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ажиллагааг эрхлэн явуулдаг.

Улсын стандарт боловсруулах ажлыг тус тев нь холбогдох салбарын техникийн
хороогоор дамжуулан гуЙцэтгэдэг. Техникийн хороогоор хэлэлцэж, дэмжсэн
стандартын тесел нь СХУТ-ийн 3евлелийн тогтоолоор баталснаар улсын
хэмжээнд хучин тегелдер болно.
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профессор
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нээс эхлэн хучинтэй.

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мердене.

1.

Хамрах хурээ

Энэ стандартаар 0.7МПа хуртэл даралттай усыг 115 0 С-ын температур хуртэл
халаах зуух (цаашид: зуух гэнэ)-ны тэмдэглэгээ, техникийн узуулэлт, техникийн
шаардлага, шалгах, турших, хулээн авах, туршилтын аргыг

2.
2.1.

тогтооно.

Тэмдэглэгээ

Зуухны галын хотол ба тулшний терлийг заахдаа дараах тэмдэглэгээг

хэрэглэнэ. Уунд:
А

-

хотол; ч

-

автомат шатаагуур; М

-

механикжсан ба хагас механикжсан галын

чулуун нуурс; Х - хурэн нуурс; М - мазут; А - антрацит
Хб - бага даралтад шатах хий ; Хд - дунд даралтанд шатах хий;
Ш Т - шингэруулсэн хий, шингэн тулш; УЗ - уурын зуух; ХЗ - хала ах зуух.

ЖИШЭЭ: Зуухны терел, чадлын узуулэлтuйг:
Хурэн нуурс тулдэг, гар ба механuкжсан ажuллагаатай
хотол бухuй 1.0 МВт чадалтай уурын зуух.' УЗ- 1.0 Х MNS

УЗ м -

1.0 Х MNS

галын

;
;

Бага даралттай шатах хuй тулдэг, хuй-мазутын автомат
шатаагуур бухuй 1.25 МВт чадалтай ус халаах зуух.'
ХЗ;з-1.25Хб l М MNS ....;
Тунгалаг шuнгэн тулш тулдэг автомат шатаагуур бухuй
чадалтай ус халаах зуух.'
ХЗ а -1.25 ШТ MNS

1.25 МВт
....;

Дунд даралттай хuй тулдэг, хuй-мазутын автомат шатаагуур
бухuй 1.6 МВт чадалтай уурын зуух.' УЗа -1.6Хд l М MNS ..... гэж туе
туе тэмдэглэнэ.

ТАЙЛБАР: Технuкuйн бuчuг барuмт дээр зуухны тэмдэглэгээ, чадлыг энэ
стандартын дагуу тэмдэглэснuй дараа зуух уйлдвэрлэгч байгууллагын
тусгайлан егсен нэрuйг хаалтанд харуулж болно.
Хурэн нуурс тулдэг гар ажuллагаатай галын хотолтой 1.6 МВт (1.4 ГКалl ц)
чадалтай ДТХ -1.4 халаалтынзуух.'
ХЗ -1.6 Х (ДТХ -1.4) MNS
..
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3.

3уухны терел болон техникийн узуулэлтийг 1-р хуснэгтэнд узуулэв.

3.1.

1-р
Тулшний

3уух терел

Дулаан уйлдвэрлэх чадал
МВт (хэлбэлзэл

терел

0.10
0.63
1.6
2.00

2.5

Хурэн нуурс

0.1
0.63
1.60

0.16
0.80
2.00

Тунгалаг

0.10
0.63

0.16
0.80

1.25
3.15

1.60

Гар

ажиллагаатай

Чулуун

болон

нуурс

механикжсан,
хагас
механикжсан

галын хотолтой
зуух

шингэн

Шингэн ба хийн
тулшээр

тулш,

байгалийн
хий

ажилладаг
автомат

0.40
1.25

ажиллагаа

бухий зуух

0.16
0.80

.

Ашигт уйлийн

(хэлбэлзэл

0.40
1.25

0.25
1.0
2.00

1%)

82
0.40
1.25
3.15

I

75

0.40
90
2.50
91

0.63
1.60

0.80

1.00

85

Мазут

2.00

2.50

3.15

86
... ~

.:-

.•.

-

3уухны техникийн бичиг баримт дээр тэмдэглэсэн дулаан
чадлын хэмжээ нь заасан хязгаарт багтаж байх шаардлагатаЙ.

уйлдвэрлэх

*

3.2.

.

81

3.15
0.25
1.00
2.5

=

коэффициент

7%)

0.25
1.00

хуснэгт

3уухны нэрлэсэн чадал болон ашигт уйлийн коэффициент (АУК)

нь

зевхен зураг теслеер авсан ТУЛLUИНД тооцогдоно. Хэрэв ангилсан нуурсний
оронд ангилж ялгаагуй нуурс хэрэглэвэл зуухны нэрлэсэн чадал 85% хуртэл
буурна.

3.3.
Ус халаах зуухыг уурын зуух болгон еерчлех ба халуун усны буюу
технологийн хэрэглээнд ус халаах зуухыг тогтмол ачаалалтай ажиллуулах
нехцелд уг зуухны нэрлэсэн чадлыг

3.4.

85%

хуртэл бууруулна.

Утаа сорогчгуй зуухны суулийн хэсгийн сийрэгжилтийн нэрлэсэн хэмжээ

доор зааснаас ихгуй бай на.

0.32

МВт

(0.28

Гкал/ц) ба доош чадалтай зууханд

70

Па (Паскаль)

(7мм усны даралт)-аас;

0.32

МВт (0.28Гкал/ц)- аас дээш чадалтай зууханд

даралт)- аас.

100

Па

(1 О

мм усны
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3.5.

0

гарч байгаа утааны температур 160 С-аас их байж болохгуЙ.

3.6. Ус халаах зуухны нэгж чадалд ногдох массын (хувийн массын) хэмжээ нь
2-р хуснэгтэд зааснаас хэтэрч болохгуЙ.
Зуухны чадал 2-р хуснэгтэд тусгагдаагуй бол тууний хувийн массын хэмжээг
тухайн зуухны техникийн нехцелд заасан байна.

2 -р

тулдэг
Нуурс
ажиллагаатай

механикжсан

Хувийн массын дээд хэмжээ, т/ МВт

Чадал

Зуухны терел

МВт

хуснэгт

Нийт массаар

Металлын массаар

0.8
1.25

16.7
14.0

8.2
6.0

0.8

7.5

7.2

1.0

5.2

4.7

гар

ба
галын

хотолтой зуух

Шингэн

тулш
автомат

хэрэглэдэг

ажиллагаатай зуух
Хийн тулш хэрэглэдэг
автомат ажиллагаатай
зуух

4.

4.1

Техникийн шаардлага
Зуухыг

энэ

стандартын

шаардлагад

нийцуулэн

баталсан

технологийн

заавар, ажлын зургийн дагуу уЙлдвэрлэнэ.

Зуухыг
уЙлдвэрлэнэ.

4.2.
4.3.

Зуухны

уйлдвэрлэхдээ

халах

гадаргууг

цаг

уурын

ширмээр

нехцлийн

буюу

ширэм,

ангилалд

гангийн

нийцуулэн

аль

алиныг

оролцуулж бэлтгэнэ.

4.4

Механик ажиллагаатай галын хотол ба автомат шатаагууртай зуух нь

аюулгуй ажиллагааны автомат техееремж, зуухны ажиллагааны технологийн

узуулэлтийг удирдах, хянах, дохио егех багаж хэрэгслээр тоноглогдсон байна.
Шингэн буюу хийн тулшээр ажилладаг зууханд тулш-агаарын холимогийн
харьцааг тохируулах автомат тохируулагчтай байна.

4.5.

Зуухны хийц бутээц нь галын хотолд засвар уйлчилгээ хийх, халаах

гадаргуугийн гадна талыг цэвэрлэх, хянах-хэмжих багаж хэрэгслийн заалтыг
харах, багажуудад тохируулгыг зугшруулэх боломжийг бурдуулсэн байна.

4.6.

Механик ажиллагаатай галын хотол, шингэн ба хийн тулшний шатаагуур нь

зуухны ачаалал ба нэрлэсэн чадлын

36-11 О%-ын

хязгаарт тогтвортой ажиллах

чадвартай байна.

Ажлын биеийн даралтанд байнга ажилладаг эд ангийн статик бех батын
(илуудэл даралтын хамгийн их утгад харьцуулсан) неец ширэмд 4, ганд
2

4.7.

дахин их байна.
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4.8.

хоолойн гадаргуугийн температур усны буцлах температураас 25 0 -аас илуу
температуртай байж болохгуЙ. Зуух нэрлэсэн чадлаар ажиллаж байхад халах

гадаргуугийн температурын хамгийн их утга 250 С-аас хэтрэх ёсгуЙ. Хавирган
0

хэлбэртэй халах гадаргуугийн оройн хэсэг ба туунтэй шургэлцэж буй хоолойн

температурын ялгаа 70 0 -аас илуу байж болохгуЙ.

4.9.

Зуух удаан хугацаагаар найдвартай ажиллах узуулэлт:
- зогсолтгуй ажиллах дундаж хугацаа

6000

цаг

нэрлэсэн чадлаараа зогсолтгуй ажиллах

3000 цаг
100000 цагаас

хугацаа

ашиглалтын нийт хугацаа
туе туе доошгуй байна.

4.10. Секцуудийг багцалж (пакетууд) татаж холбоход хэрэглэдэг болон
даралтанд ажилладаг ширмэн эд ангиудыг (уунд холбогч ниппель хамаарахгуй)
СЧ 15-аас доошгуй маркийн саарал ширмээр хиЙнэ.
4.11.

Холбогч ниппель (хоолой)-ийг

"феррит ангилалтын" давтмал ширмээр

бэлтгэдэг. Ниппелийг мен СТ З пс ' СТ З сп ' СТ 2 пс , СТ 2 сп маркийн гангаар бэлтгэж
болно.

Цутгамал эд ангийн масс, хэв хэмжээ болон механик боловсруулалтын
уеийн тавилын зерее нь нарийвчлалын хувьд хийц бутээцийн бичиг баримтад
заасан шаардлагатай тохирч байх шаардлагатаЙ.

4.12.

4.13. Даралтанд ажилладаг гадна талаасаа халдаг ган
..- 1О буюу В~2(}:;,\маркийн нуурстерегчтэй гангаар хийсэн

эд ангийг бэлтгэхдээ В
оёосгуй хоолой, галын

хотлын панельд физик химийн бутэц нь 08 кп буюу 08 пс маркад тохирсон ганг туе
туе хэрэглэнэ.

Тасралтын эсэргууцэл

32 кг/мм 2 , харьцангуй

суналтын

хэмжээ

22%-оос

багагуй байх нехцелд еер терлийн ган хэрэглэхийг зевшеерне.

4.14.

Зуухны ган угсармал хийц, хэсэг нь ан цав, цууралтгуй, сэтэрхийгуй,

ирмэггуй байна.

4.15.

Зуухны эд ангийн бех батад нелеелехгуй гэм согогийг засаж, сайжруулах

ажил хийхийг зевшеерне. Харин галын хотлын дотор талын цацрагийн нелеенд

байдаг

зуухны

секцийн

хоолойнуудад

засаж

сайжруулах

ажил

хийхийг

зевшеерехгуЙ.

4.16.

Гагнууран холболтын оёос нь холбогдох стандартын шаардлага хангасан

байна.

Тулгаж холбосон хавирган хэлбэртэй секцийн хавтгай чанарын
зевшеерегдех хэмжээ стандартад заасанг нарийвчлалын зэрэгтэй тохирч байх

4.17.

ёстоЙ.
Зэрэгцэн байрласан секцууд хавирган хавтангийн хоорондын зай нь нягтруулга

хийхээс емне

1мм-ээс

ТДЙЛБДР:

Зуух уйлдвэрлэх mехнологuйн дагуу зэрэгцэн нuйлж байгаа

хэсгуудuйн
хэмжuлmuйг

А

илуугуй байна.

хоорондЬ/н

зайн

нягmруулалmЬ/н

нягmралЬ/г
емне

хuйх

угсралmЬ/н
боломжгуй

явцад

гуйцэmгэж,

mохuолдолд

секц
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хоорондЬ/н зайн нягmралЬ/н чанарЬ/н шаардлагЬ/г mухайн ЗУУХНЬ/ mехнuкuйн
нвхцвлд зааж вгнв.

Ниппель холбоосын няпруулалт ажлын зурап заасан хулцэлийн дагуу
шахагдсан байх ёстоЙ. Тэдгээрт твмрийн будаг хэрэглэхийг зввшвврнв.

4.18.

4.19.

3уухны галын хотлын твхвврвмжийн (гарнитурын) хвдвлгввнтэй эд ангиуд

нь аажим хвдвлдвг байна. Галын хотлын ам зуухны гадна талд няп сууж вгсвн

байх ба ам нь хаалттай уед

4.20.

Эд ангийн хвндлвн

2

мм-ээс илуугуй зай завсартай байх ёстоЙ.

(метрийн)

эрэг болон тууний хулцэлийн хэмжээг

стандартад заасан нарийвчлалын ангилалаар бэлтгэх
цилиндр эрээсийг В ангиллаар нарийвчлан бэлтгэнэ.

4.21.

бвгввд

хоолойны

Гарч байгаа утааны нуурстврвгчийн ислийн эзлэхууний хэмжээ нь илуудэл

агаарын коэффициентийг 1-д шилжуулж тооцоход дараах узуулэлтээс илуугуй
байх ёстоЙ. Уунд:
байгалийн

шатах

хий

хэрэглэдэг.

автомат

ажиллагаатай

зууханд

0.05%;
шингэн тулшээр ажилладаг, автомат ажиллагаатай зууханд
чулуун

ба

хурэн

нуурсээр

ажилладаг

механикжсан галын хотолтой зууханд

гар

0.10%

ажиллагаатай

болон

0.30%

3уухны даралтанд ажилладаг эд ангиуд ба угсрагдсан хэсгууд нь усан
шахалтаар дараах даралтыг даах ёстоЙ. Уунд:

4.22.

Халаалттай ширмэн эд ангиуд (нипелээс бусад) 1.2МПа (12кгс/см 2 )
даралтанд

3

минутаас доошгуй хугацаанд;

Халаалтгуй ширмэн эд ангиуд, халаалтын секцууд болон ус халаах

зуух. гагнасан багцууд ба эд ангиуд 0.9Мllа (9кгс/см 2 ) даралтанд 5

·н,. Ifo.'

минут;

5.

Аюулгуй ажиллагааны шаардлага

5.1.
Шатдаг хийгээр ажилладаг зуухны хийц, бутээц, угсралт, ашиглалт нь
Дэд бутцийн сайдын баталсан " Хийн аж ахуйн аюулгуй ажиллагааны дурэм"
ийн шаардлагад нийцсэн байна.
5.2.

Уурын зуух нь улсын зохих стандартын шаардлагад нийцэж байх ёстоЙ.

3уух болон тогооны нийт хэсгийн до од цэгээс ус. хурдасыг зайлуулах
боломж бухий улээлгийн хоолойтой бай на.

5.3.
5.4.

Ус халаах зуухны дээд талын гурвалсан хоолой буюу гарах шугам дээр

(ус гарах чиглэлээр) ервнхий хаалтын вмнв талд манометр. усны температурын
хэмжуур болон зуухыг усаар дуургэх уед агаар зайлуулах зориулалттай жижи г
хаалт бухий хоолой тавигдсан байх шаардлагатаЙ.

5.5.

Ус

халаах

хангамжийн

зуухны

ус

системээс бурэн

орох,

гарах

хоолойнууд

таслах зориулалттай

ёстоЙ. Гарах хоолой дээрх ервнхий хаалт нь
тойруу шугамтай байна.

50

дээр

зуухыг

дулаан

ервнхий хаалт тавигдах

мм-ээс доошгуй диаметр бухий
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Ажлын байранд байрласан хедлех механизм нэг бурт гадна талаар нь
хашлага хамгаалалт хийсэн байх шаардлагатаЙ.

5.6.
5.7.

Зуухны иж бурдэлд орсон улээх, сорох механизм нь зохих стандартын

шаардлагыг хангасан байна.

5.8.

Зууханд шатаагуурын ажиллагааг хянах зорилгоор туунд таглаа бухий

узлэгийн цонх гаргаж егне.

5.9.

Хий

ба

шингэн

тулшээр

ажилладаг

зуух

нь

тэсрэлтийн

хавхлагаар

тоноглогдсон байх бегеед нэг хавхлагын талбай 0.05 м 2 -аас багагуй байна.
З
Галын хотлын ба утааны сувгийн 1м эзлэхуун бурт хавхлагын 0.05 м 2 -аас
багагуй талбай оногдохоор тооцож зууханд бай вал зохих хавхлагын тоог
тодорхоЙлно. Тэсрэлтийн хавхлага ба бусад хамгаалах хэрэгслийн байршил нь
"Хийн аж ахуйн аюулгуй байдлын дурэм"-д нийцэж байх ёстоЙ.

5.10.

Шингэн ба хийн тулшээр ажилладаг зуухны утааны сувагт байрладаг хаах

хэрэгсэл нь дээд талдаа зуух зогсож байгаа зуухны галын хотлыг салхилуулах
зориулалттай 50мм-ээс доошгуй диаметр бухий жижи г нухтэй байна.
Мазутаар ажилладаг зуухны тулшний хоолой дээр шатаагуурын емне
талд мазутын температурыг хэмжих хэрэгсэл баЙрлуулна.

5.11.

5.12.

Шингэн ба хийн тулшээр ажилладаг зуухны аюулаас хамгаалах автомат

техееремж нь цахилгаан тасрах буюу шатаагуурын гал унтрах (тэдгээр нь
ажиллаж байх уед тасалдах учиргуй) нехцелд галын хотлын тулш егелтийг
шууд зогсоодог байх шаардлагатаЙ. Туунчлэн технологий н дараах узуулэлтийн
,~

аль

~' нь

зевшеврех

хязгаарын

упад

хурсэн

тохиолдолд дээрх

автомат

техееремж ажиллаж, тулш егелтийг шууд зогсооно. Уунд:
шатаагуурын емнех хийн даралт

;

галын хотол дахь сийрэгжилт (зуухны соролт тогтвортой баригдах
нехцелд) ;
уурын зуухны уурын даралт

;

ус халаах зуухны усны температур, даралт
уурын зуухны усны тувшин

агаарын

салхилууртай

;

;

зуухны

шатаагуурын

емне

талын

агаарын

даралт туе туе хамаарна.

5.13.

Механикжсан ажиллагаатай галын хотол бухий зуухны аюулаас хамгаалах
техееремж цахилгаан тасрах нехцелд буюу доорх техникийн

автомат

узуулэлтийн аль нэг нь ул зевшеерех хязгаарын упад хурсэн тохиолдолд галын

хотлын тулш егелт болон салхилуурыг шууд зогсооно. Уунд:
ул ширэмний доороос улээх агаарын даралт

;

уурын зуухны усны тувшин;

галын хотлын сийрэгжилт

;

уурын зуухны уурын даралт

;

халаалтын зуухнаас гарч байгаа усны температур, даралт.

5.14.

Зуух ажиллаж байхад хяналтын цэгууд дээрх шуугианы тувшин 85дБА-аас

хэтрэхгуй бай вал зохино.
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Иж 6урдэл

6.
6.1.

Зуухны иж бурдэлд дараах зуйлс хамаарна.Уунд:
Хаалт, тохируулагч арматур, галын хотлын гарнитур, хянан хэмжих
хэрэгслууд;

Сэлбэг хэрэгс,nийн жагсаалтанд тусгагдсан багаж хэрэгсэл, туслах
тоноглол;

Тогоо хамгаалах хавхлага, егсех, буух хоолой (уурын зууханд)
Механик

ажиллагаатай

галын

хотол

(буюу

шатаагуур),

;
зуухны

автомат техееремж

Тухайн зуухны техникийн нехцелд тусгасан ТУ'nШ егех, уне шаарга
зайлуулах, агаар улээх, утаа гаргах техееремж;

Гадна бурээс
Хатуу

ба

;

шингэн

тулшээр

ажиллах

зуухны

халах

гадаргууг

хаг,

хурдаснаас цэвэрлэх хэрэгсэл.

Зуух болон тууний иж бурдэлд багтдаг тоног техееремжуудэд (галын хотол,
шатаагуур, автомат техееремж, хянах болон хэмжих хэрэгсэл, улээх, сорох
техееремж) ашиглалтын бичиг баримтыг хавсаргасан бай на. Уунд:

6.2.

а) паспорт;
Ь) техникийн тодорхойлолт ;
с) дулааны, аэродинамик, гидравлик ба бех батын тооцоо
d) угсралтын ба ашиглалтын заавар
Ашиглалтын эдгээр бичиг баримтуудыг нэг хавтсанд нэгтгэн нэг баримт бичиг

болгосон байж болно.

7.

Шалгах, турших, хулээн авах

Зуухэнэхуу стандартын шаардлагыг хангаж буй эсэхэд уйлдвэрлэгч
байгууллага нь хулээн авах шалгалт хийж, тодорхой хугацаанд туршилт, сорилт
хийж гуЙцэтгэнэ.

--:;r-llff1.1.

7.2. Эд анги болон угсармал хийц, нэгж нь энэ стандартын 4.14, 4.15, 4.18,4.22
Д заасан шаардлагыг хангаж буй эсэхэд нэг бурчлэн хулээн авах шалгалтыг
хиЙнэ.

7.3. Хулээн авах шалгалтыг туувэрчлэн хийх нехцелд ээлжинд уйлдвэрлэсэн
зуухны 5%-д энэ стандартын 4.1, 4.16, 4.19, 4.20-д заасан шаардлага, секцийн
2%

ба бэлэн угсарсан зуух, хавтангийн 10%-д энэ стандартын

4.17-д заасан

шаардлага мердегдсен эсэхийг шалгана.

Тодорхой хугацаанд хийх туршилт, сорилтыг дараах байдлаар гуЙцэтгэнэ.
а) даралтанд ажилладаг 5-аас доошгуй тооны секц (гагнаж угсарсан нэгж)-ийн
статик нягтралыг (4.7) жилд нэг удаа шалгах ;
Ь)
шингэн ба хийн тулшээр ажилладаг болон механикжсан галын хотолтой
зуухны автомат техееремж (5.12, 5.1З)-иЙг 3 жилд нэгээс доошгуй удаа сонгож
авсан нэг иж бурдэл дээр шалгах ;
с)
тогтоосон аргачлалын дагуу гаргасан статистик егегдлийн ундсэн дээр
зуухны найдвартай ажиллагааны узуулэлт (4.9)-иЙг 3 жилд нэгээс доошгуй удаа

7.4.

баталгаажуулж байх;
цутгамал эд ангиудын хэмжээ болон массыг 3 сард нэг удаа шалгах. Уунд
массыг З-аас доошгуй эд ангид, хэмжээг 2-00С доошгуй эд анги дээр туе туе

d)

шалгана.
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ТДЙЛБДР: Энэхуу стандартын 3.1, 3.4, 3.5, 4.2, 4.5, 4.8, 4.20 ба 5. 14-д заасан
шаардлагыг зуух хулээн авах туршилтын уед шалгана.

ТУРШИЛТЫН арга

8.

ХЭМЖИЛТИЙН зохих нарийвчлал бухий тугээмэл болон тусгай зориулалтын
хэмжих багажаар эд анги, угсармал нэгжийн хэмжээг (4.1, 4.11, 4.15, 4.17)

8.1.

шалгана.

8.2.
Зуухны гадна тал, угсралтын чанар болон иж бурдлийг ( 4.1, 4.11, 6.1,
6.2 ) зураг теслийн бичиг баримттай тулган узэж шалгана.
8.3.

4.14-д заасан шаардлага хангагдсан эсэхийг зохих журмын дагуу баталсан

загвар, бутээцтэй харьцуулж шалгана.

Угсарсан зуухны зай завсарыг (4.17,
алдаа бухий тэмтруул (ШУIl)-ЭЭР шалгана.

8.4.

Тулгаж

8.5.

холбосон

хавирган

байдлын хулцэлийн хэмжээг

0.1 мм-ээс
8.6.

хэтрэхгуй

)

хэлбэртэй

багцуудын

илуугуй хэмжилтийн

гадаргуугийн

тэгш

хянах хавтан дээр тавьж (хэмжлийн алдаа

шалгана.

Бех бат ба нягтралыг

8.6.1.

4.17 -д

4.19) 0.1 мм-ээс

7.2- Д

заасны дагуу шалгана.

Хий болон агаарын даралтад ажилладаг эд анги, угсармал нэгжуудэд З-р

хуснэгтэнд заасны дагуу нягтралын туршилт хиЙнэ.

3-р
'.

Хий болон агаарын
илуудэл даралт, кПа
5кПа хуртэл

(5кПа орно.)

6кПа-аас дээш

8.6.2.

Туршилт

Туршилтын
илуудэл даралт

,

хуснэгт

Туршилт хийж байх
уед даралтын

ургэлжлэх

"О

зевшеерегдех

кПа

хугацаа, мин

5

5

0.2

100

60

1.5

бvvрах хэмжээ

, кПа

Ажлын биеийн даралтанд ажилладаг эд анги, угсармал нэгжуудэд бех

бат, нягтралын усан (гидравлик) туршилт (4.22)-ыг хийж гуЙцэтгэнэ.

Гидравлик туршилтыг хийж гуйцэтгэХДээ 1.5-аас доошгуй нарийвчлалын
ангилал бухий манометрийг ашиглах бегеед манометрийн хэмжилтийн хязгаар

8.6.3.

ус халаах зууханд 2.5 МПа (25 кгс/см 2 )-аас, уурын зууханд 0.6 МПа (6кгс/см 2 )
аас багагуй байх хэрэгтэЙ.

Гидравлик туршилт эхлэхээс емне эд анги, угсармал (бутээц) нэгжийн дотор
талыг агааргуй болгоно. Туршилтын уед даралтыг бууруулахгуЙ.

8.6.4.

Угсарч

гуйцсэн

зуух,

угсармал

нэгж

болон

эд

ангиудад

гидравлик

туршилтыг хийх явцад гоожилт, хелрелт, тасралтын шинж тэмдэг илрээгуй

буюу бех батыг алдагдуулсан бусад гэмтэл гараагуй бол тэдгээрийг бех батын
болон нягтралын туршилтыг давсан гэж тооцно.
Гидравлик туршилтын уед зуухны эд анги, угсармал нэгжуудэд согог илэрсэн

тохиолдолд туунийг энэ стандартын 4.15-д заасны дагуу засварласны дараа
дахин гидравлик туршилтанд оруулна.
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8.7.

Бех батыг гидравлик туршилтаар шалгах бегеед туршилтанд хэрэглэж

байгаа манометрийн заалтын дээд хязгаар гагнааетай угеармал нэгжуудэд

2.5

МПа (25кге/ем 2 )-аае, ширмэн еекцуудэд 6.0Мllа(60кге/ем 2 )-аае туе туе хэтрэхгуй.
Даралтын хэмжээг 0.5 МПа/мин 5(кге/ем 2 )/мин хурдтайгаар 4.7-д зааеан дээд
хэмжээ хуртэл нэмэгдуулэх уед зуухны эд ангиудад гэмтэл, еогог илрээгуй бол

тухайн эд ангийг туршилт дааеан гэж тооцно.

Нэг буюу хэд хэдэн эд анги

туршилтыг

тоог

туршилтыг

даагаагуй

бол

турших

дахин хийж гуйцэтгэх

эд

ангийн

бегеед еуулчийн

нэг

дахин

нэмэгдуулж,

туршилтын

дугнэлтийг

эцеийн болгож тооцно.
Хэрэв гэмтеэн эд ангийг шалгаж узэхэд гэмтлийн шалтгаан нь уйлдвэрлэлийн
уед урьд емне нь мэдэгдээгуй еогог гэж тогтоогдож, тэдгээрийн тоо нь туршеан

бух

эд

ангийн

20%-д

хурээгуй

нехцелд

уг

эд

ангийн

шалгалтын

ур

дунг

тооцоонд авч узэхгуй.
Тодорхой

8.8.

хугацаанд

хийх

туршилтын

ажлыг

зуух

уйлдвэрлэгч

байгууллагаае боловеруулж, зохих журмын дагуу баталеан аргачлалын дагуу
хийж гуЙцэтгэнэ.

ХаяглаХ,савлаХ,ТЗЗВЗрЛЗХ,хадгалах

9.
9.1.

3уухны

ширмэн еекц бурт уйлдвэрлэеэн заводын барааны тэмдэгтийг

цутгах бегеед уг тэмдэгтийн еуулчийн хоёр тоо нь уйлдвэрлэеэн он байна.
Хаяглалтыг галын хотлын дотор талд биш гадна талд тэмдэглэнэ.
3уух бурийн галын хотлын тулш оруулах ам болон нудэнд харагдах буеад
газар дээр зохих ёеоор хийеэн пайз буюу цутгаеан хаягтай байна. Уг пайз, хаяг

9.2.

нь дараах тэмдэглэгээг агуулна.

а) 3уух уйлдвэрлэгчийн нэр, барааны тэмдэгт
Ь) 3уухны терел, маяг, тэмдэглэгээ
с) Уйлдвэрлэеэн он;
Улеын чан ары н тэмдэг (энэ нь чанарын дээд ангилалд багтдаг зууханд
хамаарна) туе туе байна.
Хаяглалт нь хийц, овор хэмжээ, бичилтийн хувьд уншихад тод харагдахын
зэрэгцээ хялбар гэмтээхээргуй газарт хадагдеан байна.

d)

9.3.

3уухны еекцуудийн хавирган хэлбэрт хэегууд болон эрээегуй

бэхэлгээний

эд ангийн нухнээе буеад эд анги, угеармал хэегуудийн заеаж янзалеан бух

гадаргуу

зэврэлтээе

тур

хамгаалах

бурхуултэй

бай на.

3уух

конеервацлах

хугацаа 12 сар байна.
3уух ба тээвэрлэх блокын фланцен ба буеад терлийн холболтын онгорхой ам
бугд таглаатай байна.

9.4.

Арматур, тулш шатаах техееремж, хянах болон хэмжих хэрэгеэл, автомат

техееремж, туунчлэн хэврэг, жижи г эд материал зэргийг баглаж боогоод тусгай

модон

хайрцагт

хийеэн

байна.

Тээвэрлэлт,

хадгалалтын

явцад

механик

гэмтлээе эд агууреыг хамгаалах зорилгоор эдгээрийг бэхэлеэн байх хэрэгтэй.

9.5.

Ачаа барааны тээвэрлэлтийн хаяглалт хийгдеэн байна.

9.6. 3уухыг тээвэрлэхэд нелеелех цаг уурын болон механик хучин зуйлеийг туе
туе тооцоолно. 3уухыг холбогдох етандартад зааены дагуу хадгална.

MNS 5043 : 2001
Зам тээвэр, цаг уурын онцгой нехцел шаардах бус нутгийн хурээнд
баримтлавал зохих зуух болон тууний туслах тоног техееремжийн савлалт,
хаяглалт, тээвэрлэлт болон хадгалалтын шаардлагыг тухайн зуухны техникийн
нехцелд тусгасан байна.

9.7.

Ашиглалтын заавар

10.

Зуух, тууний туслах тоног техееремжийг байрлуулж угсрах болон
тэдгээрийг ажиллуулах уеийн усны химийн горимыг барих ажиллагаа нь
холбогдох стандарт, барилга, эруул ахуйн норм, дурэм, "Уурын ба халаалтын
зуухыг техееремжлех, аюулгуй ашиглах дурэм"-ийн шаардлагад нийцэж байх

10.1.

ёстоЙ.

10.2. Ус халаах зуухыг 95 0 -аас 70 0 с, 115 0 -аас 70 0 с хуртэл температурын
горимтой халаалтын системд ажиллуулж болно.

10.3.

Ус халаах зуухны усны ажлын (илуудэл) даралт нь халуун усны нэрлэсэн
0

температур 95 с байхад 0.15МПа (1.5 кгс/см 2 )-аас, 115 0 с байхад 0.35 МПа (3.5
кгс/см 2 )-аас туе туе доошгуй бай на.

11.
11.1.

Эрх 6ухий 6айгууллагаас гаргасан 6аталгаа
Тухайн

зууханд техник ашиглалтын дурэм

мердсен

нехцелд

стандартын
шаардлагыг
хангана
гэдэгт
СХУТ-еес
зохих
баталгаажуулалтын байгууллагын баталгааг зууханд гаргаж егне.

.

тегеев

....

эрх

энэхуу

авсан

