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чиглэлийн жишээ..........................................................................................................
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загвар.............................................................................................
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тодорхойлох................................................................................................................
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шавхагч....................................................................................................................
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зарчмын жишээ......................................................................................................
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18 дугаар зураг – Цэнэг шавхагчийн тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд
зориулсан нийтлэг горим................................................................................................
19 дүгээр зураг – Цэнэг шавхагчийн стандарт сонголтод зориулсан урсгал
диаграмм............
20 дугаар зураг – Цэнэг шавхагчийн түр зуурын хэт хүчдэлийн (TOV) боломжит
байдлын жишээнүүд.................................................................................................
21 дүгээр зураг – Шугамын завсаргүй цэнэг шавхагчийг (NGLA) сонгоход
зориулсан урсгал диаграмм........................................................................................
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22 дугаар зураг – Гадна талдаа завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийг (EGLA)
сонгоход зориулсан урсгал диаграмм.......................................................
23 дугаар зураг – Нийтлэг саармаг цэгийн хэлбэрүүд........................................
24 дүгээр зураг – Фаз хооронд болон фаз, газрын хооронд холбогдсон цэнэг
шавхагчдад зориулсан нийтлэг холболтууд....................................................
А.1 дүгээр зураг – R1/X1 = R1 =0 үеийн Х0/Х1 –д суурилсан, газардлагын к
коэффициент.................................................................................
А.2 дугаар зураг – R1 = 0 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол утгын хувьд
R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал.............................
А.3 дугаар зураг – R1 = 0.5 X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол утгын
хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал...............
А.4 дүгээр зураг – R1 = X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол утгын
хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал..................
А.5 дугаар зураг – R1 = 2 X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол утгын
хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал.................
С.1 дүгээр зураг – Цэнэг шавхагчийн нийтлэг суурилуулалтыг тоймчилсон зураг
................................
С.2 дугаар зураг - Бодит гүйдэл өсөх хугацааны функц болох ялгаврын хүчдэлийн
өсөлт.............................................................................................................................
С.3 дугаар зураг – Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – түргэн хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (эгц фронттой хэт
хүчдэл) болон урьдчилсан тооцоолол (1 дүгээр
сонголт)...............................................
С.4 дүгээр зураг – Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – түргэн хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (эгц фронттой хэт
хүчдэл) болон урьдчилсан тооцоолол (2 дугаар сонголт)..............
С.5 дугаар зураг - Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – удаан хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (налуу фронттой
хэт хүчдэл)....
D.1 дүгээр зураг – Лабораторийн нөхцөлд байгаа шугаман бус, металлын исэлт
резисторын ердийн нэвчих гүйдэл.............................................................................
D.2 дугаар зураг – Ашиглалтын нөхцөлд байгаа цэнэг шавхагчийн ердийн нэвчих
гүйдэл....................................................................................................
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D.3 дугаар зураг – Шугаман бус, металлын исэлт резисторуудын хүчдэл-гүйдлийн
нийтлэг тодорхойломжууд.................................................................
D.4 дүгээр зураг – +20°C температуртай үед хэвийн хэмжээтэй болгосон
хүчдэлийн нийтлэг хамаарал…………………………………………….......
D.5 дугаар зураг – Uc хүчдэлтэй үед хэвийн хэмжээтэй болгосон температурын
нийтлэг хамаарал.....................................................................................
D.6 дугаар зураг – Эсэргүүцлийн нэвчих гүйдлийн өсөлтөөр нийт нэвчих гүйдэлд
нөлөөлөх.......................................................................................................
D.7 дугаар зураг – Хэмжсэн хүчдэл болон нэвчих гүйдэл, тооцоолсон эсэргүүцлийн
ба багтаамжийн гүйдэл (хүчдэл 6.3 кВ, дундаж квадрат утга)...................
D.8 дугаар зураг – Uс хүчдэлтэй үед багтаамжийн гүйдлээр тэнцэтгэсний дараа
үлдсэн гүйдэл.............................................................
D.9 дүгээр зураг – Шугаман бус, металлын исэлт резисторуудын хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжууд болон төрөл бүрийн багтаамжийн эсэргүүцлийг авч үзсэн,
системийн хүчдэлийн гуравдугаар хэлбэлзлийн ялгаатай фазын өнцгүүдийн хувьд
нэвчих гүйдлийн гуравдугаар хэлбэлзлийн дүгнэлтийн алдаа...............
D.10 дугаар зураг – Ажлын “стандарт” хүчдэлийн нөхцөлд шилжүүлэхэд зориулсан
нийтлэг мэдээлэл......................................................................................
D.11 дүгээр зураг – Орчны температурын “стандарт” нөхцөлд шилжүүлэхэд
зориулсан нийтлэг мэдээлэл......................................................................
G.1 дүгээр зураг – Титмийн улмаас ниргэлэг болсон байрлалаас янз бүрийн зайд
(0.0 км) тархах хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэлийн долгионы хэлбэрүүд............
G.2 дугаар зураг – 1 дүгээр тохиолдол: Цахилгаан соронзон шилжилтийн
процессын программын загвар: Твениний эквивалент үүсгүүр, шугам (Z, c), дэд
станцын шин (Z, c) болон дээд хязгаар (CS)..........................................
G.3 дугаар зураг – 2 дугаар тохиолдол: Шугамын Z эсэргүүцлээр дамжих
конденсаторын хүчдэлийн цэнэг: u(t)=2 x Usurge x (1-exp[-t/(ZxC]).......................
G.4 дүгээр зураг – Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загвар............................................................................................................................
G.5 дугаар зураг – Шугам-дэд станцын шинийн уулзвар дээр загварчилсан хэт
хүчдэлийн импульсийн хүчдэл....................................................
G.6 дугаар зураг – Трансформаторт загварчилсан хэт хүчдэлийн импульсийн
хүчдэл..............................................................................................
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G.7 дугаар зураг – Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загвар.............................................................................................................
G.8 дугаар зураг – Шугам-дэд станцын шинийн уулзвар дээр загварчилсан хэт
хүчдэлийн импульсийн хүчдэл....
G.9 дүгээр зураг – Трансформаторт загварчилсан хэт хүчдэлийн импульсийн
хүчдэл...........................
H.1 дүгээр зураг – Таслах, залгах импульсийн ялгаврын хүчдэл (Ua) цэнэг
шавхагчийн хэвийн Ur хүчдэлийн дундаж квадрат утгад харьцах харьцаанаас
хамааралтай, хэвийн кВ тутамд кЖ-аар хэмжигдэх онцлог шинжтэй энерги..........
I.1 дүгээр зураг – IEC 60099-4:2009 стандартад заасны дагуу цэнэг шавхагчийн
шугамын цахилалтыг тооцоолох болон туршихад ашигладаг энгийн хэлхээ.............
I.2 дугаар зураг – Шугамын таслах, залгах гүйдлийн нийтлэг хязгаар дахь
шулуутгасан цэнэг шавхагчийн тэнцэтгэл (420 кВ-ын системд ашигладаг цэнэг
шавхагчийн хэвийн 372 кВ хүчдэлд зориулсан хүчдэлийн утгыг харуулав)........
I.3 дугаар зураг – Шулуутгасан шугамын таслах, залгах нөхцөл болон цэнэг
шавхагчийн тодорхойломжийн график дүрслэл....................................................
I.4 дүгээр зураг – Шугамыг хүчдэлд залгах, дахин хүчдэлд залгахын тулд хүлээн
авах төгсгөл дээрх налуу фронттой хэт хүчдэлийн 2%-ийн хязгаар.............................
I.5 дугаар зураг – Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
тооцооллоор бодсон, 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчийн хүчдэл:
Ups2 болон Ups3 (В x 105) ..................................................
I.6 дугаар зураг – Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
судалгаагаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчийн гүйдэл:
Ips2 болон Ips3 (A)...................................................................................................
I.7 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загварчлалаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчид
хуримтлагдсан цэнэг: Qrs2 болон Qrs3 (Кл)....................................................................
I.8 дугаар зураг – Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загварчлалаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчдын шингээж,
хуримтлагдсан энерги: Ws2 болон Ws3 (Ur хүчдэл кЖ/кВ)..................
I.9 дүгээр зураг – Компьютер загварчлалын хэлхээг автоматаар дахин залгах
нийтлэг шугам..................................................................................................
I.10 дугаар зураг – 480 км урт шугам дагуух, 550 кВ-ын автоматаар дахин
залгагдах нийтлэг таслах, салгах хэт хүчдэлийн хүрээ...................
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I.11 дүгээр зураг – ОУЦТК-ын стандартын шугамын цахилалтад (LD) суурилсан,
цэнэг шавхагчийн хамгаалалтын өөрчлөгдөх харьцаатай цэнэгийн шилжилт
Qrs.......
I.12 дугаар зураг – ОУЦТК-ын стандартын шугамын цахилалтад (LD) суурилсан,
Цэнэг шавхагчийн хамгаалалтын харьцааны өөрчлөлттэй таслах, залгах энерги
Wth........
I.13 дугаар зураг – 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (В x 105).......
I.14 дүгээр зураг – 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)................
I.15 дугаар зураг – 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
цэнэг (Qrs) (Кл)................................................................................................
I.16 дугаар зураг – 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
энерги (Wrs) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)...........................................................................
I.17 дугаар зураг – 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)........
I.18 дугаар зураг – 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)...........
I.19 дүгээр зураг – 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
цэнэг (Qrs) (Кл)..................................................................................................
I.20 дугаар зураг – 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
энерги (Wrs) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)........................................................................................
I.21 дүгээр зураг – 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105).......
I.22 дугаар зураг – 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)..........
I.23 дугаар зураг – 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
цэнэг (Qrs) (Кл).................................................................................................
I.24 дүгээр зураг – 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)...........................................................................
I.25 дугаар зураг – 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)......
I.26 дугаар зураг – 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)..............
I.27 дугаар зураг – 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
цэнэг (Qrs) (Кл)................................................................................................................
I.28 дугаар зураг – 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ).......................................................................................
I.29 дүгээр зураг – 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105).....
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I.30 дугаар зураг – 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)...........
I.31 дүгээр зураг – 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
цэнэг (Qrs) (Кл)................................................................................................................
I.32 дугаар зураг – 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан хуримтлагдсан
энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)......................................................................................
J.1 дүгээр зураг – (SiC) цэнэг шавхагчийн дотор талын багц..................................
1 дүгээр хүснэгт – Механик хамгийн бага хамаарамж (шаазан гэртэй цэнэг
шавхагч)..
2 дугаар хүснэгт – Цэнэг шавхагчийн ангилал............................................
3 дугаар хүснэгт – Янз бүрийн ЦДАШ-д зориулан А коэффициентыг (14 болон 15)р томьёогоор тодорхойлох...................................................
4 дүгээр хүснэгт – Ил дэд станцад зориулсан хамгаалалтын бүсийг (16)-р
томьёогоор тооцоолсон жишээ.......................................................................................
5 дугаар хүснэгт – 77 кВ-ын дамжуулах шугамын гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн (EGLA) аянгын гүйдлийн хүчин чадлыг тооцоолоход
зориулсан нөхцөлийн жишээ.......................................................................................
6 дугаар хүснэгт – (18)-р томьёоны тусгаарлагчийн нэвт цохилтын магадлал......
D.1 дүгээр хүснэгт – Оношлох аргуудын дүгнэлт........................................
D.2 дугаар хүснэгт – Нэвчих гүйдлийг талбай дээр хэмжих аргачлалуудын шинж
чанар.............................................................
E.1 дүгээр хүснэгт – Цэнэг шавхагчийг сонгоход шаардлагатай цэнэг шавхагчийн
өгөгдөл.......................................................................................
F.1 дүгээр хүснэгт – 20 000 А болон 10 000 А цэнэг шавхагчийн xэвийн хүчдэлийн
нэгж тутамд ноогдох ялгаврын хүчдэл.........................................................................
F.2 дугаар хүснэгт – 5 000 А болон 2500 А цэнэг шавхагчийн xэвийн хүчдэлийн
нэгж тутамд авах ялгаврын хүчдэл.........................................................................
G.1 дүгээр хүснэгт – Эгц босоо байдлын fs харьцаа болон Sn эгц босоо байдалд
нөлөөлөх Cs нөлөөлөл.........................................................................................
G.2 дугаар хүснэгт – Нийцлийн тэсвэрлэх Ucw хүчдэлийн өөрчлөлт.......................
H.1 дүгээр хүснэгт – Таслах, залгах импульсийн ялгаврын хүчдэлийн туршилтад
зориулсан оргил гүйдлийн утгууд.............................................................................
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H.2 дугаар хүснэгт – 20 000 А болон 10 000 А-ийн цэнэг шавхагчид хийх шугамын
цахилалтын туршилтад зориулсан параметрүүд.....................................................
H.3 дугаар хүснэгт – IEC 60099-4:2009 болон IEC6099-4:2014 стандартын дагуух
системийн ангиллыг харьцуулах нь.....................................................................
I.1 дүгээр хүснэгт – Цэнэг шавхагчийн таслах, залгах (Ups хүчдэлийг Ips гүйдэлтэй
харьцуулах) нийтлэг тодорхойломж..........................................................................
I.2 дугаар хүснэгт – Нэг болон багц дамжуулагчтай ердийн шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл (ZS).........................................................................
I.3 дугаар хүснэгт – IEC 60099-4:2009 стандартын шугамын цахилалтын ангийн
туршилтуудаар зөвлөсөн шугамын параметрүүд............................
I.4 дүгээр хүснэгт – Системийн янз бүрийн хүчдэл болон цэнэг шавхагчийн
зэрэглэлд зориулан IEC 60099-4:2009 стандартад заасан, шугамын цахилалтын
туршилтын параметрүүдээс авсан шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл болон таамаглаж буй хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл.....................
I.5 дугаар хүснэгт – ЦСШП-ын загварчлалаар тооцоолсон утгатай, хялбарчилсан
аргаар тооцоолсон цэнэг болон энергийн харьцуулалт – ЦСШП-ын загварчлал
болон хялбарчилсан аргад зориулан I.4 дүгээр хүснэгтээс авсан суурь
параметрүүд.......................................................
I.6 дугаар хүснэгт – ЦСШП-ын загварчлалаар тооцоолсон утгатай, хялбарчилсан
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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ
Ангилалтын код
Цэнэг шавхагч –
5 дугаар хэсэг: Сонгох болон хэрэглэх талаар
зөвлөмж
Surge arresters –
Part 5: Selection and application recommendations

MNS IEC 60099-5:2020

IEC 60099-5:2018
Edition 3.0, 2018-01

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ...
дугаар тогтоолоор батлав.
Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ
IEC 60099 стандартын энэ хэсэгт 1 кВоос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, гурван
фазын системүүдэд хэрэглэх цэнэг
шавхагчийг сонгох болон хэрэглэх
талаар мэдээлэл, арга зүйн удирдамж
болон зөвлөмжийг санал болгосон.
Энэ
стандартыг
IEC
60099-4
стандартад тодорхойлсон завсаргүй
цэнэг шавхагч (металлын исэлт), IEC
60099-6 стандартад тодорхойлсон
хэвийн 52 кВ болон түүнээс бага
хүчдэлтэй, цуваа болон зэрэгцээ
завсартай бүтцийн аль алиныг
багтаасан цэнэг шавхагч, IEC 60099-8
стандартад тодорхойлсон
ЦДАШ
болон түгээх шугамд зориулсан, гадна
талдаа цуваа завсартай, цэнэг
шавхагчдад
(металлын
исэлт)
хэрэглэнэ. J хавсралтад хуучин
загварын, завсартай (SiC) цэнэг

1 Scope
This part of IEC 60099 provides information,
guidance, and recommendations for the
selection and application of surge arresters to
be used in three-phase systems with nominal
voltages above 1 kV. It applies to gapless
metal-oxide surge arresters as defined in IEC
60099-4, to surge arresters containing both
series and parallel gapped structure - rated
52 kV and less as defined in IEC 60099-6 and
metal-oxide surge arresters with external
series gap for overhead transmission and
distribution lines (EGLA) as defined in IEC
60099-8. In Annex J, some aspects regarding
the old type of SiC gapped arresters are
discussed.
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шавхагчдад хамаарах зарим асуудлыг
оруулсан.
Ихэнх хэрэглэгч цэнэг шавхагчийн
төрөл, зэрэглэлийг сонгохдоо ихээхэн
анхаардаг гол параметр нь цэнэг
шавхагчийн ялгаврын хүчдэл юм.
Ердийн
хамгийн
их
ялгаврын
хүчдэлүүдийг F хавсралтад бичсэн.
Гэхдээ зарим систем эсвэл зарим
улсын
хувьд
системийн
найдваржилтын шаардлага болон
загвар нь хангалттай нийтлэг байж
болох
учраас
энэ
стандартын
зөвлөмж цэнэг шавхагчийн цөөн
төрлийн
тодорхойлолтод
чиглэх
боломжтой. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч
аливаа шинэ суурилуулалтад энд
танилцуулсан бүх процессыг хэрэглэх
шаардлагагүй
бөгөөд
өмнөх
туршлагын
үр
дүн
болсон
тодорхойломжуудын
сонголтыг
үргэлжлүүлэх боломжтой.
Н болон I хавсралтад шугамын
цахилалтын хуучин ангилал болон
цэнэгийн шинэ ангиллын хоорондын
харьцуулалт, тооцооллыг оруулсан.
2 Норматив эшлэл
Дараах баримт бичгүүдийн бүх
агуулга эсвэл зарим хэсэг нь энэ
баримт
бичгийн
шаардлагуудыг
үндэслэх байдлаар энэхүү бичвэрийн
эшлэл болгосон. Огноо товлосон
эшлэлд зөвхөн дурдсан нийтлэлийг
хэрэглэнэ. Огноо товлоогүй эшлэлд
иш татсан тухайн баримт бичгийн
(аливаа
нэмэлт
өөрчлөлтийг
оруулсан)
хамгийн
сүүлийн
нийтлэлийг хэрэглэнэ.

Surge arrester residual voltage is a major
parameter of which most users have paid a
lot of attention to when selecting the type and
rating. The typical maximum residual
voltages are given in Annex F. It is likely,
however, that for some systems, or in some
countries, the system reliability requirements
and design are sufficiently uniform, so that
the recommendations of the present
standard may lead to the definition of narrow
ranges of arresters. The user of surge
arresters will, in that case, not be required to
apply the whole process introduced here to
any new installation and the selection of
characteristics resulting from prior practice
may be continued.

Annexes H and I present comparisons and
calculations between old line discharge
classification and new charge classification.
2 Normative references
The following documents are referred to in
the text in such a way that some or all of
their content constitutes requirements of this
document. For dated references, only the
edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the
referenced document (including any
amendments) applies.
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IEC
60071-1:2006,
Тусгаарлагын
нийцэл
–
1
дүгээр
хэсэг:
Тодорхойлолт, зарчим болон дүрэм
IEC 60071-1:2006/Нэмэлт өөрчлөлт
1:2010
IEC
60071-2:1996,
Тусгаарлагын
нийцэл – 2 дугаар хэсэг: Хэрэглэх
талаар гарын авлага
IEC TR 60071-4, Тусгаарлагын нийцэл
– 4 дүгээр хэсэг: Тусгаарлагын нийцэл
болон цахилгаан шугам сүлжээний
загвар гаргахыг тооцоолох заавар
IEC 60099-4:2009, Цэнэг шавхагч – 4
дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн
системд зориулсан завсаргүй цэнэг
шавхагч (металлын исэлт)
IEC 60099-6:2002, Цэнэг шавхагч – 6
дугаар хэсэг: 52 кВ болон түүнээс бага
хэвийн хүчдэлтэй, цуваа болон
зэрэгцээ завсартай бүтцийн аль
алиныг агуулсан цэнэг шавхагч
IEC 60099-8:2011, Цэнэг шавхагч – 8
дугаар хэсэг: 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй,
хувьсах гүйдлийн системийн ЦДАШ
болон түгээх шугамд зориулсан гадна
талдаа цуваа завсартай (EGLA) цэнэг
шавхагч
IEC 60507, Хувьсах гүйдлийн системд
хэрэглэх өндөр хүчдэлийн керамик
болон
шилэн
тусгаарлагчдад
зохиомол бохирдлын туршилт хийх
IEC/TS 60815-1:2008, Бохирдолтой
нөхцөлд хэрэглэх зориулалттай өндөр
хүчдэлийн тусгаарлагчдад хэмжээс
болон сонголт хийх – 1 дүгээр хэсэг:
Тодорхойлолт,
мэдээлэл
болон
ерөнхий зарчим

IEC 60071-1:2006, Insulation co-ordination Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60071-1:2006/AMD1:2010
IEC 60071-2:1996, Insulation coordinationPart 2: Application guide
IEC TR 60071-4, Insulation coordination –
Part 4: Computational guide to insulation coordination and modelling of electrical
networks
IEC 60099-4:2009, Surge arresters – Part 4:
Metal-oxide surge arresters without gaps for
a.c. systems
IEC 60099-6:2002, Surge arresters - Part 6:
Surge arresters containing both series and
parallel gapped structures - Rated 52 kV and
less
IEC 60099-8:2011, Surge arresters - Part 8:
Metal-oxide surge arresters with external
series gap (EGLA) for overhead transmission
and distribution lines of a.c. systems above 1
kV
IEC 60507, Artificial pollution tests on highvoltage ceramic and glass insulators to be
used on a.c. systems
IEC/TS 60815-1:2008, Selection and
dimensioning of high-voltage insulators
intended for use in polluted conditions - Part
1: Definitions, information and general
principles
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IEC 62271-200, Өндөр хүчдэлийн
хуваарилах
байгууламж
болон
удирдлагын механизм – 200 дугаар
хэсэг: 52 кВ хүртэл болон 52 кВ-ыг
оруулсан, 1 кВ болон түүнээс дээш
хэвийн хүчдэлд зориулсан металл
хаалттай,
хувьсах
гүйдлийн
хуваарилах
байгууламж
болон
удирдлагын механизм
IEC 62271-203, Өндөр хүчдэлийн
хуваарилах
байгууламж
болон
удирдлагын механизм – 203 дугаар
хэсэг: 52 кВ-оос дээш хэвийн хүчдэлд
зориулсан
хийн
тусгаарлагатай,
металл
хаалттай
хуваарилах
байгууламж
болон
удирдлагын
механизм
3.Нэр томьёо, тодорхойлолт
Энэ баримт бичгийн шаардлагад
дараах
нэр
томьёо
болон
тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.
Стандартчилалд
хэрэглэх
нэр
томьёоны мэдээллийн санг ОУСБ
болон ОУЦТК нь дараах вебсайтуудад
байршуулдаг. Үүнд:
• ОУЦТК-ын
Электропедия:
http://www.electropedia.org/
сайтаас үзэх боломжтой.
• ОУСБ-ын
онлайн
хуудас:
http://www.iso.org/obp сайтаас
үзэх боломжтой.

IEC 62271-200, High-voltage switchgear and
controlgear - Part 200: AC metal-enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV

Тайлбар: Дараах нэр томьёог стандарт
тодорхойлолтод аль болохуйц ойролцоо
байхаар авсан хэдий ч бусад IEC стандартын
тодорхойлолтын эшлэлтэй бүх тохиолдолд яг
таарахгүй болно.

NOTE: These terms follow standard definitions as
close as possible, but are not in all cases exact
citations of definitions in other IEC standards.

3.1
бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг шавхагч

3.1
arrester-dead-front
arrester

IEC 62271-203, High-voltage switchgear and
controlgear - Part 203: Gas- insulated metalenclosed switchgear for rated voltages above
52 kV

3. Terms and definitions
For the purposes of this document, the
following terms definitions apply.
ISO and IEC maintain terminological
databases for use in standardization at the
following addresses:
•

IEC
Electropedia:
available
http://www.electropedia.org/

•

ISO Online browsing platform:
available at http://www.iso.org/obp

type,

at

dead-front
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газар доор болон суурин дээр
угсарсан түгээлтийн тоног төхөөрөмж
болон хэлхээг хамгаалахын тулд
хаалт дотор угсрах зориулалттай,
системийн
тусгаарлага
болон
газардуулгын
дамжуулах
экран
болдог бүрхүүлтэй гэрт угсарсан цэнэг
шавхагч

arrester assembled in a shielded housing
providing system insulation and conductive
earth shield, intended to be installed in an
enclosure for the protection of underground
and pad mounted distribution equipment and
circuits

1 дүгээр тайлбар: Ихэнх бүрхүүлтэй гэртэй
цэнэг шавхагч нь ачаалал таслуурын цэнэг
шавхагчид байдаг.
2 дугаар тайлбар: Бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг
шавхагчийг АНУ-д түгээмэл хэрэглэнэ.

Note 1 to entry: Most dead-front arresters are loadbreak arresters.

3.2
цэнэг шавхагчийн салгуур
цэнэг шавхагч эвдэрсэн тохиолдолд
цэнэг шавхагчийг системээс салгах,
системд тасралтгүй алдаа гарахаас
сэргийлэх, цэнэг шавхагч эвдэрсэн
шинж тэмдгийг харагдахаар заах
төхөөрөмж

3.2
arrester disconnector
device for disconnecting an arrester from the
system in the event of arrester failure, to
prevent a persistent fault on the system and
to give visible indication of the failed arrester

1 дүгээр тайлбар: Цэнэг шавхагчийг салгах
явцад цэнэг шавхагчаар гүйх гэмтлийн үеийн
гүйдлийг салгах нь салгуурын үүрэг биш юм.

3.3
шингэн дотор ажиллах цэнэг
шавхагч
тусгаарлах
шингэнд
дүрж
ажиллуулахаар
бүтээсэн
цэнэг
шавхагч
3.4
салдаг төрлийн цэнэг шавхагч,
салдаг цэнэг шавхагч
түгээлтийн тоног төхөөрөмж болон
системийг хамгаалахын тулд хаалт
дотор суурилуулах зориулалттай,
системийн тусгаарлага болж чадах,
тусгаарласан эсвэл экрантай гэрт
угсарсан цэнэг шавхагч

Note 2 to entry: The use of dead-front arresters is
common in the USA.

Note 1 to entry: Clearing of the fault current through
the arrester during disconnection generally is not a
function of the device.

3.3
arrester – liquid-immersed type
arrester designed to be immersed in an
insulating liquid
3.4
arrester – separable type, separable
arrester
arrester assembled in an insulated or
screened
housing
providing
system
insulation, intended to be installed in an
enclosure for the protection of distribution
equipment and systems.
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1 дүгээр тайлбар: Цахилгааны холболтыг
гулсах контактаар эсвэл эрэг шурагтай
төхөөрөмжөөр хийсэн байж болно. Гэхдээ
салдаг бүх цэнэг шавхагч нь тэжээлээс
салгадаг цэнэг шавхагч байдаг.
2 дугаар тайлбар: Салдаг цэнэг шавхагчийг
Европт түгээмэл хэрэглэдэг.

Note 1 to entry: Electrical connection may be made by
sliding contact or by bolted devices: however, all
separable arresters are dead-break arresters.

3.5
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилтын зэрэг
BFOR
жил болон 100 км тутамд ерөнхийд нь
тооцсон, тулгуурт аянга бууснаас
үүсэх
нэвт
цохилтын
тооноос
хамаарсан ЦДАШ эсвэл системийн
тодорхойломжууд
3.6
мурийлтын момент
цэнэг шавхагчийн гэрт хөндлөн
чиглэлд үйлчлэх хүч бөгөөд цэнэг
шавхагчийн
гэрийг
суурилуулсан
суурь (фланцын доод түвшин) болон
хүчний үйлчлэх цэгийн хоорондын
босоо
чиглэлийн
зайгаар
үржүүлсэнтэй тэнцүү байна
3.7
цэнэг
шавхагчийн
тасралтгүй
гүйдэл
тасралтгүй ажлын хүчдэлд залгасан
үед цэнэг шавхагчаар гүйх гүйдэл

3.5
back flashover rate
BFOR

1 дүгээр тайлбар: Эсэргүүцэл болон
багтаамжийн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэх
тасралтгүй
гүйдэл
нь
температур,
санамсаргүй багтаамжийн эсэргүүцэл болон
гадаад
орчны
бохирдлын
нөлөөгөөр
өөрчлөгдөж болно. Тиймээс туршилтын
загварын тасралтгүй гүйдэл нь иж бүрэн цэнэг
шавхагчийн тасралтгүй гүйдэлтэй адилгүй
байх боломжтой.

Note 1 to entry: The continuous current, which
consists of a resistive and a capacitive component,
may vary with temperature, stray capacitance and
external pollution effects. The continuous current of a
test sample may, therefore, not be the same as the
continuous current of a complete arrester.

Note 2 to entry: The use of separable arresters is
common in Europe.

characteristics of an overhead line or system
with respect to the number of back flashovers
typically given per 100 km and year.

3.6
bending moment
horizontal force acting on the arrester
housing multiplied by the vertical distance
between the mounting base (lower level of
the flange) of the arrester housing and the
point of application of the force

3.7
continuous current of an arrester
current flowing through the arrester when
energized at the continuous operating
voltage
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2 дугаар тайлбар: Харьцуулах зорилгоор
тасралтгүй гүйдлийг оргил утга эсвэл
квадратуудын дунджийн аль нэгээр нь
илэрхийлдэг.

Note 2 to entry: The continuous current is, for
comparison purposes, expressed either by Its r.m.s. or
peak value.

3.8
цэнэг
шавхагчийн
тасралтгүй
ажлын хүчдэл, Uc
IEC
60099-4
болон
60099-6
стандартын дагуу цэнэг шавхагчийн
гаргалгуудын хооронд тасралтгүй өгөх
боломжтой,
чадал-давтамжийн
хүчдэлийн квадратуудын дунджаар
тодорхойлсон, зөвшөөрөгдөх утга
3.9
тэжээлээс салгадаг цэнэг шавхагч
зөвхөн хэлхээний хүчдэлийг тасласан
үед хэлхээнээс салгах болон холбох
боломжтой цэнэг шавхагч
3.10
цэнэг
шавхагчийн
цахилалтын
гүйдэл
цэнэг шавхагчаар гүйх импульсийн
гүйдэл
3.11
нуман цахилалт
гүйдлийн шилжилт болон хүчдэлийн
уналт агуулсан цахилгаан механик
хүчний
нөлөөгөөр
тусгаарлагын
эвдрэлтэй хавсрах үзэгдэл

3.8
continuous operating voltage of an
arrester Uc
designated permissible r.m.s. value of powerfrequency voltage that may be applied
continuously between the arrester terminals
in accordance with IEC 60099-4 and 600996

1 дүгээр тайлбар: Энэ нэр томьёог хатуу,
шингэн, хийн болон эдгээрийн холимог
бүтэцтэй тусгаарлагчид цахилгааны гэмтэл
гарахад хэрэглэнэ.
2 дугаар тайлбар: Хатуу тусгаарлагчид үүсэх
нуман цахилалт нь цахилгаан бат бөх чанарыг
бүрмөсөн алдагдуулна. Шингэн болон хийн
тусгаарлагчид цахилгаан бат бөх чанар
зөвхөн түр хугацаанд алдагдаж болно.

Note 1 to entry: The term applies to electrical
breakdowns in solid, liquid and gaseous dielectric, and
combinations of these.

3.12

3.9
dead-break arrester
arrester which can be connected and
disconnected from the circuit only when the
circuit is de-energized
3.10
discharge current of an arrester
impulse current which flows through the
arrester
3.11
disruptive discharge
phenomenon associated with the failure of
insulation under electric stress, which include
a collapse of voltage and the passage of
current

Note 2 to entry: A disruptive discharge in a solid
dielectric produces permanent loss of electric
strength. In a liquid or gaseous dielectric, the loss may
be only temporary.

3.12
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гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагч (EGLA)
3.57-д тодорхойлсон цуврал хувьсах
эсэргүүцлийн нэгдлийн хэсэгтэй цуваа
холбогдсон, гадна талдаа очит
завсартай бүтээсэн, тусгаарлагчийн
иж бүрдлийг зөвхөн аянгаас үүссэн эгц
фронттой хэт хүчдэлээс хамгаалах
шугамын цэнэг шавхагч

externally gapped line arresters
EGLA
a line surge arrester designed with an
external spark gap in series with a SVU part,
defined in 3.57, to protect the insulator
assembly from lightning caused fast-front
overvoltages only

1 дүгээр тайлбар: Цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
шугамд гарч болох саатал болон таслах,
залгахаас үүсэх налуу фронттой хэт
хүчдэлийн хамгийн муу тохиолдол, гүйдлийн
давтамжийн хэт хүчдэлээс гадна талын цуваа
завсрын очит цахилалтын түвшнийг цэнэг
шавхагчийг тусгаарлах
түвшин хүртэл
нэмэгдүүлснээр хэт хүчдэлээс хамгаална.

Note 1 to entry: This is accomplished by raising the
sparkover level of the external series gap to a level
that isolates the arrester from power frequency
overvoltages and from the worst case slow-front
overvoltages due to switching and fault events
expected on the line to which it is applied.

3.13
эгц фронттой хэт хүчдэл, (FFO)
оргил утга хүртэлх хугацаа нь 0.1
микросекундээс
20
микросекунд
хүртэл, сүүлний үргэлжлэх хугацаа нь
300 микросекундээс бага, ихэнхдээ
нэг чиглэлтэй шилжилтийн хэт хүчдэл
3.14
алдаа заагч
цэнэг шавхагч эвдэрснийг заах
зориулалттай төхөөрөмж бөгөөд энэ
төхөөрөмж нь цэнэг шавхагчийг
системээс салгахгүй
3.15
нэвт цохилт
хатуу гадаргуу дээгүүрх
нуман
цахилалт
3.16
нэвт цохилтын зэрэг (FOR)
жил болон 100 км тутамд ерөнхийд нь
тооцсон нэвт цохилтын нийт тооноос
хамаарсан ЦДАШ болон системийн
тодорхойломжууд

3.13
fast-front overvoltage FFO
transient overvoltage usually unidirectional,
with time to peak between 0.1 µs to 20 µs,
and tail duration < 300 µs

3.14
fault indicator
device intended to provide an indication that
the arrester is faulty and which does not
disconnect the arrester from the system
3.15
flashover
disruptive discharge over a solid surface
3.16
flashover rate FOR
characteristics of an overhead line or system
with respect to total number of flashovers
typically given per 100 km and year
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3.17
дагалдах гүйдэл
үүсгүүрийн
оронд
гүйдлийн
давтамжийн хүчдэлтэй, гадна талдаа
завсартай шугамын цэнэг шавхагчаар
дамжих импульсийг шууд дагалдах
гүйдэл
1 дүгээр тайлбар: Гадна талын цуваа завсар
нь цуврал хувьсах эсэргүүцлийн бохирдсон
нэгдлийн хэсгийн дээр үүсэх гадна талын
нэвчих гүйдэл, мөн шугаман бус, металлын
исэлт резистораар гүйх дотоод эсэргүүцлийн
гүйдлийн улмаас үүсэх дагалдах гүйдлийг
тасалдуулах чадвартай байх шаардлагатай.
Энэ нь чийгтэй болон бохирдсон нөхцөлд
завсрыг дахин битүүмжлэх үзүүлэлтээр
танилцуулсан (EGLA) цэнэг шавхагчийн
бохирдсон нөхцөлд ажиллах үзүүлэлт болно.
Энэ
үзүүлэлтийг
дагалдах
гүйдлийг
тасалдуулах туршилтаар баталгаажуулна.

3.18
цэнэг шавхагчийн дагалдах гүйдэл
цахилалтын гүйдлийн шилжилтийн
дараа
цэнэг
шавхагчаар
гүйх,
холбосон эрчим хүчний үүсгүүрийн
гүйдэл
3.19
хийн
тусгаарлагатай
металл
хаалттай цэнэг шавхагч, (GIS-цэнэг
шавхагч)
хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжид хэрэглэдэг, агаараас
бусад хийгээр дүүргэсэн, аливаа
нэгтгэсэн цуврал эсвэл зэрэгцээ очит
завсаргүй,
хийн
тусгаарлагатай
металл хаалттай, (металлын исэлт)
цэнэг шавхагч
1 дүгээр тайлбар: Хийн даралт ерөнхийдөө 1
бар = 105 Паскалиас их байдаг.

3.20
зэрэглэлийн гүйдэл

3.17
follow current
the current immediately following an impulse
through an EGLA with the power frequency
voltage as the source

Note 1 to entry: The external series gap shall be able
to interrupt follow current due to external leakage
current on a polluted SVU as well as due to internal
resistive current through the non-linear metal oxide
resistors: that is, the performance of the EGLA under
polluted conditions is introduced by the gap resealing
performance under wet and polluted condition, and it
is verified by the follow current interruption test.

3.18
follow current of an arrester
the current from the connected power source
which flows through an arrester following the
passage of discharge current
3.19
gas-insulated metal enclosed surge
arrester
GIS-arrester
gas-insulated metal-enclosed metal-oxide
surge arrester without any integrated series
or parallel spark gaps, filled with gas other
than air and used in gas-insulated
switchgears

Note 1 to entry: The gas pressure is normally higher
than 1 bar = 105 Рa.

3.20
grading current
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гүйдлийн давтамжийн хүчдэл өгсөн
үед цэнэг шавхагчаар гүйх гүйдэл
3.21
цэнэг шавхагчийн зэрэглэлийн
цагариг
цэнэг шавхагчийн дагуух хүчдэл
түгээлтийн цахилгаан-статик шинж
чанарыг
өөрчлөхийн
тулд
суурилуулсан,
ихэнхдээ
дугуй
хэлбэртэй металл хэсэг
3.22
гүйдлийн их импульс
цэнэг
шавхагчийн
IEC
60099
цувралын янз бүрийн стандартад бага
зэрэг ялгаатай байдаг тодорхойлолт
бөгөөд энэ стандартын эшлэлээр
давтагдана.
IEC 60099-4, IEC 60099-6 болон IEC
60099-9 стандартад заасан: 4/10
импульсийн хэлбэртэй цахилалтын
гүйдлийн оргил утгыг аянгын шууд
ниргэлэг буух цэнэг шавхагчийн
тогтвортой
байдлын
туршилтад
хэрэглэдэг.
IEC 60099-8 стандартад заасан: 4/10
эсвэл 2/20 импульсийн хэлбэртэй
цахилалтын гүйдлийн оргил утгыг
аянгын
онцлог
тохиолдлуудын
нөхцөлд цуврал хувьсах эсэргүүцлийн
нэгдлийн
тэсвэрлэх
чадварын
туршилтад хэрэглэнэ.
3.23
тоног
төхөөрөмжийн
хамгийн
өндөр хүчдэл, Um
тоног
төхөөрөмжийн
холбогдох
стандартуудад
хамаарах
энэ
хүчдэлээр тухайн тоног төхөөрөмжийн
тусгаарлага
болон
бусад

current flowing through the arrester while a
power frequency voltage is applied
3.21
grading ring of an arrester
metal part, usually circular in shape, mounted
to modify electro-statically the voltage
distribution along the arrester

3.22
high current impulse
slightly different definitions are used in
different IEC 60099 arrester standards; they
are repeated here for reference:

IEC 60099-4, IEC 60099-6 & IEC 60099-9:
peak value of discharge current having a 4/10
impulse shape which is used to test the
stability of the arrester on direct lightning
strokes

IEC 60099-8: peak value of discharge current
having a 4/10 or 2/20 impulse shape, which
is used to test the withstand capability of the
SVU on extreme lightning occasions

3.23
highest voltage for equipment
Um
highest value of the phase-to-phase voltage
(r.m.s. value) for which the equipment is
designed in respect of its insulation as well as
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тодорхойломжийг тооцон бүтээдэг, other characteristics which relate to this
фаз хоорондын хүчдэлийн хамгийн voltage in the relevant equipment standards
өндөр утга (дундаж квадрат утга)
1 дүгээр тайлбар: Тоног төхөөрөмжийг
тодорхойлдог
холбогдох
хорооноос
ашиглалтын хэвийн нөхцөлд энэ хүчдэлийг
тоног төхөөрөмжид тасралтгүй өгч болохыг
заасан.

Note 1 to entry: Under normal service conditions
specified by the relevant apparatus committee this
voltage can be applied continuously to the equipment.

3.24
системийн хамгийн өндөр хүчдэл,
Us
системийн аливаа цэгт, ямар ч
хугацаанд үйл ажиллагааны хэвийн
нөхцөлд үүсдэг, фаз хоорондын
ажлын хүчдэлийн (дундаж квадрат
утга) хамгийн өндөр утга
3.25
IEC 60099-6 стандартад заасан эгц
фронтын хамгаалалтын түвшинд
нийцүүлэн
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
импульсийн
хамгаалалтын түвшин
In гүйдэлтэй үеийн долгионы фронттой
импульсийн очит цахилалтын хүчдэл
эсвэл огцом өсөлттэй гүйдлийн
ялгаврын хүчдэлийн аль нэгнийх нь
хамгийн өндөр утга
3.26
IEC 60099-6 стандартад заасан
аянгын
стандарт
импульсийн
хамгаалах
түвшинд
нийцүүлэн
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
импульсийн хамгаалалтын түвшин
In гүйдэлтэй үед аянгын 1.2/50
импульсийн очит цахилалтын хүчдэл
эсвэл цахилалтын нэрлэсэн гүйдэлтэй
үеийн ялгаврын хүчдэлийн хамгийн
өндөр утга

3.24
highest voltage of a system
Us
highest value of the phase-to-phase
operating voltage (r.m.s. value) which occurs
under normal operating conditions at any
time and at any point in the system
3.25
impulse protective levels of an arrester
tested in accordance with IEC 60099-6 fast- front protective level

highest of either the steep current residual
voltage or the front-of-wave impulse
sparkover voltage at In

3.26
impulse protective levels of an arrester
tested in accordance with IEC 60099-6standard lightning impulse protective
level
highest of the residual voltage at nominal
discharge current or 1,2/50 lightning impulse
sparkover voltage at In
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3.27
IEC 60099-6 стандартад заасан
таслах,
залгах
импульсээс
хамгаалах
түвшинд
нийцүүлэн
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
импульсийн хамгаалалтын түвшин
таслах, залгах импульсийн очит
цахилалтын заасан хүчдэл эсвэл
таслах, залгах тодорхойлсон гүйдэлд
зориулсан
ялгаврын
хүчдэлийн
хамгийн их утгын аль нэг нь
3.28
импульс
максимум утга хүртлээ мэдэгдэхүйц
хэлбэлзэлгүй түргэн хугацаанд өсөөд,
тэг хүртэл арай удаан буурахдаа
хэрэв байгаа бол сөрөг туйлшралын
бага зэрэг хазайх утгатай, хүчдэл
эсвэл гүйдлийн нэг чиглэлтэй долгион

3.27
impulse protective levels of an arrester
tested in accordance with IEC 60099-6switching impulse protective level

1 дүгээр тайлбар: Хүчдэл эсвэл гүйдлийн
импульсийг тодорхойлох параметрүүд нь
туйлшрал, оргил утга, импульс өсөх хугацаа
болон
сүүлний
хагас
хүртэл
утгыг
тодорхойлох хугацаа юм.

Note 1 to entry: The parameters which define a voltage
or current impulse are polarity, peak value, front time
and time to half-value on the tail.

3.29
хугацаанаас хамаарах хүчдэлийн
очит
цахилалтын
импульсийн
муруй
хүчдэлийн
очит
цахилалтын
импульсийг очит цахилалт хүртэл
хугацаанд хамааруулах муруй
3.30
тусгаарлагын нийцэл
хамгаалах ба урьдчилан сэргийлэх
боломжтой
төхөөрөмжүүдийн
тодорхойломжууд болон ашиглалтын
орчныг
тооцсон,
тухайн
тоног
төхөөрөмжийн зориулалтын системд
үүсэж болох хэт хүчдэл, ажлын

3.29
impulse sparkover voltage-time curve

highest of either the maximum residual
voltage for the specified switching current or
the specified switching impulse sparkover
voltage
3.28
impulse
unidirectional wave of voltage or current
which, without appreciable oscillations, rises
rapidly to a maximum value and falls, usually
less rapidly, to zero with small, if any,
excursions of opposite polarity

curve which relates the impulse sparkover of
the voltage to the time to sparkover
3.30
insulation coordination
selection of the dielectric strength of
equipment in relation to the operating
voltages and overvoltages which can appear
on the system for which the equipment is
intended and taking into account the service
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хүчдэлд
хамаарах
тоног
төхөөрөмжийн диэлектрик бат бөх
чанарын сонголт
3.31
аянгын гүйдлийн импульс
импульс өсөх бодит хугацаа нь 7
микросекундээс
9
микросекунд
хүртэл, сүүлний хагас хүртэл утгыг
тодорхойлох
хугацаа
нь
18
микросекундээс
22
микросекунд
хүртэл
хэмжсэн
утгатай,
тоног
төхөөрөмжийн
тохируулгын
хязгаартай 8/20 гүйдлийн импульс

environment and the characteristics of the
available preventing and protective devices

1 дүгээр тайлбар: Сүүлний хагас хүртэл утгыг
тодорхойлох хугацаа асуудалгүй бөгөөд
ялгаврын хүчдэлийн загварын төрлийг
тодорхойлох туршилтын явцад ямар ч
хүлцэлтэй (IEC 60099-4:2014 стандартын
8.3.3-ыг үзнэ үү) байж болно.

Note 1 to entry: The time to half-value on the tail is not
critical and may nave any tolerance during the residual
voltage type tests (see IEC 60099-4:2014. 8.3.3).

3.32
аянгын [эсвэл таслах, залгах]
импульсийн хамгаалалтын түвшин
Upl (LIPL) (эсвэл Ups(SIPL))
тодорхой нөхцөлд аянгын [эсвэл
таслах, залгах] импульсээр туршсан
цэнэг шавхагчийн гаргалгууд дээрх
хамгийн их оргил хүчдэл
3.33
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх
хүчдэл, (LIWV)
тоног төхөөрөмж эсвэл тусгаарлагын
хэлбэрийн
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх стандарт хэвийн хүчдэл
3.34
шугамын цэнэг шавхагч
(LSA)
аянгын
хэт
хүчдэлийн
туршид
тусгаарлага нэвт цохигдох эрсдэлийг
бууруулахын тулд цахилгаан эрчим

3.32
lightning
[or
switching]
impulse
protective level
Upl (LIPL) (or Ups(SIPL))
maximum peak voltage on the terminals of a
surge arrester subjected to lightning [or
switching] impulses under specific conditions

3.31
lightning current impulse
8/20 current impulse with limits on the
adjustment of equipment such that the
measured values are from 7 µs to 9 µs for the
virtual front time and from 18 µs to 22 µs for
the time to half-value on the tail

3.33
lightning impulse withstand voltage
LIWV
standard rated lightning impulse withstand
voltage of an equipment or insulation
configuration
3.34
line surge arresters
LSA
type of arrester that is applied to overhead
lines of power systems to reduce the risk of
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хүчний системийн ЦДАШ-д тавьдаг insulator
flashover
цэнэг шавхагчийн төрөл
overvoltages

during

lightning

1 дүгээр тайлбар: Таслах, залгах хэт
хүчдэлийн импульс зэрэг шилжилтийн бусад
төрлийн
үйл
явцаас
тусгаарлагчийг
хамгаалахад шугамын цэнэг шавхагчийг
ерөнхийдөө хэрэглэхгүй болно.

Note 1 to entry: This is not generally used to protect
the insulator from other types of transients such as
switching surges.

3.35
ачаалал таслах цэнэг шавхагч
хэлхээг хүчдэлтэй үед залгах болон
салгах боломжтой цэнэг шавхагч
3.36
дунджаар таслах ачаалал
(MBL)
шаазан эсвэл цутгамал резин гэртэй
цэнэг
шавхагчид
зориулан
туршилтаар тодорхойлсон дундаж
таслах ачаалал
3.37
завсартай бүтэцтэй цэнэг шавхагч
(металлын исэлт)
дотор талдаа аливаа цуваа эсвэл
шунтлэгч очит завсартай, цуваа
болон/эсвэл
зэрэгцээ
холбосон
шугаман
бус,
металлын
исэлт
резисторуудтай цэнэг шавхагч
3.38
цэнэг
шавхагчийн
цахилалтын
нэрлэсэн гүйдэл In
lEC 60099-4, 60099-6 болон 60099-8
стандартад заасан цэнэг шавхагчийг
ангилахад
ашигладаг,
аянгын
гүйдлийн импульсийн оргил утга
3.39
системийн нэрлэсэн хүчдэл Un
системийг тодорхойлоход ашигладаг
хүчдэлийн тохиромжтой, ойролцоо
утга
3.40

3.35
load-break arrester
arrester which can be connected and
disconnected when the circuit is energized
3.36
mean breaking load
MBL
average breaking load for porcelain or cast
resin-housed arresters determined from tests

3.37
metal-oxide surge arrester with gapped
structures
arrester having non-linear metal oxide
resistors connected in series and/or in
parallel with any internal series or shunt
spark gaps
3.38
nominal discharge current of an arrester
In
peak value of lightning current impulse which
is used to classify an arrester in lEC 600994, 60099-6, and 60099-8
3.39
nominal voltage of a system Un
suitable approximate value of voltage used to
identify a system
3.40
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шугамын завсаргүй цэнэг шавхагч
(NGLA)
эгц фронттой хэт хүчдэлээс үүссэн
аянгаас шугамын тусгаарлагын иж
бүрдлийг хамгаалах, гадна талын
аливаа завсартай бүтэцгүй бүтээсэн
шугамын цэнэг шавхагч

non gapped line arresters
NGLA
line surge arrester designed without any
external gapped structures to protect the line
insulator assembly from lightning caused
fast-front overvoltages

1 дүгээр тайлбар: Хэрэв (NGLA)-ийг сонгосон
бол шугамын тусгаарлагчдыг таслах, залгах
хэт хүчдэлийн импульсээс мөн хамгаалж
болно.
2 дугаар тайлбар: Цэнэг шавхагчийн хэт
ачааллын тохиолдолд түргэн хугацаанд дахин
залгахад
түлхэц
үзүүлдэг
салгуурын
төхөөрөмжөөр
(NGLA)-ийг
ихэнхдээ
тоноглодог.

Note 1 to entry: It may also protect the line insulators
against switching surges if so selected.

3.41
шугаман бус, металлын исэлт (МИ)
резистор
хүчдэлийг
гүйдэлд
харьцуулах
шугаман бус үзүүлэлтээрээ хэт
хүчдэлд
бага
эсэргүүцэл
шиг
үйлчилдэг учир чадал-давтамжийн
стандарт хүчдэлд их эсэргүүцэлтэй
адилаар цэнэг шавхагчийн гаргалгууд
дээгүүрх хүчдэлийг хязгаарладаг
цэнэг шавхагчийн хэсэг
3.42
полимер гэртэй цэнэг шавхагч
гэрийг нь полимер болон холимог
материал
хэрэглэн
хийсэн,
бэхэлгээтэй цэнэг шавхагч

3.41
non-linear metal-oxide resistor

1 дүгээр тайлбар: Хаалттай хийн эзлэхүүн
бүхий
загвартай
байх
боломжтой.
Битүүмжлэлийг полимер материалаар өөрөөр
нь эсвэл битүүмжлэлийн салангид систем
хэрэглэн гүйцэтгэж болно.

Note 1 to entry: Designs with an enclosed gas volume
are possible. Sealing may be accomplished by use of
the polymeric material itself or by a separate sealing
system.

3.43
шаазан гэртэй цэнэг шавхагч

3.43
porcelain-housed arrester

Note 2 to entry: NGLA are generally equipped with a
disconnector device that facilitates fast reclosing in
case of an arrester overloading.

part of the surge arrester which, by its nonlinear voltage versus current characteristics,
acts as a low resistance to overvoltages, thus
limiting the voltage across the arrester
terminals, and as a high resistance at normal
power-frequency voltage

3.42
polymer-housed arrester
arrester using polymeric and composite
materials for housing, with fittings
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гэрийн материалд шаазан ашигласан,
бэхэлгээ
болон
битүүмжлэлийн
системтэй цэнэг шавхагч
3.44
цэнэг
шавхагчийн
хугацааны
үзүүлэлттэй харьцуулсан чадалдавтамжийн тэсвэрлэх хүчдэл
хугацааны үзүүлэлтэд харьцуулсан
чадал-давтамжийн тэсвэрлэх хүчдэл
нь IEC 60099-4 стандартын дагуу
тодорхой нөхцөлд эвдрэл эсвэл
дулааны
тогтворгүй
байдал
үүсгэхгүйгээр цэнэг шавхагчид өгч
болох чадал-давтамжийн хүчдэлд
нийцэх хамгийн их үргэлжлэх хугацааг
заана
3.45
IEC 60099-4:2014 стандартын дагуу
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын тодорхойломжууд
дараах тодорхойломжуудын нэгдэл:
а) IEC 60099-4:2014 стандартын 8.3.1д
заасан
долгионы
фронттой
импульсийн
очит
цахилалтын
ялгаврын хүчдэл;
b) IEC 60099-4:2014 стандартын 8.3.2т заасан аянгын импульсэд зориулсан
цахилалтын
гүйдлийн
тодорхойломжид
харьцуулсан
ялгаврын хүчдэл;

arrester using porcelain as housing material,
with fittings and sealing systems

1 дүгээр тайлбар: Цэнэг шавхагчийн аянгын
импульсийн
хамгаалалтын
түвшин
нь
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэлд зориулсан
хамгийн их ялгаврын хүчдэл юм.

Note 1 to entry: The lightning impulse protection level
of the arrester is the maximum residual voltage for the
nominal discharge current.

3.44
power-frequency
withstand
voltage
versus time characteristic of an arrester
power-frequency withstand voltage versus
time characteristic shows the maximum time
durations for which corresponding powerfrequency voltages may be applied to
arresters without causing damage or thermal
instability, under specified conditions in
accordance with IEC 60099-4

3.45
protective characteristics of an arrester
tested in accordance with
lEC 600994:2014
the combination of the following:
a) residual voltage for steep current impulse
according to 8.3.1 of IEC 60099-4:2014;

b) residual voltage versus discharge current
characteristic
for
lightning
impulses
according to 8.3.2 of IEC 60099-4:2014;

c) IEC 60099-4:2014 стандартын 8.3.3- c) residual voltage for switching impulse
т заасан таслах, залгах импульсийн according to 8.3.3 of IEC 60099-4:2014;
ялгаврын хүчдэл байна.
2 дугаар тайлбар: Цэнэг шавхагчийн таслах,
залгах импульсийн хамгаалалтын түвшин нь

Note 2 to entry: The switching impulse protection level
of the arrester is the maximum residual voltage at the
specified switching impulse currents.
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таслах, залгах тодорхойлсон импульсийн
гүйдлийн хамгийн их ялгаврын хүчдэл байдаг.

3.46
IEC 60099-6 стандартын дагуу
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалах тодорхойломж
дараах тодорхойломжуудын нэгдэл:
а) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.1
болон 8.3.6.2-т заасан огцом өсөлттэй
гүйдлийн импульс болон долгионы
фронттой
импульсийн
очит
цахилалтын ялгаврын хүчдэл;
b) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.2
болон
8.3.7.2-т
заасан
аянгын
импульс болон 1.2/50 импульсийн
очит
цахилалтад
зориулсан
цахилалтын
гүйдлийн
тодорхойломжид
харьцуулсан
ялгаврын хүчдэл;
c) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.3
болон 8.3.8.2-т заасан таслах, залгах
импульс
болон
таслах,
залгах
импульсийн
очит
цахилалтад
зориулсан ялгаврын хүчдэл байна.
3.47
цэнэг шавхагчийн хэвийн давтамж
цэнэг шавхагчийг тухайн давтамжид
хэрэглэхээр
бүтээсэн
цахилгаан
эрчим хүчний системийн давтамж
3.48
цэнэг шавхагчийн хэвийн хүчдэл,
Ur
IEC 60099-4, IEC 60099-6 стандартын
үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтаар тогтоосонтой адилаар түр
зуурын хэт хүчдэлийн нөхцөлд
алдаагүй ажиллахаар бүтээсэн цэнэг
шавхагчийн гаргалгуудын хоорондын
гүйдлийн
давтамжийн
хүчдэлийн

3.46
protective characteristics of an arrester
tested in accordance with lEC 60099-6
the combination of the following:
a) residual voltage for steep current impulse
and front-of-wave spark-over according to
7.3.1 and 8.3.6.2 of IEC 60099-6:2002;

b) residual voltage versus discharge current
characteristic for lightning impulses and the
1,2/50 impulse sparkover according to 7.3.2
and 8.3.7.2 of IEC 60099-6:2002;

c) residual voltage for switching impulse and
the switching impulse sparkover according to
7.3.3 and 8.3.8.2 of IEC 60099-6:2002

3.47
rated frequency of an arrester
frequency of the power system on which the
arrester is designed to be used
3.48
rated voltage of an arrester Ur
maximum permissible r.m.s. value of power
frequency voltage between its terminals at
which it is designed to operate correctly
under temporary overvoltage conditions as
established in the operating duty tests of lEC
60099-4 and 60099-6
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хүлээн зөвшөөрөгдөх, дундаж квадрат
хамгийн их утга
1 дүгээр тайлбар: Хэвийн хүчдэлийг үйл
ажиллагааны тодорхойломжуудын техникийн
шаардлагад зориулсан жишиг параметр шиг
хэрэглэнэ.

Note 1 to entry: The rated voltage is used as a
reference parameter for the specification of operating
characteristics.

3.49
цэнэг шавхагчийн жишиг гүйдэл
цэнэг шавхагчийн жишиг хүчдэлийг
тодорхойлоход хэрэглэдэг, чадалдавтамжийн гүйдлийн эсэргүүцлийн
бүрэлдэхүүн хэсгийн оргил утга
(гүйдэл тэгш хэмгүй бол хоёр
туйлшралын илүү их оргил утга)

3.49
reference current of an arrester
peak value (the higher peak value of the two
polarities if the current is asymmetrical) of the
resistive component of a power-frequency
current used to determine the reference
voltage of the arrester

1 дүгээр тайлбар: Цэнэг шавхагчийн нэгж
хэсгүүдийн (зэрэглэлийн системтэй бүтээсэн)
жишиг
хүчдэлийн
хэмжилд
тэнэмэл
багтаамжийн эсэргүүцлийн нөлөөг маш бага
болгохын тулд жишиг гүйдэл хангалттай их
байж болно. Үйлдвэрлэгч энэ талаар
тэмдэглэсэн байх хэрэгтэй.
2 дугаар тайлбар: Цэнэг шавхагчийн
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл болон/эсвэл
шугамын цахилалтын ангиас шалтгаалан нэг
баганатай цэнэг шавхагчид зориулсан МИ
резисторын нэг см2 талбай тутамд жишиг
гүйдэл ихэнхдээ 0,05 – 1,0 мА хязгаарт байна.

Note 1 to entry: The reference current will be high
enough to make the effects of stray capacitances at
the meаsure reference voltage of the arrester units
(with designed grading system) negligible and is to be
specified by the manufacturer.

3.50
цэнэг шавхагчийн жишиг хүчдэл,
Uref
жишиг гүйдлийг олохын тулд цэнэг
шавхагчид өгөх чадал-давтамжийн
хүчдэлийн оргил утгыг √2-т хуваасан
утга

3.50
reference voltage of an arrester Uref

1 дүгээр тайлбар: Олон хэсэгтэй цэнэг
шавхагчийн жишиг хүчдэл нь бие даасан
хэсгүүдийн жишиг хүчдэлийн нийлбэр байна.

Note 2 to entry: Depending on the nominal discharge
current and/or line discharge class of the arrester, the
reference current will be typically in the range of 0.05
mA to 1.0 mA per square centimetre of MO resistor
area for single column arresters.

peak value of power-frequency voltage
divided by √2 which is applied to the arrester
to obtain the reference current
Note 1 to entry: The reference voltage of a multiunit
arrester is the sum of the reference voltages of the
individual units.

3.51
3.51
цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
repetitive charge transfer rating
зэрэглэл, Qrs
Qrs

45

MNS IEC 60099-5:2020

МИ
резисторуудад
цахилгааны
зөвшөөрөх аргагүй гэмтэл эсвэл
механик эвдрэл үүсгэхгүйгээр хэт
хүчдэлийн импульсийн нэг үзэгдэл
эсвэл
бүлэг
хэлбэрээр
цэнэг
шавхагчаар дамжуулах боломжтой
цэнэг шавхагчийн цэнэг дамжуулах
тодорхойлсон хамгийн их чадвар

Maximum specified charge transfer capability
of an arrester, in the form of a single event or
group of surges that may be transferred
through an arrester without causing
mechanical failure or unacceptable electrical
degradation to the MO resistors

1 дүгээр тайлбар: Цэнэгийг хугацаагаар
нэгтгэсэн гүйдлийн абсолют утгатай адил
тооцоолдог. Энэ стандартын шаардлагаар
цэнэг 2 секундээс ихгүй хугацаанд үргэлжлэх
хэт хүчдэлийн импульсийн нэг үзэгдэл эсвэл
бүлэгт хуримтлагдах бөгөөд энэ нь 60
секундээс багагүй хугацааны давтамжтай
дараагийн үзэгдлийг дагуулж болно.

Note 1 to entry: The charge is calculated as the
absolute value of current integrated over time. For the
purpose of this standard this is the charge that is
accumulated in a single event or group of surges
lasting for not more than 2 s and which may be
followed by a subsequent event at a time interval not
shorter than 60 s.

3.52
цэнэг
шавхагчийн
ялгаврын
хүчдэл, Ures
цахилалтын гүйдлийн шилжилтийн
туршид
цэнэг
шавхагчийн
гаргалгуудын
хооронд
үүсэх
хүчдэлийн оргил утга

3.52
residual voltage of an arrester
Ures
peak value of voltage that appears between
the terminals of an arrester during the
passage of discharge current

1 дүгээр тайлбар: Зарим улсад “цахилалтын
хүчдэл” гэсэн нэр томьёог хэрэглэдэг.

Note 1 to entry: The term "discharge voltage" is used
in some countries.

3.53
гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн ялгаврын хүчдэл
цуваа завсар болон холболтын утсыг
багтаасан, гадна талдаа завсартай
шугамын цэнэг шавхагчийн гаргалгууд
хоорондын уртын дагуу цахилалтын
гүйдлийн шилжилтийн туршид үүсэх
хүчдэлийн оргил утга
3.54
ээлжит туршилт
бүтээгдэхүүн нь загварын техникийн
нөхцөлд
нийцэж
буйг
баталгаажуулахад
шаардагдах,

3.53
residual voltage of EGLA
peak value of voltage that appears across the
terminal-to-terminal length of the EGLA
including the series gaps and connection
leads during the passage of discharge
current
3.54
routine tests
tests made on each arrester, or on parts and
materials, as required, ensuring that the
product meets the design specifications
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хэсгүүд болон материал эсвэл цэнэг
шавхагч бүрд хийдэг туршилт
3.55
өөрөө нөхөн сэргэдэг тусгаарлага
туршилтын явцад нуман цахилалтын
дараа тусгаарлах шинж чанараа
богино хугацаанд бүрмөсөн сэргээдэг
тусгаарлага
3.56
цуваа завсар
гаргалгад дамжуулсан хүчдэлийн
хэсэг эсвэл бүх хүчдэл хаа сайгүй
үүсэх металлын исэлт нэг эсвэл
түүнээс
олон
резисторт
цуваа
холбогдсон, зайтай электродуудын
хооронд зориуд гаргасан завсар(ууд)
3.57
цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдэл, (SVU)
иж бүрдэл (EGLA) цэнэг шавхагчийг
угсрахын тулд гадна талдаа цуваа
завсартайгаар холбох ёстой, гэрт
багтаасан шугаман бус, металлын
исэлт резисторын хэсэг юм. Цуврал
хувьсах эсэргүүцлийн нэгдэл (SVU) нь
хэдэн нэгж хэсгийг агуулж болно
3.58
экраны эвдрэлээс үүсэх нэвт
цохилтын зэрэг, (SFFOR)
жил болон 100 км тутамд ерөнхийд нь
тооцсон, нэвт цохилтод хүргэх экраны
эвдрэлийн тооноос хамаарсан ЦДАШын тодорхойломжууд
3.59
экраны эвдрэлийн зэрэг
(SFR)

3.55
self-restoring insulation
insulation which, after a short time,
completely recovers its insulating properties
after a disruptive discharge during test
3.56
series gap
intentional
gap(s),
between
spaced
electrodes in series with one or more metaloxide resistors, across which all or part of the
imparted terminal voltage appears

3.57
series varistor unit
SVU
non-linear metal oxide resistor part,
contained in a housing, which must be
connected with an external series gap to
construct a complete EGLA; the SVU may
include several units

3.58
shielding failure flashover rate
SFFOR
characteristics of an overhead line with
respect to the number of shielding failures
leading to flashover typically given per 100
km and year
3.59
shielding failure rate
SFR
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жил болон 100 км тутамд ерөнхийд нь
тооцсон экраны эвдрэлийн тооноос
хамаарсан ЦДАШ-ын тодорхойломж
3.60
шунтлэгч завсар
металлын исэлт нэг эсвэл олон
резистортой зэрэгцээ холбогдсон,
зайтай
электродуудын
хооронд
зориуд гаргасан завсар(ууд)
3.61
налуу фронттой хэт хүчдэл, (SFO)
оргил
хүртэл
хугацаа
нь
20
микросекундээс 5000 микросекунд
хүртэл, сүүлний үргэлжлэх хугацаа нь
20 миллисекундээс бага буюу тэнцүү,
ихэнхдээ
нэг
чиглэлд
тархах
шилжилтийн хэт хүчдэл
3.62
цэнэг шавхагчийн очит цахилалт
цэнэг
шавхагчийн
завсруудын
электродуудын хоорондын нуман
цахилалт
3.63
тодорхойлсон
урт
хугацааны
ачаалал, (SLL)
цэнэг шавхагчид аливаа механик
эвдрэл учруулахгүйгээр ашиглалтын
туршид
тасралтгүй
өгөхийг
зөвшөөрсөн, цэнэг шавхагчийн уртын
дагуух
тэнхлэгт
перпендикуляр
үйлчлэх хүч
3.64
тодорхойлсон богино хугацааны
ачаалал, (SSL)
цэнэг шавхагчид аливаа механик
эвдрэл учруулахгүйгээр ашиглалтын
явцад харьцангуй цөөн үйл явдалд
(жишээ нь, богино залгааны гүйдлийн

characteristics of an overhead line with
respect to the number of shielding failures
typically given per 100 km and year
3.60
shunt gap
intentional
gap(s),
between
spaced
electrodes, that is electrically in parallel with
one or more metal-oxide resistors
3.61
slow-front overvoltage SFO
transient overvoltage usually unidirectional,
with time to peak between 20µs to 5 000µs
and tail duration ≤ 20 ms

3.62
sparkover of an arrester
disruptive discharge between the electrodes
of the gaps of an arrester
3.63
specified long-term load
SLL
force perpendicular to the longitudinal axis of
an arrester, allowed to be continuously
applied during service without causing any
mechanical damage to the arrester

3.64
specified short-term load
SSL
greatest force perpendicular to the
longitudinal axis of an arrester, allowed to be
applied during service for short periods and
for relatively rare events (for example, short48
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ачаалал,
салхины
маш
хүчтэй circuit current loads, very high wind loads or
ачаалал эсвэл газар хөдлөлтийн seismic loads) without causing any
ачаалал) зориулан богино хугацаанд mechanical damage to the arrester
өгөхийг
зөвшөөрсөн,
цэнэг
шавхагчийн уртын дагуух тэнхлэгт
перпендикуляр үйлчлэх асар их
хэмжээний хүч
1 дүгээр тайлбар: Газар хөдлөлтийн ачаалал
нь тодорхойлсон богино хугацааны (SSL)
ачаалалд тооцсоноос хамаагүй илүү байж
болно.

3.65
огцом өсөлттэй гүйдлийн импульс
сүүлний хагас утга хүртэл бодит
хугацаа нь 20 микросекундээс ихгүй,
хэмжсэн утгууд нь 0.9 микросекундээс
1.1 микросекунд хүртэл байхаар тоног
төхөөрөмжийн тохиргоонд хязгаартай,
импульсийн өсөх бодит хугацаа нь 1
микросекунд байх гүйдлийн импульс
3.66
цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдлийн гадаргын гүйдэл
цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдлийн (SVU) гадаргуу дээгүүр гүйх
гүйдэл
3.67
таслах,
залгах
импульсийг
тэсвэрлэх хүчдэл, (SIWV)
тоног төхөөрөмж эсвэл тусгаарлагын
хэлбэрийн стандарт, хэвийн таслах,
залгах импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
3.68
таслах, залгах хэт хүчдэлийн
импульсээс үүсэх нэвт цохилтын
зэрэг, (SSFOR)
жил болон 100 км тутамд ерөнхийд нь
тооцсон, нэвт цохилтод хүргэхээр
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн

Note 1 to entry: For seismic load an even higher load
than the SSL may be considered.

3.65
steep current impulse
current impulse with a virtual front time of 1
µs with limits in the adjustment of equipment
such that the measured values are from 0,9
µs to 1,1 µs and the virtual time to half-value
on the tail is no longer than 20 µs

3.66
surface current of SVU
current that flows on the surface of the SVU

3.67
switching impulse withstand voltage
SIWV
standard rated switching impulse withstand
voltage of an equipment or insulation
configuration
3.68
switching surge flashover rate SSFOR

characteristics of an overhead line with
respect to the number of switching surges
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импульсийн
тооноос
хамаарсан
ЦДАШ-ын тодорхойломжууд
3.69
түр зуурын хэт хүчдэл, ТЗХХ
харьцангуй урт үргэлжлэх хугацааны
гүйдлийн давтамжийн хэт хүчдэл
1 дүгээр тайлбар: Хэт хүчдэл бууралтгүй
эсвэл сул бууралттай байж болно. Зарим
тохиолдолд түр зуурын хэт хүчдэлийн
давтамж гүйдлийн давтамжаас хэд дахин бага

leading to flashover typically given per 100
km and year
3.69
temporary overvoltage TOV
power frequency overvoltage of relatively
long duration
Note 1 to entry: The overvoltage may be undamped or
weakly damped. In some cases its frequency may be
several times lower or higher than power frequency.

эсвэл хэд дахин их байх боломжтой.

3.70
шугамын гаргалгын хүч
цэнэг шавхагчийн төв шугам дээр
хэмжсэн, цэнэг шавхагчийн уртын
дагуух
тэнхлэгт
перпендикуляр
үйлчлэх хүч
3.71
дулааны цэнэгийн шилжилтийн
зэрэглэл, Qth
дулааны эрс өсөлт үүсгэхгүйгээр
дулааныг сэргээх туршилтын 3
минутын хугацаанд цэнэг шавхагч
эсвэл цэнэг шавхагчийн хэсгээр
дамжиж болох тодорхойлсон хамгийн
их цэнэг

3.70
terminal line force
force perpendicular to the longitudinal axis of
the arrester measured at the centre line of the
arrester

1 дүгээр тайлбар: Энэ зэрэглэлийг үйл
ажиллагааны
даалгаврын
загварын
туршилтаар баталгаажуулна.

Note 1 to entry: This rating is verified by the operating
duty type test.

3.72
дулааны энергийн зэрэглэл,
Wth
дулааныг сэргээх туршилтын 3
минутын хугацаанд дулааны эрс
өсөлт үүсгэхгүйгээр цэнэг шавхагч
эсвэл цэнэг шавхагчийн хэсэгт өгч
болох, Ur хүчдэлийн кЖ/кВ нэгжээр
өгөгдөх, тодорхойлсон хамгийн их
энерги

3.72
thermal energy rating
Wth
maximum specified energy, given in kJ/kV of
Ur, that may be injected into an arrester or
arrester section within 3 minutes in a thermal
recovery test without causing a thermal
runaway

3.71
thermal charge transfer rating
Qth
maximum specified charge that may be
transferred through an arrester or arrester
section within 3 minutes in a thermal recovery
test without causing a thermal runaway
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1 дүгээр тайлбар: Энэ зэрэглэлийг үйл
ажиллагааны
даалгаврын
загварын
туршилтаар баталгаажуулна.

Note 1 to entry: This rating is verified by the operating
duty type test.

3.73
цэнэг шавхагчийн дулааны эрс
өсөлт
цэнэг шавхагчийн чадлын удаан
хугацааны алдагдал нь гэр болон
холболтуудын
дулаан
сарниах
чадвараас
хэтэрч,
резисторын
элементүүдийн
температур
хуримтлагдан өссөнөөс цэнэг шавхагч
бүрмөсөн эвдрэлд хүргэх нөхцөл
3.74
цэнэг
шавхагчийн
дулааны
тогтворжилт
температурын өсөлт үүсгэх үйл
ажиллагааны
даалгаврын
дараа
орчны тодорхойлсон нөхцөлд, цэнэг
шавхагчид
тасралтгүй
ажлын
тодорхойлсон
хүчдэл
өгөх үед
резисторын
элементүүдийн
температур аажимдаа буурах төлөв
3.75
цэнэг шавхагчийн очит цахилалтын
хугацаа
цэнэг шавхагчийн очит цахилалтын
бодит эхлэл болон эгшин зуурын
хугацааны хооронд микросекундээр
илэрхийлэгдэх хугацааны интервал
3.76
мушгируулах ачаалал
цэнэг шавхагчийн уртын дагуух
тэнхлэгт
үйлчлэхгүй,
босгож
суурилуулсан
цэнэг
шавхагчийн
гэрийн дээд хэсэгт хэвтээ чиглэл бүрд
үйлчлэх хүч
3.77
шилжилтийн хэт хүчдэл

3.73
thermal runaway of an arrester
situation when the sustained power loss of an
arrester exceeds the thermal dissipation
capability of the housing and connections,
leading to a cumulative increase in the
temperature of the resistor elements
culminating in failure

3.74
thermal stability of an arrester
state of an arrester if, after an operating duty
causing temperature rise, the temperature of
the resistor elements decreаses with time
when the arrester is energized at specified
continuous operating voltage and at specified
ambient conditions
3.75
time to sparkover of an arrester
the time interval between virtual origin and
the instant of sparkover of the arrester
expressed in microseconds
3.76
torsional loading
each horizontal force at the top of a vertical
mounted arrester housing which is not
applied to the longitudinal axis of the arrester

3.77
transient overvoltage
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хэлбэлзэлтэй эсвэл хэлбэлзэлгүй, гол short-duration
overvoltage
of
few
төлөв маш ихээр буурдаг, хэдэн milliseconds or less, oscillatory or nonмиллисекунд эсвэл түүнээс бага oscillatory, usually highly damped
хугацаанд үргэлжлэх хэт хүчдэл
1 дүгээр тайлбар: Шилжилтийн хэт хүчдэл нь
түр зуурын хэт хүчдэлийг шууд дагалдан
үүсэж болно. Ийм тохиолдлуудад энэ хоёр хэт
хүчдэлийг тусдаа үзэгдэл шиг авч үздэг.

Note 1 to entry: Transient overvoltages may be
immediately followed by temporary overvoltages. In
such cases the two overvoltages are considered as
separate events.

3.78
загварын туршилтууд
загварын туршилтууд
төлөөлсөн үзүүлэлтийг үндэслэх,
холбогдох
стандартын
нийцлийг
харуулахаар шинэ цэнэг шавхагчийн
загварын
бэлтгэлийг
бүрдүүлж
дуусгасны дараа хийдэг туршилтууд

3.78
type tests
design tests
tests which are made upon the completion of
the development of a new arrester design to
establish representative performance and to
demonstrate compliance with the relevant
standard

1
дүгээр
тайлбар:
Үзүүлэлтийг
нь
сайжруулахын тулд загварыг өөрчлөөгүй бол
нэгэнт хийсэн дээрх туршилтуудыг давтах
шаардлагагүй. Өөрчилсөн тохиолдолд зөвхөн
холбогдох туршилтуудыг давтахыг шаардана.

Note 1 to entry: Once made, these tests need not be
repeated unless the design is changed so as to modify
its performance. In such a case, only the relevant tests
need be repeated.

3.79
цэнэг шавхагчийн нэгж хэсэг
хүчдэл болон/эсвэл гүйдлийн илүү
өндөр зэрэглэлтэй цэнэг шавхагчийг
угсрахаар бусад нэгж хэсэгтэй цуваа
болон/эсвэл
зэрэгцээ
холбогдох
боломжтой цэнэг шавхагчийн иж
бүрэн гэртэй хэсэг
3.80
маш эгц фронттой хэт хүчдэл,
(VFFO)
оргил
хүртэл
хугацаа
нь
0.1
микросекундээс бага буюу тэнцүү, 30
кГц-ээс их, 100 МГц-ээс бага
давтамжаар нэмсэн хэлбэлзэлтэй
эсвэл хэлбэлзэлгүй, ихэнхдээ нэг
чиглэлтэй шилжилтийн хэт хүчдэл
4. Цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
ерөнхий зарчим

3.79
unit of an arrester
completely housed part of an arrester which
may be connected in series and/or in parallel
with other units to construct an arrester of
higher voltage and/or current rating

3.80
very-fast-front overvoltage
VFFO
transient overvoltage usually unidirectional,
with time to peak ≤ 0.1 µs, and with or without
superimposed oscillations at frequency 30
kHz < f < 100 MHz

4. General principles for the application of
surge arresters
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Цахилгааны
системд
зориулсан
тусгаарлагын нийцлийн зарчмыг IEC
60071-1
болон
IEC
60071-2
стандартад
тайлбарласан.
Тусгаарлагын нийцлийн процесс нь
өндөр хүчдэлийн цахилгааны сүлжээ
болон дэд станцуудын үйл ажиллагаа,
эдийн засгийн хэмнэлттэй загвар
болон
аюулгүй
ажиллагаа,
найдваржилтыг хангах зорилготой
эрсдэлийн менежментийг үндсэндээ
зааварчилдаг.
Цэнэг
шавхагчийн
хэрэглээ нь систем болон тоног
төхөөрөмжийн тусгаарлагын түвшнийг
олоход туслахаас гадна хамгийн
хэмнэлттэй
хэмжээ,
хүлээн
зөвшөөрөгдөх эрсдэлийг тогтооно.
Аналитик загвар болон цахилгаан
эрчим хүчний системийн шилжилтийн
үйл
явцуудын
загварчлалыг
нэвтрүүлэх нь тоног төхөөрөмжийн
тусгаарлагын түвшнийг цаашдаа илүү
оновчтой болгодог. Цэнэг шавхагчийг
сонгох нь цахилгаан эрчим хүчний
системийн
загвар
болон
үйл
ажиллагаанд улам бүр чухал болж
байна. Тоног төхөөрөмж, цэнэг
шавхагчийн
загвар,
сонголтыг
тохируулсан хэрэглэгчийн аюулгүй
ажиллагааны
хэм
хэмжээнээс
цахилгаан эрчим хүчний систем болон
тоног төхөөрөмжийн найдваржилт
шалтгаалахыг тэмдэглэх нь зүйтэй.
IEC
60071-1
стандартад
тоног
төхөөрөмжид
зориулсан
хамгийн
өндөр хүчдэлийн хоёр шатлалын
тэсвэрлэх хүчдэлийг тодорхойлсон.

The principle of insulation coordination for an
electricity system is given in IEC 60071-1 and
IEC 60071-2. Basically the insulation
coordination process represents a risk
management aiming to ensure the safe,
reliable and economic design and operation
of high voltage electricity networks and
substations. The use of surge arresters helps
to achieve a system and equipment
insulation level while still maintaining an
acceptable risk and the best economy of
scale.

The introduction of analytical modelling and
simulation of power system transients further
optimize the equipment insulation level. The
selection of surge arresters has become
more and more important in the power
system design and operation. It is worthwhile
to note that the reliability of the power system
and equipment is dependent on the safety
margin adopted by the user in the design and
selection of the equipment and surge
arresters.

IEC 60071-1 specifies withstand voltages for
two ranges of highest voltages for equipment:
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- I шатлал: 1кВ-оос 245 кВ-ыг
багтаасан хүчдэл
- II шатлал: 245 кВ-оос дээш хүчдэл.
Түүнчлэн энэ гарын авлагад дараах
хүчдэлийг авч үзнэ. Үүнд:
-52 кВ хүртэл түгээлтийн хүчдэл
-800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэл.
Холбогдсон ЦДАШ-д аянгын шууд
болон нөлөөллийн ниргэлэг болоход
ЦДАШ-ыг багтаасан I шатлалын
системүүдийн тоног төхөөрөмжийн
гол
эрсдэл
үүснэ.
ЦДАШ-д
холбогдоогүй кабелийн шугамтай
системүүдэд гэмтэл эсвэл таслах,
залгах үйлдлийн улмаас хэт хүчдэл
үүсэх илүү их магадлалтай байдаг.
Ховор
тохиолдолд
аянгын
нөлөөлөлтэй хэт хүчдэл үүсэж болно.
II шатлалын системүүдэд I шатлалын
коэффициентуудаас гадна системийн
хүчдэлийг
нэмэгдүүлснээр
ач
холбогдолтой болсон таслах, залгах
хэт хүчдэлийг авч үздэг. Хэт хүчдэл нь
нэвт
цохилтоос
гадна
тоног
төхөөрөмжид ноцтой гэмтэл учруулж
болох тул хэрэглэгчдийг цахилгаан
эрчим
хүчээр
хангахад эрсдэл
үүсгэнэ.
Цэнэг
шавхагчийг
тусгаарлагатай зохистой нийцүүлж,
энэ эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
шаардлагатай.
Тиймээс
тоног
төхөөрөмжид аюултай байж болох
аянгын хэт хүчдэл эсвэл өндөр
хүчдэлийн таслах, залгах хэт хүчдэл
үүсэх
магадлалтай
бол
цэнэг
шавхагчийг хэрэглэхийг зөвлөдөг.
Цэнэг
шавхагч
нь
системийн
найдвартай нэг хэсгийг бүрдүүлэх

-Range I: above 1 kV to 245 kV included
-Range II: above 245 kV
In addition this guide uses:
-distribution voltage up to 52 kV
-UHV above 800 kV
For Range I systems containing overhead
lines, the main risk to equipment arises from
induced and direct lightning strikes to the
connected overhead lines. In cable systems
not
connected
to
overhead
lines,
overvoltages due to faults or switching
operations are most likely to occur. In rare
cases,
however,
lightning
induced
overvoltages maу also be generated. In
systems of Range II, in addition to Range I
factors, switching overvoltages become
important, increasing with higher system
voltages.
Overvoltages
may
cause
flashovers and serious damage to the
equipment and thereby jeopardize the supply
of power to users. It is essential to prevent
this by proper coordination of surge arresters
with the insulation. Therefore, it is
recommended to use surge arresters if there
are possibilities of lightning overvoltages or
high switching overvoltages, which may be
dangerous to the equipment.

The surge arresters should constitute a
reliable part of the system. They are
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хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийг бохирдол,
орчны
бусад
нөлөөг
тооцсон
хангалттай өндөр найдваржилттай,
дамжин
өнгөрөх
гүйдэл
болон
хүчдэлийг тэсвэрлэхээр бүтээдэг.
Систем бүрд тэсвэрлэх хүчдэлийн
механик хүчнүүдийг бичдэг. (IEC
60071-1-ийг үзнэ үү). Үүнд:
-ажлын хүчдэл,
-түр зуурын хэт хүчдэл,
-налуу фронттой хэт хүчдэл,
-эгц фронттой хэт хүчдэл,
-маш эгц фронт (Хийн тусгаарлагатай
дэд станцад хэрэглэх) болно.
Таслах, залгах явцаас үүсэх налуу
фронттой хэт хүчдэл нь II шатлалын
тоног төхөөрөмжийг хамгаалах цэнэг
шавхагчдад их чухал байдаг.
Тоног төхөөрөмжийн хамгийн сайн
хамгаалалт болон цэнэг шавхагчийн
хэвийн
өндөр
хүчдэлүүд
нь
шаардлагуудтай зөрчилдөнө. Тиймээс
тохирсон цэнэг шавхагч сонгох нь
систем, тоног төхөөрөмжийн маш
олон тооны параметрыг тооцох
хэрэгтэй оновчлолын процесс болно.
Эдгээр
параметрийн
талаар
тусгаарлагын нийцэл болон цэнэг
шавхагчийн
хэрэглээний
талаар
бичсэн 6 дугаар зүйлд тайлбарласан.
5. Цэнэг шавхагчийн үндсэн дүрэм
болон хэрэглээний асуудал
5.1 Хэт хүчдэлийн импульсээс
хамгаалах тоног төхөөрөмжийн
хөгжил
Металлын исэлт (мөн МИ, эсвэл
заримдаа цайрын исэлт гэж нэрлэдэг)
цэнэг шавхагчийг 1970-аад оны дунд,

designed to withstand the voltages and the
resulting currents through them with a
sufficiently high reliability taking into account
pollution and other site matters. In each
system, such voltage stresses are (see IEC
60071-1):

-operating voltage:
-temporary overvoltages;
-slow-front overvoltages:
-fast-front overvoltages:
-very-fast-front (GIS applications)
where the slow-front overvoltages due to
switching are of particular importance for
arresters protecting Range II equipment.
As a general principle, the best protection of
equipment and high surge arrester rated
voltages are contradicting requirements.
Thus the selection of an adequate arrester
constitutes an optimization process, which
has to consider a great number of system and
equipment parameters. These are further
explained in Clause 6, insulation coordination
and surge arrester application.

5. Surge arrester fundamentals and
applications issues
5.1 Evolution of surge protection
equipment
The metal-oxide (also called MO, or
sometimes ZnO) surge arrester was
introduced in the mid to late 1970s and
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сүүлч үеэс нэвтрүүлсэн нь завсартай,
цахиурын
карбид
(SiC)
цэнэг
шавхагчийн технологиор шийдвэрлэж
чадаагүй асуудлын шийдэл болохыг
баталжээ [19] [20] [21]1. Цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшин
статистик параметр байхаа больсон
тул алдаагүй тодорхойлж болно. Очит
цахилалтын хүчдэл нь хүрээлэн буй
цахилгаан орны нөлөөнд орж болох
(SiC) цэнэг шавхагчтай харьцуулахад
хамгаалалтын
функц
нь
байгууламжаас
эсвэл
бусад
аппаратын орчноос шалтгаалахаа
больсон.
МИ
резисторын
элементүүдийг зэрэгцээ (энэ арга нь
гүйдлийг
хангалттай
сайн
хуваарилдаг хэдий ч багануудын
хооронд энерги хадгалахад түвэгтэй
болгоно) холбосноор эрчим хүчний
аливаа шаардлагуудад үндсэндээ
нийцэхээр (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийг бүтээх боломжтой.

proved to be a solution to the problems which
could not be solved with the gapped silicon
carbide (SiC) arrester technology [19] [20]
[21]1. The protection level of a surge arrester
was no longer a statistical parameter, but
could be accurately given. The protective
function was no longer dependant on the
installation or vicinity to other apparatus-as
compared to SiC arresters, where the
sparkover voltage could be affected by
surrounding electrical fields. The MO surge
arrester could be designed to meet virtually
any energy requirements by connecting MO
resistor elements in parallel (even though the
technique to ensure a sufficiently good
current sharing, and thus energy sharing,
between the columns is sophisticated).

1 Дөрвөлжин

1 Number

хаалтад бичсэн дугаар ном зүйд

in square brackets refer to the Bibliography.

хамаарна.

Хэт их энергийн механик хүчийг
хуваарилж чадах хамгаалалтын тоног
төхөөрөмжийг бүтээх боломж нь
хэрэглээний шинэ хүрээг нээсэн.
Жишээ нь, цуваа конденсаторуудын
хамгаалалт болох цэнэг шавхагч нь
зэрэгцээ холбосон МИ резисторын
салангид хэдэн арав, зуун баганаас
бүрдсэн цэнэг шавхагчийн том бак
байна.
Эхний үеийн зарим (металлын исэлт)
цэнэг
шавхагчид
хувьсах

The possibility to design protective
equipment that could handle extremely highenergy stresses also opened up new
application areas, protection of series
capacitors, for example, where the arrester is
a huge arrester bank made of tens to
hundreds of individual MO resistor columns
connected in parallel.

Some of the first MO surge arresters utilised
spark gaps in series with the varistor
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эсэргүүцлийн элементүүдтэй цуваа
эсвэл хувьсах эсэргүүцлийн баганан
(шунтлэгч завсар) хэсгүүдтэй зэрэгцээ
очит завсрууд ашигладаг байсан.
Эдгээр загвар нь зарим түвшинд МИ
резисторын
материалын
удаан
хугацааны
эдэлгээний
асуудлыг
харуулдаг. Цуваа эсвэл зэрэгцээ
байрлалтай очит завсар хэрэглэх нь
тасралтгүй хүчдэлийн механик хүчийг
МИ
резисторуудад
бууруулах
боломжтой хэдий ч хамгаалалтын
түвшин багатай хэвээр байсан. Тухайн
үед
хөдөлгөөнт
очит
завсар,
хамгаалалтын
бага
түвшнүүдэд
хамгийн сайн тохирсон, завсартай
(SiC) цэнэг шавхагчдаас илүүтэй
хамгаалалтын сайн түвшинд хүрэх нь
өөр нэг зорилго байсан [18].
Өндөр
хүчдэлийн
хэрэглээнд
зориулсан ийм загварууд өнөө үеийн
зах зээлээс олдохгүй. Туршлагын
дүнд цэнэг шавхагчийн завсрыг
хассанаар нь өмнөх технологийн
цэнэг шавхагчидтай харьцуулахад
маш нягт, найдвартай, бага хөндлөн
огтлолтой
хийцийг
боломжтой
болгосон.
Нөгөө талаар гадна талдаа цуваа очит
завсартай цэнэг шавхагч (металлын
исэлт) нь (гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагч: EGLA) өнөө
үед зах зээлээс олдох төдийгүй
нэмэгдэх хандлагатай болж байна.
Ийм цэнэг шавхагчдыг ЦДАШ болон
түгээх шугамыг зөвхөн аянгаас
хамаарах эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамгаалахад ашигладаг. Тиймээс

elements or in parallel with sections of the
varistor column (shunt gaps). These designs
reflected, to some extent, a concern about
the long-term stability of the MO resistor
material. Using spark gaps in series or
parallel consequently made it possible to
decrease the continuous voltage stress on
the MO resistors and still maintain a low
protection level. Another reason was to
obtain protective levels better than for the
most qualified SiC gapped arresters at that
time with active spark gaps and low
protection levels [18].

These designs are not found on the market
any longer for HV applications. With
experience, the elimination of gaps permitted
the design of very compact, reliable, low
profile arresters compared to what was
possible with the former technology.

On the other hand MO surge arresters with
external series spark gap (externally gapped
line arresters: EGLA) are still found on the
market, with even increasing tendency.
These arresters are used for protection of
overhead transmission and distribution lines
against
lightning
related
fast-front
overvoltages
only.
These
arresters,
therefore, are designed not to operate for
slow-front and temporary overvoltages.
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эдгээр цэнэг шавхагчийг налуу
фронттой болон түр зуурын хэт
хүчдэлд ажиллахгүйгээр бүтээдэг
болсон.
МИ
резисторын
технологийг
элэгдлийн дутагдал багатай шинж
чанар, хамгаалалтын бага түвшин,
материалд
үйлчлэх
хүчдэлийн
механик хүчний хүлээн зөвшөөрөгдөх
өндөр хэмжээ, онцлог энергийг
шингээх ихээхэн боломж болон
гүйдлийг тэсвэрлэх илүү сайн бат бөх
чанартай болгох зорилготойгоор 1980,
1990-ээд оны үеэс өнөөг хүртэл
хөгжүүлж байна [19] [20] [22] [23] [24]
[26] [27] [38] [39] [40] [55] [56].
Уламжлалт шаазан гэрээс давуу
талтай шинэ полимер материалуудыг
түгээлтийн цэнэг шавхагчдад 1980аад оны дунд үеэс ашиглаж эхэлсэн.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдыг 145
кВ хүртэл хүчдэлтэй системд 1980аад оны сүүлч үеэс хэрэглэх
боломжтой болсон төдийгүй өнөө цагт
полимер гэртэй цэнэг шавхагчдыг 800
кВ, хөгжүүлж буй 800 кВ-оос дээш хэт
өндөр хүчдэлийн (1100 кВ, 1200 кВ)
түвшнийг багтаасан хүчдэлийн бүх
хязгаарт хүлээн зөвшөөрөх болсон
[21][23].
Эхний үеийн олон полимер загварт
(EPDM)
резинийг
тусгаарлагч
материал болгон ашигладаг байсан ч
1990-ээд онд олон үйлдвэрлэгч
бохирдолтой орчинд маш сайн
зохицдог
үзүүлэлттэй
цахиурын
резинээр (SIR) сольсон. Учир нь энэ
резинийг бохирдсон давхарга руу

The MO resistor technology was developed
further during the 1980s and 1990s through
to the present day, towards uncritical aging
behaviour, lower protection levels, higher
permissible voltage stresses on the material,
greater
specific
energy
absorption
capabilities and better current withstand
strengths [19] [20] [22] [23] [24] [26] [27] [38]
[39] [40] [55] [56].

New polymeric materials, superseding the
traditional porcelain housings, started to be
used in the mid-1980s for distribution
arresters. By the end of the 1980s, polymerhoused arresters were available up to 145 kV
system voltages, and today polymer-housed
arresters are accepted for all voltage ranges
including 800 kV and the emerging UHV
levels (1 100 kV. 1200 kV) [21] [23].

Many of the early polymeric designs utilized
EPDM rubber as an insulator material, but
during the 1990s more and more
manufacturers changed to silicone rubber
(SIR), which has an outstanding performance
under polluted conditions due to its
hydrophobocity (ability to repel water), which
is even transferred to pollution layers. SIR
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шилжүүлсэн ч ус нэвтрүүлэхгүй
чадвартай байдаг. Тиймээс (SIR)
тусгаарлагыг
хэт
ягаан
туяа,
бохирдлыг оруулсан орчны нөхцөлд
бага өртдөг гэж үзнэ.
5.2 Янз бүрийн төрөл, загвар болон
тэдгээрийн цахилгаан, механикийн
тодорхойломж
5.2.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийг хамгийн түрүүнд
хэрэглэсэн шугаман бус резисторын
төрлөөр (SiC) эсвэл МИ (металлын
исэлт) гэж ялгана. МИ резисторыг
өнөө үед цайрын исэлд (ZnO)
үндэслэн хийдэг. Ялгах өөр нэг арга нь
цэнэг шавхагч завсартай эсвэл
завсаргүй байна. Завсрыг дотор
болон гадна талд байрлуулж болох
бөгөөд дотор талын завсруудыг
бүгдэд нь цуваа холбох эсвэл
шугаман бус резисторын хэсэгт
зэрэгцээ холбох боломжтой. Өөр нэг
чухал шинж чанар нь гэртэйгээр
хэрэглэх технологи юм. Агаарын
тусгаарлагатай дэд станцын (AIS)
цэнэг шавхагч нь шаазан гэр эсвэл
төрөл бүрийн загвар,
полимер
материалын
өргөн
сонголттой
полимер гэртэй байх боломжтой. Хийн
тусгаарлагатай дэд станцын (GIS)
цэнэг шавхагч нь үйл ажиллагааны
өндөр даралттай үед элегазын (SF6)
хийгээр дүүргэсэн металл хаалт
хэрэглэж болно. Түүнчлэн түгээлтийн
хэрэглээнд
зориулсан
цэнэг
шавхагчийн гэрийн зарим ихээхэн
өвөрмөц технологи байдаг.

insulation is therefore considered less
affected by environmental conditions,
including UV radiation and pollution.

5.2 Different types and designs and their
electrical and mechanical characteristics
5.2.1 General
Surge arresters may first of all be
distinguished by their types of applied nonlinear resistors: SiC or MO, where the latter
is today practically always based on ZnO.
Another way of differentiation is with or
without gaps. The gaps may be arranged
internally and externally, and internal gaps
may be series connected to all or shunt
connected to part of the non-linear resistors.
Another important attribute is the applied
housing technology. Air insulated substation
(AIS) surge arresters are available with
porcelain housings or with polymeric
housings, with a wide variety of different
designs and polymeric materials. Gas
insulated substation (GIS) surge arresters
make use of metal enclosures, filled with
sulphur hexafluoride (SF6) at high operating
pressures. Furthermore, there exist some
other very specific housing technologies for
distribution applications.
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Эдгээр цэнэг шавхагчийн янз бүрийн
технологийг
IEC 60099
цуврал
стандартын дараах хэсгүүдэд авч
үзсэн. Үүнд:
- дотор талдаа цуваа завсартай,
шаазан гэртэй (SiC) цэнэг шавхагчийг
IEC 60099-1 стандартад (2013 онд
цуцлагдсан)
завсаргүй
цэнэг
шавхагчийн
(металлын
исэлт)
гэрийн
бүх
технологийг IEC 60099-4 стандартад;
-хэвийн хүчдэл нь 52 кВ эсвэл түүнээс
бага, дотор талдаа цуваа завсартай,
шаазан эсвэл полимер гэртэй,
түгээлтийн (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийг IEC 60099-6 стандартад;
-түгээх эсвэл ЦДАШ-д хэрэглэхэд
зориулсан, шаазан эсвэл полимер
гэртэй, гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийг IEC 600998 стандартад;
-өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийг
хувиргах дэд станцад зориулсан
завсаргүй
цэнэг
шавхагчийг
(металлын
исэлт)
IEC
60099-9
стандартад тус тус тодорхойлсон.
Өнөө үед (SiC) цэнэг шавхагчийг маш
олноор ашигласан хэвээр байгаа ч зах
зээлээс дахин олох боломжгүй юм.
Хэрэглээний энэ гарын авлагад
зөвхөн (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийн тухай бичсэн. Гэхдээ
завсартай (SiC) цэнэг шавхагчийн
зарим шинж чанарыг J хавсралтад авч
үзсэн.
Орчин үед шинээр суурилуулж буй
цэнэг
шавхагчийн
дийлэнх
нь
завсаргүй цэнэг шавхагч (металлын

These different surge arrester technologies
are covered by the following standards of the
lEC 60099 series:
-SiC surge arresters with internal series
gaps, porcelain-housed: IEC 60099-1;
(withdrawn 2013)
-MO surge arresters without gaps, all housing
technologies: IEC 60099-4;
-MO distribution surge arresters of 52 kV
rated voltage or less, with internal series
gaps, porcelain or polymer-housed: IEC
60099-6;
-externally gapped line arresters (EGLA) for
application in distribution or transmission
overhead lines, porcelain or polymer-housed:
IEC 60099-8;
-Metal-oxide surge arresters without gaps for
HVDC converter substation: IEC 60099-9.

SiC arresters are still in service in huge
quantities, but are not available on the market
any more. This application guide will address
MO surge arresters only. However, in Annex
J some aspects of SiC gapped arresters are
discussed.

The majority of newly installed surge
arresters today are MO surge arresters
without gaps. In distribution applications,
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исэлт) байдаг. Түгээх системийн
хэрэглээнд полимер гэр давамгайлна.
Дамжуулах системд шаазан гэрийг
түгээмэл ашигладаг ч полимер гэрийн
зах зээлд эзлэх хувь нэмэгдэж байна.
Завсаргүй
цэнэг
шавхагчийн
(металлын исэлт) хөдөлгөөнт хэсэг нь
олон төрлийн бүтцээр механик
тулгуур
болгосон,
багц
МИ
резисторын
элементүүдийн
нэг
баганаас бүрдэнэ. МИ резисторын
тодорхойломжийг
(I=k
x
Uα)
томьёогоор барагцаалан тооцно.
Үүнд: α – утга нь материал болон
хүчдэл-гүйдлийн
(U-I)
тодорхойломжийн
бодит
мужаас
хамаарах шугаман бус байдлын
коэффициент юм. Энэ коэффициент
5-50 хүртэл утгатай байж болно. Цэнэг
шавхагчийн хэрэглээнд зориулсан МИ
резисторын элементүүд нь 20 – 110
мм орчим диаметр, 45 хүртэл мм
өндрийн хязгаарт байх, ихэнхдээ
цилиндр хэлбэртэй байдаг. Энерги
хадгалах
чадварыг
нэмэгдүүлэх
(эзлэхүүнийг ихэсгэснээр дулааны
агууламж ихсэнэ) эсвэл хамгаалалтын
түвшнийг бууруулахын (гүйдлийн
импульсийн өгсөн түвшинд гүйдлийн
нягтралыг бууруулснаар) тулд МИ
резисторын хэдэн баганыг нэг гэрт
зэрэгцээ
холбож
болно.
Агаарын тусгаарлагатай дэд станцад
(AIS) зориулсан цэнэг шавхагчийн
ихэнх нь гадаа байрлуулах төрлийн,
харин (GIS) цэнэг шавхагч нь хийн
тусгаарлагатай дэд станцуудыг эсвэл
тэдгээр
станцын
хэсгүүдийг

polymeric housings are predominant. In
transmission systems, porcelain housings
are still common, but polymeric housings
have an increasing market share.
The active part of a gapless MO surge
arrester consists of a column of stacked MO
resistor elements, mechanically supported by
different kinds of structures. MO resistors
exhibit a characteristic that is approximated
by the equation I=k x Uα, where α is the
coefficient of non-linearity, having a value
dependent upon the material and on the
actual region of the voltage-current (U-I)
characteristic. It can take values from 5 to 50.
MO resistor elements for surge arrester
applications are usually of cylindrical shape,
with diameters in the range from about 20
mm to about 110 mm and heights of up to
about 45 mm. Several MO resistor columns
may be connected in parallel within one
housing in order to increase energy handling
capability (by an increased volume and thus
heat capacity) or to reduce the protective
level (by a decreased current density at a
given current impulse level).

Most of all surge arresters are outdoor types
for air insulated substations (AIS), whereas
GIS surge аrresters are limited to protect gas
insulated substations or parts of them.
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хамгаалахаар
хязгаарлагдмал
байдаг.
Цэнэг шавхагч ихэнхдээ хүчний
трансформатор,
хэмжүүрийн
трансформатор
эсвэл
зарим
тохиолдолд
оролтын
шугамын
автомат таслуур зэрэг дэд станцын
хамгаалагдсан тоног төхөөрөмжтэй
байх нь хэвшил болсон. Харьцангуй
шинэ хэрэглээ (Японд бол урт
хугацааны уламжлалт хэрэглээ) болох
шугамын цэнэг шавхагч нь экрангүй
шугамд аянгын ниргэлгээс үүссэн
эсвэл экрантай шугамын экраны
эвдрэлийн дараах тусгаарлагчийн
нэвт цохилтоос сэргийлдэг. Мөн
газардуулсан
дамжуулагч
эсвэл
тулгуур/металл тулгуурыг ниргэсэн
тохиолдолд
суурийн
өндөр
эсэргүүцлийн улмаас үүссэн (тулгуурт
аянга бууснаас үүсэх нэвт цохилт)
нэвт цохилтоос сэргийлнэ. МИ
резисторын салангид олон баганыг
(заримдаа нэг зуугаас илүү) зэрэгцээ
холбосноор хялбар өргөтгөж болох
орчин үеийн (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийн энерги хадгалах өндөр
чадвар нь цэнэг шавхагчийн нэмэлт
хэрэглээг боломжтой болгосон. Тусгай
загварууд нь кабелийн залгалтын
системд тохиромжтой учраас өнөө
үеийн
түгээлтийн
хуваарилах
байгууламжид амархан холбож болно.
Бусад загварыг трансформаторын
бакад шууд суурилуулж, тосон дотор
ажиллуулдаг.

Traditionally, arresters have mainly protected
substation equipment such as power
transformers, instrument transformers or in
some cases circuit breakers of incoming
lines. A comparatively new application (with
an exceptionally long tradition in Japan,
however) are line arresters which prevent
insulator flashovers caused by lightning
strikes to unshielded lines or to shielded lines
after shielding failures, or due to high footing
impedances in case of strikes to the shield
wire or pole/tower (back flashovers). Further
applications have become possible by the
high energy handling capability of modern
MO surge arresters, which can easily be
extended by parallel connections of many
(sometimes more than one hundred)
individual MO resistor columns. Special
designs are compatible to cable plug systems
and can thus simply be integrated in existing
distribution switchgear, and others are
directly installed in transformer tanks and
operated under oil.
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5.2.2 IEC 60099-4 стандартад заасан
завсаргүй
цэнэг
шавхагч
(металлын исэлт)
5.2.2.1 Янз бүрийн төрөл болон
загвар
IEC 60099-4 стандартад завсаргүй
цэнэг шавхагчийн (металлын исэлт)
дараах төрлийг тодорхойлно. Үүнд:
-шаазан гэртэй цэнэг шавхагч,
-полимер гэртэй цэнэг шавхагч,
-хийн
тусгаарлагатай,
металл
хаалттай цэнэг шавхагч (GIS цэнэг
шавхагч),
-салдаг болон бүрхүүлтэй гэртэй,
-шингэн дотор ажилладаг төрлийн
цэнэг шавхагч байна.
Цэнэг шавхагчдын эдгээр ялгаатай
төрлийг 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5
болон
5.2.2.6-д
тайлбарласан.
5.2.2.2 Шаазан гэртэй цэнэг шавхагч
Багц МИ резисторын хөдөлгөөнтэй
хэсэг болон гэрийн дотор талын хана
хоорондын завсрыг бүхэлд нь эсвэл
хэсэгчлэн хий, хатуу эсвэл хагас-хатуу
төлөвтэй материалаар (жишээ нь,
цахиурын резин) дүүргэж болно.
Эдгээр цэнэг шавхагч доторх орчны
хий ерөнхийдөө азот эсвэл (хиймэл)
агаар байдаг. Хэрэв элегазын зэрэг
бусад хий ашигласан бол IEC 60099-4
стандартад заасан холбогдох бүх
туршилтыг
цэнэг
шавхагчид
дүүргэлтийн бодит орчинд хийсэн
болон
магадлалтай
нэвчилтийг
тооцсоныг шалгах хэрэгтэй. Богино
залгалтын үед цэнэг шавхагчийн
гүйцэтгэлд хий чухал нөлөөтэй байж
болох тул богино залгалтын туршилт

5.2.2 Metal-oxide arresters without gaps
according to IEC 60099-4
5.2.2.1 Different types and designs
IEC 60099-4 covers the following types of
MO surge arresters without gaps:
-porcelain-housed arresters:
-polymer-housed arresters;
-gas-insulated metal enclosed arresters (GIS
arresters);
-separable and dead front arresters;
-liquid immersed arresters.
These different types of arresters are
explained in 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5
and 5.2.2.6.
5.2.2.2 Porcelain-housed arresters
The gap between the active part of stacked
MO resistors and inner wall of the housing
may be completely or partly filled with gas or
by a solid or semi-solid material (e.g. silicone
rubber). The surrounding gas in these
arresters typically is nitrogen or (synthetic)
air. If other gases, e.g. SF6, are used it should
be checked that all relevant tests as per IEC
60099-4 are made with the actual filling
medium in the arresters and that possible
leakage is considered. This is in particular
important for the short-circuit test since the
type of gas probably has a significant effect
on the performance of the arrester under
short-circuit. To perform the test with air or
nitrogen inside the arrester is therefore not
representative if other gases are used.
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онцгой чухал юм. Тиймээс бусад хийг
ашигласан бол цэнэг шавхагчийн
дотор агаар эсвэл азотоор дүүргэн
туршилт хийх нь тохиромжгүй юм.
Хүчтэй
хэт
ачааллын
улмаас
хөдөлгөөнт хэсгийн нэвт цохилт эсвэл
цоорлын дараа гэр хүчтэй гэмтэхгүй
байхаар хамгаалахын тулд даралт
бууруулах төхөөрөмжөөр ихэвчлэн
хангадаг. Гэхдээ зах зээл дээр даралт
бууруулах төхөөрөмжгүй загварууд
байдаг
тул
хэрэглэгч
аюулгүй
ажиллагааны талаар онцгой анхаарах
шаардлагатайг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Хөдөлгөөнт хэсгийг хүрээлэн буй
орчноос шаазан гэр хамгаална. Гэр нь
дараах шинж чанарт хамаарах олон
шаардлагыг хангах хэрэгтэй. Үүнд:
-механик
бат
бөх
чанар,
-нэвт
цохилтын
зай,
-гадаргуугийн цахилалтын замын урт,
-бохирдсон орчинд ажиллах чадвар,
-чийг
нэвтрэхээс
хамгаалах
битүүмжлэл,
-хэт ачаалалтай нөхцөлд даралт
бууруулах нь тус тус орно.
Цэнэг шавхагчийн гэрт (шаазан гэрээр
хязгаарлахгүй) тавих диэлектрик бат
бөх чанарын шаардлага нь цахилгаан
эрчим хүчний системийн бусад бүх
тоног
төхөөрөмжид
тавих
шаардлагаас ерөнхийдөө ялгаатай
байдаг. Тусгаарлагын нийцлийн IEC
60071-1:2010 стандартад заасан (2 ба
3 дугаар хүснэгт) тусгаарлагын
стандарт түвшнүүд энд хамаарахгүйг
анхаарна
уу.
Учир
нь
цэнэг
шавхагчийн гэр нь эрчим хүчний

Usually pressure relief devices are provided
which ensure that the housing will not fail
violently after puncture or flashover of the
active part due to energetic overload. It must
be noted, however, that designs without
pressure relief devices do exist on the
market, and special care about safety
considerations has then to be taken by the
user.
The porcelain housing protects the active
part from the environment. The housing has
to fulfil many different requirements with
regard to:
-mechanical strength,
-flashover distance,
-creepage distance,
-performance under polluted conditions,
-sealing against moisture ingress,
-pressure relief under overload conditions.
For surge arrester housings in general (i.e.
not limited to porcelain), the requirements on
dielectric strength are different from those of
all other equipment in electrical power
systems. Note that the standard insulation
levels of the insulation coordination standard
IEC 60071-1:2010 (Tables 2 and 3) are not
relevant, but lower values shall be applied
instead as an arrester housing represents the
best protected insulation in a power system.
In order to avoid any flashover under impulse
residual voltage stress during arrester
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системийн хамгийн сайн хамгаалалт
бүхий тусгаарлагыг төлөөлөх учраас
оронд нь арай бага утгуудыг хэрэглэх
шаардлагатай. Цэнэг шавхагчийн
ажлын явцад импульсийн ялгаврын
хүчдэлийн механик хүчний нөлөөгөөр
ямар нэгэн нэвт цохилт үүсэхээс
зайлсхийхийн тулд цэнэг шавхагчийн
гэрт IEC 60099-4 стандартын дагуу
дараах хамгийн бага шаардлагыг
(хураангуйллыг IEC 60071 стандартад
нийцүүлсэн) тавьдаг. Үүнд:
- аянгын импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
(LIWV) нь цэнэг шавхагчийн аянгын
импульсийн хамгаалалтын түвшнийг
(UpI) 1.3 дахин авсантай тэнцүү,
- таслах, залгах импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэл (SIWV) нь 245 кВ-оос их Us
хүчдэлтэй
системд
хэрэглэхэд
зориулсан дэд станцын төрлийн цэнэг
шавхагчийн
таслах,
залгах
импульсийн
хамгаалалтын
(Ups)
m
x
1
000/8
150
түвшнийг 1.1 x e
дахин
m
авсантай тэнцүү (SIWV= 1,1 x e x 1 000/8
150), хэрэв U хүчдэл 245 кВ-оос их, 800
s
кВ-оос бага буюу тэнцүү бол m нь 1тэй тэнцүү, хэрэв Us хүчдэл нь 800 кВоос их бол m-ийн утгыг IEC 600712:1996 стандартын 9 дүгээр зураг –
Фаз, газар хоорондын тусгаарлагад
үзүүлсэн цэнэг шавхагчийн таслах,
залгах импульсийн хамгаалалтын
(Ups) түвшний абсцисс тэнхлэг дээрх
утгыг 1.1 дахин авсантай тэнцүү,
- гүйдлийн давтамжийг тэсвэрлэх
хүчдэл (PFWV) (оргил утга) нь 245 кВоос бага буюу тэнцүү Us хүчдэлтэй
системүүдэд хэрэглэх дэд станцын

operation, the minimum requirements for
surge arrester housings, according to IEC
60099-4, are (abbreviations in line with IEC
60071):

-LIWV= 1,3 times the lightning impulse
protection level (UpI) of the arrester

-SIWV= 1,1 x em x 1 000/8 150 times the switching
impulse protection level (Ups) of the arrester
for substation class arresters for use in
systems of Us > 245 kV, where m= 1 in case
of 245 kV < Us ≤ 800 kV, and in case of US >
800 kV m is taken from IEC 60071-2:1996,
Figure 9, phase-to-earth insulation, with the
value on the abscissa being 1,1 times the
switching impulse protection level (Ups) of the
arrester

-PFWV (peak value)= 1,06 times the
switching impulse protection level (Ups) of the
arrester for substation class arresters for use
in systems of US ≤ 245Kv
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төрлийн цэнэг шавхагчийн таслах,
залгах импульсийн хамгаалалтын
(Ups) түвшнийг 1.06 дахин авсантай
тэнцүү,
- гүйдлийн давтамжийг тэсвэрлэх
хүчдэл (PFWV) (оргил утга) нь
түгээлтийн төрлийн цэнэг шавхагчдын
аянгын импульсийн хамгаалалтын
түвшнийг (UpI) 0.88 дахин авсантай
тэнцүү
байна.
Далайн түвшнээс дээш 1000 м-ийн
өндөрт хийх угсралтад зориулсан цаг
агаарын анхааруулга болон нэрлэсэн
утгуудаас илүү өндөр цахилалтын
гүйдэлд зориулж нэмсэн ялгаврын
хүчдэлийг
хэрэглэх
коэффициенточадд авч үздэг (энэ нь
1000 м хүртэл өндөрт зориулсан
өндөрлөгийн анхааруулгыг байнга
оруулах бөгөөд зөвхөн илүү өндөрт
хийх суурилуулалтын анхааруулгыг
IEC
60071-2
стандартад
тодорхойлсноор
хэрэглэх
шаардлагатай
гэсэн
утгатай).
Дараах
жишээнд
тэсвэрлэх
хүчдэлүүдийн өөр шаардлагуудыг
тайлбарласан. Тоног төхөөрөмжийн
Um хүчдэл 420 кВ-той тэнцүү байх үед
зориулсан хамгийн өндөр хүчдэл:
-цэнэг шавхагчийн гэрээс бусад тоног
төхөөрөмжид шаардлагатай аянгын
импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл (LIWV)
нь (lEC 60071:2006 стандартын 3
дугаар хүснэгт) 1425 кВ-той тэнцүү,
-цэнэг шавхагчийн гэрээс бусад тоног
төхөөрөмжид шаардлагатай таслах,
залгах импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
(SIWV) нь (lEC 60071:2006 стандартын

-PFWV (peak value) = 0,88 times the
lightning impulse protection level (Upl) of the
arresters for distribution class arresters.

The applied factors take into account
increased residual voltages for discharge
currents higher than the nominal values and
atmospheric correction for altitude of erection
of 1 000 m above sea level (which means that
an altitude correction for altitudes up to 1 000
m is always included, and only for higher
altitudes of installation further corrections
have to be applied as defined by IEC 600712)

The following example explains the different
withstand voltage requirements:
Highest voltage for equipment Um = 420 kV

-required LIWV for equipment other than
surge arrester housings (lEC 60071:2006,
Table 3): LIWV = 1 425 kV

-required SIWV for equipment other than
surge arrester housings (IEC 60071:2006,
Table 3): SIWV=1 050 kV
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3 дугаар хүснэгт) 1050 кВ-той тэнцүү
байна.
Цэнэг шавхагчийн аянгын импульсийн
хамгаалалтын нийтлэг түвшин Upl нь
825
кВ-той
тэнцүү
байдаг.
Цэнэг шавхагчийн таслах, залгах
импульсийн хамгаалалтын нийтлэг
түвшин Ups нь 700 кВ-той тэнцүү,
-цэнэг шавхагчийн гэрт шаардагдах
(LIWV) хүчдэл нь:
LIWV = 1,3 x 825 кВ = 1 073 кВ,
-цэнэг шавхагчийн гэрт шаардагдах
(SIWV) хүчдэл нь:
SIWV = 1.24 x 700 кВ = 868 кВ байна.
Цэнэг шавхагчид зориулсан энэ тусгай
нөхцөлийг
хэрэглэгчид
ихэнхдээ
мэдэхгүйгээс IEC 60071-1: 2010 (2
болон 3 дугаар хүснэгт) стандартад
заасан стандарт утгуудыг шаарддаг.
Энэ нь цэнэг шавхагчийн гэрийг
шаардлагагүй
өндөр
хэмжээтэй
болгоход
хүргэдэг
нь
геометр
хэмжээсийн
асуудал
төдийгүй
түгээлтийн хүчдэлийн тэнхлэгт муу
нөлөөг үүсгэж, бохирдсон нөхцөлд
ажиллах чадварыг илүү асуудалтай
болгоно. Импульсийг тэсвэрлэх илүү
өндөр зэрэглэл шаардах эрс тэс уур
амьсгалын нөхцөл зэрэг тусгай
нөхцөлүүд байж болох ч ерөнхийдөө
зөвхөн lEC 60099-4 стандартын
шаардлагуудыг мөрдөх хэрэгтэй.
Зөвхөн шаазан гэртэй цэнэг шавхагч
төдийгүй ер нь цэнэг шавхагчдын
битүүмжлэлийн систем дутагдалтай
байдаг. (Металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийн
ашиглалтын
богино
хугацааны хувьд шаазан гэртэй цэнэг

Typical arrester lightning impulse protection
level Upl = 825 kV
Typical
arrester's
switching
protection level UPS = 700 kV

impulse

-required LIWV for surge arrester housing:
LIWV = 1,3 x 825 kV = 1 073 kV
-required SIWV for surge arrester housing:
SIWV = 1.24 x 700 kV = 868 kV
Often users are not aware of this special
situation for surge arresters and would
require the standard values of IEC 60071-1:
2010 (Tables 2 and 3). This leads to
unnecessarily tall arrester housings, which is
not only a problem of geometrical dimensions
but also results in an adverse axial voltage
distribution and possibly in a more critical
performance under polluted conditions.
There may be special situations, such as
extreme environmental conditions, that
require higher impulse withstand ratings, but
in general only the requirements of lEC
60099-4 should be applied.

For arresters the sealing system is critical
аnd this is not only the case for porcelainhoused arresters. Moisture ingress on
porcelain-housed arresters is one of the main
reasons - if not the only one - for a limited
lifetime of MO surge arresters. It should be
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шавхагчид чийг нэвтрэх нь зөвхөн
ганц биш, гол дутагдлуудын нэг нь юм.
Нэвчих гүйдлийн хязгаар дахь хүчдэлгүйдлийн
тодорхойломж
хуучин
хэмжээндээ
эргэж
орохооргүй
өөрчлөгдөх зэрэг МИ резисторын
элементүүдийн цахилгааны элэгдэл
нь цэнэг шавхагчийн ашиглалтын
хугацааны хувьд чухал бус нөлөө
үзүүлэх
бөгөөд
IEC
60099-4
стандартын дагуу баталгаажуулсан
бол анхаарч үзэхгүй гэдгийг тэмдэглэх
нь зүйтэй.
Нэгж хэсгийн уртын хязгаарыг зөвхөн
механик болон цахилгааны үндэслэл
төдийгүй
үйлдвэрлэл
эсвэл
тээвэрлэлтийн
үндэслэлээр
тодорхойлно.
Тиймээс
цэнэг
шавхагчийн салангид нэг нэгж хэсгийн
уртын хэмжээг ихэнхдээ хоёр метрээс
бага байхаар хязгаарлана. 245 кВ-оос
дээш системийн хүчдэлд зориулсан
цэнэг шавхагчдад цуваа холбосон
нэгээс олон нэгдлийг ихэвчлэн
багтаана. Уртын хэмжээг нь 1,5-2
орчим метрээс эхлэн тогтоосон гадна
талын
зэрэглэлийн
цагаригуудыг
хэрэглэж болно. Эдгээр цагаригийг
газар хүртэлх багтаамжийн тэнэмэл
эсэргүүцлээр үүссэн түгээлтийн тэгш
бус тэнхлэгийн хүчдэлийг хянахад
хэрэглэнэ. Цагаригуудыг дэд станцын
байршилд тохирохгүй гэж ихэнхдээ
үздэг ч суурилуулалтын явцад
хасахгүй байх шаардлагатай. Учир нь
дулааны эрс өсөлтөөс (өөрөөр
хэлбэл, цахилгаан эрчим хүчний
алдагдал дулаан сарниах чадвараас

noted that the electrical aging of the MO
resistor elements, i.e. a non-reversible
change of the voltage- current-characteristic
in the leakage current range, plays only a
minor role with respect to surge arrester
lifetime and is not a consideration, if verified
in accordance with IEC 60099-4.

Limit of unit length is not only given by
mechanical and electrical reasons but also
for manufacturing or transportation reasons.
Therefore, the length of a single arresters unit
usually is limited to less than two meters.
Arresters for system voltages higher than 245
kV usually comprise more than one unit in
series. Beginning from a length of about 1,5
m to 2 m, external grading rings may be
applied, which serve for controlling the
uneven axial voltage distribution caused by
stray capacitances to earth. Though these
rings are often considered as undesirable
from a substation layout perspective they
shall not be omitted during installation,
because the arrester might then fail within
short time by a thermal runaway (i.e.
electrical power losses exceed thermal heat
dissipation capability).

68

MNS IEC 60099-5:2020

хэтэрдэг) цэнэг шавхагч богино
хугацаанд эвдэрч магадгүй.
5.2.2.3 Полимер гэртэй цэнэг
шавхагч
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчид
1980-аад оны дундуур (түгээх) болон
1980-аад оны сүүлчээр (дамжуулах)
зах зээлд гарсан. Энэ төрлийн цэнэг
шавхагч өнөө үед түгээх системд
бодитой нэвтэрсэн нь харагдаж
байгаа бол шаазан гэртэй түгээлтийн
цэнэг шавхагчийг одоо олоход хэцүү
болсон. Дамжуулах системд полимер
гэртэй цэнэг шавхагч бага байгаа
хэдий ч нэмэгдэх хандлагатай байна.
Түгээлтийн
цэнэг
шавхагчид
тусгайлан зориулсан олон төрлийн
загварыг хөгжүүлж байгаа ч одоогийн
бүх загварыг доор дурьдсан цөөн
үндсэн загварын зарчмуудын нэгээр
тодорхойлж болно [49]. IEC 60099-4
стандартад цэнэг шавхагчийн аливаа
гэрийг механикийн
талаас авч
үзэхдээ
шаазан
гэртэй
цэнэг
шавхагчийн оронд цэвэр эпоксидийн
резин гэрийг хэрэглэнэ. Учир нь
эпоксидийн резин хэврэг материал
бөгөөд механик шинж чанараараа
шаазан гэртэй адил байх нь
эргэлзээгүй.
“Хоолой загвар”: Энэ нь хийн
тооцоолсон эзлэхүүнийг багтаасан
(шаазан гэртэй адил) гэр ашигласан
цэнэг
шавхагч
юм.
Тиймээс
битүүмжлэл болон даралт бууруулах
системтэй байх ёстой. Гэрийг керамик
бус олон найрлагатай материалаар
ихэвчлэн хийнэ. Жишээ нь, цаг

5.2.2.3 Polymer-housed arresters
Polymer-housed arresters appeared on the
market in the mid-1980s (distribution) and
late 1980s (transmission). In distribution, they
represent state of the art today and porcelainhoused distribution arresters are hardly
available these days. In transmission, the
market share of polymer-housed arresters is
smaller, but with increasing tendency. A
variety of different designs has been
developed
especially
for
distribution
arresters, but all existing designs can be
assigned to one of only few basic design
principles that are listed below [49]. It should
be noted that, from a mechanical point of
view, IEC 60099-4 considers any design of
an arrester that uses a pure epoxy-resin
housing as a porcelain-housed arrester,
because epoxy resin is a brittle material and
will, without doubt, mechanically behave like
a porcelain housing.

"Tube design": This is an arrester using a
housing with an intended included gas
volume (similar to a porcelain housing). It
must consequently have a sealing and a
pressure relief system. The housing is
usually a non-ceramic composite housing,
formed e.g. from a tube of fibre glass
reinforced plastic (FRP), covered by outer
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агаарын нөлөөнөөс хамгаалсан гадна
талын ирмэг хормойгоор хучсан,
хүчитгэсэн хуванцрын сэмэрдэс (FRP)
хоолой
хэлбэртэй
байдаг.
Цаг
агаарын нөлөөнөөс хамгаалах гадна
талын ирмэг хормойг хоолойд хэв
гарган шууд цутгасан эсвэл өөр
боломжит процессуудад салангид
хэсэг шиг хэрэглэнэ. Эдгээр цэнэг
шавхагчийн дотор талын загвар болон
орчны нөхцөл нь шаазан гэртэй цэнэг
шавхагчтай ер нь төстэй байна.
Багц МИ резисторын элементүүдэд
шууд хэрэглэдэг одоо үеийн гэрийн
бусад бүх загвар нь хийн тооцоолсон
эзлэхүүнгүй байдаг.
“Ороосон загвар”: Гэрийн механик
тулгуур хэсгийг хүчитгэсэн хуванцрын
сэмэрдэс (FRP) бүтцийг ороон,
хэлбэржүүлж хийнэ. Энэ нь эпокси
резинд дэвтээсэн шилэн утас эсвэл
урьд нь нэвчтэл дэвтээсэн дэвсгэр,
ороох
материалаар
багц
МИ
резисторыг тойруулан ороож, дараа
нь хатаах зууханд хатууруулсан бүтэц
байж болно. Хувьсах эсэргүүцлийн
багцыг хүрээлсэн хоолой үр дүнд нь
бүхэлдээ хаалттай (заримдаа хэт
ачаалалтай нөхцөлд гэрийг нээх
боломжтой болгохоор урьдчилан
бэлтгэсэн сул хэсгүүдтэй) эсвэл зарим
нээлттэй “цонхтой” байж болно.
Түүнчлэн багц МИ резисторын
элементүүдийг хялбархан багтаах,
урьдчилан
үйлдвэрлэсэн
(FRP)
хоолойгоор ороолт хийх боломжтой
бөгөөд МИ резисторууд болон (FRP)

weather sheds. The outer weather sheds
may be directly moulded to the tube or
applied as individual parts in different
possible processes. The internal design and
surrounding medium in these arresters is
normally
similar
to
porcelain-housed
arresters.

All other existing designs use housings which
are directly applied to the stack of MO resistor
elements, without an intended gas volume
included.
"Wrapped design": The mechanically
supporting part of the housing is formed by a
wrapped FRP structure. This may be
implemented by epoxy resin soaked glass
rovings or preimpregnated mats or bands
that are wound around the MO resistor stack
and then cured in an oven. The resulting
tube, surrounding the varistor stack, may be
completely closed (sometimes with prepared
weakened areas that support opening of the
housing under overload conditions) or have
some open “windows”. The wrap may also
consist of a prefabricated FRP tube, which is
pushed over the stack of MO resistor
elements, and where the gap between MO
resistors and FRP tube is then filled by some
elastic material.
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хоолойн хоорондын завсрыг зөөлөн
материалаар дүүргэнэ.
“Торлосон
загвар”:
Багц
МИ
резисторын элементүүдийг хүчитгэсэн
хуванцрын сэмэрдэс (FRP) гогцоо,
туйван эсвэл туузаар тогтооно. Ийм
маягаар МИ резисторын элементүүд
нь механикаар тулах бүтэц шиг
үйлчилж, (FRP) элементүүд нь
нээлттэй тор шиг хэлбэртэй болдог.
Механик
бат
бөх
чанарыг
нэмэгдүүлэх,
богино
залгааны
үзүүлэлтийг сайжруулахын тулд (FRP)
элементүүдийн энэ торыг тойруулан
нэмэлт ороолтоор ороож болно.
Цахиурын резинээр ихэвчлэн хийдэг,
цаг агаарын нөлөөнөөс хамгаалах
гадна талын ирмэг хормойг эд
ангиудад хэв гарган шууд цутгасан
байх хэрэгтэй.
Энэ ангилал нэлээд хялбар болсон
хэдий ч загваруудыг богино залгааны
туршилтын
ялгаатай
горимуудад
хамааруулан хуваахын тулд IEC
60099-4 стандартад өөр үндэслэлтэй
ангиллыг авсан. Богино залгааны
туршилтын явцад хийн эзлэхүүнийг
багтаасан хаалттай гэрийн “даралт
бууруулах”
шинж
чанарыг
баталгаажуулсан байх шаардлагаар
эсвэл багц МИ резисторт шууд
бэхэлсэн гэрийн богино залгааны
үзүүлэлтээр
ялгааг
тогтооно.
Загварын энэ хоёр үндсэн зарчим нь
туршилтын янз бүрийн угтвар аргыг
шаарддаг. Жишээ нь, маш муу
тохиолдлын нөхцөлүүдийг тусгахын
тулд нэгдүгээр тохиолдолд, багц

"Cage design": The stack of MO resistor
elements is clamped by FRP loops or rods or
bands. The MO resistor elements themselves
thus act as part of the mechanically
supporting structure, and the FRP elements
form an open cage. Additional bands may be
wound around this cage of FRP elements in
order to increase mechanical strength and to
improve short-circuit performance. The outer
weather sheds have to be directly moulded to
the modules, usually making use of silicone
rubber.

Though this classification has turned out to
be quite practical, another classification with
a different background has been adopted by
IEC 60099-4, in order to classify designs with
regard to different procedures in the shortcircuit tests. During short-circuit testing, it
makes a difference if the "pressure relief"
behaviour of a closed housing with included
gas volume shall be verified, or the shortcircuit performance of a housing directly
attached to the MO resistor stack. These two
basic design principles require different
approaches in testing. For instance, in order
to reflect worst case conditions, in the first
case an internal arc has to be initiated by
melting a fuse wire located in parallel to the
varistor stack and thus representing an
internal flashover. In the latter case only
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хувьсах
эсэргүүцэлд
зэрэгцээ
байрлуулсан гал хамгаалагч утасны
хайлалтаар
дотоод
нум
эхлэх
хэрэгтэй. Энэ нь дотоод нэвт цохилтыг
орлоно. Сүүлчийн тохиолдолд цэнэг
шавхагчийн энергийн зөвхөн хэт
ачаалал (хэтэрсэн хүчдэл өгнө)
нийтлэг гэмтлийг орлох хувилбарын
үр дүн болно. Гэхдээ МИ резисторын
тус тусдаа гэмтсэн элементүүд
тасарснаар гэр механикаар эвдрэхийг
үгүйсгэж болохгүй. Тиймээс IEC
60099-4 стандартад богино залгааны
үзүүлэлтийн
хамаарлаар
дараах
загваруудыг оруулсан. Үүнд:
“А загвар”-ын цэнэг шавхагч бүрдэл
хэсгийнхээ нийт уртын дагуу хийн
сувагтай бөгөөд дотоод хөдөлгөөнт
хэсгүүдийг тавиагүй, дотор талын
эзлэхүүний 50%-аас их буюу тэнцүү
зайг хийн суваг эзэлсэн загвартай.
“В загвар”-ын бат бөх загвартай цэнэг
шавхагч хийн хаалттай эзлэхүүнгүй
эсвэл дотоод хөдөлгөөнт хэсгүүдийг
тавиагүй, дотор талын эзлэхүүний
50%-аас бага зайг дотоод хийн
эзлэхүүнээр дүүргэсэн байна.
IEC 60099-4 стандартын тайлбарууд
нь цаашид зааварчилгаа болно. Үүнд:
“‘А загвар’-ын цэнэг шавхагчид
ерөнхийдөө шаазан эсвэл полимер
гэртэй цэнэг шавхагчид байна.
Полимер гэрт нь даралт бууруулах
төхөөрөмжөөр тоноглосон нийлмэл
бүтэцтэй хөндий тусгаарлагч эсвэл
тодорхой
даралтад
нээгдэж
хаагдахдаа
дотоод
даралтыг
бууруулдаг, үйлдвэрлэхдээ нийлмэл

energetic overloading (by application of
excess voltage) of the arrester will result in a
representative failure scenario, as it may not
be excluded that individual failed MO resistor
elements will break and thus mechanically
damage the housing. Therefore, the following
has been introduced to IEC 60099-4 with
regard to short-circuit performance:

‘‘Design A” arresters have a design, in which
a gas channel runs along the entire length of
the arrester unit and fills ≥ 50 % of the internal
volume not occupied by the internal active
parts.
“Design B" arresters are of a solid design with
no enclosed volume of gas or having an
internal gas volume filling < 50 % of the
internal volume not occupied by the internal
active parts.
Notes in IEC 60099-4 give further
explanation:
"Typically, 'Design A' arresters are porcelainhoused arresters, or polymer-housed
arresters with a composite hollow insulator
which are equipped either with pressure relief
devices, or with prefabricated weak spots in
the composite housing which burst or flip
open at a specified pressure, thereby
decreasing the internal pressure."
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гэрт гаргасан сулхан оруулгуудтай
байна.”
“‘В загвар’-ын цэнэг шавхагчид нь
даралт
бууруулах
ямар
нэгэн
төхөөрөмжгүй бөгөөд хийн хаалттай
эзлэхүүнгүй, нягт хэв шинжтэй байдаг.
Хэрэв резисторуудад цахилгааны
гэмтэл гарвал цэнэг шавхагчид нум
үүснэ. Энэ нум хүчтэй ууршилт, гэр
болон/эсвэл дотор талын материалд
магадгүй шаталт үүсгэнэ. Эдгээр
цэнэг шавхагчийн богино залгааны
үзүүлэлтийг нумын нөлөөгөөр гэр
урагдах эсвэл хагаран нээгдэхийг
хянах чадвараар нь тодорхойлдог.
Ингэснээр
хүчтэй
эвдрэлээс
сэргийлнэ.”
Өөрөөр хэлбэл, “А загвар” нь хийн
эзлэхүүнд
үүссэн
гэмтлийн
магадлалыг
хатуу
материалд
үүссэнээс хамаагүй илүү байдлаар
цэнэг шавхагчийг тодорхойлох бол “В
загвар” нь хатуу материалд үүсэх
гэмтлийн илүү өндөр магадлалтай
загварыг тодорхойлдог. Энэ ангилал
туршилтын шаардлагаас хамаарсан
оновчлолтой. Хоёр загварын хооронд
асуудал
үүсгэх
ялгаа
олон
тохиолдолд хэвээр үлдэх хэдий ч зах
зээл дэх бодит цэнэг шавхагчдыг
хооронд нь нарийн төлөвөөр ялгах
боломжгүй
юм.
Тиймээс
дээр
тайлбарласан хоёр ангиллыг хамтад
нь хэрэглэж болно.
Гадаа орчинд ил байрлах полимер
загварын гадна талын хэсгийг этиленпропилен резин
(EPDM),
этиленвинил-ацетат (EVA) эсвэл цахиурын

"Typically, 'Design B’ arresters do not have
any pressure relief device and are of a solid
type with no enclosed volume of gas. If the
resistors fail electrically, an arc is established
within the arrester. This arc causes heavy
evaporation and possibly burning of the
housing and/or internal material. These
arresters short-circuit performance is
determined by their ability to control the
cracking or tearing open of the housing due
to the arc effects, thereby avoiding a violent
shattering."

In other words, "Design A" defines an arrester
where the probability of a failure initiated in
the gas volume is much higher than in the
solid material, and "Design B" defines a
design with a higher probability of failure
initiated in the solid material. This
classification is optimized with regard to test
requirements. Many cases will remain where
a differentiation between both designs will be
problematical, but it is not possible to
differentiate in detail between the different
makes of actual arresters on the market.
Thus both classifications cited above may coexist.

The outer part of a polymeric housing, which
is exposed to the environment, may be made
from different kinds of materials, such as
EPDM (ethylene-polyene-diene-monomer),
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резин (SIR) зэрэг төрөл бүрийн
материалаар хийж болно. Цахиурын
резинийг тасалгааны температурт
боловсруулсан
(RTV),
өндөр
температурт боловсруулсан (HTV)
болон шингэн цахиурын резин (LSR)
гэж хуваана. Эдгээр нь зөвхөн
ерөнхий нэр бөгөөд олон дэд төрөл
байдаг. Дээрх полимер материалыг
хүрээлэн
буй
орчны
нөлөөнд
хангалттай тэсвэртэй болгохын тулд
ихэнх тохиолдолд химийн бодис
түрхэх эсвэл хөнгөн цагааны гурван
гидрат (ATH) зэрэг дүүргэгчээр
дүүргэнэ. Хамгийн чухал үзүүлэлтүүд
нь ус зайлуулах чадвар, динамик
шинж чанар (урт хугацааны чийгтэй
нөхцөлд шинж чанар нь түр хугацаанд
алдагдаж,
дараа
нь
хатаахад
сэргэдэг), нэвчилт болон элэгдлийг
тэсвэрлэх чанар байдаг. Тиймээс IEC
60099-4 стандартад полимер гэртэй,
завсаргүй бүх цэнэг шавхагчийн
загварын туршилтуудад
гадаа ил
байрлуулах
элэгдлийн
туршилт
хийхийг шаардах нь чухал юм.
Хийн эзлэхүүн агуулаагүй, полимер
гэртэй
цэнэг
шавхагчийн
битүүмжлэлийн
системийн
үзүүлэлтийг усанд дүрэх туршилтаар
(42 цагийн турш буцалгах) шалгана.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчийг
хэрэглэх хэрэглэгч нь механикийн
маш бат бөх чанартай загвар нь
хүртэл кронштейны механик ачаалалд
хазайж магадгүй (шаазан гэртэй цэнэг
шавхагчаас ялгаатай нь) гэсэн
мэдээлэлтэй байх шаардлагатай. Энэ

EVA (ethylene-vinyl-acetate) or SIR (silicone
rubber), the latter subdivided into RTV (room
temperature
vulcanizing),
HTV
(high
temperature vulcanizing) and LSR (liquid
silicone rubber). These are only generic
names, and many sub-variants exist. In most
cases, these polymeric materials are doped
by chemicals or filled by fillers such as ATH
(aluminium tri-hydrate) in order to provide
sufficient resistance to environmental impact.
Most
important
characteristics
are
hydrophobicity (the ability to repel water) and
its dynamic behaviour (temporary loss under
long-lasting humidification and recovery in
following drying periods), and tracking and
erosion resistance. It is therefore important
and required in IEC 60099-4 that all polymerhoused arresters without gaps are exposed
to a weather aging test as part of the type
tests.

The performance of the sealing system of a
polymer-housed arrester without included
gas volume is tested by a water immersion
test (boiling for 42 hours).
When applying polymer-housed arresters the
user should be aware that, different from
porcelain-housed arresters, even designs of
extremely high mechanical strength may be
deflected under mechanical cantilever loads.
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ялгааг дэд станцын байршилд, жишээ
нь зэргэлдээх тоног төхөөрөмжийн
агаарын (клиренс) зай маш бага
тохиолдолд анхаарах хэрэгтэй.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдын
өөр нэг ялгаатай хувилбар бол цуваазэрэгцээ холболттой загвар юм [48].
Энэ загвар жишээ нь, хүчдэлийн
шаардагдах зэрэглэлд нийцүүлэхээр
цуваа холбосон, энерги хуваарилалт
болон
хамгаалалтын
түвшний
шаардлагад нийцүүлэхээр зэрэгцээ
холбосон
түгээх
системийн
эд
ангиудаас бүрдэнэ. IEC 60099-4
стандартыг энэ загварын тодорхой
бүх талыг тайлбарлахаар сайн
бэлтгээгүй (жишээ нь, богино залгаа
болон механикийн туршилтын хувьд)
болно. Тиймээс хэрэглэгч иж бүрэн
угсарсан төхөөрөмжийн гүйцэтгэл нь
зөвхөн салангид эд ангиудыг загварын
туршилтаар
баталгаажуулсан
гүйцэтгэлээс гажиж магадгүй талаар
мэдээлэл авсан байх хэрэгтэй
5.2.2.4 Хийн тусгаарлагатай, металл
хаалттай цэнэг шавхагч (Хийн
тусгаарлагатай дэд станцын (GIS)
цэнэг шавхагч)
Хийн
тусгаарлагатай,
металл
хаалттай (GIS) цэнэг шавхагчид нь
хийн тусгаарлагатай дэд станцад
шууд холбох боломжтой
цэнэг
шавхагч болно. Металл хаалтыг
ихэнхдээ хөнгөн цагаан эсвэл гангаар
хийдэг. Хийг тусгаарласан хэсгүүдийн
харилцан үйлчлэлийн заагт стандарт
байхгүй, үйлдвэрлэгчээс шалтгаалдаг
нь (GIS) цэнэг шавхагчдад мөн адил

This has to be considered in the substation
layout, e.g. in case of extremely low
clearances to neighbouring equipment.
One different variant of polymer-housed
arresters are series-parallel connected
designs [48]. These are made up e.g. from
distribution system modules, connected in
series to meet the required voltage rating and
in parallel to meet energy handling and
protection level requirements. IEC 60099-4 is
not well-prepared to cover all particular
aspects of this design (e.g. with regard to
short-circuit and mechanical testing), and the
user must therefore be aware that the
performance of the completely assembled
device may deviate from the performance
verified in type tests on the individual
modules only.

5.2.2.4 Gas-insulated metal
arresters (GIS arresters)

enclosed

Gas-insulated metal enclosed arresters (GIS
arresters) are arresters, which can be directly
connected to a GIS. Their metal enclosure is
usually made from aluminium or steel. As the
interfaces of the gas compartments are
manufacturer specific and not standardized,
the same applies to the GIS arresters.
Therefore, GIS manufacturers usually have
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хамаарна. Тиймээс (GIS) цэнэг
шавхагч үйлдвэрлэгчид нь ихэнхдээ
өөрийн загвартай байдаг. Тохируулагч
фланцын тусламжтайгаар хэрэглэх
үндсэндээ боломжтой ч аливаа (GIS)
цэнэг шавхагчийг зах зээлд байх хийн
тусгаарлагатай ямар нэгэн дэд
станцад холбох нь түгээмэл биш юм.
(GIS) цэнэг шавхагчийн загварууд нэг
ерөнхий
металл
хаалт
доторх
фазуудын тоогоор хамгийн түрүүнд
ялгарна. Системийн хүчдэл 170 кВ
болон түүнээс доош үед гурван фазын
загвар түгээмэл байдаг. Системийн
хүчдэл илүү өндөр үед нэг фазын
загварыг ихэвчлэн хэрэглэнэ.
МИ резисторын баганад нөлөөлдөг
газардуулгын
багтаамжийн
эсэргүүцлийн хүчтэй нөлөөнд (GIS)
цэнэг шавхагч нь (AIS) цэнэг
шавхагчаас илүү өртөх бөгөөд
эсэргүүцэх арга хэмжээ авахгүй бол
хөдөлгөөнт
хэсгүүдийн
дагуух
хэтэрхий тэнцүү бус хүчдэлийн
түгээлтэд хүргэнэ. Тиймээс хүчдэлийн
зэрэглэлийн дотоод систем нь (AIS)
цэнэг
шавхагчийн
зэрэглэлийн
цагаригийн системээс илүү төвөгтэй
болдог. Түүнчлэн системийн хүчдэл
170 кВ-оос дээш үед хөдөлгөөнт
хэсгийн дотор талын загвар механик
шатлалтай гурван баганы тогтолцоо
байх ч багцын уртын геометр хэмжээг
багасгах зорилгоор цахилгааны нэг
баганы загвар байна (1 дүгээр зураг).
МИ резисторуудын давхаргыг бие
биеэс
нь
тусгаарлахын
тулд
цахилгааны хэт өндөр бат бөх

their own GIS arrester designs. But with the
help of adaptor flanges it is basically
possible, though not very common, to
connect any GIS arrester to any GIS on the
market.

GIS arrester designs may first of all be
distinguished by the number of phases in one
common metal enclosure. For system
voltages 170 kV and below, three-phase
designs are common. For higher system
voltages, one-phase designs are usually
applied.
GIS arresters more than AIS arresters are
exposed to the strong influence of earth
capacitances affecting the MO resistor
column and leading to an extremely nonuniform voltage distribution along the active
part if no countermeasures are taken. The
internal voltage grading system is therefore
more complex than the grading ring system
of AIS arresters. Furthermore, for system
voltages above 170 kV the internal design of
the active part is a mechanically staggered
three-column arrangement but electrically a
one-column design, the purpose being to
reduce the geometrical length of the stack
(Figure 1). Insulating plates of extremely high
electric strength have to be applied in order
to insulate the layers of MO resistors from
each other. These arresters require special
dielectric withstand tests in 11.8.2. of IEC
60099-4:2014.

76

MNS IEC 60099-5:2020

чанартай
тусгаарлах
хавтангууд
хэрэглэх
хэрэгтэй.
Ийм
цэнэг
шавхагчдад
IEC 60099-4:2014
стандартын
11.8.2-т
заасан
диэлектрик тэсвэрлэх чанарын тусгай
туршилтууд хийхийг шаардана.
Механикийн болон цахилгааны ганц
баганы загварыг 230 кВ-оос дээш
өндөр хүчдэлийн системүүдэд хүртэл
хэрэглэх шинэ дэвшил гарсан. Энэ нь
өндөр хүчдэлийн шатлалын МИ
резисторууд (“уртын нэг миллиметр
тутмын Вольт” илүү их байдаг МИ
резистор), мөн МИ резисторын дөрвөн
баганыг зэрэгцээ холбосноор арван
хоёр зэрэгцээ МИ баганы шаталсан
байрлалтай идэвхтэй хэсгийг үүсгэх,
хамгаалалтын хэт нам түвшинтэй, 800
кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
цэнэг
шавхагчдын
хэрэглээг
бүрдүүлнэ.
Ерөнхийдөө тусгаарлагын бат бөх
чанарт тавигдах шаардлага (AIS)
цэнэг
шавхагчид
тавигдах
шаардлагатай ((LIWV ) хүчдэл нь Upl
хүчдэлийн утгыг 1,3 дахин, (SIWV)
хүчдэл нь Ups хүчдэлийн утгыг 1,25
дахин, (PFWV) хүчдэл нь Ups
хүчдэлийн утгыг 1,06 дахин авсантай
тэнцүү) бараг адилхан байх ч цаг
агаарын ямар нэгэн анхааруулга
бичих шаардлагагүй. Хийн нэвчилт
үүсээгүй бол хаалт доторх хийн
нягтрал удаан хугацаанд нэгэн хэвийн
байна. Үүнийг аюулгүй ажиллагааны
илүү
өндөр
хэм
хэмжээний
шаардлагаар тайлбарлаж болно.
Учир нь (GIS) цэнэг шавхагчийн

Recent developments have been that, even
for EHV systems, arresters of mechanical
and electrical single column design are used,
which make use of high voltage gradient MO
resistors (i.e. MO resistors of more "volts per
millmetre length"), and UHV arresters with
extremely low protection levels by connecting
four MO resistor columns electrically in
parallel, leading to a staggered active part of
twelve parallel MO columns.

In general, the requirements on insulation
strength are quite similar to those for AIS
arresters (LIWV=1,3 times Upl, SIWV=1,25
times Ups, PFWV = 1,06 times Ups) though
there is no need for any atmospheric
correction: the gas density inside the
enclosure remains always the same as long
as there is no gas leakage. This is justified by
a demand for higher safety margins, because
a dielectric failure of a GIS would have much
more severe consequences (power arc
inside the metal enclosure). For three-phase
designs, the phase-to-phase withstand
voltages are important.
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диэлектрик гэмтлээс илүү хэцүү үр
дагавар (металл хаалтын дотор үүсэх
цахилгаан нум) гарна. Гурван фазын
загварын хувьд фаз хоорондын
тэсвэрлэх хүчдэл чухал байдаг.
(AIS) цэнэг шавхагчтай харьцуулахад
(GIS) цэнэг шавхагч өөрийн индукцлэл
хамаагүй багатай байх шалтгаан нь
нэг тэнхлэгтэй цилиндр хэлбэрт
оршино. (GIS) цэнэг шавхагчдын
уртад өөрийн индукцлэлийн 0,3
микроГн/м утгыг авч үздэг бол (AIS)
цэнэг шавхагчдад 1 микроГн/м (C
хавсралтыг үзнэ үү) байна. Тиймээс
огцом өсөлттэй гүйдлийн импульсийн
механик хүчний үед (GIS) цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшин
харьцуулах боломжтой (AIS) цэнэг
шавхагчийнхаас бага байна.
Хэрэв (GIS) цэнэг шавхагчид IEC
62271-200
эсвэл
62271-203
стандартын дагуу туршсан байх
металл хаалт хэрэглэх бөгөөд дотоод
даралт бууруулах нэмэлт системгүй
бол загварын туршилтын явцад
богино залгааны туршилт хийх
шаардлагагүй. Өөр нөхцөлд дотоод
даралт бууруулах системд богино
залгааны туршилт хийхийг шаардана.
Хийн тусгаарлагатай дэд станц нь
(GIS)
цэнэг
шавхагчидтай
бол
ашиглалтад
оруулах
туршилтын
явцад онцгой анхаарал хандуулах
ёстой.
Шаардагдах
диэлектрик
туршилтын
чадал-давтамжийн
тэсвэрлэх хүчдэлийн шаардлагатай
түвшнүүдийг цэнэг шавхагч тэсвэрлэж
чадахгүй. (GIS) цэнэг шавхагчдын

The coaxial cylinder configuration is the
reason for a much lower self-inductance of a
GIS arrester compared to an AIS arrester.
Typically, for GIS arresters a value of 0,3
µH/m length is assumed, while the value for
AIS arresters is 1 µН/m (see also Annex C).
Therefore, the protection level of a GIS
arrester under steep current impulse stress is
lower than that of a comparable AIS arrester.

If a GIS arrester uses metal enclosures that
have been tested according to IEC 62271200 or 62271-203 and if it has no additional
internal pressure relief system, no shortcircuit test needs to be performed during type
tests. Otherwise, the internal pressure relief
system shall to be tested in a short-circuit
test.

Special care must be taken during
commissioning tests on GIS if they include
GIS arresters. Arresters cannot withstand the
required power-frequency withstand voltage
levels of the required dielectric tests. Most of
the failures reported on GIS arresters
occurred during commissioning testing. GIS
arresters shall be removed during these
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ихэнх эвдрэл ашиглалтад оруулах tests, or the integrated disconnectors, which
туршилтын явцад гарсан талаар are incorporated in some arrester designs,
мэдээлдэг. Эдгээр туршилтын үед shall be opened [50] [51] [52].
(GIS) цэнэг шавхагчдыг салган авах
шаардлагатай эсвэл зарим цэнэг
шавхагчийн
загварт
багтаасан,
нэгтгэсэн салгууруудыг салгасан байх
хэрэгтэй [50] [51] [52].

Түлхүүр
1 Конус хэлбэртэй тусгаарлагч
2 Даралт бууруулах хавхлаг
3 Зэрэглэлийн бүрээс
4 МИ резисторын багц(ууд)
5 Сууриас тусгаарлах тусгаарлагчид
6 Металл хаалт (бак)

Key
1 Cone insulator
2 Pressure relief vent
3 Grading hood
4 MO resistor stack(s)
5 Floor separation insulators
6 Metal enclosure (tank)

1
дүгээр
зураг
–
Хийн
тусгаарлагатай дэд станцын гурван
механик/нэг цахилгаан баганатай
(дунд талын) болон нэг баганатай
(зүүн талын) цэнэг шавхагчийн
загвар, мөн гурван механик/нэг
цахилгаан
баганатай
(баруун

Figure 1 – Example of GIS arresters of
three mechanical/one electrical column
(middle) and one column (left) design and
current path of the three mechanical/one
electrical column design (right).
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талын)
загварын
гүйдлийн
чиглэлийн жишээ
5.2.2.5 Салдаг болон бүрхүүлтэй
гэртэй цэнэг шавхагч
Салдаг болон бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг
шавхагчид нь түгээмэл загвартай
цэнэг шавхагчийн хоёр өөр загвар юм.
Эдгээр цэнэг шавхагчийн нийтлэг тал
нь суурин байгууламж биш, харин
бэхэлсэн дамжуулагчдаар системд
байнга холбох ч гулсах контакт эсвэл
залгуураар угсрах, салган авах
боломжтой. Дээрх цэнэг шавхагчдыг
түгээлтийн хуваарилах байгууламж
зэрэг хаалт дотор суурилуулах
зориулалттай ч гадаа мөн хэрэглэнэ.
Салдаг болон бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг
шавхагчдын хооронд зарим үндсэн
ялгаа байдаг.
Салдаг
цэнэг
шавхагчийг
тусгаарласан
(полимер) эсвэл
экрантай (металл эсвэл цахилгаан
дамжуулах
полимер)
гэртэй
үйлдвэрлэж болно. Эдгээр нь бүх
тохиолдолд тэжээлээс салгадаг цэнэг
шавхагч бөгөөд цэнэг шавхагчийг
холбох,
салгаж
авахаас
өмнө
цахилгаан эрчим хүчний системийг
хүчдэлээс салгана гэсэн үг юм. Салдаг
цэнэг шавхагчийг Европт түгээмэл
хэрэглэнэ.
Заримдаа тохой хэлбэрийн цэнэг
шавхагч гэж нэрлэдэг бүрхүүлтэй
гэртэй цэнэг шавхагчийг АНУ-д
түгээмэл хэрэглэдэг бөгөөд 2 дугаар
зурагт
харуулсан
шиг
үргэлж
бүрхүүлтэй гэртэй байна. Ийм цэнэг
шавхагчдыг газар доор болон суурин

5.2.2.5 Separable and deadfront arresters
Separable and dead front arresters are two
different designs of arresters, which have in
common that they are not fixed installations
and permanently connected to the system by
fixed conductors but can be installed and
removed by sliding contacts and plugs,
respectively. Usually, they are intended for
installation in enclosures, such as distribution
switchgear, but also outdoor applications are
used. Some basic differences exist between
separable and dead front arresters.

Separable arresters may be manufactured in
either insulated (polymeric) or screened
(metallic or electrically conducting polymeric)
housings. In all cases, they are dead-break
arresters, which mean that the power system
shall be de-energized before the arrester
may be connected or removed. The use of
separable arresters is common in Europe.

Deadfront arresters, sometimes called elbow
arresters, common in the USA, always have
shielded housings, as shown in Figure 2.
They are usually installed in underground
and pad mounted distribution equipment and
circuits, and they are often of the load-break
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дээр суурилуулсан түгээлтийн тоног type, i.e. they can be installed and removed
төхөөрөмж,
хэлхээнд
ихэвчлэн under voltage.
угсарна. Эдгээр нь ерөнхийдөө
ачаалал таслуурын цэнэг шавхагчид
бөгөөд хүчдэлтэй үед суурилуулж,
салган авах боломжтой.

2 дугаар зураг – Бүрхүүлтэй гэртэй
ердийн цэнэг шавхагч
Тусгаарлагын тэсвэрлэх
чадварт
тавих шаардлага нь стандарт (AIS)
цэнэг шавхагчийн шаардлагаас өөр
байхаас гадна тусгаарласан эсвэл
хаалттай/ экрантай гэртэй загварт мөн
ялгаатай байна. Экрангүй, салдаг
цэнэг шавхагчдын хувьд шаардлагыг
IEC 60071-1 болон IEC 60694
стандартаас, экрантай, салдаг болон
бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг шавхагчдын
хувьд
Цахилгааны
болон
Электроникийн
Инженерүүдийн
Хүрээлэнгийн
(IEEE)
C62.11
стандартаас тус тус үндэслэнэ. (IEC
60099-4:2014 стандартыг үзнэ үү).

Figure 2 – Typical deadfront arrester
The requirements on insulation withstand are
different from those of standard AIS
arresters, and they are different for designs
with
insulating
or
shielded/screened
housings. The requirements arise from those
of IEC 60071-1 and IEC 60694 in case of
unscreened separable arresters and from
IEEE C62.11 in case of screened separable
and dead-front arresters (see 12.8.2 of IEC
60099-4:2014).
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Богино залгааны шинж чанар болон
холбогдох
туршилтын
нөхцөл,
дүгнэлтэд зориулан хэрэглэх нэмэлт
шаардлагууд стандарт (AIS) цэнэг
шавхагчийн шаардлагуудаас өөр
болно. Хэт ачааллын тохиолдолд
салдаг болон бүрхүүлтэй гэртэй цэнэг
шавхагч ёроолын таглаа эсвэл энэ
зорилгод тусгайлан бүтээсэн өөр
хэсгүүдийг суллан, хэсгүүдээ гэрийн
их биеэр дамжуулан түлхэн гаргадаг
тухай хэрэглэгч мэдээлэлтэй байх
хэрэгтэй. Суурилуулалтын аргад энэ
боломжийг
тооцон
үзэх
шаардлагатай.
5.2.2.6 Шингэн дотор ажиллах цэнэг
шавхагч
IEC 60099-4 стандартад тусгаарлагын
шингэн
дотор
ажиллах
цэнэг
шавхагчдын
талаар
ерөнхийдөө
тодорхойлсон ч хамгаалах ороомгийн
ойролцоо хэсэгт трансформаторын
бак дотор шууд суурилуулдаг, тосон
дотор ажиллах цэнэг шавхагчдын ганц
гүйцэтгэлийн шийдлүүдийг бичсэн.
Ийм цэнэг шавхагчдыг АНУ-д 1980,
Японд 1985 оноос хойш өргөнөөр
хэрэглэж байна. Харин бусад улс
оронд энэ технологийг ерөнхийдөө
хүлээн авч, хэрэглээгүй байгаа болно.
Трансформаторын ороомгийг шууд
хамгаалахын тулд ажлын хүчдэлд урт
хугацаанд орших цэнэг шавхагчдын
талаар IEC 60099-4 стандартад
зөвхөн тодорхойлсон ч жишээ нь,
хүчдэл тохируулагч төхөөрөмжийг
хамгаалах
МИ
резисторын

Further requirements different from those on
standard AIS arresters apply for the shortcircuit behaviour and related test conditions
and evaluation. The user should be aware
that separable and dead-front arresters may
in case of overload eject arrester parts
through the body of the housing by release of
a bottom cap or through other parts
specifically designed for this purpose.
The method of installation should take this
possibility into account.

5.2.2.6 Liquid immersed arresters
Although IEC 60099-4 addresses arresters in
insulation liquids in general, the only
implemented solutions are arresters under
oil, which are installed directly in the
transformer tank in close proximity to the
winding to be protected. They have been
applied in huge quantities in the USA since
1980 and in Japan since 1985. In other parts
of the world this technology has not generally
been accepted and adopted.

Only arresters, which directly protect the
transformer windings and which are therefore
permanently stressed by the operating
voltage, are covered by IEC 60099-4, but not,
for example, MO resistor elements that
protect tap changers.
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элементүүдийн
талаар
тайлбарлаагүй.
Шингэн
дотор
ажиллах
цэнэг
шавхагчдын давуу тал нь ороомогт
аль болох ойр суурилуулдаг, оновчтой
хамгаалах
гүйцэтгэлд
оршино.
Тиймээс
шилжилтийн
долгионы
үзэгдлийн
улмаас
хэсэгчлэн
хуваагдах
нөлөө
гарахаас
зайлсхийхээс гадна цэнэг шавхагчийг
хүрээлэн буй орчноос бүрэн хамгаалж
чадна.
Гэхдээ
халсан
тосон
дотор
ажиллуулахад шийдэх шаардлагатай
нэг асуудал байдаг. Энэ шалтгааны
улмаас
элэгдлийн
түргэвчилсэн
туршилтыг
(үйл
ажиллагааны
даалгаврын туршилтын нэг хэсэг)
7000
цагийн
(үйлдвэрлэгч,
хэрэглэгчийн хэлэлцээний дараа энэ
хугацааг 2000-аас багагүй цаг хүртэл
бууруулж
болно)
турш
хийх
шаардлагатай. Гэвч энэ хугацаа нь
стандарт хэрэглээнд зориулсан МИ
резисторын
элементүүдийн
ашиглалтын хугацааг таамаглах 1000
цагийн туршилттай адил итгэлтэй биш
байдаг. (IEC 60099-4:2014 стандартын
D хавсралтыг нэмэлт тайлбарт
зориулан үзнэ үү).
Өөр нэг асуудал нь богино залгааны
үзүүлэлт юм. Шингэн дотор ажиллах
цэнэг шавхагчдыг “гэмтлийн үед
салгаатай” эсвэл “гэмтлийн үед
богино залгаатай” байдлын аль нэгээр
бүтээх боломжтой. Гэхдээ “гэмтлийн
үед салгаатай” загварын цэнэг
шавхагч саатлын үед салгаатай

Advantages of liquid immersed arresters are
an optimized protective performance as the
arrester is installed as close as possible to
the winding, thus avoiding separation effects
due to travelling wave phenomena, and the
perfect protection of the arrester from the
environment.

One problem that has to be solved is the
operation under hot oil. For this reason, the
accelerated aging test (part of the operating
duty test) has to be performed for 7 000 hours
(this time may be reduced to not less than 2
000 hours after agreement between
manufacturer and user), which however does
not give the same confidence on lifetime
prediction as a 1 000 hours test on MO
resistor elements for standard applications
(see Annex E of IEC 60099-4:2014 for further
explanation).

Another issue is short-circuit performance.
Liquid-immersed arresters may be designed
as either "fail-open” or "fail-short”, but it has
to be realized that a fail-open design arrester
will not always fail in an open-circuit mode for
fault currents below its fail-open rating, and
that a fail-short design arrester will not always
fail in a short-circuit mode for actual fault
currents above its fail-short rating. Also, the
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зэрэглэлээс нь доош гэмтлийн үеийн
гүйдлээр хэлхээний салгаатай горимд
үргэлж шилжихгүй бөгөөд богино
залгааны хэлхээтэй загварын цэнэг
шавхагч саатлын үед богино залгааны
хэлхээний зэрэглэлээс нь дээш
гэмтлийн үеийн бодит гүйдлээр
богино залгааны горимд үргэлж
шилжихгүй. Түүнчлэн “гэмтлийн үед
салгаатай” гэсэн нэр томьёо нь цэнэг
шавхагч хэлхээг салгана гэх утга
илэрхийлээгүйг ойлгох шаардлагатай.
Энэ нь зөвхөн бусад төхөөрөмжөөр
гэмтлийг зассаны дараа “гэмтлийн үед
салгаатай” цэнэг шавхагч хамгаалж
буй тоног төхөрөмжийг мэдээж хэт
хүчдэлийн хамгаалалтгүйгээр хүчдэлд
дахин залгана гэсэн үг юм. Богино
залгааны шинж чанарын хоёр огт өөр
хандлага нь цэнэг шавхагчийн бусад
загвараас
(IEC
60099-4:2009
стандартын 13.8.7-г үзнэ үү) ялгаатай
туршилтын
горим,
дүгнэлтийн
шалгуур шаардана [53][54].
5.2.2.7
Цахилгаан
болон
механикийн
тодорхойломжийн
өгөгдөл
5.2.2.7.1 Ерөнхий зүйл
(Металлын исэлт) цэнэг шавхагчийн
цахилгааны үндсэн тодорхойломж нь
тасралтгүй ажлын хүчдэл, хэвийн
хүчдэл, цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл
болон
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэлтэй үеийн, таслах, залгах
импульсийн гүйдэлтэй үеийн, огцом
өсөлттэй фронт гүйдлийн үеийн
ялгаврын
хүчдэлүүд
болно.
Тасралтгүй ажлын болон хэвийн

term "fail-open" should not be taken as
implying that the arrester will break the circuit.
It only means that, after other devices have
cleared the fault, a fail-open arrester allows
re-energization of the protected equipment
with of course no overvoltage protection. The
two basically different approaches of shortcircuit behaviour require test procedures and
evaluation criteria different from those of all
other arrester designs (see 13.8.7 of IEC
60099-4:2009). [53] [54]

5.2.2.7
Electrical
characteristic data

and

mechanical

5.2.2.7.1 General
Basic electrical characteristics of metal-oxide
surge arresters are the continuous operating
voltage, the rated voltage, the nominal
discharge current and the residual voltages
at nominal discharge current, at switching
impulse current and at steep front current.
For given continuous operating and rated
voltages, different types of arresters, and
therefore different protection levels, exist.
Further characteristics, which have to be
considered are impulse and thermal energy
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хүчдэлийн өгөгдсөн утгад зориулсан
цэнэг шавхагчийн өөр өөр төрлүүд
байх тул хамгаалалтын түвшнүүд
ялгаатай байдаг. Импульс болон
дулааны энерги хадгалах чадвар,
хэвийн богино залгааны гүйдэл болон
бохирдлыг тэсвэрлэх чадвар нь
анхаарч үзэх өөр тодорхойломжууд
юм.
Механик
тодорхойломжийн
өгөгдөлд тодорхойлсон урт хугацааны
ачаалал болон тодорхойлсон богино
хугацааны ачаалал хамаарна.
lEC 60099-4 стандартын 2014 онд
хэвлэгдсэн
3
дугаар
нийтлэлд
шугамын
цахилалтын
ангийн
системээс зөвхөн цэнэг болон энергид
суурилсан
системийн
ангиллын
цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн
зэрэглэл, дулааны энерги эсвэл цэнэг
шилжилтийн зэрэглэл гэсэн нэр
томьёонд
шилжсэн.
Хэрэглээний
энэхүү гарын авлагад дээрх шинэ
хандлагыг авч үзсэн. Тус гарын
авлагын Н хавсралт болон lEC 600994:2014 стандартын L хавсралтад
шугамын
цахилалтын
хуучин
ангиллыг цэнэг болон энергийн шинэ
ангилал руу хэрхэн шилжүүлэх тухай
мэдээллийг өгсөн. Энэ нь өмнөх
системийг сайн мэдэх хэрэглэгчид
шинэ хандлагыг хүлээн авахад тус
болно.
5.2.2.7.2 Тасралтгүй ажлын хүчдэл,
Uc
Тасралтгүй ажлын Uc хүчдэл нь чадалдавтамжийн синусоид хүчдэлийн
хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн их утга
байдаг. Энэ нь цэнэг шавхагчийн

handling capability rated short-circuit current
and
pollution
withstand
capability.
Mechanical characteristic data are the
specified long-term load and the specified
short-term load.

With the publication of edition 3 of lEC 600994 in 2014 a transition was performed from the
line discharge class system towards a purely
charge and energy based classification
system in terms of repetitive charge transfer
rating and thermal energy or charge transfer
rating. This application guide addresses
these new approaches. However, Annex H of
this application guide and Annex L of lEC
60099-4:2014 give information how to
convert from the former line discharge
classification to the new charge and energy
classification. This may help users who have
been familiar with the old system to adopt the
new approaches.

5.2.2.7.2 Continuous operating voltage, Uc
The continuous operating voltage, Uc, is the
maximum permissible value of a sinusoidal
power-frequency voltage, which may be
continuously applied between the arrester
terminals, and is normally (1.05 x system
voltage/√3) in solidly earthed neutral
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гаргалгуудын хооронд тасралтгүй өгөх
боломжтой, гүн газардуулсан саармаг
цэгийн системд ердийн (1.05 х
системийн хүчдэл / √3) утгатай хүчдэл
юм. Энэ нь Uc хүчдэлийн зөвлөмж
болгосон хамгийн бага утга болно.
Илүү өндөр утгууд (жишээ нь,
бохирдлын
хүнд
нөхцөлийн
тохиолдолд үйл ажиллагааны илүү
сайн тогтворжилд хүрэхийн тулд)
сонгож
болох
ч
хамгаалалтын
нэмэгдүүлсэн түвшнүүд шаардагдана.
Тусгаарласан, бүрэн эсэргүүцлээр
газардуулсан
эсвэл
тэгшитгэсэн
саармаг
цэгийн
системд
цэнэг
шавхагчийн Uc хүчдэл наад зах нь
системийн
хамгийн
өндөр
Us
хүчдэлтэй адил байх шаардлагатай.
5.2.2.7.3 Хэвийн хүчдэл, U r
Хэвийн Ur хүчдэл нь үйл ажиллагааны
даалгаврын туршилтад 10 секундын
турш өгсөн, гүйдлийн давтамжийн
хүчдэл юм. Энэ нь дулааны хэвийн
энерги эсвэл цэнэг өгсний дараа цэнэг
шавхагч ТЗХХ-ийг хамгийн багадаа 10
секунд тэсвэрлэх чадварыг харуулна.
Энэ
хүчдэлийг
ихэнхдээ
цэнэг
шавхагчийн тодорхойломжийг тогтоох
лавлах параметр байдлаар хэрэглэнэ.
Стандарт хэвийн хүчдэлүүдийг lEC
60099-4:2014 стандартад заасны
дагуу 1, 3, 6, 12, 18 эсвэл 24 кВ-ын үе
шатаар тодорхойлдог. Өөр утгуудыг
мөн хүлээн зөвшөөрч болно.
5.2.2.7.4
Цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэл, I n
Цахилалтын нэрлэсэн In гүйдлийг
цэнэг шавхагчийн ангилалд зориулан

systems. This is the recommended minimum
value of Uc. Higher values may be adopted
(e.g. for achieving better operation stability in
case of severe pollution conditions), but for
the price of increased protection levels. In
isolated, impedance earthed or compensated
neutral systems the arresters' Uc should be at
least the same as the highest system voltage,
Us.

5.2.2.7.3 Rated voltage, U r
The rated voltage U r is the power frequency
voltage that is applied in the operating duty
test for 10 s. It represents the minimum 10 s
temporary overvoltage capability of the
arrester after injection of rated thermal
energy or charge. It is often used as a
reference parameter to establish arrester
characteristics.

Standard rated voltages are defined in steps
of 1, 3, 6, 12, 18, or 2 4 k V according to lEC
60099-4:2014. Other values may be
accepted.
5.2.2.7.4 Nominal discharge current, I n
The nominal discharge current In is used for
the surge arrester classification. Four
standard nominal discharge currents exist
according to lEC 60099-4:2014, Table 1, with
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хэрэглэдэг.
lEC
60099-4:2014
стандартын дагуу 1 дүгээр хүснэгтэд,
нэмэгдэж байгаа үүрэг, шаардлагыг
тусгасан, өссөн утгатай (2,5 кA, 5 кA,
10 кA, 20 кA) цахилалтын нэрлэсэн
стандарт дөрвөн өөр гүйдэл байна.
Цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл нь
хамгаалалтын тодорхойломж болон
цэнэг шавхагчийн ангиллын үндсэн
параметр юм. Энэ гүйдлийг сонгох нь
тусгаарлагын нийцлийн бүх горимд
нөлөөлнө. Учир нь цэнэг шавхагчийн
аянгын импульсийн хамгаалалтын
түвшнийг (Upl) цахилалтын гүйдэл нь In
гүйдэлтэй
тэнцүү
үеийн
цэнэг
шавхагчийн ялгаврын хүчдэлтэй адил
тодорхойлно.
5.2.2.7.5
Хамгаалах
(эсвэл
хамгаалалтын) түвшнүүд, Upl, Ups
Аянгын импульсээс хамгаалах түвшин
(LIPL ) (lEC 60071-1 стандартын дагуу)
буюу цэнэг шавхагчийн Upl хүчдэл (lEC
60099-4
стандартын
дагуу)
нь
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэлтэй
үеийн хамгийн их ялгаврын хүчдэл
юм. Тоног төхөөрөмжийг эгц фронттой
хэт хүчдэлээс хамгаалахад энэ
хүчдэлийг хэрэглэх боломжтой.
Таслах, залгах импульсээс хамгаалах
(SIPL) түвшин буюу Ups хүчдэл нь
таслах,
залгах
импульсийн
тодорхойлсон
гүйдэлтэй
үеийн
хамгийн их ялгаврын хүчдэл байдаг.
Тоног төхөөрөмжийг налуу фронттой
хэт хүчдэлээс хамгаалахад энэ
хүчдэлийг хэрэглэх боломжтой.
Маш эгц фронттой хэт хүчдэлд
зориулсан (металлын исэлт) цэнэг

an increasing number indicating increased
duties and requirements (2,5 kA, 5 kA, 10 kA,
20 kA). The nominal discharge current is the
main
parameter
for
the
protective
characteristics and the classification of the
arrester. Its choice has also an impact on the
whole procedure of insulation coordination,
because the lightning impulse protection
level (Upl) of an arrester is specified as its
residual voltage during discharge of a current
equal to In.

5.2.2.7.5 Protective (or protection) levels,
Upl and Ups
The lightning impulse protective level, LIPL
(according to lEC 60071-1) or Upl (according
to lEC 60099-4) of an arrester is the
maximum residual voltage at nominal
discharge current. It is applicable to the
protection of equipment from fast-front
overvoltages.

The switching impulse protective level, SIPL
or Ups is the maximum residual voltage at the
specified switching impulse currents. It is
applicable to the protection of equipment
from slow- front overvoltages.

For the protection performance of metaloxide surge arresters for very-fast-front
overvoltages, the residual voltage is tested in
the steep current impulse test.
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шавхагчийн хамгаалалтын үзүүлэлт
болох ялгаврын хүчдэлийг огцом
өсөлттэй
гүйдлийн
импульсийн
туршилтаар туршина.
5.2.2.7.6
Цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн зэрэглэл, Qrs
Энэ тодорхойломжийн тоо хэмжээг
lEC
60099-4:2014
стандартад
танилцуулсан. Энэ нь өнөөг хүртэл
хэрэглэсээр байгаа цэнэг шавхагчийн
шугамын
цахилалтын
ангийг
хоёрдугаар тодорхойломжийн тоо
хэмжээтэй (Wth эсвэл Qth-ийн аль нэг
нь, 5.2.2.7.7-г үзнэ үү) хамт сольсон.
МИ
резисторуудын
ялгаатай
төрлүүдийн хооронд илүү сайн
харьцуулалт
хийхэд
зориулсан
ердийн үзүүлэлтийн параметрээр
цэнэгийг
сонгосон.
Цэнэгийн
давтагдах шилжилтийн зэрэглэл нь
саатлын магадлалын маш бага утгад
хамаарах тул детерминистик хэмжээ
биш, харин статистик утга болно.
Кулон
нэгжээр
өгөгдсөн,
цэнэг
дамжуулалтын давтагдах чадвар нь
цэнэг шавхагчийн МИ резисторууд
механик болон цахилгааны хүлээн
зөвшөөрөгдөхгүй гэмтэлгүйгээр хорин
удаа тэсвэрлэж чадах импульсийн
гүйдлийн
механик
хүч
шиг
тодорхойлогдоно. Нэг импульсийн
гүйдлийн механик хүч нь системийн
бодит нөхцөлд тохиолдож болох цэнэг
шилжилтийн үйл явцыг харуулна. 3.51
дүгээр тодорхойлолтод заасны дагуу
цэнэг нь 2 секундээс ихгүй үргэлжлэх
хэт хүчдэлийн импульсийн нэг эсвэл
хэсэг
үзэгдлээр
хуримтлагдана.

5.2.2.7.6 Repetitive charge transfer rating,
Qrs
This characteristic quantity was introduced in
lEC 60099-4:2014. It replaces, together with
a second characteristic quantity (either Wth or
Qth, see 5.2.2.7.7), the line discharge class of
an arrester, which had been in use so far.
Charge has been chosen as a typical
characteristic parameter for the purpose of
better comparison between different makes
of MO resistors. The repetitive charge
transfer rating is related to a certain very low
failure probability and is thus not a
deterministic but a statistical value.

Repetitive charge transfer capability, given in
C (Coulomb), is specified as an impulse
current stress that can be withstood by the
MO resistors of an arrester twenty times
without
mechanical
or
unacceptable
electrical damage. One impulse current
stress is considered to represent a charge
transfer event that may occur under real
system conditions. The charge, according to
definition 3.51, may be accumulated in a
single event or group of surges lasting for not
more than 2 s, and which may be followed by
a subsequent event at a time interval not
shorter than 60 s.
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Үзэгдэл
60
секундээс
багагүй
хугацааны интервалтай, дараалан
үргэлжилж болно.
lEC 60099-4:2014 стандартад заасан
жагсаалтаас Qrs цэнэгийн утгыг цэнэг
шавхагчид тогтоох шаардлагатай.
Бусад шаардлагыг (NGLA) болон
(EGLA) зэрэг цэнэг шавхагчийн
ялгаатай төрлүүдэд зориулан тавьж
болно.
5.2.2.7.7
Дулааны
энергийн
зэрэглэл, Wth, болон дулааны цэнэг
шилжилтийн зэрэглэл, Qth
Энэ зэрэглэлүүдийг lEC 60099-4:2014
стандартад танилцуулсан. Эдгээр нь
өнөөг хүртэл хэрэглэсээр байгаа дэд
станцын ангийн цэнэг шавхагчийн
шугамын цахилалтын ангиуд, эсвэл
түгээлтийн ангийн цэнэг шавхагчдын
ангиллыг
цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн
зэрэглэлийн
(Qrs,
5.2.2.7.6-г үзнэ үү) хамтаар тус тус
өөрчлөгдсөн.
Дэд станцын ангийн цэнэг шавхагчийг
lEC 60099-4:2014 стандартын 8.7.3-ын
жагсаалтад заасан Wth энергиэр
тогтоох
шаардлагатай.
Хэвийн
хүчдэлийн кЖ/кВ нэгжээр өгөгдсөн энэ
утгыг дэд станцын ангийн цэнэг
шавхагчийн дулааны энерги хадгалах
чадварыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.
Энэ нь үйл ажиллагааны даалгаврын
туршилтаар гурван минутын туршид,
бие даасан гүйдлийн импульсийн аль
нэг хэмжээгээр өгөх шаардлаг(онцлог)
энерги байдаг.
Түгээлтийн ангийн цэнэг шавхагчийг
lEC 60099-4:2014 стандартын 8.7.3-ын

An arrester shall be assigned a Qrs value from
a list given in 8.5.4 of lEC 60099-4:2014.
Other requirements may apply for different
types of arresters such as NGLA and EGLA.

5.2.2.7.7 Thermal energy rating, Wth, and
thermal charge transfer rating, Qth
These ratings were introduced in lEC 600994:2014. They replace, together with the
repetitive charge transfer rating (Qrs, see
5.2.2.7.6) the line discharge classes of
substation class arresters, which had been in
use so far, or are used to classify distribution
class arresters, respectively.

A substation class arrester shall be assigned
a Wth from a list given in 8.7.3 of lEC 600994:2014. This value, given in kJ/kV of rated
voltage, is used to specify the thermal energy
handling capability of substation class
arresters. It is the (specific) energy that has
to be injected by any number of individual
current impulses within a period of three
minutes in the operating duty test.

A distribution class arrester shall be assigned
a Qth value from Table 5 in 8.7.3 of lEC
60099-4:2014. This value given in C, is used
to specify the charge that can be transferred
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5 дугаар хүснэгтэд заасан Qth утгаар
тогтоох шаардлагатай. Кулон нэгжээр
өгсөн энэ утгыг Uc хүчдэлд дулаан
тогтворгүй
болохгүй
түгээлтийн
ангийн цэнэг шавхагчаар дамжуулж
болох
цэнэгийг
тодорхойлоход
хэрэглэнэ. Энэ нь үйл ажиллагааны
даалгаврын туршилтын явцад аянгын
гүйдлийн 8/20 хоёр импульсийн
хэлбэрээр дамжуулах ёстой цэнэг юм.
5.2.2.7.8 Богино залгааны хэвийн
гүйдэл, Is
Богино залгааны хэвийн Is гүйдэл нь
цэнэг шавхагчийн хөдөлгөөнт хэсгийн
эвдрэлийн дараах дотоод гэмтлийн
үеийн гүйдэл юм. Энэ нь цэнэг
шавхагч гал гарах эрсдэлгүй, гэр
хүчтэй
эвдрэхгүйгээр
200
миллисекундын
турш
тэсвэрлэх
боломжтой гүйдлийн хэмжээ байдаг.
Богино залгааны үзүүлэлтийг богино
залгааны төрлийн туршилтад, богино
залгааны
хэвийн
гүйдлийн
ойролцоогоор 50% болон 25%-ийн
бага гүйдэлд, түүнчлэн зөвхөн 600 А
гүйдэлд
нэг
секундын
турш
баталгаажуулахыг шаардана. Бага
гүйдэлд мөн туршилт хийх шалтгаан
нь бага гүйдлийн загвар илүү их
дутагдалтайд оршино. Шаазан гэртэй
цэнэг шавхагчдын урт хэмжээтэй
нэгдлүүдийн хувьд энэ нь онцлог
шинж чанар болно.
lEC
60099-4:2014
стандарт
нийтлэгдсэнээс хойш цэнэг шавхагч
бүр богино залгааны зэрэглэлтэй байх
шаардлагыг тавьсан. 1кА-аас доош
богино
залгааны
таамагласан

by a distribution class arrester without
becoming thermally unstable at Uc. It is the
charge, which has to be transferred during
the operating duty test in the form of two 8/20
lightning current impulses.

5.2.2.7.8 Rated short-circuit current, Is
The rated short-circuit current Is is an internal
fault current after failure of the arrester's
active part, which the arrester is able to
withstand for 200 ms without violent
shattering of the housing and risk of
maintaining fire. In the short-circuit type test,
also the short-circuit performance at lower
currents, approximately 50 % and 25 % of the
rated short-circuit current, as well as at a
current of only 600 A for one second has to
be verified. The reason for testing also at
lower currents is that due to the design lower
currents may be more critical. This is in
particular the case for long units of porcelainhoused arresters.

Since publication of lEC 60099-4:2014 it is
required that every arrester shall have a
short- circuit rating. Only for applications with
expected short-circuit currents below 1 kA
the rated value "zero” may be claimed. In this
case “0” shall be indicated on the nameplate,
but the arrester must still pass a short-circuit
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гүйдэлтэй хэрэглээнүүд зөвхөн хэвийн
“тэг” утгатай байж болохыг шаардана.
Энэ
тохиолдолд
үйлдвэрлэгчийн
нэрийн пайзан дээр “0” утгыг бичвэл
зохино. Гэхдээ цэнэг шавхагчийг
богино залгааны туршилтаар турших
шаардлагатай.
Энэ
тохиолдолд
туршилт үргэлжлэх хугацаа болон
далайцыг хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч
хоорондоо тохирох хэрэгтэй.
lEC 60099-4:2014 стандартын дагуу
хийх богино залгааны туршилт дахин
залгагдах дараагийн үйл явцыг
эвдэрсэн цэнэг шавхагч тэсвэрлэх
чадварыг
авч
үзээгүй
талаар
хэрэглэгч
мэдээлэлтэй
байх
шаардлагатай.
5.2.2.7.9
Бохирдлыг
тэсвэрлэх
тодорхойломж
Цэнэг
шавхагчийн
бохирдлыг
тэсвэрлэх чадварт гурван шинжийг
анхаарна. Үүнд:
а) Цэнэг шавхагчийн гэр нь бохирдлын
механик хүчийг нэвт цохилтгүйгээр
тэсвэрлэх хэрэгтэй. Энэ шинжийг IEC
60507
стандартын
дагуу
баталгаажуулах эсвэл IEC 60815
цуврал стандартын дагуух загвараар
баталгаа өгнө.
b) Гэрийн гадаргуу дээрх бохирдлын
явцаар түгээлтийн хүчдэлд түр зуурын
өөрчлөлт
үүссэний
улмаас
температурын магадлалтай өсөлтийг
цэнэг шавхагч тэсвэрлэх хэрэгтэй.
Бохирдолтой
нөхцөлд
дахин
залгагдах үйл явц болон гэмтлээр
үүсэх хэт хүчдэлийн давтамж, далайц
болон бохирдлын түвшнийг анхаарах

test. In this case amplitude and duration shall
be agreed between user and manufacturer.

Users should be aware that short-circuit
testing according to lEC 60099-4:2014 does
not address the ability of a failed arrester to
withstand subsequent reclosing events.

5.2.2.7.9
Pollution
withstand
characteristics
The pollution withstand capability of an
arrester concerns three aspects:
a) The arrester housing has to withstand the
pollution stresses without flashover. This can
be verified according to IEC 60507 or is
assured by a design according to the IEC
60815 series.

b) The arrester has to withstand the possible
temperature increase due to the transient
changes in voltage distribution caused by the
pollution activity on the surface of the
housing. Consideration should be given to
the pollution level and the frequency and
amplitude of overvoltages caused by faults
and reclosing operations during polluted
conditions. A test procedure for multi-unit
porcelain-housed arresters is given in Annex
C of lEC 60099-4:2014. For polymer-housed
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шаардлагатай. Олон хэсэг бүхий
шаазан гэртэй цэнэг шавхагчдад
зориулсан туршилтын горимыг lEC
60099-4:2014
стандартын
C
хавсралтад бичсэн. Полимер гэртэй
цэнэг
шавхагчид
зориулсан
туршилтын ийм горимыг одоогоор
тодорхойлоогүй байна.
c) Бохирдлын улмаас гэрийн дээр
саатсан хүчдэлийн зэрэглэлээр үүсэх
өндөр цацрагтай талбайгаас дотоод
хэсэгчилсэн
цахилалтыг
цэнэг
шавхагч МИ резистортын элементүүд
эсвэл дотор талд суурилуулсан
элементүүдийн эвдрэлгүй тэсвэрлэх
шаардлагатай.
Холбогдолтой
туршилтын горим одоогоор гараагүй
болно [42].
5.2.2.7.10 Орчны нөлөөг тэсвэрлэх
полимер гэрийн чадвар
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдын урт
хугацааны үйл ажиллагаа болон бага
зэргийн бохирдол, бороо, цахилгааны
гадаргын цахилалт зэрэг орчны
нөлөөг тэсвэрлэх чадварыг “цаг
агаарын нөлөөнд элэгдэх туршилт”аар харуулах шаардлагатай. Энэ нь
тасралтгүй ажлын хүчдэлтэй үед
давсны цул концентратаар өгсөн
давсархаг мананд ил байлгах 1000
цагийн давсархаг манангийн туршилт
юм. Үндсэн шаардлага нь гэрийн дээр
байнга
өөрчлөгдөх
түгээлтийн
потенциалаар өгч болох цацрагтай
талбайн механик хүчнээс үүсэх (гэр
цоорох,
дотоод
хэсэгчилсэн
цахилалтын
үр
дүн)
нөлөөнд
өртөөгүйг харуулахын тулд загварын

arresters, no similar test procedure has been
specified so far.

c) The arrester has to withstand internal
partial discharges from high radial fields
caused by disturbed voltage grading on the
housing due to pollution, without damage to
the MO resistor elements or to the internal
mounting elements. No related test
procedure exists so far [42].

5.2.2.7.10 Resistance of polymeric
housings to environmental impact
For arresters with polymeric housings the
long term performance and resistance to
environmental impact, such as light pollution,
rain, electrical surface discharges have to be
demonstrated in a “weather aging test”. This
test is a 1 000 hours salt fog test with
permanent exposure to salt fog of a given salt
mass
concentration
under
applied
continuous operating voltage. As a
fundamental requirement, the longest
electrical unit of the design has to be tested
in order to also demonstrate that there is no
impact from the radial field stress (puncture
of the housing, effects of internal partial
discharges) that may be imposed by the
permanently changing potential distribution
on the housing.
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хамгийн урт хэмжээтэй цахилгааны
нэгдэлд туршилт хийх хэрэгтэй
байдаг.
Нарны хэт ягаан туяаны механик
хүчийг эсэргүүцэх чадварыг тусад нь
хийх
материалын
туршилтаар
баталгаажуулна.
5.2.2.7.11
Тодорхойлсон
урт
хугацааны ачаалал, (SLL)
Тодорхойлсон урт хугацааны ачаалал
(SLL) нь цэнэг шавхагчид механик
эвдрэл учруулахгүйгээр ашиглалтын
туршид
тасралтгүй
өгөхийг
зөвшөөрсөн, цэнэг шавхагчийн уртын
дагуух
тэнхлэгт
перпендикуляр
үйлчлэх хүч юм. Энэ ачааллыг хүч (N)
эсвэл мурийлтын моментийн (Nm)
нэр томьёогоор тодорхойлж болно.
Мурийлтын
моментод
хамаарах
хүчийг мурийлтын моментийн утгыг
цэнэг шавхагчийн уртад (метр) хуваан
тооцох боломжтой. Өндөр хүчдэлийн,
полимер гэртэй цэнэг шавхагчдын
(SLL) ачааллыг давтагдах ачааллын
туршилтаар
баталгаажуулна. Энэ
туршилтын дараа чийг нэвтрэхээс
хамгаалах
нэвчилтийн
битүүмжлэлийн туршилтыг (усанд
дүрэх)
багтаасан
дүгнэлтийн
туршилтууд хийнэ. Богино хэмжээтэй
цэнэг шавхагчид, өөрөөр хэлбэл 52
кВ-оос хэтрэхгүй системийн хүчдэлтэй
цэнэг
шавхагчдад
загварын
туршилтыг давтагдах хэв маягаар
хийх шаардлагагүй боловч мурийлтын
энгийн туршилт хийх хэрэгтэй. Шаазан
гэртэй цэнэг шавхагчдад ерөнхийдөө
адил туршилтууд хийх бөгөөд механик

Resistance against solar UV radiation stress
is verified by a separate material test.

5.2.2.7.11 Specified long-term load, SLL
The specified long-term load SLL is a force
perpendicular to the longitudinal axis of an
arrester, allowed to be continuously applied
during service without causing any
mechanical damage to the arrester. It can be
given in terms of force (in N) or bending
moment (in Nm), where in the latter case the
related force can be calculated by dividing
the bending moment value with the arrester
length (in m). For high-voltage polymerhoused arresters, the SLL is verified by a
cyclic load test, followed by evaluation tests
that include a leakage seal test (water
immersion test) against moisture ingress.
Short arresters, i.e. arresters for system
voltages not exceeding 52 kV, do not need to
be type tested in a cyclic manner but by a
simple bending test. The same applies to
porcelain-housed arresters in general, where
due to the fact that they are not deflected
under mechanical loads a simple bending
test is considered sufficient as well.
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ачааллын
нөлөөнд
хугарахгүй,
мурийлтын
энгийн
туршилтыг
хангалттай гэж үздэг.
5.2.2.7.12 Тодорхойлсон богино
хугацааны ачаалал, (SSL)
Тодорхойлсон
богино
хугацааны
ачаалал (SSL) нь цэнэг шавхагчид
механик
эвдрэл
учруулахгүйгээр
ашиглалтын туршид харьцангуй цөөн
үйл явдалд (жишээ нь, богино
залгааны гүйдлийн ачаалал, салхины
маш хүчтэй ачаалал) зориулан богино
хугацаанд өгөхийг зөвшөөрсөн, цэнэг
шавхагчийн уртын дагуух тэнхлэгт
перпендикуляр үйлчлэх асар их
хэмжээний хүч юм. Энэ ачааллыг
(SLL) ачааллын адилаар хүч (N) эсвэл
мурийлтын моментын (Nm) нэр
томьёогоор тодорхойлж болно. Энэ нь
хамаарах
загварын
туршилтын
горимд тооцсон ((SLL) туршилтын
дараа (SSL) туршилтыг хийнэ)
ашиглалтад байсан цэнэг шавхагч
олон жилийн дараа ч өртөж магадгүй
ачаалал байна. Энгийн ашиглалтын
нөхцөлд ихэнхдээ хэрэглэдэг утгаас
хамаагүй их утга шаардаж болох
(SSL) ачаалал нь газар хөдлөлтийн
аливаа
ачааллыг
хамрахгүйг
тэмдэглэх нь чухал юм. Тиймээс
ачааллын утгыг IEC TR 62271-300
техникийн зохицуулалтын дагуу хийх
туршилтуудаар онцгой анхаарч үзэх
хэрэгтэй.
5.2.3 IEC 60099-6 стандартад заасан
дотор талдаа цуваа завсартай
цэнэг шавхагч (металлын исэлт)
5.2.3.1 Ерөнхий зүйл

5.2.2.7.12 Specified short-term load, SSL
The specified short-term load SSL is the
greatest force perpendicular to the
longitudinal axis of an arrester, allowed to be
applied during service for short periods and
for relatively rare events (for example, shortcircuit current loads or extreme wind gusts)
without causing any mechanical damage to
the arrester. As for the SLL, it is given in
terms of force (in N) or bending moment (in
Nm). The SSL is a load that the arrester could
be subjected to even after many years in
service, which is taken into consideration by
the related type test procedure (the SSL test
follows the SLL test). It is important to note
that SSL does not cover any seismic loads,
which may require much higher SSL values
than usually applied for normal service
conditions, and which therefore needs
special consideration by tests according to
lEC TR 62271-300.

5.2.3 Metal-oxide surge arresters with
internal series gaps according to IEC
60099-6
5.2.3.1 General
This standard is limited to MO surge arresters
with internal series spark gaps designed to
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Энэ стандарт нь шаазан эсвэл
полимер гэртэй, хувьсах гүйдлийн
түгээх системд (52 кВ болон түүнээс
доош
хэвийн
хүчдэлтэй)
хэт
хүчдэлийн импульсийг хязгаарлахаар
бүтээсэн, дотор талдаа цуваа очит
завсартай
цэнэг
шавхагчдыг
(металлын исэлт) тодорхойлдог.
5.2.3.2 Янз бүрийн төрөл болон
загвар
IEC 60099-6:2002 стандартад цуваа
завсартай
цэнэг
шавхагчдыг
(металлын исэлт) авч үзсэн. Дотор
талдаа цуваа завсартай загварыг (3
дугаар зургийг үзнэ үү) 1970-аад оны
сүүлч үеэс хойш Япон болон АНУ-д
ашиглаж байна. Энэ нь хуучны цэнэг
шавхагчийн загварын бүрэлдэхүүн
хэсэг болох цуваа завсар, сүүлийн
үеийн цэнэг шавхагчийн загварын
бүрэлдэхүүн
хэсэг
болох
МИ
резисторын багцын тодорхойломжийг
нэгтгэсэн [18]. МИ резисторын багц нь
(металлын исэлт) стандарт цэнэг
шавхагчтай төстэй бөгөөд бараг адил
тодорхойломжтой байна. Завсар нь
багц хувьсах эсэргүүцэлтэй цуваа
байх
агаарын завсар
төдийгүй
заримдаа зэрэглэлийн элементүүд
эсвэл өөр МИ резисторын хэсэгтэй
зэрэгцээ байна. Завсрын зурвас нь нэг
эсвэл хэдэн нэгжтэй байж болно. Энэ
нь
МИ
резисторын
хэсэгт
зориулсантай адил бөгөөд МИ
резисторын ганц элемент эсвэл олон
тооны ийм элемент байж болно.
Цуваа завсартай цэнэг шавхагчийн
(металлын исэлт) бүрэлдэхүүн хэсэг

limit voltage surges in AC distribution
systems (rated voltages 52 kV and below),
housed in either porcelain or polymeric
housings.
5.2.3.2 Different types and designs
lEC 60099-6:2002 covers series gapped MO
surge arresters. The internal series gap
design (see Figure 3) has been in use since
the late 1970s in Japan and USA. It combines
the characteristics of the oldest arrester
design component, a series gap, with the
latest arrester design component, a MO
resistor stack [18]. The MO resistor stack is
similar to a standard MO arrester and has got
roughly the same characteristics. The gap is
generally an air gap in series with the varistor
stack and sometimes in parallel with grading
elements or another MO resistor part. The
gap section may be a single unit, or several
units. This is the same for the MO resistor
part, it may be a single MO resistor element
or a plurality of such elements.

Each component of the series gapped MO
arrester is significantly different from the
earlier gapped SiC arresters. In the earlier
generation SiC arrester designs, the gap
section functioned as the switch that turned
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бүр өмнөх загварын завсартай (SiC)
цэнэг
шавхагчийнхаас
нэлээд
ялгаатай байна. Өмнөх (SiC) цэнэг
шавхагчийн загварын завсрын зурвас
нь таслуур шиг ажиллаж, хэт
хүчдэлийн импульсийн эгшинд асч,
завсраар дамжсан хүчдэл тэгтэй
ойролцоо болох үед унтардаг. Энэ
завсрыг цэнэг шавхагчийг асаах эсвэл
унтраахад зориулан хэрэглэнэ. Цуваа
завсартай
цэнэг
шавхагчийн
(металлын
исэлт)
завсрыг
үйл
ажиллагааг дуусгахад биш зөвхөн
эхлэхэд хэрэглэдэг. Энэ загварын хэт
хүчдэлийн импульсийн үйл явцыг
дуусгах функцийг МИ резисторын
хэсэг гүйцэтгэнэ. МИ элементийн хэт
их шугаман бус тодорхойломжийн
улмаас
цэнэг
шавхагч
болон
завсруудын дундуур нь завсартай
цахиурын карбид цэнэг шавхагчтай
адил
дагалдах
гүйдэл
гүйхгүй.
Дагалдах гүйдлийг
хассан учир
завсрууд гэмтэж муудахгүй болсон.
Цэнэг шавхагчаар дамжих хүчдэлийн
ихэнхийг (хэрэв бүгдийг биш бол)
дотор талын завсар тэсвэрлэх учир
цэнэг шавхагчийн МИ хувь нь
завсаргүй цэнэг шавхагчаас цөөн
тооны МИ резисторын элементтэй
байж
болно.
МИ
резисторын
элементийн хүчдэл нь хэт хүчдэлийн
импульс нэвтэрсний дараа цэнэг
шавхагчийг
унтраах
үүргээ
биелүүлэхийн тулд хангалттай өндөр
байх
хэрэгтэй.
Энэ
нь
цэнэг
шавхагчийг
асаах
хүчдэл
хэт
хүчдэлийн импульсийн туршид цэнэг

on at the moment of the surge, and turned off
when the voltage across the gap was near
zero. The gap was used for both turning the
arrester on and turning it off in a sense. The
gap of the series gapped MO arrester is used
only for initiating an operation, but not for
ending it. The MO resistor part has assumed
the function of ending the surge operation of
this design. Due to the extreme nonlinear
characteristic of the MO element there is no
follow current through the arrester and gaps,
as there was with the silicon carbide gapped
arrester. The elimination of follow current
also eliminates the degradation of the gaps.

Because the internal gap withstands most of
the voltage across the arrester (if not all), the
MO portion of the arrester can contain fewer
MO resistor elements than an ungapped
arrester. The MO resistor element voltage
needs only be high enough to fulfil its function
to switch off the arrester after the surge has
passed. This means the turn on voltage of the
arrester can be just a few percent above the
system voltage that will be applied to it during
a surge. A lower reference voltage translates
directly into fewer MO resistor elements or at
least less MO material.
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шавхагчид өгч болох системийн
хүчдэлээс хэдхэн хувиар илүү байна
гэсэн үг юм. Бага хувьтай жишиг
хүчдэл МИ резисторын арай цөөн
элемент эсвэл наад зах нь арай бага
МИ материал руу шууд нэвтрүүлнэ.
3 дугаар зураг – Дотор талдаа завсартай цэнэг шавхагчийн (металлын
исэлт) загвар

Figure 3 – Internally gapped metal-oxide surge arrester designs
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5.2.3.3
Цахилгаан
болон
механикийн
тодорхойломжийн
өгөгдөл
5.2.3.3.1 Хэвийн хүчдэл болон
тасралтгүй ажлын хүчдэл
Хэрэв үйлдвэрлэгч өөрөөр заагаагүй
бол IEC 60099-6 стандартын дагуу
туршилт
хийж,
бүтээсэн
цэнэг
шавхагчийн хэвийн (Ur) хүчдэлийг IEC
60099-4 стандартын дагуу туршилт
хийж, бүтээсэн цэнэг шавхагчид
зориулсан Ur хүчдэлтэй адил аргаар
тодорхойлно. Тасралтгүй ажлын (Uc)
хүчдэлийг
мөн
адил
аргаар
тодорхойлох бөгөөд IEC 60099-4
стандартын дагуу туршилт хийж,
бүтээсэн, завсаргүй цэнэг шавхагчтай
(металлын исэлт) адил тодорхойлолт,
хэрэглээтэй ижил гэж үзэж болно.
5.2.3.3.2 Цэнэг шавхагчийн анги,
энерги хадгалах шаардлага
IEC
60099-6:2002
стандартад
тайлбарласан цэнэг шавхагчид нь

5.2.3.3 Electrical and mechanical
characteristic data
5.2.3.3.1 Rated voltage and continuous
operating voltage
Unless otherwise stated by the manufacturer,
the rated voltage (Ur) of arresters tested and
designed according to lEC 60099-6 is derived
by the same means as Ur for arresters tested
and designed according to lEC 60099-4. The
continuous operating voltage (Uc) is also
derived by the same means and can be
considered identical in definition and usage
as an MO arrester without gaps as designed
and tested per lEC 60099-4.

5.2.3.3.2 Arrester class
handling requirements

and

energy
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зөвхөн шугамын цахилалтын (LD) 1
дүгээр ангийн цэнэг шавхагчид (2009
оны 2.2 дугаар хэвлэл хүртэл IEC
60099-4
стандартын
өмнөх
тодорхойлолтын дагуу байсан, дараа
нь шугамын цахилалтын системийн
ангийг өөр нөхцөлөөр сольсон) юм.
Адилхан
хэрэглээнд
энэ
цэнэг
шавхагчийн
шингээсэн
энерги
завсаргүй
цэнэг
шавхагчийн
шингээсэн энергиэс ерөнхийдөө бага
байдаг.
Учир
нь
харьцуулах
боломжтой хэвийн завсартай цэнэг
шавхагчид арай цөөн МИ резистор
байдаг. Гэхдээ энэ завсартай цэнэг
шавхагчийн цэнэгийн шилжилт болон
гүйдэл дамжуулах чадвар завсаргүй
цэнэг шавхагчийнхтай ижил байдаг ч
туршилтыг горимыг IEC 60099-4:2009
стандартын дагуу мөрдөж байна.
Боловсруулсан
IEC
60099-6
стандартын зассан шинэ хэвлэлд
шинэ шаардлагууд болон IEC 600994:2014
стандартын
туршилтын
горимуудын лавлагааг нийтэлсэн.
(IEC 60099-6:2019 стандарт 2019 оны
5 дугаар сарын 22-нд нийтлэгдэн
гарсан.)
5.2.3.3.3 Тусгаарлагын нийцлийг
анхаарч үзэх
IEC
60099-6
стандартын
дагуу
загварчилж,
туршсан
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
тодорхойломжууд нь:
а) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.2
болон 7.3.6.2-т заасан огцом өсөлттэй
гүйдлийн импульс болон долгионы

Arresters covered in lEC 60099-6:2002 are of
LD class 1 only (according to the former
definition in lEC 60099-4, up to Edition 2.2
(2009), afterwhich the line discharge class
system was replaced by other approaches).
The energy absorbed by this arrester is
generally lower than that of an arrester
without gaps in the same application because
generally there are fewer MO resistor
elements in a comparably rated gapped
arrester. But charge transfer and current
carrying capabilities of this arrester are
similar to the gapless arrester. However, the
test procedures are still in accordance with
60099-4:2009. A new revision of IEC 600996, which is currently under work, will refer to
the new requirements and test procedures of
60099-4:2014.

5.2.3.3.3
Insulation
coordination
considerations
The protective characteristics of arresters
designed and tested according to lEC 600996 are as follows:
a) residual voltage for steep current impulse
and front-of-wave sparkover according to
7.3.2 and 7.3.6.2 of lEC 60099-6:2002;
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фронттой
импульсийн
очит
цахилалтын ялгаврын хүчдэл;
b) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.3
болон
7.3.7.2-т
заасан
аянгын
импульс болон 1.2/50 импульсийн
очит цахилалтад зориулж, ялгаврын
хүчдэлийг
цахилалтын
гүйдлийн
тодорхойломжид
харьцуулсан
харьцаа;
c) IEC 60099-6:2002 стандартын 7.3.4
болон 7.3.8.2-т заасан таслах, залгах
импульс
болон
таслах,
залгах
импульсийн
очит
цахилалтад
зориулсан ялгаврын хүчдэл тус тус
байдаг.
Хамгаалах
тодорхойломжид
бүх
тохиолдолд хоёр утгын илүү их утгыг
бичнэ. Хамгийн их энэ утгыг
тусгаарлагын
нийцлийн
горимд
хэрэглэх хэрэгтэй. Завсруудын очит
цахилалтын
тодорхойломжийн
улмаас энэ төрлийн цэнэг шавхагчдад
тусгаарлагын нийцлийг хамгаалалтын
түвшинд илүү өргөн цар хүрээтэй
тооцох ёстой.
5.2.3.3.4 Түр зуурын хэт хүчдэлийг
(ТЗХХ) авч үзэх
IEC
60099-6
стандартын
дагуу
туршин, бүтээсэн цэнэг шавхагчдын
түр зуурын хэт хүчдэлийн (TOV)
тодорхойломжуудыг
IEC
60099-4
стандартын дагуу туршсан, бүтээсэн
цэнэг шавхагчдынхтай адил аргаар
анхаарч үзэх боломжтой.
5.2.4 IEC 60099-8 стандартад заасан
гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагч (EGLA)
5.2.4.1 Ялгаатай төрөл болон загвар

b) residual voltage versus discharge current
characteristic for lightning impulses and the
1,2/50 impulse sparkover according to 7.3.3
and 7.3.7.2 of lEC 60099-6:2002;

c) residual voltage for switching impulse and
the switching impulse sparkover according to
7.3.4 and 7.3.8.2 of lEC 60099-6:2002.

In all cases, the higher of the two values is
reported as the protective characteristic. This
maximum value has to be used in the
insulation coordination procedure. The
insulation coordination must also take into
account a larger spread in the protection level
for this type of arresters, due to the sparkover
characteristic of the gaps.

5.2.3.3.4
Temporary
overvoltage
considerations
The
temporary
overvoltage
(TOV)
characteristics of arresters designed and
tested per lEC 60099-6 can be considered in
the same manner as arresters designed and
tested per lEC 60099-4.

5.2.4 Externally gapped line arresters
(EGLA) according to lEC 60099-8
5.2.4.1 Different types and designs
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Шугамын ихэнх цэнэг шавхагчийн
(LSA) зорилго нь экрангүй шугамын
дамжуулагчийг аянга шууд ниргэх,
экрантай шугамын экран гэмтэх эсвэл
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилтын улмаас тусгаарлагч нэвт
цохигдохоос сэргийлэх явдал юм
[15][58][62]. Өнөө үед бүх тохиолдолд
(металлын исэлт) цэнэг шавхагч
болдог шугамын цэнэг шавхагчдын
ялгагдах гол онцлог нь:
- завсартай эсвэл завсаргүй;
- шаазан эсвэл полимер гэртэй;
- түгээх эсвэл дамжуулах шугамд
хэрэглэх;
- аянгын болон/эсвэл таслах, залгах
хэт хүчдэлээс хамгаалах хамгаалалт
байдаг.
Шугамын завсаргүй цэнэг шавхагчдыг
(NGLA) IEC 60099-4 стандартын дагуу
туршдаг бол гадна талдаа завсартай,
шугамын (EGLA) цэнэг шавхагчдыг
IEC
60099-8
стандартын
дагуу
туршина. Гадна талдаа завсартай,
шугамын (EGLA) цэнэг шавхагч нь
цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдлээс (SVU) бүрдэх бөгөөд гадна
талын цуваа завсар нь 4 дүгээр зурагт
харуулсан шиг цуврал хувьсах
гүйдлийн нэгдлийн (SVU) төгсгөлд нэг
электродыг нь суурилуулж, өөр нэг
электродыг шугамын тусгаарлагчид
бэхэлсэн байна. Өөр нэг шийдэл нь
(EGLA) цэнэг шавхагчийн гадна талын
завсрын
электродуудыг
хувьсах
гүйдлийн (SVU) нэгдэлтэй цуваа
орших тусгаарлагчид бэхэлж болох ч

The purpose of most line surge arresters
(LSA) is to prevent insulator flashovers due
to direct lightning strikes to the conductor of
an unshielded line, by a shielding failure of a
shielded line or due to back flashovers
[15][58][62]. Main distinguishing features of
line arresters, which are in all cases MO
arresters today, are

-gapped or gapless;
-porcelain-housed or polymer-housed;
-for distribution or for transmission line
application;
-for lightning and/or for switching overvoltage
protection.
Non gapped line arresters are tested
according to lEC 60099-4, while the
externally gapped line arresters (EGLA) are
tested according lEC 60099-8. An EGLA
consists of a series varistor unit (SVU) and an
external series gap, as shown in Figure 4,
where one electrode is installed on one end
of the SVU and the other electrode is fixed to
the line insulator. Another solution is to attach
the electrodes of the EGLA’s external gap
across an insulator in series with the SVU,
but this design is not covered by lEC 600998.

101

MNS IEC 60099-5:2020

энэ загварыг IEC 60099-8 стандартад
тайлбарлаагүй болно.
4 дүгээр зураг - IEC 60099-8 стандартад заасан, гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн (EGLA) бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Figure 4 – Components of an EGLA acc.to IEC 60099-8
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5.2.4.2
Цахилгаан
болон
механикийн
тодорхойломжийн
өгөгдөл
5.2.4.2.1 Ерөнхий зүйл
(EGLA) цэнэг шавхагч нь зөвхөн
аянгын хэт хүчдэлийн нөлөөллөөс
хамгаалдаг учраас дэд станцын
завсаргүй эсвэл таслах, залгах хэт
хүчдэлийн
нөлөөнөөс
хамгаалах
шугамын цэнэг шавхагчдад холбоотой
дараах
асуудал
(EGLA)
цэнэг
шавхагчид хамаарахгүй. Үүнд:
- таслах, залгах импульсийн гүйдэлтэй
үеийн ялгаврын хүчдэл;
- дулааны тогтворжилт;
- урт хугацаанд үргэлжлэх гүйдлийн
импульсийг тэсвэрлэх хүчин чадал;
чадал-давтамжийн
хүчдэлийг
хугацааны
тодорхойломжтой
харьцуулах;
чадал-давтамжийн
хүчдэлээр
элэгдлийн турших нь тус тус орно.
(EGLA) цэнэг шавхагч налуу фронттой
хэт хүчдэлийн импульс болон чадалдавтамжийн хэт хүчдэлд зориулсан
үйл ажиллагаагүй байдаг. Тиймээс
эдгээр цэнэг шавхагчийг энерги
хадгалах тодорхойломжоор ангилах
боломжгүй, мөн хэрэгцээгүй болно.
Ангиллыг
зөвхөн
цахилалтын
нэрлэсэн гүйдэл болон их гүйдлийн
импульсийг
тэсвэрлэх
чадварт
суурилна. Гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн хэрэглээ
нь Японд урт хугацааны уламжлал
болсон тул IEC 60099-8 стандартад
ангиллын хоёр системийг оруулсан.
“Х” цуврал (“Х1” – “Х4” хүртэл) болон

5.2.4.2
Electrical
characteristic data

and

mechanical

5.2.4.2.1 General
EGLA protect only against the impact of
lightning overvoltages, therefore, the
following issues relevant to gapless
substation arresters or line arresters against
the effects of switching overvoltages are not
relevant for EGLA:

-residual voltage at switching impulse
current;
-thermal stability;
-long duration current impulse withstand
duty;
-power-frequency
voltage
vs.
time
characteristics;
-ageing duties by power-frequency voltage.
EGLA do not have operating duties for slowfront
surges
and
power-frequency
overvoltages. Therefore, they need not and
cannot be classified by energy handling
characteristics.
The
classification
is
exclusively based on the nominal discharge
current and the high-current impulse
withstand capability. As there is a long
tradition in EGLA application in Japan, lEC
60099-8 includes two classification systems:
Series "X" (ranging from "X1" to "X4") and
Series "Y" (ranging from "Y1" to "Y4")
arresters. The first should preferably be used
for new applications, the latter takes the
Japanese practice into consideration. As a
particularity, for the "Y" series both the
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“Y” цувралын (“Y1” – “Y4” хүртэл) цэнэг
шавхагчид байдаг. Эхний цувралыг
шинэ хэрэглээнд хэрэглэхийг илүүд
үзэж байгаа бол “Y” цувралд Японы
практикт авч үздэг. “Y” цувралын
онцлог нь цахилалтын нэрлэсэн
гүйдэл болон их гүйдлийн импульс
хоёулаа 2/20 хэлбэрийн гүйдэлтэй
байдаг. Энэ гүйдлийг дамжуулалтын
экрантай шугамд экраны ердийн
гэмтлийн гүйдлээр тооцдог төдийгүй
Японы нийтлэг хэрэглээнд ингэж
хүлээн зөвшөөрдөг.
Гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн цахилгааны үндсэн
тодорхойломж нь хэвийн хүчдэл, анги
(цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл болон
их гүйдлийн импульсийг тэсвэрлэх
чадварыг багтаасан Х эсвэл Y),
аянгын
цахилалтын
чадвар,
тусгаарлагчийн тэсвэрлэх чадвар
болон гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн хамгаалах
түвшний
хоорондын
нийцэл,
бохирдолтой
нөхцөлд
дагалдах
гүйдлийг таслах чадвар болон хэвийн
богино залгааны гүйдэл байна.
Механик тодорхойломжийн өгөгдөл нь
үйлдвэрлэгч,
худалдан
авагчийн
хоорондын хэлэлцээний асуудал юм.
Наад захын шаардлага бол (EGLA)
цэнэг шавхагч нь ашиглалтын үед
үүсэж болох чичиргээний ачааллыг
тэсвэрлэх чадвартай байх ёстой. Ийм
өгөгдлийн жишээ нь богино залгааны
гүйдэл болон шугамын чичирхийллээс
үүсэх хүчнүүд болно.

nominal discharge current and the high
current impulse have a current shape 2/20,
which is calculated as a typical shielding
failure current in shielded transmission lines
and has been agreed as a common practice
in Japan.

The basic electrical characteristics of EGLA
are the rated voltage, the class (X or Y, which
includes the nominal discharge current and
the high current impulse withstand), the
lightning
discharge
capability,
the
coordination between the insulator withstand
and the EGLA protective level, the follow
current interruption capability under polluted
conditions and the rated short-circuit current.

The mechanical characteristic data are
subject to agreement between manufacturer
and purchaser. As a minimum requirement,
the EGLA must be able to withstand the
vibration loads expected in service.
Examples of such data are forces due to
short-circuit current and line vibration.
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Дараах дэд зүйлст гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
тодорхойломжийн
өгөгдлийг
авч
үзсэн.
5.2.4.2.2 Хэвийн хүчдэл, Ur
Хэвийн Ur хүчдэл нь гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
гаргалгуудын хоорондын гүйдлийн
давтамжийн
хүчдэлийн
хүлээн
зөвшөөрөгдөх хамгийн их дундаж
квадрат утга юм. Энэ хүчдэлд цэнэг
шавхагчийг алдаагүй ажиллахаар
бүтээдэг.
Тиймээс
энэ
хүчдэл
тооцоолсон
байгууламжид
үүсэж
болох чадал-давтамжийн түр зуурын
хамгийн их хэт хүчдэлээс илүү өндөр
байх ёстой. Хэвийн хүчдэлийг мөн үйл
ажиллагааг
тодорхойлох
жишиг
параметр болон гүйдэл таслах
тодорхойломжоор хэрэглэнэ.
5.2.4.2.3 Гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн анги
(EGLA) цэнэг шавхагчийг “Х” эсвэл “Y”
гэж байж болох цувралын нэрээр
ангилдаг. Цуврал бүр нь тус тусдаа
“Х1” – “Х4” болон “Y1” – “Y4” гэсэн дэд
ангитай байна. Дэд анги бүр
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл болон их
гүйдлийн
импульсийг
тэсвэрлэх
чадварын нэгдлийг илэрхийлнэ. Цэнэг
шавхагчийн дэд ангиудийг IEC 600998:2011 стандартын 1a болон 1b дүгээр
хүснэгтэд жагсаан бичсэн.
5.2.4.2.4
Аянгын
цахилалтын
чадвар
Аянгын
цахилалтын
гүйдлийг
шугамын
цэнэг
шавхагчдын
туршилтад тусгайлан танилцуулснаас

The following sub clauses address the
characteristics data of an EGLA.

5.2.4.2.2 Rated voltage, Ur
The rated voltage Ur is the maximum
permissible r.m.s. value of power frequency
voltage between the EGLA terminals, at
which it is designed to operate correctly. It
must therefore be higher than the maximum
expected
power-frequency
temporary
overvoltage expected in the intended
installation. The rated voltage is also used as
a reference parameter for the specification of
operating
and
current
interrupting
characteristics.

5.2.4.2.3 EGLA class
EGLA are classified by a series name, which
may be "X" or "Y". Within each series, there
are subclasses "X1" to "X4" and "Y1" to "Y4",
respectively. Each sub-class stands for a
combination of the nominal discharge current
and the high current impulse withstand. The
classes are listed in Tables 1a and 1b of lEC
60099-8:2011.

5.2.4.2.4 Lightning discharge capability
The lightning discharge current was
introduced especially to test line arresters
and is also specified in Annex H of IEC
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гадна IEC 60099-8:2011 стандартын H
хавсралтад
тодорхойлсон.
Энэ
гүйдлийн долгионы хэлбэр 200-230
микросекунд үргэлжлэх хугацаатай
бараг
синусоид
бөгөөд
90/200
микросекунд
орчим
гүйдлийн
долгионы хэлбэрт үүснэ. Загварын
туршилтын явцад бат бөх чанарын
туршилт хийхдээ туршилтын загвар
бүрд (хөдөлгөөнгүй агаарт байгаа
ганц МИ резисторын элементүүдэд)
арван найман импульс өгөх хэрэгтэй.
Гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн аянгын цахилалтын
чадварыг Кулон нэгжээр илэрхийлсэн,
цэнэг дамжуулах чадвараар (энэ утгыг
(EGLA) цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчийн
нэрийн пайзан дээр бичсэн байх
ёстой) тодорхойлно.
5.2.4.2.5 Тусгаарлагын тэсвэрлэх
чадвар
Гадна талын цуваа завсар нь цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдлийг
шугамаас тусгаарлаж, зөвхөн аянгын
хэт хүчдэл үүсэхэд очтоно. Тиймээс
гадна талын цуваа завсар шугамын
түр зуурын болон налуу фронттой хэт
хүчдэлийг (газардлагын хэт хүчдэл,
хүчдэл өгөх болон дахин залгахад
үүсэх хэт хүчдэл зэрэг) тэсвэрлэх
шаардлагатай. (SVU) нь гадна талын
цуваа завсарт очит цахилалт болсны
дараа аянгын гүйдэл гүйх үеийн
ялгаврын
хүчдэлийг
тэсвэрлэх
хэрэгтэй. Бүх хэт хүчдэлийг гадна
талын цуваа завсраар дамжуулан
өгсөн, (SVU) эвдэрсэн болон богино

60099-4:2014. The current wave shape is
approximately sinusoidal with a time duration
of 200 to 230 µs, which results in a current
wave shape of about 90/200 µs. Eighteen
impulses have to be applied to each test
sample (single MO resistor elements in still
air) during the type test, making the test a
durability test. The lightning discharge
capability of the EGLA is specified by the
charge transfer capability in C (this value
must be shown on the EGLA nameplate).

5.2.4.2.5 Insulation withstand
An external series gap normally isolates SVU
from the line and sparks over only when
lightning overvoltages occur. Therefore, the
external series gap shall withstand temporary
overvoltages and slow-front overvoltages
(earth-fault overvoltages, energization and
reenergization overvoltages etc.) in the line
and the SVU shall withstand its residual
voltage when lightning current flows after
sparkover of the external series gap. The gap
length shall be designed on condition that the
SVU has failed and is shorted, and all of the
overvoltages are applied across the external
series gap.
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холбогдсон нөхцөлд завсрын уртыг
бүтээхыг шаардана.
5.2.4.2.6 Тусгаарлагчийн тэсвэрлэх
чадвар
болон
(EGLA)
цэнэг
шавхагчийн хамгаалах түвшний
хоорондын нийцэл
Тусгаарлагчийн иж бүрдлийн нэвт
цохилтын тодорхойломжууд болон
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэлд (EGLA)
цэнэг шавхагчийн ялгаврын хүчдэл,
аянгын стандарт импульс, долгионы
фронттой импульсийн (EGLA) цэнэг
шавхагчийн очит цахилалтын хүчдэл
хоорондын зөв нийцлийг загварын
(“ерөнхий”
завсрын
бүрдэлтэй)
туршилт эсвэл хүлээн зөвшөөрөх
(төлөвлөсөн хэрэглээнд тусгайлан
зориулсан тусгаарлагчийн иж бүрдэл
болон очит цахилалттай) туршилтын
аль
нэгээр
харуулах
хэрэгтэй.
Хамгаалах
тусгаарлагчийн
иж
бүрдэлд ямар нэгэн нэвт цохилт
үүсгэхгүй, аянгын импульсийн хүчдэлд
зориулсан аливаа очит цахилалт нь
гадна талын цуваа завсарт үүсэх
ёстой. Баталгаажуулалтын хоёр өөр
угтвар
нөхцөлийг
зөвшөөрдөг.
Тусгаарлагчийн
иж
бүрдэлгүй
загварын туршилт эсвэл төлөвлөсөн
хэрэглээний тусгаарлагын хамгийн
богино зайтай тусгаарлагчийн иж
бүрдлийг багтаасан хүлээн зөвшөөрөх
туршилтаар харуулж болно. Эхний
тохиолдолд очит цахилалт болон
ялгаврын хүчдэлийг (SVU нэгдэл,
завсар ба холболтын утсаар дамжих
индукцийн
хүчдэлийн
бууралтыг
багтаасан)
тодорхойлж,

5.2.4.2.6 Co-ordination between insulator
withstand and EGLA protective level

The correct coordination between flashover
characteristics of the insulator assembly, the
sparkover voltage of the EGLA with front-ofwave and standard lightning impulses and
the residual voltage of the EGLA at nominal
discharge current has to be demonstrated
either in a type test (with a "generic" gap
assembly) or in an acceptance test (with the
spark gap and insulator assembly specific for
the intended application). Any sparkover
operation for lightning impulse voltage must
occur in the external series gap, without
causing any flashover of the insulator
assembly to be protected. Two different
approaches for verification are allowed: the
demonstration may be performed either as a
type test, without the insulator assembly, or
as an acceptance test including an insulator
assembly of the shortest insulation distance
of the intended application. In the first case,
sparkover and residual voltages (including
inductive voltage drops across the SVU, the
gap and the connection leads) are
determined and coordination with the
insulator assembly is performed by statistical
means. In the latter case, correct operation of
the configuration (reliable sparkover of the
gap, no flashover of the insulator assembly)
comes out directly, and only safety margins
are calculated by statistical means.
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тусгаарлагчийн
иж
бүрдэлтэй
нийцлийг статистик аргаар гүйцэтгэнэ.
Дараагийн тохиолдолд хэлбэрийн
(завсрын найдвартай очит цахилалт,
тусгаарлагчийн иж бүрдэлд нэвт
цохилт үүсэхгүй) алдаагүй үйл явц
шууд мэдэгдэх бөгөөд зөвхөн аюулгүй
ажиллагааны хэм хэмжээг статистик
аргаар тооцоолно.
Таслах, залгах импульсийн чийг
тэсвэрлэх
туршилтууд
болон
гүйдлийн давтамжийн чийг тэсвэрлэх
туршилтуудыг
(EGLA)
цэнэг
шавхагчид
очит
цахилалт
үүсгэхгүйгээр гадна талын завсрын
хамгийн бага уртыг тодорхойлохын
тулд (SVU) нэгдлийг богиносгосон
байдлаар хийх ёстой. Тиймээс таслах,
залгах хэт хүчдэлийн бүх очит
цахилалтыг шугамын тусгаарлагаар
дамжуулна.
5.2.4.2.7 Бохирдолтой нөхцөлд
дагалдах гүйдлийг таслах үзүүлэлт
Чийгтэй болон бохирдсон нөхцөлд
(EGLA) цэнэг шавхагч нь дагалдах
гүйдлийг таслах ажиллагааг загварын
болон хүлээн зөвшөөрөх туршилтаар
харуулахыг
шаардана.
Бодит
ашиглалтад
(SVU)
нэгдлийн
гадаргуугийн
нэвт
цохилтыг
зөвшөөрөхгүй тул дагалдах гүйдлийг
гадна
талын
цуваа
завсарт
найдвартай таслах ёстой.
IEC 60099-8 стандартад “дагалдах
гүйдлийг таслах туршилт”-д зориулсан
“Туршилтын
А
арга”
болон
“Туршилтын В арга” гэж нэрлэсэн хоёр
өөр угтвар нөхцөлийг тодорхойлсон.

Switching impulse wet withstand tests and
power frequency wet withstand tests must be
performed with the SVU shortened to
determine the minimum external gap length,
for which no sparkover will occur in the
EGLA, so that all switching overvoltage
flashovers are across the line insulation.

5.2.4.2.7 Follow current interrupting
performance under polluted conditions
The follow current interruption operation of
the EGLA under wet and under polluted
conditions is required to be demonstrated in
a type test or acceptance test. In real service,
no flashover of the SVU surface is allowed,
and the follow current in the external series
gap must be reliably interrupted.

IEC 60099-8 specifies two different
approaches for a "follow current interrupting
test", named "Test method A" and "Test
method B". If the pollution severity on site is
"Very heavy” according to the definition in
lEC TS 60815-1, "Test method B" shall be
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Хэрэв талбайн бохирдол ноцтой бол
lEC
TS
60815-1
техникийн
шаардлагын тодорхойлолтын дагуу
“Маш хүнд” гэж тооцоод “Туршилтын В
арга”-г хэрэглэх шаардлагатай. Бусад
үед
үйлдвэрлэгчээс
хамааран
туршилтын аргыг сонгоно.
(SVU) нэгдлийн гадна талын гадаргын
гүйдэлд
бохирдол
нөлөөлөх
“Туршилтын А арга” нь (SVU) нэгдэлд
зэрэгцээ холбосон нэмэлт шугаман
резистораар загвар хийж, туршилтыг
цэвэрхэн, хуурай нөхцөлд хийнэ.
Зэрэгцээ
шугаман
эсэргүүцлийг
сонгохдоо үүсэх дагалдах гүйдэл
бохирдолтой хатуу давхаргаар гүйх
гүйдэлтэй хамгийн багадаа тэнцүү
байхыг шаардана. Энэ давхарга нь
хатуу
төлөвөөр
шилжих
(SDD)
түвшнээр
тодорхойлсны
дагуу
цахилгаан
дамжуулах
чанартай
байна.
“Туршилтын В арга” нь зохиомол
бохирдолтой нөхцөлд туршилт юм.
Дээрх хоёр аргын аль алины
туршилтын бүтцийг гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
хэвийн хүчдэлтэй тэнцүү чадалдавтамжийн хүчдэлээр хангаж, дараа
нь аянгын импульсийн хүчдэл өгснөөр
эхлэх туйлшрал бүрд таван удаа очит
цахилалт үүсгэнэ. Үүссэн дагалдах
гүйдлийг
арван
удаагийн
үйл
ажиллагаа бүрийн явцад чадалдавтамжийн эхний хагас циклийн
дотор таслахыг шаардана. Дараагийн
аливаа хагас циклд тусгаарлагчид

applied. Otherwise, the choice of the test
method is up to the manufacturer.

With "Test method A", the effect of pollution
on the SVU external surface current is
modelled by an additional linear resistor
connected in parallel to the SVU, and the test
is performed under clean and dry conditions.
The parallel linear resistance is required to be
selected such that the resulting follow current
equals at least that through a solid pollution
layer, having a conductivity according to the
specified SDD level.

"Test method B" is a test under artificial
pollution conditions.
For both methods, the test setup is energized
at power-frequency voltage equal to the
EGLA rated voltage, and then five sparkovers
at each polarity are initiated by lightning
impulse voltage application. The developing
follow current is required to be interrupted
within the first half cycle of the powerfrequency during each of the ten operations,
and no further sparkover shall occur in any
subsequent half cycle.
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нэмэлт очит цахилалт үүсэхгүй байх
хэрэгтэй.
5.2.4.2.8 Хэвийн богино залгааны
гүйдэл, Is
Загварын туршилтад IEC 60099-4
стандартад тодорхойлсон богино
залгааны
туршилтын
горимыг
үндсэндээ хэрэглэнэ. Туршилтын
загварыг босоогоор байрлуулсан
эсвэл
өлгөсөн
(төлөвлөсөн
байгууламжийн дагуу) бол туршилтын
горимыг
үйлдвэрлэгч
сонгоно.
Туршилтын дараа механикийн тусгай
шаардлагууд
тавьж
болохыг
тэмдэглэсэн (гэхдээ шаардаагүй).
Жишээ нь, (SVU) нэгдэл механик
гэмтэлгүй үлдэх ба дээд үзүүрээс нь
өргөж, холдуулна. (EGLA) цэнэг
шавхагчид хийх бусад туршилтад ч
мөн тулгардаг нэг асуудал нь очит
завсар болон (SVU) нь бие даасан
төхөөрөмж бөгөөд завсар нь салангид
хэрэглээ бүрд зориулсан олон өөр
төрлийн загвартай байж болох явдал
юм. Тиймээс завсрыг богино залгааны
туршилтад оруулахгүй боловч өөр хаа
нэгтээ турших хэрэгтэй.
IEC 60099-8 стандартад заасан
богино
залгааны
туршилтуудад
салангид хэсгүүд нь доод талын
тодорхой талбайд унах нөхцөлд цэнэг
шавхагч салж ойчихыг зөвшөөрдөг.
Өнөөгийн
стандартуудад
энэ
зөвшилцлийн талаар анхааралтай
тайлбар хийх шаардлагатай. Учир нь
дамжуулах эсвэл түгээх шугамын
доорх ихэнх талбай хүмүүсийн дээр
задгай байдаг.

5.2.4.2.8 Rated short-circuit current, I s
In the type test, basically the short-circuit test
procedure of lEC 60099-4 applies. It is up to
the manufacturer if the test samples are
mounted standing upright or hanging
(according to the intended installation). It is
noted - but not required - that special
mechanical requirements after the test may
apply, e.g. that the SVU remains
mechanically intact and can be lifted and
removed by its top end. A problem, also for
other tests on EGLA, is that the spark gap
and the SVU are independent devices, and
that the gap may be of many different designs
for each individual application. Therefore, the
gap is not included in the short-circuit test, but
has to be tested elsewhere.

Short-circuit tests according to lEC 60099-8
allow arresters to fall apart as long as the
pieces fall within specific areas below. This
concession in the present standards should
be noted carefully since many areas below
transmission or distribution lines are open to
the public.
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IEC 60099-8 стандартад заасан
богино залгааны туршилт нь гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн эвдэрсэн (SVU) нэгдэл
дараагийн дахин залгалтыг тэсвэрлэх
чадварыг
шалгахад
чиглээгүйг
хэрэглэгчид мэдэх хэрэгтэй.
5.2.4.2.9 Механикийн үзүүлэлт
Дэд станцын цэнэг шавхагчдад
тодорхойлсон урт (SLL) болон богино
хугацааны (SSL) ачааллыг заасан
байх шаардлагатай. IEC 60099-4
стандартын дагуу хийх механикийн
туршилтуудаас гадна IEC 60099-4
стандартад
доргилтын
нэмэлт
туршилтыг
оруулсан.
Үндсэн
шаардлага нь (SVU) нэгдлийн чөлөөт
үзүүрт (1 х гр) байх нэг сая
хэлбэлзлийн
тоо
байна.
Ийм
туршилтыг завсрын иж бүрдэлд хийх
шаардлагатай
талаар
тайлбарт
дурдсан.
5.2.5 Хэрэглэхэд анхаарах зүйлс
5.2.5.1 Ерөнхий зүйл
Дэд
станцын
бусад
тоног
төхөөрөмжтэй харьцуулахад цэнэг
шавхагч үндсэндээ энгийн төхөөрөмж
бөгөөд
хэрэглэгчид
тээвэрлэх,
хадгалах,
суурилуулах
талаар
хэтэрхий олон шаардлага тавихгүй.
Гэхдээ цэнэг шавхагч зэрэглэлийн
болон титмийн цагариг, фланцын таг
эсвэл
тусгаарлах
суурь
болон
ашиглалтын бүх хугацаанд шугамд
холбогдсон, хагас дамжуулагч, хэт их
шугаман
бус
МИ
резисторын
элементүүдийг багтаасан бүх нэмэлт
хэрэгслийг
бүрэн
үнэлэхгүй

Users should be aware that short-circuit
testing according to IEC 60099-8 does not
address the ability of a failed SVU of an
EGLA to withstand subsequent reclosing
events.

5.2.4.2.9 Mechanical performance
As for substation arresters, specified longterm load (SLL) and a specified short-term
load (SSL) shall be specified. Besides the
mechanical tests as per lEC 60099-4, an
additional vibration test has been introduced
to IEC 60099-8. The basic requirement is a
number of one million oscillations of 1 x g at
the SVU’s free end. It is also mentioned in a
note that such a test should also be
performed on the gap assembly.

5.2.5 Application considerations
5.2.5.1 General
An arrester, compared with other equipment
in a substation, is essentially a simple device,
in fact, there are not too many requirements
to the user on transportation, storage and
erection of an arrester. However, it should not
be underestimated that an arrester with all its
accessories such as grading and corona
rings, flange covers or insulating base,
contains semi-conducting, highly non-linear
MO
resistor
elements,
which
are
continuously connected to the line for the full
arrester's lifetime. An arrester has been very
carefully optimized by the manufacturer for a
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орхигдуулах шаардлагагүй. Цэнэг
шавхагчийг нэг талаас тасралтгүй
ажлын хүчдэл, орчны нөлөөнд
тогтвортой ажиллах, нөгөө талаас
хамгаалалтын бага түвшин, энерги
хадгалах өндөр чадварын хооронд
сайн тохируулахын тулд үйлдвэрлэгч
оновчтой шийдлийг маш анхааралтай
гаргадаг. Хэрэв аль нэг нэмэлт
хэрэгслийг
хасах
эсвэл
буруу
угсарвал энэ тэнцвэр хялбархан
алдагдана. Тиймээс үйлдвэрлэгчийн
тайлбарласан суурилуулалт болон
үйл ажиллагааны зааврыг уншиж,
мөрдөх нь чухал юм.
Тээвэрлэлт, хадгалалтын талаар
үйлдвэрлэгчээс
тодорхой
заасан
анхааруулгыг чанд мөрдөх хэрэгтэй.
Ялангуяа
шаазан
гэртэй
цэнэг
шавхагч
тээвэрлэлтийн
механик
хүчинд маш мэдрэмтгий байдаг.
Тээвэрлэлтийн механик хүч нь цэнэг
шавхагчийн ашиглалтын хугацааны
туршид байх хамгийн их механик хүч
болно. Тээвэрлэх, хадгалах ихэнх
тохиолдолд цэнэг шавхагчийг босгон
байрлуулах нөхцөлийг заадаг.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдыг
хадгалах явцад цаг агаарыг хянах
нөхцөлөөр хангах нь онцгой чухал
байдаг. Цэнэг шавхагчийг тээвэрлэхэд
зориулан ашигладаг боодолтой нь
хадгалбал гэрийн дээгүүр нь хөвд,
мөөгөнцөр зэрэг бичил биетнүүдийг
үүсгэх
эсвэл
хадгалах
болно.
Тээвэрлэлтийн боодлыг хадгалахад
авах, авахгүй талаар тодорхой
зааврыг үйлдвэрлэгч ихэнхдээ өгдөг.

good compromise between stable operation
under continuous operating voltage and
environmental stresses on one hand and low
protection levels and high energy handling
capability on the other. This balance is easily
disturbed if any accessories are omitted or
assembled incorrectly. Therefore, it is
essential to read and follow the
manufacturer's installation and operation
manuals.

The
precautions
specified
by
the
manufacturer for transportation and storage
should be strictly followed. In particular,
porcelain-housed arresters are usually very
sensitive to transportation stress, which often
represents the highest mechanical stress
during an arrester's lifetime. In most cases
transportation and storage in upright position
are specified.

For polymer-housed arresters it is particularly
important to ensure a controlled climate
during storage. Biological growth, e.g. of
moss and fungi, on the housing may be
initiated or supported if the arresters are
stored in the wrapping enclosure as used for
transportation. The manufacturer usually
gives clear instructions if the transportation
enclosure shall be removed for storage or
not.
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Зэрэглэл болон титмийн цагаригуудыг
ямар ч нөхцөл байдалд хасахгүй байх
шаардлагатай.
Тусгаарлагын нийцэл болон цэнэг
шавхагчийн сонголтын талаар 6
дугаар зүйлд дараа нь авч үзнэ.
5.2.5.2 Холболтын утас
Үндэсний техникийн шаардлагууд
болон
системийн
хэрэглэгчийн
шаардлагуудыг
холболтуудад
зарчмын хувьд мөрдөнө. Холболтын
кабель болон үзүүрийг хэвийн богино
залгааны
гүйдэлд
холбогдох
импульсийн хүчин чадалд хангалттай
тооцох шаардлагатай. Холболтын
диаметрыг
хамаарах
цэнэг
шавхагчийн (микросекундээс секунд
хүртэл өгсөн богино залгааны гүйдэл
үргэлжлэх хугацаанд зориулсан кА
нэгжийн хүрээ) богино залгааны
гүйдэл холболтыг наад зах нь
хайлуулах эсвэл таслахад хүргэхгүй
байхаар
сонгох
хэрэгтэй.
Энэ
шаардлагыг өндөр хүчдэлийн холболт
төдийгүй газардуулгын холболтод
тавина.
Холболтын утасны хөндлөн огтлолын
талбайг цахилгааны шаардлагаас
илүүтэй механикийн шаардлагаар
тодорхойлдог. Хөндлөн огтлолын
талбай нь титмийн үзүүлэлтэд
хамаарах
ЦДАШ-ын
дамжуулагч
эсвэл
шинд
тохирох
ёстой.
Цахилалтын гүйдлийн урсгалын маш
бага хугацааны улмаас гүйдэл их
байхад хүртэл дамжуулагчийн чадал
эсвэл энергийн зарцуулалт чухал
үүрэг гүйцэтгэхгүй. Тогтсон горимын

Grading rings or corona rings should not be
omitted under any circumstances.

Insulation coordination and arrester selection
are further discussed in Clause 6.
5.2.5.2 Connection leads
The national specifications and the
requirements of the system user are in
principle to be observed for the connections.
The connecting lead cable and termination
shall be adequately rated for the impulse duty
associated with the rated short circuit current.
The diameter of the connections shall be
chosen in such a way that at least the short
circuit current for the respective arrester (kA
range for the given short circuit current
duration of µs to s) does not lead to the
melting or the tearing off of the connections.
This applies to both the high voltage
connections as well as the connections to the
earth.

The cross-sectional area of the connecting
leads is determined more by mechanical than
by electrical requirements. It mainly has to fit
to the overhead line conductor or the bus bar
with regard to corona performance. Due to
the very short time of discharge current flow,
power or energy consumption in the
conductor plays less a role here even though
the currents may be high. The leads will see
only a few mA of leakage current during
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туршид маш бага мА хэмжээтэй
нэвчих гүйдэл утаснуудаар гүйнэ.
Аливаа бэхэлгээ нь дээр дурдсан
нөхцөлийг хангахад шаардлагатай
механикийн хүчин чадалд боломжтой
байх хэрэгтэй. Ялангуяа хэрэв босоо
чиглэлтэй хэрэглээний байрлалыг
тонгоруулсан эсвэл хазайлгасан бол
онцгой анхаарахыг шаардана.
5.2.5.3
Индукцийн
хүчдэлийн
бууралт
5.2.5.3.1 Холболтын утас болон
цэнэг шавхагчийн өндөр
Утаснуудын
индукцийн
бүрэн
эсэргүүцэл болон өөрийн эсэргүүцэл
нь хамгаалсан тоног төхөөрөмжид
үүсэх үр дүнтэй ялгаврын хүчдэлийг
нэмэгдүүлнэ. Энэ үйл явц нь эгц
фронттой хэт хүчдэлээс хамгаалах
хамгаалалтад онцгой мэдрэмтгий
байдаг. Тиймээс холболтын эдгээр
утас богино хэмжээтэй, индукцийн
гогцоо үүсгэхгүй байх нь чухал юм.
Жишээ нь, аянгын гүйдлийн 5 кА/
микросекунд импульсийн эгц босоо
байдлыг таамаглаж болно. Энэ
нөхцөлд
индукцийн
хүчдэлийн
бууралтыг 5 дугаар зурагт харуулсан
угсралтын хувьд үзүүлэхэд:

steady state conditions. Any fixings shall also
be capable of the mechanical duty necessary
to meet the above, especially if used in an
inverted or inclined from vertical applications.

5.2.5.3 Inductive voltage drops
5.2.5.3.1 Connection leads and arrester
height
The inherent resistive and inductive
impedance in the leads will increase the
effective residual voltage seen by the
equipment being protected. This issue is
particularly sensitive for protection from fastfront overvoltages. Therefore it is important to
keep these lead lengths short and free of
inductive loops. As an example, a steepness
of 5 kA/µs of a lightning current impulse can
be expected. Under these conditions the
inductive voltage drop shown in the
arrangement of Figure 5 is:

𝑑𝑖

Ui = L x 𝑑𝑡 = 10 µH x 5 кА/µs = 50 кВ (1)
гэж гарна. Энэ бууралт цэнэг
шавхагчийн
ялгаврын
хүчдэлийн
оргил утгатай нэг зэрэг үүсэх
шаардлагагүй. Гэхдээ 50 кВ гэсэн утга
нь цэнэг шавхагчийн ялгаврын
хүчдэлийг (энэ жишээнд ихэнхдээ 800
кВ-оос 850 кВ хүртэл байна)
нэмэгдүүлж
чадах
индукцийн

𝑑𝑖

Ui = L x 𝑑𝑡 = 10 µH x 5 kA/µs = 50 kV (1)
This
does
not
necessarily
appear
simultaneously at the peak value of the
arrester residual voltage. However, this value
of 50 kV demonstrates the order of
magnitude of possible inductive voltage
drops which can superimpose the arrester
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хүчдэлийн
боломжит
бууралтын
хэмжээний дэс дарааллыг харуулна.
5.2.5.3.2 Тусгаарлах зай
Өсөлтийн боломжит өндөр хурдтай
учраас цэнэг шавхагч болон тоног
төхөөрөмжийн
хооронд
шилжих
долгионы нөлөөллийг эгц фронттой
хэт хүчдэлийн (налуу фронттой хэт
хүчдэлийн хувьд дэд станцуудын дунд
энэ нөлөөлөл үүрэг гүйцэтгэхгүй)
хувьд хайхрахгүй орхиж болохгүй.
Хамгаалж буй тоног төхөөрөмжийн эгц
фронттой хэт хүчдэл нь цэнэг
шавхагчийн
ялгаврын
хүчдэлээс
ерөнхийдөө өндөр байх магадлалтай.
Салгаатай
гаргалга
эсвэл
хэт
хүчдэлийн
импульсийн
өндөр
эсэргүүцэлтэй
гаргалгын
(трансформаторын гаргалга зэрэг) хэт
хүчдэл нь эхний импульсийн эгц босоо
байдал хүртэл хоёр дахин өсөх бөгөөд
цэнэг шавхагчаас аппарат хэрэгслийн
гаргалга
хүртэл хэт
хүчдэлийн
импульс хоёр удаа тархасны дараа
цэнэг шавхагч хүчдэлийг эрчимтэй
бууруулна.
Үр
дүн
нь
цэнэг
шавхагчийн
аянгын
импульсийн
хамгаалалтын түвшин Upl хоёр дахин
хүртэл өссөнөөс далайцтай буурсан
хэлбэлзэл болон цэнэг шавхагчаас
аппарат
хэрэгсэл
рүү
тархах
хугацааны тооноос дөрөв дахин их
циклийн хугацаа болно. Тархалтын
зай богино байх тусам үр дүнд нь
үүсэх хүчдэлийн далайц багасна.
Тиймээс цэнэг шавхагч болон үндсэн
тоног төхөөрөмжийн хоорондын зайг
багасгах нь үргэлж сайн туршлага

residual voltage (which is typically 800 kV to
850 kV for this example).

5.2.5.3.2 Separation distances
Due to their possible high rate-of-rise,
travelling wave effects between arrester and
equipment cannot be neglected for fast-front
overvoltages (whereas they do not play a role
for
slow-front
overvoltages
within
substations).
Generally,
fast-front
overvoltages at the protected equipment are
expected to be higher than the arrester
residual voltage. The overvoltage at an open
terminal or a terminal with a high surge
impedance (such as a transformer terminal)
will rise with two times the steepness of the
original surge until, after two travelling times
of the surge from the arrester to the
apparatus terminal, the arrester will
effectively reduce the voltage. A damped
oscillation having an amplitude of up to two
times the arrester's lightning impulse
protective level Upl and a cycle time of four
times the travelling time from the arrester to
the apparatus will be the result. The shorter
the travelling distance is, the lower the
amplitude of the resulting overvoltage.
Therefore, it is always good practice to
minimize distances between arrester and
major equipment. Maximum protection
distances are typically only a few meters in
distribution systems and several ten meters
in high voltage systems. Sometimes, it is
possible to protect more than one apparatus
with a single arrester installation provided
that rates of rise can be limited as in the case
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болдог. Хамгаалалтын хамгийн их зай where both the substation and overhead lines
нь түгээх шугамд ердөө хэдэн метр, are adequately shielded.
өндөр хүчдэлийн системд хэдэн арван
метр байна. Дэд станц болон ЦДАШыг экранаар хангалттай хамгаалсан
тохиолдолтой адилаар долгионы
өсөлтийн
хурдыг
хязгаарлах
боломжтой нөхцөлд цэнэг шавхагчийн
ганц байгууламж суурилуулж, нэгээс
илүү аппарат хэрэгслийг заримдаа
хамгаалах боломжтой байдаг.
5 дугаар зураг - 420 кВ-ын цэнэг шавхагчийн энгийн монтаж

116

MNS IEC 60099-5:2020

Figure 5 – Typical arrangement of a 420 kV arrester
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5.2.5.4 Өндөр хүчдэлийн дэд
станцын цэнэг шавхагч
5.2.5.4.1 Суурилуулахад анхаарах
зүйлс
Өндөр хүчдэлийн, олон хэсэгтэй цэнэг
шавхагчдыг талбайд угсрах явцад
бүрдүүлэх
хэрэгтэй
салангид
хэсгүүдээр ихэнхдээ хүргэдэг. Дахин
тэмдэглэхэд үйлдвэрлэгчээс өгсөн
суурилуулалтын зааврыг мөрдөх нь
чухал юм. Хүчдэлийн зэрэглэл болон
гэрийн урт нь ялгаатай байж болох
хэсгүүдийг зөв дэс дарааллаар чанд

5.2.5.4 High-voltage substation arresters
5.2.5.4.1 Installation considerations
Multi-unit high-voltage arresters are usually
delivered in individual units, which need to be
assembled during erection on site. Again, it is
important here to follow the manufacturer's
mounting instructions. The units need to be
assembled strictly in the correct order as they
may have different voltage ratings and
housing lengths. A wrong arrangement may
cause external flashovers to the intermediate
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угсрах хэрэгтэй. Буруу угсарвал
завсрын фланцуудад гадна талын
нэвт цохилт үүсгэх эсвэл бохирдсон
орчин дахь гүйцэтгэлийг муу болгоно.
Хэсгүүдийг өргөхийн тулд оосор
хэрэглэвэл полимер гэртэй цэнэг
шавхагчдын тохиолдолд тусгаарлах
ирмэг хормойг гэмтээхгүй байх талаар
анхаарах ёстой. Зарим төрлийн Цэнэг
шавхагчид (ихэнхдээ “хоолой загвар”ийн шаазан эсвэл полимер гэртэй
цэнэг шавхагч) бие даасан хэсгүүдийн
хооронд дээд талын металл хавтан
болон завсрын хавтан угсрахыг
шаардана. Хэрэв ийм хавтангуудыг
тооцохгүй орхивол иж бүрэн цэнэг
шавхагчийн богино залгааны (даралт
бууруулах)
үзүүлэлтэд
нөлөөлж
болно.
Өндрийн хэмжээ нь 1,5-2 орчим
метрээс эхлэх (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчдыг зэрэглэлийн цагаригаар
тоноглодог. Эдгээр цагаригийг цэнэг
шавхагчийн
тэнхлэгийн
дагуух
тасралтгүй
ажлын
хүчдэлийг
зэрэглэхэд
хэрэглэнэ.
Эдгээр
цагаригийг
хасахгүй
байхыг
шаардана. Түүнчлэн цагаригуудад
үйлдвэрлэгчээс
тодорхойлсон
хэмжээсүүдийг
яг
нарийвчлан
хэрэглэх нь чухал юм. Цагаригийн тоо,
цагаригуудын диаметр болон тулах
шонгийн уртыг цэнэг шавхагчаар
дамжих
хүчдэл,
температурын
хуваарилалтад
хамааруулан
анхааралтай сонгоно. Зэрэглэлийн
цагаригийг тооцохгүй орхих эсвэл
буруу хэмжээсээр хийх нь цэнэг

flanges or poor performance in polluted
environment. If straps are used in order to lift
the units care must be taken not to damage
the insulating sheds in case of polymerhoused arresters. Some types of surge
arresters (usually porcelain- housed or
polymer-housed arresters of "tube design")
require mounting of metallic top cover plates
and intermediate plates between the
individual units. If these plates are left out the
short-circuit (pressure relief) performance of
the complete arrester may be affected.

Beginning with a height of about 1,5 m to 2
m, MO surge arresters are equipped with
grading rings. These rings serve for
continuous operating voltage grading along
the arrester axis. As a matter of course, these
rings should not be omitted. It is also
important that rings of exactly those
dimensions as specified by the manufacturer
are used. The number of rings, their diameter
and the length of their supporting struts are
carefully optimized with respect to voltage
and temperature distribution within the
arrester. Leaving out the grading rings or
using such of wrong dimensions may lead to
a complete failure of the arrester within short
time.
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шавхагчийг
богино
хугацаанд
бүрмөсөн эвдрэхэд хүргэж болно.
Цэнэг шавхагчийг газар дээр шууд
угсарсан үед газрын багтаамжийн
эсэргүүцлээс
шалтгаалан,
цэнэг
шавхагчийн дагуу хүчдэл тэгш бус
хуваарилагдсаны
улмаас
өндөр
механик хүч үүсдэг. Энэ хэцүү
нөхцөлийг
зохицуулахын
тулд
бэлтгэсэн зэрэглэлийн цагаригуудаар
хэмжээс
тавина.
Мөн
газрын
багтаамжийн эсэргүүцлийн нөлөөг
багасгах суурин цэнэг шавхагчийг
дээд
талд
нь
бэхэлсэн
бол
зэрэглэлийн цагаригуудыг хасах эсвэл
өөрчлөхгүй байх ёстой. Энэ сэдвээр
бичсэн дэлгэрэнгүй тайлбарыг IEC
60099-4:2014
стандартын
F
хавсралтаас үзнэ үү.
Цэнэг
шавхагч
зэрэглэлийн
цагаригтай байх тохиолдолд хамгийн
том цагаригийн гадна талын тойргоос
газардуулсан эсвэл хүчдэлтэй хэсгүүд
хүртэл
үйлдвэрлэгчээс
заасан
хамгийн бага агаарын (клиренс) зайг
баримтлах
ёстой.
Ангиллын
цагаригууд агаарын (клиренс) зайг
төвөгтэй болгосон ч
угсралтын
хэлбэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөхгүй.
Тодорхой хэрэглээнд зориулан өөр
хэлбэртэй
хийж
болох
эсэхийг
шийдэхийн
тулд
үйлдвэрлэгчтэй
холбогдох шаардлагатай.
Системийн хүчдэл 550 кВ болон
түүнээс дээш бол өндөр хүчдэлийн
гаргалгын цахилгааны хаалт болгохын
тулд
цэнэг
шавхагчийн
оройд
суурилуулах титмийн нэмэлт цагариг

Usually the highest stress due to uneven
voltage distribution along the arrester,
caused by earth capacitances, occurs when
the arrester is erected directly on the ground.
The delivered grading rings are dimensioned
in order to handle this worst case situation. In
addition, if the arrester is installed on top of a
pedestal, which reduces the impact of earth
capacitances, the grading rings must not be
omitted or changed. For further details on this
subject see IEC 60099-4:2014, Annex F.

In the case of an arrester with grading rings
the manufacturer's declared minimum
clearances to earthed or live parts measured
from the outer circumference of the largest
ring must be adhered to. If the grading rings
constitute a problem with clearances no
change of the configuration is permitted. The
manufacturer should then be contacted in
order to decide - for the particular application
- if another configuration can be adopted.

At system voltages 550 kV and above,
arresters are delivered with additional corona
rings, which shall be mounted on top of the
arrester in order to electrically shield the highvoltage terminal. They serve to limit corona
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нийлүүлэхийг
шаардана.
Эдгээр effects and the radio interference voltage
цагаригийг титмийн нөлөөлөл болон (RIV) level. It is important during assembly
радио долгионы интерференцийн not to mix up grading rings and corona rings,
хүчдэлийн
(RIV)
түвшнийг which may largely differ in dimensions.
хязгаарлахад хэрэглэнэ. Угсралтын Figure 6 shows examples of HV arresters
явцад хэмжээс нь ихээхэн ялгаатай, equipped with grading and corona rings.
зэрэглэлийн
болон
титмийн
цагаригуудыг холихгүй байх нь чухал
юм. Зэрэглэлийн болон титмийн
цагаригуудаар
тоноглосон
өндөр
хүчдэлийн цэнэг шавхагчдын жишээг
6 дугаар зурагт харуулав.
6 дугаар зураг – Зэрэглэл болон титмийн цагаригуудтай, 800 кВ-оос дээш
хэт өндөр хүчдэл болон өндөр хүчдэлийн цэнэг шавхагчдын жишээ

Figure 6 – Examples of UHV and HV arresters with grading and corona rings
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Үйлдвэрлэгч
цэнэг
шавхагчийн
суурилуулалтын
боломжит
байрлалын (босоогоор байрлуулах,
өлгөх,
хазайлгах)
талаар
мөн
тодорхой зааварчилгаа өгнө. Өлгөн
суурилуулах үед орчны нөлөөнөөс
хамгаалах ирмэг хормойн чиглэлийг
өөрчлөх
шаардлагагүй,
өөрөөр
хэлбэл ирмэг хормойн дээд талын
гадаргуу дээш чиглэсэн байх хэрэгтэй.
Цэнэг шавхагчийг тодорхой өнцгөөр
(хэрэв үйлдвэрлэгч зөвшөөрсөн бол)
суурилуулахад орчны нөлөөнөөс
хамгаалах ирмэг хормойн чиглэлийг
дээрхтэй адил авч үзнэ.
Газардуулсан
бүтцээс
өлгөн
суурилуулсан үед цэнэг шавхагчийн
дээд тал болон суурийн үүрэг
солигдоно. Дээд талын фланцыг
газардуулж, суурь нь өндөр хүчдэлийн

The manufacturer also gives clear
instructions on the possible mounting
positions of the arrester (standing upright,
suspended, inclined). In a suspended
installation the orientation of the weather
sheds shall not be changed, i.e. the upper
surface of the sheds shall be directed
upwards. Similar considerations with regard
to orientation of the weather sheds apply for
mounting the arrester at a certain angle (if
this is allowed by the manufacturer).

When mounted suspended from an earthed
structure the functions of arrester top and
base are exchanged: the top flange is
earthed, and the base acts as high-voltage
terminal. In this case the grading rings must
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гаргалгын үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ
тохиолдолд
зэрэглэлийн
цагаригуудыг суурьт (өөрөөр хэлбэл
өндөр хүчдэлийн гаргалгад) холбох
ёстой. Гэхдээ цэнэг шавхагчийг
шугамын дамжуулагчаас өлгөвөл
дээд талын гаргалга нь өндөр
хүчдэлийн гаргалга болж, цэнэг
шавхагчийг
суурин
дээр
байрлуулсантай адил болно. Цэнэг
шавхагчийн
суурилуулалтын
янз
бүрийн жишээг 7 дугаар зурагт
харуулав. Цэнэг шавхагчийн бие
даасан хэсгүүд ялгаатай хүчдэлийн
зэрэглэлтэй байж болох талаар дээр
дурдсан.
Тиймээс
өмнө
нь
тодорхойлсон
дэс
дарааллаар
сууриас дээд тал хүртэл угсрах
шаардлагатай. Бүр тодорхой хэлбэл
газардуулсан
хэсгээс
хүчдэлтэй
төгсгөл
хүртэл
угсарна.
Энэ
дарааллаар өлгөж суурилуулахад
ёроолын фланц нь өндөр хүчдэлийн
гаргалга, дээд талын фланц нь
газардуулсан төгсгөл болно. Өлгөн
суурилуулахыг зөвшөөрсөн эсвэл
зөвшөөрөөгүйг өгөгдлийн жагсаалт
эсвэл угсралтын зааварчилгаанаас
анхааралтай шалгах хэрэгтэй. Хэрэв
зөвшөөрсөн
бол
бие
даасан
хэсгүүдийн
дарааллыг
өөрчлөх
тохиолдолд зөвхөн хэрэглэнэ. Энэ
шалтгааны улмаас цэнэг шавхагчийг
захиалах
үед
ихэнхдээ
босоо
байрлалаас
бусад
зориулалтын
угсралтыг тодорхойлохыг шаардана.
Цэнэг шавхагчийг талбай дээр
суурилуулах явцад ямар нэгэн

be connected to the base (i.e. the highvoltage terminal). If, however, the arrester is
suspended from a line conductor, the top
terminal is the high-voltage terminal, and the
arrester is oriented as on a pedestal. Figure
7 gives examples for different kinds of
installations.
As aforementioned,
the
individual units of an arrester may have
different voltage ratings and therefore have to
be assembled in a predefined order from
bottom to top, or, more precisely, from the
earthed to the live end. In a suspended
installation this order might thus be affected
as the bottom flange represents the highvoltage terminal and the top flange is the
earthed end. It should be carefully checked
from the data sheet or the installation
instruction, if suspended installation is
generally allowed or not, or whether it is
allowed only if changes in the order of the
individual units are applied. Usually, for that
reason, intended installation other than
standing upright should be specified at the
time when the arrester is ordered. If there is
any doubt during erection on site, the
manufacturer should be contacted.
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эргэлзээ
төрвөл
үйлдвэрлэгчтэй
холбогдох хэрэгтэй.
Хяналтын төхөөрөмжүүдийг (тоолуур,
нэвчих гүйдэл заагч зэрэг) холбох
боломж
олгохын
тулд
цэнэг
шавхагчийг
тусгаарлах
суурьтай
угсрах үед энэ суурь нь шинэ эсвэл
хуучирсан нөхцөлд богино залгаа
үүсгэхгүй байх ёстой. Энэ нь
ашиглалтын
хугацааны
туршид
заримдаа
цэвэрлэгээ
хийх
шаардлагыг
илэрхийлнэ.
Богино
залгаа үүссэн эсвэл тойруу замаар
угсарсан тусгаарлах суурь цэнэг
шавхагчийн функцид нөлөөлөхгүй
хэдий
ч
холбогдсон
хяналтын
төхөөрөмжүүдийг эвдрэхэд хүргэж
болно.

7 дугаар зураг – Нэг төрлийн цэнэг
шавхагчийг суурин дээр (зүүн)

If the arrester is erected with an insulating
base in order to allow connection of
monitoring devices (such as counters or
leakage current indicators) the insulating
base must not be short-circuited in the new
as well as in aged condition. This implies the
need for occasional cleaning during service
life. Although a short-circuited or bypassed
insulating base will not affect the arrester’s
function this may lead to a malfunction of the
connected monitoring devices.

Figure 7 – Same type of arrester mounted
on a pedestal (left), suspended from an
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угсарсан, газардуулсан ган
загвараас өлгөсөн (дунд талын)
эсвэл шугамын дамжуулагчаас
өлгөсөн (баруун) байдал.
Хэрэв цэнэг шавхагчийг даралт
бууруулах
төхөөрөмж
болон
хавхлагаар (ихэвчлэн шаазан эсвэл
полимер гэртэй, “хоолой загвар”-ын
цэнэг
шавхагчийн
тохиолдолд)
тоноглосон
бол
хавхлагийн
байрлалыг
анхааралтай
сонгох
хэрэгтэй. Юуны өмнө ажилтнуудыг
хамгаалсан
байх
шаардлагатай.
Хүмүүсийг
эхлээд
хамгаалаад
зогсохгүй
мөн
даралт
буурсан
тохиолдолд
гал
гаргах
нумын
нөлөөнөөс өндөр үнэтэй
тоног
төхөөрөмжийг
хамгаалах
сайн
зохицлыг олох хэрэгтэй. Гаралтын
нүхний чиглэл төдийгүй богино
залгааны гүйдлээр үүссэн цахилгаан
динамик (Лоренцийн) хүчний үйлчлэх
чиглэл нь гал гаргах нум ямар замаар
шилжихийг
тодорхойлно
гэдгийг
тэмдэглэх нь чухал юм. Тиймээс гэр
халуунд хагарах (шаазан гэртэй бол)
эсвэл шатах (полимер гэртэй бол)
магадлалаас зайлсхийх, саатлын
дараах гэмтлийг багасгахын тулд
цэнэг шавхагчийг ч мөн нуманд шууд
хүрэхээс хамгаалах шаардлагатай.
5.2.5.4.2 Газардуулгад анхаарах
зүйлс
Хэт хүчдэлээс үр дүнтэй хамгаалах
нөхцөлийг хангахын тулд цэнэг
шавхагчийг
хамгаалах
тоног
төхөөрөмжид аль болох ойрхон
байрлуулахыг ихэнхдээ шаардана.

earthed steel structure (middle) or
suspended from a line conductor (right)

If the arrester is equipped with pressure relief
devices and vents (which usually is the case
with porcelain-housed or polymer-housed
arresters of the "tube design") the position of
the vents should be carefully chosen. First of
all, personnel have to be protected. A good
compromise should be found to protect
primarily people but also valuable equipment
from the impact of a burning arc in case of
pressure relief. It is important to mention that
not only the direction of the venting outlet but
moreover the direction of the acting
electrodynamic (Lorentz) forces caused by
the short-circuit current will decide on which
way the burning arc is travelling. In this sense
also the arrester itself should be protected
from direct contact with the arc in order to
avoid possible thermal breaking (in case of
porcelain) or burning (in case of polymer) of
its housing and thus to minimize damage
after failure.

5.2.5.4.2 Earthing considerations
As a general rule, surge arresters should be
located as close as possible to the equipment
to be protected in order to ensure effective
overvoltage protection. The length of HV and
earth connection leads should be short and
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Индукцийн
гогцоог
багасгах,
утаснуудаар
дамжих
хүчдэлийн
бууралтыг бага байлгахын тулд өндөр
хүчдэл
болон
газардуулгын
холболтын утас (8 болон 9 дүгээр
зургийг үзнэ үү) богино байх хэрэгтэй.
Цэнэг
шавхагч
эсвэл
тоног
төхөөрөмжийн байршилд нэвт цохилт
үүссэн үед их хэмжээний хэт
хүчдэлийн
импульсийн
гүйдэл
төдийгүй богино залгааны гүйдлийг
өндөр хүчдэлийн болон газардуулгын
утаснууд нь холболтын цэгүүдтэй
хамт
тэсвэрлэхээр
тооцоолох
хэрэгтэй. Их хэмжээний гүйдлийг
газар руу аюулгүй дамжуулахын тулд
газардуулгын бага эсэргүүцэлтэй
электродыг шаардана.
Цэнэг шавхагчийн газардуулгын талыг
дэд станцын газардуулгад холбоно.
Дамжуулах болон түгээх загваруудын
хоорондын ялгааг 8, 9 дүгээр зурагт
харуулсан. Газардуулгын дэвсгэр нь
үр дүнтэй хамгаалалтын хүчдэлийн
түвшинд зориулсан лавлах цэг болно.
Түүнчлэн энэ нь хэт хүчдэлийг
хянахын тулд цэнэг шавхагч гүйдлийг
дэвсгэр
рүү
хурдан
хугацаанд
дамжуулах цэг юм.
Дамжуулагчийн бүрэн эсэргүүцлийн
улмаас эгц фронттой хэт хүчдэл рүү
шилжих
хүчдэлийн
бууралтыг
багасгахын тулд хамгаалалт шаардах
цэнэг шавхагч болон тоног төхөөрөмж
хоорондын холболт нь аль болох
богино хэмжээтэй байх хэрэгтэй.
Түүнчлэн газардуулгын холболт дахь
гогцоо
нь
цэнэг
шавхагчийн

as straight as practical in order to minimise
the loop inductance and ensure minimum
voltage drop across the leads (see Figure 8
and Figure 9). The HV and earth leads,
together with the connection points, should
be rated to withstand both the highmagnitude surge currents as well as short
circuit current in the event of a flashover at
the arrester or equipment location. A low
earth impedance electrode is required to
dissipate safely the high magnitude current
into the earth.

The earth side of the arrester is connected to
the substation earth. Figure 8 and Figure 9
illustrate the difference between transmission
and distribution models. The earth mat is the
reference point for the effective protective
voltage level. It is also the point at which the
arrester will channel current into the mat
quickly to provide overvoltage control.

The connection between the arrester and the
equipment necessitating protection should be
kept as short as possible to minimise voltage
drop due to conductor impedance to fastfront overvoltages. Furthermore, a loop in the
earthing connection may cause flashovers of
the arresters insulating base, which usually
withstands only a few kilovolts. While direct
connection
to
the
equipment
(e.g.
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тусгаарлах суурьт нэвт цохилт үүсгэж
магадгүй. Тусгаарлах суурь ихэнхдээ
хэдхэн кВ хүчдэлийг тэсвэрлэнэ.
Тоног
төхөөрөмжид
(трансформаторын бак зэрэг) цэнэг
шавхагчийг шууд холбох нь үр дүнтэй
ч бакаар дамжих өндөр давтамжийн
гүйдлийг
дамжуулах
чиглэлийг
анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ чиглэл хаа
сайгүй ноцтой эхлэл бүхий асуудал
үүсгэж, аюулгүй ажиллагаанд эрсдэл
учруулна.
Байрлалыг нь сольсон эсвэл өлгөсөн
цэнэг
шавхагчийн
газардуулгын
холболт 20 метрээс илүү хэмжээтэй,
маш урт байж болно. Загварын
хамгаалалтын хязгаарыг тогтоохдоо
энэ
хэмжээг
анхаарч
үзэх
шаардлагатай.

transformer
tank)
is
effective,
due
consideration needs to be given to the
conduction path of high frequency current
through the tank. This could cause potential
rise problems else where and introduce
safety risks.

Түлхүүр
U ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл

Key
U incoming surge voltage

For inverted or under hung arresters the
earth connection can be very long, with
lengths over 20 m. This shall be taken into
account when establishing the design
protective margin.
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d трансформаторын оруулга болон цэнэг
шавхагчийн шугамын утасны холболтын
цэгийн хоорондын дамжуулагчийн урт
А цэнэг шавхагч
dA цэнэг шавхагчийн өндөр
d2 цэнэг шавхагчийн газардуулгын утасны урт
Ze газардуулгын эсэргүүцэл
Т трансформатор

d length of conductor between transformator bushing
and point of connection of arrester line lead

8 дугаар зураг – Газардуулгын
дэвсгэргүй суурилуулалт (Түгээх
систем)

Figure 8 – Installations without earth-mat
(distribution systems)

Түлхүүр
U ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл
d трансформаторын оруулга болон цэнэг
шавхагчийн шугамын утасны холболтын
цэгийн хоорондын дамжуулагчийн урт
А цэнэг шавхагч
dA цэнэг шавхагчийн өндөр
d2 цэнэг шавхагчийн газардуулгын утасны урт
Ze газардуулгын эсэргүүцэл
Т трансформатор
Earth mat – Газардуулгын дэвсгэр

A arrester
dA height of arrester
d2 length of arrester ground lead
Ze grounding impedance
T transformer

Key
U incoming surge voltage
d length of conductor between transformer bushing
and point of connection of arrester line lead
d1 length of arrester line lead
A arrester
dA height of arrester
d2 length of arrester ground lead
Ze grounding impedance
T transformer
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9 дүгээр зураг – Газардуулгын
дэвсгэртэй суурилуулалт (өндөр
хүчдэлийн дэд станц)
Цэнэг
шавхагчийн
үүсгэсэн
хамгаалалтад газардуулгын систем
нөлөөлнө.
Тиймээс
хэрэв
газардуулгын
системийг
гүн
газардуулаагүй бол эгц фронттой хэт
хүчдэлээр бий болох хязгаарыг
судалгаагаар авч үзэх хэрэгтэй болно.
Өндөр
хүчдэлийн
системүүдэд,
ялангуяа Us хүчдэл 245 кВ-оос их үед
цэнэг шавхагчийг тоног төхөөрөмжид
хэт ойр байрлуулахад ихэнхдээ хэцүү
байдаг. Гэхдээ цэнэг шавхагч болон
тоног төхөөрөмжийг хооронд нь
тусгаарлах
зайг
багасгах
бүх
оролдлогыг хийх хэрэгтэй. Хэт
хүчдэлийн үр дүнтэй хамгаалалтад
зориулсан тусгаарлах энэ зайг 10
метрээс бага байхыг ерөнхийдөө
байнга шаардана. Нийтлэг практикт
тусгаарлах зайг дунджаар 3-5 метр
байхаар авдаг нь хамгаалж буй тоног
төхөөрөмжийн газардуулгын гаргалга
болон цэнэг шавхагчийн суурийн
хоорондын шууд холболтыг богино
хэмжээтэй угсрахад хэцүү болгодог.
Ийм нөхцөлд цэнэг шавхагчийг дэд
станцын
газардуулгын
хэлхээнд
холбодог
бөгөөд
хэлхээгээр
дамжуулан төхөөрөмжид үр дүнтэй
холбоно. Гэхдээ эдгээр байрлалд
бүрэн
эсэргүүцэл
багатай
газардуулгын холболт хийхгүйгээр хэт
хүчдэлийг
цэнэг
шавхагчаар
хамгаалах нь хамгаалалтыг гэмтээх
бөгөөд эгц фронттой хэт хүчдэлийн

Figure 9 – Installations with earth-mat
(high-voltage substations)
The earthing system will affect the protection
provided by the arrester. Therefore if the
earth system is not solidly earthed, the
margin offered for fast-front overvoltages
needs to be considered through a study.

In high voltage systems, in particular, Us > 245
kV, it is usually difficult to locate the arresters
very close to the equipment. However, every
effort shall be made to reduce the separation
distance between the arrester and
equipment. As a general rule, and for
effective
overvoltage
protection,
the
separation distance should always be less
than 10 m. Common practical separation
distances are on average 3 to 5 m, which
results in difficulties to establish a direct short
connection between the arrester base and
the earth terminal of the equipment to be
protected. Under such circumstances the
arrester is connected to the substation earth
grid and effectively bonded to the equipment
through the grid. However, without the
provision of a low impedance earth
connection
at
these
locations,
the
overvoltage protection afforded by the
arrester could be impaired, and high earth
potentials could appear on the earthing
connections close to the surge arrester itself
and at the equipment following the passage
of high magnitude, fast-front surge.
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импульсийн их хэмжээтэй хэсгийг
дагалдаж, цэнэг шавхагч болон тоног
төхөөрөмжид ойр байх газардуулгын
холболт
дээр
газардуулгын
их
потенциал үүсэж болно.
Оруулах цэгээс хол газрын гадаргын
потенциалд огцом бууралт үүсгэдэг
эгц
фронттой
хэт
хүчдэлийн
импульсийг газардуулгын системд
хурдтай бууруулахыг өнөө үед хүлээн
зөвшөөрсөн. Энэ нь газардуулгын нэг
системд
ойрхон
байрлалуудын
хооронд хүчдэлийн их ялгааг үүсгэж
болно. Их зөрүүтэй энэ ялгааг
багасгахын тулд цэнэг шавхагч ба
станцыг
газардуулах
цэгийн
хоорондын газардуулгын холболтыг
аль
болох
богинохон,
шулуун
дамжуулагчаар хийхийг шаардана.
Газрын
потенциалын
өсөлтийг
багасгах, хэт хүчдэлийн импульсийн
гүйдлийг үр дүнтэй сарниулахад
туслах өндөр давтамжийн туйван гэж
нэрлэсэн туйванг сонгож болно. Ийм
туйвангуудыг
тухайн
байршлын
хөрсний эсэргүүцлээс шалтгаалан 5 м
эсвэл түүнээс илүү гүнд суулгах
боломжтой.
Хөрсний
эсэргүүцэл
багатай давхарга руу туйванг гүн
суулгах нь хэт хүчдэлийн импульсийн
гүйдлийн
тархалтыг
сайжруулж,
газардуулгын нийт бүрэн эсэргүүцлийг
бууруулна. Туйван үр ашиггүй бол нэг
төрлийн-дамжуулагчийг газарт булдаг
саармагчуулагчийг ашиглаж болно.
Хэрэв тусгаарлах зай харьцангуй урт
бол газардуулгын холболтыг цэнэг
шавхагч ба тоног төхөөрөмжийн

It is now well established that fast-front
surges will rapidly attenuate in the earthing
system, giving a sharp fall in surface earth
potential, away from the point of injection.
This may result in large voltage differences
between close locations on the same
earthing system. In order to minimise these
potential differences, an earthing connection,
as short and straight as possible, should be
made between the earthing points of the
plant and the arrester. To mitigate the rise of
earth potential and help dissipate the surge
current in an effective manner, the so-called
high frequency rod is an alternative. These
rods can be driven to depths of 5 m or deeper
depending on the local soil resistivity. The
rods allow contact with deeper, low resistivity
soil layers, and hence, improve surge current
dissipation and reduce the overall earth
impedance. When rods are not practical,
buried horizontal-conductor counterpoises
can be used. If the separation distance is
relatively long, the earthing connection
should be routed directly underneath the high
voltage connection between the arrester and
the equipment, which reduces the loop
inductance.
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хоорондын
өндөр
хүчдэлийн
холболтын доод талаар шулуун
чиглэлд хийх хэрэгтэй. Ингэснээр
индукцийн гогцоог багасгана.
5.2.5.4.3
Механикийн
талаас
анхаарах зүйлс
Ашиглалтад байгаа цэнэг шавхагчийн
механик хүчний талаар ихэнхдээ
тодорхой бус ойлголттой байдаг
учраас шаардлага тавьдаггүй, эсвэл
хэт өндөр утгууд шаардах нь байдлыг
бүр
дордуулна.
Хэрэв
бодит
шаардлагын талаар мэдээлэл өгөх
боломжгүй бол 1 дүгээр хүснэгтэд
бичсэн Fmin утгыг гол шаардлагатай
статик ачааллын (Fmin нь lEC 60099-4
стандартад заасан SLL ачаалалтай
тохирно, 10 дугаар зургийг үзнэ үү)
хувьд хэм хэмжээ шиг ашиглаж болно.
Ачааллыг
багасгах
дамжуулагч
гогцоогоор
цэнэг
шавхагчийг
холбосон, lEC 60099-4 стандартад
заасан “ашиглалтын хэвийн нөхцөлд”
тохирох, салхины хурд 34 м/с-ээс
(ойролцоогоор 120 км/цагтай тэнцүү)
хэтрэхгүй гэж таамаглах үеийн эдгээр
утга нь туйлын бага шаардлагуудыг
илэрхийлнэ.
lEC
60099-4:2014
стандартын G.5 дугаар зүйлд салхины
ачааллаар үүссэн хүчийг тооцох
аргачлалыг тайлбарласан.
Цэнэг шавхагчид ихэнхдээ хэд хэдэн
асуудал
үүсгэдэг
хөдөлгөөнгүй
кронштейний
ачааллаас
гадна
динамик шаардлагыг анхаарах ёстой.
Эдгээр ачаалал жишээ нь, шугамын
богино залгааны гүйдэл эсвэл хүчтэй
салхины үр дүнд үүсэж болно. Энэ

5.2.5.4.3 Mechanical considerations
Often there is only a vague idea as to the
mechanical stress of an arrester in service,
and accordingly no requirements are made,
or, maybe even worse, required values are
too high. If there is no information available
about the actual requirements, the Fmin
values in Table 1 can serve as a guideline for
the necessary static head loads (Fmjn
corresponds to SLL according to lEC 600994 - see Figure 10). These values represent
absolute minimum requirements assuming
that the arrester is connected by strain
relieving conductor loops and a wind velocity
of 34 m/s (~120 km/h) is not exceeded, which
according to lEC 60099-4 belongs to the
"normal service conditions". Regarding
forces imposed by wind loads, guidance for
calculation is given in Clause G.5 of lEC
60099-4:2014.

Besides the static cantilever loads, which
normally cause the arrester few problems,
dynamic requirements must also be
considered. These can, for example, occur
as a result of short-circuit currents on the line,
or of gusting winds. In this case arresters with
porcelain housing can, because of the brittle
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тохиолдолд шаазангийн статистик
үзүүлэлт болон хэврэг шинж чанарын
улмаас
шаазан
гэртэй
цэнэг
шавхагчийн динамик бат бөх чанарын
ердөө 40 хүртэл хувь нь ачааллыг
тэсвэрлэж чадна. Нөгөө талаас хүлээн
зөвшөөрөх боломжтой, тодорхойлсон
гол динамик ачаалал (lEC 60099-4
стандартад заасан (SSL)) эвдрэлийн
бодит утгын (lEC 60099-4 стандартад
заасан
(MBL))
дундаж
утгад
найдвартай байдлын наад зах нь 20%ын нөөцтэй байх шаардлагатайг
туршилтын явцад тогтоосныг батлах
хэрэгтэй. Дээр дурдсан кронштейний
ачааллын утгыг 1 дүгээр хүснэгтэд
зааснаар өргөтгөсөн.
Механик бат бөх чанарыг заримдаа
кронштейний бат бөх чанарын
нөхцөлөөр өгдөг. Жишээ нь, 420 кВ-ын
системд цэнэг шавхагчийн өндөр
ойролцоогоор
3,5
м
байхад
хөдөлгөөнгүй
кронштейний
шаардагдах бат бөх чанар 1,4 кНм
байна. Мөн 170 кВ-ын системд цэнэг
шавхагчийн өндөр ерөнхийдөө 1,7 м
байх тул хөдөлгөөнгүй кронштейний
шаардагдах хамгийн бага бат бөх
чанар 680 Нм болно.
Полимер гэр (шаазантай адил хэврэг
шинж чанартай цутгамал резин гэрийг
тооцохгүй, учир нь шаазан гэрийн
аргаар авч үзнэ) механик шинж
чанараасаа бараг гажихгүй тул бага
зайг сонгож болно. lEC 60099-4:2014
стандартад тодорхойлсон динамик ба
статик ачааллын хоорондын харьцааг
тогтоогоогүй тул каталогийн утга

properties and statistical behaviour of the
porcelain, be strained at only up to 40 % of its
dynamic strength. The specified permissible
dynamic head loads (SSL according to lEC
60099-4) should prove, on the other hand, to
have at least a 20 % safety margin to the
mean value of the actual breaking values
(MBL according to lEC 60099-4), ascertained
during tests. The cantilever load values
mentioned above are accordingly expanded
upon in Table 1.

Sometimes, mechanical strength is given in
terms of cantilever strength. In a 420 kV
system, for instance, where the arrester
height is about 3,5 m, the resulting required
static cantilever strength is 1,4 kNm. In a 170
kV system the arrester height is typically 1,7
m, and thus the minimum required static
cantilever strength is 680 Nm.

A smaller distance might be adopted, since
the polymer housing (with the exception of
the cast resin housing, which has brittle
characteristics similar to those of porcelain,
and thus, is considered in exactly the same
manner) diverges less in its mechanical
characteristics. As no fixed ratio between
dynamic and static load is specified in the
standard lEC 60099-4:2014, special care
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болон
техникийн
өгөгдлийн should be taken when comparing catalogue
жагсаалтыг харьцуулахдаа онцгой values and technical data sheets. Figure 10
анхаарч үзэх шаардлагатай. Шаазан, (from IEC 60099-4:2014) shows the different
цутгамал резин болон полимер гэртэй approaches for porcelain and cast resin
цэнэг шавхагчдын ачааллын ялгаатай housed as well as for polymer-housed
нөхцөлүүдийг 10 дугаар зурагт (IEC arresters.
60099-4:2014 стандартаас авсан)
харуулав.
1 дүгээр хүснэгт – Механик хамгийн бага хамаарамж
(шаазан гэртэй цэнэг шавхагч)
Системийн хамгийн
өндөр хүчдэл Us
(кВ)
420 кВ-оос их буюу
тэнцүү
550
800

Fмин, статик (Н)
(“SLL”)

Fмин, динамик (Н)
(“SSL”)

400

1 000

Эвдрэлийн хамгийн
бага утга (дундаж
утга) (“MBL”) (Н)
1 200

600
800

1 500
2 000

1 800
2 400

Table 1 - Minimum mechanical requirements (for porcelain-housed arresters)
Highest system
voltage Us (kV)

Fmin, static (N)
(“SLL”)

Fmin, dynamic (N)
(“SSL”)

≤420
550
800

400
600
800

1 000
1 500
2 000

Шаазан гэрээс эрс ялгаатай полимер
гэрийн хэлбэр нь механик хүчний
нөлөөгөөр илэрхий өөрчлөгдөнө. Энэ
нь анхаарал татах зүйл ерөнхийдөө
биш хэдий ч асуудал үүсгэж болох ийм
тохиолдолд илүү хатуу механик
чанартай гэрийг сонгох талаар
анхаарах ёстой. Үүссэн ачааллын
нөлөөнд хэлбэр алдах нь бага учраас
хатуу гэр бага өөрчлөгдөнө.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчийн
онцлог нь суурин дээр “босоо
чиглэлтэй
байрлуулах”
нийтлэг
суурилуулалтаас өөр байрлалд угсарч

Minimum breaking
value (mean value)
(“MBL”) (N)
1 200
1 800
2 400

Polymer housings, in contrast to porcelain
housings, are visibly deflected under the
influence of mechanical forces. Generally,
this is not a consideration, however, in those
cases in which this sort of behaviour would
cause problems, choosing a mechanically
stiffer housing must be considered, which will
be less strained under the loads occurring
here, and thus be less deflected.
In particular for polymer-housed arresters, an
installation different from the classical
"standing upright" base mounted position
may be an option, e.g. suspended mounting
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болох явдал юм. Жишээ нь, өлгөн
угсрахад цэнэг шавхагчийн механик
бат бөх чанарыг маш бага шаардана.
Гэхдээ
энэ
тохиолдолд
цэнэг
шавхагчийн жинг даах бүтцийг бүгдийг
нь бэлтгэх хэрэгтэй. Өнөө үеийн
байгууламжуудад цэнэг шавхагчийг
дандаа өлгөж угсрахгүй учраас
төлөвлөлтийн үе шатанд угсралтын
эдгээр сонголтыг авч үзэх хэрэгтэй.

of the arrester requires only a minimum of
mechanical strength of the arrester. However
in such a case the whole construction shall
be prepared to carry the weight of the
arrester, which is often not the case for
existing installations. These mounting
alternatives shall therefore be considered just
in the planning phase.

10 дугаар зураг - IEC 60099-4:2014 стандартын дагуу
механик ачааллыг тодорхойлох
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Figure 10 – Definition of mechanical loads according to IEC 60099-4:2014

5.2.5.4.4 Холболтын утас
Өсөлтийн боломжит өндөр хурдтай
учраас цэнэг шавхагч болон тоног
төхөөрөмжийн
хооронд
шилжих
долгионы нөлөөллийг эгц фронттой
хэт хүчдэлийн (налуу фронттой хэт
хүчдэлийн хувьд энэ нөлөөлөл
үүрэггүй) хувьд хайхрахгүй орхиж
болохгүй.
Хамгаалж
буй
тоног
төхөөрөмжийн эгц фронттой хэт
хүчдэл нь цэнэг шавхагчийн ялгаврын
хүчдэлээс ерөнхийдөө өндөр байх
магадлалтай. Салгаатай гаргалга
дээрх хэт хүчдэлийн импульсийн их
бүрэн эсэргүүцэлтэй хэт хүчдэл нь
цэнэг шавхагчаас аппарат хэрэгслийн
гаргалга хүртэл дамжсан долгион

5.2.5.4.4 Connection leads
Due to their possible high rate-of-rise,
travelling wave effects between arrester and
equipment cannot be neglected for fast-front
overvoltages (they do not play a role for slowfront overvoltages). Generally, fast-front
overvoltages at the protected equipment are
expected to be higher than the arrester
residual voltage. The overvoltage at an open
terminal with a high surge impedance will rise
with two times the steepness of the original
surge until, after two travelling times of the
surge from the arrester to the apparatus
terminal, the arrester will effectively reduce
the voltage. A damped oscillation having an
amplitude of up to two times the arrester's
lightning impulse protective level Upl and a
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хоёр удаа тархасны дараа эхний
долгионы эгц босоо байдлаас хоёр
дахин өснө. Энэ үед цэнэг шавхагч
хүчдэлийг эрчимтэй бууруулна. Үр дүн
нь
цэнэг
шавхагчийн
аянгын
импульсийн хамгаалалтын түвшин Upl
хоёр дахин хүртэл өссөн далайцаар
буурсан хэлбэлзэл, цэнэг шавхагчаас
аппарат хэрэгсэл рүү шилжих хугацааг
дөрөв дахин авсан давталтын хугацаа
болно. Шилжилтийн зай богино байх
тусам үр дүнд нь үүсэх хүчдэлийн
далайц төдий чинээ багасна. Тиймээс
цэнэг шавхагч болон үндсэн тоног
төхөөрөмжийг хооронд нь тусгаарлах
зайг багасгахыг ихэнхдээ зөвлөдөг.
Ганц цэнэг шавхагч суурилуулж,
нэгээс илүү аппарат хэрэгслийг
заримдаа
хамгаалах
боломжтой
байдаг нь дэд станц болон ЦДАШ-ын
аль алинд хангалттай хаалт хийсэн
тохиолдолтой адилаар долгионы
өсөлтийн хурдыг хязгаарлаж болдог.
5.2.5.5 Түгээлтийн цэнэг шавхагчид
5.2.5.5.1 Анхаарах ерөнхий зүйлс
Үйлдвэрлэгч (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчдын иж бүрдэл, суурилуулалт,
засвар
үйлчилгээ,
тээвэрлэлт,
хадгалалт болон устгалын талаар
тодорхой
зааварчилгаа
өгөх
шаардлагатай.
Үйлдвэрлэгчээс
хангасан үйл ажиллагааны заавраар
(металлын исэлт) цэнэг шавхагчдыг
сонгоно.
Түгээлтийн цэнэг шавхагчид нь ганц
хэсэгтэй, зэрэглэлийн цагариггүй
цэнэг шавхагчид бөгөөд түгээлтийн
трансформаторуудад үргэлж шууд

cycle time of four times the travelling time
from the arrester to the apparatus will be tne
result. The shorter the travelling distance is,
the lower the amplitude of the resulting
overvoltage. Therefore, it is always good
practice to minimize separation distances
between arrester and major equipment.
Sometimes, it is possible to protect more than
one apparatus with a single arrester
installation provided that rates of rise can be
limited as in the case where both the
substation and overhead lines are
adequately shielded.

5.2.5.5 Distribution arresters
5.2.5.5.1 General considerations
The manufacturer should give clear
instructions about the assembly and
installation, maintenance, transport, storage
and disposal of MO arresters, found in the
operating instructions (manual) provided by
the manufacturer.

Distribution arresters are single unit arresters
without grading rings often installed directly
at the distribution transformers. However,
they can be equipped with disconnectors,
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угсарна. Гэхдээ цэнэг шавхагчдад
салгуур, тулаас (тусгаарлах эсвэл
металл), алдаа заагч болон/эсвэл ан
амьтныг хамгаалах төхөөрөмж (шувуу
суулгахгүй хаалт) тавьж болно. 11
дүгээр зургийг үзнэ үү.
Хэт ачаалагдсан цэнэг шавхагчийг
автоматаар салгахын тулд салгуур
хэрэглэнэ.
Салгуурыг
цэнэг
шавхагчийн доор, газардуулгын талд
ерөнхийдөө байрлуулдаг. Салгуур нь
цэнэг
шавхагчийг
газрын
потенциалаас
тусгаарлах
шаардлагатай
төдийгүй
солих
хэрэгтэй эвдэрхий цэнэг шавхагчийг
заана. Газардуулгын холболт уян
хатан байх шаардлагатай бөгөөд
цэнэг
шавхагчийн
доод
талд
тусгаарлагын хангалттай зайтай байх
хэрэгцээтэй.
Тиймээс
салгасан
газардуулгын холболтыг чөлөөтэй
өлгөж болно. Өгсөн ажлын хүчдэл
цэнэг шавхагчийн суурьт үүсдэг.
Салгуур ажилласны дараа энэ хүчдэл
очит цахилалт үүсгэхгүй.
Салгуур хэрэглэх зорилго нь хэт
ачаалагдсан
цэнэг
шавхагчид
байнгын богино залгаа үүсгэж, энэ нь
системийг
ажиллах
боломжгүй
болгохоос сэргийлэх явдал юм. Ингэж
урт хугацааны сааталгүй эрчим хүчээр
тасралтгүй хангах боломжтой болно.
Эвдэрсэн цэнэг шавхагчийг түргэн
солих боломжгүй эсвэл гар хүрч
чадахгүй талбайд энэ нь илт давуу тал
болдог ч цэнэг шавхагчийг салгасан
нөхцөлд хэт хүчдэлээс хамгаалах
хамгаалалтгүй болох дутагдалтай.

brackets (insulating or metallic), fault
indicators, and/or wildlife protectors (bird
caps), see Figure 11.

The disconnectors are used for automatically
disconnecting a surge arrester that has been
overstressed. They are generally placed on
the earth side directly under the arrester.
Disconnectors should both isolate the
arresters from earth potential and at the
same time indicate a faulty arrester that
should be replaced. The earth connection
shall be flexible and it is necessary to have
sufficient insulation distance beneath the
arrester, so that the disconnected earth
connection can hang freely, and the applied
operating voltage that occurs at the foot of the
arrester does not lead to spark-over after
disconnector operation.

The purpose of disconnectors is to prevent
overstressed arresters from leading to a
permanent short circuit resulting in an
inoperable system. It is thus possible to
provide continuous energy supply without
prolonged interruptions. This is obviously an
advantage in inaccessible areas or if the
failed arrester cannot be quickly replaced.
The disadvantage is that there is no
overvoltage protection as long as the arrester
is disconnected. That is why it is important to
frequently inspect the line in order to replace
the arresters that are out of order and were
137

MNS IEC 60099-5:2020

Тиймээс
системээс
салсан, disconnected from the system as quickly as
ажиллахгүй болсон цэнэг шавхагчдыг possible.
аль болох хурдан хугацаанд солихын
тулд шугамыг байнга шалгах нь чухал
байдаг.
11 дүгээр зураг – Тусгаарласан тулаас болон салгууртай,
түгээлтийн цэнэг шавхагч

Figure 11 - Distribution arrester with disconnector and insulating bracket
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Цэнэг шавхагч эвдэрсний дараа
түгээлтийн трансформаторыг хүчдэлд
дахин залгахад хялбар болгохын тулд
тусгаарлах тулаасыг салгууртай хамт
хэрэглэнэ (11 дүгээр зураг). Бусад
төрлийн
тулаасыг
зөвхөн
суурилуулалтын зорилгод ашиглаж
болно.
Хэрэв
өндөр
хүчдэлийн
гал
хамгаалагчдыг салгууртай адилаар
гүйдлийн нэг чиглэлд суурилуулсан
бол
хамгаалалтын
энэ
хоёр
төхөөрөмжийн хариу үйлдэл үзүүлэх
шинж
чанарыг
нийцүүлэх
шаардлагатай.
Салгуур
гал
хамгаалагчаас түрүүлж эсвэл нэг
зэрэг хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй.
Энэ зарчим нь шинэ гал хамгаалагч
суурилуулах үед богино залгаа
үргэлжилсээр байгаа бол гүйдлийг
залгахаас сэргийлнэ.
Алдаа заагч нь тухайн цэнэг шавхагч
хэт
их
ачаалагдсан,
солих
шаардлагатай гэдгийг цайвар өнгийн
материалаар заадаг. Алдаа заагчид
нь
цэнэг
шавхагчийг
газрын
потенциалаас тусгаарлахгүй. Эдгээр
төхөөрөмжийг өндөр хүчдэлийн тал
эсвэл газардуулгын талын аль нэг
цэнэг шавхагчид шууд угсарна. Цэнэг
шавхагч хэт их ачаалагдсан, богино
залгаа байнга үргэлжилсэн, систем
унтарсан
бол
эвдэрсэн
цэнэг
шавхагчийг хялбархан илрүүлж болох
бөгөөд цэнэг шавхагчийг ийм аргаар
хурдан сольж болно.
Түгээлтийн цэнэг шавхагчдын гадна
талын боломжит нэвт цохилтыг

Insulating brackets are used together with
disconnectors to facilitate re-energization of
the distribution transformer after arrester
failure (Figure 11). Other kinds of brackets
may be used for installation purposes only.

If high voltage fuses are installed in the same
current path as the disconnectors, the
response characteristics of both protection
devices shall be coordinated with one
another. The disconnector shall respond in
time before the fuse or at the same time with
it. This concept prevents the switching on of
the current when a new fuse is installed as
long as a short circuit still exists.

Fault indicators indicate with some bright
colour material that the arrester has been
overstressed and should be replaced. They
do not separate the arrester from earth
potential. These devices are installed either
on the high voltage side or on the earth side
directly at the arrester. If the arrester is
overstressed, the short circuit is permanent
and the system is switched off, but the
damaged arrester can clearly be detected
and in this way be quickly replaced.

To reduce the potential external flashover of
distribution arresters wildlife protectors need
139

MNS IEC 60099-5:2020

багасгахын
тулд
ан
амьтныг
хамгаалах төхөөрөмжийг авч үзэх
хэрэгтэй. Өндөр хүчдэлийн гаргалга
болон газардуулсан бусад үзүүрийг
амьтад хооронд нь холбож болох
богино хэмжээтэй цэнэг шавхагчийн
хувьд цэнэг шавхагчийн ойролцоох
хаалт эсвэл том амьтдаас хамгаалах
төхөөрөмж суурилуулах нь энэ
асуудлыг хангалттай шийдэж чадна.
5.2.5.5.2 Газардуулгад анхаарах
зүйлс
Түгээлтийн хүчдэлийн түвшинд (Us
хүчдэл 52 кВ-оос бага буюу тэнцүү)
трансформатор зэрэг хамгаалах тоног
төхөөрөмжид
цэнэг
шавхагчдыг
ихэнхдээ маш ойрхон байрлуулж
болно. Энэ тохиолдолд боломжтой
бол
цэнэг
шавхагч
ба
тоног
төхөөрөмжийн
газардуулгын
гаргалгыг
маш
богино
шулуун
дамжуулагчаар (12 дугаар зургийг
үзнэ үү) холбохыг шаардана.
Газардуулгын гаргалга дээр газрын
потенциалыг
хязгаарлахын
тулд
газардуулгын эсэргүүцэл аль болох
бага байх нь чухал юм. Ингэснээр
аюулгүй ажиллагаанд учрах эрсдэл,
трансформаторын нам хүчдэлийн
талын нэвт цохилтыг бууруулна.
Газардуулгын эсэргүүцлийн утга 10
Омоос бага буюу тэнцүү байвал
хангалттай
гэж
үзнэ.
Тиймээс
гүйдлийн
импульсийг
цэнэггүй
болгохын тулд тусгай загвартай
газардуулгын байгууламж хэрэглэнэ.
Газардуулгын эсэргүүцлийг тогтмол
гүйдэл эсвэл 50/60 Гц-ийн хувьсах

to be considered. For short arresters where
animals can bridge the high voltage terminal
and other earthed points on or near the
arrester the installation of barriers or large
wildlife protectors can adequately address
this issue.

5.2.5.5.2 Earthing considerations
At distribution voltage levels (Us ≤ 52 kV),
often arresters can be located very close to
the equipment to be protected, e.g.
transformers. In this case, and where
possible, the earth terminal of the arrester
and equipment should be bonded with a very
short straight conductor (see Figure 12).

Low earth resistances is essential and should
be as small as possible in order to limit the
earth potential rise at the earth terminal, and
hence mitigate safety hazards and flashover
on the low voltage side of the transformer. A
value of earth resistance ≤ 10 Ω is considered
to be sufficient. This is why specially
designed earthing installations are used in
order to discharge the current impulse. Earth
resistances are measured mainly with direct
current or 50/60 Hz alternating current;
however, in case of high frequency (or
current impulse with high frequency content)
the value will in general be different. For pole
mounted transformers, careful consideration
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гүйдлээр ихэвчлэн хэмжинэ. Гэхдээ
өндөр давтамжтай (эсвэл гүйдлийн
импульс
өндөр
давтамжийн
агууламжтай)
тохиолдолд
эсэргүүцлийн утга ерөнхийдөө өөр
болно.
Тулгуур
дээр
угсарсан
трансформаторуудын
хувьд
газардуулгыг
бага
эсэргүүцэлтэй
болгохын
тулд
нэг
төрлийн
дамжуулагчийн
саармагжуулагч
болон
туйван
ашигласан
газардуулгын электродын загварыг
анхааралтай авч үзэх шаардлагатай.
Хэрэглэх боломжтой газардуулгын
стандартуудын талаар зөвлөмж авах
хэрэгтэй.
5.2.5.5.3
Механикийн
талаас
анхаарах зүйлс
Богино хэмжээтэй тул хөдөлгөөнгүй
кронштейний ачаалал түгээлтийн
цэнэг шавхагчид багахан нөлөөлнө.
Суурилуулалтын явцад зөвшөөрч
болох хамгийн их моментийг хүчтэй
салхины улмаас үүсэх хүчнүүдийн
хамт тооцох нь илүү чухал байж
болно. Учир нь түгээлтийн цэнэг
шавхагчдыг
ихэнхдээ
ЦДАШ-д
холбосон тулгуур дээр угсардаг.
5.2.5.5.4 Холболтын утас
Хамгаалж буй тоног төхөөрөмжид
хамаарах
түгээлтийн
цэнэг
шавхагчийн байрлал нь түргэн
хугацаанд өсөх аянгын хэт хүчдэлийн
импульсийг тооцох үед маш чухал
байдаг [17]. Түргэн хугацаанд өсөх хэт
хүчдэлийн импульсээс хамгаалах үед
хамгаалж буй тоног төхөөрөмжтэй
зэрэгцээ, цэнэг шавхагчтай цуваа

needs to be given to the design of the earth
electrode in order to achieve a low earth
resistance using rods and horizontal
counterpoises. The applicable earthing
standards should be consulted.

5.2.5.5.3 Mechanical considerations
Static cantilever loads are small on
distribution arrester due to their shortness.
The maximum allowed torque during
installation may be more important together
with the forces due to wind gusts as
distribution arresters are often installed up in
poles connected to the overhead lines.

5.2.5.5.4 Connection leads
The location of the distribution arrester
relative to the protected equipment can be
very important when considering the fast
rising lightning surge [17]. When protecting
from fast rising surges the lead length in
series with the arrester and in parallel with the
protected equipment can generate a
significant voltage due to its inherent
inductance. This lead voltage is in addition to
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байрласан урт утаснууд өөрийн
индукцтэй тул их хэмжээний хүчдэл
үүсгэх боломжтой. Холболтын утасны
энэ хүчдэл цэнэг шавхагчийн түргэн
хугацааны шинжтэй үзүүлэлтүүдэд
нэмэлт хүч болно. Холболтуудыг аль
болох
богино,
шулуун
хийх
шаардлагатай. Учир нь импульсийн
гүйдэл гүйх үед өөрийн индукцийн
улмаас дамжуулагч бүрд индукцийн
хүчдэл үүсдэг. Индукцлэгдсэн ийм
хүчдэл жишээ нь, аянгын гүйдэл үүсэх
явцад di/dt өөрчлөлт өндөр хурдтай
үед нэлээд их байна. Металлын исэлт
материал өөрөө маш огцом өсөлттэй
хүчдэл болон гүйдлийн импульстэй
эгшин зуурт харилцан үйлчилнэ
[43][44][45][46]. Цэнэг шавхагчийн
өөрийн болон холболтуудынх нь
хэмжээнээс авч үзэхэд эдгээр нь
үргэлж индукцийн хүчдэлтэй байдаг
учир тооцоонд оруулах хэрэгтэй.
Хэрэв өгөгдлийн жагсаалтад бичсэн
ялгаврын хүчдэл нь индукцийн
хүчдэлийн
бууралтыг
цэнэг
шавхагчийн уртад нийцэх 1 микро
Гн/м нэгжээр агуулаагүй бол цэнэг
шавхагчийн уртыг тооцох ёстой.

the fast front characteristics of the arrester.
The connections shall be installed as short
and straight as possible. This is because
inductive voltages appear at each conductor
due to the self-inductance during the flowing
of the impulse current. These inducted
voltages are considerable during high rate of
changes di/dt, such as when lightning
currents occur. The MO material itself reacts
almost instantaneously even with very steep
voltage and current impulses [43][44][45][46].
In view of the dimensions of the arrester itself
and the connections, there are always
inductive voltages and it is necessary to take
them into account. If the residual voltages
found in the datasheets do not contain an
inductive voltage drop corresponding to 1
µН/m of arrester length, then the arrester
height must be considered.

142

MNS IEC 60099-5:2020

Түлхүүр:
1 Муу. 1 дүгээр зурагт холболтын утаснууд
хэт урт, трансформатор ба цэнэг шавхагчийн
газардуулга нэг цэгт биш байна. Гогцоо L1 +
L2 + L3 + L4 + L5 + LMИ байх нь хэт их урт юм.
2 Сайн. Цэнэг шавхагч ба трансформаторын
газардуулга хамт, гогцоо L1 + L2 + L3 + L4 +
LMИ байх нь 1 дүгээр зургийн L1 + L2 + L3 + L4
+ L5 + LMИ гогцооноос богино байна.
3
Маш
сайн.
Цэнэг
шавхагчийг
трансформаторын
бак
дээр
шууд
газардуулсан. Гогцоо L1 + L2 + L3 + LMИ байх
нь богино. Энэ аргаар өөрийн индукцийг
хамгийн бага хэмжээнд барьж болно.
L1 -L5 - холболтын утаснуудын урт
LMИ - цэнэг шавхагчийн өндөр
ОН – ЦДАШ. Энэ нь трансформатор ба цэнэг
шавхагчийг холбосон цэгийн өмнө болон
дараа нь тодорхой бус байхаар таамаглана.
С – трансформаторын дотоод багтаамжийн
эсэргүүцэл
Т – трансформатор

Key:
1 Poor. The connection leads are too long and in (1)
the transformer and arrester do not have the same
earthing point. The loop L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + LMO
is too long.
2 Good. Common earth of arrester and transformer,
and the loop L1 + L2 + L3 + L4 + LMO is much shorter
than the loop L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + LMO in 1.
3 Very good. The arrester is earthed directly at the
transformer tank. The loop L1 + L2 + L3 + LMO is
short.
In this way, the inductances are kept to a minimum.
L1 - L5 length of connection leads
LMO
height of arrester
O H overhead line. Is assumed to be of infinite
length before and after the transformer and arrester
connection point.
C internal capacitance of transformer
T transformer

12 дугаар зураг - Түгээлтийн цэнэг
Figure 12 - Examples of good and
poor connection principles for
шавхагчийн холболтын сайн болон
distribution arresters
муу зарчмын жишээ
The additional inductive voltage is
Индукцийн нэмэлт хүчдэлийг дараах
consequently calculated as:
томьёогоор тооцоолно. Үүнд:
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di

Ui = L x dt

(2)

Холболтын утасны нэг метр бүрийн 10
кВ-той тэнцүү Ui хүчдэл нь 1
микросекунд өсөлтийн хугацаа, 10 кА
оргил
утгатай,
огцом
өсөлттэй
гүйдлийн импульсээс үүснэ. Энэ нь
холболтууд, бүх гогцоог боломжит
өөрийн индукцигүй, хамгийн сайн
чанартай гүйцэтгэх шаардлагатай
гэсэн үг юм. Цэнэг шавхагч болон
трансформаторыг газардуулгын нэг
цэгт холбосон байх шаардлагатай.
Холболтын утасны уртыг багасгасны
дүнд цэнэг шавхагчийн үүсгүүрийн
талын цуваа холболтод 6А эсвэл
түүнээс
доош
амперийн
гал
хамгаалагчтай бол цэнэг шавхагч
хэвийн ажиллах үед хайламтгай гал
хамгаалагч
шатах
чирэгдлээс
зайлсхийхийн тулд гал хамгаалагчийн
хүчин чадлыг хэдэн хувиар нэмэх
шаардлагатай байж болно.
5.2.5.5.5 Шингэн дотор ажиллах
цэнэг шавхагч
Түгээлтийн
трансформаторуудыг
оновчтой хамгаалахын тулд бакийн
дотор угсарсан МИ резисторуудаар
тоноглож болно. Гол дутагдал нь
хэрэв цэнэг шавхагч аянгын хэт
ачаалал
эсвэл
өөр
аливаа
шалтгаанаар
эвдэрвэл
трансформаторыг тэр чигт нь солих
хэрэгтэй болдог. Тийм учраас ийм
цэнэг
шавхагчдыг
ихэнхдээ
харьцангуй бага кВА чадалтай, нэг
фазын трансформаторт хэрэглэнэ.
5.2.5.6 Шугамын цэнэг шавхагч
(LSA)

di

Ui = L x dt

(2)

A voltage of Ui = 10 kV per meter of
connection lead results from a steep current
impulse with a rise time of 1µs and 10 kA
peak value. This means that the connections
and the entire loop shall be executed to the
greatest degree possible without inductance.
Both the arrester and the transformer shall of
course be connected at the same earthing
point.

When a 6 A or lower fuse is in series and on
the source side of an arrester as a result of
reducing lead length, the fuse rating may
need to be increased by a few percent to
avoid nuisance fuse blowing under normal
arrester operation.

5.2.5.5.5 Liquid immersed arresters
Distribution transformers may be equipped
with MO resistors installed within the
transformer tank, giving optimized protection
for such transformers. The primary drawback
is that if the arrester fails due to lightning
overload or any other reason, the whole
transformer has to be replaced. Hence, the
use of such arresters is more predominant in
relatively low kVA single phase transformers.

5.2.5.6 Line surge arresters (LSA)
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5.2.5.6.1 Суурилуулалтад анхаарах
зүйлс
Заримдаа TLA (transmission line
arrester – дамжуулах шугамын цэнэг
шавхагч) гэж нэрлэх дамжуулах
шугамын цэнэг шавхагчийг ЦДАШ-д
шууд угсарна. Энэ цэнэг шавхагч
ихэнхдээ полимер гэртэй байх бөгөөд
зөвхөн
аянгын
хэт
хүчдэлээс
хамгаалахад
хэрэглэнэ.
Шаазан
гэртэй
цэнэг
шавхагчтай
харьцуулахад полимер нь жин
багатай, хэрэглэхэд хялбар төдийгүй
хэт ачааллын гүйцэтгэл ихэнхдээ илүү
сайтай байдаг. Олон нийт гар хүрэх
газруудад суурилуулдаг тул шугамын
цэнэг шавхагчийн хэрэглээнд аюулгүй
байдлын асуудлууд (механик бат бөх
чанар, богино залгааны үзүүлэлт) маш
чухал үүрэг гүйцэтгэхийг тэмдэглэх
хэрэгтэй. Тиймээс эдийн засгийн
хувьд
ашигтай
болон
аюулгүй
байдлын хоорондын тохиромжтой
зөвшилцлийг өвөрмөц хэрэглээ бүрд
олох шаардлагатай.
Шугамын завсаргүй цэнэг шавхагчийг
(NGLA) угсрах нь гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
(EGLA) угсралтаас ихэнхдээ хялбар
байдаг. Түгээх системд байх шугамын
цэнэг шавхагч нь хялбар тохиолдолд
механик
эсвэл
цахилгааны
үзүүлэлтийн нэмэлт шаардлагагүй,
түгээлтийн стандарт цэнэг шавхагч
юм. Түгээх шугамын цэнэг шавхагч нь
үндсэндээ завсаргүй цэнэг шавхагч
байх бол дамжуулах шугамд угсарсан
шугамын цэнэг шавхагчийн ихэнх нь

5.2.5.6.1 Installation considerations
LSA in transmission lines sometimes named
TLA (transmission line arresters) are directly
installed in the overhead line. In the majority,
LSA are polymer-housed arresters and serve
for protection against lightning overvoltages
only. Polymer, compared with porcelainhoused arresters, offer lower weight and
easier handling, and they often have a better
overload performance. It is important to note
that safety issues (mechanical strength,
short-circuit performance) play a very
significant role for line arrester applications,
as LSA are installed in areas of general public
access. Therefore, a reasonable compromise
between economical and safety aspects
should be found for each particular
application.

Usually, installation of non-gapped line
arresters (NGLA) is easier than that of
externally- gapped line arresters (EGLA). In
the simplest case, an LSA in a distribution
system is just a standard distribution arrester,
with no additional requirements on
mechanical or electrical characteristics.
While distribution LSA are mainly gapless,
many of the installed transmission LSA are of
the EGLA type. An external series gap allows
for lower rated voltage of the series varistor
unit (SVU). Energy handling requirements of
an EGLA on one hand may be lower, as the
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EGLA төрлийн цэнэг шавхагч байдаг.
Гадна талын цуваа завсар нь цуврал
хувьсах эсэргүүцлийн (SVU) нэгдлийн
хэвийн хүчдэлийг бага утгатай
болгоно. Цэнэг шавхагч нь хэт
хүчдэлийн таслах, залгах тохиолдолд
оролцохгүй
тул
гадна
талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
энерги хадгалах шаардлага нэг
талаар бага байж болох ч зэрэгцээ
холбогдсон бусад цэнэг шавхагчтай
цэнэгийн
(энерги
сарних
тул)
шилжилтийг зайлшгүй хуваах хэрэггүй
учраас нөгөө талаас шаардлага өндөр
байж
болно.
Цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн нэгдэл (SVU) үргэлж
хүчдэлтэй байхгүй учир полимер
гэрийн материалын шаардлага нь
гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн хувьд бага байж
болох
юм.
Нөгөө
талаар
тусгаарлагчид
очит
цахилалтын
хүчдэлийг тохируулах нь заримдаа
хэцүү байдаг. (SVU) нэгдэл эвдрээгүй
үед энэ хүчдэл аянгын импульсийг
тэсвэрлэх тусгаарлагчийн хүчдэлээс
хэтрэх ёсгүй, харин (SVU) эвдэрсэн
үед шугамын таслах, залгах хэт
хүчдэлийг тэсвэрлэх ёстой.
Дамжуулах шугамд зориулсан (NGLA)
цэнэг шавхагчийг ихэнх тохиолдолд
тусгаарлагчийн
ойролцоох
дамжуулагчаас
шууд
өлгөдөг.
Газардуулгын
холболтыг
металл
тулгуурын ган загварт холбоно.
(NGLA) цэнэг шавхагчийн хувьд
таарах салгуур тавих нь чухал байдаг.
Салгуурын цахилгааны тодорхойломж

arrester is not involved in switching
overvoltage events; on the other hand it may
be higher as the charge transfer (and thus
energy dissipation) is not necessarily shared
with other parallel connected arresters.
Requirements on polymer housing material
may be lower for the EGLA, as the SVU is not
continuously energized. On the other hand,
adjusting of the sparkover voltage is
sometimes difficult - it must not exceed the
insulators' lightning impulse withstand
voltage when the SVU is intact, and it must
withstand switching overvoltages on the line
when the SVU has failed.

NGLA for transmission lines are in most
cases directly suspended from the line
conductor close to an insulator. The earth
connection is connected to the tower steel
structure. For NGLA utilization of appropriate
disconnectors is essential. The electrical
characteristics of the disconnector are in
general different from those of disconnectors
for distribution arresters, because the
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түгээлтийн
цэнэг
шавхагчдын
салгуурынхаас ерөнхийдөө өөр байна.
Учир нь салгалт хийх шаардлагагүй
үйл ажиллагааны үүрэг илүү чанд
байдаг. Салгалтын дараа (салхинд
савлах) аль нэгэн хэсэг нь газар руу
дамжих нэвт цохилт үүсгэх боломжгүй
байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэдгийг
баталгаажуулах хэрэгтэй.
Гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийг угсрах боломжтой
янз бүрийн арга байдаг. Металл
тулгуурын хөндлөвчөөс өлгөж угсрах
нь нэлээд түгээмэл юм. Гэхдээ
шугамын тусгаарлагчид шууд холбох
гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн загвар мөн байдаг.
Энэ тохиолдолд (SVU) нэгдлийг
хэвтээ чиглэлд суурилуулж болно.
5.2.5.6.2 Холболтын утас болон
газардуулга
Газардуулгын утасны урт нь нэг
талаас салхины хүчээр савлах цэнэг
шавхагчийн хөдөлгөөнийг тооцсон
хангалттай хэмжээтэй байх хэрэгтэй.
Нөгөө талаас эгц фронттой хэт
хүчдэлтэй үед индукцийн хүчдэлийн
бууралтыг багасгахын тулд аль болох
богино байхыг шаардана. (NGLA)
цэнэг шавхагч газардуулгын утсандаа
ихэвчлэн салгууртай байна. Жишээ
нь,
өнөөгийн
системүүдийг
сайжруулах
эсвэл
ЦДАШ-ын
дамжуулагчдын газар хүртэлх зайг
ихэсгэх зэрэг тэсвэрлэх хүчдэлийг нь
бууруулсан шугамын тусгаарлагыг
хамгаалахаар
шугамын
цэнэг

operating duties, where disconnection shall
not occur, are harder. It should be ensured
that after disconnection no part (swinging in
the wind) will be able to produce a flashover
to earth.

There are different possible ways of
mounting an EGLA. Suspended installation
from the cross-arm of a tower is quite
common. But there are also designs where
the EGLA is directly connected to the line
insulator. In this case the SVU may be
installed in a horizontal position.

5.2.5.6.2 Connecting leads and earthing
The length of the earth lead shall on one hand
be large enough to allow for movements of
the arrester due to wind forces. On the other
hand it should be as short as possible in order
to minimize the inductive voltage drop under
fast-front overvoltages. NGLA usually have a
disconnector in the earth lead. This is
important when LSA are installed to protect
line insulation with reduced withstand
voltage, e.g. for increasing clearance of
overhead conductors to ground or upgrading
of existing systems.
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шавхагчийг тавьсан үед салгуур ач
холбогдолтой.
5.2.5.6.3
Механикийн
талаас
анхаарах зүйлс
Цэнэг
шавхагчийн
гүйцэтгэлээс
угсралтын төмөр хэсгүүдийн удаан
хугацааны үзүүлэлт илүү асуудалтай
гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тиймээс
төмөр
хэсгүүдийн
техникийн
нөхцөлийг тодорхойлоход онцгой
анхаарч
үзэх
шаардлагатай.
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд механик хүч
хамгийн бага өгөх загварыг сонгох
хэрэгтэйгээс
гадна
механикийн
хэтэрхий
нөхцөл
болон
үйл
ажиллагааны орчны нөхцөлийг чанарт
тооцон үзэхийг шаардана.
Металл тулгуур дээр (босоогоор эсвэл
хөндлөвч дээр хазайлган байрлуулах
эсвэл металл тулгуурын гол бүтцэд
хөндлөнгөөр тавих зэрэг) шууд угсрах
тохиолдолд цэнэг шавхагч хангалттай
механик бат бөх чанартай байх
баталгаа гаргахыг шаардана. Энэ
хэрэглээнд дэд станцын стандарт
ашиглалтад
байхаас
илүүтэй
чичиргээ,
салхи
болон
мөсний
ачааллыг авч үзэн, дутуу үнэлэх ёсгүй.
Цэнэг
шавхагчийг
хөндлөвчөөс
өлгөсөн бол цаг агаарын нөлөөнөөс
хамгаалах
ирмэг
хормойн
зөв
байрлалыг (7 дугаар зургийг үзнэ үү)
тооцох шаардлагатай.
Завсрын очит цахилалтын хүчдэлд
нөлөөлөхгүйгээр
шугамын
дамжуулагч болон (SVU) нэгдлийг
хөдөлгөх боломж олгохын тулд гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг

5.2.5.6.3 Mechanical considerations
It has become apparent that the long-term
performance of the mounting hardware is in
many cases much more critical than that of
the arrester itself. Special care should
therefore be taken when specifying the
hardware. A design should be chosen that
imposes least mechanical stress to the
components, and the quality shoud take the
extreme mechanical and environmental
operating conditions into account.

In case the arrester is installed directly on the
tower (e.g. standing upright vertically or
inclined on a cross arm, or horizontally at the
tower's main structure) it should be ensured
that the arrester has sufficient mechanical
strength. It should not be underestimated that
vibration, wind and ice loads are much more
of an issue in this application than in standard
substation applications. If the arrester is
suspended at the cross-arm, the correct
orientation of the weather sheds shall be
regarded (see Figure 7).

EGLA installations need overall assemblies
that allow movements of the SVU and the line
conductor, respectively, without affecting the
sparkover voltage of the gap. In all cases, it
has to be considered that EGLA (as well as
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шавхагчийн угсралтад нийт иж
бүрдлийг шаардана. (EGLA) цэнэг
шавхагч нь (ер нь шугамын бүх цэнэг
шавхагч) дэд станцад хэрэглэдэг
цэнэг шавхагчдаас илүү ихээр салхи,
магадгүй мөсний ачаалалд өртөхөөр
ил байдгийг бүх тохиолдолд тооцох
хэрэгтэй. Тиймээс дэд станцад
хэрэглэх цэнэг шавхагчдад тавьдгаас
ялгаатай,
илүү
өндөр
механик
шаардлагууд тавьж болно.
lEC 60099-4, lEC 6009-6 эсвэл lEC
60099-8 стандартын дагуу хийсэн
богино залгааны туршилт нь шугамын
цэнэг шавхагч амжилттай туршилтын
дараа механик гэмтэлгүй үлдсэн гэж
автоматаар илэрхийлээгүй гэдгийг
тэмдэглэх нь зүйтэй. Шугамын цэнэг
шавхагч үнэн хэрэгтээ бүхэлдээ
эвдэрсэн байж болно. Түгээх эсвэл
дамжуулах шугамын доорх олон
талбай хүмүүсийн дээр ил байдаг тул
одоогийн
стандартуудад
энэ
зөвшилцлийг анхааралтай тэмдэглэх
шаардлагатай.
5.2.5.6.4 Гэмтлийг засах
Гүйдлийн өндөр далайцын шууд
ниргэлгээс хамгаалах дэд станцын
экрангүй учраас шугамын цэнэг
шавхагчийн цахилгааны хэт ачааллын
эрсдэл, аянгын ниргэлгийн асар их
энергийн улмаас гарах дараагийн
саатал нь дэд станцад хэрэглэдэг
цэнэг шавхагчийнхаас их байдаг.
ЦДАШ-ын тусгаарлага ихэнхдээ өөрөө
сэргэдэг шиг эвдэрсэн шугамын цэнэг
шавхагч түргэн хугацаанд дахин
залгагдах
байдлыг
хялбарчлах

all LSA in general) are exposed to wind and
possibly ice loads much more than arresters
in substation applications. Therefore,
mechanical requirements may be higher and
different from substation applications.

It should be noted that short-circuit testing
according to lEC 60099-4, lEC 6009-6 or lEC
60099-8 does not automatically mean that
the LSA is mechanically intact after a
successful test. The whole LSA may actually
fall down. This concession in the present
standards should be noted carefully since
many
areas
below
distribution
or
transmission lines are open to the public.

5.2.5.6.4 Fault clearing
The risk of electrical overloading of LSA and
subsequent failure due to excessive energies
from lightning strikes may be higher for LSA
applications than for arresters applied in
substations due to the absence of the
substation shielding which prevent direct
strikes of high current amplitudes. As
overhead line insulation is generally selfrestoring, a failed LSA needs to facilitate fast
reclosing. This can be done by isolating the
line arresters from the line in the event of
overloading by the use of a disconnector for
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хэрэгтэй. (NGLA) цэнэг шавхагч
богино хугацаанд эвдэрдэг тул хэт
ачааллын тохиолдолд энэ цэнэг
шавхагчид
зориулсан
салгуур
хэрэглэн, шугамын цэнэг шавхагчдыг
шугамаас тусгаарлах нь хялбарчлал
болно. Гадна талдаа завсартай,
шугамын
цэнэг
шавхагчийн
тохиолдолд завсрын очит цахилалтын
хүчдэл нь шугамын тусгаарлагын
таслах, залгах импульсийн тэсвэрлэх
хамгийн их хүчдэлтэй (SIWV) нийцэх
шаардлагатай. Тиймээс гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
завсрын очит цахилалт үүсгэхгүйгээр
шугамыг хүчдэлд дахин залгаж болно.
6. Тусгаарлагын нийцэл, цэнэг
шавхагчийн хэрэглээ
6.1 Ерөнхий зүйл
Тусгаарлагын нийцэл нь диэлектрик
тэсвэрлэх чанар болон цахилгаан
соронзон механик хүчинд үзүүлэх
цахилгаан эрчим хүчний системийн
хариу үйлдлийн тодорхойломжийг
тогтооно.
Тоног
төхөөрөмжийн
диэлектрик бат бөх чанарыг сонгох
шаардлага нь ашиглалтын нөхцөл
болон
хамгаалалт,
хяналтын
төхөөрөмжийн
тодорхойломжуудыг
тооцон үзсэн тоног төхөөрөмжийг
зориулсан системд үүсэж болох
хүчдэлээс шалтгаална.
Энэ зүйлийн эхний хэсэгт үндсэн
зарчмууд,
цэнэг
шавхагчийн
тодорхойломжийг
тогтоох
эсвэл
ялангуяа нөлөөлөх тусгаарлагын
нийцлийн туршлагыг тоймлон бичсэн.
Тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын

NGLA as they may fail short. In the case of
EGLA, the sparkover voltage of its gap shall
be coordinated with maximum switching
impulse withstand voltage (SIWV) of the line
insulation so that the line can be energized
again without causing a sparkover of the
EGLA gap.

6 Insulation coordination and surge
arrester applications
6.1 General
Insulation coordination determines the
dielectric withstand and the characteristic
response
of
power
systems
to
electromagnetic stresses. This requires
selection of the dielectric strength of
equipment in relation to the voltages that can
appear on the system for which the
equipment is intended, while taking into
account the service environment and the
characteristics of the available protection and
control devices.

The first part of this section outlines the basic
principles and insulation coordination
practice, which specifically affect or
determine surge arrester characteristics. This
includes the procedure for establishing
equipment protection margins, the different
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хязгаар, хэт хүчдэлийн ялгаатай
төрлүүдийг тогтоох горим болон
төхөөрөмж, сүлжээний аль алинд
цэнэг шавхагчийг хэрэглэх талаар энд
бичсэн.
Энэ зүйлийн үлдсэн хэсэгт 1кВ-оос
дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй гурван
фазын системд хэрэглэх цэнэг
шавхагчийн
хэрэглээ,
сонголтод
зориулсан зөвлөмжийг бичсэн. lEC
60099-4 стандартад тодорхойлсон
завсаргүй цэнэг шавхагч (металлын
исэлт), lEC 60099-6 стандартад
тодорхойлсон хэвийн 52 кВ болон
түүнээс
бага
хүчдэлийн
цуваа
завсартай бүтэцтэй цэнэг шавхагч,
lEC 60099-8 стандартад тодорхойлсон
ЦДАШ, түгээх шугамын (EGLA) цэнэг
шавхагчид энэ зөвлөмжийг хэрэглэнэ.
6.2 Тусгаарлагын нийцлийн тойм
6.2.1 Ерөнхий зүйл
IEC 60071-1, Тусгаарлагын нийцэл – 1
дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим
болон
журам
стандартад
тусгаарлагын нийцлийн процессыг
тодорхойлсон.
1
дүгээр
хэсэгт
тодорхойлсон
зарчмуудыг
нарийвчлан тусгасан IEC 60071-2,
Тусгаарлагын нийцэл – 2 дугаар
хэсэг: Хэрэглэх талаар арга зүйн
удирдамж стандартад энэ процессыг
илүү
тодорхой
бичсэн.
Энэ
стандартад тусгаарлагыг сонгох, I
шатлал (245 кВ хүртэл) болон II
шатлалын (245 кВ-оос дээш) тоног
төхөөрөмжийн
хэвийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийг тодорхойлох асуудлыг авч
үзсэн.

types of overvoltages and application of
surge arresters to both equipment and the
network.

The remaining parts of this section provide
recommendations for the selection and
application of surge arresters to be used in
three-phase systems with nominal voltages
above 1 kV. It applies to gapless metal-oxide
surge arresters as defined in lEC 60099-4, to
surge arresters containing series gapped
structure - rated 52 kV and less as defined in
lEC 60099-6 and EGLA for overhead
transmission and distribution lines as defined
in lEC 60099-8.

6.2 Insulation coordination overview
6.2.1 General
The process of insulation coordination is
defined in IEC 60071-1, Insulation
coordination - Part 1: Definitions, principles
and rules. This is supported in greater detail
by lEC 60071-2, Insulation coordination - Part
2: Application guide, which expands on the
principles defined in Part 1. The standard
deals with the selection of insulation and the
determination of rated withstand voltage for
equipment in Range I (up to 245 kV) and
Range II (above 245 kV).
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Цахилгаан эрчим хүчний систем дэх
тусгаарлагын нийцлийн хэрэглээг
хоёр
үндсэн
ангилалд
буюу
дамжуулах шугам болон дэд станц гэж
хувааж болно. Шугамын тусгаарлагын
нийцэлд үндсэндээ шугамын таслах,
залгах үйлдэл болон аянгаас шугамд
саатал гарахаас сэргийлэх талаар авч
үздэг.
Харин
дэд
станцын
тусгаарлагын нийцэл дэд станцын
таслах, залгах үйлдлийн туршид
тухайн газрын болон алсад орших
тоног төхөөрөмжид нөлөөлөх нөлөө,
шугамд аянгаас үүсэх хэт хүчдэлийн
импульсээс дэд станцын тоног
төхөөрөмжийг хамгаалахтай ихэвчлэн
холбоотой. Цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
нь
систем
болон/эсвэл
тоног
төхөөрөмжийн
хамгаалалтын
шаардлагатай гүйцэтгэлд хүрэх гол
хэмнэлттэй арга гэж тусгаарлагын
нийцлийн орчин үеийн туршлагуудад
тооцно [1][2][3][4][5][6][7][12][14].
6.2.2
ОУЦТК-оос
тогтоосон
тусгаарлагын нийцлийн горим
Тусгаарлагын
нийцлийн
ердийн
горимд
тодорхойлох
дараах
хэлбэрийг сонгоно.
1)
Системийн
дүн
шинжилгээ:
Төлөөлөх
хүчдэлүүд
болон
ашиглалтын хэт хүчдэл.
• Цэнэг шавхагчийн хамгаалах
тодорхойломж болон байршлыг
сонгох
2) Нийцлийн тэсвэрлэх хүчдэлийг
(Ucw) тодорхойлох

Insulation coordination practices in power
systems can be divided into two basic
categories:
transmission
lines
and
substations. Line insulation coordination
deals primarily with prevention of line faults
from lightning and line switching operations,
while
substation
coordination
deals
predominantly with protection of substation
equipment from incoming lightning surges on
lines and impact on local and remote
equipment during substation switching
operations. In modern insulation coordination
practices, application of surge arresters is
considered a fundamental and economical
method of achieving the desired performance
equipment
protection
and/or
system
[1][2][3][4][5][6][7][12][14].

6.2.2
lEC
insulation
coordination
procedure
A typical insulation coordination procedure
adopts the following format to determine:
1) System analysis: Representative voltages
and overvoltages in service.
•

Selection of arrester protective
characteristics and location

2) Determination of coordination withstand
voltage (Ucw)
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•

Цэнэг шавхагчийн хамгаалах
тодорхойломж болон байршлыг
сонгох (эгц фронттой хэт
хүчдэлийн хувьд 1 дүгээр
алхмыг орхино)
3) Шаардагдах тэсвэрлэх хүчдэлийг
(Urw) тодорхойлох
4) Тусгаарлагын хэвийн түвшнийг
сонгох нь тус тус орно.
IEC 60071-1 болон IEC 60071-2
стандартад 1-4 дүгээр үе шатыг
хамруулсан. Дүн шинжилгээнд цэнэг
шавхагчийн хамгаалах тодорхойломж
болон байршлыг сонгохоор авч үзсэн
асуудалд сонголт, хэрэглээний дээрх
зөвлөмжүүдийг анхаарна. Мөн эгц
фронттой болон налуу фронттой хэт
хүчдэлд
зориулсан
нийцлийн
тэсвэрлэх хүчдэлийг тодорхойлно
[84].
6.2.3 Хэт хүчдэл
6.2.3.1 Ерөнхий зүйл
Гэмтэл, аянгын ниргэлэг болон
таслах,
залгах
үйлдэл
зэрэг
системийн саатлын дүнд цахилгаан
эрчим хүчний системд хэт хүчдэл
үүсдэг. Энэ хүчдэл нь хийцийн хүчин
чадлаас хэтэрсэн механик хүчийг
тоног төхөөрөмжид үүсгэж, системийн
үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлж болно.
Цэнэг шавхагчийг тодорхойлоход хэт
хүчдэлийн төрөл чухал бөгөөд энэ нь
түр
зуурын
хэт
хүчдэлийг
хязгаарлахад шаардлагатай чадал,
хамгаалалтын хязгаар болон энерги
хадгалах чадварыг тодорхойлно.
Цэнэг шавхагчаар хамгаалсан ба
хамгаалаагүй ердийн хэт хүчдэлийн

•

Selection of arrester protective
characteristics and location (for fastfront overvoltages, step 1 is left out)

3) Determination of required withstand
voltages (Urw)
4) Selection ofthe rated insulation level
Stages 1 to 4 are covered in lEC 60071-1 and
lEC 60071-2. These selection and application
recommendations will address the issues
when considering the selection of arrester
protective characteristics and location in the
analysis, and will determine the coordination
withstand voltage for fast-front and slow-front
overvoltages [84].

6.2.3 Overvoltages
6.2.3.1 General
Overvoltages occur in power systems as a
result of system disturbances such as faults,
lightning strikes and of switching activity.
These can stress equipment beyond their
design capability and detrimentally affect
system performance. The type of overvoltage
is important when specifying a surge arrester,
as this will define the required TOV capability,
protective margin, and energy handling
capability.

Relationships between typical overvoltage
stress with and without surge arrester
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механик хүч болон цахилгаан эрчим
хүчний
системд
тулгарах
тусгаарлагын бат бөх чанарын
хоорондын хамаарлыг 13 дугаар
зурагт
харуулав.
Хэт
хүчдэлд
хамаарах үзэгдлүүдийн тухай олон
тооны нийтлэлээс үзэх боломжтой,
цахилгаан эрчим хүчний системд
ихэнхдээ тохиолдох хэт хүчдэлийн
зарим жишээг 14 дүгээр зурагт нэгтгэн
харуулсан.([7][24][25][58][60][61][62][6
3] [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73]
[74]) Стандарт хүчин чадалтай тоног
төхөөрөмжийг гүйдлийн давтамж
болон ТЗХХ-ийн хүрээнд хангалттай
ердийн
тусгаарлагатай
байхаар
тооцоолно.
Хэт
хүчдэлийн
импульсийн фронт хурдсахын хэрээр
тусгаарлагын бат бөх чанарыг байнга
өсгөж байгаа ч аянгын хэт хүчдэлийн
импульс болон хяналтгүй таслах,
залгах
үйлдэл
зэргээс
цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтыг ихэнхдээ
шаардах аюултай хэт хүчдэл үүсэх
магадлалтай хэвээр байна [27].
Өөрөө
сэргэхгүй
тусгаарлагатай
цахилгаан
эрчим
хүчний
тоног
төхөөрөмжид зөвлөмж болгосон хэт
хүчдэлийг тусгаарлагын бат бөх
чанарын 85%-аас доош байхаар
ихэнхдээ хязгаарлана. Нөгөө талаар
зарим нэвт цохилтыг хүлцэх, өөрөө
сэргэх
тусгаарлагын
хувьд
хэт
хүчдэлийн
хэмжээг
төхөөрөмж
болон/эсвэл
системд
хүссэн
үзүүлэлтэд хүргэх цэнэг шавхагчаар
хязгаарлана.

protection
and
insulation
strength
encountered in power system is illustrated in
Figure 13. Some examples of overvoltages
typically encountered in power system which
are available from numerous publications on
related
overvoltage
phenomena
are
summarized
in
Figure
14.
([7][24][25][58][60][61][62][63][64][65][66][67]
[68][69][70][71][72][73][74]) The standard
power equipment is expected to have
sufficient natural insulation strength in the
power frequency and temporary overvoltage
range. Although insulation strength usually
increases steadily as surge fronts gets faster,
critical overvoltages can still be expected
from lightning surges and uncontrolled
switching operations such that arrester
protection is usually required [27].

Recommended overvoltages on power
equipment with non-self-restoring insulation
are usually limited below 85 % of insulation
strength. On the other hand, for self-restoring
insulation where some flashovers are
tolerated, overvoltages may be limited by
arresters to achieve desirable equipment
and/or system performances.
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Ердийн (металлын исэлт) цэнэг A normalized voltage-current characteristic of
шавхагчийн хүчдэл-гүйдлийн хэмжээг typical metal-oxide surge arrester is shown in
тогтоосон тодорхойломжийг 15 дугаар Figure 15. Arresters are applied primarily for
зурагт харуулсан. Системийн ихэнх lightning
and
switching
overvoltage
тоног төхөөрөмж хэвийн болон ТЗХХ- protection duties since most system
ийн
нөхцөлд
хэт
хүчдэлийн equipment do not require overvoltage
хамгаалалт шаардахгүй учир цэнэг protection during normal and temporary
шавхагчдыг үндсэндээ аянгын ба overvoltage conditions. Defining arrester
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлээс duties therefore includes determining
хамгаалах үүргээр хэрэглэнэ. Тиймээс arrester cumulative energy absorption
цэнэг шавхагчийн үүргийг тогтооход capabilities and related current magnitudes.
хуримтлагдсан
энергийг
шингээх When arrester protection is desired during
чадвар, хамаарах гүйдлийн хэмжээг extreme temporary overvoltage conditions,
тодорхойлох
асуудлыг
багтаана. special attention must be given to energy
ТЗХХ-ийн ноцтой нөхцөлд цэнэг accumulation with overvoltage duration and
шавхагчийн хамгаалалт шаардагдах current sharing amongst parallel arresters
үед хэт хүчдэл үргэлжлэх хугацаанд [19][20][43].
энерги хуримтлагдах, зэрэгцээ цэнэг
шавхагчдын
дунд
гүйдэл
хуваарилахад
онцгой
анхаарал
хандуулах ёстой [19][20][43].
13 дугаар зураг – Янз бүрээр газардуулсан системийн хувьд хүчдэл ба
үргэлжлэх хугацааны нийтлэг жишээ
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Figure 13 - Typical voltages and duration example for differently earthed
systems
a)
Цэнэг
шавхагч
хэрэглээгүй,
гүн
газардуулсан системийн жишээ. Тоног
төхөөрөмжийн тэсвэрлэх хүчдэл налуу ба эгц
фронттой хэт хүчдэлийн бүсэд хэтэрсэн.
b) Хэмжээсийг нь зөв
тогтоосон цэнэг
шавхагчтай гүн газардуулсан системийн
жишээ. Налуу ба эгц фронтой хэт хүчдэлийн
бүсэд цэнэг шавхагч хүчдэлийг төхөөрөмжийн
тэсвэрлэх хүчдэлээс доош хэмжээнд барина.
c) Өмнөхтэй адил хэмжээсийг нь зөв
тогтоосон цэнэг шавхагчтай, тусгаарласан
саармаг цэгтэй системийн жишээ. Цэнэг
шавхагч дээрх жишээний адил хамгаалалтыг
хангах ч системийн хэт хүчдэл түр зуурын хэт
хүчдэлийн бүсэд цэнэг шавхагчийн тэсвэрлэх
хэт хүчдэлээс хэтэрсэн (цэнэг шавхагч түр
зуурын хэт хүчдэлд эвдэрсэн).
d) Илүү өндөр хэвийн үзүүлэлттэй цэнэг
шавхагч бүхий тусгаарласан саармаг цэгтэй
системийн
жишээ.
Цэнэг
шавхагчийн
тэсвэрлэх хүчдэл түр зуурын хэт хүчдэлийн
бүсэд системийн хүчдэлээс хэтэрсэн ч налуу

a) Example of a solidly earthed system without surge
arrester application. Equipment withstand voltage is
exceeded in SFO and FFO regions.
b) Example of a solidly earthed system with correctly
dimensioned arresters. Arresters limit voltages in SFO
and FFO regions to below equipment withstand
voltages.
c) Example of an isolated neutral system with same
arresters as before. Arresters provide same protection
as before, but system overvoltages exceed arrester
withstand voltages in TOV region (arrester will fail by
TOV).

d) Example of an isolated neutral system with higher
rated arresters. Arrester withstand voltages exceed
system voltage in TOV region while still providing
adequate protective margin to equipment in SFO and
FFO regions.
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ба эгц фронттой хэт хүчдэлийн бүсэд
төхөөрөмжийн
хамгаалалтын
хязгаарыг
хангалттай хангана.
ТАЙЛБАР: 1 нэгж тутамд √2 x Us/√3 утгатай
тэнцүү байна.

NOTE 1 p.u. = √2 x Us/√3

14 дүгээр зураг – Цахилгаан эрчим хүчний системд тохиолдох фаз, газар
хоорондын ердийн хэт хүчдэл
Үүсгүүрүүд

Түр зуурын хэт хүчдэл:
• Нэг шугамаас газар хүртэлх гэмтэл
Гүн газардуулсан саармаг цэгтэй систем
Тусгаарласан саармаг цэгтэй систем
Эсэргүүцлээр газардуулсан саармаг цэгтэй систем
• Ачааллаас татгалзах
• Феррантийн нөлөө:
200 км шугам
300 км шугам
• Трансформатораар төгсгөсөн шугамыг хаах
Налуу фронттой хэт хүчдэл:
• Шугамд хүчдэл өгөх
Цэнэггүй болсон шугам
• Урьдчилан угсарсан резисторуудгүй гурван фазыг
дахин залгах
• Урьдчилан угсарсан резисторуудтай гурван фазыг
дахин залгах
• Цэнэг шавхагчтай гурван фазыг дахин залгах (1,5
нэгж тутмын UPS хүчдэлд 3 цогц)
• Тэг хүчдэлд таслуурын хяналтыг хааж, гурван
фазыг дахин залгах
Нэг фазыг дахин залгах:
Гэмтлийн эхлэл:
• Гэмтэлгүй фаз
• Хосолсон хэлхээ
Гэмтлийг засах:
Шунтлэгч конденсаторыг таслах, залгах:
• Газардуулсан: дахин залгалтгүй таслуурын нөхцөл

Ердийн нэгж
тутмын хязгаар
(1 нэгж тутамд
√2 x Us/√3
утгатай тэнцүү)

Таслуурын
сэргэх
хүчдэлийн
өсөлтийн
хурд
кВ/
микросекун
д

1,3-1,4
√3-аас их буюу
тэнцүү
2,9-өөс дээш
1,2 – 1,5
1,02
1,10
1,2 – 1,8

1,5 – 2,9
3,0 – 3,7
1,6 – 2,2
1,8 – 2,5
1,5 – 1,7
1,5 – 2,0
2,1
1,5
1.7-1.9
1,7
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•

Тусгаарласан:
дахин залгалттай таслуур, ЦЭНЭГ ШАВХАГЧ-гүй
3,0-аас их
дахин залгалттай таслуур, Цэнэг шавхагчтай
~ 2 – 3а
(а – цэнэг шавхагчийн зэрэглэл ба суурилуулалтаас шалтгаалах онцлог хэт
хүчдэл.)
Автомат таслуурын шилжилтийн сэргэх хүчдэл (TRV)
& Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд
(RRRV;
кВ/микросекунд)
• Хэвийн хэлхээ Шилжилтийн сэргэх хүчдэлийн
1,7
долгионы оргил (TRV crests)
Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд (RRRV)
2,0-оос бага
Индукцийн хэлхээ Шилжилтийн
долгионы оргил
Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд,
хүчдэлийн конденсаторгүй
Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд,
хүчдэлийн конденсатортай
Дэд станц руу нэвтрэх шугамын
хүчдэлийн импульс
Экрангүй шугам
Экрантай шугам

сэргэх

хүчдэлийн

ойролцоогоор
3.0

Шилжилтийн сэргэх
4,0-өөс их
Шилжилтийн сэргэх
3,0-аас бага
эгц фронттой хэт
4,0-өөс их
4,0-өөс бага

Figure 14 – Typical phase-to-earth overvoltages encountered in power systems
Sources

Temporary Overvoltages:
• Single-Line-To-Earth Faults:
Solidly Earthed Neutral System
Isolated Neutral System
Impedance Earthed Neutral System
• Load Rejection
• Ferranti Effect:
200 km line
300 km line
• Closing of Transformer Terminated Line
Slow-front Overvoltages:
• Line Energization
Discharged Line
• Three-phase reclosing without Preinsertion Resistors
• Three-phase reclosing without Preinsertion Resistors

Typical
Range
(1p.u.=√2
Us/√3)

p.u.

Breaker
RRRV

x
Kv/μs

1,3 to 1,4
≥√3
up to 2,9
1,2 to 1,5
1,02
1,10
1,2 to 1,8

1,5 to 2,9
3,0 to 3,7
1,6 to 2,2
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•

Three-phase reclosing with arresters (3 stes at 1,5 p.u. 1,8 to 2,5
Ups)
• Three-phase reclosing with Breaker Control Closing at 1,5 to 1,7
zero voltages
Single-phase reclosing:
1,5 to 2,0
Fault Initiation:
2,1
• Unfaulted Phase
1,5
• Coupled Circuit
Fault Clearing:
1,7 to 1,9
Shunt Capacitor Switching:
1,7
• Earthed: breaker condition without restrike
• Isolated:
breaker with restrikes, no surge arrester
>3,0
breaker with restrikes, with surge arrester
~2 to 3a
a
( specific overvoltages are dependent on arrester ratings and insulation.)
Circuit Breaker Transient Recovery Voltages (TRV) & Rateof-Rise-of-Recovery Voltages (RRRV; k V/μs):
1,7
• Normal Circuits TRV crests
RRRV
~3,0
• Inductive circuits TRV crests
RRRV; no TRV capacitors
RRRV; with TRV capacitors
• Fast-front Line surges Entering Substations:
Unshielded Line
>4,0
Shielded lines
<4,0

<2,0
>4,0
<3,0

15 дугаар зураг – Цэнэг шавхагчийн хүчдэл-гүйдлийн тодорхойломж
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Figure 15 - Arrester voltage-current characteristics
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Ялгах тэмдэг
1 дүгээр муж: эвдрэлийн өмнөх бүс нь тогтсон
горимын үйл ажиллагаатай холбоотой бага
гүйдлийн бүс байна.
2 дугаар муж: эвдрэлийн бүс нь түр зуурын хэт
хүчдэл ба налуу фронттой (таслах, залгах) хэт
хүчдэлийн импульстэй холбоотой ихээхэн
шугаман бус бүс байна.
3 дугаар муж: их гүйдлийн бүс нь ихэнхдээ эгц
фронттой (аянгын) хэт хүчдэлийн импульстэй,
1кА-аас их гүйдэлтэй холбоотой бүс байдаг.
1 дүгээр тайлбар Uc: Цэнэг шавхагчийн
тасралтгүй ажлын хүчдэл системийн хамгийн
өндөр 1.05 x Us / √3 хүчдэлтэй ихэвчлэн
тэнцүү байна.
2 дугаар тайлбар Ur : Цэнэг шавхагчийн
хэвийн хүчдэл.
3 дугаар тайлбар LIPL=Upl : Цэнэг шавхагчийн
аянгын импульсийн хамгаалалтын түвшин,
өөрөөр хэлбэл цахилалтын нэрлэсэн In
гүйдэлтэй үеийн хамгийн их ялгаврын хүчдэл
байдаг.
4 дүгээр тайлбар SIPL=Ups: Таслах, залгахаас
хамгаалах цэнэг шавхагчийн түвшин, өөрөөр
хэлбэл
тодорхойлсон
таслах,
залгах
импульсийн хүчдэлтэй үеийн хамгийн их
ялгаврын хүчдэл байна.
5 дугаар тайлбар: U c * √2, U r * √2 хүчдэлтэй
үеийн гүйдэл, аянгын болон таслах, залгах
импульсийн хамгаалалтын түвшнийг зөвхөн
жишээ болгосон.

6.2.3.2 Маш эгц фронттой хэт
хүчдэл
Элегазын (SF6) хийн завсар огцом
алдагдсаны
улмаас
хийн
тусгаарлагатай дэд станц (GIS) дотор
гарах эвдрэл эсвэл салгуурын үйл
ажиллагаанаас өсөлтийн хугацаа нь
0,1 микросекундээс бага, маш эгц
фронттой хэт хүчдэл (VFFO) ихэвчлэн
үүсэх бөгөөд (GIS) станцын дотор
бараг буурахгүй хэт хүчдэлийн
импульсийг
тараана.
Маш
эгц

Legend
Region 1:
pre-breakdown region is the low
current region associated with steady state operation
Region 2:
breakdown region is the highly nonlinear region normally associated with TOV and slowfront (switching) surges
Region 3:
high current region is the region
associated with currents > 1 kA, normally Fast-front
(lightning) surges
NOTE 1
U c : Arrester continuous operating
voltage normally equal to highest voltage of the
system 1.05 x Us / √3.
NOTE 2

U r : Arrester rated voltage.

NOTE 3
LIPL=Upl : Arrester lightning impulse
protective level i.e. the maximum residual voltage at
the nominal discharge current In.

NOTE 4 SIPL=Ups: Arrester switching protective level
i.e. the maximum residual level at the specified
switching impulse currents.

NOTE 5
The currents at U c * √2, U r * √2, LIPL
and SIPL are only given as examples.

6.2.3.2 Very-fast-front overvoltages
Very-fast-front overvoltages, VFFO, with rise
times below 0,1 µs are typically produced by
disconnector operation or faults within gas
insulated substations (GIS) due to the rapid
breakdown of the SF6 gas gap and the nearly
undamped surge propagation within the GIS.
Their amplitudes are rapidly damped on
leaving the GIS, e.g. at a bushing and their
front times usually are decreased into the
range of those of fast-front overvoltages.
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фронттой хэт хүчдэлийн далайц (GIS)аас гарахдаа хурдацтай буурдаг.
Жишээ нь, оруулга дээр болон маш
эгц фронттой хэт хүчдэлийн (VFFO)
импульсийн
өсөх
хугацаа
эгц
фронттой хэт хүчдэлийн хязгаар
хүртэл ихэнхдээ буурна.
Цэнэг шавхагч ерөнхийдөө хоёр
үндсэн шалтгааны улмаас маш эгц
фронттой хэт хүчдэлийн эсрэг үр
дүнтэй
хамгаалалт
болдоггүй.
Нэгдүгээрт, хүчдэлийн хэмжээ нь
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
түвшнээс ихэвчлэн доош байна.
Хоёрдугаарт,
шаардлагатай,
харьцангуй
маш
түргэн
хариу
үйлдлийн
хугацаа
нь
тоног
төхөөрөмжөөс тусгаарлах зай болон
цэнэг шавхагчийн хэмжээсийн аль
алинд сөргөөр нөлөөлнө.
Маш эгц фронттой хэт хүчдэл нь 800
кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн хийн
тусгаарлагатай дэд станцын (GIS)
системүүдийн хувьд онцгой анхаарах
асуудал болдог [81].
6.2.3.3 Эгц фронттой хэт хүчдэл
Эгц фронттой хэт хүчдэл ихэнхдээ
шугам аянганд ниргүүлэх, заримдаа
төхөөрөмжийн ойролцоох таслах,
залгах үйлдлээс үүснэ. Энэ хэт хүчдэл
ер нь 0,1 – 20 микросекунд өсөлтийн
хугацаатай, сүүл нь 300 микросекунд
хүртэл үргэлжилнэ.
Аянгын гүйдлийн импульс (200 кА
хүртэл) нь цахилгаан соронзон
долгион дамжуулахтай холбоотой хэт
хүчдэлийн
импульсийн
бүрэн
эсэргүүцлийн үр дүн шиг хүчдэлийг

Generally, arresters are not very effective
against very-fast-front overvoltages for two
main reasons. Firstly, voltage magnitudes
are typically below the arrester protective
level and secondly, the necessary
comparatively very fast protective response
times are adversely affected by both
separation distances from equipment and
arrester dimension.

VFFO are especially a concern for UHV GIS
systems [81].

6.2.3.3 Fast front overvoltages
Fast-front over-voltages are often generated
by lightning strikes to lines and sometimes by
switching operations near equipment. These
overvoltages have rise times typically in the
range of 0,1 µs to 20 µs and tails as long as
300 µs.
Lightning current impulses (up to 200 kA)
generate voltages on circuits, as a product of
the surge impedance associated with the
propagation of an electromagnetic wave.
These travelling waves reflect at surge
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хэлхээнд үүсгэнэ. Шилжилтийн эдгээр
долгион нь хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцлийн хязгаарт (тоног
төхөөрөмжийн хоорондын харилцан
үйлчлэлийн заагууд) туссанаас тэнд
үүссэн өөрчлөлт илэрхий болж,
диэлектрик бат бөх чанараас хэтэрсэн
үед нэвт цохилт үүсгэх боломжтой.
Аянгыг урьдчилан таамаглах, тоо
хэмжээгээр тодорхойлох хэцүү боловч
статистикийн өгөгдлөөс харахад ихэнх
аянгын гүйдэл 10 кА-аас их байдаг.
Аянгын давтамж болон тохиолдол бүс
нутаг, улсуудын хооронд эрс ялгаатай
байдаг хэдий ч орон нутгийн суурь
цахилалтын нягтралаар тодорхойлж
болно [47].
ЦДАШ-ын хувьд анхаарах аянгын
гурван төрөл үндсэндээ байна.
Нэгдүгээрт, экраны эвдрэлийн эсвэл
экрангүйн улмаас шугамыг шууд
ниргэнэ. Хоёрдугаар тохиолдол нь
хэлхээнд
индукцийн
хүчдэлийн
импульс үүсгэдэг газарт ойрхон
ниргэлгээр үүснэ. Тулгуурт аянга
бууснаас үүсэх нэвт цохилт гэж
нэрлэгдсэн гуравдугаар тохиолдол нь
фазын
дамжуулагч(ид)
руу
тусгаарлагчаар
дамжсан
буцах
импульс үүсгэх газардуулга / хөрсний
хүчдэл
хуримтлагдсаны
улмаас
металл тулгуур эсвэл газардуулсан
дамжуулагчийг ниргэсний дараа үүсэх
боломжтой нэвт цохилт юм.
Дэд станцын экранаар хамгаалагдах
шууд ниргэлгээс бусад аянгын
ниргэлгийн нөлөөг дэд станцаас
шугам хүртэл зайд тусах ниргэлгийн

impedance boundaries (interfaces between
equipment) and where this change is
significant, can cause flashovers when the
dielectric strength is exceeded.

Lightning is very difficult to predict and
quantify, but statistical data suggest most
lightning currents are greater than 10 kA. The
frequency and occurrence will vary
dramatically between regions and countries,
but can be determined by the local ground
flash density [47].

Generally, three types of lightning incidents
are concerns for overhead lines. The first is a
direct strike to a line due to shielding failure
or lack of shielding. The second case is
caused by nearby strikes to ground which
generate inducing voltage surges on the
circuits. The third case, called a back
flashover, can occur following strikes to
shield wires or the tower due to earth/ground
voltage build-up causing flashback across
the insulator to the phase conductor(s).

The impact of lightning on a substation,
except direct strikes which are usually
prevented by shielding of the substation,
more frequently will be determined by the
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зайгаар ихэнхдээ тодорхойлно. Учир
нь аянгын ниргэлгээр үүссэн хэт
хүчдэлийн импульсийн багахан хэсэг
дэд
станцад
асуудал
үүсгэхэд
хангалттай хэмжээ, түргэн хугацаатай
байдаг. Дэд станцын хэлбэр зэрэг
бусад хүчин зүйлс аянгын импульстэй
холбоотой шилжилтийн долгионд
нөлөө үзүүлнэ. Ийм долгионууд
ерөнхийдөө
шинд
холбогдсон
зэрэгцээ
хэлхээнүүдийн
дунд
хуваагдан, дэд станцын асуудалтай
тоног төхөөрөмжөөр өнгөрч гарсан
импульсээр багасна [7].
Хуваарилах байгууламжид ойрхон
холбогдсон,
хариу
үйлдлийн
төхөөрөмжийг таслах, залгах явцад
эгц фронттой хэт хүчдэл үүсэж болно.
Ачаалалгүй
трансформаторын
таслах,
залгах
салгуур
болон
шунтлэгч реакторыг таслах, залгах нь
асаах болон дахин асаахын өмнөх
маш хурдацтай хэт хүчдэлийн олон
тоог үүсгэх магадлалтай үүсгүүрүүд
болдог [71]. Энэ хэт хүчдэлийн
үргэлжлэх хугацаа, тархалт нь бага
байх хэдий ч хэд хэдэн удаа
тохиолдож магадгүй. Хуваарилах
байгууламж ба тоног төхөөрөмжийн
хооронд цэнэг шавхагчийг хэрэглэх нь
ерөнхийдөө таслах, залгах үеийн эгц
фронттой хэт хүчдэлийг бууруулахад
үр дүнтэй төдийгүй хуваарилах
байгууламжийг
дахин
асаах
давтамжийг багасгахад тус болно.
6.2.3.4 Налуу фронттой хэт хүчдэл
Налуу фронттой хэт хүчдэл нь таслах,
залгах хугацаанд эхний хүчдэл нь

strike distance on a line from the substation,
since only a small percentage of surges
generated by lightning strikes arrive at the
substation with sufficient magnitudes and
fast-fronts to cause problems. Other factors
such as the substation configuration will
affect the travelling waves associated with
lightning impulses: typically these will divide
between parallel circuits connected to a bus
bar, reducing the impulse seen by critical
substation equipment [7].

Fast-front overvoltages may also occur
during reactive equipment switching with
short connections to the switchgear.
Disconnector
switching
of
unloaded
transformer and shunt reactor switching are
likely sources, which generate a high number
of very rapid pre-strike and restrike
overvoltages [71]. The duration and
propagation is short lived but may occur
several times. In general, arresters applied
between the equipment and switchgear are
effective in reducing these fast-front
switching overvoltages and simultaneously
assist in reducing the frequency of
switchgear restrikes.

6.2.3.4 Slow-front overvoltages
Slow-front overvoltages occur whenever the
initial voltage at the time of switching is not
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эцсийн
хүчдэлтэй
хэмжээ,
туйлшралаар тэнцүү биш үед үүсдэг.
Хэрэв алдагдалгүй байвал эхний
төлөвөөс эцсийн төлөвт шилжих
шилжилтийн туршид хүчдэл 200%-аар
хэт өснө. Цахилгаан эрчим хүчний
системд
алдагдал
ерөнхийдөө
шилжилтийн хэлбэлзлийн зөвхөн
эхний хоёр эсвэл гурван цикл ихээхэн
далайцтай үед гардаг.
Налуу фронттой хэт хүчдэлийн
импульсийн долгионы хэлбэр нь
хамаарах хэлхээнээс шалтгаалан
өргөн хүрээнд өөрчлөгдөж болно.
Импульсийн өсөх хугацааны хязгаар
20 микросекундээс 5 миллисекунд
хүртэл ихэвчлэн хэлбэлздэг.
Шугамд хүчдэл өгөх, түргэн хугацаанд
дахин залгагдах явцаас үүсэх таслах,
залгах хэт хүчдэл нь цэнэг шавхагчаар
гүйх, ойролцоогоор 2 кА хүртэл гүйдэл
үүсгэж болно. Гүйдлийн энэ хязгаарт
гүйдлийн яг таг далайцын ойлголт
чухал биш байдаг нь металлын
исэлтэй материалын хэт их шугаман
бус шинж чанартай холбоотой.
Гүйдлийн импульс өсөх хугацаанд
нөлөөлөх нөлөөг налуу фронттой хэт
хүчдэлийн хувьд хайхрахгүй орхиж
болох ч цэнэг шавхагч тогтоосон
хэмжээний энергийг шингээж чадах
тул хэт хүчдэлийн үргэлжлэх хугацаа
маш чухал байдаг.
Шугамын таслах, залгах үйлдлүүдээс
гадна налуу фронттой хэт хүчдэл нь
шунтлэгч
конденсатор
болон
реакторын таслах залгах хариу
үйлдэл,
конденсаторын
цуваа

equal in magnitude and polarity to the final
voltage. During the transition from the initial
state to the final state, the voltage overshoots
by as much as 200 % if there are no losses.
In power systems, the losses are generally
such that only the first two or three cycles of
the transient oscillation have significant
amplitude.

The wave shape for the slow-front surges
may vary over a wide range depending on the
circuit involved. Typically, the front times
range from 20 µs up to 5 ms.

Switching overvoltages originating from line
energization and fast reclosing can generate
currents up to approximately 2 kA through the
arresters. In this current range, the
knowledge of the exact current amplitude is
not so important due to the extreme nonlinearity of the metal-oxide material. The
influence on the current front times can be
ignored for slow-front overvoltages, but the
duration of over-voltage is very important as
the arrester can only absorb a limited amount
of energy.

In addition to line switching events slow front
overvoltages may also result from reactive
switching of shunt capacitors and reactors,
bypassing of series capacitor banks, remote
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батарейнуудын
битүү
тойрог,
алслагдмал зайн аянгын ниргэлэг
эсвэл
газардлагын
тохиолдолд
шилжилтийн хэт хүчдэлийн үр дүнд
мөн үүсэж болно.
Дахин залгах эсвэл дахин асаахад
өртөх төхөөрөмж эсвэл хэлхээг түргэн
хугацаанд дахин түргэн залгах
хэлхээний ажиллагаа их төвөгтэй
бөгөөд цэнэг шавхагчийн энерги
хадгалах чадварыг үгүйсгэж магадгүй.
Кабелийн хэлхээ ялангуяа 230 кВ-оос
дээш өндөр хүчдэлд нэлээд их
баригдсан цэнэгтэй байж болно. Энэ
нь
дахин
залгах
нөхцөлд
их
хэмжээний
энерги
ялгаруулахад
хүргэх боломжтой [85].
6.2.3.5 Түр зуурын хэт хүчдэл
Түр зуурын хэт хүчдэл (TOV) нь
харьцангуй урт хугацаанд үргэлжлэх,
бууралтгүй
эсвэл
зөвхөн
бага
бууралттай фаз хоорондын эсвэл
фаз, газар хоорондын хэлбэлзлийн
нөхцөл
юм. ТЗХХ-ийн хэмжээг
тодорхойлох
боломжтой
бөгөөд
тусгаарлагад
нөлөөлөх
нөлөөг
тогтворжсон төлөвт авч үзнэ. Түр
зуурын
хэт
хүчдэлийн
дараах
шалтгаануудыг ерөнхийдөө авч үздэг
[25]. Үүнд:
Газардлагын хэт хүчдэл системийн
хүчин чадал ихтэй хэсэгт үүснэ. Түр
зуурын хэт хүчдэлийн далайцыг
тодорхойлох тухай удирдамжийг А
хавсралтад тайлбарласан. Хэт хүчдэл
үргэлжлэх
хугацаа
гэмтлийн
хугацаатай (гэмтлийг засах хүртэл)
тэнцэнэ. Газардуулсан саармаг цэгтэй

distance lightning strikes or transient
overvoltages in case of earth faults.

Circuit operations that involve fast circuit
reclose, or equipment, which is prone to
restrike, or re-ignition is particularly onerous
and may challenge the energy handling
capability of the arrester. Cable circuits can
have significant trapped charge particularly at
EHV; this can result in large energy
discharges under restrike conditions [85].

6.2.3.5 Temporary overvoltages
A temporary overvoltage (TOV) is an
oscillatory phase-to-earth or phase-to-phase
condition that is of relatively long duration
and is undamped or only weakly damped.
TOV magnitudes are determinable and the
effect on insulation is considered in steadystate terms. The following causes of
temporary
overvoltages
are
typically
considered [25]:

Earth fault overvoltages occur over a large
part of the system. Guidance for the
determination of temporary overvoltage
amplitudes is given in Annex A. The duration
of the overvoltage corresponds to the period
of the fault (until fault clearing). Within
earthed neutral systems it is generally less
than 1 s. For resonant earthed neutral
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системд энэ хугацаа ерөнхийдөө 1
секундээс бага байдаг. Тэгшитгэсэн
саармаг цэгтэй системд гэмтлийг
зассан бол энэ хугацаа ерөнхийдөө 10
секундээс бага байна. Газардлагыг
засаагүй системд энэ хугацаа хэдэн
цаг байж болно.
Ачааллыг салгасны дараа ачаалал
гэнэт алдагдах үед ажиллаж буй
автомат таслуурын үүсгүүрийн талд
хүчдэл
өсөх
боломжтой.
Хэт
хүчдэлийн далайц нь салгасан
ачаалал
болон
тэжээлийн
дэд
станцын богино залгааны хүчин
чадлаас шалтгаална. Соронзжуулсан
ба хэт хурдтай нөхцөлөөс шалтгаалах
генераторын
трансформаторуудын
ачаалал бүрэн алдагсаны дараа түр
зуурын хэт хүчдэл нь нэн өндөр
далайцтай
болдог.
Ачааллын
гэнэтийн алдагдлын
үеийн
хэт
хүчдэлийн
далайц
хэт
хүчдэл
үргэлжлэх
хугацааны
туршид
ихэнхдээ
тогтмол
биш
байна.
Алдаагүй тооцоонд олон параметрийг
авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд ийм хэт
хүчдэлийн дараах түгээмэл утгыг
анхаарч болно. Үүнд:
• Тогтвортойгоор
өргөтгөсөн
системд
ачаалал
бүрэн
алдагдах нь ихэнхдээ 1.2 нэгж
тутмын утгаас доош далайцтай
фаз, газар хоорондын хэт
хүчдэлийг өсгөх боломжтой.
Хэт хүчдэл үргэлжлэх хугацаа
хүчдэл
хянах
тоног
төхөөрөмжийн ажиллагаанаас

systems, with fault clearing, it is generally
less than 10 s and systems without earth fault
clearing the duration may be several hours.

Load rejection, following disconnection of a
load, the voltage can rise at the source side
of the operating circuit breaker. The
amplitude of the overvoltage depends on the
disconnected load and the short-circuit power
of the feeding substation. The temporary
overvoltages
have
particularly
high
amplitudes after full load rejection at
generator transformers depending on
magnetizing and over-speed conditions. The
amplitude of load rejection overvoltages is
usually not constant during its duration.
Accurate calculations have to consider many
parameters, the following typical values of
such overvoltages may be considered

•

In moderately extended systems, a full
load rejection can give rise to phaseto-earth overvoltages with amplitude
usually below 1,2 p.u. The overvoltage
duration depends on the operation of
voltage-control equipment and may be
up to several minutes.
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шалтгаалах бөгөөд хэдэн минут
хүртэл байж болно.
• Өргөтгөсөн системд ачаалал
• In extended systems, after a full load
бүрэн алдагдсаны дараа фаз,
rejection,
the
phase-to-earth
газар хоорондын хэт хүчдэл 1.6
overvoltages may reach 1,6 p.u. or
нэгж тутмын утгад хүрэх эсвэл
even higher when Ferranti or
Феррантийн буюу резонансын
resonance effects occur. Their
нөлөө үүссэн үед илүү өндөр
duration may be in the order of some
утгатай
болж
магадгүй.
seconds.
Үргэлжлэх
хугацаанууд
нь
хэдэн
секундын
ээлж
дараалалтай байж болно.
• Генераторын
• For load rejection of generator
трансформаторын
ачаалал
transformers,
the
temporary
гэнэт алдагдахад түр зуурын
overvoltages may reach amplitudes
хэт
хүчдэл
up to 1,4 p.u. for turbo generators and
турбогенераторуудын
хувьд
up to 1,5 p.u. for hydro generators.
1.4 нэгж тутмын утга хүртэл,
The duration is approximately 3 s.
усан генераторуудын хувьд 1.5
нэгж тутмын утга хүртэл
далайцтай
болж
магадгүй.
Үргэлжлэх
хугацаа
нь
ойролцоогоор 3 секунд байна.
Сүлжээний шинж чанараас хамааран The following causes of temporary
түр зуурын хэт хүчдэлийн дараах overvoltages may also require consideration
шалтгааныг авч үзэхийг шаардаж depending on the nature of the network:
болно. Үүнд:
• резонансын нөлөө, жишээ нь,
• resonance effects, e.g. when charging
ачаалалгүй
байсан
урт
long unloaded
lines
or
шугамуудыг цэнэглэх эсвэл
resonance between systems;
системүүдийн
хоорондын
резонансын үед;
• voltage rise along long lines (Ferranti
• урт шугамын дагуу хүчдэлийг
effect);
өсгөхөд (Феррантийн нөлөө);
• harmonic overvoltages, e.g. when
• гармоник хэт хүчдэл, жишээ нь,
switching transformers;
трансформаторуудыг таслах,
залгах үед;
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•

трансформаторын
харилцан
холбосон
ороомгуудаар
дамжуулан буцааж тэжээх,
жишээ нь, ерөнхий хоёрдогч
шинтэй,
хоёр
трансформатортай
дэд
станцын
эвдрэлийг
засах
хугацааны
туршид
эсвэл
тэнцүүлээгүй
хоёрдогч
ачаалалтай, нэг фазаар таслах,
залгах
гурван
фазын
трансформатор тус тус орно.
Ферро резонансын улмаас үүссэн түр
зуурын
хэт
хүчдэлийг
цэнэг
шавхагчийн
сонголтын
үндэслэл
болгохгүй байхыг шаардана. Цэнэг
шавхагчийг
Ферро
резонансыг
бууруулах нэмэлт ачаалал шиг
хэрэглэх нь үр дүнгүй бөгөөд
туршигдаагүй
байна.
Шугаман
резонансын
хувьд
адилхан
маргаантай байх боломжтой. Ферро
резонансын
ялгаатай
хэлбэрүүд
байдаг. Дэд гармоникийн хэлбэртэй
Ферро резонанс хэт хүчдэл үүсгэхгүй.
Гэхдээ Ферро резонансын үндсэн
давтамжтай хэлбэрийн хувьд ихээхэн
түр
зуурын
хүчдэлтэй
байх
боломжтой.
Түр зуурын хэт хүчдэлийн шалтгааны
үр дагавар, жишээ нь, газардлагаас
үүссэн ачаалал гэнэт алдагдах нь
анхаарах хэрэгтэй асуудал юм. Учир
нь хоёр хэт хүчдэлийн аль аль нь
харьцуулж болох аюултай байдлыг
үүсгэдэг. Ийм тохиолдлуудад цэнэг
шавхагчийн
болон
гэмтлийн
байрлалаас шалтгаалах буцаасан

•

backfeed through interconnected
transformer windings, e.g. dual
transformer substations
with
common secondary bus during fault
clearing or single-phase switched
three-phase transformer with an
unbalanced secondary load.

Temporary overvoltages due to Ferro
resonance should not form the basis for the
surge arrester selection. The use of a surge
arrester as an extra burden to damp out the
Ferro resonance is not effective and
unproven. The same argument is applicable
to linear resonance. There are different
modes of Ferro resonance. The subharmonic mode Ferro resonance will not
generate an overvoltage. However, for the
fundamental
frequency
mode
Ferro
resonance, a high temporary overvoltage is
possible.

The sequence of causes for temporary
overvoltages, e.g. load rejection caused by
an earth fault, needs consideration, since
both overvoltages have comparable severity.
In such cases, however, the amount of
rejected load dependent on the fault location
and the arrester location shall be carefully
examined.
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ачааллын
хэмжээг
анхааралтай
шалгах шаардлагатай.
Газардлага, ачаалал гэнэт алдагдах
зэрэг шалтгаанууд хамт үүсэх нь ганц
үзэгдлийн үеэс илүү өндөр хэмжээтэй
түр зуурын хэт хүчдэл үүсгэж
магадгүй. Ийм шалтгаанууд хамт
үүсэх магадлал хангалттай гэж үзвэл
шалтгаан бүрийн хэт хүчдэлийг
системийн бодит хэлбэрт тооцох,
гэмтэл
ба
цэнэг
шавхагчийн
байрлалаас шалтгаалах, буцаасан
ачааллын
хэмжээг
анхааралтай
шалгахыг хамтад нь авч үзэх хэрэгтэй
[25].
6.2.4
Шугамын
тусгаарлагын
нийцэл: Цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
туршлага
6.2.4.1 Ерөнхий зүйл
Гэмтэл болон шугамыг салгах нь
хэлхээний
хүртээмжтэй
байдалд
ноцтой нөлөөлж болохоос гадна
эцсийн хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмж,
аж үйлдвэрийн процессын цахилгаан
эрчим хүчний чанарт аюул учруулж
болно. Тиймээс эдгээр эрсдэлийг
багасгах арга хэрэгсэл улам бүр ач
холбогдолтой болж байна. ЦДАШ-ын
нийт
тасалдлын
үзүүлэлтийг
сайжруулахын тулд зөвхөн сонгосон
шугамын дагуух тулгуур /металл
тулгуур эсвэл ер нь шугамын
тусгаарлагыг
нэвт
цохилтоос
сэргийлэхийн тулд цэнэг шавхагчийг
суурилуулах боломжтой. Ийм цэнэг
шавхагчдыг шугамын цэнэг шавхагч
гэж
нэрлэдэг.
Шугамын
цэнэг
шавхагчийг (LSA) түгээх болон

A combination of causes such as earth faults
and load rejection may result in higher
temporary overvoltage values than those
from the single events. When such
combinations are considered sufficiently
probable, the overvoltages for each cause
shall be compounded taking into account the
actual system configuration and carefully
examining the amount of rejected load
dependent on the fault and arrester locations
[25].

6.2.4 Line insulation coordination:
Arrester Application Practices
6.2.4.1 General
Faults and line trips can significantly affect
circuit availability and jeopardize end
customers equipment and power quality of
industrial processes, so means of reducing
these risks are of increasing importance. In
order to improve the overall outage rate of an
overhead line, surge arresters can be
installed to prevent flashover of the line
insulation at all or just selected poles/tower
structures along the line. These arresters are
named line surge arresters. LSA, and can be
used both for distribution and transmission
lines.
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дамжуулах шугамын аль алинд
хэрэглэх боломжтой.
Шугамын цэнэг шавхагчийн хамгаалах
тодорхойломжууд
шугамын
тусгаарлагын аянгын импульсийг
тэсвэрлэх хэвийн хүчдэл болон
таслах, залгах импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэлд нийцсэн байна. Гэхдээ
шугамын цэнэг шавхагчийг шугамын
тусгаарлагчдад зэрэгцээ холбодог тул
тусгаарлах
зайг
анхаарч
үзэх
шаардлага ихэнхдээ гарахгүй. Харин
цэнэг шавхагчийг фаз болон газарт
холбохдоо маш урт, сул утсаар
холбосон үед энэ зайг анхаарах
шаардлагатай байдаг.
Хоёр хэлхээг нэг зэрэг салгахаас
сэргийлэхийн тулд олон хэлхээтэй
металл тулгуурын хэлхээнүүдийн
нэгэнд шугамын цэнэг шавхагчийг
ашиглаж болно. Түүнчлэн шугамын
цэнэг шавхагчийг нэг хэлхээнд
суурилуулах нь хамгаалалтгүй хэлхээг
шугамаас
салгах
эрсдэлийг
бууруулдаг.
Нэг эсвэл олон хэлхээтэй шугамд
шугамын
цэнэг
шавхагчийг
хэрэглэхдээ нэг тулгуур эсвэл гурван
фазын
өндөр
хурдтай
дахин
залгалтын онцлог шинжтэй нэгтгэсэн
үед таслах, залгах хэт хүчдэлийн
импульсийн хяналт ба системийн
хүртээмжтэй байдлыг сайжруулж
болно [14].
Шугамын цэнэг шавхагчийн бусад
хэрэглээнд одоо байгаа шугамын
шинэчлэл,
бага
оврын
шинэ
шугамууд, дэд станцын өргөтгөсөн

The protective characteristics of the LSA are
coordinated with the LIWV and SIWV of the
line insulation, but considerations to
separation distances are not always
necessary as the arresters are installed
directly in parallel to the line insulators. Only
for LSA installations with very long slacks for
connecting the arrester to phase and earth
this may be necessary.

LSA may also be used on one of the circuits
in
multi-circuit
towers
to
prevent
simultaneous tripping of double-circuits.
Installation of LSA on one circuit will also
reduce the risk of line tripping of the
unprotected circuit.

LSA application on single or multi-circuit lines
when combined with single-pole or high
speed 3-phase reclose features can improve
the switching surge control and the system
availability [14].

Other applications of LSA include upgrading
of existing lines, new compact lines,
extended protection of substations, and
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хамгаалалт болон хүрэх болон
алхмын аюултай потенциалтай байх
эрсдэлийг
хотын
дүүргүүдэд
бууруулах нь багтана.
6.2.4.2 Шугамын эгц фронттой хэт
хүчдэлийн үзүүлэлт
6.2.4.2.1 Ерөнхий зүйл
Аянгын ниргэлгээр ЦДАШ-д эгц
фронттой хэт хүчдэл шууд эсвэл эргэн
тойрны газарт нь энэ хүчдэл үүснэ.
Шугамын тусгаарлагчдад нэвт цохилт
үүсгэдэг аянгын хэт хүчдэл олон бүс
нутгийн шугамын тасалдлын 50 гаруй
хувийн шалтгаан болдог. Өнөө үед
хэрэглэж буй ихэнх шугамын цэнэг
шавхагчийг
ЦДАШ-ын
аянгын
үзүүлэлтийг сайжруулах, шугамаас
газардуулга
хүртэл
тасалдлын
давтамжийг бууруулахад зориулан
хэрэглэнэ.
ЦДАШ-ын тусгаарлага ерөнхийдөө
өөрөө
нөхөн
сэргэдэг
учраас
хамгаалалтын хязгаарыг тооцоолоход
нийцлийн тогтмол гүйдлийг хэрэглэх
нь тохиромжгүй байдаг. Оронд нь
шугамд аянгын ниргэлгийн гүйдлийн
тархалтын магадлалыг хэрэглэж, нэвт
цохилтын магадлалыг тооцоолно.
Нэвт
цохилтын
магадлалыг
тооцоолоход хүчдэлийн U50% утгыг
нийтлэг 3%-ийн стандарт σ гажилттай
хамт
хэрэглэнэ.
Шугамын
тусгаарлагын бат бөх чанар нь мөн
долгионы эхний болон сүүлийн функц
болно.
Орон
нутгийн
суурь
цахилалтын нягтралтай нэгтгэсэн энэ
үзүүлэлт аянгын нэвт цохилтын
зэргийг жил тутамд уртын нэгжээр

reducing the risk of having dangerous touch
and step potential in urban areas.

6.2.4.2
Line
fast-front
overvoltage
performances
6.2.4.2.1 General
Fast-front overvoltages are created by
lightning strikes directly to or in the vicinity of
overhead lines. In many areas, more than 50
% of line outages are due to lightning
overvoltages causing flashover of the line
insulators. The majority of LSA presently
used are for improving the lightning
performance of overhead lines and reducing
the line-to-earth outage rate.

Overhead line insulation is generally selfrestoring. Therefore, it is not appropriate to
use a fixed coordination current to calculate
protective margins. Instead, the probability
distribution of lightning strike currents is
applied to the line, and the probability of
flashover is calculated. Typically the U 5 0 %
value together with a typical σ of 3 % is used
to calculate the probability of flashover. The
line insulation strength is also a function of
the wave front and tail. Combined with local
ground flash density, this will produce a
lightning flashover rate per unit length per
year. This flashover rate is the lightning
performance metric for the line. A typical
target of the flashover rate for overhead
transmission lines of 72.5 kV and higher,
might be 1 flashover to 2,5 flashovers per 100
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тодорхойлно. Нэвт цохилтын энэ зэрэг
нь
шугамд
зориулсан
аянгын
үзүүлэлтийн хэмжигдэхүүн болдог.
72,5 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй
ЦДАШ-ын нэвт цохилтын зэргийн
нийтлэг заалт нь нэг жилд 100 км
тутамд 1-2,5 нэвт цохилт байж болно.
Орон нутгийн суурь цахилалтын
нягтрал (GFD) маш өндөр байх газар
нутаг болон түгээх шугамд боломжит
заалт бага зэрэг өндөр байдаг. Орон
нутгийн суурь цахилалтын нягтрал
(GFD) болон нэг жилд цахилсан аянга
цахилгаантай өдрийн тоогоор авах TD
түвшний хоорондын хамаарлыг (3)-р
томьёогоор илэрхийлнэ. Түүнчлэн улс
орнуудад шугамын урт нь богино байх
өндөр үзүүлэлтийг хүлцэж болно.
Шугамын
цэнэг
шавхагчийг
суурилуулсны дараа шугамын таамаг
үзүүлэлтийг
тооцохдоо
цэнэг
шавхагчийн саатлын давтамжийг авч
үзэх хэрэгтэй.
GFD = 0,04 x TD1,25
(3)
Нэвт
цохилтын
нөлөө
реле
хамгаалалтын туршлагаас хамаарах
бөгөөд модон тулгууртай тохиолдолд
нум
унтраах
боломжоос
мөн
шалтгаална. Шугамын үзүүлэлтийн
дүгнэлтийг
шугамын
цэнэг
шавхагчийн
суурилуулалтын
үр
нөлөөг тооцох тооцоогоор хийж
болно. Аянгын үзүүлэлтийг дүгнэхдээ
хөрсний
эсэргүүцэл,
металл
тулгуурын хөлийн газардуулгын бүрэн
эсэргүүцэл,
суурь
цахилалтын
нягтрал, металл тулгуурын хэмжээс,
завсар
хоорондын
урт,
хэрэв

km per year. For distribution lines and areas
with very high ground flash density, GFD, a
reasonable target may be somewhat higher.
The relation between ground flash density,
GFD, and T D is expressed as in Formula (3),
where T D is the keraunic level, expressed as
thunder storm days per year. Also in
countries with short line lengths higher rates
may be tolerated. The expected performance
rate of the line after installation of LSA should
be calculated also considering failures rates
of the arresters.

GFD = 0,04 x TD1,25
(3)
The effect of a flashover depends on
protective relaying practices and in the case
of wooden poles also on the possibility of arc
quenching. Line performance evaluation can
be done accounting for the benefits of line
arrester installations. Factors to consider
when evaluating lightning performance
include soil resistivity, tower footing earthing
impedance, ground flash density, tower
dimensions, span length, shield wire
locations if used, insulation levels, etc. Part of
the line performance evaluation should
include what lightning flashover rate is aimed
for but also expected arrester energy
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тусгаарлагын түвшнийг ашигласан
бол газардуулсан дамжуулагчийн
байршил
зэрэг
коэффициентыг
тооцно.
Шугамын
үзүүлэлтийн
дүгнэлтийн нэг хэсэгт аянгын нэвт
цохилтын зэргийг ямар зорилгоор
тооцсон, мөн шугамыг салгахад
хүргэдэг цэнэг шавхагчийн энергийн
хэт ачааллын таамагласан эрсдэлийг
оруулах шаардлагатай.
6.2.4.2.2
Фазын дамжуулагчийг
шууд ниргэх
Шууд ниргэлэг нь экрангүй шугамыг
ниргэх эсвэл экрантай шугамд экраны
эвдрэл шиг үүсэж болно. Нэвт цохилт
фазын
дамжуулагчаас
металл
тулгуур/тулгуурын
бүтэц
хүртэл
үүсдэг. Экрангүй ЦДАШ-ын хувьд
фазын дамжуулагчдыг шууд ниргэх нь
экрантай шугамаас илүү их давтагдах
бөгөөд аянгын ниргэлгийн гүйдлийн
бүрэн
хүрээг
хамардаг.
Энэ
тохиолдолд цэнэг шавхагчийн энерги
ялгаруулах тохиромжтой шаардлагыг
тодорхойлохын тулд
системийн
судалгааг хийх шаардлагатай. Учир нь
энэ хэрэглээ экрантай шугамын
хэрэглээнээс илүү хэцүү байдаг.
Шугамын цэнэг шавхагчид тасалдлын
ямар зэрэг, эвдрэлийн ямар эрсдэл
гарахыг таамаглахаас шалтгаалан
цэнэг
шавхагчийн
энергийн
шаардлагыг сонгоно.
Экранд гэмтэл үүсгэх нэвт цохилт
ихэнхдээ нам талын төгсгөлд 20 кАаас доош гүйдлийн хэмжээний
хязгаараар
тохиолдох
хэдий
ч
долгионы хэлбэр нь тулгуурт аянга

overloading risks since this will typically result
in a line tripping.

6.2.4.2.2 Direct strikes to a phase
conductor
Direct strikes can either occur on unshielded
lines or as shielding failures on shielded
lines. The flashover occurs from the phase
conductor to the tower/pole structure. For
unshielded overhead lines, direct strikes to
the phase conductors will be much more
frequent than for shielded lines and will
involve the full spectrum of lightning strike
currents. Typically, systems studies will have
to be performed in order to determine
suitable
arrester
energy
discharge
requirements in this case, as this application
is harsher than for shielded line applications.
Depending what outage rate and failure risks
are expected for the LSA, the LSA energy
requirement is then selected.

Shielding failure flashovers typically occur in
the lower end of the current magnitude range,
typically below 20 kA, but the wave shape
has a longer tail than for back-flashovers. For
properly shielded lines, shielding failure
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бууснаас үүсэх нэвт цохилтоос илүү
урт
сүүлтэй
байдаг.
Тохирсон
экрантай шугамуудын хувьд металл
тулгуурын загварт сонгосон экраны
эвдрэлийн нэвт цохилтын зэрэг нь
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилттой харьцуулахад маш бага
(нийтлэг загварын утга нэг жилд 100
км урт тутамд 0,05 саатал) байна [7].
Фазын дамжуулагч дээр (16 дугаар
зураг) төгсөх шууд ниргэлгийн хувьд
гүйдлийн ихэнх хэсэг нь шугамын
цэнэг шавхагчийн ойролцоо газраар
дамжин цэнэгээ алдана. Учир нь газар
руу гүйдэл гүйх өөр зам байхгүй.
Зэргэлдээ цэнэг шавхагчид завсрын
индукцлэлийн мужаар хязгаарлагдсан
энергийн зарим хэсгийг ялгаруулна.
Хөрсний ионжилтын улмаас аянга
ниргэсэн тулгуур эсвэл металл
тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл
буурвал энергийн хуваарилалтын үр
нөлөө бага болно. Гүйдлийн бага
далайцын хувьд цэнэг шавхагчийн
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн
шугаман бус байдал маш өндөр байх
учраас хэт хүчдэлийн импульсийн
төгсгөл дээр энергийн хуваарилалт
байхгүй. Металл тулгуурын хөлийн
эсэргүүцэл Ri тухайн металл тулгуурт
бага байх тусам шугамын цэнэг
шавхагчаар цахилалтын илүү их
гүйдэл дамжина.

flashover rates chosen for the tower design
are very small (typical design values are 0.05
faults per 100 km per year) compared to
back-flashovers [7].

For a direct strike terminating on the phase
conductor (Figure 16), most of the current will
discharge to earth through the nearest LSA
as there is no other current path to earth.
Adjacent arresters will discharge some of the
energy, limited by the span inductance. If the
struck pole or tower earth resistance is
reduced due to soil ionization, the energy
sharing is less effective. There is no energy
sharing to account for on the tail of the surge,
due to the very high non-linearity of the U-l
characteristics of the arresters for lower
current amplitudes. The lower the tower
footing resistance, Ri, is for this tower, the
higher discharge current passes through that
LSA.
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strike
– ниргэлэг
Түлхүүр
Zsh
Газардуулсан дамжуулагчийн хэт
хүчдэлийн импульсийн бүрэн эсэргүүцэл
Тsh
Газардуулсан дамжуулагчийн хэт
хүчдэлийн импульс тархах хугацаа
Zphc Фазын дамжуулагчдын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл
Tphc Фазын дамжуулагчдын хэт хүчдэлийн
импульс тархах хугацаа
LSA
Шугамын цэнэг шавхагч
Ri
Хамгийн ойрын металл тулгуур дахь
металл тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл
R0
Зэргэлдээх металл тулгуурууд дахь
металл тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл

Key
Zsh

Surge impedance of shield wires

Тsh

Surge travel time of shield wires

Zphc

Surge impedance of phase conductors

Tphc

Surge travel time of phase conductors

16 дугаар зураг – Шугамын цэнэг
шавхагчтай фазын дамжуулагчийг
аянга шууд ниргэх
Аянгын
ниргэлгээс
үүссэн
хэт
хүчдэлийн импульс хоёр чиглэлд
тархахдаа завсар хоорондын зайн

Figure 16 - Direct strike to a phase
conductor with LSA

LSA
Ri
R0

Line surge arrester
Tower footing resistance at closest tower
Tower footing resistance at adjacent towers

Since a surge from a lightning strike
terminating somewhere along a span travel in
two directions, LSA must be at both
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дагуу хаа нэгтээ төгсөх бөгөөд нэвт
цохилтоос
хамгаалахын
тулд
шугамын цэнэг шавхагч нь хоёр бүтэц
дээр байх ёстой. Энэ шалтгаанаар
шугамын цэнэг шавхагчийг дараалсан
бүтцээр суурилуулах нь шууд ниргэлэг
эсвэл экраны эвдрэл үүсгэх нэвт
цохилтоос хамгаалахад үр дүнтэй гэж
үзнэ.
Ялангуяа
фазын
дамжуулагчдыг
гурвалжин
холболтоор
холбосон
шугамд эсвэл газардуулгын нөхцөл
муу үед газардуулсан дамжуулагчийн
оронд шугамын цэнэг шавхагчийг
хэрэглэж мөн болно. Хамгийн дээд
талын
фазыг
нэвт
цохилтоос
“хамгаалах”-ын
тулд
ЦДАШ-ын
газардуулсан дамжуулагчийн оронд
шугамын цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
ба хамгийн дээд талын фаз аянгын
ихэнх ниргэлгийг зогсоох хэсэгт
газардуулсан дамжуулагчтай адил үр
дүнтэй үйлчилдэг. Түгээх шугамд
шууд ниргэлгийн нэвт цохилтгүй
болгохын
тулд
шугамын
цэнэг
шавхагчийг тулгуур/металл тулгуур
бүрд суурилуулах шаардлагатай.
6.2.4.2.3 Газардуулсан дамжуулагч
эсвэл металл тулгуурын бүтцэд
хүрэх ниргэлэг болон тулгуурт
аянга бууснаас үүсэх нэвт цохилт
Шугамын тусгаарлагчдаар дамжих
потенциалыг
өсгөхөд
хүргэдэг,
газардуулсан
дамжуулагч
эсвэл
металл тулгуур дээр төгсөх аянгын
ниргэлгээс үүсдэг эдгээр үйл явц нь
металл тулгуураас фазын дамжуулагч
хүртэл нэвт цохилт үүсгэнэ. Тиймээс

structures to prevent flashover. For this
reason, it may be considered to install LSA at
consecutive structures to be effective at
addressing direct strike or shielding failure
flashovers.

LSA may also be used instead of shielding
wires especially when earthing conditions are
poor or on lines with triangular phase
conductor arrangements. Instead of an
overhead shield wire, the LSA are used to
“protect” the topmost phase from flashover
and effectively acting similar to a shield wire
where the topmost phase intercepts most
lightning strikes. In order to eliminate directstrike flashovers on distribution lines, the LSA
should be installed on every pole/tower.

6.2.4.2.3 Strikes to shield wires or tower
structures, back-flashovers

These events result from a lightning strike
terminating on the shield wire or tower
causing a potential increase across the line
insulators, which causes a flashover from the
tower to the phase conductor to occur.
Therefore, they are named back-flashovers
and they are an important reason for
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ийм үйл явцуудыг тулгуурт аянга
бууснаас үүсэх нэвт цохилт гэж
нэрлэсэн бөгөөд экрантай шугамд
аянгаар өдөөх шугамын тасалдлын
гол шалтгаан болно. Тухайн газрын
газардуулгын нөхцөл нь (хөрсний
эсэргүүцэл болон тулгуурын хөлийн
загвар) тулгуурт аянга бууснаас үүсэх
нэвт цохилтын үзүүлэлтэд үндсэн
нөлөө болдог.
Аянга нь фазын дамжуулагчдыг
ниргэх учраас ЦДАШ-ын газардуулсан
дамжуулагчийг
аянгын
ихэнх
ниргэлгийг
таслахаар
бүтээдэг.
Гүйдлийн ихэнх хэсэг металл тулгуур
болон
тулгуурын
газардуулгаар
дамжин
цэнэгээ
алдах
бөгөөд
харьцангуй бага гүйдэл шугамын
цэнэг шавхагчаар (17 дугаар зураг)
дамжина. Тулгуурт аянга бууснаас
үүсэх нэвт цохилт шугамын цэнэг
шавхагчийн
энергийн
хэмжээг
бууруулах хэдий ч металл тулгуурын
хөлийн эсэргүүцэл илүү ихтэй бол
цэнэг шавхагчийн энергийн механик
хүчийг нэмэгдүүлнэ.

lightning-triggered line outages on shielded
lines. Local earthing conditions (soil
resistivity and footing design) have a major
impact on back flashover performance.

An overhead shield wire is designed to
intercept most lightning strikes that would
otherwise hit the phase conductors. Most of
the current will discharge through the tower
and pole earths, with relatively low current
flowing through the LSA (Figure 17). Backflashover reduces the energy duty on the
LSA, but their energy stress increases with
higher tower footing resistance.
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Түлхүүр
Zsh
Газардуулсан дамжуулагчийн хэт
хүчдэлийн импульсийн бүрэн эсэргүүцэл
Тsh
Газардуулсан дамжуулагчийн хэт
хүчдэлийн импульсийн тархах хугацаа
Zphc Фазын дамжуулагчдын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл
Tphc Фазын дамжуулагчдын хэт хүчдэлийн
импульсийн тархах хугацаа
LSA
Шугамын цэнэг шавхагч
Ri
Хамгийн ойрхон байх металл тулгуур
дахь металл тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл
R0
Зэргэлдээх металл тулгуурууд дахь
металл тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл

Key
Zsh

Surge impedance of shield wires

Тsh

Surge travel time of shield wires

Zphc

Surge impedance of phase conductors

Tphc

Surge travel time of phase conductors

LSA
Ri

Line surge arrester
Tower footing resistance at closest tower

R0

Tower footing resistance at adjacent towers

17 дугаар зураг - Шугамын цэнэг
шавхагчтай (LSA) металл тулгуур
эсвэл газардуулсан дамжуулагчийг
аянга ниргэх
Шугамын цэнэг шавхагчийг бүх фазад
тавих эсвэл зөвхөн газардуулсан
дамжуулагчид харьцах хэлхээний
тодорхойлсон
байршилд
нийцэх

Figure 17 - Strike to a shield wire or tower
with LSA

Outages due to back-flashovers can be
reduced by placing LSA in all phases or only
on the phase(s) with the lowest coupling
factor to the shield wires. For conductors on
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хэмжээгээр заасан байрлалд үүсэх
хүчдэл эсвэл гүйдлийн цахилгаан
соронзон хэмжигдхүүний хамгийн бага
коэффициенттой фазад тавьснаар
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилтоос үүсэх тасалдлыг багасгаж
болно.
Металл
тулгуурын
дамжуулагчдын
хувьд
хэлхээний
тодорхойлсон
байршилд
нийцэх
хэмжээгээр заасан байрлалд үүсэх
хүчдэл эсвэл гүйдлийн цахилгаан
соронзон хэмжигдхүүний хамгийн бага
коэффициент нь ихэнхдээ доод талын
дамжуулагч(ид)ид
хамааралтай
байдаг. Ихэнх тохиолдолд хамгийн
доод талд байрлах фаз нь холбогдсон
хамгийн
бага
хүчдэл
болон
тусгаарлагчийн
хамгийн
өндөр
хүчдэлийн механик хүчинд өртөнө.
Шугамын цэнэг шавхагчийг хамгийн их
механик хүчинд өртөх фазуудад
хэрэглэж болно. Шугамын эдгээр
цэнэг шавхагч нь аянга бууснаас үүсэх
таамагласан нэвт цохилтын үйл явцад
ажиллаж,
газардуулсан
өөр
дамжуулагчийг үр дүнтэй бий болгох
төдийгүй үлдсэн фазуудын хамаарлыг
сайжруулдаг. Ингэж сайжруулсан
хамаарал шугамын цэнэг шавхагчийг
суурилуулаагүй фазуудад нэвт цохилт
үүсэх
магадлалыг
бууруулна.
Дамжуулагчийг
босоо
чиглэлд
угсарсан металл тулгууруудад фаз
бүрд очих тусгаарлагчийн хүчдэлийн
механик хүч металл тулгуурын бүтэц
болон ЦДАШ-ын газардуулгын утасны
(OHGW) хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл эсвэл хөлийн

the tower, lowest coupling factor is normally
associated with the bottom conductor(s). In
many cases, the lowest phase will
experience the lowest coupled voltage and
the highest insulator voltage stress. LSA may
be applied on just the most stressed phases.
These LSA will operate during a prospective
back-flashover event, effectively creating
another earthed conductor and improving the
coupling to the remaining phases. This
increased coupling reduces the probability of
a back-flashover on the phases that have no
LSA installed. In towers with vertical
conductor configuration, insulator voltage
stress on each phase will depend on the
specific parameters of the line such as
footing resistance or surge impedance of
OHGW (overhead ground wire) and tower
structure. Therefore, the phase(s) to apply
LSA may be determined by an analytical
approach.
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эсэргүүцэл зэрэг шугамын онцлог
параметрээс шалтгаална. Тиймээс
шугамын цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
фаз(ууд)ыг
дээрх
хандлагаар
тодорхойлж болно.
Байршил, шугамын цэнэг шавхагчийн
тоо
болон
аль
фаз(ууд)ыг
хамгаалахыг шийдэх үед системийн
судалгааг хийх нь ашигтай байдаг.
Тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл өндөр
байх газруудад хэрэглэх
цэнэг
шавхагчдыг зөвхөн тухайн газруудад
байх загвараар төдийгүй тулгуурын
хөлийн эсэргүүцэл өндөр байх
газруудаас хол орших нэг эсвэл хоёр
загварыг хэрэглэх нь чухал юм. Ингэж
тооцохгүй бол тусгаарлагын механик
хүч шугамын цэнэг шавхагчгүй
зэргэлдээх тулгуур/металл тулгуур
руу дамжина.
Түгээлтийн
трансформаторуудад
байгаа цэнэг шавхагчид түгээх
системийн шугамыг зарим талаар
хамгаална. Эдгээр цэнэг шавхагчийг
шугамын
үзүүлэлтийн
дүгнэлтэд
оруулах шаардлагатай. Шугамын нэвт
цохилтын зэргийг сайжруулахын тулд
шугамын цэнэг шавхагчийг нэмсэн
бол цэнэг шавхагч урьд нь тавиагүй,
газардуулсан саармаг цэгтэй болон
мухар мөн татлагаар бэхэлсэн тулгуур
зэрэг хэвийн тусгаарлагын бат бөх
чанар багатай тулгуурт эхлээд цэнэг
шавхагчийг тавих хэрэгтэй.
Экрантай
дамжуулах
хэлхээтэй
металл тулгуурыг хуваалцан, энэ
тулгуурын доор нь барьсан түгээх
шугамын
нэвт
цохилт
онцгой

System studies may be useful in deciding
location, number of LSA, and which phase(s)
to protect. For applications in high footing
resistance areas, it is important to apply the
arresters not only on structures in those
areas, but as well also one or two structures
away from the high footing resistance areas.
Otherwise the insulation stress will be
transferred to the adjacent pole/tower that is
without LSA.

For distribution systems the existing
distribution transformer arresters will provide
some line protection. These should be
included in the line performance evaluation.
If adding LSA to improve the line flashover
rate, they should be applied first on poles with
an earthed neutral that do not already have
an arrester and poles with lower than normal
insulation strength, such as dead-end and
guyed poles.

A special case is flashovers of an under-built
distribution line that shares a tower with a
shielded transmission circuit. The under-built
distribution conductors are not likely to be
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тохиолдол болно. Тулгуурын доор
барьсан түгээлтийн дамжуулагч нь
ниргэлгэд шууд өртөхгүй. Гэхдээ
түгээх шугам нь тулгуурт аянга
бууснаас үүсэх нэвт цохилтод хамгийн
их өртөмтгий байдаг. Учир нь
түгээлтийн
дамжуулагчдын
хоорондын
холболт
болон
газардуулсан дамжуулагчид хамгийн
хэврэг, түгээх шугамын тусгаарлагын
бат бөх чанар мөн сул байна.
Түгээлтийн дамжуулагч нэгэнт нэвт
цохигдсон
бол
дамжуулалтын
дамжуулагчдын харилцан үйлчлэл
нэмэгдэж, тулгуурт аянга бууснаас
үүсэх
нэвт
цохилт
дамжуулах
хэлхээнд хамаагүй бага
болох
боломжтой. Түгээх хэлхээний аянгын
үзүүлэлтийг тооцсоноор дамжуулах
хэлхээний
аянгын
үзүүлэлтийг
нэмэгдүүлэх
боломжтой.
Түгээх
хэлхээний нөхцөлийг шугамын цэнэг
шавхагчийн
тусламжтайгаар
сайжруулж болно. Шугамын цэнэг
шавхагчийг ихэнхдээ металл тулгуур
бүрд, наад зах нь нэг фазад тавих
хэрэгтэй.
6.2.4.2.4 Шугамын ойр орчмын
газрыг ниргэх
Ойрхон буусан аянгын ниргэлгээс
ЦДАШ-ын фазын дамжуулагчдад
хүчдэл өдөөх нэвт цохилт үүсэж
болно. Үүссэн хэт хүчдэл 300 кВ-оос
хэтрэх нь ховор байдаг. Дамжуулах
шугамын
тусгаарлагын
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх
хүчдэл
ерөнхийдөө 300 кВ-оос дээш байх
учраас энэ нь түгээх шугамын хувьд

struck directly. However, the distribution line
is most vulnerable to back flashovers,
because the coupling between distribution
conductors and shield wires is the weakest.
The insulation strength on the distribution line
is also weaker. Once a distribution conductor
flashes over, coupling to the transmission
conductors will increase and make a back
flashover less likely on the transmission
circuit. The transmission circuit’s lightning
performance may improve at the expense of
the
distribution
circuit’s
lightning
performance. The situation can be remedied
with LSA on the distribution circuit. Usually
LSA are needed at every tower, in at least
one phase.

6.2.4.2.4 Strikes to earth in the vicinity of
the line
Flashovers can result from nearby lightning
strikes inducing voltages on phase
conductors of an overhead line. The induced
overvoltages rarely exceed 300 kV. This is a
concern mainly for distribution lines as the
LIWV is typically above 300 kV for line
insulators of transmission lines. The
flashover occurs from the phase conductor to
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ихэнхдээ анхаарах асуудал юм.
Фазын
дамжуулагчаас
металл
тулгуур/тулгуурын газарт нэвт цохилт
үүсэх бөгөөд 16 дугаар зурагт
харуулсны дагуу гүйдэл гүйнэ.
Үүссэн хүчдэлийн нэвт цохилтод
өртөмтгий байх шугамуудын хувьд
өдөөгдсөн эдгээр хэт хүчдэлийн
нөлөөг бууруулахын тулд шугамын
цэнэг шавхагчийг ихэнхдээ 200 – 400
метр тутмын бүх фазад тавихыг
шаарддаг.
6.2.4.3 Шугамын налуу фронттой
хэт хүчдэлийн үзүүлэлт
6.2.4.3.1 Ерөнхий зүйл
Дамжуулах
шугамуудын
өндөр
хурдтай дахин залгалт нь шугамын
фазын дамжуулагчдад шилжилтийн
долгионууд үүсгэдэг. Шугамд хяналт
тавиагүй бол энэ долгион металл
тулгуурын дагуу нэвт цохилт үүсгэж
болно. Өнөө үеийн 230 кВ-оос дээш
өндөр
хүчдэлийн
бүх
шугамд
магадлалын арга барил хэрэглэхээр
бүтээсэн [7]. Энэ аргыг 362 кВ болон
түүнээс дээш хүчдэлтэй шугамд
ашигладаг тул 245 кВ хүчдэлтэй
шугамд бага хэрэглэнэ. Шугамын энэ
үзүүлэлтийг үнэлэх арга барилыг
таамагласан налуу фронттой хэт
хүчдэлийн хүрээ болон шугамын
тодорхойлсон
тусгаарлагын
түвшнүүдэд үндэслэдэг. 245 кВ-оос
бага хүчдэлтэй шугамын аянгын
үзүүлэлтэд зориулсан тусгаарлагын
шаардлагад арай доод түвшинд
үүссэн бага хэмжээний таслах, залгах

the tower/pole earth and current flow is
according to Figure 16.

For lines, susceptible to induced voltage
flashovers, LSA are usually required on all
phases every 200 meters to 400 meters to
minimize the effects of these induced
overvoltages.

6.2.4.3 Line slow-front overvoltage
performances
6.2.4.3.1
General
High speed reclosing on transmission lines
generates travelling waves on the phase
conductors which may cause flashover to the
tower along the line if not controlled. Today,
virtually all EHV lines are designed using the
probabilistic method [7]. The method is used
at 362 kV and higher but less often at 245 kV.
Their performance assessment methods are
based on expected slow front line
overvoltage profile and specified line
insulation levels. For lines below 245 kV, line
insulation
requirement
for
lightning
performance provides sufficient switching
strength for smaller switching transients
generated at the lower level.
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үйлдлийн хувьд таслах, залгах
хангалттай хүчийг тогтооно.
6.2.4.3.2 Нэвт цохилтын эрсдэл:
Статистик нийцлийн
коэффициентын диаграмм
IEC 60071-2:1996 стандартын 7 дугаар
зурагт хэт хүчдэлийн хуваарилалт
болон цахилгааны бат бөх чанарыг
эдгээр
муруй
бүрийн
цэгээр
тодорхойлж болох арга барилыг авч
үзсэн. Хэт хүчдэлийн хуваарилалтыг
хэт хүчдэл 2%-аар хэтэрч болох
магадлалтай статистик хэт хүчдэлээр
тодорхойлно. Тусгаарлагын бат бөх
чанарын хуваарилалтыг тусгаарлага
тэсвэрлэх
магадлалын
90%-ийг
илэрхийлэх
статистик
тэсвэрлэх
хүчдэлээр тодорхойлдог.
Статистик нийцлийн коэффициент нь
статистик
тэсвэрлэх
хүчдэлийг
статистик хэт хүчдэлд харьцуулсан
харьцаа юм. Нэвт цохилтын эрсдэлийг
Нийцлийн
коэффициентын
диаграммуудтай
харьцуулсан
эрсдэлээс (IEC 60071-2;1996, 8 дугаар
зураг) гаргана. Нэвт цохилтын хурдад
гол хувь нэмэр үзүүлэх хэт хүчдэлийн
бүсэд 2%-ийн сонгосон утгыг оруулсан
бол статистик нийцлийн коэффициент
болон нэвт цохилтын эрсдэлийн
хоорондын
хамаарал
нь
хэт
хүчдэлийн хэлбэрийн өөрчлөлтөөр
маш бага өөрчлөгдөх нь илэрхий юм.
6.2.4.3.3
Таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн
нэвт
цохилтын зэрэг (SSFOR)
Таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн нэвт цохилтын зэргийг

6.2.4.3.2 Risk of flashover: Statistical
coordination factor charts
The IEC 60071-2:1996, Figure 7 method
assumes that distributions of overvoltage and
electric strength can be defined by a point on
each of those curves. The overvoltage
distribution is identified by the statistical
overvoltage, which is the overvoltage having
a 2 % probability of being exceeded. The
insulation strength distribution is identified by
the statistical withstand voltage, which is the
voltage at which the insulation exhibits a 90
% probability of withstand.

The statistical coordination factor is the ratio
of the statistical withstand voltage to the
statistical overvoltage and the risk-offlashover is obtained from the Risk vs.
Coordination Factor charts (IEC 60071-2;
1996, Figure 8). The correlation between the
statistical coordination factor and the risk of
flashover appears to be only slightly affected
by changes in the shape of overvoltages due
to the fact that 2 % value chosen falls in the
overvoltage region which provides the major
contribution to the flashover rate.

6.2.4.3.3 Switching surge flashover rate
(SSFOR)
Statistical switching studies can be combined
with computer numerical processing to
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(SSFOR) тооцоолохын тулд таслах,
залгах
статистик
судалгааг
компьютерийн
тооны
үйлдэлтэй
нэгтгэж болно. Хэрэв шугамын цэнэг
шавхагч суурилуулсан бол энэ цэнэг
шавхагч нөлөөлдөг таслах, залгах
үеийн хяналтын төрлийг хэрэглэсэн
шугамын хэт хүчдэлийн хүрээ болон
хэт хүчдэлийн хуваарилалтыг олоход
оргил болон фазын оргил аргын аль
алиныг хэрэглэх боломжтой. Энэ нь
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлтэй
холбоотой шугамын цэнэг шавхагчийн
гүйдэл, энергийг мөн шалгах энгийн
арга юм.
Таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн нэвт цохилтын (SSFOR)
зэргийг механик хүч-бат бөх чанарын
хамаарлын тоон интеграцийн аргаар
тодорхойлно. Механик хүч эсвэл
таслах, залгах хэт хүчдэлийн (SOV)
хуваарилалтыг Гауссын, Туйлын утга:
Эерэг Гажилт эсвэл Туйлын утга:
Сөрөг Гажилт гэсэн магадлалын
нягтралын гурван функцийн аль
нэгээр тоймлон олж болно. Харин бат
бөх чанарыг зэрэгцээ тусгаарлагын их
тоонд зориулсан бат бөх чанарын
хуваарилалтын
эквивалентаар
тодорхойлно [7].
6.2.4.3.4 Налуу фронттой хэт
хүчдэлээс шугамыг хамгаалахад
зориулсан цэнэг шавхагч
Таслах, залгах хэт хүчдэлийг хянахад
зориулсан
залгах
резисторууд,
удирдлагатай таслах залгах явц,
болон/эсвэл
шугамын
цэнэг
шавхагчийн гэх мэт төрөл бүрийн арга

estimate the switching surge flashover rate
(SSFOR). Both case peak or phase peak
method might be employed to obtain the
overvoltage distribution and the line
overvoltage profile appropriate for the type of
switching control used, particularly the
influence of LSA when present. It is also
customary to monitor the LSA currents and
energies associated with these switching
overvoltages.

The SSFOR is determined by numerical
integration of the stress-strength relationship.
The stress or switching overvoltage (SOV)
distribution can be approximated by one of
the three probability density functions;
Gaussian, Extreme Value: Positive Skew or
Extreme Value: Negative Skew while
strength is defined by an equivalent strength
distribution for large number of parallel
insulation [7].

6.2.4.3.4 Arresters for line slow-front
overvoltage protection
There are various methods of controlling
switching overvoltages, such as closing
resistors, controlled switching, and/or LSA
arresters.
Unlike
lightning
related
applications where arresters may be installed
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байдаг.
Аянгын
хамгаалалтын
хэрэглээнээс ялгаатай нь ийм цэнэг
шавхагчдыг дэс дараалсан бүтцээр
суурилуулж болно. Таслах, залгах хэт
хүчдэлийн импульсийг хянах цэнэг
шавхагчдыг шугамын зөвхөн хоёр
талд суурилуулах шаардлагатай. Мөн
шугамын урт болон тусгаарлагын
таслах, залгах импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэлээс хамаарах шугамын нэг
эсвэл хоёр өөр байршилд цэнэг
шавхагч суурилуулж болно. Ер нь
шугамын цэнэг шавхагчдыг төв цэгт
эсвэл ойролцоогоор шугамын уртын
гуравны нэг болон гуравны хоёрт нэг
эсвэл
хоёр
цэгт
суурилуулж
хэрэглэнэ. Түүнчлэн таслах, залгах
хамгийн өндөр хэт хүчдэл нь шугамын
хүлээн авах төгсгөлийн чиглэлд
шугамын
цэнэг
шавхагчийн
байрлалуудын хоорондын богино
хэсэгт үүсдэг гэсэн онолд суурилсан
тусгаарлагын бат бөх өндөр чанарыг
шугамын
таслах,
залгах
сайн
үзүүлэлтэд хүрэх металл тулгуурын
хувьд авч үзэж болно. Шугамын
төгсгөлд байх цэнэг шавхагчид нь
төгсгөлийн
металл
тулгууруудад
суурилуулсан шугамын цэнэг шавхагч
эсвэл шугамын гаргалгад энгийнээр
угсарсан
дэд
станцын
цэнэг
шавхагчдын аль аль байх боломжтой.
Таслах, залгах хэт хүчдэлийг хянахад
зориулсан шугамын цэнэг шавхагчийг
бүх
фазад
угсарсан
байх
шаардлагатай.
Ийм хэрэглээнд зориулсан шугамын
цэнэг шавхагчийг 245 кВ болон

at consecutive structures, arresters to control
switching surges are only needed at both
ends of the line and possibly one or two other
locations along the line depending on the
SIWV of the line insulation and the length of
the line. Typically, LSAs are applied around
the midpoint or approximately one third and
two thirds of the line length for one or two
point installations, respectively. Also, based
on the knowledge that highest switching
overvoltages occur over short portion of the
line between LSA locations towards the
receiving end of the line, higher insulation
strength might be considered for those
towers to achieve superior line switching
performance. Arresters at the line ends can
be either LSA installed on the last towers or
normally mounted substation arresters at the
line terminal. For switching overvoltage
control, LSA should be installed on all
phases.

LSA for this application are typically used for
system voltages 245 kV and above. The
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түүнээс дээш системийн хүчдэлд
ихэвчлэн
хэрэглэнэ.
Автомат
таслуурын залгах резисторуудтай
харьцуулахад энэ хэрэглээний цэнэг
шавхагчдын давуу тал нь засвар
үйлчилгээ
шаардахгүй,
идэвхгүй
төхөөрөмжүүд байдаг. Эдгээр нь
шугамын дагуух хүчдэлийн хүрээг
илүү сайн хянахаас гадна хүчдэлийн
хэлбэлзлийн нөлөөнд ордоггүй. Их урт
хэмжээтэй шугам болон/эсвэл таслах,
залгах импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
багатай шугамын хувьд хянасан
таслах залгах явцтай шугамын
завсаргүй
цэнэг
шавхагчдыг
хослуулах нь хамгийн дэвшилтэт
шийдлүүдийн
нэг
байж
болно
[15][16][80][81][83][84][85].
6.2.5 Дэд станцын тусгаарлагын
нийцэл: Цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
туршлага
6.2.5.1 Ерөнхий зүйл
Системийн янз бүрийн нөхцөлийн
явцад дэд станц ба шугамын үйл
ажиллагааны шаардлагын аль аль нь
дэд станцын үзүүлэлтэд нөлөөлж
болно. Ерөнхийдөө дэд станцууд
трансформатор, автомат таслуур,
хийн тусгаарлагатай шин зэрэг нөхөн
сэргээгдэхгүй
тусгаарлага
бүхий
үнэтэй хэдэн тоног төхөөрөмжтэй
байдаг. Эдгээр төхөөрөмжийг хэт
хүчдэлээс
хамгаалахдаа
цэнэг
шавхагчийг хэрэглэх нь статистик мөн
чанараар нь орхихоос давуу талтай нь
тодорхой юм.
6.2.5.2 Эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамгаалах, (FFOV)

advantages of using arresters for this
application as compared to using circuitbreaker closing resistors are that they are
passive devices requiring no maintenance,
can provide better control of the voltage
profile along the line, and are not influenced
by harmonics in the voltage. For very long
lines and/or lines with low SIWV, non-gapped
line arresters combined with controlled
switching may be one of the most
advantageous
solutions.
[15][16][80][81][83][84][85].

6.2.5 Substation insulation coordination:
Arrester application practices
6.2.5.1 General
Substation performance can be affected by
both substation and line operating
requirements
during
various
system
conditions. Generally, substations often
contain several expensive equipment with
non-recoverable
insulation
such
as
transformers, circuit breakers and gas
insulated bus where the desired overvoltage
protection employing surge arresters is more
deterministic than statistical in nature.

6.2.5.2
Protection
overvoltages, FFOV

from

fast-front
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6.2.5.2.1 Ерөнхий зүйл
Эгц фронттой хэт хүчдэл ерөнхийдөө
аянгаас үүснэ. Дэд станцыг аянгаас
хамгаалах нь хоёр үндсэн үүрэгтэй
байдаг. Үүнд:
• Дэд станцын тоног төхөөрөмж
болон шинийн үйл ажиллагааг
аянга
шууд
ниргэхээс
сэргийлэхэд
дэд
станцын
экраныг
хэрэглэнэ.
Экран
гэмтэх тохиолдолд
нэмэлт
аюулгүй байдлын арга хэмжээ
болох цэнэг шавхагчийг дэд
станцын
чухал
тоног
төхөөрөмжийн
ойролцоо
тавьснаар
нэмэлт
хамгаалалтаар хангана.
• Сүлжээний дотор үүссэн ирэх
хэт хүчдэлийн импульсээс дэд
станцын тоног төхөөрөмжийг
хамгаалах. Энэ үүрэг нь
шугамын загвар, дэд станцын
хэлбэр
болон
цэнэг
шавхагчдын чухал хэрэглээнд
суурилна. Ирэх хэт хүчдэлийн
импульсийн аюултай байдлыг
шугамын
цахилгааны
тодорхойломжийн
дагуу
титмээр
бууруулсан
дэд
станцаас хамгийн бага зайд
үүссэн аянгын хэт хүчдэлийн
импульсээр тооцоолно.
Дэд
станцад
цэнэг
шавхагч
байрлуулах үндсэн хүчин зүйл нь
шугам болон дэд станцын хаалтын үр
ашигтай байдал юм. Хэдийгээр
холбосон шугамууд нь экрангүй ч дэд
станцад хаалт хийх боломжтой

6.2.5.2.1
General
FFOV are typically generated by lightning.
The protection of a substation from lightning
involves two fundamental tasks:
•

Preventing lightning strikes from
directly terminating on the substation
equipment and the bus work. This is
achieved by providing substation
shielding. As an additional safety in
case of shielding failure, surge
arresters applied near important
substation equipment will provide
additional protection.

•

Protection of substation equipment
from incoming surges caused within
the network. This is based on the line
design, substation configuration and
strategic
application
of
surge
arresters. The severity of an incoming
surge is estimated by a lightning surge
originating at a minimum design
distance from the substation which is
attenuated by corona according to the
line electrical characteristics.

A major factor in locating arresters within a
substation is the effectiveness of line and
substation shielding. It is usually feasible to
provide shielding for the substation even
though the associated lines are unshielded.
Substation shielding reduces the probability
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байдаг. Дэд станцын экран нь их
гүйдэлтэй аянгын ниргэлгийн дүнд дэд
станцын дотор үүсэх огцом өсөлттэй
долгионы
фронт
болон
өндөр
хүчдэлийн магадлалыг бууруулна.
Гэхдээ
ихэнх
ниргэлэгт
шугам
өртөдгийг
хүлээн
зөвшөөрөх
шаардлагатай
бөгөөд
ниргэлэг
шугамын дагуу дэд станц руу шилжих
хэт хүчдэлийн импульсийг үүсгэдэг.
Хэрэв шугамууд экрантай бол дэд
станц руу орох хэт хүчдэлийн импульс
нь экрангүй шугамаас ирэх хэт
хүчдэлийн импульсээс ихэнхдээ хүч
багатай
байна.
Тиймээс
цэнэг
шавхагчийн гүйдлийн бага хэмжээ
цэнэг шавхагчийн ялгаврын хүчдэлийг
багасгаж,
тоног
төхөөрөмжийн
хамгаалалтыг илүү сайжруулна [23].
6.2.5.2.2 Дэд станцын экран
Агаарын тусгаарлагатай хуваарилах
байгууламжийн (AIS) дэд станцын
экранд зориулсан загварын үндэслэл
нь шугамын экраны загвараас бага
зэрэг өөр байдаг. Харин экраны
эвдрэлийн нэвт цохилтын тодорхой
зэрэгт (SFFOR) зориулсан загварын
адилхан зарчим нь дэд станцын
шинүүдэд үр дүнтэй байдаг ч тоног
төхөөрөмжийн өвөрмөц хэсгүүдэд
зориулсан,
экран
эвдрэх
нэвт
цохилтын зэрэгт суурилсан загвар нь
хэцүү болно. Энэ шалтгаанаар болон
бүтцийн энгийн байдлын хувьд дэд
станцын
гүйдлийн
үндэслэлд
суурилсан загварыг хийсэн [3][4][5].
Дэд станцын экраны өөр нэг ялгаа нь
газардуулсан
дамжуулагч
болон

of high voltages and steep wave fronts within
the substation resulting from high-current
lightning strikes. However, it should be
recognized that the majority of strikes will be
to the lines, which will create surges that
travel along the line and into the substation.
If the lines are shielded, the surges entering
the substation are usually less severe than
those from unshielded lines. Consequently,
the magnitude of the arrester current is lower,
resulting in lower arrester residual voltage
and better protection of the equipment [23].

6.2.5.2.2 Substation shielding
The basis of design for air insulated
switchgear (AIS) substation shielding is
somewhat different from that for lines. While
the same concept of designing to a specific
shielding failure flashover rate (SFFOR) is
valid for buses in the substation, the design
based on a SFFOR for specific pieces of
equipment is difficult. For this reason and for
simplicity, the design is approached on a
basis of establishing a design current for the
substation [3][4][5].

Another difference in substation shielding is
that either or both shield wires and masts
192

MNS IEC 60099-5:2020

босоо тулгуурын аль нэгийг эсвэл
хоёуланг нь ашигласан байдаг. Загвар
зохиогч энэ шийдвэрийг гаргана.
Газардуулсан дамжуулагчийг том
хэмжээтэй дэд станцад ерөнхийдөө
ашигладаг бол босоо тулгуурыг нам
хүчдэлийн жижиг хэмжээтэй дэд
станцуудад
ихэнхдээ
хэрэглэнэ.
Гэхдээ газардуулсан дамжуулагчид нь
илүү сайн хамгаалалтаар ихэвчлэн
хангадаг.
6.2.5.2.3 Агаарын тусгаарлагатай
дэд станцууд; Аянгын ниргэлгээс
шугамд
ирэх
хэт
хүчдэлийн
импульс
Шууд ниргэлэг тоног төхөөрөмж рүү
буухыг экранаар хамгаалсан байдаг
тул дэд станцын аянгын үзүүлэлт нь
шугамаас
ирэх
хэт
хүчдэлийн
импульсээс
шалтгаална
[7].
Үзүүлэлтийн нийтлэг горимыг дараах
байдлаар тоймлов. Үүнд:
1) Салгасан автомат таслуурын
хамгаалалтын төрөл болон хэрэгцээг
дүгнэх. Салгасан автомат таслуурын
хамгаалалтын хэрэгцээг нэгдүгээрт
дүгнэж, цэнэг шавхагч хэрэгтэй бол
дэд станцын эхний судалгаанд
оруулах шаардлагатай.
2) Ирэх хэт хүчдэлийн импульсийг
сонгох:
Саатлуудын
хоорондын
дундаж
хугацааны
(MTBF)
найдваржилтын шалгуурт суурилсан
аргачлалыг хэрэглэх хэрэгтэй.
3) Аянгын импульсийг тэсвэрлэх
(LIWVs)
хүчдэлийн
потенциал
утгуудыг сонгох: Энэ хүчдэлийн
потенциал утгууд ихэнхдээ системийн

may be used, the decision being that of the
designer. Shield wires are generally used for
large-area substations, whereas masts are in
normal use for low voltage, small-area
substations. Shield wires usually provide
better protection.

6.2.5.2.3 AIS substations; Incoming
surges from lightning strikes on lines

Since substations are usually shielded from
direct strikes to substation equipment,
substation lightning performance depends
primarily on the incoming surges from the
lines [7]. The overall procedure is outlined as
follows:
1) Evaluate the need for and type of opened
circuit breaker protection. The need for
opened circuit breaker protection is
evaluated first, since if arresters are needed,
they should be included in the initial study of
the substation.
2) Select the Incoming Surges: The
methodology based on reliability criterion of a
mean time between failures (MTBF) should
be used.
3) Select potential LIWVs: Potential LIWVs
are normally limited between one to three
values based on system voltage or Um,
highest voltage for equipment.
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хүчдэл эсвэл тоног төхөөрөмжийн
хамгийн өндөр Um хүчдэлд үндэслэсэн
нэгээс гурван утгаар хязгаарлагдана.
4)
Хэвийн
болон
тохиолдлын
нөхцөлүүдийг дүгнэх: Хэд хэдэн
шугамтай дэд станцуудад зориулсан
тооцоолоогүй нөхцөлд хэлхээнүүдийн
алдагдлыг оруулж болно. Гэхдээ бүх
шугамаас цөөн шугамтай нөхцөл нь
бага магадлалтай байх бөгөөд lEC
60071-2 стандартын дагуу төлөөлөх
хэт хүчдэлийг тодорхойлохын тулд
шугамын тоог холбогдсон хоёр хүртэл
шугамаар нэмэгдүүлнэ.
5) Цэнэг шавхагчийн төрөл, цэнэг
шавхагчдын урьдчилсан байрлал,
зэрэглэлийг сонгох: Цэнэг шавхагчдыг
трансформаторын
гаргалгад,
боломжтой бол шугамаас дэд станц
руу орох оролтод ихэвчлэн тавина.
6) IEC 60071-1 стандартыг мөрдөнө.
Экрантай
шугамаас
ирэх
хэт
хүчдэлийн импульс нь экрангүй
шугамаас ирэх импульсээс далайц
болон эгц босоо байдлаараа ихэвчлэн
бага байдаг. Энэ нь ихэнх тохиолдолд
цэнэг шавхагчид болон хамгаалах
тусгаарлагын хооронд зарим заагийг
бий болгоно. Нэг экрантай, оролтын
ЦДАШ-д цэнэг шавхагчдын нэг
бүрдлийг нэг цэгт байрлуулж болно.
Энэ нь бүх тоног төхөөрөмжийг
хамгаалалтаар
хангах
хэдий
ч
эрсдэлд өртөх гол элемент болох
трансформаторт
илүү
анхаарал
хандуулах шаардлагатай.
Дэд станцын оролтод ирэх хэт
хүчдэлийн
импульсийн
хэмжээ,

4) Evaluate Normal and Contingency
Conditions: For substations with several
lines, a typical contingency may include loss
of circuits. However, conditions with less than
all lines have low probability and, according
to lEC 60071-2, the number of lines is
maximised to two connected lines in order to
determine the representative overvoltage.

5) Select Arrester Type, Rating and
Preliminary Location of Arresters: Typically,
arresters are employed at the transformer
terminal and possibly at the substation
entrance of lines.
6) Follow lEC 60071-1.
Incoming surges from shielded lines are
usually lower in amplitude and steepness
than from unshielded lines. In many cases,
this will permit some separation between the
arresters and the insulation to be protected.
With a single shielded incoming overhead
line, one set of arresters may be located at a
point that provides protection to all equipment
but preference should be given to the
transformer since this is the key item at risk.

The method to estimate the magnitude and
shape (steepness) and tail time constant of
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хэлбэр (эгц босоо байдал) болон
сүүлний
хугацааны
тогтмолыг
тооцоолох арга нь дараах хүчин
зүйлсэд суурилна. Үүнд:
• дэд станц болон ниргэлэг
төгсөх цэгийн хоорондын зай,
• ниргэлгийн гүйдлийн хэмжээ,
• эхлэх тохиолдол – экраны
эвдрэл эсвэл буцах цахилалт.
Дэд станцад ирэх хэт хүчдэлийн
импульсийн тоо нь эргээд тухайн зай,
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилтын зэрэг (BFOR) болон экраны
саатлын зэргийн (SFR) функц болно.
Ниргэлгийн гүйдэл болон (BFOR)
/(SFR) нь статистик хэмжигдэхүүн бол
хэт хүчдэлийн импульсийн хэмжээ,
хэлбэр нь тохиолдлын үйл явц юм.
Энэ хэмжээ, хэлбэрийг магадлалын
онолын нэр томьёогоор ойлгох ёстой.
Тиймээс
ирэх
хэт
хүчдэлийн
импульсийг
статистик
гэж
авч
үзсэнээр
ирэх
хэт
хүчдэлийн
импульсийн
хэмжээ,
хэлбэрийн
ойлголтыг тодорхой эгц босоо байдал,
хэмжээтэй тэнцүү эсвэл хэтэрсэн, нэг
жилд тохиолдох хэт хүчдэлийн
импульсийн тооны загварын зэрэгт
үндэслэж болно.
Хэт хүчдэлийн импульсийн тооны
урвуу утга нь буцах хугацаа эсвэл жил/
хэт хүчдэлийн импульсийн нэгжтэй,
хэт
хүчдэлийн
импульсүүдийн
хоорондын дундаж хугацаа болох юм.
Хэт хүчдэлийн импульсийн аюултай
байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд жишээ
нь, 400 жилд нэг удаа тохиолдоно гэж
авч үзээд хэт хүчдэлийн импульсийн

the surge that arrives at the entrance of the
substation is based on:

•

the distance between the substation
and the strike-terminating point,
• the magnitude of the strike current
• the initiating event - shielding failure or
back flash.
In turn, the number of surges that arrive at the
substation is a function of this distance and
the back flashover rate (BFOR) and shielding
failure rate (SFR). Since the strike current
and the BFOR/SFR are statistical quantities,
the magnitude and shape of the surge is a
random event and must be considered in
probabilistic terms. Thus the incoming surge
is statistical, which leads to the concept that
the magnitude and shape of the incoming
surge may be based on a design rate of the
number of surges per year that equal or
exceed a specific steepness and magnitude.

The reciprocal of the number of surges is the
return period or mean time between surges in
units of years/surge. That is, a surge may be
selected so that the probability that its
severity is exceeded is, for example once in
400 years. If this 400 year surge produces the
voltages within the substation that just
exceed the insulation strength, the mean time
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магадлалыг сонгох боломжтой. Хэрэв
энэ 400 жилд хэт хүчдэлийн импульс
дэд
станцад
хүчдэл
үүсгэвэл
тусгаарлагын бат бөх чанараас
дөнгөж хэтэрнэ. Тоног төхөөрөмжийн
саатлуудын
хоорондын
дундаж
хугацаа (MTBF) 400 жил байна.
Олон шугамтай дэд станцын хувьд
нөхцөл байдал илүү төвөгтэй болно.
Учир нь шугам бүр дэд станцад янз
бүрийн тооны хэт хүчдэлийн импульс
авчирч
болно.
Дэд
станцын
трансформатор,
трансформаторын
шин дээрх бүх тоног төхөөрөмжийн
хувьд
нэвтрэх
хэт
хүчдэлийн
импульсийн нийт тоо бүх шугамын
нийлбэр болно. Гэхдээ бусад шин
дээрх тоног төхөөрөмжийн хувьд энэ
нийт тоог нэг шугам дээр суурилуулах
хэдий ч шинд хамгийн хүчтэй
хүчдэлийг үүсгэнэ.
6.2.5.2.4
Дараалсан
ниргэлэг
(таслуурыг унтраасан нөхцөл)
Дараалсан ниргэлгүүд нь шугамын
автомат таслуур, төгсгөлийн тоног
төхөөрөмжид
анхаарах
асуудал
болдог.
Ялангуяа
экрангүй
шугамуудын хувьд дараалсан бүх
ниргэлэг нэвт цохилтын хязгаараас
хэтрэх өндөр магадлалтай байна.
Гэмтлийг
зассаны
дараа
таслууруудыг 500 миллисекундээс
илүү урт хугацаанд салгаатай үлдээж
болно. Мөн эхний ниргэлгийн дараа
ихэнхдээ
30-300
миллисекундын
хооронд
тохиолдох
дараалсан
ниргэлгийн хэт хүчдэлийн импульсийн

between failures of the equipment (MTBF) is
400 years.

For multi-line substations, the situation is
more complex, since each line may bring a
different number of surges into the
substation. For substation transformers and
all equipment on the transformer bus, the
total number of surges encountered is the
sum of all lines. For equipment on other
buses, however, it is based on the single line
since it produces the most severe voltage on
the bus.

6.2.5.2.4 Subsequent strikes (open
breaker conditions)
Subsequent strikes are concerns for line
circuit breakers and terminal equipment,
especially for unshielded lines as all
subsequent strikes will have a high
probability off flashover. Following fault
clearing, breakers may be open longer than
500 ms and line terminal equipment can be
exposed to surges from subsequent strikes
which occur typically between 30 to 300 ms
after the initial strike.
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нөлөөнд шугамын төгсгөлийн тоног
төхөөрөмжийг ил орхиж болно.
Нам хүчдэлийн системийн таслуурууд
ийм ниргэлэгт өртөмтгий бөгөөд
таслуурууд асуудалтай бол хамгаалах
хэрэгтэй. Харин нам хүчдэлээс дээш
хүчдэлийн
системийн
таслуурт
хамгаалалт шаардахгүй. Учир нь
эдгээр таслуур эгц фронттой, их
хэмжээтэй хэт хүчдэлийг тэсвэрлэх
загвартай
байдаг.
Таслуурын
шугамын
талд
цэнэг
шавхагч
суурилуулж, хамгаалалтыг ихэнхдээ
бүрдүүлнэ [6].
6.2.5.2.5 Кабелийн холболт
Агаарын тусгаарлагатай дэд станцад
тоног төхөөрөмжийг кабелийн богино
хэсгүүдээр холбосон үед цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
хүрэлцээтэй хязгаараар хангахад
хамаарах бэрхшээл үүсэж болно.
Кабель болон шугам хоорондын
эсэргүүцлийн харьцаа бага байх тул
ЦДАШ-д үүссэн аянгын хэт хүчдэлийн
импульсийн багахан хэсэг эхлээд
кабелийн шугамд дамжина. Кабель
дотор үүссэн шилжилтийн долгион 1
км-ээс
урт
кабельд
бодит
эсэргүүцлийн алдагдлаар буурах
магадлалтай. Учир нь дамжсан хэт
хүчдэлийн импульс кабель дотор
нааш цааш шилжинэ. Харин 1 км-ээс
богино кабелийн хувьд хангалтгүй
бууралт, олон тооны ойлтын улмаас
кабелийн гаргалгуудад хүчдэл өсөх
магадлалтай. Тиймээс ЦДАШ ба
төхөөрөмжийн кабелийн гаргалга
хоорондын богино кабелийн хэсэгт

Breakers on lower voltage systems are prone
to this event and should be protected if there
are problems, while those on higher voltage
systems may not require protection, since
they are designed to withstand high fast-front
overvoltages. Typically, protection comprises
installation of arresters on the line side of the
breaker [6].

6.2.5.2.5 Cable connections
When short sections of cables are used to
connect equipment into AIS substations,
complications can arise regarding the
provision of adequate protective margins by
surge arresters.
Only a fraction of the lightning surges
generated on the overhead line are initially
transmitted into the cable due to the low
impedance ratio between the cable and line.
For cables longer than 1 km, the travelling
wave established within the cable is expected
to be damped by natural resistance losses as
the transmitted surge travels back and forth
within the cable. For cables shorter than 1
km, however, there are possibilities for a
voltage build-up at the cable terminals due to
multiple reflections and insufficient damping.
Consequently, for short cable lengths
between overhead line-cable terminal to
apparatus, surge arrester protection may be
required at both ends. This is more of an
issue for lower voltage systems.
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цэнэг шавхагчийн хамгаалалтыг хоёр
төгсгөлд тавихыг шаардаж болно. Энэ
нь нам хүчдэлийн системд илүү их
асуудал болдог.
Тоног
төхөөрөмжийн
хоорондын
богино
кабелийн
хэсэгт
цэнэг
шавхагчид нь тоног төхөөрөмж
төдийгүй кабелийг хамгаална.
Цэнэг
шавхагчдыг
кабелийн
төгсгөлийн дэргэд шууд байрлуулах
хэрэгтэй. Холболтын утаснууд аль
болох
богино
байвал
зохино.
Кабелийн бүрээсийг газардуулсан бол
цэнэг
шавхагчийн
газардуулгын
холболтыг кабелийн бүрээсэнд аль
болох
богино
утсаар
холбох
шаардлагатай.
Кабелийн холболттой дэд станцууд нь
ил байрлах, адил хэмжээтэй дэд
станцуудаас илүү сайн хамгаалагдсан
байдаг.
Хэрэв
тусгаарлагын
нийцлийн
нарийвчилсан
судалгаа
хийх
боломжгүй бол цэнэг шавхагчдыг арай
богино кабелийн хэсгүүдийн хоёр
төгсгөлд,
илүү
урт
хэмжээтэй
кабелийн
хувьд
ЦДАШ-кабелийн
гаргалгад тавихыг зөвлөнө.
6.2.5.2.6
Хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах байгууламжийн дэд
станцын
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалт
6.2.5.2.6.1 Ерөнхий зүйл
Таслах, залгах янз бүрийн нөхцөлийн
хувьд огцом өсөлтийн фронттой
долгион үүсэх
боломжтой хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжийн дэд станц (GIS)

For short cable lengths between apparatus,
the arresters that protect the apparatus is
also protecting the cable.
The arresters are to be placed directly next to
the cable ends. The connecting leads should
be as short as possible. If the cable sheath is
earthed the earth connection of the arrester
has to be connected with as short lead as
possible to the cable sheath.

On the whole, cable-connected substations
are for the same dimensions better protected
than open-air substations.
If detailed insulation coordination studies are
not available, it is recommended to put
arresters at both ends for shorter cable
lengths and at the overhead line-cable
terminal for longer cables.

6.2.5.2.6 Arrester protection of gas
insulated switchgear (GIS) substations

6.2.5.2.6.1 General
Because of the complexity of a GIS
substation in which steep front surges can be
created for various switching condition it is
recommended that the substation is studied
using an electromagnetic transient program.
Flashovers are not accepted in GIS due to
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төвөгтэй байдаг учраас цахилгаан
соронзон
шилжилтийн
программ
хэрэглэн дэд станцад судалгаа
хийхийг зөвлөдөг. Байнгын эвдрэл
гарах магадлал их өндөр учраас хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжид
нэвт
цохилтыг
зөвшөөрөхгүй.
Агаарын тусгаарлагатай (AIS) дэд
станцаас ялгаатай нь элегазын хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжид
эвдрэл
нөхөн
засагдана
гэж
энгийнээр
үзэж
болохгүй, дараа нь шалгасан байна.
Тиймээс нэвт цохилтоос үүсэх аюулыг
боломжтой үед нь арилгах хэрэгтэй.
Хийн тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжийн шугамын оролтод
цэнэг
шавхагчийг
суурилуулахыг
ихэнхдээ
шаардана.
Хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжид хүчдэл өгөхөөс өмнө
шалгах шаардлагатай.
6.2.5.2.6.2
Эгц
фронттой
хэт
хүчдэлээс хамгаалах
Элегазын хий нь эгц фронттой болон
маш эгц фронттой шилжилтийн үйл
явцуудад хүргэж болох диэлектрикийн
эвдрэлд агаараас илүү хурдан
хугацаанд хүргэж болно.
Ил байрлах дэд станцад зориулсан
ерөнхий
томьёо
хэрэглэх
нь
уламжлалт тооцоонд хүргэнэ. Аянгын
импульсийг тэсвэрлэх хүчдэлийн хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжид нийцэх нийцэл эсвэл
хамгаалалтын
хүрээг
ажиглах
механик
хүчийг
тогтооход

that the possibility of permanent damage is
much higher.

Unlike AIS, a breakdown in the GIS of SF6
cannot be simply regarded as self-restoring
and subsequently inspected, therefore the
threat from flashovers needs to be eliminated
where possible. As a general rule, surge
arresters should be installed at the line
entrance to the GIS. The voltage should be
controlled before it enters the GIS.

6.2.5.2.6.2 Protection from fast-front
overvoltages
SF6 will initiate faster dielectric breakdown
than that of air, leading to fast-front and very
fast- front transients.

The use of the general formula for the openair substation results in conservative
estimates. Computer models are really
necessary to establish the stresses seen in
the GIS coordination lightning impulse
withstand voltage or of the protective range,
however as a rough guide a reduction of the
constant A to half the value shown in Table 3
can be considered.
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компьютерийн
загвар
үнэхээр
шаардлагатай ч 3 дугаар хүснэгтэд
харуулсан А тогтмолыг хагас утга
хүртэл нь багасгахыг энгийн аргачлал
шиг авч үзэж болно.
Шугамын
оролт
хүртэл
цэнэг
шавхагчдыг тусгаарлах зай хэтэрхий
хол эсвэл шугамын оролтын цэнэг
шавхагчдыг
салгасан
нөхцөлд
трансформаторт их хэмжээний хэт
хүчдэл
үүсэж
магадгүй
үед
трансформаторт
нэмэлт
цэнэг
шавхагч тавих шаардлага гарч
магадгүй.
Хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах байгууламжийн дотор
талд
тохиромжтой
байршилд
суурилуулсан цэнэг шавхагч мөн хийн
тусгаарлагатай
өргөтгөсөн
хуваарилах
байгууламжид
хэрэгцээтэй байж болно.
Шугамын
оролтыг
хангалттай
хамгаалалтаар хангах (АIS) станцын
цэнэг шавхагчдыг энд хэрэглэх
боломжгүй үед (GIS) станцын дотор
талд шугамын оролтын цэнэг шавхагч
суурилуулах нь эгц фронттой хэт
хүчдэлээс хамгаалах илүү сайн
хамгаалалт болж магадгүй. Энэ нь
цэнэг
шавхагчийн
гадаа
байх
утаснуудын нөлөөг арилгана. Гэхдээ
энэ цэнэг шавхагч гадаа байрлуулах
цэнэг
шавхагчаас
илүү
үнэтэй
төдийгүй нэмэлт цэнэг шавхагч илүүц
байж болно. Энэ шийдэл нь эдийн
засгийн хувьд илүү хэмнэлттэй байна.
(GIS) станцын дотор талд нэмэлт
цэнэг
шавхагч
байрлуулах
шаардлагатай гэж хамгаалалтын

Additional surge arresters at the transformers
may be necessary, either when the
separation distances to the line entrance
arresters are too long, or when high
overvoltages at the transformer are expected
during conditions when the line entrance
arresters are disconnected. Arresters
installed at suitable locations inside the GIS
may also be necessary for extended GIS.

Where it is impossible to use AIS arresters to
provide adequate line entry protection, better
fast-front overvoltage protection may be
achieved by installation of the line entrance
arrester inside the GIS. This eliminates the
effects of the outdoor arrester leads.
Although this arrester would be more
expensive than an outdoor arrester,
additional arresters may be superfluous and
this may be the more economical solution.

When the protective ranges indicate that
additional arresters should be installed within
the GIS, the approximation formula should
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хүрээнд заасан бол ойролцоо утгын
томьёо хэрэглэх хэрэггүй, харин
шилжилтийн долгионы тооцоо хийхийг
шаардана.
6.2.5.2.6.3 Маш эгц фронттой хэт
хүчдэлээс хамгаалах
Жишээ нь, салгуурыг таслах, залгахад
үүсэх хэт хүчдэл маш өндөр давтамж,
бага
далайцтай
учраас
хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжийн дотор талд үүссэн
маш эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамгаалах
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалт
ихэнхдээ
боломжгүй
байдаг.
Хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжийн
дэд
станцын монтаж, тоног төхөөрөмжийн
загварыг
сайжруулах
нь
дээрх
эрсдэлүүдийг бууруулах боломжтой
арга юм [82].
6.2.5.3
Налуу
фронттой
хэт
хүчдэлээс
хамгаалах
(таслах,
залгах үеийн)
6.2.5.3.1 Дэд станцын үндсэн
таслах, залгах үйлдэл
Налуу фронттой хэт хүчдэл таслах,
залгах үйлдэлаас ерөнхийдөө үүсдэг.
Дэд
станцын
хэт
хүчдэлийн
тусгаарлагын нийцлийн аргыг IEC
60071-2 стандартад тайлбарласан.
Шугамд
зориулсан
тусгаарлагын
нийцлийн
аргыг
шугамуудад
хэрэглэхэд адилхан боловч хэд хэдэн
чухал ялгаа гарна [7]. Үүнд:
дэд
станц
болон
шугамын
тусгаарлагыг нийцүүлсэн байх ёстой,
- зэрэгцээ тусгаарлагчдын тоо ЦДАШуудын тоотой харьцуулахад бага байх,

not be used, but travelling wave calculations
should be performed.
6.2.5.2.6.3 Protection from very fast-front
overvoltages
Surge arrester protection from very-fast-front
overvoltages generated within GIS, for
example by switching of disconnectors, is
usually not possible due to the very high
frequencies and low amplitudes involved.
Improvements
in
GIS
substation
arrangement and equipment design are
possible means to reduce such risks [82].

6.2.5.3
Protection
from
overvoltages (switching)

slow-front

6.2.5.3.1 Basic substation switching
Slow-front
overvoltages
are
typically
generated by switching operations. A
substation
overvoltage
insulation
coordination method is described in lEC
60071-2. While the application of insulation
coordination method is similar to that for
lines, there are significant differences [7]:

- substation insulation and line insulation
must be coordinated
- number of insulators in parallel are small
compared to overhead lines
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- хүчдэлийн Es/Er хүрээ 1,0-тэй тэнцүү
байх (Es: илгээх төгсгөл, Er: хүлээн
авах төгсгөл)
- дэд станцын тоног төхөөрөмж
ялгаатай
диэлектрик
бат
бөх
чанаруудтай байх,
- дэд станцын тусгаарлагын бат бөх
чанарыг
аппарат
хэрэгслийн
(трансформатор) аянгын импульсийг
тэсвэрлэх хүчдэл эсвэл агаарын
(клиренс) зайн (шин) аюултай нэвт
цохилтоор тодорхойлсон,
- дэд станцад зориулсан таслах,
залгах хэт хүчдэлийн импульсийн нэвт
цохилтын зэргийн загварын утга нь
шугамын загварын утгаас арван
жилийн хугацаагаар бага байж болно.
ОУЦТК-оос системийн хүчдэл бүрийн
таслах, залгах импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэл
(SIWV)
болон
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх
хүчдэлийг
(LIWV) тодорхойлсон.
ОУЦТК-оос зөвлөсөн фаз, газар
хоорондын болон фаз хоорондын
агаарын (клиренс) зайн харьцааг
хүчдэлийн ангиар нэмэгдүүлнэ.
6.2.5.3.2
Дэд
станцын
тоног
төхөөрөмжийн
таслах,
залгах
үйлдэл
Агаарын
(AIS)
болон
хийн
тусгаарлагатай (GIS) дэд станцын
хамгаалалтын хооронд ялгаа байхгүй.
Гэхдээ (AIS) болон (GIS) станцын
тоног төхөөрөмжийг хооронд нь
нийцүүлсэн байх хэрэгтэй.
Шугамыг таслах, залгахаас гадна
конденсатор,
реактор
болон
трансформатор зэрэг өөр төрлийн

- voltage profile Es/Er = 1,0 (Es: sending end,
Er: receiving end)
- substation equipment
dielectric strengths

with

different

- substation insulation strengths are
described
by
LIWV
for
apparatus
(transformers) or CFO for air clearances
(bus)

- design value of the SSFOR for the
substation may be a decade lower than that
of the line. IEC specifies the SIWV and LIWV
for each system voltage.

The ratio of phase-earth and phase-phase
clearances recommended by lEC increases
with voltage class.
6.2.5.3.2 Practical substation equipment
switching
There is no difference between AIS and GIS
protection. However, coordination between
the AIS equipment and the GIS equipment is
needed.

Besides line switching, many other types of
equipment such as capacitors, reactors and
transformers are switched under load and
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олон төхөөрөмжийг ачаалалтай үед
болон гэмтлийн нөхцөлд таслаж,
залгадаг. Салгах таслуурууд (DS)
шинийн хэсгүүдийн тусгаарлагаар
хязгаарлагдах бөгөөд ачаалаагүй
трансформатор,
сэлгэх
залгуур,
автомат таслуурыг ачаалалд ашиглаж
болох ч зөвхөн автомат унтраалгууд
ихэнх гэмтлийг аюулгүй тасалж чадна.
Тоног төхөөрөмжийг таслах, залгах
хэт хүчдэлээс үр дүнтэй хамгаалахад
зориулсан цэнэг шавхагчдыг таслах,
залгах
төхөөрөмжийн
талд
байрлуулах ёстой.
Таслах,
залгах
ачаалал
болон
гэмтлийн үеийн гүйдэл нь таслуураар
дамжсан шилжилтийн сэргэх хүчтэй
хүчдэлийг (TRV) үүсгэж болно. Хэрэв
шилжилтийн сэргэх (TRV) хүчдэл
таслуурын гаргалга эсвэл диэлектрик
нөхөн сэргэх зэрэгтэй харьцуулахад
хэт хурдан эсвэл хэт их хэмжээтэй бол
таслуурууд дахин асаах эсвэл дахин
залгаж чадах эсэх нь нэг эсвэл олон
удаа дахин залгасан шилжилтийн үйл
явцаас шалтгаалж, таслуур болон
/эсвэл хамгаалалтгүй төхөөрөмжид
гэмтэл
үүсгэнэ.
Хэрэв
тоног
төхөөрөмжийг
цэнэг
шавхагчаар
хамгаалсан бол дахин залгах явцад
хэт их энергийг шингээснээр цэнэг
шавхагч эвдэрч болно.
6.2.6
Тусгаарлагын
нийцлийн
судалгаа
6.2.6.1 Ерөнхий зүйл
Тусгаарлагын нийцлийн судалгаа нь
хүссэн нарийвчлалдаа хүрэхийн тулд
хийсэн дүн шинжилгээний гүн гүнзгий

fault conditions. Normally, disconnect
switches (DS) are limited to isolation of bus
sections and possibly unloaded transformers,
circuit switchers and breakers are used for
load, while only circuit breakers can safely
interrupt most faults. For effective equipment
protection from switching overvoltages,
arresters must be located on the equipment
side of the switching device.

Switching load and fault currents can
generate severe transient recovery voltages
(TRV) across the switch. If the TRV is too fast
or too large, relative to the switch thermal or
dielectric recovery rate, switches can reignite or restrike, resulting in switch failure
and/or damages to unprotected equipment
caused by single or multiple restrike
transients. If equipment is protected by
arresters, arrester failure from excessive
energy absorption during restrike is possible.

6.2.6 Insulation coordination studies
6.2.6.1 General
Insulation coordination studies can be
complex depending on the depth of analysis
undertaken to achieve the desired accuracy.
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байдлаас хамаарч төвөгтэй байж
болно. Түүнчлэн системийн саатал
болон/эсвэл
шилжилтийн
үйл
явцуудтай
холбоотой
энэ
дүн
шинжилгээ цахилгаан эрчим хүчний
системийн
судлагдах
үзэгдлийн
төрлөөс хамааран маш бодитой байх
боломжтой.
6.2.6.2 Тооцооллын зааварчилгаа
болон загварын арга барил
Зарим тохиолдлыг судлах нь бусад
тохиолдлыг судлахаас хялбар байх
бөгөөд lEC 60071-2 стандартад
тайлбарласан
шиг
статистикийн
аргуудад суурилсан, ойролцоогоор
тооцох аргачлалын тэгшитгэлүүд
болон
журмуудыг
урьдчилсан
тооцоонд ашиглаж болно. Илүү
төвөгтэй
болон/
эсвэл
бодит
хэрэглээний
хувьд
эдгээр
хялбарчилсан томьёогоор гарсан үр
дүнгүүдийг хэрэглэх нь хэт хуучинсагт
тооцогдоно. Илүү нарийвчлалтай үр
дүн шаардагдсан үед болон/ эсвэл
цэнэг шавхагчийн шугаман бус шинж
чанар болон таслах, залгах үйл
ажиллагааны статистик хуваарилалт
зэрэг чухал үйлдэл ба шилжилтийн
долгионы үзэгдлийг багтаасан шугам
сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн төвөгтэй
шийдэлд шилжилтийн
цахилгаан
соронзон дүн шинжилгээний аргуудыг
хэрэглэсэн компьютерийн загварчлал
хэрэглэх хэрэгтэй.
Компьютерийн үндсэн загварууд нь
хуучинсаг үр дүнгүүдийг бэлтгэдэг
учраас бууралт зэрэг зарим хэцүү
нөлөөг яг таг таамаглах эсвэл загвар

Furthermore, the analysis associated with
system disturbance and/or transients can be
very subjective dependent on the type of
power
system
phenomena
being
investigated.

6.2.6.2 Computation guide and modelling
techniques
Some cases are easier to examine than
others, such that equations and rules of
thumb methods derived from statistical
methods such as those described in lEC
60071-2 can be used for preliminary
estimations. For more complex and/or
practical applications, results provided by
these simplified formulas are considered to
be too conservative. When more accurate
results are desired and/or complex network
and equipment solutions which include
travelling waves and important effects such
as surge arrester non-linear characteristics
and statistical distributions of switch
operations, computer simulations using
electromagnetic transient analysis tools
should be employed.

Basic computer models tend to provide
conservative results, primarily because some
effects such as attenuation are difficult to
accurately predict or model. A technical
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гаргахад хэцүү байдаг. Тусгаарлагын
нийцлийн
судалгааны
зааварчилгаанд зориулсан техникийн
илтгэл нэртэй IEC 60071-4 стандарт
нь аянгын эсвэл таслах, залгах
шилжилтийн үйл явцууд болон түр
зуурын
хэт
хүчдэлийн
дүн
шинжилгээний
ялгаатай
төрөлд
зориулан төлөөлсөн шугам сүлжээ,
тоног
төхөөөрөмжтэй
холбоотой
нарийвчлалын дэлгэрэнгүй байдал,
жишээнүүдийг багтаасан.
Түргэн хугацааны загварчлалын хувьд
цэнэг шавхагчийн яг таг загварууд нь
холбох утаснуудын индукцлэлийн
нөлөө, мөн цэнэг шавхагчийг өөрийг
нь багтаасан байх хэрэгтэй. Түргэн
хугацааны болон удаан хугацааны
загварчлалд зөвлөмж болгосон цэнэг
шавхагчийн загвар гаргах зарим арга
барилыг С хавсралтад тайлбарласан.
6.2.6.3 Судалгааны журам
Цэнэг
шавхагчийн
тохиромжтой
хэрэглээг дахин авч үзэхэд мөрдөх
тусгаарлагын нийцлийн судалгааны
журмыг 18 дугаар зурагт тайлбарлав.
Цэнэг
шавхагчийн
хэрэглээний
шаардагдах
төрөл
болон
байршил(ууд) ерөнхийдөө системийн
үйл
ажиллагааг
судалсан
нөхцөлүүдийн өөрчлөлт болон/ эсвэл
төвөгтэй байдал, мөн үзэгдлийн
тодорхойломжийн үндсэн шинжийг
тооцсон
тоног
төхөөрөмжид
шаардагдах хамгаалалтын хязгаараас
шалтгаална.
Цэнэг
шавхагчийн
хэмжээг ихэнхдээ (гэхдээ үргэлж биш)
аянгын эсвэл таслах, залгах үеийн

report on guidance for insulation coordination
studies, IEC 60071-4 provides details and
examples of the subtleties associated with
the representation of networks and
equipment for various types of analysis;
lightning or switching transients and
temporary
overvoltages.
Also
both
deterministic and statistical methods of
insulation coordination are described in lEC
60071-2.

Accurate arrester models for fast-front
simulations should include the inductive
effects of the connecting leads as well as the
arrester itself. Some arrester modelling
techniques recommended for fast-front and
slow-front simulations are described in Annex
C.

6.2.6.3 Study procedure
Figure
18
describes
an
insulation
coordination study procedure to follow when
reviewing the suitability of a surge arrester
application. In general, the required arrester
application type and their location(s) depend
on the desired equipment protective margins
considering the nature of the phenomena and
the complexity and/or variations of the
system operating conditions being examined.
The dimensioning of surge arresters can be
generally (but not always) evaluated on the
worst case conditions associated with the
lightning or switching protection levels and
the surge arrester energy handling capability
[28].
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хамгаалалтын түвшнүүд болон цэнэг
шавхагчийн
энерги
хадгалах
чадвартай холбоотой хамгийн муу
тохиолдлын
нөхцөлүүдээр
тодорхойлдог.

18 дугаар зураг – Цэнэг шавхагчийн тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд
зориулсан нийтлэг журам
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Figure 18 – Typical procedure for a surge arrester insulation coordination study
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6.3 Цэнэг шавхагчийг сонгох
6.3.1 Ерөнхий зүйл
Шугам
болон
дэд
станцуудын
тусгаарлагын нийцлийн орчин үеийн
хэрэглээнд
цэнэг
шавхагчийг
хамгаалалтын чухал төхөөрөмжөөр
тооцдог. Цэнэг шавхагчийн хамгийн
нийтлэг хэрэглээ нь өндөр хүчдэлийн
дэд
станц,
түгээлтийн
тоног
төхөөрөмжийг эгц ба налуу фронттой
хэт хүчдэлээс хамгаалах явдал юм.
Найдвартай ажиллагаа, системийн
аюулгүй байдлыг хангахын тулд цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшин,
цэнэг шилжүүлэлт болон энерги
хадгалах чадварыг хэт хүчдэлийн
нөхцөлийн бүх хамрах хүрээнд дахин
авч үзэх шаардлагатай. Хоёрдугаарт,
тохирох цэнэг шавхагчийг ашиглалтын
зохистой нөхцөлүүдэд зориулан сонгох
хэрэгтэй.
6.3.2 Цэнэг
шавхагчийг
сонгох
ерөнхий горим
6.3.2.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийг сонгох бүрэн журамд
цахилгааны
төдийгүй
механикийн
шаардлагуудад нийцсэн тохиромжтой
цэнэг шавхагчийн сонголтыг багтаана.
Сонголт хийхдээ эхлээд цахилгааны
үзүүлэлтийг
анхаарахыг
зөвлөдөг
бөгөөд
дараа
нь
механикийн
шаардлагуудыг тооцсоноор дуусгана.
Дэд станцын өндөр хүчдэлийн тоног
төхөөрөмжийг хамгаалахад зориулсан
цэнэг шавхагчийн стандарт сонголтод
19а болон 19b дүгээр зургийн урсгал
диаграммд үзүүлсэн дахин давтагддаг

6.4 Selection of arresters
6.3.1 General
Surge arresters are considered essential
protective device in modern insulation
coordination applications for lines and
substations.
The
most
common
application of surge arresters is to protect
high-voltage substation and distribution
equipment against fast and slow-front
overvoltages. To ensure reliability and
system security, the surge arrester’s
protective level and its charge transfer and
energy handling capabilities shall be
reviewed for the entire spectrum of
overvoltage conditions. Secondly, the
proper surge arrester shall be chosen for
the appropriate service conditions.

6.3.2 General procedure for the
selection of surge arresters
6.3.2.1 General
The complete selection procedure of an
arrester comprises the selection of a
suitable arrester which matches electrical
as well as mechanical requirements. It is
recommended to first make a selection
with respect to electrical performance and
thereafter complete the selection with the
mechanical requirements.
The following iterative procedure, shown
in the flow diagrams of Figure 19a and
Figure 19b, is recommended for the
standard selection of surge arresters for
protection of high-voltage substation
equipment [21][24][26]:
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дараах горимыг зөвлөдөг [21][24][26].
Үүнд:
1) системийн ажлын хамгийн их
хүчдэлээс хамааран цэнэг шавхагчийн
тасралтгүй
ажлын
хүчдэлийг
тодорхойлох;
2) түр зуурын хэт хүчдэлээс хамааран
цэнэг шавхагчийн хэвийн хүчдэлийг
тодорхойлох;
3) цэнэг шавхагчаар гүйх аянгын
цахилалтын таамаглаж буй гүйдлийн
магадлал болон хэмжээг тооцоолох,
дамжуулах
шугамын
цахилалтын
шаардлагуудыг тодорхойлох, цэнэг
шавхагчийн
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэл, их гүйдлийн импульсийн утга,
цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн
зэрэглэл болон дулааны энергийн
зэрэглэлийг сонгох;
4) дээрх шаардлагуудыг хангасан цэнэг
шавхагчийг сонгох;
5) цэнэг шавхагчийн аянгын болон
таслах,
залгах
импульсийн
хамгаалалтын
тодорхойломжуудыг
тодорхойлох;
6) хамгаалах гэж байгаа тоног
төхөөрөмжид цэнэг шавхагчийг аль
болох ойрхон байрлуулах;
7) системийн иж бүрдэл болон налуу
фронттой түгээмэл хэт хүчдэлийг
тооцон үзсэн, хамгаалж буй тоног
төхөөрөмжийн нийцлийн таслах, залгах
импульсийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийг
тодорхойлох;
8) аянгын импульсийн тэсвэрлэх
хүчдэлийн нийцлийг тодорхойлохдоо:
a) цэнэг шавхагчид холбосон
ЦДАШын аянгын үзүүлэлтээр

1) determine the continuous operating
voltage of the arrester with respect to the
highest system operating voltage;
2) determine the rated voltage of the
arrester with respect to the temporary
overvoltages;
3) estimate the magnitudes and probability
of the expected lightning discharge
currents through the arrester, determine
the
transmission
line
discharge
requirements and select the nominal
discharge current, the high current
impulse value and the repetitive charge
transfer rating and the thermal energy
rating of the arrester;
4) select a surge arrester that fulfils the
above requirements;
5) determine the lightning and switching
impulse protection characteristics of the
arrester;
6) locate the arrester as close as possible
to the apparatus to be protected;
7) determine the coordination switching
impulse withstand voltage of the protected
equipment taking into account the
representative slow-front overvoltages
and system layout;

8) determine the coordination lightning
impulse withstand voltage considering:
a) the
representative
impinging
lightning overvoltage surge as
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тодорхойлсон аянгын хэт хүчдэлд
цохигдох төлөөлсөн импульс болон
хамгаалж буй тоног төхөөрөмжийн
саатлын хүлээн зөвшөөрөгдөх зэрэг;
b) дэд станцын байрлал;
c) цэнэг шавхагч болон хамгаалж
буй
тоног
төхөөрөмжийн
хоорондын зай;
9) тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагын
хэвийн
түвшнийг
IEC
60071
стандартаас тодорхойлох;
10)
хэрэв
тоног
төхөөрөмжийн
тусгаарлагын
арай
бага
түвшин
шаардлагатай бол бага хэвийн хүчдэл,
цахилалтын илүү өндөр нэрлэсэн
гүйдэл, цэнэгийн давтагдах шилжилт
эсвэл дулааны энергийн илүү өндөр
зэрэглэл, цэнэг шавхагчийн өөр загвар
эсвэл цэнэг шавхагч болон хамгаалах
зүйлийн хоорондын багасгасан зайг
шалгаж үзэх хэрэгтэй. Арай бага хэвийн
хүчдэлийг сонгохдоо хэтэрхий бага
хэвийн хүчдэл нь цэнэг шавхагчийн
ашиглалтын найдваржилтад нөлөөлж
болохыг
анхааруулсан
байх
шаардлагатай.
11) цахилгааны өгөгдлийг сонгож
дууссаны дараа механикийн өгөгдлийн
сонголтыг хийж эхэлнэ!
12) цэнэг шавхагчийн шаардагдах
тэсвэрлэх хүчдэл болон бохирдлын
түвшнийг анхаарна;
13) цэнэг шавхагчийн урьдчилсан урт
болон гадаргуугийн цахилалтын замын
уртыг сонгоно; 14) тооцоолж буй
гэмтлийн үеийн гүйдэлд хамааралтай
богино залгааны зэрэглэлийг сонгоно.

determined by the lightning
performance of the overhead line
connected to the arrester and the
acceptable failure rate of the
protected equipment;
b) the substation layout;
c) the distance between surge
arrester and protected equipment;
9) determine the rated insulation level of
the equipment from IEC 60071;
10) if a lower rated insulation level of the
equipment is desired, then a lower rated
voltage, a higher nominal discharge
current, a higher repetitive charge transfer
rating or thermal energy rating, a different
arrester design or a reduced distance
between arrester and protected object
should be investigated. Regarding
selection of a lower rated voltage it should
be noted that a too low rated voltage may
affect the service reliability of the arrester.

11) selection of electrical data finished start with mechanical selection!
12) consider the pollution level and
required withstand voltages of the
arrester;
13) make a selection of a creepage
distance and preliminary length of arrester
and flashover distance;
14) select the short-circuit rating with
respect to the expected fault current.

19а дугаар зураг – Цахилгааны өгөгдөлд хамааралтай сонголт хийх
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Figure 19a – Selection with respect to electrical data
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19b дүгээр зураг – Механик өгөгдөлтэй хамааралтай сонголт

19 дүгээр зураг – Цэнэг шавхагчийн стандарт сонголтод зориулсан урсгал
диаграмм
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Figure 19b – Selection with respect to mechanical data

Figure 19 – Flow diagrams for standard selection of surge arrester
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6.3.2.2 Тасралтгүй ажлын Uc хүчдэл 6.3.2.2 Selection of the continuous
болон хэвийн Ur хүчдэлийг сонгох
operating voltage Uc and the rated
voltage Ur
Цэнэг шавхагчийн тасралтгүй ажлын Uc The continuous operating voltage Uc of the
хүчдэлийг тухайн цэнэг шавхагчаар arrester is selected higher than or equal to
дамжих, бодит тасралтгүй ажлын the highest actual continuous operating
хамгийн их хүчдэлээс илүү өндөр эсвэл voltage across the arrester. This is
тэнцүү байхаар сонгоно. Фазаас normally, for phase- earth arresters, equal
газартай харьцах цэнэг шавхагчдын to 1,05 x US/√𝟑 .
хувьд энэ хүчдэл ихэнхдээ 1,05 x US/√3
утгатай тэнцүү байдаг.
ТЗХХ-ийн
боломжит
байдлын To fulfil the requirements on TOV
шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд capability a suitable rated voltage
дараа
нь
тохиромжтой
хэвийн thereafter is selected.
хүчдэлийг сонгоно.
Стандартад
тодорхойлсон
хэвийн The rated voltage as defined in the
хүчдэл нь их гүйдэл эсвэл урт standard is the 10 s power-frequency
хугацааны гүйдлийн импульсийг өгсний voltage used in the operating duty test
дараа үйл ажиллагааны даалгаврын after application of high-current or long
туршилтад 10 секундын турш өгсөн duration current impulses. Rated voltage
чадал-давтамжийн
хүчдэл
байна. is thus a minimum TOV capability for 10 s
Тиймээс хэвийн хүчдэл нь стандартын as per the standard. For other
дагуу 10 секундын турш өгсөн ТЗХХ-ийн combinations of magnitude and duration of
хамгийн
бага
чадвар
юм. TOV the manufacturers give the TOV
Үйлдвэрлэгчид ТЗХХ-ийн хэмжээ болон capability either in factors of the rated
үргэлжлэх хугацааны өөр нэгдлүүдэд voltage Ur, or in factors of the continuous
хэвийн Ur хүчдэлийн коэффициент voltage Uc.
эсвэл тасралтгүй ажлын Uc хүчдэлийн
коэффициентын аль нэгээр ТЗХХ-ийн
боломжит байдлыг тодорхойлдог.
ТЗХХ-ийн боломжит байдалд нөлөөлөх Factors affecting TOV capability are
коэффициентуудад орчны температур, ambient
temperature
and
energy
шингээсэн энерги (түр зуурын хэт absorbed (i.e. the initial temperature of the
хүчдэл өгөхөөс өмнөх резисторын resistor elements prior to the application of
элементүүдийн анхны температур г.м.) TOV) and the applied voltage following the
болон ТЗХХ-ийн дараа өгсөн хүчдэл TOV. Therefore, manufacturers give
орно. Тиймээс үйлдвэрлэгчид ТЗХХ-ийн curves for the TOV capability with and
боломжит байдлын муруйг анхдагч without prior duty.
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даалгавартай болон даалгаваргүйгээр
тодорхойлдог.
ТЗХХ-ийн коэффициентыг илэрхийлэх
хоёр аргыг 20а болон 20b дүгээр
зургийн жишээнд тус тус харуулсан. Энэ
нь
U/Ur
харьцаатай
тэнцүү
rr
коэффициент эсвэл U/Uc харьцаатай
тэнцүү Tc коэффициентын аль нэг нь
байж болно. Эдгээр жишээ нь Uc хүчдэл
нь 0,8 x Ur хүчдэлтэй тэнцүү нэг цэнэг
шавхагчийн
тохиолдол
болохыг
анхаарна уу.

The two ways of expressing the TOV
factor, either in a factor, rr = UlUr, or in a
factor, Tc = UIUC, are illustrated as
examples in Figure 20a and Figure 20b
respectively. Note that the examples in
this case are for the same arrester with a
Uc equal to 0,8 x Ur

20а дугаар зураг – Хэвийн хүчдэлийн Tr = U/Ur коэффициентоор зурсан муруй

Figure 20a – Given as a factor of rated voltage, Tr = U/Ur
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20b дүгээр зураг – Тасралтгүй ажлын хүчдэлийн Tc = U/Uc коэффициентоор зурсан муруй
1 дүгээр тайлбар: Цэнэг шавхагч бүрд үйлдвэрлэгчээс өгсөн ганц муруй байдаг.
2 дугаар тайлбар: 20а болон 20b дүгээр зураг нь Uc = 0.8 x Ur хүчдэлтэй адил цэнэг шавхагчийн муруй
юм.

20 дугаар зураг – Цэнэг шавхагчийн түр зуурын хэт хүчдэлийн (TOV)
боломжит байдлын жишээнүүд

Figure 20b – Given as a factor of continuous operating voltage, Tc = U/Uc
Note 1

Each arrester has unique curves given by the manufacturer.

Note 2

Figures 20a and 20b are for the same arrester with a Uc = 0.8 x Ur.

Figure 20 – Examples of arrester TOV capability
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Хэвийн хүчдэлийн коэффициент шиг
илэрхийлсэн
ТЗХХ-ийн
боломжит
байдалтай цэнэг шавхагчдын хувьд Tr x
Ur хүчдэл нь авч үзсэн хугацааны
туршид цэнэг шавхагчийн гаргалгууд
дээр үүсэж болох ТЗХХ-ээс их эсвэл
тэнцүү байх шаардлагатай.
Тасралтгүй
ажлын
хүчдэлийн
коэффициент шиг илэрхийлсэн ТЗХХийн
боломжит
байдалтай
цэнэг
шавхагчдын хувьд Tc x Uc хүчдэл нь авч
үзсэн
хугацааны
туршид
цэнэг
шавхагчийн гаргалгууд дээр үүсэж
болох ТЗХХ-ээс их эсвэл тэнцүү байх
шаардлагатай.
6.3.2.3 Цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл
болон цэнэг шилжилтийн зэрэглэл
эсвэл
дулааны
энергийн
зэрэглэлийг сонгох
Цахилалтын нэрлэсэн гүйдлийг хоёр
өөр зорилгоор (гэхдээ бие биеэсээ
шалтгаалахгүй биш) тодорхойлдог.
Үүнд: Энэ нь тусгаарлагын нийцэлд
шаардагдах нийцлийн гүйдэл бөгөөд
мөн цэнэг шавхагчийн бусад хоёр
тодорхойломжид
хамаарах
цэнэг
шавхагчийг ангилах гүйдэл болно.
Тусгаарлагын
нийцлийн
хувьд
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл нь чухал
параметр
юм.
Учир
нь
цэнэг
шавхагчийн
аянгын
импульсийн
хамгаалалтын түвшин болох Upl хүчдэл
гүйдлийн тодорхой утгад биш, харин In
гүйдэлд
хамаарна.
Тиймээс
тусгаарлагын нийцлийн процесст Upl
хүчдэлийг хэрэглэх нь системд аянгын
гүйдэл үүсэх таамаглалд суурилдаг.
Жишээ нь, In гүйдлийнхтэй адил 5кА

For arresters with the TOV capability
expressed as factor of the rated voltage Tr
x Ur shall be higher than or equal to the
expected temporary overvoltage at the
arrester terminals for the considered time
duration.
For arresters with the TOV capability
expressed as a factor of the continuous
operating voltage Tc x Uc shall be higher
than or equal to the expected temporary
overvoltage at the arrester terminals for
the considered time duration.

6.3.2.3 Selection of nominal discharge
current and charge transfer rating or
thermal energy rating
The nominal discharge current has two
different (though not independent of each
other) purposes: It is a co-ordination
current necessary for insulation coordination, and it is an arrester classifying
current, to which a couple of other arrester
characteristics are referring.
For insulation co-ordination, the nominal
discharge current is an important
parameter, because the lightning impulse
protection level, Upl, of an arrester is
referring to In rather than to a certain
current value. Using Upl in the insulation
co-ordination process is, therefore, based
on the assumption of typically occurring
lightning currents in the system. Is, for
instance, a value of 5 kA chosen as In, then
Upl is the arrester’s residual voltage related
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утгатай Is гүйдлийг сонговол Upl нь энэ
гүйдэлд хамаарах цэнэг шавхагчийн
ялгаврын хүчдэл болно. Гэхдээ аянгын
гүйдэл 10кА гэх мэтээр ерөнхийдөө
илүү их байвал Upl хүчдэл хэт бага
байхаар тооцогдоно. Учир нь эдгээр
гүйдлийн
үед
цэнэг
шавхагчийн
ялгаврын хүчдэл Upl хүчдэлээс илүү их
байхаар
тусгаарлагын
нийцлийн
горимыг хэтэрхий өөдрөг таамаглалаар
гүйцэтгэх болно. Өөр нэг жишээг
дурдвал: Хэрэв хоёр цэнэг шавхагч
адилхан Upl хүчдэлтэй ч нэг нь 5кА, нөгөө
нь 10кА-тай тэнцүү In гүйдэлтэй бөгөөд
хүчдэл-гүйдлийн
ялгаатай
тодорхойломжтой бол In гүйдлийн илүү
өндөр
утгатай
(хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломж багатай) цэнэг шавхагч
нь In гүйдлийн арай бага утгатай
зэргэлдээ цэнэг шавхагчаас илүү
хүчтэйгээр цахилгааны механик хүчинд
өртөнө.
Түүнчлэн In гүйдлээс хамаагүй их
гүйдлийг цэнэг шавхагч ер нь тэсвэрлэж
чадна гэж тэмдэглэх шаардлагатай.
Жишээ нь, 10кА-тай тэнцүү In гүйдэлтэй
цэнэг шавхагч 20кА гүйдлийн 8/20
импульс эсвэл түүнээс их импульсийг
гэмтлийн ямар ч эрсдэлгүй тэсвэрлэж
чадна. Цэнэг шавхагч нь Upl хүчдэлээс
их Ures хүчдэлтэй нөхцөлд зөвхөн
ялгаврын хүчдэл үүсгэдэг.
Цэнэг шавхагчийг байрлуулсан дэд
станцын урд талын шугамыг шууд
ниргэснээс болон тулгуурт аянга
бууснаас үүсэх нэвт цохилтоос бий
болсон аянгын гүйдэл цахилгаан эрчим
хүчний системийн цэнэг шавхагчдад

to this current. But if the lightning currents
are typically higher, e.g. 10kA, Upl is
being assumed too low, because the
arrester's residual voltage at these
currents is higher than Upl and
the
insulation co-ordination procedure will be
performed
under
too
optimistic
assumptions. Another example: If two
arresters having the same Upl, but one is of
In = 5 kA and the other one of In = 10 kA,
both arresters will have different UIcharacteristics, and the arrester with the
higher In value (i.e. a lower UIcharacteristic) will be energetically
stressed more severely than its neighbor
of the lower In value.

It should also be noted that arresters
normally
can
withstand
currents
significantly higher than In. For instance,
an arrester of In = 10 kA can be stressed
with an 8/20 current impulse of 20 kA or
even more without any risk of damage. It
will just develop a residual voltage Ures >
Upl under this condition.

Arresters in an electrical power system will
be stressed by lightning currents
originating from backflashovers and direct
strikes to the line in front of the substation
where the arrester is located. The current,
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нөлөөлнө. Цэнэг шавхагчийг цэнэггүй
болгох гүйдэл хэд хэдэн параметрээс
шалтгаална. Үүнд:
• Шугамын экраны зэрэг
• Шугамын хэлбэр
• Газардуулсан
дамжуулагчдын
тоо болон байрлал
• Шугамын тусгаарлагын бат бөх
чанар
• Металл тулгуурын газардуулга
• Дэд станц хүртэлх шугамын тоо
• Ил шугамын төгсгөл дээр болон
трансформаторт
байрлуулсан
цэнэг шавхагчийн байрлал тус
тус орно.
Цэнэг шавхагчийг ил шугамын төгсгөл
дээр суурилуулсан гэж төсөөлвөл
шилжилтийн
долгионы
тусгалын
улмаас цэнэг шавхагчийн гүйдэл ямар
утга
хүртэл
нэмэгдэхийг
дараах
томьёогоор ойролцоогоор тооцоолж
болно.
I цэнэг шавхагч = (2 x U ирэх - U pl )/ Z шугамын
(4)
Үүнд:
тулгуурт аянга бууснаас үүсэх нэвт
цохилтын улмаас U ирэх хүчдэлийг 1,2 x
U50эерэг гэж тооцоолох бөгөөд шугамын
тусгаарлагчдын
хэт
хүчдэлтэй
холбоотой экраны эвдрэлийн хувьд 1,2
x U50сөрөг болно [7]. Ирэх хэт хүчдэлийн
импульсийн далайцын эдгээр утга
ихэнх тохиолдолд аюулгүй төлөвт байх
шаардлагатай
ч
ирэх
долгионы
далайцын
илүү
нарийвчилсан
тооцоололд [7] дугаартай нийтлэлийн
аргуудыг зөвлөдөг. Түүнчлэн U50сөрөг
хүчдэл нь U50эерэг хүчдэлээс 1.08 дахин
их гэж авч үздэг [7].

which the arrester will discharge, depends
on several parameters, e.g.:
•
•
•

Degree of shielding of the line
Line geometry
Number and location of shield wires

•

Insulation strength of the line

•
Tower grounding
•
Number of lines to the substation
•
Arrester location at open line end
or at a transformer

Assuming that the arrester is installed at
an open line end the arrester current due
to reflections of traveling waves will
increase to a value that can be roughly
estimated as follows:

I arrester = (2 x U incoming - U pl )/ Z line (4)
where
U incoming due to backflashovers is
estimated to 1,2 x U50positive and for
shielding failure related overvoltages 1,2 x
U50negative of the line insulators [7]. These
values of incoming surge amplitudes
should in most cases be on the safe side
but for a more accurate calculation of the
amplitude of incoming waves the methods
in [7] are recommended. Furthermore, the
U50negative is assumed to be 1.08 times the
U50 positive [7].
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Us хүчдэл 420кВ (урьдчилсан нөхцөл:
тусгаарлагчийн нэвт цохилтын зай 3м,
U50 хүчдэл 1.6 МВ, Z шугамын эсэргүүцэл
350Ом, Upl хүчдэл 800кВ) жишээ:
I цэнэг шавхагч = (2 x U ирэх - U pl )/ Z шугамын
= (3.84 МВ – 800кВ)/ 350 Ом = 8.7кА.
Us хүчдэл 145кВ (урьдчилсан нөхцөл:
тусгаарлагчийн нэвт цохилтын зай 1.5м,
U50 хүчдэл 800кВ, Z шугамын эсэргүүцэл
450 Ом, Upl хүчдэл 250кВ) жишээ:
I цэнэг шавхагч = (2 x U ирэх - U pl )/ Z шугамын
= (1.92 МВ – 250кВ)/ 450 Ом = 3.7кА.
Цэнэг шавхагчаар гүйх гүйдэл дараах
хоёр
шалтгааны
улмаас
дээрх
утгуудаас хэтэрч болно. Үүнд:
1) Трансформаторын урд талд цэнэг
шавхагчийг
суурилуулсан
бөгөөд
трансформаторын
багтаамжийн
эсэргүүцэл нь (4)-р томьёоны дагуу
ойролцоогоор 1.6 [7] коэффициентоор
цэнэг
шавхагчийн
гүйдлийг
нэмэгдүүлнэ.
I цэнэг шавхагч = 1.6 x (2 х U ирэх - U pl )/
Z шугамын (5)
420кВ болон 145кВ хүчдэлийн дээрх
жишээ (5)-р томьёогоор 13.9кА ба 5.9кА
тус тус гарна.
2) Экраны эвдрэл нь ниргэлгийн цэг
дээр нэвт цохилт эсвэл тулгуурт аянга
бууснаас үүсэх нэвт цохилт үүсгэвэл
ниргэлгийн цэгээс ойх тусгалын улмаас
цэнэг шавхагчийн гүйдэл нэмэгдэнэ [7].
Дэд станцын урд талд нэвт цохилт
эсвэл тулгуурт аянга бууснаас үүсэх
нэвт цохилт үүсгэх экраны эвдрэлийг
(4)-р томьёоны дагуу авч үзэхдээ
ниргэлгийн цэгээс дээр тусгалд (5)-р

Example for Us = 420 kV (assumptions:
insulator flashover distance = 3 m, U50 =
1.6 MV, Zline = 350Ω, Upl = 800 kV):
Iarrester = (2 x Uincoming – Upl)/Zline = (3,84 MV
- 800 kV)/350 Ω = 8,7 kA.
Example for Us = 145 kV (assumptions:
insulator flashover distance = 1,5 m, U50 =
800 kV, Zline = 450 Ω, Upl = 250 kV):
Iarrester = (2 x Uincoming – Upl)/Zline = (1.92 MV
- 250 kV)/450 Ω = 3,7 kA.
The current through the arrester can
exceed these values due to two reasons:
1) The arrester is installed in front of a
transformer, and the capacitance of the
transformer will increase the arrester
current with approximately a factor of 1,6
[7] as per formula (4) below.
Iarrester = 1,6 x (2 x U incoming – U pl )/Z line (5)
This will give 13,9 and 5,9 kA for the 420
kV and 145 kV examples above.
2) If the shielding failure causes a
flashover at the struck point or by a
backflashover the arrester current will be
increased due to reflections from the
struck point [7].
Considering a shielding failure causing a
flashover or a backflashover in front of the
substation according to (4) above
reflections from the struck point will result
in an arrester current according to formula
(5):
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томьёоны дагуу цэнэг шавхагчид гүйдэл
үүснэ. Үүнд:
I цэнэг шавхагч = 2 х (N+1) x U ирэх / Z шугамын
x (1-N x Ts/T) – 2 x N U ирэх / Z шугамын (6).
Үүнд:
Ts - цэнэг шавхагч болон ниргэлгийн
цэгийн
хооронд
шилжих
микросекундээр хэмжих хугацаатай
тэнцүү,
T - ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн сүүл
хэсгийн
микросекундээр
хэмжих
хугацааны тогтмолтой тэнцүү: 10
микросекунд...20 микросекунд,
N - ниргэлгийн цэгээс ойх тусгалын
тоотой тэнцүү (N = 0, 1, 2, 3, г.м.)
Хамгийн их гүйдлийг N = Nm = 0,5 х (T/Ts
x (1 -U pl /U ирэх )-1) [7] үед тооцож
болно.
Энэ тохиолдолд гүйдлийн давтамжийн
хүчдэлийг тооцоогүй бөгөөд дэд станц
зөвхөн нэг шугамтай гэж үзсэнийг
анхаарна уу.
Ниргэлгийн цэг дэд станцаас 600 метр
зайтай гэж төсөөлвөл Ts хугацаа 2
микросекунд болно. Дээр жишээ
болгосон
420кВ-ын
хувьд
цэнэг
шавхагчийн гүйдэл 14.9кА, 145кВ-ын
хувьд 8.1кА тус тус болно.
Тиймээс 420кВ-ын жишээнд 10кА-тай
тэнцүү In гүйдэл эсвэл 20кА-тай тэнцүү
In гүйдэл үндэслэлтэй сонголт бөгөөд
145кВ-ын жишээнд 10кА-тай тэнцүү In
гүйдэл хангалттай болох юм.
Эдгээр шийдлээс харахад систем дэх
цэнэг шавхагчийн цахилалтын нэрлэсэн
тохиромжтой гүйдэл шугамын үзүүлэлт
болон шугам экранаар хамгаалсан
эсвэл үгүй, мөн нэвт цохилт үүссэн

Iarrester = 2 x (N+1) x U incoming /Z line x (1-N
x Ts/T) - 2 x N U incoming /Z line
(6)
Where
Ts = travel time between the arrester and
struck point in μs,

T = tail time constant of the incoming surge

in μs, assumed: 10 μs ... 20 μs

N = number of reflections from the
struck point (N = 0, 1, 2, 3, etc.)
Maximum current is obtained for N = Nm =
0,5 х (T/Ts x (1 -U pl /U incoming )-1) [7].
Note that in this case the power frequency
voltage is neglected and only one line is
considered in the substation.
Assuming that the struck point is 600 m
from the substation Ts will become 2 μs,
and for the 420 kV example above the
arrester current will be 14,9 kA and for the
145 kV example 8,1 kA.
Therefore, in the 420 kV example In = 10
kA or In = 20 kA would be a reasonable
choice, and in the 145 kV example In = 10
kA would be sufficient.
From these considerations it is obvious
that the appropriate nominal discharge
current of the arresters in a system
depends on the performance of the line
and on the fact if it is shielded or not, as
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эсвэл үгүй, цэнэг шавхагчийг ил
шугамын
төгсгөлд
эсвэл
трансформаторт
байрлуулснаас
шалтгаалах нь илэрхий болно.
Түгээх шугамуудыг экранаар ихэнхдээ
хамгаалаагүй
байдаг
учир
дамжуулагчдыг
аянга
ниргэх
тохиолдолд гүйдлийн далайц ямар ч
утгатай болох боломжтой (200кА
хүртэл). Тиймээс нэвт цохилтын хүчдэл
ямар утгад хүрэх нь харин шугамын
загвараас
шалтгаална.
Төгс
газардуулсан
хөндлөвчтэй
үед
тусгаарлагчдын нэвт цохилтын хүчдэл
утгатай байна. Жишээ нь, системийн
хүчдэл 24кВ (тусгаарлагдсан саармаг
цэг) бол тусгаарлагчдад (нэвт цохилтын
зайг 230мм гэж үзсэн) 135кВ-той тэнцүү
U50 хүчдэлээр нэвт цохилт үүсэх
магадлалтай. Дэд станцын цэнэг
шавхагчаар гүйх гүйдлийг (1)-р (Z = 450
Ом,U pl = 80кВ) томьёогоор бодвол:
Iцэнэг шавхагч = (2 x Uирэх - U pl )/Z шугамын =
(324кВ – 80кВ)/450 Ом ~ 0,54кА (ил
төгсгөлтэй шугам)
Iцэнэг шавхагч = 1,6 x (2 x Uирэх - U pl )/Z line =
(324кВ-80кВ)/450 Ом ~ 0,87кА (шугамын
төгсгөлд холбогдсон трансформатор)

well as if flashover occurs or not, and on
the location of the arrester, at an open line
end or at a transformer.

Түгээх шугамыг шууд ниргэх нь
ихэнхдээ бүх гурван фазын хооронд
нэвт цохилт үүсгэдэг. Тиймээс бүх
гурван фазын цэнэг шавхагчдад нэвт
цохилт хязгаарлах үүргийг хуваана.
Нөгөө талаас гурван фазын хэт
хүчдэлийн шилжилтийн импульсийн
улмаас хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл 250 Омоос бага байх

Mostly a direct strike to a distribution line
will result in flashovers between all three
phases, and therefore the arresters of all
three phases will share the duty. On the
other hand, the surge impedance will be
lower, in the order of 250 Ω, due to a 3phase travelling surge and thus the total
current will be higher than given above. A
nominal discharge current of In = 2,5 kA is

Distribution lines are typically not shielded,
and so nearly any current amplitude in
case of a lightning strike to the conductors
is possible (up to 200 kA). It depends now
on the design of the line which flashover
voltages are reached. In case of perfectly
earthed cross arms the flashover voltage
of the insulators is relevant. For instance,
in a 24 kV (isolated neutral) system the
insulators (assumed flashover distance
230 mm) might flashover at a voltage of
U50 = 135 kV. The resulting current
through the arrester in a substation will be
according to equation (1) (Z = 450 Ω, U pl =
80 kV):

Iarrester = (2 x Uincoming - U pl )/Z line = (324 kV
- 80kV)/450 Ω ~ 0,54 kA (open ended line)
Iarrester = 1,6 x (2 x Uincoming - U pl )/Z line =
(324kV-80kV)/450Ω
~
0,87
kA
(transformer connected to the line end)
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тул нийт гүйдэл нь дээр дурдсан
жишээний утгаас их байна. Цахилалтын
нэрлэсэн In гүйдэл
2.5кА-тай тэнцүү
байх
энэ
тохиолдолд
хамгийн
тохиромжтой сонголт болох тул “DL”
цэнэг шавхагч тохирно.
Хөндлөвчийг нь газардуулаагүй модон
тулгууртай тохиолдолд дамжуулагчаас
газар руу нэвт цохилт үүснэ. Газар
хүртэл ердийн агаарын (клиренс) зай
5м үед нэвт цохилтын хүчдэл 2МВ –
3МВ хязгаарт хүрнэ. Хүчдэлийн 3МВ
утгыг таамаглахдаа дэд станцын цэнэг
шавхагчаар гүйх гүйдлийг (1) болон (2)р томьёогоор олох бөгөөд мөн 250 Ом
хэт хүчдэлийн импульсийн бүрэн
эсэргүүцэлтэй гурван фазын хэт
хүчдэлийн шилжилтийн импульстэй гэж
төсөөлвөл:
Iцэнэг шавхагч ~ 28 кА (ил төгсгөлтэй шугам)
Iцэнэг шавхагч ~ 46 кA (шугамын төгсгөлд
холбогдсон трансформатор)
Гэхдээ дахиад гурван фаз бүгд
хамрагдах бол фаз тус бүрийн цэнэг
шавхагчдад энэ утгын (хэрэв яг
таарвал) зөвхөн гуравны нэг орчим
утгаар механик хүч үүснэ. Тиймээс
эхний тохиолдолд гүйдэл 10кА утгын
хязгаарт байх бөгөөд In гүйдэл 10кА-тай
тэнцүү (“DH” цэнэг шавхагч) байх нь энэ
тохиолдлын сонголт болно. Бие даасан
цэнэг шавхагчдаар гүйх гүйдэл 10кА20кА байх хоёрдугаар тохиолдолд 10
кA-тай тэнцүү In гүйдэлтэй "DH" цэнэг
шавхагч эсвэл 10 кA-тай тэнцүү In
гүйдэлтэй "SL" цэнэг шавхагчийг тухайн
системд хэр хүртээмжтэй байх талаарх

definitely an appropriate choice in this
case, resulting in a "DL" arrester.

In the case of wooden poles, where the
cross arms are not earthed, a flashover
from conductor to ground will develop. For
a typical clearance of 5 m to ground this
results in a flashover voltage in the range
of 2 MV to 3 MV. Assuming a value of 3
MV, the current through the arrester in a
substation will then be, according to
equation (1) and (2) and further assuming
a 3-phase travelling surge with surge
impedance of 250 Ω:

Iarrester ~ 28 kA (open ended line)
Iarrester ~ 46 kA (transformer connected to
the line end)
But again, as all three phases will be
involved, the arresters of each phase will
be stressed by only about one third of this
value (if exactly matched). Therefore, the
current will typically be in the range of 10
kA in the first case, and In = 10 kA (a "DH"
arrester) would be the choice in this case.
In the second case, where currents
between 10 kA and 20 kA through the
individual arresters may be expected, a
"DH" arrester with In = 10 kA or a "SL"
arrester with In = 10 kA could be chosen,
depending on further information that is
available for the system.
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нэмэлт
мэдээллээс
шалтгаалан
сонгоно.
Системийн өгөгдсөн хэлбэрт зориулсан
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдлийн
үндэслэлтэй утгыг тодорхойлсон бол
гүйдлийн энэ утгыг цэнэг шавхагчийн
цаашдын сонголт хийхэд хэрэглэнэ.
Гүйдлийн энэ утга цэнэг шавхагчийн
ангиллын
параметрийн
функцтэй
байхаас гадна цахилалтын нэрлэсэн In
гүйдэлд үндэслэн цэнэг шавхагчийн
бусад тодорхойломжийг сонгодог.
Шилжих
цэнэг
нь
хамаарах
тодорхойлсон In (IEC 60099-4:2014
стандартын 1 дүгээр хүснэгт) гүйдлээс
их гүйдэлтэй бол илүү их утгатай In
гүйдэлд холбоотой утгыг авч, In
гүйдлийн энэ утгыг сонгох хэрэгтэй.
Цэнэгийн шилжилтийн Qrs зэрэглэл 1,1
Кл-оос их буюу тэнцүү үед ерөнхийдөө
10кА-тай тэнцүү In гүйдлийг сонгох
шаардлагатай.
Гэхдээ хэрэглэгч LIPL цэнэг шавхагчийг
тодорхойлоход жишээ нь, In гүйдлээс
0.5-2 дахин их утгатай, цахилалтын
нэрлэсэн гүйдлээс өөр нийцлийн
гүйдлийг ашиглаж болно. Цахилалтын
нэрлэсэн In гүйдэл бусад тодорхой
зэрэглэлд хамаарах хамаарлыг 2
дугаар хүснэгтэд бичсэн.
Дэд станцын өндөр хүчдэлийн тоног
төхөөрөмжийг
хамгаалах
Цэнэг
шавхагчийн хувьд SL, SM эсвэл SH
тэмдэглэгээтэй
цэнэг
шавхагчдыг
ихэнхдээ хэрэглэдэг. Дунд хүчдэлийн
системд
DL,
DM
эсвэл
DH
тэмдэглэгээтэй
цэнэг
шавхагчийг
үндсэндээ
хэрэглэнэ.
Кабелийн

Once a reasonable value of the nominal
discharge current has been determined for
given system configurations, this current
value is then used for the further selection
of surge arresters. It will there have the
function of an arrester classifying
parameter,
and
other
arrester
characteristics are chosen based on its
nominal discharge current, In.
If it is known that the charge to be
transferred is typically higher than related
to the so determined In (Table 1 of IEC
60099-4:2014) and takes a value that
would be related to the next higher In
value, this In value should be chosen. For
charge transfer ratings of Qrs ≥ 1,1 C,
generally In = 10 kA shall be chosen.

However, the user may still use another
coordination current than the nominal
discharge current for determining the LIPL
of the arrester, such as 0,5 or 2 times In.
Correlations of the nominal discharge
current In with other specific ratings are
given in Table 2.
For surge arresters protecting highvoltage substation equipment typically
arresters with designation SL, SM or SH
are used. In medium voltage systems,
mainly arresters with designation DL, DM
or DH are used. For specific applications
as protection of cables, rotating machines
or capacitor banks arresters with higher
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хамгаалалт, эргэлдэгч машин эсвэл repetitive charge transfer ratings may also
конденсаторын
батарейнууд зэрэг be needed for medium voltage systems.
өвөрмөц хэрэглээ, мөн дунд хүчдэлийн
системүүдэд
цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн өндөр зэрэглэлтэй цэнэг
шавхагчид шаардагдаж болно.
2 дугаар хүснэгт – Цэнэг шавхагчийн ангилал
Цэнэг шавхагчийн
анги
Тэмдэглэгээ
Цахилалтын
нэрлэсэн гүйдэлa
Таслах, залгах
импульсийн
цахилалтын гүйдэлa
Qrs (Кл)

Wth (кЖ/кВ)

SH

Станц
SM

DH

Түгээлт
DM

SL

DL

20кА

10кА

10кА

10кА

5кА

2.5кА

2кА

1кА

0.5кА

-

-

-

2.4-өөс их
буюу
тэнцүү
10-аас их
буюу
тэнцүү
-

1.6-аас их
буюу
тэнцүү
7-оос их
буюу
тэнцүү
-

1.0-ээс их
буюу
тэнцүү
4-өөс их
буюу
тэнцүү
-

0.4-өөс их
буюу
тэнцүү
-

0.2-аас их
буюу
тэнцүү
-

0.1-ээс их
буюу
тэнцүү
-

1.1-ээс их
0.7-оос их
0.45-аас
буюу
буюу
их буюу
тэнцүү
тэнцүү
тэнцүү
ТАЙЛБАР: “Н”, “М” болон “L” гэсэн үсгээр “өндөр”, “дунд” болон “нам” гэсэн хүчин чадлыг тус тус
тэмдэглэсэн.
a Үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчийн хоорондын хэлцлээр өөр гүйдлүүдийг тодорхойлсон байж болно.
Qth (Кл)

Table 2 – Arrester classification
Arrester class
Station
Distribution
Designation
SH
SM
SL
DH
DM
DL
Nominal discharge
currenta
20kA
10kA
10kA
10kA
5kA
2.5kA
Switching impulse
discharge currenta
2 kA
1 kA
0.5 kA
Qrs (C)
≥2.4
≥1.6
≥1.0
≥0.4
≥0.2
≥0.1
Wth (kJ/kV)
≥10
≥7
≥4
Qth (C)
≥1.1
≥0.7
≥0.45
NOTE: Letters “Н”, “М” and “L” in the designation stand for “high”, “medium” and “low” duty, respectively.
a Other currents may be specified upon agreement between manufacturer and user.
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6.3.2.4 Аянгын гүйдэл цахилах үеийн
Цэнэг шавхагчийн цэнэг шилжилт
болон энерги сарнилт
Аянгын ниргэлгээс үүсэх цэнэгийн
ойролцоо тооцоог дэд станцын цэнэг
шавхагчдад зориулан (7)-р томьёогоор
хийж болно [3][4].

6.3.2.4 Surge arrester charge transfer
and energy dissipation during lightning
current discharges
A rough estimation of the charge from
lightning strikes for substation arresters
can be estimated from Formula (7) [3][4]:

(7)
үүнд:
Q – цэнэг. Хэрэв түгээх системүүдийн
дэд станцуудын хоорондын зай бага
байвал гүйдэл хуваагдах учраас цэнэг
хуваагдаж болно.
In – натурал логарифм;
Ures – цэнэг шавхагчаар гүйх аянгын
бодит гүйдлийн ялгаврын хүчдэл
бөгөөд эхний нөхцөл болгож, цэнэг
шавхагчийн Upl хүчдэлийг ашиглаж
болно;
Uf – шугамын тусгаарлагын нэвт
цохилтын сөрөг хүчдэл;
Z – шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл;
N – цэнэг шавхагчид холбосон
шугамуудын тоо (N тоо 1-тэй эсвэл 2той тэнцүү), (IEC 60071-2 стандартад
тайлбарласнаар);
Tl
–
эхний
болон
дараагийн
ниргэлгүүдийг
багтаасан
аянгын
цахилалтын
гүйдлийн
үргэлжлэх
эквивалент хугацаа. Нийтлэг утга нь 3 x
10-4 секунд байдаг.

(7)
where
Q is the charge. If the distances between
substations in distribution systems are
small, the charge can be divided because
of current sharing.
In is the natural logarithm;
Ures is the residual voltage at the actual
lightning current through the arrester, as a
first approach Upl of the arrester can be
used;
Uf is the negative flashover voltage of the
line insulation;
Z is the line surge impedance;
N is the number of lines connected to the
arrester (N=1 or N = 2), (as explained in
IEC 60071-2);
Tl is the equivalent duration of the current
of a lightning flash including first and
subsequent strikes. Typical value 3 x 10-4
s.
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Цэнэг шавхагчийн Ures бодит ялгаврын The energy is obtained by multiplying the
хүчдэлийг цэнэгээр үржүүлж энергийг charge with the actual residual voltage of
олно.
the arrester Ures.
Тайлбар: Илтгэгч зэргээр буурах хэт хүчдэлийн
интеграцаас энэ томьёог гаргасан.

NOTE The formula is derived from an integration of
an exponentially decreasing overvoltage.

IEC 60071-4 стандартад заасан, цэнэг
шавхагчид аянгын энерги сарнихыг
тодорхойлох
компьютерийн
дүн
шинжилгээгээр илүү нарийн утгуудыг
олох боломжтой.
6.3.2.5
Цэнэг
шавхагчийн
хуримтлагдсан цэнэгийн шилжилт
болон шугамыг таслах, залгах үеийн
энерги
Цэнэг шавхагчийг таслах, залгах үед
хуримтлагдсан
цэнэгийн
шилжилт
болон энерги нь хэт хүчдэлийн
импульсийн хэмжээ, долгионы хэлбэр,
системийн бүрэн эсэргүүцэл ба хэлбэр,
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалах
тодорхойломжууд, богино хугацааны
дотор
таслах,
залгах
үйлдлийн
давтамжаас шалтгаална. Эцсийн дүнд
сонгосон цэнэг шавхагч нь үйл
ажиллагааны хамгийн хүнд горимын
туршид
хуримтлагдсан
цэнэгийн
шилжилтээс илүү их цэнэг болон
энергийн хүчин чадлын зэрэглэлтэй
байх шаардлагатай. Төлөөлөх хэт
хүчдэлийг тодорхойлох тусгаарлагын
нийцлийн үе шатанд цэнэг шавхагчид
шаардагдах цэнэгийн шилжилт болон
энергийн ачааллыг олдог. Ихэнх
практик тохиолдолд таслах, залгах
процессын мөн чанар
статистик
шинжтэй, гарган авсан долгионы хэлбэр
нь ерөнхийдөө төвөгтэй, ялангуяа
шугаман бус тодорхойломж ихтэй цэнэг
шавхагчид бүр хэцүү учраас компьютер

Computer analysis according to IEC
60071-4 on lightning energy dissipation
into surge arresters can give more
accurate values.
6.3.2.5 Surge arrester cumulative
charge transfer and energy during line
switching
The arrester switching cumulative charge
transfer and energy are dependent on
surge magnitude, wave shape, system
impedance and configuration, arrester
protective characteristics and frequency of
switching operations within a short time
period. Ultimately, the selected surge
arrester shall have charge and energy
rating capacity greater than the
accumulated charges transferred and
energy during the severest operating duty.
The required surge arrester charge
transfer and energy duty is obtained
during the insulation coordination step
determining
the
representative
overvoltages. In most practical cases,
since nature of switching is statistical and
generated waveforms are typically
complex especially with highly non-linear
characteristics of an arrester, it is
desirable to perform computer simulation
studies. When such studies are
unavailable for line switching, a
conservative estimate can be obtained
from an equation similar to that used for
evaluating arrester line discharge energy
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загварчлалын
судалгаа
хийх
нь
тохиромжтой.
Шугамыг
таслах,
залгахад ийм судалгаа хийх боломжгүй
үед
цэнэг
шавхагчийн
шугамын
цахилалтын
энергийн
ангилал,
боломжуудыг тооцоолоход ашигладаг
томьёотой (Н хавсралтын Н.1 томьёог
үзнэ үү) адил уламжлалт тооцоог хийж
болно.
Цэнэг
шавхагчийн
хялбаршуулсан
хуримтлагдсан цэнэг (8a) болон нийцэх
энергийг (8b) таамаглан гаргана. Энэ нь
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн боломжит хүчдэл хүртэл
бүх
шугам
цэнэглэгдсэн
бөгөөд
шугамаар хоёр удаа шилжих хугацааны
туршид
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
түвшинд
цэнэг
шавхагчаар цэнэгээ алдсан гэсэн
таамаглалд үндэслэнэ [7]. Тиймээс
нарийвчлал нь таамаглаж буй таслах,
залгах үеийн хүчдэлийн хэмжээ,
шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэлтэй таарах цэнэг
шавхагчийн зохистой ялгаврын хүчдэл,
гүйдлийг тодорхойлохоос шалтгаална.
Цэнэг шавхагчийн цэнэг болон энергийн
хоорондын
сонирхолтой
харилцан
хамааралд
үндэслэсэн
шугамын
цахилалтын ойлголтыг ашигладаг учир
нь шугамын цахилалтад хамаарах энэ
үед
цэнэг
шавхагчийн
гүйдэл,
хүчдэлийн аль аль нь бараг тогтмол
байдагт оршино. Тиймээс шугамын
цахилалтын
тохиолдлуудад
хялбарчилсан томьёонууд I хавсралтад
үзүүлсэнтэй
адил
дэлгэрэнгүй
компьютер
загварчлалаар
гарган

classes and capabilities, (see Formula H.1
of Annex H).

The simplified arrester cumulative charge
(8a) and corresponding energy (8b) are
derived based on the assumption that the
entire line is charged to a prospective
switching surge voltage and is discharged
through the arrester at its protective level
during twice the travel time of the line [7].
Therefore, accuracy is dependent on
identifying the appropriate arrester
residual voltage and current which
matches the prospective switching voltage
magnitude and the line surge impedance.

Using the line discharge concept
establishes an interesting relationship
between arrester charge and energy
because during the relevant line discharge
period, both the arrester currents and
voltages
are
practically
constant.
Consequently, for the line discharge
cases, the simplified formulas can provide
similar accuracy as those obtained from
detailed
computer
simulations
as
illustrated in Annex I. This annex also
contains useful formulas for estimating
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авсантай адил нарийвчлалаар хангаж arrester discharge voltages and currents
чадна. Түүнчлэн I хавсралтад таслах, by linearizing the arrester voltage-current
залгах мужид цэнэг шавхагчийн хүчдэл- characteristic in the switching region.
гүйдлийн тодорхойломжийг шугаман
болгох аргаар цэнэг шавхагчийн
цахилалтын хүчдэл болон гүйдлийг
тооцоолоход
хэрэглэх
томьёонууд
байдаг.

(8a)
(8b)

(8a)
(8b)

Ws = Ures x Qs
үүнд:
Urp – таслах, залгах үеийн нийтлэг
хамгийн их хүчдэл;
Ures – шугамын цахилалтын үеийн цэнэг
шавхагчийн ялгаврын хүчдэл;
I – хэт хүчдэлийн импульс гэрлийн
хурдаар тархах хугацаатай шугамын
урт, c (гэрлийн хурд);
Qs – нэг салангид шугамыг таслах,
залгах үед шилжсэн хуримтлагдсан
цэнэг;
Ws – нэг салангид шугамыг таслах,
залгах үед цэнэг шавхагч шингээж,
хуримтлагдсан энерги;
Z – шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл;
с – гэрлийн хурд.

Ws = Ures x Qs
where
Urp is the representative maximum
switching voltage;
Ures is the arrester residual voltage during
the line discharge;
I is the line length with surge travel time at
speed of light, c;

ТАЙЛБАР: Цэнэг шавхагчид шаардагдах
дулааны энергийн Wth зэрэглэл нь Ws энергиэс
хоёр дахин их байдаг.

NOTE The required thermal energy rating of the
arrester, Wth, is two times Ws.

Шугамыг хүчдэлд дахин залгах/ таслах
процесс болон шугамын цахилалт
хоорондын хэвшмэл гол ялгаанууд нь
цэнэг шавхагчийн хүчдэл ба гүйдлийн
долгионы хэлбэр тогтмол биш, хэд
хэдэн цахилалтын тус бүрд ч адилхан

Major characteristic differences between
line re-energization/switching event and
line discharge operations are that arrester
voltage and current waveforms are neither
constant nor similar over each of the
several discharges. Consequently, some

Q s is the cumulative charge transferred
during one single line switching;
W s is the
cumulative energy absorbed
by arrester during one single
line
switching;
Z is the line surge impedance;
c is the speed of light.
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биш байдагт оршино. Цэнэг шавхагчийн
шугамын цахилалтын ангийг тогтоохоор
IEC
60099-4:2009
стандартад
тайлбарласан шиг шугамын урт,
шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бодит бус бүрэн эсэргүүцэл болон
таслах, залгах боломжит хэт хүчдэлийг
цэнэг шавхагчийн зэрэглэлд суурилсан
бол эдгээр нь үүсэх магадлалтай тул
зарим анхааруулга өгөх шаардлагатай.
Бүрэн дүүрэн тайлбарлахын тулд
компьютер
загварчлал
ашигласан
шугамыг хүчдэлд бодитоор залгасан
үед үүссэн цэнэг шавхагчийн цэнэг,
энергийн зарим жишээг шугамын
цахилалтын хялбарчилсан томьёогоор
гарган
авсан
цэнэг,
энергитэй
харьцуулдаг.
6.3.2.6
Налуу
фронттой
хэт
хүчдэлээс хамгаалах
Шугамыг
хүчдэлд
залгах
болон
индукцлэгдсэн,
мөн
багтаамжийн
гүйдлийн таслах, залгах үеийн налуу
фронттой хэт хүчдэлийг хязгаарлахад
(металлын исэлт) цэнэг шавхагч
тохиромжтой байдаг. Гэхдээ газардлага
болон гэмтлийг засах үед үүссэн бага
хэмжээтэй хэт хүчдэлийг хязгаарлахад
(металлын исэлт) цэнэг шавхагч
ерөнхийдөө тохиромжгүй юм.
Налуу фронттой хэт хүчдэлийн хувьд
гүйдлийн импульсийн өсөх хугацааны
нөлөөллийг тооцохгүй байж болно. Мөн
дэд
станцын
доторх
тусгаарлах
нөлөөлийг хэрэгсэхгүй байх боломжтой.
Цэнэг шавхагчийг ихэнхдээ фаз, газрын
хооронд суурилуулдаг бөгөөд бага
түвшний налуу фронттой хэт хүчдэлийг

caution is necessary since possibility of
unrealistic line surge impedances, line
length
and
prospective
switching
overvoltages can occur when they are
based on arrester ratings as prescribed by
the IEC 60099-4:2009 to establish arrester
line discharge classes. For completeness,
some examples of arrester charges and
energies generated during practical line
energization using computer simulations
are compared with those obtained from
simplified line discharge formulas.

6.3.2.6 Protection from slow-front
overvoltages
Metal-oxide surge arresters are suitable
for limiting slow-front overvoltages from
line energization and switching of
inductive and capacitive currents, but are
not generally suitable for limiting the
typically lower magnitude overvoltages
resulting from earth faults and fault
clearing.

The influence of the current front times can
be ignored for slow-front overvoltages.
Furthermore, separation effects within
substations can be neglected.
Surge arresters are usually installed
phase-to-earth and, if metal-oxide
arresters are used to limit slow-front
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хязгаарлахад (металлын исэлт) цэнэг
шавхагч хэрэглэвэл фаз хоорондын хэт
хүчдэл трансформаторын саармаг
горимооос үл хамааран, фаз газрын
хоорондын
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын түвшнээс бараг хоёр
дахин их хэмжээнд хүрнэ. Ихэнхдээ
хоорондоо тэнцүү байдаг фаз, газар
хоорондын хоёр бүрэлдэхүүн хэсгээс
фаз хоорондын хэт хүчдэл бүрдэнэ.
Хэрэв фаз хоорондын хамгаалалтын
арай бага түвшнийг шаардвал фаз
хооронд нэмэлт цэнэг шавхагчид
хэрэгтэй болно.
Таслах, залгах хэт хүчдэлтэй холбоотой
асуудлууд нь:
a) дулааны ноогдсон механик хүчийг
тэсвэрлэх МИ резисторуудын чадвар,

overvoltages to a low level, the phase-tophase overvoltages will reach about twice
the protection level of the arrester phaseto-earth, irrespective of the transformer
neutral treatment. The phase-to-phase
overvoltage will consist of two phase-toearth components that are most frequently
equal to each other. If lower phase-tophase protective levels are required,
additional arresters phase-to-phase are
needed.

The problems with switching overvoltages
are:
a) the ability of the MO resistors to
withstand
the
imposed
thermalmechanical stresses
b) энерги шингээсний дүнд МИ b) the ability of surge arresters to recover
резисторуудад температур өссөний from MO resistors temperature rise
дараа сэргэх цэнэг шавхагчийн чадвар resulting from absorption of energies.
болно.
Хэт
хүчдэлийн
магадлалтай These problems can only be addressed by
үүсгүүрүүдийг хангалттай хэмжээнд adequate identification of likely sources of
тодорхойлох, дулааны тохирох энерги overvoltages and appropriate specification
болон цэнэг дамжуулалтын давтагдах of a surge arrester with a suitable thermal
чадвартай цэнэг шавхагчийн зохистой energy and repetitive charge transfer
техникийн үзүүлэлтээр эдгээр асуудлыг capability.
шийдэж болно.
Таслах, залгах явцтай холбоотой хэт The impact of switching related
хүчдэлийн нөлөө системийн илүү өндөр overvoltages becomes more critical at
хүчдэлүүдэд бүр их асуудалтай байдаг. higher system voltages; therefore,
Тиймээс ийм хэт хүчдэлүүд I шатлалын typically transmission networks are more
шугам
сүлжээтэй
харьцуулахад susceptible to equipment damage from
дамжуулах шугам сүлжээний тоног these overvoltages than compared to
төхөөрөмжид гэмтэл учруулах нь илүү Range I networks. In practice, the effect of
их тохиолдоно. Практикт 245 к В-оос switching overvoltages become important
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дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй (II шатлалын)
системүүдэд таслах, залгах хэт хүчдэл
чухал нөлөө үзүүлдэг.
Эргэлдэгч машинуудыг үл тооцвол I
шатлалын
шугам
сүлжээнд
суурилуулсан
тоног
төхөөрөмж
тусгаарлагын
өндөр
зэрэглэлтэй
байдгаас
налуу
фронттой
хэт
хүчдэлийн хамгаалалт шаардахгүй.
Гэхдээ I шатлалын хүчдэлд реактив
тэгшитгэсэн
тоног
төхөөрөмжийн
нийтлэг хэрэглээ нь цэнэг шавхагчийн
ашиглалт болон налуу фронттой хэт
хүчдэлийн
хамгаалалтын
тухай
мэдээллийг нэмэгдүүлдэг.
Цэнэг шавхагчаар хамгаалсан тоног
төхөөрөмжид байх төлөөлсөн хэт
хүчдэл нь таслах, залгах импульсийн
хамгаалалтын түвшинтэй тэнцүү байна.
Учир нь дамжуулах шугамуудыг үл
тооцвол шилжилтийн долгионы нөлөөг
тооцохгүй бөгөөд тоног төхөөрөмжийн
хүчдэл цэнэг шавхагчийн хүчдэлтэй
тэнцүү байдаг. Фаз хоорондын хэт
хүчдэлийн хувьд энэ хүчдэл нь фаз
хооронд цэнэг шавхагчгүй үеийн утгаас
хоёр дахин их байж болно.
Таслах, залгах хэт хүчдэлийг цэнэг
шавхагчаар хамгаалсан тохиолдолд хэт
хүчдэлийн статистик түгээлтэд их
гажилт
гарна.
Налуу
фронттой
боломжит хэт хүчдэлийн далайцтай
харьцуулахад хамгаалалтын арай бага
түвшинд энэ гажилт илүү ихээр
мэдэгдэнэ.
Эдгээр
нөхцөлд
тусгаарлагын
тэсвэрлэх
чадварын
багахан өөрчлөлт гэмтлийн эрсдэлд
ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Энэ нөлөөг

for systems with nominal voltages greater
than 245 kV (Range II).
In Range I, except for rotating machines,
installed equipment typically has such a
high insulation level that protection from
slow-front overvoltages is not generally
necessary. However, the common use of
reactive compensation equipment on
Range I voltages increase the use of surge
arresters and the awareness of slow-front
overvoltages protection.

The representative overvoltage at the
equipment protected by arresters is equal
to the switching impulse protection level,
because, except for transmission lines,
travelling wave effects can be neglected
and the voltage at the equipment is equal
to that at the arrester. For the phase-tophase overvoltages, it can be up to twice
this
value
without
phase-to-phase
arresters.

In the case of surge arrester protection
against switching overvoltages, a severe
skewing in the statistical distribution of
overvoltages takes place. This skew is
more pronounced the lower the protection
level, as compared to the amplitudes of
the prospective slow-front overvoltages. In
these situations, small variations of the
insulation withstand have a large impact
on the risk-of-failure. To cover this effect,
it is proposed to make the deterministic
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арилгахын
тулд
боломжит
хэт
хүчдэлийн
2%-ийн
утгад
цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшний
харьцаанаас хамаарах детерминистик
нийцлийн коэффициентыг (9), (10), (11)
болон (12)-р томьёогоор олохыг санал
болгоно [68]. Үүнд:

coordination factor dependent on the
relation of the surge arrester protective
level to the 2 % value of the prospective
overvoltages, Formulas (9), (10), (11) and
(12) [68]:

(9) (10) (11) болон нийцлийн таслах,
залгах импульсийн тэсвэрлэх хүчдэлийг
Ucw = Kcd x Ups
(12)-р томьёогоор
олно.

(9) (10) (11)
and the coordination switching impulse
withstand voltage as
Ucw = Kcd x Ups
(12)

Үүнд:
Ups – цэнэг шавхагчийг таслах, залгах
импульсийн хамгаалалтын түвшин;
Ue2 – газарт харьцуулах боломжит
налуу
фронттой
хэт
хүчдэлийн
далайцын 2%-ийн утга;
Ucw – тоног төхөөрөмжийн нийцлийн
таслах, залгах импульсийн тэсвэрлэх
хүчдэл;
Kcd
–
детерминистик
нийцлийн
коэффициент болно.

Where
Ups is the switching impulse protective
level of the arrester;
Ue2 is the 2% value of the prospective
slow-front overvoltage amplitude to earth;

1 дүгээр тайлбар: 1.0-1.1 коэффициент нь цэнэг
шавхагч хэт хүчдэлийн тархалтыг хуваасны
улмаас хамгаалалтын түвшинтэй тэнцүү
далайцтай болсон хэт хүчдэлийн өндөр
давтамжийг тооцно. Хамгаалалтын түвшин бага
байх тусам хэт хүчдэл илүү олон удаа үүснэ.
Тоног
төхөөрөмжийн
тэсвэрлэх
байдал

NOTE 1
The factor 1:0 to 1,1 takes into
account the high frequency of overvoltages with
amplitudes equal to the protection level due to the
truncation of the overvoltage distribution by the
arrester. The lower the protective level the more
frequent will be the overvoltages. Due to the
uncertainties in the equipment withstand, the

Ucw is the coordination switching
impulse withstand voltage of the
equipment;
Kcd
is
the
deterministic
coordination factor.
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тодорхой биш байдгаас өгөгдсөн эрсдэлийн
түвшнийг хангахын тулд тэсвэрлэх хүчдэл
болон хамгаалалтын түвшний хоорондын
хязгаарыг хэт хүчдэлийн давтамжийн өсөлтийн
дагуу өсгөх шаардлагатай.
2 дугаар тайлбар: Хэрэв Ue2 утга Ups / 1.2 Ucw
утгаас бага байвал цэнэг шавхагчаар хамгаалах
хамгаалалтыг авч үзэхгүй болно.

margin between the withstand voltage and the
protective level should increase with increasing
overvoltage frequency to maintain a given risk
level.

6.3.2.7 Эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамгаалах хамгаалалт
6.3.2.7.1 Ерөнхий зүйл
Шугамын оролт болон хамгаалж буй
тоног төхөөрөмжийн хоорондын зай их
байвал цэнэг шавхагч нь тоног
төхөөрөмжийг ерөнхийдөө хангалттай
хамгаалж чадахгүй. Хэдэн метр хүртэл
өндрийн хэмжээ нь ялангуяа дэд
станцын өндөр
хүчдэлийн
цэнэг
шавхагчдын хамгаалалтын зайг нэлээд
хэмжээнд бууруулж болохоос гадна эгц
фронттой шилжилтийн үйл явцуудад
харьцуулах хамгаалалтын хязгаарт
нөлөөлнө. Энэ нь цэнэг шавхагчийн
өндөр хамгаалалтын хамгийн их, нийт
зайг багтаадагтай холбоотой. Тиймээс
цэнэг шавхагчдыг осолтой тоног
төхөөрөмжид ихэвчлэн аль болох ойр
суурилуулдаг. Дэд станц руу нэвтрэх
хэт хүчдэлийн хэмжээг хязгаарлахын
тулд шугамын оролт дээр нэмэлт цэнэг
шавхагчдыг суурилуулах шаардлага
гарч болно.
Шугамын гаргалга эсвэл дэд станц руу
орох хэт хүчдэлийн импульсийн их
хэмжээтэй багтаамжийн эсэргүүцэл нь
ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн эгц
босоо байдлыг бууруулж болно. Эгц
фронттой хэт хүчдэлийн нийцлийн
хувьд (нийцлийн тэсвэрлэх хүчдэл Ucw)
тэсвэрлэх хүчдэлийг дэд станцад

6.3.2.7
Protection from fast-front
overvoltages
6.3.2.7.1
General
In general, surge arresters cannot
adequately protect equipment with large
separation distances between line
entrances and the equipment to be
protected. The height of up to several
meters especially of high voltage arresters
in substations may significantly reduce the
protection distance and by this affect the
protection margin, as far as fast-front
transients are concerned. This is due to
the fact that the arrester height is
contained in the overall maximum
protection
distance.
Consequently,
arresters are typically installed as close as
possible to critical equipment. Additional
arresters may need to be installed at the
line entrances to limit the magnitude of
overvoltages entering the substation.

NOTE 2 If Ue2 is less than Ups / 1,2 Ucw the
protection by arresters does not have to be
considered.

The presence of a sizable surge
capacitance at the line terminal or
substation entrance could reduce the
steepness of the incoming surge. The
withstand voltage for fast-front overvoltage
coordination
(coordination
withstand
voltage, Ucw) can then be determined from
a “modified” empirical formula, which
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нөлөөлөх аянгын хэт хүчдэлийн шинж
чанарын
суурь
тодорхойломжийг
тооцсон,
“өөрчилсөн”
туршлагын
томьёогоор дараа нь тодорхойлж болно
(IEC 60071-2 стандартыг үзнэ үү). Эгц
босоо
байдлын
бууралтын
fs
коэффициентыг шугамын оролтын
багтаамжийн эсэргүүцлүүдийн нөлөөг
авч үзэхэд оруулна. G хавсралтад
бичсэнээр энэ коэффициентыг дараах
томьёогоор олно.

considers the fundamental characteristics
of lightning overvoltage behaviour in
substations (see IEC 60071-2). A
steepness reduction factor, fs, is
introduced to take into account the effects
of capacitances at the line entrance. As
shown in Annex G, this factor is:

(13)

(13)

үүнд:
S0 – зөвхөн титмийн улмаас үүссэн эгц
босоо байдал, G.4 дүгээр томьёог үзнэ
үү;
Ss
–
багтаамжийн
эсэргүүцлээр
нэмэгдсэн эгц босоо байдал;
Cs – шугамын гаргалга дээрх хэт
хүчдэлийн импульсийн үр нөлөөтэй
багтаамжийн эсэргүүцэл, микро Фарад
нэгжээр илэрхийлнэ;
C0 – титэмтэй холбоотой ирэх хэт
хүчдэлийн импульсийн эквивалент хэт
хүчдэлийн импульсийн багтаамжийн
эсэргүүцэл, G.5 дугаар томьёог үзнэ үү.
Шугамын
оролтын
багтаамжийн
эсэргүүцлийг тооцсон, үр дүнгийн
нийцлийн тэсвэрлэх хүчдэлийг:

where
S0
is steepness due to corona alone,
see Formula G.4;
Ss
is
steepness
with
added
capacitance;
Cs
is the effective surge capacitance at
line terminal in μF;

(14)

C0 is the equivalent surge capacitance of
the incoming surge related to corona, see
Formula G.5.
The resulting coordination withstand
voltage considering the line entrance
capacitances is:

(14)

томьёогоор олно. үүнд:
where
Ucw – аянгын импульсийн нийцлийн Ucw is the coordination lightning impulse
тэсвэрлэх хүчдэл;
withstand voltage;
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Upl – Цэнэг шавхагчийн аянгын
импульсийн хамгаалалтын түвшин;
A – дэд станцад холбогдсон ЦДАШ-ын
аянгын үзүүлэлтийг тайлбарласан 3
дугаар хүснэгтийн дагуух хүчдэл;
fs – шугамын гаргалга дээрх хэт
хүчдэлийн импульсийн багтаамжийн
эсэргүүцэлтэй эгц босоо байдлын
бууралтын коэффициент;
N
–
дэд
станцад
холбогдсон
шугамуудын тоо (N нь 1 эсвэл 2-той
тэнцүү);
L t – нийт урт L + L1 + L 2 + L A (8 болон 9
дүгээр зургийг үзнэ үү);
L sp – хоорондын зайн урт;
L f = R a /r – хүлээн зөвшөөрөгдөх
саатлын зэрэгтэй тэнцүү аянгын
үзэгдлийн зэрэгтэй, дэд станцын урд
талын ЦДАШ-ын урт болно. А/N
харьцаагаар үржүүлсэн баруун талын
бутархай нь цохигдох төлөөлсөн хэт
хүчдэлийн импульсийн эгц босоо
байдалтай шууд хамааралтай байна.
(14)-р томьёонд хоорондоо нийцдэг
нэгжүүд хэрэглэх ёстойг анхаарна уу.
Ra – хамгаалж буй тоног төхөөрөмжийн
хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх саатлын
зэрэг (нэгж хугацаанд ноогдох саатлын
тоо);
r – дэд станцын урд талын нэгдүгээр
километрт нийцсэн ЦДАШ-ын загварын
нэг жил тутмын тасалдлын зэрэг (нэгж
хугацаа болон нэгж уртад ноогдох
тасалдлын тоо). Хэрэв N нь 2-той
тэнцүү бол тасалдлын зэргийг нэмнэ.
Түгээх шугамуудын хувьд тасалдлын
зэргийг хүлээн зөвшөөрөгдөх саатлын
зэрэгтэй харьцуулахад ихэнхдээ их

Upl is the lightning impulse protection level
of the surge arrester;
A
is the voltage according to Table 3
describing the lightning performance of the
overhead line connected to the substation;
fs
steepness reduction factor with
surge capacitance at line terminal;

N
is the number of lines connected to
the substation (N = 1 or N = 2);
Lt
is the total length L + L1 + L 2 + L A
(see Figure 8 and Figure 9);
L sp
is the span length;
L f = R a /r is the length of the overhead line
in front of the substation, which gives a
rate of lightning events equal to the
acceptable failure rate. The right fraction
multiplied by AIN is proportional to the
steepness of the representative impinging
surge. Note that in Formula (14) consistent
units must be used;

Ra
is the acceptable failure rate
(number of failures per unit time) for the
protected equipment;
r
is the overhead line outage rate
(number of outages per unit time and unit
length) per year for
a
design
corresponding to the first kilometre in front
of the substation. If N=2, the rates have to
be added.
For distribution lines the outage rates are
usually large compared to the acceptable
failure rates, i.e. the overhead line length
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байдаг. Өөрөөр хэлбэл (14)-р томьёонд Lf in Formula (14) is small and can be
орсон ЦДАШ-ын Lf бага байдаг бөгөөд neglected. Formula (14) is then simplified
тооцохгүй байж болно. Тиймээс (14)-р to:
томьёог ингэж хялбарчилсан. Үүнд:

(15)

(15)
3 дугаар хүснэгт – Янз бүрийн ЦДАШ-д зориулан А коэффициентыг (14 болон
15)-р томьёогоор тодорхойлох
ЦДАШ-ын хэлбэр
Түгээх шугамууд (фаз хоорондын нэвт цохилт)
- газардуулсан хөндлөвчтэй (бага хүчдэлд газарт харьцуулах
нэвт цохилт)
- модон тулгууртай шугам (өндөр хүчдэлд газарт харьцуулах
нэвт цохилт)
Дамжуулах шугамууд (газарт харьцуулах нэг фазын нэвт цохилт)
- нэг дамжуулагч
- хоёр дамжуулагчийн багц
- дөрвөн дамжуулагчийн багц
- зургаа болон найман дамжуулагчийн багц

А (кВ)
900
2700

4500
7000
11000
17000
ТАЙЛБАР: Түгээх шугамын хувьд А хүчдэлүүд нэг дамжуулагчтай дамжуулах шугамын хүчдэлээс
бага байдгийн учир нь түгээх шугамд фаз хоорондын эсвэл олон фаз, газар хоорондын нэвт
цохилт үүсдэг. Тиймээс гүйдэл хуваахад хүргэх бөгөөд газардуулсан хөндлөвчтэй тохиолдолд
ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн далайцыг хязгаарлана.

Table 3 – Definition of factor A in formulas (14 and 15) for various overhead lines
A
Overhead Line configuration
(kV)
Distribution lines (phase-to-phase flashovers)
- with earthed cross-arms (flashover to earth at low voltage)
900
- wood-pole lines (flashover to earth at low voltage)
2 700
Transmission lines (single-phase flashover to earth)
- single conductor
4 500
- double conductor bundle
7 000
- four conductor bundle
11 000
- six and eight conductor bundle
17 000
NOTE The voltages A for distribution lines are lower than that for single conductor transmission line,
because in case of distribution lines phase-to-phast flashovers or multiple phase-to-earth flashovers
occur, thus leading to current sharing, and in case of earthed cross-arms, to a limitation of the incoming
surge amplitude.

239

MNS IEC 60099-5:2020

Дамжуулагчдыг аянга шууд ниргэх Induced lightning overvolages need to be
эсвэл тулгуурт аянга бууснаас үүсэх considered in distribution systems, where
нэвт
цохилтоос
хамгаалах the equipment is not protected against
хамгаалалтгүй тоног төхөөрөмжтэй direct lighning strikes to the conductors or
түгээх
системүүдэд
аянгын against back-flashovers.
индукцлэгдсэн хэт хүчдэлийг анхаарах
шаардлагатай.
4 дүгээр хүснэгт – Ил дэд станцуудад зориулан (16)-р томьёогоор бодсон
хамгаалалтын мужуудын жишээ
Системийн
хүчдэл

Хамгаалалтын
зэрэг

Тэсвэрлэх хүчдэл
Хэвийн Нийцлийн

Хоорондын зай

А х fs

м

кВ

r=0.1a)
N=2

кВ
кВ

кВ

кВ

24

80

125

109

100
200
300

м

Хамгаалалтын муж Lp
r=0.5a)
r=2a)
N=1

N=2

N=1

N=2

м
23

м
46

м
2.4
10.4
12.0

м
4.8
20.8
24

r=6a)
N=2
м

2 700
3.0
900
15.5
123
350
550
478
fs=1.0,
160
4 500
fs=0.5,
320
46
92 24.0
48
2 250
245
450
950
827
300
fs=1.0,
300
43
86
23
46
7 000
fs=0.5,
600
86
172
46
92
3 500
420
800
1 425
1 240
400
fs=1,
116
36
72
21
42
11
000
fs=0.5,
232
72
144
42
84
5 500
550
900
1 550
1 352
400
fs=1,
236
37
74
22
43
11
000
fs=0.5,
472
74
148
44
86
5 500
765
1474
2100
1828
400
fs=1,
186
29
57
17
28
11
000
fs=0.5,
372
58
114
34
56
5 500
r – дэд станцын урд талын нэгдүгээр километрт нийцэх шугамын загварын тасалдлын зэрэг (жил болон
100км тутамд).
a)- жил болон 100 км тутмын хэмжээ.
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fs – жишээ нь, хэт хүчдэлийн импульсийн багтаамжийн эсэргүүцэлгүй үеийн хэт хүчдэлийн импульсийн
багтаамжийн эсэргүүцлийн коэффициент: fs = 1.0, (Cs = 0, Co ирэх хэт хүчдэлийн импульсээс тооцоолсон),
fs = 0.5, (Cs = Co нөхцөлийг нэмсэн үеийн)

Table 4 – Examples for protective zones calculated by formula (16)
for open-air substations
System
voltage

Protection
level

kV

kV

24

80

Withstand voltage
Rated
Coordination
kV
kV
125

А х fs

N=2
m
100
200
300

kV

m

Protective zone Lp
r=0.5a)
r=2a)
N=1

N=2

N=1

N=2

m
23

m
46

m
2.4
10.4
12.0

m
4.8
20.8
24

r=6a)
N=2
m

2 700
3.0
900
15.5
123
350
550
478
fs=1.0,
160
4 500
fs=0.5,
320
46
92
24.0
48
2 250
245
450
950
827
300
fs=1.0,
300
43
86
23
46
7 000
fs=0.5,
600
86
172
46
92
3 500
420
800
1 425
1 240
400
fs=1,
116
36
72
21
42
11 000
fs=0.5,
232
72
144
42
84
5 500
550
900
1 550
1 352
400
fs=1,
236
37
74
22
43
11 000
fs=0.5,
472
74
148
44
86
5 500
765
1474
2100
1828
400
fs=1,
186
29
57
17
28
11 000
fs=0.5,
372
58
114
34
56
5 500
r line design outage rate (per 100km and year) corresponding to the first kilometer in front of the station.
a) Dimensions in 1 per 100 km and year.
fs surge capacitance factor e.g. no surge capacitance: fs = 1.0, (Cs = 0, Co estimated from incoming surge),
fs = 0.5, (when Cs = Co added)

Эгц
фронттой
хэт
тохиолдолд
цэнэг
хамгаалалтын
мужийг

109

Span

r=0.1a)

хүчдэлийн The protective zones of surge arresters in
шавхагчийн case of fast-front overvoltages may also
судалгаанд be determined by the acceptable failure
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зориулан сонгосон, хүлээн зөвшөөрөх
боломжтой
саатлын
зэргээр
тодорхойлж
болно.
IEC
60071-2
стандартад жил тутмын 0.1%-0.4%
хоорондын утгуудыг санал болгосон.
Нэг жилд ноогдох ердийн 0.25%-ийн
утгыг 4 дүгээр хүснэгтийн жишээнүүдэд
ашигласан.
Тоног төхөөрөмжид холбосон ЦДАШ-ын
аянгын үзүүлэлт, дэд станцын байрлал
болон
тоног төхөөрөмжийн хүлээн
зөвшөөрөгдөх
саатлын
зэргээс
шалтгаалсан нэгж хүчдэлийн бууралтыг
(15)-р томьёогоор олно. ЦДАШ-ын
аянгын
үзүүлэлт,
титэм
унтрах
нөлөөний тухай өнөөгийн онолын дагуу
(15)-р томьёогоор бодсон тэсвэрлэх
хүчдэл
болон
удаан
хугацаанд
ашигласан (4 дүгээр хүснэгтийг үзнэ үү)
хамгаалалтын мужуудтай ашиглалтын
туршлагаар
А
гэсэн
тогтмол
хэмжигдэхүүнийг тодорхойлсон. Энэ
томьёог ЦДАШ-д нөлөөлөх аянгын
тодорхой үзэгдлийн хэт хүчдэлийн
далайцыг тодорхойлоход хэрэглэхгүй
болно.
Тоног
төхөөрөмжийн
аянгын
импульсийг тэсвэрлэх хэвийн хүчдэлийг
сонгосон
үед
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
мужийг
(16)-р
томьёогоор тооцоолж болно.

(16)

rate chosen for a study. IEC 60071-2
suggests values between 0,1 % per year
and 0,4 % per year. A typical value of 0,25
% per year is used in the examples of
Table 4.

Formula (15) describes the per unit
voltage drop depending on the lightning
performance of the overhead line
connected to the equipment, on the
substation layout and on the adopted
acceptable failure rate of the equipment.
Using the existing knowledge of the
lightning performance of overhead lines
and of corona damping effects, the
constant A has been determined to obtain
agreement between the withstand
voltages calculated with Formula (15) and
the service experience obtained with
protective zones used for a long time (see
Table 4). The formula may not be used to
determine overvoltage amplitudes for a
specific lightning event on the overhead
line.
When the rated lightning impulse
withstand voltage of the equipment is
selected, the protective zone of the
arrester can be estimated from Formula
(16):

(16)

үүнд:
where
Lp – хамгаалалтын муж;
Lp is the protective zone;
Urw – аянгын импульсийг тэсвэрлэх, Urw is the required lightning impulse
шаардагдах хүчдэл.
withstand voltage.
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Өгөгдсөн дэд станцын хамгаалалтын
муж нь доорх хүчин зүйлсээр өсөхийг
(16)-р томьёо заадаг. Үүнд:
-хэвийн тэсвэрлэх хүчдэл болон
хамгаалалтын түвшний хоорондын
зөрүүний өсөлт;
-шугамын гаргалга дээр хэт хүчдэлийн
импульсийн багтаамжийн эсэргүүцэл
өссөнөөр
ирэх
хэт
хүчдэлийн
импульсийн багтаамжийн эсэргүүцэл
буурах;
- металл тулгуурын суурийн бүрэн
эсэргүүцлийг
бууруулсан
болон
газардуулсан
дамжуулагчаар
сайжруулсан экраны нөлөөг харуулан,
дэд станцын урд талын ЦДАШ-ын
тасалдлын зэргийг бууруулах;
- хамгаалалтын хүрээний гадна талд
орших тоног төхөөрөмж хамгаалагдаж
болох хэдий ч саатлын илүү өндөр
зэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөгдөх
саатлын зэргийн өсөлт илэрхийлнэ.
6.3.3 Шугамын цэнэг шавхагчийг
(LSA) сонгох
6.3.3.1 Ерөнхий зүйл
Шугамын цэнэг шавхагчийн хоёр өөр
төрөл байдаг. Үүнд: шугамын завсаргүй
цэнэг шавхагчид (NGLA) болон гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчид (ЕGLA) байдаг. Эдгээр нь
тодорхой
хэрэглээнд
их
бага
хэмжээгээр тохиромжтой болгосон,
бага зэргийн өөр шинж чанартай байна.
(NGLA) цэнэг шавхагчийг IEC 60099-4
стандартын дагуу туршдаг бол ЕGLA
цэнэг
шавхагчийг
IEC
60099-8
стандартын дагуу туршина. Өнөө үеийн
шугамын цэнэг шавхагч нь ерөнхийдөө

Formula (16) indicates that for a given
substation, the protective zone increases
with:
-increasing difference between rated
withstand voltage and protective level;
-incoming surge steepness reduction by
increasing surge capacitance at line
terminal;

-decreasing outage rate of the overhead
line in front of the substation, thus
demonstrating the effect of improved
shielding by earth wires and reduced
tower footing impedance;
-increasing acceptable failure rates, this
means that the equipment outside the
protective range still may be protected,
however with a higher failure rate.
6.3.3 Selection of line surge arresters,
LSA
6.3.3.1 General
There are two different designs of LSA:
non gapped line arresters (NGLA) and
externally gapped line arresters (EGLA),
which have somewhat different features
making them more or less suitable for
certain applications. The NGLA are tested
according to IEC 60099-4, while the EGLA
are tested according IEC 60099-8.
Today’s LSA are typically polymer housed
which give them significant advantages
over porcelain designs for this application.
For more information see CIGRE TB 440
[78].
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полимер гэртэй ба энэ хэрэглээнд
шаазан бүтцээс нэлээд давуу талтай
болгодог байна. Нэмэлт мэдээллийг
өндөр хүчдэлийн цахилгааны томоохон
системийн олон улсын зөвлөлийн
(CIGRE)
440
дүгээр
техникийн
эмхэтгэлээс үзнэ үү [78].
6.3.3.2 Шугамын завсаргүй цэнэг
шавхагч (NGLA)-ийг сонгох
6.3.3.2.1 Ерөнхий зүйл
Шугамын завсаргүй цэнэг шавхагч нь
системийн бүх хүчдэл, мөн аянгын
болон/эсвэл
таслах,
залгахтай
холбоотой
үзэгдлээс
хамгаалахад
тохиромжтой байдаг.
Шугамын хамгаалалтад зориулсан
(NGLA) цэнэг шавхагчийг сонгох нь
ердийн цэнэг шавхагч сонгохоос бага
зэрэг ялгаатай. Хамгийн гол ялгаа нь
(NGLA) цэнэг шавхагчид зориулсан
салгуур болон түгээх системүүдийн
хүчдэлээс дээш хүчдэлтэй системд
зориулсан салгуур хэрэглэх явдал юм.
(NGLA) цэнэг шавхагчийг сонгоход 21
дүгээр
зурагт
харуулсан
дахин
давтагддаг дараах горимыг зөвлөдөг.
Үүнд:
- системийн ажлын хамгийн өндөр
хүчдэлд хамаарах цэнэг шавхагчийн
тасралтгүй
ажлын
хүчдэлийг
тодорхойлох;
- түр зуурын хэт хүчдэлд хамаарах
цэнэг шавхагчийн хэвийн хүчдэлийг
тодорхойлох;
- цэнэг шавхагчаар гүйж болох аянгын
цахилалтын гүйдлийн магадлал, цэнэг
(эсвэл цэнэг шавхагчийн нийцэх энерги)
болон
хэмжээг
дүгнэх,
цэнэг

6.3.3.2 Selection of NGLA, non-gapped
line arresters
6.3.3.2.1
General
Non gapped line arresters are suitable for
all system voltages and for protection
against both lightning and/or switching
related phenomena.
The selection of NGLA for line protection
differs only slightly from typical arrester
selections. The most significant difference
is the use of disconnectors for NGLA also
for system voltages above distribution
systems.
The
following
iterative
procedure, shown in Figure 21 is
recommended for the selection of NGLA:

- determine the continuous operating
voltage of the arrester with respect to the
highest system operating voltage;
- determine the rated voltage of the
arrester with respect to the temporary
overvoltages;
- estimate the magnitudes, charge
(or
related arrester energy) and probability of
the expected lightning discharge currents
through the arrester, determine the
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шавхагчийн
хүлээн
зөвшөөрөгдөх
саатлын зэргийг авч үзсэнээр цэнэг
шавхагчийн
дулааны
цэнэгийн
шилжилтийн зэрэглэл эсвэл дулааны
энергийн зэрэглэл, их гүйдлийн утгыг
тодорхойлох;

thermal charge transfer rating or thermal
energy rating, the high current value of the
arrester considering an acceptable
arrester failure rate.

ТАЙЛБАР: Аянгын цахилалтын гүйдлүүд болон
гүйдлүүдэд хамаарах цахилалтын энерги
ялангуяа экрангүй шугамтай тохиолдолд дэд
станцад ашигласнаас нэлээд өндөр байж
болно. Таслах, залгах импульсийн гүйдэл арай
бага байх боломжтой.

NOTE Lightning discharge currents and related
discharge energy may be significantly higher than
for substation applications in particular in the case
of unshielded lines. Switching impulse currents
may be lower.

- үүсэж болох гэмтлийн үеийн гүйдэлд
хамаарах богино залгааны зэрэглэлийг
сонгох;
- дээрх шаардлагуудыг хангасан цэнэг
шавхагчийг сонгох;
- цэнэг шавхагчийн аянгын болон
таслах,
залгах
импульсийн
хамгаалалтын
тодорхойлолмжуудыг
тодорхойлох;
- цэнэг шавхагчийг хэт ачаалах болон
салгуурыг
асааж
унтраах
үед
хангалттай агаарын (клиренс) зайтай
байхаар тооцож, цэнэг шавхагчийг
хамгаалах тусгаарлагчдад аль болох
ойрхон байрлуулах;
- системийн байршил болон налуу
фронттой төлөөлөх хэт хүчдэлийг
тооцож,
хамгаалж
буй
тоног
төхөөрөмжийн нийцлийн таслах, залгах
импульсийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийг
тодорхойлох;
аянгын
импульсийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийн нийцлийг тодорхойлохдоо
дараах зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
• цэнэг
шавхагчийг
холбосон
ЦДАШ-ын аянгын үзүүлэлт (суурь
цахилалтын нягтрал, шугамыг

-select the short-circuit rating with respect
to the expected fault current;
-select a surge arrester that fulfils the
above requirements;
-determine the lightning and switching
impulse protection characteristics of the
arrester;
-locate the arrester as close as possible to
the insulators to be protected with
consideration to sufficient clearances in
the event of arrester overloading and
disconnector operation;
-determine the coordination switching
impulse withstand voltage of the protected
equipment taking into account the
representative slow-front overvoltages
and system layout;
-determine the coordination lightning
impulse withstand voltage considering:
•
the representative lightning current
surge as determined by the lightning
performance of the overhead line to which
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ниргэх
нөлөөлөл,
металл
тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл
зэрэг)
болон
хамгаалах
тусгаарлагын
хүлээн
зөвшөөрөгдөх нэвт цохилтын
зэргээр тодорхойлсон аянгын
гүйдлийн түгээмэл хэт хүчдэлийн
импульс;
• шугамын байршил;
• хамгаалсан тусгаарлага болон
Цэнэг шавхагчийн хоорондын
холболтын утаснуудын урт тус
тус орно.
- тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагын
хэвийн
түвшнийг
IEC
60071
стандартаас тодорхойлох;
хэрэв
тоног
төхөөрөмжийн
тусгаарлагын хэвийн түвшин арай бага
байх хэрэгтэй бол арай бага хэвийн
хүчдэл, цахилалтын илүү их нэрлэсэн
гүйдэл, аянгын импульсийн цахилалтын
илүү өндөр чадвар, цэнэг шавхагчийн
өөр загвар эсвэл цэнэг шавхагч болон
хамгаалж буй тусгаарлагын хоорондын
холболтын утасны богиносгосон уртыг
шалгаж үзэх хэрэгтэй.

the arrester is connected (ground flash
density, strike incidence to the line, tower
footing resistance etc.) and the acceptable
flashover rate of the protected insulation;

1 дүгээр тайлбар: Арай бага хэвийн хүчдэл нь
Uc хүчдэлийн механик хүчний онцлог илүү
өндөр хүчдэлийн улмаас цэнэг шавхагчийн
ашиглалтын найдваржилтад нөлөөлж магадгүй.
2 дугаар тайлбар: Шугамын тусгаарлагын
түвшнүүд IEC 60071 стандартад заасан
түвшнүүдээс ялгаатай байж болно.
3 дугаар тайлбар: Одоо байгаа шугамд цэнэг
шавхагчид суурилуулах шаардлага нь энгийн
тохиолдол байж болно. Таслах, залгах үеийн
болон
аянгын
импульсийн
тэсвэрлэх
хүчдэлүүдийн нийцлийг шугамын өнөөгийн
тусгаарлагын түвшнүүдтэй харьцуулж үзнэ.

NOTE 1 A lower rated voltage may affect the
service reliability of the arresters, due to the higher
specific voltage stress under Uc.

•
the line layout;
•
the length of connection leads
between surge arrester and protected
insulation;
- determine the rated insulation level of
the equipment from IEC 60071;
- if a lower rated insulation level of the
equipment is desired, then a lower rated
voltage, a higher nominal discharge
current, a higher lightning impulse
discharge capability, a different arrester
design or a reduced length of connection
leads between arrester and protected
insulation should be investigated;

NOTE 2 Insulation levels for lines may differ from
the levels given in IEC 60071.
NOTE 3 The normal case may be that the arresters
are to be installed on an existing line. The
coordination switching and lightning impulse
withstand voltages are then compared with the
existing insulation levels of the line.
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-аянгын цахилалтын улмаас цэнэг
шавхагч хэт ачаалах эрсдэлийг тооцох
хэрэгтэй бөгөөд тооцооллын нэвт
цохилт болон шугамын тасалдлын
зэргийг анхааран үзэх шаардлагатай.
6.3.3.2.2 Хэвийн хүчдэл
Шугамын
тусгаарлагын
аянгын
импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл болон
таслах, залгах импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэлээс доош байхаар нийцүүлсэн
аянгын болон таслах, залгах хэт
хүчдэлийн импульсийн хамгаалалтын
түвшнүүдээр хэвийн хүчдэлийг сонгоно.
Хэвийн хүчдэлийг сонгох нь гоц чухал
биш, энэ нь ихэнхдээ шугамын
тусгаарлага
болон
хамгаалалтын
түвшнүүдийн
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх
хүчдэлийн
хоорондын
хүрэлцэхүйц нөөц тул хамгаалалтын
нэмэлт хязгаар тус нэмэр болохгүй.
Тиймээс боломжит хамгийн доод
тодорхойломжуудыг
сонгохыг
зөвлөхгүй. Учир нь эдгээр цэнэг
шавхагчийг
өндөр
давтамжтай,
шаардлагагүй их хэт хүчдэлээр ачаалах
эрсдэлийг
нэмэгдүүлнэ.
Үүнийг
ихэнхдээ
дэд
станцын
цэнэг
шавхагчийн хүчдэлээс
илүү өндөр
хэвийн хүчдэл болон/эсвэл (NGLA)
цэнэг
шавхагчийн
арай
бага
зэрэглэлийг сонгох замаар хийдэг. Ийм
сонголт нь дэд станцын цэнэг
шавхагчаар тохируулах шаардлагатай
таслах, залгах үеийн их энерги эсвэл
конденсаторуудын цахилалтаар цэнэг
шавхагчдыг илүүцээр ачаалахгүй байх
баталгааг мөн өгнө.

-the risk of arrester overloading due to
lightning discharges should be considered
and taken into account in the calculated
flashover and outage rate of the line.
6.3.3.2.2 Rated voltage
The rated voltage shall be selected so that
the lightning and switching surge
protective levels are coordinated below
the LIWV, and SIWV of the line insulation
respectively. Selection of rated voltage is
not especially crucial, as there usually is
an ample margin between LIWV of line
insulation and protective levels, and there
is no benefit of extra protective margins.
Thus it is not recommended to choose the
lowest possible characteristics, as this will
increase the risk that these arresters may
be stressed by unnecessary high power
frequency overvoltages. This is typically
done by selecting a higher rated voltage
and/or a lower rating of the NGLA than for
the substation arresters. Such a selection
also ensures that the arresters are not
unnecessarily stressed by high switching
energies or capacitor discharges, which
should be handled by the substation
arresters.
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6.3.3.2.2 Цэнэг шавхагчийн анги,
цэнэг болон энергийн шаардлага
(NGLA)
цэнэг
шавхагчдыг
цэнэг
шавхагчийн ангилал болон 52кВ-оос
дээш хэвийн хүчдэлтэй (NGLA) цэнэг
шавхагчид зориулснаас хамааран, мөн
IEC
60099-4:2014
стандартын
Н
хавсралтад заасан аянгын импульсийн
цахилалтын
чадвараар
сонгодог.
Хэрэглээнээс шалтгаалж, экрантай
шугамын (NGLA) цэнэг шавхагч нь 0.51.6 Кл цэнэгийн шилжилтийн Qrs
зэрэглэлтэй, ОУЦТК-ын стандартын
дагуу ихэнхдээ 5 кА эсвэл 10 кА
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэлтэй байна.
Экрангүй
шугамын
аянгын
хамгаалалтад суурилуулсан (NGLA)
цэнэг
шавхагчийг
ОУЦТК-ын
стандартын дагуу 10кА эсвэл 20кА
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэлтэй,
хүлээн зөвшөөрөгдөх тасалдлын зэрэг
болон изокерауник түвшнүүдээс (аянга
буух өдөр/ жил, TD) шалтгаалан 1.0-2.4
Кл
цэнэгийн
шилжилтийн
Qrs
зэрэглэлтэй ашиглаж болно. Аянгын
ниргэлгээс тархсан цэнэг/энергийн
талаар
зөвлөмж
бичсэн
тусгай
программ хангамж зах зээлд байдаг.
Таслах, залгах хэт хүчдэлээс хамгаалах
(NGLA) цэнэг шавхагчдыг ОУЦТК-ын
стандартын дагуу цэнэг шилжилтийн
зэрэглэл нь дэд станцын цэнэг
шавхагчдын түвшинтэй адил эсвэл
ихэнх тохиолдолд нэг түвшнээр доош
байхаар сонгох бөгөөд илүү урт
шугамуудад шугамын уртыг багасгахын
тулд (NGLA) цэнэг шавхагчийг дундын
цэгийг тойруулан суурилуулдаг. Ингэж

6.3.3.2.2 Arrester class and charge and
energy requirements
NGLAs are selected both with respect to
their arrester classification and for NGLA
with a rated voltage higher than 52 kV also
from their lightning impulse discharge
capability in Annex H of IEC 600994:2014. NGLAs on shielded lines typically
have a nominal discharge current of 5 kA
or 10 kA according to IEC with charge
transfer ratings of Qrs from 0,5 C to 1,6 C,
depending on their application.

For NGLAs installed for lightning
protection on unshielded lines a nominal
discharge current of 10 kA or 20 kA
according to IEC with charge transfer
ratings of 1,0 C to 2,4 C may be used
depending on the isokeraunic levels
(thunder days/year, TD) and acceptable
outage rate. There is special software
available on the market which will give
guidance for the dissipated charge/energy
from lightning strokes.

NGLAs for protection from switching
overvoltages are selected to have the
same or in most cases one IEC charge
transfer rating lower than what the
substation arresters have, due to that for
longer lines the NGLAs are installed
around the midpoint reducing the line
length and thereby also the charge and
energy for the involved NGLA. Typically a
nominal discharge current of 10 kA or 20
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(NGLA) цэнэг шавхагчид хамаарах
цэнэг болон энергийг мөн бууруулна.
ОУЦТК-ын стандартын дагуу 1.6-3.6 Кл
цэнэгийн шилжилтийн Qrs зэрэглэлтэй,
10 кА эсвэл 20 кА цахилалтын нэрлэсэн
гүйдлийг ерөнхийдөө ашиглаж болно.
Цэнэгийн эдгээр утга үндсэндээ 3-5
дугаар ангийн өмнөх үеийн LD цэнэг
шавхагчдад нийцнэ (Н хавсралтын Н.3
дугаар хүснэгтийг үзнэ үү) [16][83].
6.3.3.2.4 Гэмтлийг засах болон
салгуур
(NGLA) цэнэг шавхагчийг шугамын
өөрөө сэргээгдэх тусгаарлагчдаар шууд
дамжуулан холбодог тул хурдан
хугацаанд
дахин
залгахыг
хялбарчлахаар салгуурууд хэрэглэнэ.
Өндөр хүчдэлийн дэд станцын цэнэг
шавхагч эвдэрсэн тохиолдолд цэнэг
шавхагчийг салгуураар автоматаар
салгахыг ихэнхдээ зөвшөөрдөггүй. Учир
нь дэд станцын тоног төхөөрөмжийн
тусгаарлага
ихэнхдээ
өөрөө
сэргээгдэхгүй
бөгөөд
хамгаалалтгүйгээр
дахин
таслах,
залгах үйлдэл хийж болохгүй.
(NGLA)
цэнэг
шавхагчтай
цуваа
холбогдсон
эдгээр
салгуур
хэт
ачаалсан (NGLA) цэнэг шавхагчийг
хайж олох, хараад шалгахад хялбар
байх
илрүүлэгчийн
үүргийг
мөн
гүйцэтгэнэ.
Түгээлтийн
цэнэг
шавхагчдад
ашигладаг, (NGLA) цэнэг шавхагчийн
цэнэг шилжилтийг хуваарилах чадварт
тааруулах ёстой салгууруудад тавих
шаардлагаас нэлээд өөр шаардлагыг
эдгээр салгуурт тавина. Тиймээс эдгээр

kA according to IEC with charge transfer
ratings of Qrs from 1,6 C to 3,6 C may be
used. These charge values basically
correspond to previous LD classes 3 to 5
(see Table H.3 of Annex H) [16][83]

6.3.3.2.4 Fault clearing and
disconnectors
Disconnectors are used to facilitate fast
reclosing as NGLAs are connected directly
across the line insulators which are selfrestoring. Disconnectors are usually not
permitted to disconnect high voltage
substation arresters automatically in the
event of an arrester failure since the
insulation of the substation equipment is
generally not self-restoring and should not
be re- switched on without protection.

These disconnectors in series with the
NGLA also serve as indicators making it
simple to find overloaded NGLA with
visual inspection.
These disconnectors will have somewhat
different requirements from the ones used
for distribution arresters in that they must
match the charge transfer handling
capabilities of the NGLA. Therefore these
disconnectors must be capable of
withstanding both higher impulse currents
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салгуур
нь
түгээлтийн
цэнэг
шавхагчдад
зориулсан
салгууртай
харьцуулахад илүү их импульсийн
гүйдэл болон илүү урт хугацаанд
үргэлжлэх импульсийн аль алиныг
тэсвэрлэх чадвартай байх ёстой. Үнэн
хэрэгтээ салгууруудыг (NGLA) цэнэг
шавхагчийн чадварыг шалгах загварын
бүх
туршилтаар
туршиж
шалгах
хэрэгтэй.
Салгуурт
тавих
чухал
шаардлага
бол
(NGLA)
цэнэг
шавхагчийг хэт ачаалаагүй байхад
салгуур ажиллахгүй байх, мөн хурдан
хугацаанд
дахин
залгахыг
хялбарчлахаар
хангалттай
түргэн
ажиллахыг шалгах явдал юм.
Тиймээс дахин залгах системийн ажлын
бодит
хугацаатай
харьцуулан,
салгуурын салгах хугацаануудыг богино
залгааны
гүйдэлтэй
нийцүүлэх
шаардлагатай. Энэ нийцэл ялангуяа
богино залгааны маш бага гүйдэлтэй,
шууд бусаар газардуулсан системд
хэрэгтэй.
Салгуурын төхөөрөмж тусгаарлагын
бусад хэсгээс ихэнхдээ механик шинж
чанар султай байдаг. Салгуурын
төхөөрөмж механик элэгдлээр эвдэрч
болох учир цэнэг шавхагч болон/ эсвэл
дамжуулах шугамын хөдөлгөөнийг
эрсдэлгүй хангахын тулд (NGLA) цэнэг
шавхагчийг
газартай
холбосон
дамжуулагч
эсвэл
фазын
дамжуулагчийг хангалттай урт авах
ёстой.
Хэт ачаалсан шугамын завсаргүй цэнэг
шавхагчтай металл тулгуур нь салгуур
ажилласны дараа шугамын цэнэг

as well as longer duration impulses
compared to disconnectors for distribution
arresters; in fact the disconnectors must
pass all the type tests that the NGLA is
capable of. The crucial requirements of the
disconnector are to verify that it does not
operate unless the NGLA is overloaded
and that it operates quickly enough so that
fast reclosing is facilitated.

Therefore
a
coordination
of
the
disconnectors’ opening times versus short
circuit currents compared to the actual
operating times of reclosing system is
necessary especially for not directly
earthed systems with very low short circuit
currents.
The disconnector device is often
mechanically weaker than the rest of the
installation.
Hence,
the
conductor
connecting the NGLA to earth or the phase
conductor must be sufficiently long to
ensure that the movements of the
arresters and/or the transmission line will
not risk that the disconnector device may
break off by mechanical fatigue.

The tower with an overloaded gapless line
arrester shall after the disconnector
operation preferably have LIWV and SIWV
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шавхагч суурилуулахын өмнөх шиг
аянгын импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
болон таслах, залгах импульсийг
тэсвэрлэх
илүү
хүчдэлтэй
байх
хэрэгтэй. Эвдэрсэн (NGLA) цэнэг
шавхагчийг солих хүртэл хэсэг хугацаа
шаардагдана.
6.3.3.2.5 (NGLA) цэнэг шавхагчийг
хэрэглэх
(NGLA) цэнэг шавхагч нь 6.2.4-т
дурдсан бүх хэрэглээнд тохиромжтой.
Цэнэг шавхагчдыг аянгын болон таслах,
залгах хэт хүчдэлийн аль алинаас
хамгаалахаар сонгодог.
Бохирдол нь шугамын тусгаарлагыг
хязгаарлах хүчин зүйл биш байсан бол
металл тулгуур бүрд суурилуулсан
(NGLA) цэнэг шавхагчтай, урьд нь
хэрэглэж байснаас хамаагүй бага
агаарын (клиренс) зайтай, цомхон
дамжуулах шугамыг өнөө үед бүтээх
боломжтой. Түүнчлэн одоо байгаа
металл тулгуурууд болон шугамуудтай
өнөөгийн
системийн
хүчдэлүүд,
ялангуяа
түгээмэл
ашигладаггүй,
хуучин
системийн
хүчдэлүүдийн
хэмжээг дээшлүүлэхэд (NGLA) цэнэг
шавхагчийг ашиглаж болно. Ийм
хэрэглээнд зориулсан (NGLA) цэнэг
шавхагчийг суурь цахилалтын нягтрал
багатай
нутагт
газардуулсан
дамжуулагчийг
орлуулахаар
дээд
талын
фаз(ууд)ын
дээр
эсвэл
газардуулсан дамжуулагчтай гурван
фазын дээр хэрэглэж болно. Эгц
фронттой болон налуу фронттой хэт
хүчдэлийн аль аль нь асуудалтай байж

as prior to the line arrester installation, as
it may take some time before failed NGLA
can be replaced.

6.3.3.2.5

Applications of NGLA

NGLAs are suitable for all applications
mentioned in 6.2.4, as they can be
selected to protect against both lightning
and switching overvoltages.
With NGLA installed on every tower it is
today possible to design compact
transmission lines with significantly
smaller clearances than what is
traditionally used, if pollution is not the
limiting factor of line insulation. NGLA can
also be used to upgrade existing system
voltages using existing towers and lines,
especially for old not commonly used
system voltages. For this application
NGLA can be used either on the top
phase(s) as a substitute for shield wires in
areas with moderate ground flash density
or on all three phases together with shield
wires. NGLA are recommended as both
fast-front and slow-front overvoltages may
be critical.
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болох үед (NGLA) цэнэг шавхагчийг
хэрэглэхийг зөвлөдөг.
21 дүгээр зураг – Шугамын завсаргүй цэнэг шавхагчийг (NGLA) сонгоход
зориулсан урсгал диаграм
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Figure 21 – Flow diagram for the selection of NGLA
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Дэд станцад хамгийн ойр орших металл
тулгууруудын бүх фазын дээр (NGLA)
цэнэг шавхагчийг байрлуулснаар дэд
станцын
орчмын
тулгуурт
аянга
бууснаас
үүсэх
нэвт
цохилтын
үзэгдлийг их бага хэмжээгээр бууруулж
чадна. Энэ нь ирэх хэт хүчдэлийн
импульсийн эгц босоо байдал болон
далайцыг бууруулахад хүргэнэ. Мөн
агаарын
тусгаарлагатай
дэд
станцуудын хувьд дэд станцын цэнэг
шавхагчийн хамгаалах үзүүлэлтийг
сайжруулахаас
гадна
хийн
тусгаарлагатай, хүчин чадал ихтэй
хуваарилах байгууламжийн (GIS) хувьд
ч металл хаалттай цэнэг шавхагчдыг
хэрэглэх
шаардлагагүй
болгож
магадгүй. Ирэх хэт хүчдэл дэд станц руу
орох үед бууруулсан хэмжээ болон
удаан өсөлтийн боломжит хугацааны
аль алиныг агуулсан байх хэрэгтэй энэ
хэрэглээнд (NGLA) цэнэг шавхагчийг
хэрэглэх шаардлагатай. Энэ нь хийн
тусгаарлагатай
хуваарилах
байгууламжийн дотор хамгаалалтын
хамгийн бага зайг багасгана. Зэрэгцээ
багануудад ч хамгийн хэмнэлттэй
шийдэл байж болно. Адилхан хэвийн
хүчдэлтэй эдгээр зэрэгцээ багана
гүйдэл хуваарилах хамааралд тохирох
шаардлагагүй, учир нь эдгээр баганыг
зөвхөн хамгаалалтын түвшнүүдийг
бууруулахад зориулсан.
6.3.3.3 Гадна талдаа завсартай
шугамын (EGLA) цэнэг шавхагчийг
сонгох
6.3.3.3.1 Ерөнхий зүйл

By locating NGLA on all phases of the
towers closest to a substation the
incidence of back- flashovers near the
substation can be more or less eliminated.
This results in a reduction of steepness
and amplitude of incoming surges. This
improves the protection performance of
the substation arresters for air-insulated
substations, and may eliminate the need
for metal-enclosed arresters even for large
GIS. For this application NGLA shall be
used, as the incoming overvoltage should
have both reduced magnitudes and as
slow rise time as possible when entering
the substation. This will increase the
minimum protection distance inside the
GIS. Even parallel columns may then be
the most economical solution. These
parallel columns of the same rated voltage
do not have to be matched with respect to
current sharing as they are only for
reducing the protection levels.

6.3.3.3 Selection of EGLA, externally
gapped line arresters
6.3.3.3.1

General
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Завсаргүй, шугамын (NGLA) цэнэг
шавхагчаас ялгагдах нэг ялгаа нь гадна
талдаа завсартай, шугамын гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн
цуврал
хувьсах
эсэргүүцлийн
нэгдэл
(SVU)
нь
системийн
хүчдэлийн
нөлөөлөлд
тасралтгүй байдаггүй. Тиймээс гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн хэвийн хүчдэлийг сонгох нь
(NGLA) цэнэг шавхагчийнхаас өөр
байна. Өөр нэг чухал шинж чанар нь
хамгаалж буй шугамын тусгаарлагын
аянгын импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл
болон таслах, залгах импульсийг
тэсвэрлэх хүчдэлтэй авч үзсэн завсрын
тодорхойломжуудын нийцэл юм.
(EGLA) цэнэг шавхагчийг сонгоход 22
дугаар зурагт үзүүлсэн дахин давтагдах
дараах горимыг зөвлөдөг. Үүнд:
- системийн хамгийн өндөр ажлын
хүчдэл болон очит цахилалтын үйл
явцын туршид түр зуурын хэт хүчдэлийг
тооцон цэнэг шавхагчийн хэвийн
хүчдэлийг тодорхойлох;
- цэнэг шавхагчаар гүйх боломжтой
аянгын цахилалтын гүйдлийн хэмжээ,
цэнэг болон магадлалыг дүгнэх, цэнэг
шавхагчийн
хүлээн
зөвшөөрөгдөх
саатлын зэргийг тооцсон цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэл,
их
гүйдлийн
импульсийн
утга
болон
аянгын
импульсийн цахилалтын чадварыг
сонгох;
- үүсэж болох гэмтлийн үеийн гүйдэлд
хамаарах богино залгааны зэрэглэлийг
сонгох;

One difference from NGLA is that the
series varistor unit (SVU) of the EGLA is
not continuously exposed to the system
voltage. Hence the selection of the rated
voltage of EGLA will differ from NGLA.
Another important feature is the
coordination of its gap characteristics with
the LIWV and SIWV of the protected line
insulation.

The following iterative procedure, shown
in the flow diagram of Figure 22, is
recommended for the selection of EGLA:
- determine the rated voltage of the
arrester with respect to the highest system
operating
voltage
and
temporary
overvoltage during spark over operations;
- estimate the magnitudes, charge and
probability of the expected lightning
discharge currents through the arrester,
select the nominal discharge current, the
high current impulse value and the
lightning impulse discharge capability of
the arrester considering an acceptable
arrester failure rate;
- select the short-circuit rating with respect
to the expected fault current;
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- дээрх шаардлагуудыг хангасан Цэнэг
шавхагчийг сонгох;
- системийн налуу фронттой хамгийн их
хэт хүчдэлд хамаарах гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
(цуврал хувьсах эсэргүүцэл (SVU)
богино
холбогдсон)
тусгаарлагын
тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох;
- эгц фронтын хувьд очит цахилалтын
хүчдэлийг багтаасан цэнэг шавхагчийн
аянгын
импульсээс
хамгаалах
тодорхойломжууд,
цахилалтын
нэрлэсэн болон их гүйдэлд зориулсан
ялгаврын хүчдэл, аянгын стандарт
импульсийг тодорхойлох;
- доорх хүчин зүйлсийг тооцон аянгын
импульсийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийн
нийцлийг тодорхойлох, үүнд:
• цэнэг
шавхагчийг
холбосон
ЦДАШ-ын аянгын үзүүлэлтээр
(суурь
цахилалтын
нягтрал,
шугамыг ниргэсэн тохиолдол,
металл
тулгуурын
хөлийн
эсэргүүцэл зэрэг) тодорхойлсон
аянгын гүйдлийн түгээмэл хэт
хүчдэлийн
импульс
болон
хамгаалсан тусгаарлагын хүлээн
зөвшөөрөгдөх нэвт цохилтын
зэрэг;
• шугамын байршил;

- select a surge arrester that fulfils the
above requirements;
- determine the insulation withstand of
EGLA (with shorted SVU) with respect to
maximum slow-front overvoltages on the
system;

1 дүгээр тайлбар: Арай бага хэвийн хүчдэл нь
цэнэг шавхагчдын ашиглалтын найдваржилтыг
бууруулж болно.
2 дугаар тайлбар: Шугамуудад зориулсан
тусгаарлагын түвшнүүд IEC 60071 стандартад
заасан түвшнүүдээс ялгаатай байж болно.
3 дугаар тайлбар: Одоо байгаа шугамд цэнэг
шавхагчдыг суурилуулах шаардлага нь энгийн
тохиолдол байж болно. Аянгын импульсийн
тэсвэрлэх хүчдэлийн нийцлийг дараа нь

NOTE 1 A lower rated voltage may reduce the
service reliability of the arresters.

- determine the lightning impulse
protection characteristics of the arrester
comprising the spark over voltage for
fast-front, and standard lightning impulse
and residual voltages for the nominal
discharge and high current;
- determine the coordination lightning
impulse withstand voltage considering:
•

the representative lightning current
surge as determined by the
lightning performance of the
overhead line to which the arrester
is connected (ground flash density,
strike incidence to the line, tower
footing resistance etc.) and the
acceptable flashover rate of the
protected insulation;

•

the line layout;

NOTE 2 Insulation levels for lines may differ from
the levels given in IEC 60071.
NOTE 3 The normal case may be that the arresters
are to be installed on an existing line. The
coordination lightning impulse withstand voltage is
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шугамын тусгаарлагын өнөөгийн түвшинтэй
харьцуулна.

then compared with the existing insulation level of
the line.

- аянгын цахилалтын улмаас цэнэг
шавхагчийг хэт ачаалах эрсдэлийг авч
үзэх хэрэгтэй төдийгүй тооцооллын
нэвт цохилт болон шугамын тасалдлын
зэрэгт анхаарах шаардлагатай;
(EGLA)
цэнэг
шавхагчийг
тусгаарлагчийн иж бүрдэлтэй шууд
зэрэгцээ суурилуулна гэж тооцдог. IEC
60099-8:2011 стандартын дагуу цэнэг
шавхагчид зориулан заасан ялгаврын
хэт хүчдэлд нөлөөлөх холболтын
утаснуудын нөлөөг анхаарч үзэх
хэрэгтэй.
6.3.3.3.2 Хэвийн хүчдэл
Цуврал хувьсах эсэргүүцлийн (SVU)
нэгдлийн хэвийн хүчдэлийг цэнэг
шавхагч ажиллах явцад шугамаас
газардуулга
хүртэлх
хамгийн
их
хүчдэлээр
тодорхойлдог.
Тиймээс
цуврал хувьсах эсэргүүцлийн нэгдэл
гүйдлийн давтамжийн энэ хүчдэлийг
хагас циклийн үргэлжлэх хугацааны
туршид хуваарилж чадна. Үргэлжлэх
энэ хугацааг нэгдүгээр хагас циклийн
хамгийн их хугацаанд завсар дахин
битүүмжлэгдэх чадвартай байх ёстой
гэсэн бодит байдлаас авна. Түүнчлэн
цуврал хувьсах эсэргүүцлийн (SVU)
нэгдлийн хэвийн хүчдэлийг сонгохдоо
гадна талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
тодорхойломжуудыг (SVU) нэгдлийн
ялгаврын хүчдэл болон гадна талын
завсрын очит цахилалтын хүчдэлийн
аль алиныг авч үзэн, шугамын
тусгаарлагын
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх хүчдэлээс бага байхаар

- the risk of arrester overloading due to
lightning discharges should be considered
and taken into account in the calculated
flashover and outage rate of the line;
- EGLA is considered to be installed
directly in parallel with the insulator
assembly. The effect of connection leads
shall be considered in the residual
voltages given for the arrester as per IEC
60099-8:2011.

6.3.3.3.2 Rated voltage
The rated voltage of the SVU is
determined by the maximum line-to-earth
voltage during arrester operation so that
the SVU can handle this power frequency
voltage for the duration of a half cycle. This
duration comes from the fact that the gap
must always be able to reseal within the
first half cycle at a maximum. In addition
the rated voltage of the SVU is selected so
that the protective characteristics of the
EGLA, which consider both the residual
voltage of the SVU plus the spark over
voltage of the external gap, are
coordinated to be below the LIWV of the
line insulation. There are no requirements
on Uc. Hence the rated voltage for the SVU
is selected lower than for any other
arrester application in the system. Thus
the SVU can be made more compact and
lighter compared to NGLA, which also
facilitates installation of EGLA in crowded
multi-circuit towers.
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нийцүүлнэ. Uc хүчдэлийн хувьд ямар ч
шаардлага байхгүй. Тиймээс (SVU)
нэгдлийн хэвийн хүчдэлийг системд
хэрэглэх
аливаа
бусад
цэнэг
шавхагчийн хүчдэлээс бага байхаар
сонгодог. Ийм байдлаар (SVU) нэгдлийг
(NGLA) цэнэг шавхагчтай харьцуулахад
илүү цомхон, хөнгөн хийх боломжтой
байдаг нь зай багатай, олон хэлхээтэй
металл
тулгуурт
(EGLA)
цэнэг
шавхагчийг суурилуулахад хялбар
болгоно.
6.3.3.3.3 Цэнэг шавхагчийн анги
болон цэнэг шилжилтийн шаардлага
6.3.3.3.3.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчдын ангилал болон IEC
60099-4:2014 стандартын Н хавсралтад
заасан цэнэг шавхагчдын аянгын
импульсийн цахилалтын чадварын аль
алиныг тооцон (EGLA) цэнэг шавхагчийг
сонгоно. Экрантай шугамын (EGLA)
цэнэг шавхагч ерөнхийдөө IEC 600998:2011 стандартын 1 дүгээр хүснэгтийн
дагуу Y1-Y4 ангид (долгионы хэлбэр
2/20
микросекунд)
цахилалтын
нэрлэсэн 5, 10, 15 эсвэл 20 кА гүйдэл,
Х1-Х4 ангид (долгионы хэлбэр 8/20
микросекунд) цахилалтын нэрлэсэн 5,
10 эсвэл 20 кА гүйдэлтэй байдаг. Гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн ангийг сонгох нь гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн байрлал (хоёр хэлхээтэй
шугамын нэг хэлхээний гурван фазтай
бүх металл тулгуур, хоёр хэлхээтэй
шугамын хоёр хэлхээний бүх фазтай
хязгаарлагдмал тоотой металл тулгуур
г.м.), шугамын хэлбэр (экрантай шугам,

6.3.3.3.3 Arrester class and charge
transfer requirements
6.3.3.3.3.1 General
EGLA are selected both with respect to
their arrester classification and from their
lightning impulse discharge capability in
Annex H of IEC 60099-4:2014. EGLA on
shielded lines does typically have a
nominal discharge current of 5, 10, 15, or
20 kA for classes Y1-Y4 (wave shape 2/20
μs), or 5, 10, or 20 kA for classes X1-X4
(wave shape 8/20 μs) according to Table
1 of IEC 60099-8:2011. The selection of
the EGLA class strongly depends on the
application conditions, such as EGLA
locations (all towers on three phases of
one circuit in double-circuit line, limited
towers on all phases of two circuit in
double-circuit
line,
etc.),
line
configurations (shielded line, unshielded
line, conductor and shielding wire
positions, tower span, tower height, etc.),
tower footing resistance, ground flash
density, lightning current distribution,
lightning strike wave shape, etc. Therefore
the detailed simulation is recommended to
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экрангүй шугам, дамжуулагч болон
газардуулсан дамжуулагчийн байрлал,
металл тулгуур хоорондын зай, металл
тулгуурын
өндөр
г.м.),
металл
тулгуурын хөлийн эсэргүүцэл, суурь
цахилалтын нягтрал, аянгын гүйдлийн
хуваарилалт,
аянгын
ниргэлгийн
долгионы хэлбэр зэрэг хэрэглэх
нөхцөлөөс
маш
их
шалтгаална.
Тиймээс гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн аянгын
гүйдлийн хүчин чадал өөрөөр хэлбэл
(EGLA) цэнэг шавхагчаар гүйх аянгын
хамгийн их гүйдэл, энерги эсвэл гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн шингээх цэнэгийг олоход
нарийвчилсан загварчлалыг зөвлөдөг.
Япон улсын 77кВ-ын дамжуулах
шугамуудын гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн аянгын
гүйдлийн хүчин чадлыг тооцоолоход
зориулсан нөхцөлийн жишээг 5 дугаар
хүснэгтэд
харуулав.
Газардуулсан
дамжуулагч хэрэглэсэн үед бүх металл
тулгуурын хоёр хэлхээтэй шугамын нэг
хэлхээний гурван фазад (EGLA) цэнэг
шавхагчийг
суурилуулдаг
бөгөөд
аянгын ниргэлгийн долгионы хэлбэр
2/70
микросекунд
байна.
Энэ
тохиолдолд Y2 ангийн 25кА (2/20
микросекунд) их гүйдлийн импульс нь
(EGLA) цэнэг шавхагчтай зэргэлдээ
дамжуулагчийг шууд ниргэх 30кА (2/70
микросекунд) аянгын ниргэлэг эсвэл
газардуулсан дамжуулагчийг ниргэх
400кА-аас дээш ниргэлэгт бараг нийцнэ
[76].

obtain the lightning current duty of EGLA,
i.e. maximum lightning current through
EGLA, energy or charge absorbed by
EGLA.

An example of the condition for calculating
lightning current duty of EGLA in 77 kV
transmission lines in Japan is shown in
Table 5, where a shielding wire is used,
EGLA are installed at all towers on three
phases of one circuit in double-circuit line,
and the lightning strike wave shape is 2/70
μs. In this case, the high current impulse
of 25 kA (2/20 μs) in class Y2 corresponds
nearly to the direct lightning strike of 30 kA
(2/70 μs) to the conductor adjacent to
EGLA or the strike of over 400 kA to the
shielding wire [76].
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5 дугаар хүснэгт – 77 кВ-ын дамжуулах шугамын гадна талдаа завсартай,
шугамын цэнэг шавхагчийн (EGLA) аянгын гүйдлийн хүчин чадлыг
тооцоолоход зориулсан нөхцөлийн жишээ
Зүйл
Шугамын экран
Гадна талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн байрлал
Долгионы хэлбэр
Аянгын ниргэлэг

Дамжуулагчдыг
татсан өндөр
(газрын
хөрснөөс)

Металл тулгуур

Экрантай
дамжуулагч

Нөхцөл
Экрантай
Бүх металл тулгуурын хоёр хэлхээтэй
шугамын нэг хэлхээний гурван фазад
2/70 микросекунд

Газардуулсан дамжуулагч

-Металл тулгуурын дээд тал
-(EGLA) цэнэг шавхагчтай зэргэлдээ
дамжуулагч
-металл тулгуураас тулгуур хоорондын зайн ¼
хэмжээтэй зайд байгаа дамжуулагч
-металл тулгуураас тулгуур хоорондын зайн ½
хэмжээтэй зайд байгаа дамжуулагч
37.3 м

Дээд талын фаз

34.2 м

Дунд талын фаз

30.4 м

Доод талын фаз

27.0 м

Тулгуур хоорондын зай

300 м

Хөлийн эсэргүүцэл

10 Ом

Ниргэлгийн
цэг

Дамжуулагч
(экраны эвдрэл)

Хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл
Хэт хүчдэлийн импульсийн
тархалтын хурд

133 Ом
210 м/микросекунд

Table 5 – Example of the condition for calculating lightning current duty of EGLA
in 77 kV transmission lines
Item
Shielding of the line
EGLA location
Waveform

Lightning strike

Shielding wire
Strike
point

Conductor
(Shielding failure)
Shielding wire

Condition
Shielded
All towers on 3 phases of
one circuit in double-circuit line
2/70μs
-Top of tower
-Conductor adjacent to EGLA
-Conductor at ¼ span from tower
-Conductor at ½ span from tower
37.3 m
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Height of conductors
(from the ground)

Tower

Upper phase

34.2 m

Middle phase
Bottom phase

30.4 m
27.0 m

Span

300 m

Footing resistance

10 Ω

Surge impedance
Velocity of surge propagation

133 Ω
210 m/μs

22 дугаар зураг - Гадна талдаа завсартай, шугамын хэт хүчдэл
цэнэг шавхагчийг (EGLA) сонгоход зориулсан урсгал диаграмм
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Figure 22 – Flow diagram for the selection of EGLA

264

MNS IEC 60099-5:2020

6.3.3.3.2 Тусгаарлагын тэсвэрлэх
чадвар
Гэмтлээс богино холбогдсон SVU
нэгдлийн хамгийн муу тохиолдлыг авч
үзвэл (EGLA) цэнэг шавхагч нь түр
зуурын хэт хүчдэл болон налуу
фронттой хэт хүчдэлийг тэсвэрлэх
хүчдэлтэй байх шаардлагатай. Гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн
тэсвэрлэх
хүчдэлийг
тодорхойлохдоо хэт хүчдэлийн утгууд,
хэт хүчдэл үүсэх давтамжуудыг авч үзэх
шаардлагатай бөгөөд энэ хүчдэл
шугамын
тусгаарлагын
бодит
түвшнүүдээс
(IEC
60099-8:2011
стандартад
тодорхойлсон
хэвийн
хүчдэлээс 1.2 дахин их гүйдлийн
давтамжийн
тэсвэрлэх
хүчдэлд
зориулсан шиг) дээш байхыг зөвлөдөг.
Эвдэрсэн SV) нэгдэл металл утсаараа
богино холбогдсоноос загварчлагдсан,
SVU нэгдэл эвдэрч, богино холбогдсон
нөхцөлд, чийгтэй үед (EGLA) цэнэг
шавхагч эдгээр хүчдэлийг тэсвэрлэх
хэрэгтэй.
Гадна талын цуваа завсрын очит
цахилалтын дараа аянгын гүйдэл гүйх
үед SVU нэгдэл ялгаврын хүчдэлээ
тэсвэрлэх хэрэгтэй. SVU нэгдлийн гэр
нь их гүйдлийн импульстэй “Y”
цувралын хувьд ялгаврын хүчдэлээс
1.13 дахин их аянгын хэт хүчдэлийн
импульсийн хүчдэлийг, цахилалтын
нэрлэсэн гүйдэлтэй “Х” цувралын хувьд
1.4 дахин их ялгаврын хүчдэлийг
тэсвэрлэх ёстой. “Х” цувралын дээрх
нөхцөлд 1.4 гэсэн коэффициент
атмосферийн нөхцөлийн өөрчлөлтийг

6.3.3.3.3.2 Insulation withstand
EGLA shall have the voltage withstand
capability against temporary overvoltages
and slow-front overvoltages if, as the worst
case scenario, the SVU is shorted by a
failure. The withstand voltage of EGLA
should be determined taking the
overvoltage values and the frequencies of
their occurrence and are recommended
not to be lower than the practical insulation
levels of the line (as for power frequency
withstand voltage, 1,2 times the rated
voltage is specified in IEC 60099-8:2011).
EGLA shall withstand these voltages
under wet conditions on condition that the
SVU is failed and is shorted, where the
failed SVU is simulated by shorting it with
a metal wire.

SVU shall withstand its residual voltage
when lightning current flows after
sparkover of the external series gap. In
IEC 60099-8:2011 the housing of SVU is
required to withstand a lightning impulse
voltage of 1,13 times the residual voltage
at high current impulse for "Series Y" and
1,4 times the residual voltage at the
nominal discharge current for "Series X",
where the factor of 1,4 covers variations in
atmospheric conditions and discharge
currents up to three times the nominal
discharge current.
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хамарч,
цахилалтын
гүйдэл
нь
цахилалтын нэрлэсэн гүйдлээс гурав
дахин их байна.
Гадна
талын
цуваа
завсрын
тусгаарлагын тэсвэрлэх чадварт илүү
их хэмжээтэй агаарын (клиренс) зай
тохиромжтой ч гадны талын цуваа
завсрын очит цахилалтын хүчдэл болон
тусгаарлагчийн иж бүрдлийн тэсвэрлэх
хүчдэлийн
хоорондын
нийцлийг
анхаарч
үзэх
хэрэгтэй.
Агаарын
(клиренс) арай богино зай тусгаарлагын
нийцэлд илүү тохиромжтой.
6.3.3.3.4
Завсрын
тусгаарлагын
нийцэл
(EGLA) цэнэг шавхагч нь тухайн цэнэг
шавхагчтай
зэрэгцээ
угсарсан
тусгаарлагчийн иж бүрдлийг зөвхөн
аянгын хэт хүчдэлээс хамгаалахад
зориулагдсан. EGLA нь аливаа налуу
фронттой хэт хүчдэл, системд үүсэх
гүйдлийн давтамжийн хэт хүчдэл, бүр
бохирдолтой
болон/эсвэл
чийгтэй
орчинд ч очит цахилалт үүсгэхгүй байх
шаардлагатай. Хэрэв SVU нэгдлийг хэт
ачаалвал энэ нь богино холбогдох
бөгөөд
дахин
залгагдах
эсвэл
системийн аливаа налуу фронттой
эсвэл түр зуурын хэт хүчдэлийн үед
завсарт нь очит цахилалт үүсэхгүй байх
хэрэгтэй. (EGLA) цэнэг шавхагчтай
зэрэгцээ холбогдсон тусгаарлагчийн иж
бүрдлийн аянгын импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэл (LIWV) болон гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын үзүүлэлтийн хоорондын
тусгаарлагын хүлээн зөвшөөрөгдөх

With regard to the insulation withstand of
external series gap, a larger clearance is
preferable, but the insulation coordination
between the sparkover voltage of the
external series gap and the withstand
voltage of the insulator assembly shall be
taken into consideration; a shorter
clearance is preferable for insulation
coordination.
6.3.3.3.4 Insulation coordination of the
gap
The EGLA is intended only for protection
of the insulator assembly installed in
parallel to the EGLA against lightning
overvoltages. An EGLA shall not spark
over for any slow-front overvoltages and
power frequency overvoltages occurring
on the system even under polluted and/or
wet conditions. If the SVU is overloaded it
will be short-circuited and the gap shall not
spark over when reclosing occurs or for
any slow-front or temporary overvoltages
of the system. To obtain an acceptable
insulation coordination between the LIWV
strength of the insulator assembly, in
parallel to the EGLA, and the protection
performance of EGLA the following
criterion is recommended:
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нийцлийг олоход дараах шалгуурыг
зөвлөдөг. Үүнд:

(17)

(17)

үүнд:
U50LI – аянгын стандарт импульстэй үед
тусгаарлагчийн 50% магадлалтай нэвт
цохилтын хүчдэл
U50EGLA – аянгын стандарт импульстэй
үед гадна талдаа завсартай, шугамын
цэнэг шавхагчийн 50% магадлалтай
очит цахилалтын хүчдэл. Түүнчлэн
U50EGLA хүчдэл нь богино холбогдсон
SVU нэгдэлтэй эсвэл нэгдэлгүй үеийн
хамгийн их хүчдэл байх хэрэгтэй.
σ – стандарт хазайлт бөгөөд аянгын
импульсэд зориулан U50 хүчдэлийн 3%аар тогтооно.
Х – санал болгосон утга нь 2.5 байна.
(17)-р томьёоны Х-ийг их утгатай авбал
тусгаарлагчийн нэвт цохилт арай бага
магадлалтай болно. Гадна талдаа
завсартай, шугамын цэнэг шавхагчийн
хувьд аянгын хэт хүчдэл очит цахилалт
үүсгэхээр үргэлж хангалттай их гэж
таамаглавал
очит
цахилалтын
хүчдэлийн
хуваарилалтыг
тусгаарлагчид механик хүч үүсгэх
хүчдэлийн хуваарилалт шиг авч үзэх
боломжтой. Энэ үед:

where
U50LI is the 50 % probability flashover
voltage for the insulator at the standard
lightning impulse
U50EGLA is the 50 % probability spark over
voltage for EGLA at the standard lightning
impulse. Furthermore U50EGLA shall be the
maximum voltage with or without the SVU
short-circuited

(18)
тусгаарлагчийн
нэвт
цохилтын
магадлалыг очит цахилалтын хүчдэл
(тусгаарлагчид механик хүч үүсгэх
хүчдэл) болон 6 дугаар хүснэгтэд

(18)
the probability of insulator flashover can
be obtained by the joint probability of the
sparkover voltage (voltage stress to the
insulator) and the insulator flashover
voltage as shown in Table 6. From this

σ is the standard deviation and for
lightning impulses set to 3 % of U50
X
recommended value is 2,5
A higher value of X in (17) provides a lower
probability
of
insulator
flashover.
Assuming that lightning overvoltages are
always high for EGLA enough to
sparkover, the distribution of sparkover
voltage can be regarded as the distribution
of voltage stress to the insulator. When
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үзүүлсэн тусгаарлагчийн нэвт цохилтын
хүчдэлийг нэгтгэсэн магадлалаар олох
боломжтой. Энэ хүснэгтээс харахад Хийн 2.5 утга нь тусгаарлагчийн нэвт
цохилтын бага магадлалыг хангалттай
хангана.
6.3.3.3.5 (EGLA) цэнэг шавхагчийг
хэрэглэх
(EGLA) цэнэг шавхагчийг зөвхөн экраны
эвдрэл
үүсгэх
нэвт
цохилтоос
хамгаалахад ашиглаж болох бөгөөд
ихэнхдээ экраны эвдрэл эсвэл тулгуурт
аянга бууснаас үүсэх нэвт цохилтоос
хамгаалахын тулд экрантай шугамд
хэрэглэдэг. Цэнэг шавхагчийг хэт
ачаалсан тохиолдолд SVU нэгдэл
эвдэрснийг харж илрүүлэхэд хэцүү
байж болохыг анхаарах шаардлагатай.
Тиймээс саатал илрүүлэгч хэрэглэж
болно. Саатал илрүүлэгч нь эвдэрсэн
(EGLA) цэнэг шавхагчийг харж илрүүлэх
тодорхой заалттай байх хэрэгтэй.
Эвдэрсэн (EGLA) цэнэг шавхагчтай
металл тулгуур нь шаардагдах анхны
нэвт
цохилтын
тодорхойломжоос
үргэлж
бага
аянгын
импульсийг
тэсвэрлэх
хүчдэлтэй
байхыг
тэмдэглэвэл зохино. Тиймээс эвдэрсэн
цэнэг шавхагчийг түргэн солихыг
зөвлөдөг.

table, the value X of 2,5 provides enough
low probability of insulator flashover.

6.3.3.3.5 Application of EGLA
EGLA can only be used for protection
against flashovers due to shielding failures
and are typically used for shielded lines to
protect against back flashover or shielding
failures. In case of arrester overloading it
should be noticed that it may be difficult to
visually detect a failed SVU. Therefore a
fault indicator may be used. Fault
indicators should give a clear visual
indication of a failed EGLA.

It shall be noted that the tower with a failed
EGLA will always have a lower LIWV than
originally due to the required spark over
characteristics.
Hence
a
quick
replacement is recommended.

6 дугаар хүснэгт – (18) томьёоны тусгаарлагчийн нэвт цохилтын магадлал
Х-ийн утга
2
2.5
3

Магадлал
0.0 024
0.00 021
0.000 012

Table 6 – Probability of insulator flashover in Formula (18)
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Value Х
2
2.5
3

Probability
0.0 024
0.0 21
0.000 012

6.3.4 Кабелийн хамгаалалтад
зориулсан цэнэг шавхагчийг сонгох
6.3.4.1 ЦДАШ-д холбосон кабелийг
хэт хүчдэлээс хамгаалах
ЦДАШ болон кабелийн цахилгааны
параметрүүдийн
гол
ялгаа
нь
шилжилтийн долгионы хурд болон хэт
хүчдэлийн
импульсийн
бүрэн
эсэргүүцэл байдаг. Нэг дамжуулагчтай
ЦДАШ-ын
хувьд
хэт
хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл 300-450
Омын хязгаарт, кабелийн шугамын
хувьд 20-60 Омын хязгаарт байна. Энэ
ялгаа юуны өмнө шилжилтийн долгион
кабельд нэвтэрмэгц ирэх хэт хүчдэлийг
мэдэгдэхүйц
бууруулдаг.
Буурсан
хүчдэлийн
долгион
кабелиар
шилжихдээ кабелийн төгсгөлд ойдог
тул тэнд хүчдэл бараг хоёр дахин
нэмэгдэнэ. Дараа нь долгион кабелийн
эхлэлд буцаж ирэх бөгөөд тэнд дахин
ойдог. Ийм маягаар хэрэв кабелийг
ЦДАШ-д холбосон эсвэл кабелийн нэг
төгсгөл нь салгаатай төгсгөлийг “харж
байгаа” бол кабельд хэт хүчдэл онолын
хамгийн их утга хүртлээ хоёр дахин
нэмэгдэнэ. Хэт хүчдэлийн хамгийн их
энэ оргил утга нь кабелийн уртаас
шалтгаалах тул ердөө хэдэн арван метр
урттай богино кабелийн хамгийн их хэт
хүчдэл онолын утгад ойртож магадгүй.
Илүү урт кабелийн хувьд хамгийн их хэт
хүчдэлээс арай бага болно.

6.3.4 Selection of arresters for cable
protection
6.3.4.1 Overvoltage protection of
cables connected to overhead lines
The essential difference between the
electrical parameters of overhead lines
and cables is the surge impedance and
the velocity of the travelling wave. Values
for overhead single conductor lines are in
the range of 300 to 450 Ω and for cables
in the range of 20 to 60Ω. First of all, this
difference causes a remarkable reduction
of an incoming overvoltage as soon as the
travelling wave enters the cable. The
reduced voltage wave travels through the
cable and it is reflected at the cable end,
so that the voltage there is nearly doubled.
Subsequently the wave returns to the
cable entrance and is there once more
reflected, etc. In this way the overvoltage
in the cable is built up to a theoretical
maximum of two times, if the cable is
connected to an overhead line, or if one
cable end “sees” an open end. This
maximum overvoltage peak is depending
on the cable length, so for a short cable of
just tens of meters the maximum
overvoltage may reach close to the
theoretical value and the longer the cable
is the lower the maximum overvoltage will
be.
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Кабелийн
төгсгөлд
шилжилтийн
долгион ойх нь кабелиудын хувьд өндөр
эрсдэлийг
илэрхийлэх
төдийгүй
кабелийн тусгаарлагыг гэмтээх үр
дагавартай
нэвт
цохилт
үүсгэж
магадгүй. Кабелийн төгсгөлд зөвхөн
цэнэг шавхагчийг хэрэглэх замаар энэ
эрсдэлийг бууруулж болно. Тиймээс
кабелийн төгсгөлүүдийг дэд станцын
тоног
төхөөрөмжтэй
адилаар
тусгаарлагын нийцэлд хамааруулан
үзэх хэрэгтэй.
Кабелийн төгсгөлийн хэт хүчдэлийн
хамгаалалтыг ойролцоогоор сүүлийн 34 төө зайн дагуу газардуулсан
дамжуулагч
хэрэглэх
замаар
сайжруулж
болно.
ЦДАШ-ын
хамгаалалтыг илүү сайжруулахын тулд
кабелийн гаргалгуудад бага бүрэн
эсэргүүцэлтэй хөл бүхий металл
тулгуурыг санал болгодог.
Цэнэг шавхагчийг кабелийн төгсгөлийн
дэргэд шууд байрлуулах хэрэгтэй.
Холболтын утаснууд аль болох богино
байвал зохино. Цэнэг шавхагчийн
газардуулгын
холболтыг
кабелийн
бүрээсэнд шууд холбохыг шаардана.
ЦДАШ-уудын хоорондын илүү урттай
кабелиудын хоёр төгсгөлд цэнэг
шавхагчийн хамгаалалт тавих хэрэгтэй.
Богино кабельтай хэсгүүдэд зарим
тохиолдолд нэг талын хамгаалалт
хангалттай. Учир нь нэг төгсгөлд байх
цэнэг
шавхагч
нөгөө
төгсгөлийг
хангалттай
хамгаалж
чадна.
Тусгаарлагын
нийцлийн
тухай
нарийвчилсан судалгаа бэлэн байхгүй
бол цэнэг шавхагчдыг ЦДАШ ба

For cables, the reflection of the transient
wave at the end of the cable represents a
high risk and may cause flashovers with
subsequent damages to the cable
insulation as well. This risk can only be
reduced by the application of surge
arresters at this cable end. Cable ends
should therefore be treated like substation
equipment with respect to insulation
coordination.

The protection of the cable ends against
overvoltages can be improved by applying
shield wires along the last approximately 3
to 4 spans. For a better protection of the
overhead line low footing impedances for
the towers at the cable terminals are
recommended.

The arresters are to be placed directly next
to the cable ends. The connecting leads
should be as short as possible. The earth
connection of the arrester has to be
connected directly to the cable sheath.
Longer cables between overhead lines
require arrester protection at both ends.
For short cable sections one-sided
protection is, in some cases, sufficient.
This is because an arrester at one end can
still offer sufficient protection on the other
end. If detailed insulation coordination
studies are not available, it is
recommended to install arresters at both
the overhead line-cable terminals.
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кабелийн гаргалгуудад суурилуулахыг
зөвлөдөг.
Кабель
харьцангуй
их
энерги
хуримтлуулдаг тул түгээлтийн дэд
станцын хамгаалалтад ашигладаг цэнэг
шавхагчаас илүү цэнэг шилжилтийн
зэрэглэлтэй цэнэг шавхагчийг сонгохыг
зөвлөнө. Адилхан Uc хүчдэлтэй үед
цэнэг шавхагчийн ихэвчлэн арай бага
ялгаврын хүчдэлийн улмаас энэ нь илүү
хамгаалалтыг бий болгоно.
6.3.4.2
Кабелийн
бүрээсийн
хамгаалалт
Дулааны нөлөөллийн шалтгаанаар
(тэгшитгэх гүйдлийн улмаас кабелийн
бүрээсэнд чадал алдагдана) өндөр
хүчдэлийн системд хүчний кабелийн
бүрээсийг зөвхөн нэг төгсгөлд нь
газардуулдаг. Кабелийн бүрээс дэх
тэгшитгэх
гүйдлээс
зайлсхийх
боломжтой эсвэл наад зах нь шугамын
кабелийн дагуу бүрээсийг солбиулан
холбох, кабелийн шугамын гүйдлийн
зэрэглэлийг
нэмэгдүүлэхийн
тулд
тодорхой
байрлалуудад
кабелийн
бүрээсийг газарт холбохгүй байх
замаар энэ гүйдлийг багасгана. Тохирох
цэнэг шавхагчаар салгаатай төгсгөл,
мөн солбиулан холбох цэгүүдийг налуу
ба эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамгаалсан байх шаардлагатай.
Түгээх системүүдэд энэ нь системийн
ерөнхий менежмент болон кабелийн
хэсгүүдийн
урт
эсвэл
кабелийн
бүрээсийг хоёр төгсгөлд эсвэл зөвхөн
нэг төгсгөлд
газардуулсан эсэхээс
шалтгаална.

As cables can store a relatively high
energy it is advisable to choose arresters
with a higher charge transfer rating than
used for the protection of distribution
substations. This offers at the same time a
better protection due to the normally lower
residual voltage of the arrester at the same
Uc.
6.3.4.2 Protection of the cable sheath
Due to thermal reasons (power losses in
the cable sheath due to circulating
currents) cable sheaths of power cables in
high voltage systems are earthed at one
end only. Circulating currents in cable
sheaths can be avoided or at least
reduced by cross bonding the sheaths
along the cable line or by disconnecting
the cable sheath from ground at specific
locations in order to increase the current
rating of the cable line. The open ends as
well as the cross bonding points should be
protected against slow- and fast-front
overvoltages by suitable surge arresters.

In distribution systems it depends on the
general system management and on the
length of the cable sections whether a
cable sheath is earthed at both ends or at
one end only.
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Кабелийн хоёр төгсгөлийг газардуулсан
тохиолдолд бүрээсийн тусгаарлага
дээрх аливаа диэлектрик механик
хүчнээс зайлсхийж болно. Түгээх
системийн хүчний кабельд ачааллын
гүйдэл ихэссэнээр дулааны механик
хүчийг мөн хязгаарын утга хүртэл өсгөж
болно. Кабелийн бүрээсийн хоёр
төгсгөлийг
газардуулахад
гардаг
нийтлэг дутагдал нь чадлын нийт
алдагдлыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Дунд
хүчдэлийн полимер тусгаарлагатай
ердийн кабелийн хувьд кабелийн
бүрээсийн чадлын нэмэлт алдагдал нь
кабелийн холболтын чадлын нийт
алдагдлын ойролцоогоор 2-10%-ийг
бүрдүүлнэ. Гэхдээ кабелийн бүрээсийн
зөвхөн
нэг
талыг
газардуулж,
газардуулаагүй нөгөө талд цэнэг
шавхагч суурилуулсан бол чадлын
нэмэлт алдагдлаас зайлсхийж болно.
Кабелийн бүрээсийн хүчдэл болон
гүйдэлд дараах хүчин зүйл нөлөөлнө.
Үүнд:
-үргэлжлэх t хугацаа нь 3 секундтэй
тэнцүү (түгээх системийн хамгийн их
утга) богино залгааны гүйдэл,
-ачааллын гүйдэл,
-нэг эсвэл гурван фазын (кабелиудын
хоорондын зай нь гурван өнцөгт эсвэл
нэг хавтгай) кабелиудын байрлал орно.
Ачааллын гүйдлийн улмаас кабелийн
бүрээсэнд
үүсэх
индукцлэгдсэн
хүчдэлийг тооцохгүй байж болно. Харин
богино залгааны гүйдлээс үүсэх
индукцлэгдсэн хүчдэл цэнэг шавхагчийг
сонгоход асуудалтай байдаг. Саатлыг
засах хүртэлх хугацааны туршид цэнэг

In case both ends of the cable sheath are
earthed any dielectric stress on the
sheath insulation is avoided. Due to
increasing load currents the thermal stress
on power cables in distribution systems
may increase as well to a critical value. A
general disadvantage of earthing both
ends of the cable sheath is an increase of
the total power losses. For typical medium
voltage polymeric insulated cables the
additional losses in the cable sheath are
around 2 % up to 10 % of the total power
losses of a cable connection. However,
the additional power losses can be
avoided if only one side of the cable
sheath is earthed, and a surge arrester is
installed at the unearthed side of the cable
sheath.

The voltages and currents of the cable
sheath are influenced by:
-the short circuit current with a time
duration of t = 3 s (maximum value in
distribution systems)
-the load current
-the laying of the cables, single or three
phase (triangular or single plane, spacing
between cables).
The induced voltage in the cable sheath
due to the load current can be neglected,
while the induced voltage due to the short
circuit current is critical for the selection of
the arrester. Considering the TOV curve of
the arrester the induced voltage, which is
applied to the arrester for the time until the
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шавхагчид өгөх индукцлэгдсэн хүчдэлд
цэнэг шавхагчийн түр зуурын хэт
хүчдэлийн
муруйг
тооцохдоо
“урьдчилсан
энергигүйгээр”
тодорхойлсон
муруйгаас
доогуур
үлдээх шаардлагатай.
Кабелийн бүрээсийн цэнэг шавхагчдад
зориулсан Uc хүчдэлийг ойролцоогоор
олохдоо (19)-р томьёогоор тооцоолж
болно.

fault is cleared, needs to remain below the
curve specified for “no prior energy”.

(19)

(19)

With an approximation the Uc for cable
sheath arresters can be calculated from
Formula (19).

үүнд:
Uc – цэнэг шавхагчийн тасралтгүй
ажлын хүчдэл, кВ,
Ik – кабелийн (нэг фазын) богино
залгааны хамгийн их гүйдэл, кА,
Lk – газардуулаагүй кабелийн хэсгийн
урт, км,
Ui – кабелийн бүрээсийн нэгж урт дахь
индукцлэгдсэн хүчдэл, кВ/(кА х км)
Tc – (металлын исэлт) цэнэг шавхагчийн
түр зуурын хэт хүчдэлийн коэффициент
(түгээх системд жишээ нь, t хугацаа 3
секундтэй тэнцүү үед Tc=UTOV/Uc байна)

where
Uc
is
the continuous operating
voltage of the surge arrester in kV
Ik
is
the max. short circuit current
of the cable (single phase) in kA
Lk
is
the length of the unearthed
cable section in km
Ui
is the voltage induced in the per unit
length of cable sheath in kV/(kA х km)
Tc is the TOV factor of the MO-surge
arrester (e.g. for t = 3 s in distribution
systems
Tc=UTOV / Uc
1 дүгээр ТАЙЛБАР: Гэмтлийн үеийн гүйдлийн NOTE 1 Ui reaches in maximum 0,3 kV per kA of
кА, кабелийн км урт тутамд Ui хүчдэл нь хамгийн
их 0.3 кВ утгад хүрнэ.
2 дугаар ТАЙЛБАР: Үйлдвэрлэгчид цэнэг
шавхагчийн түр зуурын бодит хэт хүчдэлийн
боломжийг Tc = UTOV/Uc томьёоны оронд Tr =
UTOV/Uc томьёогоор олохыг зааж магадгүй. Tr
болон Tc коэффициентын харьцаа нь Ur болон
Uc хүчдэлийн харьцаатай адил байна.

fault current and km of cable length.

Цэнэг
шилжилтийн
зэрэглэлийг
тохиолдол бүрээр тодорхойлсон байх
хэрэгтэй. Хамгаалалтын түвшнийг аль
болох багаар авахыг шаардахын учир

The charge transfer rating has to be
determined case by case. The protection
level should be as low as possible,
because the withstand strength of the

NOTE 2 Manufacturers may state actual arrester
TOV capability as Tr = UTOV / Uc instead of Tc = UTOV
/ Uc. The ratio between Tr and Tc is the same ratio
as between Ur and Uc.
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нь ашиглалтын хугацааны туршид
кабелийн бүрээсийн тэсвэрлэх бат бөх
чанарыг сайн тодорхойлохгүй, аливаа
стандартчилсан туршилтаар баталгаа
гаргахгүйд
оршино.
Дамжуулах
кабелиудад зориулж нарийвчилсан
тооцоо хийх шаардлага гарч болно.

sheath during its service life is not well
defined and is not assured by any
standardized test. For transmission cables
detailed calculations may have to be
performed.

3 дугаар ТАЙЛБАР: Кабелийн бүрээсийн
хамгаалалтад зориулсан цэнэг шавхагчийг
заримдаа бүрээсийн хүчдэлийг цэнэг шавхагч
(SVL) гэдэг.

NOTE 3 Surge arresters for cable sheath
protection are sometimes called sheath voltage
limiters (SVL).

6.3.5 Түгээх системд зориулсан цэнэг
шавхагчийг
сонгох
–
онцгой
анхаарал хандуулах
6.3.5.1 Ерөнхий зүйл
Түгээх системүүдийг аянгаас ховорхон
хамгаалдаг учраас аянгын ниргэлгэд
шууд өртөнө. Цэнэг шавхагчийн энэ
төрлийн
хувьд
аянгаас
үүссэн
шилжилтийн хэт хүчдэл хамгийн ихээр
анхаарч үзэх зүйл байдаг. Түгээх
системд үүсэх налуу фронттой хэт
хүчдэл нь эгц фронттой хэт хүчдэлээс
хамаагүй бага асуудал болох тул налуу
фронттой хэт хүчдэлийг авч үзэхгүй [1].
Дэд
станцад
зориулсан
цэнэг
шавхагчийг сонгох 19а болон 19b дүгээр
зурагт харуулсантай адил дахин
давтагддаг горимыг түгээлтийн цэнэг
шавхагчдыг сонгоход хэрэглэнэ.
6.3.5.2 Энерги хадгалах чадвар
Түгээлтийн
цэнэг
шавхагчийн
тохируулах ёстой хамгийн чухал
цахилгааны механик хүч аянгын
цахилалтаас үүсдэг. Цэнэг шилжилтийн
энэ үзэгдлийн туршид цэнэг шавхагчийн
ялгаврын хүчдэл болон цахилалтын
гүйдлийн функц шиг дулаан үүснэ.
Аянгын цахилалтын хувьд гүйдэл нь

6.3.5 Selection of arresters for
distribution systems - special attention
6.3.5.1 General
These systems are rarely shielded from
lightning and therefore are subject to direct
lightning
strikes.
The
transient
overvoltages developed by lightning are of
the highest concern for this type of
arrester. Slow front overvoltages occurring
on distribution systems are much less of
an issue than fast-front overvoltages and
are therefore not considered.[1]
A similar procedure to that shown in Figure
19a, and Figure 19b for substation
arresters is used for distribution arresters.

6.3.5.2 Energy handling capability
The most significant electrical stress
distribution arresters must handle is
associated with a lightning discharge.
During this charge transfer event heat is
generated in the arrester as a function of
the arresters residual voltage and
discharge
current.
For
lightning
discharges, the current is not influenced
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цэнэг шавхагчийн ялгаврын хүчдэлээс
шалтгаалахгүй учраас ялгаврын хүчдэл
их байх тусам илүү их энерги тархана.
Түгээлтийн бүх цэнэг шавхагч дотоод
диэлектрик
бат
бөх
чанарын
урьдчилсан нөхцөлийг тодорхойлох
болон шалгахад зориулсан 25кА, 65кА
эсвэл 100кА далайцтай гүйдлийн 4/10
микросекунд их импульсийг тэсвэрлэх
загвартай байдаг. Үйл ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад
8/20
микросекунд
долгионы
хэлбэртэй
гүйдлийн
импульсийг
дулааны
тогтворжилтыг шалгахад хэрэглэнэ.
Туршилтын эдгээр гүйдлийг адилхан
далайцтай аянгын бодит гүйдэлтэй
андуурах ёсгүй. Түгээлтийн цэнэг
шавхагч зөвхөн цэнэг шилжилтийн
зэрэглэлтэй бөгөөд эдгээр зэрэглэл нь
өгсөн гүйдлийн нөлөөгөөр цэнэг
шавхагчийн
ялгаврын
хүчдэлтэй
нийцэж, энерги хадгалах чадварыг
үнэлэх боломжоор хангана.
6.3.5.3 Түр зуурын хэт хүчдэлийг
(ТЗХХ) анхаарч үзэх
Түгээх системүүдэд хэт хүчдэлийн
түвшнүүдийг сайн хянадаггүй учраас
системийн газардлагын үеийн хамгийн
муу тохиолдол шиг таамагласан олон
тохиолдлыг
хангалттай
мэддэггүй.
Хамгийн
муу
тохиолдол
болох
хүчдэлийн өсөлт системийн саармаг
цэгийн
газардуулгын
хэлбэрээс
шалтгаалах
бөгөөд
газардуулгын
хэлбэр
нь
цэнэг
шавхагчийн
тохиромжтой Uc хүчдэлийг сонгоход
нөлөөлнө. 23а, 23b, 23c болон 23d
дүгээр
зураг
нь
янз
бүрийн

by the arrester’s residual voltage, and
therefore the higher the residual voltage
the more energy is dissipated.
All distribution arresters are designed to
withstand high current impulses 4/10 μs of
25 kA, 65 kA or 100 kA amplitude for
preconditioning and verification of internal
dielectric strength. In the operating duty
test current impulses with a wave shape of
8/20 μs are applied to prove the thermal
stability. These test currents must not be
confused with real lightning currents of the
same amplitude. Distribution arresters
only have charge transfer ratings that in
combination with the arrester’s residual
voltage under the applied current provide
a means of assessing energy handling
capability.

6.3.5.3 TOV considerations
Because the overvoltage levels on
distribution systems are not well monitored
and in many cases not well known they are
assumed as worst case during a system
earth fault. The worst case voltage rise
depends on the system neutral grounding
configuration and this will impact on the
selection of Uc of the arrester. Figure 23a,
Figure 23b, Figure 23c and Figure 23d
indicate the appropriate Uc for different
grounding configurations.
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газардуулгын
хэлбэрт
зориулсан
тохиромжтой Uc хүчдэлийг заана.
Гэмтэлгүй фазуудтай системд ТЗХХийн өсөлтийг тодорхойлоход доор
дурдсан
систем
бүрийн
хувьд
газардлагын
коэффициентыг
хэрэглэнэ. Хүчдэлийн өсөлт нь алдааны
коэффициентоор үржүүлсэн шугамаас
газар хүртэл хүчдэл юм. Дараа нь Uc
болон/эсвэл
Ur
хүчдэлийг
үйлдвэрлэгчээс
өгсөн
ТЗЗХ-ийн
өгөгдлийн тусламжтайгаар сонгоно (20а
болон 20b дүгээр зургийг харна уу).
6.3.5.4 Саатлын горим
Түгээлтийн цэнэг шавхагчдыг IEC
60099-4:2014 стандартын 7 дугаар
хүснэгтийн богино залгааны горимын
дагуу үйлдвэрлэгчээс хүсэлт гаргасан
гэмтлийн үеийн гүйдлүүдийг тэсвэрлэх
байдлыг туршсан байх шаардлагатай.

For each of the below systems an earth
fault factor is used to determine the
temporary overvoltage rise on the system
on the unfaulted phases. The voltage rise
is the line to earth voltage times the fault
factor. Uc and/or Ur is then selected with
help of manufacturers' TOV- data (see
Figure 20a, and Figure 20b).

6.3.5.4 Failure modes
Distribution arresters shall be tested per
short-circuit procedures of IEC 600994:2014, Table 7 to withstand fault currents
claimed by the manufacturer.

23а дугаар зураг – Гурван утсыг энгийн газардуулсан систем (зөвхөн үүсгүүрт газардуулсан)
Газардлагын коэффициент 1.4
Figure 23a – Three-wire single earthed systems (earthed at source only) Earth Fault Factor 1,4

Uc хүчдэл нь Us / √3 хүчдэлээс 1.4 дахин их буюу тэнцүү
Uc ≥ 1,4 times Us / √3
23b дүгээр зураг – Гурван утсыг эсэргүүцлээр газардуулсан систем. Газардлагын
коэффициент 1.73
Figure 23b – Three-wire impedance earthed systems. Earth Fault Factor 1.73
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23c дүгээр зураг – Гурвалжин холболттой систем. Газардлагын коэффициент 1.73
Figure 23c – Delta systems. Earth Fault factor 1,73

23d дүгээр зураг – Дөрвөн утас, олон газардуулга бүхий од холболттой систем. Газардлагын
коэффициент 1.25
Figure 23d – Four-wire multi-earthed wye systems. Earth Fault Factor 1,25

23 дугаар зураг – Нийтлэг саармаг цэгийн хэлбэрүүд
Figure 23 – Common neutral configurations
6.3.6 Салгуурын хэрэглээ болон
нийцэл
6.3.6.1 Ерөнхий зүйл
Салгууруудыг түгээлтийн төрлийн цэнэг
шавхагч болон завсаргүй, шугамын
(NGLA) цэнэг шавхагчид зориулсан
хоёр төрлөөр гол төлөв хэрэглэнэ. Энэ
хоёр
хэрэглээнд
цэнэг
шавхагч
чадвараас нь хэтэрсэн цэнэгтэй аянгын
ниргэлгэд ил байх эрсдэлд бусад
хэрэглээнээс илүү ихээр өртөнө. Энэ
эрсдэлийн дүнд мөн ихсэх хэт

6.3.6 Application and coordination of
disconnectors
6.3.6.1 General
Disconnectors are mainly used in two
applications, for distribution type arresters
and for gapless line arresters, NGLA. For
both applications, the arresters are at a
higher risk to be exposed to lightning
strokes with a charge exceeding their
capability than for other applications. As a
consequence of this the risk of these
arresters causing a permanent short277
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ачааллын улмаас эдгээр цэнэг шавхагч
байнгын богино залгаа үүсгэнэ. Энэ
эрсдэлийг багасгахын тулд салгуурыг
хэрэглэдэг.
Салгуурыг нэгдүгээрт системийг хурдан
хугацаанд дахин залгахын тулд хэт
ачаалсан цэнэг шавхагчийг системээс
тусгаарлах, хоёрдугаарт цэнэг шавхагч
хэт ачаалагдсаныг хараад илрүүлэх
гэсэн хоёр зорилгоор хэрэглэнэ.
6.3.6.2 Салгуурын тодорхойломж
болон үйл ажиллагаа
Салгуур нь гүйдлийн давтамжийн
гүйдлээр
ажиллахад
хялбар
төхөөрөмжийн бүрдэл боловч түргэн
импульсийн (fast impulse) гүйдэлд
зориулаагүй
байна.
Салгуурын
тодорхойломжуудыг Ампер нэгжтэй
гүйдэлтэй адилаар салгах хугацаанд
харьцуулж хэмждэг. Богино залгааны
гүйдэл их байх тусам салгуур хурдан
салгана. Цэнэг шавхагчийн эдгээр
хэрэглээний олонх нь цахилгаан
үйлдвэрлэх дэд станцаас хол эсвэл
шууд бусаар газардуулсан системд
байж болох учраас богино залгааны
гүйдэл нэлээд бага, ердөө хэдэн арав
эсвэл зуун Ампер байх боломжтой.
Цэнэг шавхагч газартай богино залгаа
үүсгэсэн даруйд системийн богино
залгааны гүйдэл салгуураар гүйж,
салгуурыг
ажиллуулахаар
өдөөнө.
Салгуур хоёр хэсэгт хуваагдаж, доод
талын хэсэгт бэхлэгдсэн газардуулгын
утас доош унах байдлаар салгуур
ажилладаг. Энэ үед автомат таслуурыг
ажиллуулахаар өдөөх реле хамгаалалт
хариу үйлчилнэ. Дахин залгах схемийг

circuit due to an overload is also higher.
Disconnectors are applied to mitigate that
risk.
Disconnectors serve a dual purpose, firstly
to separate the overloaded arrester from
the system in order to facilitate fast
reclosing of the system. Secondly to
visually indicate when an arrester has
been overloaded.
6.3.6.2 Disconnector characteristics
and operation
Disconnectors are simple devices set to
operate for power frequency currents but
not for fast impulse currents. Its
characteristics is measured as current in
amperes versus time to disconnect. The
higher the short-circuit current the quicker
it disconnects. Many of these arrester
applications may be far out from the
generating substation or on not directly
grounded systems so the short-circuit
currents may be rather low just tens or
hundreds of amperes.

Once the arrester is shorted to earth, the
short-circuit current of the system is
passing
through
the
disconnector
triggering it to operate. It operates in such
a way that the disconnector separates into
two pieces and the earth wire attached to
the lower part falls down. At the same time
the protection relays will react, triggering
the circuit breaker to operate. Depending
how quick the reclosing scheme is set, the
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хэр хурдан хугацаанд тааруулснаас
шалтгаалж, автомат таслуур шугамыг
буцааж залгана. Хугацааны энэ үеийн
туршид реле хариу үйлдэл үзүүлэх
хугацаа, автомат салгуур ажиллах
хугацаа, дахин залгах хугацааны
интервал болон автомат салгуурын
залгагдах хугацаа багтаж, салгуур
үүргээ биелүүлсэн байх шаардлагатай.
Доош
унаж
тусгаарлагдсан
газардуулгын утсыг дахин залгах үед
хүчтэй салхинд өртөж болох хэдий ч
хангалттай агаарын (клиренс) зайтай
байх ёстой. Тиймээс гэмтлийг засах
бодит хугацаа нь орчны нөхцөлөөс
зарим
талаар
шалтгаалдаг.
Зөв
сонгосон салгуур эхний дахин залгалт
амжилттай болохыг хангах ёстой.
Салгуурын нэг чухал шинж чанар нь
нэгэнт ажилласан бол ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэх ёстой бөгөөд бүр автомат
салгуур хэлхээг салгасан үед ч
ажиллана. Хэрэв ингэж ажиллахгүй бол
салгуур төлөвлөсөн шиг ажиллахгүй
байх өндөр эрсдэл гарна.
6.3.6.3 Цэнэг шавхагчийн нийцэл
болон салгуурын тодорхойломж
Цэнэг шавхагч зөвхөн хэт ачаалагдсан
үед салгуур ажиллах шаардлагатай.
Тиймээс цэнэг шавхагчийн тэсвэрлэж
чадах бусад бүх үүргийн үед салгуур
ажиллахгүй байх хэрэгтэй. Бодит цэнэг
шавхагчидтай
хамт
хэрэглэсэн,
адилхан
үүрэгтэй
салгууруудын
туршилтаар үүнийг харуулна. Эдгээр
үүрэгт IEC 60099-4:2014 стандартад
заасан хамгийн их энерги болон
цэнэгийг оруулж болно.

circuit breaker will then reclose the line
back. During this time slot - relay reacting
time, circuit breaker operating time,
reclosing time interval, and circuit breaker
closing time - the disconnector should
have fulfilled its duty. The separated earth
wire must have enough clearance when
the reclosing occurs even though it may be
exposed to high wind gust. So the actual
clearing time is somewhat dependent on
environmental
conditions.
Properly
selected disconnectors shall allow the first
reclosing to be successful. One important
feature of a disconnector is that once
triggered it must continue its operation
even if the circuit breaker has opened the
circuit. If not, there is a high risk that the
disconnector may not work as intended.

6.3.6.3 Coordination of arrester and
disconnector characteristics
The disconnector shall only operate if the
arrester is overloaded, so for all other
duties that the arrester can withstand, the
disconnector shall not operate. This is
shown by testing the disconnectors with
the same duties as the actual arresters it
is used together with. These duties may
include the highest energies and charges
from IEC 60099-4:2014.
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Гүйдлүүдийн эх сурвалжийг салгуур
хооронд ялгаж чадахгүй тул цэнэг
шавхагчийн
ТЗХХ-ийн
боломжит
байдлыг салгуурын тодорхойломжтой
уялдуулах нь нэг чухал нийцэл юм.
ТЗХХ-ийн
муруй
нь
тэсвэрлэх
хүчдэлийг хугацаанаас хамааруулан
харуулдаг. Гэхдээ цэнэг шавхагч
үйлдвэрлэгчдийг бодит гүйдлүүдийн
тэмдэглэл хийхийг шаардах бөгөөд
дараа нь салгуурын тодорхойломжийн
гүйдлүүдтэй
харьцуулсан
байх
хэрэгтэй.
Хэт
хүчдэлийн
бодит
хугацаанд зориулсан ТЗХХ-ийн гүйдэл
салгууруудыг өдөөх гүйдлээс үргэлж
арай бага байх хэрэгтэй.
Энэ нь системийн бодит хэт хүчдэл, мөн
дахин залгалтаас хамгаалах схемийг
мэдсэн байх шаардлагатай гэсэн үг юм.
Хэрэглэх ТЗХХ-ийн боломжит байдал
нь ачааллын урьдчилсан горимгүй байх
шаардлагатай. Гэхдээ өөр фазад
газардлага үүсвэл гэмтэлгүй фазууд
эдгээр хэт хүчдэлд өртөж магадгүй.
Цэнэг
шавхагч
ТЗХХ-ийн
бодит
гүйдлийг тэсвэрлэж чадсан ч салгуур
гүйдлийг салгаж чадаагүй тохиолдол нь
асуудалтай болно.
6.3.6.4 Шугамын завсаргүй цэнэг
шавхагчийг (NGLA) хэрэглэх
Дэд станцын цэнэг шавхагчийн хэвийн
хүчдэлээс илүү их хэвийн хүчдэлийг
(NGLA) цэнэг шавхагчид сонгох нь
хэдэн давуу талтай байдаг. Салгуурын
зохистой ажиллагааг хангах боломжтой
төдийгүй зөвхөн аянгын ниргэлгээс
хамгаалахад зориулан (NGLA) цэнэг
шавхагчийн ангиудыг сонгож болно.

One important coordination is the TOV
capability of the arrester versus the
disconnector characteristics as the
disconnector cannot differentiate between
the origins of currents. TOV curves show
withstand voltages versus time. However,
arrester manufacturers should have
recordings of the actual currents which
shall then be compared to the currents
from the disconnector characteristics. The
TOV current for the actual overvoltage
time shall always be lower than the
triggering current for the disconnectors.

This means that the actual overvoltages of
the system and also the protection
scheme for reclosing should be known.
The TOV capability used should be the
one with no prior duty as healthy phases
may see these overvoltages if there is an
earth fault on the other phase. The critical
case is if the arrester can withstand the
actual TOV currents but the disconnector
cannot handle the current without
disconnecting.
6.3.6.4 NGLA applications
Selecting a higher rated voltage for NGLA
than for the substation arrester has
several advantages. Proper disconnector
operations can be assured and also NGLA
classes can be selected for protection
against lightning strokes only. With lower
rated voltage substation arresters they will
take care of any slow front overvoltages
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Арай бага хэвийн хүчдэлтэй дэд
станцын цэнэг шавхагчид таслах,
залгах үеийнхтэй адил налуу фронттой
аливаа хэт хүчдэлийг хязгаарлах тул
ийм хэт хүчдэлүүд (NGLA) цэнэг
шавхагчид механик хүч үзүүлэхгүй.
Өнөө үед дахин залгалтын илүү хурдтай
схемүүдтэй болох хандлагатай болсон
учраас тасалдлын хугацааг хязгаарлах
шаардлага
гарсан.
Өмнө
нь
суурилуулсан (NGLA) цэнэг шавхагчид
энэ схемийг өөрчлөх бол салгуурын
тодорхойломжууд, дахин залгалтын
схемүүдийн
шинэчилсэн
нийцлийг
анхаарч үзэх хэрэгтэй.
Хэрэв ТЗХХ-ийн гүйдлүүд (NGLA) цэнэг
шавхагч хэрэглэсэн салгуурын ажлын
гүйдлүүдээс
их
байвал
цэнэг
шавхагчдын илүү их хэвийн хүчдэлийг
сонгох
шийдэл
байдаг.
Эдгээр
хэрэглээнд
цэнэг
шавхагчийн
хамгаалалтын
шаардлагатай
түвшнүүдэд зориулсан хүрэлцэхүйц
хязгааруудыг үргэлж авна.
6.3.6.5 Хэрэглээний хуваарилалт
Хэрэв хайламтгай гал хамгаалагчийг
цэнэг шавхагчтай цуваа холбосон бол
нийцэл нь илүү төвөгтэй болно.
Хайламтгай
гал
хамгаалагчийн
ажиллах хугацааг бүх нийцэлд мөн
анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хайламтгай гал
хамгаалагч болон трансформаторын
хооронд цэнэг шавхагч суурилуулах нь
хамгийн түгээмэл байдаг угсралт юм.
Цэнэг
шавхагч
саатвал
(богино
залгааны үед) ойр байх хайламтгай гал
хамгаалагч саатлыг арилгах хүртэл
салгуур ажиллахгүй бол осолтой

like switching events, so these will not
stress the NGLA.

Today there is a tendency to have faster
reclosing schemes as outage times shall
be limited. Updated coordination of the
disconnector characteristics and reclosing
schemes need to be considered if this
scheme is changed on already installed
NGLA.

If the TOV currents are higher than the
operating currents for the disconnectors in
NGLA applications, the solution is just to
select a higher rated voltage of the
arresters. In these applications, there is
always ample margins for the needed
protection levels of the arresters.

6.3.6.5 Distribution applications
The coordination here is more complicated
if there are fuses connected in series with
the arresters. The operating times of the
fuse will then also have to be considered
in the total coordination. The most
common installation is that the arresters
are installed between the fuse and
transformer.
A critical case may occur if the arrester
fails (in short-circuit) but the disconnector
did not operate before the nearby fuse
clears the fault. In such a case, when the
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тохиолдол
үүсэж
магадгүй.
Ийм
тохиолдолд
хайламтгай
гал
хамгаалагчийг солих үед урьд нь богино
холбогдсон цэнэг шавхагч дахин
хүчдэлд залгагдах нь хайламтгай гал
хамгаалагчийг сольж байгаа ажилтны
хувьд нуугдмал аюултай байдал
үүсгэнэ. Тиймээс салгуур, хайламтгай
гал хамгаалагчийн тодорхойломжуудыг
нийцүүлэх нь маш чухал байдаг.
Ингэснээр хайламтгай гал хамгаалагч
саатлыг арилгахаас өмнө салгуур
ажиллаж эхлэх, мөн хайламтгай гал
хамгаалагчийг хайлсны дараа ч хэлхээг
үргэлжлүүлэн салгах юм.
6.3.7 800 кВ-оос дээш хэт өндөр
хүчдэлийн цэнэг шавхагчийг сонгох
6.3.7.1 Ерөнхий зүйл
800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлд
хэрэглэх боломжтой цэнэг шавхагчийг
сонгох нь бусад бүх цэнэг шавхагчийг
сонгох горимтой үндсэндээ адил байна.
800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
цэнэг шавхагчийг тодорхойлоход юуг
тусгайлан анхаарахыг IEC 60099-4:2014
стандартад авч үзсэнээр:
• Маш их цэнэг болон энергийн
шаардлага. IEC 60099-4:2014
стандартад цэнэг шилжилтийн
зэрэглэл
болон
дулааны
энергийн зэрэглэлийг аливаа
дээд хязгааргүй бичсэн.
• Гадна
талын
тусгаарлага.
Таслах, залгах хэт хүчдэлийн
импульсийн
хамгаалалтын
түвшнүүдээр
шаардлагатай
агаарын
(клиренс)
зайг
тодорхойлно. Хэрэв нум үүсэх

fuse is replaced, the already shortcircuited arrester will be re-energised,
resulting in a potentially hazardous
situation for the worker replacing the fuse.
It is therefore very important that the
disconnector and fuse characteristics are
coordinated so that the disconnector starts
its operation before the fuse has cleared,
and that it continues its disconnection after
the fuse operation.

6.3.7 Selection of UHV arresters
6.3.7.1
General
Basically the same selection procedure is
applicable for UHV arresters as for all
other arresters. IEC 60099-4:2014 takes
into
account
what
in
particular
characterizes UHV arresters as:

•

Very high charge and energy
requirements. IEC 60099-4:2014
gives charge transfer ratings and
thermal energy ratings without any
upper limit.

•

External insulation. The switching
surge
protection
levels
will
determine
the
necessary
clearances - a complete arrester
must be tested to verify a suitable
margin if arcing distances do not
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зай
IEC
60099-4:2014
стандартад бичсэн томьёоны
шаардлагад нийцээгүй бол иж
бүрэн цэнэг шавхагчийн тохирох
хязгаарыг туршилтаар шалгасан
байх ёстой.
• Хамгаалалтын түвшнүүд, цэнэг
болон
энергийг
тэсвэрлэх
чадварын өндөр шаардлагыг
хангахын тулд олон баганатай
цэнэг шавхагчийг хэрэглэх. Энд
үйл ажиллагааны даалгаврын
туршилтын
эхлэлийн
температурыг
тогтоох,
мөн
дулааныг тэнцүү хуваарилсан
зөв
зүсэлтийг
тодорхойлох
туршилтуудыг шаардана. Ийм
туршилтуудыг IEC 60099-4:2014
стандартад тодорхойлсон.
6.3.7.2 Тусгаарлагын нийцэл
800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
найдвартай, хэмнэлттэй системийг
байгуулах гол хүчин зүйл нь дамжуулах
шугам
болон
дэд
станцуудын
тусгаарлагын нийцэл юм. 1990-ээд оны
800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
төслүүдэд, хожим нь Япон, Итали болон
Хятадад тодорхойлсон шиг цэнэг
шавхагчид суурилсан тусгаарлагын
оновчтой нийцлийг гарган авч болно.
Компьютерийн
нарийвчилсан
тооцоолол
болон
загварчлалын
тусламжтай
хийсэн
тусгаарлагын
нийцлийн боловсронгуй загвар нь ийм
төслүүдийн нийтлэг туршлага байдаг.
Харин тэсвэрлэх хүчдэлийг ОУЦТК-ын
хялбарчилсан
аргын
тусламжтай
ойролцоогоор тооцоолох боломжтой.

fulfil requirements according to
formulas given in IEC 600994:2014.

•

The use of multiple-column
arresters to meet demanding
requirements on protection levels
and charge and energy withstand
capability. This requires tests to
establish the starting temperature
in the operating duty test as well as
determining a correct thermal
prorated section. Such tests are
specified in IEC 60099-4:2014.

6.3.7.2
Insulation co-ordination
Insulation
coordination
throughout
transmission lines and substations is a key
factor for realizing a reliable and
economical
UHV system.
Optimal
insulation coordination can be achieved
based
on
surge
arresters,
as
demonstrated in UHV projects of the
1990s and later in Japan, Italy and China.
Sophisticated
design
of
insulation
coordination by means of accurate
computer-aided
calculations
and
simulations is common practise for such
projects, while withstand voltage can be
roughly estimated by the lEC’s simplified
method.
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800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
цэнэг шавхагчдын хамгаалалтын бага
түвшин нь 800 кВ-оос дээш хэт өндөр
хүчдэлийн системүүдийн тусгаарлагын
шийдвэрлэх хүчин зүйл болдог. Аянгын
хэт хүчдэл хийн тусгаарлагатай дэд
станц, трансформатор зэрэг тоног
төхөөрөмжийн өөрөө сэргэхгүй дотоод
тусгаарлагын загварт давамгайлах тул
зохистой цэнэг шавхагчийг суурилуулах
аргаар аянгын импульсийг тэсвэрлэх
хүчдэлийг үндэслэлтэй болгох нь чухал
юм. 800 кВ-оос дээш хэт өндөр
хүчдэлийн цэнэг шавхагчдад зориулсан
ангилах гүйдэл нь аянгын импульсээс
хамгаалах (LIPL) түвшний
хувьд
ихэнхдээ 20кА байдаг. Зохистой LIPL
түвшний олон баганатай цэнэг шавхагч
хийх нь ерөнхий шаардлага болсон.
Аянгын хэт хүчдэлийг үр дүнтэй
хязгаарлахын тулд шугамын оролт, шин
болон
трансформаторууд
зэрэгт
байрлалын тоогоор хангалттай цэнэг
шавхагчийг
суурилуулах
ёстой.
Түүнчлэн эрчим хүчний шаардлагуудад
зэрэгцээ багануудыг ихэвчлэн авч үзэх
хэрэгтэй.
IEC 60071-2, Тусгаарлагын нийцэл 2
дугаар хэсэг: Хэрэглээний арга зүйн
удирдамж стандартын 42 хэвлэлд 800
кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн дэд
станцуудын Маш хурдан шилжилтийн
үйл явцуудын нийцлийг мөн бичсэн.
2 энэ хэвлэлийг бэлтгэж байгаа бөгөөд
IEC/PRVC 60071-2:2016 хэвлэж байна
(2018 оны 3 дугаар сард нийтлэгдсэн).
Дамжуулалтын металл тулгууруудын
өндөр болон дэд станцын ил байрлах

Low protective levels of UHV-arresters are
decisive factors for the system insulation
of UHV systems. As lightning overvoltages
dominate the non-self-restoring internal
insulation design of equipment such as
GIS and transformers, here it is important
to rationalize LIWV by means of proper
surge arrester arrangements. The
classifying current for UHV arresters is
typically 20 kA for LIPL. In order to achieve
proper LIPL multi-column arresters are in
general
necessary.
To
effectively
suppress lightning overvoltages, in
addition surge arresters must be installed
at an adequate number of locations, such
as at line entrances, bus bars and
transformers. Typically parallel columns
are also needed for energy requirements.

IEC 60071-2, Ed.42, Insulation coordination - Part 2: Application guide, also
presents the coordination of Very Fast
Transients in UHV substations.

2

Under preparation. Stage at the time of
publication: IEC/PRVC 60071-2:2016.
Suppressing switching overvoltages as
much as possible is a prerequisite for air
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хэсгүүдийн хэмжээсийг багасгахын тулд
таслах, залгах хэт хүчдэлийг аль болох
хязгаарлах нь тусгаарлагад тавих
агаарын (клиренс) зайн урьдчилсан
нөхцөл
болдог.
Эдийн
засгийн
шалтгаанаар таслах, залгах импульсийг
тэсвэрлэх хүчдэл (SIWV) 1.6-1.7 орчим
нэгж тутмын утга байх нь тохиромжтой.
Өөр боломжит шийдлүүд байна. Үүнд:
• шугамын оролтод таслах, залгах
импульсээс
хамгаалах
бага
түвшинтэй, олон баганатай цэнэг
шавхагч;
• дамжуулах
шугамын
дагуух
чухал
металл
тулгууруудад
шугамын
завсаргүй
цэнэг
шавхагч;
• хүчдэлийн механик хүч нь
элегазын хийд илүү өндөр байж
болох тул Uc/Ur харьцаа нь илүү
их байх олон баганатай (GIS)
цэнэг шавхагчид [11];
• хяналттай таслах, залгах үеийн
алгоритмууд;
• таслах эсвэл залгах/ таслах
резисторуудтай автомат таслуур;
• нэг фазын дахин залгалт;
• дээр
дурдсан
шийдлүүдийн
аливаа нэгдэл(үүд) орно.
Эдгээр боломж нь 800 кВ-оос дээш хэт
өндөр хүчдэлийн тоног төхөөрөмж
болон
цахилгаан
эрчим
хүчний
дамжуулах шугамуудын хэмнэлттэй
загвар
болон
хэмжээг
оновчтой
болгоход ихээхэн хувь нэмэр оруулна
[8][9][10][11][12][13][83].
6.3.7.3 Механик загвар

clearance to insulation in order to reduce
the height of transmission towers and the
dimensions of
open-air
parts
in
substations. For economic reasons a
SIWV of around 1,6 to 1,7 p.u. is desirable.
There are different possible solutions:

•

multi-column surge arresters with
low SIPL at line entrances;

•

Non-gapped line
strategic
towers
transmission lines;

•

multi-column GIS arresters which
can have a higher voltage stress in
the SF6 and hence a higher Uc/Ur
ratio [11];

•

controlled switching algorithms;

•

circuit breakers with opening or
closing/opening resistors;
single phase reclose;
any combination(s) of the above.

•
•

arresters at
along
the

These possibilities can greatly contribute
to optimize the economical design and
size of UHV equipment and power
transmission
lines
[8][9][10][11][12][13][83].

6.3.7.3 Mechanical design
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800 кВ-оос дээш хэт өндөр хүчдэлийн
цэнэг шавхагчид, ялангуяа (AIS) цэнэг
шавхагчийн
хэмжээний
улмаас
механикийн шаардлагууд нь өндөр
болно. Түүнчлэн 800 кВ-оос дээш хэт
өндөр хүчдэлийн олон системийг газар
хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд болон/
эсвэл бохирдолтой газарт байрлуулсан
байдаг.
Силикон
гэртэй
цэнэг
шавхагчийн хувьд өндрийг багасгахад
гадаргуугийн цахилалтын замын уртын
богино хэмжээг шаардах төдийгүй жин
нь буурах тул цахиурын резинтэй
полимер загвар ашигтай. Өлгөж
суурилуулахад зориулсан полимер
гэртэй цэнэг шавхагч эсвэл суурин дээр
угсрах бат бөх загвартай шийдлүүд нь
нэмэлт давуу тал болохоос гадна газар
хөдлөлтийн хүчтэй механик хүчийг илүү
сайн тэсвэрлэнэ. Шаазан гэртэй цэнэг
шавхагчдад зөөллөгч шаардлагатай
байж болно. 800 кВ-оос дээш хэт өндөр
хүчдэлийн хамгаалалтад тусгаарлах
зайг анхаарах хэрэгтэй тул 800 кВ-оос
дээш хэт өндөр хүчдэлийн цэнэг
шавхагчдыг нэлээд өндөр хийдэг.
Тиймээс тусгаарлах зайг багасгахын
тулд
хүчдэлийн
өндөр
механик
хүчиндэй (GIS) цэнэг шавхагчтай
шийдлийг зохиож болох юм.
6.4 Ашиглалтын стандарт болон
тусгай нөхцөл
6.4.1 Ашиглалтын стандарт нөхцөл
Цэнэг
шавхагчийн
ашиглалтын
стандарт нөхцөлүүдийг
IEC 600994:2014
стандартад
тодорхойлсон
бөгөөд ашиглалтын хэвийн нөхцөлүүд
гэж нэрлэсэн байдаг [59]. Үүнд:

Due to the size of UHV arresters, and AIS
arresters in particular, mechanical
requirements will be demanding. Many of
the UHV systems are also located in
seismic active areas and/or polluted sites.
Polymeric designs with silicone rubber will
be advantageous as you keep both the
height down as shorter creepage
distances are needed for silicone housed
arresters as well as the weight will be
lower. Solutions with polymer-housed
arresters for suspended mounting or high
strength base mounted designs may have
additional advantages and may better
cope with severe seismic stresses.
Porcelain-housed arresters may require
dampers. Separation distances have to be
considered for UHV protection as the UHV
arresters themselves will have a
significant height. Therefore also solutions
with GIS arresters which have a high
voltage stress can be built to reduce the
separation distances.

6.4 Standard and special service
conditions
6.4.1 Standard service conditions
Standard service conditions for the
arresters are specified in IEC 600994:2014 where they are named normal
service conditions [59].
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a) орчны агаарын температур -40°C a) ambient air temperature within the
хэмээс +40°C хэм хүртэлх хязгаарт;
range of -40 °C to +40 °C;
b) нарны цацраг туяа;
b) solar radiation
ТАЙЛБАР: Нарны хамгийн их цацраг туяаны
(1.1 кВт/м2) нөлөөг загварын туршилтуудад
туршилтын загварыг урьдчилан халааснаар
тооцон үзэх хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийн
хэрэглээнд нөлөөлж болох дулааны бусад
үүсгүүрийг
ашиглалтын
хэвийн
нөхцөлд
тооцохгүй.

NOTE The effects of maximum solar radiation (1,1
kW/m2) have been taken into account by
preheating the test specimen in the type tests.
Other heat sources that may affect the application
of the arrester are not considered under normal
service condition,

c) 1 000 метрээс хэтрэхгүй өндөр;
d) хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим
хүчний хангамжийн давтамж 48 Герцээс
багагүй, 62 Герцээс ихгүй байх;
e) цэнэг шавхагчийн гаргалгуудын
хооронд
тасралтгүй
өгөх
чадалдавтамжийн хүчдэл цэнэг шавхагчийн
тасралтгүй ажлын хүчдэлээс хэтрэхгүй
байх;
f) салхины хурд 34 м/с-ээс бага байх;
g) өлгөхгүй, босоогоор суурилуулах нь
тус тус орно.
6.4.2 Ашиглалтын тусгай нөхцөл
6.4.2.1 Ерөнхий зүйл
Ашиглалтын
боломжит
тусгай
нөхцөлүүдийн жагсаалтыг IEC 600994:2014 стандартын А хавсралтад
ашиглалтын хэвийн бус нөхцөлүүд гэж
нэрлэн оруулсан. Сэдвүүдийн товч
зааварчилгааг дараах байдлаар өгсөн.
6.4.2.2 +40˚С хэмээс дээш болон -40˚С
хэмээс доош температур
Орчны өндөр температурын хувьд үйл
ажиллагааны даалгаврын туршилтад
урьдчилан
халаах
температурыг
ихэсгэх шаардлага гарч болно.
Дараа нь тасралтгүй ажлын Uc
хүчдэлийг
тохируулахад
орчны
температурыг ихэсгэсний улмаас үүсэх

c) altitude not exceeding 1 000 m;
d) frequency of the AC power supply not
less than 48 Hz and not exceeding 62 Hz;
e) power-frequency voltage applied
continuously between the terminals of the
arrester not exceeding its continuous
operating voltage;
f) wind speeds < 34 m/s;
g) vertical erection, not suspended.
6.4.2 Special service conditions
6.4.2.1 General
A list of possible special service conditions
is given in Annex A of IEC 60099-4:2014
referred to as abnormal service conditions
in that Annex. A short guidance on the
topics is given as follows:
6.4.2.2Temperature in excess of +40 °C
or below -40 °C
For higher ambient temperature, it may be
necessary to increase the temperature for
preheating in the operating duty test.
Further on a correction of the continuous
operating voltage Uc may be necessary to
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чадлын илүү их алдагдлыг тэгшитгэх
хэрэгтэй байж магадгүй.
Бага температур нь хаалтаар хашсан
хийн эзлэхүүнтэй цэнэг шавхагчийн
битүүмжлэлд асуудал үүсгэж болно.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагч -50˚С
хэмээс доош, мөн -50˚С хэмтэй
ойролцоо маш нам температурт
мэдрэмтгий байж магадгүй. Полимер
материал нь ийм нам температурт
хэврэгшиж болно. ОУЦТК-оос заасан ба
баталгаажуулах
туршилтуудад
шаардсан
температураас
доош
температурт
цэнэг
шавхагчийг
хэрэглэхын
өмнө
үйлдвэрлэгчтэй
зөвлөх ёстой.
6.4.2.3 1 000 метрээс дээш өндөрлөг
газарт цэнэг шавхагчийг хэрэглэх
Гадна талын тусгаарлагын бат бөх
чанар газрын өндөрлөг нэмэгдэх тусам
багасдаг. Ялангуяа гэрийн уртын
хэмжээ, загвар болон зэрэглэлийн
цагаригуудын
байрлалыг
агаарын
тусгаарлагын бат бөх чанар багасахтай
холбогдуулан анхаарч үзэх шаардлага
гарна.
IEC
60071-2
стандартаас
зааварчилгааг үзэж болно.
Гадаргуугийн цахилалтын замын уртыг
зөв болгох боломжит шаардлагад
холбогдох байдлыг IEC TS 608151:2008
стандартад
тэмдэглэхдээ
зөвлөмж өгөхөд өнөө үеийн мэдлэг
хязгаарлагдмал төдийгүй туршлага нь
хэтэрхий олон талтай гэжээ. Өндөр
хүчдэлийн
цахилгааны
томоохон
системийн олон улсын зөвлөлийн
(CIGRE)
361
дүгээр
техникийн

compensate the higher power losses due
to increased ambient temperature.
Low temperature may give problems with
the sealing for arresters with enclosed gas
volume. Polymer-housed arresters may be
sensitive to very low temperatures close to
and below - 50 °C. Polymer material may
become brittle at such low temperatures.
The manufacturer must be consulted
before use at lower temperatures than
given by IEC and verification tests
requested.

6.4.2.3 Application at altitudes higher
than 1 000 m
The external insulation strength decreases
with altitudes. In particular, this requires
that the length of the housing, design and
positioning of grading rings must be
considered regarding the decreased
insulation strength of the air. Guidance is
found in IEC 60071-2.

Regarding potential need for creepage
correction, as stated in IEC TS 608151:2008 current knowledge is limited and
practices
too
diverse
to
give
recommendations.
The
matter
is
discussed e.g. in CIGRE TB 361 [79].
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эмхэтгэлд энэ асуудлын хэлэлцүүлгийг
бичсэн [79].
6.4.2.4 Тусгаарлах гадаргуу эсвэл
угсрах техник хангамжид элэгдэл
үүсгэж болох утаа эсвэл ууршилт
Онцлог утаа эсвэл ууршилтын талаар
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөнө.
6.4.2.5 Утаа, шороо, давс цацагдах
эсвэл
бусад
дамжуулагч
материалаар хэт их бохирдох
Цэнэг шавхагчийн бохирдол тэсвэрлэх
чадвар гурван зүйлээс хамаарна. Үүнд:
a)
Цэнэг
шавхагчийн
гэр
нэвт
цохилтгүйгээр бохирдлыг тэсвэрлэх
хэрэгтэй. Энэ чадварыг IEC 60507
стандартад зааснаар баталгаажуулах
эсвэл IEC 60815 стандартын дагуух
загвараар баталгаа өгч болно. IEC
60815 стандартад заасан зөвлөмжийг
тооцон гадаргуугийн цахилалтын замын
уртыг ихэсгэх болон/ эсвэл полимер
гэртэй цэнэг шавхагч сонгох замаар
бохирдлыг
тэсвэрлэх
үзүүлэлтийг
сайжруулах боломжтой.
b) Гэрийн гадаргуу дээрх бохирдлоор
үүссэн
хүчдэлийн
хуваарилалтын
өөрчлөлтийн
улмаас
температур
нэмэгдэх магадлалыг цэнэг шавхагч
тэсвэрлэх шаардлагатай. Бохирдлын
түвшин, давтамж болон бохирдсон
нөхцөлтэй үед дахин залгах үйл явц
болон эвдрэлээр үүссэн хэт хүчдэлийн
далайцыг анхаарах хэрэгтэй. Шаазан
гэртэй цэнэг шавхагчид тохиромжтой
туршилтын аргыг IEC 60099-4:2014
стандартын С хавсралтад бичсэн. Энэ
тохиолдолд
бохирдлыг
тэсвэрлэх

6.4.2.4 Fumes or vapours that may
cause deterioration of insulating
surface or mounting hardware
For particular fumes or vapours, consult
the manufacturer.
6.4.2.5 Excessive contamination by
smoke, dirt, salt spray or other
conducting materials
The pollution withstand capability of the
arrester concerns three aspects [42]:
a) The arrester housing has to withstand
the pollution stresses without flashover.
This can be verified according to IEC
60507 or is assured by a design according
to IEC 60815. The pollution performance
could be improved by increasing the
creepage distance considering the
recommendations in IEC 60815 and/or
selecting a polymer-housed arrester.

b) The arrester has to withstand the
possible temperature increase due to the
changes in voltage distribution caused by
the pollution activity on the surface of the
housing. Consideration should be given to
the pollution level and the frequency and
amplitude of overvoltages caused by faults
and reclosing operations during polluted
conditions. A suitable test method for
porcelain-housed surge arresters is given
in Annex C of IEC 60099-4:2014. In this
case the pollution performance could be
improved by following measures:
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үзүүлэлтийг дараах арга хэмжээгээр
сайжруулж болно. Үүнд:
• Цэнэг
шавхагчийн
адилхан
төрлийн хувьд илүү их хэвийн
хүчдэл сонгох
• Энерги хадгалах арай өндөр
чадвартай цэнэг шавхагч сонгох
• Дулаан дамжуулах илүү сайн
механизмтэй
цэнэг
шавхагч
сонгох
• Uc хүчдэлд чадлын арай бага
алдагдалтай
цэнэг
шавхагч
сонгох
• Эдгээр нөхцөлд усанд дэвтэхгүй
гэр сонгох

•

Selecting a higher rated voltage for
the same arrester type

•

Selecting an arrester with higher
energy handling capability
Selecting an arrester with better
heat transfer mechanism

•

•

Selecting an arrester with lower
power losses at Uc

•

Selecting an arrester housing that
is hydrophobic under these
conditions.
c) The arrester has to withstand internal
partial discharges, caused by disturbed
voltage grading on the housing due to
pollution, without damage to the resistor
elements or to the internal mounting
elements. This is for polymer-housed
arresters to some extent checked in the
salt fog test as given in 10.8.17.2 of IEC
60099-4:2014. For porcelain-housed
arresters no relevant test exists in IEC
60099-4.

c)
Бохирдлын улмаас гэрийн дээр
хүчдэлийн зэрэглэл алдагдахад үүссэн
дотоод
хэсэгчилсэн
цахилалтыг
резисторын элементүүд эсвэл дотор
талын суурилуулалтын элементүүд
эвдрэлгүй тэсвэрлэх шаардлагатай.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдад IEC
60099-4:2014 стандартын 10.8.17.2-т
заасантай адил давстай манангийн
туршилтыг
зарим түвшинд хийж
шалгана.
Шаазан
гэртэй
цэнэг
шавхагчид холбогдох туршилтыг IEC
60099-4 стандартад заагаагүй.
6.4.2.6 Чийг, чийглэг, дуслаар гоожих 6.4.2.6
Excessive
exposure
to
ус эсвэл ууранд хэт их ил байлгах
moisture, humidity, dripping water, or
steam
Үйлдвэрлэгчтэй энэ талаар зөвлөх The manufacturer shall be consulted.
хэрэгтэй. Полимер цэнэг шавхагчийн However, most polymer arresters should
үзүүлэлтийг IEC 60099-4 стандартад be able to withstand if their performance
заасан чийг болон цаг агаарын has been verified in moisture and weather
элэгдлийг
турших
туршилтуудаар ageing tests as per IEC 60099-4.
баталгаажуулсан бол ихэнх полимер
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цэнэг шавхагч цаг агаарын хүчин
зүйлийг тэсвэрлэх шаардлагатай.
6.4.2.7 Цэнэг шавхагчийг шууд угаах
Полимер цэнэг шавхагчийг угаахыг
ерөнхийдөө
зөвлөдөггүй.
Өндөр
даралттай
ус
нь
полимер
тусгаарлагчдыг гэмтээж магадгүй юм.
Хэрэв цэнэг шавхагчийг шууд угаах
хүсэлт тавибал үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх
хэрэгтэй.
Шаазан гэртэй цэнэг шавхагчдыг угаах
шаардлага
гарч
болно.
Хэрэв
шаардлагатай бол цэнэг шавхагчийн
гэрийг аль болох нэг жигд норгож,
арчиж угаавал зохино. Цэнэг шавхагч
зэрэглэлийн
том
хэмжээтэй
цагаригуудаар тоноглогдсон бол онцгой
анхаарах
хэрэгтэй.
Энэ
талаар
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөхийг шаардана.
6.4.2.8 Тоос, хий эсвэл утааны
тэсрэмтгий холимог. Уурхай/ газар
доорх зэрэг мэдрэмтгий, тэсрэх
аюултай газруудын байгууламж
Завсаргүй цэнэг шавхагчийг (металлын
исэлт) тоос, хий эсвэл утааны
тэсрэмтгий
холимогт
мэдрэмтгий
газруудад суурилуулах нь ерөнхийдөө
асуудалгүй
байхыг
шаардах
ч
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх хэрэгтэй. Цэнэг
шавхагчийн холболтод оч болон
хэсэгчилсэн цахилалтаас зайлсхийхийн
тулд онцгой анхаарал хандуулах
хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийг саатуулах
магадлалтай нөлөөг анхаарвал зохих
бөгөөд энэ нь хамгийн түрүүнд гүйдлийг
салгах нум үүсгэнэ. Цэнэг шилжилтийн
зэрэглэл, энергийг тэсвэрлэх чадвар
болон ТЗХХ-ийн боломжит байдлыг

6.4.2.7 Live washing of arrester
Washing of polymer-housed arresters is in
general
not
recommended.
High
pressurized water may give damage to the
polymer insulators. The manufacturer
should be consulted if live washing is
requested.
Porcelain-housed arresters may need to
be washed. If the washing is to be carried
out live care should be taken to obtain as
uniform wetting as possible of the arrester
housing. Special attention should be paid
if the arrester is equipped with big grading
rings. The manufacturer shall be
consulted.
6.4.2.8 Explosive mixtures of dust,
gases or fumes. Installations in
sensitive explosive areas such as
mines/underground
In general it should not be a problem to
install gapless metal-oxide surge arresters
in sensitive areas but the manufacturer
shall be consulted. Special attention shall
be taken to the arrester connections to
avoid sparks and partial discharges. The
effect of a possible arrester failure shall be
considered since this, most probably, will
result in an open current arc. Over design
with respect to charge transfer rating,
energy withstand capability and TOV
capability may be recommendable to
reduce the risk of failure.
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тооцсон загварын хувьд саатлын
эрсдэлийг багасгах тухай зөвлөж болно.
6.4.2.9 Энгийн бус тээвэрлэлт эсвэл
хадгалалт
Энэ талаар үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх
хэрэгтэй бөгөөд онцгой тохиолдлуудад
цэнэг шавхагчид зөвшөөрөх боломжтой
гүйцэтгэлийг
баталгаажуулах
туршилтууд хийсэн байхыг шаардана.
6.4.2.10 48 Герцээс бага эсвэл 62
Герцээс их давтамжаар ажиллах
Завсаргүй цэнэг шавхагчийн (металлын
исэлт) чадлын алдагдал нь давтамжтай
холбоотойгоор ерөнхийдөө их өсдөг.
Тиймээс дулааны тогтворгүй байдлаас
зайлсхийхийн тулд өндөр давтамжид
зориулан
цэнэг
шавхагчийн
Uc
хүчдэлийг
багасгах
боломжтой.
Ялангуяа
шүүлтүүрийн
доторх
реактораар дамжуулан холбосон цэнэг
шавхагчтай шүүлтүүрийг хэрэглэх нь
дээрх тохиолдолд хамаарна. Хэрэв Uc
хүчдэлийг багасгах шаардлагатай бол
хамгаалалтын харьцангуй түвшнийг
цэнэг шавхагчийн ердийн хэрэглээний
үеийнхээс ихэнхдээ ихэсгэнэ. Үүнийг
тусгаарлагын нийцлийн процесст авч
үзэх хэрэгтэй.
Тогтмол гүйдлийн үед 48 Герцээс бага
давтамжид асуудал эхлээд үүсэж
болно. Хувьсах гүйдэлд тогтвортой
байдаг резисторын элементүүд тогтмол
гүйдэлд тогтвортой байх шаардлагагүй
байж
магадгүй.
Энэ
талаар
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх хэрэгтэй.
Төмөр замын цахилгаан хангамжид
ашигладаг 16.7 Герцийн давтамж нь
завсаргүй цэнэг шавхагчдад (металлын

6.4.2.9 Unusual transportation or
storage
The manufacturer shall be consulted and
in particular cases tests shall be
performed to verify an acceptable
performance of the arrester.
6.4.2.10 Operation at frequencies below
48 Hz or above 62 Hz
In general, the power losses of a gapless
metal-oxide surge arrester increase
significantly with frequency. The arrester
Uc therefore may have to be derated for
higher frequencies to avoid thermal
instability. In particular this is the case for
application in filters with the arresters
connected across a reactor in the filter. If
the Uc has to be derated, the relative
protected level will also usually be higher
than for normal arrester applications which
has to be considered in the insulation
coordination process.

At lower frequencies than 48 Hz the
problem may first arise at DC. Resistor
elements stable at AC may not necessarily
be stable against DC. The manufacturer
shall be consulted.

A frequency of 16,7 Hz used for railway
supply should normally be no problem for
gapless metal-oxide arresters. (For the old
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исэлт)
асуудал
болохгүй
байх
шаардлагатай.
(Хуучин
загварын
завсартай (SiC) цэнэг шавхагчдын
хувьд бага давтамжийн дагалдах
гүйдлийн
нэмэгдүүлсэн
үргэлжлэх
хугацаа нь цэнэг шавхагчид илүү их,
хэцүү ачааллыг үүсгэдэг)
Ашиглалтад оруулах туршилтыг жишээ
нь, суурилуулсан цэнэг шавхагчтай, 62
Герцээс
их
давтамжтай,
хийн
тусгаарлагатай дэд станц зэрэг бүрдэлд
цэнэг
шавхагч
үйлдвэрлэгчийн
зөвшөөрөлгүйгээр
хийхгүй
байвал
зохино. Давтамжийг ихэсгэхэд зөвхөн
чадлын алдагдал нэмэгдээд зогсохгүй
Uc хүчдэлтэй цэнэг шавхагч ерөнхийдөө
конденсатор
шиг
үйлчлэх
тул
багтаамжийн гүйдэл мөн ихсэнэ. Гэхдээ
багтаамжийн
гүйдэл
давтамжийн
өсөлтөд шугаман хамаарлаар өснө.
Ашиглалтад оруулах явцад (металлын
исэлт) цэнэг шавхагчийн нэвчих
гүйдлийг хэмжих үед нэвчих гүйдэл нь
бараг бүхэлдээ багтаамжийн гүйдэл
байхыг тооцох шаардлагатай. Нэвчих
гүйдэл нь давтамжийн өсөлтөөр
багтаамжийн
гүйдлийг
шугаман
өсөлтөд хүргэнэ.
6.4.2.11 Цэнэг шавхагчийн ойролцоох
дулааны үүсгүүр
Ийм үүсгүүр нь цэнэг шавхагчийн
дулааны тогтворжилтын температурын
хязгаарыг багасгаж магадгүй. Тиймээс
цэнэг шавхагчийн Uc хүчдэл болон/
эсвэл цэнэгийн шилжилт эсвэл энергийг
тэсвэрлэх чадвар болон ТЗХХ-ийн
боломжит байдалд хамааруулан хүчин
чадлыг багасгаж болно.

type of gapped SiC-arresters the
increased duration of follow current at
lower frequencies gave a much more
severe duty for the arrester)

Commissioning tests on e.g. GIS with
higher frequencies than 62 Hz and with
arresters installed shall not be done
without the permission of the arrester
manufacturer. Not only do the power
losses increase with increase in
frequency, but since the arrester at Uc also
acts mainly as a capacitor the capacitive
current increases as well, however linearly
with the increase in frequency. When
measuring the leakage current of MO
arresters during commissioning it should
be considered that the leakage current is
almost pure capacitive, which leads to a
linear increase of the capacitive current
with increasing frequency.

6.4.2.11Heat sources near the arrester
This may reduce the temperature thermal
stability limit of the arrester. The arrester
therefore may have to be derated with
respect to Uc and/or charge transfer or
energy withstand capability and TOV
capability.
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6.4.2.12 Босоогоор байрлуулаагүй
болон өлгөсөн угсралт
Босоогоор байрлуулаагүй угсралт нь
мурийлтын моменттэй байх тул ийм
угсралтыг үйлдвэрлэгч шалгаж, хүлээн
зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Холболтыг
моментээс чөлөөтэй хийгээгүй бол
өлгөсөн угсралт мөн мурийлтийн
момент үүсгэж болно.
6.4.2.13 Салхины хурд 34 м/с-ээс их
үед
Цэнэг шавхагчид үүсэх нэмэлт механик
хүчийг анхаарах шаардлагатай. Энэ
тухай үйлдвэрлэгчтэй зөвлөвөл зохино.
6.4.2.14 Газар хөдлөлт
Цэнэг шавхагчийн механик хүчийг газар
хөдлөлтийн
стандарт
өгөгдөл,
резонансын давтамж болон сулруулах
цэнэг шавхагчийн өгөгдлөөс мөн цэнэг
шавхагчийн
механик
тэсвэрлэх
стандартуудыг харьцуулсан байдлаар
ойролцоогоор тооцоолж болно. Суурин
дээрх угсралт механик хүчийг өсгөдөг
бол уян хатан байдлаар өлгөсөн
угсралтад механик хүч арай бага байдаг
зэргээр угсралтын аргууд чухал байдаг.
Илүү их нарийвчилсан мэдээлэлтэй
болохын тулд газар хөдлөлтийн янз
бүрийн туршилт хийж боломжтой. (IEC
62271-300, IEEE 693 болон Япон, Хятад
эсвэл
Чили
улсын
үндэсний
стандартуудыг үзнэ үү.)
6.4.2.15 Цэнэг шавхагчийн
мушгиралтын ачаалал
Энэ талаар үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх
шаардлагатай.
6.4.2.16 Цэнэг шавхагчийн таталтын
ачаалал

6.4.2.12 Non-vertical erection and
suspended erection
Non-vertical erections introduce a bending
moment therefore this erection shall be
checked with and accepted by the
manufacturer. Suspended erection may
also result in a bending moment if the
connection is not made moment-free.
6.4.2.13 Wind speed > 34 m/s
The additional mechanical stress on the
arrester shall be considered. The
manufacturer shall be consulted.
6.4.2.14 Earthquake
The stress on the arrester approximately
can be estimated from standard seismic
data and arrester data on resonance
frequency and damping and compared
with mechanical withstand standards for
the arrester. The installation methods are
important as pedestals may magnify the
stresses while e.g. flexible hanging will
lower the stresses.

For more accurate information different
seismic tests could be applied. (See IEC
62271-300, IEEE 693 or national
standards such as from Japan, China or
Chile).
6.4.2.15 Torsional loading of the
arrester
The manufacturer shall be consulted.
6.4.2.16 Tensile loading of the arrester
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Зарим
цэнэг
шавхагч
таталтын
ачааллыг мурийлтын ачааллаас илүү
сайн тэсвэрлэж болно. Энэ талаар
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх хэрэгтэй.
6.4.2.17 Цэнэг шавхагчийг механик
тулгуур шиг хэрэглэх
Энэ нь цэнэг шавхагчийн загвар болон
шаардагдах
механик
ачааллаас
шалтгаалж болно. Гэхдээ угсралттай
холбоотой боломжит эрсдэлүүдийг
анхааралтай авч үзэхийг зөвлөдөг. Ер
нь цэнэг шавхагчийг станцын тулгуур
тусгаарлагч шиг хэрэглэхээр эхнээсээ
бүтээхгүй
бөгөөд
стандартчилсан
загварын туршилтууд нь
өндөр
хүчдэлийн холболтын боломжит бүх
аргын үр дагаврыг тодорхой байдлаар
авч үзээгүй. цэнэг шавхагч, өндөр
хүчдэлийн
шугамын
гаргалга,
тусгаарласан
суурь
(хэрэглэх
боломжтой үед) тусгаарлагын тусгай
зориулалтыг
зохистой, аюулгүй
тэсвэрлэхэд
тохиромжтой
гэдгийг
баталгаажуулахад
нэмэлт
дүгнэлт
болон туршилт хийх шаардлагатай
байж болно. Цэнэг шавхагчийг механик
тулгуур шиг хэрэглэх зориулалттай үед
авч үзэх чухал асуудал нь:
• Гаргалгын
их
хэмжээний
үйлчлэлийн явцад цэнэг шавхагч
нэлээд их хазайж магадгүй,
• Цэнэг
шавхагчийн
шугамын
гаргалга их хэмжээний гүйдлийг
удаан хугацаанд дамжуулахаар
тооцоологдоогүй байж болно,
• Хэт ачааллын дараа цэнэг
шавхагчид боломжит механик
нөлөөлөл
үүсэх
тохиолдолд

Some arresters may withstand tensile
loadings much better than bending
loading. The manufacturer shall be
consulted.
6.4.2.17 Use of the arrester as
mechanical support
This may be possible depending on the
design of the arrester and the required
mechanical loads. However, careful
consideration of the potential risks
associated with the installation is
recommended. Surge arresters are not
generally inherently designed to be used
as a station post insulator and
standardized type tests do not explicitly
consider the consequences of all potential
HV connection methods. Additional
evaluation and special testing could be
needed to verify that the surge arrester,
HV line terminal and insulated base (when
applicable) are capable of properly and
safely withstanding the specifics of the
installation. Important matters to consider
when intending to use an arrester as
mechanical support include:

•

Arresters may deflect considerably
during applied large terminal force

•

An arrester line terminal may not be
rated for permanently carrying high
current

•

Possible mechanical effects on the
arrester after overload, in which
case mechanical integrity may be
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механик бүрэн бүтэн байдал
бүрмөсөн алдагдах (гэр эвдрэх)
эсвэл системээс дамжуулсан
гүйдлийн давтамжийн богино
залгааны
гүйдлээр
ноцтой
эвдэрсэн,
• Хэт ачааллын дараа цэнэг
шавхагч их Омын эсвэл бага
Омын богино залгаа үүсгэж
магадгүй,
• Цэнэг шавхагчийг ашиглалтаас
гаргах болон эрчим хүчийг дахин
сэргээхэд
урт
хугацааны
тасалдал шаардагдаж магадгүй.
6.4.2.18 Чичиргээ
Зарим хэрэглээнд цэнэг шавхагч хүчтэй
механик чичиргээнд өртөж магадгүй.
Ялангуяа шугамын цэнэг шавхагч
чичирхийллийн механик хүчинд өртөж
болно. (NGLA) цэнэг шавхагчийн хувьд
тусгай тохиолдлуудад үйлдвэрлэгчтэй
зөвлөх эсвэл зөвшөөрөх боломжтой
(NGLA) цэнэг шавхагчийн гүйцэтгэлийг
баталгаажуулах туршилт хийх хэрэгтэй.
7 Тусгай хэрэглээнд зориулсан
цэнэг шавхагч
7.1 Трансформаторын саармаг цэгт
зориулсан цэнэг шавхагч
7.1.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийн тусгай хэрэглээнээс
хамгийн түгээмэл нь трансформаторын
саармаг
цэгийн
хамгаалалт
юм.
Оруулгаар
дамжуулан
гаргасан
газардуулаагүй саармаг цэг бүрийг
аянгын болон таслах, залгах хэт
хүчдэлээс цэнэг шавхагчаар хамгаалах
шаардлагатай. Хамгаалалтгүй саармаг
цэгийн тусгаарлага нь тэгш хэмгүй

entirely lost (housing shattered) or
seriously compromised by system
fed power frequency short circuit
current

•

An arrester after overloading may
constitute a high-ohmic or lowohmic short circuit

•

A prolonged outage will likely be
needed to remove the surge
arrester from service and reinstate
power
6.4.2.18 Vibrations
In some applications, the arresters may be
exposed to severe mechanical vibrations.
In particular line surge arresters (LSA) can
be subjected to vibration stresses. In
particular
cases
for
NGLA
the
manufacturer shall be consulted or tests
performed to verify an acceptable
performance of the NGLA.
7 Surge arresters for special
applications
7.1 Surge arresters for transformer
neutrals
7.1.1 General
One of the most widely used special
applications of arresters is for the
protection of transformer neutrals. Each
unearthed neutral brought out through a
bushing should be protected against
lightning and switching overvoltages by an
arrester. Without protection, the neutral
insulation may be overstressed by
switching
overvoltages
due
to
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саатал эсвэл цахилгаан эрчим хүчний
систем дэх таслах, залгах үйлдлийн
улмаас таслах, залгах хэт хүчдэлд
ихээр өртөж магадгүй.
Түүнчлэн тэгшитгэсэн саармаг цэгтэй
системийн тохиолдолд фаз, газар
хоорондын хоёр газардлагыг тасалсан
болон трансформаторын шугамын талд
холбож орхисон хэлхээ нь газартай
харьцуулахад
багтаамжийн
бага
эсэргүүцэлтэй үед трансформаторын
саармаг цэг болон ороомгоор дамжин
таслах, залгах үеийн их хэмжээтэй хэт
хүчдэл үүсэж болно.
Саармаг цэгийн цэнэг шавхагчдын
цэнэг шилжилтийн зэрэглэл эсвэл
энерги хадгалах чадвар хамгийн
багадаа фаз, газар хоорондын цэнэг
шавхагчид
шаардагдах
цэнэг
шилжилтийн зэрэглэл эсвэл энерги
хадгалах
чадвартай
адил
байх
хэрэгтэй. Тэгшитгэсэн газардуулгатай,
өргөтгөсөн системд саармаг цэгийн
цэнэг шавхагч нь фаз, газар хоорондын
цэнэг шавхагчаас илүү, маш их цэнэг
болон энергид өртөж магадгүй. Ийм
тохиолдлуудад цэнэг шавхагчдад тавих
зайлшгүй шаардлагыг тодорхойлоход
системийн судалгааг зөвлөдөг.
Цахилалтын 1 кА гүйдэлтэй үеийн
ялгаврын хүчдэлийг цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын түвшнийг тодорхойлоход
ашиглаж болно. Учир нь гүйдлийн их
утга үүсэхгүй. Саармаг цэгийн цэнэг
шавхагчдын хувьд хүчдэлийн өсөлтийн
бага үзүүлэлтийн улмаас хамгаалалтын
харьцаа мэдэгдэхүйц бага байж
магадгүй.

asymmetrical
faults
or
switching
operations in the power systems.

Furthermore, in case of resonant earthed
neutral
systems,
high
switching
overvoltages may arise at the transformer
neutral and across the winding when a
double phase-to-earth fault is interrupted,
and the circuit left connected to the
transformer line side has a small
capacitance to earth.

The charge transfer rating or the energy
handling capability of neutral arresters
should be at least the same as required for
the phase-to-earth arresters. In extended
resonance-earthed
systems,
neutral
arresters may be subjected to very high
charges and energies possibly higher than
the phase-ground arresters. System
studies are recommended to specify
necessary requirements on the arresters
in such cases.

The residual voltage at a discharge current
of 1 kA can be used for the determination
of the protection level of the arrester, since
high current values do not occur. For
neutral arresters, the protection ratio may
be considerably smaller due to the small
rate of voltage rise.
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7.1.2 Трансформаторын бүрэн
тусгаарласан саармаг цэгт
зориулсан цэнэг шавхагч
Фаз, газар хоорондын цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын түвшинтэй тэнцүү эсвэл
арай бага түвшин бүхий цэнэг шавхагч
хэрэглэн
трансформаторын
бүрэн
тусгаарласан
саармаг
цэгийн
хамгаалалт хийж болно. Саармаг цэг
болон газрын хоорондын гүйдлийн
давтамжийн арай бага хүчдэлийн
улмаас
саармаг
цэгийн
цэнэг
шавхагчийн хэвийн хүчдэл бага байх
боломжтой. Фаз, газар хоорондын цэнэг
шавхагчид шаардлагатай хүчдэлийн
60%-аас багагүй нэрлэсэн хүчдэлийг
зөвлөдөг. Цэнэг шавхагчийн хоёр
төрлийг ашигладаг. Үүнд:
- фаз,
газар
хоорондын
цэнэг
шавхагчид
зориулсантай
адил
загвартай, гэхдээ багасгасан хэвийн
хүчдэлтэй, эсвэл
- хамгаалалтын багасгасан түвшинтэй
тусгай цэнэг шавхагчид байна.
Хүрээлэн буй орчны тусгай нөхцөлүүд
эсвэл тасалдсан газардлагын явцад
цэнэг
шавхагчийг
үргэлжлүүлэн
ажиллуулахаар удаан хугацааны хэт
хүчдэл болон хангалттай өндөр далайц
үүсэж болно. Үр дагаварт нь фазын
цэнэг
шавхагч
эвдэрнэ.
Ийм
тохиолдлуудад саармаг цэгийн цэнэг
шавхагч фаз, газар хоорондын цэнэг
шавхагчаас
түрүүлж
ажиллахаар
тохируулах нь тустай байдаг. Илүү
өндөр хэвийн үзүүлэлттэй саармаг
цэгийн цэнэг шавхагч механик хүчийг
тэсвэрлэж, фаз, газар хоорондын цэнэг

7.1.2 Surge arresters for fully insulated
transformer neutrals
Protection of fully insulated transformer
neutrals can be achieved by using
arresters having a protection level equal to
or lower than that of the phase-to-earth
arresters. Because of the lower power
frequency voltage between neutral and
earth, the rated voltage of the neutral
arrester can be lower. A rated voltage of at
least 60 % of that necessary for the phaseto- earth arresters is recommended.
Two kinds of arresters are used:

- either the same design as for the
arresters phase-to-earth, but with reduced
rated voltage; or
- special arresters with reduced protection
levels.
During special environmental conditions,
or during intermittent earth faults,
overvoltages of long duration and
amplitude high enough to cause
successive arrester operation may occur,
with consequent damage of the phase
arresters. In such cases, it is beneficial to
coordinate the arresters so that the neutral
arrester operates prior to operation of the
phase-to-earth arresters. A higher rated
neutral arrester may withstand the
stresses and prevent damage of the
phase-to-earth
arresters.
It
is
recommended that the switching impulse
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шавхагч
эвдрэхээс
сэргийлэх
боломжтой. Саармаг цэгийн цэнэг
шавхагчийн таслах, залгах импульсийн
хамгаалалтын түвшнийг фаз, газар
хоорондын
цэнэг
шавхагчид
шаардагдах таслах, залгах импульсийн
хамгаалалтын түвшний 45% орчим
байхыг зөвлөдөг.
7.1.3 Нэг төрлийн бус тусгаарлагатай
трансформаторын саармаг цэгийн
цэнэг шавхагч
Фазын гаргалгаас саармаг цэг хүртэл
диэлектрик бат бөх чанарын зэрэглэл
тогтоосон
трансформаторыг
газардуулсан саармаг цэгтэй системд
ихэнхдээ хэрэглэнэ. Системийн богино
залгааны гүйдлийг хязгаарлахын тулд
трансформаторын саармаг цэгийг шууд
газардуулаагүй бол системийн нөхцөл
мөн фаз, газар хоорондын цэнэг
шавхагчид хэрэглэдэгтэй адил аргаар
сонгосон саармаг цэгийн тэсвэрлэх
хүчдэлийн дагуу тодорхойломжуудыг нь
сонгосон цэнэг шавхагчаар системийг
хамгаалах шаардлагатай.
7.2. Фаз хоорондын цэнэг шавхагч
7.2.1 Ерөнхий зүйл
Реактор эсвэл хуурмаг ачаалагдсан
трансформаторыг
унтраах
үед
трансформатор
эсвэл
реакторын
фазын гаргалгуудын хооронд их
хэмжээний хэт хүчдэл үүсэж болно.
Фаз, газар хоорондын цэнэг шавхагч
ажиллаагүй үед фаз
хоорондын
реактор
эсвэл
трансформаторын
тэсвэрлэх хүчдэл хэт ихсэж магадгүй.
Таслах залгах ийм үйл явцыг тооцсон
бол фаз, газрын хооронд хэрэглэж

protection level of the neutral arrester be
about 45 % of the switching impulse
protection level required for the phase-toearth arresters.

7.1.3 Surge arresters for neutrals of
transformers
with
non-uniform
insulation
Transformers with the dielectric strength
graded from the phase terminal to the
neutral are commonly applied in earthed
neutral systems. If the transformer neutral
is not directly earthed to limit the shortcircuit currents in the system, it should be
protected
by
an
arrester
with
characteristics selected according to the
system conditions and the withstand
voltage of the neutral using the same
selection methods used for the phase-toearth arresters.

7.2 Surge arresters between phases
7.2.1 General
Considerable overvoltages between the
phase terminals of transformers or
reactors may occur when a reactor or a
reactive loaded transformer is switched
off. The withstand voltage of the reactor or
the transformer between phases may be
exceeded without operation of the phaseto-earth arresters. If such switching
operations are expected, surge arresters
should be applied between phases in
addition to those applied phase-to-earth.
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байгаа цэнэг шавхагч дээр нэмээд
фазуудын хооронд цэнэг шавхагчийг
хэрэглэхийг
шаардана.
Хүчдэлийн
боломжит хэлбэлзлийг тооцохын тулд
фаз хоорондын цэнэг шавхагчийн
тасралтгүй ажлын хүчдэл системийн
хамгийн өндөр хүчдэлтэй тэнцүү эсвэл
1.05 дахин их байх хэрэгтэй. (Металлын
исэлт) цэнэг шавхагчийн хувьд энэ
хүчдэл системийн хамгийн өндөр
хүчдэлээс 1.25 дахин их байж, ТЗХХ-ээс
хамгаална. Их хэмжээтэй ТЗХХ-д
зориулан илүү их хэвийн хүчдэлтэй
цэнэг
шавхагчийг
хэрэглэх
шаардлагатай.
Гурвалжин холболттой, нам хүчдэлийн
ороомогтой трансформаторын хувьд
индукциэр шилжсэн хэт хүчдэлийг
хязгаарлахын тулд фаз хоорондын
цэнэг шавхагч нь нам хүчдэлийн талд
хэрэгтэй
байж
болно.
Трансформаторыг
унтраах
үед
соронзон энерги шингээх замаар эдгээр
цэнэг шавхагч өндөр хүчдэлийн талын
ороомгийг мөн хамгаалах боломжтой.
Зуухны трансформаторуудад фаз,
газрын
хооронд
холбосон
цэнэг
шавхагч дээр фаз хоорондын цэнэг
шавхагчийг нэмэлтээр шаардагдаж
магадгүй.
Тохиолдол
тус
бүрд
нарийвчилсан тодорхойлолт хэрэгтэй
байж болно.
7.2.2 6-цэнэг шавхагчийн монтаж
Нуман зуухны байгууламж зэрэг тусгай
тохиолдлуудад фаз, газар хоорондын
цэнэг шавхагч хангалттай хязгаарлаж
чадахгүй таслах, залгах хэт хүчдэл
үүсдэг. Ийм тохиолдлуудад фазуудын

The phase-to-phase arresters should have
a continuous operating voltage equal to or
higher than 1,05 times the highest system
voltage to take account of possible voltage
harmonics.
For metal-oxide
surge
arresters
this
covers
temporary
overvoltages up to 1,25 times the highest
system voltage. For higher temporary
overvoltages, arresters with higher rated
voltage should be used.

For transformers with a delta-connected
low-voltage winding, arresters between
phases may be necessary on the lowvoltage side to limit inductively transferred
overvoltages. These arresters can also
protect the high-voltage side of the
transformer by absorbing the magnetic
energy when switching off transformers.

Furnace transformers may require
arresters between phases in addition to
those connected phase-to-earth. A
detailed specification for each case may
be necessary.

7.2.2 6-arrester arrangement
In special cases, such as in arc furnace
installations,
switching
overvoltages
occur, which are insufficiently limited by
arresters between phases and earth. In
such cases it is necessary to install
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хооронд нэмэлт цэнэг шавхагчдыг
суурилуулах шаардлагатай. Фазуудын
хоорондын цэнэг шавхагч нь 1.05 Us
хүчдэлээс их тасралтгүй ажлын Uc
хүчдэлтэй байх хэрэгтэй. Фазаас газар
хүртэл цэнэг шавхагчийн тасралтгүй
ажлын Uc хүчдэл нь трансформаторын
саармаг
цэгийн
газардуулгаас
шалтгаална. 6 цэнэг шавхагчийн
загварын нийтлэг монтажийг 24а дугаар
зурагт үзүүлэв.
7.2.3 4-цэнэг шавхагчийн (Нептун)
монтаж
Цэнэг
шавхагчдын
байрлалаас
шалтгаалан 4 цэнэг шавхагчийн
монтажийн нэг хувилбарыг “Нептун”
загвар гэж нэрлэдэг. Энэ загвар дөрвөн
адилхан цэнэг шавхагчаас бүрдэнэ.
Фаз, газрын хооронд цуваа холбосон
хоёр цэнэг шавхагч, фазуудын хооронд
мөн цуваа холбосон хоёр цэнэг
шавхагчийг 24b дүгээр зургаас үзнэ үү.
Энэ монтаж фазууд мөн фаз, газар
хоорондын аль алины хэт хүчдэлийн
хамгаалалтыг боломжтой болгодог.
Монтажийн энэ төрлийг 6 цэнэг
шавхагчийн монтажтай харьцуулахад
зарчмын
дутагдалтай.
Тасралтгүй
ажлын
хүчдэлд
цэнэг
шавхагч
багтаамжийн
шинжтэй
байх
тул
газардлагын тохиолдолд 4 цэнэг
шавхагч
бүгдээрээ
тэгш
хэмгүй
багтаамжийн системийг үүсгэнэ. Цэнэг
шавхагч бүр ижилхэн багтаамжийн
эсэргүүцэлтэй (адилхан зэрэглэлтэй
цэнэг шавхагчид гэсэн үг) үед А1-А3
цэнэг шавхагч 0,661 x Us, А4 цэнэг
шавхагч 0,433 x Us хүчдэлийн механик

additional arresters between the phases.
The arresters between the phases should
have a continuous operating voltage of Uc
> 1,05 Us. The continuous operating
voltage Uc of the phase to earth arresters
depends on the earthing of the transformer
neutral. A typical arrangement of a 6arrester design is given in Figure 24a.

7.2.3 4-arrester (Neptune) arrangement
A variation of the 6-arrester arrangement
is the so called “Neptune” design, because
of its arrangement of the arresters. It
consists of four similar arresters. Two
arresters in series are fitted between the
phases and the earth and also between
the phases, see Figure 24b. This
arrangement permits an overvoltage
protection both between the phases and
between the phases and earth.

This kind of arrangement has a
fundamental disadvantage in comparison
to the 6-arrester arrangement. Since the
arresters behave in a capacitive manner at
continuous operating voltage, all 4
arresters together form in case of an earth
fault an asymmetrical capacitive system.
In the case where each arrester has
identical capacitance (means the arresters
have identical ratings), the arresters A1 to
A3 would be stressed with 0,661 x Us and
A4 with 0,433 x Us. However, to achieve
reasonably low protection levels, a
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хүчиндэй болно. Гэхдээ хамгаалалтын
хангалттай бага түвшинд хүрэхийн тулд
А4 цэнэг шавхагчийн өөр зэрэглэлийг
А1, А3 цэнэг шавхагчтай харьцуулан
сонгох шаардлага гарч магадгүй. Цэнэг
шавхагчийн багтаамжийн эсэргүүцэл
цэнэг шавхагчийн Uc хүчдэлтэй урвуу
хамааралтай тул тогтсон горимын
эцсийн хүчдэлүүдийг тусгай тохиолдол
бүрд тус тусад нь тооцоолох хэрэгтэй.
Төрөл, зэрэглэл нь адилхан дөрвөн
цэнэг шавхагч хэрэглэх нь энгийн
шийдэл болох ч 6-цэнэг шавхагчийн
монтажтай харьцуулахад хамаагүй их
ялгаврын хүчдэлтэй болгоно. Энэ үед
дөрвөн цэнэг шавхагч бүгд ерөнхийдөө
0,661 x Us хүчдэлээс их Ur хүчдэлтэй
байна.
Фаз,
газар
хоорондын
газардлагын явцад эвдрээгүй фазууд
өртөх
ТЗХХ-ийг
тэсвэрлэхэд
шаардлагатай
зэрэглэлийг
цэнэг
шавхагчдын хувьд үргэлж авч үзэх
ёстой. Ялангуяа гүн газардуулаагүй
болон эвдрэлийг урт хугацаанд засах
үед нэлээд өндөр Ur хүчдэлийг сонгосон
байх хэрэгтэй.

different rating for the arrester at A4 may
want to be chosen compared to A1 to A3.
Since the arrester capacitance is inversely
proportional to arrester Uc, the final steady
state voltages need to be calculated
individually for each specific case.

A simple solution would be to use four
arresters of the same type and rating,
although this would lead to a much higher
residual voltage compared to the 6arrester-arrangement. All four arresters
would then typically have an Ur ≥ 0,661 x
Us. As always, the arresters must also
consider the necessary rating required to
withstand the TOV that unfaulted phases
will see during a phase-to-ground earth
fault. In particular, when the earthing is not
solidly grounded and fault clearing times
are long, a significantly high Ur would need
to be chosen.
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24а дугаар зураг – Зургаан цэнэг шавхагчийн холболт

Figure 24a – Six arrester connection
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24b дүгээр зураг – Дөрвөн цэнэг шавхагчийн (Нептун) холболт

Figure 24b – Four arrester (Neptune) connection

24 дүгээр зураг - Фаз хооронд болон фаз, газрын хооронд холбогдсон цэнэг
шавхагчдад зориулсан нийтлэг холболтууд
Figure 24 – Typical configurations for arresters connected phase-to-phase and
phase-to-ground
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А1 – А3 цэнэг шавхагчтай харьцуулахад
А4 цэнэг шавхагчид арай бага Ur хүчдэл
сонгохыг шаардах бол багтаамжийн өөр
нэг
харьцааг
анхаарах,
мөн
нарийвчилсан тооцоолол хийх хэрэгтэй.
Фаз, газар хоорондын газардлагын
явцад эвдрээгүй фазууд өртөх ТЗХХийг
тэсвэрлэхэд
шаардлагатай
зэрэглэлийг цэнэг шавхагчдын хувьд
үргэлж авч үзэх ёстой [86].
7.3 Эргэлдэгч машинд зориулсан
цэнэг шавхагч
Эргэлдэгч
машинд
зориулсан
тусгаарлагын
нийцлийн
талаар
зөвлөмж боловсруулаагүй хэдий ч
генератор болон хөдөлгүүрийг хэт
хүчдэлээс
хамгаалахдаа
цэнэг
шавхагчийг ихэнхдээ хэрэглэнэ.
Энэ
хэрэглээний
цэнэг
шавхагч
ихэнхдээ стандарт бус байдаг бөгөөд
үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн хоорондын
хэлцлээр шаардлагыг тодорхойлох
хэрэгтэй. Ялангуяа генераторын цэнэг
шавхагчдын богино залгааны боломжит
байдалд анхаарал хандуулвал зохино.
Учир нь богино залгааны гүйдэл IEC
60099-4
стандартад
тодорхойлсон
стандарт цэнэг шавхагчийн богино
залгааны гүйдлээс мэдэгдэхүйц их
байж болно.
ЦДАШ-д шууд холбосон эсвэл богино
кабелиар (0.1- 0.3 микро Фарад хүрээнд
ерөнхийдөө байх) дамжуулан холбосон
машинуудын аль алины хувьд хэт
хүчдэлийн фронтыг ойролцоогоор 10
микросекунд хүртэл эсвэл илүү их
өргөтгөх,
нэмэлт
хамгаалалтаар
хангахын тулд конденсатор болон цэнэг

If a lower Ur is to be chosen for the arrester
A4 compared to A1 to A3, then another
capacitive ratio has to be considered, and
a detailed calculation has to be made. As
always, the arresters must also consider
the rating required to withstand the TOV
that unfaulted phases will see during a
phase-to-ground earth fault [86].

7.3 Surge arresters for rotating
machines
A
recommendation
for
insulation
coordination for rotating machines has not
been established, but surge arresters are
often used to protect generators and
motors against overvoltages.
The arresters used for this application are
often non-standard and the requirements
have to be defined by agreement between
manufacturer and user. In particular,
attention should be paid to the short-circuit
capability of generator arresters because
short-circuit currents may be appreciably
higher than those covered in IEC 60099-4
for standard arresters.

For machines, which are connected to
overhead lines either directly or through
short cables, capacitors (typically in the
range 0,1 μF to 0,3 μF) and arresters
should be installed between phase and
earth as close as possible to the machine
terminals to extend the overvoltage front to
approximately 10 μs or more, and to
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шавхагчийг фаз ба газрын хооронд,
машины гаргалгуудад аль болох ойрхон
суурилуулах шаардлагатай. Түүнчлэн
ЦДАШ, кабелийн уулзварын цэгт эсвэл
машины дэд станцын урд талын ЦДАШд цэнэг шавхагчдын хоёр дахь бүрдлийг
нэмэлтээр хэрэглэж болно.
Цэнэг шавхагчийн тодорхойломжуудыг
6 дугаар Зүйлд заасны дагуу сонгох
шаардлагатай бөгөөд үйлдвэрлэгчээс
зөвлөсөн тусгаарлагын импульсийн бат
бөх чанар эсвэл утгыг цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын түвшинтэй харьцуулах
хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хамгаалалтын
түвшин болон тэсвэрлэх хүчдэлийн
хооронд зөвхөн бага хязгаарыг тооцох
боломжтой.
Хэрэв машинд хангалттай урт кабель
холбох эсвэл дээр дурьдсан утгуудтай
конденсаторууд
суурилуулах
бол
трансформатораар дамжуулан ЦДАШ-д
холбосон машинд трансформаторын
стандарт хамгаалалтаас хэтэрсэн цэнэг
шавхагчийн хамгаалалт шаардахгүй
байж болно. Автомат таслуурыг
трансформатор ба эргэлдэгч машины
хооронд
суурилуулсан
бол
конденсаторуудыг трансформаторын
гаргалгуудад (генераторын ороомог)
угсрах хэрэгтэй.
Од-гурвалжин
холболттой
трансформаторуудад
холбосон
машинуудын хувьд фаз хоорондын
нэмэлт цэнэг шавхагч нь сайжруулсан
хамгаалалт болж чадна. Машинд эсвэл
машины
талын
трансформаторт
суурилуулсан цэнэг шавхагч аянгын их
гүйдэлд өртөхгүй.

provide additional protection. In addition, a
second set of arresters on the overhead
lines in front of the machine substation or
at an overhead line- cable junction point
may be applied.

The characteristics of the surge arresters
should be selected according to Clause 6
and the impulse strength of the insulation
or the value recommended by the
manufacturer should be compared to the
protection level of the arrester. Generally,
only small margins between protective
levels and withstand voltages are
achievable.
If sufficiently long cables connect the
machine, or if capacitors of the values
mentioned above are installed, machines
connected to overhead lines through
transformers may not require arrester
protection
beyond
the
standard
transformer protection. If a breaker is
installed between the transformer and the
rotating machine, the capacitors should be
installed at the transformer terminals
(generator winding).

For machines connected to star-delta
transformers, additional phase-to-phase
arresters can provide improved protection.
Arresters installed at the machine or at the
machine side of the transformer are not
subjected to high lightning currents.
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Хүчин чадал ихтэй турбогенераторууд
хэт хүчдэлийн импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл багатай тул нэг фазын
хаалттай шин болон фаз хоорондын
богино залгаанаас зайлсхийх нь чухал
байдаг. Цэнэг шавхагчийг фаз хооронд
суурилуулахгүй
байвал
зохино.
Трансформаторын өндөр хүчдэл талын
цэнэг
шавхагчдаар
хангалттай
хамгаалалт хийх боломжтой.

Large turbo generators have low surge
impedances, rendering it important to
avoid singlephase enclosed busbars and
short circuits between phases. Surge
arresters should not be installed phase-tophase. Sufficient protection may be
achieved by the arresters on the
transformer high-voltage side.

ТАЙЛБАР: ЦДАШ-ын цэнэг шавхагч нь машины
дэд станц руу нэвтрэх хэт хүчдэлийг
хязгаарлахаас гадна машины цэнэг шавхагчаар
дамжих цахилалтын гүйдлийг багасгахад
нөлөөлнө. Машины эдгээр цэнэг шавхагчийн үр
дүн болох арай бага ялгаврын хүчдэл нь
машиныг нэмэлт хамгаалалтаар хангана.

NOTE Besides limiting the overvoltages entering
the machine substation, the arresters on the
overhead line cause lower discharge currents
through the arresters at the machine. The resulting
lower residual voltages of these machine arresters
provide an additional protection of the machine.

7.4 Зэрэгцээ цэнэг шавхагчид
7.4.1 Ерөнхий зүйл
7.4.1.1 Цэнэг шавхагчдын тоог
нэмэгдүүлэх
Хүчин чадал ихтэй дэд станцуудын фаз
бүрд нэлээд олон тооны цэнэг шавхагч
суурилуулсан байж болно. Цэнэг
шавхагчийн тоог нэмэгдүүлэх шалтгаан
нь дараах нэг эсвэл түүнээс олон хүчин
зүйл байж болно. Үүнд:
• Дэд станцын зайн нөлөө болон/
эсвэл үйл ажиллагааны улмаас
цэнэг шавхагчдын зөвхөн нэг
бүрдлээр хамгаалах боломжгүй
дэд станцын бүх байрлалыг
хангалттай хамгаалах.
• Нэг цэнэг шавхагч эцсийн
тохиолдолд цэнэгийг хуваарилах
чадваргүй байх.
• Дэд станцыг шинэчлэн барих
болон өргөтгөхөд шинэ тоног
төхөөрөмжид
нэмэлт
цэнэг

7.4 Surge arresters in parallel
7.4.1 General
7.4.1.1 Proliferation of arresters
In a large substation, a considerable
number of arresters may have been
installed in each phase. Reasons for a
proliferation of arresters may be one or
more of the following:
•

•

•

To ensure sufficient protection at all
locations of the substation, which
may not be possible with only one
set of arresters due to distance
effects and/or operation of the
substation.
A single arrester may not be able to
handle the charge in the decisive
case.
Rebuilding and extension of the
substation may have resulted in
additional arresters at the new
307

MNS IEC 60099-5:2020

шавхагч тавьсны дүнд шинэ
цэнэг шавхагчийг хуучинтай нь
зэрэгцээ байрлуулж болно.
7.4.1.2 Хамгаалалтыг авч үзэх
Хамгаалалтын талаас авч үзэхэд дэд
станцад олон тооны зэрэгцээ цэнэг
шавхагч нь асуудал үүсгэхгүй. Учир нь
ийм
цэнэг
шавхагчдыг
нэмэхэд
хамгаалалтын
түвшнийг
хэзээ
ч
муутгахгүй.
Нийтлэг
тохиолдолд
шугамын оролтод нэг цэнэг шавхагч,
трансформаторт нэг цэнэг шавхагч
байдаг. Шугамын оролтод байх цэнэг
шавхагч шугамын оролтын салгаатай
таслуур
болон
бусад
тоног
төхөөрөмжийг (жишээ нь, хэмжүүрийн
трансформатор) хамгаална. Түүнчлэн
аянгын гүйдлийн хэсэг шугамын
оролтын цэнэг шавхагчаар газар руу
дамжсанаар
трансформаторын
хамгаалалтыг сайжруулах тул шугамын
оролт хамгаалалтгүй байх үеэс арай
бага гүйдэл трансформаторын цэнэг
шавхагчид очно. Цахилалтын арай бага
гүйдэл
нь
трансформаторт
хамгаалалтын бага түвшнийг үүсгэнэ.
7.4.1.3 Цэнэгийн шилжилт болон
энергийг авч үзэх
Таслах, залгах эсвэл саатал зэрэг
системийн үйл явцаас үүсэх нийт цэнэг
эсвэл
энергийг
зэрэгцээ
цэнэг
шавхагчдын хооронд тэнцүү хуваана,
тэр ч байтугай адилхан загвар, хэвийн
хүчдэлтэй цэнэг шавхагчдын хооронд
тэнцүү
хуваана
гэж
таамаглах
боломжгүй. Адилхан загвар болон
хэвийн хүчдэлтэй цэнэг шавхагчид нь
цахилалтын
нэрлэсэн
гүйдэлд

equipment and thus new arresters
in parallel with old ones.
7.4.1.2 Protection considerations
From a protection point of view, having
many parallel arresters in a substation is
not an issue, because addition of such
arresters will never worsen the protection
level. A common case is one arrester at
the line entrance and one at the
transformer. The arrester at the line
entrance protects an open breaker and
other equipment at the line entrance (for
example instrument transformers). In
addition, the line entrance arrester
improves the protection at the transformer
since some of lightning current is diverted
to earth via the line entrance arrester and
thus the transformer arrester takes lower
current than without the protection at line
entrance. The lower discharge current will
result in a lower protection level at the
transformer.

7.4.1.3

Charge transfer and energy
considerations
It cannot be assumed that the total charge
or energy from a system event, such as a
switching or fault event will be equally
shared between arresters in parallel, even
between arresters of the same make and
rated voltage. It is common for arresters of
the same make and rated voltage to have
residual voltages at nominal discharge
current that vary up to 3 % from each
other. The spread may be even greater for
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ялгаврын хүчдэлээр өөр хоорондоо 3%
хүртэл ялгаатай байх нь нийтлэг юм.
Таслах, залгах импульстэй холбоотой
арай бага гүйдлийн хувьд хамрах хүрээ
илүү их байж болно. Жишээ нь, зэрэгцээ
хоёр цэнэг шавхагчийн хоорондын
таслах, залгах импульсийн ялгаврын
хүчдэлийн зөрүү 5% бол цэнэг
шавхагчдын
хооронд
гүйдлийн
хуваарилалт 4:1 (арай бага ялгаврын
хүчдэлтэй цэнэг шавхагч цахилалтын
нийт гүйдэл/ энергийн 80%-ийг авч
болно) байхаар тохирохгүй байж
магадгүй. Цэнэг шавхагчийн гүйдэлхүчдэлийн тодорхойломжийн шугаман
бус байдал их байвал дээрх зөрүү их
байна. Хэвийн адил хүчдэлтэй цэнэг
шавхагчид өөр загвартай байвал
тохиромжгүй байдал бүр ихсэж болно.
Цэнэг шавхагчид цэнэгийг илүү тэгш
хуваарилах (жишээ нь, системийн үйл
явцаас
үүсэх
цэнэг
нэг
цэнэг
шавхагчийн энерги хадгалах чадвар
эсвэл цэнэгийн шилжилтээс хэтрэх)
тусгай хэрэглээ шаардагдвал хэрэглэгч
энэ
шаардлагыг
үйлдвэрлэгчид
тодорхой заах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэгч
дараа нь цэнэг шавхагч үйлдвэрлэх
явцад тохируулах тусгай горимыг
гүйцэтгэвэл зохино. Стандарт цэнэг
шавхагчдад ийм тохиргоог ихэнхдээ
хийдэггүй [48].
Хэрэв тусгайлан тохируулсан цэнэг
шавхагч ашигладаг бол дэд станцын
цэнэг
шавхагч
бүр
тус
тусдаа
шийдвэрлэх тохиолдлын цэнэг эсвэл
энергийг тэсвэрлэхээр хэмжээг нь
тогтоох шаардлагатай. Өөр нэг сонголт

lower currents that would be associated
with switching impulses. With, for
example, a 5 % difference in switching
impulse residual voltage between two
parallel arresters, the current sharing
between the arresters could be
mismatched by as much as 4:1 (i.e. the
arrester with the lower residual voltage
would take as much as 80 % of the total
discharge current/energy). The large
difference results from the high nonlinearity
of
the
current-voltage
characteristics of the arresters. For
arresters with the same rated voltage but
of different makes, an even greater
mismatch could result.

If a particular application requires that
arresters share the charge more evenly
(for example, where it is known that the
charge from the system event would
exceed the charge transfer or energy
handling capability of a single arrester),
the user should specify this requirement to
the manufacturer, who would then need to
undertake special matching procedures
during the manufacturing of the arresters.
Such matching is normally not performed
on standard arresters [48].
Unless specially matched arresters are
used, each arrester in the substation
should be sized to individually withstand
the decisive case charge or energy.
Alternatively, only one arrester sized to
withstand the decisive case charge or
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нь
зөвхөн
нэг
цэнэг
шавхагч
шийдвэрлэх тохиолдлын цэнэг эсвэл
энергийг тэсвэрлэх хэмжээтэй байхын
тулд дэд станцын бусад бүх цэнэг
шавхагч хамгийн багадаа 10%-ийн
өндөр ялгаврын хүчдэлтэй байх
нөхцөлийг шаардана.
Цэнэг
эсвэл
энерги
хадгалахад
нийцэхгүй асуудал нь ерөнхийдөө
ТЗХХ-тэй холбоотой төвөгтэй байдлыг
бүр ихэсгэдэг. Учир нь ТЗХХ нь цэнэг
шавхагчийн
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн “соронзон ханалтын
цэг”-т нэлээд ойрхон байх магадлалтай.
Хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн
шугаман бус байдал нь таслах, залгах
импульстэй холбоотой хүрээн дэх
гүйдлийн шугаман бус байдлаас
хамаагүй
их
байдаг
нь
цэнэг
шавхагчдын
хооронд
гүйдэл
тохируулахад бүр хэцүү болгодог.
Түүнчлэн тодорхойломжийн “соронзон
ханалтын цэг”-т ойрхон байх цэнэг
шавхагчийн шугаман бус эсэргүүцэл
температурын сөрөг коэффициенттой
байна. Энэ нь температурын эерэг
коэффициенттой илүү их гүйдлийн
тохиолдлоос
ялгаатай.
Эдгээр
шалтгааны улмаас дэд станцын цэнэг
шавхагч бүрийг тохиолдож болох ТЗХХийн хамгийн муу тохиолдлыг тус тусдаа
тэсвэрлэж чадахаар сонгосон байх
шаардлагатай. Тиймээс (металлын
исэлт) цэнэг шавхагч нь ТЗХХ-ийг
хязгаарлах эсвэл хамгаалж чадахгүй,
гэхдээ эдгээр нь боломжит ТЗХХ-ийг
тэсвэрлэдэг байх хэрэгтэй.

energy would be necessary provided that
all other arresters in the substation have at
least 10 % higher residual voltage.

The charge or energy sharing mismatch
issue will typically be of even greater
concern for temporary overvoltages
(TOV). This is because TOV are likely to
be quite close to the “knee- point” of the
arrester voltage-current characteristic,
where
the
non-linearity
of
the
characteristic is much greater than for
currents in the range associated with
switching impulses, making current
matching between arresters even more
challenging. Furthermore, the arrester’s
non-linear resistance close to the “kneepoint” of the characteristic has a negative
temperature coefficient, in contrast to the
case for higher currents where the
temperature coefficient is positive. For
these reasons, each arrester in the
substation should be selected so that it
can individually withstand the expected
worst case TOV. Therefore, MO surge
arresters cannot limit or protect against
TOV, but they have to withstand possible
TOV.
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7.4.2
Цэнэг
шавхагчийн
өөр
загваруудыг нэгтгэх
Завсартай болон завсаргүй цэнэг
шавхагчидтай дэд станцын завсаргүй
цэнэг шавхагч ихэнхдээ таслах, залгах
импульсээс хамгаалах хамаагүй бага
түвшинтэй (SIPL) байдаг. Тиймээс
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн (мөн тухайн хэлхээний
завсартай цэнэг шавхагчийг үр дүнтэй
хамгаална) цэнэгийн ихэнхийг авна.
Тийм учраас (SiC) цэнэг шавхагчидтай
зэрэгцээ суурилуулах шинэ (металлын
исэлт)
цэнэг
шавхагчийн
цэнэг
дамжуулах чадварыг хуучин цэнэг
шавхагчидтай ямар нэгэн байдлаар
хуваалцахыг үл тооцон тооцоолох
хэрэгтэй.
7.5 Конденсаторыг таслах, залгахад
зориулсан цэнэг шавхагч
Цэнэг
шавхагчдыг
конденсаторын
батарейнуудад
дараах
ялгаатай
шалтгаануудын улмаас суурилуулна.
Үүнд:
• Автомат таслуурыг дахин залгах
явцад конденсатор эвдрэхээс
сэргийлэх,
• Хэрэв
автомат
таслуур
багтаамжийн гүйдлийг тасалж
чадахгүй бол таслуурын дахин
залгалт давтагдах эрсдэлийг
хязгаарлах,
• Их хэт хүчдэлийг хязгаарлах
замаар
конденсаторуудын
ашиглалтын хугацааг уртасгах
• Конденсаторыг сааталд хүргэж
магадгүй, урьдчилан тооцоогүй
резонансын
нөхцөлөөс

7.4.2 Combining different designs of
arresters
In a substation with both gapped and
gapless arresters, the gapless arrester will
most often have a much lower SIPL and
thus will take most of the charge from a
switching surge (and will effectively protect
the gapped arrester in that circuit). Thus,
the charge transfer capability for a new
metal-oxide arrester to be installed in
parallel with SiC arresters shall be
calculated ignoring any sharing with the
older arresters.

7.5 Surge arresters for capacitor
switching
Arresters are installed at capacitor banks
due to a variety of reasons:

•

To prevent capacitor failures in the
event of a breaker restrike

•

To limit the risk of repeated breaker
restrikes if the circuit-breaker is not
able to interrupt the capacitive
current

•

To prolong the service life of the
capacitors
by
limiting
high
overvoltages
To serve as an “insurance” against
unforeseen resonance conditions

•
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хамгаалах
“даатгал”
шиг
хэрэглэх,
• Цаашаа систем рүү дамжих
болон
мэдрэмтгий
тоног
төхөөрөмжид
эвдрэл
үүсгэж
болох конденсаторын батарейг
таслах, залгах явцтай холбоотой
шилжилтийн үйл явцуудын нийт
хязгаарлалтад зориулсан,
• Их хэмжээтэй хэт хүчдэлээс
сэргийлэх
болон/
эсвэл
ашиглалтын хүчдэлийг ихэсгэх
замаар
конденсаторуудыг
шинэчлэхэд зориулсан,
• Шугамд
холбогдсон
конденсаторын батарейнуудын
хувьд аянгын эсрэг хамгаалалт
шиг хэрэглэх,
• Бүрэн
эсвэл
багасгасан
тусгаарлагатай
цуваа
реакторуудыг хамгаалах нь орно.
Тиристорын
удирдлагатай
конденсаторуудыг олон тооны цэнэг
шавхагчаар
ихэвчлэн
тоноглодог.
Конденсаторын эдгээр төрөлд зориулан
нарийвчилсан судалгааг ер нь хийдэг.
Тиймээс зөвхөн автомат таслуураар
таслах, залгах тоног төхөөрөмжийн
талаар энд авч үзсэн.
Авч үзэх хамгийн чухал параметр бол
цэнэг шавхагчийн цэнэг дамжуулах
боломжит чадвар болон цахилалтаас
үүссэн энерги юм. Энэ энерги нь
конденсаторын
батарейн
загвар
(газардуулсан эсвэл газардуулаагүй),
цэнэг шавхагчийн суурилуулалт (фаз,
газрын эсвэл фаз, саармаг цэгийн)
болон автомат таслуурын үзүүлэлт

•

which otherwise would lead to
capacitor failures
For overall limitation of transients
related to capacitor bank switching
which can be transferred further in
the system and cause disturbances
in sensitive equipment

•

For upgrading of capacitors by
preventing
high
overvoltages
and/or for increasing the service
voltage

•

To
serve as protection against
lightning for capacitor banks
connected to lines

•

To
protect series reactors with
full or reduced insulation

Thyristor-controlled capacitors are usually
equipped with a number of arresters. For
these types of capacitors, detailed studies
are typically performed. Therefore only
breaker-switched equipment is dealt with
here.

The possible arrester charge transfer
capability and resulting discharge energy
is the most important parameter to
consider. This energy depends on factors
such as capacitor bank design (earthed or
unearthed), arrester installation (phaseearth or phase-neutral) and breaker
performance (restrike or no restrike)
[68][75].
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(дахин
залгагдах
эсвэл
дахин
залгагдахгүй) зэрэг хүчин зүйлээс
шалтгаална [68][75].
Цэнэг
шавхагчийн
W
энергийн As a rough estimation the arrester energy
ойролцоо тооцоог дараах томьёогоор W will be:
хийнэ.

(20)
үүнд:
С – батарейн нэг фазын багтаамжийн
эсэргүүцэл,
U0 - фаз, газар хоорондын ажлын хүчдэл
(оргил хүчдэл),
Ur – цэнэг шавхагчийн хэвийн хүчдэл
(дундаж квадрат утга) байна.
“3” гэсэн коэффициент нь өмнөх
тасалдлын улмаас конденсаторт сөрөг
туйлшралын бүрэн хүчдэлтэй автомат
таслуур
дахин
залгагдах
тухай
таамаглалын үр дүн юм.
Цэнэг шавхагчийн механик хүчний
хамгийн хэцүү тохиолдол нь хоёр фазад
олон
удаагийн
дахин
залгалтыг
дагалдан, гурван фазын багтаамжийн
ачааллын тасалдал үргэлжлэх явдал
байдаг [68].
Цэнэг
дамжуулах
шаардлагатай
чадварыг ойролцоогоор тооцохдоо
энергийг таслах, залгах импульсийн
цахилалтын гүйдэлтэй үеийн цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшинд
хуваана.
Цэнэг шилжилтийг нэмэгдүүлэх болон
цэнэг шавхагч дулааны энергийг
шингээхэд хүргэх гурав хүртэлх дахин
залгалтыг хооронд нь хангалттай

(20)
where
C is the single-phase capacitance of the
bank
U0 is the phase-to-earth operating voltage
(peak voltage)
Ur is the rated voltage of the arrester
(r.m.s. value)
The factor “3” results from the assumption
of a breaker restrike with full voltage of
opposite polarity on the capacitor due to a
previous break.
The most severe case for the stress of an
arrester is the sequence of a three phase
break of capacitive load followed by
multiple restrikes in two phases [68].

The required charge transfer capability is
approximately obtained by dividing the
energy by the arrester protection level at
the switching impulse discharge current.

It should be considered that up to three
restrikes can occur without sufficient
cooling in between, resulting in increased
charge transfer and thermal energy
absorption by the arrester. The arrester
313

MNS IEC 60099-5:2020

хөргөлтгүй залгах боломжийг авч үзэх
хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийн цэнэг
шилжилтийн зэрэглэлийг нийцүүлэн
сонгосон байх шаардлагатай.
Хэрэв шүүлтүүрийн хэрэглээнд цэнэг
шавхагчаар дамжсан үндсэн давтамж
гүйдлийн хэвийн давтамжаас (50 Гц
эсвэл 60 Гц) их бол онцгой анхаарал
хандуулах ёстой. Учир нь давтамж
нэмэгдэхэд (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчийн чадлын алдагдал ихэсдэг.
Тиймээс
цэнэг
шавхагчийн
Uc
хүчдэлийг илүү өндөр давтамжид
зориулан багасгахад хүргэнэ. Хэрэв Uc
хүчдэлийг багасгах шаардлагатай бол
хамгаалалтын харьцангуй түвшин цэнэг
шавхагчийн
энгийн
хэрэглээний
хамгаалалтын харьцангуй түвшнээс
голдуу их болно. Ийм тохиолдолд
үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх хэрэгтэй.
Түүнчлэн конденсаторын батарейн
ажлын
хүчдэл
нь
зэрэгцээ
батарейнуудтай залгахад гүйдлийг
хязгаарлах эсвэл конденсаторуудтай
шүүлтүүр үүсгэхийн тулд цуваа реактор
хэрэглэсэн бусад байрлалын хүчдэлээс
5-10%
их
байж
болно.
Цэнэг
шавхагчийн
тасралтгүй
ажлын
хүчдэлийг сонгох үед нэмэгдсэн энэ
хүчдэлийг анхаарах ёстой.
Батарей эсвэл шүүлтүүр доторх цуваа
реакторыг хамгаалах цэнэг шавхагчийн
хувьд шийдвэрлэх тохиолдол нь нэг
фазын газардлага болно. Хэрэв
реактор шугам, газрын хоорондын
бүрэн
тусгаарлагаас
бага
тусгаарлагатай бол нийцэх бага хэвийн
хүчдэлтэй
цэнэг
шавхагчдаар

charge transfer rating should be selected
accordingly.

If the fundamental frequency across the
arrester in a filter application is higher than
the normal power frequency (50 Hz or 60
Hz), special attention must be paid since
the power losses of a metal-oxide arrester
increase with increasing frequency. The
arrester Uc therefore may have to be
derated for higher frequencies. If the Uc
has to be derated, the relative protection
level will usually be higher than for normal
arrester applications. The manufacturer
should be consulted in such cases.

Furthermore, the operating voltage at the
capacitor bank may be 5 to 10 % higher
than at other locations if series reactors
are used, either to limit current when
switching-in with parallel banks or to form
a filter with the capacitors. This increased
voltage must be considered when
selecting the continuous operating voltage
of the arrester.
For an arrester protecting a series reactor
in the bank or filter, a likely decisive case
is a single phase to earth fault. If the
reactor has less than full line-to-earth
insulation, it would typically be protected
with arresters having a corresponding low
rated voltage. Proper sizing of the arrester
with respect to charge transfer capability
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реакторыг
хамгаална.
Цэнэг
шилжилтийн чадвар, энерги хадгалах
чадварт хамаарах цэнэг шавхагчийн
зохистой хэмжээг тогтоох нь чухал.
Учир нь конденсатор газардлагад цэнэг
шавхах тохиолдолд цэнэг шавхагчид
шингэх энерги маш их байж болно. Авч
үзэх энергийг ойролцоогоор олж болно.
(21)
үүнд:
С – батарейн нэг фазын багтаамжийн
эсэргүүцэл,
Usw – конденсаторын батарей дахь фаз,
газар хоорондын удаан хугацааны
хамгаалалтын түвшин болно.
Цэнэг шилжилтийн шаардагдах чадварыг
ойролцоогоор
тооцохдоо
энергийг
цахилалтын нэрлэсэн гүйдэлтэй үеийн
цэнэг шавхагчийн хамгаалалтын түвшинд
хувааж олно.
Цахилалт үргэлжлэх хугацаа болон хэмжээ
нь IEC 60099-4:2014 стандартад заасан
туршилтаар туршсан цэнэг шавхагчид
хэрэглэсэн
үргэлжлэх
хугацаа,
хэмжээнээс өөр байх боломжтой.
Жишээ нь, үргэлжлэх хугацаа арай
богино, оргил утга нь илүү их байж
болох бөгөөд ихэнхдээ ашигладаг цэнэг
шавхагчдаас
илүү
өндөр
цэнэг
шилжилтийн чадвартай цэнэг шавхагч
хэрэглэх шаардлага гарч магадгүй.
Цэнэг шилжилтийг нэмэгдүүлэх болон
цэнэг шавхагч дулааны энергийг
шингээхэд хүргэх гурав хүртэлх дахин
залгалтыг хооронд нь хангалттай
хөргөлтгүйгээр залгах боломжийг авч
үзэх хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийн цэнэг

and consequently energy handling
capability is important because, in the
event of a capacitor discharge into an
earth fault the energy absorbed by the
arrester may be very large. The energy to
be considered is approximately:

(21)
where
C is the single-phase capacitance of the
bank;
Usw is the slow front protection level
phase-to-earth at the capacitor bank;
The required charge transfer capability is
approximately obtained by dividing the
energy by the arrester protection level at
the nominal discharge current.
The duration and magnitude of the
discharge may be different from those
used in arrester testing according to IEC
60099-4:2014. For example, the duration
may be shorter and the peak value may be
much higher, and it may be necessary to
use arresters with higher charge transfer
capability than would normally be used.
The manufacturer should be consulted in
such cases.
It should be considered that up to three
restrikes can occur without sufficient
cooling in between, resulting in increased
charge transfer and energy absorption by
the arrester. The arrester charge transfer
rating should be selected accordingly.
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шилжилтийн зэрэглэлийг нийцүүлэн
сонгосон байх шаардлагатай.
Хэрэв шүүлтүүрийн хэрэглээнд цэнэг
шавхагчаар дамжсан үндсэн давтамж
гүйдлийн хэвийн давтамжаас (50 Гц
эсвэл 60 Гц) их бол онцгой анхаарах
ёстой. Учир нь давтамж нэмэгдэхэд
цэнэг шавхагчийн (металлын исэлт)
чадлын алдагдал ихэсдэг. Тиймээс
цэнэг шавхагчийн Uc хүчдэлийг илүү
өндөр давтамжид зориулан багасгахад
хүргэнэ. Хэрэв Uc хүчдэлийг багасгах
шаардлагатай
бол
хамгаалалтын
харьцангуй түвшин цэнэг шавхагчийн
энгийн
хэрэглээний
хамгаалалтын
харьцангуй түвшнээс голдуу их болно.
Ийм
тохиолдолд
үйлдвэрлэгчтэй
зөвлөх хэрэгтэй.
7.6 Конденсаторын цуваа батарейд
зориулсан цэнэг шавхагч
Цуваа конденсаторт ашигладаг цэнэг
шавхагчийг ихэнхдээ “хувьсах эсэргүүцэл”
эсвэл “МИ хувьсах эсэргүүцэл” (MOV) гэж
нэрлэдэг ба хийх туршилтыг IEC 600994 стандартад заагаагүй .
Учир нь конденсаторуудыг шугамтай
цуваа байрлуулах ба конденсатораар
дамжих хүчдэл шугамын гүйдлээс
хамааралтай.
Дамжуулах
системд
саатал гарсан тохиолдолд гэмтлийн
үеийн
их
гүйдэл
конденсаторын
хүчдэлийг конденсаторын тэсвэрлэх
түвшнээс нэлээд хэтрүүлэн нэмэгдүүлж
болно. Хүчдэлийг хязгаарлахын тулд
цэнэг шавхагчийг конденсаторын дагуу
холбох боломж нь мөн конденсаторыг
эвдрэхээс сэргийлнэ. Гэхдээ ингэж
холбосноор цэнэг шавхагч цикл бүрийн

If the fundamental frequency across the
arrester in a filter application is higher than
the normal power frequency (50 Hz or 60
Hz), special attention must be paid since
the power losses of a metal-oxide arrester
increase with increasing frequency. The
arrester Uc therefore may have to be
derated for higher frequencies. If the Uc
has to be derated, the relative protection
level will usually be higher than for normal
arrester applications. The manufacturer
should be consulted in such cases.

7.6 Surge arresters for series capacitor
banks
Surge arresters used in series capacitors
are often called “varistors” or “MO
varistors” (MOV) and testing is not
covered by IEC 60099-4.
Because the capacitors are placed in
series with the line, the voltage across the
capacitor is proportional to the line current.
In the event of a fault on the transmission
system, a high fault current could result in
capacitor voltage increasing to well
beyond the capacitor withstand level. An
arrester can be connected across the
capacitor to limit this voltage, thereby
preventing damage to the capacitors.
However, in so doing, the arrester will
conduct the full fault current for a portion
of each cycle, resulting in very high levels
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хэсэгт зориулан гэмтлийн үеийн бүх
гүйдлийг
дамжуулснаар
цэнэг
шавхагчийн шингээх энергийн түвшин
маш өндөр болно. Ийм тохиолдолд нэг
цэнэг
шавхагч
энерги
хадгалах
чадваргүй байх бөгөөд цэнэг шавхагч
бүрд гэмтлийн үеийн гүйдлийн хэмжээг
удирдах боломжтой түвшин (ерөнхийдөө
цэнэг шавхагч бүрд хэдэн зуун ампераас
ихгүй) хүртэл хязгаарлахын тулд МИ
варистор нь ихэвчлэн зэрэгцээ холбосон
олон тооны цэнэг шавхагчтай байна.
МИ варисторыг (MOV) хэт ачааллаас
хамгаалахын тулд МИ варистортай
зэрэгцээ, асаалттай
очит завсар
ашиглаж
болно.
Хэрэв
богино
хугацааны хэвийн энерги хэтэрсэн
эсвэл олон удаа энерги өгсний улмаас
МИ варисторын температур хэт ихэссэн
бол гэмтлийн үеийн гүйдлийг МИ
варистораас тойруулан зайлуулахаар
очит завсрыг асаадаг. Түүнчлэн очит
завсрыг зарим гэмтлийн хувьд МИ
варистораас түргэн тойруулан гаргахын
тулд ашиглаж болно. Жишээ нь,
гэмтлийн
үед
ажиллах
цуваа
конденсатор ихэнхдээ шаардлагагүй
байх цуваа конденсатортай (дотоод
гэмтэл гэж нэрлэнэ) нэг шугамын
гэмтлүүдэд
хэрэглэнэ.
Зарим
тохиолдолд
МИ
варисторыг
хэт
ачааллаас хамгаалах ганц хамгаалалт
нь тойруу замын автомат таслуур
байдаг. Очит завсрыг зарим хэрэглээнд
саяхнаас очит завсар болон хэт хурдан
таслуурын нэгдлийг ашигласан Түргэн
хугацаанд хамгаалах төхөөрөмж (FPD)
гэдэг төхөөрөмжөөр сольсон.

of arrester absorbed energy. A single
arrester typically will not have the energy
handling capability for such an event, and
it is usual that a MOV will have many
parallel-connected arresters to limit the
amount of fault current within each
arrester to a manageable level (typically
not more than a few hundred amperes per
arrester). In some cases, it may be
necessary to use several tens of parallel
arresters.
To protect the MOV from overloading, a
triggered spark gap may be used in
parallel to the MOV. If the rated short-term
energy is exceeded or the temperature of
the MOV has become too high due to
repeated energy injections the spark gap
is triggered to divert fault current from the
MOV through a by-pass path. The spark
gap can also be used for fast by-passing
of the MOV for some faults; for example
faults on the same line as the series
capacitor (known as internal faults), when
normally there is no need to keep the
series capacitor in service during the fault.
In some cases the by-pass breaker is the
only overload protection for the MOV.
Recently the spark gap, in some
applications, has been replaced by a so
called Fast Protective Device (FPD)
utilizing a combination of a spark gap and
an extremely fast switch.
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МИ варисторуудад IEEE 824-2004
(Цахилгаан эрчим хүчний системийн
цуваа
конденсаторын
батарейд
зориулсан
Цахилгааны
болон
Электроникийн
Инженерүүдийн
Хүрээлэнгийн стандарт) стандартын
дагуу болон/ эсвэл IEC 60143-2: 2012 –
“Цахилгаан эрчим хүчний системийн
цуваа конденсатор – 2 дугаар хэсэг:
Цуваа
конденсаторын
батарейн
хамгаалалтын тоног төхөөрөмж”
стандартын дагуу туршилт хийнэ.
МИ резисторуудын ихээхэн шугаман
бус шинж чанарын улмаас МИ
варисторыг бүрдүүлэх салангид цэнэг
шавхагчдыг
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжуудад нь хамааруулан
хооронд
нь
маш
болгоомжтой
тохируулах ёстой. Дээр дурдсан
стандартуудад энэ өвөрмөц талыг
анхааран
бичсэн
хэдий
ч
МИ
варисторын тусгай хэрэглээ бүрд
зориулан нийцлийн хангалттай зэргийг
хангах нь
эцэстээ үйлдвэрлэгчийн
үүрэг
хариуцлага
юм.
Цуваа
тэгшитгэсэн системд зориулж хийсэн
хяналтын системүүд нь системийн
гэмтлийн явцад МИ варисторын
зэрэгцээ хэсгээр дамжуулан гүйдэл
хуваарилахыг
хянах
хэрэгсэлтэй
байдаг.
Гүйдэл
хуваарилалт
нь
урьдчилан тохируулсан хязгаараас
хэтэрвэл дохио өгөх бөгөөд гүйдэл
хуваарилалтын зохистой хэмжээнээсээ
илүү их гүйдэл дамжуулснаас муудсан
цэнэг шавхагчийн боломжоор заана.
Хэрэглэгч дараа нь эвдэрсэн цэнэг
шавхагчийг олохдоо жишээ нь, D

The MOV are tested according to IEEE
Std. 824-2004 (IEEE Standard for Series
Capacitor Banks in Power Systems)
and/or IEC 60143-2: 2012, Series
capacitors for power systems - Part 2:
Protective equipment for series capacitor
banks.

Because of the highly non-linear
behaviour of MO resistors, the individual
arresters that make up the MOV must be
very carefully matched to each other in
terms
of
their
voltage-current
characteristics. The above referenced
standards address this particular aspect,
but it is ultimately the manufacturer’s
responsibility to ensure a sufficient degree
of matching for each particular MOV
application. It is typical that control
systems
implemented
for
series
compensation systems contain some
means of monitoring the division of current
through parallel sections of the MOV
during system fault events, generating an
alarm if the division is out of pre-set limits,
indicating the possibility of a degraded
arrester that is conducting more than its
proper share of the current. The user can
then conduct an investigation to find the
degraded arrester, using, for example, one
of the diagnostic techniques given in
Annex D.
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хавсралтад бичсэн оношлох аргуудын
нэгийг хэрэглэн шалгаж болно.
8 Цэнэг шавхагчийг хөрөнгийн хувьд
нь менежмент хийх
8.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийг өмчлөх эрхийн үе шаттай
холбоотой хүчин зүйлсийг 8 дугаар зүйлд
авч үзсэн. Энэ нь IEC 60099-4, IEC 600996 болон IEC 60099-8
стандартад
тодорхойлсон (металлын исэлт) цэнэг
шавхагчид
хамаарна.
Үйлдвэрийн
ээлжит
туршилтуудаар
цэнэг
шавхагчийг
хангалттай
хэмжээнд
үйлдвэрлэсэн гэдгийг харуулах ч ажлын
талбай руу тээвэрлэх, хадгалах болон
талбайд
угсрахтай
холбоотой
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааг
мөрдөөгүйгээс
цэнэг
шавхагчид
гэмтлийн нөлөө үүсэх эсвэл оновчтой
гүйцэтгэлээс бага гүйцэтгэлтэй байж
болно.
Цэнэг шавхагчийн үйл ажиллагааны
орчин мөн гүйцэтгэлд нөлөөлөх учраас
орчны
бохирдол,
газардуулгын
системийн бүрэн бүтэн байдал зэрэг
асуудлыг анхаарах шаардлагатай. Үйл
ажиллагааны хэтийн төлөвийг авч
үзэхэд цэнэг шавхагчийн дотор талд
засагдах эсвэл солих бүрэлдэхүүн
хэсгүүд байхгүй. Тиймээс ашиглалтын
бүх хугацаанд цэнэг шавхагч гол төлөв
битүүмжлэлтэй байдаг. Завсаргүй цэнэг
шавхагчдыг хянах нөхцөлийг оношлох
арга болон ашиглалтын хугацааг
багасгах хүчин зүйлсийн тайлбартай
авч үзнэ. Гэхдээ цэнэг шавхагчид
саатал үүсэх эсвэл эвдэрсэн ямар нэгэн
шинж үзүүлсэн бол цэнэг шавхагчийг

8 Asset management of surge
arresters
8.1 General
Clause 8 considers the factors associated
with the ownership stage of surge
arresters. It addresses metal-oxide surge
arresters as defined in IEC 60099-4,
60099-6 and 60099-8. Although routine
factory tests will demonstrate whether the
surge
arrester
is
satisfactorily
manufactured,
failure
to
follow
manufacturer
instructions
regarding
transport to site, storage and site
assembly can cause deleterious effects to
the surge arrester or provide less than
optimal performance.

The
surge
arrester
operational
environment
will also
affect
the
performance, so issues such as
environmental pollution and the integrity of
the earthing system require attention.
From an operational perspective, there are
no
serviceable
or
replacement
components inside the surge arrester, so
it is essentially sealed for life. Condition
monitoring for gapless arresters is
discussed
describing
diagnostic
techniques and life limiting factors.
However, on the whole, whenever a surge
arrester fails or shows any signs of
distress, the general recommendation
would be to replace the whole surge
arrester.
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бүхэлд нь солих ерөнхий зөвлөмж
өгдөг.
8.2
Цахилгаан
эрчим
хүчний
сүлжээний
цэнэг
шавхагчдын
менежмент
8.2.1 Хөрөнгийн мэдээллийн сан
Цахилгаан эрчим хүчний сүлжээ эсвэл
дамжуулах системд байгаа цэнэг
шавхагчийн үндсэн мэдээлэл болон
техникийн өгөгдөл бүхий мэдээллийн
сан үүсгэхийг зөвлөдөг.
Мэдээлэлд
наад
зах
нь
цэнэг
шавхагчийг үйлдвэрлэсэн үйлдвэр, он,
төрөл,
суурилуулсан
он
болон
байршил, цэнэг шавхагчийн тоо,
цахилгааны
өгөгдлийг
оруулах
хэрэгтэй.
8.2.2 Техникийн тодорхойлолт
Цэнэг
шавхагчийн
техникийн
тодорхойлолтыг
системийн
ТЗХХ,
энергийн
механик
хүч
болон
хамгаалалтын түвшинтэй холбогдуулан
шинэчилсэн байх шаардлагатай.
8.2.3 Чухал сэлбэг хэрэгсэл
Эвдэрсэн цэнэг шавхагчийг салгаж,
хэлхээг буцаан ашиглалтад оруулж
болох хэдий ч цэнэг шавхагчийг солих
хүртэл найдваржилтын бага зэрэгтэй
байна. Үүний эрсдэл, үр дагаврыг
эдэлгээгээр нь тодорхойлох бөгөөд
зөвлөмж өгөх боломжгүй.
Хамгаалж буй тоног төхөөрөмжийн
үнэтэй харьцуулахад цэнэг шавхагч
харьцангуй бага үнэтэй ч нэгдлийг
солих шаардлагатай хугацаа нь цэнэг
шавхагчийн
сэлбэгийн
бүрдлийн
нөөцийг хангалттай болгож магадгүй.
Хэрэв цэнэг шавхагч эвдэрсэн эсвэл

8.2 Managing surge arresters in a
power grid
8.2.1 Asset database
It is recommended to establish a database
with the main information and technical
data of the surge arresters in the power
grid or transmission system.
The information should at least include
arrester manufacture and type, year of
manufacturing, year and place of
installation, numbers of arresters and
electrical data.
8.2.2 Technical specifications
Technical
specifications
for
surge
arresters should be updated regarding
system temporary over-voltages, energy
stress and protection level.
8.2.3 Strategic spares
A failed arrester can be disconnected and
the circuit returned to service, albeit with a
lower degree of reliability until the
replacement arrester can be acquired. The
risk and implication of this are determined
by the utility and a recommendation
cannot be made here.
Although surge arresters are of relatively
low cost compared to the cost of the
equipment being protected, the lead time
to replace a unit can make it worthwhile to
stock a spare set of arresters. If a surge
arreser fails or needs to be replaced a
spare can make a significant positive
320

MNS IEC 60099-5:2020

солих шаардлагатай бол хэлхээний
найдвартай, мөн хүртээмжтэй байдалд
сэлбэг нөөц ихээхэн эерэг нөлөө
үзүүлнэ. Нэг цэнэг шавхагч эвдэрсэн
тохиолдолд бусад хоёр фазын цэнэг
шавхагчийг солих шаардлагагүй.
Цэнэг шавхагчийн бодит хэмжээ болон
угсралтын шаардлагуудыг ямар сэлбэг
хэрэгсэл тавихыг тодорхойлохдоо мөн
авч үзэх хэрэгтэй. Цэнэг шавхагчийн 3
фазын бүрдлийг солихдоо сольсон
цэнэг шавхагчдыг нөөцлөн хадгалж,
ижил загварын цэнэг шавхагчийг солих
шаардлагатай бол хэрэглэнэ. Цэнэг
шавхагчийн
нөхцөлүүдийг
шалгах
оношлогооны аргуудын зөвлөмжийг D
хавсралтад бичсэн.
8.2.4 Тээвэрлэлт болон хадгалалт
Үйлдвэрлэгчээс
тодорхойлсон
тээвэрлэлт, хадгалалтын сануулгыг
хатуу
мөрдөх
шаардлагатай.
Ашиглалтын хугацаанд олон цэнэг
шавхагч хамгийн их механик хүчийг
тэсвэрлэдэг ч шаазан гэртэй цэнэг
шавхагч
тээвэрлэлтийн
ачаалалд
мэдрэмтгий байна. Цэнэг шавхагчдыг
ихэнх тохиолдолд босоо байрлалд
тээвэрлэх, хадгалахаар тодорхойлдог.
Полимер
гэртэй
цэнэг
шавхагч
хадгалалтын нөхцөлд эмзэг байж
магадгүй. Тээвэрлэхэд ашигладаг шиг
ороолттой хаалтад цэнэг шавхагчдыг
хадгалбал гэрийн дээгүүр мөөгөнцөр,
хөвд ургах эсвэл эдгээрийн ургалтыг
дэмжиж
болно.
Хадгалахдаа
тээвэрлэлтийн хаалтыг авах эсвэл
авахгүй байх шаардлагын талаар
үйлдвэрлэгч
ихэнхдээ
тодорхой

impact on the reliability and availability of
the circuit. It is normally not necessary to
replace the arresters of the other two
phases in case of one arrester failure.

The physical dimension and mounting
requirements of the surge arrester should
also be considered when determining
which spares to hold. Where a 3-phase set
of arresters is replaced, the replaced
arresters could be placed in storage
should
a
similar
design
require
replacement. For diagnostic methods to
check the conditions of an arrester,
recommendations are given in Annex D.
8.2.4 Transportation and storage
The precautions specified by the
manufacturer for transport and storage
should be strictly followed. Porcelainhoused arresters are sensitive to
transportation stress, which, for many
arresters often represents the highest
mechanical stress seen during the lifetime.
In most cases transportation and storage
in an upright position are specified.
Polymer-housed arresters may be
sensitive to storage conditions. Growth of
moss and fungi on the housing may be
initiated or supported if the arresters are
stored in the wrapping enclosure as used
for transportation. The manufacturer
usually gives clear instructions if the
transportation enclosure should be
removed for storage or not. The storage
room or house should be kept free from
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зааварчилгаа өгдөг. Агуулахын өрөө
эсвэл байшинд тусгаарлагын зөөлөн
полимер материалыг гэмтээх мэрэгч,
хулгана, шувуу, бусад амьтангүй байх
хэрэгтэй.
8.2.5 Ашиглалтад оруулах
Ашиглалтад оруулах туршилтыг цэнэг
шавхагчид хийхгүй байх ерөнхий
зөвлөмж өгдөг.
Хэрэв ийм туршилт хийх шаардлагатай
бол үйлдвэрлэгчийн зөвлөгөөг дагах,
ашиглалтад
оруулах
туршилтын
талбайд тэдний зөвлөмжийг авах
хэрэгтэй. Энд харж шалгах, бүрэн
эсэргүүцлийн
үндсэн
туршилтыг
багтааж болно. Системийг хүчдэлд
залгахаас өмнө энгийн туршилт нэмэх
боломжтой. Ашиглалтад оруулах энэ
туршилт зөөврийн үүсгүүрээс өгөх
хувьсах эсвэл тогтмол гүйдлийн аль
алины тодорхойломжийн туршилт байж
болно.
Нийтлэг
биш
хэдий
ч
ашиглалтад оруулах нэг туршилт нь
цэнэг шавхагчийн “онцлог шинж
тэмдэг”-ийн тогтмол гүйдлийн хүчдэлгүйдлийн туршилт юм. Энэ нь
тодорхойломжийн бус аливаа асуудлыг
тодорхойлох
төдийгүй
үнэлгээний
нөхцөлд зориулсан цаашдын жишиг
болно.
Туршилт
хийхийн
тулд
суурилуулсан
цэнэг
шавхагчийг
газардуулга болон өндөр хүчдэлийн
холболтоос салгасан байхыг шаардана.
Дараа нь цэнэг шавхагчийг ашиглалтад
буцаан оруулахаар холболтыг дахин
залгана. Энэ туршилтыг (GIS) цэнэг
шавхагчид хийхэд маш хэцүү байдаг.
Учир нь цэнэг шавхагчийг салгахдаа

rodents, mice, birds and other animals that
could harm the soft polymeric material of
the insulators.

8.2.5 Commissioning
The general recommendation is that no
commissioning tests are needed for surge
arresters.
If considered necessary one should follow
the manufacturer’s advice and seek their
consultation on the site commissioning
tests. This might to include visual checks
and basic impedance tests. This can be
supplemented with a simple test prior to
system energising. This commissioning
test can be either an AC or DC
characteristic test from a portable source.
One commissioning test, however not
common, is a DC U-l test to ‘fingerprint’ the
surge arrester that will identify any noncharacteristic issues and serve also as a
future
benchmark
for
condition
assessment. This requires the installed
surge arrester to be disconnected from
earth and HV connections to carry out the
test, then reconnection to return the
arrester to service. This is very difficult to
perform on GIS arresters, since it involves
de-gassing of the GIS disconnecting the
surge arrester, re-gassing to test and
finally repeating the exercise to reconnect
the arrester. Therefore, it is not usually
requested.

322

MNS IEC 60099-5:2020

тусгаарлагын хийг гаргаж, туршилтад
зориулан хий дахин шахаад, эцэст нь
цэнэг шавхагчийг дахиад залгаж,
туршилтыг давтан хийнэ. Тиймээс энэ
туршилтыг ихэнхдээ шаардахгүй.
ТАЙЛБАР: Аливаа туршилтын дараа цэнэг
шавхагчид газардуулга болон өндөр хүчдэлийн
аль алины холболтыг буцаан холбосныг шалгах
нь маш чухал юм.

NOTE It is very important to check that both earth
and high voltage connections have been restored
following any tests.

8.3 Засвар үйлчилгээ
8.3.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчдад засвар үйлчилгээ
үндсэндээ хийдэггүй. Төхөөрөмжийг
хөдлөх хэсэггүйгээр хатуу төлөвт
битүүмжилсэн байх тул түвэгтэй ажил
ер нь шаардахгүй.
100 кВ эсвэл түүнээс дээш хэвийн
хүчдэлтэй цэнэг шавхагчийн хувьд
цэнэг шавхагчтай холбоотой ээлжит
ажилд даралт бууруулах хавхлагуудад
хог ороогүй, хавхлагийн дотор ус
хуримтлагдаагүйг (ус зайлуулах нүх
хавхлагт ер нь байх шаардлагатай)
батлахын тулд харах шалгалтыг
оруулна.
Чийг
нэвтрэх
нь
битүүмжлэлийг
удаан
хугацааны
гэмтэлд хүргэх үндсэн процесс юм.
Цэнэг
шавхагчид
холбосон
газардуулгын системийн бүрэн бүтэн
байдлыг шалгана. Хэрэв газардуулгын
систем гэмтсэн бол цэнэг шавхагч
үүргээ
гүйцэтгэж
чадахгүй
болж
магадгүй.
Засвар
үйлчилгээний
түвэгтэй ажил байхгүй ч шаазан цэнэг
шавхагчийн тусгаарлагын гадаргууг
цэвэрлэх шаардлага гарч болно. Гэхдээ
цэвэрлэгээний давтамж нь хүрээлэн
буй орчны нөхцөлөөс шалтгаална.
Полимер
тусгаарлагыг
цэвэрлэх

8.3 Maintenance
8.3.1 General
Surge arresters are basically maintenance
free. There is no intrusive work necessary,
principally because the device is a sealed
solid-state design with no moving parts.
For arresters with rated voltages of 100 kV
or above there are possible typical routine
activities associated with surge arresters
which includes visual inspection to ensure
any pressure relief vents are clear of
debris and water is not collecting within the
vent (normally there should be a drain
hole). Moisture ingress is the main
process leading to long term degradation
of seals.
Check the integrity of the earthing system
connected to the surge arrester. The surge
arrester may be unable to perform its
function, if the earthing system has been
interfered with. There is no intrusive
maintenance, but for porcelain surge
arresters the insulation surface may
require cleaning, but the frequency will
depend on environmental conditions.
Polymeric insulation should not be
cleaned. If so desired, a condition
assessment can be performed by a
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шаардлагагүй. Хэрэв шаардлагатай гэж
үзвэл нөхцөлийн дүгнэлтийг шугамд
холбосон эсвэл шугамаас салгасан
үеийн олон тооны туршилтын аргаар
тодорхойлно.
Засвар үйлчилгээний ерөнхий үйл
ажиллагаанд:
• Хэт
хүчдэлийн
импульсийн
тоолуур
суурилуулсан
бол
тоолуурт туршилт хийх,
• Цэнэг шавхагчийн их биеийг харж
шалгах,
• Өндөр
хүчдэлийн
болон
газардуулгын холболтын утасны
бүрэн
бүтэн
байдлыг
баталгаажуулах
• Шаардлагатай газарт шаазан
гадаргууг цэвэрлэх эсвэл дахин
тослохыг оруулж болно.
Аливаа титмийн эсвэл зэрэглэлийн
цагаригуудын нөхцөлийг шалгасан байх
хэрэгтэй. Учир нь эдгээр элементийн
саатлаас цэнэг шавхагч эвдэрч болох
ба хэрэв цэнэг шавхагч эвдрэх эсвэл
титэм үүсэх боломж бий болбол
полимер тусгаарлагчийн үзүүлэлтийг
бууруулж магадгүй.
Цэнэг шавхагчид саатал үүсэх эсвэл
эвдэрсэн аливаа шинж үзүүлсэн бол
цэнэг шавхагчийг бүхэлд нь солих
ерөнхий зөвлөмж өгдөг. Олон хэсэгтэй
цэнэг шавхагчийн салангид хэсгүүдийг
солих боломжгүй.
8.3.2 Цэнэг шавхагчийн бохирдсон
гэр
Цэнэг шавхагчийн гэр бохирдох нь
дотор
талд
байгаа
хувьсах
эсэргүүцлийн температурыг ихсэхэд

number of on-line or off-line testing
techniques.

General maintenance activity may include:
•

Testing of the surge counter where
installed

•

Visual inspection of the arrester
body
Confirm integrity of high-voltage
and earth connection leads.

•

•

Cleaning or re-greasing of the
porcelain surface where necessary.

The condition of any corona or grading
rings should be inspected, since failure of
these elements can either damage the
arrester if it breaks, or allow corona to
establish, which may deteriorate the
performance of the polymeric insulators.

Whenever a surge arrester fails or shows
any signs of distress, the whole arrester
shall be replaced. Single units of a multiunit surge arrester cannot be replaced.

8.3.2 Polluted arrester housing
Pollution on the arrester housing may
cause high temperature increase of the
varistors inside. To prevent failures in
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хүргэж болно. Бохирдсон хэсгүүдийг
эвдрэхээс сэргийлэхийн тулд тухайн
бохирдлын
нөхцөлийг
тэсвэрлэх
чадвартай цэнэг шавхагчийг сонгосон
байх хэрэгтэй. IEC 60099-4 стандартад
тодорхой тайлбарлаагүй хэдий ч ажлын
хэвийн нөхцөлд ашигладаг цэнэг
шавхагчид IEC 60071-2 стандартын
бохирдлын II түвшинд нийцсэн, дунд
зэргийн
бохирдлыг
тэсвэрлэх
шаардлагатай. Ажлын талбар их
бохирдолд өртөхөөр байрлалтай бол
цэнэг шавхагчийн үзүүлэлтэд сөргөөр
нөлөөлж болно. Хангалтгүй загвартай
цэнэг шавхагчийг их бохирдолтой
(бохирдлын III түвшин) эсвэл маш их
бохирдолтой (бохирдлын IV түвшин)
газарт хэрэглэх бол тогтмол цэвэрлэх
эсвэл тослох, эсвэл силикон бүрээс
(шаазан гэртэй цэнэг шавхагчид) хийх
нь дээр дурдсан гэмтлүүдээс үр дүнтэй
сэргийлж
чадна.
Шууд
угаахаар
төлөвлөсөн бол ашиглалтын ийм
нөхцөлд зориулан бүтээсэн цэнэг
шавхагчийг шаардана.
Полимер гэртэй цэнэг шавхагчдыг
ерөнхийдөө цэвэрлэх шаардлагагүй ч
хуурай-зурвасын
шинж
тэмдгийг
хэсгүүдэд үе үе шалгаж байх хэрэгтэй.
Хуурай-зурвас нь ирмэг хормойн
доогуур үүсэж болох тул энэ хэсэгт
нэвчилт үүсэж магадгүй.
Цэнэг шавхагчийг шууд угаахаар
тодорхойлсон бол мэргэжилтнүүдтэй
зөвлөх
шаардлагатай.
Үндсэндээ
(металлын исэлт) цэнэг шавхагчдыг
угаах хялбар байдаг нь дотор талын
цуваа завсруудад очит цахилалт

polluted areas, arresters able to withstand
the relevant polluted conditions shall be
chosen. Although not explicitly specified in
IEC 60099-4, arresters used in normal
operating conditions should withstand the
medium pollution stresses according to
pollution level II of IEC 60071-2. If the area
is exposed to high pollution, the surge
arrester performance may be adversely
affected. If arresters of inadequate design
are used in heavy (pollution level III) or
very heavy (pollution level IV) polluted
areas, periodic cleaning, or greasing, or
silicone coating (for porcelain-housed
arresters) may be effective in preventing
the events stated above. When live
washing is intended, arresters designed
for such service conditions are required.

Polymer-housed
arresters
generally
require no cleaning, however the units
should be occasionally inspected for
evidence of dry-banding, which may occur
under the sheds, as this area is where
tracking may establish.
When live washing of the arrester is
specified specialists should be consulted.
Basically it is easier to wash MO arresters
since no sparkover of internal series gaps
can occur. However, experience and
practice is needed to carry out live325
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үүсэхгүйтэй
холбоотой.
Гэхдээ
туршлага
болон
практикт
цэнэг
шавхагчийг аюулгүй аргаар шууд угаах
хэрэгтэй.
Угааж
болдог
тусгаарлагчидтай харьцуулахад МИ
резисторуудыг халаах нь ганц нэмэлт
эрсдэлийг бий болгодог.
8.3.3 Цэнэг шавхагчийн гэрийг бүрэх
Шаазан гэртэй цэнэг шавхагчдад
зөөлрүүлсэн
бүрээс
хэрэглэх
боломжтой ч илүү сайн гэж үздэггүй.
Цэнэг
шавхагчийн
гадаргуугийн
цахилалтын замын уртыг зөв сонгоход
хамгийн эхлээд тослох шаардлагаас
зайлсхийвэл
зохино.
Гэхдээ
суурилуулалтын дараа нөхцөл байдал
өөрчлөгдвөл дээрх шаардлагыг тавьж
болно. Цахиурын нэгдэлтэй тос болон
RTV цахиурын резинийг шаазан
тусгаарлагчийн бүрээсэнд хэрэглэх нь
түгээмэл байдаг. Аливаа нөхцөл
байдалд цэнэг шавхагчтай бусад
ямарваа тоног төхөөрөмжөөс өөрөөр
харьцах шаардлага байхгүй.
8.3.4 Цэнэг шавхагчийн салгуурыг
шалгах
Шугамын (LSA) болон түгээлтийн цэнэг
шавхагчдад салгуур ашиглаж болно.
Салгаатай байгаа аливаа салгуурыг
тогтмол шалгах хэрэгтэй. Ажлын
талбай дээр салгуурын зохистой
ажиллагааг шалгах боломж байхгүй.
8.3.5 Шугамын цэнэг шавхагч
Зөвхөн (NGLA) цэнэг шавхагчид
дулааны дүрслэл хэрэглэн ажлын
талбай дээр шалгалт хийж болно. Гадна
талдаа завсартай, шугамын цэнэг
шавхагчийн хувьд харж шалгах нь

washing in a safe way. Compared with
washing insulators the only added risk
concerns the heating of the MO resistors.

8.3.3 Coating of arrester housings
The application of palliative coatings to
porcelain-housed arresters is possible,
however not preferred. Correct selection
of arrester creepage distance in the first
place should avoid the necessity for
greasing. However, where circumstances
change after installation it may be
required. Silicone grease and RTV
Silicone rubber are the most common
types of coating used on porcelain
insulators. Under no circumstances is
there a need to treat arresters in a different
way than any other equipment.

8.3.4 Inspection of disconnectors on
surge arresters
Disconnectors may be used on LSA and
distribution arresters. Regular inspections
will be necessary to spot any open
disconnectors. There is no possibility to
check
the
correct
operation
of
disconnector onsite.
8.3.5 Line surge arresters
Onsite inspection may be possible using
thermal imaging but only for NGLA. For
EGLA visual inspection is an option
checking for physical integrity of gap and
SVU.
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завсар, цуврал хувьсах эсэргүүцлийн
нэгдлийн материалын бүрэн бүтэн
байдлыг шалгах сонголт байдаг.
8.4 Үзүүлэлт шалгах болон оношлох
багаж
Тусгаарлах
шинж
чанаруудын
магадлалтай бууралт эсвэл саатлыг
дүгнэхэд
зориулсан
янз
бүрийн
оношлох арга болон заагчийг цэнэг
шавхагчийг хэрэглэснээс хойш ашиглаж
байна. Алдаа заагчаас эхлээд цэнэг
шавхагч бүрмөсөн эвдэрснийг заах
салгуур (ерөнхийдөө түгээх хүчдэлийн
түвшинд хэрэглэнэ), цэнэг шавхагчийн
(металлын исэлт) нэвчих гүйдлийн
эсэргүүцэлтэй бүрдэл хэсгийн өчүүхэн
өөрчлөлтүүдийг хэмжих чадвартай
хэмжих хэрэгсэл хүртэл олон янзын
оношлох арга байна. Энэ бүгдийг D
хавсралтад дэлгэрэнгүй авч үзсэн.
8.5 Ашиглалтын хугацаа дуусах
8.5.1 Ерөнхий зүйл
Ашиглалтын хугацаа дуусахыг IEC
62650
стандартад
“Зориулалтын
хэрэглээний үеэс гаргаснаас эхлэх
бүтээгдэхүүний ашиглалтын циклийн
үе”
гэж
тодорхойлсон.
Тиймээс
үйлдвэрлэгч бүр цэнэг шавхагчийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хаягдал болгох
болон/ эсвэл олон улсын, үндэсний
дүрэм
журамд
нийцүүлэн
дахин
хэрэглэх талаар хэрэглэгчийн хүсэлтэд
хангалттай мэдээлэл өгөх хэрэгтэй.
Бусад тоног төхөөрөмжийг хамгаалах
нь цэнэг шавхагчийн үүрэг юм. Гэвч
цэнэг шавхагч хамгаалахгүй байвал
хэрэглээ нь утгагүй болно. Тиймээс
цэнэг шавхагчийн ашиглалтын хугацааг

8.4 Performance and diagnostic tools
Various diagnostic methods and indicators
for assessing possible deterioration or
failure of the insulating properties have
been utilized since the introduction of
surge arresters. The diagnostic methods
range
from
fault
indicators
and
disconnectors for indication of complete
arrester failure (generally employed at
distribution voltage levels), to instruments
that are able to measure slight changes in
the resistive component of the leakage
current of metal-oxide arresters. These
are discussed in detail in Annex D.

8.5 End of life
8.5.1 General
End of life is defined in IEC 62650 as “Life
cycle stage of a product starting when it is
removed from its intended use-stage".
Therefore, it is required that on request
from the user, each manufacturer shall
give enough information so that arrester
components may be scrapped and/or
recycled in accordance with international
and national regulations.

The function of an arrester is to protect
other equipment. However, if it fails to
protect, then the application is pointless in
the first place. Therefore, surge arrester
lifetime should be considered from a
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үүргийнх нь хэтийн төлөвөөс авч үзэх
хэрэгтэй бөгөөд цэнэг шавхагчийн
чадвартай холбоотой аливаа асуудал
гарсан
тохиолдолд
шинэ
цэнэг
шавхагчаар
солиход
анхаарах
шаардлагатай.
20-50
жилийн
ашиглалтын хугацаатай байж болох дэд
станцын бусад тоног төхөөрөмжид
тааруулахын
тулд
хангамжийн
байгууллагууд
үндсэн
үйлдвэрийн
ашиглалтын хэмнэлттэй хугацаагаар
тооцдог. Хангамжийн байгууллага цэнэг
шавхагчийг солих ойролцоо хугацааг
бизнес болон техникийн хүчин зүйлст
тулгуурлан
тодорхойлох
хэрэгтэй.
Солих ээлж боломжтой байх хөрөнгийн
үнэлгээний
шалгуурыг авч үзэх
хэрэгтэй. Учир нь цэнэг шавхагчид
түвэгтэй засвар үйлчилгээ эсвэл
сэргээн засах ажил шаардахгүй, илүү
өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжийн (GIS
дэд станц, хүчний трансформатор
эсвэл асуудалтай хэлхээ зэрэг) өртөг
ихтэй саатлаас зайлсхийх даатгал
болдог.
МИ
резисторын
элементүүд
хэт
механик хүч өгөхгүй байх техникийн
нөхцөлийн хувьд идэвхтэй бүрэлдэхүүн
хэсэг нь ашиглалтын урт хугацаатай
байх боломжтой. Гэхдээ хаалт болон
битүүмжлэл нь ашиглалтын хугацааг
тодорхойлох хүчин зүйл болох нь бий.
Хөндий хоолой загвартай (шаазан
болон полимер) цэнэг шавхагчийн
хувьд битүүмжлэлийн систем нь
идэвхтэй элементийг гадаад орчны цаг
агаарын
нөлөөнөөс
тусгаарлах
чадваргүй болох, чийг нэвтэрснээс

functional perspective and where there is
any concern regarding the capability of an
arrester, then replacement with a new
surge arrester should be considered.
Utilities typically attribute primary plant
economic lifetime to match other
substation equipment, this can vary
between 20 and 50 years. It is for the utility
to determine the appropriate replacement
interval of the surge arresters, based on
business and technical factors. The
assessment criteria should take into
consideration that routine replacement is
viable, since surge arresters do not require
intrusive maintenance or refurbishment
and are an insurance to avoid costly failure
of more expensive equipment (e.g. GIS
substations, power transformers, or critical
circuits).

Technically, providing MO resistor
elements are not overstressed, a long
lifetime is achievable from the active
component. However, it is the enclosure
and seals that are more likely to be the
lifetime determining factors.
For the hollow tube surge arrester designs
(porcelain and polymeric), when the
sealing system has deteriorated to a level
which is no longer capable of isolating the
active
element
from
external
meteorological influence, moisture ingress
328

MNS IEC 60099-5:2020

цэнэг шавхагчийн идэвхтэй элементийн
иж бүрдлийн диэлектрик бат бөх чанар
муудах түвшин хүртэл элэгдэнэ.
Ашиглалтын найдвартай хугацаа 20-30
жилийн хязгаартай битүүмжлэлтэй
үеийг хамарна. Цэнэг шавхагч дээр
дурдсан
ашиглалтын
хугацаанд
хүрэхэд үйл ажиллагаа, уур амьсгалын
орчин гол үүрэг гүйцэтгэнэ.
Ороосон болон торлосон загвартай
полимер гэртэй цэнэг шавхагчдыг 1980аад
онд
зах
зээлд
гаргасан.
Ашиглалтын хугацааг одоо ч энэ
маягаар тооцсоор байгаа ч үнэлгээнд
наад зах нь 25 жилийг боломжтой гэж
санал болгодог.
8.5.2 Хийн тусгаарлагатай дэд
станцын цэнэг шавхагч
Элегазын
хий
дотор
хаалттай
байрлуулсан нэгж хэсгүүдтэй бөгөөд
ашиглалтын хугацааг наад зах нь 30
жил гэж үзэх хэрэгтэй.
8.6 Хаях, дахин боловсруулах
Үйлдвэрлэгч бүр цэнэг шавхагчийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хаягдал болгох
болон/ эсвэл олон улсын, үндэсний
дүрэм
журамд
нийцүүлэн
дахин
боловсруулах талаар хэрэглэгчийн
хүсэлтэд хангалттай мэдээлэл өгөх
хэрэгтэй.
Цэнэг
шавхагчийн
бүх
бүрэлдэхүүн хэсгийг ямар төрлийн
хийгээр дүүргэснийг шалгасан байх
шаардлагатай. Ялангуяа элегазын хий
задрахтай холбоотойгоор бохирдуулагч
бодисууд үүсгэж болох аливаа нэвчилт
эсвэл нумын тохиолдолд элегазын хий
дотор
ажилладаг
(GIS)
цэнэг

could weaken the dielectric strength of the
surge arrester active element assembly.
The reliable lifetime associated with the
seals is in the region of 20-30 years. The
operational and climatic environment will
also play a major role in whether the
arrester will achieve this lifetime.

Polymer-housed arresters of wrapped and
caged design came to the market in the
1980s. As such the lifetime is still being
evaluated, but estimates suggest that at
least 25 years should be achievable.

8.5.2 GIS arresters
These are enclosed units within SF6, and
should see a lifetime of at least 30 years.

8.6 Disposal and recycling
On request from users, each manufacturer
shall give enough information so that all
the arrester components may be scrapped
and/or recycled in accordance with
international and national regulations. All
arrester units should be checked for which
type of gas was used for filling. GIS units
which have operated in SF6 should be
handled with care in case any tracking or
arcing may have occurred which could
generate contaminants in particular
associated with SF6 breakdown.

329

MNS IEC 60099-5:2020

шавхагчийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд
анхааралтай хүрэх хэрэгтэй.
Дотор талын хийц шахагдсан байж
магадгүй
учраас
дотор
талын
хэсгүүдийг гэрээс салгах болон хаях үед
сэрэмжлүүлэг өгсөн байхыг шаардана.
А хавсралт
(мэдээллийн)
Газардлагын улмаас үүсэх түр
зуурын хэт хүчдэлийг тодорхойлох
Газардлагын
к
коэффициент
нь
газардлагын (аливаа цэгт байгаа нэг
эсвэл түүнээс олон фазад нөлөөлсөн)
туршид тодорхой байршилд байх
гэмтээгүй фазын фаз, газар хоорондын
гүйдлийн
давтамжийн
хүчдэлийн
дундаж квадрат хамгийн их утгыг
гэмтэлгүй
(IEC
60071-1:2006
стандартын 3.17-г үзнэ үү) үеийнхээр
гаргасан байх шаардлагатай фаз, газар
хоорондын
гүйдлийн
давтамжийн
хүчдэлийн дундаж квадрат утгад
харьцуулсан харьцаа юм.
Газардлагын коэффициентыг эерэг Z1,
Z2 болон Z0 бүрэн эсэргүүцлийн иж
бүрдэл, мөн гэмтлийн R эсэргүүцлийг
тооцоолсон
сөрөг
болон
тэг
дараалалтай системүүдийг хэрэглэн
тооцоолдог.
Дараах
өгөгдлийг
хэрэглэнэ. Үүнд:
Z1 = Z2 = R1 + jX1: эерэг болон сөрөг
дараалалтай системийн эсэргүүцэл
болон цахилгаан эсэргүүцэл;
Z0 = R0 + jX0: тэг дараалалтай системийн
эсэргүүцэл болон цахилгаан эсэргүүцэл
байна.
ТАЙЛБАР:
өргөтгөсөн

Тэгшитгэсэн
саармаг
цэгтэй,
сүлжээнд
газардлагын

The internal design may be under
compression, so caution should be
exercised when removing internal parts
from their housing and disposed of.
Annex A
(informative)
Determination of temporary
overvoltages due to earth faults
The earth fault factor k is the ratio of the
highest r.m.s. phase-to-earth power
frequency voltage on a sound phase at a
particular location during a fault to earth
(affecting one or more phases at any
point) to the r.m.s. phase-to-earth power
frequency voltage which should be
obtained without the fault (see 3.17 of IEC
60071-1:2006).

The earth fault factor is calculated using
the complex impedances Z1, Z2 and Z0 of
the positive, negative and zero sequence
systems, taking into account the fault
resistance R. The following applies:

Z1 = Z2 = R1 + jX1: resistance
and
reactance of positive and negative
sequence system;
Z0 = R0 + jX0: resistance and reactance of
zero sequence system.
NOTE In extended resonant earthed networks, the
earth fault factor might be higher at other locations
than at the fault.
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коэффициент гэмтэл гарсан бусад байршлын
коэффициентуудаас илүү өндөр байж магадгүй.

Газардлагын
коэффициентуудыг
гэмтэл гарсан байршилд зориулан
тооцоолдог. А.1 дүгээр зурагт R1 << X1
болон R1 = 0 байх үеийн бүх нөхцөлийг
харуулсан. Эерэг болон/ эсвэл сөрөг X0/
X1 харьцааны их утгуудын хязгаарыг
тэгшитгэсэн
эсвэл
тусгаарласан
саармаг цэгтэй системүүдэд хэрэглэнэ.
Эерэг X0/ X1 харьцааны бага утгуудын
хязгаар газардуулсан саармаг цэгтэй
системд
хүчин
төгөлдөг
байдаг.
Сүүдэртэй дүрсэлсэн, сөрөг X0/ X1
харьцааны бага утгуудын хязгаар
доргиотой нөхцөлийн улмаас бодит
хэрэглээнд тохиромжгүй. Газардуулсан
саармаг
цэгтэй
системүүдийн
газардлагын коэффициентыг А.2-А.5
дугаар зурагт R1/ X1 харьцааны
тодорхой утгуудад хэрэглэх боломжтой
багц муруй шиг харуулсан. Эдгээр
муруй нь газардлагын хамгийн өндөр
коэффициентуудыг боломжтой болгох
гэмтлийн үеийн эсэргүүцлийн хувьд
хүчин төгөлдөр байдаг.

The earth fault factors are calculated for
the location of the fault. Figure A.1 shows
the overall situation, when R1 << X1 and R1
= 0. The range of high values for X0/ X1,
positive and/or negative, applies to
resonant earthed or isolated neutral
systems. The range of low values of
positive X0/ X1 is valid for earthed neutral
systems. The range of low values of
negative X0/ X1 shown hatched, is not
suitable for practical application due to
resonant conditions. For earthed neutral
systems, Figure A.2 to Figure A.5 show
the earth fault factors as families of curves
applicable to particular values of R1/ X1.
The curves are valid for fault resistance
values giving the highest earth fault
factors.

А.1 дүгээр зураг - R1/X1 = R1 =0 үеийн Х0/Х1 –д суурилсан, газардлагын к
коэффициент
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Figure A.1 – Earth fault factor k on base of Х0/Х1 for R1/X1 = R1 =0
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А.2 дугаар зураг – R1 = 0 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол утгын
хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал
Figure A.2 – Relationship between R0 / X1 and Х0/Х1 for constant values of earth
fault factor k where R1 = 0

А.3 дугаар зураг - R1 = 0.5 X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол
утгын хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал
Figure A.3 – Relationship between R0 / X1 and Х0/Х1 for constant values of earth
fault factor k where R1 = 0.5 X1
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А.4 дүгээр зураг – R1 = X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол
утгын хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал
Figure A.4 – Relationship between R0 / X1 and Х0/Х1 for constant values of earth
fault factor k where R1 = X1

А.5 дугаар зураг – R1 = 2 X1 үеийн газардлагын к коэффициентын тогтмол
утгын хувьд R0 / X1 болон Х0/Х1 харьцааны хоорондын хамаарал
Figure A.5 - Relationship between R0 / X1 and Х0/Х1 for constant values of earth
fault factor k where R1 = 2X1
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А.2 – А.5 дугаар зурагт харуулсан
муруйг тэмдэглэгээний дараах аргаар
хамгийн
асуудалтай
нөхцөлүүдийг
илэрхийлэх мужуудад хуваасан. Үүнд:
гэмтсэн
фазаас
түрүүлсэн фазад фаз, газар хоорондын
гэмтлийн туршид үүссэн хамгийн их
хүчдэл;
гэмтсэн
фазаас
хоцорсон фазад фаз, газар хоорондын
гэмтлийн туршид үүссэн хамгийн их
хүчдэл;
гэмтэлгүй фазуудад фаз,
газар хоорондын гэмтлийн туршид
үүссэн хамгийн их хүчдэл болно.

In Figure A.2 to Figure A.5, the curves are
divided into regions representing the most
critical conditions by the following methods
of presentation:
maximum voltage occurs
during a phase-to-earth fault on the phase
which leads the faulted phase;

В хавсралт
(мэдээллийн)
Өнөө үеийн туршлага
Зарим орны цахилгаан эрчим хүчний
хангамжийн системүүдэд IEC 60099
стандартын энэ хэсгийг мөрдсөнөөр
нийцүүлэн ашигладаг цэнэг шавхагчийн
тодорхойломжуудын
хүснэгтүүдийг
гаргаж болно. Тухайн орнуудад IEC
60099
стандартын
энэ
хэсгийг
хэрэглэхэд эдгээр тодорхойломжийг
агуулсан хүснэгтүүдийг IEC 60099
стандартын энэ хэсгийн агуулгаас
гажихгүйгээр энэ хавсралтад нэмж
оруулах боломжтой.
C хавсралт
(мэдээллийн)
Тусгаарлагын нийцэл болон эрчим
хүчний шаардлагад хамаарах
судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загварын техник
аргачлал

Annex B
(informative)
Current practice
For the power supply systems within some
countries, the application of this part of
IEC 60099 may result in tables of
consistently
used
surge
arrester
characteristics. For the use of this part of
IEC 60099 within such countries, tables
containing these characteristics may be
added to this Annex, without deviating
from this part of IEC 60099.

maximum voltage occurs
during a phase-to-earth fault on the phase
which lags the faulted phase;
maximum voltage occurs
during a phase-to-earth fault on the
unfaulted phases.

Annex C
(informative)
Arrester modelling techniques for
studies involving insulation
coordination and energy requirements
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С.1
Импульсийн
загварчлалд
зориулсан цэнэг шавхагчийн загвар
Цэнэг
шавхагчийн
энгийн
суурилуулалтыг С.1 дүгээр зурагт
харуулсан (8 болон 9 дүгээр зурагтай
харьцуулна уу). Тусгаарлагын нийцлийн
судалгаанд
зориулан
холболтын
утастай цэнэг шавхагчийн загварыг
тохиромжтой аргаар бэлтгэсэн байх
ёстой. Гүйдлийн эгц босоо байдал,
индукцийн нөлөөний аль алинаас
шалтгаалах ялгаврын хүчдэлийн өсөлт
шиг маш зохистой тооцсон цэнэг
шавхагчтай адил загварыг хэрэглэх
ёстой. Ер нь цэнэг шавхагчийн өндөр dA,
холболтын утасны d1, d2 уртыг
индукцлэлд тооцсон байхыг шаардана.
Тусгаарлагын нийцлийн судалгааны
зорилгоор (AIS) цэнэг шавхагчид
зориулсан уламжлалт үзүүлэлт ихэнх
тохиолдолд цэнэг шавхагчийн уртын
1микроГн/м байна. Метр тутамд
ноогдох
адилхан
индукцлэлийг
холболтын аливаа утасны хувьд
хэрэглэхийг зөвлөдөг. Арай бага
индукцлэлтэй (GIS) цэнэг шавхагчийн
хувьд нэг тэнхлэгтэй загварын улмаас
0.3 микроГн/м үзүүлэлтийг санал
болгодог. Асуудалтай тохиолдлуудад
зориулан
индукцлэлийн
илүү
нарийвчилсан тооцоолол хийж болно.
Энд тайлбарласан индукцлэл цэнэг
шавхагч болон холболтын утаснуудын
эргэн тойронд байгаа соронзон орноос
хамааралтайг
тэмдэглэх
ёстой.
Дамжуулагчийн дотоод индукцлэл гэж
нэрлэдэг индукцлэл хамаагүй бага
байдаг. Тиймээс жишээ нь, цилиндр

C.1 Arrester models for impulse
simulations
In Figure C.1 a normal installation of an
arrester is shown (compare Figure 8 and
Figure 9). For insulation coordination
studies the arrester with its connection
leads must be modelled in a suitable way.
An equivalent model of the arrester must
be used which ideally takes into account
both the increase in residual voltage as
function of the steepness of the current as
well as inductive effects. Normally the
arrester height dA and connection leads d1
and d2 shall be taken into account with
inductances. For the purposes of
insulation
coordination
studies,
a
conservative figure for AIS arresters in
most cases will be 1 μ H/m of arrester
length. The same inductance per meter is
also recommended to be used for any
connection leads. For GIS arresters a
lower inductance, 0,3 μH/m, is suggested
due to the coaxial design. For critical
cases, more accurate calculations of
inductances may be used. It must also be
noted that the inductance given here is
related to the magnetic field surrounding
the arrester and connection leads. The so
called internal inductance of a conductor is
much smaller. Therefore, the shape of the
conductors e.g. using thin flat conductors
instead of cylindrical conductors makes no
significant difference.
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хэлбэртэй
дамжуулагчдын
оронд
нимгэн хавтгай дамжуулагч хэрэглэх
зэрэг дамжуулагчдын хэлбэрээс онцгой
өөрчлөлт гаргахгүй.
С.1 дүгээр зураг - Цэнэг шавхагчийн нийтлэг суурилуулалтыг тоймчилсон
зураг

Figure C.1 – Schematic sketch of a typical arrester installation

Түлхүүр

Key
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d
–
трансформаторын
оруулга
болон
хязгаарлах шугамын утасны холболтын цэгийн
хоорондын дамжуулагчийн урт,
d1 – цэнэг шавхагчийг шугамд холбосон утасны
урт,
dA – цэнэг шавхагчийн өндөр,
d2 – цэнэг шавхагчийн газардуулгын утасны урт

d
length of conductor between transformer
bushing and point of connection of arrest line lead

Аянгаас үүсэх хэт хүчдэлийн эгц босоо
импульсийг багтаасан тусгаарлагын
нийцлийн судалгаанд зориулан санал
болгосон ялгаврын хүчдэлийн өсөлтийг
тооцоход ялгаатай загваруудыг авч
үзнэ.
Гэхдээ
металлын
исэлт
материалын
хариу
үйлчлэлийг
тодорхой арга замаар загвар болгох нь
нэлээд хэцүү байдаг бөгөөд өнөөг
хүртэл нэг ч загвар маш нарийвчлалтай
болоогүй. Тиймээс энд хялбарчилсан
практик аргыг санал болгодог. Цэнэг
шавхагчаар дамжих гүйдлийн эгц босоо
байдлыг шалгахын тулд нэгдүгээр
тооцооллыг 8/20 микросекунд үзүүлэлт,
цэнэг шавхагчийн урт болон холболтын
утаснуудын 1микроГн/м индукцлэл
бүхий загвартай цэнэг шавхагч хэрэглэн
хийнэ. Гарган авсан гүйдлийн эгц босоо
байдалд үндэслэн, эхлээд ашигласан
тодорхойломжийг нийцүүлж, дараагийн
тооцооллыг ийм маягаар хийнэ. Бодит
гүйдлийн өсөлтийн хугацааны функц
шиг ялгаврын хүчдэлийн ердийн
өсөлтийг С.2 дугаар зурагт харуулав.
Энэ өсөлт гүйдлийн далайцаас мөн
адил
хамааралгүй
байхаар
тооцоолсныг анхаарна уу.

For insulation coordination studies,
including steep lightning surges, different
models to consider the increase in residual
voltage have been suggested. However, it
is quite complicated to model the response
of the metal-oxide material in a precise
way, and no models have so far shown to
be very accurate. Therefore, a simplified
practical approach is suggested here. A
first calculation is made with the arrester
modelled with the 8/20 μs characteristic
plus an inductance of 1μH/m arrester
length and connection leads in order to
check the steepness of the current through
the arrester. Based on the obtained
current steepness the primary used
characteristic is adjusted correspondingly
and another calculation is made and so
on. A typical increase in residual voltage
as function of the virtual current front time
is shown in Figure C.2. Note that the
increase is assumed to be the same
independent of current amplitude.

d1

length of arrester line lead

dA
d2

height of arrester
length of arrester ground lead

С.2 дугаар зураг - Бодит гүйдэл өсөх хугацааны функц болох
ялгаврын хүчдэлийн өсөлт
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Figure C.2 – Increase in residual voltage as function of virtual current front time

ТАЙЛБАР: Аливаа индукцлэлийн нөлөөгүйгээр
зөвхөн материалын хариу үйлчлэлийг зурагт
харуулсан. 1 микросекундээс бага хугацаанд
зориулсан
утгуудыг
зөвхөн
тооцоолсон

NOTE Illustrates only material response without
any inductive effects. Values for shorter than 1 μs
only indicate the estimated trend. When more
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чиглэлүүдэд заасан. Илүү нарийвчлалтай
утгууд шаардагдвал үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх
хэрэгтэй.

accurate values are needed, the manufacture
should be consulted.

С.2
Тусгаарлагын
нийцлийн
судалгаанд хэрэглэх
Цэнэг шавхагчаар гүйх гүйдлийн
өсөлтийн бодит хугацааг шийдвэрлэх
тохиолдолд
ойролцоогоор
1
микросекундээр ихэнхдээ оруулдаг.
Тиймээс өөр нэг сонголт болгож,
нэгдүгээр тооцооллыг 8/20 микросекунд
тодорхойломжоос илүү их 5-10%
тодорхойломжид
хийх
боломжтой.
Тооцоолсон
гүйдлийн
эгц
босоо
байдалд
үндэслэн,
эхлээд
тодорхойломж ашиглаж, нийцүүлэн
тохируулсны дараа
өөр тооцоолол
хийгээд, энэ маягаар тооцоолно.
Тусгаарлагын
нийцэлд
хамаарах
судалгаануудад зориулсан хамгийн их
тодорхойломжууд чухал байдаг. Гэхдээ
таслах,
залгах
үйлдлээс
цэнэг
шавхагчид үүсэх энергийн механик
хүчийг
тооцох
үед
арай
бага
тодорхойломжийн хувьд ихэнхдээ илүү
их энергийг тооцоолно. Тиймээс ийм
судалгаануудад
хамгийн
бага
тодорхойломж хэрэглэх шаардлагатай.
Хэрэв илүү нарийвчлалтай мэдээлэл
авах боломжгүй бол хамгийн их утгаас
5-10% бага тодорхойломж бичсэн
үйлдвэрлэгчийн техникийн өгөгдлийн
жагсаалтыг ашиглаж болно. Нөгөө
талаас аянгад хамаарах энергийн хувьд
хамгийн их тодорхойломжоор цэнэг
шавхагчийн хамгийн их энергийг
тодорхойлох боломжтой. Тиймээс энэ
тохиолдлын
үүсгүүрийг
гүйдлийн
үүсгүүр гэж ерөнхийдөө үзэж болно.

C.2
Application
to
insulation
coordination studies
Normally, decisive cases involve virtual
current front times through the arrester of
approximately 1 μs. As an option,
therefore, a first calculation could be done
with a characteristic 5 to 10 % higher than
the 8/20 μs characteristics. Based on the
obtained current steepness, the primary
used characteristic is then adjusted
correspondingly and another calculation is
made and so on. For studies involving
insulation coordination, the maximum
characteristic is important. However, when
calculating arrester energy stresses from
switching operations, normally a higher
energy is obtained for a lower
characteristic. For such studies, therefore,
a minimum characteristic should be used.
As an approximation a 5 to 10 % lower
characteristics than maximum given in the
manufacturer catalogues could be used if
no more accurate information is available.
For lightning related energies, on the other
hand, the maximum characteristic may
give the highest arrester energy, since the
source in this case generally could be
seen as a current source. For switching
surge studies, the 30/60 characteristic
should be used. Normally, no series
inductance element is needed to model
the arrester length and connection leads
because of the negligible effect of the slow
impulse.
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Таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн
импульсийн
судалгаанд
30/60
тодорхойломжийг хэрэглэх хэрэгтэй.
Удаан импульсийн бага нөлөөний
улмаас цэнэг шавхагчийн урт болон
холбох утаснуудын загварыг гаргахад
цуваа
индукцлэлийн
элементийг
шаардахгүй.
С.3
Импульсийн
хэрэглээнд
хэрэглэхийг санал болгосон цэнэг
шавхагчийн загварын товч дүгнэлт
Товч дүгнэлт хийхийн тулд С.3 – С.5
дугаар зурагт үзүүлсэн загваруудыг
импульсийн нөхцөлд хэрэглэхийг санал
болгодог.

C.3 Summary of proposed arrester
models to be used for impulse
applications
To summarise, the following models as
shown in Figure C.3 to Figure C.5 are
proposed for use under impulse
conditions.

С.3 дугаар зураг - Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – түргэн хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (эгц
фронттой хэт хүчдэл) болон урьдчилсан тооцоолол (1 дүгээр сонголт)

Figure C.3 – Arrester model for insulation coordination studies – fast-front
overvoltages and preliminary calculation (Option 1)
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Гүйдлийн хэт хүчдэлийн импульсийн
(долгионы бодит өсөлтийн хугацаа) эгц
босоо байдлыг өмнөх тооцооллоос
тодорхойлно.
Дараа
нь
хүчдэлгүйдлийн тодорхойломжийг нийцүүлэн
тааруулах бөгөөд тооцооллыг давтан
хийнэ.
ТАЙЛБАР: (GIS) цэнэг шавхагчдын
хувьд индукцлэлийг 0.3 микроГн/м
үзүүлэлтэд тохируулна.

The steepness of the current surge (virtual
front time of wave) is determined from the
preliminary
calculation.
The
U-I
characteristics
is
then
adjusted
accordingly and the calculation repeated.
NOTE For GIS arresters the inductance is
set to 0,3 μH/m.

С.4 дүгээр зураг – Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – түргэн хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (эгц
фронттой хэт хүчдэл) болон урьдчилсан тооцоолол (2 дугаар сонголт)

Figure C.4 – Arrester model for insulation coordination studies – fast-front
overvoltages and preliminary calculation (Option 2)
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Гүйдлийн хэт хүчдэлийн импульсийн The steepness of the current surge (virtual
(долгионы бодит өсөлтийн хугацаа) эгц front time of wave) is determined from the
босоо байдлыг өмнөх тооцооллоос preliminary
calculation.
The
U-I
тодорхойлно.
Дараа
нь
хүчдэл- characteristics
is
then
adjusted
гүйдлийн тодорхойломжийг нийцүүлэн accordingly and the calculation repeated.
тааруулах бөгөөд тооцооллыг давтан
хийнэ.
NOTE For GIS arresters the inductance is
ТАЙЛБАР: (GIS) цэнэг шавхагчдын set to 0,3 μH/m.
хувьд индукцлэлийг 0.3 микроГн/м
үзүүлэлтэд тохируулна.
С.5 дугаар зураг - Тусгаарлагын нийцлийн судалгаанд зориулсан цэнэг
шавхагчийн загвар – удаан хугацааны шилжилтийн хэт хүчдэл (налуу
фронттой хэт хүчдэл)

Цэнэг шавхагчийн энергийн механик For studies of arrester energy stresses,
хүчний судалгаанд зориулж, хамгийн их the maximum characteristics is replaced
тодорхойломжийг тооцоолсон хамгийн by an estimated minimum charachteristic.
бага тодорхойломжоор солино.
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Figure C.5 – Arrester model for insulation coordination studies
– slow-front overvoltages

D хавсралт
(мэдээллийн)
Ашиглалтад байгаа
(металлын исэлт) цэнэг шавхагчийг
оношлох заагч
D.1 Ерөнхий зүйл
D.1.1 Тойм
Гүйцэтгэх
богино
хугацааны
тохиолдлуудаас бусад үед цэнэг
шавхагчийг маш бага нэвчих гүйдэлтэй
тусгаарлагч
шиг
ажиллуулахаар
тооцоолох нь хэт хүчдэлийг хязгаарлах
төхөөрөмжийн функц болно. Цэнэг
шавхагчийн
ашиглалтын
хугацаа,
цахилгаан эрчим хүчний системийн үйл
ажиллагааны
найдваржилтад
тусгаарлах шинж чанар чухал байна.
Цэнэг
шавхагчийн
гэмтэл
эсвэл
магадлалтай
саатлыг
илрүүлэхэд
зориулсан оношлох янз бүрийн арга
болон заагчийг цайрын исэлтэй цэнэг
шавхагчийг ашигласан цагаас хойш
хэрэглэх болсон. Цэнэг шавхагч
бүрмөсөн эвдрэхийг заах гэмтэл заагч,
салгуураас эхлээд эсэргүүцлийн нэвчих
гүйдэл болон/эсвэл завсаргүй цэнэг

Annex D
(informative)
Diagnostic indicators of metal-oxide
surge arresters in service
D.1 General
D.1.1 Overview
Apart from brief occasions when a surge
arrester is functioning as an overvoltagelimiting device, it is expected to behave as
an insulator with very low leakage current.
The insulating properties are essential for
the arrester life expectancy and for the
power system operation reliability.

Various diagnostic methods and indicators
for revealing signs of deterioration or
possible failure of the arrester have been
utilized since the introduction of ZnO surge
arresters. The diagnostic methods range
from fault indicators and disconnectors,
which indicate complete arrester failure, to
instruments that are able to measure small
changes in the resistive leakage current
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шавхагчдын (металлын исэлт) чадлын
алдагдлын
багахан
өөрчлөлтийг
хэмжих чадвартай хэмжих хэрэгсэл
хүртэл оношлох өөр өөр аргууд байдаг.
Аливаа оношлох аргыг хэрэглэхээр авч
үзсэн хэрэглэгчдэд арга зүйн удирдамж
өгөх, оношлох нийтлэг аргуудын тоймыг
танилцуулах нь энэ хавсралтын зорилго
юм. Түүнчлэн цэнэг шавхагчдын
(металлын исэлт) нэвчих гүйдлийг
хэмжих дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.
Хэмжих явцад ажилтны аюулгүй
байдлыг ханган ажиллладаг байхаар
оношлох төхөөрөмжүүдийг загварчилж,
тохируулах шаардлагатай. Суурин
угсарсан
төхөөрөмжүүдийн
үйл
ажиллагаа болон богино залгааны
механик
хүчийг
анхааран
үзэж,
бүтээсэн болон суурилуулсан байх
хэрэгтэй.
Оношлох зарим аргын хувьд цэнэг
шавхагчид тусгаарласан газардуулгын
гаргалгыг шаардана. Газардуулгын
гаргалга нь импульсийн цахилалтын
туршид гаргалга болон газардуулсан
бүтцийн хооронд үүсэх индукцийн
хүчдэлийн
бууралтыг
тооцсон
хангалттай өндөр тэсвэрлэх хүчдэлтэй
байх хэрэгтэй.
D.1.2 Гэмтэл заагч
Эвдэрсэн цэнэг шавхагчийг шугамаас
салгахгүйгээр хараад тодорхойлох
боломжийг гэмтэл заагч олгодог. Энэ
төхөөрөмж нь цэнэг шавхагчийн
салшгүй нэг хэсэг болсон эсвэл цэнэг
шавхагчтай
цуваа
суурилуулсан
салангид нэгж хэсэг байж болно.
Заагчийн ажиллах зарчим
цэнэг

and/or power loss of gapless metal-oxide
arresters.

The aim of this annex is to provide
guidance to the user if use of any
diagnostic method is considered, and to
present an overview of common
diagnostic methods. It also gives detailed
information
about
leakage
current
measurements on metal-oxide arresters.
Diagnostic devices should be designed
and handled while providing personal
safety during measurement. Permanently
installed devices should be designed and
installed with the operational and shortcircuit stresses taken into consideration.

For several diagnostic methods, an
insulated earth terminal is required on the
arrester. The earth terminal should have a
sufficiently high withstand voltage level to
account for the inductive voltage drop
appearing between the terminal and the
earthed structure during an impulse
discharge.
D.1.2 Fault indicators
Fault indicators give a clear visual
indication of a failed arrester, without
disconnecting the arrester from the line.
The device may be an integrated part of
the arrester, or a separate unit installed in
series with the arrester. The working
principle is usually based on the amplitude
and duration of the arrester current, or on
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шавхагчийн гүйдлийн далайц болон
үргэлжлэх хугацаа эсвэл шугаман бус,
металлын
исэлт
резисторуудын
температурт
ихэнхдээ
суурилсан
байдаг.
D.1.3 Салгуур
Ихэнхдээ
дунд
хүчдэлийн
цэнэг
шавхагчдад хэрэглэдэг салгуур нь
эвдэрсэн цэнэг шавхагчийг системээс
салгаж, шинж тэмдгийг хараад мэдэхэд
тусална. Ажиллах ердийн зарчим нь
гэмтлийн үеийн гүйдлээр тэсрэмтгий
төхөөрөмжийг өдөөх явдал юм. Гэхдээ
салгуур гэмтлийн үеийн гүйдлийг
таслах зориулалтгүй болно. Салгуур нь
цэнэг шавхагч эсвэл тусгаарлах
тулаасын салшгүй хэсэг, эсвэл цэнэг
шавхагчтай
цуваа
суурилуулсан
салангид нэгж хэсэг байж болно. Энэ
төхөөрөмжийн давуу тал нь цэнэг
шавхагчийг салгасны дараа шугам үйл
ажиллагаатай үлддэгт оршино. Гол
дутагдал нь эвдэрсэн цэнэг шавхагчийг
олох болон солих хүртэл хэт хүчдэлийн
хамгаалалт дутагдалтай байдаг.
D.1.4 Хэт хүчдэлийн импульсийн
тоолуур
Хэт хүчдэлийн импульсийн тоолуур
тодорхой далайцаас өндөр эсвэл
гүйдлийн далайц болон үргэлжлэх
хугацааны тодорхой нэгдлээс илүү
импульсийн гүйдлүүдэд ажиллана.
Хэрэв
цахилалтуудын
хоорондын
интервал
маш
богино
(50
миллисекундээс бага) байвал хэт
хүчдэлийн
импульсийн
тоолуур
гүйдлийн импульс бүрийг
тоолж
чадахгүй. Зарим тоолуур чадлыг

the temperature of the non-linear metaloxide resistors.

D.1.3 Disconnectors
Disconnectors, often used on mediumvoltage arresters, give a visual indication
of a failed arrester by disconnecting it from
the system. The typical working principle is
an explosive device triggered by the fault
current; however, the disconnector is not
intended to extinguish the fault current.
The disconnector may be an integral part
of the arrester or insulating bracket, or a
separate unit installed in series with the
arrester. The advantage of the device is
that the line remains in operation after
disconnection of the arrester. The major
disadvantage is the lack of overvoltage
protection until the failed arrester has been
discovered and replaced.

D.1.4 Surge counters
Surge counters operate at impulse
currents above certain amplitude or above
certain combinations of current amplitude
and duration. If the interval between
discharges is very short (less than 50 ms),
surge counters may not count every
current impulse. Some counters require
power follow current, and may not count
the short impulse currents through metaloxide arresters.
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дагалдсан гүйдэл шаардах бөгөөд
цэнэг шавхагчаар (металлын исэлт)
дамжих богино импульсийн гүйдлийг
тоолж чадахгүй байж болно.
Ажиллах зарчим болон мэдрэмтгий
чанараас хамааран тоолуур системд
үүссэн хэт хүчдэлийг заах эсвэл цэнэг
шавхагчийн
энергийн
нэлээд
их
механик хүчинд нийцсэн цахилалтын
тооны
тухай
мэдээллээр
хангах
боломжтой.
Тоолуур
нь
цэнэг
шавхагчийн
нөхцөлийн
талаар
тодорхой мэдээллээр хангахгүй.
Аюулгүй ажиллагааны зорилгоор хэт
хүчдэлийн
импульсийн
тоолуурыг
ажилтан амархан хүрэхгүй газарт
суурилуулах
шаардлагатай.
Цэнэг
шавхагч
ашиглалтад
байх
үед
тоолуурыг газрын түвшнээс унших
боломжтой газарт байрлуулах хэрэгтэй.
Суурилуулалт хийхдээ газардуулгын
холболтыг ихээр уртасгахгүй эсвэл
хөндлөн огтлолыг багасгахгүй байхыг
шаардана. Газардуулгын тусгаарласан
гаргалга
болон
цэнэг
шавхагч,
тоолуурын хоорондын дамжуулагчаар
цэнэг
шавхагчийг
тоноглох
шаардлагатай.
Тоолуурыг
газраас
тусгаарласан байна.
D.1.5 Очит завсрыг хянах
Цэнэг шавхагчаар дамжих цахилалтын
гүйдлийн далайц болон үргэлжлэх
хугацааг тооцоолох, тоог заахад
хяналтын очит завсрыг хэрэглэдэг.
Завсар дээрх тэмдэглэгээг зохистой
тайлбарлахад
тусгай
туршлага
шаардлагатай болно. Цэнэг шавхагч
ашиглалтад байхад зарим очит завсрыг

Depending on the operating principle and
sensitivity of the counter, it may give an
indication about overvoltages appearing in
the system, or it may provide information
on
the
number
of
discharges
corresponding to significant arrester
energy stresses. The counter provides no
specific information about the condition of
the arrester.
For safety reasons, the surge counter
should be installed beyond easy reach of
personnel; it shall be located where it can
be read from ground level with the arrester
in service. The installation should be done
without considerably lengthening the earth
connection or reducing its cross-section.
The arrester shall be equipped with an
insulated earth terminal and a conductor
between the arrester and counter that is
insulated from earth.

D.1.5 Monitoring spark gaps
Monitoring spark gaps are used to indicate
the number and to estimate the amplitude
and duration of discharge currents through
the arrester. Special experience is
necessary to interpret properly the marks
on the gap. Some spark gaps can be
examined with the arrester in service,
while other types require that the arrester
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шалгах боломжтой бол бусад төрөл нь
цэнэг шавхагчийг хүчдэлээс салгасан
байхыг шаарддаг. Цэнэг шавхагчийг
газардуулгын тусгаарласан гаргалгаар
тоноглосон байхыг шаардана. Өөр нэг
хувилбар
нь
төхөөрөмж
цэнэг
шавхагчийн салшгүй хэсэг байж болно.
Очит завсрууд цэнэг шавхагчийн бодит
нөхцөлийн талаар шууд мэдээлэл
өгөхгүй ч тасралтгүй ажлын тухай
шийдвэр гаргахад туслах боломжтой.
D.1.6 Температурын хэмжилт
Дулааныг
дүрслэх
аргуудын
тусламжтайгаар
цэнэг
шавхагчийн
температурыг
холоос
хэмжих
боломжтой.
Дулааныг
дүрсэлдэг
хэмжих хэрэгслүүдийн ололтын үр дүнд
шугамын цэнэг шавхагчийн нөхцөлийг
дүгнэх энэ арга дэлхий нийтэд их
түгээмэл болсон. Энэхүү аргын үр
нөлөөтэй байдаг шалтгаан нь тогтсон
горимын туршид цэнэг шавхагч орчны
температуртай ойролцоо температурт
ажилладаг мөн хэмжлийг хурдан,
нарийвчлалтай хийдэгт оршино. Цэнэг
шавхагчид
энэ
аргыг
хэрэглээд,
зохистой
ажиллахгүй
байгааг
тодорхойлох хамгийн сайн арга нь
ойролцоох хуучирсан адилхан болон
нэг
төрлийн
цэнэг
шавхагчийн
температуртай харьцуулах явдал юм.
Адилхан нэгж хэсгүүдийн хоорондын
температурын зөрүү Кельвиний 10
хэмээс их бол халсан цэнэг шавхагчид
асуудал үүссэн байж болно.
Металлын
исэлт
резисторын
температурыг шууд хэмжих нь цэнэг
шавхагчийн нөхцөлийг заах хангалттай

is de-energized. It is required that the
arrester is equipped with an insulated
earth terminal. Alternatively, the device
may be an integral part of the arrester.
Spark gaps give no direct information
about the actual condition of the arrester,
but may help to make decisions about
continued operation.

D.1.6 Temperature measurements
Remote measurement of the arrester
temperature can be carried out by means
of thermal imaging methods. Advances in
thermal imaging instruments have resulted
in making this method of on line arrester
condition assessment very popular
worldwide. The reason this method is
effective is that during steady state
conditions the arresters operate relatively
close to ambient temperature and the
measurement is fast and accurate. The
best way to determine if an arrester is not
operating properly with this method is to
compare the temperature of nearby similar
vintage and type arresters. If the
temperature difference between the
similar units is more than 10 K, then there
may be a problem with the hot arrester.

Direct measurement of the metal-oxide
resistor temperature gives a fairly accurate
indication of the arrester condition, but it
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нарийвчлалтай үзүүлэлт боловч тухайн
цэнэг шавхагчийг үйлдвэрлэхдээ тусгай
хувиргуураар
тоноглох
шаардлага
гардаг. Тиймээс энэ аргыг цэнэг
шавхагчийн тусгай хэрэглээнд зөвхөн
хэрэглэнэ [40].
D.1.7 Завсаргүй цэнэг шавхагчийн
(металлын исэлт) нэвчих гүйдлийг
хэмжих
D.1.7.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийн (металлын исэлт)
шинж чанаруудын аливаа бууралт нь
эсэргүүцлийн нэвчих гүйдэл эсвэл
хүчдэл болон температурын өгөгдсөн
утгуудад чадлын алдагдлыг өсгөх
шалтгаан болно. Завсаргүй цэнэг
шавхагчийн
(металлын
исэлт)
нөхцөлийг тодорхойлоход зориулсан
оношлох гол аргууд нь нэвчих гүйдлийн
хэмжилд суурилсан байдаг.
Хэмжлийн горимыг хоёр бүлэгт хувааж
болно. Үүнд: а) цэнэг шавхагчийг
системд
холбосон,
хэвийн
үйл
ажиллагааны
туршид
ашиглалтын
хүчдэлтэй байхад шугам залгаатай
үеийн хэмжил, б) цэнэг шавхагчийг
системээс салгасан, ажлын талбай
эсвэл лабораторид хүчдэлийн салангид
үүсгүүрт залгасан шугамаас салгаатай
үеийн хэмжил байна.
Ашиглалтын хэвийн хүчдэлд шугам
залгаатай үед хэмжил хийх нь хамгийн
түгээмэл арга юм. Практик болон
аюулгүй
ажиллагааны
зорилгоор
ихэнхдээ
цэнэг
шавхагчийн
газардуулсан төгсгөлд зөвхөн нэвчих
гүйдлийг
хэрэглэнэ.
Газардуулгын
холболтоор
гүйж
байгаа
нэвчих

requires that the arrester is equipped with
special transducers at the time of
manufacturing. Therefore, this method is
used only in special arrester applications
[40].
D.1.7 Leakage current measurements
of gapless metal-oxide arresters
D. 1.7.1 General
Any deterioration of the properties of a
metal-oxide arrester will cause an
increase in the resistive leakage current or
power loss at given values of voltage and
temperature. The majority of diagnostic
methods for determining the condition of
gapless metal-oxide arresters are based
on measurements of the leakage current.

The measurement procedures can be
divided into two groups: a) on-line
measurements, when the arrester is
connected to the system and energized
with the service voltage during normal
operation, and b) off-line measurements,
when the arrester is disconnected from the
system and energized with a separate
voltage source on site or in a laboratory.
Measurements carried out on-line under
normal service voltage are the most
common method. For practical and safety
reasons, the leakage current is normally
accessed only at the earthed end of the
arrester. To allow measurement of the
leakage current flowing in the earth
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гүйдлийн
хэмжлийг
боломжтой
болгохын тулд цэнэг шавхагчийг
газардуулгын тусгаарласан гаргалгаар
тоноглосон байх ёстой.
Шугам салгаатай үеийн хэмжлийг
хувьсах эсвэл тогтмол гүйдлийн
туршилтын зөөврийн генератор зэрэг
дээрх зорилгод тусгайлан тохируулсан
хүчдэлийн үүсгүүрүүдтэй хийж болно.
Хангалттай
өндөр
хэмжээний
туршилтын хүчдэл ашигласан нөхцөлд
шугам
салгаатай
үеийн
хэмжил
хийснээр сайн нарийвчлалтай хэмжих
боломжтой. Шугам салгаатай үед
хэмжих аргын гол дутагдал нь
туршилтын тоног төхөөрөмжийн үнэ,
цэнэг шавхагчийг системээс салгах
шаардлага юм.
Удаан хугацааны элэгдлийн дараа ч
газардуулгын гаргалгын тусгаарлага
цахилгаан соронзон индукциэр үүссэн
тэгшитгэх
гүйдлээс
хангалттай
сэргийлдэг байх хэрэгтэй. Учир нь энэ
гүйдэл нэвчих гүйдлийн хэмжилд саад
болж магадгүй.
Шугам
залгаатай
үеийн
нэвчих
гүйдлийн хэмжлийг ихэнхдээ зөөврийн
эсвэл суурин угсарсан хэмжих хэрэгсэл
ашигласан түр зуурын суурин дээр
хийдэг. Зөөврийн хэмжих хэрэгслүүдийг
цэнэг
шавхагчийн
газардуулгын
гаргалгад хавчаараар холбосон эсвэл
суурин
угсарсан
гүйдлийн
трансформаторын
тусламжтайгаар
ихэвчлэн холбоно. Нэвчих гүйдлийн
удаан хугацааны хэмжлийг илүү
нарийвчилсан судалгаа, ялангуяа түр
зуурын хэмжлээр цэнэг шавхагчийн

connection, the arrester must be equipped
with an insulated earth terminal.

Off-line measurements can be made with
voltage sources that are especially suited
for the purpose, e.g. mobile AC or DC test
generators. Good accuracy may be
obtained using the offline methods
provided that a sufficiently high-magnitude
test voltage is used. The major
disadvantages of the off-line methods are
the cost of the test equipment and the
need for disconnecting the arrester from
the system.

The insulation of the earth terminal, even
after long-term degradation, shall be
sufficient to prevent circulating currents
caused by electromagnetic induction,
since these currents may interfere with the
measurement of the leakage current.
On-line leakage current measurements
are usually made on a temporary basis
using portable or permanently installed
instruments. Portable instruments are
usually connected to the earth terminal of
the arrester by means of a clip-on, or
permanently installed, current transformer.
Long-term measurements of the leakage
current may be necessary for closer
investigations, especially if significant
changes in the condition of an arrester are
revealed by temporary measurements.
Remote
measurements
may
be
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нөхцөлд ноцтой өөрчлөлт илрүүлсэн
үед шаардаж болно. Зайнаас хийх
хэмжлүүдийг
дэд станцын тоног
төхөөрмжийн
хяналтад
зориулсан
компьютержүүлсэн системүүдэд хийсэн
байх
боломжтой
[29][30][31][32][33][34][35][36][37].
D.1.7.2 Шугаман бус, металлын исэлт
резисторуудын нэвчих гүйдлийн
шинж чанар
D.1.7.2.1 Ерөнхий зүйл
Хувьсах гүйдлийн нэвчих гүйдлийг
багтаамжийн
давамгайлсан
бүрэлдэхүүн хэсэг болон эсэргүүцлийн
маш бага хэсэгтэй байх багтаамжийн
болон эсэргүүцлийн хэсгүүдэд хувааж
болно. Иж бүрэн цэнэг шавхагчийн
хувьд Uc хүчдэлтэй адилхан хүчдэлд
залгасан, шугаман бус, металлын исэлт
нэг резисторын нэвчих гүйдлийг
хэмжсэн,
ердийн
лабораторийн
хэмжлийг харуулсан D.1 дүгээр зургаас
энэ байдлыг харах боломжтой.
D.2 дугаар зурагт Uc хүчдэлээс ялимгүй
бага
хүчдэлийн
түвшнүүд
дэх
ашиглалтад байгаа хоёр өөр цэнэг
шавхагчид хийсэн нэвчих гүйдлийн
хэмжлүүдийн үр дүнг харуулсан.
Түүнчлэн D.2 дугаар зураг нь системийн
хүчдэлийн хэлбэлзлийн агууламжийн
ялгаатай
түвшнүүдийн
нөлөөг
харуулсан.

implemented in computerized systems for
supervision of substation equipment
[29][30][31][32][33][34][35][36][37].

D.1.7.2
Properties of the
leakage current of non-linear metaloxide resistors
D. 1.7.2.1
General
The AC leakage current can be divided
into a capacitive and a resistive part, with
a predominant capacitive component and
a significantly smaller resistive part. This
can be seen in Figure D.1, which shows a
typical laboratory measurement of the
leakage current of a single, non-linear
metal-oxide resistor when energized at a
voltage equivalent to Uc for the complete
arrester.

Figure D.2 shows the results of leakage
current measurements carried out on two
different arresters in service at voltage
levels slightly below Uc. Figure D.2 also
illustrates the influence of different levels
of harmonic content in the system voltage.

D.1 дүгээр зураг – Лабораторийн нөхцөлд байгаа шугаман бус, металлын
исэлт резисторын ердийн нэвчих гүйдэл
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Figure D.1 – Typical leakage current of a non-linear metal-oxide resistor in
laboratory conditions

D.2 дугаар зураг – Ашиглалтын нөхцөлд байгаа цэнэг шавхагчийн ердийн
нэвчих гүйдэл
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Figure D.2 – Typical leakage currents of arresters in service conditions
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D.1.7.2.2 Багтаамжийн нэвчих гүйдэл
Цэнэг
шавхагчийн
газардуулгын
гаргалга дээр хэмжсэн багтаамжийн
нэвчих гүйдэл нь шугаман бус,
металлын
исэлт
резисторуудын
дамжуулах чанар, хэрэглэсэн бол
тэнэмэл багтаамжийн эсэргүүцэл болон
зэрэглэлийн
конденсаторуудаас
шалтгаална. Резистор элементийн
багтаамжийн
онцлог
эсэргүүцэл
ихэнхдээ 60-150 пФ.кВ/см2 (хэвийн
хүчдэл) хүртэл байдаг нь ашиглалтын
хэвийн нөхцөлд 0.2-0.3 мА орчим
багтаамжийн оргил нэвчих гүйдлийг бий
болгоно .
Шугаман
бус,
металлын
исэлт
резисторуудын
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломж
буурсны
улмаас
багтаамжийн гүйдэлд бодит өөрчлөлт
ордог гэсэн баталгаа байхгүй. Тиймээс
багтаамжийн гүйдлийн хэмжлүүдээр
цэнэг шавхагчдын (металлын исэлт)
нөхцөлийг найдвартай зааж чадна гэж
үзэх нь магадлал багатай юм.
D.1.7.2.3
Эсэргүүцлийн
нэвчих
гүйдэл
Хүчдэл болон температурын өгөгдсөн
утгуудад нэвчих гүйдлийн эсэргүүцлийн
бүрэлдэхүүн хэсэг нь шугаман бус,
металлын исэлт резисторуудын хүчдэлгүйдлийн
тодорхойломжийн
өөрчлөлтүүдийн
мэдрэмтгий
заагч
болно. Тиймээс эсэргүүцлийн гүйдлийг
ашиглалтад байгаа металллын исэлт
цэнэг
шавхагчдын
нөхцөлийн
өөрчлөлтийг оношлох заалтын багаж
шиг хэрэглэх боломжтой. Хувьсах
гүйдлийн
хүчдэлийн
эсэргүүцлийн

D.1.7.2.2 Capacitive leakage current
The capacitive leakage current measured
at the earth terminal of an arrester is
caused by the permittivity of the non-linear
metal-oxide
resistors,
the
stray
capacitances and the grading capacitors,
if applied. The specific capacitance of a
resistor element is typically 60 pF.kV/cm2
to 150 pF.kV/cm2 (rated voltage), resulting
in a capacitive peak leakage current of
about 0,2 mA to 3 mA under normal
service conditions.

There is no evidence that the capacitive
current would change significantly due to
deterioration of the voltage-current
characteristic of the non-linear metal-oxide
resistors. Therefore, it is unlikely that
measurements of capacitive current can
reliably indicate the condition of metaloxide arresters.

D.1.7.2.3

Resistive leakage current

At given values of voltage and
temperature, the resistive component of
the leakage current is a sensitive indicator
of changes in the voltage-current
characteristic of non-linear metal-oxide
resistors. Therefore, the resistive current
can be used as a tool for diagnostic
indication of changes in the condition of
metal-oxide arresters in service. Typical
resistive and capacitive voltage-current
characteristics for AC voltages are shown
in Figure D.3. For comparison, typical
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болон багтаамжийн хүчдэл-гүйдлийн characteristics for DC voltages are also
нийтлэг тодорхойломжуудыг D.3 дугаар shown in Figure D.3.
зурагт харуулав. Тогтмол гүйдлийн
хүчдэлийн ердийн тодорхойломжуудыг
харьцуулахын тулд мөн D.3 дугаар
зурагт үзүүлсэн.
D.3 дугаар зураг – Шугаман бус, металлын исэлт резисторуудын хүчдэлгүйдлийн нийтлэг тодорхойломжууд

Figure D.3 – Typical voltage-current characteristics
for non-linear metal-oxide resistors
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Хувьсах гүйдлийн хүчдэлтэй үеийн The resistive component under AC voltage
эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн хэсгийг D.1 is defined as the current level at the instant
дүгээр зурагт зааснаар хүчдэлийн of voltage maximum (dU/dt = 0), as
хамгийн их (dU/dt = 0) эгшний гүйдлийн indicated in Figure D.1. The resistive
түвшин шиг тодорхойлдог. Шугаман leakage current of a non-linear metalбус, металлын исэлт резисторын oxide resistor is in the order of 2 % to 20
эсэргүүцлийн нэвчих гүйдэл ажлын % of the capacitive current under normal
хэвийн нөхцөлд багтаамжийн гүйдлийн operating conditions, corresponding to
2-20% болох бөгөөд энэ нь +20˚С about 10 μA to 600 μA peak resistive
хэмийн
температуртай
үеийн current at a temperature of +20 °C.
эсэргүүцлийн гүйдлийн 10 микроА-аас
600 микроА хүртэл оргил гүйдэлд
нийцнэ.
Нэвчих гүйдлийн бүсэд эсэргүүцлийн In the leakage current region, the resistive
гүйдэл нь хүчдэл болон температураас current depends on the voltage and
шалтгаална.
Хувьсах
гүйдлийн temperature. Typical values of voltage and
хүчдэлтэй
үеийн
хүчдэл
болон temperature dependencies under AC
температурын хамаарлуудын нийтлэг voltage are indicated in Figure D.4 and
утгуудыг D.4 болон D.5 дугаар зурагт Figure D.5, normalized to Uc and at +20
үзүүлсэн бөгөөд Uc хүчдэл болон +20˚С °C, respectively.
хэм температурт тус тус хэвийн
хэмжээтэй болгосон.
D.4 дүгээр зураг – +20°C хэмийн температуртай үед хэвийн хэмжээтэй
болгосон хүчдэлийн нийтлэг хамаарал
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Figure D.4 – Typical normalized voltage dependence at +20˚ C

D.5 дугаар зураг - Uc хүчдэлтэй үед хэвийн хэмжээтэй болгосон
температурын нийтлэг хамаарал
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Figure D.5 – Typical normalized temperature dependence at Uc

Урт цэнэг шавхагчийн багануудын
хувьд эсэргүүцлийн гүйдлийн хэмжлийн
тодорхойгүй байдал үүсэж болно. Энэ
нь юуны өмнө тэнэмэл багтаамжийн
эсэргүүцэл болон зэргэлдээх тоног
төхөөрөмжийн нөлөөний улмаас цэнэг
шавхагчийн дагуу тархах нэг төрлийн
бус хүчдэлээс шалтгаалах боломжтой.
Тиймээс
цэнэг
шавхагчийн
газардуулсан төгсгөл дээрх шугаман
бус, металлын исэлт резисторуудын
дагуух хүчдэл иж бүрэн цэнэг
шавхагчийн дагуух бүрэн хүчдэлээс
хэмжээ болон фазын аль алинд хазайж
магадгүй. Энэ үзэгдэл эсэргүүцлийн
нэвчих гүйдлийн хэмжилд дараах хоёр
замаар
нөлөөлнө.
Нэгдүгээрт,
газардуулгын
холболтод
хэмжсэн

Uncertainties
in
resistive
current
measurement may arise for long arrester
columns. This may be caused by the nonuniform voltage distribution along an
arrester, primarily due to the influence of
stray capacitances and to adjacent
equipment. The voltage across the nonlinear metal-oxide resistors at the earthed
end of the arrester may, therefore, deviate
in both magnitude and phase from the full
voltage across the complete arrester. This
phenomenon affects the measurement of
the resistive leakage current in two ways:
Firstly, the resistive current measured in
the earth connection is affected by the
magnitude of the voltage across the nonlinear metal-oxide resistors at the earthed
end, therefore, the measured resistive
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эсэргүүцлийн гүйдэлд газардуулсан
төгсгөл дээрх шугаман бус, металлын
исэлт резисторуудын дагуух хүчдэлийн
хэмжээ нөлөөлж болно. Тиймээс
хэмжсэн эсэргүүцлийн гүйдэл цэнэг
шавхагчийн
дагуух
эсэргүүцлийн
дундаж
гүйдлээс
ялгаатай
байх
боломжтой. Хоёрдугаарт, газардуулсан
төгсгөл дээрх шугаман бус, металлын
исэлт резисторуудын дагуух хүчдэлийн
фазын шилжилт нь фазын өнцгийн
лавлагаа болгох иж бүрэн цэнэг
шавхагчийн дагуу хүчдэлд ашигладаг
аргачлалуудад зориулсан эсэргүүцлийн
гүйдлийн хэмжлийн үр дүнд нөлөөлдөг.
Түүнээс гадна цэнэг шавхагчийн
газардуулгын
утсанд
зэргэлдээх
фазуудаар индукцлэгдсэн багтаамжийн
гүйдэл
нь хэмжлийн гүйдэлд бага
зэргийн өөрчлөлтүүд өгч магадгүй.
D.1.7.2.4
Нэвчих
гүйдлийн
хэлбэлзлүүд
Цэнэг шавхагчийг синусоид хүчдэлд
залгасан
үед
цэнэг
шавхагчийн
(металлын исэлт) хүчдэл-гүйдлийн
шугаман бус тодорхойломж нь нэвчих
гүйдлийн
хэлбэлзэлзлийг
өсгөдөг.
Хэлбэлзлийн агууламж эсэргүүцлийн
гүйдлийн
хэмжээ
болон
хүчдэл,
температурын функц болох шугаман
бус байдлын зэрэглэлээс шалтгаална.
Жишээ нь, эсэргүүцлийн гүйдлийн
гуравдугаар хэлбэлзлийн агууламж
ихэнхдээ
эсэргүүцлийн
гүйдлийн
бүрэлдэхүүн хэсгийн 10%- 40% хүртэл
байна.
Тиймээс
хэлбэлзлийн
агууламжийг эсэргүүцлийн гүйдлийн
заагч болгон хэрэглэх боломжтой.

current may differ from the average
resistive current along the arrester;
Secondly, the phase shift of the voltage
across the non-linear metal-oxide resistors
at the earthed end influences the result of
resistive
current measurement
for
methods that are using the voltage across
the complete arrester as a reference for
the phase angle.

In addition, the capacitive current induced
in the earth lead of the arrester by the
adjacent phases may introduce small
changes in the measured current.
D. 1.7.2.4
Harmonics in the leakage
current
The
non-linear
voltage-current
characteristic of a metal-oxide arrester
gives rise to harmonics in the leakage
current when the arrester is energized with
a sinusoidal voltage. The harmonic
content depends on the magnitude of the
resistive current and the degree of nonlinearity, which is a function of voltage and
temperature. As an example, the third
harmonic content of the resistive current is
typically 10 % to 40 % of the resistive
current component. Therefore, the
harmonic content can be used as an
indicator of the resistive current. Typical
values of voltage and temperature
dependencies under AC voltage are
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Хувьсах гүйдлийн хүчдэлтэй үеийн
хүчдэл
болон
температурын
хамаарлуудын нийтлэг утгуудыг D.4
болон D.5 дугаар зурагт харуулсан
бөгөөд Uc хүчдэл болон +20˚С хэмийн
температурт тус тус хэвийн хэмжээтэй
болгосон.
Нэвчих
гүйдлийн
хэлбэлзлийн хэмжилд нэлээд их нөлөө
үзүүлж магадгүй, хэлбэлзлийн маш бага
үүсгүүрүүдээс өөр нэг үүсгүүр бол
системийн хүчдэлийн хэлбэлзлийн
агууламж юм. Хүчдэлийн хэлбэлзлээр
үүссэн багтаамжийн гармоник гүйдлүүд
нь цэнэг шавхагчийн шугаман бус
эсэргүүцлээр
үүссэн
гармоник
гүйдлүүдтэй адилхан эрэмбэтэй байж
болно.
Системийн
хүчдэлийн
хэлбэлзлээс
шалтгаалсан
нэвчих
гүйдлийн хэлбэлзлийн жишээг D.2
дугаар зурагт харуулав.
D.1.7.2.5 Чадлын алдагдал
Цэнэг шавхагчийг оношлох заалтад
эсэргүүцлийн нэвчих гүйдэлтэй адил
аргаар чадлын алдагдлыг ашиглаж
болно. Чадлын алдагдлын нийтлэг
утгууд Uc хүчдэл болон +20˚С хэмийн
температурт 5 мВт/кВ-оос 300мВт/кВ
хүртэл байна. Температур болон
хүчдэлийн хамаарал D.4 болон D.5
дугаар зурагт харуулсан эсэргүүцлийн
гүйдлийн хамааралтай үндсэндээ адил
болно.
D.1.7.3 Гадаргын нэвчих гүйдэл
Гадаа
байрлах
бусад
аливаа
тусгаарлагчийн тохиолдолтой адилаар
гадна талын гадаргын нэвчих гүйдэл
бороо эсвэл гадаргын бохирдолтой
холилдсон их чийгшилтэй нөхцөлд

indicated in Figure D.4 and Figure D.5,
respectively, with magnitudes normalized
to voltage Uс and temperature +20 °C.
Another source of harmonics, beside
negligible ones, that may considerably
influence the measurement of harmonics
in the leakage current, is the harmonic
content in the system voltage. The
capacitive harmonic currents produced by
the voltage harmonics may be of the same
order of magnitude as the harmonic
currents created by the non-linear
resistance of the arrester. An example of
harmonics in the leakage current caused
by system voltage harmonics is seen in
Figure D.2.

D.1.7.2.5
Power loss
Power loss may be used for diagnostic
indication of arresters in the same way as
the resistive leakage current. Typical
values of power losses are 5 mW/kV to
300 mW/kV (rated voltage) at Uc and +20
°C. The temperature and voltage
dependencies are practically the same as
for the resistive current, as seen in Figure
D.4 and Figure D.5.

D.1.7.3 Surface leakage current
As with any other outdoor insulator,
external surface leakage current may
temporarily occur on the arrester housing
under rain or under conditions of high
humidity combined with surface pollution.
In addition, internal surface leakage
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цэнэг шавхагчийн гэрийн дээр түр
хугацаанд үүсэж болно. Түүнчлэн чийг
нэвтэрсний улмаас дотор талын
гадаргын
нэвчих
гүйдэл
үүсэх
боломжтой.
Хэмжлүүдийн
явцад
гадаргын гүйдэл резисторуудын нэвчих
гүйдэлд нөлөөлж магадгүй. Гэхдээ
гадна болон дотор талын гадаргын
гүйдлийг мэдрэх чанар нь хэмжлийн янз
бүрийн аргад өөр байх боломжтой.
Хэмжлийг хуурай нөхцөлд хийх эсвэл
гадаргын нэвчих гүйдлийг газар руу
тойруу
замаар
дамжуулах
зэрэг
тохиромжтой бусад аргаар гадна талын
гадаргын нэвчих гүйдлийн нөлөөнөөс
зайлсхийж болно.
D.2 Нийт нэвчих гүйдлийг хэмжих
Эсэргүүцлийн хэсэг нь багтаамжийн
гүйдлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн зөвхөн
нэг хэсэг болох тул нийт нэвчих гүйдэл
багтаамжийн
гүйдлээс
үндсэндээ
хамаарна. Мөн багтаамжийн болон
эсэргүүцлийн гүйдлийн бүрэлдэхүүн
хэсгүүд фаздаа 90˚ өнцгөөр зөрөх
учраас нийт нэвчих гүйдлийн түвшинд
нэлээд өөрчлөлт гарахаас өмнө
шугаман
бус,
металлын
исэлт
резисторуудын эсэргүүцлийн гүйдлийг
их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх шаардлага
гарна. Түүнчлэн багтаамжийн гүйдэл
тэнэмэл багтаамжийн эсэргүүцлүүдээс
шалтгаалах учир нийт нэвчих гүйдэл нь
суурилуулалтад мэдрэмтгий байна.
Шугам залгаатай үед нийт нэвчих
гүйдлийг хэмжихдээ нийт нэвчих
гүйдлийн дундаж квадрат, дундаж эсвэл
оргил утгыг заахаар хэт хүчдэлийн

current may appear due to moisture
penetration. During measurements, the
surface currents may interfere with the
leakage current of the resistors, however,
the sensitivity to external and internal
surface currents may be different for the
various measurement methods. The
influence of the external surface leakage
current can be avoided, either by
performing the measurements in dry
conditions, or by any other suitable
method, e.g. bypassing the surface
leakage current to earth.

D.2 Measurement of the total
leakage current
The total leakage current depends mainly
on the capacitive current, since the
resistive part is only a fraction of the
capacitive
current
component.
Furthermore, the capacitive and resistive
current components differ in phase by 90°;
therefore, a large increase in the resistive
current of the non-linear metal-oxide
resistors is needed before a significant
change can be noticed in the total leakage
current level. In addition, the total leakage
current is sensitive to the installation, since
the capacitive current depends on the
stray capacitances.

On-line measurements of the total leakage
current are extensively used in practice by
means of conventional mA-meters built
into the surge counters or into portable
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импульсийн тоолуур эсвэл зөөврийн instruments, showing the r.m.s., mean or
хэмжих хэрэгсэлд угсарсан уламжлалт peak value of the total leakage current.
милли амперметрийг хэрэглэх нь The sensitivity of the r.m.s, mean, and
практикт түгээмэл байдаг. Нийт нэвчих peak values of the total leakage current to
гүйдлийн дундаж квадрат, дундаж variations in the resistive current is
болон оргил утгууд эсэргүүцлийн illustrated in Figure D.6.
гүйдлийн
өөрчлөлтийг
мэдрэх
мэдрэмтгий чанарыг D.6 дугаар зурагт
харуулсан.
Эсэргүүцлийн гүйдлийн бүрэлдэхүүн Because total leakage current is not
хэсгийн асуудалтай өөрчлөлтөд хүртэл sensitive even to critical changes in the
нийт нэвчих гүйдэл мэдрэмтгий биш resistive current component, it is in
учраас
энэ
нь
резисторын general not suitable as a diagnostic
элементүүдийн
аажим
явагдах indicator of gradual degradation of the
элэгдлийг оношлох заагчид ерөнхийдөө resistor elements.
тохиромжгүй байдаг.
D.6 дугаар зураг – Эсэргүүцлийн нэвчих гүйдлийн өсөлтөөр нийт
нэвчих гүйдэлд нөлөөлөх

Figure D.6 – Influence on total leakage current by increase
in resistive leakage current
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D.3 Эсэргүүцлийн нэвчих гүйдэл
эсвэл чадлын алдагдлыг хэмжих
D.3.1 Ерөнхий зүйл
Нийт нэвчих гүйдэл эсвэл чадлын
алдагдлын эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн
хэсгийг хэд хэдэн арга хэрэглэн
тодорхойлох боломжтой. Гурван гол
зарчмыг
нэрлэж
болох
бөгөөд
зарчмуудыг өөр бүлгүүдэд хувааж
болно. Үүнд:
А арга: Эсэргүүцлийн нэвчих гүйдлийг
шууд
хэмжих.
Нэвчих
гүйдлийн
эсэргүүцлийн
бүрэлдэхүүн
хэсгийг
гаргах аргаас нь шалтгаалж энэ аргыг
дөрвөн бүлэгт хуваах боломжтой. Үүнд:
А1
Өгсөн
хүчдэлийн
дохиог
эсэргүүцлийн оргил гүйдлийг шууд заах
эсвэл нийт нэвчих гүйдлийн ялгааг
олоход жишиг болгон хэрэглэх.

D.3 Measurement of the resistive
leakage current or the power loss
D.3.1 General
The resistive component of the total
leakage current or the power loss can be
determined using several methods. Three
main principles can be identified, which
can be further divided into different
groups:
Method A: Direct measurement of the
resistive leakage current: This method can
be divided into four groups depending on
the method of extracting the resistive
component of the leakage current:
A1 Using the applied voltage signal as a
reference for direct peak resistive current
reading or total leakage current
discrimination
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А2 Хүчдэлийн дохио хэрэглэн нэвчих
гүйдлийн багтаамжийн бүрэлдэхүүн
хэсгийг тэгшитгэх.
А3 Хүчдэлийн дохио хэрэглэхгүйгээр
нэвчих
гүйдлийн
багтаамжийн
бүрэлдэхүүн хэсгийг тэгшитгэх.
А4 Гурван фазын гүйдлийг нэгтгэн,
нэвчих
гүйдлийн
багтаамжийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тэгшитгэх.
В арга: Нэвчих гүйдлийн хэлбэлзлийн
судалгааны
аргаар
эсэргүүцлийн
бүрэлдэхүүн хэсгийг шууд бусаар
тодорхойлох. Энэ аргыг гурван өөр
бүлэгт хувааж болно. Үүнд:
В1 Нэвчих гүйдлийн гуравдугаар
эрэмбийн хэлбэлзлийн судалгаа
В2 Системийн хүчдэлд тэгшитгэсэн
хэлбэлзлүүдийн гуравдугаар эрэмбийн
хэлбэлзлийн судалгаа
В3
Нэвчих
гүйдлийн
нэгдүгээр
эрэмбийн хэлбэлзлийн судалгаа
С арга: Чадлын алдагдлыг шууд
тодорхойлох.
D.3.2 A1 аргачлал – Өгсөн хүчдэлийн
дохиог жишиг болгон хэрэглэх
а) Эсэргүүцлийн оргил гүйдлийг
шууд заах
Энэ арга нь цэнэг шавхагчийн
хүчдэлийг орлосон жишиг дохиог
хэрэглэхад үндэслэсэн. Хүчдэл оргил
утгадаа (dU/dt = 0) хүрэх эгшинд нэвчих
гүйдлийн эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн
хэсгийг шууд заахад зориулан жишиг
дохиог хэрэглэх боломжтой. Хүчдэл
болон эсэргүүцлийн гүйдлийн түвшнийг
осциллоскоп
эсвэл
төстэй
төхөөрөмжөөр зааж болно. Фазын
шилжилт
маш
багатай
хүчдэл

A2
Compensating
the
capacitive
component of the leakage current by using
a voltage signal
A3
Compensating
the
capacitive
component of the leakage current without
using of a voltage signal
A4
Compensating
the
capacitive
components of the leakage current by
combining the currents of the three phases
Method B: Indirect determination of the
resistive component by means of
harmonic analysis of the leakage current:
This method can be divided into three
different groups:
B1 Third order harmonic analysis of the
leakage current
B2 Third order harmonic analysis with
compensation for harmonics in the system
voltage
B3 First order harmonic analysis of the
leakage current
Method C: Direct determination of the
power losses.
D.3.2 Method A1 - Using the applied
voltage signal as a reference
a) Direct peak resistive current reading
The method relies on using a reference
signal representing the voltage across the
arrester. The reference signal can be used
for direct reading of the resistive
component of the leakage current at the
instant when the voltage is at its peak
(dU/dt = 0). The voltage and the resistive
current level can be read with an
oscilloscope or similar device. This
method is commonly used in the
laboratory for accurate determination of
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хуваагуураар
дамжуулсан
жишиг
дохиог хялбар хүлээн авах боломжтой
учраас
лабораторид
эсэргүүцлийн
гүйдлийг алдаагүй тодорхойлоход энэ
аргыг түгээмэл ашигладаг.
Практикт алдаагүй байдлыг үндсэндээ
жишиг дохионы фазын шилжилт болон
D.1.7.2.3-т авч үзсэн цэнэг шавхагчийн
газардуулсан төгсгөл дэх шугаман бус,
металлын исэлт резисторуудын дагуух
хүчдэлийн хэмжээ, фазын хазайлтаар
хязгаарлана. Хүчдэлд хэлбэлзэл үүсэх
нь энэ аргын алдаагүй байдлыг цаашид
бууруулж магадгүй.
Ашиглалтын үед хийх хэмжлийн явцад
энэ аргыг хязгаарлах нь жишиг дохионд
зориулсан шаардлага болно. Хүчин
чадалтай трансформаторын хоёрдогч
талд эсвэл оруулгын багтаамжийн
тавилд түр зуурын холболт хийхийг
шаардах ч холбоход түвэгтэй байж
магадгүй.
Цэнэг
шавхагчийн
газардуулгын холболтод зэргэлдээх
фазуудаар индукцлэгдсэн багтаамжийн
гүйдэл нь D.1.7.2.3-т авч үзсэнээр
ашиглалтын үеийн хэмжлийн явцад
алдаагүй байдлыг багасгаж болно.
b) Нийт нэвчих гүйдлийн ялгааг олох
Эсэргүүцэл болон багтаамжийн аль аль
нь шугаман бус тул эсэргүүцэл болон
багтаамжийн
зэрэгцээ
хэлхээгээр
цайрын исэлт (ZnO) элементийг
төлөөлж, гүйдлийг дамжуулалт болон
багтаамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд
задлах боломжтой. Хүчдэл болон
гүйдлийн
үлдэгдлийг
шаардах
долгионы
цэгийн
аргаар
жишиг
загварын зөвхөн тэнцүү эсэргүүцлийн

the resistive current since the reference
signal is easily accessible through a
voltage divider having a sufficiently small
phase-shift.
In practice, the accuracy is limited mainly
by the phase-shift of the reference signal
and by the deviations in magnitude and
phase of the voltage across the non-linear
metal-oxide resistors at the earthed end of
the arrester, as discussed above in D.
1.7.2.3. The presence of harmonics in the
voltage may further reduce the accuracy of
the method.
A restriction on the method during inservice measurements is the need for a
reference signal. Temporary connection to
the secondary side of a potential
transformer or to the capacitive tap of a
bushing is necessary, and may be
complicated to obtain. The capacitive
currents induced in the earth connection of
the arrester by adjacent phases may
reduce the accuracy during in- service
measurements, as discussed in D.1.7.2.3.

b) Total leakage current discrimination
The ZnO element may be represented by
a parallel RC circuit, both R and C being
non-linear, and the current can be
resolved into conduction and capacitive
components. A point-on-wave method,
which requires voltage and current traces,
has identified variations during the voltage
cycle not only in the equivalent resistance
of the sample, but also in its capacitance.
The method is based on the expression of
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төдийгүй
тэнцүү
багтаамжийн
хүчдэлийн
циклийн
явцын
өөрчлөлтүүдийг тодорхойлдог. Энэ
аргыг дундаж чадлыг илэрхийлэхэд
үндэслэсэн төдийгүй нэг утгатай
хүчдэл-дамжуулалтын
гүйдлийн
тодорхойломжийг авч үзнэ.
Эсэргүүцэл, багтаамжийн зэрэгцээ
адилхан хэлхээнд зориулсан нийт
гүйдлийг дараах томьёогоор олно.

the average power and assumes a single
valued
voltage-conduction
current
characteristic.

(D.1)
Үүнд: Ic болон Ir нь нийт It нэвчих
гүйдлийн
багтаамжийн
болон
эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм.
Циклийн хүчдэлийн адил түвшинд
нийцэх t1 and t2 гэсэн хоёр эгшний
эсэргүүцлийн гүйдлийн эгшин зуурын
хэмжээг дараах томьёогоор илэрхийлэх
боломжтой.

(D.1)
Where Ic and Ir are the capacitive and
reseistive components of the total leakage
current It.
The instantaneous resistive current
magnitude at two instants t1 and t2
corresponding to the same level of voltage
on the cycle can be expressed as

(D.2)
D.2 дугаар томьёо нь аливаа долгионы
хэлбэрийн
хувьд
цикл
орчмын
эсэргүүцлийн гүйдлийн тооцоо хийх
боломж
олгоно.
Хэрэв
хүчдэл
хэлбэлзлийн агууламжгүй, синусоид
эсвэл фазын шилжилтгүй, зөвхөн
сондгой хэлбэлзэлтэй бол дараах
хялбарчилсан томьёог хэрэглэнэ.

(D.2)
Equation (D.2) allows the calculation of the
resistive current around the cycle for any
wave shape. If the voltage is sinusoidal
with no harmonic content or with only odd
harmonics without phase shift, the
following simplified equation applies:

The total current for an RC parallel
equivalent circuit is

(D.3)
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Бага болон өндөр дамжуулалтын
горимд байх 15 кВ хэвийн хүчдэлтэй,
цэнэг шавхагчид нэвчих гүйдлийн
ялгааг олох энэ аргаар гарган авсан
нийтлэг жишээнүүдийг D.7 дугаар
зурагт харуулсан. Эсэргүүцлийн болон
багтаамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
аль аль нь шугаман бус шинж чанар
үзүүлснийг харах боломжтой. Гэхдээ
ашиглалтын
үед
шаардагдах
нарийвчлалаар хүчдэл болон гүйдлийн
хэмжлийг хийхэд хэцүү байж магадгүй.

(D.3)
Figure D.7 shows typical examples
obtained with this discrimination technique
on a 15 kV-rated surge arrester in the low
and high conduction regimes. As can be
seen, both the resistive and capacitive
components show non-linearities. Inservice, however, measurements of
voltage and currents with the required
accuracy may be challenging.

D.7 дугаар зураг – Хэмжсэн хүчдэл болон нэвчих гүйдэл, тооцоолсон
эсэргүүцлийн ба багтаамжийн гүйдэл (хүчдэл 6.3 кВ, дундаж квадрат утга)

Figure D.7 – Measured voltage and leakage current and calculated resistive and
capacitive currents (V=6,3 kV r.m.s)
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D.3.3 А2 аргачлал – Хүчдэлийн дохио
хэрэглэн багтаамжийн бүрэлдэхүүн
хэсгийг тэгшитгэх
Багтаамжийн бүрэлдэхүүн хэсэгт нь
нэвчих
гүйдлийг
тэгшитгэхээр
хүчдэлийн
дохио
хэрэглэхад
эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн
хэмжилд мэдрэмтгий чанар улам
нэмэгдэж болно. Үндсэн зарчим нь
нэвчих
гүйдлийн
багтаамжийн
бүрэлдэхүүн
хэсгийн
тэнцвэрт
тохируулсан
багтаамж-эсэргүүцлийн
салаатай өндөр хүчдэлийн гүүр байна.
Тиймээс
осциллоскопын
тусламжтайгаар судлах боломжтой
гаралтын хүчдэлд зөвхөн шугаман бус
эсэргүүцлийн хэсэг нөлөөлдөг.
Хүчдэл тэгтэй ойролцоо, багтаамжийн
гүйдэл оргил утгатай байх үед гүүр
тэнцвэртэй
байна.
Гүүрийн
багтаамжийн эсэргүүцэл тогтмол үед

D.3.3 Method A2 - Compensating the
capacitive component using a voltage
signal
By using a voltage signal to compensate
the leakage current for its capacitive
component, the sensitivity in the
measurement of the resistive component
may be further increased. The basic
principle is a HV bridge where the
capacitive-resistive arm is adjusted to
balance the capacitive component of the
leakage current so that only the non-linear
resistive part contributes to the output
voltage, which can be studied with the help
of an oscilloscope.

The bridge is balanced when the voltage
is close to zero and with the capacitive
current being at its peak. Since the
differential capacitance of the arrester is
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цэнэг
шавхагчийн
дифференциал voltage dependent (the capacitance
багтаамжийн эсэргүүцэл хүчдэлээс increases with voltage), while the bridge
хамаарах (багтаамжийн эсэргүүцэл capacitance is constant, the remaining
хүчдэлтэй хамт өснө) тул тэгшитгэсний current after compensation comprises not
дараа
үлдэх
гүйдэл
зөвхөн only the resistive component, but also a
эсэргүүцлийн
бүрэлдэхүүн
хэсэг capacitive part. This approach is illustrated
төдийгүй мөн багтаамжийн хэсгийг in Figure D.8. As for method A1 (i), the true
багтаана. Энэ хандлагыг D.8 дугаар resistive component is found at the instant
зурагт харуулсан. A1 (i) аргын хувьд when the voltage is at its peak. However,
эсэргүүцлийн
бодит
бүрэлдэхүүн it is worth noting that zinc oxide material is
хэсгийг хүчдэл нь оргил утгад хүрэх found to exhibit a non-linear capacitance,
эгшинд олдог. Гэхдээ цайрын исэлт especially around the knee of conduction.
материал шугаман бус багтаамжийн Since the method requires a reference
эсэргүүцэлтэй,
энэ
нь
ялангуяа voltage, which may be difficult to access in
дамжуулалтын соронзон ханалтын service, the method is generally restricted
эргэн тойронд их байдгийг тэмдэглэх нь in the same way as method A1 (i).
чухал юм. Энэ арга нь ашиглалтын үед Similarly, the accuracy may be reduced by
өгөхөд хэцүү байж болох жишиг phase shifts in voltages and currents due
хүчдэлийг шаардах тул A1 (i) аргатай to the influence of adjacent phases.
адилаар ихэнхдээ хязгаарлагдмал
байдаг.
Мөн
зэргэлдээх
фазууд
нөлөөлсний улмаас хүчдэл болон
гүйдлийн
фазын
шилжилтээр
нарийвчлал нь буурч болно.
D.8 дугаар зураг – Uc хүчдэлтэй үед багтаамжийн гүйдлээр
тэгшитгэсний дараа үлдсэн гүйдэл

369

MNS IEC 60099-5:2020

Figure D.8 – Remaining current after compensation by capacitive current at Uc

D.3.4 A3 аргачлал – Хүчдэлийн дохио
хэрэглэхгүйгээр
багтаамжийн
бүрэлдэхүүн хэсгийг тэгшитгэх
Энэ нь хүчдэлийн дохиог хасах
шаардлагатай үеийн тэгшитгэх арга юм.
Үндсэн зарчим нь нэвчих гүйдлээс
тодорхойлсон
мэдээллийн
тусламжтайгаар суурь давтамжийн
жишиг дохиог хиймлээр үүсгэнэ.
Автоматаар
эсвэл
осциллоскоп
хэрэглэн, далайц болон фазын өнцгийг
зохистой тохируулах аргаар нэвчих
гүйдлийн багтаамжийн бүрэлдэхүүн
хэсгийг тэгшитгэх боломжтой жишиг
дохиог бий болгоно.
Эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн хэсэгт саад
болох
багтаамжийн
гүйдлийн
хэлбэлзлийг
үүсгэх
хүчдэлийн
хэлбэлзэлтэй байх нь гол асуудал
болдог. Түүнчлэн А2 аргад бичсэн шиг
нарийвчлалын асуудлын адил төрлийг
дам илэрхийлдэг тэгшитгэх дохио нь
шугамын багтаамжийн эсэргүүцэлд

D.3.4 Method A3 - Compensating the
capacitive component without using a
voltage signal
This is a compensation method where the
need for a voltage signal is eliminated. The
basic principle is that a reference signal of
fundamental
frequency
is
created
synthetically by means of information
derived from the leakage current. By
proper adjustment of the amplitude and
phase angle, which can be done
automatically or by using an oscilloscope,
the reference signal can be made to
compensate the capacitive component of
the leakage current.
A potential problem is the presence of
harmonics in the voltage, which cause
harmonic capacitive currents that may
interfere with the resistive component.
Furthermore, the compensating signal
represents the current in a linear
capacitance, which implies the same type
of accuracy problem as with method A2.
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гүйдлийг
төлөөлнө.
Зэргэлдээх
фазуудаас
шалтгаалсан
хүчдэл,
гүйдлийн фазын шилжилт нь бусад
аргад
тохиолддог
шиг
алдаагүй
байдлыг мөн бууруулдаг.
D.3.5 A4 аргачлал – Гурван фазын
нэвчих
гүйдлийг
нэгтгэснээр
багтаамжийг тэгшитгэх
Хэрэв цэнэг шавхагчдын нэвчих
гүйдлүүдийг гурван фазад нэгтгэвэл
багтаамжийн гүйдлүүдийг зогсооно
гэсэн таамаглалд энэ аргыг үндэслэсэн.
Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэмжээ
тэнцүү нөхцөлд тэдгээрийг хэрэгсэхгүй
болгох тул үүссэн гүйдэл гурван цэнэг
шавхагчийн эсэргүүцлийн гүйдлүүдийн
хэлбэлзлээс бүрддэг. Хэрэв цэнэг
шавхагчдын
аль
нэгийнх
нь
эсэргүүцлийн гүйдэл өсч, багтаамжийн
гүйдлүүд тогтмол үлдвэл нэгтгэсэн
гүйдэл өснө. Хүчдэлийн жишиг дохио
шаардлагагүй болно.
Ашиглалтын явцад хэмжил хийх үед энэ
аргын гол дутагдал нь гурван фазын
багтаамжийн гүйдлүүд ерөнхийдөө
тэнцүү биш байдаг явдал юм. Зөвхөн
хийн
тусгаарлагатай
тусгаарлах
байгууламжийн цэнэг шавхагчдынх шиг
сайн хянасан геометрийн байрлалыг
цэнэг шавхагчдын багтаамжийн тэнцүү
эсэргүүцлүүдтэй
нийцүүлэх
нь
шаардлагатай тэгш хэмийг бий болгоно.
Өөр нэг анхаарах зүйл нь нэмэгдсэн
гүйдэлд хэлбэлзэл үүсгэх системийн
хүчдэлийн хэлбэлзлийн нөлөө юм.
D.3.6 В1 аргачлал – Гуравдугаар
эрэмбийн
хэлбэлзлийн
дүн
шинжилгээ

Phase shifts in voltages and currents
caused by the adjacent phases may also
reduce accuracy as with other methods.

D.3.5
Method
A4
Capacitive
compensation by combining the
leakage current of the three phases
The method is based on the assumption
that the capacitive currents are cancelled
if the leakage currents of the arresters in
the three phases are summed up. The
resulting current is composed of the
harmonics of the resistive currents from
the three arresters, since the fundamental
components are also cancelled as long as
they are equal in magnitude. If there is an
increase in the resistive current of any of
the arresters, the capacitive currents
remaining constant, the increase will
appear in the summed current. A voltage
reference signal is not needed.
For measurements in service, the main
disadvantage with the method is that the
capacitive currents of the three phases are
not generally equal. Only well-controlled
geometries such as arresters in gasinsulated switchgear, combined with equal
capacitances of the arresters, will provide
the necessary symmetry. Another concern
is the influence of harmonics in the system
voltage, which will cause harmonics in the
added current.

D.3.6 Method B1 - Third order harmonic
analysis
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Цэнэг шавхагчийн шугаман бус хүчдэлгүйдлийн тодорхойломжоор нэвчих
гүйдэлд хэлбэлзлүүд үүсдэг гэсэн
баримтад энэ аргыг үндэслэсэн.
Шугаман бус эсэргүүцлийн гүйдлээс бүх
хэлбэлзэл үүсдэг гэж таамагладаг тул
жишиг хүчдэлийг шаардахгүй. Гэхдээ
багтаамжийн гүйдэл шугаман бус шинж
чанар үзүүлэх нь ажиглагдвал энэ
таамаглал
нь
хүчингүй
болно.
Эсэргүүцлийн гүйдлийн хэмжээ болон
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн
шугаман
бус
байдлын
зэргээс
хэлбэлзлийн агууламж
хамаардаг.
Өөрөөр хэлбэл D.4 болон D.5 дугаар
зурагт харуулсан гуравдугаар эрэмбийн
хэлбэлзлийн адилаар хэлбэлзлийн
агууламж цэнэг шавхагчийн хүчдэл,
температураар өөрчлөгдөнө.
Хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн
дээшилсэн
мужид
гуравдугаар
хэлбэлзэл
эсэргүүцлийн
гүйдлийн
хамгийн том хэлбэлзлийн бүрэлдэхүүн
хэсэг болох бөгөөд энэ хэлбэлзлийг
оношлох хэмжилд нийтлэг ашигладаг.
Хэлбэлзлээс эсэргүүцлийн гүйдлийн
түвшинд шилжүүлэх шаардлагатай бол
цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчээс өгсөн
эсвэл
лабораторид
хийсэн
хэмжлүүдээс
авсан
мэдээлэлд
тулгуурлана.
Энэ
процесст
том
алдаанууд гарах магадлалтай. Нэвчих
гүйдэлд
гуравдугаар
хэлбэлзлийг
дүгнэх алдааг системийн хүчдэлийн
гуравдугаар хэлбэлзлийн агууламжийн
функц шиг өгсөн нь D.9 дүгээр зургаас
харагдана. Зурагт хүчдэл-гүйдлийн
ялгаатай
тодорхойломжууд,

The method is based on the fact that
harmonics are created in the leakage
current by the nonlinear voltage-current
characteristic of the arrester. No voltage
reference is needed since it is assumed
that all harmonics arise from the non-linear
resistive
current.
However,
this
assumption is not valid as the capacitive
current is observed to show non-linear
behaviour. The harmonic content depends
on the magnitude of the resistive current
and on the degree of non-linearity of the
voltage-current characteristic, i.e., the
harmonic content varies also with the
voltage and temperature of the arrester, as
indicated for the third order harmonic in
Figure D.4 and Figure D.5.

In the upturn region of the V-l
characteristic, the third harmonic is the
largest harmonic component of the
resistive current, and it is commonly used
for diagnostic measurements. The
conversion from harmonic to resistive
current level, if required, relies on
information supplied by the arrester
manufacturer or from measurements in
the laboratory, and large errors may be
introduced in this process. This is seen in
Figure D.9, where the error in the
evaluation of the third harmonic in the
leakage current is given as a function of
the third harmonic content in the system
voltage. The figure includes the effects of
different voltage- current characteristics
and capacitances, as well as the influence
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багтаамжийн
эсэргүүцлүүд
мөн of the phase angle of the third harmonic in
хүчдэлийн гуравдугаар хэлбэлзлийн the voltage.
фазын өнцгийн нөлөөг харуулсан.
D.9 дүгээр зураг - Шугаман бус, металлын исэлт резисторуудын хүчдэлгүйдлийн тодорхойломжууд болон төрөл бүрийн багтаамжийн эсэргүүцлийг
авч үзсэн, системийн хүчдэлийн гуравдугаар хэлбэлзлийн ялгаатай фазын
өнцгүүдийн хувьд нэвчих гүйдлийн гуравдугаар хэлбэлзлийн дүгнэлтийн
алдаа

Figure D.9 – Error in the evaluation of the leakage current third harmonic for
different phase angles of system voltage third harmonic, considering various
capacitances and voltage-current characteristics of non-linear metal-oxide
resistors
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Гол асуудал нь системийн хүчдэлийн
хэлбэлзэлд мэдрэмтгий байх явдал юм.
Цэнэг
шавхагчийн
шугаман
бус
эсэргүүцлээр
үүссэн
хэлбэлзлийн
гүйдлийн
хэмжээтэй
харьцуулж
болохуйц багтаамжийн хэлбэлзлийн
гүйдлүүдийг
хүчдэлийн
хэлбэлзэл
үүсгэж болно. Хүчдэлийн хэлбэлзлийн
агууламж
их
байвал
хэмжсэн
хэлбэлзлийн гүйдлийн алдаа нэлээд их
байх боломжтой гэсэн дүгнэлт хийнэ.
D.3.7 B2 аргачлал – Хүчдэлийн
хэлбэлзэлд зориулан тэгшитгэсэн
гуравдугаар эрэмбийн хэлбэлзлийн
дүн шинжилгээ
Энэ арга нь В1 аргатай адил зарчимд
тулгуурласан. Гэхдээ цэнэг шавхагчийн
багтаамжийн гүйдлийн гуравдугаар
хэлбэлзэлд
зориулж
тэгшитгэсэн
гүйдлийн дохиог өгснөөр хүчдэлийн
хэлбэлзэлд
мэдрэмтгий
чанарыг
ихээхэн багасгана. Цэнэг шавхагчийн
суурин дээр байрлуулсан “талбайн
сорьц”-оос тэгшитгэсэн гүйдлийн дохиог
гарган авна. Зохистой хуваарилалтын

The main problem is the sensitivity to
harmonics in the system voltage. The
harmonics in the voltage may generate
capacitive harmonic currents that are
comparable in size with the harmonic
currents generated by the non-linear
resistance of the arrester. As a result, the
error in the measured harmonic current
may be considerable if the harmonic
content in the voltage is high.
D.3.7 Method B2 – Third order
harmonic analysis with compensation
for harmonics in the voltage
The method is based on the same
principle as method B1, but the sensitivity
to harmonics in the voltage is greatly
reduced by the introduction of a
compensating current signal for the
capacitive third harmonic current in the
arrester. The compensating current signal
is derived from a "field probe” positioned at
the base of the arrester. After proper
scaling, the harmonic current induced in
374

MNS IEC 60099-5:2020

дараа
цахилгаан
орны
сорьцод
индукцлэгдсэн хэлбэлзлийн гүйдэл
нийт хэлбэлзлийн гүйдлээс хасагдана.
Үр дүн нь цэнэг шавхагчийн шугаман
бус эсэргүүцлийн гүйдлээр үүссэн
хэлбэлзлийн
гүйдэл
болно.
Гуравдугаар хэлбэлзлээс эсэргүүцлийн
гүйдэлд шилжихэд В1 аргад заасантай
адилаар цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчээс
нэмэлт мэдээлэл авахыг шаардана.
Энэ арга нь ашиглалтад байх үеийн
хэмжилд тохиромжтой байдаг.
D.3.8 B3 аргачлал – Нэгдүгээр
эрэмбийн
хэлбэлзлийн
дүн
шинжилгээ
Эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй
тэнцүү дохиог үүсгэдэг нэвчих гүйдлийг
шүүх
болон
нэгтгэх
аргаар
эсэргүүцлийн
гүйдлийн
үндсэн
бүрэлдэхүүн хэсгийг гарган авдаг.
Ашиглалтын үед хийх хэмжлийн туршид
системийн
хүчдэлд
нөлөөлөх
хэлбэлзлийн нөлөөг зөвхөн хүчдэл
болон гүйдлийн үндсэн бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийг хэрэглэх замаар бараг
арилгана. Жишээ нь, хүчин чадалтай
трансформаторын хоёрдогч талаас
хүчдэлийн
дохио
гарган
авах
шаардлага
энэ
аргын
гол
хязгаарлагдмал тал байдаг. Хүчдэл
болон гүйдлийн фазын шилжилтээс
алдаагүй байдал хамаарна.
D.3.9
С
аргачлал
–
Чадлын
алдагдлыг шууд тодорхойлох
Чадлын
дундаж
алдагдал
нь
хэлбэлзлийн үед хуваасан нэг циклээр
хүчдэл болон нэвчих гүйдлийн эгшин
зуурын утгуудыг үржүүлсэн үржвэрийн

the probe by the electric field is subtracted
from the total harmonic current. The result
is the harmonic current generated by the
non-linear resistive current of the arrester.
The conversion from third harmonic to
resistive current requires additional
information
from
the
arrester
manufacturer, as for method B1. The
method is suitable for measurements in
service.

D.3.8 Method B3 - First order harmonic
analysis
The fundamental component of the
resistive current is obtained by filtering and
integration of the leakage current, yielding
a signal proportional to the resistive
component.
The influence of harmonics in the system
voltage during in-service measurements is
practically eliminated by using only the
fundamental components of voltage and
current. The main limitation of the method
is the need for a voltage signal obtained,
e.g. from the secondary side of a potential
transformer. The accuracy depends on
phase shifts in the voltages and currents,
in the same way as for other methods.

D.3.9 Method C - Direct determination
of the power losses
The average power loss is the integral of
the product of the instantaneous values of
the voltage and leakage current over one
cycle divided by the period. The power
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интеграл юм. Чадлын алдагдлыг нэвчих
гүйдлийн эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн
хэсгийн дундаж квадрат утга болон
цэнэг
шавхагчаар
хөндлөн
гүйх
хүчдэлийн квадрат дундаж утгаар
үржүүлэн илэрхийлж болно. Үржүүлэх
болон нэгтгэх үйл явцаар хүчдэлийн
хэлбэлзлийн
нөлөөг
ихээхэн
бууруулдаг. Гол дутагдал нь хүчдэлийн
дохионы хэрэгцээ юм. Ашиглалтын үед
хийх хэмжлийн алдаагүй байдал
зэргэлдээх фазуудаас үүссэн хүчдэл,
гүйдлийн фазын шилжилтийн улмаас
багасах магадлалтай.
D.4 Цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчээс
өгсөн нэвчих гүйдлийн мэдээлэл
Нэвчих гүйдлийг хэмжсэн өгөгдлийг
цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчээс өгсөн
мэдээлэлтэй харьцуулах боломжтой.
Энэ мэдээллийг хэрэглэхын тулд
хэмжлийн хугацааны орчны температур
болон ажлын хүчдэлийг тэмдэглэсэн
байх нь чухал юм.
Дээр тайлбарласан оношлох аргуудыг
үр дүнтэй хэрэглэхад зориулж янз
бүрийн
аргачлалд
хамаарах
мэдээллийг цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгч
өгч болно. Эсэргүүцлийн гүйдэл,
гуравдугаар хэлбэлзлийн гүйдэл болон
чадлын алдагдлын өгөгдлийг цэнэг
шавхагчийн төрөл бүрд хүчдэл болон
температурын
функцтэй
адилаар
мэдээлэлд багтаах боломжтой.
Практик
хэрэглээнд
зориулан
ашиглалтын хүчдэлийг Ur хүчдэлд
хуваасан функцтэй адилаар хүчдэлийн
хамаарлыг
илэрхийлж
болно.
Мэдээлэлд Ur хүчдэлийн 0.40 – 0.90

loss may be expressed in terms of the
product of the r.m.s. value of the resistive
component of leakage current and the
r.m.s. value of the voltage across the
arrester. The influence of the harmonics in
the voltage is greatly reduced by the
multiplication and integration procedure.
The main disadvantage is the need for a
voltage signal. The accuracy during inservice measurements may be limited due
to phase shifts in voltages and currents,
caused by the adjacent phases.

D.4 Leakage current information from
the arrester manufacturer
The measured leakage current data may
be compared with information supplied by
the arrester manufacturer. To utilize this
information, it is important that the
operating voltage and the ambient
temperature are known at the time of
measurement.
For efficient use of the diagnostic methods
described
above,
the
arrester
manufacturer may provide information
relevant to the various methods. The
information may comprise the resistive
current, third harmonic current and power
loss data for each arrester type as
functions of voltage and temperature.

For practical use, the voltage dependence
may be expressed as a function of the
service voltage divided by Ur. The
information should preferably cover
operating voltages from 0,40 to 0,90 of Ur.
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хүртэл
ажлын
хүчдэлүүдийг
хамруулахыг зохимжтой гэж үзэх
хэрэгтэй.
Эсэргүүцлийн
болон
гуравдугаар хэлбэлзлийн гүйдлүүдийн
оргил утгыг өгөх шаардлагатай бол
чадлын алдагдлыг хэвийн хүчдэлд
үндэслэсэн тусгай утгаар илэрхийлэх
хэрэгтэй.
Ашиглалтын үеийн хэмжлийн туршид
резисторын
бодит
температурыг
хэмжихэд хэцүү учраас резисторын
элементүүдийн тодорхой температурыг
авч
үзсэн
орчны
температурын
функцээр температурын хамаарлыг
өгөх
шаардлагатай.
Орчны
температурын хязгаарыг -10х хэмээс
+40°C хэм хүртэл авахыг зохимжтой гэж
үзэх хэрэгтэй.
ТАЙЛБАР: Энерги шингээлт, нарны цацраг туяа
болон дулааны бусад үүсгүүрийн улмаас
хувьсах эсэргүүцлийн бодит температур хэвийн
температураас өндөр байж болно.

Хэмжлийн үр дүнгүүдийг дүгнэх гол
зорилгоор
цэнэг
шавхагч
үйлдвэрлэгчээс хоёр өөр төрлийн
мэдээлэл өгнө. Үүнд:
Нэгдүгээрт, ашиглалтын хүчдэл болон
орчны температурын харьцаанд ажлын
янз бүрийн нөхцөлд гарган авсан үр
дүнгүүдийг харьцуулахад зориулсан
мэдээлэл байна. Жишээ нь, 0.70 Ur
хүчдэл,
+20°C
хэмтэй
орчны
температурын нөхцөлд шилжүүлэх нь
хэмжсэн үр дүнгүүдийг “стандарт”
ажлын нөхцөлүүдийн бүрдэлд, янз
бүрийн
тохиолдолд
хийсэн
хэмжлүүдийн үр дүнг харьцуулах
боломж
олгоно.
Үйлдвэрлэгчийн
мэдээллийг D.10 болон D.11 дүгээр

The resistive and third harmonic currents
should be given as peak values, while the
power loss should be expressed as a
specific value based on the rated voltage.

The temperature dependence should be
given as a function of the ambient
temperature, assuming a certain overtemperature of the resistor elements,
since it is difficult to obtain the actual
resistor temperature during in-service
measurements. The ambient temperature
range should preferably be from -10 °C to
+40 °C.
NOTE The actual varistor temperature may be
higher than normal due to energy absorption, solar
radiation and other heat sources.

Two different types of information from the
arrester manufacturer are of main interest
in the evaluation of the measurement
results:
Firstly, information for comparison of
results obtained under different operating
conditions in terms of service voltage and
ambient temperature. By converting the
measured results to a set of “standard”
operating conditions, e.g. a service
voltage of 0,70 Ur and an ambient
temperature of +20 °C, it is possible to
compare the results from measurements
made on different occasions. The
information from the manufacturer could
be given as correction multipliers, as
indicated in Figure D.10 and Figure D.11.
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зурагт заасан шиг засах үржигдэхүүнтэй
адилаар өгч болно.
D.10 дугаар зураг - Ажлын “стандарт” хүчдэлийн нөхцөлд
шилжүүлэхэд зориулсан нийтлэг мэдээлэл

Figure D.10 – Typical information for conversion to
“standard” operating voltage conditions
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D.11 дүгээр зураг - Орчны температурын “стандарт” нөхцөлд
шилжүүлэхэд зориулсан нийтлэг мэдээлэл

Figure D.11 – Typical information for conversion to “standard”
ambient temperature conditions

Хоёрдугаарт, дээр тайлбарласнаар Secondly, the arrester manufacturer may
ажлын
“стандарт”
нөхцөлүүдэд give limits for the measured quantities
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шилжүүлсний дараа хэмжсэн нэгжүүдэд
зориулсан хязгаарын хэмжээнүүдийг
үйлдвэрлэгч
өгч
болно.
Хэрэв
хязгаарын эдгээр хэмжээ хэтэрвэл
цаашдын
зааварт
зориулан
үйлдвэрлэгчтэй
зөвлөлдөх
шаардлагатай.
Хязгаарын
эдгээр
хэмжээг туйлын утгууд болон/эсвэл
хугацааны харьцангуй өөрчлөлтүүдээр
өгөх боломжтой.
Хэмжлийн
аргачлалуудын
нарийн
түвэгтэй байдлын улмаас хэмжлийн үр
дүнгүүдийг
буруу
тайлбарлахаас
зайлсхийхийн тулд цэнэг шавхагч
үйлдвэрлэгчээс лавлахыг зөвлөдөг.
Гуравдугаар хэлбэлзлийн гүйдлийн
өгөгдлийг
тодорхойлоход
лабораторийн туршилтын хүчдэлийн
хэлбэлзэл нөлөөлсөн байж болно.
Тиймээс туршилтын тоног төхөөрөмжид
тавих шаардлагуудыг авч үзэх хэрэгтэй.
D.5 Оношлох аргачлалуудын дүгнэлт
Оношлох төрөл бүрийн аргачлалыг
хэрэглэх туршлагуудыг D.1 дүгээр
хүснэгтэд нэгтгэн дүгнэсэн. Олон янзын
нэвчих гүйдлийн хэмжлийн аргачлалын
мэдрэмтгий чанар, оношлох үр дүн
болон хэрэглэх туршлагыг D.2 дугаар
хүснэгтэд заасан.

after conversion to “standard” operating
conditions, as described above. If the
limits are exceeded, the manufacturer
should be consulted for further advice. The
limits may be given as absolute values
and/or relative changes with time.

Due to the complexity of the measurement
methods, it is recommended that the
arrester manufacturer be consulted in
order to avoid misinterpretation of the
measurement results.
The determination of the third harmonic
current data may be influenced by
harmonics in the laboratory test voltage.
Therefore, the requirements on the test
equipment should be considered.
D.5 Summary of diagnostic methods
The service experiences with the different
diagnostic methods are summarized in
Table D.1. The sensitivity, diagnostic
efficiency and service experience with the
various leakage current measurement
methods are indicated in Table D.2.

D.1 дүгээр хүснэгт - Оношлох аргуудын дүгнэлт
Оношлох аргачлал
Хэт хүчдэлийн импульсийн тоолуур
Хяналтын очит завсар
Температурын хэмжил
Хүчдэлийн салангид үүсгүүр хэрэглэн нэвчих
гүйдлийг хэмжих

Ашиглалтын нөхцөл
шугамыг
шугамыг
салгасан залгасан
х
х
х
х

Хэрэглэх туршлага
өргөн
өргөн а)
хязгаарлагдмал
D.2 дугаар
хүснэгтийг үзнэ үү
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Ашиглалтын хүчдэл хэрэглэн нэвчих гүйдлийг
хэмжих
а) Зарим улсад өргөн хэрэглэнэ.

D.2 дугаар
хүснэгтийг үзнэ үү

х

Table D.1 – Summary of diagnostic methods
Service condition
Diagnostic method

Service experience
off-line

Surge counter
Monitoring spark gap
Temperature measurement
Leakage current measurement using separate voltage
source
Leakage current measurement using service voltage
a)
In certain countries

on-line
x
x
x

extensive
extensive a)
limited

x

see Table D.2
x

D.2 дугаар хүснэгт - Нэвчих гүйдлийг талбай дээр хэмжих
аргачлалуудын шинж чанар
Хэрэглэх
туршлага

Мэдээллийн
чанар

Нарийн түвэгтэй
байдлыг шийдэх

Оношлох
үр дүн

Гадаргуугийн
гүйдэл

Мэдрэмтгий чанар

Хүчдэл эсвэл
гүйдлийн
хэмжил дэх
фазын шилжилт

Тогтмол
гүйдлийн
хүчдэлийн
салангид
үүсгүүр
Ашиглалтын
хүчдэл
эсвэл
хувьсах
гүйдлийн хүчдэлийн
салангид үүсгүүр
Нийт нэвчих гүйдлийг
хэмжих
Эсэргүүцлийн
гүйдлийг хэмжихдээ:
- хүчдэлийн лавлагаа
ашигласан
-конденсаторын
тэнцвэржилт
ашигласан
-синтетик
тэнцвэржилт
ашигласан
-багтаамжийн
гүйдлийн хасалтыг
ашигласан

Аргын
дугаар

Хүчдэлийн
хэлбэлзэл

Нэвчих гүйдлийг
хэмжих аргачлал

боломжгүй

боломжгүй

их

их

их

хязгаартай

бага

бага

дундаж

бага

бага

өргөн

А1

дундаж

их

их

дундаж

их

хязгаартай

А2

дундаж

их

их

дундаж

их

хязгаартай

А3

дундаж

их

их

дундаж

бага

боломжгүй

А4

их

их

их

бага

бага

хязгаартай
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Нэвчилтийн
хэлбэлзлийн дүн
шинжилгээ хийхдээ:
-гуравдугаар
хэлбэлзэл ашигласан
-тэгшитгэсэн
гуравдугаар
хэлбэлзэл ашигласан
-нэгдүгээр эрэмбийн
хэлбэлзэл ашигласан
Чадлын алдагдлыг
хэмжих

В1

их

бага

бага

дундаж

бага

өргөн

В2

бага

бага

бага

их

дунд
аж

хязгаартай

В3

бага

их

их

дундаж

их
их

С

бага

их

их

дундаж

хязгаартай
Хангалтта
й
мэдээлэл
байхгүй

Table D.2 – Properties of on-site leakage current measurement methods

E хавсралт

Service
experience

n.a.

n.a.

high

high

high

limited

low

low

mean

low

low

extensive

A1

mean

high

high

mean

high

limited

A2

mean

high

high

mean

high

limited

A3

mean

high

high

mean

low

n.a.

A4

high

high

high

low

low

limited

B1

high

low

low

mean

low

extensive

B2
B3
C

low
low
low

low
high
high

low
high
high

high
mean
mean

mean
high
high

extensive
limited
n.i.a.

phase shift in
measurement of
voltage or current

handling complexity

Separate DC voltage source
Service voltage or separate
AC voltage source
Measurement of total leakage
current
Measurement of resistive
current
-using voltage reference
-using
capacitor
compensation
-using
synthetic
compensation
-using capacitive current
cancellation
Harmonic analysis of leakage
-using third harmonic
-using third harmonic with
compensation
-using first order harmonic
Measurement of power loss

Diagnostic
efficiency

information quality

Sensitivity to

surface current

Method
No.

harmonics in the
voltage

Leakage current
measurement method
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(мэдээллийн)
(informative)
Цэнэг шавхагчийг зөв сонгохын тулд
Typical data needed from arrester
цэнэг шавхагч үйлдвэрлэгчээс
manufacturers for proper selection of
шаардагдах нийтлэг өгөгдөл
surge arresters
E.1 дүгээр хүснэгтэд трансформатор Table E.1 shows the typically needed
эсвэл дэд станцын бусад тоног arrester data in order to make a proper
төхөөрөмжийг
хамгаалах
ердийн selection of surge arresters for the usual
хэрэглээнд
зориулсан
цэнэг application of protection of transformers or
шавхагчийн зохистой сонголт хийхэд ер other substation equipment.
нь шаардагдах мэдээллийг бичсэн.
E.1 дүгээр хүснэгт – Цэнэг шавхагчийг сонгоход шаардлагатай цэнэг
шавхагчийн өгөгдөл
Цэнэг шавхагчийн өгөгдөл
Нэрлэсэн нэгж
Хэвийн хүчдэл, Ur
кВ (дундаж квадрат утга)
Тасралтгүй ажлын хүчдэл, Uc
кВ (дундаж квадрат утга)
Цахилалтын нэрлэсэн гүйдэл, In
кА
Тэмдэглэгээ
DL, DM, DH, SL, SM, SH
Qrs
Кл
Wth Дэд станцын цэнэг шавхагч
кЖ / к В
Qth Түгээлт болон шугамын цэнэг шавхагч
Кл
Аянгын импульсээс хамгаалах түвшин, LIPL
кВ (долгионуудын жишигт хамаарах оргил утга)
Таслах, залгах импульсээс хамгаалах түвшин,
SIPLa)
кВ (долгионуудын жишигт хамаарах оргил утга)
Хэвийн богино залгааны гүйдэл, Is
кА (дундаж квадрат утга)
Тусгаарлагын тэсвэрлэх хүчдэл
IEC 60099-4 стандартын дагуу
Тодорхойлсон урт хугацааны ачаалал, SLL
N
Тодорхойлсон богино хугацааны ачаалал, SSL N
a) Зөвхөн өндөр хүчдэлийн цэнэг шавхагчдад ихэнхдээ хэрэглэнэ.

Table E.1 – Arrester data needed for the selection of surge arresters
Arrester data
Rated voltage, Ur
Continuous operating voltage, Uc
Nominal discharge current, In
Designation
Qrs
Wth Substation Arresters
Qth Distribution & Line Arresters
Lightning impulse protective level, LIPL
Switching impulse protective level, SIPLa)
Rated short-circuit current, Is
Insulation withstand voltage
Specified long-term load, SLL
Specified short-term load, SSL
a) Typically used for HV-arresters only.

Denomination
kV (r.m.s. value)
kV (r.m.s. value)
kA
DL, DM, DH, SL, SM, SH
C
kJ / kV
C
kV (crest value)
kV (crest value)
kA (r.m.s. value)
According to IEC 60099-4
N
N
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F хавсралт
(мэдээллийн)
IEC 60099-4 стандартад заасан
завсаргүй цэнэг шавхагчдын
(металлын исэлт) ердийн, хамгийн
их ялгаврын хүчдэл
F.1 дүгээр хүснэгт болон F.2 дугаар
хүснэгтэд завсаргүй цэнэг шавхагчдын
(металлын исэлт) өөр ангиудын ердийн
ялгаврын хүчдэлүүдэд хамааралтай
мэдээллийг өгсөн.

Annex F
(informative)
Typical maximum residual voltages for
metal-oxide arresters without gaps
according to IEC 60099-4
Table F.1 and Table F.2 provide
information regarding typical residual
voltages for different classes of metaloxide arresters without gaps.

F.1 дүгээр хүснэгт – 20 000 А болон 10 000 А цэнэг шавхагчийн
xэвийн хүчдэлийн нэгж тутамд ноогдох ялгаврын хүчдэл
Хэвийн
хүчдэл Ur
кВ дундаж
квадрат утга

20 000 A
кВ (оргил) / Ur
Эгц босоо

Аянгын

10 000 A
кВ (оргил) / Ur
Таслах,
залгах

3-29 хүртэл

Эгц босоо

Аянгын

2.6-4.0 хүртэл

2.3-3.6 хүртэл

Таслах,
залгах
2.0-2.9 хүртэл

30-132 хүртэл

2.6-3.1 хүртэл

2.3-2.8 хүртэл

2.0-2.3 хүртэл

2.6-3.7 хүртэл

2.3-3.3 хүртэл

2.0-2.6 хүртэл

144-342 хүртэл

2.6-3.1 хүртэл

2.3-2.8 хүртэл

2.0-2.3 хүртэл

2.6-3.7 хүртэл

2.3-3.3 хүртэл

2.0-2.6 хүртэл

360-756 хүртэл

2.6-3.1 хүртэл

2.3-2.8 хүртэл

2.0-2.3 хүртэл

2.6-3.1 хүртэл

2.3-2.8 хүртэл

2.0-2.3 хүртэл

780-900 хүртэл

2.1-2.8 хүртэл

1.9-2.4 хүртэл

2.6-3.1 хүртэл

ТАЙЛБАР: Энэ хүснэгтэд ерөнхийдөө хүртээмжтэй хамгийн их ялгаврын хүчдэлүүдийн хязгаарыг бичсэн. Бага
утгууд нь шугамын их цахилалтын анги болон эсрэг ангийн цэнэг шавхагчдад ер нь хамаарна.

Table F.1 – Residual voltages for 20 000 A and 10 000 A arresters
in per unit of rated voltage
Rated
voltage Ur
kV r.m.s.
3 to 29

Steep

20 000 A
kV (peak) / Ur
Lightning

Switching

Steep
2,6 to 4,0

10 000 A
kV (peak) / Ur
Lightning
Switching
2,3 to 3,6
2,0 to 2,9

30 to 132

2,6 to 3,1

2,3 to 2,8

2,0 to 2,3

2,6 to 3,7

2,3 to 3,3

2,0 to 2,6

144 to 342

2,6 to 3,1

2,3 to 2,8

2,0 to 2,3

2,6 to 3,7

2,3 to 3,3

2,0 to 2,6
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360 to 756

2,6 to 3,1

2,3 to 2,8

2,0 to 2,3

2,6 to 3,1

2,3 to 2,8

2,0 to 2,3

780 to 900
2,1 to 2,8
1,9 to 2,4
1,6 to 2,0
NOTE The table gives the range of maximum residual voltages normally available. Low values refer
normally to arresters with high line discharge class and vice versa.

F.2 дугаар хүснэгт – 5 000 А болон 2 500 А цэнэг шавхагчийн
xэвийн хүчдэлийн нэгж тутамд ноогдох ялгаврын хүчдэл
Хэвийн хүчдэл
Ur
кВ дундаж
квадрат утга
0.175-2.9 хүртэл

Эгц босоо
2.7-4.0 хүртэл

Аянгын
2.4-3.6 хүртэл

Эгц босоо
3.7-5.0 хүртэл

Аянгын
3.3-4.5 хүртэл

3-29 хүртэл

2.7-4.0 хүртэл

2.4-3.6 хүртэл

4.0

3.6

30-132 хүртэл

2.7-3.7 хүртэл

2.4-3.6 хүртэл

4.0

3.6

5 000 A
кВ (оргил) / Ur

2 500 A
кВ (оргил) / Ur

ТАЙЛБАР: Энэ хүснэгтэд ерөнхийдөө хүртээмжтэй хамгийн их ялгаврын хүчдэлүүдийн хязгаарыг
бичсэн.

Table F.2 – Residual voltages for 5 000 A and 2 500 A arresters
in per unit of rated voltage
Rated voltage Ur
kV r.m.s.
0,175 to 2,9

5 000 A
kV (peak) / Ur
Steep
Lightning
2,7 to 4,0
2,7 to 3,6

2 500 A
kV (peak) / Ur
Steep
Lightning
3,7 to 5,0
3,3 to 4,5

3 to 29

2,7 to 4,0

2,4 to 3,6

4,0

3,6

30 to 132

2,7 to 3,7

2,4 to 3,6

4,0

3,6

NOTE The table gives the range of maximum residual voltages normally available.

G хавсралт
(мэдээллийн)
Шугамын гаргалгын хэт хүчдэлийн
импульсийн нэмэлт багтаамжийн
эсэргүүцлээр ирэх хэт хүчдэлийн

Annex G
(informative)
Steepness reduction of incoming surge
with additional line terminal surge
capacitance
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импульсийн эгц босоо байдлыг
бууруулах
G.1 Ерөнхий зүйл
Шугамын гаргалга эсвэл дэд станцын
оролтод хэт хүчдэлийн импульсийн
багтаамжийн эсэргүүцэлтэй байх үед
ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн эгц
босоо байдлыг бууруулж болно.
Бууруулах
зэрэг
нь
тоног
төхөөрөмжийн саатлын зөвшөөрсөн
зэрэг эсвэл хохирол учруулсан хэт
хүчдэлийн
импульсүүдийн
буцах
дундаж хугацаагаар гаргасан дэд
станцаас хэт хүчдэлийн импульс
хүртэлх зай болон шугамын титмийн
хэлбэр дүрсээ алдах коэффициентоор
тодорхойлсон
эхний
эгц
босоо
байдалтай уялдаатай хэт хүчдэлийн
импульсийн
багтаамжийн
эсэргүүцлийн хэмжээнээс хамаарна.
Энгийн тооцоонд, ирэх хүчдэлийн
импульсийн эгц босоо байдал нь
шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн
эсэргүүцлээр
дамжуулан
конденсаторыг цэнэглэхээс хамаарч
болно. Энэ ойлголтыг мөрдвөл
эквивалент багтаамжийн эсэргүүцлийг
ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн эгц
босоо байдалд үндэслэн тооцоолох
боломжтой. Ингэснээр хэт хүчдэлийн
импульсийн эгц босоо байдлын
бууралтын
түвшин
эхний
хэт
хүчдэлийн импульсээс тооцоолсон
эквивалент багтаамжийн эсэргүүцлээс
хамааралтай
шугамын
гаргалгын
багтаамжийн
эсэргүүцлийн
хэмжээнээс шалтгаалж болно.

G.1 General
Presence of surge capacitance at the line
terminal or substation entrance can reduce
the steepness of the incoming surge. The
degree of reduction is dependent on the
size of the surge capacitance relative to the
original steepness defined by the line
corona distortion factor and surge distance
from the substation as derived from adopted
equipment failure rate or mean return time
of damaging surges.

For simple estimation, steepness of the
incoming voltage surge can be related to
charging of capacitor through the line surge
impedance. Following this concept, an
equivalent capacitance can be estimated
based on the original incoming surge
steepness. Then, the level of surge
steepness reduction becomes dependent
on the size of the line terminal capacitance
relative to the equivalent capacitance
evaluated from the original surge.
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G.2 Эгц босоо байдлын бууралтын
коэффициент
Шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн
эсэргүүцлээр
дамжуулан
цэнэглэх үеийн конденсаторын дагуух
хүчдэлийг G.1 томьёогоор олно.

(G.1)
Үүнд:
Z
–
Шугамын
хэт
хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл (бодит
утга, өөрөөр хэлбэл алдагдалгүй утга)
С – Багтаамжийн нийт эсэргүүцэл
Usurge – Сулралт болон титмийн хэлбэр
дүрсээ алдах байдалд үндэслэсэн
ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн
хэмжээ, В,

G.2 Steepness reduction factor
The voltage across a capacitor, when it is
being charged through a line surge
impedance, is given by G.1:

(G.1)
where
Z
Line surge impedance (real value;
i.e.lossless)
C
Total capacitance
Usurge Incoming surge magnitude, in V,
based on attenuation and corona distortion

ТАЙЛБАР: Usurge хүчдэлийн тооцоог Usurge ≈
1,2 x U50 томьёогоор хийх бөгөөд U50 нь
шугамын тусгаарлагын аюултай нэвт цохилт
(CFO) болно.

NOTE An estimate of Usurge is
Usurge ≈ 1,2 x U50, where U50 is the line insulation
critical flashover (CFO) voltage.

Энэ хүчдэлийн эгц босоо байдлыг
(G.2) томьёогоор тооцно.

The steepness of this voltage is:

(G.2)
(G.2)
Зөвхөн титэм нөлөөлсөн эгц босоо For steepness affected by corona alone,
байдлыг дараах томьёогоор бодно.

where
Үүнд:
C0 – Титмээс хамааралтай ирэх хэт C0 equivalent surge capacitance of the
хүчдэлийн импульсийн эквивалент хэт incoming surge related to corona
хүчдэлийн импульсийн багтаамжийн
эсэргүүцэл болно.
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Шугамын гаргалгын багтаамжийн In the case of additional line terminal
нэмэлт эсэргүүцлийн тохиолдолд эгц capacitance, the steepness becomes
босоо байдлыг олох томьёо:

Үүнд:
Cs – шугамын гаргалгын хэт хүчдэлийн
импульсийн
нэмэлт
багтаамжийн
эсэргүүцэл байна.
Энэ үед эгц босоо байдлын харьцааг
(эгц босоо байдлын бууралтын
коэффициент) олох томьёо:

where
Cs additional surge capacitance at line
terminal
The ratio of steepness (steepness reduction
factor) is then given by

t хугацаа 0-тэй тэнцүү орчим байхад For the surge front, near t=0, this simplifies
хэт хүчдэлийн импульсийн фронтын to
хувьд дээрх томьёог хялбарчилна.

(G.3)
Шугамын титэмтэй, дэд станцаас
тоног төхөөрөмжийн саатлын зэргийн
зөвшөөрсөн зайтай холбоотой эхний
ирэх хэт хүчдэлийн S0 импульсийн эгц
босоо байдлыг G.4 томьёогоор олно.

кВ/микро В (G.4)

(G.3)
The steepness of the original incoming
surge S0 associated with line corona and
accepted equipment failure rate distance
from substation is given in formula G.4:

in kV/ μV

(G.4)

Үүнд:
where
А – 6.3.2.7-ийн 3 дугаар хүснэгтээс A
From Table 3 in 6.3.2.7, in kV
авсан, кВ
с – Гэрлийн хурд,
0.3 c
Speed of light = 0,3 km / μs
км/микросекундтэй тэнцүү
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Lsp – Шугам хоорондын зайн урт, км
Lf – Зөвшөөрсөн буцах зэрэгтэй
(эвдрэлийн зэрэг) тэнцүү тасалдлын
зэрэгтэй шугамын хэсэг, км
Шилжсэн зайтай харьцуулсан титмийн
улмаас шугамын хүчдэлийн хэлбэр
алдагдсан нийтлэг байдлуудыг G.1
дүгээр зурагт харуулсан.

Lsp
Line span length in km
Lf
Line section, in km, with outage rate
equal to the adopted return rate (failure
rate)
Figure G.1 shows typical line voltage
distortion due to corona versus distance
travelled.

G.1 дүгээр зураг – Титмийн улмаас ниргэлэг болсон байрлалаас янз бүрийн
зайд (0.0 км) тархах хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэлийн долгионы
хэлбэрүүд
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Figure G.1 – Surge voltage waveforms at various distances from
strike location (0,0 km) due to corona

G.3 Ирэх хэт хүчдэлийн импульсийн
фронттой
нэгдсэн
эквивалент
багтаамжийн эсэргүүцэл
G.3.1 Ерөнхий зүйл
Хэрэв t0 / (Z x C0) томьёонд тогтмол утга
хэрэглэх бол S0 эгц босоо байдал бүхий
эхний ирэх хэт хүчдэлийн импульстэй
нэгдсэн С0 эквивалент багтаамжийн
эсэргүүцлийг t0 хугацааны дараах хоёр
тэнцэтгэлээр тооцоолж болно. Үүнд:
1) Хэрэв t0 / (Z x C0) томьёог 0.5
утгад
тогтмол
гэж
үзвэл:

G.3 Equivalent capacitance associated
with incoming surge fronts

2) мөн Ucap(t0) хүчдэлд хүрэх S0 эгц
босоо байдалтай ирэх хэт
хүчдэлийн импульсээр авсан t0
хугацааг тооцохдоо:

2) but also, t0, the time taken by the
incoming surge with steepness S0
to attain voltage Ucap(t0), is given
by:

G.3.1 General
If t0 / (Z x C0) is taken to be a fixed value,
the equivalent capacitance C0, associated
with the original incoming surge with
steepness S0, can be estimated by
equating two values of t0 as follows:
1) if t0 / (Z x C0) is assumed constant
at 0,5 then:
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эдгээр томьёог хэрэглэнэ.
Дээрх хоёр томьёог t0 хугацаанд Solve for equivalent capacitance C0 by
зориулан тэнцэтгэснээр С0 эквивалент equating the above two formulas for t0:
багтаамжийн эсэргүүцлийг олохдоо:

thereby
томьёог хэрэглэх бөгөөд дараа нь and
эквивалент багтаамжийн эсэргүүцлийг capacitance:
дараах томьёогоор олно. Үүнд:

(G.5)
t0 / (Z x C0) томьёог 0.5 утгаар бодсон
үед
хугацааны эгшинд
шугамын
гаргалгын багтаамжийн Cs эсэргүүцлийг
нэмсний улмаас өөрчлөгдсөн Ss эгц
босоо байдал болон эхний хэт
хүчдэлийн импульсийн S0 эгц босоо
байдалд үндэслэсэн эгц босоо байдлын
fs бууралтын харьцааг тооцоолохдоо
дараах томьёог хэрэглэнэ. Үүнд:

obtain

equivalent

(G.5)
Estimate of the steepness reduction ratio
fs based on the original surge steepness
S0 and the modified steepness Ss due to
addition of line terminal capacitance Cs at
an instant of time when t0 / (Z x C0) fixed at
a value of 0,5:

Тиймээс өөрчлөгдсөн Ss эгц босоо Therefore, modified steepness Ss is
байдал нь G.6 дугаар томьёонд эгц related to fs and S0 as follows in formula
босоо байдлын fs бууралтын харьцаа G.6:
болон S0 эгц босоо байдлаас хамаарна.
Ss = f s x S 0
(G.6)
Ss = fs x S0
(G.6)
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Шугамын гаргалгын эгц босоо байдлын Table G.1 shows the influence of the
бууралтад үр нөлөөтэй хэт хүчдэлийн effective surge capacitance at line terminal
импульсийн багтаамжийн эсэргүүцлийн on the steepness reduction.
нөлөөллийг G.1 дүгээр хүснэгтэд
харуулсан.
G.1 дүгээр хүснэгт - Эгц босоо байдлын fs харьцаа болон
Sn эгц босоо байдалд нөлөөлөх Cs нөлөөлөл
CFO =
1900

Usurge ~ 1.2 x CFO

S0(кВ/Us)=Kc / L

C0 (нано Ф) =
(103 x 1.6 x Ucap)/(ZxS0)

Ss = fs x S0
fs = C0/(C0+Cs)

Uclass
500

Usurge
[кВ]
2 280

Z
нийтлэг
320

Кс
(кВ –
км/ Us)
1 700

500

2 280

320

1 700

CFO =
1200

Usurge ~ 1.2 x CFO

D
[км]
0.50

S0
[кВ/Us]
3 400

C0
[нано Ф]
3.4

1.00

1 700

6.7

S0(кВ/Us)=Kc / L

Сs
[нано Ф]
0.0
1.0
2.0
3.0
0.0
1.0
2.0
3.0

fs(Sn / S0)
1.00
0.77
0.63
0.53
1.00
0.87
0.77
0.69

C0 (нано Ф) =
(103 x 1.6 x Ucap)/(ZxS0)

Sc
[кВ/Us]
3 400
2 619
2 130
1 794
1 700
1 479
1 309
1 175

Ss = fs x S0
fs = C0/(C0+Cs)

245

Usurge
[кВ]
1 440

Z
нийтлэг
450

Кс
(кВ –
км/ Us)
1 000

245

1 440

450

1 000

Uclass

D
[км]
0.5

S0
[кВ/Us]
2 000

C0
[нано Ф]
2.6

1.0

1 000

5.1

Сs
[нано Ф]
0.0
1.0
2.0
3.0
0.0
1.0
2.0
3.0

fs(Sn / S0)
1.00
0.72
0.56
0.48
1.00
0.84
0.72
0.63

Sc
[кВ/Us]
2 000
1 438
1 123
921
1 000
837
719
631

Table G.1 – Cs impact on steepness ratio fs and steepness Sn
CFO =
1900

Usurge ~ 1.2 x CFO

S0(kV/Us)=Kc / L

C0 (nF) =
(103 x 1.6 x Ucap)/(ZxS0)

Ss = fs x S0
fs = C0/(C0+Cs)

Uclass

Usurge
[kV]

Z
typical

Кс
(kV –
km/ Us)

D
[km]

S0
[kV/Us]

C0
[nF]

Сs
[nF]

fs(Sn / S0)

Sc
[кВ/Us]
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500

2 280

320

1 700

0.50

3 400

3.4

500

2 280

320

1 700

1.00

1 700

6.7

CFO =
1200

Usurge ~ 1.2 x CFO

S0(kV/Us)=Kc / L

0.0
1.0
2.0
3.0
0.0
1.0
2.0
3.0

C0 (nF) =
(103 x 1.6 x Ucap)/(ZxS0)

1.00
0.77
0.63
0.53
1.00
0.87
0.77
0.69

3 400
2 619
2 130
1 794
1 700
1 479
1 309
1 175

Ss = fs x S0
fs = C0/(C0+Cs)

245

Usurge
[kV]
1 440

Z
typical
450

Кс
(kV –
km/ Us)
1 000

245

1 440

450

1 000

Uclass

D
[km]
0.5

S0
[kV/Us]
1 000

C0
[nF]
2.6

1.0

1 000

5.1

Сs
[nF]
0.0
1.0
2.0
3.0
0.0
1.0
2.0
3.0

fs(Sn / S0)
1.00
0.72
0.56
0.48
1.00
0.84
0.72
0.63

Sc
[кВ/Us]
2 000
1 438
1 123
921
1 000
837
719
631

G.3.2 550 кВ болон 245 кВ хэлхээний G.3.2 Examples of incoming surge
нийтлэг параметрүүдийг ашигласан, steepness change, fs, using typical
ирэх хэт хүчдэлийн fs импульсийн 550kV & 245kV circuit parameters
өөрчлөлтийн жишээ

с – 0.3 км/микросекунд,
L (км) нь дэд станцаас ниргэлэг
хүртэлх зайг тэмдэглэсэн үед

байна.
Тиймээс

When

с – 0,3 km/μs;
L (km)= strike distance from substation
Therefore
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болно.
G.3.3
Эгц
босоо
байдлын
fs
бууралттай нийцлийн тэсвэрлэх Ucw
хүчдэлийн өөрчлөлт:
G.2 дугаар хүснэгтэд хэт хүчдэлийн янз
бүрийн S0 импульсийн эгц босоо байдал
болон эгц босоо байдлын fs бууралтын
хувьд Ucw хүчдэл хэрхэн өөрчлөгдөхийг
харуулав.

G.3.3 Change in coordination withstand
voltage, Ucw, with steepness reduction,
fs:
Table G.2 shows how Ucw changes for
different surge steepness S0 and
steepness reduction fs.

G.2 дугаар хүснэгт - Нийцлийн тэсвэрлэх Ucw хүчдэлийн өөрчлөлт
N = 1 Usa = 192 Upl = 450
A (кВ)
7 000
7 000
7 000
7 000

Lsp +Lf (км)
0.3
0.3
0.6
0.6

Lt (км)
0.02
0.02
0.02
0.02

Upl (кВ)
450
450
450
450

S0 (кВ/Us)
3 500
3 500
1 750
1 750

fs
1
0.5
1
0.5

Ucw (кВ)
912
683
683
567

Table G.2 – Change in coordination withstand voltage, Ucw
N = 1 Usa = 192 Upl = 450
A (kV)
7 000
7 000
7 000
7 000

Lsp +Lf (km)
0.3
0.3
0.6
0.6

Lt (km)
0.02
0.02
0.02
0.02

Upl (kV)
450
450
450
450

G.4 Шугамын залгаатай гаргалга
дээрх
эгц
босоо
байдлын
өөрчлөлтийн
харьцуулалтад
зориулсан
Цахилгаан
соронзон
шилжилтийн процессын программ
(ЦСШП)
болон
конденсаторыг
цэнэглэх загвар
Загваруудын хоёр тохиолдлыг G.2
болон G.3 дугаар зурагт харуулсан.

S0 (kV/ Us)
3 500
3 500
1 750
1 750

fs
1
0.5
1
0.5

Ucw (kV)
912
683
683
567

G.4 EMTP & capacitor charging models
for steepness change comparisons at
line open terminal

Two cases are shown in Figure G.2 and
G.3.
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G.2 дугаар зураг - 1 дүгээр тохиолдол: Цахилгаан соронзон шилжилтийн
процессын программын загвар: Твениний эквивалент үүсгүүр, шугам (Z, c),
дэд станцын шин (Z, c) болон дээд хязгаар (CS)
Жишээ нь: Usurge = 1 000 кВ, Zc =450 Ом, S0=2 000 кВ/микросекунд
С0 (титэмтэй адил) = 1.6 x Usurge / (Z x S0) = 1.78 нано Ф, Сtx = 0.1 нано Ф
С0 = 1.78 нано Ф, Cs (нэмэлт) = 1.78 нано Ф, Cнийт = 3.76 нано Ф
ТАЙЛБАР: Энэ зурагт хүчдэлийг заах U тэмдэглэгээний оронд V тэмдэглэгээг ашигласан.

Figure G.2 – Case 1: EMTP Model: Thevenin equivalent source, line (Z,c) &
substation bus (Z,c) & Cap (Cs)
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Example: Usurge = 1 000 kV, Zc =450 Ω, S0=2 000 kV/μs
С0 (corona equivalent) = 1.6 x Usurge / (Z x S0) = 1.78 nF, Сtx = 0.1 nF
С0 = 1.78 nF, Cs (in addition) = 1.78 nF, Ctotal = nF
NOTE In the above figure, V is used for the voltage instead of U.

G.3 дугаар зураг – 2 дугаар тохиолдол: Шугамын Z эсэргүүцлээр дамжих
конденсаторын хүчдэлийн цэнэг: u(t)=2 x Usurge x (1-exp[-t/(ZxC])

-Хэт хүчдэлийн импульс S0 (Сs багтаамжийн эсэргүүцэлгүй): Хэт хүчдэлийн импульс Uдээд хязгаарын =
1000 кВ, S0 = 2000 кВ/микросекунд,

-Хэт хүчдэлийн S0 + Cs (Cs багтаамжийн эсэргүүцэлтэй): Хэт хүчдэлийн импульс Uдээд хязгаарын = 1000
к В, S0 = 000 кВ/микросекунд болон Сs = C0 = 1.8 нано Ф,
-Дээд хязгаарын С0: Конденсаторын С0= 1.8 наноФ, Z=450 Ом эсэргүүцлээр дамжин цэнэглэгдсэн Сs
= C0,
- Дээд хязгаарын С0 + Cs: Конденсаторын С0= 1.8 наноФ, Z=450 Ом эсэргүүцлээр дамжин
цэнэглэгдсэн Сs = C0,
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Figure G.3 – Case 2: Capacitor Voltage charge via line Z:
u(t) = 2xUsurge x (1-exp [-t/(ZxC])
-Surge S0 (no Cs): Surge with Ucap = 1 000 kV, S0= 2 000 kV/μs
-Surge S0 + Cs (with Cs): Surge with Ucap = 1 000 kV, S0= 2 000 kV/μs and Cs = C0 = 1,8 nF,
-Cap C0: Capacitor C0 = 1,8 nF charged through Z = 450Ω
-Cap C0 + Cs: Capacitors C0 = 1,8 nF and Cs = C0 charged through Z = 450Ω

G.5 Ердийн эгц босоо байдал (S0 =
1000 кВ/микросекунд), С0 болон Cs
багтаамжийн эсэргүүцэлтэй
өөрчлөлтийн харьцуулалт
G.4 дүгээр зурагт илүү тэсвэртэй эгц
босоо байдлын жишээнд зориулан
ашигласан
Цахилгаан
соронзон
шилжилтийн процессын программын
загварыг харуулсан. Харин G.5 болон
G.6 дугаар зурагт загварчилсан хэт
хүчдэлийн
импульсийн
дүн
шинжилгээний үр дүнгүүдийг үзүүлсэн.

G.5 Typical steepness (S0 = 1000
kV/μs), change comparisons with C0 &
Cs
Figure G.4 shows the EMTP model used
for a faster steepness example, while
Figure G.5 and G.6 show the results of the
simulated surge analysis.
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G.4 дүгээр зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын
программын загвар
Цэнэг шавхагчаас трансформатор хүртэлх зай 20 м, цэнэг шавхагчаас шугамын шин хүртэлх зай 150
м
1 дүгээрт: S0 = 1000 кВ/микросекунд, Uхэт хүчдэлийн импульсийн = 1000 кВ, Z = 450 Ом, С0 = 1.6 x Uдээд хязгаарын
/ (Z x S) = 3.6 нано Ф
2 дугаарт: S = S0/2 = 500 кВ/ микросекунд, Uхэт хүчдэлийн импульсийн = 1000 кВ
3 дугаарт: S0 = 1000 кВ/ микросекунд болон нэмэлт Cs = C0 = 3.6 нано Ф шугамын гаргалга дээр
ТАЙЛБАР: Энэ зурагт хүчдэлийг заах U тэмдэглэгээний оронд V тэмдэглэгээг ашигласан.

Figure G.4 – EMTP model

Distances; Surge arrester – Transformer = 20 m, Surge arrester – Line bus = 150 m
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1st: S0 = 1 000 kV/μs, Usurge = 1 000 kV, Z = 450 Ω, C0 = 1,6 x Ucap/(Z x S) = 3,6 nF
2nd: S = S0/2 = 500 kV/ μs, Usurge = 1 000 k V,
3rd; S0 = 1 000 kV/μs and additional Cs = C0 = 3,6 nF at line terminal
NOTE In the above figure V is used for the voltage instead of U.

G.5 дугаар зураг - Шугам-дэд станцын шинийн уулзвар дээр
загварчилсан хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл
Цэнэг шавхагчаас шугамын дэд станцын шинийн уулзвар хүртэлх зай 150 м,
1 дүгээр график: S0 = 1000 кВ/ микросекунд
2 дугаар график: S0/2 = 0.5 x S0 = 500 кВ/ микросекунд
3 дугаар график: S0 + Cs = S0 + Cs (3.6 нано Ф)

Figure G.5 – Simulated surge voltage at the line-substation bus interface
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Distance: Surge arrester – Line substation bus interface = 150 m
Graph 1: S0 = 1 000 kV/μs
Graph 2: S0/2 = 0,5 x S0 = 500 kV/μs
Graph 3: S0 + Cs = S0 + Cs (3,6 nF)

G.6 дугаар зураг – Трансформаторт загварчилсан
хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл
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Цэнэг шавхагчаас трансформатор хүртэлх зай 20 м,
1 дүгээр график: S0 = 1000 кВ/ микросекунд
2 дугаар график: S = S0/2 = 0.5 x S0 = 500 кВ/ микросекунд
3 дугаар график: S0 Cs = S0 + Cs (3.6 нано Ф)

Figure G.6 – Simulated Surge Voltages at the Transformer

Distance: Surge arrester – Transformer = 20 m
Graph 1: S0 = 1 000 kV/μs
Graph 2: S = S0/2 = 0,5 x S0 = 500 kV/μs
Graph 3: S0 Cs = S0 + Cs = S0 + Cs (3,6 nF)

G.6 Илүү тэсвэртэй эгц босоо
байдал (2000 кВ/микросекунд),
С0 болон Cs багтаамжийн
эсэргүүцэлтэй өөрчлөлтийн
харьцуулалт
G.7 дугаар зурагт илүү тэсвэртэй эгц
босоо байдлын жишээнд зориулан
ашигласан
Цахилгаан
соронзон

G.6 Faster steepness (2000 kV/μs),
change comparisons with C0 & Cs

Figure G.7 shows the EMTP model used
for a faster steepness example, while
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шилжилтийн процессын программын Figure G.8 and Figure G.9 show the
загварыг харуулсан. Харин G.8 болон results of the simulated surge analysis.
G.9 дүгээр зурагт загварчилсан хэт
хүчдэлийн
импульсийн
дүн
шинжилгээний үр дүнгүүдийг үзүүлсэн.
G.7 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын
программын загвар
Цэнэг шавхагчаас трансформатор хүртэлх зай 20 м, Цэнэг шавхагчаас шугамын шин хүртэлх зай 150
м
1 дүгээрт: S0 = 2000 кВ/микросекунд, Uхэт хүчдэлийн импульсийн = 000 кВ, Z = 450 Ом, С0 = 1.6 x Uдээд хязгаарын
/ (Z x S) = 1.8 нано Ф, Ctx = 1 нано Ф
2 дугаарт: S = S0/2 = 1000 кВ/ микросекунд, Uхэт хүчдэлийн импульсийн = 1000 кВ
3 дугаарт: S0 = 2000 кВ/ микросекунд болон нэмэлт Cs = C0 = 1.8 нано Ф шугамын гаргалга дээр

Figure G.7 – EMTP model
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Distances; Surge arrester – Transformer = 20 m, Surge arrester – Line bus = 150 m
1st: S0 = 2 000 kV/μs, Usurge = 1 000 kV, Z = 450 Ω, C0 = 1,6 x Ucap/(Z x S) = 1,8 nF, Ctx = 1 nF
2nd: S = S0/2 = 1 000 kV/ μs, Usurge = 1 000 k V,
3rd; S0 = 2 000 kV/μs and additional Cs = C0 = 1,8 nF at line terminal

G.8 дугаар зураг - Шугам-дэд станцын шинийн уулзвар дээр
загварчилсан хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл
Цэнэг шавхагчаас шугамын дэд станцын шинийн уулзвар хүртэлх зай 150 м,
1 дүгээр график: S0 = 2000 кВ/ микросекунд
2 дугаар график: S = S0/2 = 0.5 x S0 = 1000 кВ/ микросекунд
3 дугаар график: S0 Cs = S0 + Cs (1.8 нано Ф)
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Figure G.8 – Simulated surge voltages at the line-substation bus interface

Distance: Surge arrester – Line substation bus interface = 150 m
Graph 1: S0 = 2 000 kV/μs
Graph 2: S = S0/2 = 0,5 x S0 = 1 000 kV/μs
Graph 3: S0 Cs = S0 + Cs = S0 + Cs (1,8 nF)

G.9 дүгээр зураг – Трансформаторт загварчилсан
хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэл
Цэнэг шавхагчаас трансформатор хүртэлх зай 20 м,
1 дүгээр график: S0 = 2000 кВ/ микросекунд
2 дугаар график: S = S0/2 = 0.5 x S0 = 1000 кВ/ микросекунд
3 дугаар график: S0 Cs = S0 + Cs (1.8 нано Ф)
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Figure G.9 – Simulated surge voltages at the transformer
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Distance: Surge arrester – Transformer = 20 m
Graph 1: S0 = 1 000 kV/μs
Graph 2: S = S0/2 = 0,5 x S0 = 500 kV/μs
Graph 3: S0 Cs = S0 + Cs = S0 + Cs (3,6 nF)

H хавсралт
(мэдээллийн)
Энергийн давтагдах нэг удаагийн
тохиолдолд зориулсан цэнэгийн
давтагдах шилжилтийн зэрэглэл
болон үйл ажиллагааны даалгаврын
туршилтад зориулсан дулааны
энергийн зэрэглэлд суурилсан өнөө
үеийн системийн ангиллыг шугамын
цахилалтын ангид суурилсан өмнөх
үеийн системийн ангилалтай
харьцуулах
H.1 Ерөнхий зүйл
Цэнэг шавхагчийн энерги хадгалах
чадварыг харуулах “Урт хугацааны
гүйдлийн
импульсийг
тэсвэрлэх
туршилтууд” болон “Таслах, залгах
импульсийн
үйл
ажиллагааны
даалгаврын туршилтууд”-ыг IEC 600994:2009 стандартын дагуу гүйцэтгэсэн
байх шаардлагатай. “Урт хугацааны
гүйдлийн
импульсийг
тэсвэрлэх
туршилт”-ыг металлын исэлт ганц
резисторуудад хийхийг шаарддаг тул
хамааралтай туршилтад МИ нэг
резисторыг
туршина.
Шугамын
цахилалтын тусгай ангид тохирох
энерги сарнилтын дараа дулаан
сэргэхийг шалгахын тулд “Таслах,
залгах импульсийн үйл ажиллагааны
даалгаврын туршилт”-ыг иж бүрэн цэнэг
шавхагчийн цахилгаан, дулааны шинж
чанарыг төлөөлөх тэнцүү хуваарилсан

Annex H
(informative)
Comparison of the former energy
classification system based on line
discharge classes and the present
classification system based on
thermal energy ratings for operating
duty tests and repetitive charge
transfer ratings for repetitive single
event energies

H.1 General
To demonstrate energy handling capability
of surge arresters “Long duration current
impulse withstand tests” and “Switching
impulse operating duty tests” had to be
carried out according to IEC 600994:2009. The “Long duration current
impulse withstand test” had to be
performed on single metal oxide resistors
and, therefore, was a MO resistor related
test. The “Switching impulse operating
duty test” had to be performed on prorated
sections - representing electrical and
thermal behaviour of the complete arrester
- in order to verify thermal recovery after
energy dissipation according to the
particular line discharge class. It was,
therefore, related to the MO resistor
characteristic and the overall design of the
complete arrester.
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хэсгүүдэд хийх хэрэгтэй. Тиймээс энэ
туршилт МИ резисторын тодорхойломж
болон иж бүрэн цэнэг шавхагчийн нийт
загварт хамаарна.
Хэвийн
хүчдэлд
таслах,
залгах
импульсийн ялгаврын хүчдэлийн өгсөн
харьцаатай
цэнэг
шавхагчдын
цахилалтын ангийг нэмэгдүүлснээр
ихэссэн энергийг гарган авах зорилгоор
шугамын цахилалтын өмнөх үеийн
туршилтад зориулсан параметрүүдийг
тодорхойлсон
байдаг.
Гэхдээ
туршилтын явцад туршилтын загварт
тархсан энерги нь туршсан МИ
резисторуудын
бодит
ялгаврын
хүчдэлээс, ялангуяа H.1 дүгээр зурагт
харуулсан шиг шугамын цахилалтын 35 хүртэл илүү дээд ангиас ихээхэн
шалтгаалдаг
байсан.
Тиймээс
цахилалтын энергийг тооцоолоход
тодорхойлсон хамгийн их хүчдэл чухал
биш, харин цэнэг шавхагчийн ялгаврын
хамгийн бага хүчдэл чухал байсан.
Хамгаалалтын түвшнийг нэмэгдүүлэх,
жишээ нь, илүү олон МИ резисторыг
цуваа холбон нэмснээр цахилалтын
туршилтын энергийг бууруулж болох
бөгөөд ийм хэв маягийн резисторуудад
шугамын цахилалтын илүү дээд ангийг
шаардаж
болно.
Хэрэв
бодит
туршилтын энергийг нийтлээгүй бол
цэнэг шавхагчийн энерги хадгалах
бодит чадварыг шугамын зөвхөн
цахилалтын зэрэглэлтэй харьцуулахад
хэцүү байдаг.
Энэ
хэлэлцүүлэгт
хамааралтай
мэдээллээр хангах IEC 60099-4:2009
стандартын 4, 5 дугаар хүснэгт болон

The parameters for the former line
discharge test had been specified with the
intention to obtain increasing energies with
increasing discharge class for arresters
having a given ratio of switching impulse
residual voltage to rated voltage.
However, the energy dissipated in the test
samples during test was strongly
dependent on the actual residual voltage
of the tested MO resistors and in particular
for the higher line discharge classes 3 to 5
as shown by Figure H.1. For estimating the
discharge energy thus the minimum
residual voltage of the arrester was
important and not the maximum specified.
By increasing the protection level of an
arrester by e.g. adding more MO resistors
in series the discharge test energy could
be decreased and a higher line discharge
class could be claimed for the same type
of resistors. It was thus difficult to compare
actual energy handling capability of an
arrester by only the line discharge rating if
the actual test energy was not also
published.

For reference, Table 4, Table 5 and Figure
E.1 from IEC 60099-4:2009, which provide
relevant information for this discussion,
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Е.1 дүгээр зургийг лавлагаанд зориулан are reproduced here as Table H.1, Table
H.1, H.2 дугаар хүснэгт болон H.1 дүгээр H.2 and Figure H.1, respectively.
зураг болгон дахин оруулсан.
H.1 дүгээр хүснэгт - Таслах, залгах импульсийн ялгаврын хүчдэлийн
туршилтад зориулсан оргил гүйдлийн утгууд
Цэнэг шавхагчийн ангилал

Оргил гүйдлүүд, А

20 000 А, шугамын цахилалтын 4 болон 5 дугаар анги

500 болон 2 000

10 000 А, шугамын цахилалтын 3 дугаар анги

250 болон 1 000

10 000 А, шугамын цахилалтын 1 болон 2 дугаар анги

125 болон 500

Table H.1 – Peak currents for switching impulse residual voltage test
Arrester classification

Peak currents
A

20 000 A, line discharge Classes 4 and 5
10 000 A, line discharge Class 3
10 000 A, line discharge Classes 1 and 2

500 and 2 000
250 and 1 000
125 and 500

H.2 дугаар хүснэгт – 20 000 А болон 10 000 А-ийн цэнэг шавхагчид хийх
шугамын цахилалтын туршилтад зориулсан параметрүүд
Цэнэг
шавхагчийн
ангилал

Шугамын
цахилалтын
анги

Шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл, Z
Ом

Гүйдлийн оргил
үеийн үргэлжлэх
бодит хугацаа, Т
микросекунд

Цэнэглэх
хүчдэл, U
тогтмол
гүйдлийн кВ

10 000 А
10 000 А
10 000 А
20 000 А
20 000 А

1
2
3
4
5

4.9 Ur
2.4 Ur
1.3 Ur
0.8 Ur
0.5 Ur

2 000
2 000
2 400
2 800
3 200

3.2 Ur
3.2 Ur
2.8 Ur
2.6 Ur
2.4 Ur

Ur – дундаж квадрат утгаар кВ-оор өгсөн туршилтын загварын хэвийн хүчдэл
ТАЙЛБАР: 1-5 дугаар анги нь цахилалтын нэмэгдэх шаардлагад нийцнэ. Системийн шаардлагад
суурилсан цахилалтын тохиромжтой ангийг сонгох талаар Е хавсралтад тайлбарласан.

Table H.2 – Parameters for the line discharge
test on 20 000 A and 10 000 A arresters
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Arrester
classification

Line discharge
class

Surge impedance
of the line Z
Ω

Virtual duration of
peak T
μs

Charging volage
U
kV DC

10 000 A
10 000 A
10 000 A
20 000 A
20 000 A

1
2
3
4
5

4,9 Ur
2,4 Ur
1,3 Ur
0,8 Ur
0,5 Ur

2 000
2 000
2 400
2 800
3 200

3,2 Ur
3,2 Ur
2,8 Ur
2,6 Ur
2,4 Ur

Ur is the rated voltage of the test sample in kilovolts r.m.s.
NOTE Classes 1 to 5 correspond to increasing discharge requirements. The selection of the
appropriate discharge class is based on system requirements and is dealt with in Annex E.

H.1 дүгээр зураг – Таслах, залгах импульсийн ялгаврын хүчдэл (Ua) цэнэг
шавхагчийн хэвийн Ur хүчдэлийн дундаж квадрат утгад харьцах харьцаанаас
хамааралтай, хэвийн кВ тутамд кЖ-аар хэмжигдэх онцлог шинжтэй энерги
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Figure H.1 – Specific energy in kJ per kV rating dependant on the ratio of
switching impulse residual voltage (Ua) to the r.m.s.
value of the rated voltage Ur of the arrester

H.1
дүгээр
зурагт
харуулсан The curves of Figure H.1 are derived from
муруйнуудыг (H.1)-р томьёогоор гарган the formula
авсан.

(H.1)

(H.1)

Where
Үүнд:
is the rated voltage (r.m.s. value);
Ur – хэвийн хүчдэл (дундаж квадрат Ur
утга),
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UL – генераторыг цэнэглэх хүчдэл,

UL
is the charging voltage of the
generator;
хуваасан W'
is the specific energy equal to the
шинжтэй energy divided by the
rated voltage;

W' – хэвийн хүчдэлээр
энергитэй тэнцүү онцлог
энерги,
Ures – таслах, залгах импульсийн
гүйдлийн ялгаврын хүчдэл (H.1 дүгээр
хүснэгтийг үзнэ үү),
Z – шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл,
T – гүйдлийн оргил үеийн бодит
үргэлжлэх хугацаа болно.
Өнөө
үеийн
системд
шугамын
цахилалтын ангиудыг МИ резисторын
давтагдах нэг удаагийн тохиолдлын
энерги хадгалах туршилтын цэнэгийн
зэрэглэл болон энерги сарнилтын
дараа цэнэг шавхагчийн дулаан сэргэх
туршилтын
энергийн
зэрэглэлээр
сольсон.
Энэ
хавсралтад
дараах
тэмдэглэгээнүүдийг
ерөнхийдөө
хэрэглэсэн. Үүнд:
Ur – хэвийн хүчдэл,
LDC – шугамын цахилалтын анги
Upl – аянгын импульсээс хамгаалах
түвшин
W – энергийг Ures (UL - Ures) x 1/Z x T
томьёогоор
олно
(туршилтын
шаардагдах хамгийн бага энерги)
Uresmax (I) – H.1 дүгээр хүснэгтийн дагуух
таслах, залгах импульсийн өгсөн
гүйдлийн хамгийн их ялгаврын хүчдэл,
Uresmin (I) - H.1 дүгээр хүснэгтийн дагуух
таслах, залгах импульсийн өгсөн
гүйдлийн хамгийн бага ялгаврын
хүчдэл,

Ures is the residual voltage at switching
impulse current
(see Table H.1);
Z

is the surge impedance of the line;

T
is the virtual duration of the current
peak.
In the present system, the line discharge
classes are replaced by charge ratings to
test the repetitive single event energy
handling of a MO resistor and by energy
ratings to test the thermal recovery of an
arrester after energy dissipation.

In general, the following designations are
used in this Annex:
Ur
rated voltage
LDC line discharge class
UpI
lightning
impulse
protection
level
W
energy = Ures (UL - Ures) x 1/Z x T
(required minimum test energy)
Uresmax (I)
maximum residual voltage at
a given switching impulse current as per
Table H.1
Uresmin (I)
minimum residual voltage at
a given switching impulse current I as per
Table H.1
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UL; Z; T - H.2 дугаар хүснэгтийн дагуух UL; Z; T test parameters according to
туршилтын параметрүүд болно.
Table H.2
H.3 дугаар хүснэгт нь системийн Table H.3 provides a comparison of the
нийтлэг хэлбэрүүдэд зориулсан өмнөх former (IEC 60099-4:2009) and the
(IEC 60099-4:2009) болон одоогийн (IEC present (IEC 60099-4:2014) systems for
60099-4:2014)
системүүдийн typical system configurations.
харьцуулалтыг харуулна.
H.3 дугаар хүснэгт – IEC 60099-4:2009 болон IEC 60099-4:2014 стандартын
дагуух системийн ангиллыг харьцуулах нь
Өмнөх
үеийн
шугамын
цахилалтын
анги

Туршилтын
шаардагдах
хамгийн бага
энергиа

кЖ/кВ

А
хавсралтын
дагуух
дулааны
энергийн
нийцэх
зэрэглэл
Wth
кЖ/кВ

Өмнөх үеийн
шугамын
цахилалтын
туршилтаарb
тооцоолсон
гүйдэл

А

Шаардагдах
хамгийн бага
энергийг олох
өмнөх үеийн
шугамын
цахилалтын ангид
зориулсантай адил
гүйдэл, үргэлжлэх
хугацаатай
тооцоолсон цэнэг
Кл

А хавсралтын
дагуух
цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн
нийцэх
зэрэглэл

Цэнэгийн
давтагдах
шилжилтийн
туршилтын
утга

Qrs
Кл

(= 1.1 x Qrs)

1
1.0
2
277
0.56
0.5
0.55
2
2.1
4
538
1.10
1
1.10
3
3.3
7
721
1.78
1.6
1.76
4
5.0
10
962
2.75
2.4
2.64
5
6.9
14
1118
3.75
3.6
3.96
а Тэмдэглэгээтэй энергийг U
resmin (Imin) = 1.8 x Ur (L.1 дүгээр зургийг үзнэ үү) томьёогоор тооцоолсон.
b Тэмдэглэгээтэй гүйдлийг шугамын цахилалтын параметрүүд, мөн b) болон с) дээр заасан томьёогоор
тооцоолсон.

Table H.3 – Comparison of the classification system
according to IEC 60099-4:2009 and IEC 60099-4:2014
Former
LDC

1
2
3

Required
minimum
test
energya

Corresponding
thermal energy
rating as per
Annex A

kJ/kV

Wth
kJ/kV

1,0
2,1
3,3

2
4
7

Estimated
current at
former LD
testb

277
538
721

Charge calculated
with the same
current and duration
as for former LDC to
give the required
minimum energy
C

Corresponding
repetitive charge
transfer rating as
per Annex A

0,56
1,10
1,78

0,5
1
1,6

Qrs
C

Repetitive
charge
transfer
test value
(=1,1 x
Qrs)
C
0,55
1,10
1,76
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4
5,0
10
962
5
6,9
14
1118
a Calculated with Uresmin (Imin) = 1,8 x Ur (see Figure L.1)
b Estimated from LD parameters and b) and c) above.

Шугамын цахилалтын янз бүрийн
ангийн цахилалтын энергийг дараах
таамаглалуудаар тодорхойлсон. Үүнд:
a) H.1 дүгээр хүснэгтийн хамгийн их
гүйдлүүдэд
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн импульсийн хамгаалалтын
хамгийн их түвшин Uresmax (Imax) = 2,0 x Ur
b) H.1 дүгээр хүснэгтийн хамгийн их
гүйдлүүдэд
таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийн импульсийн хамгаалалтын
хамгийн бага түвшин
Uresmin (Imax) = 1,9 x Ur
c) H.1 дүгээр хүснэгтийн хамгийн бага
гүйдлүүдийн хамгийн бага ялгаврын
хүчдэл Uresmin (Imin) = 1,8 x Ur.
Хүлээн зөвшөөрөх боломжтой хамгийн
их
ялгаврын
хүчдэлтэй
МИ
резисторуудыг загвараар туршсан байх
шаардлагатай. Энэ нь сонгосон хэвийн
цэнэгийг дахиад бууруулж болно.
H.2 Жишээ
Доорх
жишээнүүдийн
нэгдүгээр
жишээнд шугамын цахилалтын 2 дугаар
ангийн цэнэг шавхагчийн гүйдэл, энерги
болон цэнэгийн тооцооны дэлгэрэнгүй
үе шатуудыг харуулсан. Дараагийн
жишээнүүдэд шугамын цахилалтын 3, 4
болон
5
дугаар
ангийн
цэнэг
шавхагчдын тооцоог оруулсан. Эдгээр
жишээг нэгдүгээр жишээтэй адил арга
замаар бодсон ч үе шатуудын
дэлгэрэнгүй байдлыг хассан болно.
Хамгаалалтын
түвшнийг
хэвийн

2,75
3,75

2,4
3,6

2,64
3,96

The discharge energies in the different line
discharge classes are given under the
following assumptions:
a) Maximum switching surge protection
level Uresmax (Imax) = 2,0 x Ur at maximum
currents in Table H.1.
b) Minimum switching surge protection
level Uresmin (Imax) = 1,9 x Ur at maximum
currents in Table H.1.

c) Minimum residual voltage Uresmin (Imin) =
1,8 x Ur at minimum currents in Table H.1.
MO resistors with the highest acceptable
residual voltage in the design shall be
tested. This may reduce the selected rated
charge additionally.
H.2 Examples
The first of the following examples
provides detailed steps in the calculation
of current, energy and charge for an
arrester with line discharge class 2.
Subsequent examples are given for
arresters with line discharge classes 3, 4
and 5. In these subsequent examples, the
same approach as for the first example is
used, but the details of the steps have
been omitted. Arresters with different
ratios of protective level to rated voltage
are given to illustrate the impact of arrester
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хүчдэлд харьцуулсан харьцаатай янз
бүрийн
цэнэг
шавхагчаар
цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшин нь
гүйдэл, энерги болон цэнэгт нөлөөлөх
нөлөөг
тодорхойлсон.
Ялангуяа
шугамын цахилалтын 3 дугаар ангид
зориулсан хоёр өөр тохиолдол ба 5
дугаар ангид зориулсан хоёр өөр
тохиолдлыг тодорхойлсон.
Нарийвчилсан үе шаттай 1 дүгээр
жишээ
Шугамын цахилалтын 2 дугаар ангид
зориулсан энэ жишээнд H.2 дугаар
хүснэгт, мөн таслах, залгах импульсийн
хамгийн их болон бага гүйдлийг бичсэн
H.1
дүгээр
хүснэгтэд
суурилсан
шугамын цахилалтын параметрүүдийг
хэрэглэсэн.
Ur=120кВ (Us хүчдэл нь 145кВ-той
тэнцүү системийн хүчдэлд зориулсан)
Шугамын цахилалтын 2 дугаар анги
T = 2 000 микросекунд
L = T/2 x 3 x 108 м/с = 300 км (нийцэх
шугамын урт)
Z = 2,4 x Ur = 2,4Ом/кВ x 120кВ=288 Ом
In = 10кА
Upl = 310 кВ
Urp = 3,2 x Ur = 3,2 x 120кВ = 384 кВ (Us
хүчдэлийн 2.6 нэгж тутамд нийцэх)
Uresmax (500 A) = 240 кВ (2,00 x Ur)
Uresmin (500 A) = 228 кВ (1,90 x Ur)
Uresmin (125 A) = 216 кВ (1,80 x Ur)
• Шугамын цахилалтын туршид
цэнэг шавхагчийн Ia гүйдэл
ачааллын шугамын UL хүчдэл
болон Imin ба Imax гүйдлүүдийн
хооронд шулуутгасан таслах,
залгах
Ups
хэт
хүчдэлийн

protective level on current, energy and
charge. In particular, two different cases
are given for line discharge class 3 and
two different cases are given for line
discharge class 5.

Example 1 with detailed steps
This example, for line discharge class 2,
uses line discharge parameters based on
Table H.2 and minimum and maximum
switching impulse currents given in Table
H.1.

Ur=120kV (for system voltage, Us=145kV)
LDC = 2
T
= 2 000 μs
L
= T/2 x 3 x 108 m/s = 300 km
(corresponding line length)
Z
= 2,4 x Ur = 2,4Ω/kV x 120kV=288Ω
In
= 10kA
Upl = 310 kV
Urp = 3,2 x Ur = 3,2 x 120kV = 384 kV
(corresponding to 2,6 pu of Us)
Uresmax (500 A) = 240 kV (2,00 x Ur)
Uresmin (500 A) = 228 kV (1,90 x Ur)
Uresmin (125 A) = 216 kV (1,80 x Ur)
• The arrester current, Ia, during the
line discharge corresponds to the
intersection of the load line voltage,
UL, and the surge arrester
characteristic for switching surges,
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импульст
зориулсан
цэнэг
Ups, linearized between Imin and
шавхагчийн
тодорхойломжийн
Imax.
огтлолцолд нийцнэ.
Ачааллын шугамын хүчдэл: UL = Load line voltage: UL = Urp – Z x I
Urp – Z x I
Imin ба Imax гүйдлүүдийн хооронд
Surge
arrester
characteristic
шулуутгасан цэнэг шавхагчийн
linearized between Imin and Imax
тодорхойломж Ups = Uresmin(125A) +
Ups = Uresmin(125A) + (I - Imin) x
(I - Imin) x (Uresmin (500A) –
(Uresmin (500A) – Uresmin(125A)) / (Imax Uresmin(125A)) / (Imax -Imin)
Imin)
UL = Ups үеийн цэнэг шавхагчийн
Defining the arrester current, la,
гүйдлийг la тодорхойлж, энэ
when UL = Ups and solving for this
гүйдэлд зориулсан тооцоог бид
current, we obtain:
хийхдээ:
Ia = [Urp _ Uresmin(125 A) + Imin x
Ia = [Urp _ Uresmin(125 A) + Imin x
(Uresmin(500 A) - Uresmin (125 A)) / (Imax (Uresmin(500 A) - Uresmin (125 A)) / (Imax —
Imin)] / [(Uresmin(500 A) Uresmin(125 A))
Imin)] / [(Uresmin(500 A) — Uresmin(125 A))
/(Imax — Imin) + Z]
/(Imax — Imin) + Z]
Ia = [384 кВ - 216 кВ + 0,125 кА x
Ia = [384 kV - 216 kV + 0,125 kA x
(228 кВ - 216 кВ) / (0,5 кА - 0,125
(228 kV - 216 kV) / (0,5 kA - 0,125
кА)] / [(228 кВ - 216 кВ) / (0,5 кА kA)] / [(228 kV - 216 kV) / (0,5 kA 0,125 кА) + 288 Ом] = 0,538 кА
0,125 kA) + 288Ω] = 0,538 kA
Ачааллын шугамын хүчдэл:
Load line voltage : U p s = U r p - Z x I
Ups = Urp- Z x I
Imin ба Imax гүйдлүүдийн хооронд
Surge arrester characteristic
шулуутгасан цэнэг шавхагчийн
linearized between Imin and Imax
тодорхойломж Ups = U0 + Ra x Ia
Ups = U0 + Ra x Ia
—
Ra = (Uresmin(500 A) Uresmin (125 A)) /
Ra = (Uresmin(500 A) — Uresmin (125 A)) /
(Imax — Imin)
(Imax — Imin)
U 0 = U resmin(125 A) _ Imin x Ra
U 0 = U resmin(125 A) _ Imin x Ra
Цэнэг шавхагчийн la гүйдлийг
Defining the arrester current, la and
тодорхойлж,
энэ
гүйдэлд
solving for this current, we obtain:
зориулсан тооцоог бид хийхдээ:
U0 + Ra x Ia = Urp _ Z x Ia
U0 + Ra x Ia = Urp _ Z x Ia
Ia = (Urp – U0) / (Z + Ra)
Ia = (Urp – U0) / (Z + Ra)
Ra = (228 кВ - 216 кВ) / (500 A Ra = (228 kV - 216 kV) / (500 A 125 A) = 32 Ом
125 A) = 32 Ω
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•

•

U0 = 216 кВ - 125 A x 32 Ом = 212
кВ
I a = (384 кВ - 212 кВ) / ( 288 Ом +
32 Ом) = 0,538 кА
Тооцоолсон гүйдэл шугамын
цахилалтын 2 дугаар ангид
зориулсан, H.3 дугаар хүснэгтэд
бичсэнтэй адил байна.
Uresmin(125 A) хүчдэл хэрэглэн олсон
туршилтын хамгийн бага энерги
W = (Urp – Uresmin (125 A)) / Z x Uresmin
(125 A) x T
W = (384 кВ - 216 кВ) / 288 Ом x
216 кВ x 2 000 микросекунд = 252
кЖ
Wl U r = 252 кЖ / 120 кВ = 2.1 кЖ /
кВ
Тооцоолсон энерги нь шугамын
цахилалтын 2 дугаар ангид
зориулсан H.3 дугаар хүснэгтэд
бичсэнтэй адил байна.
Таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 2 x W / Ur = 4.2 кЖ/кВ болно.
(өөрөөр хэлбэл туршилтын утга
1.32 Кл-той тэнцүү байна.)
Цэнэгийг тооцоолохдоо шугамын
цахилалтад нийцэх хүчдэлийг
бид
мэдэх
ёстой
бөгөөд
шаардагдах хамгийн бага W
энергийг гарган авахын тулд
гүйдлийн оргил үеийн бодит
үргэлжлэх
Т
хугацааг
тохируулна. Үүнд:
Шугамын цахилалтын хүчдэл:
U a = Urp - Z x Ia = 384 кВ - (288 Ом
x 0.538 A) = 229.1 кВ

U0 = 216 kV - 125 A x 32 Ω = 212
kV
I a = (384 kV - 212 kV) / ( 288 Ω + 32
Ω) = 0,538 kA
The calculated current is the same
as in Table H.3 for LDC 2.

•

Minimum test energy obtained
using Uresmin(125 A).
W = (Urp – Uresmin (125 A)) / Z x Uresmin
(125 A) x T
W = (384 kV - 216 kV) / 288 Ω x 216
kV x 2 000 μs = 252 kJ
Wl U r = 252 kJ / 120 kV = 2,1 kJ/kV
The calculated energy is the same
as in Table H.3 for LDC 2.

Applied two times in the switching
impulse operating duty test => 2 x
W / Ur = 4,2 kJ/kV
•

(i.e. test value = 1,32 C) To
calculate the charge, we must know
the corresponding voltage at line
discharge and adapt the virtual
duration of current peak, T, to
obtain the required minimum
energy W:

Voltage at LD: U a = Urp - Z x Ia =
384 kV - (288 Ω x 0,538 A) = 229,1
kV
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Шугамын цахилалтын энерги:
W a = U a x I a x T = 229,1 кВ x 0.538
кА x 2 000микросекунд = 246.5 кЖ
Туршилтын шаардагдах хамгийн
бага W энергийг гарган авахын
тулд тохируулсан гүйдлийн оргил
үеийн бодит үргэлжлэх хугацаа:
T a = W / (U a x I a ) = 252 кЖ / (0.538
кА x 229.1 кВ) = 2046 микросекунд
Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = I a x T a = 0.538 кА x 2046
микросекунд = 1.10 Кл
Дараа нь цэнэгийн давтагдах
шилжилтийн Qrs зэрэглэлийг IEC
60099-4:2014 стандартын 8.5.4
дүгээр
зүйлд
тодорхойлсон
стандарт утгуудаас сонгосон. Энэ
тохиолдолд Qrs = 1.1 Кл (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга нь 1.21
Кл-той тэнцүү байна.)
2 дугаар жишээ
Ur = 120 кВ
Шугамын цахилалтын 3 дугаар анги
In = 10 кА
Upl = 360 кВ
Uresmax (1 000 A) = 289 кВ (2,41 x Ur)
Uresmin (1 000 A) = 0.95 x Uresmax (1 000 A) =
274.6 кВ

Energy at LD: W a = U a x I a x T =
229,1 kV x 0,538 kA x 2 000μs =
246,5 kJ
Virtual duration of current peak
adjusted to obtain the required
minimum test energy, W:
T a = W / (U a x I a ) = 252 kJ / (0,538
kA x 229,1 kV) = 2046 μs
Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = I a x T a = 0,538 kA x 2046 μs =
1,10 C
Repetitive charge transfer rating,
Qrs, is then chosen from standard
values defined in clause 8.5.4 of
IEC 60099-4:2014. In this case,
Qrs = 1,1 C (i.e. test value = 1,21 C)

Example 2
Ur
= 120 kV
LDC = 3
In
= 10 kA
Upl
= 360 kV
Uresmax (1 000 A) = 289 kV (2,41 x Ur)
Uresmin (1 000 A) = 0,95 x Uresmax (1 000 A) = 274,6
kV
Uresmax (250 A) = 270 kV
Uresmax (250 A) = 270 кВ
Uresmin (250 A) = 0.95 x Uresmax (250 A) = 256.5 Uresmin (250 A) = 0,95 x Uresmax (250 A) = 256,5
кВ
kV
Тооцоолсон утгууд:
Calculated:
• Шугамын цахилалтын гүйдэл: I =
• Current at LD: I = 475 A
475 A
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•

Туршилтын хамгийн бага энерги:
W = 313.7 кЖ => W / Ur = 2.61
кЖ/кВ
таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 5.22 кЖ/кВ болно.
Дулааны энергийн зэрэглэл:
Wth = 5 кЖ/кВ
• Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = 1,2 Кл
Цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
зэрэглэл: Qrs = 1,2 C (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга 1.32 Клтой тэнцүү байна.)
Таслах,
залгах
импульсийн
хамгаалалтын түвшнийг тааруулан
өөрчлөхөд шугамын цахилалтын өөр
ангиудын (2 болон 3) цэнэг шавхагчид
цэнэгийн давтагдах шилжилтийн бараг
адил зэрэглэл, дулааны энергийн бараг
адил зэрэглэлийн үр дүнтэй болохыг 1
болон 2 дугаар жишээнд харуулсан.
Мөн 2 дугаар жишээний цэнэг
шавхагчийн хамгаалалтын түвшин нь
шугамын цахилалтын 2 дугаар ангид
зориулсан
нийтлэг
утга
хүртэл
цахилалтын энергийг бууруулах, H.1
дүгээр хүснэгтэд ашигласан нийтлэг
утгаас нэлээд өндөр байгааг анхаарна
уу.
3 дугаар жишээ
Ur
= 120 кВ

•

Minimum test energy: W = 313,7 kJ
=> W / Ur = 2,61 kJ/Kv
to be applied two times in the
switching impulse operating duty
test => 5,22 kJ/kV
Thermal energy rating: Wth = 5
kJ/kV

•

Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = 1,2 C
Repetitive charge transfer rating:
Qrs = 1,2 C (i.e. test value =1,32 C)

Examples 1 and 2 show that arresters with
different line discharge classes (2 and 3)
will result in nearly the same repetitive
charge transfer rating and nearly the same
thermal energy rating when changing the
switching
impulse
protection
level
accordingly. Also note that in Example 2
the protection level of the arrester is
significantly higher than the typical value
used in Table H.1, which reduces the
discharge energy down to a typical value
for LDC 2.

Example 3
Ur
= 120 kV
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Шугамын цахилалтын 3 дугаар анги
In
= 10 кА
U pl
= 300 кВ
Uresmax(1 000 A) = 241 кВ (2.01 x Ur)
Uresmin (1 000 A) = 0.95 x Uresmax (1 000 A) =
229.0 кВ
Uresmax(250 A) = 225 кВ
Uresmin(250 A) = 0.95 x Uresmax (250 A) = 213.8
кВ
Тооцоолсон утгууд:
• Шугамын цахилалтын гүйдэл: I =
722 A
• Туршилтын хамгийн бага энерги:
W = 402.0 кЖ => W / Ur = 3.35
кЖ/кВ
таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 6.7 кЖ/кВ
Дулааны энергийн зэрэглэл:
Wth = 7 кЖ/кВ
• Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = 1.8 Кл
Цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
зэрэглэл: Qrs = 1.6 Кл (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга 1.76 Клтой тэнцүү) эсвэл Qrs = 2.0 Кл
(өөрөөр хэлбэл туршилтын утга
2.2 Кл-той тэнцүү)
2 дугаар жишээтэй харьцуулахад 3
дугаар жишээ нь шугамын цахилалтын
адил ангид зориулсан хамгаалалтын
бага түвшин нь цэнэгийн давтагдах

LDC = 3
In
= 10 kA
U pl
= 300 kV
Uresmax(1 000 A) = 241 kV (2,01 x Ur)
Uresmin (1 000 A) = 0,95 x Uresmax (1 000 A) =
229,0 kV
Uresmax(250 A) = 225 kV
Uresmin(250 A) = 0,95 x Uresmax (250 A) = 213,8
kV
Calculated:
• Current at LD: I = 722 A
•

Minimum test energy: W = 402,0 kJ
=> W l Ur = 3,35 kJ/kV
to be applied two times in the
switching impulse operating duty
test => 6,7 kJ/kV

•

Thermal energy rating: Wth = 7
kJ/kV
Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = 1,8 C
Repetitive charge transfer rating:
Qrs = 1,6 C (i.e. test value = 1.76 C)
or Qrs = 2,0 C (i.e. test value = 2,2
C)

Example 3, in comparison to Example 2,
shows that a lower protective level for the
same line discharge class leads to higher
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шилжилтийн зэрэглэл болон дулааны
энергийн зэрэглэлийн илүү өндөр
шаардлагад хүргэдгийг харуулсан.
4 дүгээр жишээ
Ur
=
420 кВ
Шугамын цахилалтын 4 дүгээр анги
In
=
20 кА
Upl
=
1051 кВ
Uresmax (2 000 A) = 849 кВ (2,02 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) = 806.6
кВ
Uresmax (500 A) = 803.3 кВ
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 763,1
кВ
Тооцоолсон утгууд:
• Шугамын цахилалтын гүйдэл: I =
940 A
• Туршилтын хамгийн бага энерги:
W = 2092 кЖ => W / Ur = 4.98
кЖ/кВ
таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 9.74 кЖ/кВ
Дулааны энергийн зэрэглэл:
Wth = 10 кЖ/кВ
• Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = 2.69 Кл
Цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
зэрэглэл: Qrs = 2.4 Кл (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга 2.64 Клтой тэнцүү) эсвэл Qrs = 2.8 Кл

requirements on repetitive charge transfer
rating and thermal energy rating.
Example 4
Ur
=
420 kV
LDC =
4
In
=
20 kA
Upl
=
1051 kV
Uresmax (2 000 A) = 849 kV (2,02 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) = 806.6
kV
Uresmax (500 A) = 803.3 kV
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 763,1
kV
Calculated:
• Current at LD: I = 940 A
•

Minimum test energy: W = 2092 kJ
=> W/Ur = 4,98 kJ/kV
to be applied two times in the
switching impulse operating duty
test => 9,74 kJ/kV
Thermal energy rating: Wth = 10
kJ/kV

•

Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = 2,69 C
Repetitive charge transfer rating:
Ors = 2,4 C (i.e. test value = 2,64 C)
or Qrs = 2,8 C (i.e. test value = 3,08
C)
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(өөрөөр хэлбэл туршилтын утга
3.08 Кл-той тэнцүү)
5 дугаар жишээ
Ur = 420 кВ
Шугамын цахилалтын 5 дугаар анги
In = 20 кА
Upl = 1 100 кВ
Uresmax (2 000 A)= 867 кВ (2,06 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) =
823,7 кВ
Uresmax (500 A) = 810 кВ
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 769,5
кВ
Тооцоолсон утгууд:
• Шугамын цахилалтын гүйдэл: I =
1042 A
• Туршилтын хамгийн бага энерги:
W = 2797 кЖ => W / Ur = 6.66
кЖ/кВ
таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 13.32 кЖ/кВ
Дулааны энергийн зэрэглэл:
Wth = 13 кЖ/кВ
• Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = 3.54 Кл
Цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
зэрэглэл: Qrs = 3.2 Кл (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга 3.52 Клтой тэнцүү) эсвэл Qrs = 3.6 Кл
(өөрөөр хэлбэл туршилтын утга
3.96 Кл-той тэнцүү)

Example 5
Ur = 420 kV
LDC = 5
In = 20 kA
Upl = 1 100 kV
Uresmax (2 000 A)= 867 kV (2,06 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) =
823,7 kV
Uresmax (500 A) = 810 kV
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 769,5
kV
Calculated:
• Current at L D : / = 1042 A
•

Minimum test energy: W = 2797 kJ
=> WlUr = 6,66 kJ/kV
to be applied two times in the
switching impulse operating duty
test => 13,32 kJ/kV

•

Thermal energy rating: Wth = 13
kJ/kV
Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = 3,54 C
Repetitive charge transfer rating:
Qrs = 3,2 C (i.e. test value = 3,52 C)
or Qrs = 3,6 C (i.e. test value = 3,96
C)
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6 дугаар жишээ
Ur = 420 кВ
Шугамын цахилалтын 5 дугаар анги
In = 20 кА
Upl = 1 000 кВ
Uresmax (2 000 A)= 788 кВ (1.88 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) =
748.6 кВ
Uresmax (500 A) = 750 кВ
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 712.5
кВ
Тооцоолсон утгууд:
• Одоогийн
(өөрөөр
хэлбэл
туршилтын утга 1.32 Кл-той
тэнцүү) энерги: W = 3208 кЖ => W
/ Ur = 7.64 кЖ/кВ
таслах, залгах импульсийн үйл
ажиллагааны
даалгаврын
туршилтад хоёр удаа хэрэглэхад
=> 15.28 кЖ/кВ
Дулааны энергийн зэрэглэл:
Wth = 16 кЖ/кВ
• Шаардагдах
хамгийн
бага
энергийг олохын тулд шугамын
цахилалтад зориулсантай адил
гүйдэл
болон
үргэлжлэх
хугацаатайгаар
цэнэгийг
тооцоолсон. Үүнд:
Q = 4.38 Кл
Цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
зэрэглэл: Qrs = 4.0 Кл (өөрөөр
хэлбэл туршилтын утга 4.4 Клтой тэнцүү) эсвэл Qrs = 4.4 Кл
(өөрөөр хэлбэл туршилтын утга
4.84 Кл-той тэнцүү)
5 болон 6 дугаар жишээнд шугамын
цахилалтын адилхан анги нь таслах,
залгах
импульсийн
хамгаалалтын

Example 6
Ur = 420 kV
LDC = 5
In = 20 kA
Upl = 1 000 kV
Uresmax (2 000 A)= 788 kV (1,88 x Ur)
Uresmin (2 000 A) = 0,95 x Uresmax (2 000A) =
748,6 kV
Uresmax (500 A) = 750 kV
Uresmin (500 A) = 0,95 x Uresmax (500A) = 712,5
kV
Calculated:
• Current (i.e. test value = 1,32 C)
energy: W = 3208 kJ => WlUr = 7,64
kJ/kV
to be applied two times in the
switching impulse operating duty
test => 15,28 kJ/kV
Thermal energy rating: Wth = 16
kJ/kV
•

Charge calculated with the same
current and duration as for LD to
give the required minimum energy:

Q = 4,38 C
Repetitive charge transfer rating:
Qrs = 4,0 C (i.e. test value = 4,4 C)
or Qrs = 4,4 C (i.e. test value = 4,84
C)

As shown in Examples 5 and 6 the same
line discharge class leads to different
thermal energy ratings and repetitive
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түвшнээс хамаарч, дулааны энерги
болон цэнэгийн давтагдах шилжилтийн
ялгаатай
зэрэглэлд
хүргэдгийг
харуулсан.
Түүнчлэн
5
дугаар
жишээний хамгаалалтын түвшин 5
дугаар ангийн энгийн цэнэг шавхагчийн
хувьд харьцангуй өндөр байгааг
анхаарна уу.
I хавсралт
(мэдээллийн)
Шугамыг таслах, залгах явцад цэнэг
шавхагчид хуримтлагдсан цэнэг
болон энергийн тооцоо
Шугамын
дагуух
хүчдэлтэй
таслууруудыг асаахад хүртэл таслах,
залгах шилжилтийн үйл явцууд үүсдэг.
Шугамыг хүчдэлд залгах болон түргэн
дахин залгах үйл явцуудын туршид
таслуурын хүчдэл тус бүрдээ 1 болон 2
нэгж тутмын утгаас хэтэрч болно.
Тиймээс таслах, залгах тохиолдол, мөн
хяналтгүй үед шугамын таслах, залгах
нийтлэг хэт хүчдэл 2 нэгж тутам болон 3
нэгж тутмын утгаас хэтрэх боломжтой.
Таслах,
залгах
хэт
хүчдэлийг
бууруулахын
тулд
хамгаалалтын
түвшин
багатай,
шугамын
цэнэг
шавхагчдыг тусад нь эсвэл хяналтын
бусад
арга
хэрэгсэлтэй
нэгтгэн
хэрэглэж болно.
Шугамыг таслах, залгахтай нэгтгэсэн
цэнэг шавхагчийн цэнэг болон энергийг
тооцоолохдоо таслах, залгах янз
бүрийн
хувилбаруудад зориулсан
ихээхэн шугаман бус цэнэг шавхагчийн
хүчдэл-гүйдлийн тодорхойломжуудын
загваруудыг багтаасан системийн тоон
загваруудыг ашигласан компьютерийн

charge transfer ratings depending on the
switching impulse protection level. Also
note that the protection level in Example 5
is relatively high for a normal class 5
arrester.

Annex I
(informative)
Estimation of arrester cumulative
charges and energies during line
switching
Switching transients are generated
whenever switches with voltages across
them are closed. During line energization
and fast reclosing operations, switch
voltages can exceed 1 and 2 p.u.
respectively. Consequently, with random
switching and no control, typical line
switching overvoltages can exceed 2 p.u.
and 3 p.u. To reduce switching
overvoltages, line arresters with low
protective level can be applied alone or in
combination with other control means.

To estimate arrester charge and energy
associated with line switching, computer
simulations are typically performed using
digital models of the system, including
models of the highly nonlinear arrester
voltage-current characteristics, for various
switching scenarios. For simple cases of
switching single lines terminated by
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загварчлалуудаар гүйцэтгэнэ. Цэнэг
шавхагчдаар
төгссөн
салангид
шугамын
таслах,
залгах
энгийн
тохиолдлуудын хувьд цэнэг шавхагчийн
хүчдэл-гүйдлийн
тодорхойломжийн
шугамын дүрслэлийн хэсгийн арга
болон
шугамын
параметрүүдийг
хэрэглэх хялбарчилсан томьёонуудыг
цэнэг
шавхагчийн
шаардлагуудын
уламжлалт тооцоог хийхэд хэрэглэх
боломжтой [7].
Цэнэг шавхагч руу шилжсэн нийт цэнэг,
шугамын
бодит
параметрүүдэд
үндэслэх хуримтлагдсан энерги болон
системийн
хүчдэлийн
ангилалтай
холбоотой
цэнэг
шавхагчийн
цахилалтыг
тооцоолох
аргуудыг
шаардлагатай шугам болон цэнэг
шавхагчийн
параметрүүдтэй
хялбарчилсан томьёоны аргыг [7] заах
энэхүү хавсралтын I.1-ийн дараах
гурван зүйлд тайлбарласан. I.2-т цэнэг
шавхагчийн зэрэглэлээр тодорхойлсон
шугамын параметрийн утгуудтай хамт
хялбаршуулсан
аргыг
хэрэглэх
шугамын
цахилалтын
ОУЦТК-ын
туршилтын аргыг бичсэн.
I.3-т
системийн төрөл бүрийн нөхцөл болон
хүчдэлийн
ангилалд
зориулсан
хялбарчилсан
томьёо
болон
компьютерийн загварчлалыг хэрэглэн
гаргасан үр дүнгүүдийг харьцуулсан.
I.1 Цэнэг шавхагчийн шугамын
таслах, залгах энергийг тооцоолох
хялбарчилсан арга
I.1.1 Өмнөтгөл
I.1 дүгээр зураг болон дараах томьёог
цэнэг шавхагчийн шугамын таслах,

arresters, simplified formulas using
piecewise linear representations of the
arrester voltage-current characteristic and
line parameters can be used to obtain a
conservative
estimate
of
arrester
requirements [7].

Methods of estimating total charges
transferred
to
the
arrester
and
accumulated energies based on realistic
line parameters and arrester discharges
associated with system voltage classes
are explained in the following three
clauses of this annex I.1 describes the
simplified formula method [7] with the
necessary line and arrester parameters.
I.2 presents the IEC line discharge test
method which employs the simplified
method together with line parameter
values which are defined by arrester
ratings. I.3 compares results obtained
using simplified formula and computer
simulation methods for various system
conditions and voltage classes.

I.1 Simplified method of estimating
arrester line switching energies
I.1.1 Introduction
Figure I.1 and the subsequent formulas
can be used for estimating arrester line
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залгах энергийг тооцоолоход хэрэглэж
болно. Шугамын гаргалгууд дээр
харуулсан багтаамжийн эсэргүүцлүүд
нь бодит
шугамын
багтаамжийн
эсэргүүцлүүдтэй харьцуулахад өчүүхэн
бага хэдий ч таслуурыг залгасан үед
шугамын цахилалт болохоос өмнөх
шугамын цэнэгийн эхний нөхцөлийг
харуулахын
тулд
энд
оруулсан.
Томьёонуудын хялбарчлалыг I.2 дугаар
зурагт үзүүлсэн шиг таслах, залгах
гүйдлийн хязгаарт цэнэг шавхагчийн
тодорхойломжийн шугамын байдалд
үндэслэсэн. 0.5 кА гүйдэлтэй үеийн
цэнэг шавхагчийн таслах, залгах
хүчдэлд үндэслэсэн цэнэг шавхагчийн
цахилалтын хүчдэл-гүйдлийн ойролцоо
харьцааг I.1 дүгээр хүснэгтэд оруулсан
[7]. Цэнэг шавхагчийн цахилалтын
бодит гүйдэл болон хүчдэлийг энергийг
тооцоолох шугамын параметрүүдийн
хамт дараа нь олно.

switching energies. The capacitances
shown at the line terminals are considered
negligibly small compared to actual line
capacitances but included here only to
illustrate the initial line charge condition
prior to line discharge when the switch is
closed. In the formulas, simplification is
based on the linearization of the arrester
characteristic in the switching current
range as shown in Figure I.2. An
approximate arrester discharge voltagecurrent relationship, based on per unitized
arrester switching voltage at 0,5 kA current
is tabulated in Table I.1 [7]. Actual arrester
discharge currents and voltages are then
solved together with the line parameters to
estimate the energies.

I.1 дүгээр зураг – IEC 60099-4:2009 стандартад заасны дагуу цэнэг
шавхагчийн шугамын цахилалтыг тооцоолох болон туршихад ашигладаг
энгийн хэлхээ

425

MNS IEC 60099-5:2020

ТАЙЛБАР: Шугамын хүчдэлийн эхний нөхцөл (Таслуур салгаатай): Urp түвшинтэй тэнцүү тогтмол
гүйдлийн хүчдэлд шугамыг залгасан
Таслуурыг залгах үйл явц: Тогтмол гүйдлийн шугамд баригдсан цэнэгийг цэнэг шавхагч руу
оруулна.
Ups болон Ips: шугамын цахилалтын явцын цэнэг шавхагчийн хүчдэл болон гүйдэл

Figure I.1 – Simple network used for Arrester Line Discharge
Calculation and Testing according to IEC 60099-4:2009

NOTES Initial Line Voltage Condition (Switch Open): Line Charged to DC voltage equal to Urp level
Switch Close Operation: Discharges Line DC trapped charges into surge arrester
Ups & Ips: surge arrester voltage and current during line discharge

I.2 дугаар зураг – Шугамын таслах, залгах гүйдлийн нийтлэг хязгаар дахь
шулуутгасан цэнэг шавхагчийн тэнцэтгэл
(420 кВ-ын системд ашигладаг цэнэг шавхагчийн хэвийн
372 кВ хүчдэлд зориулсан хүчдэлийн утгыг харуулав)
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Figure I.2 – Linearized arrester equation in the typical line switching current range
(voltage values shown are for a 372 kV rated arrester used on a 420 kV system)
Ups – таслах, залгах импульсийн
гүйдэлтэй үеийн цэнэг шавхагчийн
ялгаврын хүчдэл,
Ips – ялгаврын хүчдэлтэй үеийн цэнэг
шавхагчийн цахилалтын гүйдэл,
U0 – цэнэг шавхагчийн шугаман
хүчдэлийн тэнцэтгэл дэх хүчдэлийн
тогтмол
Ra – шугаман хүчдэлийн тэнцэтгэл дэх
цэнэг шавхагчийн эсэргүүцэл

Ups is the arrester residual voltage at the
switching impulse current;
Ips is the arrester discharge current at
residual voltage;
U0 is the voltage constant in the arrester
linear voltage equation;
Ra is the arrester resistance in the linear
voltage equation

I.1 дүгээр хүснэгт - Цэнэг шавхагчийн таслах, залгах (Ups хүчдэлийг
Ips гүйдэлтэй харьцуулах) нийтлэг тодорхойломж
Ips (кА)
0.5
1.0
2.0
5.0

Ups (нэгж тутмын)
1.00
1.03
1.07
1.14
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Table I.1 – Typical Arrester Switching (Ups vs Ips) Characteristics
Ips (kA)
0,5
1,0
2,0
5,0

Ups (pu)
1,00
1,03
1,07
1,14

I.1.2 Тооцооллын үе шатыг
I.1.2 Simplified method calculation
хялбарчилсан арга
steps
Тооцооллын үе шатуудын дараалал нь: Steps in the calculation are as follows:
• Ups2/Ips2 харьцаанаас доогуур
• Identify Ups1 / Ips1 below Ups2 / Ips2
Ups1/Ips1 харьцааг үйлдвэрлэгчийн
from manufacturer’s published
нийтэлсэн цэнэг шавхагчийн
arrester data or estimate from
өгөгдлөөс тодорхойлох эсвэл
typical discharge voltage ratios for
цэнэг шавхагчийн гүйдэл (I.1
each of the arrester currents (Table
дүгээр хүснэгт) бүрд зориулан
I.1). The arrester residual voltages
цахилалтын нийтлэг хүчдэлийн
to be used should be the lowest
харьцаанаас тооцоолох. Цэнэг
given value or, if not known
шавхагчид хэрэглэх ялгаврын
approximately
95%
of
the
хүчдэл нь өгөгдсөн хамгийн бага
maximum Ups as indicated by the
утга байх шаардлагатай, хэрэв
manufacturer.
өгөгдөөгүй бол үйлдвэрлэгчийн
заасан хамгийн их Ups хүчдэлийн
95% орчим байна.
• Цэнэг шавхагчийн барагцаалсан
• Calculate approximate arrester
Ra
эсэргүүцлийг
цэнэг
resistance, R a from two (Ups, Ips)
шавхагчийн өгөгдлийн (Ups, Ips)
arrester data points,
хоёр утгаас тооцно. Ихэнхдээ
Commonly Ups1 for Ips1 in the 0,25 0.25-0.5кА хязгаарт байх Ips1
0,5 kA range is chosen
гүйдэлд зориулан Ups1 хүчдэлээс
сонгоно.
(I.1)
•

(I.1)
0.5 кА-тай тэнцүү Ips1 гүйдэлд
зориулсан
Ups1
хүчдэлийг

•

Using Ups1 for Ips1 = 0,5 kA,
calculate the arrester voltage
constant, U0
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•

•

хэрэглэн
цэнэг
шавхагчийн
хүчдэлийн U0 тогтмолыг тооцно.
U0 = Ups1 – Ra x Ips1
(I.2)
Цэнэг шавхагчийн цахилалтын Ips
гүйдлийг
шугам-цэнэг
шавхагчийн цахилалтын үндсэн
тэнцэтгэлээр тооцоолно.
Ups = Urp – Zs x Ips
(I.3)
үүнд:
Zs – шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл
Urp – цэнэг шавхагчгүй байх үеийн
таамагласан хэт хүчдэл (I.3
дугаар зургийг үзнэ үү) бөгөөд
цэнэг шавхагчийн шулуутгасан
(I.2) тэнцэтгэлээр бодно.

(I.4)
Цэнэг шавхагчийн (I.2) болон
шугамын
(I.3)
тэнцэтгэлтэй
давхцах шийдлийг I.3 дугаар
зурагт харуулсан. Ерөнхий шугам
болон цэнэг шавхагчийн (Ips)
гүйдлийг олох бодолт шугамын
таслах,
залгах
боломжит
нөхцөлөөс
гадна
цэнэг
шавхагчийн
(Ups)
хүчдэлийн
хамгаалалтын
сонгосон
түвшнээс хамаарна.
Шугамын цахилалтын Td
хугацааны туршид цэнэг шавхагч
руу шилжсэн нийт Q s цэнэгийг
тооцоолно.
Qs = Ips x Td
(I.5)
Үүнд: Td – шугамаас шилжих
хугацааг хоёр удаа авсан
цахилалтын хугацаа (Td = 2 x L/c

U0 = Ups1 – Ra x Ips1
(I.2)
• Estimate
arrester
discharge
current, Ips by equating basic linearrester discharge equation
Ups = Urp – Zs x Ips
(I.3)
where
Zs is the line surge impedance
Urp is the prospective overvoltage
without arresters (see Figure I.3)
with linearized arrester equation
(I.2), yielding.

(I.4)
The simultaneous solution of the
arrester equation (I.2) and line
equation (I.3) is graphically
illustrated in Figure I.3. The
common line and arrester current
(Ips) solution is dependent on the
prospective line switching condition
(U rp , Z s ) as well as the chosen
protective voltage level of the
arrester (Ups).
•

Calculate total charges, Q s ,
transferred to arrester during line
discharge time, Td
Qs = Ips x Td
(I.5)
where Td is the line discharge time
at twice the travel time of line
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•

үүнд: L – шугамын урт, c –
гэрлийн хурд)
Цэнэг шавхагч руу шилжсэн нийт
цэнэгт нийцэх цэнэг шавхагчийн
энергийг тооцоолно.
Ws = Ups x Qs
(I.6)

•

(Td = 2 x L/c where L is the line
length and c is the speed of light)
Calculate
arrester
energy
corresponding to total charges
transferred to arrester,
Ws = Ups x Qs
(I.6)

I.3 дугаар зураг - Шулуутгасан шугамын таслах, залгах нөхцөл болон
цэнэг шавхагчийн тодорхойломжийн график дүрслэл

Figure I.3 – Graphical illustration of linearized line
switching condition and arrester characteristic
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I.1.3 Багцалсан дамжуулагчидтай
шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн нийтлэг бүрэн
эсэргүүцэл
Дамжуулах шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл багцын
дамжуулагчдын тоо, дамжуулагчийн
төрөл
болон
фазуудын
физик
хэлхээний
харьцангуй
хэлбэрээс
шалтгаална. Фаз бүрийн багцалсан
дамжуулагчдад
зориулсан
ердийн
шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцлийг I.2 дугаар хүснэгтэд
харуулсан. Нэг фазын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл гурван
фазын шугамуудын агаарын горимтой
холбосон бүрэн эсэргүүцлээс их бөгөөд
газрын горимтой холбосон бүрэн
эсэргүүцлээс бага байхыг тэмдэглэх нь
зүйтэй. Түүнчлэн хэт хүчдэл шилжих
бодит хурд ихэнхдээ гэрлийн хурдаас
бага байх ч шугамын цахилалтын

I.1.3 Typical line surge impedances
with bundled conductors

The surge impedance of a transmission
line is dependent on the number of
conductors in a bundle, type of conductor
and
the
relative
physical
circuit
configuration of the phases. Typical line
surge impedances for bundled conductors
for each phase are shown in Table I.2. It
should be noted that single phase surge
impedances are larger than those
associated with aerial modes and smaller
than those associated with ground modes
of three-phase lines. Also, although
realistic surge travel velocities will be
typically lower than the speed of light, light
velocity is considered adequate for the
purposes of simplified line discharge
calculations.
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хялбарчилсан тооцооллын шаардлагад
гэрлийн хурдыг хангалттай гэж үздэг.
I.2 дугаар хүснэгт – Нэг болон багц дамжуулагчтай ердийн шугамын
хэт хүчдэлийн импульсийн бүрэн эсэргүүцэл (Zs)
Системийн Us хүчдэл (кВ)
3 – 150
151 – 325
326 – 400
400 – 800
> 800

Багц дахь дамжуулагчийн тоо
1
1
2
3 эсвэл 4
6* эсвэл 8*

Нийтлэг бүрэн эсэргүүцэл Zs
(Ом)
450
400
350
320
300

* IEC 60071-2 стандарт болон 6.3.2.7-ийн 3 дугаар хүснэгтэд бичсэн утгууд болно.

Table I.2 – Typical line surge impedances (Zs)
with single and bundled conductors
Us – System (kV)
No.of Conductors in Bundle
3 – 150
1
151 – 325
1
326 – 400
2
400 – 800
3 or 4
> 800
6* or 8*
* IEC 60071-2 & Table 3 in 6.3.2.7

I.1.4 Таслах, залгах хэт хүчдэлийн
импульсийн таамаглаж буй хэт
хүчдэл
Гурван фазын шугамын таслах, залгах
үйлдэл ихэнхдээ цахилгаан болон
механикийн
бүрэлдэхүүн
хэсгийн
харилцан үйлчлэлийн улмаас шугамын
гурван фазад бүгдэд нь хэт хүчдэл
үүсгэдэг. Таамаглаж буй хэт хүчдэлийн
(өөрөөр хэлбэл цэнэг шавхагчгүй байх
үеийн хүчдэл) хэмжээ олон хүчин
зүйлээс
шалтгаална.
Үүнд:
дамжуулагчийн тоо болон хэмжээ,
фазын хэлбэр, шугамын урт зэрэг

I.1.4 Prospective
overvoltages

Typical Zs (ohms)
450
400
350
320
300

switching

surge

Generally three-phase line switching
produces overvoltages on all three phases
of the line due to electrical and mechanical
component interactions. The magnitudes
of the prospective overvoltages (i.e.
voltage without arresters present) depend
on many factors: line characteristics such
as number and size of conductors, phase
configuration, line length; system voltage;
type of switching devices and their
controls; source network complexity (e.g.
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шугамын тодорхойломжууд, системийн
хүчдэл, таслах, залгах төхөөрөмжийн
төрөл,
тэдгээрийн
удирдлага,
сүлжээний үүсгүүрийн түвэгтэй байдал
(жишээ нь, эрчим хүчний системийн
тоног төхөөрөмжийн төрөл, хэлбэр
болон байрлал) орно. Зөв сонгосон
болон зөв байрлуулсан цэнэг шавхагч
нь үзүүлэлтийн зөвшөөрөх боломжтой
түвшнүүд хүртэл таамаглаж буй хэт
хүчдэлийг хязгаарлана. Таслах, залгах
үйлдлийн хэт хүчдэлийн таамаглаж буй
хэмжээний
статистик
тархалтыг
зохимжтой сүлжээ болон шугамын
таслах, залгах үйлдлийн компьютер
загварчлалаас
гаргах
боломжтой.
Гэхдээ I.4 дүгээр зургийн графикт
дүрсэлсэнтэй адил нийтлэг утгуудыг
(IEC 60071-2 стандарт/ Шинжлэх
ухааны
илтгэлийн
“ЭЛЕКТРА”
сэтгүүлийн 1973 оны дугаараас дахин
боловсруулсан) системийн судалгааны
үр дүнгүүд хүртээмжгүй үед авч үзэж
болно. Энэ зурагт өгөгдсөн хэт
хүчдэлийн хязгаарт таслах, залгах
удирдлагатай эсвэл удирдлагагүй (энэ
тохиолдолд
таслуурыг
залгах
резисторууд)
баригдсан
цэнэгээс
шугамын
ялгаврын
хүчдэлтэйгээр
хүчдэлд залгах эсвэл хүчдэлд дахин
залгах, сүлжээний
нийлмэл эсвэл
индукцийн үүсгүүр болон шугамын
реактив тэгшитгэлийн их эсвэл бага
түвшин зэрэг шугамын таслах, залгах
үндсэн элементүүдийг тооцно. Зурагт
харуулсан бүх хэт хүчдэл нь шугамын
нээлттэй хүлээн авах төгсгөлийн цэнэг
шавхагчгүй үеийн таамаглаж буй хэт

types of equipment, configuration of
equipment and location of equipment in
the power system). Properly selected and
located arresters will limit the prospective
overvoltages to acceptable performance
levels. The statistical distribution of
prospective
switching
overvoltage
magnitudes can be obtained from
computer simulations of appropriate
network and line switching operations but
typical values as illustrated in the chart of
Figure 1.4 (reproduced from IEC 60071-2
/ELECTRA 1973) might be considered
when results from system studies are
unavailable. The overvoltage ranges given
in this chart consider basic elements of line
switching such as energization or reenergization with residual line voltages
from trapped charges, with or without
switching control (breaker closing resistors
in this case), complex or inductive source
network and high or low level of line
reactive compensation. All overvoltages
shown are prospective overvoltages
without arresters at the open receiving end
of the line. Overvoltages along the line
towards the sending end are generally
substantially smaller.
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хүчдэлүүд юм. Дамжуулах төгсгөлийн
чиглэлд, шугамын дагуух хэт хүчдэл нь
ерөнхийдөө нэлээд бага байдаг.
I.4 дүгээр зураг - Шугамыг хүчдэлд залгах, дахин хүчдэлд залгахын тулд
хүлээн авах төгсгөл дээрх налуу фронттой хэт хүчдэлийн 2%-ийн хязгаар

Нөхцөл
Таслах, залгах үйлдэл:
залгах

Шугамыг хүчдэлд залгах эсвэл баригдсан цэнэгтэй дахин хүчдэлд

Хэлхээний таслагчид:

Залгах резисторууд эсвэл хяналтгүй байх

Тэжээлийн үүсгүүрийн сүлжээ:

Нийлмэл эсвэл реактив

Шугамын шунтлэгч тэгшитгэл:

50%-аас их эсвэл 50%-аас бага

ТАЙЛБАР: Зарим тохиолдолд системийн бодит хамгийн их хүчдэл илүү өндөр утгатай байж болно.
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Situation
Switching Operation:

Line Energization or Re-Energization with trapped charges

Circuit Breakers:

Closing Resistors or No control

Feeding Source Network:

Complex or Reactive

Line Shunt Compensation:

Greater than 50% ir Less than 50%

Figure I.4 – Range of 2% slow-front overvoltages at the receiving end
due to line energization and re-energization
NOTE

In some cases the actual maximum system voltages may be higher.

I.1.5 Хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл болон таамаглаж
буй хэт хүчдэлийн импульсийн
хүчдэлийн утгыг тооцоход IEC 600994:2009 стандартыг хэрэглэх
Өмнөх
стандартуудад
цэнэг
шавхагчдыг
шугамын
цахилалтын
чадвараар ангилдаг байсан. Энэ
чадварыг цэнэг шавхагчийн тэнцүү
хуваасан хэсгүүдэд хийх шугамын
цахилалтын урьдчилан тайлбарласан
туршилтуудаар баталдаг. Шугамын
цахилалтын туршилтуудад хэрэглэх,

I.1.5 Use of IEC 6009-4:2009 to obtain
values for surge impedance and
prospective surge voltages

In the previous standards arresters were
classified by their line discharge capability,
proven by prescribed line discharge tests
on pro-rated arrester sections. The
transmission line parameters to be used
for the line discharge tests are given in
Table 5 of IEC 60099-4:2009, reproduced
here as Table I.3.
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IEC 60099-4:2009 стандартын 5 дугаар
хүснэгтэд өгсөн дамжуулах шугамын
параметрүүдийг энд I.3 дугаар хүснэгт
болгон дахин боловсруулсан.
I.3 дугаар хүснэгт - IEC 60099-4:2009 стандартын шугамын цахилалтын ангийн
туршилтуудаар зөвлөсөн шугамын параметрүүд
Цэнэг
шавхагчийн
ангилал

Шугамын
цахилалтын
анги

10 000 A
10 000 A
10 000 A
20 000 A
20 000 A

Шугамын хэт
хүчдэлийн
импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл Zs
Ом

Оргил Td хугацааны
үргэлжлэх бодит
хугацаа
микросекунд

тогтмол
гүйдлийн кВ

4.9 Ur
2.4 Ur
1.3 Ur
0.8 Ur
0.5 Ur

2 000
2 000
2 400
2 800
3 200

3.2 Ur
3.2 Ur
2.8 Ur
2.6 Ur
2.4 Ur

1
2
3
4
5

Цэнэглэх хүчдэл
Urp

Ur – Дундаж квадрат утгаар кВ-оор өгсөн туршилтын загварын хэвийн хүчдэл.

Table 1.3 - Line Parameters Prescribed by IEC 60099-4:2009
Line Discharge Class Tests
Arrester
classification

10 000 A
10 000 A
10 000 A
20 000 A
20 000 A

Line discharge
class

1
2
3
4
5

Surge impedance
of the line Zs
Ω

Virtual duration of
peak Td
μs

Charging voltage U

4,9 Ur
2,4 Ur
1,3 Ur
0,8 Ur
0,5 Ur

2 000
2 000
2 400
2 800
3 200

3,2 Ur
3,2 Ur
2,8 Ur
2,6 Ur
2,4 Ur

kV DC

Ur is the rated voltage of the test sample in kilovolts r.m.s.
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Шугамын эдгээр параметрийг цэнэг While these line parameters were
шавхагчийн
шугамын
цахилалтын provided for type tests on pro-rated
чадварыг шалгахын тулд тэнцүү sections to verify arrester line discharge
хуваасан хэсгүүдэд хийх загварын capability, in principle they should also
туршилтад зориулан өгч байсан ч apply to full-size arresters. Using the
зарчмын хувьд параметрүүдийг бүрэн factors from Table I.3, Table I.4 shows
хэмжээний цэнэг шавхагчдад мөн how the line discharge test parameters
хэрэглэх шаардлагатай. I.3 дугаар generate values for line surge impedances
хүснэгтийн
коэффициентуудыг (Zs) and prospective surge voltages (Urp)
хэрэглэн системийн жагсаасан хүчдэл that would be obtained for different system
бүрд хэрэглэх боломжтой, системийн voltages and typical arresters that might
янз бүрийн хүчдэл болон ердийн цэнэг be used for each of the listed system
шавхагчдад зориулан тооцож болох voltages.
шугамын хэт хүчдэлийн импульсийн
бүрэн эсэргүүцэл (Zs), мөн таамаглаж
буй хэт хүчдэлийн импульсийн хүчдэлд
(Urp) зориулсан утгуудаар шугамын
цахилалтын туршилтын параметрүүд
хэрхэн үүсгэж болохыг I.4 дүгээр
хүснэгтэд харуулсан.
I.4 дүгээр хүснэгт - Системийн янз бүрийн хүчдэл болон цэнэг шавхагчийн
зэрэглэлд зориулан IEC 60099-4:2009 стандартад заасан, шугамын
цахилалтын туршилтын параметрүүдээс авсан шугамын хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн эсэргүүцэл болон таамаглаж буй хэт хүчдэлийн
импульсийн хүчдэл
Хэт хүчдэлийн
импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл
Системийн
хамгийн их
хүчдэл

кВ

Цэнэг
шавхагчийн
хэвийн
хүчдэл Ur

Шугамын
цахилалтын
анги

Дундаж
квадрат
утгын кВ

Үржүүлэгч
Kz

Таамаглаж буй хэт
хүчдэлийн
импульсийн
хүчдэл

Утга
Z=Kz
x Ur

Шугамын
урт L

Хэт
хүчдэлийн
импульсийн
үргэлжлэх
хугацаа Td

Үржүүлэгч
Kv

Утга
Urp=Kv
x Ur

нэгж
тутмын

Ом

км

миллисекунд

нэгж
тутмын

кВ

120

2

2.4

288

300

2.0

3.2

384

120

3

1.3

156

360

2.4

2.8

336

145
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362

550

800

258

3

1.3

335

360

2.4

2.8

722

258

4

0.8

206

420

2.8

2.6

671

420

4

0.8

336

420

2.8

2.6

1 092

420

5

0.5

210

480

3.2

2.4

1 008

612

4

0.8

490

420

2.8

2.6

1 591

612

5

0.5

306

480

3.2

2.4

1 469

Table I.4 – Line surge impedances and prospective surge voltages derived from
line discharge tests parameters of IEC 60099-4:2009 for different system voltages
and arrester ratings
Surge Impedance

Maximum
system
voltage

Surge Arrester
Rated Voltage
Ur

kV

kV r.m.s.

Line
discharge
class

Prospective Surge
Voltage

Multiplier
Kz

Magnitude
Z=Kz x Ur

Line
length L

Surge
duration
Td

Multiplier
Kv

Magnitude
Urp=Kv x
Ur

p.u.

ohms

km

ms

p.u.

kV

120

2

2.4

288

300

2.0

3.2

384

120

3

1.3

156

360

2.4

2.8

336

258

3

1.3

335

360

2.4

2.8

722

258

4

0.8

206

420

2.8

2.6

671

420

4

0.8

336

420

2.8

2.6

1 092

420

5

0.5

210

480

3.2

2.4

1 008

612

4

0.8

490

420

2.8

2.6

1 591

612

5

0.5

306

480

3.2

2.4

1 469

145

362

550

800

Шугамыг таслах, залгах үеийн цэнэг
шавхагчийн энергийг тооцоолохын тулд
IEC 60099-4:2009 стандартын шугамын
цахилалтын параметрүүдээс авсан

When using values derived from the IEC
60099-4:2009 line discharge parameters
for line switching arrester energy
estimations, it is important to review the
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утгуудыг хэрэглэх үед таамаглаж буй
таслах, залгах хүчдэл (Urp), шугамын
хэт хүчдэлийн импульсийн бүрэн
эсэргүүцэл
(Zs)
болон
шугамын
цахилалтын хугацаа (Td)-г шугамын
зөвлөсөн
параметрүүдэд
нийцэх
нийцлийг дахин авч үзэх нь чухал
байдаг. Учир нь эдгээр параметр
шугамд хэрэглэх боломжтой таслах,
залгах нөхцөлд нийцэх шаардлагатай.
Шугамын цахилалтын (Td) хугацаа нь
хэт хүчдэлийн импульс гэрлийн хурдаар
(3 x 108 ms-1) шугамын уртад хоёр удаа
шилжихээр авсан хугацаа учраас
тохиолдол бүрд шугамын уртын
хэмжээг (жишээ нь, T d = 2,0
миллисекунд хугацаа нь шугамын 300
км уртад тохирно) харуулсан.
I.2
Шугамын
цахилалтын
параметрүүд хэрэглэн цэнэг болон
энергийг тооцоолсон жишээ
Энэ нь 145 кВ хүчдэлтэй системд
зориулан шугамын цахилалтын өмнөх 2
болон 3 дугаар ангийн 120 кВ хэвийн
хүчдэлтэй цэнэг шавхагчид ашигласан
жишээ болно.
IEC 60099-4:2009 стандартад заасан
шугамын цахилалтын горимын (I.4
дүгээр хүснэгтээс давтагдсан) хоёр
тохиолдолд
зориулан
авсан
параметрүүдийг I.5 дугаар хүснэгтэд
харуулсан.
I.6 дугаар хүснэгтэд I.1.2-т бичсэн
хялбарчилсан аргыг хэрэглэн хийх
цэнэг шавхагчийн шингээсэн энерги Ws
болон цэнэгийн шилжилтийн Qrs
дараагийн
тооцоолол
болон

appropriateness of the prescribed line
parameters, namely prospective switching
voltages (U rp ), line surge impedance (Zs),
and line discharge time (Td), since they
should correspond to the applicable line
switching conditions. Td represents the
time taken for the surge to travel twice the
length of the line at the speed of light (3 x
108 ms-1), and is therefore a measure of
the line length for each of the cases shown
(e.g. T d = 2,0 ms corresponds to a line
length of 300 km).

I.2 Example of charge and energy
calculated
using
line
discharge
parameters
This example is for a 145 kV system using
120 kV rated arresters of former line
discharge (LD) classes 2 and 3.

Table I.5 shows parameters derived for
the two cases from the IEC 60099-4:2009
line discharge procedure (repeated from
Table I.4).

Table
I.6
shows
the
calculation
parameters and subsequent calculation of
arrester charge transfer, Q rs , and
absorbed energy, W s , using the simplified
method of I.1.2.
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тооцооллын
параметрүүдийг
харуулсан.
I.7 дугаар хүснэгтэд хялбарчилсан
аргад ашигласантай
адил
суурь
параметрүүдийг хэрэглэн Цахилгаан
соронзон
шилжилтийн
процессын
программаар
(ЦСШП)
тооцоолсон
утгуудыг харуулсан.
ТАЙЛБАР: Ws нь нэг салангид шугамыг таслах,
залгах явцад цэнэг шавхагч шингээж,
хуримтлагдсан энерги юм. Цэнэг шавхагчид
шаардагдах дулааны энергийн Wth зэрэглэлд
Ws энергийг хоёр дахин авдаг.

Table I.7 shows values calculated from
Electromagnetic Transients Program
(EMTP) simulations using the same base
parameters as used for the simplified
method.
NOTE Ws is the cumulative energy absorbed by
arrester during one single line switching. The
required thermal energy rating of the arrester, Wth,
is two times Ws.

Хялбарчилсан арга болон Цахилгаан Close agreement can be observed
соронзон
шилжилтийн
процессын between the simplified method and the
программын (ЦСШП) хооронд ойролцоо EMTP simulations.
нийлэмж ажиглагдаж болно.
I.5 дугаар хүснэгт - ЦСШП-ын загварчлалаар тооцоолсон утгатай,
хялбарчилсан аргаар тооцоолсон цэнэг болон энергийн харьцуулалт –
ЦСШП-ын загварчлал болон хялбарчилсан аргад зориулан I.4 дүгээр
хүснэгтээс авсан суурь параметрүүд
Uсистем
(кВ)

Ur
(кВ)

LD
анги

Zs
(Ом)

Td
(миллисекунд)

Urp
(кВ)

145

120

2

288

2.0

384

145

120

3

156

2.4

336

Параметр: шугамын цахилалтын анги.
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Table I.5 – Comparison of energy and charge calculated by simplified method
with values calculated by EMTP simulation – Base parameters from Table I.4,
used for simplified method and for EMTP simulation

Usystem
(kV)

Ur
(kV)

LD
Class

Zs
(ohms)

Td
(ms)

Urp
(kV)

145

120

2

288

2.0

384

145

120

3

156

2.4

336

Parameter: line discharge class.

I.6 дугаар хүснэгт - ЦСШП-ын загварчлалаар тооцоолсон утгатай,
хялбарчилсан аргаар тооцоолсон цэнэг болон энергийн харьцуулалт –
Хялбарчилсан арга ашигласан тооцоолол
Uсистем
(кВ)

LD
анги

Ips1
(кА)

Ups1
(кВ)

Ips2
(кА)

Ups2
(кВ)

Ips
(кА)

Ups
(кВ)

U0
(кВ)

Qrs
(Кл)

Ws
(Ur
хүчдэл
кЖ/кВ)

145

2

0.125

209

0.5

221

0.56

224

205

1.1

2.1

145

3

0,25

214

1,0

229

0,72

223

209

1,7

3,2

Table I.6 – Comparison of energy and charge calculated by simplified method
with values calculated by EMTP simulation – Calculations using simplified
method
Usystem
(kV)

LD
Class

Ips1
(kA)

Ups1
(kV)

Ips2
(kA)

Ups2
(kV)

Ips
(kA)

Ups
(kV)

U0
(kV)

Qrs
(C)

Ws
(kJ/kV Ur)

145

2

0.125

209

0.5

221

0.56

224

205

1.1

2.1

145

3

0,25

214

1,0

229

0,72

223

209

1,7

3,2
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I.7 дугаар хүснэгт - ЦСШП-ын загварчлалаар тооцоолсон утгатай,
хялбарчилсан аргаар тооцоолсон цэнэг болон энергийн харьцуулалт – I.5
хүснэгтийн (c), ЦСШП-ын судалгааны үр дүн
Uсистем
(кВ)

LD
анги

Ips
(кА)

Ups
(кВ)

Qrs
(Кл)

Ws
(Ur хүчдэл
кЖ/кВ)

145

2

0.56

221

1.1

2.0

145

3

0.71

222

1.7

3.2

Table I.7 – Comparison of energy and charge calculated by simplified method
with values calculated by EMTP simulation – I.5.(c) Results from EMTP studies
Usystem
(kV)

LD
Class

Ips
(kA)

Ups
(kV)

Qrs
(C)

Ws
(kJ/kV Ur)

145

120

2

288

2.0

384

145

120

3

156

2.4

336

I.5, I.6, I.7 болон I.8 дугаар зурагт цэнэг
шавхагчийн шугамын цахилалтын хоёр
ангид зориулан ЦСШП-аар тооцоолсон
цэнэг шавхагчийн хүчдэл, гүйдэл,
шилжсэн цэнэг болон шингээсэн
энергийг тус бүрд нь тодорхой
харуулсан. Цэнэг шавхагчийн хүчдэлийг
тооцоолоход цэнэг шавхагчийн хүчдэл
болон гүйдэл цахилалтын бүтэн үеэс
дээш хугацаанд бараг тогтмол байгаа
нь цэнэг шавхагчийн цэнэг болон
энергийн хоорондын харьцаатай адил
хэрэглэх боломжтой гэж хялбарчилсан
аргаар гаргасан таамаглалыг баталж
байна.

Figure I.5, Figure I.6, Figure I.7 and Figure
I.8 graphically show the arrester voltage,
current, transferred charge and absorbed
energy, respectively, calculated by the
EMTP simulations for the two arrester LD
classes. The nearly constant arrester
voltages and currents over the entire
discharge period validate the assumptions
made in the simplified method that arrester
voltages can be used for calculation as the
ratio between arrester charge and energy.
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I.5 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
тооцооллоор бодсон, 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчийн хүчдэл:
Ups2 болон Ups3 (В x 105)

Figure I.5 – Arrester class 2 & 3 voltages calculated by EMTP calculations:
Ups2 and Ups3 (V x 105)
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I.6 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
судалгаагаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар бүлгийн цэнэг шавхагчийн
гүйдэл:
Ips2 болон Ips3 (A)

Figure I.6 – Class 2 & 3 arrester currents calculated by EMTP studies:
Ips2 and Ips3 (A)
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I.7 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загварчлалаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчид
хуримтлагдсан цэнэг: Qrs2 болон Qrs3 (Кл)

Figure I.7 – Arrester Class 2 & 3 cumulative charges calculated by EMTP
simulation: Qrs2 and Qrs3 (C)
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I.8 дугаар зураг - Цахилгаан соронзон шилжилтийн процессын программын
загварчлалаар тооцоолсон 2 болон 3 дугаар ангийн цэнэг шавхагчдын
шингээж, хуримтлагдсан энерги: Ws2 болон Ws3 (Ur хүчдэл кЖ/кВ)

Figure I.8 – Arrester Class 2 & 3 cumulative absorbed energies calculated by
EMTP simulation: Ws2 and Ws3 (kJ/kV Ur)
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I.3 Цэнэг шавхагчийн шугамыг
таслах, залгах энергийн жишээ
I.3.1 Ерөнхий зүйл
Шугамыг таслах, залгах үйлдлийг (I.9
дүгээр зураг) хамруулсан хэлхээний
нийтлэг
компьютер
загварчлалд
ихэнхдээ хэлхээний үүсгүүр (энд
зэрэгцээ хоёр богино шугам болон
Твениний
эквивалент
үүсгүүрийн
хүчдэл
ба
бүрэн
эсэргүүцлийг
харуулсан) болон шугамын гэмтэлтэй
эсвэл гэмтэлгүй үед эхлээд залгасан,
дараа нь салгасан таслуурыг багтаадаг.
Таслуурыг салгахад реактив тоног
төхөөрөмжгүй
(шунтлэгч
реактор,
трансформатор
эсвэл
хүчдэлийн
трансформатор), богиноос дунд хүртэл
урттай
шугам
эсвэл
шунтлэгч
реакторуудаар шугамын багтаамжийн
эсэргүүцлийн хэсгийг тэгшитгэсэн үед
илүү урттай шугамд хэлбэлзэлтэй
хүчдэлд баригдсан цэнэгээс үүссэн
тогтмол хүчдэлийн ялгаврын хүчдэл нь
1.0 нэгж тутамд ойролцоо үлдэж болно.
Тэгшитгэсэн шугамыг салгасан үед
реактор ба шугамын багтаамжийн
эсэргүүцлийн хооронд шилжсэн энерги
солилцоход
гэмтэлгүй
фаз(ууд)ад
хэвийн давтамжийн хүчдэлийн бага
зэрэг буурсан хэлбэлзлийг шугам
ихэнхдээ харуулна. Энэ үед шугам
болон
реакторын
эсэргүүцлээр
бууралтыг хангадаг. Шугамыг өндөр
хурдтайгаар хүчдэлд дахин залгах үйл
явцын туршид
хэрэв тохиолдлоор
таслуурыг ойрхон эсвэл таслуурын
(ихэвчлэн
үүсгүүрийн
хүчдэл
нь
шугамын хүчдэлтэй фазын гадна

I.3 Arrester line switching energy
examples
I.3.1 General
A typical computer simulation of a network
involving line switching (Figure I.9) usually
includes a source network (represented
here by two short parallel lines and a
Thevenin equivalent source voltage and
impedance) and a switch that can be
initially closed and subsequently opened
with or without a line fault. Opening of the
switch may leave close to 1,0 p.u. DC
residual voltages from trapped charges on
a short-to-medium length line without
reactive equipment (shunt reactors,
transformers or VTs), or oscillatory
voltages on longer lines when shunt
reactors are applied to compensate a
portion of the line capacitance. When the
compensated line is tripped, the line
typically displays a lightly damped natural
frequency voltage oscillation on the
unfaulted phase(s) as energies are
exchanged between the reactors and line
capacitances, the damping being provided
by the line and reactor resistances. During
high
speed
line
re-energization
operations, if the switch is closed
randomly near or at an instant of maximum
voltage across the switch (usually when
the source voltage is out-of- phase with
the line voltage), prospective switching
overvoltages may exceed 3 p.u. In
practice, however, when switching
mitigations are incorporated into the
switch (such as closing resistors or pointon-wave controllers), the highest switching
overvoltages are usually reduced below
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байвал) дагуух хамгийн их хүчдэлийн
эгшинд залгасан бол таслах, залгах
боломжит хэт хүчдэл 3 нэгж тутмаас
хэтэрнэ. Гэхдээ практикт таслах,
залгахыг хөнгөвчлөхийг
таслуурт
нэгтгэсэн үед (залгах резистор эсвэл
цэгийн долгионы удирдлага зэрэг)
таслах, залгах хамгийн их хэт хүчдэлийг
ихэнхдээ 2.5 нэгж тутмаас доош
багасгадаг. Өөр нэг сонголт нь хэрэв
хамгаалалтын бага түвшинтэй шугамын
цэнэг
шавхагч
ашигладаг
бол
удирдлагатай таслах, залгах үйлдлээр
(ойролцоогоор 2.5 нэгж тутам) хүрэх
боломжтой үйл явцтай харьцуулж
болохоор таслах, залгах хэт хүчдэлд
хүрнэ. Хэрэв удирдлагатай таслах
залгах үйл явц болон шугамын цэнэг
шавхагчдыг хамт ашиглавал хэт
хүчдэлийг 2.0 нэгж тутам эсвэл түүнээс
доош хэмжээнд барих боломжтой.
Шугамын
хүчдэл/гүйдлийн
хэмжээ
болон долгионы хэлбэрт шугамыг
хүчдэлд дахин залгахаар таслах, залгах
үйлдлийн нийтлэг “бодит орчин”, мөн
цэнэг шавхагчийн шугамын цахилалтын
туршилтуудаас ажигласан хоёр үндсэн
ялгаа байдаг. Нэгдүгээрт, шугамын
таслах, залгах бодит үйл явцын туршид,
шугамын шилжилтийн хүчдэл/гүйдлийн
хэмжээ нь хэт хүчдэлийн импульсийн
тархалтын хугацааны хоёроос дээш үед
тогтмол үлдэхгүй бөгөөд хоёр эсвэл
түүнээс олон дараалсан цахилалтын
(хэт хүчдэлийн импульсээс шугамд өгөх
хариу үйлчлэл болон үүсгүүрийн тоног
төхөөрөмж болон/эсвэл нэг зэрэг биш
таслах, залгах аргуудаар үүссэн байж

2,5 p.u. Alternatively, if line surge arresters
with low protective level are used,
switching overvoltages comparable to
those achievable with controlled switching
(i.e. approximately 2,5 p.u.) can be
achieved. If controlled switching and line
arresters are used together, overvoltages
may be held to 2,0 p.u. or lower.

There exist two fundamental differences in
the line voltage/current magnitudes and
waveforms occurring for a typical “real
world” line re-energization switching
operation and those observed with the
arrester line discharge tests. Firstly, during
actual line switching operations, line
transient voltage/current magnitudes do
not remain constant over twice the
duration of the surge propagation time, nor
are they typically similar between two or
more successive discharges (which might
be caused by surge response to line and
source
equipment
and/or
nonsimultaneous switching methods).
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болох) хооронд ерөнхийдөө адилхан
байхгүй.
I.9 дүгээр зураг – Компьютер загварчлалын хэлхээг автоматаар дахин залгах
нийтлэг шугам

ТАЙЛБАР: Uthev Zthev: Твениний эквивалент үүсгүүрийн хүчдэл болон бүрэн эсэргүүцэл,
Шугамын SRC#: Үүсгүүрийн хэлхээн дэх шугам
RCLSsw: Шугамыг дахин залгах таслуур
Line_Transposition: Тэнцвэржүүлсэн шугамд зориулсан шугамын фазын байрлал сэлгэлтийн
байршлууд
SAsrc/SArcv: Шугамын гаргалгуудын илгээх болон хүлээн авах төгсгөл дэх цэнэг шавхагчид
RXsrc/RXrcv: Шугамын гаргалгуудын илгээх болон хүлээн авах төгсгөл дэх шунтлэгч реакторууд
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Figure I.9 – Typical Line Reclosing Computer Simulation Network

NOTE Uthev Zthev: Thevenin Equivalent Source Voltages & Impedances
Line SRC#: Line in Source Network
RCLSsw:

Line reclosing Switch

Line_Transposition: Line Phase Transposition Locations for Balanced Line
SAsrc / SArcv: Surge Arresters at Sending & Receiving End of Line terminals
RXsrc / RXrcv: Shunt Reactors at Sending & Receiving End of Line terminals

Хоёрдугаарт,
шугамын
цэнэг
шавхагчгүй тохиолдлуудад үүсгүүрээс
хүлээн авах төгсгөл хүртэл шугамын
дагуух таслах, залгах хүчдэлийн
хэмжээний
хүрээ
нь
шугамд
цахилалтын туршилт хийсэн тогтмол
гүйдлийн
хүчдэлийн
нөхцөлтэй
харьцуулахад ихэнхдээ тогтмол бус
(I.10 дугаар зургийг үзнэ үү) байдаг.
Учир нь төлөөлөх адилхан хүчдэлийн
хэмжээг ашигласан үед ч шугамын
цахилалтын туршилтын аргууд нь цэнэг
шавхагчийн илүү их цэнэг болон
дулааны
энергийг
үүсгэнэ
гэж
таамаглана. Тиймээс “бодит орчны”
таслах, залгах загварчлалын үр дүнгээс
илүү уламжлалт дүгнэлт өгдөг гэж үздэг.

Secondly, switching voltage magnitude
profiles along the line from the source to
the receiving end for cases without line
arresters are typically not constant (see
Figure I.10) in comparison with the DC
voltage condition used in the line
discharge test. Consequently, even when
the
same
representative
voltage
magnitudes are used, the line discharge
test methods are expected to produce
higher arrester charge and thermal
energies and thus are considered to
provide a more conservative estimate than
those from “real world” switching
simulation studies.
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I.10 дугаар зураг – 480 км урт шугам дагуух, 550 кВ-ын автоматаар дахин
залгагдах нийтлэг таслах, салгах хэт хүчдэлийн хүрээ

ТАЙЛБАР: Таслах, залгах автоматаар дахин залгах үйл явц болон Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүд
(Үүсгүүр: 0 км, Хүлээн авах төгсгөл: 480 км)
Unosa: Таслах, залгах удирдлагагүй бөгөөд шугамын цэнэг шавхагч байхгүй
Usa: Таслах, залгах удирдлагагүй бөгөөд Шугамын гаргалгууд дээр цэнэг шавхагчтай
Upir: Урьдчилан байрлуулсан /залгах резисторуудтай таслах, залгах удирдлага болон Шугамын
цэнэг шавхагч байхгүй
Upirsa: Урьдчилан байрлуулсан /залгах резисторуудтай таслах, залгах удирдлага болон Шугамын
гаргалгууд дээр цэнэг шавхагчтай

Figure I.10 – Typical 550 kV Reclose Switching
Overvoltage Profile along 480 km Line
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NOTE: Switching Reclosing Operation & Line Components (Source: 0 km Receive End: 480 km)
Unosa: No Switch Control & No Line Surge Arresters
Usa: No Switch Control & Surge Arresters at Line Terminals
Upir: Switch Control with pre-insertion/closing resistors & No Line Surge Arresters
Upirsa: Switch Control with pre-insertion/closing resistors & Surge Arresters at Line Terminals

Дараах дэд зүйлсэд цэнэг шавхагчийн
цэнэгийн шилжилт Qrs, төлөөлөх
шугамыг
хүчдэлд
дахин
залгах
загварчлалаар
гаргасан
салангид
шугамыг таслах, залгах үйлдлээс
шингээсэн энерги W s болон I.1 дэд
зүйлд
тайлбарласан
шугамын
цахилалтын
хялбаршуулсан
аргыг
хэрэглэн
бодсон
утгуудыг
дээрх
утгуудтай харьцуулсан зарим жишээг
харуулсан. I.1 дэд зүйлийн шугамын
цахилалтын
ОУЦТК-ын
стандарт
нөхцөл, мөн Н хавсралтын Н.1 дүгээр

The following sub-clauses show some
examples of arrester charge transfer, Q rs ,
and absorbed single switching energy,
W s , obtained from representative line reenergization simulations, and compare
these values with those derived using the
simplified line discharge method described
in I.1. Summary results from arrester
charges and energies derived using IEC
line discharge conditions from I.1 and
using various arrester protective ratios
shown in Figure H.1 in Annex H are
illustrated in Figure I.11 and Figure I.12. It
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зурагт үзүүлсэн цэнэг шавхагчийн төрөл
бүрийн
хамгаалалтын
харьцааг
хэрэглэн гаргасан цэнэг шавхагчийн
цэнэг,
энергийн
дүгнэлтийн
үр
дүнгүүдийг I.11, I.12 дугаар зурагт
харуулсан. Н.3 дугаар хүснэгтэд
үзүүлсэн үр дүнгүүд цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын
нийтлэг
1.8
гэсэн
харьцаанд
суурилсныг
ажиглах
боломжтой.
Ихэнх тохиолдолд тооцооллын дөрвөн
жишээг өгдөг. Таслах, залгах зарим
удирдлага болон цэнэг шавхагчдыг
нэгтгэсэн байж болох өндөр хүчдэлийн
системд тавдугаар жишээг нэмнэ.
“Томьёо” гэж тэмдэглэсэн хоёр жишээ
нь шугамын удирдлагагүй дахин
залгалт (Urp хүчдэл 3 нэгж тутмаас их)
болон шугамын удирдлагатай дахин
залгалтыг
(IEC
60099-4:2009
стандартын
шугамын
цахилалтын
туршилтад хамааралтай өгсөн утга
бүхий Urp хүчдэлтэй) тус тус төлөөлнө.
“Томьёо” гэсэн жишээ бүрд судалгаа
хийх системд нийтлэг байх хэт
хүчдэлийн
импульсийн
бүрэн
эсэргүүцлийг хэрэглэнэ. “IEC-2”, “IEC3”,
“IEC-4”
эсвэл
“IEC-5”
гэж
тэмдэглэсэн гуравдугаар жишээг хэт
хүчдэлийн
импульсийн
бүрэн
эсэргүүцэл болон Urp хүчдэлийн аль
алины утга 60099-4:2009 стандартын
шугамын
цахилалтын
туршилтад
хамааралтай өгсөн утгуудтай нийцэх
тохиолдолд зориулсан (эдгээр утгыг
цэнэг шавхагчийн хэвийн хүчдэлийн
үржүүлэгч шиг заасан).

can be observed that results shown in
Table H.3 is based on typical arrester
protective ratio of 1,8.

In most cases, four example calculations
are given. For the high voltage systems
where some switching controls and
arresters may be combined, a fifth
example is added. The two examples
labeled “Formula” represent, respectively,
uncontrolled line reclosing (Urp greater
than 3 p.u.) and controlled line reclosing
(U rp having the value given for the relevant
line discharge test of IEC 60099-4:2009).
Each of the “Formula” examples uses a
surge impedance typical for the system
being studied. The third example, labeled
“IEC-2”, “IEC-3”, “IEC-4” or “IEC-5” is for a
case where both surge impedance and U rp
values are as given for the relevant line
discharge tests of IEC 60099-4:2009
(these being stated as multipliers of
arrester rated voltage).
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I.11 дүгээр зураг - ОУЦТК-ын стандартын шугамын цахилалтад (LD)
суурилсан, цэнэг шавхагчийн хамгаалалтын өөрчлөгдөх харьцаатай
цэнэгийн шилжилт Qrs

Figure I.11 – IEC LD based charge transfer, Qrs with
varying arrester protective ratios
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I.12 дугаар зураг - ОУЦТК-ын стандартын шугамын цахилалтад (LD)
суурилсан, цэнэг шавхагчийн хамгаалалтын харьцааны өөрчлөлттэй таслах,
залгах энерги Wth

Figure I.12 – IEC LD based switching energy, Wth with
varying arrester protective ratios
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“Загварчлал”
гэж
тэмдэглэсэн
дөрөвдүгээр жишээ нь ерөнхийдөө
таслах, залгах илүү их хэт хүчдэл үүсгэх
гэмтэлтэй шугамын оронд гэмтэлгүй
шугамд баригдсан цэнэгээс үүссэн
ялгаврын
хүчдэлтэй
статистик
удирдлагагүй,
тохиолдлын
гурван
фазын таслуурыг дахин залгахыг
ашигласан илүү тодорхой компьютер
загварчлалуудаар
олсон
цэнэг
шавхагчийн хамгийн их цэнэг болон
энергийг харуулдаг. Таслах, залгах
удирдлага болон хамгаалалтын бага
түвшинтэй цэнэг шавхагчдын зарим
төрлийг хэрэглэж болох 420кВ болон
550кВ хүчдэлтэй системийн тохиолдолд
дан цэнэг шавхагчидтай харьцуулахад
цэнэг шавхагчийн цэнэг болон энергийн
шаардлагын
боломжит
бууралтыг
тавдугаар загварчлалын жишээ болгон
дүгнэлтийн хүснэгтэд оруулсан.
145 кВ, 242 кВ болон 362 кВ хүчдэлийн
тохиолдолд
шугамууд
шунтлэгч
тэнцвэржилт
байхгүй,
гэмтэлгүй
шугамыг өмнө нь хүчдэлд дахин
залгаснаас баригдсан цэнэгтэй шугамд
таслаж, залгасан байна. 420 кВ болон
550 кВ хүчдэлийн тохиолдолд шугамууд
гүйдлийн давтамжаас бага өөрийн
давтамжуудад гэмтээгүй шугамын талд
хүчдэлийн хэлбэлзэл үүсгэх, шугамын
багтаамжийн эсэргүүцлийг 50 хувиас
илүү тэгшитгэхэд хүргэх шугамын хоёр
төгсгөлд
тэнцүү
тэгшитгэсэн
реактораар зэрэгцээ холбосон байна.
I.3.2 1 дүгээр тохиолдол – 145 кВ

The fourth example, labeled “Simulation”,
shows the largest arrester charges and
energies found from more rigorous
computer simulations using statistically
uncontrolled random three- phase switch
re-closing with residual voltages from
trapped charges on unfaulted lines instead
of faulted lines which will generally result
in larger switching overvoltages. For the
420 kV and 550 kV system cases where
some type of switching controls and
arresters with low protective level may be
applied, possible reduction in the arrester
charge and energy requirements in
comparison to arresters alone are
included in the summary table as the fifth
simulation example.

For the 145 kV, 242 kV and 362 kV cases,
the lines had no shunt compensation and
switching was conducted into lines having
trapped charges from an earlier deenergization of the unfaulted line. For the
420 kV and 550 kV cases, the lines were
shunt reactor compensated with equal
compensation at both line ends to achieve
more than 50 percent compensation of the
line capacitance, resulting in unfaulted line
side voltage oscillations at natural
frequencies below power frequency.

I.3.2 Case 1 - 145 kV
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Шугамын тэгшитгээгүй таслах, залгах
явц: Тогтмол гүйдлийн баригдсан
цэнэгтэйгээр шугамыг дахин залгах
Шугамын урт 300 км, шугамын
цахилалтын
Td
хугацаа
2.0
миллисекунд:
Цэнэг шавхагчийн Ur хүчдэл 120 кВ,
шугамын цахилалтын 2 дугаар анги,
ялгаврын хүчдэл 0.5 кА гүйдэлтэй үеийн
221 кВ.
Тооцооллын жишээ (гарсан утгуудыг I.8
дугаар хүснэгтэд бичсэн):
a) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp = 3.0
системийн хүчдэлийн нэгж тутам
b) Томьёо – Нийтлэг Zs
Urp
хүчдэлийг шугамын цахилалтын
2 дугаар ангид зориулан I.3
дугаар хүснэгтэд өгснөөр авна.
c) IEC-2 - Z s Urp хүчдэлийг шугамын
цахилалтын 2 дугаар ангид
зориулан I.3 дугаар хүснэгтэд
өгснөөр авна.
d) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай,
удирдлагагүй
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 3.8 нэгж тутам) үйл
явцын загварчлал (загварчлалын
үр дүнгүүдийг I.13-I.16 дугаар
зурагт харуулсан)
I.3.3 2 дугаар тохиолдол – 242 кВ
Шугамын тэгшитгээгүй таслах, залгах
явц: Тогтмол гүйдлийн баригдсан
цэнэгтэйгээр шугамыг дахин залгах,
Шугамын урт 360 км, шугамын
цахилалтын
Td
хугацаа
2.4
миллисекунд:
Цэнэг шавхагчийн Ur хүчдэл 192 кВ,
шугамын цахилалтын 3 дугаар анги,

Uncompensated
Line
Switching:
Reclosing into line with DC Trapped
Charges
Line length = 300 km, Td = 2,0 ms:

Arrester U r = 120 kV, line discharge class
2, residual voltage = 221 kV @ 0,5 kA

Example calculations (result values given
in Table I.8):
a) Formula - Typical Zs
U rp
=
3,0 p.u.
of system voltage
b) Formula - Typical Zs
U rp as
given in Table I.3 for line discharge
class 2
c) IEC-2 - Z s
U rp as given in Table
I.3 for line discharge class 2

d) Simulation - uncontrolled switching
(Urp ~ 3,8 pu) with surge arresters
at line terminals (simulation results
shown graphically in Figure I.13 to
Figure I.16)
I.3.3 Case 2 - 242 kV
Uncompensated
Line
Switching:
Reclosing into line with DC Trapped
Charges
Line length = 360 km, Td = 2,4 ms:

Arrester Ur = 192 kV, line discharge class
3, residual voltage = 362 kV @ 1 kA
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ялгаврын хүчдэл 1 кА гүйдэлтэй үеийн
362 кВ
Тооцооллын жишээ (гарсан утгуудыг I.8
дугаар хүснэгтэд бичсэн):
a) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp = 3.0
системийн хүчдэлийн нэгж тутам
b) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp
хүчдэлийг шугамын цахилалтын
3 дугаар ангид зориулан I.3
дугаар хүснэгтэд өгснөөр авна.
c) IEC-3 - Z s Urp хүчдэлийг шугамын
цахилалтын 3 дугаар ангид
зориулан I.3 дугаар хүснэгтэд
өгснөөр авна.
d) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай, удирдлагагүй
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 3.8 нэгж тутам)
үйл явцын загварчлал
(загварчлалын үр дүнгүүдийг
I.17-I.20 дугаар зурагт
харуулсан)
I.3.4 3 дугаар тохиолдол – 362 кВ
Шугамын тэгшитгээгүй таслах, залгах
явц: Тогтмол гүйдлийн баригдсан
цэнэгтэйгээр шугамыг дахин залгах,
Шугамын урт 360 км, шугамын
цахилалтын
Td
хугацаа
2.4
миллисекунд:
Цэнэг шавхагчийн Ur хүчдэл 288 кВ,
шугамын цахилалтын 3 дугаар анги,
ялгаврын хүчдэл 2 кА гүйдэлтэй үеийн
564 кВ.
Тооцооллын жишээ (гарсан утгуудыг I.8
дугаар хүснэгтэд бичсэн):
a) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp = 3.0
системийн хүчдэлийн нэгж тутам

Example calculations (result values given
in Table 1.8):
a) Formula - Typical Zs
Urp= 3,0
pu of system voltage
b) Formula - Typical Zs
Urp as
given in Table I.3 for line discharge
class 3
c) IEC-3 - Zs
Urp as given in Table
I.3 for line discharge class 3

d) Simulation - uncontrolled switching
(Urp ~ 3,8 pu) with surge arresters
at line terminals (simulation results
shown graphically in Figure 1.17 to
Figure 1.20)

I.3.4 Case 3 - 362 KV
Uncompensated
Line
Switching:
Reclosing into line with DC Trapped
Charges
Line length = 360 km, Td = 2,4 ms:

Arrester Ur = 288 kV, line discharge class
3, residual voltage = 564 kV @ 2 kA

Example calculations (result values given
in Table I.8):
a) Formula - Typical Zs
Urp = 3,0 pu of
system voltage
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b) Томьёо – Нийтлэг Zs
Urp
хүчдэлийг шугамын цахилалтын
3 дугаар ангид зориулан I.3
дугаар хүснэгтэд өгснөөр авна.
c) IEC-3 - Z s Urp хүчдэлийг шугамын
цахилалтын 3 дугаар ангид
зориулан I.3 дугаар хүснэгтэд
өгснөөр авна.
d) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай, удирдлагагүй
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 3.6 нэгж тутам)
үйл явцын загварчлал
(загварчлалын үр дүнгүүдийг
I.21-I.24 дүгээр зурагт харуулсан)
I.3.5 4 дүгээр тохиолдол – 420 кВ
Реактораар
тэгшитгэсэн
шугамын
таслах, залгах явц: Хэлбэлзлийн
баригдсан цэнэгтэй үед автоматаар
дахин залгах,
Шугамын урт 420 км, шугамын
цахилалтын
Td
хугацаа
2.8
миллисекунд:
Цэнэг шавхагчийн Ur хүчдэл 336 кВ,
шугамын цахилалтын 4 дүгээр анги,
ялгаврын хүчдэл 2 кА гүйдэлтэй үеийн
645 кВ
Тооцооллын жишээ (гарсан утгуудыг I.8
дугаар хүснэгтэд бичсэн):
a) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp = 3.0
системийн хүчдэлийн нэгж тутам
b) Томьёо – Нийтлэг Zs
Urp
хүчдэлийг шугамын цахилалтын
4 дүгээр ангид зориулан I.3
дугаар хүснэгтэд өгснөөр авна.
c) IEC-4 - Z s Urp хүчдэлийг шугамын
цахилалтын 4 дүгээр ангид

b) Formula - Typical Zs
Urp as given in
Table I.3 for line discharge class 3

c) IEC-3 - Zs Urp as given in Table I.3 for
line discharge class 3

d)Simulation - uncontrolled switching (Urp
~ 3,6 pu) with surge arresters at line
terminals (simulation results shown
graphically in Figure I.21 and Figure I.24)

I.3.5 Case 4 - 4 2 0 k V
Reactor Compensated Line Switching:
Auto-reclose into oscillatory Trapped
Charges
Line length = 420 km, Td = 2,8 ms:

Arrester Ur = 336 kV, line discharge class
4, residual voltage = 645 kV @ 2 kA

Example calculations (result values given
in Table 1.8):
a) Formula - Typical Zs
Urp
=
3,0 pu of system voltage
b) Formula - Typical Zs
Urp as
given in Table I.3 for line discharge
class 4
c) IEC-4 - Zs
Urp
as given in
Table I.3 for line discharge class 4
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зориулан I.3 дугаар хүснэгтэд
өгснөөр авна.
d) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай,
удирдлагагүй
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 3.6 нэгж тутам) үйл
явцын загварчлал (загварчлалын
үр дүнгүүдийг I.25-I.28 дугаар
зурагт харуулсан)
e) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай,
удирдлагатай
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 2.6 нэгж тутам) үйл
явцын загварчлал
I.3.6 5 дугаар тохиолдол – 550 кВ
Реактораар
тэгшитгэсэн
шугамын
таслах, залгах явц: Хэлбэлзлийн
баригдсан цэнэгтэй үед автоматаар
дахин залгах,
Шугамын урт 480 км, шугамын
цахилалтын
Td
хугацаа
3.2
миллисекунд:
Цэнэг шавхагчийн Ur хүчдэл 396 кВ,
шугамын цахилалтын 4 дүгээр анги,
ялгаврын хүчдэл 2 кА гүйдэлтэй үеийн
744 кВ
Тооцооллын жишээ (гарсан утгуудыг I.8
дугаар хүснэгтэд бичсэн):
a) Томьёо – Нийтлэг Zs Urp = 3.0
системийн хүчдэлийн нэгж тутам
b) Томьёо – Нийтлэг Zs
Urp
хүчдэлийг шугамын цахилалтын
5 дугаар ангид зориулан I.3
дугаар хүснэгтэд өгснөөр авна.
c) IEC-5 - Z s Urp хүчдэлийг шугамын
цахилалтын 5 дугаар ангид
зориулан I.3 дугаар хүснэгтэд
өгснөөр авна.

d) Simulation - uncontrolled switching
(Urp ~ 3,6 pu) with surge arresters
at line terminals (simulation results
shown graphically in Figure 1.25 to
Figure 1.28)

e) Simulation - controlled switching
(Urp ~ 2,6 pu) with surge arresters
at line terminals

I.3.6 Case 5 - 550 kV
Reactor Compensated Line Switching:
Auto-reclose into oscillatory Trapped
Charges
Line length = 480 km, Td = 3,2 ms:

Arrester Ur = 396 kV, line discharge class
4, residual voltage = 744 kV @ 2 kA

Example calculations (result values given
in Table 1.8):
a) Formula - Typical Zs
Urp
=
3,0 pu of system voltage
b) Formula - Typical Zs
Urp as
given in Table I.3 for line discharge
class 5
c) IEC-5 - Zs
Urp as given in Table
I.3 for line discharge class 5
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d) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай,
удирдлагагүй
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 3.6 нэгж тутам) үйл
явцын загварчлал (загварчлалын
үр дүнгүүдийг I.29-I.32 дугаар
зурагт харуулсан)
e) Шугамын гаргалгуудад цэнэг
шавхагчтай,
удирдлагатай
таслах, залгах (Urp хүчдэл
ойролцоогоор 2.4 нэгж тутам) үйл
явцын загварчлал.

d) Simulation - uncontolled switching
(Urp -3,6 pu) with surge arresters at
line terminals (simulation results
shown graphically in Figure 1.29 to
Figure 1.32)

e) Simulation - controlled switching
(Urp ~ 2,4 pu) with surge arresters
at line terminals

I.8 дугаар хүснэгт - Цэнэг шавхагчийн сонголт болон системийн
төрөл бүрийн хүчдэлд зориулан тайлбарласан ялгаатай аргууд
ашигласан тооцооллын үр дүн
Us

Тооцооны
арга

(кВ)

145

245

362

420

Ur

Zs

Td

L

Urp

Urp

Ips1

Ups1

Ips2

Ups2

U0

Ips

Ups

Qrs

Wth

(кВ)

(Ом)

(ми
лли
секу
нд)

(км)

(нэгж

(кВ)

(кА)

(кВ)

(кА)

(кВ)

(кВ)

(кА)

(кВ)

(Кл)

0.12
5
0.12
5

209

0.5

221

205

0.31

215

0.62

(Ur
кЖ/
кВ)
1.12

209

0.5

221

205

0.36

217

0.72

1.30

0.56

222
220

1.12
0.61

2.10
1.10

тута
м)

a) Томьёо

120

450

2.0

300

3.0

355

b) Томьёо

120

450

2.0

300

3.2

379

c) IEC-2
d)Загварчла
л
a) Томьёо
b) Томьёо
c) IEC-3
d)Загварчла
л
a) Томьёо
b) Томьёо
c) IEC-3
d)Загварчла
л
a) Томьёо
b) Томьёо
c) IEC-4
d)Загварчла
л
e)Загварчла
л
a) Томьёо

120
120

288
450

2.0
2.0

300
300

3.2
~3.8

384
~450

192
192
192
192

400
400
250
400

2.4
2.4
2.4
2.4

360
360
360
360

3.0
2.8
2.8
~3.8

593
554
538
~750

0.5
0.5

351
351

1.0
1.0

362
362

340
340

0.70
0.51
0.73

353
351
356
360

1.44
1.21
1.76
1.40

2.65
2.22
3.25
2.60

288
288
288
288

350
350
206
350

2.4
2.4
2.4
2.4

360
360
360
360

3.0
2.8
2.8
~3.8

887
828
806
~1124

1.0
1.0

539
539

2.0
2.0

564
564

514
514

1.20
0.84
0.74

543
535
532
541

2.4
2.0
1.8
2.3

4.5
3.7
3.3
4.3

336
336
336
336

325
325
269
325

2.8
2.8
2.8
2.8

420
420
420
420

3.0
2.6
2.6
~3.6

1029
892
874
~1235

1.0
1.0

605
605

2.0
2.0

645
645

601
601

1.20
0.84
0.94

628
620
621
602

3.5
2.3
2.6
3.1

6.5
4.3
4.9
5.6

336

325

2.8

420

~2.6

~892

620

2.1

3.5

396

300

3.2

480

3.0

1348

744

6.4

12.1

1.0

723

2.0

744

702

2.00
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550

b) Томьёо
c) IEC-5
d)Загварчла
л
e)Загварчла
л

396
396
396

300
198
300

3.2
3.2
3.2

480
480
480

2.4
2.4
~3.6

1078
950
~1620

396

300

3.2

480

~2.4

~1078

1.0

723

2.0

744

702

1.20
1.20

727
726
726

3.7
3.7
6.2

6.9
6.7
11.2

727

2.8

4.8

Table I.8 – Results of calculation using the different methods described
for different system voltages and arrester selection
Us
(kV)

145

245

362

420

550

Estimation
method

a) Formula
b) Formula
c) IEC-2
d)
Simulation
a) Formula
b) Formula
c) IEC-3
d)
Simulation
a) Formula
b) Formula
c) IEC-3
d)
Simulation
a) Formula
b) Formula
c) IEC-4
d)
Simulation
e)
Simulation
a) Formula
b) Formula
c) IEC-5
d)
Simulation
e)
Simulation

Ur

Zs

Td

L

Urp

Urp

Ips1

Ups1

Ips2

Ups2

U0

Ips

Ups

Qrs

Wth

(kV)

(Ω)

(ms)

(km)

(p.u.)

(kV)

(kA)

(kV)

(kA
)

(kV)

(kV)

(kA)

(kV)

(C)

120
120
120
120

450
450
288
450

2.0
2.0
2.0
2.0

300
300
300
300

3.0
3.2
3.2
~3.8

355
379
384
~450

0.125
0.125

209
209

0.5
0.5

221
221

205
205

0.31
0.36
0.56

215
217
222
220

0.62
0.72
1.12
0.61

(kJ/
kV
U r)
1.12
1.30
2.10
1.10

192
192
192
192

400
400
250
400

2.4
2.4
2.4
2.4

360
360
360
360

3.0
2.8
2.8
~3.8

593
554
538
~750

0.5
0.5

351
351

1.0
1.0

362
362

340
340

0.70
0.51
0.73

353
351
356
360

1.44
1.21
1.76
1.40

2.65
2.22
3.25
2.60

288
288
288
288

350
350
206
350

2.4
2.4
2.4
2.4

360
360
360
360

3.0
2.8
2.8
~3.8

887
828
806
~1124

1.0
1.0

539
539

2.0
2.0

564
564

514
514

1.20
0.84
0.74

543
535
532
541

2.4
2.0
1.8
2.3

4.5
3.7
3.3
4.3

336
336
336
336

325
325
269
325

2.8
2.8
2.8
2.8

420
420
420
420

3.0
2.6
2.6
~3.6

1029
892
874
~1235

1.0
1.0

605
605

2.0
2.0

645
645

601
601

1.20
0.84
0.94

628
620
621
602

3.5
2.3
2.6
3.1

6.5
4.3
4.9
5.6

336

325

2.8

420

~2.6

~892

620

2.1

3.5

396
396
396
396

300
300
198
300

3.2
3.2
3.2
3.2

480
480
480
480

3.0
2.4
2.4
~3.6

1348
1078
950
~1620

744
727
726
726

6.4
3.7
3.7
6.2

12.1
6.9
6.7
11.2

396

300

3.2

480

~2.4

~1078

727

2.8

4.8

1.0
1.0

723
723

2.0
2.0

744
744

702
702

2.00
1.20
1.20

I.13 дугаар зургаас I.16 дугаар зурагт Figure I.13 to Figure I.16 show 145 kV high
120 кВ-ын цэнэг шавхагчтай, 145 кВ-ын speed line re-energization switching
шугамыг өндөр хурдтайгаар дахин transients with 120 kV surge arresters.
хүчдэлд залгах шилжилтийг харуулсан.
462

MNS IEC 60099-5:2020

I.13 дугаар зураг - 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (В x 105)

Figure I.13 – Ups for 145 Kv system simulation (V x 105)
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I.14 дүгээр зураг - 145 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)

Figure I.14 – Ips for 145 kV system simulation (A)
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I.15 дугаар зураг - 145 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан цэнэг (Qrs) (Кл)

Figure I.15 - Cumulative charge (Qrs) for 145 kV system simulation (C)
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I.16 дугаар зураг - 145 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан энерги (Wrs) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)

Figure I.16 - Cumulative energy (Wth) for 145 kV system simulation (kJ/kV Ur)
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I.17 дугаар зургаас I.20 дугаар зурагт Figure I.17 to Figure I.20 show 245 kV high
192 кВ-ын цэнэг шавхагчтай, 245 кВ-ын speed line re-energization switching
шугамыг өндөр хурдтайгаар дахин transients with 192 kV surge arresters.
хүчдэлд залгах шилжилтийг харуулсан.
I.17 дугаар зураг - 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)
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Figure I.17 – Ups for 245 kV system simulation (V x 105)

I.18 дугаар зураг - 245 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)

Figure I.18 - Ips for 245 kV system simulation (A)
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I.19 дүгээр зураг - 245 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан цэнэг (Qrs) (Кл)
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Figure I.19 – Cumulative charge (Qrs) for 245 kV system simulation (C)

I.20 дугаар зураг - 245 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан энерги (Wrs) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)

Figure I.20 – Cumulative energy (Wth) for 245 kV system simulation (kJ/kV Ur)
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I.21 дүгээр зургаас I.24 дүгээр зурагт Figure I.21 to Figure I.24 show 288 kV high
288 кВ-ын цэнэг шавхагчтай, 362 кВ-ын speed line re-energization switching
шугамыг өндөр хурдтайгаар дахин transients with 362 kV surge arresters.
хүчдэлд залгах шилжилтийг харуулсан.
I.21 дүгээр зураг - 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)
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Figure I.21 - Ups for 362 kV system simulation (V x 105)

I.22 дугаар зураг – 362 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)
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Figure I.22 - Ips for 362 kV system simulation (A)

I.23 дугаар зураг - 362 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан цэнэг (Qrs) (Кл)
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Figure I.23 - Cumulative charge (Qrs) for 362 kV system simulation (C)

I.24 дүгээр зураг - 362 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)
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Figure I.24 - Cumulative energy (Wth) for 362 kV system simulation (kJ/kV Ur)

I.25 дугаар зургаас I.28 дугаар зурагт Figure I.25 to Figure I.28 show 420 kV high
336 кВ-ын цэнэг шавхагчтай, 420 кВ-ын speed line re-energization switching
шугамыг өндөр хурдтайгаар дахин transients with 336 kV surge arresters.
хүчдэлд залгах шилжилтийг харуулсан.
I.25 дугаар зураг - 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)
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Figure I.25 - Ups for 420 kV system simulation (V x 105)

I.26 дугаар зураг - 420 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)

Figure I.26 - Ips for 420 kV system simulation (A)
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I.27 дугаар зураг - 420 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан цэнэг (Qrs) (Кл)
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Figure I.27 - Cumulative charge (Qrs) for 420 kV system simulation (C)

I.28 дугаар зураг - 420 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)
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Figure I.28 - Cumulative energy (Wth) for 420 kV system simulation (kJ/kV Ur)

I.29 дүгээр зургаас I.32 дугаар зурагт Figure I.29 to Figure I.32 show 550 kV high
396 кВ-ын цэнэг шавхагчтай, 550 кВ-ын speed line re-energization switching
шугамыг өндөр хурдтайгаар дахин transients with 396 kV surge arresters.
хүчдэлд залгах шилжилтийг харуулсан.
I.29 дүгээр зураг - 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ups (Вx105)
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Figure I.29 - Ups for 550 kV system simulation (V x 105)

I.30 дугаар зураг - 550 кВ-ын системийн загварчлалд зориулсан Ips (A)

Figure I.30 - Ips for 550 kV system simulation (A)
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I.31 дүгээр зураг - 550 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан цэнэг (Qrs) (Кл)

Figure I.31 - Cumulative charge (Qrs) for 550 kV system simulation (C)
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I.32 дугаар зураг - 550 кВ-ын системийн загварчлалд
зориулсан хуримтлагдсан энерги (Wth) (Ur хүчдэл кЖ/кВ)
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Figure I.32 - Cumulative energy (Wth) for 550 kV system simulation (kJ/kV Ur)

J хавсралт
(мэдээллийн)
Хуучин загварын, завсартай (SiC)
цэнэг
шавхагчийн
ашиглалтын
хугацаа дуусах болон солих
J.1 Тойм
Өмнөх үеийн завсартай, цахиурын
карбид (SiC) цэнэг шавхагчдыг 1970аад оны үеэс завсаргүй цэнэг
шавхагчдаар (металлын исэлт) солих
болсон. Гэхдээ өдгөөг хүртэл маш олон
тооны
завсартай,
(SiC)
цэнэг
шавхагчийг дэлхий даяар ашигласаар
байна. Энэ цэнэг шавхагчдын ихэнх нь
25 жилээс илүү насжилттай бөгөөд
эдийн засгийн төдийгүй ашиглалтын
бодит хугацааны аль аль нь дуусах
дөхөж байгаа юм.
J.2 (SiC) цэнэг шавхагчийн загвар
болон үйл ажиллагаа

Annex J
(informative)
End of life and replacement of old
gapped SiC-arresters
J.1 Overview
Since the late seventies, gapless metaloxide arresters have replaced the earlier
generation of gapped silicon carbide (SiC)
arresters. Despite this, a large number of
gapped SiC- arresters still remain in
service all over the world. Most of them are
now more than 25 years old and rapidly
approaching the end of both their
economical as well as physical lifetime.

J.2 Design and operation of SiCarresters
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(SiC) цэнэг шавхагчийн дотор талын
загвар нь өнөө үеийн завсаргүй, цайрын
исэлт цэнэг шавхагчийнхаас хамаагүй
түвэгтэй байсан. Завсруудын идэвхгүй
эсвэл идэвхтэй гэсэн хоёр өөр загвар
үндсэндээ байв. Идэвхтэй завсрууд нь
гүйдлийн давтамжийн гүйдлийн тэг
урсгалаас өмнө дахин битүүмжлэгдэх
тул аль болох урт байх учраас очит
цахилалтын цэгээс нумын соронзон
шилжилтээр үүссэн илүү их энергийг
шингээж чадна. Завсруудтай цуваа
индукцлэлээс соронзон хүч үүснэ.
Идэвхтэй завсрын загварыг ихэнхдээ
230 кВ-оос дээш өндөр хүчдэлийн бүх
байгууламж, дамжуулах урт шугамд
болон нам хүчдэлийн системд хэрэглэх
конденсаторын батарейд хэрэглэдэг.
Идэвхгүй
завсруудад
ерөнхийдөө
энгийн электродын ялтсын загвар
ашигладаг байсан. Бүх (SiC) цэнэг
шавхагч
гүйдлийн
давтамжийн
гүйдлийн эхний тэг урсгалын үед дахин
битүүмжлэгдэх шаардлагатай байдаг.
Учир нь завсрууд өөрөөр дахин хэзээ ч
битүүмжлэгдэхгүй бөгөөд цэнэг шавхагч
богино залгагдах болно.
Ашиглалтын
үргэлжилсэн
хүчдэл
завсруудаар дамжвал SiC хувьсах
эсэргүүцлүүд хүчдэлийг тэсвэрлэж
чадахгүй. Хэрэв нэг жижиг завсарт очит
цахилалт үүсвэл үлдсэн завсруудад
очит цахилалт үргэлжлэх байдлаар
(SiC) цэнэг шавхагчийг бүтээдэг. Очит
цахилалтын хүчдэл завсар бүрд
ихэвчлэн хэдэн кВ байна. Тиймээс багц
завсрын доторх салангид завсруудын
дагуух хүчдэлийг сайн тэнцүүлэх, мөн

The internal design of SiC-arresters was
much more complex than that of today’s
gapless ZnO-arresters. There were
basically two different designs of the gaps,
passive or active gaps. The active gaps
could take up higher energies achieved by
magnetically moving the arc away from the
sparkover point, in order to be as long as
possible so that resealing started before
the zero-passage of the power frequency
current. The magnetic forces came from
inductances in series with the gaps. Active
gap designs were typically used for all
EHV installations, for long transmission
lines and capacitor banks used at lower
system voltages. Passive gaps were
typically using a design of simple electrode
plates. All SiC-arresters did have to reseal
at the first zero passage of the power
frequency current otherwise, the gaps
could never reseal, and the arrester would
be short-circuited.

The continuous service voltage was taken
up by the gaps, as the SiC varistors could
not withstand it. The SiC arresters are
designed so that if one small gap sparked
over, the sparkover of the remaining gaps
would follow. The sparkover voltage is
usually a few kV per gap. Hence, grading
components were used in order to ensure
good voltage grading across the individual
gaps inside the gap stacks as well as for
achieving a uniform voltage distribution
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олон хэсэгтэй цэнэг шавхагчийн нийт
өндрийн
дагуу
хүчдэлийг
жигд
хуваарилахын
тулд
тэнцүүлэх
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашигладаг.
Тэнцүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь
ерөнхийдөө жижиг SiC резисторууд
болон керамик конденсаторууд байсан.
Дотор талын бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр
дамжин гарах хүчдэлийн механик
хүчийг
хязгаарладаг
учир
цэнэг
шавхагчийн өндрийг багасгахын тулд
өндөр хүчдэлийн цэнэг шавхагчдын
дотор талын багцыг зиг заг хэлбэртэй
хийх шаардлага гардаг. Энэ нь цайрын
исэлт цэнэг шавхагч, ялангуяа 230 кВоос дээш өндөр хүчдэлийн цэнэг
шавхагчид хэрэглэдэгтэй харьцуулахад
нэлээд том диаметртэй шаазан гэр
хийхэд хүргэдэг байсан. Идэвхтэй
завсруудтай дотор талын нийтлэг SiC
багцыг J.1 дүгээр зурагт харуулав.
Дотор талын багцыг дараа нь фланцтай
шаазан гэр дотор хийж, тусгай
жийргэвчээр
битүүмжилдэг.
Завсруудын
электродыг
зэврэхээс
сэргийлэхийн тулд шаазан хэсэг бүрийг
ихэнхдээ азотын хуурай хий, зарим
загварт
хуурай
агаар
хэрэглэн,
хаалттай
идэвхгүй
орчинд
битүүмжилдэг байсан.
J.3 Саатлын шалтгаан, хуучрах явц
J.3.1 Ерөнхий зүйл
Эдгээр цэнэг шавхагчид олон тооны
бүрэлдэхүүн хэсгийг ашиглаж байсан
учраас
магадлалтай
эвдрэл
болон/эсвэл саатлын олон боломжит
шалтгаан байдаг.

along the total height of multi-unit
arresters. The grading components were
typically small SiC-resistors and ceramic
capacitors.

There was also a limitation in voltage
stress across the internal components so
that for high- voltage arresters the internal
stack had to be built in a zigzag pattern, in
order to reduce the arrester height. This,
then, led to significantly larger diameter
porcelains, compared to those used for
ZnO-arresters, especially for EHV
arresters. A typical internal SiC-stack with
active gaps is shown in Figure J.1. The
internal stacks were then put in porcelain
housings with flanges, sealed with special
gaskets. In order to avoid corrosion on the
electrodes of the gaps each porcelain unit
was sealed off with a closed inert
atmosphere, mostly dry nitrogen although
some designs used dry air.

J.3 Failure causes and aging
phenomena
J.3.1 General
There are many potential causes for
possible malfunction and/or failure
because of the number of components
used for these arresters.
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J.3.2 Битүүмжлэлийн асуудал
J.3.2 Sealing problems
Энэ асуудал нь J.1 дүгээр зурагт This has been the most common failure
үзүүлсэн, энгийн бүтэцтэй (SiC) цэнэг reason for SiC arresters, a typical
шавхагчийн хамгийн нийтлэг саатлын construction of which is
illustrated
in
шалтгаан болдог. Зөвхөн жийргэвч Figure J.1. Not only do gaskets/seals
/битүүмжлэл нь хэврэгших, цагийн become brittle and aged over time, but
эрхээр хуучрах төдийгүй фланцын also the whole sealing system was not
загвараас хамааруулж, битүүмжлэлийн designed for more than 20 to 30 years
бүхэл системийг 20-30 жилээс илүү lifetime depending on the flange design.
хугацаанд
ажиллахаар
бүтээдэг Following moisture ingress, the arrester
байгаагүй. Чийг нэвтэрсний дараа fails due to internal corona and tracking.
дотор талын титэм болон нэвчилтийн
улмаас цэнэг шавхагч эвдэрдэг.
J.1 дүгээр зураг - (SiC) цэнэг шавхагчийн дотор талын багц
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Figure J.1 – Internal SiC-arrester stack

J.3.3 Дотор, гадна талын даралт
болон орчныг тэнцвэржүүлэх
Жийргэвч хэдий сайн байсан ч 25 орчим
жилийн дараа дотор талын хий сарниж
алга
болно.
Хүчилтөрөгч
болон
чийгшлийн тархалтаар нэвтэрсэн чийг
анхны орчныг бохирдуулах эсвэл
өөрчилж, ТЗХХ эсвэл ажлын хүчдэлтэй
үед хүртэл очит цахилалт үүсгэж болох
дотоод титэм болон нэвчилтийг үүсгэнэ.
Энэ нь эргээд цэнэг шавхагчийг

J.3.3 Equalization of internal and
external pressure and atmosphere
Even if the gaskets operate well, just by
diffusion, the internal gas will escape after
some 25 years. Moisture ingress by
diffusion of oxygen and humidity will
contaminate or change the original
atmosphere and cause internal corona
and tracking which may lead to sparkover
for TOV or even at operating voltage. This,

487

MNS IEC 60099-5:2020

эвдрэлд хүргэж, завсруудыг дахин
битүүмжлэх ямар ч боломжгүй болгоно.
Нэвчилт илрүүлэхийг хялбарчлахын
тулд цэнэг шавхагчийн зарим загварыг
бага
зэргийн
хүчтэй
даралтаар
дүүргэдэг байсан. Хэрэв гадна талын
агаарын бодит даралт эхлээд дүүргэсэн
хийн даралтаас өөр бол даралтыг
тэнцвэржүүлэх нь цэнэг шавхагчийн
ажиллагаанд нөлөөлөх дотор талын
титэм
үүсгэх
болон/эсвэл
тоног
төхөөрөмжийн хамгаалалтын хязгаарыг
бууруулж магадгүй. Далайн түвшнээс
дээш
их
өндөрлөгт
ажиллахад
зориулан,
цэнэг
шавхагчдыг
үйлдвэрийн үе шатанд дотор талын
арай бага даралттай загварчилж,
үйлдвэрлэдэг.
J.3.4 Электродын элэгдлийн завсар
Цэнэг шавхагчийн очит цахилалтын
хүчдэлийг
нэмэгдүүлэх
эсвэл
багасгахад хүргэж болох учраас энэ нь
аюултай үзэгдэл юм. Тиймээс цэнэг
шавхагч үнэндээ эвдрээгүй байхад
хүртэл хамгаалалтын хязгаарыг эхлээд
хангадаг шигээ хүрэлцээтэй хэмжээнд
хангаж чадахгүй болно.
Электродын элэгдэлд хоёр шалтгаан
байдаг. Нэгдүгээрт, цэнэг шавхагчийн
ажиллах тоо нь электродын үзүүлэлтийг
өөрчилж болно. Завсартай цэнэг
шавхагч
ер
нь
хэт
хүчдэлийн
импульсийн
утга
ихтэй
гүйдэлд
хамаарах очит цахилалтыг 50-100-аас
илүү
удаа
хязгаарлахгүй
байх
шаардлагатай.
Хоёрдугаарт,
битүүмжлэлийн системд эдгээр цэнэг
шавхагчийн дотоод орчны өөрчлөлтийг

in turn, results in arrester failure, as the
gaps will never be able to reseal.
Some arrester designs were also filled
with a slight overpressure in order to
facilitate leakage detection. If the actual
outer air pressure is different from the
originally filled, equalization of pressure
may lead to internal corona affecting
operation of the arrester and/or diminish
the protection margins for the equipment.
For operation at high altitudes, the
arresters are designed and constructed
with a lower internal pressure at the
manufacturing stage.

J.3.4 Gap electrode erosion
This is a dangerous phenomenon as this
may cause the sparkover voltage of the
arrester to either increase or decrease.
Therefore, even if the arrester does not
actually fail, it may no longer ensure the
adequate protective margins as it did
originally.
Electrode erosion can have two causes;
firstly, the number of arrester operations
alone may change the electrode
performance. Typically, a gapped arrester
should not see more than 50-100
sparkover with significant surge currents
involved. Secondly, since the sealing
system will allow change of internal
atmosphere in 20 to 25 years for these
arresters; after which humidity may start to
corrode the electrodes, and this is
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20-25 жилийн хугацаанд тооцсон тул
энэ
хугацааны
дараа
чийг
электродуудыг зэврүүлж эхлэх бөгөөд
энэ
нь
тооцоолсон
ашиглалтын
хугацааны дараа бүх (SiC) цэнэг
шавхагчид нөлөөлнө гэж үзнэ.
J.3.5
Зэрэглэлийн
бүрэлдэхүүн
хэсгүүд хуучрах
Зэрэглэлийн
резистор
болон
зэрэглэлийн конденсаторын аль алины
тодорхойломжууд
цагийн
эрхээр
өөрчлөгдөх нь
очит цахилалтын
хүчдэлийн
боломжит
өөрчлөлтөд
хүргэнэ. Очит цахилалтын хүчдэл
нэмэгдэх эсвэл буурах нь электрод
элэгдэхтэй адил эрсдэлүүд дагуулдаг.
Зэрэглэлийн
резистороос
илүү
зэрэглэлийн конденсаторт шууд эвдрэл
их үүсдэг нь туршлагаас харагдана.
Гэхдээ зэрэглэлийн элементүүдийн энэ
хоёр төрөл хоёулаа хуучирсан нь
ажиглагддаг. Эдгээр цэнэг шавхагчийг
бүтээх үед ашиглалтын хүчдэлийн
(өнөө үеийн Uc хүчдэлтэй тэнцүү)
тасралтгүй хүчдэлийн механик хүчинд
байх
зэрэглэлийн
элементүүдэд
элэгдлийн туршилт хийх шаардлага
байгаагүй. Дээрх элементүүдээс маш
цөөхөн
нь
тодорхойломжийн
өөрчлөлтгүй, цайрын исэлт багцуудад
хийдэг
1000
цагийн
элэгдлийн
туршилтыг давах байсан биз.
J.3.6 Системийн өөрчлөгдсөн нөхцөл
(SiC) цэнэг шавхагчийн үзүүлэлтэд
системийн өөрчлөгдсөн нөхцөлүүд
нөлөөлнө. Цэнэг шавхагчдад нөлөөлөх
нийтлэг өөрчлөлтүүд нь конденсаторын
батарейн суурилуулалт болон/эсвэл

expected to influence all SiC- arresters
after the expected lifetime.

J.3.5 Ageing of grading components
The characteristics of both grading
resistors and grading capacitors change
over time, leading to possible changes of
the sparkover voltage. Sparkover voltage
may either increase or decrease, causing
the same risks as for electrode erosion.
Field experience has shown that direct
failures are more likely to occur on the
grading capacitors than on the grading
resistors. However, ageing was observed
for both types of grading elements. When
these arresters were designed, there was
no requirement of any ageing test of the
grading components, which all are under
the continuous voltage stress of the
service voltage (equivalent of Uc today).
Very few of these components would pass
today’s 1 000 hours ageing test used for
ZnO-blocks
without
change
of
characteristics.

J.3.6 Changed system conditions
Changed system conditions will influence
the performance of SiC-arresters. Typical
changes that do influence them are
installation of capacitor banks and/or line
expansion. In general, SiC-arresters do
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шугамын
өргөтгөл
байдаг.
Конденсаторын батарейгаас энерги
ялгаруулахад зориулсан (SiC) цэнэг
шавхагчийн үзүүлэлт ерөнхийдөө сайн
биш байна. Тиймээс завсруудыг дахин
битүүмжлэх боломжтой байх ёстой
бөгөөд зөвхөн гүйдлийн давтамжийн тэг
гүйдэлд хийж дуусгах боломжтой.
Цахилалтын
үр
дүнд
завсрууд
конденсаторын
цахилалт
болон
ашиглалтын
хүчдэлээс
гүйдлийг
дагалдах
энергийн
аль
алиныг
шингээнэ. Түүнчлэн конденсаторын
цахилалтад зориулсан завсруудын
энергийн чадвар цайрын исэлт цэнэг
шавхагчдын завсруудын чадвараас
хамаагүй бага байдаг. (SiC) цэнэг
шавхагчид хоорондоо ямар ч энерги
хуваарилж чадахгүй учраас их энергийн
хэрэглээнд
цайрын
исэлт
цэнэг
шавхагчдыг бүр илүү хязгаарласан.
Системийг өргөтгөх болон/эсвэл хүчин
чадлыг
нэмэгдүүлэхэд
системийн
богино
залгааны
гүйдэл
цэнэг
шавхагчийн анхдагч шаардлага болон
чадвараас
хэтрэхээр
нэмэгдэж
магадгүй. Шугамыг өргөтгөхөд шугамын
таслах,
залгах
явцаас
шугамын
цахилалтын
энергийг
нэмэгдүүлэх
төдийгүй энэ нь эхлээд тодорхойлсноос
илүү өндөр
ОУЦТК-ын шугамын
цахилалтын ангийг шаардаж болох юм.
J.3.7 Бохирдлыг ихэсгэсэн түвшин
Жижиг завсруудаас нэг завсрын очит
цахилалт цэнэг шавхагчийн нийт очит
цахилалтыг
өдөөсөн
байх
тодорхойломжууд
бохирдолд
маш
мэдрэмтгий болгодог тул шаазан

not have a good performance for energy
discharges from capacitor banks. As a
result, the gaps must be able to reseal
which they can only achieve at zero power
frequency current. As a consequence of
the discharge, they will take both the
whole energy from the capacitor discharge
as well as the follow current from the
service voltage. Furthermore, their energy
capability for capacitor discharges is
significantly lower than that of ZnOarresters, which is further limited in high
energy applications since SiC-arresters
cannot share any energy between them.
Expanding and/or strengthening the
system may increase the short-circuit
current of the system beyond the original
arrester requirement and capability. Line
extension will increase the line discharge
energy from line switching, and may
demand a higher IEC line discharge class
than was originally specified.

J.3.7 Increased pollution levels
The characteristics that sparkover of one
of the small gaps triggered a total
sparkover of the arrester made them very
sensitive to pollution events as the
scintillations on the porcelain surface
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гадаргуу дээрх оч дотор талын нэг
завсрын очит цахилалтыг хялбархан
үүсгэнэ. Тиймээс аж үйлдвэрийн
бохирдол
ихсэх
эсвэл
фермийн
талбайд бордоо хэрэглэх нь цэнэг
шавхагч эвдрэх боломжтой өндөр
эрсдэлийг бий болгоно.
J.4 Цэнэг шавхагчийн төлөвийг
шалгах боломж
Байнгын шалгалт хийх нь үндэслэлтэй
хандлага биш юм. Шалгалт хийх
хуваарийг
эдийн
засгийн
хувьд
ерөнхийдөө хэрэгжүүлэх боломжгүй
бөгөөд шалгалтын үйл явцын зардал
цайрын исэлт шинэ цэнэг шавхагчдаар
солихоос илүү их болно. Түүнчлэн 20
жилээс дээш хугацаанд ашигласан
цэнэг шавхагчдыг ойрын үед солих
шаардлага гарна.
Цэнэг шавхагчдыг зөвлөсөн горимоор
шалгахаар шийдвэрлэсэн бол нийт
цэнэг шавхагчаас заримыг нь шалгаж,
туршилтын үр дүнгээс шийдвэр гаргана.
Наад
зах
нь
чадал-давтамжийн
хүчдэлийн
очит
цахилалтын
туршилтууд
хийхийг
зөвлөдөг.
Зэрэглэлийн
бүрэлдэхүүн
хэсэг,
завсрын төлөв болон битүүмжлэлийн
асуудлын ул мөрийг шалгахын тулд
цэнэг
шавхагчийг
нээсэн
байх
шаардлагатай. Шалгалтад үндэслэн
цэнэг шавхагчийг солих төлөвлөгөө
гаргадаг.
Туршилт
хийсэн
цэнэг
шавхагчдыг ажлын талбай руу буцаах
ёсгүй. Цэнэг шавхагчдыг солих зардал
болон авч үзсэн хуучин
цэнэг
шавхагчийн тоо, ач холбогдолтой

could easily trigger the sparkover of one
internal gap. Therefore, an increase of
industrial pollution or use of fertilizers in
farming area, presents a potentially high
risk of arrester failures.

J.4 Possibility to check the status of the
arresters
Permanent monitoring is not a reasonable
approach. In general, monitoring schemes
are not economically viable. Costs for
monitoring procedures can easily be
higher than upgrading to new ZnO
arresters. In addition, when the arresters
have been in-service for over 20 years,
replacement will still be needed in the near
future.
If checking of the arresters is decided
upon the recommended procedures is to
check some arresters from a population
and make a decision from the test result.
Power-frequency voltage sparkover tests
are recommended as a minimum. The
arresters should be opened to check the
status of grading component and gaps and
traces
for
sealing
problems.
A
replacement plan is made based on the
investigation. The arresters tested must
not be returned to the field. Cost for
investigations should be compared with
replacement costs and the importance and
number of the old arresters considered.
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шалгалтын зардлыг харьцуулсан байх
хэрэгтэй.
Шалгалтын стратегид цэнэг шавхагчийн
бүтэц,
төрөл,
үйлдвэрлэсэн
он,
суурилуулалтын ач холбогдол болон
саатлын үр дагаврыг багтааж болно.
J.5
Урьдаас
төлөвлөсөн
өөрчлөлтийн давуу тал
J.5.1 Ерөнхий зүйл
Сайн
төлөвлөсөн
өөрчлөлтийн
программ нь олон давуу талыг бий
болгоно.
J.5.2
Дээшлүүлсэн
найдвартай
байдал
Цайрын исэлт цэнэг шавхагчийн
хамгаалалтын арай бага түвшнүүд нь
аюулгүй ажиллагааны илүү сайн хэм
хэмжээ болон/ эсвэл хамгаалалтын
ихэсгэсэн зайг бий болгодог. Завсрын
очит цахилалтаас огцом өсөлттэй хэт
хүчдэл үүсэхгүй.
Цэнэг шавхагчийн эвдрэлийн улмаас
гарах
төлөвлөгдөөгүй
тасалдлыг
багасгана.
J.5.3 Үнэ өртгийн давуу тал
Хуучин
трансформаторуудын
ашиглалтын
хугацааг
уртасгана.
Хангамжийн зарим байгууллага цэнэг
шавхагчийг 7 орчим жилээс илүү урт
ашиглалтын хугацаатай гэж тооцдог.
Төлөвлөсөн
өөрчлөх
зардалтай
харьцуулж, эвдэрсэн хуучин цэнэг
шавхагчдыг
яаралтай
солихоос
зайлсхийснээр зардал хэмнэнэ.
J.5.4 Аюулгүй ажиллагааны өсөн
нэмэгдсэн шаардлага
Загварчилсан тэсвэрлэх чадварыг нь
хэтрүүлэн тооцсон системүүдийн хувьд

Strategy could include make, type,
manufacturing year, importance of
installation, consequence of a failure.
J.5
Advantages
of
planning
replacements ahead
J.5.1 General
A well-planned replacement programme
gives many advantages.
J.5.2 Improved reliability
Lower protection levels with ZnOarresters, which gives better safety
margins and/or increased protective
distances. No steep overvoltage spikes
from gap sparkover.

Minimising unplanned outages due to
arrester malfunction.
J.5.3 Cost advantages
Prolonging lifetime of old transformers.
Some utilities estimate this to be about 7
years longer lifetime.

Cost savings by avoiding emergency
exchange of failed old arresters compared
to planned replacements.
J.5.4 Increased safety requirements
Arresters are the first line of protection
against system events of low probability
492

MNS IEC 60099-5:2020

системийн бага магадлалтай үйл
явцаас хамгаалах нэгдүгээр шугам нь
цэнэг шавхагч болдог. Цэнэг шавхагч
системийг хэт хүчдэлээс хамгаалахаас
гадна чадвараасаа хэтэрсэн энергийг
хязгаарлана. Энэ тохиолдолд цэнэг
шавхагч дотоод богино залгаанд
эвдэрдэг. Цэнэг шавхагчдад хамаарах
ОУЦТК-ын
стандартуудад
тодорхойлсон даралт бууруулах эсвэл
богино
залгааны
туршилтуудаар
баталгаажуулсан цэнэг шавхагчийг
хүчтэй
гэмтэл
үүсгэхгүй
замаар
эвдрэхээр
загварчилна.
Гэхдээ
өнөөгийн ОУЦТК-ын тодорхойлолтын
нарийн чанд шаардлагаас (SiC) цэнэг
шавхагчдад зориулсан эдгээр хуучин
стандартын шаардлага хамаагүй бага
учраас хуучны цэнэг шавхагчид богино
залгааны бүх гүйдэлд хангалттай
ажиллахгүй байж болно. Ялангуяа маш
урт нэгж хэсгүүд өндөр эрсдэл дагуулж
магадгүй. Өнөө үед хүртэл богино
залгааны зэрэглэлийг нь тэг гэж
мэдэгдсэн цэнэг шавхагчийг худалдаж
болох хэдий ч IEC 60099-4 стандартын
дагуу аливаа гүйдэл тутамд 1 секундын
туршилт хийх шаардлага хэвээрээ
байгааг анхаарна уу. Түүнчлэн 1970
оноос өмнө үйлдвэрлэгдсэн зарим
цэнэг шавхагч, цэнэг шавхагчийн зарим
загвар, ялангуяа нам хүчдэлийн
системийн бол дотоод богино залгааны
туршид аюулгүй ажиллахад зориулсан
даралт бууруулах аливаа механизмаар
тоноглоогүйг тэмдэглэвэл зохино. Ийм
цэнэг
шавхагчид
төхөөрөмжийн

for which the systems designed withstand
capability is exceeded. They still protect
the system from overvoltages but will see
energies beyond their capability. In this
case, the arrester will fail by an internal
short-circuit. Arresters are designed to fail
in a non-violent way verified by pressure
relief or short-circuit tests as specified in
the relevant IEC arrester standards.
However, the requirements in these old
standards for SiC-arresters were much
less
stringent
than
current
IEC
specifications, so old arresters may not
function satisfactorily for all short- circuit
currents. In particular very long units may
represent a high risk. Beware that even
today arresters can be sold with a zero
claimed short-circuit rating, but a 1 second
test is still required with any current per
IEC 60099-4. Note also that for some
arresters manufactured before 1970,
some arrester designs, especially for
lower system voltages, were not provided
with any pressure-relief mechanism for
safe operations during an internal shortcircuit. Such arresters will likely fail
violently in the event of malfunction.
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алдаатай ажиллагааны үед хүчтэй
эвдэрч магадгүй.
Цэнэг шавхагчийн загвар дараах шинж
чанартай. Үүнд:
• Цэнэг шавхагч аюултай эвдрэх
тохиолдолд ажилтныг бэртээх
эрсдэл багатай,
• Цэнэг шавхагч аюултай эвдрэх
тохиолдолд зэргэлдээх тоног
төхөөрөмжүүдийг гэмтээх эрсдэл
багатай байна.
J.6 Солих асуудал
J.6.1 Ерөнхий зүйл
Бүх хуучин (SiC) цэнэг шавхагчийг нэг
зэрэг солих боломжгүй учраас эрсдэл
болон төлөвлөгөөт сул зогсолтыг
багасгах арга замаар солих дараалал
тогтоох нь чухал юм. Хуучин дэд
станцад төлөвлөсөн засвар үйлчилгээ
хийх сул зогсолтын үед солих
шаардлагатай хуучин төрлийн цэнэг
шавхагчид байгаа эсэхийг байнга
шалгахыг зөвлөдөг.
J.6.2 Солих дэс дараалал тогтоох
Солих
дэс
дарааллын
дараах
жагсаалтыг зааварчилгаа шиг ашиглаж
болно. Үүнд:
• Даралт бууруулах механизмгүй
цэнэг шавхагч,
• Асуудалтай бүх байгууламжийг
нэгдүгээрт
сольсон
байх
шаардлагатай.
(SiC)
цэнэг
шавхагчийн
үед
ихэвчлэн
баригдсан цөмийн ЦС-ууд хуучин
(SiC) цэнэг шавхагчийн саатлын
улмаас хаагдсан тохиолдлууд
байдаг.

The design of arrester is however, such
that there is;
• Less risk for personnel injury in the
event of a catastrophic arrester
failure;
• Less risk for damage to nearby
equipment in the event of a
catastrophic arrester failure.
J.6 Replacement issues
J.6.1 General
All old SiC-arresters cannot be exchanged
at the same time, so it is important to
prioritise the replacement in such a way
that risks and planned outages are
minimised. Whenever there is a planned
maintenance outage at an older
substation, it is advisable to check if there
are any old type arresters that should be
replaced.
J.6.2 Establishing replacement priority
The following priority replacement list may
be used as guidance;
•

Arresters without pressure relief

•

All critical installations should be
exchanged first. There have been
cases when nuclear plants, which
mostly were built during the SiC
arrester-era, have been shut down
due to failures of old SiC-arresters.
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•

Конденсаторыг хожим нь нэмсэн
систем/шугамын
ойролцоох
цэнэг шавхагчдыг конденсаторын
бодит
цахилалтыг
хуваарилахаар
тооцоолоогүй
байж болно.
• Маш
их
хуучирсан
цэнэг
шавхагчтай
байгууламжийн
хувьд эвдрэх статистик магадлал
илүү өндөр байна.
• Үйл ажиллагааны нөхцөлүүдийг
нь өөрчилсөн систем/шугамыг
шинэ аж үйлдвэрийн бохирдол
эсвэл
илүү
урт
шугамын
нөхцөлтэй адилтгана.
• Хуучирсан тоног төхөөрөмжтэй
байгууламжид МИ шинэ цэнэг
шавхагч
тавьснаар
хуучин
трансформатор
зэрэг
төхөөрөмжийн
ашиглалтын
хугацааг
бодитоор
ургасгах
боломжтой.
J.6.3 Солих байгууламжид зориулсан
(металлын исэлт) цэнэг шавхагчийг
сонгох
Хэрэв системийн бодит хүчдэлд
зориулсан завсаргүй цэнэг шавхагчдын
(металлын исэлт) тодорхойлолт байгаа
бол түүнийг хэрэглэх шаардлагатай.
Өөр тохиолдолд тодорхой хэрэглээнд
зориулсан дараах арга зүйн удирдамж
тус болно. Үүнд:
• Хэвийн
хүчдэлийг
сонгох:
Ихэнхдээ (SiC) цэнэг шавхагчид
зориулан
сонгосонтой
адил
хэвийн
хүчдэлийг
сонгох
боломжтой. ТЗХХ-ийн өндөр
шаардлагатай, газардуулаагүй

•

•

Systems/lines where capacitor
banks
have
been
added
afterwards, since the nearby
arresters may not be dimensioned
to
handle
actual
capacitor
discharges.
Installation with very old arresters,
since the statistical chance of a
malfunction is higher for those.

•

Systems/lines
with
changed
operation conditions like new
industrial pollution or longer lines.

•

Installations with old equipment
that, since new MO arresters can
actually extend the lifetime of plant
e.g. old transformers.

J.6.3 Selection of MO arresters for
replacement installations
If specifications for gapless MO arresters
exist for the actual system voltages, this
should be used. Otherwise, for specific
applications the following guidelines are
helpful:

•

Selection of rated voltage: Usually,
the same rated voltage as for the
SiC-arrester can be selected. The
only exception might be for
unearthed systems, having high
TOV- requirements. In this case, a
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системд зөвхөн хэрэглэхгүй байж
болно. Энэ тохиолдолд (SiC)
цэнэг шавхагчид сонгосноос илүү
их хэвийн хүчдэл сонгох хэрэгтэй.
• Цэнэгийн
шилжилтийн
Qrs
зэрэглэл болон дулааны хэвийн
Wth энергийг сонгох: Шунтлэгч
батарейнууд нэмээгүй эсвэл
системийг
өргөтгөөгүй
бол
энергийн шаардлагыг өөрчлөх
хэрэггүй.
Системийн
нөхцөлүүдийг
өөрчилсөн
тохиолдол
бүрд
цэнэг
шавхагчийн
тодорхойлолтыг
дахин авч үзэхийг зөвлөдөг.
• Механикийн талаас авч үзэхэд:
Орчин үеийн (металлын исэлт)
цэнэг шавхагч нь хуучин (SiC)
цэнэг шавхагчаас арай бага
нүхлэх зурагтай тул шаазан гэр
нь ихэнхдээ арай богино, бага
диаметртэй
байна.
Дотоод
бүтцийн
нарийн
түвэгтэй
байдлын улмаас 145 кВ болон
түүнээс дээш хүчдэлтэй систем
шаазан гэр илүү том диаметртэй
болж
эхэлдэг.
Тохируулагч
хавтанг эхлээд үйлдвэрлэх нь
өнөө үед байгаа нүхлэх зургийг
хэрэглэхэд хялбар болгоно.
Ном зүй
[1]
Ж.Н.Александров,
“Дотоод
хүчдэлийн импульстэй үед найдвартай
үйл ажиллагааг хангах зорилгоор
түгээлтийн
сүлжээнд
зориулсан
тусгаарлагыг
сонгох
аргууд”,
Энергетика, №7, 1962

slightly higher rated voltage should
be selected.

•

Selection of charge transfer rating,
Qrs and rated thermal energy, Wth:
Unless shunt banks have been
added or the system has been
extended, there is no need to
change the energy requirements.
Whenever system conditions have
changed, a revised arrester
specification is recommended.

•

Mechanical
considerations:
Today’s MO arresters will most
likely be both shorter and have a
smaller porcelain diameter and
hence a smaller drilling plan than
the old SiC-arresters. These larger
diameter porcelain housings may
have started already at 145 kV
systems and above, due to the
complexity of the internal structure.
Manufacturing of adapter-plates in
advance will facilitate to use
existing drilling plans.
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