  -     

40X10'
4
  80X10'‘ 

орчины температураас 
ихгүй үед  

хамгийн их болон хэвийн 
температураас ихгүй 

 дамжуулагчийг урт хугацаанд 

5°С температураас  өндөр  

температур хүртэл халсан үед 

ажилласан  
- 60 75 75 95 125 170 200 250 

Дулааны цахилгаан (± 10 удаа) 

(кВ) Үгүй задаргаа 
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Кабелийн үзүүлэлтүүд 
6/6 , 6/10кВ ын XLPE тусгаарлагатай нэг фазын кабель ( 6 кВ ын шугамд ашиглаж 

болно) 

хөндлөн 
огтлолын 
талбай 
(mm

2
) 

Тусгаарлагын 
хэвийн 

зузаан  (mm) 

Нэг гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоор  
(mm) 

Жин 
ойролцоогор 

(kg/km) 

Гадна 
диаметр 

ойролцоого
ор  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

 
Зэс 

Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс Хөнгөн 
цагаан 

35 3.4 21.2 791 557 26.7 1,581 1,347 

50 3.4 22.5 948 596 28 1,793 1,477 

70 3.4 24.2 1, 167 734 29.9 2, 064 1,631 

95 3.4 25.8 1,448 852 32.5 2, 647 2, 051 

120 3.4 27.2 1,719 964 33.9 3, 001 2,246 

150 3.4 28.8 2,036 1,093 35.7 3, 405 2, 462 

185 3.4 30.6 2, 409 1,249 37.3 3, 837 2, 677 

240 3.4 33 2,965 1,474 39.7 4,478 2, 987 

300 3.4 35.2 3,566 1,702 42. 1 5,210 3, 345 

400 3.4 38.6 4, 558 2,082 46.7 6, 706 4, 230 

500 3.4 42.6 5,551 2,456 50.7 7, 872 4,777 

 
6/6 , 6/10кВ ын XLPE тусгаарлагатай 3 н фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолы
н талбай 

(mm2) 

Тусгаарл
агын 

хэвийн 
зузаан  
(mm) 

3н  гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоого
ор  (mm) 

Жин 
ойролцоогор 

(kg/km) 

Гадна 
диаметр 

ойролцоог
оор  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

Гадна 
диаметр 

ойролцоого
ор  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

зэс 
хөнгөн 
цагаан  

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

35 3.4 41.8 2,299 1,596 44.0 46. 1 2,817 3, 223 2, 520 47.6 4, 267   

50 3.4 44.8 2,823 1,871 49. 3 3, 834 2,882 49.8 4,761 4, 058 

70 3.4 48.6 3, 539 2, 234 53. 1 4,632 3, 328 53 5,487 4, 536 

95 3.4 52.3 4, 454 2, 661 57.2 5, 679 3, 885 57 6,416 5,  112 

120 3.4 55.5 5,284 3, 009 60.6 6, 577 4, 302 60.9 7,586 5.793 

150 3.4 59.2 6,321 3,483 64.3 7, 700 4,862 64.3 8, 629 6,  354 

185 3.4 62.8 7, 491 3, 997 68. 1 8, 980 5, 486 68 8, 849 7,011 

240 3.4 68 9, 249 4, 757 73.5 10, 905 6,413 73.3       
12, 

128  
8,689 

300 3.4 72.9 11, 172 5, 559 78.8 13, 041 7,429 78.5 
14,31

1 
9,819 

400 3.4 81.7 14, 872 7, 309 87.4 16, 741 9, 229 83.8   16, 

666 
11.054 

 



ТШТ: ЗПЭТ –тай ХК                                ЗҮЙМЭЛ ПОЛИЭТИЛЕН ТУСГААРЛАГАТАЙ ХҮЧНИЙ  КАБЕЛЬ  

 

 
                                                                                                                                                            Хуудас 113 -ын 108 

 

 

 
8,7/15 , 8,7/10кВ ын XLPE тусгаарлагатай нэг фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолын 
талбай 
(mm

2
) 

Тусгаарлагын 
хэвийн 

зузаан  (mm) 

Нэг гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоор  
(mm) 

Жин 
ойролцоогор 

(kg/km) 

Гадна 
диаметр 

ойролцоого
ор  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

 Зэс Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс Хөнгөн 
цагаан 

35 4. 5 23.4 881 647 29. 1 1,741 1,508 

50 4. 5 24.7 1,042 726 30.4 1,941 1,625 

70 4.5 26.4 1,267 833 33.1 2,494 2, 061 

95 4.5 28 1,552 956 34.7 2, 860 2, 265 

120 4.5 29.6 1,841 1,085 36.3 3,213 2,459 

150 4.5 31.2 2,163 1,220 37.9 3,594 2,651 

185 4.5 33 2, 543 1,383 39.7 4,031 2,871 

240 4.5 35.2 3, 093 1,602 42. 1 4,711 3,220 

300 4.5 37.6 3,718 1,854 45. 5 5, 844 3,980 

400 4.5 41 4, 723 2,247 49.1 6, 964 4, 488 

500 4. 5 45 5, 729 2, 634 53.3 8, 086 4, 991 

 
8,7/15 , 8,7/10кВ ын XLPE тусгаарлагатай 3 н фазын кабель  

хөндл
өн 

огтлол
ын 

талба
й 

(mm2) 

Тусгаарлагы
н хэвийн 

зузаан  (mm) 

3н  гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоо
р  (mm) 

Жин 
ойролцоогор 

(kg/km) 
Гадна 

диаметр 
ойролцоог
оор  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

Гадна 
диаметр 
ойролцоо

гоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

зэс 

хөнгө
н 

цагаа
н  

 Зэс 

Хөнгө
н 

цагаа
н 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

35 4.5 46.7 2,612 1,909 51.4 3, 701 2, 998 53 4, 853   

50 4.5 51.9 3, 185 2,234 56.8 4, 358 3, 406 55. 1 5,393 4, 690 

70 4.5 53.6 3, 905 2, 601 58.5 5, 160 3, 928 58.3 6, 110 5, 159 

95 4.5 57.4 4, 864 3, 071 62.3 6, 205 4,412 62.2 7, 127 5, 823 

120 4.5 60.7 5, 720 3,445 66 7, 193 4,919 66.2 8, 307 6, 483 

150 4.5 64.3 6,780 3,942 69.6 8, 321 5, 483 69.7 9, 380 7, 105 

185 4.5 68 7,902 4,408 73.5 9, 589 6, 095 74.6 11,463 8, 624 

240 4.5 73. 1 9,690 5, 198 78.8 11,529 7, 037 78.5 12, 963 9, 469 

300 4.5 78 11,637 6, 025 85 14,410 8,798 83.8 15, 154 9,551 

400 4.5 87.6 15, 621 7, 728 94.6 17,415 9, 872 89. 1 17,541 11,929 
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12/20 кВ ын XLPE тусгаарлагатай нэг фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолын 
талбай 
(mm

2
) 

Тусгаарлагын 
хэвийн 

зузаан  (mm) 

Нэг гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

Гадна 
диаметр 
ойролцоо

гоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

 Зэс Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс Хөнгөн 
цагаан 

35 5.5 25.3 974 741 32. 1 2, 168 1,935 

50 5.5 26.6 1, 140 824 33.4 2, 391 2, 075 

70 5.5 28.3 1,370 937 35.3 2,695 2,262 

95 5.5 30. 1 1,661 1,066 36.9 3,096 2, 500 

120 5.5 31.5 1,954 1,199 38.5 3,450 2, 695 

150 5.5 32. 1 2, 296 1,353 40. 1 3,837 2,894 

185 5.5 34.9 2,658 1,498 41.9 4, 285 3, 125 

240 5.5 37.3 3, 240 1,748 45.3 5, 365 3, 873 

300 5.5 39. 7 3,874 2, 010 47.9 6, 109 4, 245 

400 5.5 43. 1 4, 892 2,416 51.3 7, 225 4, 749 

500 5.5 46. 1 5, 927 2,832 54.5 8, 434 5, 339 

 

12/20 кВ ын XLPE тусгаарлагатай 3 н фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолы

н 
талбай 
(mm2) 

Тусгаарла
гын хэвийн 

зузаан  
(mm) 

3н  гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 
ойролцоо

гоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

Гадна 
диаметр 
ойролцо

огоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

Гадна 
диаметр 
ойролцоо

гоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

зэс 
хөнгөн 
цагаан  

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

35 5.5 50.4 2,968 2, 265 56.3 4,243 3, 540 60 6, 063 5, 360 

50 5.5 54.4 3,549 2, 597 59.5 4, 847 3, 896 63.2 6, 844 5, 892 

70 5.5 58.3 4, 323 3,019 63.4 5,691 4, 386 67. 1 7,813 6,509 

95 5.5 62 5,218 3, 425 67.3 6, 722 4, 929 71 8,888 7, 095 

120 5.5 65.2 6, 155 3,880 70.7 7, 766 5,491 75.9 11,028 8,753 

150 5.5 66.2 7, 205 4,367 74.3 8, 940 6,102 79.5 12,405 9, 566 

185 5.5 72.5 8, 384 4, 890 78.4 10, 246 6, 752 83.4 13,810 10,317 

240 5.5 77.6 10, 202 5,710 84.6 12, 963 8, 471 88.4 16,102 11,610 

300 5.5 82. 7 12. 124 6,511 89.7 15, 056 9, 444 94.8 18,415 12. 803 
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18/30 , 18/20кВ ын XLPE тусгаарлагатай нэг  фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолын 
талбай 
(mm

2
) 

Тусгаарлагын 
хэвийн зузаан  

(mm) 

Нэг гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоо
р  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) Гадна 

диаметр 
ойролцоогоо

р  (mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

50 8 32 1,432 1, 116 38.8 2,920 2, 604 

70 8 33.7 1,676 1,243 40.5 3,219 2,785 

95 8 35.5 1,995 1,400 42.3 3,599 3, 043 

120 8 36.9 2, 288 1,533 44.9 4, 334 3, 579 

150 8 38.7 2, 646 1,703 46.7 4,856 3,913 

185 8 40.3 3,029 1,869 48.5 5, 345 4, 185 

240 8 42.7 3, 623 2,132 50.9 6, 031 4, 540 

300 8 45. 1 4, 299 2,435 53.3 6, 778 4,914 

400 8 48.5 5, 347 2,871 56.7 7, 922 5, 446 

500 8 51.5 6,390 3,295 59.9 9, 161 6, 066 

 

26/35 кВ ын XLPE тусгаарлагатай нэг  фазын кабель  
 

хөндлөн 
огтлолын 
талбай 
(mm

2
) 

Тусгаарлагын 
хэвийн 

зузаан  (mm) 

Нэг гүйдэл дамжуулах судалтай  

YJV YJLV YJV32 YJLV32 

Гадна 
диаметр 

ойролцоогоор  
(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) Гадна 

диаметр 
ойролцоогоор  

(mm) 

Жин ойролцоогор 
(kg/km) 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

 Зэс 
Хөнгөн 
цагаан 

50 10.5 39. 1 1,879 1, 563 47 4, 070 3, 754 

70 10.5 41 2,160 1,727 48.9 4, 457 4, 024 

95 10.5 42.6 2,482 1,886 50.7 4, 887 4, 291 

120 10.5 44.2 2, 809 2,053 52.3 5, 302 4, 546 

150 10.5 45.8 3,167 2,224 54. 1 5, 767 4, 824 

185 10.5 47.6 3,611 2, 451 55.9 6,280 5,120 

240 10.5 50 4, 234 2, 743 58. 1 6, 971 5,479 

300 10.5 52.2 4, 895 3, 030 60.7 7,814 5, 950 

400 10.5 55.4 5, 980 3, 504 64. 1 9, 034 6, 558 

500 10.5 58.6 7,058 3, 963 67.3 10, 347 7, 252 

630 10.5 62.2 8,438 4, 538 71.3 11,605 7, 662 
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ЗПЭТ  кабелийг зөвшөөрөгдөх гүйдлээр сонгох/хятад / 
Орчины агаарын температур 40°С ,  хөрсний дулаан эсэргүүцэл 1.0 к*м/w , дамжуулагч судлын 
температур 90°С байх үеийн агаарт угсарсан кабель  
 

Хүчдэлийн түвшин 3.6/6- 12/20kV 18/20- 26/35kV 6/6- 12/20kV 

кабелийн угсарсан 
байдал  

Гурвалжи
н (touch) 

Хавтгай (зэрэгцээ 
кабелиудын 
диаметр тэнцүү 
байна.) 

Гурвалжин 
(touch) 

Хавтгай(зэрэгцээ 
кабелиудын 
диаметр тэнцүү 
байна.) 

  3 фазийн 
кабель  

            

Зэс дамжуулагчтай 
кабелийн хөндлөн 
огтлолын талбай 

зөвшөөрөгдөх гүйдэл А 

25 140 165 - - 120 

35 170 205 - - 140 

50 205 245 220 245 165 

70 260 305 270 305 210 

95 315 370 330 370 255 

120 360 430 375 425 290 

150 410 490 425 485 330 

185 470 560 485 555 375 

240 555 665 560 650 435 

300 640 765 650 745 495 

400 745 890 760 870 - 

500 855 1,030 875 1,000 - 

630 980 1, 190 1,000 1, 160 - 

Хөнгөн цагаан 
дамжуулагчтай 
кабелийн хөндлөн 
огтлолын талбай 

зөвшөөрөгдөх гүйдэл А 

25 110 130 - - 90 

35 135 155 - - 110 

50 160 190 170 190 130 

70 200 235 210 235 165 

95 245 290 255 285 200 

120 280 335 290 330 225 

150 320 380 330 375 255 

185 365 435 380 430 295 

240 435 515 435 505 345 

300 500 959 510 580 390 

400 585 695 595 680 - 

500 680 810 690 790 - 

630 790 950 800 920 - 
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Хөрсөнд угсарсан кабель  
 

Хүчдэлийн түвшин 3.6/6- 12/20kV 18/20- 26/35kV 
3.6/6- 

12/20kV 

кабелийн угсарсан 
байдал  

Гурвалжин  Хавтгай  Гурвалжин Хавтгай  3 фазийн 
кабель 

(©©) 
  

Зэс дамжуулагчтай 
кабелийн хөндлөн 
огтлолын талбай 

зөвшөөрөгдөх гүйдэл А 

25 150 160 . . 125 

35 180 190 - - 155 

50 215 225 215 225 180 

70 356 275 265 275 220 

95 315 330 315 330 265 

120 360 375 360 375 300 

150 405 425 400 420 340 

185 455 480 455 475 380 

240 530 555 525 555 435 

300 595 630 595 630 485 

400 680 725 680 720 - 

500 765 825 775 825 - 

630 860 940 875 940 " 

Хөнгөн цагаан  
дамжуулагчтай 
кабелийн хөндлөн 
огтлолын талбай 

зөвшөөрөгдөх гүйдэл А 

25 115 120     100 

35 135 145 - - 120 

50 160 175 165 175 140 

70 200 215 200 215 170 

95 240 255 240 255 210 

120 270 290 270 290 235 

150 305 330 305 325 260 

185 345 370 345 370 300 

240 400 435 400 430 345 

300 455 490 455 490 390 

400 520 565 525 565 - 

500 595 650 600 645 - 

630 680 745 685 740   
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Ном зүй 

 
1 СТО проект <<0.4-35 кВ-ын хүчдлийн түвшний хүчний кабель шугам.  Ашиглалт 

болон техникийн үйлчилгээний зохион байгуулалт. Хэм хэмжээ ба 

шаардлагууд>> 

<<Силовые  кабельные линий напряжением 0.4-35 кВ. Организация 

эксплуатаций и технического обслуживание. Нормы и требование>> 

2 ТУ 16.К71-335-2004  

3  ГОСТ 15845-80 Кабелийн бүтээгдхүүнүүд. Нэршил ба тодорхойлолтууд 

Изделия кабельные. Термины и определение 

4   ГОСТ 16442-80 Пластмассан тусгаарлагатай хүчний кабелиуд. Техникийн нөхцөл 

шаардлагууд 

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условие 

5  ГОСТ 24183-80 Хүчний кабелийн угсралт (байнгын зориулалттай) . Техникийн ерөнхий 

нөхцөл шаардлагууд 

Кабели силовые для стационарной прокладки. Обшие технические 

условие 

6  ГОСТ 12 176-89 Кабель, утас, холбоосууд. Гал дэмжихгүй байх чадварыг шалгах аргууд 

Кабели, провода и шнуры .Методы проверки на непоспрост-ранение 

горение 

7  ГОСТ 12.1.030-81 Цахилгааны аюулгүй байдал. Хамгаалалтын газардуулга. Нойлтуулга. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

8  МЭК 60287 Цахилгааны кабелиуд хэвийн гүйдлийн тооцоо 

Электрические кабели расчет номинального тока 

9  МЭК 61443 30 кВ-с дээш хүчдлийн түвшний кабелиудын БЗ-ын гүйдэлд 

зөвшөөрөгдөх хязгаарын температур 

10  МЭК 60502-2 Шахмал матеиарлаар хийсэн тусгаарлагатай 10-30 кВ-ын хүчний кабель, 

тоноглолууд. Хэсэг-2. 6кВ-30кВ-ын хүчдийн түвшний кабелиуд. 

шинэчлэгдсэн 1998,№1 

 

11  РД 153-34,0-20.262-

2002 

Цахилгаан эрчим хүчний байгууллагад галаас хамгаалах хаалтыг 

хэрэглэх дүрэм 

Правила применение огнезащитных покрытий кабелей на энергетических 

предприятиях 

12  РД 34.03.304-87 Кабель шугамыг галын аюулаас урдьчилан сэргийлэх дүрмийн дагуу галд 

тэсвэртэй материалаар чигжих 

Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому 

уплотгению кабельных линий 

  

 

 

 




