
 

Барилгад өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх 

төсөл /АГТ/ боловсруулах 

 

Барилгад өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ хэрхэн боловсруулах 

талаар үзэхийн өмнө түүнийг боловсруулах эрх зүйн үндэс болох БНбД 12-01-09-ийг 

танилцуулах шаардлагатай гэж үзлээ. 
 

“Барилгын үйлдвэрлэл зохион байгуулалт” /БНбД 12-01-09/ 

 

Барилгад өргөх төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төсөл /АГТ/ боловсруулах ажлыг 

зохицуулдаг гол баримт бичиг нь 2014 онд  БХБЯ-ны сайдын тиушаалаар батлагдсан 

“Барилгын үйлдвэрлэл зохион байгуулалт” /БНбД 12-01-09/ нэртэй нормативт баримт 

бичиг байдаг. 

Энэ баримт бичиг нь 9 бүлэг 10 хавсралтаас бүрдэнэ. Баримт бичгийн ерөнхий 

агуулгыг бүлэг тус бүрээр нь тоймлон хүргэхэд: 
 
1-р зүйл. Удирдгал: Хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгосноор барилгын чанарыг 

сайжруулах зорилготой, зөвлөмжийн чанартай боловч хууль тогтоомжид заасны дагуу 

барилга байгууламжийг гэрээлэн барихад заавал биелүүлэхээр заасан байна. Мөн баримт 

бичгийн 6.4, 6.5-д дээд зэргийн болон дунд зэргийн түвэгшилтэй барилгын ажлыг ЗБТ ба 

АГТ-гүйгээр гүйцэтгэхийг хориглоно, түвэгшил багатай барилгад АГТ, TК, ХПК-г 

боловсруулах эсвэл хялбаршуулах ажлыг зохион байгуулахыг хөрөнгө оруулагч 

шийдвэрлэнэ гэж заажээ 
 

2-р зүйл. Хэрэглэх хүрээ: Барилга үйлдвэрлэлийн бүх оролцогч барилгын зураг 

төслийг төлөвлөхөөс ашиглалтанд оруулах хүртэл бүхий л хугацаанд мөрдөнө. Барилга 

барих, өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах, буулгах гэх мэт барилгын бүх ажилд хамаарна 
 

3-р зүйл. Нэр томъёо ба тодорхойлолт 
 

4-р зүйл. Ерөнхий зүйл. Энд барилга байгууламжийн ажлыг угсралтын ажил эхлэх 

болон үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан нөхцөлд эхлэнэ гэсэн нэг л заалт байна  
 
5-р зүйл. Барилгын үйлдвэрлэлд бэлтгэх: Барилгын үйлдвэрлэл эхлэхийн өмнө ямар 

бэлтгэл ажлыг хангасан байх, бэлтгэл ажлын хүрээнд ямар ажил хийгдэх талаар заасан 

байна. Үүнд: Зураг төсөл боловсруулах, хөрөнгийг шийдвэрлэх, газрын зөвшөөрөл, 

барилгыг дэд бүтцэд холбох техникийн нөхцөлүүдийг авах, барилгын гүйцэтгэгч нарыг 

сонгон шалгаруулах, гэрээ хийх, барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах, 

барилга барих талбайг чөлөөлөх, улсын автозам, тээврийн сүлжээнд холбох, барилга 

барих үеийн инженерийн шугам, сүлжээнээс түр хангах зөвшөөрлийг авах, холболтыг 

хийх, барилгын ажилчид, захиргаа аж ахуй, үйлдвэрлэл, соёл, ахуйн үйлчилгээ, орон 

сууцны түр барилгыг барих, барилгын материал, машин тоног, төхөөрөмжийг 

нийлүүлэх, үйлчлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж холбогдох гэрээ хэлцлийг байгуулах 
 
6-р зүйл. Энэ хэсэг нь баримт бичгийн үндсэн хэсэг болох бөгөөд энд барилгын 

үйлдвэрлэлийн технологи-зохион байгуулалтын баримт бичигт ямар баримт бичгүүд 
хамаарах, тэдгээрийн тодорхойлолт, зориулалт, бүтцийг тодорхойлж өгсөн байдаг. 



Барилгын үйлдвэрлэлийн технологи-зохион байгуулалтын баримт бичиг нь дараах 
төрөлтэй байна: 

 ЗБТ - барилгын зохион байгуулалтын төсөл.   

 - ПОС- проект организации строительства  

 АГТ – ажил гүйцэтгэх төсөл.                         

 - ППР проект производства работ  

 ТК – технологийн карт.                                 

 - ТК-технологическая карта 

 ХПК – хөдөлмөрийн процессын карт.             

 -КТП- карта трудового процесса 

 ҮЗБТ – үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын төсөл.  - ПОР- Проект организаций 

работ 

Барилгын үйлдвэрлэлийн технологи-зохион байгуулалтын баримт бичиг нь хоёр 

бүрэлдэхүүн хэсгээс бүтнэ 

1. Тайлбар бичиг. Үүнд тавьсан зорилго, . шийдвэрлэсэн байдал, ажлыг гүйцэтгэх 

арга, техник, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээг үе шатаар тодорхой дэлгэрэнгүй 

бичсэн байна. Энд ажлыг гүйцэтгэх календарь төлөвлөгөө, машин механизм, ажиллах 

хүчний ажлын график чухал байр эзэлнэ 

 2. Зураг, схем. Энд Барилгын ажил, инженерийн шугам сүлжээ, хөрсний онцлог, 

машин механизмын байрлалын план зураг, хажуугийн байдал, схем гэх мэт нүд үзэх 

шаардлагатай зүйлсийг багтаасан байна.   

 
ЗБТ - барилгын зохион байгуулалтын төсөл 
 

ЗБТ нь барилга байгууламжийн үйлдвэрлэлийн технологи, зохион байгуулалтын 

шийдлийг урьдчилан тодорхойлох үйл ажиллагааг ерөнхийд нь төлөвлөж зохион 

байгуулах зорилготой. ЗБТ-г зураг төслийн байгууллага хийнэ 
 

ЗБТ боловсруулахад дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ 

 Барилга байгууламжийг олон гүйцэтгэгчтэй хамтран барих, нөхцөлд ерөнхий 

гүйцэтгэгч нь бусад туслан гүйцэтгэгч нарын ажлыг уялдуулан зохицуулах 

үүрэгтэй бөгөөд гүйцэтгэгч бүр хариуцсан ажлаа ерөнхий гүйцэтгэгчийн баталсан 

графикт хугацаанд заавал багтаан хийж дуусгаж байх 

 Барилгын материал түүхий эд эдлэхүүн ба бүтээцийг барилга байгууламж, 

технологийн зангилаа, хэсэг, хуваарь, давхар болон ташингаар нь иж бүрдүүлж, 

графикт хугацаанд нь нийлүүлэх 

 Барилга угсралтын болон тусгай төрлийн ажлуудыг гүйцэтгэх дараалал тогтоох, 

цуврал аргыг хэрэглэн зохион байгуулах 

 Барилга угсралтын ажлыг иж бүрэн багаж, машин механизм, тээврийн хэрэгслээр 

хангах 

 Хөдөлмөрийг оновчтой хэлбэрээр зохион байгуулах 

 Барилга угсралтын ажлыг чанарын байнгын хяналтанд байлгах 

 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шуурхай удирдлага диспетчерийн зохион 

байгуулалтаар хангах 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн болон галын аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх талаар холбогдох норм ба дүрмийн шаардлагыг биелүүлэх 

 Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэрт байдлыг сахих 

 

ЗБТ-ийг боловсруулах үндсэн өгөгдөл нь дараах баримт бичгээс бүрдэнэ: 



1. Техникийн буюу техник-ажлын иж бүрэн зураг төсөл 

2. Инженерийн геологи-хайгуулын материал /өргөтгөл шинэчлэлт хийх гэж байгаа 

бол техникийн судалгааны дүн/ ба байгаль цаг уур, геологи-газар зүйн үйл явцын 

байнгын ажиглалтын өгөгдөл 

3. Барилгын ажилд оролцох ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгчийн ашиглах барилгын 

материал, бүтээц, эдлэхүүн, барилгын багаж, машин механизмын судалгаа түүний 

нэр төрөл 

4. Барилгын цахилгаан эрчим хүч, ус болон инженерийн бусад шугам холбох шийдэл 

/техникийн нөхцөл/, орон нутгийн барилгын материал ашиглах судалгаа 

5. Бие даасан үйлдвэр аж ахуйн газраас нийлүүлэх барилгын материал, эдлэхүүн, 

бүтээц, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн холбогдох мэдээлэл 

6. Нарийн түвэгшил бүхий шийдэлтэй ба үйлдвэрийн онцгой технологитой 

барилгыг барихад тавигддаг тусгайлан шаардагдах бусад мэдээлэл 

7. Өргөтгөл шинэчлэлийн үед үндсэн барилга болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 

угсралтын ажилтай уялдуулах заавар 

8. Үйлдвэр аж ахуйн газрын үндсэн үйлдвэрлэлийн цогцолборын технологи нь бусад 

холбогдох цех, зангилааг ашиглалтанд оруулах дараалалтай хэрхэн холбогдохыг 

тусгасан шийдэл 

9. Барилга угсралтын байгууллагын инженер, техникийн ажилчид, мэргэжилтэй 

ажилтнаар бүрэн хангах төлөвлөгөө 

10. Барилгын ажилд гэрээгээр оролцох бусад аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь 

хүмүүсийн талаарх мэдээлэл 

11. Техникийн төслийн шатанд боловсруулагдсан зураг төслийн үндсэн шийдлүүд, 

ерөнхий төлөвлөгөө, барилгын зураг төсөл боловсруулахад гарах зардлын тооцоо, 

барилгыг барих, ашиглалтанд оруулах хугацаа, материал зарцуулалт, хүний нөөц, 

үндсэн машин механизм, цахилгаан эрчим хүч, шахсан агаар, ус, дулааны хэрэгцээ 

12. Барилга байгууламжийг барих технологийн схем, хийцийн шийдэл, барилга 

үйлдвэрлэлийг гүйцэтгэх ерөнхий болон үе шатны төлөвлөлт 
 

АГТ – ажил гүйцэтгэх төсөл 

 

АГТ – Тухайлсан обьектийн үйлдвэрлэлийг нарийвчлан зохион байгуулах зорилготой. 
АГТ-г гүйцэтгэгч байгууллага хийнэ. АГТ-г боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 

зардлыг уг барилгын нэмэгдэл зардлаас санхүүжүүлэх ба онцгой тохиолдолд зураг 

төслийн инженер геологийн зардал болон нэмэгдэл эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхийг 

захиалагч шийдвэрлэнэ 

Нормын 5.5-д зөвхөн бэлтгэл ажлын хүрээнд – барилга байгууламж холбогдох зам 

талбай, инженерийн шугам сүлжээний геодезийн үндэслэл, тэг тэнхлэг татах, ус намгийг 

хатаах, хөрсний усны төвшинг доошлуулах, хөрсийг нягтруулах зэрэг ажлуудад тус бүрд 

нь АГТ боловсруулна гэж заасан байна 
 

ТК – технологийн карт 

 
ТК – Обьектын даацын бүтээцийг барих болон нарийн түвэгтэй ажлын технологи, 

зохион байгуулалтыг шийдвэрлэх зорилготой. ТК-г зураг төслийн эсвэл гүйцэтгэгч 

байгууллага хийнэ 

Барилгын даацын төмөр бетон каркас цутгах буюу угсрах, гадна дотор даацын 

хашлага, хана өрөх, дээврийн ажил гүйцэтгэх зэрэг тодорхой ажилд ТК боловсруулахаас 



гадна хөрсний устай нөхцөлд усны төвшинг доошлуулах, өвлийн улиралд бетон цутгах 

зэрэг нарийн технологитой ажилд ТК боловсруулна 
 
ХПК – хөдөлмөрийн процессын карт 
 
ХПК – Ажил ба процесс бүрийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр зохион байгуулах 

зориулалттай. ХПК-ыг боловсруулах ажлыг Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагаас зохион байгуулна 

Технологийн картыг барилгын нэг тодорхой бие даасан ажилд зохиодог бол ХПК-

ыг тэдгээр ажлын аль нэг хэсэгт эсвэл сонгон авсан аливаа процессыг чанартай сайн 

гүйцэтгэхэд зориулж боловсруулна.  

 

ҮЗБТ – үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын төсөл 
 

ҮЗБТ – ЗБТ-г заримдаа АГТ-г яг үйлдвэрлэл дээр хэрэгжүүлэхэд тухайн нөхцөл 

байдлаас хамаарч, үйлдвэрлэлийн тодорхой үе шатанд, эсвэл аль нэг хэсэг ажилд үйл 

ажиллагааг нарийвчлан, деталчилан боловсруулах шаардлага гардаг. Энэ баримт 

бичгийг “Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын төсөл” гэдэг. ҮЗБТ-г барилгын 

гүйцэтгэгч байгууллага хийнэ 

ҮЗБТ нь ЗБТ хийснээс хойш дараах нөхцөл байдлын улмаас гүйцэтгэж болно: 

- Барилгын үйлдвэрлэлд орчин үеийн техник технологи нэвтрүүлэх /шинэ 

технологи хэрэгжүүлэх, шинэ техник, тусгай машин, шинэ материал 

хэрэглэх/,  

- үйлдвэрлэлийн зардлыг хэмнэх боломж гарсан  

- хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах шаардлага гарсан  

- үйлдвэрлэлийг өндөр хэмжээнд механикжуулах боломж гарсан 

- байгаль орчны онцлогоос хог хаягдлыг хоргүйжүүлэх г.м шаардлага нэмэлт 

шинээр бий болсон  

- Ажлыг гүйцэтгэх хугацаа богинссон г.м 

 

7-р зүйлд. Барилгын менежментийн зохион байгуулалт: Энд барилгын захиалагч 

гүйцэтгэгч нарын барилга барих талбайгаас бусад газар, орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй 

байх, хотын иргэд, байгууллагын өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлагыг, түүнийг хэрэгжүүлэх 

удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг зааж өгсөн байна 

 

8-р зүйлд. Барилгын үйлдвэрлэлийн чанарын хяналтын тогтолцоо: Энд барилга 

үйлдвэрлэлийн явцад чанарын хяналтыг хэн ямар үүрэгтэй хариуцан гүйцэтгэх, 

чанарын хяналтын төлөвлөлт менежментийн тухай зааж өгсөн байна. Хяналт 

гүйцэтгэгчид нь: 

 - Барилгын гүйцэтгэгч /ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч/ байгууллага-

үйлдвэрлэлийн хяналт хэрэгжүүлнэ 

 - Барилгын захиалагч /хөрөнгө оруулагч/ - барилгын чанарт хяналт тавина 

 - Барилгын зураг төсөл зохиогч – зохиогчийн болон архитектурын шийдлийн 

хяналт тавина 

 - Мэргэжлийн хяналтын байгууллага барилгын чанараас гадна барилга 

байгууламж нь хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт харьцаа, хүний аюулгүй оршин байх 

нөхцөлийг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина 



 - Захиргааны хяналт – хотын захиргааны зүгээс барилга барих талбайгаас бусад 

газар, орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх, хотын иргэд, байгууллагын өмнө хүлээх 

үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавина 
 

Хавсралтууд: 
 
1-р хавсралт: Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэлийг хэрхэн хөтлөх тухай 

2-р хавсралт: Барилгын зохион байгуулалтын төслийн ерөнхий бүрэлдэхүүн, агуулгыг 

зааж өгөхөөс гадна барилгын төвөгшлөөс, барилгын өргөтгөл, шинэчлэл хийхэд, 

магистраль төмөр зам, автозам, нефть ба хийх хоолой, холбоо цахилгаан дамжуулах 

шугаман байгууламжийн барилгын ажил, усны барилга байгууламж, уул уурхайн 

барилга, гүний уурхайн малталтын ажилд, болон байгаль цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл 

болон геологи-газар зүйн онцгой түвэгтэй газар нутагт болон байгалийн онцгой 

нөхцөлд /хөрсний гулсалт, үерийн хамгаалалт/ ЗБТ-д тусгах технологи зохион 

байгуулалтын нэмэлт арга хэмжээг зааж өгсөн байна. 

3-р хавсралт: Барилгын зохион байгуулалтын төслийн баримт бичгийн загварууд байна. 

Энд:   -  цогцолбор барилгын иж бүрэн календарчилсан график,  
- цогцолборын барилга байгууламжуудын барилга угсралтын ба технологийн 

тоноглол, тусгай төрлийн үндсэн нэрийн ажлын хэмжээний нэгдсэн хүснэгт 
- цогцолборын барилга байгууламжид шаардагдах үндсэн нэрийн материал, 

түүхий эд, эдлэл ба бүтээц, технологийн тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн хүснэгт 

4-р хавсралт: Ажил гүйцэтгэх төслийн бүрэлдэхүүн, агуулга. 

 Зурагт тавигдах шаардлага 

 График, төлөвлөгөөнд тавигдөх шаардлага 

 Тайлбар бичгийн бүтэц бүрэлдэхүүн 

5-р хавсралт: Ажил гүйцэтгэх төслийн бүрэлдэхүүнд хийгдэх баримт бичгүүдийн 

загварууд 

 Обьектийн /төрөлжсөн ажлын/ календарчилсан график 

 Объектод барилгын материал, бүтээц эдлэл, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх 

график 

 Обьектийг мэргэжилтэй ажилчнаар хангах график 

 Обьектийн үндсэн машины хэрэгцээний график 

6-р хавсралт: Технологийн картын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг заагаад түүнд хэрэглэгдэх 

барим бичгийн загварыг гаргаж өгсөн байна 
7-р хавсралт: Үлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын төслийн /ҮЗБТ/ бүтэц, бүрэлдэхүүнийг 

заасан байна 
8-р хавсралт: Хөдөлмөрийн процессын картын /ХПК/ бүтэц, бүрэлдэхүүнийг заасан байна 

9-р хавсралт: Нэр томъёоны тодорхойлолт 
10-р хавсралт: Нэр томъёоны толь /Орос-Монгол/ 

 
 

Кран, өргөх төхөөрөмжийг барилгад төлөвлөх тухай 

 

I. Ерөнхий зүйл.  

 

Кран, өргөх төхөөрөмжийг барилгад суурилуулах, түүнийг ашиглахдаа кран, өргөх 

төхөөрөмжөөр ажил гүйцэтгэх төслийн /АГТк/ дагуу гүйцэтгэнэ.  

АГТк-г боловсруулаад түүнийг боловсруулсан байгууллагын удирдлага, кран 

эзэмшигч болон улсын байцаагч танилцан гарын үсэг зурж барилгын захиалагч 



баталдаг. Цахилгаан дамжуулах шугамын ойролцоо /30м дотор/ үйл ажиллагаа явуулах 

бол тухайн шугамыг эрхлэх байгууллагад танилцуулан гарын үсэг авсан байна.  

Энэхүү төсөл дээр гарын үсэг зурах, батлах болон түүнд экспертиз хийх хүмүүс нь бүгд 

энэ талын сургалтанд хамрагдсан, мэргэжлийн хүмүүс байх буюу өөрийн мэдлийн 

мэргэжлийн албаар дүгнэлт хийлгэсний үндсэн дээр гарын үсгээ зурна.   

АГТк-ийг “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”, “Манипуляторт 

краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”, “Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, 

аюулгүй ашиглах дүрэм”, цахилгааны болон аюулгүй ажиллагааны бусад холбогдох 

дүрмийн хүрээнд гүйцэтгэнэ.  

Кран өргөх төхөөрөмжийн ашиглалтанд оролцож байгаа бүх субьект болох кранаар 

ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч кран, өргөх төхөөрөмжийн бүрэн 

бүтэн байдлыг хариуцагч, аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч, оператор, оосорлогч 

дохиочин ажил эхлэхийн өмнө АГТк-тэй танилцсан байх ёстой 

 

АГТк-г хийхэд зураг төслийн байгууллагаас дараах өгөгдлийг авсан байна: 

1. АГТк хийх техникийн даалгавар 

2. Батлагдсан ЗБТ 

3. Барилгын ажил явагдах бүсийн хөрсний шинжилгээ 

4. Барилгын ажил явагдах талбай түүний орчин, газар доорх, дээрх болон болон 

агаарын шугам сүлжээ зэргийг үзүүлсэн ерөнхий план зураг 

5. Ажил гүйцэтгэхэд зориулсан, батлагдсан бусад баримт бичгүүд 

6. Хэрвээ үйлдвэр, барилгад өргөтгөл шинэчлэл хийж байгаа бол уг барилгад 

техникийн магадлал хийсэн дүгнэлт болон тухайн барилга ашиглагдаж байгаа 

нөхцөлд түүнд засвар өөрчлөлт хийхэд тавигдах нөхцөл. 

 

II. АГТк-д тавигдах шаардлага   

 

1. Сонгосон кран нь барилга угсралтын ажилт тавигдах ачаа өргөх өндөр, шилжүүлэх 

зайн нөхцөлийг хангасан байна 

2. Краны үйлчлэх хүрээ нь цахилгаан дамжуулах шугам, хотын зам тээврийн болон 

явган зорчигчид, бусад обьектод аюулгүй байх нөхцөлийг хангасан зайтай байна 

3. Краны зам тавих болон өөрөө явагч кран, автомашин дээр байрласан бетон 

зуурмагийг шахагч төхөөрөмжийг байрлуулахдаа далд шугам сүлжээ байгаа эсэхийг 

нягталж, сийрэгжсэн хөрсөн дээр, эрэг, гуу жалганы ойролцоо байрлуулахад 

тавигдах шаардлагыг хангасан байна 

4. Агуулахын талбайн байрлал, хийц, материалыг хураах талбай түүнд хүрэх зам, 

түүний орчимд ажиллах шаардлагыг хангасан байна. 

5. Хэд хэдэн кран нэг зам дээр буюу параллель зам дээр байрлан ажиллах нөхцөлд 

тэдгээрийн аюулгүй ажиллах шаардлагыг тусгасан байна 

6. Барилга угсралтын ажилд хэрэглэх ачаа бэхлэх хэрэгслийн жагсаалт хийн, нийтлэг 

бус зарим хийцийн зургийг гарган, оосорлох аргачилалыг заан, шаардлагатай 

нөхцөлд оосорлох схемыг нь зурна.   

7. Краныг угсрах болон ажиллах үеийн аюултай бүсийн хамгаалалт, хашлага, түүнийг 

аюулгүй ашиглах нөхцөлийг зааж өгсөн байна.  

8. Барилгын ажилчдын ус уух, амрах, бие засах газрыг зааж өгсөн байна. 

9. Барилгын өндрийн зүсэлтийг харуулж тэнд краны өндрийн зургийг үзүүлэн, 

тасархай зураасаар краны 180 градус эргэх траекторыг харуулсан байна 



10. Барилгын хамгийн өндөр хэсгээс дээгүүр шилжүүлэх ачааны зайн хэмжээг харуулна. 

/энд барилгын хамгийн өндөр өргөгдсөн хэсгээс дээш 0,5м, хүн зогсож болох 

талбайгаас дээш 2,3м байна/ 

11. Кран эргэхэд түүний аль нэг хэсэг нь барилга болон бусад зүйлд /границ, тагт, ачаа 

хүлээн авах түр тавцан г.м/ шүргэхгүй байх нөхцөлийг үзүүлсэн байна 

12. Барилгын өргүүрийн хувьд тэр нь барилга үйлдвэрлэлд шаардагдах даац, ачаа өргөх 

өндрийн хэмжээг хангасан байна. 

13. Өргөгч нь бусад кран, өргөх төхөөрөмжтэй хоршин ажиллах аюулгүй нөхцөлийг 

хангасан байна 

14. Кран өргөх төхөөрөмжийн байрлах талбай, ажлын орчин, гэрэлдүүлэг нь аюулгүй 

байх нөхцөлийг хангасан байна. 

15. АГТк-ийн зургийг 1:50-1:200 масштаб дээр хийх ба зарим тодруулах хэсгийг 1:10-

1:20-ийн масштаб дээр, ерөнхий дэсгэр план зургийг 1:500-н масштаб дээр хийдэг.  

 

 

III. Кран, өргөх төхөөрөмжийг сонгох. 

 

1. Краныг түүний даац, өргөх өндөр, шилжүүлэх хэмжээ /өнгийлт, эргэлт, шилжилт/ 

зарим тохиолдолд ачааг буулгах гүний хэмжүүрээр сонгоно. Краны даацад өргөж байгаа 

ачааны болон ачаа өргөх хэрэгсэл, тар савны нийлсэн жин хамрагдана. Краны ачаа өргөх 

өндөрт краны ачааг гаргах барилгын хамгийн өндөр төвшин дээр түүний дээгүүр ачааны 

шилжих аюулгүйн зай, тэнжээ таар савны эзлэх өндөрийн хэмжээг тооцох шаардлагатай. 

Краны даац Q нь өргөж болох хамгийн хүнд ачааны жин Pач, ачаа өргөх хэрэгслийн 

жин Pөх, тусгай зориулалтын ачаанд зориулсан тусгай хэрэгсэл хэрэглэж байгаа бол 

түүний жин Pтз, өргөх ачааны онцлогоос хамаарч нэмэгдэл бэхэлгээ, бөхөлгөө хэрэглэсэн 

бол түүний жин Pбх-гийн нийлбэрээс багагүй байх ба үүнийг томъёолж үзвэл: 

 

                                      Q  ≥ Pач +  Pөх +  Pтз +   Pбх                        

 

Сумт краны хувьд даац нь өнгийлтөөсөө хамаараад янз бүр байна. Өнгийлт гэж краны 

эргэх босоо тэнхлэг, дэгээний төвөөр дайрсан босоо тэнхлэг хоорондын зайг хэлнэ. 

Үүнийг 1 дүгээр зурагт Rа-р үзүүлэв. 

Краны ачаа өргөхөд шаардагдах өндрийг дараах нийлбэрээр тодорхойлно: 

 

                                             hө=[( hб ± n) + hа + hөх + 2.3]  

 

Энд n-краны суурилагдсан төвшин ба газрын төвшингийн зөрүү. 2,3-ачаа хамгийн дээд 

төвшиндөө хүрсэн байхад дэгээнээс дээш сумны үзүүр хүртэл байх ёстой нөөц зай. Бусад 

үзүүлэлтийг 1 дүгээр зурагт тайлбарласан болно. 

Кран өөрийн зогсох төвшингөөсөө доош ажиллах гүний хэмжээг дараах томьёогоор 

тодорхойлно: Кран барилга дээр байх үед /3 дугаар зураг а/.  

 

                                  hө = (hг ± e ± m) – (hа + hөх) + (0.15...0.3) 

 

Энд e-барилгын тэг төвшин газрын төвшингийн зөрүү, m-барилгын дээвэр, краны 

суурийн төвшингийн зөрүү. 0,15...0,3-краны дэгээ хамгийн доод төвшиндөө ирсэн үед 

краны ган татлаганы хүрдэнд ороогдон үлдэх уртын хэмжээг тооцсон нөөц. Бусад 

үзүүлэлтийг 3 дугаар зурагт тайлбарласан болно. 

Кран газар байрлаад нүх рүү ачаа буулгах буюу тэндээс ачааг өргөхөд дараах томъёог 

ашиглана. 



 

                                  hө = (hг ± m) – (hа + hөх) + (0.15...0.3) 

 

2. Барилгын технологийн дагуу зарим ачааг зөөлөн хөдөлгөж точно байрлуулах 

шаардлагатай бол краны ачааг өргөх, шилжүүлэх хурд нь энэ шаардлагад нийцсэн байна 

 

 

  
1 дүгээр зураг Сумаа налуулж өнгийлт өөрчлөх цамхагт краны ажлын байрлал.  H-краны 

ачаа өргөх өндөр, Rа – краны хамгийн их өнгийлт, Rэ-краны их биений эргэх хэсгий 

хамгийн их радиус, hб-барилгын өндөр, hа –өргөх ачааны өндөр, hөх –ачаа өргөх 

хэрэгслийн ачааг өргөсөн байх үеийн өндрийн хэмжээ, hө – ачаа өргөх өндөр, K – краны 

замын тэнхлэгийн хоорондох зай, Б-барилгаас илүү гарсан хэсгээс түүнд ойр байрлах 

замын тэнхлэг хүртлэх зай Б-(Rп-0,5К)+п, в – барилгын даацын тулгууруудын тэнхлэг 

хоорондын зай, Ж – барилга дээр хүн байрлахыг хориглосон бүс, үүнийг АГТк хийхэд 

тодорхойлно, а – барилгын захын тулгуурын тэнхлэгээс барилгын кран талын хамгийн 

захын илүү гарсан хэсгий үзүүр хүртлэх хэмжээ, п – кран эргэх үед түүний барилгын 

хэсэгт ойртох хамгийн бага зай, S- барилгын захын тулгуурын тэнхлэгээс краны эргэх 

тэнхлэг хүртлэх зай,  

 

 



 
2 дугаар зураг. Өрөө явагч краны байрлалын зураг. Rа-ажлын үеийн өнгийлт, Rэ-краны 

их биений эргэх хэсгий хамгийн их радиус, hб-барилгын өндөр, hа –өргөх ачааны өндөр, hө 

– ачаа өргөх өндөр, hөх – ачаа өргөх хэрэгслийн ачааг өргөсөн байх үеийн өндрийн 

хэмжээ, в – барилгын даацын тулгууруудын тэнхлэг хоорондын зай, Ж – барилга дээр 

хүн байрлахыг хориглосон бүс, а – барилгын захын тулгуурын тэнхлэгээс барилгын кран 

талын хамгийн захын илүү гарсан хэсгий үзүүр хүртлэх хэмжээ, п – кран эргэх үед 

түүний барилгын хэсэгт ойртох хамгийн бага зай, S- барилгын захын тулгуурын 

тэнхлэгээс краны эргэх тэнхлэг хүртлэх зай,  



 
 

3 дугаар зураг. Краны зогсоолын төвшнөөс доош үйлчлэх байдал. Рач-өргөж буй ачааны 

жин, hа – өргөх ачааны өндөр, hө – ачаа өргөх өндөр эсвэл гүн, hөх – ачаа өргөх хэрэгслийн 

ачааг өргөсөн байх үеийн өндрийн хэмжээ, hг-буулгах гүн,    .  

 

IV. Краныг байрлуулах 

 

1. Краныг байрлуулахдаа барилгын илүү гарсан хэсгийн хамгийн хол үзүүрээс краны 

эргэх үед хамгийн их радиустай байх хэсгийн /эсрэг ачаа/ хооронд байх зай нь 2000мм 

хүртэл өндөрт 700мм, түүнээс дээш 400мм байна. Цамхаг нь эргэдэг краны хувьд 

цамхагийн хазайх нөхцлийг тооцон бүх өндрийн хэмжээнд 800мм зайтай байхаар тооцно. 

Дээд хэсгээрээ эргэдэг краны эсрэг ачаа байрлах консолийн болон эсрэг ачааны доод 

үзүүрээс барилгын хүн байх боломжтой талбайгаас дээш 2000мм-ээс багагүй өндөртэй 

байна 

2. Суурин цамхагт краныг байрлуулахдаа түүний хамгийн бага өнгийлт нь крантай 

хамгийн ойр байх барилгын хэсэгт угсралт хийх боломжийг хангасан байна. Краныг 

суурилуулах фундамент, барилгад бэхлэх бэхэлгээний хийцийг кран үйлдвэрлэгч 

шийдэж өгөх ба тэдний тавьсан шаардлагын дагуу барилгад бэхлэх нөхцөлийг зурагт 

тусгаж өгсөн байна.  

3. Кран манипуляторыг байрлуулахдаа түүнийг эргэх үед аливаа бараа материал, 

барилгаас 1м-ээс доошгүй зайтай байна 

4. Дүүжин өргүүрийн барилгын хана талын хэсэг /Дүүжин өргүүрт барилгын хананд 

шүргэхээс хамгаалсан тулгуур ролик энд хамаарахгүй/ нь барилгын хананы хамгийн их 

гадагшилсан хэсгээс 200мм-ээс багагүй зайтай өнгөрч байхаар түүнийг суурилуулна.  

5. Кран бэхэлгээгүй эрэг дээр байрлах буюу ойртох нөхцөлд нүхний налуугийн доод 

ирмэгээс краны замын дэр модны дэвсэг хайрганы доод ирмэг хүртлэх зайг /4 дүгээр 



зураг/ 1 дүгээр хүснэгтийн дагуу тодорхойлно. Энгийн налуугийн хэмжээг 2 дугаар 

хүснэгтийн дагуу тодорхойлно 

Эгц ханатай, бэхэлгээгүй, хөрсний уснаас дээш төвшинд байх нүхний гүн 

нягтаршаагүй буюу элсэнцэр үелсэн хөрсөнд 1м-ээс ихгүй, элсэрхэг хөрсөнд 1,25 м-ээс, 

шавранцар шавар хөрсөнд 1,5 м-ээс ихгүй байна. (СНиП 12-04-2002 п. 5.2.4). 5 м-ээс их 

гүнтэй буюу 5м хүртэл гүнтэй боловч 2 дугаар хүснэгтэнд заагдаагүй мөн чийгтэй 

гирологийн нөхцөлд байдаг нүхний налууг СНиП 12-04-2002 п. 5.2.7-ээр, нэгэн төрлийн, 

хөлдүү биш, хөрстэй түр нүхний хананы налууг СНиП 3.02.01-87-ийн 3 дугаар хавсралтад 

заасан аргачиллын дагуу гүйцэтгэнэ. 

 

 
4 дүгээр зураг. Төмөр замаар шилждэг краныг эргийн ойролцоо байрлуулсан байдал. Rа-ажлын 

үеийн өнгийлт, Rэ-краны их биений эргэх хэсгий хамгийн их радиус, hн-нүхний гүн, hө – ачаа 

өргөх өндөр, hөх – ачаа өргөх хэрэгслийн ачааг өргөсөн байх үеийн өндрийн хэмжээ, hа–өргөх 

ачааны өндөр, K – краны замын тэнхлэгийн хоорондох зай, S-барилгын захын тулгуурын 

тэнхлэгээс краны эргэх тэнхлэг хүртлэх зай, в-барилгын тулгууруудын тэнхлэг хоорондын зай, 

С-нүхний хананы налуугийн доод ирмэгээс краны замын овоолгоны доод ирмэг хүртлэх зай, r- 

барилгын захын тулгуурын тэнхлэгээс нүхний хананы налуугийн доод ирмэг хүрэх зай, L-төмөр 

замын тэнхлэгээс хамгаалалтын хаалт хүртлэх зай, d-төмөр замын ддорх овоолгоны өргөн 

 

Нүхний хананы налуугийн доод ирмэгээс краны тулгуурын байх хамгийн бага хэмжээ 

(СНиП 12-03-2001п. 7.2.4) 

                                                               1 дүгээр хүснэгт 

Нүхний гүн, м 
Сул биш хөрс 

элсэрхэг элсэнцэр шавранцар шавар 

1,0 1,50 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,00 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,00 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,00 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,00. 5,30 4,75 3,50 

Тайлбар-Нүхний гүн 5 м-ээс их болсон нөхцөлд дээрх хэмжээг тусгай тооцож 

тодорхойлно.  

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/10/10690/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/10/10690/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2019/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8629/index.htm


Кран төхөөрөмжийг барилгын подвалын болон бусад хашлага бүхий нүхний дэргэд 

байрлуулах нөхцөлд тухайн нүхний хананы даах чадварыг тооцсон байх шаардлагатай. 

Хэрэв краны эргийн хамгаалах хананаас байрлах зай нь 5 дугаар зурагт үзүүлсэн С 

хэмжээс дээрх шаардлагыг хангаж байвал хамгаалах хананы тооцоог хийх шаардлагагүй. 

Сумт болон цамхагт краныг барилга байгууламж дотор байрлуулж болох ба энэ нөхцөлд 

түүний барилгын хана таазанд мөргөхгүй байх болон бусад зайг 6 дугаар зурагт 

үзүүлсний дагуу хийнэ. 

 

Нүхний хананы налуугийн хэмжээ (СНиП 12-04-2002п. 5.2.6) 

           2 дугаар хүснэгт 

Хөрсний төрөл 

Нүхний налуугийн гүн, хэвтээ хэмжээсийн харьцаа нүхний 

гүнээс хамаарах байдал 

1,5 3,0 5,0 

Нягтраагүй хөрс 1:0,67 1:1 1: 1,25 

Элсэрхэг 1:0,5 1:1 1:1 

Элсэнцэр 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Шавранцар 1:0 1:0,5 1:0,75 

шавар 1:0 1:0,25 1:0,5 

Алтан хөмөрлөг хөрс 1:0 1:0,5 1:0,5 

Хүснэгтийн тайлбар: 1. Нягтраагүй хөрс гэж элсэрхэг хөрсний хувьд овоолго хийгдээд 2 

хүртэл жил, тоосорхог шавар хөрсний хувьд 5 хүртэл жил болсон хөрсийг хэлнэ. 

2. Төрөл бүрийн хөрс үелэн тагтсан хөрсний хувьд налуугийн хэмжээг хамгий тогтвор 

муутай хөрснийх нь хэмжээгээр авна. 

 

 

 

5 дугаар зураг. Хамгаалах хашлагатай 

эргийн буюу барилгын хажууд кран 

байрлуулсан байдал.  

 

 

 

 

 

 

 

6 дугаар зураг. Краныг барилга дотор 

байрлуулах нөхцөл 
 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/10/10690/index.htm


 

Барилга дотор краныг суурилуулахдаа мөн түүнийг угсрах зай талбай, угсрахад туслах 

краны байрлах, ажиллах нөхцөлийг бодолцсон байх ёстой. Хөдөлгөөнгүй байрлах краны 

хувьд түүнийг хаана, яаж бэхлэх талаар зураг төсөл хийсэн байгууллагатай тохиролцож, 

шаардлагатай зүйлсийг зурагт тусгуулсан байх шаардлагатай. 

Ер нь суурин байрладаг цамхагт кран бэхэлгээгүйгээр байх өөрийн өндөр гэж байх ба 

түүнээс дээш барилгатай бэхлэгдэн дээшилнэ. Түүнийг барилгын даацын хэсэгт бэхлэх 

ба барилгад бэхлэгдэх хийцийг барилгын зурагт тусгаж өгнө. Кран дээш өндөрсөх тусам 

түүний барилгад бэхэлсэн хэсгийн барилгад үзүүлэх ачаалал нэмэгддэг.  

 

V. Кран, өргөх төхөөрөмжийн ажиллахад шаардагдах талбайн хил хязгаар.  

 

Кран, өргөх төхөөрөмжийг ашиглахад түүний үйлчлэх хүрээ, ачааг өргөж шилжүүлэх 

буюу краны өөрийх нь хөдөлж ажиллах үеийн аюултай зай талбай гэж байдаг.  

Краны үйлчлэх хүрээ хязгаар нь түүний хамгийн их өнгийлтөд дэгээний хүрч чадах 

зайн хэмжээгээр хязгаарлагдана. /7 дугаар зураг/ 

 



 
7 дугаар зураг. Талбай дээрээ тамар замаар шилждэг цамхагт краны ажиллах талбайн 

хил хязгаар. 1-Барилга угсралтын талбайн хил хязгаар, 2-Барьж буй барилга орчмын 

аюултай талбайн хил, 3-Краны ажиллах аюултай талбайн хил хязгаар, 4-краны үйлчлэх 

хүрээний хил хязгаар, 5-Цамхагт кран, 6-ажилчдын хувцас солих, амрах, хооллох, бие 

засах болон бусад хүн байрлах газрууд, 7-галын гидрант, 8-Ачаа өргөх тоноглол, тар сав, 

9-Краны туршилтын ачаа. Rp-краны өнгийлтийн хамгийн их хэмжээ 

 

Краны ажиллах үеийн болон барилгын ойролцоох аюултай талбай нь краны үйлчлэх 

хүрээ, барилга барьж буй талбайгаас гадна 8 дугаар зурагт үзүүлсэн ачааны уртын 

хэмжээн дээр түүний унах нөхцөлд жишүү нисэх зайг 3 дугаар хүснэгтийн дагуу авч, 

нэмж тооцно.  СНиП 12-03-2001 приложение Г  Ачаа унах нисэлтийн хэмжээг 9 дүгээр 

зурагт үзүүлсэн графикаар тодорхойлно. 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/8/8629/index.htm
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/45/45961/index.htm#i1294980


 
 

8 дугаар зураг. Краны үйлчилгээний болон барилгын аюултай талбайн хязгаарыг 

тодорхойлох тухай. а-кранаар ачаа шилжүүлэх үед, б-Барилга дээрээс бараа унах нөхцөл. 

Bг – ачааны өргөн, Lг – ачааны урт, X – дээрээс унах ачааны нисэлтийн хэвтээ хэмжээ. 

 

Дээрээс унах ачааны нисэлтийн хэвтээ хэмжээ 

           3 дугаар хүснэгт 

Ачаа /материал/  

унах өндөр м 

Дээрээс унах ачааны нисэлтийн хамгийн бага хэвтээ хэмжээ м 

Кранаар өргөж буй ачаа Барилга дээрээс унах материал 

10 хүртэл 4 3,5 

«20 7 5 

«70 10 7 

«120 15 10 

«200 20 15 

« 300 25 20 

«450 30 25 

Тайлбар – Хүснэгтэд заагдсан барилгын өндрийн хэмжээ хоорондын өндөрт харгалзах 

үзүүлэлтийг интеполяцын аргаар тодорхойлж болно. 

 

Сумны налууг өөрчилж өнгийлт өөрчилдөг краны хувьд өнгийлт өөрчлөгдөх үед ачаа 

өргөх өндөр давхар өөрчлөгдөх тул аюултай талбайн хэмжээ хувьсах чанартай байх ба 

энд хамгийн их гарсан талбайг нь авна. 

Аюултай талбайн хязгаарыг ГОСТ Р 12.4.026-2001-д заасны дагуу анхааруулах тэмдэг 

тавих ба энэ шөнийн цагт харагдаж байхаар гэрэлтүүлэгдсэн байна. Аюултай талбайн 

хүн явах боломжтой хэсэгт кран ажиллаж байгааг анхааруулсан тэмдэг хадсан байна. 

  Техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авснаар краны аюултай талбайн 

хязгаарыг багасгах шаардлага гарсан нөхцөлд дараах арга хэмжээг авч болно: 

1. Краны эргэлт, өнгийлтийн хэмжээг хязгаарласнаар /хамгаалах хязгаарлах 

хэрэгслээр нь/ краны өргөх өндөр, аюултай талбайн хязгаарыг багасгаж болно. 

2. Уртасгасан тэнжээ, ачаа бэхлэх хэрэгсэл хэрэглэж болно 

3. Хамгаалалтын битүү тор татаж болно. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/10/10259/index.htm


4. Кранчин оосорлогч дохиочинд ажиллах өндрийг хязгаарласан нэмэлт зааварчилга 

өгч түр хугацаанд ажиллуулж болно. 

 
 

9 дүгээр зураг. Бараа материал өндрөөс унахдаа хэвтээ зайд нисэх хэмжээг тодорхойлох 

график. 1-Ачааг кранаар өргөж, шилжүүлж байгаад унагах, 2-материал барилга дээрээс 

унах. 

 

Краны аюултай бүсэд ашиглалтанд байгаа барилга байж болох дараах нөхцөл байна: 

1. Ашиглагдаж байгаа барилгын дээвэр аюултай бүсээс гадагш байна 

2. Тухайн барилгад орж гарах хаалга аюултай бүсээс гадна байх ба хэрэв цонх 

аюултай бүсэд байвал түүнийг хаалтаар хамгаалсан байна 

3. Ачааг өргөх, шилжүүлэх хамгийн их хэмжээ нь ашиглагдаж байшингаас 1м-ээс 

багагүй зайтай байна. /10 дугаар зураг/ 

 



 
10 дугаар зураг. Ашиглагдаж буй барилгын ойролцоо кранаар ажил гүйцэтгэх байдал 

 

Краны аюултай бүсэд хүн, техник явах, байнга хүнтэй байх түр барилга заавал байх 

шаардлага гарсан нөхцөлд дараах арга хэмжээг авсан байна: 

1. Кран нь шилжих хөдөлгөөн хийхдээ ямар нэг зүйлтэй мөргөлдөхгүй байх 

хамгаалах хэрэгслээр тоноглогдсон байна 

2. Хүн явах болон хүн байх байрны дээгүүр хамгаалалтын байгууламж хийсэн байна 

3. Краны аюултай бүсийн хилд 7 м хүртэл ойртох эргэлийг хязгаарласан байна 

4. Барилгын эргэн тойронд нийтэд буюу хэсэгчилсэн байдлаар хаалт хийсэн байна. 

Энэ хаалт нь дотор хэсгээрээ аюулыг тэсвэрлэх бат бөх хийгдэх ба гадна хэсгээрээ 

өнгөлгөөний тор татсан байна. 

Аюултай бүсэд нийтийн зорчих хэсэг орж байгаа нөхцөлд дараах арга хэмжээг авсан 

байна: 

1. Барилгын гадна талаар бат бөх битүү хаалт хамгаалалт хийгээд гадна талаар нь 

битүү тор татсан байна 

2. Хамгаалах хаалт нь барьж буй барилгаас дээш 3м-ээс багагүй өндөртэй байх ба 

краны ачаа өргөх өндөр нь түүнээс 0,5м-ээс багагүй доош хэмжээнд байна. 

3. Гадна талын бүх хаалга, цонхны нүхийг тороор битүүлсэн байна 

4. Явган хүний зам дагуу дээрээс юм унаж цохихоос хамгаалсан битүү саравч хийсэн 

байна 

5. Оосорлогч дохиочин нь кранчинд харагдахгүй байгаа нөхцөлд богино долгионы 

холбоогоор хангагдсан байна 

6. Аюулаас хамгаалах хаалт хамгаалалтыг кранаар өргөж угсрах нөхцөлд түүнийг 

шөнийн цагаар гүйцэтгэх ба тэр үед хэрэглэх анхааруулах тэмдгийг хэрэглэх 

талаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хариуцсан газартай зохицсон байна 
 

VI. Краны үйлчлэх бүсийг хязгаарлах.  

 



Краны үйлчлэх хүрээний дотор барилгын талбай орох буюу зайлшгүй шаардлагаар 

тэнд хүн байх шаардлага үүссэн нөхцөлд краны үйлчлэх хүрээг автоматаар хязгаарлаж 

болно. Үүнийг краны эргэлт, шилжилт, өнгийлт, өргөлт хязгаарлагчийн 

тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. /11 дүгээр зураг/ 

 

 
11 дүгээр зураг. Цамхагт краны ажиллах хүрээг хязгаарласан байдал. А-Краны эргэлт 

хязгаарласан байдал, Б-краны тэргэнцэрийн шилжилт буюу өнгийлт хязгаарласан 

байдал. 1-Эргэлт хязгаарлах таслагч байрлах газар, 2-Краны шилжилт хязгаарлагч 

байрлах газар, 3-Краны тэргэнцэрийн шилжилт буюу өнгийлт хязгаарлах таслагч 

байрлах газар, Ачаа өргөх өндөр хязгаарлагчийн байрлах газар. Тасархай зураасаар 

краны үйлчлэх хүрээг үзүүлэв. 

 

Краны үйлчлэх хүрээ барилгын талбайд байх боловч түүний аюултай бүсийн зарим 

хэсэг барилгын талбайгаас илүү гарсан нөхцөлд энэ талаар орон нутгийн холбогдох 

байгууллагатай тохиролцсоноор кран ажиллаж байх үед ГОСТ 23407-78-ийн дагуу 

анхууруулах түр хаалт, тэмдэг тавин ажиллана.  

Краны ажиллах хүрээг хязгаарлах газарт хязгаарлах тэмдгийг краны операторт 

харагдахуйц байдлаар байрлуулах ба түүнд хүрэхээс 7м-ээс багагүй зайд анхааруулах 

тэмдэг байрлуулсан байна. Эдгээр тэмдгийн хийц хэмжээг стандартаар зохицуулан 

заасан байдаг. 

Краны ажиллах хүрээг хязгаарлах нөхцөлд энэ талаар краны операторын ажлын 

даалгаварт тусгайлан өгөгдөх ба операторууд ээлж солилцох үед ээлжийн дэвтэрт энэ 

талаар заавал анхааруулан үлдээсэн байна.  

 

VII. Цахилгаан дамжуулах шугамнаас 30м-ээс дотогш зайд буюу түүний 

хамгаалалтын бүсэд кран ажиллах тухай. 

 

42 Вольтоос дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүсэд ачаа 

өргөх, буулгах ажил явуулах нөхцөлд цахилгаан дамжуулах шугамын хариуцагч этгээдээс 

бичгээр зөвшөөрөл авч, ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг 

байлцуулж байж үйл ажиллагааг явуулна. Харин энэ бүсэд кран угсрах, суурилуулах 

нөхцөлд цахилгаан дамжуулах шугамыг хүчдэлээс нь салгасан байх шаардлагатай. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3783/index.htm


    Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүсийн хэмжээг 4 дүгээр хүснэгтээр 

үзүүлэх ба энэ нь агаарын шагамын дээш болон доош хэсэгт мөн адил хамаарана.  

    Газар доорх шугамын хамгаалалтын бүс нь хааш хаашаагаа 1м хэмжээтэй байдаг.  

    Цахилгаан дамжуулах шугамын хүчдэл цохиж болох аюултай бүсийг 5 дугаар 

хүснэгтээр үзүүлэв.   

Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүсийн хэмжээ,  

нийт шугамын дагуу. 

                    4 дүгээр хүснэгт 

Хүчдэлийн хэмжээ Квольт Зайн хэмжээ, м 

1 хүртэл 2 

1 - 20 10 

20 - 35 15 

35 - 110 20 

110 - 220 25 

220 - 500 30 

500 - 750 40 

750 - 1150 55 

 

Цахилгаан хүчдэл цохиж болох 

 аюултай бүс 

                       5 дугаар хүснэгт  

Хүчдэлийн хэмжээ, кВ 
Түр хаалт байрлуулах зайн 

хэмжээ м 

Кран, өргөх төхөөрөмж ажиллах 

зайн хэмжээ м 

1 хүртэл 0,6 1,0 

1-35 0,6 1,0 

60,110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400,500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800 (тогтмол гүйдэл) 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

 

Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүсийн ойролцоо ажиллаж буй кран 

нь цахилгаан хүчдэлийн хамгаалалтын бүсэд орох үед краны ажиллагааг зогсоох үүрэг 

бүхий хамгаалах хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой. 

Ачиж буулгах ажлын талбай дээгүүр цахилгаан дамжуулах шугам байгаа газар 

сумт кран ажиллахыг хориглоно. Цахилгаан дамжуулах шугамын аюултай бүсийн 

ойролцоо кран суурилуулахдаа тулгуурыг бүрэн тулахаас гадна сумаа өргөхийн өмнө 

дэгээний тэнжээг бэхэлгээнээс салгах ажлыг оператор өөрөө хийх ёстой.  

Шөнийн нөхцөлд ажиллах бол цахилгаан дамжуулах шугамын цахилгааныг зөвхөн 

салгасан нөхцөлд ажиллана.  

Онцгой нөхцөлд хамгаалалтын бүсэд ачаа өргөх төхөөрөмжийн ажиллах нөхцөлийг 12 

дугаар зурагт үзүүлэв. Энд дараах тэмдэглэгээ хийсэн байна: 

 -  Кран ажиллаж болохгүй боловч явж өнгөрч болох хэсэг. Гэхдээ гинжит 

дугуйтайгаас бусад ачаа өргөх машин тусгай зөөврийн газардуулгаар 

газардуулагдсан байхаас гадна хурд нь 10км/цагаас ихгүй, шугамын утасны аль 



бага унжсан хэсгээр гарна. Харин тээврийн нөхцөлд байх оврын өндрийн хэмжээ 

4,5м-ээс их краны хувьд тусгай заасан газраар явж өнгөрнө.  

 

 -  Ямарч тохиолдолд ачаа өргөх төхөөрөмж болон хүн байж болохгүй 

аюултай бүс.  

Zo            -  Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүс (4 дүгээр хүснэгт); 

So            -  Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүс (5 дугаар хүснэгт). 

 

 

 

 
 

12 дугаар зураг. Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүсэд кран 

ажиллах боломж 

 

VIII. Барилгын ерөнхий дэвсгэр зураг. 

 

Барилгын ерөнхий дэвсгэр зурагт дараах зүйлс тусгагдана: 

1. Барилгын талбайн хил хязгаар түүний хашлага, хаалтны төрөл 

2. Газар дээрх, доорх болон агаарын түр шугам сүлжээ 

3. Байнгын болон түр зам, машин механизмын хөдөлгөөний схем 

4. Өргөх төхөөрөмжүүдийн байрлал, тэдгээрийн шилжих зам, үйлчлэх хүрээ 

5. Байнгын, барьж буй болон түр барилга байшин 

6. Геодезын тэмдэглэгээ 

7. Аюултай болон хамгаалалтын бүс 

8. Ажилчдын барилгын давхраар өгсөх арга, зам, барилгын орц, гарц 

9.  Барилгын талбайн гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, газардуулгын контур 

10. Барилгын болон ахуйн хог хаягдлыг хадгалах газар 

11. Материал хадгалах, агуулах, том хийц эдлэлийн угсрах байр, талбай 

12. Ажилчдын амрах, ус уух болон бие засах газар 



13. Онц аюултай бүсийн байрлал 
 

Хүмүүс дотор нь байх байр сууц, битүү агуулах аюултай бүсийн гадна байрлах ёстой. 

Харин материал хураах талбай, ачаа өргөх хэрэгсэл, тар сав, краны туршилтын ачаа, 

бетон зуурмаг авах газар нь краны үйлчлэх хүрээний дотор байрлана.  

Барилгын талбайн хашаа нь ГОСТ 23407-78-д тавьсан шаардлагыг хангасан байна. 

Тээврийн хэрэгслийн замын өргөн 2 урсгалтай бол 6м нэг урсгалтай бол 3,5м байх ба 

эргэх радиус нь 12-18м, зай талбай багатай газар урт ачааны болон чиргүүлтэй машин 

ирэхгүй гэж үзвэл эргэх радиусыг 9м-ээр авч болно. Ачаа буулгах хэсгийн урт нь 

ачааллаасаа хамаараад 15-45м байна. Түр зам болон явган хүний замыг хайрга, дайргаар 

хийх ба элстэй нөхцөлд бетон хавтангаар өрж хийж болно. Эдгээр зам нь барилгын 

аюултай бүсээс гадна байна. 

Барилгын талбай 5 га-аас том нөхцөлд түүний хашаа нь харилцан эсрэг талдаа 

байрлах 2 гарцтай байна. Хаалга нь 4м-ээс багагүй өргөнтэй байх ба орох хаалганы 

дэргэд гал гарсан нөхцөлд авах арга хэмжээний тухай заавар, тээврийн хэрэгслийн 

зорчих схем, усны эх үүсвэр, галаас хамгаалах болон холбооны хэрэгслийн байрлалыг 

заасан самбар байна. Мөн гарах хаалган дээр автомашины дугуйг угаах газар байдаг.  

Тээврийн хэрэгсэл зорчих зам дээр хөдөлгөөнийг хурдны хязгаарын, явган хүний 

замтай огтолцох хэсэг дээр анхааруулах тэмдэг, машины зогсоол, ачаа буулгах талбайд 

таних тэмдэг байрлуулсан байна. Хурдны хязгаарлах хэмжээ шулуун зам дээр 10км/цаг 

эргэлт дээр 5км/цагаас хэтрэхгүй байна.  

Краны туршилтын ачаа нь тухайн краны уг ачааг өргөж даах өнгийлтийн хязгаарт 

байрлана. Цамхагт краны хувьд замын төгсгөлийн тулгуурын орчимд байрлуулна.  

Эрэг жалгатай газраар явган хүний зам дайрах нөхцөлд түүнд шат хийж өгсөн байна. 

Барилгын орц гарцыг барилгын хажуу тал эсвэл кран байрласан хэсгийн эсрэг талд 

хийсэн байна. 

Цамхагт краны цахилгаан тэжээлийн шитыг краны хамгаалалтын хашлаганы гадна 

байрлуулах ба тэр нь цоожтой, хүрэх зам нь чөлөөтэй, түүнд өөр цахилгааны хэрэглэгч 

холбогдоогүй бие даасан байдалтай байна.  

Талбайн зураг дээр гэрэлтүүлгийн прожектор өлгөх шонг мөн үзүүлсэн байна. 

 

IX. Технологийн схем.  

 

ЗБТ хийхэд СНиП 3.01.01-85*-д тавигдах шаардлагын дагуу чанарын хяналт тавих, 

машин механизмын хэрэгцээг заасан барилга угсралтын технологи арга зам, хөдөлмөр 

хамгааллын асуудал болон зарим нэг ажлын технологийн схемыг боловсруулдаг.   

Барилгын газрын доорх болон дээрх хэсгийг барих технологийн схемд кран өргөх 

төхөөрөмжийг угсрах, барилгад бэхлэх, түүний ажиллах хүрээ, аюултай бүсийг тогтоох, 

хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний талаар тусгаж өгдөг.  

Технологийн схем обьектын хэмжээнээс хамаараад 1:50, 1:100, 1:200-ийн масштабаар 

хийнэ. Энд барилгыг хөндлөн дагуу зүсэж үзүүлнэ, краны байрлалын бүх үзүүлэлт 

харагдах ёстой. мөн ажиллах хүрээ болон аюулгүйн бүсийг тасархай шугамаар зурж 

үзүүлнэ. 

Зүсэлтийг хийсэн зурагт дараах зүйлсийг харуулсан байна: 

1. Барилгын дээвэр, нэмэлт гэрэлтүүлэг, лифтийн машины өрөө гэх мэт дээврээс 

дээш гарсан зүйлсийг үзүүлнэ 

2. Краны хамгийн их өндөр өргөх мөн хамгийн их өнгийлтөд байх үеийн түүний 

дэгээний байрлалыг үзүүлнэ 
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3. Дээд хэсгээрээ эргэдэг цамхагт краны хувьд эсрэг ачааны доод цэгийн төвшинг 

харуулна 

4. Краны хөдөлгөөний үед барилгатай хамгийн ойртон хөдлөх хэсгийн зургийг 

хооронд нь үүсэх хэмжээний хамт үзүүлнэ. 

5. Эрэг, жалганы налуу хананы доод ирмэгээс краны тулгуур болон замын ул хөрс 

хүртлэх зайн хэмжээг үзүүлнэ 

6. Газар доорх шугам сүлжээг үзүүлнэ 

7. Краны замын хөндлөн огтлол, түүний доод суурийг харуулна 

8. Барилгын шат тавцангийн байдал 

9. Хамгийн хүнд жинтэй ачааг өргөхөд өнгийлтийн байрлал тохирч байгааг үзэх 

10. Барилга өндөрсөх хэмжээгээр краныг өндөрсгөх, сумыг солих, секц нэмэх гэх мэт 

орох өөрчлөлтийн талаар шинэ зүсэлт үзүүлэх эсвэл нэг зүсэлт дээр хэд хэдэн 

байрлалыг харуулах. Мөн бэхэлгээний талаар тодорхой харуулах 

11. Краны ажиллах хүрээ болон аюултай бүсийн дотор болон ойр орчимд байх газар 

доорх, дээрх шугам сүлжээ, байгууламж, цахилгаан дамжуулах шугам, ургаа мод, 

гэрэлтүүлгийн шон г.м зүйлсийг харуулсан байна 

12. Материалыг буулгах, хураах, хадгалах байр агуулахыг харуулна 

Технологийн схемд барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх дарааллыг харуулсан байна. 

Мөн хэрэгцээт шат тавцан, тоног хэрэгслийн жагсаалтыг гаргасан байна.  

 

X. Краны аюулгүй ажиллагааны заавар 

 

Кранаар ажил үйлчилгээ явуулах зааварт дараах зүйлс багтсан байна: 

1. Тухайн кран нь бусад кран, өргүүр, өргөх төхөөрөмжтэй аюулгүй хоршин, зэрэгцэн 

ажиллах нөхцөл, бусад зүйлтэй мөргөлдөхөөс хамгаалсан байдал /Сумны ойртох 

зай 5м-ээс багагүй байна, өндрийн төвшин адилгүй байна/ 

2. Ачааг хоёр болон түүнээс олон кранаар өргөх нөхцөл 

3. Ачааг гинжит кранаар өргөөд зөөх болон барилга байгууламж дээгүүр ачааг 

шилжүүлэх нөхцөл 

4. Газар доорх байгууламж бүхий газар кран суурилуулах нөхцөл 

5. Барилгын цонх, бусад нүхээр ачааг өгөх нөхцөл 

6. Краны ажиллаж болохгүй байх цаг уурын нөхцөл, салхины хүч 

7. Оосорлогч дохиочин кранчинтай харилцах байдал, радио холбоо хэрэглэх эсэх 

8. Тар сав хэрэглэх шаардлага 

9. Хамуур болон цахилгаан соронзон ачаа өргөх хэрэгсэл хэрэглэх, ашиглах нөхцөл 

10. Хүн, машин техник явж болох аюултай бүсийн хэсэгт авах арга хэмжээний талаар 

 

XI. Барилгыг өөрчлөх ба буулгах тусгай арга хэмжээ 

 

Барьж буй барилгатай залгаа буюу түүнд ойр байх барилга нь барьж буй барилгаас 

намхан бөгөөд тэнд хүн байж болох бол кранаар ажил үйлчилгээ явуулахдаа түүний 

аюултай бүсэд байх хэсгээс нь хүмүүсийг гаргаж байж гүйцэтгэнэ. Харин барьж буй 

барилга нь намхан нөхцөлд дараах араг хэмжээг авснаар хүмүүсийг нь нүүлгэн 

шилжүүлэхгүй байж болно: 

1. Барьж буй барилгын залгаа барилга талын гадна талаар битүү тор татна. 

2. Өргөж буй ачаа нь залгаа барилгаас 2м-ээс багагүй ойртох үед зогсоож байхаар 

түүний эргэхийн хязгаарлагчаар эргэлтийг хязгаарласан байна.  

3. Краны ачаа өргөх өндрийг хамгаалах торны өндрөөс 0,5м нам байхаар өргөхийн 

хязгаарлагчийг тавьж өгнө. 



4. Барилгатай залгаа талын гадна ханыг барихдаа хөнгөн жижиг хэсгээр гүйцэтгэж 

болно. 

5. Залгаа барилга дээгүүр гадна хананаас нь 7м хүртэл дотогш оруулж ачаа өргөх, 

зөөх зайлшгүй  нөхцөл үүссэн бол краны даацыг 10%-иар багасган хязгаарлаж, ачаа 

шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шууд удирдлагаар, 

шаардлагатай бол нэмэлт хамгаалах араг хэмжээ авч ажиллана. 

6. Краны зам төмөрт байнгын үзлэг, үйлчилгээ хийж байна. 

 

Залгаа барилга бүхий обьектын краны өргөх өндөр нь их нөөцтэй байж болохгүй ба 

ажлын бус үед краны сум эргэхэд ашиглаж буй барилгын дээгүүр гардаг байхаар байна. 

Барьж буй барилгын залгаа буюу аюултай бүсэд байх барилгад хүн байнга 

амьдардаггүй нөхцөлд дараах араг хэмжээ аван ажиллаж болно: 

1. Ашиглаж буй барилга дээгүүр ачаа шилжүүлж үл болно 

2. Барилгад хүнтэй байх цагт тааруулж кран ажиллах цагаа зохицуулах 

3. Тухайн барилгатай аюулгүй байх үүргийг гүйцэтгэн ажиллах тусгай хүн томилон 

ажиллуулах 

4. Ашиглаж буй барилга дотор краны аюултай бүсэд орсон хэсэгт хүн орохгүй 

байхаар дотоод зохион байгуулалт хийх 

5. Тухайн барилгын аль хэсгээс хүмүүсийн нүүлгэн шилжүүлэх эсвэл тухайн хэсэгт 

ямар үед хүн байж болох талаар ЗБТ-д зааж өгсөн байна.  

Барилга буулгах АГТ-д дараах нэмэлт арга хэмжээг тусгаж өгдөг: 

1.  Барилгыг нураах үед гарах ослоос урьдчилан сэргийлэх 

2. Салгаж байгаа болон үлдэж байгаа хийцийн тогтвортой байдлыг хангаж, түр 

зуурын нэмэлт бэхэлгээ хийх 

3. Салгасан, буулгасан хийц эд барилгын хогийг зайлуулах асуудлыг төлөвлөх 

4. Тоос гарахаас хамгаалах арга хэмжээ авах 

5. Ажлыг аль болох механикжуулах, тэнд машин механизмыг өргөн хэрэглэх 

6. Ажлын үед хүмүүсийг аюулгүй газар байлгах, анхааруулга, дохиоллоор хангах 

7. Салгаж авсан эд ангийг аюулгүй оосорлох арга хэмжээг төлөвлөх 

8. Аюултай бүсэд хаалт хамгаалалт хийх 

Барилгыг буулгахын өмнө түүний цахилгаан, хий, ус, дулаан, холбооны хангамжийг 

зогсоож тэжээлийн шугамнаас салгасан байна. 

Буулгах ажлыг нэг өндрийн дагуу хэд хэдэн давхарт зэрэг явуулж болохгүй.  

  

XII. Ачаа хүлээн авах тавцан. 

 

Өндөр барилгын цонхны нүхээр ачаа хүлээн авах тавцанг түүнийг тоноглох зааврын 

дагуу гүйцэтгэх ба хаана хийхийг нь АГТ гүйцэтгэх явцад шийдвэрлэнэ. Ачаа хүлээн авах 

тавцанг хийх материал, гагнуур бэхэлгээ нь найдвартай байхаас гадна тэр нь барилгын 

хийц хэсэгт муугаар нөлөөлдөггүй байна. /13 дугаар зураг/ 

Түүний даац нь буулгах ачааны жингээс, хэмжээ нь мөн ачааны овор болон 

оосорлогчийн ажиллах аюулгүй нөхцөлөөс хамаарч төлөвлөгдөнө. Харин бэхлэх 

асуудлыг зургийн автортой тохиролцон шийдэж холбогдох нэмэлтийг барилгын зурагт 

тусгана.  

Ачаа хүлээн авах тавцанг хийсний дараа үйлдвэрлэгч ашиглалтын заавар, паспортыг 

дагалдуулан өгөх ба түүнийг угсраад ашиглахын өмнө 20%-ийн илүү ачаагаар 1 цагийн 

турш статик туршилт хийж акт үйлдэн туршилтын комиссын гишүүд гарын үсгээ зурсан 

байх ба тавцанд түүний дугаар, даац, туршсан өдөр, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн 



нэрийг бичсэн пайз зүүсэн байна. Түүнд 10 өдөр тутамд үзлэг хийж паспорт дээр нь 

тэмдэглэл хийсэн байна. 

Ачаа хүлээн авах тавцангууд нэг босоо эгнээнд байж үл болно. . 

 

 
13 дугаар зураг. Ачаа хүлээн авах тавцангийн хийцийн жишээ. 

 

 

 

XIII. Материал хийц эдлэл тоног төхөөрөмжийг хадгалах. 

 

Материал хийц эдлэл тоног төхөөрөмжийг хадгалах талбай нь тэгш гадаргуутай 

нягтруулагдсан хөрстэй байна. Элсэрхэг газарт бетон хавтанцараар талбай бэлдсэн 

байна. Орчны эрэг жалга нурахааргүй байна. Гадаргуун ус гадагшилж байхаар 1-2 

градусын налуутай сувдаг хийсэн байна. Бусад байрлал хэмжээг ГОСТ 12.3.009-76*-д 

заасны дагуу гүйцэтгэнэ.  

Оосорлогч дохиочин бараа хадгалах талбайн байрлал тэнд ачааг хэрхэн хураах, 

байрлуулах тухай мэддэг байна. Энэ тухай АГТ-д заавар хэлбэрээр бичиж оруулсан 

байна. 

Материал хийц эдлэл тоног төхөөрөмжийг хадгалах талбайд дараах ерөнхий 

шаардлага тавигдана: 

1. Тэнд байх хийц эдлэлийн жин нь краны даацаас давахгүй, байрлал нь краны 

даац/өнгийлтийн үзүүлэлтэд нийцэх байдлаар хөнгөн жинтэй ачаа нь алс 

тавигдаж хүнд нь краны ойролцоо байхаар зохицуулагдсан байна.  

2. Түр зам нь ачааг кранаар ачих боломжоор хангагдсан байна 

3.  Хураасан ачаануудад түүний нэр тоо ширхэгийг үзүүлсэн пайз байх ба тэр нь 

харагдахуйц газар тавигдсан байна. 

4. Шаардлагатай зарим ачаа борооноос хамгаалагдсан бүтээлгэтэй байна.  

5. Ачаануудыг хураахдаа оосорлогчийн явах зай, ивүүр хийх арга, ачааг хэд 

давхарлаж хурааж болох, хэвтээ, босоо аль хэлбэрээр хураах, нунтаг, жижиг 

ширхэгийн ачааг ямар хэмжээтэй тар саванд хийх гэх мэт энэ талаар бүгдийг 

стандарт нормоор зохицуулсан байдаг.  

6. Шаардлагатай тохиолдолд ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч 

АГТ-д тусгасан ачаа хураах схемд холбогдох норм стандартын хүрээнд өөрчлөлт 

оруулж болох ба энэ нөхцөлд өөрчлөлтийг цаасан дээр буулган гарын үсгээ зуран 

оосорлогчид өгсөн байна. 

7. Бараа хураах байр талбай хүрэлцэхгүй болсон нөхцөлд зарим барааг барилга дээр 

буулгаж болох ба энэ талаар зургийн автортой тохиролцсон байна. 

8. Материалыг далд шугам сүлжээн дээр түр хурааж болох ба энэ нөхцөлд түүнийг 

эзэмшигчтэй мөн зөвшилцсөн байна.  

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4685/index.htm


XIV. Ачиж буулгах ажил. 

 

Ачиж буулгах ажлын талбай нь 1:10-аас ихгүй налуутай тэгшилсэн, СНиП 23-05-95-ийн 

шаардлагын хэмжээнд гэрэлтүүлэгдсэн талбай байхаас гадна өвлийн нөхцөлд 

мөстдөггүй байна.  

Ачааг 2м-ээс дээш өндөрт гаргах буюу 50кг-аас хүнд ачаа өргөх ажлыг өргөх, зөөх 

төхөөрөмжөөр гүйцэтгэнэ. Ачаа өргөх төхөөрөмжийн оператор, оосорлогч дохиочин нь 

сургалтанд хамрагдаж эрхийн үнэмлэх авсан байна. Ачаа өргөх хэрэгсэл, тар сав нь бүрэн 

бүтэн туршигдсан байхаас гадна түүнд эдийн дугаар, даац, туршилт хийсэн хугацаа 

бүхий пайз зүүсэн байна. Тэдгээрт тогтмол үзлэг үйлчилгээ хийж байхаас гадна энэ нь 

дараах хугацааны үечлэлээр гүйцэтгэнэ:  

1. Ачаа өргөх тусгай хэрэгсэл, тар саванд сар бүр 

2. Строп тэнжээнд 10 хоног бүр 

3. Хааяа хэрэглэдэг ачаа өргөх хэрэгсэлд хэрэглэхийн өмнө 

Ачааг оосорлох аргачилал, зураг схемыг хийж краны оператор, оосорлогч дохиочдод 

өгөх ба шаардлагатай үед үзүүлэн самбар хэлбэрээр хийж харагдахуйц газар хадсан 

байна.   

Автомашин, вагон болон байнгын ачаа ачиж буулгах ажил хийдэг өндөр тавцантай 

газар ажиллах нөхцөлд оосорлогч дээш гарах шаттай байна. Түүнээс ачааг булгах талбай 

нь 150мм-ээр нам байна. Вагон автомашин дээр хүн байх үед ачааг өргөж зөөх үйлдэл 

хийхийг хориглоно. 

Ачиж буулгах талбай дээр олон автомашинд зэрэг ачаа ачиж буулгах нөхцөлд тэдний 

цуваад зогсох хоорондох зай нь 1м-ээс, зэрэгцээ зогсох үед 1,5м-ээс байгагүй байхаар 

зохион байгуулна. Хэрэв автомашин барилгын ойролцоо зогсох бол тэдгээрийн 

хоорондох зай 0,5м-ээс багагүй байна. 

Ачааг оосорлох, өргөж шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэхдээ аюулгүй ажиллагааны зааврыг 

баримтлан гүйцэтгэнэ.  

 

XV. Барилгын өргөгчийг суурилуулах, түүнийг аюулгүй ашиглах тухай 

 

Барилгын өргүүр нь хүн ачаа зөөврийн, зөвхөн ачааны гэж байна. 25м-ээс өндөр 

барилгад хүн ачаа зөөврийн өргүүр заавал хэрэглэнэ. Ачааны өргүүр нь зөвхөн ачаа 

өргөх зориулалттай ба ачааг ачих, буулгах үед түүнд хүн гарах шаардлагатай бол тавцанг 

хүн унахаас хамгаалсан тоноглолоор заавал тоноглосон байна. 

Өргүүрийг суурилуулахдаа түүний ашиглалтын зааврын дагуу гүйцэтгэх ба 

ашиглахдаа “Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийг баримтлан 

ажиллана.  

Өргүүрийн босго ачаа хүлээн авах тавцангийн хооронд байх завсар 50мм-ээс ихгүй 

байна. Ачаа хүлээн авах тавцанд балконы талбайг ашиглах нөхцөлд түүний хоёр талд 

торон хашлага хийж өгөх ба балконы талбай дээр ачаа хураахыг хориглоно. Мөн тухайн 

балконы талбайг ачаа хүлээн авах талбай болгон ашиглаж болох талаар ЗБТ-д тусгаж 

өгсөн байна. Өргүүрийн чиглүүлэгч цамхагийг барилгад бэхэлсэн байх ба тэр нь дараах 

шаардлагыг хангана: 

1. Өргүүрийг бэхлэх газар, түүний хийцийг барилгын зурагт тусгасан байна. 

2. Бүрэн цутгамал барилгын хувьд бетоны бэхжилт 70%-аас доошгүй болсон нөхцөлд 

өргүүрийг бэхлэх ба үүнээс өмнө бэхлэх шаардлага гарсан нөхцөлд барилгын зураг 

төслийг гүйцэтгэсэн байгууллагатай тохиролцсон байна. 
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Өргүүрийн төмөр хэсэг газардуулагдсан байна. Өргүүрээс хүн буух суух болон ачаа 

ачиж буулгах барилгын хэсэгт тусгай тавцан зассан байх ба энэ хэсгийн онгорхой хэсэг 

нь ажлын бус үед аюулгүй нөхцлийг бүрдүүлсэн хаалгатай байна. 

Барилгын лифтийг суурилуулсан байдал, байрлалын хэмжээс, хүн орох гарах хэсэг, 

буух шат, өргүүрийн аюлтай бүсийн хязгаар, бараа хураах талбайн байршлын ерөнхий 

схемыг 14 дүгээр зурагт үзүүлэв. 

Ачааны өргүүрийн суурилуулсан байдал, байрлалын хэмжээс, ачаа хүлээн авах тавцан, 

цааш буулгах гулсуур, өргүүрийн аюлтай бүсийн хязгаар, операторын байрлах газар, 

бараа хураах талбайн байршлын ерөнхий схемыг 15 дугаар зурагт үзүүлэв. 

Дүүжин өргүүрийн суурилуулсан байдал, байрлалын зарим хэмжээс, аюлтай бүсийн 

хязгаар, нийтийн зорчих хэсгийн ерөнхий схемыг 16 дугаар зурагт үзүүлэв. Доорх 

зургуудттай холбоотой дарах нэмэлт тайлбарыг өгүүлэхэд: 

1. Барилгын цонхны нүхээр ачаа хүлээн авах тавцангийн өргөн нь нүхний өргөнөөс, 

урт нь 1 м-ээс багагүй, цааш үргэлжлэх шат буюу гулсуур нь 30 градусаас ихгүй 

байна. 

2. Өргүүрийг балконы харалдаа байрлуулсан бол балконы хоёр талд 1,2м өндөртэй 

хашлага хийж өгөх ба болконыг ачаа хураах талбай болгон ашиглахыг хориглоно 

3. Барилгын лифтийн орох хэсгийн хамгаалах саравч нь 2м-ээс намгүй байна. 

4. Өргүүрийг ажиллуулах удирдлагын пульт нь өргүүрийн боллон барилгын аюултай 

бүсийн гадна, өргүүрт ачаа ачиж буулгах ажлыг харах боломжтой газар байрлана. 

5. Өргүүрийн операторт богино долгионы холбоогоор хангахаас гадна өргөх ачааны 

жингийн жагсаалт, барилгын давхруудын тэмдэглэгээг зохих газар нь байрлуулсан 

байна. 

6. Өргүүр дээр түүний бүртгэлийн дугаар, даац, дараагийн магадлал хийх хугацаа, 

хариуцагчийн утасны дугаарыг хадсан байна. 

7. АГТ-н тайлбар бичигт өргүүрийг хэрхэн аюулгүй ашиглах, бусад өргөх 

төхөөрөмжтэй яаж хоршин ажиллуулах талаар бичиж оруулсан байна. 

 



 
 

14 дүгээр зураг. Барилгын лифтний суурилуулсан байдал. 1-Барьж буй барилгын 

аюултай бүс, 2-Барилгын лифтний аюултай бүс /L= 5,0 м/, 3-аюултай бүсийн хамгаалалт, 

дохиолол, 4-Цул цутгамал төмөр бетон, 5-Өргүүрт орох үеийн хамгаалалтын саравч, 6-

Явган хүний зам, 8-Автомашины түр зам.     



 
 

15 дугаар зураг. Ачааг барилгын дээвэр дээр гаргах байдал. 1-Барьж буй барилгын 

аюултай бүс. 2-Өргүүрийн орчмын аюултай бүс. Эдгээрийг тодорхойлдог график байх ба 

ачааны овор томрох тусам түүнд нэмэгдэл хэмжээ тооцно. 3-Өргүүрийг ажиллуулах 

удирдлага, 4-Түр авто зам, 5-Материал хураах талбай, 6-Өргүүрийн бэхэлгээ, 7-

Өргүүрийн суурь хавтан, 8-Дээврийн хамгаалалтын хашлага.  



 
16 дугаар зураг. Дүүжин өргүүрийн угсралтын байдал. 

 

8. Өргүүрийг суурилуулах, бэхлэх зурагтай холбоотойгоор АГТ-д дараах зүйлсийн 

талаар бичсэн байна: 

- Өргүүр орчмын газар доорх болон дээрх мөн агаарын шугам сүлжээ, барилгын 

хэмжээс газар доорх нүхний талаар 

- Бүхээг /тавцан/-ний хамгийн дээд доод байрлал түүний босоо хэвтээ 

бэхэлгээний талаар 

- Өргүүрийн суурь фундаментыг хэрхэн хийх 

- Аюултай бүс, анхааруулга, дохиолол, хаалт хамгаалалт  

- Бараа материалыг хураах хадгалах тухай 

- Өргүүрт орох, ачаа ачих болон өргүүрээс гарах ачаа буулгах хэсгийн тавцан, 

гулсуур, шат, хамгаалалтын саравчийг хэрхэн хийх тухай 

- Операторын ажлын байрны талаар 

- Автомашины болон явган хүний түр замын талаар  

9. Дүүжин өргүүрийн барилгатай хамгийн ойртох хэсгүүдийн хоорондох зай 200мм-

ээс багагүй байна. дүүжин өргүүр ашиглаж байх үед цонхны нүхнүүдэд хаалт 

хийсэн байна. 

10. 10м хүртэл өндөрт байгаа өргүүртэй яриагаар, 10м-ээс өндөрт бол дохиогоор, 22м-

ээс өндөрт бол радио холбоогоор харилцана. 



 

 

XVI. Краны төмөр замыг тавих. 

 

Цамхагт краны зам тавих төслийг ГОСТ Р 51248-99-ийн дагуу гүйцэтгэнэ. Модон дэртэй 

краны замын ерөнхий байдал, зарим хэмжээсийг 17 дугаар зурагт үзүүлэв. 

 
 

17 дугаар зураг. Краны модон дэртэй төмөр замын ерөнхий байдал, хэмжээс. 1-төмөр 

зам, 2-Цамхагт кран, 3-Ус зайлуулах суваг, 4-Хамгаалалтын хаалт, 5-Барьж буй барилга, 6-

Дэр модны доорх дэвсэг хайрга, 7-Дэр мод, 8-Замын төгсгөлийн тулгуур. Мөн зурагт 

дараах хэмжээсийг тавьж өгнө: Вз.п. – Зам тавихад зориулагдсан нягтарсан хөрсний 

өргөн; Б = (R - 0,5 К) + 0,7 м – Барилгын краны чигт хамгийн их дөхсөн хэсэг болон 

краны төмөр замын тэнхлэг хүртлэх зай; А – Краны хойд, урд дугайн босоо тэнхлэг 

хоорондын зай; Вб.с.- Дэр модны доорх дэвсэг хайрганы өргөн/доод ирмэгээрээ/: К-Краны 

баруун зүүн дугуйнуудын босоо тэнхлэг хоорондын зай; R – Краныг эргэхэд эсрэг ачааны 

эргэх радиус /эсвэл хамгийн их радиусаар эргэх/; I = (hy/K) – Замын зөвшөөрөгдөх 

хөндлөн налуу; hб – Дэр модны дэвсэг хайрганы зузаан; β – Зам төмрийн экц шулуунаас 

хазайх алдаа; L – Захын төмөр замын тэнхлэгээс хамгаалалтын хаалт хүртлэх зай («Б» 

хэмжээнээс багагүй байна); Lp.н. – Төмөр замын урт; Lз.п.- Дэвсэг хайрганы урт; δт – Захын 

дэр модноос дэвсэг хайрганы уртын дагуух үзүүр хүртлэх хэмжээ (δт =1000 мм); δ – Дэр 



модны захын үзүүрээс дэвсэг хайрганы хажуу ирмэг хүртлэх зай; а – Дэвсэг хайрганы 

доод ирмэгээс суурь нягтруулсан хөрсний дээд ирмэг хүртлэх зай (а =400 мм); S – Дэр 

модны урт. 

  

 Төсөлд дараах асуудлыг тусгана: 

1. Зам тавих газрын доор ямар нэг шугам сүлжээ байгаа бол тэдгээрийг эзэмшигчтэй 

нь холбогдож тэдгээрийг гэмтээхгүй байх арга хэмжээг авна 

2. Замын дагуу, барилгын ус хаях сувагтай нийлсэн, 0,003 налуутай ус хаях суваг 

байна. Сувгийн гүн 0,35м, өргөн нь ёроолоороо 0,25м, хажуугийн налуу нь элсэрхэг 

хөрсөнд 1:1,5, бусад хөрсөнд 1:1 байна 

3. Дэвсэг хайрганы зузааныг краны жин даац, дэр модны төрөл, суурь хөрсний 

төрлөөс хамааруулан тооцно. Ойролцоогоор сонгон авах хүснэгт байдаг. Дэвсэг 

хайрганд 25-60мм байгалийн чулуунцар, 3-60мм-н хайрганцар ба 20%-иас 

хэтрэхгүй 0,63-3мм-ийн элсний хольцтой байж болно.  

4. Замын нэг хэсгийн урт 12,5м байх ба дагуу, хөндлөн чиглэлийн налуу нь 0,002-оос 

хэтэрч болохгүй. Замын нийт урт 31,25м-ээс багагүй байна. Замын төгсгөлийн 

тулгуураас 0,5м-ээс багагүй зайд краны шилжилт хязгаарлагчийг байрлуулах ба 

тэр нь краны шилжилтийн тоормосны замаас багагүй байна. Краны замыг 

дүрмийн дагуу газардуулсан байна. Замын төгсгөлийн тулгуур хийх зургийг 18 

дугаар зурагт үзүүлэв.   

 
18 дугаар зураг. Краны зам дээр төгсгөлийн тулгуур байрлуулах хэлбэр. 1- Мөргөж зогсох 

төгсгөлийн тулгуур, 2- Давхар төгсгөлийн тулгуур, 3- Мөргөхгүйгээр зогсох төгсгөлийн 

тулгуур, 4-Шилжилтийн тоормосны зам,  5-Краны шилжих тэргэнцэрийн болон түүний 

захын дугуйны тэнхлэгүүдийн хоорондох зай. 6-Кран хамгийн захын зогсоолд зогсож 

байх үе дэх түүний босоо тэнхлэг, 7-Төмөр бетон суурь, 8-Краны хойд урд дугуйн 

тэргэнцэрүүдийн төвийн хоорондох зайн хагас.    



 

5. Дэр модны хоорондын зай 500мм байх ба краны дугуйн дээр ирэх жин 275кН-аас 

дээш бол бетон дэр хэрэглэнэ.  

6. Краны замтай тээврийн хэрэгслийн замыг болж өгвөл огтлолцуулахгүйгээр хийнэ. 

Онцгой тохиолдолд огтлолцуулах бол тэмдэг тэмдэглэгээг сайн тавьж аюулгүй 

байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

XVII.  

Приложение Ж 

(обязательное) 

УСЛОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

1 2 

 

Линия границы зоны действия крана  

 

Знак предупреждения об ограничении зоны 

действия крана  

 

Линия предупреждения об ограничении зоны 

действия крана  

 

Знак, запрещающий пронос груза  

 

Линия ограничения зоны действия крана  

 

Знак, предупреждающий о работе крана, с 

поясняющей надписью  

 

Знак, запрещающий проходы и выходы  

 

Линия границы опасной зоны при работе крана  

 

Линия границы опасной зоны при падении 

предмета со здания  

 

Границы захваток  

 

Башенный или рельсовый стреловой кран, 

рельсовый крановый путь и тупиковые упоры  

 

Контур заземления:  

а) по прямой линии;  

б) по треугольнику.  

 

Соединительные проводники  

 

Шкаф электропитания крана  



 

Место хранения контрольного груза  

 

Въездной стенд с транспортной схемой  

 

Стенд со схемами строповки и таблицей масс 

грузов  

 

Место хранения грузозахватных 

приспособлений и тары 

 

Место для кантовки конструкций 

 

Место приема раствора и бетона 

 

Площадка для хранения средств подмащивания 

 

Шкаф для хранения баллонов с ацетиленом 

 

Шкаф для хранения баллонов с кислородом 

 

Геодезический знак закрепления осей 

 

Строительный репер 

 

Зоны складирования материалов и конструкций 

 

Стоянки стреловых самоходных кранов 

 

Стреловые краны: 

а) автомобильный; 

 

б) пневмоколесный; 

 

в) гусеничный. 

 

Въезд на строительную площадку и выезд: 

 

а) направление движения транспорта и кранов; 

 

б) место разворота транспорта. 

 

Знак ограничения скорости движения 

транспорта 

 

Направление движения рабочих 

 

Шпунтовое ограждение 

 

Временное ограждение строительной 

площадки:  

а) без козырька; 

 



б) с козырьком. 

 

Ворота и калитка 

 

Ограждение рабочих мест, защитные 

ограждения 

 

Ограждение рельсовых крановых путей 

 

Пожарный пост 

 

Место для первичных средств пожаротушения 

 

Стенд с противопожарным инвентарем 

 

Пожарный гидрант 

 

Здания (сооружения), инженерные сети и 

транспортные устройства, подлежащие сносу 

 

Временная дорога 

 

Временная пешеходная дорожка 

 

Временная автодорога по трассе постоянной 

 

Постоянная дорога 

 

Пешеходная дорожка 

 

Автомобильная дорога с бордюром 

 

Автомобильная дорога с обочиной 

 Путь железнодорожный 

 

Путь железнодорожный узкой колеи 

 

Путь трамвайный 

 

Линия движения: 

а) автобусов; 

б)троллейбусов 

 

Съезд в котлован или другую выемку 

 

Откос: 

а) неукрепленный; 

б) укрепленный; 

в) с бермой и укреплением нижней части. 

 

Лестница для спуска в котлован (выемку) 

 

Переходной мостик через выемку, траншею с 

перильным ограждением 

 

Грунт в разрезе 

 

Канава или кювет 

 

Зеленые насаждения общего пользования, газон 

 

То же, специального назначения 



 

Цветник 

 

Деревья лиственные рядовой посадки 

 

Деревья лиственные групповой посадки 

 

Деревья хвойные рядовой посадки 

 

Деревья хвойные групповой посадки 

 

Кустарник свободно растущий: 

а) рядовой посадки; 

 

б) групповой посадки 

 

Водопровод: 

а) проектируемый видимый 

б) проектируемый невидимый 

в) существующий видимый 

г) существующий невидимый 

В0 - общее обозначение  

В1 - хозяйственно-питьевой 

В2 - противопожарный 

В3 - производственный 

 

Канализация: 

а) проектируемая видимая 

б) проектируемая невидимая 

в) существующая видимая 

г) существующая невидимая 

К0 - общее обозначение 

Kl- бытовая 

К2 - дождевая 

КЗ - производственная 

 

Дренаж: 

Проектируемый 

существующий 

 

Здание (сооружение) надземное с указанием 

отмостки, материала стен, количества этажей и 

назначения 

 

Сооружение подземное 

 

Контур строящегося здания 



 

Контур существующего здания 

 

Проезд (арки), проход в уровне первого этажа 

здания (сооружения) 

 

Переход (галерея)  

Примечание: 

При наличии опор их указывают в масштабе. 

 

Вышка, мачта 

 

Прожектор на опоре 

 

Автостоянка 

 

Нависающая часть здания 

а) без опор; 

б) на опорах. 

 

Проем, шахта, отверстие, приямок 

 

Временные сооружения, бытовые помещения 

 

Временный защитный козырек над входом в 

здание или в грузопассажирский подъемник 

 

Навес над входом в здание 

 

Временно установленная выносная площадка 

 

Дымовая труба 

 

Мусоропровод временный: 

а) круглого сечения; 

б) прямоугольного сечения. 

 

Трансформаторная подстанция 

 

а) телефонная будка;  

б) колонка раздачи ГСМ;  

в) будка регулировщика. 

 

Местонахождение сигнальщика 

 

Фасадный подъемник (люлька):  

а) электрическая;  

б)ручная. 

 

Лебедки:  

а) электрическая;  

б) ручная. 

 

Трубчатые леса:  

а) план;  

б) разрез. 



 

Переезд:  

а) с деревянным настилом; 

б) с железобетонным настилом. 

 

Кабели:  

а) проектируемые 

б) существующие  

W1 - до 1 кВ;  

W2 - 10 кВ;  

W3 - свыше 10 кВ. 

 

Воздушная линия электропередачи 

(указывается напряжение) 

 

Опора воздушной линии электропередачи 

 

Наружное освещение на опорах:  

а) деревянных;  

б) железобетонных;  

в) металлических. 

 

Инженерная сеть, прокладываемая в 

коммуникационных сооружениях: 

а) на эстакаде; 

б) в галерее; 

в) в тоннеле, проходном канале; 

г) в канале непроходном 

 

Теплопровод: 

а) проектируемый видимый; 

б) проектируемый невидимый; 

в) существующий видимый; 

г) существующий невидимый; 

Т0 - общее обозначение; 

Т1 - трубопровод горячей воды для отопления и 

вентиляции, а также общий для отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения и 

технологических процессов, подающий; 

Т2 - то же, обратный; 

ТЗ - трубопровод горячей воды для горячего 

водоснабжения, подающий; 

Т4 - то же, обратный; 



Т5 - трубопровод горячей воды для процессов, 

подающий; 

Т6 - то же, обратный  

Т7 - трубопровод пара; 

Т8 - конденсатопровод. 

 

Строительные мачтовые подъемники: 

а) грузопассажирский; 

б) грузовой площадочный; 

в) грузовой стреловой. 

 

Мусороприемный бункер. 

 

 

Приложение К 

(информационное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 184-ФЗ от 27.12.2002 г. Федеральный закон о техническом регулировании. 

2 СНиП 3.01.01 -85 * Организация строительного производства. 

3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

4 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

7 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий. 

8 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. 

9 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

10 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. 

11 ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной 

зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В. 

12 ГОСТ 12.3.009-76* Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

13 ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при 

эксплуатации. 

14 ГОСТ 12.3.020-80 Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности. 

15 ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации. 

16 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний. 

17 ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. 

Общие технические условия. 

18 ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм. 

19 ГОСТ 21807-76* Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 для бетонной 

смеси. Общие технические условия. 

20 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия. 
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21 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия. 

22 ГОСТ 24259-80 Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки 

конструкций зданий. Классификация и общие технические требования. 

23 ГОСТ 25573-82* Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия. . 

24 ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие 

технические условия. 

25 ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. 

Технические условия. 

26 ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия. 

27 ГОСТ Р. 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические 

требования. 

28 МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях. 

29 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Госгортехнадзор России. 

30 ПБ 10-257-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-

манипуляторов. Госгортехнадзор России. 

31 ПБ 10-518-02 Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных 

подъемников. Госгортехнадзор России. 

32 ПБ 10-611-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). 

Госгортехнадзор России. 

33 ПОТ Р. О-200-01-95. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

34 ПОТ Р. М-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов. 

35 ПОТ Р. М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

36 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России. 

37 Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства 

инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве. Постановление правительства Москвы 

№ 603 от 08.08.2000г. 

38 Правила дорожного движения Российской Федерации. 

39 Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП). 

40 Правила устройства электроустановок. 

41 Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 

42 Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. 

43 Система ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях. АОЗТ 

ЦНИИОМТП, 1998. 

44 СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и 

эксплуатация. 

45 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

46 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ. 
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