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ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС
_______________
ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ –
ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТАВИХ ШАЛГУУРУУД
ӨМНӨХ ҮГ
1) Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь үндэсний цахилгаан
техникийн бүх хороод (ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод)-оос бүрдсэн, дэлхий
нийтийг хамарсан стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь
цахилгаан болон электроникийн салбарын стандартчилалтай холбоотой бүх
асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал юм. Энэ зорилгын
хүрээнд хийгддэг бусад үйл ажиллагаануудаас гадна ОУЦТК нь Олон Улсын
Стандарт, Техникийн Тодорхойлолт, Техникийн Тайлан, Олон нийтэд Нээлттэй
Тодорхойлолт (ОНТ) ба Арга зүйн удирдамж (цаашид “ОУЦТК-ын Нийтлэл(үүд)”
гэх)-ийг нийтэлдэг. Стандарт бэлтгэх ажлыг техникийн хороод гүйцэтгэдэг ба
тухайн асуудлыг сонирхсон аливаа ОУЦТК-ын Үндэсний Хороо энэхүү ажилд
оролцож болно. ОУЦТК-той хамтран ажилладаг олон улсын, төрийн ба төрийн
бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд мөн оролцдог. ОУЦТК нь хоёр байгууллага
хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын
Стандартчиллын Байгууллага (ОУСБ)-тай нягт хамтран ажилладаг.
2) Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон бүх Үндэсний хороодын
төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны
шийдвэр буюу хэлцэл нь хамаатай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын
зөвшилцлийг илэрхийлдэг.
3) ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсад хэрэглэхийг зөвлөсөн зөвлөмж
хэлбэртэй байдаг ба ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод нь эдгээр нийтлэлийг гагцхүү
энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК-ын нийтлэлийн техникийн агуулгыг аль
болох үнэн зөв гаргахын тулд боломжийн бүх хүчин чармайлтыг гаргадаг хэдий
ч нийтлэлийг хэрхэн ашиглах талаар, эсвэл аливаа эцсийн хэрэглэгч нийтлэлийг
буруу ойлгох талаар ОУЦТК хариуцлага хүлээх боломжгүй.
4) Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжихийн тулд ОУЦТК-ын
Үндэсний хороод нь ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг өөрсдийн үндэсний болон бүс
нутгийн нийтлэлүүдэд боломжит өргөн цар хүрээнд нээлттэй тусгах үүрэг
хүлээсэн байдаг. ОУЦТК-ын нийтлэл болон холбогдох үндэсний буюу бүс нутгийн
нийтлэл хоорондын аливаа зөрөөтэй заалтыг үндэсний буюу бүс нутгийн
стандарт дээр тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

5) ОУЦТК нь өөрөө тохирлын ямар нэг аттестатчилал явуулдаггүй. Бие даасан
гэрчилгээжүүлэлтийн байгууллагууд тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлдэг
ба, зарим газарт IEC-гийн тохирлын тэмдгийг ашиглах боломжийг олгодог.
ОУЦТК нь бие даасан гэрчилгээжүүлэлтийн байгууллагуудын үзүүлсэн аливаа
үйлчилгээний талаар хариуцлага хүлээхгүй.
6) Бүх хэрэглэгчид энэ нийтлэлийн хамгийн сүүлийн хэвлэлийг авсан гэдгээ
өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.
7) ОУЦТК буюу түүний удирдлагууд, ажилтнууд, үйлчилгээ үзүүлэгчид буюу
төлөөлөгчид, тэр дундаа хувь шинжээчид, өөрийн техникийн хороодын ба
ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдэд хувь хүний аливаа гэмтлийн, эд
хөрөнгийн хохирол буюу бусад бүх төрлийн шууд ба шууд бус хохирлын, эсвэл
ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийг буюу ОУЦТК-ын өөр ямар ч нийтлэлийг нийтэлсэн,
ашигласан, эсвэл түүнээс хамааралтай байсантай холбоотойгоор гарсан
зардлуудын (хуульчийн төлбөр үүнд орно) талаар хариуцлага хүлээлгэж
болохгүй.
8) Энэ нийтлэлд эш татсан норматив эшлэлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ
нийтлэлийг зөв хэрэглэхийн тулд эш татсан нийтлэлүүдийг зайлшгүй ашиглах
шаардлагатай.
9) Энэ Олон Улсын Стандартын зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь зохиогчийн
эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь ийм
зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг нь тодруулан заах үүрэг хүлээхгүй.
IEC 60826 Олон Улсын Стандартыг ОУЦТК-ын “Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам” нэртэй 11 дүгээр техникийн хороо боловсруулсан.
Энэхүү дөрөвдүгээр хэвлэл нь 2003 онд нийтлэгдсэн гуравдугаар хэвлэлийг
хүчингүй болгож, түүнийг орлож байгаа бөгөөд техникийн шинэчлэл болж байгаа
болно.
Энэ хэвлэлд өмнөх хэвлэлтэй харьцуулахад дараах техникийн гол өөрчлөлтүүд
орсон:
Том Цахилгаан Сүлжээнүүдийн Олон Улсын Зөвлөл (ТЦСОУЗ)-ийн 178 дугаар
Техникийн Товхимлоос одоо олох боломжтой мэдээллийн олон хавсралт болон
онолын нарийн мэдээллийг хассанаар энэ стандартыг улам хялбаршуулсан
бөгөөд тэдгээрийн эшлэлийг шаардлагатай хэсгүүдэд стандартын бичвэрт
оруулсан. Газрын гадаргын эгц налуу хэсгээс болж салхины хурд нэмэгдэх
талаарх мэдээллийг тусгасан, түүнчлэн энэ стандартыг хэрэглэхэд гарсан
асуудлуудыг зассан олон өөрчлөлт оруулсан. ТЦСОУЗ-ийн хийсэн ажлыг
ашиглан мөстөлтийн өгөгдөлтэй холбоотой хавсралтуудыг мөн шинэчилсэн.

Энэ стандартын эх бичвэр нь дараах баримт бичгүүдэд тулгуурласан болно:
FDIS
11/251/FDIS

Санал хураалтын тайлан
11/252/RVD

Энэ Олон Улсын Стандартыг батлах санал хураалтын бүрэн мэдээллийг дээрх
хүснэгтэд заасан санал хураалтын тайлангаас харах боломжтой.
Энэ баримт бичгийн төслийг ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсэгт
заасны дагуу боловсруулсан.
IEC-гийн “http://webstore.iec.ch” гэсэн цахим хуудас дээрх энэ баримт бичгийн
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийн хэсэгт заасан тогтвортой байдлын огноо болох
хүртэл энэ баримт бичгийн агуулгыг өөрчлөхгүй хэвээр байлгахаар тус хороо
шийдсэн. Тэр огноо болоход энэ баримт бичгийг
• дахин баталгаажуулна,
• буцаана,
• шинэчилсэн хэвлэлээр солино, эсвэл
• нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.

ЧУХАЛ – Энэ нийтлэлийн нуур хуудсан дээр байгаа “өнгө агуулсан”
гэсэн лого нь энэ нийтлэлийн агуулгыг зөв ойлгоход хэрэгтэй гэж үзсэн
өнгөт материал түүнд орсныг илэрхийлнэ. Тиймээс хэрэглэгчид энэ
баримт бичгийг өнгөт хэвлэгч ашиглан хэвлэх хэрэгтэй.
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FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for
standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National
Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all
questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end

and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical
Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
(hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to
technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.
IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO)
in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each
technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are
accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are
made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot
be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by
any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to
apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national
and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the
corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification
bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC
marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent
certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
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Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2020 оны … дугаар сарын ... –ны өдрийн
... дугаар тогтоолоор батлав.
Энэ стандартыг 2020 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
1 Хамрах хүрээ

1 Scope

Энэхүү олон улсын стандартаар цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөлд
шаардлагатай бат бэх чанар ба шугамд
үйлчлэх ачаалалд тавигдах шаардлагуудыг
тодорхойлно (эдгээр шаардлагыг зураг
төсөл зохиох найдвартай байдалд суурилсан
зарчмуудаас гаргаж авсан болно). Эдгээр
шаардлага нь 45 кВ ба түүнээс дээш
хүчдэлтэй шугамд хамаарах боловч түүнээс
доош хүчдэлтэй шугамд мөн хэрэглэх
боломжтой.

This International Standard specifies
the loading and strength requirements
of overhead lines derived from
reliability-based
design
principles.
These requirements apply to lines 45 kV
and above, but can also be applied to
lines with a lower nominal voltage.

Найдвартай байдлын олон ерөнхий санааг
ашиглаж, түүнчлэн магадлалын онолыг
хэсэгчлэн болон бүрнээр нь ашиглаж
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай
холбоотой үндэсний стандартуудыг бэлтгэх
боломжийг энэ баримт бичиг олгоно. Энэ
стандартыг ашиглан эдгээр үндэсний
стандартыг боловсруулахдаа тухайн улсад
хамаарах цаг агаарын болон бусад өгөгдлийг
тусгах шаардлагатай.

This document also provides a
framework for the preparation of
national standards dealing with
overhead transmission lines, using
reliability concepts and employing
probabilistic or semi-probabilistic
methods. These national standards
will need to establish the local climatic
data for the use and application of this
standard, in addition to other data that
are country-specific.

Энэ стандартад заасан зураг төсөлд тавих
шалгуурууд нь шинэ шугамд хамаатай
боловч одоо байгаа шугамыг сэргээн засах,
түүнд техникийн шинэчлэл хийх, өргөтгөх
ажилд зориулсан зураг төслийн ба
найдвартай
байдлын
шаардлагуудыг

Although the design criteria in this
standard apply to new lines, many
concepts can be used to address the
design and reliability requirements
for refurbishment, upgrading and
uprating of existing lines.

хангахын тулд энэ стандартад тусгасан олон
ерөнхий санааг ашиглах боломжтой.
Энэ баримт бичигт шугамын тулгуур, суурь,
дамжуулагч, хэлхмэл тусгаарлагч зэрэг
бүрэлдэхүүн хэсгийн зураг төслийг тусгаагүй
болно.

This document does not cover the
detailed design of line components
such
as
supports,
foundations,
conductors or insulator strings.

2 Норматив эшлэл

2 Normative references

Дараах баримт бичгүүдийн зарим хэсэг
эсвэл бүх агуулга нь энэ баримт бичгийн
шаардлага болох байдлаар эш татсан
болно. Огноо заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн
тухайн хэвлэлийг хэрэглэнэ. Огноо заагаагүй
эшлэлийн хувьд эш татсан баримт бичгийн
хамгийн сүүлийн хэвлэлийг (аливаа нэмэлт,
өөрчлөлтийн хамт) хэрэглэнэ.

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.

IEC 60652, Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамын
бүтээцэд
хийх
ачааллын
туршилт
IEC 61089, Эрчилсэн шигүү утсан давхарга
бүхий цахилгаан дамжуулагч
IEC 61773, Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам – Бүтээцийн суурьт хийх туршилт
IEC 61774, Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам – Цаг агаараас болж үүсэх ачааллыг
тодорхойлоход зориулсан цаг уурын
өгөгдөл

IEC 60652, Loading tests on overhead
line structures
IEC 61089, Round wire concentric lay
overhead
electrical
stranded
conductors
IEC 61773, Overhead lines – Testing of
foundations for structures
IEC 61774,
Meteorological
climatic loads

Overhead lines –
data for assessing

IEC 61284, Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам – Арматурт тавих шаардлага ба
түүнд хийх туршилт

IEC 61284, Overhead lines
Requirements and tests for fittings

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт,
тэмдэглэгээ ба товчлол

3 Terms, definitions, symbols and
abbreviations

–

Энэ баримт бичгийн хувьд дараах нэр
томьёо, тодорхойлолт, тэмдэглэгээ ба
товчлолыг хэрэглэнэ.

For the purposes of this document, the
following terms, definitions, symbols
and abbreviations apply.

3.1 Нэр томьёо ба тодорхойлолт

3.1 Terms and definitions

3.1.1
бат бэхийн онцлог утга
бат бэхийн баталгаат утга, бат бэхийн
хамгийн бага утга, эвдрэлд хүргэх
хамгийн бага ачаалал
RC

3.1.1
characteristic strength
guaranteed
strength,
minimum
strength, minimum failing load
RC

зохих стандартад заасан бат бэх чанарын
баталгаат утга

strength
value
guaranteed
appropriate standards

ТАЙЛБАР: Энэ утга нь ихэвчлэн үл тооцох
хязгаартай таардаг. Тус хязгаар нь ихэнхдээ 2 %иас 5 % хүртэл байдаг бөгөөд бодит туршлагын
(ба хангалттай ихээр тооцсон) хамгийн дээд
хязгаар нь 10 % байдаг.

Note: This value usually corresponds to an
exclusion limit, from 2 % to 5 %, with 10 %
being an upper practical (and conservative)
limit.

3.1.2
өөрчлөлт /вариац/-ийн коэффициент
COV

3.1.2
coefficient of variation
COV

стандарт
хазайлтыг
харьцуулсан харьцаа

утгад

ratio of the standard deviation to the
mean value

ТАЙЛБАР: Ачаалал ба бат бэх чанарын вариацын
коэффициентыг тус тус vQ ба vR гэж тэмдэглэдэг.

Note: The COV of load and strength are
respectively denoted by vQ and vR.

3.1.3
бүрэлдэхүүн хэсэг

3.1.3
components

дамжуулах
шугамын
тодорхой
үүрэг
гүйцэтгэдэг тодорхой бие даасан хийцийн
хэсэг

different parts of a transmission line
system having a specified purpose

дундаж

ТАЙЛБАР: Ердийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд бол
тулгуур,
суурь,
дамжуулагч
ба
хэлхмэл
тусгаарлагч юм.

3.1.4
гэмтэх хязгаар (бүрэлдэхүүн хэсгийн)

in

Note: Typical components are supports,
foundations, conductors and insulator
strings.

3.1.4
damage limit (of a component)
serviceability limit state

ашиглалтын шаардлага хангах хязгаарын
төлөв байдал
бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэх чанарын
хязгаар. Энэ хязгаар нь бүрэлдэхүүн хэсгийн
буцаж хэвэндээ орохгүй (харимхай бус) хэв
гажилт үүснэ гэж тодорхойлсон хязгаартай
таардаг бөгөөд энэ хязгаараас хэтэрсэн
тохиолдолд системд гэмтэл учирна

strength limit of a component
corresponding to a defined limit of
permanent (or inelastic) deformation of
this component which leads to damage
to the system if it is exceeded

ТАЙЛБАР: Хязгаарын төлөв байдлын зураг
төсөлд суурилсан барилгын норм ба дүрэмд энэ
хязгаарыг
“ашиглалтын
шаардлага
хангах
хязгаарын төлөв байдал” гэж мөн нэрлэдэг.

Note: This limit is also called the
“serviceability limit state” in building codes
based on limit state design.

3.1.5
гэмтсэн төлөв байдал (системийн)

3.1.5
damage state (of the system)

нэг бүрэлдэхүүн хэсгийнх нь гэмтэх хязгаар
хэтэрсэн учраас системд засвар хийх
шаардлагатай байгаа төлөв байдал

state where the system needs repairing
because one of its components has
exceeded its damage limit

ТАЙЛБАР: Тооцооны ачаалалтай байхад өөрийн
үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй болсон, эсвэл
тооцооны агаарын зай (жишээ нь: дамжуулагчаас
газар хүртэлх) багассан бол системд засвар хийх
шаардлагатай.

Note: The system needs repairing because
it is not capable of fulfilling its task under
design loads or because design clearances
may be reduced (e.g. conductor to ground).

3.1.6
элемент
бүрэлдэхүүн хэсгийг бүрдүүлэгч биетүүд

3.1.6
elements
different parts of a component

ТАЙЛБАР: Жишээлбэл, сараалжин ган тулгуурын
элементүүд бол ган булан, хавтан, боолт юм.

Note: For example, the elements of a steel
lattice tower are steel angles, plates and
bolts.

3.1.7
үл тооцох хязгаар
e%

3.1.7
exclusion limit
e%

e % хэтрэхгүй гэсэн магадлалтай давхцах
бөгөөд тархалтын функцээс нь авсан
хувьсагчийн утга

value of a variable taken from its
distribution function and corresponding
to a probability of e % not being
exceeded

3.1.8
эвдрэх хязгаар (бүрэлдэхүүн хэсгийн)
хамгийн дээд хязгаарын төлөв байдал

3.1.8
failure limit (of a component)
ultimate limit state

хэрэв тус хязгаараас хэтэрвэл систем
эвдрэлд хүрэх бүрэлдэхүүн хэсгийн төлөв
байдал

state of a component which leads to the
failure of the system if this limit is
exceeded

ТАЙЛБАР: Бат бэх чанарын энэ хязгаараас
хэтэрсэн тохиолдолд тухайн систем нь хязгаарын
төлөв байдлын зураг төслийн талаар барилгын
норм ба дүрэмд тодорхойлсны дагуу “хамгийн
дээд хязгаарын төлөв байдал” гэж нэрлэдэг
төлөв байдалд шилжинэ.

Note: If this strength limit is exceeded, the
system will reach a state called “ultimate
limit state” as defined in building codes on
limit state design.

3.1.9
эвдэрсэн төлөв байдал (системийн)

3.1.9
failure state (of a system)

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийнх нь нэг нь эвдрэх
хязгаартаа хүрсэн (тасрах, нугарах, налж
унах зэрэг байдлаар) учир томоохон
бүрэлдэхүүн хэсэг нь эвдэрсэн байгаа
системийн төлөв байдал

state of a system in which a major
component has failed because one of
its components has reached its failure
limit (such as by rupture, buckling,
overturning)

ТАЙЛБАР: Энэ төлөв байдал нь шугамын
цахилгаан дамжуулах чадвар үгүй болоход
хүргэдэг бөгөөд түүнийг засах шаардлагатай.

Note: This state leads to the termination of
the ability of the line to transmit power and
needs to be repaired.

3.1.10
гэмтээгүй төлөв байдал

3.1.10
intact state

систем нь өөрийн үүргээ гүйцэтгэх
боломжтой бөгөөд хязгаарын ачааллыг даах
боломжтой байгаа төлөв байдал

state in which a system can accomplish
its required function and can sustain
limit loads

3.1.11
хязгаарын ачаалал
QT

3.1.11
limit load
QT

дахин давтагдах хугацаа (T)-тай таарах цаг
агаараас болж үүсэх ачаалал. Ачааллын
нэмэлт коэффициент ашиглахгүйгээр зураг
төсөл зохиох зорилгоор үүнийг ашигладаг

climatic load corresponding to a return
period, T, used for design purposes
without additional load factors

ТАЙЛБАР: 5.2.1-ийг үзнэ үү.

Note: Refer to 5.2.1.

3.1.12
ачааллын коэффициент

3.1.12
load factor





шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зураг
төслийг зохиохын тулд хязгаарын ачааллыг
үржүүлэх коэффициент

factor to be multiplied by the limit load
in order to design line components

3.1.13
үйл ажиллагааны хугацаа

3.1.13
operating period

ашиглалтын (эсвэл эдийн засгийн өгөөжтэй)
хугацааг хэмжих ерөнхий үзүүлэлт

general measure
economical) life

ТАЙЛБАР: Дамжуулах шугамын үйл ажиллагааны
хугацаа ихэвчлэн 30-аас 80 жил байдаг.

Note: Typical operating periods of
transmission lines vary from 30 years to 80
years.

3.1.14
салхины жишиг хурд
VR

3.1.14
reference wind speed
VR

дунджаар 10 мин үргэлжилдэг бөгөөд дахин
давтагдах хугацаа нь T байх, 10 м-ийн
өндөрт явагддаг салхины хурд

wind speed at 10 m in height,
corresponding to an averaging period
of 10 min and having a return period T

ТАЙЛБАР: B төрлийн газрын гадаргатай нутгаас
салхины хурдыг ийнхүү авсан бол (тус салбарт
ихэнхдээ энэ төрлийн газрын гадарга тохиолддог)
салхины жишиг хурдыг VRB гэж тэмдэглэдэг.

Note: When this wind speed is taken in a
terrain type B, which is the most common
case in the industry, the reference wind
speed is identified as VRB.

3.1.15
мөсний жишиг ачаалал
gR эсвэл tR

3.1.15
reference ice load
gR or tR

дахин давтагдах хугацаа нь T байх мөсний
хязгаарын жишиг ачаалал (gR бол нэгж уртад
ногдох мөсний жин, харин tR бол
дамжуулагчийн
эргэн
тойронд
жигд
зузаантай тогтсон мөсний зузаан)

reference limit ice loads (gR is a unit ice
weight and tR is a uniform radial ice
thickness around the conductor) having
a return period T

3.1.16
найдвартай байдал (бүтээцийн)

3.1.16
reliability (structural)

of

useful

(or

ажиллагааны тогтоосон нөхцөлд, тодорхой
заасан хугацааны турш өөрийн үүргээ тухайн
систем гүйцэтгэж чадах боломжит магадлал

probability that a system performs its
task, under a set of operating
conditions, during a specified time

ТАЙЛБАР: Тиймээс найдвартай байдал гэдэг нь
өөрийн үүргээ гүйцэтгэхэд тухайн систем хэр
амжилттай
байхыг
хэмжих
үзүүлэлт юм.
Найдвартай байдал дээр нэмж хэрэглэх өөр
үзүүлэлт бол эвдрэх магадлал буюу найдваргүй
байдал юм.

Note: Reliability is thus a measure of the
success of a system in accomplishing its
task. The complement to reliability is the
probability of failure or unreliability.

3.1.17
дахин давтагдах хугацаа (цаг агаарын
үзэгдлийн)
T

3.1.17
return period (of a climatic event)
T

тодорхой хэмжээний хүчтэй цаг агаарын
үзэгдэл дунджаар хэдэн жилд нэг удаа
тохиолдохыг илэрхийлсэн утга

average occurrence in years of a
climatic event having a defined intensity

ТАЙЛБАР: Дахин давтагдах хугацааны урвуу утга
бол жил тутмын давтамж буюу аливаа нэгэн жилд
цаг агаарын тухайн үзэгдэл тохиолдох магадлал
юм.

Note: The inverse of the return period is the
yearly frequency which corresponds to the
probability of exceeding this climatic event
in a given year.

3.1.18
аюулгүй байдал

3.1.18
safety

хүний амь эрсдүүлэхгүй, хүнд гэмтэл
учруулахгүй байх системийн чадвар

ability of a system not to cause human
injuries or loss of lives

ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичгийн хувьд аюулгүй
байдал нь гол төлөв угсралтын ба засвар,
үйлчилгээний ажлын үед ажилчдыг хамгаалах
асуудалтай холбоотой. Олон нийт болон орчин
тойрны ерөнхий аюулгүй байдлыг үндэсний эрх
зүйн зохицуулалтад заасан байна.

Note: In this document, safety relates
mainly to protection of workers during
construction and maintenance operations.
The safety of the public and of the
environment in general is covered by
national regulations.

3.1.19
тогтвортой байдал (бүтээцийн)

3.1.19
security (structural)

тодорхой нэг бүрэлдэхүүн хэсэг эвдэрсэн
тохиолдолд томоохон нуралт (ар араасаа
гарах үйл явдлууд) үүсэхээс хамгаалагдсан
байх системийн чадвар

ability of a system to be protected from
a major collapse (cascading effect) if a
failure is triggered in a given
component

ТАЙЛБАР: Тогтвортой байдал бол детерминистик
ойлголт,
харин
найдвартай
байдал
бол
магадлалын онолын ойлголт юм.

Note: Security is a deterministic concept as
opposed to reliability which is a
probabilistic concept.

3.1.20
бат бэхийн коэффициент

3.1.20
strength factor





бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэхийн онцлог
утгад хэрэглэдэг коэффициент

factor applied to the characteristic
strength of a component

ТАЙЛБАР: Энэ коэффициент нь бат бэх чанарын
хуваарилалт, боломжит дээд ачаалалд өртсөн
бүрэлдэхүүн
хэсгийн
тоо,
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
чанарын
ба
статистикийн
параметрүүдийг тооцсон байдаг.

Note: This factor takes into account the
coordination of strength, the number of
components subjected to maximum load,
quality and statistical parameters of
components.

3.1.21
систем

3.1.21
system

хоорондоо холбогдож дамжуулах шугамыг
бүрдүүлдэг бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн цогц

set of components connected together
to form the transmission line

3.1.22
үүрэг

3.1.22
task

системийн (дамжуулах шугамын) үүрэг,
өөрөөр хэлбэл өөрийн хоёр төгсгөлийн
хооронд цахилгаан дамжуулах явдал

function of the system (transmission
line), i.e. to transmit power between its
two ends

3.1.23
ажиллагаагүй байдал

3.1.23
unavailability

систем өөрийн үүргээ биелүүлэх чадваргүй
байгаа байдал

inability of a system to accomplish its
task

ТАЙЛБАР: Дамжуулах шугамын ажиллагаагүй
байдал нь бүтээцийн найдваргүй байдлаас болж,
түүнчлэн хөрсний гулсалт болсон, өөр зүйл
шугамыг мөргөсөн, хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа
болсон, материалд согог байсан зэрэг бусад үйл
явдлаас үүдэлтэй эвдрэлээс болж үүсдэг.

Note: Unavailability of transmission lines
results from structural unreliability as well
as from failure due to other events such as
landslides, impact of objects, sabotage,
defects in material, etc.

3.1.24
ашиглалтын хүчин зүйл
U

3.1.24
use factor
U

бодит ачааллыг (барьж байгуулсан үеийн)
бүрэлдэхүүн хэсгийн хязгаарын ачаалалд
харьцуулсан харьцаа

ratio of the actual load (as built) to limit
load of a component

ТАЙЛБАР: Завсрын тулгуурын хувьд энэ
коэффициент нь бодит алслалтыг тооцооны
хамгийн урт (салхины эсвэл жингийн) алслалтад
харьцуулсан харьцаатай үндсэндээ тэнцүү,
эргэлтийн
анкер
тулгуурын
хувьд
энэ
коэффициентод чиглэлээ өөрчлөх өнцгийн талын
синусуудын (бодит өнцгийг тооцооны өнцөгт
харьцуулсан) харьцаа мөн ордог.

Note: For tangent supports, it is virtually
equal to the ratio of actual to maximum
design spans (wind or weight) and for angle
supports, it also includes the ratio of the
sines of the half angles of deviation (actual
to design angles).

3.2 Тэмдэглэгээ ба товчлол

3.2 Symbols and abbreviations

a
Шугамын
элементэнд
салхинаас
(салхины хурднаас) үзүүлэх нэгж үйлчлэл
(Па эсвэл Н/м2)
Ac
Салхинаас дамжуулагчид үзүүлж буй
хүч (Н)
Ai
Салхинаас тусгаарлагчид үзүүлж буй
хүч (Н)
At
Металл тулгуурын ган булангуудаас
бүрдсэн нүүр хэсэгт үзүүлж буй салхины хүч,
металл тулгуурын цилиндр хэлбэртэй эд
ангийн хувьд Atc (Н)
Bi
Салхи ба мөс хосолсон нөхцөлд
салхины жишиг хурдад хэрэглэдэг бууруулах
коэффициент
Cx
Агаарын эсэргүүцлийн коэффициент
(ерөнхий хэлбэр)
Ci
Мөсөөр
бүрхсэн
дамжуулагчийн
агаарын эсэргүүцлийн коэффициент (бага
магадлалын хувьд CiL, өндөр магадлалын
хувьд CiH)
Cxc
Дамжуулагчийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент
Cxi
Тусгаарлагчийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент
Cxt
Тулгуурын агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент, металл тулгуурын тал бүрийн
хувьд Cxt1, Cxt2 гэх мэт (металл тулгуурын
цилиндр хэлбэртэй эд ангийн хувьд Cxtc)

a
Unit action of wind speed on line
elements (Pa or N/m2)
Ac

Wind force on conductors (N)

Ai

Wind force on insulators (N)

At
Wind force acting on a tower
panel made of steel angles, Atc for
cylindrical tower members (N)
Bi
Reduction
factor
of
the
reference wind speed for wind and ice
combinations
Cx
Drag coefficient (general form)
Ci
Drag coefficient of ice covered
conductors (CiL for low probability and
CiH for a high probability)
Cxc

Drag coefficient of conductors

Cxi

Drag coefficient of insulators

Cxt
Drag coefficient of supports Cxt1,
Cxt2 for each tower face (Cxtc on
cylindrical tower members)

COV
Вариацын коэффициент, үүнийг
мөн vx гэж тэмдэглэдэг (стандарт хазайлтыг
дундаж утгад харьцуулсан харьцаа)
d
Дамжуулагчийн диаметр (м)
dtc
Металл тулгуурын цилиндр хэлбэртэй
эд ангийн диаметр (м)
D
Мөсөөр
бүрхсэн
дамжуулагчийн
эквивалент диаметр (өндөр магадлалын
хувьд DH, бага магадлалын хувьд DL) (м)
e
Үл тооцох хязгаар (%)
eN
N тооны цуваа бүрэлдэхүүн хэсгийн үл
тооцох хязгаар (%)
F(x)
x
хувьсагчийн
хуримтлагдсан
тархалтын функц
G
Салхины
коэффициент
(ерөнхий
хэлбэр)
Gc
Дамжуулагчдын салхины нийлмэл
коэффициент
Gt
Металл
тулгууруудын
салхины
нийлмэл коэффициент
GL
Салхины
тооцоонд
хэрэглэдэг
алслалтын коэффициент
g
Уртын нэг нэгжид ногдох мөсний жин
(Н/м)
gm
Мөсний ачааллын нэг жилийн хамгийн
их утга (Н/м)
gm
Мөсний ачааллын нэг жилийн хамгийн
их утгуудын дундаж (Н/м)
gmax Тодорхой
хэдэн
жилийн
турш
ажиглахад бүртгэгдсэн уртын нэг нэгжид
ногдох мөсний хамгийн их жин (Н/м)
gR
Мөсний тооцооны жишиг жин (Н/м)
gH
Өндөр магадлалтай мөсний ачаалал
(Н/м)
gL
Бага магадлалтай мөсний ачаалал
(Н/м)
H
Хэвтээ суналтын ачаалал
KR
Газар нутгийн жигд бус байдлын
коэффициент

COV
Coefficient of variation,
also identified as vx (ratio of standard
deviation to mean value)
d
Conductor diameter (m)
dtc
Diameter of cylindrical tower
members (m)
D
Equivalent diameter of ice
covered conductors (DH for high
probability and DL f or low probability)
(m)
e
Exclusion limit (%)
eN
Exclusion limit of N components
in series (%)
F(x)
Cumulative distribution function
of variable x
G
Wind factor (general form)
Gc
Combined wind factor of
conductors
Gt
Combined wind factor of towers
GL

Span factor for wind calculations

g
Weight of ice per unit length
(N/m)
gm
Yearly maximum ice load (N/m)
gm
Mean yearly maximum ice loads
(N/m)
gmax Maximum weight of ice per unit
length observed during a certain
number of years (N/m)
gR
Reference design ice weight
(N/m)
gH
Ice load having a high probability
(N/m)
gL
Ice load having a low probability
(N/m)
H
Horizontal tensile load
KR
Terrain roughness factor

Kd
Дамжуулагчийн
диаметрийн
нөлөөлөлтэй
холбоотой
диаметрийн
коэффициент
Kh
Газраас дээших өндрийн нөлөөг
тооцож оруулахын тулд g-гээр үржүүлдэг
өндрийн коэффициент
Kn
Мөстөлт ажиглагдсан жилийн тооны
нөлөөг тооцож оруулахын тулд g-гээр
үржүүлдэг коэффициент
le
Тулгуурын эд ангийн урт (м)
L
Алслалтын
урт
эсвэл
салхины
алслалт (м)
Lm
Дундаж алслалт (м)
n
Цаг агаарын тодорхой нэгэн үзэгдэл
ажиглагдсан жилийн тоо
N
Ачааллын хамгийн их хүчинд өртсөн
бүрэлдэхүүн хэсгийн тоо
Q
Цаг агаартай холбоотой ачааллууд нь
шугам ба тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсэгт
үзүүлж буй нөлөөг тодорхойлоход ашигладаг
ерөнхий илэрхийлэл
QT
Дахин давтагдах хугацаа T-тэй таарч
байгаа системийн хязгаарын ачаалал
q0
Салхины жишиг хурд VR-аас болсон
салхины динамик жишиг даралт (бага
магадлалын хувьд q0L, өндөр магадлалын
хувьд q0H) (Па эсвэл Н/м2)
Re
Рейнольдсын тоо
R
Бат бэх чанар (бүрэлдэхүүн хэсгээс
шалтгаалж ихэвчлэн Па эсвэл кН)
R
Дундаж бат бэх чанар (хэмжих нэгж нь
R-ынхтай ижил)
Rc
Бат бэхийн онцлог утга (хэмжих нэгж
нь R-ынхтай ижил)
(e)R Бат бэх чанарын үл тооцох хязгаар (e)
(хэмжих нэгж нь R-ынхтай ижил)
RSL Тасарсан дамжуулагчийн үлдэгдэл
статик ачаалал (кН)
Si
Тусгаарлагчийн төслийн талбай (м2)
St
Металл тулгуурын нүүр хэсгийн төслийн
талбай (м2)

Kd
Diameter factor related to the
influence of conductor diameter
Kh
Height factor to be multiplied by
g to account for the influence of height
above ground
Kn
Factor to be multiplied by g to
account for the influence of the number
of years with icing observations
le
Length of a support member (m)
L
Span length or wind span (m)
Lm
Average span (m)
n
Number of years of observation
of a climatic event
N
Number
of
components
subjected to maximum loading intensity
Q
General expression used to
identify the effects of weather related
loads on lines and their components
QT
The
system
limit
load
corresponding a return period T
q0
Dynamic
reference
wind
pressure due to reference wind speed
VR (q0L, q0H for low and high probability)
(Pa or N/m2)
Re
Reynolds number
R
Strength (usually in Pa or in kN
depending on components)
R
Mean strength (units same as for
R)
Rc
Characteristic strength (units
same as for R)
(e)R Exclusion limit (e) of strength
(units same as for R)
RSL Residual static load of a broken
conductor (kN)
Si
Projected area of insulators (m2)
St
Projected area of a tower panel
2
(m )

t
Дамжуулагчийг
тойрсон
жигд
зузаантай мөсний зузаанаар илэрхийлсэн
мөсний ачаалал (мм)
tR
Дамжуулагчийг тойрсон жигд зузаантай
мөсний зузаанаар илэрхийлсэн мөсний
жишиг ачаалал (мм)
T
Цаг агаарын үзэгдлийн дахин давтагдах
хугацаа (жилээр)
u
Дундаж бат бэх чанар ба бат бэхийн
онцлог утга хоёрын хоорондох стандарт
хазайлтын утга
U
Ашиглалтын хүчин зүйл
СХБ
Сунгах хүчийг тэсвэрлэх хязгаарын
бат бэх чанар
vx
x хувьсагчийн вариацын коэффициент
(COV)
V
Салхины хурд (м/с)
Vm
Салхины хурдны нэг жилийн хамгийн
их утга (м/с)

t
Ice load expressed in uniform
radial ice thickness around the
conductor (mm)
tR
Reference ice load expressed in
uniform radial ice thickness around the
conductor (mm)
T
Return period of weather events
(years)
u
Number of standard deviations
between
mean
strength
and
characteristic strength
U
Use factor
UTS Ultimate tensile strength

Vm
Салхины хурдны нэг жилийн хамгийн
их утгуудын дундаж (м/с)
VG
Градиент салхины хурдны нэг жилийн
хамгийн их утга (м/с)

Vm
Mean yearly maximum wind
speed (m/s)
VG Yearly maximum gradient wind
speed (m/s)

VG
Градиент салхины хурдны нэг жилийн
хамгийн их утгуудын дундаж (м/с)
VR
Салхины жишиг хурд (м/с)
ViL
Мөстөлттэй холбоотой салхины бага
магадлалтай хурд (м/с)
ViH
Мөстөлттэй холбоотой салхины өндөр
магадлалтай хурд (м/с)
w
Дамжуулагчийн эсвэл газардуулагч
утасны уртын нэг нэгжид ногдох жин (Н/м)

VG
Mean yearly maximum gradient
wind speed (m/s)
VR
Reference wind speed (m/s)
ViL
Low probability wind speed
associated with icing (m/s)
ViH High probability wind speed
associated with icing (m/s)
w
Unit weight of conductor or
ground wire (N/m)

x
x хувьсагчийн дундаж утга
Y
Тулгуурын сууриуд хоорондын хэвтээ
тэнхлэгийн зай (м)
z
Дамжуулагчийн, металл тулгуурын нүүр
хэсгийн массын төвийн, эсвэл хэлхмэл
тусгаарлагчийн газраас дээших өндөр (м)

Ачааллын коэффициент (ерөнхий
хэлбэр)
U
Ашиглалтын хүчин зүйлийн
коэффициент

x
Mean value of variable x
Y
Horizontal distance between
foundations of a support (m)
z
Height above ground of
conductors, centre of gravity of towers
panels, or insulator strings (m)

Load factor (general form)

vx
Coefficient of variation (COV) of
variable x
V
Wind speed (m/s)
Vm
Yearly maximum wind speed
(m/s)


U

Use factor coefficient

TW

50 жилийн салхины хурдыг дахин
давтагдах
хугацаа
T-тэй
тохируулах
ачааллын коэффициент
Tit
50 жилийн мөсний зузааныг дахин
давтагдах
хугацаа
T-тэй
тохируулах
ачааллын коэффициент

TW



Tiw

50 жилийн мөсний жинг дахин
давтагдах
хугацаа
T-тэй
тохируулах
ачааллын коэффициент

Мөсний нягт (кг/м3)

Бат бэхийн коэффициент (ерөнхий
хэлбэр)
R
Нийт бат бэхийн коэффициент
N
Хамгийн их ачааллын хүчинд өртсөн
бүрэлдэхүүн хэсгийн тооноос шалтгаалах
бат бэхийн коэффициент
S
Бат бэх чанарын хуваарилалтаас
шалтгаалах бат бэхийн коэффициент
Q
Чанараас шалтгаалах бат бэхийн
коэффициент
c
Бат бэхийн онцлог утга Rc-тэй
холбоотой бат бэхийн коэффициент
x
x хувьсагчийн стандарт хазайлт
g
Мөсний ачааллын нэг жилийн хамгийн
их утгуудын стандарт хазайлт (Н/м)

Эзлэхүүний
нэг
нэгжид
ногдох
3
агаарын масс (кг/м )

Агаарын
нягтыг
залруулах
коэффициент

Кинетик агаарын зуурамтгай чанар
2
(м /с)

Салхины чиглэл болон дамжуулагч
хоорондын өнцөг (хэмээр)

Салхины чиглэл металл тулгуурын
нүүр хэсэгт тусах тусгалын өнцөг (хэмээр)
T i w



Салхины чиглэл тулгуурын цилиндр
хэлбэртэй элементэд тусах тусгалын өнцөг
(хэмээр)

Металл тулгуурын нүүр хэсгийн хатуу
элементүүдийн эзлэх хувь

Load factor to adjust the 50 year
wind speed to a return period T

Tit

Load factor to adjust the 50 year
ice thickness to a return period T
Load factor to adjust the 50 year
ice weight to a return period T




R
N

Ice density (kg/m3)
Strength factor (general form)

Global strength factor
Strength factor due to number of
components subjected to maximum
load intensity
S
Strength
factor
due
to
coordination of strength
Q
Strength factor due to quality


c

Strength factor related to the
characteristic strength Rc
x
Standard deviation of variable x
g
Standard deviation of yearly
maximum ice loads (N/m)

Mass of air per unit volume
3
(kg/m )

Air density correction factor





Kinetic air viscosity (m2/s)

Angle between wind direction
and the conductor (degrees)

Angle of incidence of wind
direction with the tower panel
(degrees)

Angle of incidence of wind
direction with cylindrical elements of
tower (degrees)

Solidity ratio of a tower panel

4 Ерөнхий зүйл

4 General

4.1 Зорилт

4.1 Objective

Энэ баримт бичиг нь дараах хоёр зорилготой
юм: Үүнд:

This document serves either of the
following purposes:

a) Энэ баримт бичиг нь цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын найдвартай
байдлын үзэл баримтлалыг үндэслэн
түүний
ЗУРАГ
ТӨСӨЛД
ТАВИХ
ШАЛГУУРУУДыг
агуулна.
Найдваржилтанд үндэслэсэн арга нь цаг
уурын ба бат бэх чанарын өгөгдөл,
мэдээлэл ихээхэн хэмжээгээр бэлэн
байгаа тохиолдолд нэн тохиромжтой
байдаг. Энэ аргыг цаг агаараас болж
үүсэх тодорхой ачааллыг даах шугамын
зураг төсөл хийхэд мөн ашиглаж болно
(энэхүү тодорхой ачааллыг туршлагаас
гаргаж авна, эсвэл хангалттай сайн
ажилласан олон жилийн түүхтэй одоо
байгаа
шугамуудтай
харьцуулж
тохируулга хийх замаар тодорхойлно).
Эдгээр тохиолдолд шугамын бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн бат бэх чанар нь хоорондоо
зохицсон зураг төсөл гарах боловч өмнө
нь шугам эвдэрч байсан туршлага
байхгүй, тодорхой шинж тэмдэг илрээгүй
бол найдвартай байдлын бодит түвшинг
мэдэхгүй байж болно.

a) It provides design criteria for
overhead lines based on reliability
concepts. The reliability based
method is particularly useful in areas
where significant amounts of
meteorological and strength data are
readily available. This method may
however be used for lines designed
to withstand specific climatic loads,
either derived from experience or
through calibration with existing lines
that had a long history of satisfactory
performance. In these cases, design
consistency between strengths of
line components will be achieved,
but actual reliability levels may not
be known, particularly if there has
been no evidence or experience with
previous line failures.

Энэ стандартад заасан ЗУРАГ ТӨСӨЛД
ТАВИХ ШАЛГУУРУУД нь дамжуулах
шугамын зураг төсөл зохиох иж бүрэн
гарын авлага биш гэдгийг анхаарах нь
чухал. Гэхдээ, хэрэв шаардлагатай
байгаа бол шугамын найдвартай байдлыг
хэрхэн нэмэх, түүнчлэн бүрэлдэхүүн
хэсгүүд хоорондын бат бэх чанарын
хуваарилалтыг хүссэнээрээ байлгахын
тулд бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн бат

It is important to note that the design
criteria in this standard do not
constitute a complete design
manual for transmission lines.
However, guidance is given on how
to increase the line reliability if
required, and to adjust the strength
of individual components to achieve
a desired coordination of strength
between them.

бэх чанарыг хэрхэн тохируулах талаарх
удирдамж болгож болно.
b) Найдвартай байдлын олон ерөнхий
санааг ашиглаж, түүнчлэн магадлалын
онолыг хэсэгчлэн болон бүрнээр нь
ашиглаж цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамтай
холбоотой
үндэсний
стандартуудыг бэлтгэх боломжийг энэ
баримт бичиг олгоно. Энэ стандартыг
ашиглан эдгээр үндэсний стандартыг
боловсруулахдаа тухайн улсад хамаарах
цаг агаарын болон бусад өгөгдлийг тусгах
шаардлагатай.

b) It provides a framework for the
preparation of national standards for
transmission lines using reliability
concepts
and
employing
probabilistic or semi-probabilistic
methods. These national standards
will need to establish the climatic
data for the use and application of
this standard in addition to other
data specific to each country.

Энэ стандарт нь олон нийт болон
барилгын/засвар үйлчилгээний ажилчид
бэртэхээс
хамгаалах,
түүнчлэн
ажиллагааны
тасралтгүй
байдлын
хангалттай түвшинг хангахын тулд
(аюулгүй ба эдийн засгийн хэмнэлттэй
зураг төсөл) биелүүлэх хэрэгтэй аюулгүй
байдлын хамгийн бага шаардлагыг мөн
олгоно.

This standard also
provides
minimum safety requirements to
protect
people
and
construction/maintenance
personnel from injury, as well as to
ensure an acceptable level of
service
continuity
(safe
and
economical design).

Энэ стандартад заасан ЗУРАГ ТӨСӨЛД
ТАВИХ ШАЛГУУРУУД нь шинэ шугамын
нөхцөлд хамаарна. Гэтэл дамжуулах шугам
нь насжиж, хугацаа өнгөрөх тусам бат бэх
чанараа алддаг. Насжилтаас болсон бат бэх
чанарын алдагдлын хэмжээг ерөнхийд нь
тодорхойлоход хэцүү. Учир нь бүрэлдэхүүн
хэсэг бүрийн хувьд өөр өөр байдаг, түүнчлэн
материалын төрөл, үйлдвэрлэлийн арга,
орчны нөлөөллөөс шалтгаалдаг. Энэ
асуудлыг
техникийн
холбогдох
байгууллагууд одоо судалж байна.

The design criteria in this standard
apply to new line conditions. It is
however a fact of life that transmission
lines age and lose strength with time.
The amount of strength reduction due
to ageing is difficult to generalize, as it
varies from one component to another,
and also depends on the type of
material, the manufacturing processes
and the environmental influences. This
issue is currently being studied by
relevant technical bodies.

Шаардлагуудыг
энэ
стандартад
тодорхойлсон бөгөөд А-аас G хүртэлх
хавсралтад мэдээллийн шинж чанартай
нэмэлт өгөгдөл ба тайлбарыг оруулсан.

The requirements are specified in this
standard, while, in Annexes A to G,
additional
informative
data
and
explanations are given.

4.2 Системийн зураг төсөл

4.2 System design

Энэ аргачлал нь дамжуулах шугамыг
тулгуур,
суурь,
дамжуулагч,
хэлхмэл
тусгаарлагч зэрэг бүрэлдэхүүн хэсгээс
бүрдсэн систем гэж үзэж түүний зураг
төслийг зохиох ерөнхий санаанд суурилсан
болно. Энэ арга нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
бат бэх чанарыг хуваарилах боломжийг
зураг төсөл зохиогчид олгодог. Түүнчлэн,
дамжуулах шугам гэдэг бол аль нэг
бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэл нь цахилгаан
дамжуулах чадвар алдагдахад хүргэх
боломжтой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нийлмэл
цогц гэдгийг энэ арга тооцсон байдаг. Энэ
аргыг хэрэглэвэл хоорондоо тохироогүй
бүрэлдэхүүн хэсгүүдгүй, эдийн засгийн
хэмнэлттэй ерөнхий зураг төсөл гарна гэж
үзэж байна.

The methodology is based on the
concept whereby a transmission line is
designed as a system made of
components
such
as
supports,
foundations, conductors and insulator
strings. This approach enables the
designer to coordinate the strengths of
components within the system and
recognizes the fact that a transmission
line is a series of components where
the failure of any component could lead
to the loss of power transmitting
capability. It is expected that this
approach should lead to an overall
economical design without undesirable
mismatch.

Системээр нь зураг төсөл зохиох ийм аргын
сул тал бол хамгийн найдвар багатай
бүрэлдэхүүн
хэсгээр
нийт
шугамын
найдвартай байдал нь тодорхойлогддог
явдал юм.

As a consequence of such a system
design approach, it is recognized that
line reliability is controlled by that of the
least reliable component.

Нэгдүгээр зурагт харуулсны дагуу цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамыг дөрвөн гол
бүрэлдэхүүн хэсэгт хуваах боломжтой.
Цаашлаад, бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийг өөр
өөр элементэд хувааж болно.

An overhead transmission line can be
divided into four major components as
shown in Figure 1. Subsequently, each
component may be divided into
different elements.

1-р зураг – Дамжуулах шугамын бүтцийн схем

Figure 1 − Diagram of a transmission line
4.3 Системийн найдвартай байдал

4.3 System reliability

Энэ стандартад тодорхойлсон ЗУРАГ
ТӨСӨЛД ТАВИХ ШАЛГУУРУУДын зорилт
бол найдвартай ба аюулгүй шугам бий
болгох боломжоор хангах явдал юм.
Шугамын найдвартай байдлыг цаг агаартай
холбоотой тодорхой заасан ачааллуудын
хэмжих боломжтой нөлөөнөөс давсан утга
бүхий бат бэх чанарын шаардлагыг шугамын

The objective of design criteria
described in this standard is to provide
for reliable and safe lines. The reliability
of lines is achieved by providing
strength
requirements
of
line
components
larger
than
the
quantifiable effects of specified weather
related loads. These climatic loads are

бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тавих байдлаар
хангана. Энэ стандартад цаг агаараас болж
үүсэх эдгээр ачааллыг тодорхойлсон бөгөөд
тэд дамжуулах шугамд хэрхэн нөлөөлөхийг
тооцоолох аргыг оруулсан. Гэхдээ, зураг
төсөл зохиох үйл явцад ихэвчлэн тооцдоггүй
бусад нөхцөл (жишээ нь: гадны биет
шугамыг мөргөх, материалд согог байх гэх
мэт) гарах боломжтой бөгөөд тэдгээр нь
шугам эвдрэхэд хүргэх боломжтой гэдгийг
ойлгох хэрэгтэй. Тогтвортой байдлын
шаардлага гэсэн нэрээр энэ стандартад
орсон зарим арга хэмжээг авснаар
дамжуулах шугам нь гэмтлийг (эвдрэл)
болон түүний тархалтыг бууруулахад
шаардагдах хангалттай хэмжээний бат бэх
чанартай болно.

identified in this standard as well as
means to calculate their effects on
transmission lines. However, it has to
be recognized that other conditions, not
usually dealt with in the design process,
can occur and can lead to line failure
such as impact of objects, defects in
material, etc. Some measures, entitled
security requirements, included in this
standard provide lines with enough
strength to reduce damage and its
propagation, should it occur.

5 Зураг төсөлд тавих ерөнхий
шалгуурууд

5 General design criteria

5.1 Аргачлал

5.1 Methodology

5.1.1 Ерөнхий зүйл

5.1.1 General

Дамжуулах
шугамын
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
зураг
төслийг
зохиоход
хэрэглэхийг зөвлөж буй аргачлалыг 2-р
зурагт нэгтгэн харуулсан бөгөөд дараах
байдлаар тайлбарлах боломжтой. Үүнд:

The recommended methodology for
designing
transmission
line
components is summarized in Figure 2
and can be described as follows:

a)
Шугамын зураг төслийн урьдчилсан
өгөгдлийг болон цаг агаарын бэлэн байгаа
өгөгдлийг цуглуулах.

a)
Collect preliminary line design
data and available climatic data.

ТАЙЛБАР: Зарим улсад салхины жишиг хурдыг
(жишээ нь: 50 жилийн дахин давтагдах хугацаатай)
үндэсний стандартад заасан байдаг.

NOTE In some countries, reference wind
speed, such as the 50 year return period, is
given in national standards.

b1) Хязгаарын ачааллын дахин давтагдах
хугацаагаар илэрхийлэгдсэн найдвартай
байдлын түвшинг сонгох.
b2)
Тогтвортой
байдлын
(эвдрэлийг
хязгаарлах) шаардлагуудыг сонгох.

b1) Select the reliability level in terms of
return period of limit loads.
b2) Select the security
containment) requirements.

(failure

b3) Угсралтын ба засвар, үйлчилгээний
ажилтай холбоотой ачааллаас болон эрх
зүйн заавал мөрдөх зохицуулалтаас болж
тавигдах аюулгүй байдлын шаардлагуудыг
олж тогтоох.
c)
Хязгаарын ачааллын дахин давтагдах
хугацааны сонгосон утганд тохирох цаг
агаарын хувьсагчуудыг тооцоолох.
d1) Бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр ирэх цаг
агаарын хязгаарын ачааллуудыг тооцоолох.
d2) Тогтвортой байдлын шаардлагад таарах
ачааллуудыг тооцоолох.
d3) Угсралтын ба засвар, үйлчилгээний
ажлын үед тавигдах аюулгүй байдлын
шаардлагуудтай холбоотой ачааллуудыг
тооцоолох.
e)
Шугамын
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
хоорондох бат бэх чанарын тохиромжтой
хуваарилалтыг тодорхойлох.
f) Ачаалал ба бат бэх чанарын томьёонуудад
хэрэглэх ачааллын ба бат бэх чанарын зохих
коэффициентуудыг сонгох.
g1)
Бүрэлдэхүүн
хэсгүүдэд
байх
шаардлагатай бат бэхийн онцлог утгыг
тооцоолох.
g2) Аюулгүй байдлын үндэсний эрх зүйн
зохицуулалттай нийцэж байгааг шалгаж,
хэрэв нийцээгүй байгаа бол зураг төсөлд
зохих өөрчлөлтийг оруулах.
h)
Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
зураг төслийг бат бэх чанарын дээрх
шаардлагуудыг хангах байдлаар зохиох.

b3) Identify safety requirements
imposed by mandatory regulations and
construction and maintenance loads.

Энэ стандарт нь b)-гээс g2) хүртэлх зүйлийн
талаар өгүүлнэ. Энэ стандартын хамрах
хүрээнд a) ба h) зүйл ороогүй. Эдгээр
зүйлийг 2-р зурагт сүүдэртэй дэвсгэрээр
ялгаж харуулсан болно.

This standard deals with items b) to g2).
Items a) and h) are not part of the scope
of this standard. They are identified by
a shaded frame in Figure 2.

c)
Calculate climatic variables
corresponding to selected return period
of limit loads.
d1) Calculate climatic limit loads on
components.
d2) Calculate loads corresponding to
security requirements.
d3) Calculate loads related to safety
requirements during construction and
maintenance.
e) Determine the suitable strength
coordination between line components.
f) Select appropriate load and strength
factors applicable to load and strength
formulas.
g1) Calculate the characteristic
strengths required for components.
g2) Check compliance with national
safety regulations, and adjust the
design if non- compliant.
h)
Design line components for the
above strength requirements.

2-р зураг – Дамжуулах шугамын зураг төсөл зохиох аргачлал

Figure 2 – Transmission line design methodology
5.1.2 Найдвартай байдлын шаардлага

5.1.2 Reliability requirements

5.1.2.1 Найдвартай байдлын түвшнүүд
(цаг агаартай холбоотой ачааллууд)

5.1.2.1 Reliability levels (weather
related loads)

Найдвартай
байдлын
шаардлагуудын
зорилго нь тодорхой цаг агаарын үзэгдлүүд
(дахин давтагдах хугацаа T-тэй салхи, мөс,
мөс ба салхи) болон эдгээр үзэгдлээс болсон
ачааллыг
системийн
төлөвлөсөн
ашиглалтын хугацааны турш тухайн шугам
тэсвэрлэх боломжтой байхыг болон ийм
нөхцөлд ажиллагааны тасралтгүй байдлыг
хангах боломжийг баталгаажуулах явдал
юм.

Reliability requirements aim to ensure
that lines can withstand the defined
climatic events (wind, ice, ice and wind,
having a return period T) and the loads
derived from these events during the
projected life cycle of the system and
can provide service continuity under
these conditions.

Дамжуулах
шугамын
зураг
төслийг
найдвартай байдлын өөр өөр түвшинтэй
(буюу
ангилалтай)
байхаар
зохиох
боломжтой.
Энэ
стандартын
хувьд
найдвартай байдлын жишиг түвшнийг
тодорхойлохдоо бат бэх чанарын 10 %-ийн
үл тооцох хязгаартай (энэ үл тооцох хязгаар
нь найдвартай байдал хамгийн муу байхаар
сонгосон бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамаарна),
50 жилийн дахин давтагдах хугацаатай цаг
агаарын үзэгдэлд тохируулж зураг төслийг
нь зохиож, түүнийгээ шугамын найдвартай
байдлын
түвшин
гэж
тодорхойлсон.
Найдвартай байдлын энэхүү жишиг түвшин
нь ажиллагааны ба аюулгүй байдлын
тасралтгүй байдлыг хангах хангалттай
хэмжээний найдвартай байдлын түвшинг
ерөнхийдөө олгодог гэж үздэг.

Transmission lines can be designed for
different reliability levels (or classes).
For the purposes of this standard, the
reference reliability level is defined as
the reliability of a line designed for a 50
year return period climatic event
associated with a 10 % exclusion limit
of strength (applies to the components
selected as the least reliable). This
reference reliability level is generally
regarded as providing an acceptable
reliability level in respect of continuity of
service and safety.

Цаг агаарын үзэгдлийн дахин давтагдах
хугацаа T-г ихэсгэснээр найдвартай байдлын
илүү өндөр түвшинд зориулж шугамын зураг
төслийг зохиох боломжтой. Жишээлбэл
тухайн шугам өөрийн сүлжээндээ өндөр ач
холбогдолтой байвал найдвартай байдлын
илүү өндөр түвшинтэй байх нь зүйтэй. Энэ
стандартад найдвартай байдлын гурван
түвшинг санал болгосон бөгөөд ихэнх
дамжуулах шугамын хувьд тооцож үзэх
хэрэгтэй утгуудыг эдгээр гурван түвшин
хамарсан гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээр
хүснэгтэд харуулсны дагуу эдгээр түвшнийг
цаг агаарын үзэгдлийн дахин давтагдах
хугацаагаар илэрхийлсэн. Түр хугацааны
шугам, зарим модон тулгуур эсвэл бага ач
холбогдолтой шугамын хувьд 25 орчим
жилийн дахин давтагдах хугацаа илүү
тохиромжтой байж болно.

Lines can be designed for higher
reliability levels by increasing the return
period T of climatic events. A higher
reliability can be justified for example by
the importance of the line in the
network. Three reliability levels are
proposed in this standard and are
assumed to cover the range of values
to be considered for most transmission
lines. These levels are expressed in
terms of return periods of climatic
events as shown in Table 1. For
temporary lines, some wooden poles or
lines of limited importance, return
periods of about 25 years may be
appropriate.

1-р хүснэгт – Дамжуулах шугамын найдвартай байдлын түвшнүүд
Найдвартай
байдлын түвшнүүд

1

2

3

T, цаг агаарын
үзэгдэл дахин
давтагдах хугацаа,
жилээр

50

150

500

Table 1 – Reliability levels for transmission lines
Reliability levels
T, return period of
climatic event, in years

1
50

2
150

3
500

ТАЙЛБАР: Үндэсний зарим эрх зүйн зохицуулалт
ба/эсвэл дүрэм, журам нь шууд эсвэл шууд
бусаар зураг төслийн шаардлагуудыг заримдаа
тогтоож өгсөн байдаг бөгөөд эдгээр шаардлага нь
зураг төсөл зохиогчийн хэрэглэх боломжтой
сонголтуудыг хязгаарласан байж болно.

NOTE Some national regulations and/or
codes of practice, sometimes impose,
directly or indirectly, design requirements
that may restrict the choices offered to
designers.

Хэрэв тухайн газрын нөхцөлд илүү тохирч
байгаа бол 50-с 500 жил хүртэлх хүрээнд
багтсан T-ийн өөр утгыг (жишээ нь: 100, 200,
400 жил) ашиглах боломжтой.

Other values of T in the range of 50 to
500 years, such as 100, 200 and 400
years, can be used if justified by local
conditions.

Шугам барих анхны өртөг болон ирээдүйн
гэмтлийг засах зардал хоорондын харьцааг
оновчтой болгохын тулд, түүнчлэн зураг
төсөлд шаардлагатай зарим өгөгдлийн
параметрүүдтэй холбоотой тодорхойгүй
байдлаас шалтгаалаад зарим тохиолдолд
тухайн ашиглалтын компани нь найдвартай
байдлын өөр түвшинг тогтоох боломжтой.

In some cases, individual utility’s
requirements
can
dictate
other
reliability levels depending on the
proper optimization between initial cost
of the line and future cost of damage,
as well as on uncertainties related to
input design parameters.

5.1.2.2 Нэг жилийн найдвартай байдлын
ойролцоо утга

5.1.2.2 Approximate values for
yearly reliability

Ачаалал (Q) ба бат бэх чанар (R) бол
хоёулаа тохиолдлын хувьсагч бөгөөд
ачаалал Q ба бат бэх чанар R-ын
статистикийн функцүүд мэдэгдэж байгаа бол
тэдгээрийг хослуулан найдвартай байдлыг
тооцоолох боломжтой. Тухайн шугам
найдвартай байх нөхцөл бол ачааллуудын
нөлөөлөл нь шугамын бат бэх чанараас бага

Both loads (Q) and strengths (R) are
stochastic variables and the combined
reliability is computable if the statistical
functions of load Q and strength R are
known. The condition for a line to be
reliable is when loads effects are less
than the strength of the line. The
reliability and probability of failure are

байх нөхцөл юм. Дараах (1)-р томьёонд
харуулснаар найдвартай байдал болон
эвдрэл гарах магадлалын нийлбэр 1-тэй
тэнцэнэ.

complements to 1 as indicated by the
following Formula (1).

Нэг жилийн найдвартай байдал (эвдрэл гарахгүй байх магадлал) = 1 – нэг жилд
эвдрэл гарах магадлал
(1)
Yearly reliability (probability of survival) = 1 − yearly probability of failure

(1)

90 хувийн магадлалтай гэж үзэж байгаа бат
бэх чанар (өөрөөр хэлбэл үл тооцох хязгаар
нь 10 % буюу (10 %) R)-ыг бат бэхийн онцлог
утга гэж үздэг бөгөөд сонгосон дахин
давтагдах хугацаа T-д таарах цаг агаараас
болж үүсэх ачаалалтай тэнцүү байхаар
үүнийг тогтоосон үед магадлалын онолын
төрөл бүрийн хослол нь нэг жилийн онолын
хамгийн бага найдвартай байдал (1 – 1/2T)
орчим байхад хүргэдэг. Ачаалал ба бат бэх
чанарын энэ хамаарлыг дараах (2)-р
томьёогоор илэрхийлэв1.

When the characteristic strength,
deemed to be the strength not being
exceeded with 90 % probability (i.e. the
exclusion limit is 10 %, or (10 %) R), is
set equal to the climatic load
corresponding to the selected return
period T, designated QT, various
probabilistic combinations lead to a
theoretical yearly minimum reliability of
around (1 – 1/2T). This association
between load and strength is given by
the following Formula (2)1:

—————————

—————————

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын найдвартай
байдалд суурилсан зураг төсөлтэй холбоотой нэмэлт
мэдээлэл ба суурь өгөгдлийг CIGRЙ буюу ТЦСОУЗийн дараах нийтлэл ба товхимлоос олох боломжтой:
109-р ба 178-р Техникийн Товхимол (2-р бүлэг),
Electra нэртэй нийтлэл 1991-137 болон 2000-189.

1

1

QT = (10 %) R

(2)

Additional information and background data
related to reliability based design of overhead
lines can be found in the following CIGRЙ
publications
and
brochures:
Technical
Brochures 109 and 178 (Chapter 2), Electra
papers 1991-137 and 2000-189.

QT = (10 %) R

(2)

Энэ стандартын бүх хэсэгт QT ачааллыг
системийн хязгаарын ачаалал (дахин
давтагдах хугацаа нь T байна) гэж нэрлэсэн.

Throughout the present standard, the
loading QT is called the system limit
load having a return period T.

Хэрэв ачаалал ба бат бэх чанарын өгөгдөл
нь хангалттай үнэн зөв биш эсвэл байхгүй
байгаа бол найдвартай байдлын бодит утга
нь өөр байх боломжтой. Эдгээр өгөгдөл
байхгүй байгаа тохиолдолд найдвартай
байдлын абсолют утга нь мэдэгдэхгүй байж
болно, гэхдээ шинэ шугамын параметрүүд

The actual reliability can be different if
load and strength data are not
sufficiently accurate or available. In the
latter case, the absolute reliability may
not be known, but its value relative to a
reference design may be computed if

жишиг утгуудтай ойролцоо байгаа бол
найдвартай байдлын утга нь жишиг зураг
төсөлтэй
харьцуулахад
ямар
байхыг
тооцоолж болно.

new line parameters are comparable to
the reference values.

Дараах зүйлстэй холбоотой залруулах
коэффициентуудыг нэмэх замаар (2)-р
томьёогоор илэрхийлсэн хамаарлыг улам
сайжруулах боломжтой. Үүнд:

The relationship expressed in Formula
(2) can be further refined through the
introduction of correction factors
related to the following items:











бүрэлдэхүүн хэсгийн ашиглалтын хүчин
зүйл: бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг тус бүрийнх
нь тооцооны хамгийн дээд параметрээр
(салхины алслалт, жингийн алслалт,
тулгуурын
өндөр,
шугамын
өнцөг)
ашигладаггүй тул найдвартай байдал
нэмэгддэг;
бат бэхийн онцлог утга RC: бодит
шугамуудын хувьд ихэнх бүрэлдэхүүн
хэсгийн бат бэхийн онцлог утга нь 10 %-с
бага үл тооцох хязгаартай таардаг.
Эдгээр тохиолдолд үл тооцох хязгаарыг
10 %-тай тэнцүү гэж таамагласан бол
шугамын найдвартай байдлын бодит утга
илүү өндөр байна;
бат бэх чанарын хуваарилалт: бат бэх
чанарын
хуваарилалтыг
сонгон
тааруулснаар зарим бүрэлдэхүүн хэсгийн
бат бэх чанар буюу ачааллыг тэсвэрлэх
чадвар нэмэгддэг;
ачааллын хамгийн их хүчинд өртсөн
бүрэлдэхүүн хэсгийн тоо: шуурга эсвэл
асар их мөстөлт болох үед бүх бүтээц
хамгийн их ачаалалд өртдөггүй. Учир нь
шуурганы
хамрах
орон
зай
хязгаарлагдмал байдаг;
үйлдвэрлэл ба угсралтын үеэр чанарыг
хянах: энэ арга хэмжээг авснаар чанар
муутай материалыг хасна. Өөрөөр
хэлбэл, тодорхой заасан доод түвшинд
хүрээгүй бат бэх чанартай бүрэлдэхүүн
хэсгийг ашиглахгүй;



use factors of components: the fact
that all components are not used at
their maximum design parameter
(wind span, weight span, height of
support, line angle) contributes to an
increase of the reliability;



characteristic strength RC: in actual
lines, the characteristic strength of
most components corresponds to an
exclusion limit less than 10 %. If, in
such cases, it is assumed to be
equal to 10 %, then the actual
reliability of the line will be higher;



strength coordination: a selected
strength coordination results in an
increase of strength or withstand
resistance of some components;



number of components subjected to
maximum
loading
intensity:
whenever a storm or severe icing
occurs, not all structures will be
subjected to maximum loads, since
the storm is limited in spatial
extension;
quality control during fabrication and
construction: by these measures,
low quality material will be
eliminated. No components with
strengths below a certain limit will be
used;





салхины
критик
чиглэл:
салхины
ачааллын хувьд зураг төсөл зохиох үед
салхины хамгийн их хурдыг хамгийн
тааламжгүй чиглэлд гарна гэж голдуу
тооцдог. Гэвч хамгийн их хурдтай салхи
нь
өнцөг
үүсгэсэн
хэсгүүдэд
хуваарилагдаж саардаг. Бодит байдалд
илүү
дөхсөн
таамаглал
утгуудыг
хэрэглэвэл эвдрэл гарах магадлалыг арав
дахин бууруулах боломжтой гэдгийг
ТЦСОУЗ-ийн SC 22.06 Ажлын Хэсгийн
хийсэн ойролцоо тооцоо харуулсан.

Хэрэв дээрх коэффициентуудыг (2)-р
томьёонд зохих байдлаар тооцон оруулахгүй
бол бодит байдал дээр гарсан найдвартай
байдлын утга нь онолын утгаас өөр байх
болно.



critical wind direction: in case of
wind loads it generally is assumed
for design purposes that maximum
wind velocities also act in the most
unfavourable direction. However,
maximum winds are distributed in
angle
sectors.
Approximate
calculations carried out by the
CIGRE Working Group SC 22.06
showed
that
more
realistic
assumptions could reduce the
probability of failure by one order of
magnitude.

In practice, if the above factors are not
properly taken into account in Formula
(2), then the resulting reliability will be
different from the theoretical values.

Дээр дурдсан коэффициентууд нь бодит
найдвартай байдлыг онолын утгаас илүү
өндөр болоход ихэвчлэн хүргэдэг боловч
бусад хүчин зүйлс нь эсрэг нөлөө үзүүлэх
(өөрөөр
хэлбэл
найдвартай
байдал
буурахад хүргэх) боломжтой. Жишээлбэл,
шугамын
зарим бүрэлдэхүүн
хэсгийн
насжилт болон ачааллын олон тооны
циклээс болсон цуцалт нь найдвартай
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.

While the above-mentioned factors
contribute to the actual reliability
usually being higher than the
theoretical values, other factors could
lead to opposite effects, i.e. a reduction
in reliability. For example, the ageing of
some line components and the fatigue
due to a large number of loading cycles
will have a negative effect on reliability.

Газар хөдлөл зэрэг бусад үзэгдэлд
зориулсан шаардлагуудыг энэ стандартад
тусгаагүй гэдгийг анхаарна уу.

It is noted that requirements for other
events such as earthquakes are not
covered in this standard.

ТАЙЛБАР:
Газар
хөдлөлийн
ачаалал
нь
дамжуулах шугамын бүтээцүүдэд ихэвчлэн
нөлөөлдөггүй. Учир нь бүтээцийн зураг төслийг
зохиохдоо түүний дээд хэсэгт ирэх хэвтээ
тэнхлэгийн
дагуух
салхины
болон
тууш
чиглэлийн олон чухал ачааллыг даах байдлаар
тооцсон байдаг.

NOTE Usually, transmission structures are
not affected by earthquake loads because
they are already designed for important
horizontal wind and longitudinal loads that
are applied on the higher points of the
structure.

Дээр дурдсан эвдрэл гарах магадлал бол
3.1.23-т
заасан
шугам
бүхэлдээ

It is also noted that the above
probability of failure is only one of the

ажиллагаагүй болох байдлын зөвхөн нэг
хүчин зүйл гэдгийг мөн анхаарна уу.

components
of
the
total
line
unavailability as described in 3.1.23.

5.1.3 Тогтвортой байдлын шаардлага

5.1.3 Security requirements

Тогтвортой байдлын шаардлага нь анхны
эвдрэлийн хүрээнээс халин тархаж болох
хяналтгүй бөгөөд аажмаар нэмэгдэх (эсвэл
ар араасаа гарах) эвдрэлүүд тохиолдох
магадлалыг бууруулах зорилготой тусгай
ачааллууд
ба/эсвэл
арга
хэмжээтэй
холбоотой. Эдгээр арга хэмжээний талаар
6.6-д дэлгэрэнгүй тусгасан болно.

Security requirements correspond to
special
loads
and/or
measures
intended to reduce probability of
uncontrollable
progressive
(or
cascading) failures that may extend
well beyond an initial failure. These
measures are detailed in 6.6.

ТАЙЛБАР: Эвдрэлийг хязгаарлах зорилгоор
тасарсан дамжуулагчийн ачааллыг даах тууш
чиглэлийн бат бэх чанарыг бүрдүүлэх зэрэг
тогтвортой байдлын зарим арга хэмжээ нь жигд
бус
хуваарилагдсан
мөсний
ачааллыг
тэсвэрлэхтэй холбоотой найдвартай байдал
нэмэгдэхэд мөн хүргэх боломжтой.

NOTE Some security measures, such as
those providing longitudinal strength of
broken conductor loads for failure
containment can also lead to an increase in
reliability to withstand unbalanced ice
loads.

5.1.4 Аюулгүй байдлын шаардлага

5.1.4 Safety requirements

Аюулгүй байдлын шаардлага нь угсралтын
ба засвар, үйлчилгээний ажил хүмүүст
нэмэлт
аюул
учруулахгүй
байхыг
баталгаажуулах
зорилгоор
шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүд (голдуу тулгуурын эд
ангиуд) даах байдлаар зураг төслийг нь
зохиодог тусгай ачааллуудаас бүрддэг.
Эдгээр арга хэмжээний талаар 6.5-д
дэлгэрэнгүй тусгасан болно.

Safety requirements consist of special
loads for which line components
(mostly support members) have to be
designed, to ensure that construction
and maintenance operations do not
pose additional safety hazards to
people. These measures are detailed in
6.5.

5.2 Ачаалал, бат бэх чанарын харьцааны
шаардлага

5.2 Load-strength requirements

5.2.1 Цаг агаараас болж үүсэх ачаалал

5.2.1 Climatic loads

Цаг
агаарын
үзэгдэлтэй
холбоотой
ачааллууд нь санамсаргүй хувьсагчууд юм.
Цаг агаартай холбоотой гурван өөр
ачааллын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрдөг:
салхи, мөс, салхи ба мөс хосолсон. Салхи
ба/эсвэл мөсний статистикийн өгөгдөл бэлэн

Loads associated with climatic events
are random variables. Three weatherrelated
loading
conditions
are
recognized: wind, ice, and wind and ice
combined. When statistical data of wind
and/or ice are available, these can be

байгаа бол авч үзэж байгаа цаг агаарын
тухайн үзэгдэлд өртөх бүрэлдэхүүн хэсэг тус
бүрийн хязгаарын ачаалал QT-г тооцоолохын
тулд эдгээр өгөгдлийг ашиглах боломжтой.

used to compute the limit load QT, for
each component exposed to the
climatic event under consideration.

Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн тооцоо хийх
явцад
дараах
нөхцөлийг
шалгах
шаардлагатай:

In the calculation process for each
component, the following condition has
to be checked:

Тооцооны хязгаарын ачаалал  Тооцооны бат бэх чанар
Design limit load  Design strength

(3)
(3)

Илүү нарийвчилбал:

or, more precisely,

(Ачааллын коэффициент)  (хязгаарын
ачаалал QT-ийн нөлөө)  (бат бэхийн
коэффициент)  (бат бэхийн онцлог утга)
Rc.

Load factor  effect of limit load QT 
strength factor  characteristic
strength Rc.

Санал болгосон аргыг хэрэглэвэл зураг
төсөл зохиох зорилгын хүрээнд системийн
хязгаарын ачаалал QT-г ачааллын нэмэлт
коэффициентгүйгээр ашиглана. Тиймээс -г
1-тэй тэнцүү гэж авна.

With the approach proposed, system
limit loads QT are used for design
without
additional
load
factors.
Consequently,  is taken equal to 1.

Тэгэхээр өмнөх тэнцэтгэл биш нь доорх
хэлбэртэй болно:

Thus the previous relation becomes:

QT-ийн нөлөө  Rc

(4)

effect of QT  Rc

(4)

Цаг агаартай холбоотой ачааллын хувьд QTийн нөлөөний талаар
6.2-оос
6.4-т
дэлгэрэнгүй тусгасан байгаа.

For weather related loads, the effects
of QT are detailed in 6.2 to 6.4.

Хязгаарын ачааллыг тэсвэрлэхийн тулд
бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн бат бэхийн
онцлог утга Rc-ийн хамгийн бага утга хэд
байхыг тооцоолохын тулд (5)-р томьёог
ашигладаг.

Formula (5) is used to compute the
minimum value of characteristic
strength Rc for each component in order
to withstand limit loads.

Rc  (QT-ийн нөлөө) / 

(5)

Rc  (effect of QT) / 

(5)

C болон D хавсралтад дэлгэрэнгүй заасан
аргуудыг ашиглан хийсэн цаг агаарын
өгөгдлийн статистикийн дүн шинжилгээнээс
хязгаарын
ачаалал
QT-г
олж
авах
боломжтой. Үндэсний зарим стандартад цаг
агаарын жишиг хувьсагчийг тогтоож өгсөн
байдаг (энэ нь ихэвчлэн 50 жилийн дахин
давтагдах хугацаатай утга байдаг). Ийм
тохиолдолд цаг агаарын хувьсагчийн 50
жилийн жишиг утгыг 2-р хүснэгтэд өгсөн
ачааллын коэффициент T-ээр үржүүлж
дахин давтагдах хугацаа T-ийн ямар ч утгын
хувьд цаг агаарын хувьсагчийг тооцоолох
боломжтой. Хэрэв өөр төрлийн тархалтын
функц нь нэг жилийн туйлын утгуудын
вариацыг илүү сайн төлөөлж байна гэж
тогтоогдсон
бол
доор
заасан
T
коэффициентууд өөрчлөгдөж болно.

Limit load QT can be obtained from the
statistical analysis of climatic data in
accordance with techniques detailed in
Annexes C and D. In some national
standards, a reference (usually a 50
year return period value) climatic
variable is specified. In such a case, the
climatic variable for any return period T
can be estimated by multiplying the 50
year reference value of the climatic
variable by the load factor T, given in
Table 2. In case other types of
distribution functions are found to better
represent the variation of yearly
extreme values, the T factors below
may change.

2-р хүснэгт – 50 жилийн дахин давтагдах хугацааг суурь болгож авсан дахин
давтагдах хугацаа T-д тааруулж цаг агаараас болж үүсэх ачааллыг
тохируулахад хэрэглэх T коэффициентууд
Салхины
хурд
Дахин давтагдах
хугацаа T,
жилээр
50
150
500

 TW

1
1,10
1,20

Мөсний хувьсагч

 Tit

эсвэл

 Tiw

(мөсний зузаан)

(мөсний жин)

1
1,15
1,30

1
1,20
1,45

Table 2 − Default T factors for adjustment of climatic loads in relation to return
period T versus 50 years

Wind
speed

Ice variable

Return period T,
years

 TW

 Tit

50
150
500

1
1,10
1,20

(ice thickness)
1
1,15
1,30

or

 Tiw
(ice weight)
1
1,20
1,45

ТАЙЛБАР: Салхины хурдны хувьд COV нь 16 %
хүртэл байх, мөсний зузааны хувьд 30 % хүртэл
байх, уртын нэг нэгжид ногдох мөсний жингийн
хувьд 65 % хүртэл байх тохиолдолд дээрх -ийн
утгууд нь хангалттай нарийвчлалтай байгаа
бөгөөд
тэдгээрийг
Гумбелийн
тархалтын
функцээс гаргаж авсан болно.

NOTE The above  values are sufficiently
accurate for a COV of up to 16 % for wind
speed, 30 % for ice thickness and 65 % for
unit ice weight and are derived from the
Gumbel distribution function.

5.2.2 Системийн
шаардлага

5.2.2 Design requirements for the
system

зураг

төсөлд

тавих

Зураг төслийн гурван төрлийн нөхцөлийг
Three types of design conditions shall
шалгавал зохино: найдвартай байдал,
be checked: reliability, security and
тогтвортой байдал болон аюулгүй байдал.
safety. Table 3 summarizes the types of
Нөхцөл тус бүртэй холбоотой ачааллын
loads, the required performance and
төрлүүд, шаардлагатай гүйцэтгэл, бат бэх
the strengths limit states associated
чанарын хязгаарын төлөв байдлуудыг 3-р
with each condition.
хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.
3-р хүснэгт – Системийн зураг төсөлд тавих шаардлага
Нөхцөл
(буюу шаардлага)

Ачааллын төрөл

Шаардлагатай
гүйцэтгэл

Найдвартай байдал

Дахин
давтагдах
хугацаа T-тэй, салхи,
мөс, салхи ба мөс
хосолсон, түүнчлэн
температуртай
холбоотой
цаг
агаараас болж үүсэх
ачааллууд
Мушгих, босоо, тууш
ачааллууд

Найдвартайгаар
бөгөөд аюулгүйгээр
цахилгаан
дамжуулах чадварыг
баталгаажуулах

Тогтвортой байдал

Холбогдох
хязгаарын төлөв
байдал
Гэмтэх хязгаар

Эвдрэлүүд
Эвдрэх хязгаар
хяналтгүйгээр тархах
магадлалыг
бууруулах

Аюулгүй байдал

(эвдрэлийг
хязгаарлах)
Угсралт ба засвар, Угсралтын ба засвар, Гэмтэх хязгаар
үйлчилгээний ажлын үйлчилгээний ажил
ачааллууд
хийх
аюулгүй
нөхцөлийг бүрдүүлэх

Table 3 – Design requirements for the system
Condition
(or requirement)

Type of load

Required performance

Corresponding
limit state

Reliability

Climatic loads due to
wind, ice, ice plus
wind, and temperature,
having a return period
T

To ensure reliable and
safe power transmission
capability

Damage limit

Security

Torsional, vertical,
and longitudinal
loads

To reduce the probability
of uncontrollable
propagation of failures
(failure containment)

Failure limit

Safety

Construction and
maintenance loads

To ensure safe
construction and
maintenance conditions

Damage limit

5.2.3 Бүрэлдэхүүн хэсэг бүрд зориулсан
зураг төслийн томьёо

5.2.3 Design formula for each
component

Шугамын бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгийн
зураг төслийг зохиох үед (4)-р томьёог
дараах байдлаар дэлгэрүүлэх боломжтой:

When
designing
individual
line
components, Formula (4) can be
expanded into:

U

U  QT-ийн нөлөө R  Rc

(6)

U  effect of QT R  Rc

(6)

бол
ашиглалтын
хүчин
зүйлийн
коэффициент юм. Түүнийг ашиглалтын
хүчин зүйл U-гийн тархалтын функцээс
гаргаж авдаг бөгөөд бодит (одоогийн) болон
тооцооны
(анхны)
нөхцөл
эсвэл
параметрүүд
хоорондын
харьцааг

U is the use factor coefficient. It is
derived from the distribution function of
the use factor U and expresses the
relationship between effective (actual)
and design (original) conditions or
parameters. The use factor U is a

илэрхийлнэ. Ашиглалтын хүчин зүйл U гэдэг
нь цаг агаарын үзэгдэл бүрэлдэхүүн хэсэгт
үзүүлэх бодит (шугамын бодит нөхцөлийн)
хязгаарын ачааллыг цаг агаарын ижил
үзэгдлийн нөхцөлд тус бүрэлдэхүүн хэсгийн
хувьд гарах (хамгийн их параметрүүдийг
ашиглаж) тооцооны хязгаарын ачаалалд
харьцуулсан
харьцаатай
тэнцдэг
санамсаргүй хувьсагч юм. Бүрэлдэхүүн
хэсгийн зураг төслийг зохиохдоо ихэвчлэн
тулгуур болон байршил тус бүрийн хувьд
гаргадаггүй, нийтэд нь тухайн бүрэлдэхүүн
хэсгийн бүлэгт зориулж зураг төсөл гардаг
учраас U коэффициентыг ашигладаг.
Тиймээс, шугамын бодит параметрүүд
(салхины ба жингийн алслалт, хазайлтын
өнцөг) хэд байх талаар тодорхой мэдлэгтэй
болохоос өмнө ихэвчлэн бүрэлдэхүүн
хэсгийн зураг төслийг зохиодог тул шинэ
шугамын зураг төслийн хувьд U = 1 гэж авч
болно.

random variable equal to the ratio of the
effective (actual line conditions) limit
load applied to a component by a
climatic event to the design limit load for
this component under the same climatic
event (using maximum parameters).
Symbol U is introduced because
components are designed in general by
families, not individually for each
support and location. Thus, since
components are usually designed prior
to specific knowledge of their real line
parameters (wind and weight spans
and angle of deviation), it is admissible
to use U = 1 for new lines design.

ТАЙЛБАР: Энэ нь тулгуурын тухайн төрөлд
зориулсан хамгийн урт алслалтаас хамаарч зураг
төсөл шийдэгдэнэ гэж тооцсонтой ижил.

NOTE This is equivalent to considering that
design is controlled by the maximum span
in the line for a given support type.

Ийнхүү
хялбарчилснаар
найдвартай
байдалд эерэгээр нөлөөлөх нь гарцаагүй
гэдгийг анхаарах нь чухал. Гэхдээ U-ийн
найдвартай байдалд нөлөөлөх хэмжээг
зөвхөн одоо байгаа шугамын хувьд
(бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
ашиглалтын
параметрүүд бүрэн мэдэгдэж байгаа үед)
бүрэн утгаар нь тооцох боломжтой. Энэ
сэдвийн
дэлгэрэнгүй
тайлбарыг
Е
хавсралтаас үзнэ үү.

It is important to note this simplification
will certainly have a positive influence
on reliability. However, the influence of
U on reliability can be fully considered
for
existing
lines,
where
use
parameters of components are fully
known. For a detailed discussion on the
subject, refer to Annex E.

Rc бол бат бэхийн онцлог утга. Энэ нь шинэ
бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд зохих стандартад
заасан бат бэх чанарын баталгаат утга
бөгөөд ихэвчлэн 90 %-с 98 %-ийн
магадлалтай байдаг. Энэ утгыг бат бэхийн
баталгаат утга, бат бэхийн хамгийн бага утга,
үүргээ гүйцэтгэхгүй болоход хүргэх хамгийн

Rc is the characteristic strength. It is the
strength
value
guaranteed
in
appropriate
standards
for
new
components, usually with a 90 % to 98
% probability. This value is also called
the guaranteed strength, the minimum
strength or the minimum failing load.

бага ачаалал гэж мөн нэрлэдэг. Тодорхой
заагаагүй эсвэл тооцоолж гаргаагүй бол Rcийн үл тооцох хязгаарыг хангалттай ихээр
буюу 10 % гэж авах боломжтой (ердийн
утгууд 2 %-с 10 %-ийн хооронд байдаг).
Бүтээцийн ямар ч бүрэлдэхүүн хэсэгтэй
нэгэн адил шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь
цаг хугацаа өнгөрөх тусам насжиж,
тэдгээрийн бат бэх чанар буурдаг гэж
ерөнхийдөө үздэг. Цаг хугацаа өнгөрөхтэй
холбоотой бат бэх чанар алдагдах байдлыг
тоон хэлбэрээр илэрхийлэх асуудал энэ
стандартад ороогүй бөгөөд энд санал
болгосон найдвартай байдлын утгууд нь
шинэ шугамын нөхцөлд суурилсан утгууд
болно. Хэрэв насжилт эсвэл цуцалтаас
болсон бат бэх чанарын бууралтыг зарим
бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд тоон хэлбэрээр
илэрхийлэх боломжтой байгаа бол үлдэгдэл
бат бэх чанарын утга хэд хүрэхэд тухайн
бүрэлдэхүүн хэсгийг солих хэрэгтэй болохыг
тодорхойлох шаардлагатай.

When not specified or calculated, the
exclusion limit of Rc can be
conservatively taken as 10 % (typical
values are in the range of 2 % to 10 %).
It is generally accepted that line
components will age with time, just like
any structural components, and will
suffer a reduction in their strength. This
quantification of loss of strength with
time is not covered in this standard and
the reliability values suggested herein
are based on new line conditions. If the
reduction of strength due to ageing or
fatigue can be quantified in some
components, it is needed to define the
minimum residual strength that should
trigger the replacement of these
components.

Стандартад голдуу нэг норматив утгыг
заасан байдаг бөгөөд энэ утга нь ихэвчлэн
бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэлтэй холбоотой
байдаг. Харин дээр дурьдсан зураг төсөл
зохиох арга нь хоёр хязгаарыг, тухайлбал
гэмтэх ба эвдрэх хязгаарыг тооцож үзэхийг
шаарддаг. Хэрэв Rc-тэй таарах гэмтэх
хязгаарыг стандартад заагаагүй бол ийм
утгыг 18-аас 21-р хүснэгтээс авч ашиглах
боломжтой.

Very often, standards only provide a
single
normative
value
usually
associated with failure of the
component, while the design approach
mentioned
above
requires
the
consideration of two limits: damage and
failure limits. If the damage limit
corresponding to Rc is not specified in
the standards, Tables 18 to 21 can be
used to provide such values.

R бол зураг төслийг нь зохиож буй

R is a global strength factor applicable

бүрэлдэхүүн хэсэгт хэрэглэдэг нийт бат
бэхийн
коэффициент
бөгөөд
дараах
зүйлсийг тооцсон байдаг. Үүнд:

to the component being designed that
takes into account:

a) системтэй холбоотой онцлогууд
– ачаалал үзүүлэх үзэгдэл нэг удаа
тохиолдох хугацааны турш хязгаарын

a) features related to the system
– the number (N) of components
exposed to the limit load QT

ачаалал QT-д өртөх бүрэлдэхүүн
хэсгийн тоо (N), (эндээс N);
– бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хооронд бат
бэх
чанаруудыг
хэрхэн
сонгож
хуваарилсан байдал, (эндээс S).
b)
бүрэлдэхүүн
хэсэгтэй
холбоотой
онцлогууд
– бүрэлдэхүүн хэсгийн чанар нь анхны
зураг төслийг турших үед хэд байсан
ба суурилуулалтын үеэр хэд байсан
хоёрын зөрөө, (эндээс Q);
– Rc-гийн бодит үл тооцох хязгаар болон
e = 10 % гэж таамагласан утга хоёрын
зөрөө, (эндээс c).

during any single occurrence of
this load event, (hence N);
– the coordination of strengths
selected between components,
(hence S).
b) features related to the component
– the difference in the quality of the
component during prototype
testing and actual installation,
(hence Q);

Эдгээр коэффициент нь статистикийн хувьд
бие даасан коэффициент гэж үздэг тул:

As these factors are
statistically independent:

R = N S Qc

(7)

–

the difference between the actual
exclusion limit of Rc and the
supposed e = 10 %, (hence c).
assumed

R = N S Qc

(7)

Бат бэх чанарын дээрх коэффициентуудыг
7.2-т дэлгэрэнгүй тусгасан.

The above strength factors  are
detailed in 7.2.

6 Ачаалал

6 Loadings

6.1 Тайлбар

6.1 Description

Дамжуулах
шугамын
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн зураг төслийг зохиоход тооцож
үздэг бүтээцийн ачааллуудыг энэ зүйлд
тодорхойлсон болно.

This clause defines structural loadings
considered
for
the
design
of
transmission line components.

5.2.1-т заасны дагуу
ачааллыг тооцож үздэг:

ангиллын

As indicated in 5.2.1, three load
categories are considered:

a) цаг агаарын үзэгдлийн үзүүлсэн ачаалал,
эсвэл тэдгээр үзэгдлээс урган гарсан
аливаа ачаалал. Эдгээр ачаалал нь
тооцоолсон
ашиглалтын
хугацаанд
шугамын найдвартай байдал ямар
байхыг шийддэг.
Эдгээр ачааллыг дараах дэд зүйлст
дэлгэрэнгүй авч үзэх болно:

a) loads due to climatic events or any
loads derived from them which
govern the reliability of the line for
the expected life time.

гурван

These loads will be analysed in the
following subclauses:
– wind loads (6.2);

салхины ачаалал (6.2);
– салхигүй мөс (6.3);
– салхитай мөс (6.4);
b)
аюулгүй
байдлын
шаардлагатай
холбоотой ачаалал (угсралт ба засвар,
үйлчилгээ) (6.5);
c) тогтвортой байдалтай холбоотой ачаалал
(эвдрэлийг хязгаарлах) (6.6).

ice without wind (6.3);
– ice with wind (6.4);
b) loads related to safety requirements
(construction and maintenance)
(6.5);
c)
loads
related
to
security
requirements (failure containment)
(6.6).

6.2 Цаг агаараас болж үүсэх ачаалал,
салхи ба түүнд харгалзах температур

6.2 Climatic loads, wind and
associated temperatures

6.2.1 Ерөнхий зүйл

6.2.1 General

Салхи ба холбогдох температур нь шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба элементүүдэд
(дамжуулагч, хэлхмэл тусгаарлагч, тулгуурт)
хэрхэн нөлөөлөхийг тооцоолох журмыг энэ
дэд зүйлд тодорхойлсон.

This subclause defines the procedures
to evaluate the wind and associated
temperature
effects
on
line
components
and
elements
(conductors,
insulator
strings,
supports).

–

–

6.2.2 Хэрэглэх хүрээ
6.2.2 Field of application
Энэ дэд зүйл нь зарчмын хувьд ямар ч
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд
хамаарах боловч дараах нөхцөлийн хувьд
хамгийн
бага
алдаатай
байхаар
тодорхойлогдсон:




Алслалтын урт 200 м-ээс 800 м-ийн
хооронд.
Энэ
хүрээнд
багтаагүй
алслалтын уртын хувьд төрөл бүрийн
коэффициентын тооцооллыг (ялангуяа
гэнэтийн хүчтэй салхины хувьд) шалгах
шаардлагатай. Гэхдээ 800 м-ээс дээш
урттай алслалтын хувьд 800 м-ийн
алслалтад тохирсон хүчтэй салхины
коэффициентыг хэрэглэхэд аюулгүй. 200
м-ээс бага урттай алслалтын хувьд 200 мийн алслалтад хамаарах утгуудыг
хэрэглэх боломжтой.
Тулгуурын өндөр 60 м-ээс бага. Үүнтэй
ижил зарчмуудыг баримталж илүү өндөр
тулгуурын
зураг
төслийг
зохиох

Although this subclause applies in
principle to any overhead line, it is most
accurately defined for the following
conditions:




Span lengths between 200 m and
800 m. Calculations of the various
coefficients (in particular for gusty
winds) have to be checked for span
lengths
outside
this
range.
However, for span lengths greater
than 800 m, a gust coefficient
corresponding to 800 m span could
be safely chosen. For span lengths
less than 200 m, the values
applicable to 200 m span can be
applied.
Height of supports less than 60 m.
Taller supports could be designed
following the same principles, but





боломжтой боловч тооцоолж гаргасан
салхины
үйлчлэлийг
шалгах
шаардлагатай болно. Ялангуяа, 60 м-ээс
өндөр бүтээцийн хувьд байгалийн
давтамж нь хүчтэй салхинаас болсон
хариу
үйлдлийн
коэффициентыг
ихэнхдээ нэмэгдүүлдэг.
Тусгай судалгааны ажлын үр дүн
байгаагаас бусад тохиолдолд зөрлөг
хэсгийн өндөр нь топографийн орчны
дундаж түвшнээс дээш 1300 м-ээс
хэтрээгүй байх.
Авч үзэж буй газар нутгийн салхины
үзүүлэлтүүдэд ихээхэн өөрчлөлт оруулах
магадлалтай хэмжээ болон хэлбэртэй
топографийн онцлог хэсгүүдгүй газрын
гадаргатай.

the calculated wind actions would
need to be checked. In particular,
the eigenfrequency of structures
above 60 m will often increase the
gust response factor.





Altitude of
crossed areas not
exceeding 1 300 m above the
average level of the topographic
environment, except where specific
study results are available.
Terrain without local topographical
features whose size and shape are
likely to significantly affect the wind
profile of the region under
consideration.

Хар салхи гэх мэт хэсэгхэн газар тохиолдоод
өнгөрдөг үзэгдэлтэй холбоотой тусгай
төрлийн салхинд тохирсон шаардлага нь энэ
стандартад заасан норматив шаардлагын
нэгэн хэсэг биш гэдгийг анхаарах нь чухал.
Гэхдээ эдгээр салхи нь шууд (салхины
хүчээр) эсвэл шууд бус (салхинд хийссэн
зүйлс цохих) байдлаар дамжуулах шугамд
маш ноцтой гэмтэл учруулж чадна гэдгийг
хүлээн зөвшөөрч байгаа2. Цаашилбал, гүвээ
хоорондын нарийн хэсгээр салхи гарахдаа
хурдасдаг бөгөөд үүний нөлөөг энд авч
үзээгүй,
тиймээс
энэхүү
нөлөөг
тодорхойлохын тулд цаг агаарын тусгай
судалгаа хийх шаардлагатай байж болно.
Уулын
энгэр
зэрэг
тухайн
газрын
топографийн онцлогоос болж хурдассан
салхины
ачааллыг
тооцох
талаар
мэдээллийн шинж чанартай G хавсралтад
тусгасан.

It is important to note that requirements
for special winds associated with
localized events such as tornadoes are
not part of the normative requirements
in this standard. It is however
recognized that these winds can cause
serious damage to transmission lines
either directly (due to wind forces) or
indirectly (due to impact of debris
carried by wind)2. Furthermore, the
effects of acceleration due to funnelling
between hills are not covered and may
require specific climatic studies to
assess such influences. In the
informative Annex G, proposals are
made to deal with wind acceleration
due to local topography such as slopes.

—————————

—————————

Хар салхи, доош чиглэх салхи зэрэг хэсэгхэн газар
болдог, маш их хүчтэй, тусгай төрлийн салхины
талаар ТЦСОУЗ-ийн В2.06-р ажлын хэсэг 350
дугаартай Техникийн Товхимлыг нийтэлсэн. Энэ

2

2

CIGRE WG B2.06 has published Technical
Brochure No. 350 on special localized high
intensity wind phenomena such as tornadoes
and downbursts. The proposals of this

Товхимолд тусгасан эдгээр санал нь зөв зүйтэй
эсэхийг нотлох ашиглалтын туршлага дутагдаж
байгаа бөгөөд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд
маш их хүчтэй салхи хэрхэн нөлөөлдөг талаар нэмэлт
судалгаа хийх, ойлгохыг хөхүүлэн дэмжихийн тулд
энэ саналын талаар энд эш татав. Тулгуурын
ачааллын нөхцөл байдлуудыг хялбаршуулбал ийм
төрлийн салхины үзэгдэлд өртсөн бүтээцийн эвдрэл
гарах магадлалыг бууруулж болзошгүй гэдгийг эдгээр
судалгаа харуулсан. Гэхдээ их хүчтэй салхитай
эдгээр үзэгдлийн олон тохиолдлын санал болгосон
бэхжүүлэлтээс үл хамааран тулгуурын эвдрэлд
хүргэж чадах салхинд хийсэж буй гадны биет мөн
байдаг гэдгийг анхаарах нь чухал.

Brochure will benefit from validation by service
experience and are referred to in order to
encourage
additional
research
and
comprehension about the impact of HIW on
overhead transmission lines. These studies
suggest some simplified support load cases
that could reduce the probability of failure of
structures subjected to such wind events. It is
however important to note that many of these
high wind events involve flying debris that can
lead to support failures irrespective of the
proposed strengthening.

6.2.3 Газар нутгийн жигд бус байдал

6.2.3 Terrain roughness

Салхины хурд болон хуйлрах хөдөлгөөн нь
газар нутгийн жигд бус байдлаас хамаардаг.
Газар нутгийн жигд бус байдал нэмэгдэх
тусам хуйлрах хөдөлгөөн ихсэж, газрын
түвшинд салхины хурд буурдаг. Жигд бус
байдал нь нэмэгдэх дарааллаар жагсаасан
газрын гадаргын дөрвөн зэрэглэлийг энэ
стандартад тооцож үзсэн бөгөөд тэдгээрийг
4-р хүснэгтэд тодорхойлов.

Wind speed and turbulence depend on
the terrain roughness. With increasing
terrain
roughness,
turbulence
increases and wind speed decreases
near ground level. Four types of terrain
categories, with increasing roughness
values, are considered in this standard
as indicated in Table 4.

4-р хүснэгт – Газрын гадаргын зэрэглэлийн ангилал
Газрын
Жигд бус байдлын тодорхойломж
гадаргын
зэрэглэл
A
Салхины эсрэг чиглэлд их хэмжээний усан тогтоцтой, эргийн дагуух
хавтгай газар
B
Маш цөөн саад болох зүйлтэй задгай талбай, жишээ нь: маш цөөн мод,
барилга байдаг нисэх онгоцны буудал эсвэл тариалангийн талбай
C
Өндөр багатай, жижиг овортой олон тооны саад болох зүйлтэй (бут, мод,
барилга) газрын гадарга
D
Маш олон өндөр модтой хотын зах хэсгийн газар

Table 4 – Classification of terrain categories
Terrain
Roughness characteristics
category
A
Large stretch of water upwind, flat coastal areas

B
C
D

Open country with very few obstacles, for example airports or cultivated fields
with few trees or buildings
Terrain with numerous small obstacles of low height (hedges, trees and
buildings)
Suburban areas or terrain with many tall trees

Цас орж хуримтлагдахад газар нутгийн жигд
бус байдлыг бууруулж, 4-р хүснэгтэд заасан
газрын гадаргын зэрэглэлийг өмнөхөөсөө
дээрх зэрэглэлд оруулж болно гэдгийг
анхаарна уу. Гэхдээ энэ тохиолдолд ийнхүү
цас орох хугацааг болон цастай байх үед
маш өндөр хурдтай салхи гарах асуудлыг
давхар тооцох хэрэгтэй.

It is noted that snow accumulation on
the ground will reduce the ground
roughness and may increase the terrain
category to a higher one in Table 4.
However, this should also take into
account the duration of such snow and
the occurrence of very high wind
speeds during snow presence.

Мод тайрч болзошгүй нутгийн хувьд газрын
гадаргын зэрэглэлийг тогтоохдоо анхаарал
болгоомжтой хандах хэрэгтэй.

In areas where trees could be cut, care
should be taken in the selection of the
terrain category.

6.2.4 Салхины жишиг хурд VR

6.2.4 Reference wind speed VR

Сонгосон дахин давтагдах хугацаа T-д
таарах салхины жишиг хурд VR (м/с)-ыг
тодорхойлохдоо газраас дээш 10 м-ийн
түвшинд 10 мин-ын турш үлээсэн салхины
хурдны дундаж утга гэж тодорхойлсон.

The reference wind speed VR (m/s)
corresponding to the selected return
period T is defined as mean value of the
wind during a 10 min period at a level of
10 m above ground.

VR-ыг В төрлийн газрын гадаргатай нутагт
голдуу байдаг цаг уурын ажиглалтын өртөө
дээр ихэвчлэн хэмждэг. Энэ тохиолдолд VRыг VRB гэж тэмдэглэдэг.

Usually VR is measured in weather
stations typical of terrain type B. In such
cases, VR is identified as VRB.

Хэрэв газрын гадаргын В зэрэглэлд
зориулсан салхины жишиг хурд VRB мэдэгдэж
байвал
VR-ыг
дараах
томьёогоор
тодорхойлох боломжтой.

If the reference wind speed for terrain
category B, VRB is only known, VR can
be determined with

VR = KR VRB

(8)

VR = KR VRB

(8)

Үүний KR нь 5-р хүснэгтэд заасан жигд бус
байдлын коэффициент юм.

where KR is the roughness factor in
Table 5.

Салхины бэлэн байгаа өгөгдөл эдгээр
таамаглал утгаас зөрсөн тохиолдолд хэрхэн
хувиргах аргыг 6.2.5-аас үзнэ үү.

When available wind data differs from
these assumptions, refer to 6.2.5 for
conversion methods.

6.2.5 Цаг уурын хэмжлийн үнэлгээ

6.2.5 Assessment of meteorological
measurements

Салхины жишиг хурд VR-д суурилж салхины
үйлчлэлийг үнэлдэг бөгөөд газраас дээш 10
м-т дунджаар 10 мин-ын турш үлээсэн
салхины
хурдны
холбогдох
өгөгдөлд
статистикийн дүн шинжилгээ хийж VR-ыг
тодорхойлох боломжтой.

Wind action is evaluated on the basis of
the reference wind speed VR that can
be determined from a statistical
analysis of relevant wind speed data at
10 m above ground and with an
averaging period of 10 min.

Эргийн
дагуу
эсвэл
хотын
бүсэд
байрлуулснаас бусад цаг уурын ажиглалтын
өртөөг ихэвчлэн нисэх онгоцны буудал зэрэг
В зэрэглэлийн газрын гадаргатай нутагт
байрлуулдаг.

Usually,
meteorological
stations
(except those along the coast or in
urban areas) are placed in areas of B
terrain category, such as airports.

Тэгсэн хэдий ч х зэрэглэлийн газрын
гадаргатай цэгт газраас дээш 10 м-ийн
өндөрт t дундаж хугацаа (с-ээр)-ны турш цаг
уурын салхины хурдыг бүртгэсэн байж
болно. Энэ хурдыг Vx,t гэе. Хэрэв энэ хурдыг
газраас дээш 10 м-ийн өндөрт хэмжээгүй бол
тус өгөгдлийг энэхүү 10 м-ийн жишиг өндөрт
тохирох байдлаар эхлээд өөрчлөх хэрэгтэй.

Nevertheless, the meteorological wind
speed may be recorded in a terrain
category x site at 10 m above the
ground as a mean value over a period
of time t in s. Let Vx,t be this speed. If it
is not measured at 10 m height above
ground, the data should be adjusted
first to this reference height of 10 m.

Өндрийн хувьд V өөр өөр байх асуудлыг
тооцоогүй. Учир нь анемометрыг ихэнх
тохиолдолд газраас дээш 10 орчим м-ийн
өндөрт байрлуулдаг. Хэрэв энэ өндөр z (м) нь
10 м-ээс өөр байвал z өндөрт салхины хурд
хэд байхыг “зэргийн хууль” хэмээн
нэрлэгддэг (9)-р томьёоноос гаргаж авах
боломжтой. -ийн утга 5-р хүснэгтэд бий.

The variation of V in terms of height was
not
taken
into
account,
as
anemometers are, most of the time,
placed at a height of about 10 m above
surrounding ground. If this height z (m)
differs from 10 m, the variation of wind
speed with height z can be derived from
the so-called “power law”, shown in
Formula (9). The value of  is found in
Table 5.

5-р хүснэгт – Газрын гадаргын зэрэглэлээс хамааран салхины үйлчлэл ямар
байхыг тодорхойлдог коэффициентууд
Коэффициент


KR

A
0,10-аас 0,12
1,08

Газрын гадаргын зэрэглэл
B
C
0,16
0,22
1,00
0,85

D
0,28
0,67

Table 5 – Factors describing wind action depending on terrain category
Factor


KR

A
0,10 to 0,12
1,08

Terrain category
B
C
0,16
0,22
1,00
0,85

(9)
эсвэл илүү ерөнхийлөн илэрхийлбэл:

D
0,28
0,67

(9)
Or more generally:

(10)

(10)

3-р зурагт байгаа муруйнууд нь цаг уурын
ажиглалтын өртөө байгаа байршлын жигд
бус байдлын зэрэглэл тус бүрийн хувьд
дундаж хугацааны функц хэлбэрээр Vx,t / Vx,10
min гэсэн харьцааг тодорхойлох боломж
олгодог. Тухайн нутгийн өгөгдөл, судалгаа
байхгүй тохиолдолд эдгээр утгыг ашиглаж
болно.

The curves of Figure 3 enable to
determine the ratio Vx,t / Vx,10 min as a
function of the averaging period for
each category of roughness at the
location of the meteorological site.
These values may be used in the
absence of local data or studies.

ТАЙЛБАР: Зарим улс саяхнаас 2 с эсвэл 3 с-ын
дундаж хугацаанд шилжсэн. 2 с эсвэл 3 с-ын
салхины хурдыг 10 мин-ын салхинд хувиргахдаа
салхины бэлэн байгаа статистик үзүүлэлтийг,
хэрэв байхгүй бол 3-р зургийг ашиглах
боломжтой.

NOTE Some countries have recently
switched to a 2 s or 3 s averaging period.
The conversion from the 2 s or 3 s wind
speeds to the 10 min wind can be derived
from available wind statistics, or if lacking,
from Figure 3.

3-р зураг – 10 м-ийн өндөрт газрын гадаргын зэрэглэлээс хамааран цаг уурын
салхины хурд түүний үргэлжлэх дундаж хугацаа хоорондын хамаарал

Figure 3 – Relationship between meteorological wind velocities at a height of 10 m
depending on terrain category and on averaging period
6.2.6 Градиент салхины хурдыг үндэслэж
тооцоо хийх

6.2.6 Determination from gradient
wind velocities

Шугам барих байршлуудаас цаг уурын
ажиглалтын өртөө хол байгаа тохиолдолд
салхины тооцооны хурдыг тооцолохдоо
градиент салхины хурдыг ашиглаж болно.
Градиент салхины хурд гэдэг нь дэлхийн
заагийн давхарга (энэ нь газраас дээш 800 м-

Where meteorological stations are
remote from the locations considered
for the erection of the line, the gradient
wind speed, defined as the speed at the
level on the top of the earth’s boundary
layer, which is 800 m to 1 000 m above

ээс 1000 м)-ын дээд хэсгийн түвшинд байгаа
хурд юм.

ground, may be used as a basis for
assessment of design wind velocities.

Градиент салхины үйлчлэл нь нэг жилд
гарсан градиент салхины хамгийн их
хурднуудын дундаж утга VG болон түүний
стандарт хазайлт VG-ээр тодорхойлогдоно.
VG салхины хурднаас нэг жилд үзэгдсэн
хамгийн их утгуудын дундаж V m-ыг (газраас
дээш
10
м-т)
дараах
томьёогоор
ойролцоолон гаргах боломжтой.

The
gradient
wind
action
is
characterized by the mean value of
yearly
maximum
gradient
wind
velocities V G and its standard deviation
VG. From the wind speed V G the mean
of the yearly maxima V m (10 m above
ground) can be approximated by the
following formula:

(11)

(11)

VG–ийн өгөгдлийг үндэсний цаг уурын
байгууллагаас ихэвчлэн авах боломжтой
байдаг.

Data for V G can usually be obtained
from national weather services.

6.2.7 Салхины хурд ба температурын
хослол
Салхины хурд ба температурын хооронд
хүчтэй, эерэг хамаарал байгаа гэж
тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд салхины
жишиг
хурд
VR
нь
хамгийн
бага
температуртай үед ихэвчлэн гардаггүй гэж
тооцдог. Тиймээс зураг төсөл зохиох
зорилгоор салхины хурд ба температурын
дараах хоёр хослолыг ердийн үед авч үзвэл
зохино; нэгд, салхины жишиг хурд ба өдрийн
хамгийн бага дундаж температурын хослол,
хоёрт, салхины буурсан хурд ба хамгийн
бага температурын хослол.
Бодит байдал дээр дараах хоёр хослолыг
шалгах шаардлагатай. Үүнд:
a) Дундаж температурын нөхцөлд өндөр
хурдтай салхи гарах
Дээр тодорхойлсон салхины хурд VR нь
тухайн байршилд тохиолддог өдрийн
хамгийн
бага
температуруудын

6.2.7 Combination of wind speed
and temperatures
Unless a strong positive correlation is
established between wind speed and
temperature, it is assumed that
reference wind speed VR does not
usually
occur
with
minimum
temperature. Consequently, only two
combinations of wind speed and
temperature
shall
normally
be
considered for design purposes; the
first being reference wind speed
combined with average daily minimum
temperature and the second being
reduced wind speed combined with
extreme minimum temperature.
In practice, the following two
combinations need to be checked:
a)

High wind speed at
temperature condition

average

The wind velocity VR defined above
shall be considered as occurring at

дундажтай тэнцэх агаарын температурт
гардаг гэж тооцвол зохино. Хэрэв
статистикийн үзүүлэлтээс харахад өөр
температурт их хурдтай салхи гардаг
гэдэг нь батлагдвал статистикийн утгыг
ашиглах хэрэгтэй.
b)

Хамгийн бага температурын нөхцөлд
буурсан хурдтай салхи гарах

an air temperature equal to the
average of the daily minimum
temperatures, peculiar to the site. If
statistical data confirms that high
winds occur at a different
temperature, then the statistical
value shall be used.
b)

Reduced wind speed at the
minimum low temperature condition

1) Салхины буурсан хурд
1) Reduced wind speed
Салхины буурсан хурд нь салхины
жишиг хурд VR-ыг тухайн газрын цаг
уурын нөхцөлд тааруулж сонгосон
коэффициентоор
үржүүлсэнтэй
тэнцэнэ. Тухайн газрын нөхцөлийн
талаар найдвартай мэдлэг байхгүй
тохиолдолд энэ коэффициентыг 0,6
гэж авахыг санал болгож байна.
2) Салхины буурсан хурдтай холбоотой
температур
Хамгийн бага температурыг T жилийн
дахин давтагдах хугацаатай, нэг
жилийн хамгийн бага утгатай тэнцүү
гэж тооцвол зохино.
Салхины буурсан хурд ба хамгийн бага
температурын хослол (дээрх b2 нөхцөл) нь
дамжуулах шугамын зураг төсөл зохиоход
шийдвэрлэх
хүчин
зүйл
ерөнхийдөө
болдоггүй.
Тиймээс,
хамгийн
бага
температур нь маш бага байдаг (голдуу –30
°C-ээс доош) газарт богино алслалттай
(голдуу 200 м-ээс бага) тулгуур, эсвэл
төгсгөлийн тусгаарлагчтай тулгуур орсноос
бусад тохиолдолд ачааллын энэ нөхцөл
байдлыг орхиж болно.
6.2.8 Салхины үйлчлэлд өртөх тулгуурын
тоо, шугамын уртын нөлөө

The reduced wind speed is equal
to the reference wind speed VR
multiplied by a coefficient chosen
according to local meteorological
conditions. When there is no
reliable knowledge of local
conditions, a value of 0,6 for this
coefficient is suggested.
2) Temperature associated with the
reduced wind speed
The minimum temperature shall
be considered as being equal to
the yearly minimum value,
having a return period of T years.
It is noted that the design of
transmission lines is not generally
controlled by the combination of
reduced wind speed and minimum low
temperatures (condition b2 above).
This loading case may therefore be
omitted, except for cases of supports
with short spans (typically less than 200
m) and minimum low temperatures
(typically below –30 °C), or in the case
of supports with dead-end insulators.

Хамгийн их хурдтай богино хугацааны хүчтэй
салхи нь өргөний хувьд хязгаарлагдмал
байдаг. Тиймээс нэг удаагийн хүчтэй салхи
зөвхөн нэг тулгуурыг болон түүний хоёр
талын алслалтыг цохино. Гэсэн хэдий ч
ойролцоогоор ижил хурдтай хэд хэдэн
хүчтэй салхи үлээх тохиолдлыг тооцохын
тулд хавтгай эсвэл гүвээтэй газрын хувьд
таван тулгуур, уул дээр хоёр тулгуур хүчтэй
салхинд цохиулна гэж тооцохыг санал
болгож байна.
Богино шугамтай харьцуулбал урт шугамын
хувьд туйлын их хүчтэй салхинд цохиулах
магадлал илүү өндөр. Ямар нөлөө үзүүлэх нь
олон хүчин зүйлээс хамаарна. Жишээлбэл,
газрын гадарга болон цаг агаар хэр их
өөрчлөгддөг, газрын гадаргад тохируулж
тулгуурын зураг төслийг зохиосон эсэх,
тухайн байршилд гарна гэж тооцсон
ачааллууд зэрэг. Шугамын зураг төслийг
зохиохдоо нийт шугамын ашиглалтын
хугацаатай холбоотой найдвартай байдлын
түвшинтэй ижил байхаар зохиох хэрэгтэй.

6.2.8 Number of supports subjected
in wind action, effect of length of
line
Gusts with maximum wind speed are
limited in width. An individual gust will
therefore hit only one support and the
adjacent spans. Nevertheless, to take
care of the several gusts with
approximately the same magnitude, it is
proposed to assume that five supports
are hit in flat or rolling terrain and two in
mountains.
For long lines, the probability to be hit
by extreme wind actions is higher than
for short lines. The effect depends on
many aspects, such as variation of
terrain and climate, design of supports
adjusted to the terrain and the loads to
be expected there. The design of the
line should aim at the same reliability of
the total line related to the service life of
the line.

Харьцангуй богино буюу 100 км хүртэлх
урттай шугамын зураг төслийг 5.1.2.1-т
санал болгосон найдвартай байдлын
түвшинд тохирохоор зохиож болно. Илүү урт
шугамын хувьд эвдрэл гарах магадлалыг
нэмэгдүүлэхгүйн тулд, түүнчлэн нийт
найдвартай байдлын түвшиндээ хүрэх
зорилгоор зураг төслийн сонгосон таамаглал
утгуудын дахин давтагдах хугацааг уртасгах
хэрэгтэй. Хэрэв шугам байрлах бүх талбайг
тооцож салхины өгөгдлийн газрын зургийг
тохируулан өөрчилсөн бол дахин давтагдах
хугацааг уртасгах шаардлагагүй.

Lines with relatively short length up to
100 km could be designed for a
reliability level as proposed in 5.1.2.1.
For longer lines, in order not to increase
the probability of failure, the return
periods of chosen design assumptions
should be extended so as to achieve
the overall reliability. The adjustment of
return periods is not required if the map
of wind data has already been adjusted
to take into account the space covered
by service area.

6.2.9 Шугамын аливаа бүрэлдэхүүн хэсэг
эсвэл элементэд салхины хурднаас
үзүүлэх нэгж үйлчлэл

6.2.9 Unit action of the wind speed
on any line component or element

Шугамын аливаа бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл
элементэд
(дамжуулагч,
хэлхмэл
тусгаарлагч, тулгуур бүхэлдээ эсвэл түүний
нэгэн хэсэг) тэгш өнцгөөр үлээж буй
салхинаас үзүүлэх нэгж үйлчлэл (Па эсвэл
Н/м2-аар)-ийн онцлог утга a -ыг дараах
томьёогоор илэрхийлдэг:

The characteristic value a of the unit
action in Pa (N/m2), due to the wind
blowing at right angles to any line
component or element (conductors,
insulator strings, all or part of the
support) is given by the following
formula:

(12)

(12)

энд q0 нь салхины динамик жишиг даралт (Па
эсвэл Н/м2-аар) бөгөөд түүний утгыг салхины
жишиг хурд VRB-ыг шугамын байршлын
газрын гадаргын зэрэглэлд таарах жигд бус
байдлын
коэффициент
KR-аар
(5-р
хүснэгтийг үзнэ үү) өөрчлөх байдлаар
тодорхойлдог:

where q0 is the dynamic reference wind
pressure (in Pa or N/m2) and is given in
terms of the reference wind speed VRB
modified by roughness factor KR (see
Table 5) corresponding to the terrain
category at the location of the line:

(13)
(VRB нь м/с-ээр, q0 нь

Н/м2-аар)

(13)
(VRB in m/s, and q0 in

N/m2)

Эдгээрт:

where

 нь нэгж эзлэхүүнд ногдох агаарын масс

 is the air mass per unit volume equal

бөгөөд далайн түвшинд агаарын даралт
101,3 кПа байгаа ба 15 °C температуртай
байхад 1,225 кг/м3-тай тэнцдэг;

to 1,225 kg/m3 at a temperature of 15
°C and an atmospheric pressure of
101,3 kPa at sea level;

 нь агаарын нягтыг залруулах коэффициент.
Салхины хязгаарын хурд нь далайн
түвшинд, 15 °C температуртай байхад
гарна гэсэн таамаглалаас нэлээд өөр
өндөртэй ба/эсвэл температуртай хүчтэй
хамааралтай гэдэг нь тогтоогдсон бол 6-р
хүснэгтэд өгсөн залруулах коэффициент ыг даралт q0-д хэрэглэх боломжтой. Бусад
тохиолдолд -ыг 1-тэй тэнцүү гэж үзнэ;
Cx

нь агаарын эсэргүүцлийн (эсвэл
даралтын) коэффициент бөгөөд авч үзэж

 is the air density correction factor.
When limit wind speeds are known to
be strongly correlated with an altitude
and/or temperature significantly
different from the assumptions of 15
°C and sea level, the correction
factor  given in Table 6 can be
applied to the pressure q0, otherwise,
 is considered to be equal to 1;
Cx is the drag (or pressure) coefficient
depending on the shape and surface

байгаа элементийн хэлбэр ба гадаргын
шинж чанараас хамаарна;

properties of the element being
considered;

G нь салхины нийлмэл коэффициент. Энэ
коэффициент нь газрын түвшнээс дээш
ямар өндөрт тухайн элемент байгаа,
газрын гадаргын зэрэглэл болон динамик
хариу үйлдэл (бүрэлдэхүүн хэсгийн үр
нөлөө)-ийн нөлөөг тооцсон байдаг.
Дамжуулагчийн ачааллын хувьд энэ
коэффициентыг GL ба Gc гэсэн хоёр
коэффициентод хуваавал зохино. Харин
тулгуур ба тусгаарлагчийн хувьд энэ
коэффициентыг Gt гэж тэмдэглэдэг.

G is the combined wind factor, taking
into account the influences of the
height of the element above ground
level, terrain category, wind gusts
and dynamic response (component
effect). In the case of conductor
loads, this factor shall be split into
two factors GL and Gc. while in the
case of supports and insulators this
factor is identified as Gt.

Эдгээр
коэффициентыг
шугамын
бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл элемент тус бүрд нь
тооцож гаргавал зохино.

These factors shall be considered
separately for each line component or
element.

6-р хүснэгт – Салхины динамик жишиг даралт q0-ийн залруулах коэффициент 
-ын далайн түвшнээс дээших өндөр ба температураас хамаарсан утга
Температур
°C
30
15
0
-15
-30

0
0,95
1,00
1,04
1,12
1,19

Далайн түвшнээс дээших өндөр
м
1000
2000
0,84
0,75
0,89
0,79
0,94
0,83
0,99
0,88
1,05
0,93

3000
0,66
0,69
0,73
0,77
0,82

ТАЙЛБАР: Жишиг утга нь далайн түвшнээс дээших өндөр 0 м ба 15 °C температуртай
тэнцэнэ. Дээрх коэффициентуудын хоорондын утгыг интерполяцын аргаар гаргаж авч
болно.

Table 6 – Correction factor  of dynamic reference wind pressure q0 due to altitude
and temperatures
Temperature
°C
30
15

Altitude
m
0
0,95
1,00

1000
0,84
0,89

2000
0,75
0,79

3000
0,66
0,69

0
1,04
0,94
0,83
0,73
-15
1,12
0,99
0,88
0,77
-30
1,19
1,05
0,93
0,82
NOTE The reference value corresponds to 0 m altitude and a temperature of 15 °C.
Interpolation between the above factors is acceptable.

6.2.10 Шугамын бүрэлдэхүүн хэсэг ба
элемент дээрх салхины ачааллын
үнэлгээ

6.2.10 Evaluation of wind loads on
line components and elements

6.2.10.1 Дамжуулагч дээр ирэх салхины
ачаалал

6.2.10.1 Wind loads on conductors

Дамжуулагчид үзүүлэх салхины нөлөө нь
салхины даралтаас үүсэх ачаалал ба
механик суналт ихэссэний нөлөө хоёроос
бүрддэг.

Wind effects on conductors consist of
loads due to wind pressure as well as
the effect of the increase in the
mechanical tension.

Салхины алслалт L-д үйлчилж буй салхины
даралтын нөлөөнөөс үүсэх ачаалал Ac (Ноор)-ыг (13)-р томьёоны q0-ийг ашиглан
дараах илэрхийллээр тооцоолно.

The load (Ac) in N due to the effect of
the wind pressure upon a wind span L
is given by the following expression,
using q0 of Formula (13).

(14)

(14)

Үүнд:

where

Cxc нь дамжуулагчийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент. Түгээмэл хэрэглэгддэг
олон судалтай дамжуулагч ба салхины
хурдны хувьд үүнийг 1,00-тэй тэнцүүгээр
авдаг. Шууд хэмжилтээр эсвэл салхины
хонгилд хийсэн туршилтаас гаргаж авсан
өөр утгыг ашиглах боломжтой. Аянгын
тросс, эсвэл 15 мм буюу түүнээс бага
диаметртэй дамжуулагчийн хувьд Cx-ыг
1,2-тэй тэнцүү авахыг дэмжсэн туршлага
улам нэмэгдэж байгааг анхаарна уу.

Cxc is the drag coefficient of the
conductor taken equal to 1,00 for
the generally considered stranded
conductors and wind velocities.
Other values can be used if derived
from direct measurements or wind
tunnel tests. It is noted that more
evidences support a Cx of 1,2 for
EW or conductors having a
diameter of 15 mm or less.

Gc нь дамжуулагчдад зориулсан нийт
салхины коэффициент (үүнийг 4-р зурагт

Gc is the combined wind factor for the
conductors given in Figure 4, which

үзүүлсэн). Энэ нь өндөр z ба газрын
гадаргын зэрэглэлээс хамаардаг.

depends on height z and terrain
categories.

GL нь алслалтын коэффициент (үүнийг 5-р
зурагт үзүүлсэн).

GL is the span factor given in Figure 5.

d

нь дамжуулагчийн диаметр (м).

d

is the diameter of the conductor (m).

L

нь тулгуурын салхины алслалт. Энэ нь
тулгуурын хоёр талын алслалтын уртын
нийлбэрийн хагастай тэнцүү байдаг.

L

is the wind span of the support,
equal to half the sum of the length
of adjacent spans of the support.

 нь

салхины чиглэл ба дамжуулагч
хоорондын өнцөг (7-р зургийг үзнэ үү).

Дамжуулагчид үйлчлэх нийт үйлчлэлийг
фазын дамжуулагч тус бүрт үйлчилж буй
үйлчлэлүүдийн нийлбэртэй тэнцүү гэж авбал
зохино (нэг фазын дамжуулагч нөгөө фазын
дамжуулагчийг халхлах тохиолдол гарна
гэдгийг тооцохгүй).

 is the angle between the wind
direction and the conductor (see
Figure 7).
The total effect of the wind upon bundle
conductors shall be taken as equal to
the sum of the actions on the subconductors without accounting for a
possible masking effect of one of the
sub-conductors on another.

Дамжуулагчийн
хувьд
тооцож
үзэх
шаардлагатай өндөр бол тулгуурт бэхэлсэн
дамжуулагчийн массын төв бөгөөд энэ нь
онолын хувьд унжилтын доод гуравны нэгт
байрладаг. Дамжуулах шугамын тулгуурын
тооцоо хийх зорилгоор z нь дамжуулагчийг
тулгуурт бэхэлсэн цэгийн өндөртэй тэнцүү
(хэвтээ байршлын хувьд) эсвэл босоо
байршлын хувьд дунд талын дамжуулагчийг
тулгуурт бэхэлсэн өндөртэй тэнцүү гэж
авахыг
зөвшөөрнө.
Дамжуулагчдад
зориулсан эдгээр таамаглал нь хангалттай
ихээр тооцсон утга бөгөөд тулгуурын дээр
байгаа аянга хамгаалалтын утаснаас болж
өндөр ихсэх байдлыг тэнцэтгэнэ.

The height to be considered for
conductors is the centre of gravity of the
suspended conductor theoretically
located at the lower third of the sag. For
the purpose of transmission support
calculations, it is acceptable to consider
z equal to the height of attachment point
of the conductor at the support (for
horizontal configuration) or of the
middle
conductor
(for
vertical
configuration). These assumptions for
conductors are conservative and
compensate for the increased height of
the ground wire on top of the support.

Хэрэв зохих өгөгдөл болон баталгаажсан
загвар байгаа бол 4 ба 5-р зурагт зааснаас
өөр утгуудыг ашиглах боломжтой.

Values different from Figures 4 and 5
can be used if supported by data and
validated models.

4-р зураг – Газрын гадаргын төрөл бүрийн зэрэглэл ба газраас дээших өндөрт
зориулсан дамжуулагчдын нийлмэл салхины коэффициент Gc

Figure 4 – Combined wind factor Gc for conductors for various terrain categories
and heights above ground

5-р зураг – Алслалтын коэффициент GL

Figure 5 – Span factor GL
ТАЙЛБАР: 4 ба 5-р зурагт өгсөн утгуудыг олох
томьёог В хавсралтад оруулсан.

NOTE Formulas for Figures 4 and 5 are
given in Annex B.

6.2.10.2 Дамжуулагчийг сунгах хүчинд
нөлөөлөх салхины нөлөө

6.2.10.2 Wind effect on conductor
tension

Дамжуулагчдад үйлчилж буй салхи нь
тэдгээрийн механик суналт ихсэхэд хүргэдэг
бөгөөд үүнийг унжилт-суналтын стандарт
аргуудаар тооцоолох боломжтой. 6.2.7-д
дурдсаны дагуу салхи ба температурын хоёр
хослолыг шалгавал зохино.

Wind acting on conductors will cause
an increase in their mechanical tension
that can be computed with standard
sag-tension methods. Two cases of
wind and temperature combinations
shall be checked, as stated in 6.2.7.

Хэрэв хэд хэдэн дараалсан алслалт нь
зөвхөн
дүүжин
тусгаарлагчтай
бол
дамжуулагчийн суналтын тооцоог хийхийн
тулд эквивалент алслалтын ойлголтыг
ашиглаж болно. Эквивалент алслалт гэдэг
ойлголт нь төгсгөлийн хоёр тусгаарлагч
хоорондын бүх алслалтад салхины ижил
хэмжээний даралт үйлчилнэ гэж тооцдогийг
анхаарах нь чухал. Дүүжин тусгаарлагчтай
алслалтын
тоо
болон
хэлхмэл
тусгаарлагчийн урт нэмэгдэх тусам улам бүр
ихээр тооцсон утгыг энэхүү таамаглал
гаргана.
Ийм
тохиолдолд
салхины
ачааллаас болж үүссэн дамжуулагчийг
сунгах хүчийг (14)-р томьёогоор тооцоолж
гаргасан утгыг бууруулах боломжтой (хэрэв
туршлагаар эсвэл өгөгдлөөр дэмжигдсэн
бол), гэхдээ ямар ч тохиолдолд 20 хувиас
дээш
бууруулж
болохгүй.
Аянга
хамгаалалтын утсанд салхины даралтын
утгыг бууруулах асуудал хамаарахгүй. Учир
нь
эдгээр
утас
дүүжин
хэлхмэл
тусгаарлагчаар тулгуурт бэхлэгддэггүй тул
алслалт тус бүрийн хэвтээ сунгалтын хүч нь
тэнцвэржсэн байдаггүй, тиймээс эквивалент
алслалтыг хэрэглэх боломжгүй.

If a series of spans is separated by
suspension insulators, the ruling span
concept may be used for tension
calculations. It is important to note that
the ruling span concept implies that the
same wind pressure applies to all
spans between dead-end insulators.
This assumption becomes more
conservative with an increasing
number of suspension spans and
length of insulator strings. In such
cases, the conductor tension due to
wind load calculated with Formula (14)
can be reduced, if supported by
experience or data, but in no case by
more than 20 %. With regard to ground
wires, no reduction of wind pressure is
applicable because the absence of
suspension insulator strings prevents
equilibrium of horizontal tensions even
at suspension supports, hence, results
in the inapplicability of the ruling span
concept.

Төгсгөлийн тулгуурууд хоорондын дүүжин
тусгаарлагчтай дараалсан алслалтуудын
эквивалент алслалт нь (L3/L)1/2-тай
тэнцэнэ.

The ruling span of a series of
suspension spans between dead-ends
is equal to (L3/L)1/2.

Дээрх 20 % хүртэл байх боломжтой
бууруулах
коэффициентыг
ашиглахдаа
болгоомжтой байх хэрэгтэй. Учир нь зарим
тохиолдолд
дүүжин
тусгаарлагчтай
алслалтууд цөөн байх, эсвэл төгсгөлийн
хоёр тулгуурын хооронд зөвхөн нэг алслалт
байж ч болно. Ийм тохиолдолд бууруулах
коэффициентыг хэрэглэхгүй.

Caution should be exerted when using
the above reduction factor of up to 20
% because some supports may be
used in sections with few suspension
spans and even as a single span
between dead-end supports; in such
case, no reduction factor is applied.

Дамжуулагчийг сунгах хүчийг зохих түвшинд
хязгаарлах замаар дамжуулагчийг гэмтээх
аливаа чичиргээг зөв хянах нь чухал (нэмэлт
мэдээллийг F хавсралтаас харна уу).
6.2.10.3 Хэлхмэл тусгаарлагч дээр ирэх
салхины ачаалал

It is important to properly control any
damaging vibration to conductors by
limiting the conductor’s tensions to
appropriate levels (refer to Annex F for
further information).
6.2.10.3 Wind loads on insulators
strings

Хэлхмэл тусгаарлагчид үйлчилдэг салхины
ачаалал нь дамжуулагчаас шилжиж ирсэн Ac
ачааллаас болон хэлхмэл тусгаарлагчид
шууд үйлчилж буй салхины даралтаас бий
болдог. Шууд үйлчилдэг ачааллын хувьд
уламжлалт байдлаар тулгуурт бэхэлсэн цэг
дээр салхины чиглэлийн дагуу ирдэг бөгөөд
түүний утгыг (Н-оор) дараах томьёогоор
олно:

Wind loads acting on insulator strings
originate from the load Ac transferred by
the conductors and from the wind
pressure acting directly on the insulator
strings. The latter load is applied
conventionally at the attachment point
to the support in the direction of the
wind and its value (in N) is given by:

(15)

(15)

Үүнд:

where

q0 нь салхины динамик жишиг даралт (Па
эсвэл Н/м2-аар);

q0 is the dynamic reference wind
pressure in Pa (N/m2);

Cxi, нь тусгаарлагчдын агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент, үүнийг 1,20-той тэнцүү гэж
үздэг;

Cxi is the drag coefficient of the
insulators, considered equal to
1,20;

Gt нь 6-р зурагт үзүүлсэн нийлмэл салхины
коэффициент. Энэ нь газар нутгийн жигд
бус байдлаас болон тусгаарлагчийн
массын төв эргэн тойрны газраас дээш
ямар
өндөрт
байгаагаас
хамаарч
өөрчлөгддөг. Дамжуулагчдын нэг ижил
дундаж өндрийг ашиглах боломжтой.

Gt is the combined wind factor given in
Figure 6, variable with the
roughness of the terrain, and with
the height of the centre of gravity of
the insulator string above the
surrounding land. The same
average height of conductors can
be used.

ТАЙЛБАР: 6-р зурагт өгсөн утгуудыг олох томьёог
В хавсралтад оруулсан.

Si нь хэлхмэл тусгаарлагчийн тэнхлэгтэй
зэрэгцээ байрлах босоо хавтгай дээр
түүний
хэлбэрийг
хэвтээ
чиглэлд

NOTE The formula for Figure 6 is given in
Annex B.

Si is the area of the insulator string
projected horizontally on a vertical

буулгасан дүрсийн талбай (м2). Хэлхмэл
тусгаарлагч олон байгаа тохиолдолд
тэдгээрийн нийт талбайг бүгдийнх нь
нийлбэр гэж үзэж хангалттай ихээр
тооцож авах боломжтой.

plane parallel to the axis of the
string (m2). In the case of multiple
strings, the total area can be
conservatively taken as the sum of
all strings.

6-р зураг – Тулгуур ба хэлхмэл тусгаарлагчид хамаарах
нийлмэл салхины коэффициент Gt

Figure 6 – Combined wind factor Gt applicable to supports and insulator strings

Хэлхмэл тусгаарлагчдад үйлчлэх салхи нь
тулгуурын зураг төсөл зохиоход бага
нөлөөтэй байдаг. Тиймээс ихэнх шугамын
хувьд
тулгуурт
зориулж
хэрэглэсэн
даралтын утгатай ижил даралтыг хэрэглэх
байдлаар (энэ нь хангалттай ихээр тооцсон)
салхины даралтын тооцоог хялбарчлахыг
зөвшөөрч болохуйц байж болно.

It is noted that wind on insulator strings
has a small effect on design of
supports. Consequently, it may be
acceptable for most lines to simplify the
calculation of wind pressure by
conservatively adopting the same
pressure as the one applied to
supports.

6.2.10.4 Тулгуур дээр ирэх салхины
ачаалал

6.2.10.4 Wind loads on supports

6.2.10.4.1 Ерөнхий зүйл

6.2.10.4.1 General

Тулгуур дээр ирэх салхины ачаалал нь
дамжуулагч ба тусгаарлагчдаас шилжиж
ирсэн салхины ачааллаас болон тулгуурт
шууд үйлчилж буй салхины ачааллаас
бүрддэг.

Wind loads on the supports consist of
the wind loads transmitted by
conductors and insulators as well as
the wind loads acting on the support
itself.

Тулгуур дээр шууд ирэх салхины ачааллыг
тодорхойлох аргын хувьд зөвхөн хамгийн
түгээмэл төрлийн тулгуурт (өөрөөр хэлбэл
сараалжин металл тулгуур болон цилиндр
хэлбэртэй элементтэй тулгуурт) зориулж энэ
стандартад тусгасан. Гэхдээ энэ аргыг өөр
төрлийн тулгуурт хэрэглэх боломжтой.

The method of determination of wind
loadings on the support itself is only
given in this standard for the most
common types of supports, i.e. lattice
towers and towers with cylindrical
elements. This method can, however,
be applied to other types of supports.

Тулгуурын дэлгэрэнгүй зураг төслийг зохиох
үед тулгуур дээр ирэх ачааллуудыг
тооцоолохын тулд өмнөх үйл явцыг дахин
давтах шаардлагатай. Учир нь эд ангиудын
тусгалын
талбайг
зөвхөн
тулгуурын
дэлгэрэнгүй зураг төслийг зохиож дууссаны
дараа мэдэж болдогтой холбоотой юм.

During detailed design of supports, an
iterative process is required in order to
compute wind loads on supports. This
is due to the fact that the projected area
of members is only known after
completion of the support detailed
design.

6.2.10.4.2 Дөрвөн талт хэлбэрийн
хөндлөн огтлолтой сараалжин металл
тулгуур

6.2.10.4.2 Lattice towers of
rectangular cross-section

Сараалжин
металл
тулгуур
дээрх
ачааллуудыг тооцоолох хоёр аргыг санал
болгож байна. Нэгдүгээр арга нь “нүүр хэсэг”
гэсэн ойлголт дээр суурилсан бөгөөд
тооцоолж гаргасан хатуу элементүүдийн
эзлэх хувьд суурилж энэхүү нүүр хэсгийн
салхины өөдөөс харсан талд ижил
хэмжээний даралт үйлчилнэ гэж тооцдог.
Хоёрдугаар арга нь тулгуурын бүх эд
ангиудад тус бүрд нь үйлчлэх салхины
даралтыг
тооцоолж
гаргадаг
бөгөөд
тулгуурын нэг талтай тэгш өнцгөөр
огтлолцсон шугам ба салхины чиглэл
хоорондын өнцгийг энэ аргад оруулдаг.

Two methods are proposed for
calculating loads on lattice towers. The
first method is based on a ‘panel’
concept where the same pressure is
applied to the windward face of the
panel based on its calculated solidity
ratio, and the second method is based
on wind pressure being applied
individually to all tower members taking
into account the angle of incidence of
wind with the normal to the tower.

1-р арга: Нүүр хэсэг дээр тусах салхи

Method 1: Wind on panels

Сараалжин металл тулгуурт өөрт нь үйлчлэх
салхины нөлөөг тодорхойлохын тулд
тулгуурыг хэд хэдэн нүүр хэсэгт хуваадаг.
Нэг нүүр хэсгийн өндрийг ихэвчлэн хөл ба
хэвтээ
сараалж
огтлолцсон
хэсгүүд
хоорондын зайгаар авдаг бөгөөд голдуу 10
м-ээс 15 м-ийн өндөртэй байдаг.

In order to determine the effect of the
wind on the lattice tower itself, the latter
is divided into different panels. Panel
heights are normally taken between the
intersections of the legs and bracing
and typically having a height of 10 m to
15 m.

Дөрвөлжин/тэгш өнцөгт хэлбэрийн хөндлөн
огтлолтой сараалжин металл тулгуурын
хувьд тулгуурын төрөл бүрийн эд ангиас
бүрдсэн нүүр хэсгийн массын төв дээр
салхины чиглэлийн дагуу ирж буй салхины
ачаалал At (Н-оор)-ыг доорх томьёогоор
олно:

For
a
lattice
tower
of
square/rectangular cross-section, the
wind loading At (in N), in the direction of
the wind, applied at the centre of gravity
of this panel, made up of various
support members, is equal to:

(16)

(16)
Үүнд:

where

q0 нь салхины динамик жишиг даралт (Па
эсвэл Н/м2-аар), (13)-р томьёог үзнэ үү;

q0 is the dynamic reference wind
pressure Pa (N/m2), see Formula
(13);

 нь нүүр хэсгийн 1-р талтай тэгш өнцгөөр
огтлолцсон шугам болон салхины чиглэл
хоорондын өнцөг буюу салхи тусах өнцөг
(7-р зургийг үзнэ үү);
St1
нь нүүр хэсгийн 1-р тал дээр тэгш
өнцгөөр буулгасан дүрсний нийт талбай
(м2);
St2
нь нүүр хэсгийн 2-р тал дээр тэгш
өнцгөөр буулгасан дүрсний нийт талбай
(м2);

 is the angle of incidence of the wind
direction with the perpendicular to
face 1 of the panel in a horizontal
plane (see Figure 7);
St1
is the total surface area
projected normally on face 1 of the
panel (m2);
St2
is the total surface area
projected normally on face 2 of the
panel (m2);

Cxt1 , Cxt2 нь тухайн талд тэгш өнцгөөр туссан
салхины хувьд 1-р ба 2-р талд онцлог байх
агаарын эсэргүүцлийн коэффициентууд.
Салхинд өртөх бүх эсвэл зарим эд анги нь
хавтгай гадаргуутай тулгуурын нүүр
хэсгийн хувьд Cxt1 , Cxt2 ямар байхыг 8-р
зурагт үзүүлсэн, харин тулгуурын бүх эд
анги нь дугуй хэлбэрийн хөндлөн
огтлолтой байх тохиолдолд ямар байхыг
9-р зурагт үзүүлэв;

Cxt1 , Cxt2 are the drag coefficients
peculiar to faces 1 and 2 for a wind
perpendicular to each face. Cxt1 , Cxt2
are given in Figure 8 for panels of the
tower where all or some of the
members exposed have plane
surfaces, and in Figure 9 where all
support members have a circular
section;

 нь нүүр хэсгийн хатуу элементүүдийн

 is the solidity ratio of a panel equal to

эзлэх хувь бөгөөд эд ангиудын тусгалын
талбайг нүүр хэсгийн нийт талбайд
хуваасантай тэнцэнэ. Нэг талын хатуу
элементүүдийн эзлэх хувь  нь тулгуурын
эд
ангиудын
нийт
талбайг
(дээр
тодорхойлсон St1 эсвэл St2-ыг) авч үзэж буй
нүүр хэсгийн тухайн талыг тойруулж
зурсан талбайд хуваасан харьцаа юм;

the projected area of members
divided by the total panel area. The
solidity ratio  of one face is the ratio
between the total surface area of the
support members (St1 or St2), defined
above, and the circumscribed area of
the face of the considered panel;

Gt нь тулгуурт зориулсан нийлмэл салхины
коэффициент (үүнийг 6-р зурагт үзүүлсэн).
Газраас дээших өндрийг нүүр хэсгийн
массын төвөөс хэмжинэ.

Gt is the combined wind factor for the
supports given in Figure 6. The
height above ground is measured at
the centre of gravity of the panel.

ТАЙЛБАР:
Нэг
талын
тусгалын
талбайг
тодорхойлох үед хажуугийн талуудын сараалж
элементүүдийн ба хэвтээ сараалж эд ангиудын
тусгалыг оруулахгүй орхиж болно.

NOTE The projections of the bracing
elements of the adjacent faces and of the
diaphragm bracing members may be
neglected when determining the projected
area of a face.

7-р зураг – Салхи тусах (үйлчлэх) өнцгийн тодорхойлолт

Figure 7 – Definition of the angle of incidence of wind

8-р зураг – Хавтгай талтай эд ангиудаар хийгдсэн сараалжин металл тулгуурт
зориулсан агаарын эсэргүүцлийн коэффициент Cxt

Figure 8 – Drag coefficient Cxt for lattice supports made of flat sided members

9-р зураг – Дугуйрсан гадаргуутай эд ангиудаар хийгдсэн сараалжин металл
тулгуурт зориулсан агаарын эсэргүүцлийн коэффициент Cxt

Figure 9 – Drag coefficient Cxt for lattice supports made of rounded members
1-Р ТАЙЛБАР: 8-р ба 9-р зурагт өгсөн утгуудыг
олох томьёог В хавсралтад үзүүлсэн.

NOTE 1 The formulas for Figures 8 and 9 are
given in Annex B.

2-р арга: Тулгуурын бүх эд ангиуд дээр тусах
салхи

Method 2: Wind on all tower members

Энэ аргын хувьд салхины хурдны вектор ба
тухайн эд ангийн тэнхлэг хоорондын
геометрийн хамаарал дээр суурилж эд анги
бүр дээр ирэх салхины хүчийг тус бүрд нь
тооцоолж гаргадаг (халхлах тохиолдолыг
тооцохгүй). Энэ хүч нь салхины хурдны
вектор ба эд ангийн тэнхлэгээр дамжсан
хавтгайд байх бөгөөд эд ангид тэгш өнцгөөр
үйлчилнэ. Салхины хүч (Н-оор)-ийг доорх
томьёог ашиглан тооцоолно.

In this method, the wind force on each
member is calculated independently
(neglecting shielding) based on the
geometrical relationship between the
wind velocity vector and the axis of the
member. The force is in the plane
formed by the wind velocity vector and
the member axis, and it is
perpendicular to the member. The wind
force in N is calculated using the
formula below.

(17)

(17)

Үүнд:

where

q0 нь салхины динамик жишиг даралт (Па
эсвэл Н/м2-аар), (13)-р томьёог үзнэ үү;

q0 is the dynamic reference wind
pressure Pa (N/m2), see Formula
(13);

St нь салхинд өртсөн хавтгай эд ангийн
гадаргуу (м2);

St is the surface of the flat member
exposed to wind (m2);

Cxt нь тулгуурын эд ангиудыг ган булангаар
хийсэн тохиолдолд хавтгай гадаргууд
онцлог байх агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент. Энэ тохиолдолд Cxt-ыг 1,6тай тэнцүү гэж тооцох боломжтой. Тулгуур
дахь дугуй хоолойгоор хийсэн эд ангийн
хувьд Cxt-ыг 1,0-тэй тэнцүү гэж тооцох
боломжтой.
Энэ
хоёр
тохиолдлын
хоёуланд нь халхлах асуудлыг тооцохгүй
бөгөөд энэ ачааллыг тулгуурын бүх эд анги
дээр тооцоолно;

Cxt is the drag coefficient peculiar to a
flat surface if the tower members are
made of steel angles. In such a case,
Cxt can be considered equal to 1,6. In
the case of tower members made of
round tubes, Cxt can be considered
equal to 1,0. In both cases, the
shielding is neglected and this load is
calculated on all tower members;

2-Р ТАЙЛБАР: 1-р аргатай харьцуулбал энэ арга нь
хангалттай ихээр тооцсон үр дүнг гаргадаг боловч
тулгуурт
үзүүлэх
салхины
нөлөөг
илүү
нарийвчлалтай
тооцоолдогоороо
хамгийн
тохиромжтой логик арга юм.

NOTE 2 This method will provide
conservative results compared to Method 1,
but is a logical way of taking into account
the complexity of a more accurate
calculation of wind effects of supports.

Gt нь тулгуурт зориулсан нийлмэл салхины
коэффициент (үүнийг 6-р зурагт үзүүлсэн).
Газраас дээших өндрийг эд ангийн массын
төвөөс хэмжинэ;

Gt is the combined wind factor for the
supports given in Figure 6. The
height above ground is measured at
the centre of gravity of the member;

 нь салхины чиглэл ба тулгуурын ган эд

 is the angle between the wind

анги хоорондын өнцөг. Энэ өнцгийг гурван
хэмжээст геометрийг ашиглан тооцоолдог
бөгөөд салхины хурдны вектор ба эд
ангийн тэнхлэгээр дайрсан хавтгайд
салхины хурдны векторын чиглэл ба эд
ангийн тэнхлэг хоорондын өнцгийг хэмжиж
гаргадаг.

direction and the tower steel
member. This angle is calculated
from the 3-d geometry, between the
direction of the wind velocity vector
and the member axis in the plane
formed by the wind velocity vector
and the member axis.

Энэ арга нь
тусламжтайгаар
тохиромжтой.

программ хангамжийн
тооцоо
хийхэд
илүү

6.2.10.4.3 Их хэмжээний диаметртэй
цилиндр хэлбэрийн эд ангитай тулгуур
(dtc  0,2 м)
Ийм төрлийн тулгуурын хувьд le урттай эд
анги бүрд түүний массын төв дээр салхины
чиглэлд үйлчилж буй салхины ачааллын (Ноор) нөлөөг доорх томьёогоор олно:

This method is particularly suitable for
software implementation.
6.2.10.4.3 Supports with cylindrical
members having a large diameter
(dtc  0,2 m)
For such supports the effect of the wind
loading (in N) in the direction of the
wind, on each member le long, applied
at the centre of gravity of the member,
is equal to:

(18)

(18)

Үүнд:

where

׳

׳

нь салхины чиглэл ба цилиндрийн
тэнхлэг хоорондын өнцөг;

is the angle formed by the
direction of the wind and the cylinder
axis;

dtc

нь цилиндрийн диаметр (м);

dtc
(m);

is the diameter of the cylinder

le

нь эд ангийн урт (м);

le

is the length of the member (m);

Gt нь нийлмэл салхины коэффициент,
газрын гадаргын зэрэглэл ба эд ангийн
массын төвийн газраас дээших өндөр hын функц (6-р зургийг үзнэ үү);
Cxtc нь цилиндрийн тэнхлэгт тэгш өнцгөөр
туссан салхийг эсэргүүцэх коэффициент.
Cxtc-ын утга нь энэ өндөрт үлээж буй
салхины хурдтай тохирох Рейнольдсын
тоо Re болон цилиндрийн барзгар
байдлаас
хамаарна.
Цилиндрийн
барзгар байдал хамгийн тааламжгүй
байна
гэж
тооцож
хялбарчлахыг
зөвшөөрнө. Cxtc-ын утга Re-оос хамааран
ямар байхыг 10-р зурагт үзүүлсэн бөгөөд
Re нь энэхүү z өндөрт гардаг салхины
жишиг хурд VR-д тохирдог (өндрөөс
хамааран залруулга хийх талаар (8)-р
томьёонд тайлбарласан) бөгөөд түүнийг
дараах томьёогоор олно:

Gt is the combined wind factor, a
function of the terrain category and
the height h of the centre of gravity
of the member above the ground
(see Figure 6);
Cxtc is the drag coefficient for a wind
perpendicular to the axis of the
cylinder. The value of Cxtc depends
on the Reynolds number Re
corresponding to the gust speed at
this height, and on the roughness of
the
cylinder. An acceptable
simplification is to consider the most
unfavourable case of a rough
cylinder. The value of Cxtc is given in
Figure 10 in terms of Re that
corresponds to the reference wind
speed VR at this height z
(corrections with
height
are
described in Formula (8)) and is
given by:

(19)
(19)



нь агаарын кинетик зуурамтгай чанар
(температур 15 °C байхад  = 1,45  10–5
м2/с)



is the kinetic air viscosity ( = 1,45
 10–5 m2/s at 15 °C)

10-р зураг – Их хэмжээний диаметртэй цилиндр хэлбэрийн элементийн
агаарын эсэргүүцлийн коэффициент Cxtc

Figure 10 – Drag coefficient Cxtc of cylindrical elements having a large diameter
Модон тулгуурын хувьд Cx-ын утгыг 1-тэй
тэнцүү гэж авах байдлаар тулгуур дээр ирэх
салхины ачааллын тооцоог хялбарчлахыг
зөвшөөрнө. Учир нь модон тулгуурын өндөр
ерөнхийдөө хязгаарлагдмал байдаг тул
тулгуурт өөр дээр нь шууд ирэх салхины
ачааллыг нарийн тооцоолох шаардлагагүй
байдаг.

In the case of wood pole, it is
acceptable to simplify the wind load
calculation on the poles by adopting a
Cx value equal to 1. This simplification
is due to the fact that the height of wood
poles is generally limited and does not
warrant a precise calculation of wind
load on the pole itself.

Олон өнцөгт хөндлөн огтлолтой эд
ангиудаар хийсэн бүтээц (ган тулгуур ба
тулгуур хийц)-ийн хувьд Cx-ын утга ямар
байхыг 7-р хүснэгтээс олох боломжтой.

In the case of structures (steel poles
and frames) made of polygonal cross
section, the values of Cx can be found
in Table 7:

7-р хүснэгт – Тулгуурын олон өнцөгт эд ангийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент
Эд ангийн хэлбэр

16 талтай олон өнцөгт
12 талтай олон өнцөгт
8 талтай олон өнцөгт
6 талтай олон өнцөгт
Дөрвөлжин, тэгш өнцөгт

Агаарын
эсэргүүцлийн
коэффициент, Cx
0,9
1,0
1,4
1,4
2,0

Table 7 – Drag coefficient of polygonal pole sections
Member shape
16-sided polygonal
12-sided polygonal
8-sided polygonal
6-sided polygonal
Square, rectangle

Drag coefficient, Cx
0,9
1,0
1,4
1,4
2,0

6.2.10.4.4 Гурвалжин хэлбэрийн хөндлөн
огтлолтой сараалжин металл тулгуур

6.2.10.4.4 Lattice towers of
triangular cross-section

Энэ тохиолдолд (16)-р томьёог ашиглах
боломжтой, гэхдээ агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент Cxt-ыг тооцоолохдоо хатуу
элементүүдийн эзлэх хувь -ын функц
хэлбэрээр 8-р хүснэгтээс тооцоолбол
зохино.

Formula (16) can be used, except that
the drag coefficient Cxt shall be
calculated from Table 8 as a function of
the solidity ratio 

8-р хүснэгт – Гурвалжин хэлбэрийн хөндлөн огтлолтой бүтээцийн агаарын
эсэргүүцлийн коэффициент
Хатуу
элементүүдийн
эзлэх хувь, 
0,025
0,025-аас 0,44
0,45-аас 0,69
0,70-аас 1,00

Гурвалжин хэлбэрийн хөндлөн огтлолтой
бүтээцийн агаарын эсэргүүцлийн коэффициент Cxt
3,6
3,7-оос 4,5
1,7
1,0

Table 8 – Drag coefficient of structures having a triangular section
Solidity ratio, 
0,025
0,025 to 0,44
0,45 to 0,69
0,70 to 1,00

Drag coefficient Cxt for triangular-section structures
3,6
3,7 to 4,5
1,7
1,0

ТАЙЛБАР: Дээрх 7-р ба 8-р хүснэгтийг Иргэний
Барилгын
Инженерүүдийн
Америкийн
Нийгэмлэгийн 74-р гарын авлагын 2006 оны төсөл
хувилбараас авсан.

NOTE Above Table 7 and Table 8 are taken
from ASCE 74, 2006 draft.

6.3 Цаг агаараас болж үүсэх ачаалал,
салхигүй үеийн мөстөлт

6.3 Climatic loads, ice without wind

6.3.1 Тодорхойлолт

6.3.1 Description

Мөсний ачаалал гэдэгт дамжуулах шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд наалдаж хөлддөг
усны бүх төрлийн хослол орно. Жишээ нь:
агаарын температур хасах хэмтэй байхад
ордог хүйтэн бороо, агаар дахь усны
мөстөлт,
нойтон
цас
гэх
мэт
(тодорхойлолтыг С хавсралтаас үзнэ үү).
Энэ стандартад мөстөлтийн үндсэн хоёр
төрлийн талаар тусгасан: хур тунадасны
мөстөлт, агаар дахь усны мөстөлт.

Ice loads consist of all combinations of
frozen water that adheres to
transmission line components such as
freezing rain, in-cloud-icing, wet snow,
etc. (see description in Annex C). This
standard covers two main types of
icing: precipitation icing and in-cloud
icing.

Энэ хоёр төрлийн мөстөлт хоёулаа
тохиолдож болох нутаг эсвэл уулархаг
газрын хувьд тооцооны ачааллын суурь
болгохын тулд энэ хоёр төрөлд хамаарах
өөр өөр өгөгдлийг тус тусын тархалттайгаар
тус тусад нь авч үзэж болно. Хэрэв
мөстөлтийн хоёр төрөлд хамаарах тооцооны
ачааллуудын хооронд ил тод ялгаа байвал
ач холбогдол багатайг нь орхиж, илүү ач
холбогдолтойг нь хосолсон тохиолдлын
тооцоонд ашиглаж болно.

In mountains or regions where both
types of icing may occur, the different
data for the two types may be treated
separately, with separate distributions
to provide the basis for the design load.
If a difference between the design loads
for the two types of ice is apparent, the
less important may be ignored, and the
more important may take care of
combined occurrences.

Мөс хуримтлагдсанаас болсон ноцтой
ачааллын хувьд мөстөлтийн үзэгдлийн үеэр
ба дараа нь тодорхой хэмжээний салхи мөн
гардаг боловч 6.4-т тусгасан салхи ба мөс
хосолсон ачааллын болон 6.3.6.4-т тусгасан
жигд бус мөстөлтийн нөхцөлийн суурь болж
өгөх жишиг нөхцөлийг тогтоохын тулд энд
эхлээд зөвхөн мөстөлтийг анхаарч үзнэ.

Although significant loadings due to the
presence of ice also involve some wind
during and after an icing event, ice only
is first considered here to establish
reference conditions that will serve as a
basis for the wind and ice combined
loadings given in 6.4 as well as nonuniform ice conditions described in
6.3.6.4.

6.3.2 Мөсний өгөгдөл
6.3.2 Ice data
Мөсний ачаалал нь санамсаргүй хувьсагч
бөгөөд түүнийг ихэвчлэн нэг уртад ногдох
жин g (Н/м)-ээр, эсвэл дамжуулагч ба аянга
хамгаалалтын утасны эргэн тойронд жигд
тогтсон
мөсний
зузаан
t
(мм)-ээр
илэрхийлдэг. Бодит нөхцөлд мөс тогтож
хуримтлагдах үзэгдэл бол хэлбэрийн хувьд
ч, нягтын хувьд ч санамсаргүй шинж
чанартай байдаг бөгөөд С.1-р зурагт
харуулсны дагуу тогтож хуримтлагдах
үзэгдлийн төрлөөс хамаардаг. Гэхдээ тооцоо
хийхэд хялбар байх үүднээс харьцангуй нягт
 нь 0,9-тэй тэнцүү, дамжуулагчийн эргэн
тойронд t жигд зузаантай байх эквивалент
мөсөнд хувиргадаг. g ба t-ийн хоорондын
хамаарлыг (20)-р томьёогоор илэрхийлэв.

Ice load is a random variable that is
usually expressed either as a weight
per unit length of conductor g (N/m), or
as a uniform radial thickness t (mm)
around conductors and ground wires. In
real conditions, ice accretion is random
in both shape and density and depends
on the type of accretion as indicated in
Figure C.1. However, for ease of
calculations, these are converted to an
equivalent radial ice thickness (t)
around conductors with a relative
density  of 0,9. Formula (20)
expresses the relation between g and t:

(20)

(20)

Үүнд:

where

g нь нэгж уртад ногдох мөсний жин (Н/м);

g is the ice weight per unit length
(N/m);

 нь мөсний нягт (кг/м3);

 is the ice density (kg/m3);

t нь тойрч тогтсон мөсний зузаан, үүнийг
дамжуулагчийн эргэн тойронд жигд байна
гэж тооцдог (мм);

t is the radial ice thickness, assumed
uniform around the conductor (mm);

d нь дамжуулагчийн диаметр (м).

d is the conductor diameter (m).

Мөсний нягт  = 900 кг/м3 байхад (20)-р
томьёо доорх хэлбэртэй болно.

For an ice density  = 900 kg/m3,
Formula (20) becomes:

g = 27,7 t (d  t/1 000)

g = 27,7 t (d  t/1 000)

t ба d-г хоёуланг нь мм-ээр илэрхийлсэн
бөгөөд  = 900 кг/м3 байхад (20)-р томьёо
доорх хэлбэртэй болно.

When both t and d are expressed in mm
and  = 900 kg/m3, Formula (20)
becomes:

g = 0,027 7 t (t d)

(21)

g = 0,027 7 t (t d)

(21)

Үүнд g нь Н/м-ээр.

with g in N/m.

Боломжтой бол тухайн шугамыг төлөөлж
чадах байршил болон дамжуулагчдаас
авсан хэмжлээс логик дүгнэлт гаргах замаар
мөсний ачааллыг гаргаж авах хэрэгтэй.
Хэмжлийн эдгээр аргыг IEC 61774-т
тодорхойлсон. Мөс тогтож хуримтлагдах
үзэгдлийн загвар нь мөсний өгөгдлийг шууд
хэмжиж авах арга дээр нэмэлт болж өгөх
боломжтой боловч энэхүү зураг төслийг
бодит өгөгдлөөр баталгаажуулсан байх
шаардлагатай.

Ice load should ideally be deduced from
measurements taken from conductors
and locations representative of the line.
These measurement techniques are
described in IEC 61774. Ice accretion
models can also supplement direct ice
data measurement, but require
validation with real data.

Мөс тогтож хуримтлагдах үзэгдлийн маш
чухал хүчин зүйл бол газрын гадаргын нөлөө
юм. Нэг байршлаас олж авсан мэдлэгийг өөр
байршилд шилжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг.
Учир нь мөстөлтийн үйл явцад газрын
гадарга маш хүчтэй нөлөөлдөг.

A very important factor with ice
accretion is the effect of the terrain. It is
usually rather difficult to transfer
knowledge acquired from one site to
another because the terrain strongly
influences the icing mechanism.

Зураг төсөл зохиохын тулд боломжтой бол
шугамын байршилтай ойр байрлах, эсвэл
шугамын байршилтай ижил нутагт байрлах
ажиглалт, хэмжлийн өртөөнөөс мөстөлтийн
өгөгдлийг
авах
шаардлагатай.
Ихэнх
тохиолдолд ийм боломж байдаггүй бөгөөд
одоо
байгаа
шугамын
ашиглалтын
туршлагаас нэмэлт өгөгдлийг авдаг.

For design purposes, icing data from
measuring stations near or identical to
the line site are ideally required. Very
often, this will not be the case and
service experience with existing
installations will provide additional
input.

Бүтээцүүд дээр мөс тогтож хуримтлагдах
үзэгдлийг тооцож үзэх хэрэгтэй (санал
болгосон аргыг С.9.2-оос үзнэ үү).

Ice accretion on structures should be
considered (refer to C.9.2 for a
suggested method).

ТАЙЛБАР: Сараалжин ган бүтээц дээрх мөсний
жин нэлээд их байх боломжтой бөгөөд мөсний
зузаан нь 30 мм-ээс 40 мм хүртэлх зузаанаас их
байгаа тохиолдолд бүтээцийн өөрийн жинтэй
тэнцүү эсвэл түүнээс илүү байх боломжтойг
анхаарна уу. Цаашилбал, тулгуур дээрх мөстөлт
нь салхинд өртөх талбайг нэмдэг, тэгснээрээ
мөсөөр бүрхсэн тулгуур дээр салхины ачааллыг
мөн нэмдэг.

NOTE It is noted that weight of ice on lattice
steel structures can be quite significant and
can reach or exceed the weight of the
structure itself in case of radial ice
thickness greater than 30 mm to 40 mm.
Furthermore, icing on towers also increase
the exposed area to wind, hence, loads due
to wind on ice covered towers.

6.3.3 Цаг уурын өгөгдөлд дүн шинжилгээ
хийх замаар мөсний ачааллын нэг
жилийн хамгийн их утгыг тооцоолох

6.3.3 Evaluation of yearly maximum
ice load by means of meteorological
data analysis

Энэ стандартад заасан статистикийн аргыг
ашиглахад
шаардагдах
хангалттай
хэмжээний өгөгдлийг олохдоо 20 буюу
түүнээс дээш жилийн турш цуглуулсан цаг
агаарын эсвэл цаг уурын бэлэн байгаа
стандарт
өгөгдөлд
болон
дамжуулах
шугамын байршил дээр дор хаяж таван
жилийн
турш
мөстөлтийг
ажигласан
өгөгдөлд хамтад нь дүн шинжилгээ хийх
замаар олж авч болно. Мөстөлтийн
өгөгдлийг цуглуулсан жилийн тоо 20-с бага
байгаа тохиолдолд хэрэглэх барагцаалах
аргыг 6.3.4-т заасан.

Sufficient data for using the statistical
approach in this standard may be
obtained by means of an analysis of
available standard weather or climatic
data over a period of 20 years or more,
combined with at least five years of ice
observation on the transmission line
sites. For cases where years of icing
data is less than 20, an approximate
method is given in 6.3.4.

Тодорхой тооны жилийн турш мөсний
ачааллын нэг жилийн хамгийн их утгыг
тооцоолж чадах мөс тогтож хуримтлагдах
үзэгдлийн найдвартай загвар байгаа бол
статистикийн дүн шинжилгээнд ашиглах
мөсний өгөгдлийг бий болгохын тулд тус
загварыг ашиглах боломжтой. Урьдчилан
таамаглах
загварыг
баталгаажуулахад
болон тохируулан өөрчлөхөд шаардагдах
шугамын байршлын талаарх мэдээллийг
одоо байгаа дамжуулах эсвэл түгээх
шугамаас хуримтлуулсан өмнөх туршлагаас,

If a reliable ice accretion model is
available to estimate values for yearly
maximum ice loads during a certain
number of years, this model can be
used to generate ice data which will be
used in the statistical analysis.
Information about the line site which is
necessary to validate and adjust the
predicting model may be taken from
past
experience
with
existing
transmission or distribution lines, from
field observations or from the effect of
icing on vegetation.

байршил дээрх ажиглалтаас, эсвэл мөстөлт
ургамалд хэрхэн нөлөөлснөөс авч болно.
Урьдчилан таамаглах ийм загвар нь
мөстөлтийн хэмжээ, газрын гадарга, тухайн
байршлын цаг агаар, мөсний өгөгдөл
цуглуулах цэгүүдийн тоо эсвэл төрлөөс
хамаарч харьцангуй хялбар эсвэл нарийн
байх боломжтой.

Such a predicting model can be rather
simple or sophisticated, depending on
icing severity, terrain, local weather,
number or types of ice data collecting
sites.

6.3.4 Мөсний хязгаарын жишиг ачаалал

6.3.4 Reference limit ice load

6.3.4.1 Статистикийн өгөгдөлд суурилсан

6.3.4.1 Based on statistical data

Мөсний тооцооны жишиг ачаалал gR, эсвэл
мөсний хувьсагч нь мөсний зузаан байхаар
авсан тохиолдолд tR нь сонгосон дахин
давтагдах хугацаа T-д харгалзах мөсний
хязгаарын жишиг ачаалал юм (шугамын
найдвартай байдлын түвшний функц). Шууд
хэмжил, мөстөлтийн загвараас, эсвэл
эдгээрийн зохих хослолоос олж авсан
өгөгдөлд статистикийн дүн шинжилгээ
хийснээр gR эсвэл tR-ын утгыг олж авах
боломжтой.

The reference design ice load gR, or tR if
ice thickness is chosen as the ice
variable, are the reference limit ice
loads corresponding to the selected
return period T (function of the reliability
level of the line). The gR or tR values can
be directly obtained from the statistical
analysis of data obtained either from
direct measurements, icing models, or
appropriate combinations of both.

1-Р ТАЙЛБАР: Энэ дэд зүйлд харгалзах зураг ба
томьёо нь мөсний хувьсагч нь gR (Н/м) байх
тохиолдолд үндэслэгдсэн болно. Гэхдээ мөсний
хувьсагчаар tR-ыг сонгосон бол gR-ыг tR-т
хувиргахын тулд (20)-р томьёог ашиглах
боломжтой.

NOTE 1 The figures and formulas given in
this subclause are based on gR (N/m) being
the ice variable. However, Formula (20) can
be used to convert from gR to tR if the latter
is chosen as the ice variable.

Дор хаяж 10 жилийн хугацаанд гарсан
мөсний ачааллын нэг жилийн хамгийн их
утгууд (gm)-ыг тэмдэглэсэн баримт байгаа
бол эдгээр gm-ын утгаас дундаж утга gm-ыг
гаргаж авна; стандарт хазайлт g-ыг 9-р
хүснэгтийн
дагуу
тооцоолж
эсвэл
барагцаалж гаргана.

If records of yearly maximum ice loads
gm during a period of at least 10 years
are available, the mean value gm is
derived from the records of the yearly
maximum ice load gm; the standard
deviation g is calculated or estimated
according to Table 9.

9-р хүснэгт – Мөсний ачааллын статистикийн параметрүүд
Ажиглалт хийсэн жилийн тоо

Дундаж утга

Стандарт хазайлт

n
Мөсний ачааллын нэг жилийн
хамгийн их утгууд (gm)-аас
зөвхөн мөстөлтийн хамгийн их
утга gmax мэдэгдэж байгаа
10  n 20

g

gm
gm = 0,45 gmax

g = 0,5 gm

gm

0,5 g g  0,7 gm

Table 9 – Statistical parameters of ice loads
Number of years with
observation
n
Only maximum icing value
gmax of yearly maximum ice
loads gm is known
10  n 20

Mean value
gm

Standard deviation

g

gm = 0,45 gmax

g = 0,5 gm

gm

0,5 g g  0,7 gm

Хэрэв дамжуулагчийн диаметр болон
шугамд голдуу тохиолдох өндрийн өгөгдлийг
хэмжиж (эсвэл загвараар симуляц хийж)
олсон бол энэ утгад цааш ямар нэгэн
тохируулга хийхгүй. Гэхдээ 10 м байна гэж
тооцсон
жишиг
өндөрт
30
мм-ийн
диаметртэй дамжуулагч дээр хэмжиж тухайн
өгөгдлийг олж авсан бол шугамын бодит
нөхцөлд тохирох диаметрийн коэффициент
Kd ба өндрийн коэффициент Kh-ээр gR-ыг
үржүүлж түүнд тохируулга хийх хэрэгтэй.

If data is measured (or model
simulated) on conductor diameters and
heights typical of the line, there will not
be any further adjustment to this value.
However, if data is measured at the
assumed reference height of 10 m on a
30 mm conductor diameter, gR should
be adjusted by multiplying it with a
diameter factor Kd and a height factor
Kh applicable to the actual line
conditions.

Kd-г 11-р зурагт үзүүлэв.

Kd is given in Figure 11.

11-р зураг – Дамжуулагчийн диаметрт харгалзах Kd коэффициент

Figure 11 – Factor Kd related to the conductor diameter
Хоёр төрлийн мөстөлтийн аль алиных нь
хувьд Kd g 100 Н/м-ээс хэтэрсэн байгаа бол
Kd-ын утгыг цааш нэмэхгүй. Хэрэв g (g-ын нэг
жилийн хамгийн их утгуудын дундаж) нь 100
Н/м-ээс их бөгөөд d нь 30 мм-ээс их байгаа
бол Kd-ыг 1,0-тэй тэнцүү гэж тооцно.

For both types of icing, when Kd g
exceeds 100 N/m, the value of Kd is no
longer increased. If g (average of yearly
maximum values of g) is above 100
N/m and d greater than 30 mm, Kd is
considered equal 1,0.

Kh нь дамжуулагчийн газраас дээших
өндрөөс хамааран g хэрхэн өөрчлөгдөхийг
харуулна. Түүний утгыг 12-р зурагт үзүүлэв.

Kh describes the variation of g with the
height of conductors above the ground.
Its value is given in Figure 12.

12-р зураг – Дамжуулагчийн өндөрт харгалзах Kh коэффициент

Figure 12 – Factor Kh related to the conductor height
Хялбарчлах зорилгоор нэг ижил алслалтад
байгаа фазын дамжуулагч болон аянга
хамгаалалтын утсанд зориулж gR-ын утгыг
ижил байлгахыг санал болгодог боловч мөс
тогтож
хуримтлагдах
зарим
төрлийн
үзэгдлийн хувьд илүү өндөрт байдаг аянга
хамгаалалтын утсан дээр илүү их мөс
хуримтлагдаж болно гэсэн баримт улам бүр
нэмэгдсээр байна. Өндрөөс хамааран агаар
дахь ус мөстөх үзэгдэл хэрхэн өөрчлөгддөг
талаар С.9.1-ийн тайлбараас уншина уу.

As a simplification, it is suggested that
the value gR be the same for phase
conductors and ground wires in the
same span, but there is growing
evidence that the higher ground wire
may accumulate more ice for some
types of ice accretion. For variation of
in-cloud icing accretion with height,
refer to the note in C.9.1.

2-Р ТАЙЛБАР: Мушгих хүчтэй холбоотой шинж
чанарын ялгаанаас болж дан дамжуулагчтай
харьцуулбал нэг фазын багцалсан хэд хэдэн
дамжуулагч нь нойтон цасны эсвэл агаар дахь
усны мөсийг арай бага цуглуулдаг байж
болзошгүй гэж сүүлийн үеийн зарим судалгаа
харуулсан. Энэ асуудлыг одоо судалж байгаа.

NOTE 2 Some recent studies suggest that
bundled conductors may collect less wet
snow or in-cloud ice than single conductors
due to the difference in torsional behaviour.
This matter is currently under investigation.

3-Р ТАЙЛБАР: Нойтон цасны хувьд дамжуулагч
болон аянга хамгаалалтын утсан дээр тогтох
мөсний зузааныг ижил байна гэж тооцож болно
(хэрэв ашиглалтын туршлага тийм биш гэж
батлаагүй бол).

NOTE 3 As regards wet snow, the thickness
of icing may be considered the same on
conductors and earth-wires unless service
experience indicates otherwise.

6.3.4.2 Ашиглалтын туршлагад суурилсан

6.3.4.2 Based on service experience

Мөстөлтийн өгөгдөл эсвэл мөс тогтож
хуримтлагдах үзэгдлийн найдвартай загвар
байхгүй байгаа тохиолдолд дамжуулагч
дээрх мөсний ачааллыг ажигласан, эсвэл
эвдрэл үүссэн тохиолдлуудаас логик дүгнэлт

Where icing data or reliable ice
accretion models are not available, the
only alternative is to rely on service
experience based on actual ice loads
observed on the conductors or deduced

хийж олсон ашиглалтын туршлагад найдан
тодорхойлохоос өөр аргагүй. Энэ хоёрын аль
ч тохиолдолд мөсний ачааллын дахин
давтагдах хугацаа ч тэр, найдвартай
байдлын түвшин ч тэр мэдэгдэхгүй байх
болно.

from failure events. In both cases,
neither the return period of the ice
loads, nor the level of reliability will be
known.

6.3.5 Мөстөх үзэгдэл гарах үеийн
температур

6.3.5 Temperature during icing

Температур –20 °C-ээс –5 °C-ийн хооронд
байхад үзэгдэх боломжтой агаар дахь ус
мөстөх тохиолдол, эсвэл дамжуулагч дээр
мөстөлт удаан тогтох үеэр илүү бага
температуртай байсан гэдгийг батлах
мөстөлтийн
талаарх
баримт
байгаа
тохиолдлоос бусад үед мөстөх нөхцөлийн
температурыг –5 °C байна гэж авбал зохино.

The default temperature to be
considered with ice conditions shall be
–5 °C, except for cases of incloud icing
where the temperature can be in the
range of –20 to –5 °C or where icing
records
confirm
that
lower
temperatures occur during icing
persistence on conductors.

6.3.6 Тулгуур дээр ирэх ачаалал

6.3.6 Loads on support

6.3.6.1 Ерөнхий зүйл

6.3.6.1 General

Тулгуур дээр ирэх салхигүй ачааллыг
тодорхойлох үед дамжуулагч дээр үүсдэг
мөстөлтийн гурван өөр нөхцөлийг тооцож
үзвэл зохино. Тулгуур дээр ирэх мушгих ба
нугалах төрлийн ачааллын хувьд эдгээр
нөхцөл нь хамгийн их ач холбогдолтой гэж
тооцдог бөгөөд тохиолдох магадлалтай
мөстөлтийн олон өөр нөхцөлийн ихэнхийг
хамардаг гэж үздэг.

Three different icing conditions on the
conductors shall be considered when
determining the loads on the support
without wind. These are considered to
be the most significant for torsional and
flexural loads of supports and
encompass the majority of the icing
conditions that are likely to occur:






мөсний жигд тогтоц: жингийн нөхцөл;
мөсний жигд бус тогтоц: тууш ба хөндлөн
нугалах нөхцөл;
мөсний жигд бус тогтоц: мушгих нөхцөл.





Салхитай хавсарсан мөсний ачааллын
нөхцөлийг 6.4-д тусгасан бөгөөд тулгуур
дээр ирэх хөндлөн ачааллын хувьд энэ
нөхцөл нь чухал гэж үздэгийг анхаарна уу.

uniform ice formation: weight
condition;
non-uniform
ice
formation:
longitudinal and transverse bending
condition;
non-uniform ice formation: torsion
condition.

Note that ice loading conditions
combined with wind are considered in

6.3.6.2 Ачааллын нөхцөл байдлуудын
тодорхойлолт

6.4 and are considered important for
transverse loads on supports.
6.3.6.2 Loading cases description

Ачааллын өөр өөр нөхцөлийн тодорхойлолт
дотор мөсний ачааллын утгуудыг мөсний
тооцооны жишиг ачаалал gR-ын функц
хэлбэрээр оруулсан. Тухайн байршлын
газрын гадаргын нөлөөнөөс болж шугамын
нэг хэсэгт байгаа алслалтуудын gR өөр
хоорондоо ялгаатай байж болно (тэгснээрээ
жигд бус нөхцөл байдал үүснэ) гэдгийг мэдэж
байх нь чухал. Үндсэн зорилго бол мөсний
ачаалал үүсгэдэг гэдгийг мэдэж буй
үзэгдлүүдээс болж тулгуур дээр голдуу ирдэг
ачааллуудыг
тооцоолоход
хэрэглэх
зориулалттай ачааллын тогтсон нөхцөлийг
тодорхойлон санал болгох явдал юм.

In the description of the different
loading conditions, the values of the ice
loads are given as functions of the
reference design ice load gR. It is
important to be aware of the fact that gR
may vary from one span to another in a
section of a line, due to local terrain
effects, giving non-uniform situations.
The aim is to propose conventional
loading conditions for the purpose of
calculating support loads which are
typical for known occurrences of ice
loading.

Дамжуулагчдаас тулгуур дээр ирэх ачааллыг
тооцоолох үед дараах зүйлсийн нөлөөг
тооцож үзвэл зохино. Үүнд: тусгаарлагчийн
иж бүрдэл савлах, тулгуур ба/эсвэл суурь
хазайх эсвэл эргэх, бусад дамжуулагчтай
харилцан үйлчлэл ямар байх асуудал орно.
Заримдаа хялбарчилсан таамаглал утгыг
эсвэл ачааллын нөхцөл байдлыг ашиглах
боломжтой
байдаг
(хэрэв
эдгээрийг
ашигласны үр дүнд нь хангалттай ихээр
тооцсон ачааллын нөхцөл байдал гарч
байгаа бол).

When computing loads on a support
from conductors, the effects of the
swing of the insulator set, deflection or
rotation of the support and/or
foundations and the interaction with
other conductors shall be considered.
Sometimes, simplified assumptions or
load cases can be used if these result
in conservative load cases.

Зэргэлдээ
алслалтуудад
мөс
жигд
хуримтлагдахгүй, эсвэл тэдгээрээс жигд
салж унахгүй байж болно. Мөсний жигд бус
тогтоц гэдгийг тодорхойлохдоо голдуу гурав
буюу түүнээс олон алслалтад байгаа
тулгууруудын зөвхөн нэг талд мөс тогтсон,
харин тухайн секцийн бусад алслалт дээр
тогтсон мөс нь өмнөх утгатай харьцуулахад
тодорхой хувиар буурсан байх магадлалтай
таарах мөсний ачаалал гэж тодорхойлсон.

Ice may not accumulate or shed
uniformly from adjacent spans. A nonuniform ice formation is defined as an
ice load corresponding to the
probability of an ice accretion on
typically three spans or more on one
side of the support, whilst on the other
spans in the clause the ice is reduced
to a certain percentage of that value.

ТАЙЛБАР: Мөс тэнцүү бус байдлаар тогтож
хуримтлагдсан, эсвэл унаж салснаас болж
мөстөлтийн
үзэгдлийн
үеэр
жигд
бус
хуваарилагдсан мөсний ачаалалтай байгаа
нөхцөл тогтмол үүснэ. Жигд бус хуваарилагдсан
мөсний ачааллын статистик мэдээ бараг
байдаггүй; гэхдээ энэ стандартад заасан зөвлөмж
нь ийм нөхцөлд голдуу үүсдэг жигд бус
хуваарилагдсан мөсний ачааллын симуляцыг
хийхэд хангалттай байх учиртай.

NOTE Unbalanced ice loads due to unequal
accretion or ice shedding will invariably
occur during icing events. Statistics of
unbalanced ice loads are not usually
available; however, the recommendations
given in this standard should be sufficient
to simulate typical unbalanced ice loads
that occur in such conditions.

6.3.6.3 Мөсний жигд тогтоц – Хамгийн их
жингийн нөхцөл

6.3.6.3 Uniform ice formation –
Maximum weight condition

Дамжуулагч дээрх мөсний ачаалал нь
мөсний хязгаарын жишиг ачаалал (gR)-тай
тэнцүү чанартай байх үед дамжуулагч дээр
жигд мөсний хамгийн их ачаалал ирнэ гэж
тооцдог. Нэгж уртад ногдох хэт ачаалал gR
(Н/м),
харин
нэгж
уртад
ногдох
дамжуулагчийн нийт ачаалал= w  gR (w нь
Н/м-ээр илэрхийлсэн нэгж уртад ногдох
дамжуулагчийн жин).

The maximum uniform ice loading on
the conductors is assumed to occur,
when the conductor ice loading is
equivalent to the reference limit ice load
(gR). The overload per unit length is gR
(N/m), and the total conductor load per
unit length = w  gR (w is the unit weight
of conductors in N/m).

6.3.6.4 Фазын дамжуулагч ба аянга
хамгаалалтын утас дээрх мөсний жигд
бус нөхцөлүүд

6.3.6.4 Non-uniform ice conditions
on phase conductors and ground
wires

Зэргэлдээ алслалтууд дээр тэнцүү бус
байдлаар мөс хуримтлагдах эсвэл салж унах
явдал нь тулгуурууд дээр тууш чиглэлийн
критик ачааллууд ирэхэд хүргэнэ. Жигд бус
хуваарилагдсан мөсний ачаалал нь мөс
тогтож хуримтлагдах (жишээ нь: агаар дахь
ус мөстөх үзэгдэл нь өндөр эсвэл өртөх
байдлаас хамааран ихээхэн ялгаатай
байхад), эсвэл мөс салж унах үед үүсэх
боломжтой.

Unequal ice accumulations or shedding
in adjacent spans will induce critical
longitudinal loads on the supports.
Unbalanced ice loads can occur either
during ice accretion, e.g. in-cloud icing
with significant changes in elevation or
exposure, or during ice shedding.

13-р зурагт харуулсан тулгуурын төрлүүдийн
хувьд жигд бус мөстөлтийн нөхцөлийг
тодорхойлохоор
санал
болгож
буй
хэлбэрүүдийг 10-р хүснэгтэд үзүүлэв.

Suggested configurations of nonuniform icing conditions are described
in Table 10 for support types shown in
Figure 13.

13-р зураг – Тулгуурын ердийн төрлүүд

Figure 13 – Typical support types
ТАЙЛБАР: Хоёроос олон хэлхээтэй шугамын
хувьд жигд бус мөстөлтөд өртөх фазын тоо өөр
өөр байх боломжтой, гэхдээ хоёр хэлхээтэй
шугамынхаас цөөн байхгүй.

NOTE For multi-circuit lines, the number of
phases subject to non-uniform ice can be
different, but not less than that given for
double circuit lines.

10-р хүснэгт – Мөсний жигд бус ачааллын нөхцөлүүд
Тулгуурын
төрөл

Нэг
хэлхээтэй
Хоёр
хэлхээтэй

Тууш нугалах
нөхцөл
Зүүн гар
Баруун
талын
гар
алслалт
талын
алслалт
xyabc
XYABC

Хөндлөн нугалах
нөхцөл
Зүүн гар
Баруун
талын
гар
алслалт
талын
алслалт
xYabC
xYabC

XYabC

Баруун
гар
талын
алслалт
XYABC

xabcdef

XabcDEF

XabcDEF

XABCDEF

XABCDEF

XabcDEF

Мушгих нөхцөл
Зүүн гар
талын
алслалт

ТАЙЛБАР: Энэ хүснэгтэд байгаа A, B, C, D, E, F, X, Y үсгүүд нь 0,7 gR-аар ачаалагдсан
дамжуулагчид болон алслалтуудыг төлөөлж байгаа бөгөөд a, b, c, d, e, f, x, y үсгүүд нь 0,4  0,7
gR-аар ачаалагдсан дамжуулагчид болон алслалтуудыг төлөөлж байгаа болно. 0,7 ба 0,4 гэсэн
коэффициентуудыг санал болгож байгаа бөгөөд туршлагаар нотлогдсон өөр утгуудыг
ашиглах боломжтой.

Table 10 – Non-uniform ice loading conditions
Type of
supports

Single
circuit
Double
circuit

Longitudinal bending
condition
Left span
Right
span
xyabc
XYABC

Transverse bending
condition
Left span
Right
span
xYabC
xYabC

XYabC

Right
span
XYABC

xabcdef

XabcDEF

XabcDEF

XABCDEF

XABCDEF

XabcDEF

Torsional condition
Left span

NOTE In this table, the letters A, B, C, D, E, F, X, Y represent conductors and spans loaded with 0,7
gR, while the letters a, b, c, d, e, f, x, y represent conductors and spans loaded with 0,4  0,7 gR.
Factors 0,7 and 0,4 are suggested and other values can be used as substantiated by experience.

Шугамын хүрээлэн буй орчны ил задгай
байдал нэг алслалтаас нөгөөд шилжихэд
өөрчлөгдөж
байгаа
тохиолдолд
дээр
тодорхойлсноос их хэмжээний тэнцвэргүй
ачааллуудыг тооцож үзэх хэрэгтэй. Мөсний
тэнцвэргүй ачааллуудаас болж бүтээц дээр
ирэх
тууш
ачааллыг
тооцоолохдоо
бүтээцийн уян чанар болон тусгаарлагчийн
хөдөлгөөнийг тооцож байх шаардлагатай.
Хангалттай ихээр тооцсон үр дүнд хүргэж
байгаа л бол хялбарчилсан таамаглал
утгуудыг ашиглахыг зөвшөөрнө.

Where the exposure of the line to its
surroundings changes from one span to
another, unbalanced loads larger than
those described above should be
considered. During calculations of
longitudinal loads on structures due to
unbalanced ice loads, the flexibility of
structures and insulator movement
shall be taken into account. Use of
simplified assumptions is accepted as
long as they lead to conservative
results.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
тодорхой хэсгүүд нь агаар дахь усны их
хэмжээний мөстөлтөд өртдөг бөгөөд залгаа
алслалтууд дээр өөр түвшний чийгтэй салхи
үлээдэг бол тулгуурын нэг тал дээр мөсний
хамгийн их ачаалал ирнэ, харин нөгөө тал
дээр нүцгэн дамжуулагч байна гэж тооцох нь
тохиромжтой байж болно.

Where specific sections of an OHL are
exposed to severe in-cloud icing and
adjacent spans have different levels of
moisture-laden winds, it may be
applicable to consider maximum ice
loading on one side of the support and
bare conductors on the other side.

6.4 Цаг агаараас болж үүсэх ачаалал,
салхи ба мөс хосолсон ачаалал

6.4 Climatic loads, combined wind
and ice loadings

6.4.1 Ерөнхий зүйл

6.4.1 General

Энэ дэд зүйлд тусгасан салхи ба мөс
хосолсон ачаалал бол мөсөөр бүрхсэн
дамжуулагч дээр салхи үлээх тохиолдолд
хамаатай. Хэрэв шаардлагатай бол мөсөөр
бүрхсэн тулгуур болон хэлхмэл тусгаарлагч
дээр салхи үлээх үед үүнтэй төстэй
байдлаар хандах боломжтой бөгөөд энэ
тохиолдолд
агаарын
эсэргүүцлийн
коэффициентуудад
онцгой
анхаарал
хандуулах хэрэгтэй.

The combined wind and ice loadings
treated in this subclause relate to wind
on ice-covered conductors. Wind on
ice-covered supports and insulator
strings can, if necessary, be treated in
a similar way with special attention to
drag coefficients.

6.4.2 Хослуулсан магадлалууд – Санал
болгож буй зарчим

6.4.2 Combined probabilities –
Principle proposed

Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчид салхины
үзүүлэх үйлчлэлд дор хаяж гурван хувьсагч
ордог: мөстөлттэй байхад үлээх салхины
хурд, мөсний жин ба мөсний хэлбэр (агаарын
эсэргүүцлийн коэффициентын нөлөө). Энэ
үйлчлэлийн үр дүнд хөндлөн ба босоо
чиглэлийн ачаалал хоёулаа үүснэ.

The action of wind on ice-covered
conductors involves at least three
variables: wind speed that occurs with
icing, ice weight and ice shape (effect
of drag coefficient). This action results
in both transverse and vertical loads.

Найдвартай байдлын сонгосон түвшинд
таарах мөс ба салхины хосолсон ачааллыг
тооцоолж гаргахын тулд боломжтой бол
дамжуулагч дээр мөс байгаа үед үлээсэн
салхины хурдны статистик мэдээллийг
ашиглах хэрэгтэй. Мөсний жин, мөсний
хэлбэр ба хавсран үлээх салхитай
холбоотой дэлгэрэнгүй өгөгдөл болон
ажиглалт ихэвчлэн байдаггүй тул эдгээр
хувьсагчийг дараах байдлаар хослуулахыг
санал болгож байна: үр дүнд нь гарах
ачааллын хослолын тохиолдох магадлал
эсвэл дахин давтагдах хугацаа T нь
найдвартай байдлын түвшин бүрд сонгож
хэрэглэсэн утгуудтай ижил байх байдлаар
хослуулах.

Ideally, statistics of wind speed during
ice presence on conductors should be
used to generate the combined
loadings of ice and wind corresponding
to the selected reliability level. Since
detailed data and observations on ice
weight, ice shape and coincident wind
are not commonly available, it is
proposed to combine these variables in
such a way that the resulting load
combinations will have the same
probability of occurrence or return
periods T as those adopted for each
reliability level.

Хамгийн их ачаалал нь дор хаяж нэг
хувьсагчийн (салхины хурд, мөсний жин,
эсвэл мөсний хэлбэрийн аль нэгний) хамгийн

Assuming that maximum loads are
most likely to be related to
combinations involving at least one

их утга орсон хослолтой хамаатай байна гэж
таамагласан
тохиолдолд
дараах
хялбарчилсан аргыг санал болгож байна:
аль нэг хувьсагчийн бага магадлалтай, их
утгыг (L индексийг) үлдсэн хоёр хувьсагчийн
өндөр магадлалтай, бага утгатай (H
индекстэй) 11-р хүснэгтэд харуулсны дагуу
хослуулах. Ийнхүү хялбарчлах нь дахин
давтагдах хугацаа T бүхий нэг хувьсагчийг
(жишээлбэл мөсний ачааллыг) ачааллын энэ
нөхцөл байдалтай хамаатай бусад бүх
хувьсагчийн (жишээ нь: мөстөлттэй байх үед
салхи үлээх эсвэл агаарын эсэргүүцлийн
коэффициент гэх мэтийн) жил бүрийн
утгуудын дундажтай хослуулахтай ижил юм.

maximum value of a variable (either of
wind speed, ice weight or ice shape), a
simplified method is proposed: a low
probability-high value (index L) of a
variable is combined with high
probability-low values (index H) of the
other two variables, as is shown in
Table 11. This simplification is
equivalent to associating one variable
(e.g. ice load) having a return period T
with the average of yearly values of all
the other variables related to this
loading case, such as wind during icing
or the drag coefficient.

11-р хүснэгт – Мөс ба салхи хосолсон ачааллын дахин давтагдах хугацаа
Найдвартай
байдлын
түвшин
1

Дахин
давтагдах
хугацаа T,
жилээр
50

Тохиолдох магадлал
багатай хувьсагчийн
дахин давтагдах
хугацаа (L индекс)
50

2

150

150

3

500

500

Бусад хувьсагчийн дахин
давтагдах хугацаа (H
индекс)
Жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундаж
Жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундаж
Жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундаж

Table 11 – Return period of combined ice and wind load
Reliability
level

1
2
3

Return
Return period of the
Return period of remaining
period
variable having a low
variables (index H)
T, years probability of occurrence
(index L)
50
50
Average of yearly maximum values
150
150
Average of yearly maximum values
500
500
Average of yearly maximum values

Мөсний төрлөөс хамаарч мөсний нягт өөр
өөр байдаг. Тиймээс бага нягттай мөсийг
өндөр магадлалын агаарын эсэргүүцлийн
коэффициенттой хослуулах, их нягттай
мөсийг эсрэгээр нь хослуулахыг зөвлөдөг.

The density of ice varies with the type
of icing and it is recommended that low
density ice be combined with the high
probability drag coefficient and viceversa.

Бага магадлалтай агаарын эсэргүүцлийн
коэффициентыг (CiH , эсвэл CiL –ын хамгийн
их утгыг) өндөр магадлалтай мөс болон
өндөр магадлалтай салхитай хослуулснаар
критик ачааллын нөхцөл байдлыг ихэвчлэн
бүрдүүлж чаддаггүй. Гэхдээ ачааллын энэ
хослол нь критик байх боломжтой гэдгийг
өмнөх ашиглалтын туршлага эсвэл тооцоо
баталж байвал зураг төсөл зохиох зорилгоор
энэ хослолыг ашиглах эсэхийг тооцож үзэх
хэрэгтэй.

Usually, the combination of a low
probability drag coefficient (highest
value of CiH , or CiL) with a high
probability ice and a high probability
wind does not constitute a critical
loading case. However, if previous
service experience or calculation
confirms that this load combination can
be critical, it should be considered for
design purposes.

Тиймээс энэ стандартад ачааллын хоёр
төрлийн хослолыг авч үзнэ. Тухайлбал: мөс
байх үед үлээсэн салхины жил бүрийн
хамгийн их утгуудын дунджийг бага
магадлалтай (дахин давтагдах хугацаа T)
мөсний утгатай хослуулсан, мөстөлтийн жил
бүрийн хамгийн их утгуудын дунджийг
мөстэй байх үед үлээх бага магадлалтай
(дахин давтагдах хугацаа T) салхины утгатай
хослуулсан. Ачааллын энэ хоёр нөхцөл
байдлын дэлгэрэнгүйг 6.4.7.2-т бичсэн.

Consequently,
two
loading
combinations will be considered in this
standard: Low probability ice (return
period T) associated with the average
of yearly maximum winds during icing
presence, and low probability wind
during icing (return period T) associated
with the average of the yearly maximum
icing. Details about these two loading
cases are given in 6.4.7.2.

Мөс эсвэл салхины бага магадлалтай
(жишиг) утгуудын талаар тусад нь өмнөх
хэсгүүдэд авч үзсэн. Эдгээр утга нь зураг
төсөл зохиох зорилгоор сонгосон дахин
давтагдах хугацаа T-д таарч байх хэрэгтэй.

The low probability (reference) values
of ice or wind has already been dealt
with separately in the previous
paragraphs. These should correspond
to the return period T selected for
design purposes.

Салхины хувьд гэвэл дамжуулагч дээр
мөстөлт байгаа үед гарах салхины өгөгдлийг
зөвхөн тооцож үздэг гэдгийг анхаарах нь
чухал. Ийм төрлийн өгөгдөл ихэвчлэн
байхгүй байх магадлалтай тул жил бүрийн
салхины статистик мэдээллээс логик дүгнэлт

With regard to wind, it is important to
note that wind data to be considered is
when icing is present on conductors.
Such data may not usually be available
and it is generally accepted to deduce it
from the yearly wind statistics.

хийх замаар энэ өгөгдлийг бүрдүүлэхийг
ерөнхийдөө зөвшөөрдөг.
6.4.3 Мөсний ачааллыг тодорхойлох

6.4.3 Determination of ice load

Хур тунадасны ба агаар дахь усны мөстөлт
гэсэн хоёр үндсэн төрлийн хувьд салхитай
хавсарсан мөсний ачааллын хамгийн их
утгыг
тус
тусад
нь
тодорхойлох
шаардлагатай.

The two main types, precipitation and
in-cloud icing, require a separate
determination of the maximum ice load
associated with wind.

Салхи ба мөс хосолсон тохиолдлын өгөгдөл
бараг байхгүй байгаа бол gL = gR болон gH =
0,40 gR байна гэж тооцох боломжтой. Хэрэв
салхи ба мөс хосолсон тохиолдлын өгөгдөл
байгаа бол сонгосон дахин давтагдах
хугацаа T-д таарах, эсвэл жил бүрийн
хамгийн их хурдтай салхины дундаж утгад
таарах хосолсон хувьсагчдын утгуудыг
тооцоолж гаргахын тулд статистикийн
аргуудыг ашиглах боломжтой.

If there is almost no data on combined
wind and ice, it can be assumed that gL
= gR and gH = 0,40 gR. If combined wind
and ice data are available, statistical
methods can be used to estimate
values
for
combined
variables
corresponding to the selected return
period T or to the average of yearly
maximum winds.

6.4.4 Хосолсон нөхцөлийн температурыг
тодорхойлох

6.4.4 Determination of coincident
temperature

Агаар дахь ус мөстөх үзэгдлийн температур
нь –20 °C-ээс –5 °C-ийн хооронд байх
боломжтой тохиолдлуудаас бусад үед бүх
төрлийн мөстөлтийн хувьд салхи ба мөс
хосолсон нөхцөлийн температурыг –5 °C
байна гэж авбал зохино. Дээрх хоёр
тохиолдолд урьдчилан сонгосон утгуудыг
тодорхой өгөгдлийн утгаар (хэрэв ийм
өгөгдөл байгаа бол) солих боломжтой.

The default temperature to be
considered for combined wind and ice
conditions shall be –5 °C for all types of
icing, except for in-cloud icing where
the temperature can be in the range of
–20 to –5 °C. In both above cases, the
default value can be replaced by data,
if available.

6.4.5 Мөстөлттэй нөхцөлд гарах салхины
хурдыг тодорхойлох

6.4.5 Determination of wind speed
associated with icing conditions

6.4.5.4 Агаарын температур хасах хэмтэй
байхад ордог хүйтэн бороо (хур
тунадасны мөстөлт)

6.4.5.4 Freezing rain (precipitation
icing)

Мөстөх үзэгдэлтэй холбоотой салхины
хурдыг тодорхойлохдоо өгөгдлөөс (хэрэв
байгаа бол), эсвэл өгөгдөл огт байхгүй эсвэл
бага байгаа үед дараах таамаглалаас
тооцоолох боломжтой. Өгөгдөл хангалтгүй
байгаа үед доор харуулсны дагуу салхины
жишиг хурдыг бууруулах коэффициент Biаар үржүүлнэ.

Wind velocities associated with icing
episodes can be calculated from data,
if available or, when there is little or no
data, from the following assumptions. In
the latter case, the reference wind
speed is multiplied by a reduction factor
Bi as indicated below:

(22)

(22)

Үүнд Bi = (0,60-аас 0,85 хүртэл). Bi-ын эдгээр
утга нь дамжуулагч дээр мөстөлт удаан
тогтох үеийн салхины жишиг хурд (T = 50, 150
эсвэл 500 жил)-тай таарна гэж таамагласан
болно.

where Bi = (0,60 to 0,85). This range of
Bi is assumed to correspond to the
reference wind speed (T = 50, 150 or
500 years) during icing persistence on
conductors.

(23)

(23)

Үүнд Bi = (0,4-аас 0,5 хүртэл). Bi-ын эдгээр
утга нь дамжуулагч дээр мөстөлт удаан
тогтох үед гарсан салхины хурдны жил
бүрийн хамгийн их утгуудын дундажтай
таарна гэж таамагласан болно.

where Bi = (0,4 to 0,5). This range of Bi
is assumed to correspond to the
average of yearly maximum wind speed
during icing persistence on the
conductors.

Дээрх хоёр томьёонд орсон утгууд нь
мөстөлтийн үеэр гардаг салхины хурдны
ердийн утгуудыг төлөөлж байгаа бөгөөд
мөстөлтийн үеэр салхины хамгийн их хурд
харьцангуй цөөн тохиолддог гэдгийг тооцсон
болно.

The given range of values in the above
formulas represents typical values of
wind speed during icing periods and
takes into account the relative rarity of
maximum wind speed during icing
periods.

Хосолсон тохиолдлын өгөгдөл бэлэн байгаа
бол мөстөлтийн хүлээгдэж буй төрөл бүрд
хамаарах дахин давтагдах хугацаа T-д
таарах утгыг сонгохын тулд салхи эсвэл
мөсний ачаалалд зориулж тодорхойлсон үйл
явцыг ашиглах боломжтой.

When combined data are available, the
process described for wind or ice
loading can be used to select a value
corresponding to a return period T for
each of the expected types of icing.

Салхины хурдны өгөгдөл нь зөвхөн
мөстөлттэй хамааралтай биш байгаа бол
агаарын температур хасах хэмтэй байхад
орсон хур тунадас болон түүний дараа

When wind speed data is not strictly
correlated with icing, one should
determine the associated maximum
wind speed by using the yearly

агаарын температур 0 °C-ээс бага байсан
хугацааны (санал болгодог хамгийн урт
хугацаа бол 72 ц) турш бүртгэгдсэн салхины
хурдны нэг жилийн хамгийн их утгуудыг
ашиглан салхины хурдны холбогдох хамгийн
их утгыг тодорхойлох хэрэгтэй.

maximum wind speed recorded during
freezing precipitation and the following
period whilst the air temperature
remains below 0 °C (suggested
maximum period 72 h).

6.4.5.2 Нойтон цас (хур тунадасны
мөстөлт)

6.4.5.2 Wet snow (precipitation icing)

Тухайн нутгийн цаг уурын нөхцөл болон
туршлагыг үндэслэж, агаарын температур
хасах хэмтэй байхад ордог хүйтэн борооны
хувьд тодорхойлсонтой (6.4.5.1-ийг үзнэ үү)
төстэй байдлаар салхины хурд (VR)-ыг хэр их
бууруулахыг шийдэх боломжтой. Тодорхой
туршлага эсвэл өгөгдөл байхгүй байгаа бол
агаарын температур хасах хэмтэй байхад
ордог
хүйтэн
бороонд
зориулсан
коэффициентуудтай
ижил
бууруулах
коэффициентуудыг ашиглахыг санал болгож
байна.

Based on both local meteorological
conditions
and
experience,
the
reduction in the wind speed (VR) can be
determined in a similar manner to that
described for freezing rain (see
6.4.5.1). In the absence of specific
experience or data, it is suggested to
use the same reduction factors as for
freezing rain.

6.4.5.3 Хуурай цас (хур тунадасны
мөстөлт)

6.4.5.3 Dry snow (precipitation icing)

Хуурай цастай холбоотой тодорхой өгөгдөл
байхгүй байгаа тохиолдолд нойтон цасны
хувьд тодорхойлсон утгуудыг ашиглаж
болно.

In the absence of any specific data for
dry snow, the same values stated for
wet snow may be used.

6.4.5.4 Хатуу хяруу (агаар дахь усны
мөстөлт)

6.4.5.4 Hard rime (in-cloud icing)

Тодорхой байршлуудын хувьд (жишээ нь:
гүвээний орой) дамжуулагч дээр хярууны
мөс хамгийн ихээр тогтож хуримтлагдах
үзэгдэл нь агаар дахь усны мөстөлттэй
холбоотой салхины хурд хамгийн их байсан
үед ихэвчлэн тохиолддог. Гэхдээ бусад
байршилд салхины хурд харьцангуй бага
байх үед ихэвчлэн мөс хамгийн ихээр тогтож
хуримтлагддаг.

In certain areas, hill tops, for example,
the maximum rime ice accretion on the
conductors usually occurs with the
maximum wind speed associated with
in-cloud icing. However, in other areas
the maximum ice accretion usually
occurs under relative low wind speeds.

Шугамын трассын дагуу агаар дахь усны их
хэмжээний мөстөлт гарах магадлалыг
тодорхойлохын тулд цаг уурын ба газрын
гадаргын үндсэн мэдээллийг ашиглах
хэрэгтэй
бөгөөд
холбогдох өгөгдлийг
тооцоонд оруулах хэрэгтэй. Эсвэл агаарын
температур хасах хэмтэй байхад ордог
хүйтэн борооны өгөгдөл утгуудыг ашиглаж
болно.

Basic meteorological and terrain
information should be used to evaluate
the probability of severe in-cloud icing
along the line route, and the
corresponding
data
should
be
introduced
in
the
calculations.
Otherwise, the values given for freezing
rain may be used.

6.4.6 Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчийн
агаарын эсэргүүцлийн коэффициентууд

6.4.6 Drag coefficients of icecovered conductors

Боломжтой бүх тохиолдолд мөсөөр бүрхсэн
дамжуулагчид
хамаарах
агаарын
эсэргүүцлийн коэффициент нь бодитоор
хэмжсэн утгуудад суурилсан байх хэрэгтэй.
Ийм өгөгдөл байхгүй байгаа тохиолдолд
хэрэглэх
агаарын
эсэргүүцлийн
коэффициентыг ба мөсний нягтыг 12-р
хүснэгтэд үзүүлэв. Байршил дээр ажиглалт
хийж олсон найдвартай өгөгдөл байхгүй
байгаа тохиолдолд 12-р хүснэгт дэх мөсний
нягтын дээд утгуудыг ашиглавал зохино.

Wherever possible, drag coefficients
for ice covered conductors should be
based on actual measured values. In
the absence of this data, the effective
drag coefficients and ice densities are
given in Table 12. In the absence of
reliable field observations and data, the
upper values of ice densities in Table
12 shall be used.

12-р хүснэгт – Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициентууд
(Хур тунадас)
Нойтон цас

Агаарын эсэргүүцлийн
үр ашигтай
коэффициент CiH
Мөсний холбогдох нягт 
(кг/м3)

1,0

300-аас 600
хүртэл

(Агаар
дахь ус)
Зөөлөн
хяруу
1,2

(Агаар
дахь ус)
Хатуу
хяруу
1,1

300-аас
600
хүртэл

600-аас
900
хүртэл

(Хур тунадас)
Гөлгөр мөс

1,0

900

Table 12 – Drag coefficients of ice-covered conductors

Effective drag coefficient
CiH
Associated ice density 
(kg/m3)

(Precipitation) (In-cloud)
Wet snow
Soft rime
1,0
1,2

(In-cloud)
Hard rime
1,1

(Precipitation)
Glaze ice
1,0

300 to 600

600 to 900

900

300 to 600

Агаарын
эсэргүүцлийн
үр
ашигтай
коэффициент гэдэг нь мөсний тодорхой
заасан эзлэхүүнтэй тэнцэнэ гэж таамагласан
цилиндрэн хэлбэрийг (14-р зургийг үзнэ үү)
үржүүлэх коэффициент юм. Мөсөөр бүрхсэн
дамжуулагчийн
агаарын
эсэргүүцлийн
коэффициентыг нэмэх үндэслэл болдог хоёр
шалтгаан бий: нэгт, эквивалент диаметрийн
нөлөөнөөс болж, хоёрт, дугуй ба гөлгөр
цилиндртэй харьцуулахад мөсний хэлбэр
өөр байдгаас болж.

The effective drag coefficient is a
multiplying factor on the assumed
cylindrical shape for the specified ice
volume (see Figure 14). There is
evidence to support the increase in the
drag coefficient for ice covered
conductors for two reasons: the first
due to the effect of the equivalent
diameter and the second due to the ice
shape itself as opposed to the round
and smooth cylinder.

ТАЙЛБАР: Дамжуулагчийн эргэн тойронд жигд
зузаантай тогтсон мөс нь нийт диаметр хамгийн
бага байхтай буюу тусгалын талбай хамгийн бага
байхтай тэнцэнэ.

NOTE The uniform thickness of ice around
the conductor corresponds to the minimum
overall diameter, i.e. the most compact
projected area.

T = 50, 150, ба 500 жил гэсэн хугацаануудад
хамаарах мөсөн бүрхүүлүүдэд зориулсан Ciын утгууд бүгд ижил гэж тооцдог.

It is assumed that the value of Ci is the
same for the ice coverings related to T
= 50, 150, and 500 years.

14-р зураг – Тогтсон мөстэй ижил чанарын цилиндрэн хэлбэр

Figure 14 – Equivalent cylindrical shape of ice deposit
6.4.7 Тулгуур дээр ирэх ачааллуудыг
тодорхойлох

6.4.7 Determination of loads on
supports

6.4.7.1 Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчдад
салхины үзүүлэх нэгж үйлчлэл

6.4.7.1 Unit action of the wind on
the ice-covered conductors

6.2.6-д заасныг тооцож тодорхойлбол
шугамд тэгш өнцгөөр тусаж, хэвтээ
чиглэлээр үлээж буй салхины хувьд мөсөөр
бүрхсэн дамжуулагчдад үзүүлэх нэгж
үйлчлэл (a)-ийн утгыг дараах томьёогоор
олно:

With
reference
to
6.2.6,
the
characteristic value (a) of the unit wind
action on ice covered conductors with
the wind blowing horizontally and
perpendicular to the line is given by the
formula:

эдгээр утгаас алийг сонгох нь ачааллын
нөхцөлөөс хамаарна. Түүнчлэн Ci нь зохих
CiL утгатай тэнцүү байна (С хавсралт дахь
С.4-р хүснэгтийг үзнэ үү);

dependent on the loading condition,
and with appropriate Ci = CiL (see Table
C.4 in Annex C);

Gc нь дамжуулагчдын нийлмэл салхины
коэффициент
(үүнийг
6.2.10.1-т
тодорхойлсон);

Gc is the combined wind factor of
conductors as defined in 6.2.10.1;

GL нь алслалтын коэффициент (үүнийг
6.2.10.1-т тодорхойлсон);

GL is the span factor as defined in
6.2.10.1;

 нь нягтыг залруулах коэффициент (үүнийг

 is the density correction factor given

6.2.9-т олгосон).

in 6.2.9.

6.4.7.2 Тулгуур дээр ирэх ачааллууд

6.4.7.2 Loads on supports

Салхи ба мөс хосолсон ачааллын хоёр
нөхцөлийг (тэдгээртэй нэгэн зэрэг үйлчлэх
босоо ачааллыг хамт оруулж) тооцож үзэх
хэрэгтэй.

Two combined wind and ice loading
conditions should be considered with
their coincident vertical loading.

Салхины алслалт L бүхий шугамын
дамжуулагчдад
өнцгөөр үлээж буй
салхины нөлөөнөөс болж тулгуур дээр ирэх
Ac (Н-оор илэрхийлсэн) ачааллыг (13)-р
томьёоны q0-ыг ашиглан дараах томьёогоор
илэрхийлнэ.

The load (Ac) in N due to the effect of
the wind upon a wind span L, applied at
the support and blowing at an angle 
with the conductors, is given by the
following expression, using q0 of
Formula (13).

1-Р ТАЙЛБАР: Тулгуурын салхины алслалт L нь
залгаа хоёр алслалтын уртын нийлбэрийн
хагастай тэнцүү.

NOTE 1 The wind span L of a support is
equal to half the sum of the length of
adjacent spans.

Ac = q0 Ci Gc GL D L sin2

Ac = q0 Ci Gc GL D L sin2

Ачааллын зөвлөж буй хоёр нөхцөлийн хувьд
мөсөөр бүрхсэн дамжуулагч дээр ирэх
салхины хүчийг дараах томьёогоор олбол
зохино:

For the two recommended loading
conditions, the wind force on icecovered conductors shall be:




C1-р нөхцөл (мөсний ачааллын хамгийн
их утгыг мөс удаан тогтох үед гарсан
салхины хурдны жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундажтай хослуулсан нөхцөл):
Ac1=q0H CiH Gc GL DL L sin2



Ac1=q0H CiH Gc GL DL L sin2

(25)

Үүний DL = (d2 4gL/9,82)0,5
C2-р нөхцөл (мөс удаан тогтох үед гарсан
салхины хурдны хамгийн их утгыг мөсний
ачааллын жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундажтай хослуулсан нөхцөл):

Condition C1 (highest value of ice
load to be combined with average of
yearly maximum wind speed during
ice persistence):

(25)

With DL = (d2 4gL/9,82)0,5


Condition C2 (highest value of wind
speed during ice persistence to be
combined with average of yearly
maximum ice load):

Ac2=q0L CiH Gc GL DH L sin2(26)

Ac2=q0L CiH Gc GL DH L sin2(26)

Үүний DН = (d2 4gН/9,82)0,5

With DН = (d2 4gН/9,82)0,5

2-Р ТАЙЛБАР: C хавсралт дахь C.4-р хүснэгтэд С3
нэртэй гуравдугаар хослолыг дурдсан байгаа
боловч дээрх хоёр нөхцөл ерөнхийдөө хамгийн
критик нөхцөл болох нь тогтоогдсон. Хэрэв
гуравдугаар нөхцөлийг ашиглах шаардлага
гарвал С хавсралтад тусгасан мэдээллийг
ашиглаж болно.

NOTE 2 In Annex C, Table C.4, there is a
third combination called C3 that is
mentioned but the above two conditions
were found, in general, to be most critical.
Should the 3rd condition be required, the
information contained in Annex C may be
used.

Дээрх томьёонуудад байгаа DL, DH нь тооцож
үзэж буй мөсний төрлүүдэд тохирох ижил
чанарын цилиндрэн хэлбэрийн диаметр (м)
юм.

In the above formulas, DL, DH are
diameters (m) of the equivalent
cylindrical shapes for the types of ice
being considered.

Үүнд:

where

gL ба gH нь тохиолдох бага ба өндөр
магадлалд таарах мөсний ачаалал
(Н/м);

gL and gH is the ice load (N/m)
corresponding respectively to
low and high probabilities of
occurrence;





нь тооцож үзэж буй мөсний төрлийн
хамгийн их нягт (кг/м3);



is the highest density for type of
ice being considered (kg/m3);

нь салхины чиглэл ба дамжуулагч
хоорондын өнцөг.



is the angle between wind
direction and the conductor.

Доод талын дамжуулагчийн босоо ачаалал
тулгуурт ирэхэд тулгуурын эд ангиуд критик
байдалд орох тохиолдолд аэродинамикийн
өргөх хүч байгаагаас болж босоо ачаалал
буурах нөлөөг тооцож үзэх хэрэгтэй. Уртын
нэг нэгжид ногдох өргөх хүч нь мөсөөр
бүрхсэн дамжуулагчийн уртын нэг нэгжид
ногдох агаарын эсэргүүцлийн хүчний 50 %иас хэтрэхгүй байхаар авахыг санал болгож
байна.
6.5 Угсралтын ба засвар, үйлчилгээний
ажилтай холбоотой ачааллууд (аюулгүй
байдлын ачааллууд)

Where support members are critical for
lower conductor vertical loads at the
supports, the effect of reduced vertical
loads due to the presence of
aerodynamic lift forces should be
considered. It is suggested that the lift
force per unit length is not likely to
exceed 50 % of the drag force per unit
length of ice covered conductors.
6.5 Loads for construction and
maintenance (safety loads)

6.5.1 Ерөнхий зүйл

6.5.1 General

Шугамын бүрэлдэхүүн хэсэгт эвдрэл гарвал
бэртэх эсвэл амь насаа алдахад хүргэх
хамгийн их магадлалтай үе бол угсралтын ба
засвар, үйлчилгээний ажлын үе юм.
Шаардлагагүй ба тур зуурын ачааллыг бий
болгохгүйн тулд (ялангуяа мөстөлт үүсдэггүй
газар нутгийн хувьд) эдгээр ажлыг эрх зүйн
зохицуулалтаар зохицуулж өгөх хэрэгтэй. Эс
тэгвэл бүх тулгуурыг өндөр зардлаар
хүчитгэх шаардлагатай болно.

Construction
and
maintenance
operations are the occasions when
failure of a line component is most likely
to cause injury or loss of life. These
operations should be regulated to
eliminate unnecessary and temporary
loads which would otherwise demand
expensive reinforcing of all supports,
especially in ice-free areas.

Олон нийтийн аюулгүй байдалтай холбоотой
аюулгүй
ажиллагааны
наад
захын
шаардлага, дүрмийг үндэсний эрх зүйн
зохицуулалт ба/эсвэл дүрэм, журамд голдуу
тусгасан байдаг.

National regulations and/or codes of
practice generally provide minimum
safety rules and requirements with
respect to public safety.

Үүнээс гадна, доор зөвлөж болгосны дагуу
угсралтын ба засвар, үйлчилгээний ажлын
үед гарах ачааллын нөхцөл байдлуудыг энэ
стандартад тогтоох болно. Эдгээр ачаалал
дор нийт системд үйлчлэх механик хүчдэл нь
гэмтэх хязгаараас хэтэрч болохгүй бөгөөд
тулгууруудын бат бэх чанарыг туршилтаар
(IEC 60652-ыг үзнэ үү) эсвэл тооцооны
найдвартай аргуудаар шалгавал зохино.

In
addition,
construction
and
maintenance loading cases will be
established in this standard as
recommended hereafter. The system
stress under these loadings shall not
exceed the damage limit, and the
strength of the supports shall be
verified either by testing (see IEC
60652) or by reliable calculation
methods.

6.5.2 Тулгууруудыг босгох
6.5.2 Erection of supports
Өргөх бүх цэгүүд ба бүх бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн бат бэх чанарыг 2,0-тэй тэнцэх
ачааллын коэффициент -ыг ашиглан
шалгавал зохино. Санал болгож буй босгох
аргыг хэрэглэснээс үүсэх статик ачаалалд
коэффициентыг ашиглана. Тус ажлыг
няхуур хянаж хийх тохиолдолд энэ
коэффициентыг 1,5 болгож бууруулах
боломжтой. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат
бэхийн коэффициентын хувьд 18-аас 21-р
хүснэгтэд
заасан
утгуудаас
тухайн

The strength of all lifting points and of
all components shall be verified using a
load factor  of 2,0 to be applied to the
static loads produced by the proposed
erection method. This factor can be
reduced to 1,5 if the operations are
carefully controlled. As regard the
strength factor of components, the
respective values in Tables 18 to 21

бүрэлдэхүүн хэсгийн гэмтэх хязгаарт таарах
утгыг хэрэглэвэл зохино.

corresponding to damage limits of
components shall apply.

6.5.3 Дэлгэж өлгөх ба унжилтыг
тааруулах угсралтын ажил

6.5.3 Construction stringing and
sagging

6.5.3.1 Дамжуулагчийг сунгах хүч

6.5.3.1 Conductor tensions

Сунгах хүчийг тооцоолохдоо дэлгэж өлгөх ба
унжилтыг тааруулах ажлыг хийж болох
хамгийн
бага
температурт
байхаар
тооцоолбол зохино. Бүтээц дээр ирэх
ачааллыг тооцоолохдоо дамжуулагчийг
сунгах хүч нь хөдөлгөж буй дамжуулагчийн
хувьд унжсан үеийн сунгах хүчийг 2-оор
үржүүлсэнтэй тэнцүү байх, байрлуулсан
(хөдөлгөөнгүй) дамжуулагчийн хувьд 1,5-аар
үржүүлсэнтэй тэнцүү байх нь зохимжтой гэж
зөвлөдөг.

The tensions shall be calculated at the
minimum temperature allowed for
stringing and sagging operations. It is
recommended that in the calculation of
loads on the structures, conductor
tensions of at least twice the sagging
tensions be used for conductors being
moved and 1,5 times for all conductors
in place.

6.5.3.2 Босоо ачаалал

6.5.3.2 Vertical loads

Тулгуур дээр ирэх нэмэлт ачааллыг
тооцоолохдоо дамжуулагчийг сунгах хүч
6.5.3.1-т заасантай тэнцүү байх үед
дамжуулагч ба босоо тэнхлэг хоорондын
өнцөгт
суурилж
тооцоолбол
зохино.
Дамжуулагчийг
бэхлэх
цэг
эсвэл
дамжуулагчийг дэлгэж өлгөх цэгт (хэрэв
бэхлэх цэгээс өөр бол) ачаалал ирнэ гэж
тооцвол зохих бөгөөд дамжуулагчийг дэлгэж
өлгөх бүх боломжит дарааллыг, түүнчлэн
дамжуулагчийг
дэлгэж
өлгөх
нэгэн
дарааллыг төлөөлж буй хэд хэдэн тулгуурын
цэгт ачаалалтай ба ачаалалгүй байх бүх
хувилбарыг тооцож үзсэн байвал зохино.

The extra load applied to the supports
shall be calculated from the vertical exit
angles of the conductor, with the
conductor tensions given in 6.5.3.1.
The loading shall be applied to the
conductor attachment points or
conductor stringing points (if different),
and shall consider all possible
conductor stringing sequences in any
combination of load and no load at the
several support points that represent
the conductor stringing sequence.

6.5.3.3 Transverse loads
6.5.3.3 Хөндлөн ачаалал
Эргэлтийн анкер тулгуур нь 6.5.3.1-т заасан
дамжуулагчийг сунгах хүчний үйлчлэлээр
үүсэх
хөндлөн
ачааллыг
тэсвэрлэх
чадвартай байвал зохино.

Angle supports shall be capable of
resisting the transverse loads produced
by the conductor tensions given in
6.5.3.1.

Угсралтын ба засвар, үйлчилгээний ажлын
үеэр бага зэргийн салхи гарах боломжтой
боловч энэ тооцооны хувьд салхины нөлөөг
тооцохгүй.

Although light winds can occur during
construction and maintenance, their
effect
is
neglected
for
these
calculations.

6.5.3.4 Төгсгөлийн түр зуурын тулгуур
дээр ирэх тууш (ба босоо) ачаалал

6.5.3.4 Longitudinal (and vertical)
loads on temporary dead-end
supports

a) Тууш ачаалал

a) Longitudinal loads

Дэлгэж өлгөх ба унжилтыг тааруулах үед
төгсгөлийн болгож ашиглах тулгуур нь
6.5.3.1-т заасан унжсан үеийн сунгах
хүчний үр дүнд үүсэх тууш ачааллыг
(дамжуулагчийг дэлгэж өлгөх тухайн
дарааллыг төлөөлж буй хэд хэдэн
тулгуурын цэгт ачаалалтай ба ачаалалгүй
байх бүх хувилбарын хувьд) тэсвэрлэх
чадвартай байвал зохино.
b) Босоо ачаалал

Supports used as dead-ends during
stringing and sagging shall be
capable of resisting longitudinal
loads resulting from the sagging
tensions given in 6.5.3.1 in any
combination of load and no load at
the several support points that
represent the conductor stringing
sequences.
b) Vertical loads

Шаардагдаж буй тууш бат бэх чанарыг
бүрдүүлэхийн тулд эдгээр тулгуурыг түр
зуурын татлагаар бэхжүүлсэн бол энэхүү
татлага нь бэхлэх цэг дээр ирэх босоо
ачааллыг нэмэх бөгөөд тулгуурын хөшүүн
хэсэгт
бэхлэх
тохиолдолд
түүнийг
хангалттай хэмжээний механик хүчдэлд
урьдчилан өртүүлбэл зохино. Тиймээс
татуурга дахь сунгах хүчийг шалгах болон
бэхлэх цэгт ирэх босоо ачааллыг тооцож
оруулах шаардлагатай болно.

If such supports are reinforced by
temporary guys to obtain the
required longitudinal strength, these
guys will increase the vertical loads
at the attachment points and shall be
adequately pre-stressed if attached
to a rigid support. It will therefore be
necessary to check the tension in the
guys and take account of the vertical
loads applied to the attachment
points.

ТАЙЛБАР: Сараалжин хөндлөвч болон татлага
хоёрыг ачаалалд оруулахад хэрхэн хэв гажих нь
ялгаатай байдаг тул татлагыг механик хүчдэлд
урьдчилан өртүүлэх шаардлагатай.

NOTE Pre-stressing of guys is required
because of differences in deformation of
guys versus lattice crossarm when both are
subjected to load.

6.5.3.5 Дүүжин өнхрүүлэх блоктой
тулгуур дээр ирэх тууш ачаалал

6.5.3.5 Longitudinal loads on
suspension supports

Дэлгэж өлгөхөд ашигладаг өнхрүүлэх блокт
дамжуулагч байгаа хугацаанд тулгуур дээр
тууш ачаалал ирнэ гэж тооцвол зохино. Энэ
ачаалал нь фазын дамжуулагчийн уртын нэг
нэгжид ногдох жин w (Н/м)-г залгаа хоёр
алслалтын хамгийн доод цэгийн өндрийн
ялгаа (м)-д үржүүлсэн утгатай тэнцүү байна.
Н-оор илэрхийлсэн энэ ачаалал нь өчүүхэн
байх бөгөөд ер бусын алслалтаас бусад
алслалтын хувьд 6.6.3-т заасны дагуу гаргаж
авсан хязгаарлах ачааллаас нэлээд бага
байна. Ер бусын алслалтын хувьд үүнийг
хоёрт үржүүлсэнтэй тэнцэх ачааллыг тухайн
тулгуур тэсвэрлэж чадна гэдгийг шалгаж
тогтоовол зохино.

While the conductor is in the stringing
sheaves, a longitudinal load shall be
applied to the supports. This load is
equal in value to the unit weight of the
phase conductor, w (N/m), multiplied by
the difference in elevation of the low
points of adjacent spans (m). This load
(in N) will be negligible and much less
than the containment loads derived in
6.6.3 except for unusual spans, where
it shall be verified that the support can
resist at least twice this load.

Дамжуулагчийн үзүүрийг бэхлэх зэрэг ажлын
үед дамжуулагчийг өлгөсөн бүх цэгт ачаалал
ирэх бөгөөд эдгээр ачааллыг тооцож
оруулбал зохино.

In operations such as conductor tiedowns, loads are applied at all
conductor points and shall be taken into
account.

6.5.4 Засвар, үйлчилгээний ажлын
ачаалал

6.5.4 Maintenance loads

Дамжуулагчийг өргөж буй бүх цэг нь унжсан
үеийн
сунгах
хүчин
дор
нүцгэн
дамжуулагчийн үзүүлэх босоо ачааллыг
хоёрт үржүүлсэнтэй тэнцэх ачааллыг
хамгийн багадаа тэсвэрлэх чадвартай
байвал зохино.

All conductor support points shall be
able to resist at least twice the bare
conductor vertical loads at sagging
tensions.

Засвар,
үйлчилгээний
ажилд,
эсвэл
хүчдэлтэй шугам дээр хийх ажилд зориулж
ашигладаг,
дамжуулагчийг
бэхэлдэг
цэгүүдтэй ойр байрлах өргөж буй эсвэл
татаж буй түр зуурын цэгүүд нь унжсан үеийн
сунгах хүчин дор нүцгэн дамжуулагчийн
үзүүлэх ачааллыг хоёрт үржүүлсэнтэй
тэнцэх ачааллыг хамгийн багадаа тэсвэрлэх
чадвартай байвал мөн зохино.

Temporary lift or tension points, close
to the normal attachment points of
conductors and used for maintenance
or live line operations, shall also be able
to resist at least twice the bare
conductor loads at sagging tensions.

Тухайн ажлыг няхуур хянаж хийх тохиолдолд
дээрх ачаалалд 2 биш 1,5 гэсэн
коэффициентыг ашиглах боломжтой.

A factor of 1,5 instead of 2 for the above
loads can be used if the operations are
carefully controlled.

Засвар, үйлчилгээг хариуцдаг ажилчид нь
тулгуурт хэт их механик хүчдэл үзүүлэхгүй
байх байдлаар өргөх ажлын зохион
байгуулалтыг тодорхойлж өгвөл зохино.

Those responsible for maintenance
shall specify lifting arrangements which
will not overstress the support.

Тулгуур дээр ажиллах ажилчнаас үүсэх
нэмэлт ачаалал авах бүтээцийн бүх эд
ангиуд нь тэдгээрийн голын цэгт босоо
чиглэлд үзүүлэх 1500 Н ачааллыг тооцооны
дагуу даах чадвартай байвал зохих бөгөөд
энэ ачааллыг засвар, үйлчилгээний үед
гардаг төрөл бүрийн механик хүчдэлтэй
уламжлалт аргаар хослуулна. Энэ тооцоог
хийхдээ засвар, үйлчилгээний ажлыг хийхийг
зөвшөөрдөг хамгийн бага температуртай
байгаа тогтуун агаарт ихэвчлэн суурилж
хийдэг.

All structural members that may be
required to support a lineman shall, by
calculation, be able to support a 1 500
N load, applied vertically at their
midpoint, conventionally combined with
the
stresses
present
during
maintenance. These are usually based
on still air at the minimum temperature
assumed for maintenance operations.

6.6 Эвдрэлийг хязгаарлахад зориулсан
ачааллууд (тогтвортой байдлын
шаардлага)

6.6 Loads for failure containment
(security requirements)

6.6.1 Ерөнхий зүйл

6.6.1 General

Тогтвортой байдлын арга хэмжээний зорилго
нь
эвдрэлүүд
(ар
араасаа
цувран)
хяналтгүйгээр тархах магадлалыг хамгийн
бага хэмжээнд хүргэх явдал юм. Тэгэхгүй бол
анхны эвдрэлийн хэмжээнээс үл хамааран
анхны эвдрэл гарсан секцээс халин олон
эвдрэл цувран гарч болзошгүй.

The objective of security measures is to
minimize the probability of uncontrolled
propagation of failures (cascades)
which might otherwise extend well
beyond the failed section, whatever the
extent of the initial failure.

Доор дэлгэрэнгүй тусгасан тогтвортой
байдлын арга хэмжээнүүд нь тогтвортой
байдлын наад захын шаардлагуудыг хангаж
байгаа бөгөөд илүү өндөр түвшний
тогтвортой
байдлыг
бүрдүүлэх
шаардлагатай
үед
ашиглаж
болох

The security measures detailed below
provide
for
minimum
security
requirements and a list of options which
may be used whenever higher security
is justified.

сонголтуудын жагсаалтыг мөн багтаасан
болно.
6.6.3-т зааж өгсөн ачааллууд нь уламжлалт
сараалжин бүтээцийн хувьд эвдрэлүүд
цувран гарах магадлалыг хамгийн бага
хэмжээнд хүргэх арга болж өгдөг. Эдгээр
шаардлагыг уламжлалт сараалжин бүтээц
ашиглалтын туршлагаас гаргаж авсан
боловч өөр төрлийн бүтээцэд ч мөн
хамаарна. Өөр төрлийн бүтээц, эсвэл өөр
материалаар хийсэн уламжлалт бүтээц
ашиглалтын туршлагад суурилж дээрх
шаардлагын оронд хэрэглэх өөр эсвэл
нэмэлт арга хэмжээг авах боломжтой.

The loads prescribed in 6.6.3 provide
conventional lattice structures with the
means of minimizing the probability of
cascade failures. These requirements
are derived from experience on
conventional lattice structures, but
should also be applicable to other types
of structures. Service experience using
different types of structures or materials
could dictate or require different or
additional precautions that can be
substituted to the above requirements.

Эдгээр ачаалал дор нийт системд үйлчлэх
механик хүчдэл нь 7.3.1-т тусгасан
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн эвдрэх хязгаараас
хэтэрч болохгүй.

The system stress under these loads
shall not exceed the failure limit of its
components described in 7.3.1.

6.6.2 Тогтвортой байдлын шаардлага

6.6.2 Security requirements

Тусгаарлах тусгай хэрэгсэл ашигласнаас
бусад
тохиолдолд
6.6.3-т
заасан
ачааллуудыг ихэнх дамжуулах шугамд
хамаарах наад захын шаардлага мөн гэж
тооцвол зохино.

Unless special limiting devices are
used, the loadings specified in 6.6.3
shall be considered as minimum
requirements applicable for most
transmission lines.

Тогтвортой байдлыг нэмэх үндэслэлтэй
эсвэл шаардлагатай байгаа тохиолдолд
(жишээ нь: чухал шугам, гол гатлах хэсэг,
эсвэл их хэмжээний мөсний ачаалалд өртдөг
шугамын хувьд) өнгөрсөн туршлага болон
тухайн
байршлын
нөхцөл
байдалд
тохируулан нэмэлт арга хэмжээ авах эсвэл
нэмэлт ачааллыг ашиглах боломжтой. Ийм
арга хэмжээнүүдийн жагсаалтыг 6.6.3.3-т
үзүүллээ.

In cases where increased security is
justified or required (for example on
important lines, river crossings or lines
subjected to significant ice loads),
additional measures or loadings can be
used according to local practice and
past experience. A list of such
measures appears in 6.6.3.3.

Шугамын тодорхой урт хэсэг нь ачааллын
хязгаартаа нэлээд дөхсөн эсвэл түүнээс
хэтэрсэн ачаалалд орсон үед тэр хэсэгт

It is noted that the security
requirements described in the following
clauses may not be effective in

эвдрэл гарвал дараах дэд хэсэгт тодорхойлж
өгсөн тогтвортой байдлын шаардлага нь
цуварсан
эвдрэлүүдээс
урьдчилан
сэргийлэхгүй байж болно гэдгийг анхаарна
уу. Ийм тохиолдолд цувран эвдрэхээс
сэргийлсэн металл тулгуурууд байгаа ч гэсэн
энэ хэсэгт байршиж буй олон тооны металл
тулгуур эвдэрч болно.
6.6.3 Тогтвортой байдалтай хамаатай
ачааллууд – Мушгих, тууш ачаалал болон
тогтвортой байдлын нэмэлт арга хэмжээ

preventing cascading failures when a
failure occurs in a long stretch of the
line already loaded near to, or above,
its limit. In such cases, a large number
of towers located in this area may fail
despite the presence of anti-cascading
towers.

6.6.3 Security related loads –
Torsional, longitudinal and
additional security measures

6.6.3.1 Мушгих ачаалал
6.6.3.1 Torsional load
Залгаа алслалтын фазын дамжуулагч эсвэл
аянга хамгаалалтын утасны сунгах хүч
бүхэлдээ суллагдсанаас болж тус фазын
дамжуулагч эсвэл аянга хамгаалалтын утсыг
бэхэлсэн цэг дээр ирэх үлдэгдэл статик
ачаалал (RSL)-ын холбогдох утгыг (хэрэв
байгаа бол) хэрэглэвэл зохино. Энэ RSL-ыг
тооцоолохдоо салхины эсвэл мөсний
ачаалалгүй, унжсан үеийн температуруудад
тооцож үзвэл зохино.

At any one ground wire or phase
conductor attachment point the
relevant, if any, residual static load
(RSL) resulting from the release of the
tension of a whole phase conductor or
of a ground wire in an adjacent span
shall be applied. This RSL shall be
considered at sagging temperatures
without any wind or ice loads.

Дүүжин тусгаарлагчтай бүтээцийн хувьд RSLыг тооцоолохдоо дундаж урттай алслалт
дээр унжсан үеийн сунгах хүчтэй байна гэж
тооцвол
зохино.
Ингэхдээ
хэлхмэл
тусгаарлагч савласнаас болж ачаалал
сулрах; бүтээц, суурь, залгасан холболттой
хөндлөвч
(траверс)
эсвэл
тулгуур
хазайснаас эсвэл эргэснээс болж ачаалал
сулрах; энэ ачаалалд нөлөөлж болох бусад
фазын дамжуулагч эсвэл утасны нөлөөнөөс
болж ачаалал сулрах зэргийг тооцож үзнэ.

The RSL for suspension structures shall
be calculated for average spans and at
sagging tensions, allowance being
made for the relaxation of the load
resulting from any swing of the insulator
strings assemblies, deflection or
rotation of the structure, foundations,
articulated crossarms or articulated
supports, and the interaction with other
phases conductors or wires that may
influence this load.

Тусгай хэрэгслээр (жишээлбэл гулсдаг
хавчаараар) RSL-ын утгыг хязгаарлаж болох
бөгөөд энэ тохиолдолд тогтвортой байдлын
наад захын шаардлагыг зохих байдлаар
тохируулж өөрчлөх хэрэгтэй.

The value of the RSL may be limited by
special devices (slipping clamps, for
example), in which case the minimum
security requirements should be
adjusted accordingly.

Унжсан үеийн сунгах хүчин дор нэгэн зэрэг
үйлчлэх нүцгэн дамжуулагчийн ачааллыг
бусад бүх бэхлэх цэгт ирнэ гэж тооцвол
зохино.

Coincident bare conductor loads at
sagging tensions shall be applied at all
other attachment points.

6.6.3.2 Тууш ачаалал

6.6.3.2 Longitudinal loads

Тууш ачааллууд нь бэхлэх бүх цэгт нэгэн
зэрэг ирнэ гэж тооцвол зохино. Бүх алслалт
дахь нүцгэн дамжуулагчдын сунгах хүчнүүд
нь тулгуураас нэг чиглэлд үйлчилж, харин
нөгөө чиглэлд нь бүх алслалт дахь
дамжуулагчдын жин (w)-тэй тэнцэх зохиомол
хэт ачаалал үйлчлэх тохиолдолд бий болох
тэнцвэргүй ачааллуудтай эдгээр ачаалал нь
тэнцүү байвал зохино. Дундаж алслалтыг
тооцож үзэхдээ унжсан үеийн сунгах хүчин
дор байгаа нүцгэн дамжуулагчтай байна гэж
үзвэл зохих бөгөөд 6.6.3.1-т дурдсан
ачаалал
сулрах
нөлөөнүүд
дотроос
холбогдох аливаа нөлөөг тооцож үзвэл
зохино. 15-р зургийг үзнэ үү.

Longitudinal loads shall be applied
simultaneously at all attachment points.
They shall be equal to the unbalanced
loads produced by the tension of bare
conductors in all spans in one direction
from the structure and with a fictitious
overload equal to the weight, w, of the
conductors in all spans in the other
direction. Average spans shall be
considered with the bare conductors at
sagging tension, and any appropriate
relaxation effects, as mentioned in
6.6.3.1, shall be considered. See
Figure 15.

Үүний оронд хэрэглэх боломжтой арга гэвэл
бэхлэх цэг тус бүрд ирэх унжсан үеийн сунгах
хүчний 50 орчим хувийг тооцож үзэх явдал
юм.

An alternative proposal would be to
consider about 50 % of the sagging
tension at each attachment point.

15-р зураг – Дамжуулагчийн симуляц хийсэн тууш ачаалал (нэг хэлхээтэй
тулгуурын тохиолдол)

Figure 15 – Simulated longitudinal conductor load (case of a single circuit support)
6.6.3.3 Тогтвортой байдлын нэмэлт арга
хэмжээ

6.6.3.3 Additional security measures

13-р хүснэгтэд жагсаасан зарим шаардлагыг
авч хэрэглэснээр зураг төсөл зохиогч нь
шугамын тогтвортой байдлын түвшинг
дээшлүүлэх боломжтой.

The designer can increase the line
security by adopting some of the
requirements listed in Table 13.

13-р хүснэгт – Тогтвортой байдлын нэмэлт арга хэмжээ
Тогтвортой байдлын нэмэлт арга
хэмжээний тодорхойлолт
Аливаа нэг цэг дээрх RSL-ыг 1,5-аас 1,8
дахин нэмэх

Тайлбар
Энэ арга хэмжээ нь илүү өндөр түвшний
тогтвортой байдалтай байх үндэслэл
бүхий шугамд хамаарна. Энэ шаардлага
нь дамжуулагч тасарснаас болж үүсэх
динамик ачааллыг дүүжин
тусгаарлагчтай тулгуур тэсвэрлэх
магадлалыг нэмнэ
Энэ сонголт нь хоёр эсвэл олон
хэлхээтэй шугамд хамаатай байж болно

Үлдэгдэл статик ачаалал (RSL) ирдэг
хэсэгт мушгих/нугалах ачааллын
цэгүүдийн тоог хоёр фазын дамжуулагч
эсвэл хоёр аянга хамгаалалтын утастай
болгож нэмэх
3 жилийн дахин давтагдах хугацаатай
Цаг уурын хүнд (мөстөлтийн) нөхцөлд
таарах салхины эсвэл мөсний ачааллыг өртөх эргэлтийн анкер тулгуурт эсвэл
энэ ачааллын тохиолдолтой хамт
шугамд хэрэглэхийг зөвлөнө.
ашиглах замаар өдөр тутмын ачааллаас
илүү их сунгах хүчинд зориулж RSL-ыг
тооцоолох

Цувран эвдрэхээс сэргийлэх
зориулалтаар тодорхой интервалд
(ихэвчлэн арав дахь тулгуур бүрд)
металл тулгуурыг байрлуулах. Эдгээр
тулгуурын зураг төслийг зохиохдоо мөс
ба/эсвэл салхины хязгаарын ачаалалд
байгаа нөхцөлд нэг талын бүх
дамжуулагч тасарсан үед эвдрэхгүй
байхаар тооцвол зохино

Мөстөлт үүсдэг нутаг дэвсгэрт байрлах
чухал шугамын хувьд энэ арга хэмжээг
авах эсэхийг бодож үзнэ.

Table 13 – Additional security measures
Description of additional security
Comment
measures
Increase the RSL by a factor of 1,5 to 1,8 at Lines where higher security is justified.
This requirement will increase the
any one point
probability of a suspension support to
resist the dynamic load due to a broken
conductor
Increase the number of torsional/flexural
This option may apply to double or multiload points to either two phases or two
circuit lines
ground wires where the residual static load
(RSL) is applied
Calculate the RSL for tensions higher than Advisable for angle supports or lines
subjected to severe climatic (icing)
the every day load by using wind or ice
load corresponding to a 3 year return
conditions
period in conjunction with this loading case
Insertion of anti-cascading support at
To be considered for important lines in
intervals, typically every tenth support.
icing areas
These supports shall be designed for all
broken conductors subjected to limit ice
and/or wind loads

7 Бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэх чанар ба
хязгаарын төлөв байдлууд

7 Strength of components and limit
states

7.1 Ерөнхий зүйл

7.1 General

Энэ
зүйлийн
зорилго
нь
шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх чанарын
хязгаарын
төлөв
байдлуудыг
болон

The purpose of this clause is to define
limit states of line components

тэдгээрийн
статистикийн
нийтлэг
параметрүүдийг тодорхойлох явдал юм.
Улам ихсэх ачаалалд өртөх үед ачааллын
тодорхой
түвшинд
хүрмэгц
шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд буцаж хэвдээ орохгүй
хэв гажилт үүсэж болно, ялангуяа эвдрэл
гарах нөхцөл нь уян төрлийнх бол. Энэ
түвшнийг
гэмтсэн
буюу
ашиглалтын
шаардлага хангах хязгаарын төлөв байдал
гэж нэрлэдэг. Түүнээс цааш ачаалал
нэмэгдвэл эвдрэл гарсан буюу хамгийн дээд
хязгаарын төлөв байдал гэж нэрлэдэг
түвшинд хүрэхэд бүрэлдэхүүн хэсэг эвдэрдэг
(эсвэл тасардаг).
Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн гэмтэх хязгаараас
бага механик хүчдэлд байх нөхцөлд
тэдгээрийг ашиглаж байгаа үед дамжуулах
шугамыг гэмтээгүй гэж үздэг. Хэрэв
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн гэмтэх хязгаараас
хэтэрсэн боловч аль ч бүрэлдэхүүн хэсгийн
эвдрэх хязгаараас хэтрээгүй байгаа бол
шугам нь гэмтсэн төлөв байдалд байна гэж
үздэг. Эцэст нь, хэрэв бүрэлдэхүүн хэсгүүд
нь эвдрэх хязгаартаа хүрсэн бол шугамыг
эвдэрсэн гэж үздэг. График тайлбарыг 16-р
зурагт үзүүлэв.

strengths and their common statistical
parameters.

When subjected to increasing loads,
line components may exhibit a
permanent deformation at some load
level, particularly if the failure mode is
ductile. This level is called the damage
or serviceability limit state. If the load is
further increased, failure (or rupture) of
the component occurs at a level called
the failure or ultimate limit state.

The transmission line is considered
intact when its components are used at
stresses below their damage limit. It is
considered in a damaged state if its
components have exceeded their
damage limit, but without exceeded any
of the component’s failure limit. Finally
the line is considered to have failed if its
components have reached their failure
limit. The graphical interpretation is
shown on Figure 16.

16-р зураг – Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хязгаарын төлөв байдлуудын
схем

Figure 16 – Diagram of limit states of line components
7.2 Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх
чанарыг тооцоолох ерөнхий томьёонууд

7.2 General formulas for the
strength of components

7.2.1 Ерөнхий зүйл

7.2.1 General

(5) ба (6)-р томьёог тооцож тодорхойлбол:

With reference to Formulas (5) and (6):

(QT-ийн нөлөө) N S Q C  Rc

(effects of QT) N S Q C  Rc

Зураг төсөл зохиох явцад бүрэлдэхүүн хэсэг
бүр нь найдвартай байдал, тогтвортой
байдал болон аюулгүй байдлын нөхцөлд
таарсан ачааллын ба бат бэх чанарын
шаардлагуудыг хангасан байвал зохино.
Гэхдээ бодит байдал дээр хоёр багц
(найдвартай байдлын болон аюулгүй
байдлын) томьёо нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
хангасан байх шаардлагатай гэмтлийн бат
бэхийн онцлог утгыг тогтоодог бөгөөд гурав
дахь багц (тогтвортой байдлын) томьёо нь
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хангасан байх
шаардлагатай эвдрэлийн бат бэхийн онцлог
утгыг тогтоодог. Эдгээр томьёоны хувьд
ердийн үед үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
гол нөхцөл нь найдвартай байдлын нөхцөл
байхаар авдаг.

During design, each component shall
satisfy load and strength requirements
for reliability, security and safety
conditions. In practice, two sets of
formulas
(reliability
and
safety)
determine the damage characteristic
strength that components are required
to meet, and a third set of formulas
(security) determines the failure
characteristic strength that components
are required to meet. In these formulas,
the reliability conditions are normally
expected to be the governing condition
for the main components.

7.2.2 Бат бэхийн коэффициент  N-ын
утгууд

7.2.2 Values of strength factor N

Цаг агаарын аливаа үзэгдэл нэг удаа
тохиолдох хугацааны дундуур N тооны
бүрэлдэхүүн хэсэг бүгдээрээ нэгэн ижил
хязгаарын ачаалал QT-д өртсөн тохиолдолд
бие даасан бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн бат
бэхийн
онцлог
утгыг
бат
бэхийн
коэффициент
N-ээр
бууруулбал
(үржүүлбэл) зохино. Энэ коэффициент нь Nээс болон бат бэх чанар R-ын тархалтын
функцийн тодорхойломжоос (вариац vR-ын
төрөл болон коэффициентоос) шалтгаална.

Whenever a number N of components
are expected to be subjected to the
same limit load QT during a single
occurrence of a climatic event, the
characteristic strength of individual
components
shall
be
de-rated
(multiplied) by a strength factor N. This
factor depends on N and on
characteristics of the distribution
function (type and coefficient of
variation vR) of strength R.

Тодорхой туршлага байхгүй байгаа бол цаг
агаарын аливаа үзэгдэл нэг удаа тохиолдох
хугацааны дундуур хамгийн их ачааллын
хүчинд өртөх тулгуурын тоо N-ыг 14-р
хүснэгтээс гаргаж авах боломжтой.

In the absence of specific experience,
the number N of supports subjected to
the maximum load intensity during a
single occurrence of climatic events
can be derived from Table 14.

14-р хүснэгт – Цаг агаарын аливаа үзэгдэл нэг удаа тохиолдох хугацааны
дундуур хамгийн их ачааллын хүчинд өртөх тулгуурын тоо
Ачаалал
Хамгийн их хүчтэй салхи
Хамгийн их мөстөлт
Хамгийн их мөстөлт ба
салхи

Хавтгай эсвэл гүвээтэй
газар
1 (1-ээс 5)
10 (5-аас 50)
1 (1-ээс 5)

Уул
1 (1-ээс 2)
2 (1-ээс 10)
1 (1-ээс 5)

ТАЙЛБАР: Дугуй хаалтад байгаа утгууд нь 400 м-ийн алслалтаар тооцвол тухайн газар
голдуу байдаг тулгуурын нийт тоог илэрхийлж байгаа болно.

Table 14 – Number of supports subjected to maximum load intensity during any
single occurrence of a climatic event
Loading
Maximum gust wind
Maximum ice
Maxumim ice and wind

Flat to rolling terrain
1 (1 to 5)
10 (5 to 50)
1 (1 to 5)

Mountains
1 (1 to 2)
2 (1 to 10)
1 (1 to 5)

NOTE Values in brackets represent the typical range of supports based on a span of 400 m.

Тулгуураас өөр бүрэлдэхүүн хэсгийн тоог
ийнхүү сонгосон тулгуурын тооноос шууд
гаргаж авах боломжтой.

The number of components other than
supports can be directly derived from
the number of supports thus selected.

N-ын утгуудыг 15-р хүснэгтэд үзүүлсэн

Values of N are given in Table 15 and
are based on a normal distribution
function. In the same table, the values
within brackets are based on the lognormal distribution function. Values
derived from other distribution functions
can be used if more representative of
the strength of the component being
designed.

бөгөөд хэвийн тархалтын функц дээр
суурилсан тоцсон. Энэ хүснэгтэд байгаа
дугуй хаалт доторх утгууд нь логарифмхэвийн тархалтын функц дээр суурилсан.
Хэрэв зураг төслийг нь зохиож буй
бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэх чанарыг өөр
төрлийн тархалтын функц илүү сайн
төлөөлж байгаа бол энэхүү өөр төрлийн
тархалтын функцээс утгуудыг гаргаж авах
боломжтой.
N ба vR-ын утга өндөр байгаа тохиолдолд (15р хүснэгт дэх сүүдэртэй дэвсгэр дээр налуу
шрифтээр бичсэн утгуудыг үзнэ үү) N-ын
утга нь тархалтын функцийн сонголтоос
хамаарч
ялгаатай
байдаг.
Тиймээс
тархалтын зохих функцийг сонгохдоо
инженерчлэлийн дүгнэлтийг ба бат бэх
чанарын туршилтын үр дүнг ашиглах
хэрэгтэй. 15-р хүснэгт дэх сүүдэртэй
дэвсгэрээс бусад хэсэгт байгаа утгууд нь
хэвийн
тархалтын
муруйгаас
авсан
хангалттай их утгууд юм. Бат бэх чанарын
тархалтын муруйг мэдэж байгаа бол хэвийн
ба логарифм-хэвийн тархалтад зориулсан
тодорхой утгуудыг олгохын тулд ТЦСОУЗ
(CIGRE)-ийн
178
дугаар
Техникийн
Товхимлыг ашиглах боломжтой.

In the case of high values of vR and N
(see the shaded cells with italic figures
in Table 15), the value of N is very
sensitive to the choice of the
distribution function. Thus, engineering
judgement and strength test results
should be used in the selection of the
appropriate distribution function. In
Table 15 the values outside the shaded
area are conservatively taken from the
normal distribution curve. Should the
strength distribution curve be known,
CIGRE Technical Brochure 178 can be
used to provide the specific values for
the
normal
and
log-normal
distributions.

Хялбарчлах үүднээс N болон бат бэх
чанарын COV-ын ихэнх тохиолдлын хувьд
N-ын доод утгыг 0,70-тай тэнцүү гэж тооцох
боломжтой, харин орон зайн хязгаарлагдмал
цар хүрээтэй цаг агаарын үзэгдэлд зориулж
0,95-аас 1,0 хүртэлх утгуудыг ашиглах
боломжтой.

Practically, the lower value of N can be
considered equal to 0,70 for most
cases of N and COV of strength, while
values from 0,95 to 1,0 can be used for
weather events of limited spatial extent.

15-р хүснэгт – Критик ачааллын хүчинд өртсөн бүрэлдэхүүн хэсгийн эсвэл
элементийн тоо N-д хамаарах бат бэхийн коэффициент N
Бат бэх чанарын вариацын коэффициент vR
N
0,05 0,075
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2
0,98
0,98
0,97
0,94
0,91
0,87
0,84
0,72 (0,83) 0,64 (0,80)
5
0,96
0,94
0,92
0,85
0,80
0,72 (0,82) 0,62 (0,77) 0,51 (0,73)
10
0,94
0,92
0,89
0,81
0,77 (0,83) 0,66 (0,77) 0,53 (0,73) 0,38 (0,68)
20
0,93
0,90
0,85
0,72 (0,80) 0,59 (0,74) 0,44 (0,69) 0,26 (0,64)
40
0,92
0,87
0,83
80
0,91
0,86 0,79 (0,84) 0,68 (0,77) 0,53 (0,71) 0,36 (0,65) 0,16 (0,60)
160 0,90
0,85 0,79 (0,83) 0,67 (0,76) 0,52 (0,69) 0,34 (0,62) 0,13 (0,57)
Сүүдэртэй дэвсгэр дээр налуу шрифтээр бичсэн утгуудыг хэрхэн ашиглах талаар
7.2.2-т тайлбарласан.

Table 15 – Strength factor N related to the number N of components or elements
subjected to the critical load intensity
Coefficient of variation of strength vR
N
0,05 0,075
0,10
0,15
0,20
0,25
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2
0,98
0,98
0,97
0,94
0,91
0,87
0,72 (0,83)
5
0,96
0,94
0,92
0,85
0,80
0,72 (0,82) 0,62 (0,77)
10
0,94
0,92
0,89
0,81
0,77 (0,83) 0,66 (0,77) 0,53 (0,73)
20
0,93
0,90
0,85
0,72 (0,80) 0,59 (0,74) 0,44 (0,69)
40
0,92
0,87
0,83
80
0,91
0,86 0,79 (0,84) 0,68 (0,77) 0,53 (0,71) 0,36 (0,65)
160 0,90
0,85 0,79 (0,83) 0,67 (0,76) 0,52 (0,69) 0,34 (0,62)
The use of the shaded cells with italic figures is explained in 7.2.2.

0,30
1,00
0,84
0,64 (0,80)
0,51 (0,73)
0,38 (0,68)
0,26 (0,64)
0,16 (0,60)
0,13 (0,57)

7.2.3 Бат бэх чанарын хуваарилалт хийх
ерөнхий үндэслэл

7.2.3 General basis for strength
coordination

Дамжуулах
шугамын
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн бат бэх чанарын вариац болон
ачаалалд үзүүлэх хариу үйлдлийн түвшин
өөр өөр байдаг. Тодорхой ачаалалд өртөх
үед ачааллын түвшин нь цуваа бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн аль нэг бүрэлдэхүүн хэсгийн бат
бэх чанараас хэтэрсэн тохиолдолд эдгээр

Transmission line components have
different strength variations and
responses to loading. When subjected
to given loads, failure of components in
series could occur whenever load
exceeds strength in any component.

цуваа бүрэлдэхүүн хэсгүүд бүгд эвдрэх
боломжтой.
Бат бэх чанарын зохих хуваарилалтыг
хэрхэн хийхийг шийдэхийн тулд цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамын салбарынхан
дараах
шалгууруудыг
хэрэглэхээр
ерөнхийдөө тохирсон.

In order to decide on an appropriate
strength coordination, the following
criteria constitute a consensus within
the overhead line industry:

a) Эвдрэлүүд (нэг нь нөгөөгөө эхлүүлэх
нөлөөгөөр) тархах магадлалыг хамгийн
бага хэмжээнд хүргэхийн тулд эхлээд
эвдрэх бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгохдоо
эвдэрсэн тохиолдолд бусад бүрэлдэхүүн
хэсэгт хоёрдогч ачааллын хамгийн бага
нөлөө (динамик эсвэл статик) үзүүлэх
бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгох хэрэгтэй.
b) Эвдрэлийн дараа гарах засварын зардал
болон шаардагдах хугацааг хамгийн бага
хэмжээнд байлгах хэрэгтэй.
c) Гэмтэх хязгаарыг эвдрэх хязгаарт
харьцуулсан харьцаа нь эхлээд эвдрэх
бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд боломжтой
бол 1,0-тэй ойролцоо байх хэрэгтэй.
Гэхдээ хамгийн найдваргүй бүрэлдэхүүн
хэсгийн бат бэх чанарын вариац нь маш
их байх үед бат бэх чанарын хуваарилалт
хийхэд хэцүү байж магадгүй гэдгийг
анхаарах хэрэгтэй.
d) Бага өртөгтэй бүрэлдэхүүн хэсэг нь өндөр
өртөгтэй бүрэлдэхүүн хэсэгтэй шууд
холбогдох
тохиолдолд
томоохон
бүрэлдэхүүн хэсэгтэй дор хаяж ижил
хэмжээний бат бэх ба найдвартай байх
байдлаар түүний зураг төслийг зохиох
хэрэгтэй (хэрэв тус бүрэлдэхүүн хэсэг
эвдэрсэн
тохиолдолд
томоохон
бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэлтэй ижил
хэмжээний ноцтой үр дагаварт хүргэх
бол). Энэ шалгуурт хамаарахгүй нэг
тохиолдол бол тухайн бүрэлдэхүүн
хэсгийг зориуд ачаалал хязгаарлах
хэрэгсэл болгох байдлаар зураг төслийг

a) The first component to fail should be
chosen so as to introduce the least
secondary load effect (dynamic or
static) on other components in order
to minimize the probability of a
propagation of failure (cascading
effect).
b) Repair time and costs following a
failure should be kept to a minimum.
c) The first component to fail should
ideally have a ratio of the damage
limit to the failure limit near 1,0. It
should be mentioned that it might be
difficult to co-ordinate the strength of
components when the least reliable
one has a very large strength
variation.
d) A low cost component in series with
a high cost component should be
designed to be at least as strong and
reliable as the major component if
the consequences of failure are as
severe as failure of that major
component. An exception of this
criterion is when a component is
purposely designed to act as a load
limiting device. In such a case, its
strength has to be well tuned with the
component it is supposed to protect.

нь зохиох тохиолдол юм. Ийм тохиолдолд
түүний бат бэх чанарыг хамгаалах гэж буй
бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэх чанартай
маш нарийн тохируулах шаардлагатай.
Завсрын тулгуур, анкер тулгуур, дамжуулагч,
суурь ба хэлхмэл тусгаарлагч зэрэг шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд дээрх шалгууруудыг
ашиглаж дүн шинжилгээ хийвэл дараах
дүгнэлт гаргах боломжтой. Үүнд:





a), b) ба c) шалгуураас болж дамжуулагч;
d) шалгуураас болж арматур;
a) ба b) шалгуураас болж анкер тулгуур;
b) ба c) шалгуураас болж суурь нь
хамгийн сул бүрэлдэхүүн хэсэг байж
болохгүй.

Дээрх дүгнэлтээс харахад хамгийн бага бат
бэх чанартай бүрэлдэхүүн хэсэг нь завсрын
тулгуур байх хэрэгтэй гэсэн логик үр дагавар
гарч байна. Энэ дүрмийн дагуу зохиосон
зураг төсөлтэй шугам нь тооцооны утгуудаас
хэтэрсэн цаг агаараас болж үүсэх ачаалалд
өртсөн тохиолдолд хамгийн эхэнд завсрын
тулгуур эвдрэх болно. Дээрх шалгууруудыг
хэрэглэсэн ч гэсэн сараалжин тулгуур нурах
үед утас тасарснаас болж дамжуулагч
эвдрэх боломжтой нөхцөл байдал үүсэх
боломжтой.

If line components such as suspension
supports, tension supports, conductors,
foundations and insulator strings are
analysed using the above criteria, it can
be concluded that:






conductors should not be the
weakest component because of a),
b) and c);
fittings because of d);
tension support because of a) and
b);
and foundations because of b) and
c).

The logical consequence of the
considerations above is that the
suspension supports should constitute
the component with the lowest strength.
When a line designed according to this
rule is subjected to climatic loads
exceeding
design
values
the
suspension supports would fail first.
Despite the adoption of the above
criteria there could be situations where
conductors could fail because of its
wires being severed during the collapse
of a lattice support.

Бат бэх чанарын дээрх хуваарилалтыг ихэнх
шугамд хэрэглэх боломжтой. Гэхдээ өөр
шалгууруудыг ашиглах боломжтой зарим
нөхцөл байдал үүсэж, тэгснээрээ эвдрэл
гарах өөр дараалалтай болоход хүргэж
болзошгүй.

The above strength coordination can be
applied to most lines. However there
will be some situations where different
criteria could be used and thus lead to
another sequence of failure.

Жишээ нь: гол гатлах тусгай тулгуурууд нь
дамжуулагчдаас илүү бат бэх байхаар зураг
төслийг зохиох боломжтой. Цасны нуранги
үүсдэг ба/эсвэл тулгуур угсрахад маш хэцүү
газарт
дамжуулагчийг
хамгийн
сул

For example, special river crossing
supports could be designed stronger
than the conductors. In avalanche
areas and/or in areas where
construction of supports is very difficult,

бүрэлдэхүүн хэсгээр мөн сонгож болно.
Гэхдээ энэ тохиолдолд энэхүү газарт
байрлах
тулгууруудын
зураг
төслийг
зохиохдоо дамжуулагчдын эвдрэлээс болж
үүсэх тууш хүчийг тэсвэрлэх байдлаар
зохиох хэрэгтэй. Эс тэгвэл дамжуулагч
эвдэрсэн тохиолдолд залгаа тулгуурууд
эвдрэхэд хүргэх өндөр магадлалтай болно.
Хэрэв шугам нь нэг талын дамжуулагч
тасарснаас болж үүсэх бүх сунгах хүчийг
тэсвэрлэх чадвартай төгсгөлийн металл
тулгууруудаас бүрдсэн бол энэ тохиолдолд
мөн дамжуулагчийг металл тулгуураас сул
байхаар зураг төслийг зохиох боломжтой.

the conductor may also be chosen as
the weakest component, provided that
supports in this area are designed for
the longitudinal forces resulting from
the failure of the conductors. Otherwise
the failure of conductors would very
probably lead to the failure of adjacent
supports. If a line section is made of
dead-end
towers
capable
of
withstanding full tension of broken
conductors, it is also possible in those
cases to design conductors weaker
than towers.

7.2.4 Бат бэх чанарын хуваарилалттай
хамаатай бат бэхийн коэффициентS

7.2.4 Strength factor S related to
the coordination of strength

Цаг агаарын үзэгдлээс болж гарч болзошгүй
эвдрэлийн үр дагаврыг (өөрөөр хэлбэл
засварын хугацаа, хоёрдогч эвдрэл гэх
мэтийг) хамгийн бага хэмжээнд хүргэхийн
тулд зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг бусдаас нь
илүү найдвартай байх байдлаар зураг
төслийг зохиох явдал бол ихэнхдээ бага
зардал гарахад хүргэдэг ашиг тустай юм.

It is often cost-effective and a desirable
feature to design some components to
be more reliable than others in order to
minimize the consequences (i.e. repair
time, secondary failure, etc.) of a
possible failure due to climatic event.

Бат бэх чанарын ийм хуваарилалтыг бий
болгохын тулд илүү найдвартай байх
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх чанар R2-т
бат бэх чанарыг бууруулах коэффициент
S2-ыг хэрэглэж, харин хамгийн эхэнд эвдрэх
бүрэлдэхүүн хэсэгт S1 = 1,0 гэсэн
коэффициентыг хэрэглэнэ. Коэффициент
S2 нь энэ хоёр төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн
вариацын
коэффициентоос
хамаардаг
бөгөөд түүний утгуудыг 16-р хүснэгтэд
үзүүлэв. R1 бат бэх чанартай нэгдүгээр
бүрэлдэхүүн хэсэг эвдрэхээс өмнө R2 бат бэх
чанартай хоёрдугаар бүрэлдэхүүн хэсэг
эвдрэхгүй гэсэн 90 хувийн итгэл (магадлал)
дээр суурилж энэ коэффициентыг гаргасан.

In order to achieve such strength
coordination, a strength reduction
factor S2 is applied to the strength of
components R2 chosen to be more
reliable while a factor S1 = 1,0 is
applied to the first component to fail.
Factor S2 depends on the coefficient
of variation of both components and is
given in Table 16. It is based on a
confidence of 90 % that the second
component R2 will not fail before the first
R1. Thus, 90 % is the confidence level
on the target sequence of failure.

Тиймээс зорьж буй дарааллаар эвдрэл гарна
гэсэн итгэл (магадлал) нь 90 % юм.
16-р хүснэгт – S2-ын утгууд

R2-ын COV

0,05-аас 0,10
0,10-аас 0,40

0,05
0,92
0,94

R1-ын COV
0,075
0,10
0,87
0,82
0,89
0,86

0,20
0,63
0,66

ТАЙЛБАР: Энэ хүснэгт дэх R2 бол R1-ээс илүү найдвартай байхаар зураг төслийг нь
зохиосон бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Table 16 – Values of S2

COV of R2

0,05 to 0,10
0,10 to 0,40

0,05
0,92
0,94

COV of R1
0,075
0,10
0,87
0,82
0,89
0,86

0,20
0,63
0,66

NOTE In this table, R2 is the component designed more reliable than R1.

Бат бэх чанарын аль хуваарилалтыг илүүд
үзэхийг шийдэх шалгуурын талаар ТЦСОУЗ
(CIGRE)-ийн
178
дугаар
Техникийн
Товхимолд заасан бөгөөд бат бэх чанарын
ихэвчлэн хүлээн зөвшөөрдөг хуваарилалтыг
17-р хүснэгтэд үзүүлэв. Энэ хүснэгтэд эхлээд
томоохон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх
чанарын хуваарилалтыг зааж, дараа нь
томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг доторх төрөл
бүрийн элементүүдийн бат бэх чанарын
хуваарилалтыг заасан болно.

Criteria for deciding on a preferred
strength coordination are discussed in
CIGRE Technical Brochure 178, and a
usually accepted strength coordination
is given in Table 17. This table provides
first for the strength coordination
between major components and,
subsequently,
provides
for
a
subsequent coordination within the
various
elements
of
a
major
component.

17-р хүснэгт – Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ихэвчлэн хэрэглэдэг бат бэх
чанарын хуваарилалт
Томоохон бүрэлдэхүүн
хэсэг
Найдвартай байдал
багатай (хязгаарын
ачааллаас хэтэрсэн

Завсрын тулгуур

Томоохон бүрэлдэхүүн
хэсэг доторх
хуваарилалт *
Тулгуур, суурь, холболтын
цэгүүд

тохиолдолд эхлээд
эвдрэх магадлалтай
бүрэлдэхүүн хэсэг)
Анкер тулгуур
90 хувийн итгэлтэйгээр
илүү найдвартай
(хязгаарын ачааллаас
хэтэрсэн тохиолдолд
эхлээд эвдрэх магадлал
багатай)

Тулгуур, суурь, холболтын
цэгүүд
Тулгуур, суурь, холболтын
цэгүүд

Төгсгөлийн тулгуур

Дамжуулагчид**

Дамжуулагчид,
тусгаарлагчид, холболтын
цэгүүд
* Томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн доторх элементүүдийн хувьд доогуур
зураастай нь 90 хувийн итгэлтэйгээр найдвартай байдал хамгийн багатай элемент
юм.
** Хэрэв 20-р хүснэгтэд заасан бат бэх чанарын хязгааруудад багтсан бол
шугамын хамгийн найдвартай бүрэлдэхүүн хэсэг нь ихэвчлэн дамжуулагчид
байдаг.

Table 17 – Typical strength coordination of line components
Major component
Less reliable (first
component likely to fail
when limit loads are
exceeded)

Suspension support

Tension support
More reliable with 90 %
confidence (less likely to fail Dead-end support
first when limits loads are
exceeded)
Conductors**

Coordination within major
components *
Support, foundations,
interfaces

Support, foundations,
interfaces
Support, foundations,
interfaces

Conductors, insulators,
interfaces
* Within each major component, the underlined element is the least reliable with 90 %
confidence.
** With the strength limits specified in Table 20, conductors are usually the most reliable
component of the line.

7.2.5 Бат бэх чанарын хуваарилалтын
коэффициентууд (S)-ийг тооцоолох
аргууд

7.2.5 Methods for calculating
strength coordination factors S

Бат бэх чанарын зорьж буй хуваарилалтад
хүргэх
учиртай
бат
бэх
чанарын
хуваарилалтын коэффициентууд болох Sыг (16-р хүснэгтэд үзүүлсэн) тооцоолж
гаргахын тулд дараах хоёр аргыг ашигласан.
Үүнд:




Өөр өөр үл тооцох хязгаар ашиглах:
Хамгийн сул бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд
хязгаарын ачааллыг 10 хувийн үл тооцох
хязгаартай хамт ашиглах (энэ аргад
санал болгосны дагуу). Дараагийн
хамгийн сул бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
зураг төслийг зохиохдоо яг ижил
хязгаарын ачааллыг ашиглаж, гэхдээ
арай бага үл тооцох хязгаартайгаар
(жишээлбэл 1 %-аас 2 % хүртэл) зохионо.
Бат
бэх
чанарын
хуваарилалтын
итгэлийн зорилтот түвшинд тааруулж
зураг төслийг зохиох: Бат бэхийн
коэффициентуудыг
тодорхойлохдоо
хоёр төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
хоорондын бат бэх чанарын зорилтот
хуваарилалт (17-р хүснэгтэд дурдсаны
дагуу) нь өндөр хувийн (бараг 80 %-аас
90 %-ийн) итгэлтэйгээр бүрдэх байдлаар
тогтооно. Гэхдээ бат бэх чанарын
санамсаргүй шинж чанараас болж бат
бэх чанарын төлөвлөсөн хуваарилалт нь
бүх тохиолдолд төлөвлөснөөр болно
гэсэн баталгааг онолын хувьд 100 %-ийн
итгэлтэйгээр гаргах боломжгүй.

Бат бэх чанарын вариац ихтэй бүрэлдэхүүн
хэсгийг эхлээд эвдрэх бүрэлдэхүүн хэсгээр
сонгосон тохиолдолд бат бэх чанарын
хуваарилалтыг хийхэд хэцүү бөгөөд зардлын
хувьд үр ашигтай байж чадахгүй гэдгийг
анхаарна уу. Жишээ нь: 16-р хүснэгтээс
харахад vR1 = 0,20 байгаа үед дараагийн
хамгийн бат бэх бүрэлдэхүүн хэсгийн бат
бэхийн онцлог утгыг сонгохдоо 0,7 орчмоор

In
order
to
develop
strength
coordination factors S in the above
Table 16 leading to the target strength
coordination, two methods were
considered:



Use of different exclusion limits: For
the weakest component, use limit
loads in conjunction with 10 %
exclusion limit (as suggested in this
approach). The next weakest
components will be designed with a
lower exclusion limit (say 1 % to 2
%), corresponding to the same limit
loads.



Design for a target confidence level
in the strength coordination:
Strength coordination factors are
established in such a way that the
target
strength
coordination
between two components, as
mentioned in Table 17, will be
reached with a high level of
confidence (nearly 80 % to 90 %).
However, due to the random nature
of strength, it is theoretically
impossible to guarantee with 100 %
confidence that the planned
coordination of strength will be met
in all cases.

It is noted that strength coordination
would be difficult and not cost efficient
if a component with a large strength
variation is chosen as the first
component to fail. For example, as
seen from Table 16, when vR1 = 0,20,
the characteristic strength of the next
strongest components would have to

үржигдэх үед хязгаарын ачааллыг тэсвэрлэх
байдлаар сонгох шаардлагатай.
Үүнтэй адилаар, 16-р хүснэгтээс харахад
завсрын тулгуурыг (ихэвчлэн vR = 0,05-аас
0,10) хамгийн сул бүрэлдэхүүн хэсэг болгож
зураг төслийг зохиосон тохиолдолд суурийн
(vR нь ихэвчлэн 0,10-аас 0,30 хүртэл байдаг)
бат бэхийн онцлог утгыг 0,83-аас 0,93
хүртэлх утгатай коэффициентоор үржүүлэх
шаардлагатай. Энэ тохиолдолд суурь нь
дэмжиж буй металл тулгуураасаа өмнө
эвдрэхгүй гэсэн итгэл 90 хувьтай байна.
7.3 Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тооцоотой
хамаатай өгөгдөл

be selected such that it would meet the
limit loads when multiplied by about
0,7.
Similarly, as seen from Table 16, it can
be concluded that if suspension
supports (usually vR = 0,05 to 0,10) are
designed as the weakest components,
the
characteristic
strength
of
foundations (vR is usually from 0,10 to
0,30) has to be multiplied by a factor of
0,83 to 0,93. In this case, there is 90 %
confidence that foundations will not fail
before the supported tower.
7.3 Data related to the calculation of
components

7.3.1 Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
хязгаарын төлөв байдлууд

7.3.1 Limit states for line
components

Нийт системийн хувьд авч үзвэл шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн гэмтэх хязгаарууд
болон эвдрэх хязгаарууд ямар байхыг 18раас 21-р хүснэгтэд тодорхойлж өгөв.
Холбогдох өгөгдөл байхгүй тохиолдолд
эдгээр
утга
нь
тооцооны
хүлээн
зөвшөөрөгдөх хязгаар болж өгнө. Хэрэв
тухайн газар нутгийн өгөгдөл болон үндэсний
туршлага байгаа бол эдгээр хүснэгтийг
сайжруулах ба бүрэн болгох зорилгоор
ашиглах боломжтой.

Tables 18 to 21 specify damage limits
and failure limits for line components
with regard to the system. In the
absence of relevant data, these values
constitute acceptable design limits. If
local data and national experience is
available, it can be used to improve and
complete the tables.

18-р хүснэгт – Тулгуурын бодит гэмтэх ба эвдрэх хязгаарууд

Төрөл

Тулгуур
Материал
эсвэл
элементүүд

Ачааллын
төрөл

Сунгах хүч

Гэмтэх хязгаар

Эвдрэх
хязгаар

Харимхай шинж чанараа Сунгах
алдахад хүргэх механик (тасдах)
хүчдэл
хүчийг
тэсвэрлэх
хязгаарын

Татлагаас
бусад
бүх
элемент
Хугалах хүч

Сараалжин
металл
тулгуур
(бие даан
тогтдог
эсвэл
татлагатай)

Ган татлага

Хугалах
(харимхай)
механик хүчдэлийн 90 %

Шахах хүч l/500-ээс l/100 хүртэлх
(шахагдаж
харимхай бус хэв гажилт
нугарах)
Дараах
зүйлсийн
хамгийн бага утга:
– харимхай
шинж
чанараа
алдахад
хүргэх
механик
хүчдэл (СХБ-ын 70 %Сунгах хүч
аас 75 %)
– металл тулгуурын бат
бэх чанар 5 %-р
буурсантай
таарах
хэв гажилт
– сунгах хүчийг дахин
тохируулах
шаардлага
Оройн хэсэгт гарсан 1%ийн харимхай бус хэв
гажилт, эсвэл агаарын
Момент
(клиренс)
зайг
(эргүүлэх
багасгасан харимхай хэв
хүч)
гажилт

Ган

Шахах хүч
(шахагдаж
нугарах)
Момент
(эргүүлэх
хүч)

Дан
хийцтэй
тулгуур

Мод

l/500-ээс l/100 хүртэлх
харимхай бус хэв гажилт
Оройн хэсэгт гарсан 3%ийн
харимхай
бус
шилжих хөдөлгөөн

механик
хүчдэл
Хугалах
(тасдах)
механик
хүчдэл
Тогтворгүй
байдлаас
болж нурах
Сунгах
хүчийг
тэсвэрлэх
хязгаарын
механик
хүчдэл

Хэсэг газар
шахагдаж
нугарах,
эсвэл сунгах
хүчийг
тэсвэрлэх
хязгаарын
механик
хүчдэлд
сунгах хүчин
дор хүрэх
Тогтворгүй
байдлаас
болж нурах
Сунгах
хүчийг
тэсвэрлэх
хязгаарын
механик
хүчдэл

Бетон

Шахах хүч
(шахагдаж
нугарах)
Байнгын
эсвэл
байнгын бус
ачаалал

l/500-ээс l/100 хүртэлх Тогтворгүй
харимхай бус хэв гажилт байдлаас
болж нурах
Ачаалал
суллагдсаны Тулгуур
дараа цав гарах, 0,5 %- нурах
ийн харимхай бус хэв
гажилт (Бетон тулгуурын
хувьд
цавын
өргөн
хэдээс дээш байвал
тооцохыг шийднэ).

1-Р ТАЙЛБАР: Шахах хүчинд өртдөг элементүүдийн хэв гажилт гэдэг нь төгсгөлийн
цэгүүдийг холбож буй шугамаас хамгийн ихээр гажихыг хэлнэ. Эргүүлэх хүчинд өртдөг
элементүүдийн хувьд чөлөөт төгсгөл нь босоо шугамаас гажихыг хэлнэ.
2-Р ТАЙЛБАР: l нь элементийн чөлөөт урт юм.

Table 18 – Damage and failure limits of supports

Type

Supports
Material or
elements

Loading
mode

Damage limit
Yield (elastic) stress

All
elements,
except guys
Lattice
towers,
selfsupporting
or guyed
Steel guys

Steel

Failure limit

Ultimate
Tension
(breaking)
tensile stress
90 % (elastic) shear stress
Shear
Shear
(breaking)
stress
Compression Non-elastic
deformation Collapse by
from l/500 to l/100
(buckling)
instability
Lowest value of:
Ultimate
– yield stress (70 % to 75 tensile stress
% UTS)
Tension
– deformation
corresponding to 5 %
reduction
in
tower
strength
– need to readjust tension
1 % non-elastic deformation Local
at the top, or elastic buckling
in
Moments
deformation that impairs compression
clearances
or
ultimate
tensile stress
in tension

Poles
Wood

Concrete

Compression Non-elastic
deformation
from l/500 to l/100
(buckling)
Moments
3
%
non-elastic
displacement at the top
Compression Non-elastic
deformation
from
l/500
to
l/100
(buckling)
Crack opening after release
Permanent
or
non- of loads, or 0,5 % nonelastic
permanent
deformation (The width of
loads
crack for concrete poles to
be agreed upon).

Collapse by
instability
Ultimate
tensile stress
Collapse by
instability
Collapse of
the pole

NOTE 1 The deformation of compression elements is the maximum deflection from the line joining
end points. For elements subjected to moments, it is the displacement of the free end from the
vertical.
NOTE 2 l is the free length of the element.

19-р хүснэгт – Суурийн гэмтэх ба эвдрэх хязгаарууд

Төрөл

Суурь
Тулгуурын
төрөл

Статикийн
хувьд
тодорхой
хөдөлгөөн

Тийм
Татлагатай
Үгүй
Дээшлэх

Тийм

Бие даан
тогтдог

Үгүй

Тийм

Гэмтэх хязгаар

Татлага дахь
сунгах хүчийг дахин
тохируулах
шаардлагатай
болох
Тулгуурын бат бэх
чанар 5 %-р буурах
Тулгуур 1° (хэм)ээр эргэх
Y/300-аас Y/500-тай
тэнцэх (2 см-ээс
хэтрэхгүй)
дифференциал
босоо чиглэлийн
шилжих хөдөлгөөн
Тулгуурын бат бэх
чанар 5 %-р
буурахтай таарах
шилжих хөдөлгөөн

Эвдрэх хязгаар

Бусад гурван
сууриар дайрч
бүрдүүлсэн
хавтгайгаас хэт их
буюу 5 см-ээс 10
см-ийн дайтай
дээшилж хөдлөх

Бусад гурван
сууриар дайрч
бүрдүүлсэн

Шахах
хүч

Бүх төрөл
Үгүй

Тийм
Момент
(эргэлт)

Дан
хийцтэй
тулгуур

Үгүй

Y/300-аас Y/500-тай
тэнцэх (2 см-ээс
хэтрэхгүй)
дифференциал
босоо чиглэлийн
шилжих хөдөлгөөн
Тулгуур 2° (хэм)ээр эргэх
Төвөөс хазайснаас
болж нийт момент
10 %-р ихэссэнтэй
таарах эргэлт

хавтгайгаас хэт их
буюу 5 см-ээс 10
см-ийн дайтай
доошилж хөдлөх

Хэт их буюу 5°-ээс
10°-ийн дайтай
эргэх

1-Р ТАЙЛБАР: Тулгуур ба түүний суурь хоорондын харилцан үйлчлэлийг тооцон
оруулсан болно.
2-Р ТАЙЛБАР: Статикийн хувьд тодорхой хөдөлгөөн гэдэг нь бүтээц дотор дотоод
хүчнүүд бий болгодоггүй хөдөлгөөн юм Жишээ нь: гурван хөлтэй тулгуурын нэг
суурийн шилжих хөдөлгөөн нь статикийн хувьд тодорхой хөдөлгөөн, харин дөрвөн
хөлтэй суурийн шилжих хөдөлгөөн нь статикийн хувьд тодорхойгүй хөдөлгөөн.
3-Р ТАЙЛБАР: Y нь сууриуд хоорондын хэвтээ чиглэлийн зай юм.
4-Р ТАЙЛБАР: Зарим хөшүүн суурь (жишээлбэл гадсан суурь) нь арай бага хязгаартай
байх шаардлагатай байж болно.

Table 19 – Damage and failure limits of foundations

Type

Uplift

Foundations
Damage limit
Support
Statically
type
determinate
movement
Yes
Need to readjust
Guyed
tension in guys
No
5 % reduction in
support strength
Yes
1° (degree) rotation
of the support
SelfDifferential vertical
supporting
displacement equal
to Y/300 to Y/500
No
with a maximum of 2
cm
Displacement
Yes
corresponding to a 5

Failure limit

Excessive out-ofplane uplift
movement (plane
formed by the other
three foundations) in
the order of 5 cm to
10 cm

Compression All types
No

Yes

Moments
(rotations)

Poles
No

% reduction in the
support strength
Differential vertical
displacement equal
to Y/300 to Y/500
with a maximum of 2
cm
2° (degree) rotation
of the support
Rotation
corresponding to a
10 % increase in the
total moment due to
eccentricity

Excessive out-ofplane settlement
(plane formed by
the other three
foundations) (in the
order of 5 cm to
10 cm)

Excessive rotation
in the order of 5° to
10°

NOTE 1 Takes into account the interaction between the support and its foundation.
NOTE 2 A statically determinate movement is one that does not induce internal efforts in the
structure. For example, the displacement of one foundation of a three-legged support is a
statically determinate movement, while the displacement of a four-legged support is a statically
indeterminate movement.
NOTE 3 Y is the horizontal distance between foundations.
NOTE 4 Some rigid foundations (e.g. pile) may require lower limits.

20-р хүснэгт – Дамжуулагч ба аянга хамгаалалтын утасны гэмтэх ба эвдрэх
хязгаарууд
Дамжуулагч ба аянга
хамгаалалтын утас

Гэмтэх хязгаар

Эвдрэх хязгаар

Дараахаас хамгийн бага
нь:

Бүх төрөл

- чичиргээний
хязгаар*,
эсвэл
Сунгах хүчийг тэсвэрлэх
- холбогдох
эрх
зүйн хязгаарын
механик
зохицуулалтаар
зааж хүчдэл (тасрах)
өгсөн критик агаарын
(клиренс) зайг зөрчсөн,
эсвэл
- бат бэхийн онцлог утгын,
эсвэл сунгах хүчний
хэвийн бат бэх чанарын

75 % (голдуу 70 %-аас 80
% хүртэл байдаг)
* Чичиргээний ердийн хязгаар нь хамгийн хүйтэн сарын дундаж температурт
зориулсан ачаалалгүй анхны нөхцөлд дамжуулагчийн параметр C (=H/w) = 2 000
м-ээс хэтрэхгүй байна. (Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТЦСОУЗ (CIGRE)-ийн 273
дугаар Техникийн Товхимлоос авна уу.)

Table 20 – Damage and failure limits of conductors and ground wires
Conductors and ground
wires

Damage limit

Failure limit

Lowest of:
- vibration limit*, or
- the infringement of critical
All types
clearanges defined by Ultimate tensile stress
appropriate regulations, or (rupture)
- 75 % of the characteristic
strength or rated tensile
strength (typical range in
70 % to 80 %)
* A typical vibration limit is not to exceed a conductor parameter C (=H/w) = 2 000 m
under initial unloaded conditions for average temperature of the coldest month. (Refer
to CIGRE Technical Brochure 273 for more details).

21-р хүснэгт – Холболтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн гэмтэх ба эвдрэх
хязгаарууд
Холболтын бүрэлдэхүүн
хэсгийн төрөл
Дамжуулагчийн
хавчаарууд
–
төгсгөлийн ба анкер
арматур
–
дүүжин арматур
Тусгаарлагч (шаазан ба
шилэн)

Гэмтэх хязгаар
Үл
зөвшөөрөгдөх
хэмжээний буцаж хэвдээ
орохгүй
хэв
гажилт
(хавчаар гулгах явдал
үүнд мөн орно)
Бат бэх чанарын хэвийн
утгын 70 %, эсвэл ирмэг
хормой
хагарч
салах
(зөвхөн
шилэн
тусгаарлагчийн хувьд)

Эвдрэх хязгаар

Тасрах

Шаантаг
төмөр,
таг,
цемент,
эсвэл
ирмэг
хормой задрах

Нийлмэл тусгаарлагч
Арматур

Ихэвчлэн хэвийн утгын 70
%, ялангуяа ачаалал нь Задрах
түр зуурынх биш бол
Буцаж хэвдээ орохгүй Арматур тасрах
критик хэв гажилт
боолт огтлогдох

эсвэл

1-Р ТАЙЛБАР: Ер нь арматурын зураг төслийг зохиохдоо үрэгдэж идэгдэхийг багасгах эсвэл
огт гаргахгүй байх байдлаар зохиодог. Хэрэв нэг цэг өөр цэгтэй үрэгдэхээс болж идэгдэх нь
тодорхой байгаа бол зураг төслийг зохиохдоо үүнийг тооцох хэрэгтэй. Ийм тохиолдолд
гэмтэх хязгаар нь “тооцоолсон идэгдлээс хэтрэх” гэж өөрчлөгдөнө.
2-Р ТАЙЛБАР: Буцаж хэвдээ орохгүй критик хэв гажилт гэдэг нь арматурыг амархан салгах
боломжгүй болсон төлөв байдал гэж тодорхойлдог.

Table 21 – Damage and failure limits of interface components
Type of interface
components
Conductor joints
–
dead-end and junction
fittings
–
suspension fittings
Insulators (porcelain and
glass)
Composite insulators
Fittings

Damage limit
Unacceptable
deformation
slippage)

Failure limit

permanent
(including Rupture

70 % strength rating or
broken shed (glass only)
Typically 70 % of rating
particularly if loads are not
transient
Critical
permanent
deformation

Rupture of pin, cap, cement
or shed
Rupture
Rupture of fittings or shear
of bolts

NOTE 1 Normally, fittings are designed in a manner to reduce or eliminate wear. Should wear be
expected because of point-to-point contact, it should be considered in the design. In such a case,
the damage limit becomes ‘exceeding the expected wear’.
NOTE 2 The critical permanent deformation is defined as the state where the fittings cannot be
easily taken apart.

7.3.2 Шугамын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
бат бэх чанарын өгөгдөл

7.3.2
Strength
components

Ажлыг
хялбарчлах
үүднээс
шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх чанарын
статистикийн тархалтад зориулж нягтын
хэвийн функцийг ашиглахад хангалттай гэж
үздэг. Өмнө тэмдэглэсний дагуу бат бэх

For practical considerations, it is
assumed that the normal density
function is adequate for the statistical
distribution of the strength of line
components. As indicated earlier, log-

data

of

line

чанарын
вариацын
шинж
чанарыг
тодорхойлохын тулд нягтын логарифмхэвийн функцийг мөн ашиглах боломжтой
(голдуу хугарамхай шинж чанартай эсвэл
чанарын хатуу хяналтад өртдөг бүрэлдэхүүн
хэсгийн хувьд).

normal density function can also be
used to characterize strength variation,
mainly for components with brittle
behaviour or subjected to stringent
quality control.

Нягтын хэвийн функц хангалттай гэсэн энэ
таамаглал нь шугамын ихэнх (ялангуяа
вариацын
коэффициент
багатай)
бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд үнэн байдаг.

This assumption of normal density
function is quite true for many line
components, particularly those having
a low coefficient of variation.

Хэрэв тодорхой туршилт хийсэн өгөгдөл
байхгүй бол бат бэхийн онцлог утга Rc-ын
утгыг холбогдох стандартаас олно; Rc-ыг e =
10 %-тай таарна гэж таамаглаж болно. 22-р
хүснэгт дэх бат бэх чанарын вариацын
коэффициент
vR-ын
ердийн
утгуудыг
холбогдох өгөгдөл байхгүй үед ашиглана.

If no specific tests are available, the
characteristic strength Rc will be found
in ruling standards; Rc may be assumed
to correspond to e = 10 %. Table 22
gives typical strength coefficient of
variation vR to be used as default value
in the absence of relevant data.

Хэрэв туршилтын өгөгдөл байгаа бол Rc = (10
%)R = (1 – u  vR) R ; хэрэв R нь хэвийн
тархалттай гэж таамагласан бол u = 1,28,
эсвэл
логарифм-хэвийн
тархалтын
функцийн хувьд 23-р хүснэгтэд заасны дагуу
авна.

If tests are available, Rc = (10 %)R = (1
– u  vR) R ; if R is assumed normally
distributed, u = 1,28, or given in Table
23 for log-normal distribution function.

Нэмэлт мэдээллийг А хавсралтаас авна уу.

For additional information, refer to
Annex A.

ТАЙЛБАР: u = 1,28 гэсэн утга нь олон тооны
сорьцод таарсан утга юм. Арай цөөн тооны
сорьцын хувьд хэвийн тархалтын функцийн
статистикийн шинж чанараас гаргаж авсан өөр
утгуудыг ашиглах боломжтой.

NOTE The value of u = 1,28 corresponds to
a large number of samples. For fewer
samples, different values derived from
statistical properties of the normal
distribution function can be used.

22-р хүснэгт – Бат бэх чанарын вариацын коэффициент (COV)-уудын
урьдчилан сонгосон утгууд
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Дамжуулагч ба аянга хамгаалалтын утас (бат бэх чанар нь
ихэвчлэн холболтын бат бэх чанараар хязгаарлагдсан байдаг)
Арматур
Тусгаарлагч
Ган тулгуур

COV
0,03
0,05
0,05
0,05

Бетон тулгуур
Модон тулгуур
Сараалжин металл тулгуур
Хадыг нүхэлж тогтоосон бөхлөх цэг
Гадсан суурь
Буурины өргөсөлтэй, эсвэл буцааж дараад
нягтруулсан хөрстэй суурь
Буцааж дараад нягтруулаагүй хөрстэй суурь

0,15
0,20
0,10
0,10
0,25
техникээр 0,20
0,30

Table 22 – Default values for strength coefficients of variation (COV)
Component
Conductors and ground wires (strength usually limited by joints)
Fittings
Insulators
Steel poles
Concrete poles
Wood poles
Lattice towers
Grouted rock anchors
Pile foundation
Foundation with undercut or machine-compacted backfill
Foundation with uncompacted backfill

23-р хүснэгт – e = 10 % байх үеийн
логарифм-хэвийн тархалтын функцэд
зориулсан u коэффициентууд
COV
0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

Table 23 – u factors for log-normal
distribution function for e = 10 %

u
1,26
1,24
1,19
1,14
1,08

COV
0,03
0,05
0,05
0,05
0,15
0,20
0,10
0,10
0,25
0,20
0,30

COV
0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

u
1,26
1,24
1,19
1,14
1,08

7.3.3 Тулгуурын тооцооны бат бэх чанар

7.3.3 Support design strength

Бат бэхийн онцлог утга Rc нь дараах
томьёонд нийцэх байдлаар тулгуурын зураг
төслийг зохиовол зохино:

Supports shall be designed for a
characteristic strength Rc equal to:

(27)

(27)

Тулгуурын тооцооны ачааллууд нь өөрийн
жин болон гаднаас үйлчлэх ачааллуудаас
бүрддэг.

Support design loads comprise the
dead loads and external loads.

N -ийг 7.2.2-т заасны дагуу сонгоно.
S –ийг 16-р хүснэгтээс гаргаж авна. Хэрэв

N is selected according to 7.2.2.
S is derived from Table 16. It is equal

тулгуурыг
хамгийн
найдваргүй
бүрэлдэхүүн хэсэг болгохоор сонгосон
бол S нь 1,0-тэй тэнцүү. Хөндлөвч
(траверс) ба аянга хамгаалалтын утсыг
бэхлэх хэсэг зэрэг тулгуурын хэсгүүдийн
зураг төслийг зохиохдоо эдгээр хэсгийн
эвдрэл нь тулгуурын их бие эвдрэхэд
хүргэхгүй байх байдлаар тулгуур дотроо
эвдрэлийн дэс дараалалтайгаар зохиох
нь зүйтэй байж болно гэдгийг анхаарна
уу.
Q сараалжин металл тулгуурт зориулж
хэрэглэхийг зөвлөж буй Q-ийн утгуудыг
24-р хүснэгтэд үзүүлсэн бөгөөд тооцооны
арга, үйлдвэрлэл ба босгох ажлын
чанарыг тооцон оруулахын тулд энэхүү
коэффициентыг ашиглана. Өөр төрлийн
тулгуурын хувьд тухайн байршлын
нөхцөл байдлыг харгалзан үүнтэй ижил
дараалалтай Q коэффициентуудыг
барагцаалж гаргах боломжтой.
C –ийг 1,0-тэй тэнцүүгээр авах боломжтой,
ялангуяа бат бэхийн онцлог утга нь 10 %ийн үл тооцох хязгаартай таарч байгаа
үед. Хэрэв үл тооцох хязгаар нь 10 %-иас
ихээхэн ялгаатай байгаа бол хэрхэн
тохируулга хийх боломжтойг ТЦСОУЗ
(CIGRE)-ийн 178 дугаар Техникийн
Товхимлоос харна уу.

to 1,0 if the support is selected as
the least reliable component. Note
that it may be advisable to design
tower parts such as crossarms and
ground wire peaks, with a subsequence of failure within the tower
so that failure of these parts will not
cause failure of main tower body.

Q for lattice towers, Table 24 gives
recommended values for Q, to
take into account the quality in
calculation method, fabrication and
erection. For other supports,
coefficients Q of the same order
can be estimated by view of local
conditions.

C can be taken equal to 1,0, especially
when the characteristic strength
corresponds to a 10 % exclusion
limit. If the exclusion limit varies
greatly from 10 %, refer to CIGRE
Technical Brochure 178 for
possible adjustments.

24-р хүснэгт – Сараалжин металл тулгуурт зориулсан чанарын коэффициент
Q-ийн утга
Чанарын хяналт

Q

Гуравдагч талын хянал шалгалт зэргийг хийсэн чанарын маш сайн 1,00
хяналт
Чанарын сайн хяналт
0,95
Чанарын дундаж хяналт
0,90

Table 24 – Value of quality factor Q for lattice towers
Quality control
Very good quality control such as involving third party inspection
Good quality control
Average quality control

Q
1,00
0,95
0,90

Бүрэн
хэмжээний
(зураг
төслийн)
туршилтуудаар орсон тулгуур нь Rc-тэй
тэнцүү чанарын ачааллуудыг тэсвэрлэвэл
зохино. Эдгээр туршилт нь IEC 60652
стандартын хамгийн сүүлийн хувилбарт
нийцсэн байвал зохино.

Supports subjected to full scale (type)
tests shall withstand loads equivalent to
Rc. Tests shall conform to the latest
version of IEC 60652.

7.3.4 Суурийн тооцооны бат бэх чанар

7.3.4 Foundation design strength

Суурь дээр ирэх хамгийн их хариу
үйлчлэлүүдийг олохдоо дүн шинжилгээний
уламжлалт
аргуудыг
ашиглан
энэ
стандартад тодорхойлсон ачааллуудад
өртсөн тулгууруудын зураг төслөөс олдог
бөгөөд салхины ба жингийн алслалтын зохих
хослол, тулгуурын зохих хөл ба их биеийн
нэмэлтийг ашигладаг. Ийнхүү олсон хариу
үйлчлэлүүдийг суурь дээр ирэх тооцооны
ачааллууд гэж үздэг. Суурийн туршилтууд
хийх шаардлагатай үед эдгээр туршилтыг
IEC 61773 стандартын хамгийн сүүлийн
хувилбарт нийцүүлж хийвэл зохино.

The maximum reactions on foundations
are obtained from the design of
supports subjected to the loads defined
in this standard using conventional
methods of analysis and appropriate
wind-weight
span
combinations,
support legs and body extensions. The
reactions thus obtained are considered
to be the design loads on foundations.
When foundation tests are required,
these shall be performed in accordance
with the latest version of IEC 61773.

Суурийн бат бэхийн онцлог утга Rc нь
дараах шаардлагыг хангасан байвал
зохино:

The
characteristic
strength
of
foundations Rc, shall meet the following
requirement:

N нь аливаа нэг шуурганы хугацаанд
ачааллын хамгийн их хүчинд өртөх
суурийн тооноос хамаарна. Жишээ нь:
хэрэв N = 2 ба COV = 0,20 бол N = 0,91
байна гэдгийг 15-р хүснэгтээс олох
боломжтой.
S -ийг тооцоолсон бат бэх чанарын COV-д
үндэслэж
16-р
хүснэгтээс
олох
боломжтой. COV-ы урьдчилан сонгосон
утгуудыг 22-р хүснэгтээс харна уу.
Хэрэв барьсан бодит шугамд ихэвчлэн
тохиолддог
нөхцөлд
хийсэн
туршилтуудын өгөгдлөөс бат бэхийн
онцлог утга Rc-ыг гаргаж авсан бол Q = 1
байна. Харин суурийн туршилтуудыг
барьсан шугамд ихэвчлэн тохиолддог бус
хиймэл орчинд явуулсан бол Q = 0,9 гэж
авахыг санал болгодог.
C –ийг 1,0-тэй тэнцүүгээр авах боломжтой,
ялангуяа бат бэхийн онцлог утга нь 10 %ийн үл тооцох хязгаартай таарч байгаа
үед. Rc-ийг суурийн туршилтуудаас
хассан тохиолдолд энэ нь ихэвчлэн үнэн
байдаг. Хэрэв үл тооцох хязгаар нь 10 %иас ихээхэн ялгаатай байгаа бол хэрхэн
тохируулга хийх боломжтойг ТЦСОУЗ
(CIGRE)-ийн 178 дугаар Техникийн
Товхимлоос харна уу.

N

depends on the number of
foundations subjected to maximum
load intensity in a given storm
event. For example, if N = 2, and
COV = 0,20, N = 0,91 can be
obtained from Table 15.
S can be obtained from Table 16,
based on the expected strength
COV. For default COV values, refer
to Table 22.
If characteristic strength Rc is derived
from tests typical of actual line
construction, then Q = 1. However,
if foundation tests were carried out
in a controlled environment not
typical of line construction, then it is
suggested to consider Q = 0,9.

C can be taken equal to 1,0, specially
when the characteristic strength
corresponds to a 10 % exclusion
limit. This is usually the case when
Rc is deducted from foundation
tests. In case the exclusion limit
varies greatly from 10 %, refer to
CIGRE Technical Brochure 178 for
possible adjustments.

7.3.5 Дамжуулагч ба аянга хамгаалалтын
утасны зураг төсөлд тавих шалгуурууд

7.3.5 Conductor and ground wire
design criteria

Дамжуулагч ба аянга хамгаалалтын утасны
зураг төслийг зохиохдоо шугамд ирэх
ачааллын бүх тохиолдлуудаас болж үүсэх
хамгийн их сунгах хүчинд тохируулж
зохиодог. Энэ сунгах хүч нь алслалтын
хамгийн өндөр цэг дээр ирдэг.

Conductors and ground wires are
designed for the highest tension
resulting from all loading cases applied
to the line. This tension corresponds to
the highest point in the span.

Энэ тохиолдолд N = S = Q = 1,0 бөгөөд
дамжуулагчийг сунгах хамгийн их хүч нь 20-р

In this case, N = S = Q = 1,0 and
the maximum conductor tension shall
not exceed Rc as defined in Table 20.

хүснэгтэд тодорхойлсны дагуу тооцоолсон
Rc-ээс хэтрэхгүй байна.
Дамжуулагчийн туршилтууд нь IEC 61089
стандартад нийцсэн байвал зохино.

When required, conductor tests shall
comply with IEC 61089.

7.3.6 Хэлхмэл тусгаарлагчийн зураг
төсөлд тавих шалгуурууд

7.3.6 Insulator string design criteria

Хэлхмэл тусгаарлагч ба түүнд холбогдсон
дамжуулагч хоорондын харилцаан дээр
суурилж хэлхмэл тусгаарлагчийн тооцоог
хийдэг. Энэ харилцааг тулгуур, суурийн
харилцаатай ижил байдлаар авч үздэг.
Хэлхмэл
тусгаарлагчтай
холбогдсон
дамжуулагч дээр ирнэ гэж тооцоолсон
хамгийн их ачааллаас тооцооны критик
ачааллыг гаргаж авбал зохино. Дүүжин
хэлхмэл тусгаарлагчийн хувьд хамгийн их
ачаалал нь хэлхмэл тусгаарлагчийг бэхлэх
цэг дээр ирэх босоо, хөндлөн ба тууш
ачааллуудыг хослуулсны үр дүнд бий болох
хамгийн их ачаалалтай тэнцүү. Таталтын
(анкер) хэлхмэл тусгаарлагчийн хувьд
хамгийн их ачаалал нь дамжуулагчийг сунгах
хамгийн их хүчтэй тэнцүү.

The calculation of the insulator strings
is based on their relationship to the
conductors to which they are attached.
These are dealt with in the same way
as
for
the
support/foundation
relationship. The critical design loading
shall be derived from the maximum
calculated conductor loading to which
the insulator strings are attached. For
suspension strings, the maximum loads
are equal to the maximum resultant of
the combined vertical, transverse and
longitudinal loads applied to the
attachment point of the insulator string.
In the case of tension strings, it is equal
to the maximum conductor tension.

N -ийг 15-р хүснэгтэд заасантай нийцэх

N shall be derived in accordance with

байдлаар гаргаж авбал зохино.
S
= S2 = 0,90, COV нь ерөнхийдөө 7 %иас
бага
байдаг
бүх
хэлхмэл
тусгаарлагчийн хувьд (16-р хүснэгт ба 21р хүснэгтийг үзнэ үү).
C = 1,0 бөгөөд Q = 1,0 (муу чанарын
материал биш тохиолдолд).

Table 15.
S
= S2 = 0,90 for all insulator
strings, for which the COV generally
remains under 7 % (see Table 16
and Table 21).
C = 1,0, and Q = 1,0 (unless poor
quality material).

Дээрх шаардлагуудаас гадна, ялангуяа
мөсний ачаалал үүсдэг улсын хувьд
төгсгөлийн тусгаарлагчийн бат бэхийн
онцлог утгыг түүнд холбосон дамжуулагчийн
бат бэхийн онцлог утга Rc-ээс багагүй
байхаар сонгохыг зөвлөдөг. Түүнчлэн
төгсгөлийн
арматурын
зураг
төслийг

In addition to the above requirements, it
is advisable, particularly for countries
subjected to ice loads, to select the
characteristic strengths of dead-end
insulators at least as high as the
characteristic strength Rc of attached
conductors. Similarly, it is advisable to

зохиохдоо эвдрэх хүртлээ дамжуулагчийн
бат бэхийн онцлог утга Rc-ээс 10 %-иас 15 %иар илүү тэсвэрлэдэг байхаар зохиохыг
зөвлөдөг. Арматурын туршилтууд нь IEC
61284 стандартад нийцсэн байвал зохино.

design the dead-end fittings to
withstand, at failure, about 10 % to 15
%
more
than
the
conductor
characteristic strength Rc. When
required, tests for fittings shall comply
with IEC 61284.

A хавсралт
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Техникийн мэдээлэл – Шугамын
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бат бэх чанар

Technical information – Strength of
line components

A.1

Бат бэхийн онцлог утгын тооцоо

A.1 Calculation of characteristic
strength

Бат бэхийн онцлог утга гэдэг нь тодорхой
заасан
магадлалтайгаар
баталгаатай
хадгалж чадах бат бэх чанарыг хэлнэ гэж
тодорхойлсон.

The characteristic strength is defined
as the strength guaranteed with a given
probability.

Хэрэв бүрэлдэхүүн хэсгийн дундаж бат бэх
чанар нь R бөгөөд вариацын коэффициент
нь vR бол бат бэхийн онцлог утга Rc-ыг дараах
томьёогоор олно:

If R is the mean strength of a
component and vR its coefficient of
variation, then the characteristic
strength Rc is given by formula:

(A.1)

(A.1)

vR-ын утга нь материалын төрөл ба
үйлдвэрлэлийн дадал (чанарын хяналт)-аас
хамаарна. Хувьсагч коэффициент ue нь
бүрэлдэхүүн хэсгийн бат бэх чанарын
тархалтын функцээс болон бат бэхийн
баталгаат утгаас хэтрэх магадлалаас (энэ
магадлалыг үл тооцох хязгаар e-ээр
төлөөлдөг) хамаарна.

The value of vR depends on the type of
material and the fabrication practice
(quality control). The variable factor ue
depends on the distribution function of
the strength of the component and on
the probability of exceeding the
guaranteed strength, represented by
the exclusion limit e.

Ихэнх улсын хувьд шугамын бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн бат бэхийн онцлог утга нь 10 %иас бага үл тооцох хязгаар (бат бэх чанараа

The characteristic strength of line
components
in
most
countries
corresponds to an exclusion limit

алдана гэсэн магадлал)-тай таардаг бөгөөд
ихэвчлэн 2 %-иас 5 % орчим байдаг. Бат
бэхийн онцлог утгыг илүү өндөр үл тооцох
хязгаартай байна гэж таамаглаж авбал бат
бэх чанар нь хэт бага бүрэлдэхүүн хэсгүүд
нэлээд олон болоход хүргэнэ, харин үл
тооцох хязгаар нь маш бага байвал хэт их
зардалтай болж болно, ялангуяа өндөр vRтай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд. Тиймээс
2 %-иас 5 %-тай утгууд нь эдийн засгийн
хувьд хамгийн тохиромжтой хувилбартай
таардаг. Хэрэв бат бэх чанар R-ыг хэвийн
тархалттай байна гэж таамагласан бол ue нь
1,60-аас 2,10-ын хооронд өөрчлөгдөх болно.

(probability of not being achieved)
lower than 10 % and usually in the
order of 2 % to 5 %. Assuming a
characteristic strength with a higher
exclusion limit would produce a
significant number of under-strength
components and a very low exclusion
limit may not be cost-effective, specially
for components with high vR. Thus,
values from 2 % to 5 % correspond to a
practical economic balance. If a normal
distribution is assumed for strength R,
ue would thus vary between 1,60 and
2,10.

Жишээ нь: тодорхой нэгэн зэргийн гангийн
харимхай шинж чанараа алдах цэгийг
хамгийн
багадаа
300
МПа
байхыг
баталгаажуулахын тулд үйлдвэрлэгч нь
(вариацын коэффициент 0,05 байх үед) 300 /
(1 – 2,10  0,05) = 340 МПа-ийн дундаж бат
бэх чанартай ганг голдуу үйлдвэрлэнэ. Бат
бэхийн хамгийн бага утга (эсвэл бат бэхийн
онцлог утга)-ыг хангахгүй гэсэн магадлал нь
маш бага бөгөөд 2 % орчим байна. Үүнтэй
ижил зарчим тусгаарлагчид мөн үйлчилнэ.
Бат бэх чанарын эмхтгэсэн өгөгдлөөс
харахад тусгаарлагчийн бат бэхийн онцлог
утга нь маш бага үл тооцох хязгаар
(ойролцоогоор 0,1 %)-тай таардаг гэдгийг
тогтоосон.

For example, in order to guarantee a
minimum yield point of 300 MPa for a
given grade of steel, a manufacturer,
knowing that the coefficient of variation
is 0,05, will generally produce a steel
which has a mean strength of 300 / (1 –
2,10  0,05) = 340 MPa. The probability
of not meeting the minimum strength
(or the characteristic strength) is quite
low and is in the order of 2 %. The same
approach applies to insulators where it
was found from compiled strength data
that
the
characteristic
strength
corresponds to a very low exclusion
limit (approximately 0,1 %).

Цаашилбал, найдвартай байдлын (2)-р
томьёонд ашигласан 10 %-ийн үл тооцох
хязгаарыг онцлог утгатай дараах байдлаар
хамааруулах боломжтой:

Consequently, the exclusion limit of 10
% used in the reliability Formula (2) can
be related to the characteristic value by
means of:

(A.2)

(A.2)

эсвэл

or
(A.3)

(A.3)

Хэрэв ue-ийн утга мэдэгдэхгүй байгаа бол
А.1-р хүснэгтийн дагуу түүнийг барагцаалж
гаргах боломжтой. Хэвийн тархалтаас
тооцоолж гаргасан гологдлын давтамжид
суурилж А.1-р хүснэгтийн утгуудыг тогтоосон
болно.

If the value of ue is not known, it can be
estimated according to Table A.1 which
is based on the frequency of rejects
calculated from the normal distribution.

A.1-р хүснэгт – Үл тооцох хязгаараас хамаарсан ue-ийн утгууд

Үл тооцох хязгаар e
ue

Гологдлын давтамжийг барагцаалсан утгууд
Байнга
Заримдаа
Цөөн
100 % орчим
2 %-аас 5 %
2 %
1,28
1,6
2,1

Table A.1 – Values of ue associated to exclusion limits

Exclusion limit e
ue

Estimated frequency of rejects
Frequent
Some
Rare
About 100 %
2 % to 5 %
2 %
1,28
1,6
2,1

Хэрэв Rc-ийн үл тооцох хязгаар нь 10 %-иас
өөр гэдгийг батлах хангалттай баримт эсвэл
өгөгдөл байгаа бол бат бэхийн онцлог утга
Rc-д
хэрэглэх
боломжтой
залруулах
коэффициент нь c юм.

c = (1 – 1,28 vR) / (1 – ue vR)

(A.4)

c is a correction factor that can be
applied to the characteristic strength Rc
if there is enough evidence or data to
warrant that the exclusion limit of Rc is
different from 10 %.

c = (1 – 1,28 vR) / (1 – ue vR)

(A.4)

Ихэнх тохиолдолд c-г 1,0-тэй тэнцүү гэж
тооцох боломжтой бөгөөд ийнхүү тооцсон
бол
тооцооны
найдвартай
байдлын
хангалттай хэмжээнд ихэнхдээ хүргэдэг.

In typical cases, c can be considered
equal to 1,0 which should normally lead
to a satisfying design reliability.
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Муруйн томёо ба хэлбэрүүд

Formulas of curves and figures

B.1 Ерөнхий зүйл

B.1 General

Энэхүү В хавсралтад орсон томьёонууд нь
муруйн янз бүрийн хэлбэрийг илэрхийлнэ.
Энэ стандарт дахь муруйнуудын ихэнхийг
IEC/11-р ТХ-ны өмнөх баримт бичгүүдэд анх
боловсруулсан бөгөөд онолын судалгаа ба
туршилтын үр дүнгийн хослолыг бодит
туршлагын өгөгдөлд тааруулан нарийн
тохируулга хийсэн өгөгдөлд суурилж тэдгээр
муруйг боловсруулж бий болгосон юм.

The formulas provided hereinafter
describe the curves in various figures of
the standard. Many of the curves in this
standard were originally developed in
previous IEC/TC11 documents based
on a combination of theoretical studies
and experimental results that were fine
tuned according to experience.

B.2 Gc-ийн томьёо – 4-р зураг

B.2 Formula for Gc – Figure 4

Gc = 0,291 4  ln(z)  1,046 8 (A төрлийн
газрын гадарга)
Gc = 0,373 3  ln(z)  0,976 2 (B төрлийн
газрын гадарга)
Gc = 0,493 6  ln(z)  0,912 4 (C төрлийн
газрын гадарга)
Gc = 0,615 3  ln(z)  0,814 4 (D төрлийн
газрын гадарга)

Gc = 0,291 4  ln(z)  1,046 8 (terrain
type A)
Gc = 0,373 3  ln(z)  0,976 2 (terrain
type B)
Gc = 0,493 6  ln(z)  0,912 4 (terrain
type C)
Gc = 0,615 3  ln(z)  0,814 4 (terrain
type D)

Дээрх бүх томьёо нь z  10 м байх үед
хамаарна. z  10 байх тохиолдолд Gc-ийн
утга тогтмол хэвээр байх бөгөөд z = 10 м байх
үеийн утгатай тэнцүү байна.

All above formulas apply to z  10 m. In
case z  10, the value of Gc remains
constant and equal to the value for z =
10 m.

B.3 GL-ийн томьёо – 5-р зураг

B.3 Formula for GL – Figure 5

GL = 4  10–10  L3
1,040 3

–

5  10–7  L2

–

10–4  L 

GL = 4  10–10  L3 – 5  10–7  L2 –
10–4  L  1,040 3

Хэрэв L  200 м бол GL = 1

If L  200 m, GL = 1

B.4 Gt-ийн томьёо – 6-р зураг

B.4 Formula for Gt – Figure 6

Gt = 0,000 2  z2  0,023 2  z  1,466 1 (A
төрлийн газрын гадарга)

Gt = 0,000 2  z2  0,023 2  z 
1,466 1 (terrain type A)

Gt = 0,000 2  z2  0,027 4  z  1,682 0 (B
төрлийн газрын гадарга)
Gt = 0,000 2  z2  0,029 8  z  2,274 4 (C
төрлийн газрын гадарга)
Gt = 0,000 2  z2  0,038 4  z  2,928 4 (D
төрлийн газрын гадарга)

Gt = 0,000 2  z2  0,027 4  z 
1,682 0 (terrain type B)
Gt = 0,000 2  z2  0,029 8  z 
2,274 4 (terrain type C)
Gt = 0,000 2  z2  0,038 4  z 
2,928 4 (terrain type D)

Дээрх бүх томьёо нь z  10 м байх үед
хамаарна. z  10 байх тохиолдолд Gt-ийн утга
тогтмол хэвээр байх бөгөөд z = 10 м байх
үеийн утгатай тэнцүү байна.

All above formulas apply to z  10 m. In
case z 10, the value of Gt remains
constant and equal to the value for z =
10 m.

B.5 Cxt-ийн томьёо – 8-р зураг (хавтгай
гадаргуутай эд анги)

B.5 Formula for Cxt – Figure 8 (flatsided members)

Cxt1,2 = 4,172 7 2  6,168 1  4,008 8

Cxt1,2 = 4,172 7 2  6,168 1 
4,008 8

B.6 Cxt-ийн томьёо – 9-р зураг (дугуй
гадаргуутай эд анги)
Cxt1,2 = 0,229 3 3  2,709 1 2  3,132 3
 2,200 2

B.6 Formula for Cxt – Figure 9
(round-sided members)
Cxt1,2 = 0,229 3 3  2,709 1 2 
3,132 3  2,200 2

B.7 Cxtc-ийн томьёо – 10-р зураг
B.7 Formula for Cxtc – Figure 10
Re  3 
үед Cxtc = 1,2
5
Re  4,5  10 байх үед Cxtc = 0,75
3  105  Re  4,5  105 байх үед Cxtc = 1,109
8  ln(Re)  15,197
105 байх

Cxtc = 1,2 when Re  3  105
Cxtc = 0,75 when Re  4,5  105
Cxtc = 1,109 8  ln(Re)  15,197, when
3  105  Re  4,5  105

C хавсралт
(мэдээллийн)

Annex C
(informative)

Агаарын орчинд үүсэх мөстөлт

Atmospheric icing

C.1 Ерөнхий зүйл

C.1 General

Агаарын орчинд үүсэх мөстөлт гэдэг нь агаар
мандал дахь төрөл бүрийн төлөв байдалд

Atmospheric icing is a general term for
a number of processes where water in

байгаа ус хөлдөж, агаарт ил байгаа эд
зүйлсэд наалддаг хэд хэдэн үйл явцыг
нэрлэдэг
ерөнхий
нэр
томьёо
юм.
Ерөнхийдөө хоёр төрлийн мөстөлт байдаг
бөгөөд тэдгээрийг үндсэн үйл явцын дагуу
нэрлэдэг:



хур тунадасны мөстөлт,
агаар дахь усны мөстөлт.

various forms in the atmosphere
freezes and adheres to objects
exposed to the air. Generally, there are
two types of icing which are named
according to the main processes:




precipitation icing, and
in-cloud icing.

Хийн төлөвтэй ус шууд мөсөн төлөвт хувирч,
“цагаан хяруу” гэж нэрлэдэг зүйлийг бий
болгодог гурав дахь үйл явц байдаг боловч
ноцтой ачаалал үүсгэдэггүй тул авч үзээгүй
болно.

A third process, where water vapour is
transformed directly into the ice phase
and forms so-called “hoar frost”, does
not lead to significant loadings and is
not considered further.

Хур тунадасны мөстөлт хэд хэдэн хэлбэрээр
үүсдэг бөгөөд тэдгээрээс хамгийн чухал нь

Precipitation icing occurs in several
forms, among which the most important
are





агаарын температур хасах хэмтэй
байхад ордог хүйтэн бороо,
нойтон цас тогтож хуримтлагдах үзэгдэл,
ба
хуурай цас тогтож хуримтлагдах үзэгдэл
юм.





freezing rain,
wet snow accretion, and
dry snow accretion.

C.2 Хур тунадасны мөстөлт

C.2 Precipitation icing

C.2.1 Агаарын температур хасах хэмтэй
байхад ордог хүйтэн бороо

C.2.1 Freezing rain

Борооны дусал эсвэл шиврээ бороо хүйтэн
(хасах температуртай) агаарын давхаргаар
дамжин унахад усны дуслууд хэт хөрдөг.
Тиймээс тэд шингэн усны төлөвтөө хэвээр
байдаг бөгөөд газар унах эсвэл замд нь
таарсан эд зүйлд хүрэх хүртэл хөлддөггүй.
Энэ үзэгдлийн үр дүнд тогтож хуримтлагдсан
зүйл нь гөлгөр гэж тодотгодог тунгалаг, хатуу
мөс байдаг бөгөөд түүнд ихэвчлэн унжсан
мөстэй хэсэг байдаг. Тогтож хуримтлагдсан
энэ мөс нь маш хатуу, бат бэх байдаг тул
салгахад хэцүү. Түүний нягт нь доторх

When raindrops or drizzle fall through a
layer of cold air (sub-freezing
temperatures), the water droplets
become supercooled. Therefore, they
are still in a liquid water phase and do
not freeze before they hit the ground or
any object in their path. The resulting
accretion is a clear, solid ice called
glaze, often with icicles. This accretion
is very hard and strong, and therefore
difficult to remove. The density is 800

агаарын бөмбөлгийн хувь хэмжээнээс
хамаараад 800 кг/м3-ээс 900 кг/м3 хүртэл
байдаг.

kg/m3 to 900 kg/m3, depending on the
content of air bubbles.

Хүйтэн цаг агаартай байсан дараалсан хэдэн
өдрийн
хугацаанд
хүйтэн
агаарын
харьцангуй
гүн
давхарга
ихэвчлэн
хуримтлагддаг өргөн тал газар эсвэл сав
газарт хүйтэн бороо голдуу ордог. Бороотой,
дулаан агаартай нам даралтын систем ийм
нутаг дэвсгэрт орж ирэхэд хүйтэн (ба илүү
хүнд) агаар газартай ойр хэвээр үлдэж,
тэгснээрээ гөлгөр мөс үүсэх нөхцөл
(температурын урвуу дараалал) бий болно.
Дээд салхины хүчээр гадаргуугийн хүйтэн
агаарын давхаргыг дээр нь байгаа илүү
дулаан агаартай холих хүртэл ийм нөхцөл
байдал үргэлжилсээр байж болно.

Freezing rain occurs mostly on wide
plains or basins where relatively deep
layers of cold air accumulate during
spells of cold weather. When a low
pressure system with a warm front with
rain penetrates the area, the cold (and
heavier) air may remain near the
ground and thus favour the formation of
glaze (temperature inversion). Such a
situation may persist until the upper
winds have managed to mix the cold
surface layer of air with the warmer air
aloft.

Хүйтэн агаартай ба дулаан агаартай
системүүд давхардсан хэсгүүдэд үүнтэй
төстэй нөхцөл байдал үүсэж болно. Хур
тунадас ихэвчлэн агуулсан байдаг илүү
дулаан агаар нь илүү хүйтэн агаарын дээгүүр
өргөгдөж, агаарын фронтын бүс үүсдэг ба
энэ бүсэд хур тунадас нь улам нэмэгддэг.

A similar situation may occur in the
overlapping zones of cold air and warm
air systems. The warmer air, often with
precipitation, is lifted over the colder air
and forms a frontal zone where
precipitation is enhanced.

Хүйтэн бороо орох үед ихэвчлэн дунд
зэргийн салхи гардаг. Тиймээс тогтож
хуримтлагдах мөсний хэмжээ нь хур тунадас
хэр их ба хэр удаан орсноос хамаардаг.

Usually there are only moderate winds
during freezing rain events. Hence the
amount of accreted ice depends on the
precipitation rate and duration.

C.2.2 Нойтон цас

C.2.2 Wet snow

Ердийн үед цасан ширхэг агаар мандлаар
доош унах тусам температур нэмэгддэг.
Хэрэв газартай ойр байгаа агаарын
температур нэмэх хэмтэй байвал 0 °C-ийн
температуртай давхаргаар өнгөрөх үед
цасан ширхэг хайлж эхэлдэг бөгөөд мөс ба
усны холимгоос бүрдэж байгаад (0 °C-тэй
байхад), дулаан давхарга хангалттай гүн
тохиолдолд бүрэн хайлж борооны дусал

Normally, the temperature increases as
snow
flakes
fall
through
the
atmosphere. If the air temperature near
the ground is above freezing, the snow
flakes start to melt when passing the 0
°C isotherm and the flakes contain a
mixture of ice and water (at 0 °C) until
they eventually melt totally into
raindrops if the warm layer is deep

болдог. Хэсэгчлэн хайлсан төлөвт байгаа л
бол тэд замдаа таарсан эд зүйлсэд наалдах
болно.

enough. As long as they are only partly
melted they will adhere to objects in the
airflow.

Нягт нь янз бүр байж болно (100 кг/м3-ээс 800
кг/м3 хүртэл), гэхдээ ихэнхдээ 400 кг/м3-ээс
600
кг/м3
орчим
байдаг.
Тогтож
хуримтлагдсан нойтон цасны нягт ба эрчим
нь хур тунадас хэр их орох, салхины хурд ба
температураас хамаарна. Хэрэв тогтож
хуримтлагдсаны дараа температур 0 °C-ээс
доош орвол тус давхарга нь хатуу, нягт
давхарга болж хөлддөг бөгөөд тухайн эд
зүйлдээ маш хүчтэй наалддаг.

The density may vary widely (100 kg/m3
to 800 kg/m3), but mostly from about
400 kg/m3 to 600 kg/m3. The density
and intensity of accreted wet snow
depends on the precipitation rate, wind
speed and temperature. If the
temperature drops below 0 °C after the
accretion, the layer will freeze into a
hard and dense layer with strong
adhesion to the object.

Хүйтэн борооны үед тохиолддогийн нэгэн
адил газартай ойр байгаа илүү хүйтэн агаар
дотор нойтон цас нь эд зүйлс дээр мөн
хөлдөж болно.

Wet snow may also freeze on objects in
colder air near the ground as in the
case of freezing rain.

ТАЙЛБАР: Хур тунадасны мөстөлтийн нэгэн
төрөл болох нойтон цас тогтож хуримтлагдах
үзэгдлийн нягт нь ихэвчлэн салхины хурд ихсэх
тусам нэмэгддэг, тиймээс салхины даралтад
өртөж буй талбай арай бага болдог. Ийм
тохиолдолд илүү их хурдтай салхинд өртсөн утас
дээр ирэх хүчнүүд нь (12-р зургийн өндрийн
вариац) 10 м-ийн жишиг өндөрт гарч буй арай бага
хурдтай салхитай харьцуулбал критик биш байж
болно.

NOTE The density of wet snow accretion
(type of precipitation icing) usually
increases with wind speed, thus resulting in
a smaller area exposed to wind pressure. In
such case, it is possible that the resulting
forces on the cables subjected to increased
wind speed (height variation of Figure 12)
may be less critical than at lower wind
speed at 10 m reference height.

C.3 Хуурай мөс

C.3 Dry ice

Эд зүйлээс гадагш чиглэсэн дулаан
дамжуулалтын хэмжээ, хурд нь хайлалтын
нуугдмал дулааны ялгарлаас илүү байх үед
мөс үүсэж нэмэгдэхийг хуурай өсөлт гэж
нэрлэдэг. Тогтож хуримтлагдах мөсний нягт
бол гадаргуу руу чиглэсэн усны урсгал ба
давхаргын температурын функц юм. Үр дүнд
нь тогтож хуримтлагдсан мөсийг нягтаас нь
хамаарч зөөлөн эсвэл хатуу хяруу гэж
нэрлэдэг. Зөөлөн хярууны нягт ихэвчлэн 300
кг/м3 байдаг бөгөөд хатуу хярууных 700 кг/м3
байдаг.

The ice growth is said to be dry when
the available heat transfer rate away
from the object is greater than the
release of the latent heat of fusion. The
density of the accretion is a function of
the flux of water to the surface and the
temperature of the layer. The resulting
accreted ice is called soft or hard rime
according to the density. A typical
density for soft rime is 300 kg/m3 and
700 kg/m3 for hard rime.

C.4 Агаар дахь усны мөстөлт

C.4 In-cloud icing

Агаар дахь усны мөстөлт гэдэг нь үүл эсвэл
манан доторх хэт хөрсөн усны дуслууд
агаарын урсгалд байгаа эд зүйлстэй (жишээ
нь: үүлний суурь хэсгээс дээш байгаа уул
дээрх цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамтай) хүрэх мөчид шууд хөлдөх үйл явц
юм.

In-cloud icing is a process whereby
supercooled water droplets in a cloud
or fog, freeze immediately upon impact
on objects in the air flow, e.g. overhead
lines in mountains above the cloud
base.

Эд зүйлээс гадагш чиглэсэн боломжит
дулаан дамжуулалтын хэмжээ нь хайлалтын
нуугдмал дулааны ялгарлаас илүү байх үед
мөс үүсэж нэмэгдэхийг хуурай өсөлт гэж
нэрлэдэг. Үр дүнд нь тогтож хуримтлагдсан
мөсийг нягтаас нь хамаарч зөөлөн эсвэл
хатуу хяруу гэж нэрлэдэг бөгөөд зөөлөн
хярууны нягт ихэвчлэн 300 кг/м3 байдаг ба
хатуу хярууных 700 кг/м3 байдаг.

The ice growth is said to be dry when
the transfer of potential transfer of heat
away from the object is greater than the
release of the latent heat of fusion. The
resulting accreted ice is called soft or
hard rime according to its density which
is typically 300 kg/m3 for soft rime and
700 kg/m3 for hard rime.

Дулаан дамжуулалтын хэмжээ, хурд нь
нуугдмал дулааны ялгарлын хэмжээ,
хурднаас бага байх үед мөс үүсэж
нэмэгдэхийг нойтон өсөлт гэж нэрлэдэг. Энэ
тохиолдолд хайлах цэгт (температурт)өсөлт
явагдах бөгөөд гадаргуу дээр усан хальс
үүсэхэд хүргэнэ. Ийнхүү хуримтлагдсан
мөсийг гөлгөр мөс гэдэг бөгөөд түүний нягт
ойролцоогоор 900 кг/м3 байдаг.

The ice growth is said to be wet when
the heat transfer rate is less than the
rate of latent heat release. Then the
growth takes place at the melting point,
resulting in a water film on the surface.
The accreted ice is called glaze with a
density of approximately 900 kg/m3.

Мөстөлтийн хэмжээ, хурд нь дараах
зүйлсээс хамааран янз бүр байдаг. Үүнд:

The icing rate varies mainly as a result
of the following:







агаар дахь шингэн усны хувь, хэмжээ;
дуслуудыг эзлэхүүнээр нь жагсаасан
жагсаалтын голд байгаа дуслын хэмжээ;
салхины хурд;
температур;
мөс тогтсон эд зүйлийн оврын хэмжээ.

–10 °C-ээс доош температуртай байхад
агаар дахь усны хувь, хэмжээ багасдаг







liquid water content of the air;
median volume droplet size of the
spectrum;
wind speed;
temperature;
dimensions of the iced object.

At temperatures below –10 °C, the
water content of the air becomes

бөгөөд мөстөлт мөн буурдаг. Гэхдээ
Швейцар
улсад
–20
°C-ээс
доош
температуртай ба хүчтэй салхитай байхад 8
кг/м-ийн
мөстөлт
үүссэн
тохиолдол
бүртгэгдсэн.

smaller and less icing occurs. However,
8 kg/m was recorded in Switzerland
with a temperature below –20 °C and
strong winds.

Нэг ижил нөхцөлтэй байх үед том эд зүйлтэй
харьцуулбал жижиг эд зүйл дээр мөс тогтож
хуримтлагдах үзэгдлийн хэмжээ, хурд нь
илүү байна. Тиймээс мөсний хүнд ачаалал
үүсэх асуудал нь хатуу тулгуураас илүү
дамжуулагчдад харьцангуй чухал байдаг.

Under the same conditions, the ice
accretion rate will be greater for a small
object than for a large one. Thus, heavy
ice loadings are relatively more
important for conductors than solid
supports.

Зарим нэг тодорхой байршлын хувьд (жишээ
нь: эргийн дагуу байрласан уул) агаар дахь
ус хамгийн ихээр мөстөх нь ихэвчлэн нойтон
цас ба хатуу хярууны хослолоос болдог
гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

It should be noted that the heaviest incloud icing for specific locations, e.g.
coastal mountains is usually due to a
combination of wet-snow and hard
rime.

C.5 Мөсний физик шинж чанар

C.5 Physical properties of ice

Агаар мандлын мөсний физик шинж чанар
нэлээд өргөн хүрээнд хэлбэлздэг. Голдуу
тохиолддог
шинж
чанаруудыг
С.1-р
хүснэгтэд жагсаав.

The physical properties of atmospheric
ice vary within rather wide limits.
Typical properties are listed in Table
C.1.

C.1-р хүснэгт – Мөсний физик шинж чанар
Мөсний
төрөл

Нягт
кг/м3

Гөлгөр мөс 700-аас
900
Нойтон
300-аас
цас
700
Хатуу
700-аас
хяруу
900

Эд
зүйлтэй
наалдах
байдал
Хүчтэй

Харагдах байдал
Өнгө
Хэлбэр

Тунгалаг

Дунд зэрэг Цагаан
Хүчтэй

Гэрэл
нэвтрүүлдэггүйгээс
авахуулаад
тунгалаг
хүртэл янз
бүр

Цилиндрэн
унжсан мөс
Цилиндрэн
Төвөөс
хазайж
салхины өөд
чиглэн
тогтсон шовх
гурвалжин
хэлбэртэй

Өөр
хоорондоо
наалдах
байдал
Хүчтэй
Дунд зэрэг
ба хүчтэй
Маш
хүчтэй

Зөөлөн
хяруу

Дунд зэрэг Цагаан

200-аас
600

Төвөөс
Бага ба
хазайж
дунд зэрэг
салхины өөд
чиглэн
тогтсон шовх
гурвалжин
хэлбэртэй

Table C.1 – Physical properties of ice
Type of ice
Glaze ice

Density
kg/m3
700 to 900

Adhesion

Appearance
Colour
Shape
Transparent
Cylindrical
icicles
White
Cylindrical

Strong

Wet snow

300 to 700

Medium

Hard rime

700 to 900

Strong

Opaque to
transparent

Soft rime

200 to 600

Medium

White

Eccentric
pennants into
wind
Eccentric
pennants into
wind

Cohesion
Strong
Medium to
strong
Very strong

Low to
medium

C.6 Мөс тогтож хуримтлагдах нөхцөлийг
бүрдүүлдэг цаг уурын параметрүүд

C.6 Meteorological parameters
controlling ice accretion

Мөс
тогтож
хуримтлагдах
нөхцөлийг
бүрдүүлдэг
параметрүүдийн
ердийн
утгуудыг С.2-р хүснэгтэд үзүүлэв.

Table C.2 gives typical values of
parameters that control the ice
accretion.

C.2-р хүснэгт – Мөс тогтож хуримтлагдах нөхцөлийг бүрдүүлдэг цаг уурын
параметрүүд

Мөсний
төрөл

Агаарын
температур
t
°C

Гөлгөр мөс

–10  t  0

Салхины
дундаж
хурд
V
м/с
Хэд ч байж
болно

Дуслын
хэмжээ

Том

Шингэн
усны хувь,
хэмжээ

Шуурганы
үргэлжлэх
хугацаа

Дундаж

Хэдэн цаг

Нойтон цас

0t3

Хатуу хяруу
Зөөлөн
хяруу

–10  t  1

Хэд ч байж
болно
10  V

Цасан
ширхэг
Дундаж

–20  t  1

V 10

Жижиг

Маш өндөр

Хэдэн цаг

Дундаж ба
өндөр
Бага

Хэдэн өдөр
Хэдэн өдөр

Table C.2 – Meteorological parameters controlling ice accretion

Type of ice

Glaze ice
Wet snow
Hard rime
Soft rime

Air
Mean wind
temperature
speed
t
V
°C
m/s
–10  t  0 Any
Any
0t3
–10  t  1 10  V
–20  t  1

V 10

Droplet size

Large
Flakes
Medium
Small

Агаар дахь усны мөстөлтийн хувьд зөөлөн
хяруу, хатуу хяруу ба гөлгөр мөс хоорондоо
шилжиж өөрчлөгдөх асуудал бол гол төлөв
агаарын температур ба салхины хурдны
функц юм (С.1-р зурагт харуулсны дагуу).
Гэхдээ шингэн усны хувь, хэмжээ ихсэх ба эд
зүйлийн хэмжээ багасах тусам С.1-р зураг
дахь муруйнууд баруун гар тийш шилжинэ.

Liquid
water
content
Medium
Very high
Medium to
high
Low

Typical
storm
duration
Hours
Hours
Days
Days

The transition between soft rime, hard
rime and glaze for in-cloud icing is
mainly a function of air temperature and
wind speed as shown in Figure C.1.
However, the curves in Figure C.1 shift
to the right with increasing liquid water
content and with decreasing object
size.

C.1-р зураг – Салхины хурд ба температурын функцээр харуулсан агаар дахь
усны мөстөлтийн төрлүүд

Figure C.1 – Types of in-cloud icing as a function of wind speed and temperature
C.7 Газрын гадаргын нөлөө

C.7 Terrain influences

C.7.1 Агаар дахь усны мөстөлт

C.7.1 In-cloud icing

Бүс нутгийн ба тухайн газрын (том ба дунд
хэмжээний) топографи нь агаар мандлын
босоо хөдөлгөөнийг өөрчилдөг тул үүлний
бүтэц ба мөстөлтөд нөлөөлдөг. Аливаа
тивийн салхин талд эргийн дагуу байрладаг
уулс нь чийгтэй агаарыг дээш өргөдөг ба
агаар хөрөхөд хүргэдэг. Үр дүнд нь хийн
төлөвтэй усны конденсац явагдаж, дуслын
хэмжээ нэмэгдэх ба эцэст нь хур тунадас
орно. Конденсацын түвшин ба хөлдөлтийн
түвшнээс дээр байгаа чөлөөтэй ил гарсан
өндөрт агаар дахь усны мөстөлт хамгийн
ихээр явагддаг. Ийм өндөрт уулын ам нь
чийгтэй агаарыг хүчээр уул давуулдаг ба
тэгснээрээ агаарыг ч дээш нь өргөж, салхины
хүчийг ч нэмдэг.

The regional and local topography
(large and medium scale) modifies the
vertical motions of the atmosphere and
hence the cloud structure and icing.
Coastal mountains along the windward
side of the continents act to force moist
air upwards, leading to a cooling of the
air with condensation of water vapour
and droplet growth, eventually with
precipitation. The most severe in-cloud
icing occurs above the condensation
level and the freezing level on freely
exposed heights, where mountain
valleys force moist air through passes
and thus both lift the air and strengthen
the wind.

Уулын нөмөр талд агаарын масс доош
буухад агаар дотроо халж, дуслууд ууршдаг
бөгөөд эцэст нь үүл бүрэн сарнидаг. Салхин
талд 50 м-ээс илүүгүй арай өндөр гүвээ
тухайн хэсэгт халхалж өгвөл мөсний ачаалал

On the leeward side of the mountains,
the descent of an air mass results in
internal heating of the air and
evaporation of droplets, eventually with
a total dissolution of clouds. A local

ихээхэн буурахад хүргэж болно. Ийм учраас
мөстөлт
үүсгэдэг
салхины
чиглэлээс
халхлагдсан л бол өндөр уул дахь маршрут
нь цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд
маш тохиромжтой байж болно.
C.7.2 Хур тунадасны мөстөлт

shelter of hills not more than 50 m
higher on the windward side may give a
significant reduction in ice loadings. For
this reason, routes in high mountains
may very well be suited for overhead
lines, provided they are sheltered
against icing wind directions.

Ерөнхийдөө, хур тунадасны мөстөлт далайн
түвшнээс дээш ямар ч өндөрт үүсэж болно.
Гэхдээ, хүйтэн агаар илүү их тохиолддог
учраас амны хажуу талуудын дунд хэсэгтэй
харьцуулбал амны доод хэсэгт хур
тунадасны мөстөлт үүсэх магадлал ихэнхдээ
илүү өндөр байдаг. Том тал газарт агаарын
температур хасах хэмтэй байхад ордог
хүйтэн бороо ба нойтон цас хоёулаа
тохиолдож болно.

C.7.2 Precipitation icing

Хөндлөн үлээх салхины хүч нь хамгийн их
байдаг газарт нойтон цас хамгийн их
хэмжээгээр үүсэх боломжтой. Тийм учраас
уулын амыг гаталсан шугамтай харьцуулбал
амыг
дагуулан
барьсан
цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам дээр мөс тогтож
хуримтлагдах үзэгдэл арай бага тохиолддог.

The greatest amounts of wet snow may
be formed where the transverse wind
component is strongest. Hence, an
overhead line along a valley has fewer
accretions than a line crossing the
valley.

Гэхдээ,
салхины
чиглэлд
хөндлөн
байрладаг, толигор налуутай гүвээ эсвэл
уулын нөмөр талд салхи илүү хүчтэй болж
болно, ялангуяа нөмөр талд нь салхины
урсгалд саад болох зүйл байхгүй бол.
Нойтон цастай хосолбол ийм гүвээний нөмөр
талд салхины өндөр хурдтай хавсарсан
мөсний их ачааллаас болж эвдрэл үүсэх
магадлал маш өндөр байж болно.

However, smooth hills or mountains
transverse to the wind may cause the
wind to strengthen on the leeward side,
especially if there are no obstacles to
such a flow on this side. Combined with
wet snow, such hillsides may have
significant failure probabilities for high
ice loads combined with high wind
velocities.

C.8 Мөстөлтийг ажиглах хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ерөнхий зарчим

C.8
Guidelines
implementation
of
observation program

Сонирхож буй газруудаас цуглуулсан
ерөнхий туршлага ба цаг уурын өгөгдөл дээр
суурилж зураг төсөл боловсруулах ихээхэн

In general, precipitation icing may occur
at any altitude. However, the probability
of precipitation icing is generally greater
in the valley basin than half way up the
valley sides because of higher
occurrence of cold air. Both freezing
rain and wet snow may occur on large
plains.

for
an

the
ice

At the current time of writing, there
seems to be practically no indirect way

хүчин чармайлт гаргасан боловч энэ
стандартыг бичих үеийн байдлаар зураг
төсөл
зохиоход
зориулж
ашиглахад
тохиромжтой өгөгдлийг олж авах шууд бус
арга бараг байхгүй байх шиг байна. Салхины
хурд, цасны гүн эсвэл температурын хамгийн
их
утгуудыг
мэдэж
байх
зайлшгүй
шаардлагатай байдаг аливаа өөр төрлийн
бүтээцтэй нэгэн адил, дамжуулах шугамын
хувьд ч гэсэн зураг төсөл зохиогч нь
тооцооны хамгийн критик параметрүүдийн
өгөгдөл ба хэмжлүүдийг мэдэж байх
шаардлагатай. Тиймээс талбай дээрээс
(одоо байгаа цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамуудаас
ба
ажиглалтын
тусгай
хэрэгслүүдээс хоёулангаас нь) өгөгдөл
цуглуулах хөтөлбөртэй байхыг ихэд зөвлөж
байна.

of getting proper data for design,
although significant efforts have been
made to develop models based on
meteorological data and the collection
of general experience from the areas of
interest. As for any other type of
structure depending on extreme values
of wind speed, snow depth or
temperature, the transmission line
designer
needs
data
and
measurements of the most critical
design parameters. Therefore, a
program for collecting field data is
strongly recommended, both from
existing overhead lines and from
especially designed devices.

Дараах аргуудаар талбайн мөсний өгөгдлийг
цуглуулах боломжтой. Үүнд:

Field ice data can be obtained by the
following means:

a) Мөсний зузааныг шууд хэмжих эсвэл
бүтээц ба шугамын дамжуулагчдаас
авсан мөсний сорьцын жинг хэмжих.
Хуримтлагдаж тогтсон анхны мөсний
хэлбэрийг тооцож, түүнчлэн газар унасан
мөс нь дамжуулагч дээр байсан мөсөн
давхаргын зөвхөн багахан хэсгийг
төлөөлж байж болно гэдгийг тооцсон бол
газар унасан мөсний сорьцуудыг ашиглах
боломжтой.
b)
Дамжуулагч
дээр
мөс
тогтож
хуримтлагдах үзэгдлийн симуляц хийдэг
хэрэгсэл дээр хэмжил хийх. Зарим улсад
одоо ашиглаж буй хэрэгслүүд нь
хэмжлийг хөнгөвчлөх зорилгоор 2 м-ээс 5
м-ийн өндөрт байрлуулсан энгийн
хоолой, туйван эсвэл утаснаас бүрдэж
байна.
c) Тулгуур дээр дамжуулагчийг бэхлэх цэг
дээр ирэх жингийн босоо хүчний
бүрдлийг, эсвэл дамжуулагчийг сунгах

a)

Direct measurements of icing
thickness or weight of samples
taken from structures and line
conductors. Ice samples fallen on
the ground can be used, if
consideration is given to the shape
of initial ice accretion on conductors
and to the fact that fallen pieces
may represent only a fraction of the
ice coating on the conductor.
b) Measurement on devices that
simulate
ice
accretion
on
conductors. Devices currently used
in some countries consist of simple
tubes, rods or cable assemblies, 2
m to 5 m above ground level in
order to facilitate measurement.
c) Estimation of icing using conductor
tension or the vertical component of

хүчийг ашиглан мөстөлтийг барагцаалж
гаргах.
d) Дамжуулагчийн унжилтыг ашиглан
мөстөлтийг барагцаалж гаргах.

weight at the attachment point at
the support.
d) Estimation of icing using the
conductor sag.

Мөсний ачааллын өгөгдөл нь тооцооны
ачааллын шалгууруудыг ба эвдрэл гарах
холбогдох магадлалыг тогтооход зөвхөн
чухал байгаад зогсохгүй, дамжуулах сүлжээг
төлөвлөх үе шатанд болон дамжуулах
шугамуудын маршрутыг сонгоход мөн тустай
байх боломжтой.

Ice loading data are important not only
to establish design load criteria and
their associated failure probabilities,
but can also be useful in the planning
stages of the transmission network and
route selection of transmission lines.

Мөсний ачааллын өгөгдөл маш цөөн тооны
улсад байдаг бөгөөд ийм өгөгдлийн сантай
болохын тулд дор хаяж 10 жилийн турш
талбайн ажиглалт хийх шаардлагатай
байдгийг тооцож үзвэл томоохон шугамын
төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй аливаа
компани нь мөстөлтийг ажиглах хөтөлбөрийг
цаг алдалгүй эхлүүлэх хэрэгтэй гэж ихэд
зөвлөж байна. Цаг уурын ажиглалтын
стандарт өртөөнд байршуулсан хэмжих
хэрэгслүүдийг
ажиллуулах
асуудлаар
үндэсний цаг уурын хүрээлэнтэй хамтран
ажиллах боломж ихэнхдээ олддог.

Since very few countries have data on
ice loadings at their disposal, and
considering that it takes at least 10
years of field observation to acquire
such a data base, it is strongly
recommended that any utility planning
a major line project should undertake
an ice observation programme without
delay. Very often it will be possible to
obtain the collaboration of the national
weather services for the operation of
instruments placed in
standard
meteorological stations.

Гэхдээ, талбайд гүйцэтгэх хэмжлүүдэд
зарцуулах
цаг,
зардлыг
аль
болох
бууруулахын тулд бэлэн байгаа ба ашиг
тустай аливаа мэдээллийг системтэйгээр
цуглуулж, нэгтгэх хэрэгтэй.

However, any source of available and
useful information should be collected
and combined systematically in order to
reduce, as much as possible, the time
and cost of field measurements.

C.2-р зураг – Цаг уурын өгөгдөл, мөсний загвар болон мөсний ачааллын
талбайд гүйцэтгэх хэмжлийг хэрхэн ашиглах стратегийг харуулсан схем

Figure C.2 – Strategy flow chart for utilizing meteorological data, icing models and
field measurements of ice loads
IEC 61774 стандарт нь цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын зураг төслийг зохиоход
шаардагдах цаг уурын өгөгдөлтэй холбоотой
бүх хэрэгцээ шаардлагыг болон мөстөлтийн
хэмжил голлох үүргийг гүйцэтгэх тохиолдолд
гарах бүх асуудлыг дэлгэрэнгүй тусгасан
стандарт юм. С.2-р зургийг тэр стандартаас
авсан бөгөөд цаг уурын ерөнхий өгөгдлөөс,
мөстөлтийн
загвараас
болон
мөсний

IEC 61774 is a comprehensive
standard covering all needs for
meteorological data needed for
overhead line design, and where
measurement of icing is a significant
part. Figure C.2 is taken from that
standard. It demonstrates the strategy
recommended in order to optimize the
information that can be extracted from

ачааллын олон тусдаа хэмжлүүдээс гаргаж
авах боломжтой мэдээллийг оновчтой
болгохын
тулд
хэрэглэхийг
зөвлөдөг
стратегийг энэ зурагт харуулсан болно.
Хэмжил хийх байршлыг сонгох, хэмжих ба
бусад
хэрэгслүүдийг
сонгох
ерөнхий
зарчмуудыг энэ стандартад мөн тусгасан.

general meteorological data, icing
models and separate measurements of
ice loadings. Further guidelines on the
selection
of
measuring
sites,
measuring devices as well as other
instrumentation are also included in this
standard.

Эцэст нь, ажиглалтын аливаа томоохон
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ба цаг уурын
өгөгдөлд
дүн
шинжилгээ
хийхдээ
мэргэжлийн цаг уурчийн хяналт дор
гүйцэтгэхийг зөвлөж байна.

Finally, it is recommended that the
implementation
of
any
major
observation programme, as well as the
analysis of the meteorological data, is
conducted under the supervision of a
professional meteorologist.

C.9 Мөсний өгөгдөл
C.9 Ice data
C.9.1 Өндөр ба дамжуулагчийн
диаметрийн нөлөө

C.9.1 Influence of height and
conductor diameter

Дамжуулагчийн диаметр d-д зориулсан
диаметрийн коэффициент Kd болон газраас
дээших өндөр z-д зориулсан өндрийн
коэффициент Kh-ийг 6.3.4.1-т авч үзсэн.
Эдгээрийг
дараах
томьёонуудаар
барагцаагаар олох боломжтой.

The diameter factor Kd, for conductor
diameter d, is given in 6.3.4.1 as well as
the height factor Kh , for height z above
ground. They can be approximated by
the following formulae.

Агаар дахь усны мөстөлтийн хувьд:

For in-cloud icing:

Kd ~ 0,15 d/30  0,85

(C.1)

Kd ~ 0,15 d/30  0,85

(C.1)

ТАЙЛБАР: Өндөр өөрчлөгдөхөд агаар дахь усны
мөстөлт хэрхэн өөрчлөгдөх вариац нь тухайн
байршлын
топографийн
ба
цаг
агаарын
нөхцөлөөс маш их хамааралтай байдаг. Тиймээс
агаар дахь усны мөстөлтөд өртдөг шугамын
хувьд энэ вариацыг тодорхойлохын тулд цаг
агаарын тусгай судалгаа хийхийг зөвлөдөг.

NOTE The variation of in-cloud icing with
height is very dependent on local
topographical and climate conditions. Thus
a specific climatic study is suggested to
assess this variation for a line exposed to
in-cloud icing.

харин хур тунадасны мөстөлтийн хувьд

and for precipitation icing

Kd ~ 0,35 d/30  0,65
Kh = 0,075  z / 10  0,925

(C.2)

Kd ~ 0,35 d/30  0,65

(C.2)

(C.3)

Kh = 0,075  z / 10  0,925

(C.3)

Хур тунадасны мөстөлтөд зориулсан Kh-ийн
дээрх утгыг олохдоо 10 м-ийн өндөрт
салхины хурд нь 25 км/ц орчим бөгөөд
дуслууд унах хурд нь 5 м/с орчим байхаар
тогтоосон мөстөлтийн энгийн загварыг
ашиглаж олсон. Дамжуулагчийн диаметр d
нь 30 мм-ээс бага тохиолдолд хоёр төрлийн
мөстөлтийн хувьд Kd нь 1,0-тэй тэнцүү гэж
тооцох боломжтой.

The above value of Kh for precipitation
icing has been obtained using a simple
icing model with a wind speed of about
25 km/h at 10 m and droplets fall speed
of about 5 m/s. In case if conductor
diameter d is less than 30 mm, Kd can
be considered equal to 1,0 for both
types of icing.

C.9.2 Бүтээцэд үзүүлэх мөстөлтийн
нөлөө

C.9.2 The effect of icing on
structures

Бүтээц дээр мөс тогтож хуримтлагдах нь
бүтээц дээр ирэх босоо ачааллыг нэмдэг
бөгөөд суурийн ба тулгуурын зарим эд
ангийн зураг төслийг сонгоход гол хүчин зүйл
болж болно.

Ice accretion on structures increases
their vertical loads on the structure and
may control the design of foundations
and some support members.

Тулгуурын эд ангиудын геометрийг ба тогтож
хуримтлагдсан мөсний холбогдох зузааныг
ашиглан мөсний жинг тооцоолж гаргах
боломжтой. Эсвэл доорх С.3-р хүснэгтээс
ойролцоо утгыг гаргаж авах боломжтой.

The weight of ice can be calculated
using the geometry of the support
members and the relevant thickness of
ice
accretion.
Alternatively,
an
approximation can be derived from the
following Table C.3:

C.3-р хүснэгт – Сараалжин бүтээц дээрх мөсний жингийн ойролцоо утгууд
Мөсний зузаан (мм)
Мөсний жинг бүтээцийн
жинд харьцуулсан харьцаа

15
0,57

25
1,00

30
1,23

35
1,48

40
1,73

45
2,00

50
2,28

Table C.3 – Approximate values of ice weights on lattice structures
Ice thickness (mm)
Ratio of weight of ice to
structure weight

15
0,57

C.10 Салхи ба мөс хосолсон ачаалал

25
1,00

30
1,23

35
1,48

40
1,73

45
2,00

50
2,28

C.10 Combined wind and ice
loadings

C.10.1 Хослуулсан магадлалууд
C.10.1 Combined probabilities

Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчид үзүүлэх
салхины үйлчлэлд дор хаяж гурван хувьсагч
ордог: мөстөлт үүсэх нөхцөл байдалтай
холбоотой салхи, мөсний жин ба мөсний
хэлбэр. Эдгээр нөлөө хослоход хөндлөн ба
босоо чиглэлийн ачаалал хоёулаа үүсэхэд
хүргэх боломжтой. Боломжтой бол эдгээр
ачааллыг шууд хэмжих хэрэгтэй, гэхдээ
гарах зардал, хүндрэлээс нь болж ийм
хэмжлүүд цөөн байдаг бөгөөд ихэвчлэн
олддоггүй.

The action of wind on ice-covered
conductors involves at least three
variables: wind associated with icing
situations, ice weight and ice shape.
These combined effects can result in
both transversal and vertical loads.
Direct measurements of these loads
should, ideally, be the best approach
but due to the difficulties and cost
involved, such measurements are
scarce and are not usually available.

Салхины хурд, мөсний жин ба мөсний
хэлбэрийг
бүртгэсэн
бие
даасан
ажиглалтуудын
өгөгдлийг
олж
авах
боломжтой тул хослуулсны үр дүнд үүсэх
ачаалал нь найдвартай байдлын түвшин
бүрд зориулж авсан дахин давтагдах хугацаа
T-тэй ойролцоогоор дор хаяж ижил байх
байдлаар эдгээр хувьсагчийг хослуулахыг
санал болгодог.

Since it is possible to obtain
independent observations of wind
speed, ice weight and ice shape, it is
proposed to combine these variables in
such a way that the resulting load will
have at least approximately the same
return periods T as those adopted for
each reliability level.

Гэхдээ,
харилцан
хамааралтай
хувьсагчуудын магадлалуудыг хослуулахын
тулд
ачааллуудад
үзүүлэх
эдгээр
хувьсагчийн олон төрлийн, хоорондоо
харилцан үйлчилдэг нөлөөний талаар
мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Хамгийн их
ачаалал нь бие даасан хувьсагчууд (салхины
хурд, мөсний жин, мөсний хэлбэр)-ын
хамгийн их утгуудтай хамаатай байх өндөр
магадлалтай
гэж
тооцвол
дараах
хялбаршуулсан аргыг санал болгодог. С.4-р
хүснэгтэд харуулсны дагуу аль нэг
хувьсагчийн бага магадлалтай утгыг (L
индекс) нөгөө хоёр хувьсагчийн өндөр
магадлалтай
утгуудтай
(H
индекс)
хослуулна. Энэ аргын хувьд өөр өөр
хувьсагчууд нь тодорхой хэмжээний хараат
бус байдалтай байхыг зөвшөөрнө.

Combining
the
probabilities
of
correlated variables would, however,
require the knowledge of the various
interacting effects of these variables on
the loadings. Assuming that maximum
loads are most likely to be related to
maximum values of individual variables
(wind speed, ice weight and ice shape),
a simplified method is proposed. A low
probability value of a variable (index L)
is combined with high probability (index
H) values of the other two variables, as
shown in Table C.4. In this method, a
certain degree of independence
between the different variables is
accepted.

C.4-р хүснэгт – Салхи ба мөсний ачаалал хосолсон нөхцөлүүд

Ачааллын
нөхцөлүүд

1-р нөхцөл
2-р нөхцөл
3-р нөхцөл

Мөсний жин

Салхины
хурд

gL
gH
gH

ViH
ViL
ViH

Агаарын
эсэргүүцлийн
хүчинтэй
коэффициент
CiH
CiH
CiL

Нягт

1
1
2

Table C.4 – Combined wind and ice loading conditions
Loading
conditions
Condition 1
Condition 2
Condition 3

Ice weight

Wind speed

gL
gH
gH

ViH
ViL
ViH

Өндөр магадлал нь жил бүрийн хамгийн их
утгуудын дундаж гэж үздэг бол хувьсагчийн
бага магадлал нь дахин давтагдах хугацаа Tтэй таардаг утга гэж үздэг.
C.10.2 Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчийн
агаарын эсэргүүцлийн коэффициентууд

Effective drag
coefficient
CiH
CiH
CiL

Density

1
1
2

The high probability is considered to be
the average of extreme yearly values,
while the low probability of the variable
is the one corresponding to a return
period T.
C.10.2 Drag coefficients of icecovered conductors

Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчийн агаарын
эсэргүүцлийн
эсвэл
өргөх
хүчний
коэффициентуудыг тодорхойлох хамгийн
сайн арга бол талбайд гүйцэтгэх хэмжил юм.
Гэхдээ энэ стандартыг бичих үеийн
байдлаар ийм хэмжил маш цөөн байсан.
Тийм учраас агаарын эсэргүүцлийн эсвэл
өргөх
хүчний
коэффициентуудын
статистикийн тархалт мэдэгдэхгүй байгаа.

Field measurement is the best
approach for the determination of the
drag or lift coefficients of ice-covered
conductors. However, at the current
time of writing, very few such
measurements exist. As a result,
statistical distributions of drag or lift
coefficients are not yet known.

Агаарын
эсэргүүцлийн
хүчинтэй
коэффициент
ба
нягтын
талаар
статистикийн өгөгдөл байхгүй байгаа цагт
(туршилтын өөр утгууд мөн байхгүй байгаа
бол) С.5-р хүснэгтэд олгосон утгуудыг
ашиглах хэрэгтэй гэж санал болгож байна.

As long as statistical data on the
effective drag coefficients and densities
are not available, it is suggested, in the
absence of other experimental values,
that the values given in Table C.5
should be used.

C.5-р хүснэгт – Мөсөөр бүрхсэн дамжуулагчийн агаарын эсэргүүцлийн
коэффициентууд ба нягт

Агаарын эсэргүүцлийн үр
ашигтай коэффициент CiH
Нягт 1 (кг/м3)
Агаарын эсэргүүцлийн үр
ашигтай коэффициент CiL
Нягт 2 (кг/м3)

Нойтон
цас
1,0

Зөөлөн
хяруу
1,2

Хатуу
хяруу
1,1

Гөлгөр
мөс
1,0

700
1,4

600
1,7

900
1,5

900
1,4

300

400

700

900

Table C.5 – Drag coefficients and density of ice-covered conductors

Effective drag coefficient CiH
Density 1 (kg/m3)
Effective drag coefficient CiL
Density 2 (kg/m3)

Wet snow
1,0
700
1,4
300

Soft rime
1,2
600
1,7
400

Hard rime
1,1
900
1,5
700

Glaze ice
1,0
900
1,4
900

D хавсралт
(мэдээллийн)

Annex D
(informative)

Статистикийн тархалтын функцүүдийг
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
ачаалал ба бат бэх чанарт хэрэглэх нь

Application of statistical
distribution functions to load and
strength of overhead lines

Салхины хурдны эсвэл мөсний ачааллын
жилийн хамгийн их утгуудын болон мөсний
зузааны тархалтыг хамгийн их утгын
тархалтын хуулиар (Гумбелийн I-р төрлийн)
төлөөлж (сайн ойртуулсан утгатайгаар)
харуулах боломжтой гэдгийг цаг уурын
өгөгдөлд хийсэн дүн шинжилгээ харуулж
байна.
Гумбелийн I-р төрлийн хуримтлагдсан
тархалтын функцийн энгийн томьёо нь
дараах хэлбэртэй:

An analysis of meteorological data has
shown that the distribution of annual
maximum wind velocities or ice loads
and
ice
thicknesses
can
be
represented, with good approximation,
by an extreme value distribution law
(Gumbel Type I).

(D.1)

(D.1)

The basic formula for the Gumbel Type
I cumulative distribution function has
the form:

Үүнд:

where
(D.2)

(D.2)

Санамсаргүй нэгэн утга нь дундаж утга x ба
стандарт хазайлт  бүхий тархалт дахь x
утгаас бага байна гэсэн магадлал F(x)-ийг
энэ томьёо илэрхийлж байгаа юм.

This formula expresses the probability
F(x) that a random value will be less
than a value x in a distribution with a
mean value x and a standard deviation
.

C1 ба C2 параметр нь ажиглалт хийсэн
жилийн тоо (n)-ноос хамаардаг бөгөөд
тэдгээрийг D.1-р хүснэгтэд үзүүлэв. C1 ба C2ыг тооцоолох аргыг D.1-р хүснэгтээс үзнэ үү.

The parameters C1 and C2 depend on
the number of years (n) with
observations and are given in Table
D.1. For calculation of C1 and C2, see
Table D.1.

D.1-р хүснэгт – Гумбелийн тархалтын C1 ба C2 параметр
n
10
15
20
25
30
35
40
45
50


C1
0,949 63
1,020 57
1,062 82
1,091 45
1,112 37
1,128 47
1,141 31
1,151 84
1,160 66
1,282 55= /6

C2
0,495 21
0,512 84
0,523 55
0,530 86
0,536 22
0,540 34
0,543 62
0,546 30
0,548 54
0,577 22=Эйлерийн
тогтмол

C2/C1
0,521 48
0,502 50
0,492 60
0,486 39
0,482 05
0,478 82
0,476 31
0,474 28
0,472 61
0,450 05

Table D.1 – Parameters C1 and C2 of Gumbel distribution
n
10
15
20
25
30
35
40

C1
0,949 63
1,020 57
1,062 82
1,091 45
1,112 37
1,128 47
1,141 31

C2
0,495 21
0,512 84
0,523 55
0,530 86
0,536 22
0,540 34
0,543 62

C2/C1
0,521 48
0,502 50
0,492 60
0,486 39
0,482 05
0,478 82
0,476 31

45
50


1,151 84
1,160 66
1,282 55= /6

0,546 30
0,548 54
0,577 22=Euler
constant

0,474 28
0,472 61
0,450 05

Тиймээс (D.1)-р томьёоны ерөнхий хэлбэр
нь:

The general form of Formula (D.1) thus
becomes:

(D.3)

(D.3)
and in the case where n 

болох бөгөөд n байх тохиолдолд:

(D.4)

(D.4)
Ийм учраас нэг жилийн хугацаанд ажигласан
утга нь x-ээс өндөр их байх магадлал P(x) нь:

Hence, the probability P(x) that the
observed value will be higher than x
during one year is:

(D.5)

(D.5)
Хялбарчлах үүднээс x утгын дахин давтагдах
хугацаа T-г дараах байдлаар тодорхойлно:

As a simplification the return period T of
the value x is given by:

(D.6)
(D.6)
(D.3)-р ба (D.6)-р томьёог өөрчилснөөр
дараах илэрхийллийг олж авна:

By rearranging the Formulae (D.3) and
(D.6), the following is obtained:

(D.7)
(D.7)

Хэрэв өгөгдөл цуглуулсан жилийн тоог
бууруулсан бол (D.3)-р томьёонд C1 ба C2
утгуудыг оруулахад илүү өндөр таамаглал
гарна. Гэхдээ зарим улсад өгөгдөл
цуглуулсан жилийн тооны нөлөөг тооцон
оруулахгүйгээр (D.4) эсвэл (D.5)-р томьёог
(өөрөөр хэлбэл C1=1,282 55 ба C2/C1=0,450
05) ашигладаг гэдгийг анхаарна уу.

The inclusion of C1 and C2 values in
formula (D.3) will result in higher
predictions if the number of years of
data is reduced. However, it is noted
that some countries use formulas (D.4)
or (D.5) (i.e. C1=1,282 55 and C2/
C1=0,450 05) without taking into
account the effect of number of years of
data.

D.2-р хүснэгт – Гумбелийн тархалтын функцэд зориулсан x / x-ийн
харьцаанууд, ачаалал үзүүлэх үзэгдлийн жилээр илэрхийлсэн дахин давтагдах
хугацаа T, ажиглалт хийсэн жилийн тоо n, вариацын коэффициент vx
Найдвартай
байдлын 1-р
түвшин
50 жил

COV T

vx

n 10

15

20

25

50

Найдвартай
байдлын 2-р
түвшин
150 жил


10

15

20

25

50

Найдвартай
байдлын 3-р
түвшин
500 жил


10

15

20

25

50



0,05

1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,24 1,22 1,21 1,21 1,19 1,17 1,30 1,28 1,27 1,26 1,24 1,22

0,075

1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,19 1,36 1,33 1,32 1,31 1,29 1,26 1,45 1,42 1,40 1,39 1,37 1,33

0,10

1,36 1,33 1,32 1,31 1,29 1,26 1,48 1,44 1,42 1,41 1,38 1,36 1,60 1,56 1,54 1,52 1,49 1,44

0,12

1,43 1,40 1,38 1,37 1,35 1,31 1,57 1,53 1,51 1,49 1,46 1,41 1,72 1,67 1,64 1,62 1,59 1,53

0,15

1,54 1,50 1,48 1,46 1,43 1,39 1,71 1,66 1,63 1,62 1,58 1,52 1,90 1,84 1,80 1,78 1,73 1,66

0,16

1,57 1,53 1,51 1,49 1,46 1,41 1,76 1,70 1,68 1,66 1,61 1,55 1,96 1,89 1,86 1,83 1,78 1,70

0,20

1,72 1,66 1,64 1,62 1,58 1,52 1,95 1,88 1,84 1,82 1,77 1,69 2,20 2,12 2,07 2,04 1,98 1,88

0,25

1,90 1,83 1,79 1,77 1,72 1,65 2,19 2,10 2,05 2,03 1,96 1,86 2,51 2,40 2,34 2,30 2,22 2,10

0,30

2,08 2,00 1,95 1,93 1,87 1,78 2,43 2,32 2,27 2,23 2,15 2,04 2,81 2,68 2,61 2,56 2,46 2,32

0,35

2,26 2,16 2,11 2,06 2,01 1,91 2,66 2,54 2,48 2,44 2,34 2,21 3,11 2,96 2,87 2,82 2,71 2,54

0,40

2,43 2,33 2,27 2,24 2,16 2,04 2,90 2,76 2,69 2,64 2,54 2,36 3,41 3,23 3,14 3,08 2,95 2,76

0,45

2,61 2,49 2,43 2,39 2,30 2,17 3,14 2,98 2,90 2,85 2,73 2,55 3,71 3,51 3,41 3,34 3,20 2,98

0,50

2,79 2,66 2,59 2,54 2,44 2,30 3,38 3,20 3,11 3,05 2,92 2,73 4,01 3,79 3,68 3,60 3,44 3,20

0,55

2,97 2,83 2,75 2,70 2,59 2,43 3,61 3,42 3,32 3,26 3,11 2,90 4,31 4,07 3,94 3,86 3,68 3,42

0,60

3,15 2,99 2,91 2,85 2,73 2,56 3,85 3,64 3,53 3,46 3,30 3,07 4,61 4,35 4,21 4,12 3,93 3,64

0,65

3,33 3,16 3,07 3,01 2,88 2,68 4,09 3,86 3,74 3,67 3,50 3,25 4,91 4,63 4,48 4,38 4,17 3,86

Table D.2 – Ratios of x / x for a Gumbel distribution function, T return period in years
of loading event, n number of years with observations, vx coefficient of variation
COV T

Reliability level
1

Reliability level
2

Reliability level
3

50
years
vx

n 10

15

20

25

150
years
50



10

15

20

25

500
years
50



10

15

20

25

50



0,05

1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,24 1,22 1,21 1,21 1,19 1,17 1,30 1,28 1,27 1,26 1,24 1,22

0,075

1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,19 1,36 1,33 1,32 1,31 1,29 1,26 1,45 1,42 1,40 1,39 1,37 1,33

0,10

1,36 1,33 1,32 1,31 1,29 1,26 1,48 1,44 1,42 1,41 1,38 1,36 1,60 1,56 1,54 1,52 1,49 1,44

0,12

1,43 1,40 1,38 1,37 1,35 1,31 1,57 1,53 1,51 1,49 1,46 1,41 1,72 1,67 1,64 1,62 1,59 1,53

0,15

1,54 1,50 1,48 1,46 1,43 1,39 1,71 1,66 1,63 1,62 1,58 1,52 1,90 1,84 1,80 1,78 1,73 1,66

0,16

1,57 1,53 1,51 1,49 1,46 1,41 1,76 1,70 1,68 1,66 1,61 1,55 1,96 1,89 1,86 1,83 1,78 1,70

0,20

1,72 1,66 1,64 1,62 1,58 1,52 1,95 1,88 1,84 1,82 1,77 1,69 2,20 2,12 2,07 2,04 1,98 1,88

0,25

1,90 1,83 1,79 1,77 1,72 1,65 2,19 2,10 2,05 2,03 1,96 1,86 2,51 2,40 2,34 2,30 2,22 2,10

0,30

2,08 2,00 1,95 1,93 1,87 1,78 2,43 2,32 2,27 2,23 2,15 2,04 2,81 2,68 2,61 2,56 2,46 2,32

0,35

2,26 2,16 2,11 2,06 2,01 1,91 2,66 2,54 2,48 2,44 2,34 2,21 3,11 2,96 2,87 2,82 2,71 2,54

0,40

2,43 2,33 2,27 2,24 2,16 2,04 2,90 2,76 2,69 2,64 2,54 2,36 3,41 3,23 3,14 3,08 2,95 2,76

0,45

2,61 2,49 2,43 2,39 2,30 2,17 3,14 2,98 2,90 2,85 2,73 2,55 3,71 3,51 3,41 3,34 3,20 2,98

0,50

2,79 2,66 2,59 2,54 2,44 2,30 3,38 3,20 3,11 3,05 2,92 2,73 4,01 3,79 3,68 3,60 3,44 3,20

0,55

2,97 2,83 2,75 2,70 2,59 2,43 3,61 3,42 3,32 3,26 3,11 2,90 4,31 4,07 3,94 3,86 3,68 3,42

0,60

3,15 2,99 2,91 2,85 2,73 2,56 3,85 3,64 3,53 3,46 3,30 3,07 4,61 4,35 4,21 4,12 3,93 3,64

0,65

3,33 3,16 3,07 3,01 2,88 2,68 4,09 3,86 3,74 3,67 3,50 3,25 4,91 4,63 4,48 4,38 4,17 3,86

E хавсралт
(мэдээллийн)

Annex E
(informative)

Ачаалал, бат бэх чанарын харилцаанд
алслалтын вариац нөлөөлөх нөлөө –
Алслалтад ашиглах коэффициентыг
тооцоолох

Effect of span variation on loadstrength relationship – Calculation
of span use factor

E.1 Ерөнхий зүйл

E.1 General

Хамгийн урт Lmax алслалтад үйлчлэх цаг
агаарын үзэгдлээс болж үүсэх хүчийг F гэж
тооцвол Li урттай алслалтын тулгуур дээр
ирэх хүч нь шугаман хамааралтай системийн
хувьд F  Li/Lmax-тай тэнцүү байна. Салхины
ачааллын хувьд Li ба Lmax хоорондоо их
ялгаатай байгаа бол богино хугацааны
хүчтэй салхины хурд алслалт бүр дээр ижил
байдаггүйн
вариацаас
болж
багахан
хэмжээний шугаман бус байдал үүснэ. Энэ
нь найдвартай байдалд бага нөлөө үзүүлнэ.

Assuming F is the force resulting from
climatic actions applied to the
maximum span Lmax, then the force on
a support with a span Li is in linear
systems equal to F  Li/Lmax. In the case
of wind loads and a large difference
between Li and Lmax there is small nonlinearity introduced by the variation of
gust factor with spans. This has little
influence on the reliability because the
latter is controlled by spans near

Учир нь найдвартай байдлыг тогтооход
нөлөөлдөг гол хүчин зүйл нь хамгийн их
утгуудтай ойр утгуудтай алслалтууд байдаг
бөгөөд
эдгээр
алслалтын
хувьд
алслалт/ачааллын харьцаа нь шугаман
хамааралтай гэж авч үзэх боломжтой. Li/Lmaxын харьцаа бол ашиглалтын хүчин зүйл U
гэж нэрлэгддэг санамсаргүй хувьсагч юм.
Ашиглалтын хүчин зүйлийн дээд хязгаарын
утга 1,0 байдаг бол доод хязгаарын утга нь
ихэвчлэн 0,4-тэй тэнцүү байдаг. Хязгаарын
ачааллын зарчмын дагуу зохиосон зураг
төсөл бүхий шугамуудын дүн шинжилгээнээс
харахад ашиглалтын хүчин зүйлийг Бета
тархалтын функцэд захирагддаг гэж авах
боломжтой гэж үздэг.

maximum values where the span/load
relation can be assumed to be linear.
The ratio of Li/Lmax is a random variable
called use factor U. The use factor has
an upper bound of 1,0 and a lower
bound typically equal to 0,4. From the
analysis of lines designed according to
limit load concept, it has been found
that the use factor can be assumed to
have a Beta distribution function.

Ашиглалтын
хүчин
зүйл
нь
гурван
хувьсагчаас
голлон
хамаардаг.
Үүнд
байршлыг нь сонгох боломжтой завсрын
тулгуурын төрлүүдийн тоо, газрын гадаргын
зэрэглэл, тулгуурын байршлын сонголтуудыг
багасгаж буй хязгаарлалтууд орно. Жишээ
нь: хэрэв шугам дахь тулгуур бүрийн зураг
төслийг байршил тус бүрийн тухайн
алслалтад зориулж нэг бүрчлэн зохиовол
ашиглалтын хүчин зүйл нь 1,0-тэй тэнцүү
байна. Харин зөвхөн нэг төрлийн завсрын
тулгуурыг уулархаг газарт байршиж буй
шугамд ашиглавал ашиглалтын хүчин
зүйлийн дундаж утга нь 1-ээс нэлээд бага
байна, ихэвчлэн 0,60-аас 0,75 хүртэл.

The use factor depends mainly on three
variables: the number of types of
suspension supports available for
spotting, the category of the terrain and
the constraints on support locations.
For example, if every support in a line
is custom-designed for the exact span
at each location, the use factor will be
equal to 1,0. While if only one
suspension support type is used in a
line located in mountainous terrain, the
average use factor will be significantly
less than 1, typically 0,60 to 0,75.

Ашиглалтын хүчин зүйлийн вариац нь
урьдчилан мэдэх боломжтой хэв маягийг
дагадаг гэдгийг тогтоосон бөгөөд завсрын
тулгуурын төрлүүдийн ба алслалтуудын тоо,
газрын гадарга болон байршлын сонголтын
хязгаарлалтууд мэдэгдэж байгаа бол
статистикийн параметрүүд U ба u-ийн
утгуудыг хангалттай нарийвчлалтайгаар
мэдэх боломжтой.

The use factor variation was found to
have
predictable
patterns
and
statistical parameters U and u could
be known with sufficient accuracy if the
number of suspension support types
and spans, terrain and spotting
constraints were known.

Ихэвчлэн тохиолддог дундаж утгууд U болон
стандарт хазайлт U-г ТЦСОУЗ (CIGRE)-ийн
178 дугаар Техникийн Товхимолд олгосон.
Дараах тэнцэтгэл хүчинтэй байгаа учраас
дамжуулах шугамын дундаж алслалт
мэдэгдэж байгаа бол завсрын тулгуурын
зураг төсөлд тавих шалгууруудаас U-г гаргаж
авах боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

In CIGRE Technical Brochure 178,
typical mean values U and standard
deviation U are given. Note that U can
be derived from the design criteria of
tangent supports if the average span of
the transmission line is known, because
of the following relation:

Дундаж алслалт = Салхины дундаж алслалт
= Жингийн дундаж алслалт

Average span = Average wind span =
Average weight span

Тиймээс салхины ашиглалтын дундаж
коэффициент Uсалхи-г дараах тэнцэтгэлээс
тооцоолж олох боломжтой:

Thus, the average wind use factor Uwind
can be calculated from:

(E.1)

(E.1)
Үүнтэй төстэйгөөр:

Similarly,

(E.2)

(E.2)

u-ийн

утгуудын хувьд гэвэл шугамын
алслалтын вариацын статистикийн дүн
шинжилгээнээс
логик
дүгнэлт
хийж
тэдгээрийг олох боломжтой.

As regards the values of u, they can be
deduced from a statistical analysis of
span variations in the line.

E.2 Ачааллыг бууруулах асуудалд
ашиглалтын хүчин зүйл нөлөөлөх нөлөө
ба түүний тооцоо

E.2 Effect of use factor on load
reduction and its calculation

5.2.3-т тусгасны дагуу, бүх тулгуурыг хамгийн
их урттай алслалтад ашиглаагүй тохиолдолд
найдвартай байдал нэмэгддэг.

As discussed in 5.2.3, when all
supports are not used with their
maximum spans, this contributes to an
increase in reliability.

Найдвартай байдлын зорьсон түвшинд
зориулж зураг төсөл зохиохыг зорьж байгаа
үед зураг төсөл зохиогч нь тулгуур дээр ирэх
тооцооны
ачааллыг
u
1
гэсэн
коэффициентоор
бууруулж
(хэрэв
алслалтын вариацын талаар хангалттай
өгөгдөл байгаа бол), шугамын илүү
хэмнэлттэй зураг төсөл бий болгох
боломжтой. Бүтээцийн зураг төсөлд зориулж
u = 1 гэсэн коэффициентыг ашигласан бол
нийт найдвартай байдал нь хүлээж байснаас
илүү өндөр болно.

When the designer aims to design for a
target reliability, he can, provided that
sufficient data on span variation is
available, reduce the design loads on
supports by a factor u 1 and achieve
more economical lines. In case a factor
u = 1 is used for the design of
structures, the overall reliability will be
higher than expected.

Газрын гадаргын төрлийн ба завсрын
тулгуурын ерөнхий бүлгийн олон өөр
тохиолдолд
зориулж
u-ийн
утгуудыг
тооцоолж гаргасан бөгөөд u-ийн зөвлөж буй3
утгуудыг доорх Е.1-р хүснэгтэд харуулав.

Values of u were computed for various
cases of terrain types and suspension
supports
families
and
the
3
recommended values of u are given
in Table E.1 below.

—————————

—————————

Эдгээр коэффициентыг хэрхэн гаргаж авсан талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТЦСОУЗ (CIGRE)-ийн 178
дугаар Техникийн Товхимлын B.3-р бүлгээс харах
боломжтой.

3

3

E.1-р хүснэгт – Ашиглалтын хүчин
зүйлийн коэффициент u

Detailed derivation of these factors can be
found in Chapter B.3 of CIGRE Technical
Brochure 178.

Table E.1 – Use factor coefficient u

u-ийн зөвлөж буй утга
U
0,95
0,85
0,80
0,75

0,95
0,90
0,88
0,83

Дээр тусгасны дагуу, алслалтын дисперсийг
1/u гэсэн коэффициентоор бат бэх чанар
ихсэхтэй эквивалент, эсвэл u-ээр ирэх
ачааллууд (эдгээр ачаалалд алслалтын урт
нөлөөлдөг) буурахтай эквивалент гэж үзэх
боломжтой. Хэрэв тулгуурын зураг төслийг
зохиох явцад u-ийн утгыг 1,0-тэй тэнцүүгээр

Recommended value of
U
0,95
0,85
0,80
0,75

u
0,95
0,90
0,88
0,83

As discussed earlier, span dispersion
can be viewed as equivalent to either a
strength increase by a factor of 1/u, or
a decrease in applied loads, which are
affected by the span lengths, by u. The
values of u, if taken equal to 1,0 during
the design of supports, will lead to a
reliability higher than expected.

авбал хүлээж байснаас илүү өндөр түвшний
найдвартай байдалд хүргэнэ.
Ашиглалтын хүчин зүйлийн коэффициентууд
нь өөр байх боломжтой өөр өөр дамжуулах
шугамд тооцож үзэж буй тулгууруудыг
ашиглах тохиолдолд хангалттай ихээр
тооцсон утгыг (өөрөөр хэлбэл u-ийн хамгийн
өндөр утгыг, эсвэл бүр u = 1,0 гэсэн утгыг)
ашиглахыг
зөвшөөрч
болохуйц
байх
боломжтой. Хэрэв тэгвэл хэт өндөр
үзүүлэлттэй зураг төсөл гарахад хүргэх
бөгөөд u = 1,0 гэж авсан тохиолдолд бат бэх
чанарын хуваарилалт өөрчлөгдсөн байж
болох тул түүнийг дахин шалгахыг зөвлөдөг.

In cases where the considered
supports will be used in different
transmission lines where use factor
coefficients can vary, it could be
acceptable to use as a conservative
value, the highest u, or even u = 1,0
which will lead to some over design. In
the latter case, it is advisable to recheck
the coordination of strength that may
now be altered.

F хавсралт
(норматив)

Annex F
(normative)

Дамжуулагчийг сунгах хүчний хязгаарууд

Conductor tension limits

F.1 Ерөнхий зүйл

F.1 General

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
зураг төслийг зохиох явцад дамжуулагчийг
сунгах
хүчний
хязгааруудыг
заахдаа
уламжлал ёсоор дамжуулагчийн сунгах
хүчийг тэсвэрлэх хязгаарын бат бэх чанар
(СХБ)-ын хувиар зааж өгдөг. Бүх тохиолдолд
эдгээр хязгаар нь салхинаас үүсэх хор
хөнөөлтэй чичиргээнээс дамжуулагчдыг
хамгаалах, түүнчлэн мөсний ба/эсвэл
салхины тооцооны ачаалал дор дамжуулагч
тасрах эсвэл хэт сунахаас сэргийлж өгөх
аюулгүй байдлын хангалттай хэмжээний
нөөц үлдээх зориулалттай байдаг.

In the process of designing overhead
lines, tension limits of conductors are
traditionally specified as a percentage
of the conductor ultimate tensile
strength (UTS). Invariably, these limits
were intended to protect conductors
from damaging aeolian vibrations and
to provide enough safety margins that
prevent conductors from breaking or
overstretching under design ice and/or
wind loads.

СХБ-ын хувиар тогтоосон хязгаарууд нь улс
бүрд өөр өөр байдгаас гадна зарим улсын
өөр өөр хэсгүүд хооронд хүртэл ялгаатай

The percentages of UTS limits vary
between countries and even between
different areas in some countries. The

байдаг. Эрх зүйн олон өөр зохицуулалттай
газруудад дараах хязгааруудыг голдуу
мөрддөг.

following limits are typical of many
practices in various jurisdictions.

Салхины/мөсний
тооцооны
ачаалалтай/температуртай
байхад
дамжуулагчийг сунгах хүчний хамгийн их
утга нь СХБ-ын 50 %-аас 75 % хүртэлх
утгаас бага байх. Энэ хязгаарын зорилго
бол цаг агаарын маш хүнд нөхцөлд
дамжуулагч
эвдрэхээс
болон
дамжуулагчийн СХБ-ын 80 %-аас 95 %
хүртэлх механик хүчдэлд орсон үед
дамжуулагчид хэт их уян (буюу буцаж
хэвдээ орохгүй) суналт үүсэхээс сэргийлэх
явдал юм.
b) Ачааллаас болж удаан хугацаанд
аажмаар үүсэх суналт, эсвэл буцаж хэвдээ
орохгүй уян хэв гажилт гарсны дараа
нүцгэн дамжуулагчид эцсийн байдлаар
тогтох сунгах хүч нь (мөсний эсвэл
салхины ачаалалгүйгээр) СХБ-ын 18 %аас 25 % хүртэлх утгаас бага байх. Энэ ба
доорх нөхцөл нь салхинаас үүсэх
чичиргээнээс болж цуцалтын эвдрэл
гарахаас
дамжуулагчийг
хамгаалах
зориулалттай. СХБ-ын 18 %-аас 25 %
хүртэл гэсэн хувиуд нь дамжуулагч дээр
чичиргээ намжаагч суулгасан байна гэж
тооцож тогтоосон утга юм.
c) Шинэ дамжуулагчийг өлгөж унжилтыг
тааруулсан үед (удаан хугацаанд аажмаар
үүсэх аливаа суналт бий болохоос өмнө)
нүцгэн дамжуулагчид эхний байдлаар
үүсэх сунгах хүч нь СХБ-ын 20 %-аас 35 %
хүртэлх утгаас бага байх. Энэ нөхцөл нь
өмнөх нөхцөлтэй төстэй боловч нэг ялгаа
нь гэвэл барьж дуусгасны дараах хэдэн
сарын хугацаанд буюу дамжуулагчийг
сунгах хүч өндөр байгаа бөгөөд удаан
хугацаанд аажмаар үүсэх суналт бий
болоогүй байгаа эхний үе шатанд
цуцалтын
гэмтэл
гарахаас
голлон

a) Maximum conductor tension  50 %
to 75 % of UTS under design wind/ice
loads/temperature. The purpose of
this limit is to prevent conductor
failure under extreme weather
conditions as well as the occurrence
of excessive plastic stretch when
conductors are taken to stresses in
the range of 80 % to 95 % of their
UTS.

a)

b) Final bare conductor tension (without
ice or wind loads)  18 % to 25 %
UTS after the conductor has been
subjected to long term creep or
permanent plastic deformation due to
load. This and the following condition
were meant to protect the conductor
from fatigue failure due to aeolian
vibration. The percentages of 18 % to
25 % UTS were based on the
assumption that conductors would be
equipped with vibration dampers.

c) Initial bare conductor tension  20 %
to 35 % when a new conductor is
strung and sagged (prior to any long
term creep). This condition is similar
to the previous one, except that it
tends to protect the conductors from
fatigue damage at the initial stage, a
few
months
following
the
construction, when the conductor
tension is high and long term creep
has not yet occurred.

дамжуулагчийг
байдаг.

хамгаалах

хандлагатай

Ганг хөнгөн цагааны хайлштай харьцуулсан
харьцаа нь 13 %-иас бага байдаг ган голтой
хөнгөн цагаан дамжуулагч (IEC 61089
стандартад ACSR эсвэл A1/S1A гэж
тэмдэглэсэн) голдуу ашигласан шугам болон
дан хөнгөн цагаанаар хийсэн дамжуулагчийн
хувьд олон өөр улсад дээрх хязгааруудыг
зөвшөөрч болохуйц утга мөн болохыг
тогтоосон.

The above limits were found to be
acceptable in many countries and lines
using mostly Aluminium Conductors
Steel Reinforced (ACSR or A1/S1A
according to IEC 61089) with steel to
aluminium alloy ratio less than 13 %
and in the case of all aluminium
conductors.

Гэхдээ сүүлийн хэдэн арван жилд олон өөр
төрлийн дамжуулагч ба судлын зохион
байгуулалтыг ашигласан бөгөөд гангийн
илүү өндөр харьцаатай холимог дамжуулагч,
эсвэл дан хөнгөн цагааны хайлшаар хийсэн
дамжуулагчийн хувьд сунгах хүчний дээрх
хязгаарууд нь чичиргээнээс болж үүсэх
цуцалтаас
хангалттай
хэмжээнд
хамгаалахгүй байж болно гэдгийг мэдсэн.

In the past decades, many other
conductor types and strandings were
used and it was found that the above
tension limits may not provide enough
vibration fatigue protection for mixed
conductors having a high steel ratio or
for all aluminium alloy conductors.

Тиймээс
салхинаас
үүсэх
чичиргээг
хязгаарлах зориулалттай сунгах хүчний
хязгаарыг тогтоохдоо өнгөрсөн хугацаанд
хийж байсан шигээ СХБ-ын тодорхой хувьд
суурилж тогтоохгүй, харин дамжуулагчийн
унжилтын параметр C (м)-ийн утга дээр
суурилж тогтоох хэрэгтэй гэсэн зөвшилцөлд
мэргэжилтнүүд хүрээд байна. Энэ параметр
нь дамжуулагчийг хэвтээ чиглэлд сунгах хүч
(N)-ийг дамжуулагчийн уртын нэг нэгжид
ногдох жин (Н/м)-д хуваасантай тэнцүү.

There is now a consensus within the
experts that the tension limit to control
aeolian vibrations should not be based
on a percentage of UTS as in the past
practices, but rather on the value of the
conductor catenary parameter C (m).
This parameter is equal to the
horizontal conductor tension (N)
divided by the unit weight of the
conductor (N/m).

ТАЙЛБАР: Салхины ба/эсвэл мөсний ачаалалд
орсон дамжуулагчийн хувьд уртын нэг нэгжид
ногдох жинг дамжуулагчийн нэг нэгж уртад ногдох
ачааллын утгаар солино.

NOTE In case the conductor is loaded with
wind and/or ice, the unit weight is replaced
by the resultant load per unit length of the
conductor.

Дамжуулагчийг сунгах хүчний дараах хоёр
хязгаарыг ерөнхийдөө ашиглаж байхыг энэ
стандартад зөвлөж байна. Нэгдүгээр хязгаар
нь ачаалалгүй дамжуулагчид хамаатай

This standard now recommends the
use of mainly two conductor tension
limits: the first limit applies to unloaded
conductors and aims to prevent

бөгөөд салхинаас үүсэх чичиргээнээс болсон
цуцалт
дамжуулагчид
бий
болохоос
сэргийлэх зорилготой. Харин хоёрдугаар
хязгаар нь мөс/салхины ачаалалд орсон
дамжуулагчийн уян хэв гажилтын үр дүнд
дамжуулагч хэт их сунахаас сэргийлэх
зорилготой.

conductor fatigue due to aeolian
vibration, while the second limit aims to
prevent excessive conductor stretch
due to the plastic deformation of the
ice/wind loaded conductor.

Удаан хугацаанд аажмаар үүсэх суналт
болон мөс/салхины ачаалалтай холбоотой
дамжуулагчид үүсэх уян хэв гажилтаас болж
дамжуулагчийн
сунгах
хүч
нь
цаг
хугацаанаас хамаарч өөр өөр байдаг тул
салхинаас үүсэх хор хөнөөлтэй чичиргээг
хязгаарлахын тулд дамжуулагчийн аль
нөхцөл
байдлыг
эсвэл
унжилтын
параметрийг ашиглах хэрэгтэй вэ гэдгийг
хэлэлцсээр байна. ТЦСОУЗ (CIGRE)-ийн 273
дугаар Техникийн Товхимолд нийтэлсэн
шинэ судалгаагаар унжилтын параметр C
(энэ нь хэвтээ чиглэлийн сунгах хүчийг нэг
метрт ногдох дамжуулагчийн ачаалалд
хуваасантай
тэнцүү)-ийн
хязгааруудыг
тогтоох суурь болж өгөх нөхцөл нь хамгийн
хүйтэн сарын дундаж температуртай байх
үеийн анх өлгөсөн дамжуулагчийн сунгах хүч
байх саналыг дэвшүүлсэн.

Since the conductor tension varies with
time due to long term creep as well as
due to the plastic deformation of the
conductors related to ice/wind loads,
there is also a debate about which
conductor condition or catenary
parameter should be used to control
damaging aeolian vibrations. The
recent study given in CIGRE Technical
Brochure 273 proposes to use the initial
conductor
tension
at
average
temperatures of the coldest month as a
basis to establish the limits of the
catenary parameter C (equal to the
horizontal tension divided by the unit
conductor load per metre).

ТЦСОУЗ (CIGRE)-ийн 273 дугаар Техникийн
Товхимолд тусгасны дагуу, хамгийн хүйтэн
сарын дундаж температуртай байх үеийн анх
өлгөсөн дамжуулагчийн сунгах хүчийг
унжилтын параметр C-ийн хамгийн их утга
болох 2 000 м-ээр хязгаарлавал чичиргээ
намжаагч ашигласан үед салхинаас үүсэх
чичиргээнээс болж дамжуулагчид цуцалт
бий
болох
магадлалыг
бууруулахад
хангалттай байх учиртай. Чичиргээ намжаагч
ашиглаагүй тохиолдолд энэ хязгаар нь
газрын гадаргын төрлөөс хамаарч 1 000 мээс 1 400 м орчим болж буурна. ТЦСОУЗ
(CIGRE)-ийн
Техникийн
Товхимолд
дамжуулагчийг сунгах хамгийн их хүчинд

Based on CIGRE Technical Brochure
273, limiting the initial conductor
tension at average temperatures of the
coldest month to a maximum value of
catenary parameter C of 2 000 m
should be sufficient to reduce the
chances of conductor fatigue due to
aeolian vibrations when vibration
dampers are used. Without vibration
dampers, the same limit drops to about
1 000 to 1 400 m depending on terrain
types. Since the CIGRE Technical
Brochure does not propose any limit for
the maximum conductor tension, it is
recommended to adopt the limit of 70 %

зориулсан хязгаар хэд байхыг санал
болгоогүй тул 20-р хүснэгтэд санал болгосон
СХБ-ын 70 %-аас 80 % хүртэлх хязгаарыг
хэрэглэхийг зөвлөж байна.

to 80 % UTS proposed in Table 20. In
such a case, the tension should be
calculated under the limit design loads
used for the overhead line.

ТАЙЛБАР: Холбогдох стандарт/дүрэмд заасан
аюулгүй
байдлын
коэффициентыг
заавал
ашигладаг ажлын ачааллын аргаар зураг төсөл
зохиох тохиолдолд дамжуулагчийг сунгах хүчний
утга нь ажлын ачааллыг аюулгүй байдлын буюу
хэт ачааллын коэффициентоор ихэссэн үед СХБын 70 %-иас 80 % хүртэлх хязгаараас хэтрээгүй
байгааг шалгах хэрэгтэй.

NOTE In case of design according to
working loads method where a safety factor
is
imposed
by
the
relevant
standard/practice, it has to be checked that
the
conductor
tension
under
the
combination of working loads increased by
the safety or overload factor do not exceed
to 70 % to 80 % UTS limit.

F.2 Богино алслалттай шугамд зориулсан
хязгаарууд

F.2 Limits for lines with short spans

Дээр тусгаснаас гадна богино алслалттай
(100 м-ээс 150 м хүртэлхээс богино)
шугамын хувьд дамжуулагчийг сунгах хүч
эсвэл унжилтын параметр нь өндөр
байснаар урт алслалтууд ( 300 м)-тай
тохиолдолд гардаг шиг ихээхэн ашиг тус
гардаггүй. Ган голтой хөнгөн цагаан
дамжуулагчийг 400 м ба 100 м-ийн урттай
хоёр өөр алслалтад C-ийн 1 000 м-ээс 2 000
м хүртэлх өөр өөр утгад таарах сунгах
хүчтэйгээр өлгөхөд унжилт нь хэд байхыг
доорх F.1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

In addition to the above, it should be
recognized that lines with short spans
(less than 100 m to 150 m) do not
benefit
significantly
from
high
conductor tensions or catenary
parameters as in the case of long spans
( 300 m). The Table F.1 below
provides the sags for a ACSR
conductor and two span cases of 400 m
and 100 m, both strung at C values from
1 000 m to 2 000 m.

F.1-р хүснэгт – Унжилтын параметр C өөрчлөгдөхөд дамжуулагчийн унжилт
хэрхэн өөрчлөгдөх вариац
Унжилтын параметр мээр (анх өлгөсөн үед –5
°C температуртай байх
нөхцөлийн хувьд)
2 000
1 800
1 500
1 200
1 000

400 м-ийн урттай
алслалтын хувьд 65 °C
температуртай байх
үеийн унжилт
13,90
14,59
16,58
19,29
22,34

100 м-ийн урттай
алслалтын хувьд 65 °C
температуртай байх
үеийн унжилт
1,86
1,96
2,13
2,32
2,48

Table F.1 – Variation of conductor sag with catenary parameter C
Catenary parameter in m
at –5 °C, initial conditions
2 000
1 800
1 500
1 200
1 000

Sag at 65 °C for 400 m
span
13,90
14,59
16,58
19,29
22,34

Sag at 65 °C for 100 m
span
1,86
1,96
2,13
2,32
2,48

Дээрх хүснэгтээс харахад богино алслалтын
(жишээ нь: түгээх шугам дахь) унжилт нь C-г
2 000 м-ээс 1 000 м болгож бууруулахад
зөвхөн 0,6 м-ээр нэмэгдэнэ. Харин урт
алслалтын (жишээ нь: дамжуулах шугам
дахь) унжилт нь C-ийн утгыг ижил хэмжээгээр
бууруулахад 8,5 м-ээр нэмэгдэнэ.

As seen from the table above, the sag
of the short span (e.g. distribution line)
will increase only by 0,6 m for a
reduction of C from 2 000 m to 1 000 m,
while the same reduction in C value will
increase the sag of the long span (e.g.
transmission lines) by 8,5 m.

Дээр заасан C 2 000 м гэсэн хязгаар нь
чичиргээг хязгаарлах зориулалттай аюулгүй
хязгаарыг олгох боловч 100 м-ээс богино
алслалттай шугамын хувьд энэ хязгаарыг
ашиглах нь эдийн засгийн хувьд оновчтой
сонголт биш байж болно. Дамжуулагчийг
сунгах хүчийг нэмснээр дамжуулагчийн
унжилтыг багасгах боловч анкер тулгуур
дээр ирэх ачааллыг мөн нэмнэ гэдгийг
санавал зохино.

While the limit of C 2 000 m stated
above provides a safe limit for vibration
purposes, it may not be economical to
use this limit in the case of lines having
spans less than 100 m. It has to be
remembered that increasing conductor
tension, although it reduces conductor
sag, it will also increase loads on angle
supports.

F.3 Дамжуулагчийг сунгах хүчний зөвлөж
буй хязгаарууд

F.3 Recommended conductor
tension limits

F.3.1 Анх өлгөсөн үеийн сунгах хүчний
хязгаар

F.3.1 Initial tension limit

Анх үеийн сунгах хүчний хязгаар нь хамгийн
хүйтэн сарын (ихэвчлэн 01 дүгээр сарын)
дундаж температуртай нөхцөлд, чичиргээ
намжаагчийг
зөв
суулгасан
дан
дамжуулагчтай алслалтын хувьд 2 000 м-ийн
унжилтын параметрээс хэтрэхгүй байх
хэрэгтэй. Задалбар фазын багцалсан

The initial tension limit at average
temperatures during the coldest month
(usually January) should not exceed a
catenary parameter of 2 000 m for
single conductor spans properly
equipped with vibration dampers. In the
case of bundled conductors, the limit of

дамжуулагчийн хувьд чичиргээний судалгаа
ба/эсвэл туршилтаар шалгасан өгөгдлөөр
дэмжигдсэн бол C = 2 000 м гэсэн хязгаарыг
2 200 м эсвэл түүнээс их болгож нэмэх
боломжтой.

C = 2 000 m can be increased to 2 200
m or more if supported by a vibration
study
and/or
an
experimental
verification.

ТАЙЛБАР: Энэ хязгаар нь чичиргээгээ өөрөө
намжаадаг зэрэг тусгай төрлийн дамжуулагчид
хамаарахгүй. Энэ тохиолдолд өнгөрсөн туршлага
эсвэл
зохих
судалгаанд
үндэслэж
өөр
хязгааруудыг
ашиглаж
болно.
Түүнчлэн,
томоохон гол гатлах тохиолдолд энэ хязгаар
хамаарахгүй. Учир нь дамжуулагчийг сунгах илүү
өндөр хүчийг ашиглавал эдийн засгийн нэлээд их
ашиг тусыг хүртэхэд хүргэж болно. Ийм
тохиолдлуудад
цуцалтаас
болсон
гэмтэл
дамжуулагчдад гарах эрсдэлийг бууруулахын
тулд тусгай судалгаа хийх болон чичиргээг
хязгаарлах хэрэгсэл хэрэглэхийг санал болгож
байна.

NOTE This limit does not apply to special
conductors
such
as
self-damping
conductors where different limits may be
used in accordance with past experience
and appropriate studies nor to large river
crossings where higher conductor tensions
may lead to significant economical benefits.
In such cases, special studies and vibration
control devices are suggested in order to
mitigate the risk of fatigue damage of
conductors.

F.3.2 Эцсийн сунгах хүчний хамгийн их
хязгаар

F.3.2 Maximum final tension limit

Мөс/салхины
ачааллаас
болж
удаан
хугацаанд аажмаар үүсэх суналт эсвэл
буцаж хэвдээ орохгүй суналт бий болсны
дараах эцсийн сунгах хүчний хязгаар нь
дамжуулагчийн гэмтэх хязгаараас (өөрөөр
хэлбэл СХБ-ын 70 %-аас 80 % хүртэлх
утгаас) хэтрэхгүй байх нь зүйтэй.

The final tension limit after long term
creep or permanent stretch due to
ice/wind loads should not exceed the
damage limit of the conductor, i.e. 70 %
to 80 % UTS.

F.4
Дамжуулагчийг сунгах хүчийг
бууруулснаас бий болох давуу талууд

F.4
Benefits from reducing
conductor tensions

Эдийн засгийн шалтгаанаар, 400 м-ээс
богино алслалтын хувьд 2 000 м-ийн
хязгаарыг бууруулах асуудлыг тооцож үзэх
боломжтой. Учир нь ийнхүү бууруулснаар
дамжуулагчийн
унжилтад
нэг
их
нөлөөлөхгүйгээс гадна салхинаас үүсэх
чичиргээнээс болсон цуцалтын гэмтэлд
зориулсан аюулгүй байдлыг нэмэх бөгөөд
анкер
тулгуур
дээр
ирэх
ачааллыг
бууруулна. 2 000 м-ээр заасан унжилтын

For economical reasons, consideration
can be given to reducing the limit of 2
000 m when spans are less than 400 m
since such reduction will not impact
much the conductor sag, but will
provide additional safety for fatigue
damage to conductors due to aeolian
vibration as well as reducing loads on
angles
supports.
Recommended
reductions of the catenary parameter of
2 000 m are specified in Table F.2.

параметрийг хэдээр бууруулахыг зөвлөсөн
утгуудыг F.2-р хүснэгтэд зааж өгөв.
F.2-р хүснэгт – Дамжуулагчийг сунгах хүчийг тааруулах – унжилтын
параметрийн зөвлөж буй хязгаарууд
Алслалтын
урт
м

Унжилтын
54/7 A1/S1A 37 A1 (ASC)
37 A2
45/7 A1/S1A
параметрийг
(ACSR)
дамжуулагч(AASC)
(ACSR)
анх өлгөсөн дамжуулагчийн хувьд
дамжуулагч- дамжуулагчүед хэдээр
ийн хувьд
тухайн
ийн хувьд
ийн хувьд
тогтоохыг
тухайн
утгатай
тухайн
тухайн
зөвлөж буй
утгатай
таарах
утгатай
утгатай
хамгийн их
таарах
СХБ-ын %
таарах
таарах
утга*
СХБ-ын %
СХБ-ын %
СХБ-ын %
м
2 000
24
33
18
26
 400
350 to 400
1 900
22
31
17
25
300 to 350
1 800
21
30
16
23
250 to 300
1 700
20
28
15
22
200 to 250
1 600
19
26
14
21
150 to 200
1 500
18
25
13
20
100 to 150
1 400
16
23
12
18
1
300
15
21
11
17
100
* Алслалтын уртаас хамаарч унжилтын параметрийг бууруулах асуудал бол салхинаас
үүсэх чичиргээний өнцгөөс харвал сунгах хүч арай бага байх нь арай их байхаасаа
илүү аюулгүй гэсэн зарчим дээр суурилсан болно. Үүний зэрэгцээ, ингэж бууруулах
явдал нь унжилтад ихээр нөлөөлөхгүй боловч анкер тулгуур дээр ирэх ачааллыг
бууруулна.

Table F.2 – Conductor tensioning – recommended catenary parameter limits
Span length Recommended
initial
m
maximum
catenary
parameter*
m
 400
350 to 400
300 to 350
250 to 300
200 to 250
150 to 200
100 to 150

2 000
1 900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400

Corresponding
% UTS for a
54/7 A1/S1A
(ACSR)
conductor

Corresponding
% UTS for
37 A1 (ASC)
conductor

Corresponding
% UTS for
37 A2
(AASC)
conductor

Corresponding
% UTS for
45/7 A1/S1A
(ACSR)
conductor

24
22
21
20
19
18
16

33
31
30
28
26
25
23

18
17
16
15
14
13
12

26
25
23
22
21
20
18

1 300
15
21
11
17
100
* The reduction of the catenary parameter in relation to the span is based on the principle that
lower tensions are safer than higher ones from the point of view of aeolian vibrations. At the
same time, this reduction will not affect the sags significantly, but will reduce loads on angle
supports.

G хавсралт
(мэдээллийн)

Annex G
(informative)

Тухайн байршлын топографийн онцлогт
тохируулан салхины хурдны нөлөөг
тооцоолох аргууд

Methods of calculation for wind
speed up effects due to local
topography

G.1 Хэрэглээ

G.1 Application

Гүвээ, уулын урт нуруу, газрын гадаргын эгц
налуу
хэсэг,
хөндлөн
нуруу
зэрэг
топографийн тогтоцтой ойр байрласан
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь
топографийн нөлөөнөөс болж нэлээд их
нэмэгдсэн
хурдтай
салхинд
өртөх
боломжтой, ялангуяа оргилд нь ойрхон
байрласан бол.

Overhead lines located in the proximity
of topographical features such as hills,
ridges, escarpments or spurs can
experience significantly increased wind
speeds due to topographical effects,
particularly if they are close to peaks.

Ерөнхийдөө, тухайн байршлын топографийн
онцлогоос
шалтгаалж
салхины
хурд
нэмэгдэх
асуудлыг
зөвхөн
дараах
тохиолдолд тооцож үзэх хэрэгтэй. Тухайн
байршил нь доорх тодорхойлолтын дагуу
ноцтой гэж үзэх тогтцоос салхины чиглэлийн
дагуу 3 км эсвэл тогтцын өндөр (H)-ийг 100-д
үржүүлсэнтэй тэнцэх урт хоёрын аль бага
зайд байрлаж байгаа тохиолдолд тооцож
үзнэ.

In general, wind speed up due to local
topography needs to be considered
only where the site lies within the lesser
of 3 km or 100 times the feature height
(H) in a downwind direction from
features defined as significant below.

Дараах хоёр онцлог хоёулаа бүрдсэн байгаа
бол тухайн топографийн тогтцыг ноцтой гэж
үзвэл зохино:

Topographical features shall be
considered to be significant if they have
both the following characteristics:

a) H/Lh нь 0,2-оос их байх шаардлагатай (H
ба Lh-ийн тодорхойлолтыг G.1-р зургаас
үзнэ үү).

a) H/Lh shall be greater than 0,2 (see
Figure G.1 for definitions of H and Lh).

b) Газрын гадаргын A ба B зэрэглэлийн хувьд
H нь 5 м-ээс их байх, газрын гадаргын С
зэрэглэлийн хувьд 18 м-ээс их байх
шаардлагатай.

b) H shall be greater than 5 m in the
case of Terrain Categories A and B,
greater than 18 m for Terrain Category
C.

Топографийн онцлогийн нөлөөг тооцоолох
хамгийн алдаагүй арга бол тусгай программ
хангамжийг ашиглах явдал бөгөөд салхины
инженерчлэлийн
мэргэжилтнүүдэд
энэ
программ байдаг. Энэ программ хангамж нь
Жаксон ба Хант анх боловсруулсан онолыг
(“Нам гүвээ дээгүүр үлээх салхины
хуйларсан урсгал”, Хааны ивээл доорх цаг
уурын нийгэмлэгийн сэтгүүл 101(1975, 929955)) ашигладаг бөгөөд түүнээс хойш энэ
онолыг загварчлал, салхины хонгил ба
талбайн судалгааны хослолоор шалгаж
баталсан. Топографийн онцлогоос болсон
хурдны өөрчлөлтүүдийг тэгш газрын гадарга
дээгүүр саадгүй үлээх салхины хурдны
жишиг профайлтай харьцуулсан байдлаар
тооцоолж гаргахын тулд Жаксон ба Хантын
онол нь заагийн давхаргын томьёонуудын
шугаман хэлбэрт оруулсан хувилбарыг
Фурьегийн цувааны аргатай хослуулж
ашигладаг.

The most accurate method of
calculating topographical effects is by
the use of dedicated software which is
available
to
wind
engineering
specialists. This software utilises the
theory first developed by Jackson and
Hunt (“Turbulent wind flow over a low
hill”,
Journal
of
the
Royal
Meteorological Society 101(1975, 929955)), and it has since been verified by
a combination of modelling, wind
tunnel, and field studies. The theory of
Jackson and Hunt uses a linearized
form of the boundary layer formulas in
combination with Fourier series
techniques to calculate the velocity
perturbations induced by the underlying
topography relative to an unperturbed
reference velocity profile above flat
terrain.

Уулархаг эсвэл топографийн тэгш бус
газрын гадаргатай, эсвэл дээр тайлбарласан
гар аргаар тооцоолсон салхины хурдны
өсөлт нь 30 %-аас их байх газарт байрлах
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
хувьд ялангуяа энэ аргыг ашиглахыг
зөвлөдөг.

This
approach
is
particularly
recommended where overhead power
lines are located in mountainous or
topographically complex terrain, or
where the wind speed up calculated by
the manual method described above
exceeds 30 %.

Ийм
программ
хангамжийг
ашиглах
боломжгүй
тохиолдолд
дараах
хялбаршуулсан аргыг хэрэглэж болно:

Where access to such software is not
available, the following simplified
approach may be adopted:

G.1-р зураг – Ердийн топографийн тогтцын хөндлөн огтлолын схем

Figure G.1 – Diagram of typical topographical cross-section
Sxz гэдэг нь оройгоос тухайн байршлын өндөр
(z) хүртэл хэвтээ тэнхлэгээр хэмжсэн зай (x)д таарсан салхины хурд нэмэгдэхийн
коэффициент. (x нь салхи сөрсөн чиглэлд
сөрөг, салхи дагасан чиглэлд эерэг байна.)

Sxz is the wind speed-up factor at
horizontal distance (x) from the peak
and local height (z). (x is negative in the
upwind direction, positive in the
downwind direction.)

Sxz = (1 S1·S2·S3)

Sxz = (1 S1·S2·S3)

Үүнд:
S1-ийг доорх G.1-р хүснэгтээс олно;
S2 = {1-abs(x)/(·Lh)};
S3 = exp( –z/Lh).

where
S1 is determined from Table G.1 below;
S2 = {1-abs(x)/(·Lh)};
S3 = exp( –z/Lh).

 ба -ийн утгуудыг G.1-р хүснэгтээс үзнэ үү.

For values of  and , see Table G.1.

G.1-р хүснэгт –  ба -ийн утгууд

Газрын гадаргын
төрөл

Нуруу эсвэл ам
Газрын гадаргын
эгц налуу хэсэг
Тэнхлэгийн хоёр
тал нь тэгш
хэмтэй гүвээ







салхи
сөрсөн
(x -ve)
1,5
1,5

салхи
дагасан
(x ve)
1,5
4

4

1,5

1,5







3
2,5
4

upwind
(x -ve)
1,5
1,5
1,5

downwind
(x ve)
1,5
4
1,5

Газрын
гадаргын
A
зэрэглэл
1,55
0,95

K1/(H/Lh)
Газрын
гадаргын
В
зэрэглэл
1,45
0,85

Газрын
гадаргын
С
зэрэглэл
1,3
0,75

3
2,5

1,15

1,05

0,95

Table G.1 – Values of  and 
Terrain type

Ridge or valley
Escarpment
Axisymmetrical hill

Terrain
category
A
1,55
0,95
1,15

K1/(H/Lh)
Terrain
category
B
1,45
0,85
1,05

Terrain
category
C
1,3
0,75
0,95

G.2 Хэрэглээний талаарх тайлбар

G.2 Notes on application

Нэг тулгуурт нөлөөлөх салхины хурд
нэмэгдэхийн нийт нөлөөг тодорхойлохын
тулд салхины жишиг хурд Vr-ыг хурд
нэмэгдэхийн хүчинтэй коэффициент Sx,z-ээр
үржүүлж болно. Дээрх мэдээллийг ашиглаж
Sx,z-ийг тооцоолдог бөгөөд үүний x нь
гүвээний оройгоос тулгуур хүртэлх зай
(салхи дагасан чиглэлд эерэг байна), z нь
салхины ачааллын төв цэгийн газраас
дээших өндөр юм.

For assessment of global wind speed
up on a single support, reference wind
speed Vr may be multiplied by effective
speed up factor Sx,z, calculated using
the above formulation, where x is the
distance from the hill crest to the
support (positive in the downwind
direction), and z is the height above
ground of the centroid of the wind
loading.

Салхины ачааллын төв цэг болгож z-г авах
боломжтой гэж санал болгож байна. Энэ нь
ихэвчлэн фаз дамжуулагчдыг бэхлэх дундаж
өндөртэй тэнцүү байна гэж таамаглах
боломжтой бөгөөд ингэхдээ авч хэлэлцэж
буй бүтээц(үүд)ээр бүрдэж буй салхины нийт

It is suggested that z can be taken as
the centroid of the wind loading, which
can generally be assumed to be
average attachment height of the phase
conductors, using parameter values
representative of the whole wind span

алслалтыг төлөөлж чадах параметрүүдийг
ашиглана. Хэрэв салхины алслалтын аль
цэгийг авснаас хамаарч Sx,z нь ихээхэн
ялгаатай байвал хэд хэдэн цэгт Sx,z-ийн утгыг
тооцоолж, тэдгээрийн дундаж утгыг хэрэглэх
хэрэгтэй байж болно. Салхины хурд
нэмэгдэхийн нөлөө нь ихэвчлэн салхины
чиглэлээс маш их хамаардаг бөгөөд хэд
хэдэн
өөр
чиглэлийг
судалж
үзэх
шаардлагатай болж болно.

supported by the structure(s) under
consideration. If there is substantial
variation of Sx,z over the wind span then
values of Sx,z may need to be calculated
at a number of points and a mean value
adopted. Wind speed up effects are
generally strongly dependant on wind
direction, and a number of different
directions may require investigation.

Үүний оронд хэрэглэх боломжтой өөр арга
гэвэл: газраас дээших өндөр нэмэгдэх тусам
салхины хурд нэмэгдэх байдал маш хурдтай
буурдаг тул зарим тохиолдолд энэ вариацыг
зураг төсөлд тусгаж өгөх нь тохиромжтой
байж болно. Энэхүү өөр арга барилын хувьд
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бүх
элемент (тэр дундаа бүтээцийн өөр өөр
хэсгүүд) дээр ирэх салхины тооцооны
даралтуудыг (Sx,z)2-ын өөр өөр утгуудаар
үржүүлж болно. (Sx,z)2-ын утгыг тооцоолж
гаргахдаа элемент тус бүрийн дундаж
өндрийг төлөөлж буй z-ийн утгыг ашиглана.

As an alternative, as wind speed-up
decreases rapidly with height above
ground, it may in some cases be
considered appropriate to consider this
variation in design. In this alternative
approach design wind pressures for all
elements of the overhead line, including
the different sections of the structure,
may be multiplied by different values of
(Sx,z)2 calculated using values of z
representing the mean height of the
various elements.

Энэ сэдэв тасралтгүй хөгжин өрнөж байгаа
тул салхины хуйлрах хөдөлгөөнийг судлах
шинэ арга бий болж болзошгүй, ялангуяа эгц
уулын ард богино хугацааны хүчтэй салхи
эрчээ нэмэх тохиолдлын хувьд. Тиймээс энэ
стандартын ирээдүйн хэвлэлүүдийг зохих
байдлаар шинэчлэх болно.

As this topic is continuously developing,
it is possible that new methods may be
available for studying wind turbulence,
especially in the case of gust wind
enhancements behind steep mountain
terrain. Thus, future editions of this
standard will be updated accordingly.

Ном зүй
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