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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код 

Өндөр хүчдэлийн гал хамгаалагч –  

2 дугаар хэсэг: Хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагч 

 

 

MNS IEC 60282-2:2021 

High-voltage fuses – 

Part 2: Expulsion fuses 

IEC 60282-2:2008 

Edition 3.0, 2008-04 

 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... 

дугаар тогтоолоор батлав. 

Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  

 

1 Хамрах хүрээ 

IEC 60282 стандартын энэ хэсэгт 50 Гц 

болон 60 Гц-ийн давтамжтай, 1000 В-

оос дээш хэвийн хүчдэлтэй хувьсах 

гүйдлийн системд гадаа эсвэл барилга 

дотор хэрэглэх зориулалттай хийн 

даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчдын шаардлагуудыг 

тодорхойлсон.  

Хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагч нь нумаар үүссэн хийн 

шахах нөлөөгөөр нумыг унтраадаг гал 

хамгаалагч юм.  

Хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчдыг ШСХ (шилжилтийн 

сэргэх хүчдэл)-ийн боломжийн дагуу A, 

B ангид хуваадаг.   

Энэ стандартад зааснаар туршсан байх 

хайламтгай тавьц болон хайламтгай 

тавьц тогтоогч, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийн тодорхойлсон 

иж бүрдлээс тус бүр нь бүрдэх гал 

хамгаалагчдын зөвхөн үзүүлэлтийг 

тухайн стандартад хамруулсан. Бусад 

1 Scope 

This part of IEC 60282 specifies 

requirements for expulsion fuses designed 

for use outdoors or indoors on alternating 

current systems of 50 Hz and 60 Hz, and 

of rated voltages exceeding 1 000 V. 

 

 

 

Expulsion fuses are fuses in which the arc 

is extinguished by the expulsion effects of 

the gases produced by the arc. 

Expulsion fuses are classified according to 

the TRV (transient recovery voltage) 

capability in classes A and B. 

 

 

This standard covers only the 

performance of fuses, each one 

comprising a specified combination of 

fuse-base, fuse-carrier and fuse-link which 

have been tested in accordance with this 

standard; successful performance of other 

combinations cannot be implied from this 

standard. 
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иж бүрдлийн оновчтой үзүүлэлтийг энэ 

стандартад хамруулаагүй. 

Түүнчлэн энэ стандартыг хэлхээг 

таслахын тулд бодит гүйдлийг тэгтэй 

тэнцэхийг хүлээдэг таслах процесстой 

хийн даралтгүй хайламтгай гал 

хамгаалагчдад хэрэглэж болно.  
1-Р ТАЙЛБАР: Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

ангийг сонгох тухай тодорхой мэдээлэлд 

зориулсан 5-р Зүйл, мөн 12-р Зүйлийг үзнэ үү. 

2-Р ТАЙЛБАР: Конденсаторыг хамгаалах болон 

трансформаторын хэлхээнд хэрэглэхэд 

шаардлагатай хайламтгай гал хамгаалагч нь 

нэмэлт шаардлагын судлагдахуун болно (IEC 

60549 [1]1 эсвэл IEC 60787 [2] стандартыг үзнэ 

үү). 

3-Р ТАЙЛБАР: Энэ стандартад ачааллыг 

таслах, залгах эсвэл саатал засах боломжийн 

аль алиныг авч үзээгүй. Таслах, залгах 

боломжид хамаарах мэдээллийг IEC 60265-1 [3] 

стандартаас олж мэдэх боломжтой. 

4-Р ТАЙЛБАР: Энэхүү стандартад шуугианы 

түвшин болон гэмтлийн үеийн гүйдлийг таслах 

явцад хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн зарим төрөлд хамаарах халуун 

хийн ялгарлын аль алины тухай авч үзээгүй.  

 
1 Дөрвөлжин хаалтад бичсэн лавлах баримт 

бичгүүд ном зүйд хамаарна. 

 

2 Норматив эшлэл 

Энэ баримт бичгийг хэрэглэхэд дараах 

лавлах баримт бичгүүд зайлшгүй 

шаардлагатай. Огноо товлосон эшлэлд 

зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. 

Огноо товлоогүй эшлэлд иш татсан 

тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт 

өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн 

сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ.  

IEC 60060-1:1989, “Өндөр хүчдэлийн 

туршилтын арга барил” – 1 дүгээр 

хэсэг: Ерөнхий тодорхойлолт болон 

туршилтын шаардлага 

 

This standard may also be used for non-

expulsion fuses in which the interruption 

process waits for natural current zero to 

clear the circuit. 

 

NOTE 1 See Clause 5 and Clause 12 for specific 

information regarding the selection of fuse class. 

 

NOTE 2 Fuses required for the protection of 

capacitors and for transformer circuit applications 

are subject to additional requirements (see IEC 

60549 [1]1 or IEC 60787 [2]). 

 

 

NOTE 3 This standard does not cover load-

switching nor fault-making capabilities. Information 

regarding requirements related to switching 

capabilities may be found in IEC 60265-1 [3]. 

 

NOTE 4 This standard does not cover aspects 

related to the level of noise, nor the emission of hot 

gases inherent to some types of expulsion fuses 

during the process of interruption of fault currents. 

 

 
1 References in square brackets refer to the 

bibliography. 

 

 

2 Normative references 

The following referenced documents are 

indispensable for the application 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 60060-1:1989, High-voltage test 

techniques - Part 1: General definitions 

and test requirements 

 

IEC 60071-1:2006, Insulation coordination 

- Part 1: Definitions, principles and rules 
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IEC 60071-1:2006, Тусгаарлагын 

нийцэл – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, 

зарчим болон дүрэм 

IEC 60694:1996, Өндөр хүчдэлийн 

хуваарилах байгууламж болон 

удирдлагын тоноглолын 

стандартуудын2 нийтлэг зүйлс 

1 дүгээр нэмэлт (2000) 

2 дугаар нэмэлт (2001) 

IEC 60815:1986, Бохирдолтой орчинд 

хамаарах тусгаарлагчийг сонгоход 

зориулсан гарын авлага 

IEC 60898-1:2002, Цахилгааны нэмэлт 

хэрэгсэл – Ахуйн болон түүнтэй адил 

байгууламжид зориулсан гүйдлийн 

ихсэлтээс хамгаалах автомат 

таслуур – 1 дүгээр хэсэг – Хувьсах 

гүйдлээр ажиллах автомат таслуур 

IEC 61109:1992, 1 000В-оос дээш 

нэрлэсэн хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн 

ЦДАШ-д зориулсан нийлмэл 

тусгаарлагч – Тодорхойлолт, 

туршилтын арга болон хүлээн 

зөвшөөрөх шалгуур 

 
2 IEC 60694 стандартыг хоёр нэмэлтийнх нь 

хамт хэрэглэхээ больсон бөгөөд IEC 62271-

1:2007[4] стандартаар сольсон.  

 

IEC 61952:2002, ЦДАШ-д зориулсан 

тусгаарлагч – 1 000В-оос дээш 

нэрлэсэн хүчдэлтэй, хувьсах гүйдэлд 

зориулсан шугамын нийлмэл тулгуур 

тусгаарлагч  

IEC 62271-100:2001, Өндөр хүчдэлийн 

хуваарилах байгууламж болон 

удирдлагын тоноглол – 100 дугаар 

хэсэг: Өндөр хүчдэлийн хувьсах 

гүйдлийн автомат таслуур 

1 дүгээр нэмэлт (2002) 

2 дугаар нэмэлт (2006) 

IEC 60694:1996, Common clauses for 

high-voltage switchgear and controlgear 

standards2 

 

Amendment 1 (2000) 

Amendment 2 (2001) 

IEC 60815:1986, Guide for the selection of 

insulators in respect of polluted conditions 

 

IEC 60898-1:2002, Electric accessories - 

Circuit-breakers for overcurrent protection 

for household and similar installations - 

Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation 

 

 

IEC 61109:1992, Composite insulators for 

a.c. overhead lines with a nominal voltage 

greater than 1 000 V – Definitions, test 

methods and acceptance criteria  

 

 

  
2 IEC 60694, together with its 2 amendments, have 

since been withdrawn and replaced by IEC 62271-

1:2007[4] 

 

IEC 61952:2002, Insulators for overhead 

lines - Composite line post insulators for 

alternative current with a nominal voltage 

> 1 000 V 

 

IEC 62271-100:2001, High-voltage 

switchgear and controlgear - Part 100: 

High-voltage alternating-current circuit-

breakers 

 

Amendment 1 (2002) 

Amendment 2 (2006) 

3 Terms and definitions 
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3.Нэр томьёо болон тодорхойлолт 

Энэ баримт бичгийн шаардлагад 

дараах нэр томьёо болон 

тодорхойлолтыг ашиглана. 
ТАЙЛБАР: Тодорхой нэр томьёог IEC 60050-151 

[5]3 болон IEC 60050- 441 [6] стандартаас авсан. 

Лавлах баримт бичгийн дугаарыг дөрвөлжин 

хаалтад заасан болно.  

 

 
3 IEC 60050-151 стандартаас эш татсан нэр 

томьёонуудыг 1978 онд нийтлэгдсэн нэгдүгээр 

хэвлэлээс авсан. Нэгдүгээр хэвлэлийг хүчингүй 

болгон сольсон хоёрдугаар хэвлэл 2001онд 

нийтлэгдсэн.  
 

3.1 Цахилгааны тодорхойломж 

3.1.1  

хэвийн утга 

бүрэлдэхүүн хэсэг, төхөөрөмж эсвэл 

тоног төхөөрөмжийн тодорхойлсон 

ажлын нөхцөлд зориулан 

үйлдвэрлэгчээс ихэнхдээ тогтоодог 

тоон утга 

[ОУЦТТТ 151-04-03, өөрчилсөн] 
ТАЙЛБАР: Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хувьд ихэнхдээ тогтоосон хэвийн утгын 

жишээнд хүчдэл, гүйдэл, таслах хүчин чадал 

орно.   

[ОУЦТТТ 441-18-35] 

3.1.2 

үзүүлэлт 

хэвийн утгууд болон ажлын нөхцөлийн 

жагсаалт 

[ОУЦТТТ 151-04-04] 

[ОУЦТТТ 441-18-36] 

3.1.3 

боломжит гүйдэл (хэлхээний болон 

хайламтгай гал хамгаалагчид 

хамаарах) 

таслах, залгах төхөөрөмж эсвэл 

хайламтгай гал хамгаалагчийн туйл тус 

бүрийг маш бага бүрэн эсэргүүцэлтэй 

For the purposes of this document the 

following terms and definitions apply. 

 
NOTE Certain terms, are taken from IEC 60050-

151 [5]3 and IEC 60050- 441 [6], as indicated by 

the reference numbers in brackets. 

 

 

 
3 The terms cited from IEC 60050-151 are from the 

first edition (1978). A second edition which cancels 

and replaces the first edition, was published in 

2001. 

 

 

3.1 Electrical characteristics 

3.1.1 

rated value 

quantity value assigned, generally by the 

manufacturer, for a specified operating 

condition of a component, device or 

equipment 

 

[IEV 151-04-03, modified] 
NOTE Examples of rated values usually stated for 

fuses: voltage, current, breaking capacity. 

 

 

[IEV 441-18-35] 

3.1.2  

rating 

set of rated values and operating 

conditions 

[IEV 151-04-04] 

[IEV 441-18-36] 

3.1.3 

prospective current (of a circuit and with 

respect to a fuse) 

 

current that would flow in the circuit if each 

pole of the switching device or the fuse 

were replaced by a conductor of negligible 

impedance 
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дамжуулагчаар сольсон бол хэлхээгээр 

гүйх байсан гүйдэл 
ТАЙЛБАР: Энэ боломжит гүйдлийг дүгнэх болон 

илэрхийлэхэд ашигладаг аргачлалыг холбогдох 

нийтлэлүүдэд тодорхойлох хэрэгтэй. 

[ОУЦТТТ 441-17-01] 

3.1.4 

боломжит оргил гүйдэл 

боломжит гүйдэл үүссэний дараах 

шилжилтийн хугацааны үеэр гүйх 

боломжит гүйдлийн оргил утга 
ТАЙЛБАР: Дээрх тодорхойлолт нь энэ гүйдлийг 

хийсвэр (идеал) таслах, залгах төхөөрөмж 

(өөрөөр хэлбэл эгшин зуурд хязгааргүй бүрэн 

эсэргүүцлээс тэг бүрэн эсэргүүцэлд шилждэг 

төхөөрөмж) үүсгэсэн гэж тооцсон. Цаашид олон 

өөр замаар гүйдэл гүйх боломжтой хэлхээнд 

зориулан, жишээ нь олон фазын хэлхээнд дээрх 

тодорхойлолт нь гүйдлийг бүх туйлд нэг зэрэг 

үүсгэж байгаа гэж таамагласан. Нэг туйл дээрх 

гүйдлийг авч үзэж байгаа тохиолдолд ч мөн тэгж 

тооцно.  

[ОУЦТТТ 441-17-02] 

3.1.5 

боломжит таслах гүйдэл 

гүйдэл таслах явц эхлэх эгшинд 

нийцүүлсэн хугацаанд дүгнэдэг 

боломжит гүйдэл 
ТАЙЛБАР: Таслах явц эхлэх эгшнийг авч үзсэн 

тодорхойлолтуудыг холбогдох нийтлэлүүдээс 

олж мэдэх боломжтой. Механик таслах, залгах 

төхөөрөмж эсвэл хайламтгай гал 

хамгаалагчдын хувьд энэ эгшний таслах явцын 

үед нум үүсэх эгшнээр ихэнхдээ тодорхойлдог. 

[ОУЦТТТ 441-17-06] 

3.1.6 

таслах хүчин чадал 

хэрэглээ болон шинж чанарын 

урьдчилан тайлбарласан нөхцөлд, 

тогтоосон хүчдэлтэй үед таслах, залгах 

төхөөрөмж эсвэл хайламтгай гал 

хамгаалагчийн таслах хүчин чадалтай 

байх боломжит гүйдлийн утга 

NOTE The method to be used to evaluate and to 

express the prospective current is to be specified 

in the relevant publications. 

[IEV 441-17-01] 

3.1.4  

prospective peak current 

peak value of a prospective current during 

the transient period following initiation 

 
NOTE The definition assumes that the current is 

made by an ideal switching device, i.e. with 

instantaneous transition from infinite to zero 

impedance. For circuits where the current can 

follow several different paths, e.g. polyphase 

circuits, it further assumes that the current is made 

simultaneously in all poles, even if only the current 

in one pole is considered. 

 

 

 

[IEV 441-17-02] 

3.1.5  

prospective breaking current 

prospective current evaluated at a time 

corresponding to the instant of the 

initiation of the breaking process 
NOTE Specifications concerning the instant of the 

initiation of the breaking process are to be found in 

the relevant publications. For mechanical switching 

devices or fuses, it is usually defined as the 

moment of initiation of the arc during the breaking 

process. 

[IEV 441-17-06] 

3.1.6  

breaking capacity 

value of prospective current that a 

switching device or a fuse is capable of 

breaking at stated voltage under 

prescribed conditions of use and behavior 

 

 
NOTE 1 The voltage to be stated and the 

conditions to be prescribed are dealt with in the 

relevant publications. 
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1-Р ТАЙЛБАР: Тогтоох хүчдэл болон урьдчилан 

тодорхойлох нөхцөлийг холбогдох 

нийтлэлүүдэд авч үзсэн.  

2-Р ТАЙЛБАР: Таслах, залгах төхөөрөмжүүдийн 

хувьд таслах хүчин чадлыг урьдчилан 

тодорхойлсон нөхцөлд заасан гүйдлийн 

төрлөөс хамааран тодорхойлж болно. Жишээ 

нь, ачаалалгүй шугамыг таслах үеийн таслах 

хүчин чадал, ачаалалгүй кабелийг таслах үеийн 

таслах хүчин чадал, нэг конденсаторын 

батарейтэй үеийн таслах хүчин чадал гэх мэт 

байна.  

[ОУЦТТТ 441-17-08] 

3.1.7 

нум үүсэхийн өмнөх хугацаа 

хайлах хугацаа 

хайламтгай элемент(үүд)эд тасралт 

үүсгэхээр хангалттай их гүйдэл гүйж 

эхлэх болон нум үүсэж эхлэх эгшин 

хоорондын хугацааны интервал 

[ОУЦТТТ 441-18-21] 

3.1.8 

нумын үргэлжлэх хугацаа 

туйл эсвэл хайламтгай гал 

хамгаалагчид нум үүсэж эхлэх үеийн 

эгшин болон тухайн туйл эсвэл тухайн 

хайламтгай гал хамгаалагчид эцсийн 

нум унтарч дуусах эгшин хоорондын 

хугацааны интервал 

[ОУЦТТТ 441-17-37] 

3.1.9 

ажиллах хугацаа 

таслах нийт хугацаа 

нум үүсэхийн өмнөх хугацаа болон 

нумын үргэлжлэх хугацааны нийлбэр 

[ОУЦТТТ 441-18-22] 

3.1.10 

Жоулийн интеграл 

I2t 

тодорхой хугацааны интервалын 

туршид гүйх гүйдлийн квадратын 

интеграл:  

NOTE 2 For switching devices, the breaking 

capacity may be termed according to the kind of 

current included in the prescribed conditions, e.g. 

line-charging breaking capacity, cable charging 

breaking capacity, single capacitor bank breaking 

capacity, etc. 

 

 

 

[IEV 441-17-08] 

3.1.7 

pre-arcing time 

melting time 

interval of time between the beginning of a 

current large enough to cause a break in 

the fuse- element(s) and the instant when 

an arc is initiated 

[IEV 441-18-21] 

3.1.8 

arcing time 

interval of time between the instant of the 

initiation of the arc in a pole or a fuse and 

the instant of final arc extinction in that 

pole or that fuse 

 

 

[IEV 441-17-37] 

3.1.9 

operating time 

total clearing time 

sum of the pre-arcing time and the arcing 

time  

[IEV 441-18-22] 

3.1.10 

Joule integral  

I2t 

integral of the square of the current over a 

given time interval:  
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1-Р ТАЙЛБАР: Нум үүсэхийн өмнөх I2t нь 

хайламтгай гал хамгаалагчийн нум үүсэхийн 

өмнөх хугацаагаар өргөтгөсөн I2t  интеграл юм. 

2-Р ТАЙЛБАР: Ажиллах I2t интеграл нь 

хайламтгай гал хамгаалагчийн ажиллах 

хугацаагаар өргөтгөсөн I2t  интеграл болно. 

3-Р ТАЙЛБАР: Хайламтгай гал хамгаалагчаар 

хамгаалагдсан хэлхээний 1 Ом эсэргүүцэлд 

зарцуулагдах, Жоуль хэмжигдэхүүнээр хэмжсэн 

энерги нь ажиллах I2t  интегралын утгатай 

тэнцүү бөгөөд А2 • s нэгжээр илэрхийлэгдэнэ. 

[ОУЦТТТ 441-18-23] 

3.1.11 

хийсвэр хугацаа 

Жоулийн интегралын утгыг боломжит 

гүйдлийн утгын квадратад хуваасан 

утга 
ТАЙЛБАР: Энэ стандартын хамрах хүрээний 

хайламтгай гал хамгаалагчид зориулсан 

виртуал хугацааны утгуудыг нумын өмнөх 

хугацааны утгуудаар ихэнхдээ тогтоодог. 

3.1.12  

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломж 

нум үүсэхийн өмнөх хугацаа эсвэл 

ажиллах  хугацааг ажиллагааны тухайн 

төлөвийн боломжит гүйдлийн хамаарал 

хэлбэрээр харуулах муруй 

[ОУЦТТТ 441-17-13] 

 

3.1.13 

сэргэх хүчдэл 

гүйдлийг тасалсны дараа хайламтгай 

гал хамгаалагч эсвэл таслах, залгах 

төхөөрөмжийн нэг туйлын гаргалгуудын 

хооронд үүсэх хүчдэл 
ТАЙЛБАР: Энэ хүчдэлийг хугацааны дараалсан 

хоёр интервалд тооцож болно. Хугацааны 

эхний интервалын үеэр шилжилтийн хүчдэлтэй 

байх бөгөөд хоёрдугаар интервалын үеэр 

 
NOTE 1 The pre-arcing l2t is the l2t integral 

extended over the pre-arcing time of the fuse. 

 

NOTE 2 The operating l2t is the l2t integral 

extended over the operating time of the fuse. 

 

NOTE 3 The energy in joules liberated in 1 Q. of 

resistance in a circuit protected by a fuse is equal 

to the numerical value of the operating l2t 

expressed in A2.s. 

 

[IEV 441-18-23] 

3.1.11 

virtual time 

value of the Joule integral divided by the 

square of the value of the prospective 

current 
NOTE The values of virtual times usually stated for 

a fuse-link in the scope of this standard are the 

values of the pre-arcing time. 

 

3.1.12  

time-current characteristic 

curve giving the time, e.g. pre-arcing time 

or operating time, as a function of the 

prospective current under stated 

conditions of operation 

 [IEV 441-17-13] 

 

3.1.13 

recovery voltage 

voltage which appears across the 

terminals of a pole of a switching device or 

a fuse after the breaking of the current 

 
NOTE This voltage may be considered in two 

successive intervals of time, one during which a 

transient voltage exists, followed by a second one 

during which the power frequency or the steady-

state recovery voltage alone exists. 
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зөвхөн гүйдлийн давтамжийн эсвэл 

тогтворжсон сэргэх хүчдэлтэй байна.  

[ОУЦТТТ 441-17-25] 

3.1.14 

шилжилтийн сэргэх хүчдэл 

ШСХ  

сэргэх хүчдэлийн шилжилтийн шинж 

чанар их байх хугацааны үеийн сэргэх 

хүчдэл 
1-Р ТАЙЛБАР: Шилжилтийн сэргэх хүчдэл нь 

хэлбэлзэлтэй, хэлбэлзэлгүй эсвэл хэлхээ болон 

таслах, залгах төхөөрөмжийн шинж 

чанаруудаас хамаарсан хэлбэлзэлтэй, 

хэлбэлзэлгүй байдлыг хослуулсан байж болно. 

Энэ хүчдэлд олон фазын хэлхээний саармаг 

цэгийн хүчдэлийн шилжилт мөн ордог. 

2-Р ТАЙЛБАР: Өөрөөр тодорхойлоогүй бол 

гурван фазын хэлхээний шилжилтийн сэргэх 

хүчдэл нь нэгдүгээр туйлд байх хүчдэл юм. Учир 

нь энэ хүчдэл бусад хоёр туйлд үүсэх хүчдэл тус 

бүрээс ерөнхийдөө их байдаг. 

[ОУЦТТТ 441-17-26] 

3.1.15 

чадал-давтамжийн сэргэх хүчдэл 
шилжилтийн хүчдэлийн үзэгдэл 

намжсаны дараах сэргэх хүчдэл 

[ОУЦТТТ 441-17-27] 

3.1.16 

боломжит шилжилтийн сэргэх 

хүчдэл (хэлхээний) 

төгс (идеал) таслах, залгах 

төхөөрөмжөөр тэгш хэмтэй, боломжит 

гүйдлийг тасалсны дараа үүсэх 

шилжилтийн сэргэх хүчдэл 
ТАЙЛБАР: Энэ тодорхойлолт боломжит 

шилжилтийн сэргэх хүчдэлтэй болгох гэж буй 

таслах, залгах төхөөрөмж эсвэл хайламтгай гал 

хамгаалагчийг хийсвэр (идеал) таслах, залгах 

төхөөрөмжөөр (өөрөөр хэлбэл тэг гүйдэлтэй 

буюу “байгалийн” тэгтэй болох эгшинд бүрэн 

эсэргүүцэл нь тэгээс хязгааргүй руу эгшин зуур 

шилжих шилжилттэй төхөөрөмжөөр) орлуулсан 

гэж таамагласан. Цаашид олон өөр замаар 

гүйдэл гүйх боломжтой хэлхээний хувьд жишээ 

нь, олон фазын хэлхээний хувьд дээрх 

[IEV 441-17-25] 

3.1.14 

transient recovery voltage  

TRV 

recovery voltage during the time in which 

it has a significant transient character 

 
NOTE 1 The transient recovery voltage may be 

oscillatory or non-oscillatory or a combination of 

these depending on the characteristics of the 

circuit and the switching device. It includes the 

voltage shift of the neutral of a polyphase circuit. 

 

 

NOTE 2 The transient recovery voltages in three-

phase circuits is, unless otherwise stated, that 

across the first pole to clear, because this voltage 

is generally higher than that which appears across 

each of the other two poles. 

[IEV 441-17-26] 

3.1.15 

power-frequency recovery voltage 

recovery voltage after the transient voltage 

phenomena have subsided  

[IEV 441-17-27] 

3.1.16 

prospective transient recovery voltage 

(of a circuit) 

the transient recovery voltage following 

the breaking of the prospective 

symmetrical cu by an ideal switching 

device 
NOTE The definition assumes that the switching 

device or the fuse, for which the prospective 

transient ret voltage is sought, is replaced by an 

ideal switching device, i.e. having instantaneous 

transition from zero to i impedance at the very 

instant of zero current, i.e. at the ‘natural" zero. For 

circuits where the current can several different 

paths, e.g. a polyphase circuit, the definition further 

assumes that the breaking of the curr the ideal 

switching device takes place only in the pole 

considered. 
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тодорхойлолт нь зөвхөн авч үзсэн туйлд байгаа 

гүйдлийг хийсвэр (идеал) таслах, залгах 

төхөөрөмж тасална гэж үзсэн болно.  

[ОУЦТТТ 441-17-29] 

3.2 Хайламтгай гал хамгаалагч, 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд (1-р зургийг үзнэ 

үү) 

3.2.1 

хайламтгай гал хамгаалагч 

гүйдэл хангалттай хугацааны туршид 

тогтоосон утгаас хэтэрсэн үед 

тусгайлан загварчилж, хэмжээг нь 

тааруулсан нэг эсвэл түүнээс олон 

бүрэлдэхүүн хэсгийг нь хайлуулах 

аргаар гүйдлийг тасалж, тухайн хэлхээг 

салгадаг төхөөрөмж. Иж бүрэн 

төхөөрөмжийг бүрдүүлэх бүх эд ангийг 

хайламтгай гал хамгаалагч өөртөө 

багтаана.  

[ОУЦТТТ 441-18-01] 

3.2.2 

гаргалга (бүрэлдэхүүн хэсэг шиг) 

төхөөрөмж, цахилгааны хэлхээ эсвэл 

цахилгааны сүлжээг нэг эсвэл түүнээс 

олон гадна талын дамжуулагчид 

холбоход зориулсан төхөөрөмж, 

цахилгааны хэлхээ эсвэл цахилгааны 

сүлжээний гүйдэл дамжуулах 

холболтын хэсэг 
ТАЙЛБАР: “Гаргалга” гэсэн нэр томьёог 

хэлхээний онолд холболтын цэгт зориулан мөн 

ашигладаг. 

[ОУЦТТТ 151-12-12] 

3.2.3 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурь 

 
контактууд болон гаргалгуудтай хамт 

ирдэг, хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хөдөлгөөнгүй хэсэг 

[ОУЦТТТ 441-18-02] 

3.2.4 

[IEV 441-17-29] 

3.2 Fuses and their component parts 

(see Figure 1) 

 
3.2.1 

fuse 

device that by the fusing of one or more of 

its specially designed and proportioned 

components, opens the circuit in which it 

is inserted by breaking the current when 

exceeds a given value for a sufficient time. 

The fuse comprises all the parts that form 

complete device 

 

 

 

[IEV 441-18-01] 

3.2.2 

terminal (as a component) 

conductive part of a device, electric circuit 

or electric network, provided for 

connecting device, electric circuit or 

electric network to one or more external 

conductors 

 
NOTE The term "terminal" is also used for a 

connection point in circuit theory 

 

[IEV 151-12-12] 

3.2.3 

fuse-base 

fuse-mount 

fixed part of a fuse provided with contacts 

and terminals  

 

[IEV 441-18-02] 

3.2.4 

 

fuse-base contact 
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хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурийн контакт 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

холбогдох хэсэгтэй контакт үүсгэх 

зориулалттай, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийн контактын эд 

анги 

[ОУЦТТТ 441-18-03] 

3.2.5  

хайламтгай тавьц тогтоогч 

хайламтгай тавьцыг барих 

зориулалттай, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хөдөлгөөнт эд анги 

[ОУЦТТТ 441-18-13] 

3.2.6  

хайламтгай тавьц тогтоогчийн 

контакт 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

холбогдох хэсэгтэй контакт үүсгэх 

зориулалттай, хайламтгай тавьц 

тогтоогчийн контактын эд анги 

[ОУЦТТТ 441-18-05] 

3.2.7 

хайламтгай гал хамгаалагч тогтоогч 

хайламтгай тавьц тогтоогчийг 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурьтай 

хослуулсан нэгдэл 

[ОУЦТТТ 441-18-14] 

3.2.8 

хайламтгай тавьц 

хайламтгай гал хамгаалагчийг 

ажилласны дараа сольж байх 

зориулалттай (хайламтгай элемент 

(үүд)-ийг багтаасан) хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хэсэг 

[ОУЦТТТ 441-18-09] 

3.2.9 

хайламтгай тавьцын контакт 

 

contact piece of a fuse-base designed to 

engage with a corresponding part of the 

fuse  

 

 

[IEV 441-18-03] 

3.2.5 

fuse-carrier 

movable part of a fuse designed to carry a 

fuse-link  

 

[IEV 441-18-13] 

3.2.6 

fuse-carrier contact 

 

contact piece of a fuse-carrier designed to 

engage with a corresponding part of the 

fuse  

 

[IEV 441-18-05] 

3.2.7 

fuse-holder 

combination of a fuse-base with its fuse-

carrier  

 

[IEV 441-18-14] 

3.2.8  

fuse-link 

part of a fuse (including the fuse-

element(s)) intended to be replaced after 

the fuse has operated 

 

 

[IEV 441-18-09] 

3.2.9 

fuse-link contact 

contact piece of a fuse-link designed to 

engage with a corresponding part of the 

fuse  
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хайламтгай гал хамгаалагчийн 

холбогдох хэсэгтэй  контакт үүсгэх 

зориулалттай, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн контактын эд анги 

[ОУЦТТТ 441-18-04] 

3.2.10 

хайламтгай элемент 

тодорхой хугацааны туршид тодорхой 

утгаас хэтэрсэн гүйдлийн үйлчлэлээр 

хайлах зориулалтаар хийгдсэн 

хайламтгай тавьцын хэсэг 

[ОУЦТТТ 441-18-08] 

3.2.11 

сэргээгддэг хайламтгай тавьц 

үйлдлийнхээ дараа солих эд ангиудаар 

сэргээгдэж, дахин ашиглаж болох 

хайламтгай тавьц 

[ОУЦТТТ 441-18-16] 

3.2.12 

солих эд ангиуд 

хайламтгай тавьцын үйлдлийн дараа 

хайламтгай тавьцыг анхны байдалд нь 

сэргээх зориулалттай солих эд 

ангиудын багц 

[ОУЦТТТ 441-18-15] 

 

3.3 Нэмэлт нэр томьёо 

3.3.1 

хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагч 

нумаас ялгарах хийн шахалтаар 

үйлдлээ гүйцэтгэдэг хайламтгай гал 

хамгаалагч 

[ОУЦТТТ 441-18-11] 

3.3.2 

салж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагч 

хайламтгай гал хамгаалагч ажилласны 

дараа хайламтгай тавьц тогтоогч нь 

тусгаарлах зай үүсгэх байрлалд 

[IEV 441-18-04] 

3.2.10 

fuse-element 

part of the fuse-link designed to melt under 

the action of current exceeding some 

definite value for a definite period of time 

 

[IEV 441-18-08] 

3.2.11 

renewable fuse-link 

fuse-link that, after operation, may be 

restored for service by a refill-unit  

 

[IEV 441-18-16] 

3.2.12  

refill unit 

set of replacement parts intended to 

restore a fuse-link to its original condition 

after an operation 

 

[IEV 441-18-15] 

 

3.3 Additional terms 

3.3.1 

expulsion fuse 

fuse in which operation is accomplished by 

expulsion of gases produced by the arc 

 

[IEV 441-18-11] 

3.3.2 

drop-out fuses 

 

fuse in which the fuse-carrier automatically 

drops into a position providing an isolating 

distance after the fuse has operated 

 

 

 

[IEV 441-18-07] 

3.3.3 
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автоматаар орж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагч 

[ОУЦТТТ 441-18-07] 

3.3.3 

нэг төрлийн цуврал (хайламтгай 

тавьцуудын) 

тодорхой нэг туршилтын хувьд тус 

цувралын нэг эсвэл хэд хэдэн 

хайламтгай тавьц дээр туршилт хийхэд 

тухайн нэг төрлийн цувралд орсон бүх 

хайламтгай тавьцыг төлөөлж чадна гэж 

үзэж болох хэмжээнд ялгагдах шинж 

чанартай хайламтгай тавьцуудын 

цуврал 
ТАЙЛБАР: Холбогдох нийтлэлүүдэд нэг 

төрлийн цувралд орсон хайламтгай тавьцууд 

хоорондоо ялгагдаж болох тодорхойломж, 

туршилт хийх хайламтгай тавьцын тодорхой 

төрлүүд болон туршилтын төрлүүдийг 

тодорхойлсон байдаг.  

[ОУЦТТТ 441-18-34] 

 
ТАЙЛБАР: Түүнчлэн 8.6.1.2, 8.6.1.4 болон 

8.6.3.1-ийг үзнэ үү.  

3.3.4 

тусгаарлах зай (хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд) 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн 

контактууд эсвэл тэдгээрт холбосон 

аливаа дамжуулагч хэсгүүд хоорондын 

хамгийн богино зай юм. Үүнд: 

а) салж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд салж унжих 

байрлалд хайламтгай тавьц 

тогтоогчтой үед, 

b) салж тогтдоггүй хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд хайламтгай тавьц 

эсвэл сэргээгддэг хайламтгай тавьцыг 

салган авсан үед хэмждэг.  

[ОУЦТТТ 441-18-06, өөрчилсөн] 

3.3.5 

homogeneous series (of fuse-link) 

 

series of fuse-links, deviating from each 

other only in such characteristics that, for 

a given test, the testing of one or a 

reduced number of particular fuse-link(s) 

of that series may be taken as 

representative for all the fuse-links of the 

homogeneous series. 

 

NOTE The relevant publications specify the 

characteristics by which the fuse-links of a 

homogeneous series may deviate, the 

particular fuse-links to be tested and the specific 

test concerned. 

 

[IEV 441-18-34] 

 
NOTE See also 8.6.1.2, 8.6.1.4 and 8.6.3.1. 

 

3.3.4 

isolating distance (for a fuse) 

 

shortest distance between the fuse-base 

contacts or any conductive parts 

connected thereto, measured on a fuse: 

 

a) for a drop-out fuse, with the fuse-

carrier in drop-out position; 

 

 

b) for fuses that are not drop-out 

fuses, with the fuse-link or the 

renewable fuse-link removed. 

 

[IEV 441-18-06, modified] 

3.3.5 

speed designation of fuse-links (for 

expulsion fuses) 

 

designation, expressed by letters such as 

K or T associated with the ratio between 
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хайламтгай тавьцын хурдны 

тэмдэглэгээ (хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд) 

нумын өмнөх хугацааны тодорхойлсон 

хоёр утгаар авсан нумын өмнөх 

гүйдлийн утгуудын хоорондын 

харьцаатай нэгтгэсэн, K эсвэл T зэрэг 

үсгээр илэрхийлдэг тэмдэглэгээ 
1-Р ТАЙЛБАР: Хурдыг тэмдэглэхэд K эсвэл T 

зэрэг үсгийг ерөнхийдөө ашиглана. 

2-Р ТАЙЛБАР: Нумын өмнөх хугацааг 0.1 секунд 

болон 300 секунд (эсвэл 600 секунд) гэж 

ихэнхдээ тогтоосон байдаг. 

3-Р ТАЙЛБАР: Хайламтгай гал хамгаалагчдыг 

хэвийн гүйдлээр нь ерөнхийдөө тэмдэглэдэг 

бөгөөд дараа нь хурдны тэмдэглэгээг бичнэ. 

Жишээ нь, 125 K гэж тэмдэглэсэн хайламтгай 

тавьц нь 125 А гүйдэл, хурдны тэмдэглэгээний 

K төрлийн хайламтгай тавьц юм.  

3.3.6 

хайламтгай тавьцыг харилцан солих 

боломжтой байдал 

янз бүрийн үйлдвэрлэгчийн хийн 

даралтат хайламтгай тавьцуудын 

хоорондын хэмжээс, нумын өмнөх 

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжийн 

нийцтэй байдал нь өөр үйлдвэрлэгчийн 

хайламтгай тавьц тогтоогч дахь ийм 

хайламтгай тавьцыг нумын өмнөх 

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжийн 

чухал өөрчлөлтгүйгээр хэрэглэх 

боломж олгоно 
ТАЙЛБАР: Сонгосон хайламтгай тавьц болон 

хайламтгай тавьц тогтоогчийн нэгдлийг 

хангадаг хамгаалах, таслах гүйцэтгэлийг 

тодорхой нэгдэлд хийх гүйцэтгэлийн 

туршилтаар зөвхөн баталгаажуулж болохыг 

тэмдэглэх хэрэгтэй. 

3.3.7 

таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагч  

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурь, 

нум унтраах материалаар тэгшилсэн 

the values of the pre-arcing currents at two 

specified values of pre-arcing times 

 
NOTE 1 K or T are letters typically used for speed 

designation. 

NOTE 2 Pre-arcing times are usually declared for 

0,1 s and 300 s (or 600 s). 

 

NOTE 3 Fuse-links are typically designated by their 

rated current followed by their speed designation, 

e.g. a 125 K fuse-link is a 125 A rated fuse-link of 

speed designation type K. 

 

 

3.3.6 

interchangeability of fuse-links 

 

compatibility of dimensions and pre-arcing 

time-current characteristics between 

different manufacturer’s expulsion fuse-

links, permitting use of such fuse-links in 

fuse-carriers of alternative manufacturers, 

without significant alteration of the pre-

arcing time-current characteristics 

 

 

 
NOTE It should be noted that the protective and 

interrupting performance provided by the 

combination of the selected fuse-link and the 

selected fuse-carrier can only be assured by 

performance test on the specific combination. 

 

3.3.7 

distribution fuse-cutout 

 

drop-out fuse comprising a fuse-base, a 

fuse-carrier lined with arc-quenching 

material, and a fuse-link having a flexible 

tail, and a small diameter arc-quenching 

tube surrounding the fuse-element 
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хайламтгай тавьц тогтоогч, уян хатан 

төгсгөлтэй хайламтгай тавьц болон 

хайламтгай элементийг хүрээлсэн бага 

диаметртэй нум унтраах хоолойг  

багтаасан салж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагч 

3.3.8 

нээлттэй холбоостой таслагч 

хайламтгай тавьц тогтоогч хэрэглэхгүй, 

оронд нь нээлттэй холбоостой 

хайламтгай тавьц эсвэл салгах хутгыг 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурьт 

шууд суулгадаг хийн даралтат 

хайламтгай гал хамгаалагч 

3.3.9 

нээлттэй холбоостой хайламтгай 

тавьц 

нумыг хязгаарлах ба унтраахад 

туслахад шаардлагатай эд ангиуд 

бүхий хайламтгай элемент болон 

хайламтгай гал хамгаалагчийн хоолойг 

багтаасан солих боломжтой хэсэг эсвэл 

иж бүрдэл бөгөөд энэхүү хэсэг эсвэл иж 

бүрдлийг нээлттэй холбоостой 

таслагчийн хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийн хавчаарт шууд 

холбох эд ангиуд мөн багтана 

 

4 Ашиглалтын нөхцөл 

4.1 Ашиглалтын хэвийн нөхцөл 

Энэ стандартыг мөрдлөг болгох 

хайламтгай гал хамгаалагчийг дараах 

нөхцөлд ашиглах зориулалттай. Үүнд:  

a) Гадаад орчны агаарын хамгийн 

их температур Цельсийн 40 хэм, 

24 цагийн хугацаанд хэмжсэн 

дундаж температур Цельсийн 35 

хэмээс хэтрэхгүй байна. Нарны 

нийт цацраг туяа 1кВт/м2-аас 

ихгүй байна, 

 

3.3.8 

open-link cutout 

expulsion-fuse that does not employ a 

fuse-carrier and, in which the fuse-base 

directly receives an open-link fuse-link or 

a disconnecting blade 

 

 

3.3.9 

open-link fuse-link 

 

replaceable part or assembly comprising 

the fuse-element and fuse tube, together 

with the parts necessary to confine and aid 

in extinguishing the arc and the parts to 

connect it directly into the fuse clips of the 

open-link cutout fuse-base 

 

 

 

 

 

4 Service conditions 

4.1 Normal service conditions 

Fuses complying with this standard are 

designed to be used under the following 

conditions: 

a) The maximum ambient air 

temperature is 40 ˚C and its mean 

measured over a period of 24 h 

does not exceed 35 °C. The total 

solar radiation does not exceed 

1 kW/m2: 

 

- for indoor installations, the 

preferred values of minimum 

ambient air temperature are -5 °C, -

15 °C and -25 °C; 
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- тасалгааны байгууламжийн 

хувьд гадаад орчны зохимжтой 

хамгийн бага агаарын 

температур Цельсийн -5 хэм, -15 

хэм болон -25 хэм, 

- гадаа байрлах байгууламжийн 

хувьд орчны зохимжтой хамгийн 

бага агаарын температур 

Цельсийн -10 хэм, -25 хэм, -30 

хэм болон -40 хэм болно. 

1-Р ТАЙЛБАР: Гадаад орчны температурын 

өөрчлөлт хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжид 

нөлөөлж болох бодит байдалд анхаарал 

хандуулна. 

b) IEC 60815 стандартын 3 дугаар 

Зүйлд зааснаар, бохирдлын 

түвшин IEC 60815 стандартын 1-

р хүснэгтийн дагуу бохирдлын II 

буюу Дунд түвшнээс хэтрэхгүй 

байна. 

c) Тасалгааны байгууламжуудын 

хувьд зөвхөн хэвийн 

конденсацитай байна. 

d) Гадаа байрлах байгууламжуудын 

хувьд салхины даралт 700 Па-

аас хэтрэхгүй байна (салхины 34 

м/с хурдтай тэнцэнэ). 

e) Далайн түвшнээс дээш өндөрлөг 

1 000 м-ээс хэтрэхгүй байна. 
2-Р ТАЙЛБАР: Далайн түвшнээс 1 000 м-ээс 

дээш өндөрлөг газарт хайламтгай гал 

хамгаалагч шаардлагатай бол тогтоох 

тусгаарлагын хэвийн түвшнийг нь 4 ба 5-р 

хүснэгтэд бичсэн тусгаарлагын стандарт 

түвшнийг 1-р хүснэгтэд заасан зохистой 

тохируулах коэффициентоор үржүүлж эсвэл хэт 

хүчдэл хязгаарлах тохиромжтой төхөөрөмж 

ашиглан хэт хүчдэлийг бууруулснаар 

тодорхойлох шаардлагатай. 

3-Р ТАЙЛБАР: Тоног төхөөрөмжийн хэвийн 

гүйдэл эсвэл 12-р хүснэгтэд заасан 

температурын өсөлтийг 2-р хүснэгтийн 2 ба 3-р 

баганад тус тус заасан нийцэх коэффициентийг 

- for outdoor installations, the 

preferred values of minimum 

ambient air temperature are -10 °C, 

-25 °C, -30 °C and -40 °C. 

 

 
NOTE 1 Attention is drawn to the fact that the time-

current characteristics may be influenced by 

changes in ambient temperature. 

 

b) The pollution level as classified in 

Clause 3 of IEC 60815 does not 

exceed the pollution level II - 

Medium according to Table 1 of IEC 

60815. 

 

c) For indoor installations, only normal 

condensation is present. 

 

d) For outdoor installations, the wind 

pressure does not exceed 700 Pa 

(corresponding to 34 m/s wind 

speed). 

e) The altitude does not exceed 1 000 

m. 
NOTE 2 When fuses are required for use above 1 

000 m, the rated insulation levels to be specified 

should be determined by multiplying the standard 

insulation levels given in Tables 4 and 5 by the 

appropriate correction factors given in Table 1, or 

reducing overvoltages by using appropriate 

overvoltage limiting devices. 

 

 

 

NOTE 3 The rated current of the equipment or the 

temperature rise specified in Table 12 can be 

corrected for altitudes exceeding 1 000 m by using 

appropriate factors give in Table 2, columns 2 and 

3 respectively. Use one correction factor from 

columns 2 or 3, but not both for any one 

application. 
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ашиглан 1 000 м-ээс дээш өндөрлөг газарт 

тааруулах боломжтой. Аливаа нэг хэрэглээний 

хувьд 2 эсвэл 3-р баганаас тохируулах нэг 

коэффициент ашиглахаас бус хоёр 

коэффициентийг хоёуланг нь ашиглахгүй.  

4.2 Ашиглалтын тусгай нөхцөл 

Үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн хоорондын 

зөвшилцлөөр өндөр хүчдэлийн 

хайламтгай гал хамгаалагчийг 4.1-д 

зааснаас өөр нөхцөлд ашиглаж болно.  

Ашиглалтын аливаа тусгай нөхцөлийн 

хувьд үйлдвэрлэгчтэй зөвлөх хэрэгтэй.  

5 Ангилал болон тэмдэглэгээ 

5.1 Ангилал 

Тогтоосон зэрэглэлийн хувьд хийн 

даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хоёр ангийг туршилтын 

1, 2, 3 болон 4-р даалгаварт (зөв 

хэрэглээний тухай гарын авлагад 

зориулсан A хавсралтыг үзнэ үү) 

зориулсан дараах хүснэгтүүдийн ШСХ-

ийн шаардлагад мөрдөх хайламтгай гал 

хамгаалагчийн чадварын дагуу 

тогтооно. Үүнд: 

a) A анги – 8-р хүснэгт 

b) B анги – 9-р хүснэгт 
ТАЙЛБАР: Эдгээр анги нь дараах стандартад 

ШСХ-ийн шаардлагад бараг нийцсэн байдаг. 

Үүнд:  

- A анги: IEC 60282-2 (1970) [7]4; (2-р 

ангийн хайламтгай гал хамгаалагч) 

болон Цахилгааны болон 

Электроникийн Инженерүүдийн 

Хүрээлэнгийн (IEEE) C37.41 стандарт 

(таслагчтай хайламтгай гал хамгаалагч) 

[8]; 

 
4 Нэгдүгээр хэвлэлийг өдгөө хүчингүй болгосон 

бөгөөд сүүлийн үеийн хэвлэлээр сольсон. 

- B анги: IEC 60282-2 (1970); (1-р ангийн 

хайламтгай гал хамгаалагч) болон 

Цахилгааны болон Электроникийн 

Инженерүүдийн Хүрээлэнгийн (IEEE) 

C37.41 стандарт (цахилгаан эрчим 

4.2 Special service conditions 

By agreement between manufacturer and 

user, high-voltage fuses may be used 

under conditions different from the 

conditions given in 4.1. 

For any special service condition, the 

manufacturer shall be consulted. 

5 Classification and designation  

5.1 Classification 

For a rating, two classes of expulsion 

fuses are defined according to their ability 

to comply with the TRV requirements of 

the following tables for test duties 1, 2, 3 

and 4 (see Annex A for guidance on 

correct application): 

 

 

 

 

a) Class A - Table 8; 

b) Class B - Table 9. 
NOTE 1 These classes are approximately in line 

with the TRV requirements in the following 

standards: 

- Class A: IEC 60282-2 (1970) [7]4; (Class 2 

fuses), and IEEE C37.41 (distribution class 

fuse-cutouts) [8]; 

 

 

 

 

 
4 First edition now withdrawn and replaced by 

more recent editions. 
- Class B: IEC 60282-2 (1970): (Class 1 

fuses), and IEEE C37.41 (power class 

fuses). 

 

 

 

 

NOTE 2 Parameters used to define TRV are 

described in Figures 6 and 7. 

5.2 Fuse-link speed designation 
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хүчний ангийн хайламтгай гал 

хамгаалагч) 

2-Р ТАЙЛБАР: ШСХ-ийг тогтооход ашигладаг 

параметрүүдийг 6 ба 7-р зурагт тайлбарласан. 

5.2 Хайламтгай тавьцын хурдны 

тэмдэглэгээ 

Хайламтгай тавьцын зарим төрлийг 

нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн тусгай 

тодорхойломжийн нийцлийн дагуу 

жишээ нь, “T төрөл” эсвэл “K төрөл” гэж 

тэмдэглэнэ.  

Ийм тэмдэглэгээ нь таслагчтай 

хайламтгай гал хамгаалагчид өөр 

үйлдвэрлэгчийн хайламтгай тавьцуудыг 

хооронд нь харилцан солих боломж 

(3.3.8-ийг үзнэ үү) олгоход тус болно.  

a) K төрлийн тэмдэглэгээ: 10-р 

хүснэгтийн утгуудад нийцэх 

нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжтой, өндөр 

хурдтай хайламтгай тавьцууд, 

b) T төрлийн тэмдэглэгээ: 11-р 

хүснэгтийн утгуудад нийцэх 

нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжтой, бага хурдтай 

хайламтгай тавьцууд болно. 

6 Зэрэглэл 

6.1 Ерөнхий зүйл 

Загвар болон бүтцийг нь тодорхойлсон 

ажлын нөхцөлд суурилан хайламтгай 

гал хамгаалагчийн зэрэглэл болон 5.1-

ийн дагуух ангиллыг тогтоосон. Дараах 

зэрэглэл байна. Үүнд: 

a) Хайламтгай гал хамгаалагч (иж 

бүрдэл) 

- Хэвийн хүчдэл (6.2-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн гүйдэл (6.3-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн давтамж (6.4-ийг үзнэ үү), 

- Хэвийн таслах хүчин чадал (6.5-

ыг үзнэ үү), 

 

Certain types of fuse-link are designated 

as, e.g. "type T" or "type K", according to 

their compliance with specific pre-arcing 

time-current characteristics. 

 

Such designation may assist in allowing 

interchangeability (see 3.3.8) between 

alternative manufacturer's fuse-links for 

use in distribution fuse-cutouts. 

 

a) Designation type K: high-speed 

fuse-links with pre-arcing time-

current characteristics in 

accordance with Table 10. 

 

b) Designation type T: low-speed 

fuse-links with pre-arcing time-

current characteristics in 

accordance with Table 11. 

 

6 Ratings 

6.1 General 

The ratings of the fuse and its 

classification according to 5.1 are based 

on the defined working conditions for 

which it is designed and constructed. 

These ratings are as follows: 

a) Fuse (complete) 

 

- Rated voltage (see 6.2);  

- Rated current (see 6.3); 

- Rated frequency (see 6.4); 

- Rated breaking capacity (see 6.5); 

 

 

- Rated insulation level (see 6.6). 

 

b) Fuse-base 
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- Тусгаарлагын хэвийн түвшин 

(6.6-г үзнэ үү), 

b) Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь 

- Хэвийн хүчдэл (6.2-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн гүйдэл (6.3-ыг үзнэ үү), 

- Тусгаарлагын хэвийн түвшин 

(6.6-г үзнэ үү), 

c) Хайламтгай тавьц тогтоогч 

- Хэвийн хүчдэл (6.2-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн гүйдэл (6.3-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн давтамж (6.4-ийг үзнэ үү), 

- Хэвийн таслах хүчин чадал (6.5-

ыг үзнэ үү), 

d) Хайламтгай тавьц 

- Хэвийн хүчдэл (6.2-ыг үзнэ үү), 

- Хэвийн гүйдэл (6.3-ыг үзнэ үү). 

6.2 Хэвийн хүчдэл 

Хайламтгай гал хамгаалагч, 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурь, 

хайламтгай тавьц тогтоогч эсвэл 

хайламтгай тавьцыг тэмдэглэхэд 

ашигладаг хүчдэлээр туршилтын 

нөхцөлийг тогтоодог.  

Хэвийн хүчдэлийг 3-р хүснэгтэд бичсэн 

хүчдэлийн утгуудаас сонгох хэрэгтэй. 
ТАЙЛБАР: Энэ хэвийн хүчдэл тоног 

төхөөрөмжид зориулсан хамгийн их хүчдэлтэй 

тэнцүү байна. 

Тоног төхөөрөмжид зориулсан хамгийн 

их хүчдэлийн хоёр цувралыг 3-р 

хүснэгтэд бичсэн. Нэг нь 50Гц ба 60Гц-

ийн давтамжтай системд (I цуврал), 

нөгөө нь 60Гц-ийн давтамжтай системд 

(II цуврал буюу Хойд Америк тивийн 

туршлага) зориулсан. Эдгээр 

цувралаас аливаа нэг улсад зөвхөн 

нэгийг нь хэрэглэх шаардлагатай. 

6.3 Хэвийн гүйдэл  

6.3.1 Ерөнхий зүйл 

- Rated voltage (see 6.2);  

- Rated current (see 6.3);  

- Rated insulation level (see 6.6). 

 

c) Fuse-carrier 

- Rated voltage (see 6.2); 

- Rated current (see 6.3); 

- Rated frequency (see 6.4); 

- Rated breaking capacity (see 6.5). 

 

d) Fuse-link 

- Rated voltage (see 6.2); 

- Rated current (see 6.3). 

6.2 Rated voltage 

A voltage used in the designation of the 

fuse, fuse-base, fuse-carrier, or fuse-link 

from which the test conditions are 

determined. 

 

 

The rated voltage shall be selected from 

the voltages given in Table 3. 
NOTE This rated voltage is equal to the highest 

voltage for the equipment. 

 

Two series of highest voltages for 

equipment are given in Table 3; one for 50 

Hz and 60 Hz systems (series I), and the 

other for 60 Hz systems (series II - North 

American practice). It is recommended 

that only one of these series should be 

used in any one country. 

 
 
6.3 Rated current 

6.3.1 General 

The rated current shall be the current used 

in the designation of the fuse, fuse-base, 

fuse-carrier, or fuse-link from which the 

test conditions are determined. 
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Хэвийн гүйдэл нь хайламтгай гал 

хамгаалагч, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурь, хайламтгай тавьц 

тогтоогч эсвэл хайламтгай тавьцыг 

тэмдэглэхэд ашигладаг гүйдэл байх 

хэрэгтэй бөгөөд энэ гүйдлээр 

туршилтын нөхцөлийг тогтоодог.  

Хэвийн гүйдлийг R10 цувралаас 

сонгохыг шаардана. 
ТАЙЛБАР: R10 цуврал нь 1-1,25-1,6-2-2,5-3,15-

4-5-6,3-8 гэсэн тоонууд, мөн 10n тооны 

үржвэрийг багтаадаг. 

 

6.3.2 Хайламтгай гал хамгаалагч (иж 

бүрдэл) 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн хэвийн 

гүйдэл дотор нь тавьсан хайламтгай 

тавьцын хэвийн гүйдэлтэй тэнцүү байх 

хэрэгтэй.  

6.3.3 Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн суурьт 

тодорхойлсон хэвийн гүйдэл хамгийн их 

гүйдэл байх ба хайламтгай гал 

хамгаалагчийн шинэ, цэвэрхэн суурийг 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

тодорхой суурьт хэрэглэхээр 

загварчилсан, адилхан хэвийн 

гүйдэлтэй хайламтгай тавьц тогтоогч, 

хайламтгай тавьцаар тоноглож, 

Цельсийн 40 хэмээс ихгүй гадаад орчны 

температурт, тодорхой зарим хэмжээ, 

урттай дамжуулагчтай хэлхээнд 

холбоход заасан температур болон 

температурын өсөлтгүйгээр хамгийн их 

гүйдлийг тасралтгүй дамжуулна. 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн 

хэвийн гүйдлийн зохимжтой утгууд нь: 

50 - 100 - 200 - 315 - 400 - 630 A байна. 

 

6.3.4 Хайламтгай тавьц тогтоогч 

 

 

The rated current should be selected from 

the R10 series. 
NOTE The R10 series comprise the numbers: 1-

1,25-1,6-2-2,5-3,15-4-5-6,3-8 and their multiples of 

10n. 

 

6.3.2 Fuse (complete) 

 

The rated current of the fuse shall be equal 

to the rated current of the fuse-link 

included therein. 

 

6.3.3 Fuse-base 

 

The rated current assigned to a fuse-base 

shall be the maximum current that a new 

clean fuse-base will carry continuously, 

without exceeding specified temperatures 

and temperature rises, when equipped 

with a fuse-carrier and a fuse-link of the 

same current rating designed to be used in 

the particular fuse-base, and connected to 

the circuit with certain specified conductor 

sizes and lengths, at an ambient 

temperature of not more than 40 °-C. 

 

 

 

 

The preferred values of the rated current 

of the fuse-base are 

50 - 100 - 200 - 315 - 400 - 630 A. 

 

6.3.4 Fuse-carrier 

The rated current assigned to a fuse-

carrier shall be the maximum current that 

a new fuse-carrier, fitted with a fuse-link of 

the same rated current, will carry 

continuously, without exceeding specified 
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Хайламтгай тавьц тогтоогчид 

тодорхойлсон хэвийн гүйдэл нь хамгийн 

их гүйдэл байхыг шаардана. Адилхан 

хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцыг 

бэхэлсэн шинэ хайламтгай тавьц 

тогтоогчийг Цельсийн 40 хэмээс ихгүй 

гадаад орчны температурт 

үйлдвэрлэгчээс заасан хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурь дээр угсрахад 

тодорхойлсон температур болон 

температурын өсөлтгүйгээр хамгийн их 

гүйдлийг тасралтгүй дамжуулна. 

6.3.5 Хайламтгай тавьц 

Хайламтгай тавьцад тодорхойлсон 

гүйдэл нь хамгийн их гүйдэл байх 

шаардлагатай. Шинэ хайламтгай 

тавьцыг хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь дээр угсрах, хэрэв хэрэглэх 

боломжтой бол Цельсийн 40 хэмээс 

ихгүй гадаад орчны температурт 

үйлдвэрлэгчийн заасан хайламтгай 

тавьц тогтоогч дотор угсрахад хамгийн 

их гүйдлийг тасралтгүй дамжуулна. 

K төрөл эсвэл T төрөл гэж тэмдэглэсэн 

хайламтгай тавьцын хувьд дараах 

зэрэглэлийг зөвлөдөг. Үүнд: 

- зохимжтой зэрэглэл (Ампер 
нэгжээр): 6,3 - 10 - 16 - 25 - 40 - 
63 - 100 - 160 - 200; 

- дундаж зэрэглэл (Ампер 

нэгжээр): 8 - 12,5 - 20 - 31,5 - 50 – 

80 байна. 
ТАЙЛБАР: Зарим улсад 1-2-3-6-12-15-30-65 

утгууд, 140 А гэсэн зэрэглэлийг мөн хэрэглэнэ.  

 

6.4 Хэвийн давтамж 

Хэвийн давтамж нь хайламтгай гал 

хамгаалагчийг загварчилсан, бусад 

тодорхойломжийн утгуудыг нийцүүлсэн 

гүйдлийн давтамж юм.  

temperatures and temperature rises, when 

mounted on a fuse-base specified by the 

manufacturer at an ambient temperature 

of not more than 40 °C. 

 

 

 

6.3.5 Fuse-link 

The rated current assigned to a fuse-link 

shall be the maximum current that a new 

fuse-link will carry continuously, without 

exceeding specified temperatures and 

temperature rises, when mounted on a 

fuse-base and, if applicable, within a fuse-

carrier specified by the manufacturer, at 

ambient temperature of not more than 40 

°C. 

 

The following ratings for fuse-links 

designated type K and type T are 

recommended: 

- preferred ratings (in amperes): 6,3 - 

10 - 16 - 25 - 40 - 63 - 100 - 160 - 

200; 

- intermediate ratings (in amperes): 8 

- 12,5 - 20 - 31,5 - 50 - 80. 

 
NOTE In some countries, values of 1-2-3-6-12-15-

30-65 and 140 A are also used. 

 

6.4 Rated frequency 

The rated frequency shall be the power 

frequency for which the fuse has been 

designed and to which the values of other 

characteristics correspond. 

Standardized values of rated frequency 

are 50 Hz, 50/60 Hz and 60 Hz. 

6.5 Rated breaking capacity 

The rated breaking capacity assigned to a 

fuse and a fuse-carrier shall be the 

maximum breaking current in kiloamperes 
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Хэвийн давтамжийн стандартчилсан 

утгууд 50Гц, 50/60Гц болон 60Гц байна. 

6.5 Хэвийн таслах хүчин чадал 

Хайламтгай гал хамгаалагч болон 

хайламтгай тавьц тогтоогчид 

тодорхойлсон хэвийн таслах хүчин 

чадал нь энэ стандартын дагуу туршилт 

хийсэн үед тодорхойлж, кило Ампер 

нэгжээр илэрхийлсэн, тэгш хэмтэй 

дундаж квадрат утгатай хамгийн их 

таслах гүйдэл байх хэрэгтэй.  

6.6 Тусгаарлагын хэвийн зэрэг 

(хайламтгай гал хамгаалагч эсвэл 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн) 

Тусгаарлагын хэвийн зэргийг 4 ба 5-р 

хүснэгтэд бичсэн хүчдэлийн (чадал-

давтамж болон импульсийн аль алины) 

утгуудаас сонгохыг шаардана.  

IEC 60071-1 стандартад тодорхойлсон 

стандартчилсан жишиг орчин, 

температур (Цельсийн 20 хэм), даралт 

(101.3кПа) болон чийглэгт (11гр/м3) 

хэрэглэх тэсвэрлэх хүчдэлийг эдгээр 

хүснэгтэд заасан.  
ТАЙЛБАР: Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурьт зориулсан диэлектрик тэсвэрлэх 

чанарын хоёр түвшнийг ОУЦТК-ын 

практикуудын дагуу хүлээн зөвшөөрдөг. Эдгээр 

түвшнийг “1-р жагсаалт”, “2-р жагсаалт” гэж 

нэрлэх бөгөөд диэлектрик туршилтад 

зориулсан туршилтын хүчдэлийн янз бүрийн 

утгад нийцэх, хэрэглээний янз бүрийн хэцүү 

байдалд хамаарна. IEC 60071-2 стандартыг 

үзнэ үү [9]. 

Аянгын импульсийн (Up) хүчдэл болон 

чадал-давтамжийн (Ud) хүчдэлд 

зориулсан хэвийн тэсвэрлэх хүчдэлийн 

утгуудыг хэвтээ чиглэлд тэмдэглэсэн 

шугамуудын огтлолцолгүйгээр сонгох 

хэрэгтэй. Хайламтгай гал хамгаалагч 

эсвэл хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурийн тусгаарлагын хэвийн түвшнийг 

r.m.s. symmetrical specified when tested 

in accordance with this standard. 

 

 

 

6.6 Rated insulation level (of a fuse or 

fuse-base) 

 

The rated insulation level shall be selected 

from the values of voltage (both power-

frequency and impulse) given in Tables 4 

and 5. 

In these tables, the withstand voltage 

applies at the standardized reference 

atmosphere, temperature (20 °C), 

pressure (101,3kPa) and humidity (11 

g/m3), specified in IEC 60071-1. 

 
NOTE Two levels of dielectric withstand are 

recognized for a fuse-base according to IEC 

practices. These are termed "List 1" and "List 2", 

and relate to different severities of application, and 

corresponding different values of test voltages for 

the dielectric tests. See IEC 60071-2 [9]. 

 

 

 

 

The rated withstand voltage values for 

lightning impulse voltage (Up) and power-

frequency voltage (Ud) shall be selected 

without crossing the horizontal marked 

lines. The rated insulation level of a fuse 

or a fuse-base is specified by the rated 

lightning impulse withstand voltage phase 

to earth, according to Tables 4 or 5. 

 

 

 

 

The withstand values “across the isolating 

distance” are valid only for fuse-bases 
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4 эсвэл 5-р хүснэгтийн дагуу хэвийн 

аянгын импульсийг тэсвэрлэх, газартай 

харьцуулсан фазын хүчдэлээр 

тодорхойлно.   

“Тусгаарлах зайг нэвтрэх” тэсвэрлэх 

утгууд нь салгуурт зориулан 

тодорхойлсон аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагад нийцэхээр загварчилсан 

салгаатай контактуудын хооронд 

агаарын (клиренс) зайтай байх 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

сууриудын хувьд зөвхөн хүчинтэй 

байдаг. 

Тусгаарлагын хэвийн түвшнүүдийг мөн 

хайламтгай гал хамгаалагч эсвэл  

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн 

хэвийн хүчдэлд нийцэх утгуудын арай 

их утгаас сонгоно. 

Хайламтгай гал хамгаалагчтай 

таслагчийг барилга дотор болон/эсвэл 

гадаа ашиглахад тохиромжтой эсэхийг 

заах хэрэгтэй. 

7 Хэрэглээ болон шинж чанарын 

стандарт нөхцөл 

7.1 Таслах хүчин чадалд хамаарах 

хэрэглээний стандарт нөхцөл 

Хайламтгай гал хамгаалагч нь 

магадлалтай тогтмол гүйдлийн 

бүрэлдэхүүн хэсэгт хамааралгүй 

боломжит гүйдлийн аливаа утгыг 

алдаагүй таслах хүчин чадалтай байхыг 

шаардана. Дараах нөхцөлийг заадаг. 

Үүнд: 

- хувьсах гүйдлийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг хэвийн таслах хүчин 

чадлаас ихгүй байна,  

- боломжит шилжилтийн сэргэх 

хүчдэл, тухайн ШСХ-ийн 

өсөлтийн хурд A болон B ангид 

where the clearance between open 

contacts is designed to meet the safety 

requirements specified for disconnectors. 

 

 

 

 

Rated insulation levels may also be 

selected from values higher than those 

corresponding to the rated voltage of the 

fuse or fuse-base. 

 

It shall be stated whether the fuse-cutout 

is suitable for indoor and/or outdoor 

service. 

 

7 Standard conditions of use and 

behaviour 

7.1 Standard conditions of use with 

respect to breaking capacity  

Fuses shall be capable of breaking 

correctly any value of prospective current, 

irrespective of the possible d.c. 

component, provided that: 

 

 

 

- the a.c. component is not higher 

than the rated breaking capacity; 

 

- the prospective transient recovery 

voltage and its rate of rise are not 

higher than those specified in 

Tables 8 and 9 for the relevant 

classes A and B;  

- the power-frequency recovery 

voltage is not higher than that 

specified in Table 6 (for special 

conditions, see 12.3.3 and 12.3.4); 
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хамаарах 8 ба 9-р хүснэгтэд 

заасан утгуудаас ихгүй байна, 

- чадал-давтамжийн сэргэх хүчдэл 

6-р хүснэгтэд  заасан утгуудаас 

ихгүй байна (тусгай нөхцөлд 

12.3.3 болон 12.3.4-ийг үзнэ үү),  

- 50Гц болон 50/60Гц-ийн хэвийн 

давтамжтай хайламтгай гал 

хамгаалагчдад 48-62Гц-ийн 

хооронд, 60Гц-ийн хэвийн 

давтамжтай хайламтгай гал 

хамгаалагчдад 58-62 Гц-ийн 

хооронд давтамж өгнө, 

- чадлын коэффициент 6 ба 7-р 

хүснэгтэд заасан утгуудаас бага 

байна. 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн хэвийн 

хүчдэлээс бага хүчдэлтэй системд гал 

хамгаалагчийг хэрэглэх үед кило Ампер 

нэгжээр илэрхийлсэн таслах хүчин 

чадал хэвийн таслах хүчин чадлаас 

багагүй байна. 

7.2 Таслах хүчин чадалд хамаарах 

шинж чанарын стандарт нөхцөл 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн шинж 

чанар 7.1-д заасан хэрэглээний 

нөхцөлийн дагуу дараах шинжтэй байх 

хэрэгтэй. Үүнд:  

a) Ажлын туршид нэвт цохилт үүсэхгүй 

байх шаардлагатай. Хайламтгай гал 

хамгаалагч үйлдвэрлэгч баримт бичиг, 

баглаа боодолд хайламтгай гал 

хамгаалагч ажиллах явцад халуун хий 

болон жижиг хэсгүүд ялгарах 

боломжтой гэсэн анхааруулгыг багтаах 

үүрэгтэй. 

b)  Хайламтгай гал хамгаалагч 

ажилласны дараа солихоор төлөвлөсөн 

хэсгүүдээс бусад бүрэлдэхүүн хэсэг нь 

хайламтгай гал хамгаалагч ажилласны 

- the frequency is between 48 Hz and 

62 Hz for fuses rated 50 Hz and 

50/60 Hz, and between 58 Hz and 

62 Hz for fuses rated 60 Hz; 

 

 

 

- the power factor is not lower than 

that specified in Tables 6 and 7. 

 

When used in systems with voltages less 

than the rated voltage of the fuse, the 

breaking capacity in kiloamperes is not 

less than the rated breaking capacity. 

 

 

7.2 Standard conditions of behaviour 

with respect to breaking capacity 

According to the conditions of use 

indicated in 7.1, the behaviour of the fuse 

shall be as follows: 

 

a) Flashovers shall not occur during 

operation. It is the responsibility of the fuse 

manufacturer to include, in the 

documentation and on the packaging, a 

warning that there is a possibility of 

expulsion of hot gases and particles during 

fuse operation. 

 

b) After the fuse has operated, the 

components of the fuse, apart from those 

intended to be replaced after each 

operation, shall be in substantially the 

same condition as before operation. In the 

case of expulsion fuses, exception is 

made for the erosion of the bore of the 

fuse-carrier. The fuse, after renewal of the 

components intended to be replaced after 

each operation, shall be capable of 
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дараа ажлын өмнөх нөхцөлтэй 

үндсэндээ адил нөхцөлд байх хэрэгтэй. 

Хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд хайламтгай тавьц 

тогтоогчийн өрөмдсөн нүх элэгдэхийг 

тооцохгүй болно. Ажилласан тохиолдол 

бүрийн дараа солих зориулалттай 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг шинэчлэсний 

дараа хайламтгай гал хамгаалагч 

хэвийн хүчдэлд хэвийн гүйдлээ 

дамжуулах чадвартай байх 

шаардлагатай. Ажлын дараах аливаа 

механик гэмтэл нь салж унжих үйлдэл 

(хэрэглэх боломжтой үед), хайламтгай 

тавьц тогтоогчийг хялбархан салгах, 

солих боломжийн аль алийг 

бууруулахгүй байх хэрэгтэй.  

Гэхдээ шинэчлэх боломжтой 

хайламтгай гал хамгаалагчийн хувьд 

хайламтгай тавьцыг бэхлэх 

зориулалттай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

хувьд багахан эвдрэлийг дараах 

нөхцөлд зөвшөөрнө. Ийм эвдрэл нь 

хайлсан хайламтгай элементийг 

солиход саад болохгүй, хайламтгай гал 

хамгаалагчийн таслах хүчин чадлыг 

багасгахгүй, ажиллах тодорхойломжийг 

өөрчлөх эсвэл хэвийн ашиглалтад 

температурын өсөлтийг нэмэгдүүлэхгүй 

байна. Хайламтгай гал хамгаалагчийг 

нүдээр хараад шалгахдаа иймэрхүү 

эвдрэлийг ихэнхдээ нягтална. 

c) Ажилласны дараа хайламтгай гал 

хамгаалагчийн гаргалгуудын дээгүүрх 

диэлектрик тэсвэрлэх чанар чадал-

давтамжийн хүчдэлээр хязгаарлагдаж 

болно (12-р Зүйлийг үзнэ үү). 

d) Салж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагчийн ажлын явцад, гол төлөв 

таслах гүйдлийн бага түвшнүүдэд дээд 

carrying its rated current at rated voltage. 

Any mechanical damage after the 

operation shall not be such as to impair 

drop-out action (when applicable), nor the 

ability to easily remove and replace the 

fuse-carrier. 

 

 

 

 

 

However, it is permissible for the 

components designed to secure the fuse-

link in renewable fuses to be slightly 

damaged, provided that such damage is 

not likely to prevent the replacement of the 

melted fuse-element, to decrease the 

breaking capacity of the fuse, to modify its 

operating characteristics or to increase its 

temperature rise in normal service. Such 

damage is normally verified by visual 

inspection of the fuse. 

 

 

 

 

c) After operation, the dielectric withstand 

of the fuse across its terminals may be 

limited to the power-frequency recovery 

voltage (see Clause 12). 

 

d) During the operation of a drop-out fuse, 

small points of arc erosion at the upper 

contact may occur, mainly at low levels of 

interrupting current and are acceptable. 

 

 

e) The pre-arcing time shall be inside the 

limits of the time-current characteristic 

supplied by the manufacturer. 
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талын контакт дээр нумд элэгдсэн 

жижиг цэгүүд үүсэх боломжтой бөгөөд 

ийм цэгүүдийг хүлээн зөвшөөрдөг. 

e) Нумын өмнөх хугацаа нь 

үйлдвэрлэгчээс заасан хугацаа-

гүйдлийн тодорхойломжийн хязгаарын 

дотор байх шаардлагатай. 

7.3 Хугацаа-гүйдлийн тодорхойломж 

7.3.1 Ерөнхий зүйл 

Хайламтгай тавьцын хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжийг хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийн шинэ болон 

ачаалалгүй хайламтгай тавьцад өгөх 

үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон гүйдэлд 

үндэслэнэ. 

Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол 

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжийг 

Цельсийн 20 хэмийн гадаад орчны 

агаарын температурт хэрэглэхээр 

тооцсон байх хэрэгтэй. 

Үйлдвэрлэгч 8.7-д заасан хугацаа-

гүйдлийн тодорхойломжийн загварын 

төрлийн туршилтаар тогтоосон 

утгуудаас боломжтой муруйг бэлтгэсэн 

байвал зохино.  

Хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжийг  

абсцисс тэнхлэгт гүйдэл, ординатын 

тэнхлэгт хугацаагаар дүрслэн харуулах 

шаардлагатай. 

Координатын хавтгайн хоёр тэнхлэгт 

логарифмын хуваарь хэрэглэхийг 

шаардана.  

Логарифмын хуваарийн (аравтын 

хэмжээс) үндэслэлийг арай урт 

хэмжээстэй абсцисс тэнхлэгт 2:1 

харьцаагаар авах хэрэгтэй. Гэхдээ 1:1 

харьцааг (5.6 см) (Хойд Америкийн 

практик) мөн хүлээн зөвшөөрдөг. 

2:1 харьцааг ашигласан үед дүрслэлийг 

А3 эсвэл А4-ийн хэмжээтэй цаасан дээр 

 

7.3 Time-current characteristics  

7.3.1 General 

The time-current characteristics of fuse-

links are based on applying current to a 

new and unloaded fuse-link in a fuse-base 

specified by the manufacturer. 

 

 

Unless otherwise specified, the time-

current characteristics shall be deemed to 

apply at an ambient air temperature of 20 

°C. 

 

The manufacturer shall make available 

curves from the values determined by the 

time-current characteristic type tests 

specified in 8.7. 

 

The time-current characteristics shall be 

presented with current as abscissa and 

time as ordinate. 

 

Logarithmic scales shall be used on both 

co-ordinate axes. 

 

The basis of the logarithmic scales (the 

dimensions of one decade) shall be in the 

ratio 2:1 with the longer dimension on the 

abscissa. However, a ratio of 1:1 (5,6 cm) 

(North American practice) is also 

recognized. 

When the ratio of 2:1 is used, 

representation shall be on size A3 or A4 

paper. If the ratio 1:1 is used, 

representation may be on paper in 

accordance with North American practice. 

 

The dimensions of the decades shall be 

selected from the following series: 
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буулгах хэрэгтэй.  Хэрэв 1:1 харьцааг 

ашиглавал Хойд Америкийн практикт 

нийцэх цаасан дээр дүрслэлийг 

буулгаж болно.  

Аравтын хэмжээсийг дараах цувралаас 

сонгох шаардлагатай. Үүнд: 

2 см - 4 см - 8 см - 16 см  

болон 

2,8 см - 5,6 см - 11,2 см 
ТАЙЛБАР: Доогуур нь зураас татсан утгуудыг 

хаана ч хэрэглэх боломжтой гэж зөвлөдөг.  

Муруйд дараах үзүүлэлтийг харуулах 

шаардлагатай. Үүнд: 

- нумын өмнөх хугацаа эсвэл 

ажиллах хугацаа; 

- хайламтгай тавьцын хэвийн 

гүйдлээс хамаарах хугацааны 

хүрээнд, наад зах нь 0.01-300 

секунд эсвэл 600 секундэд 

зориулсан тэгш хэмт, боломжит 

гүйдлийн дундаж квадрат утга 

болон хугацаа хоорондын 

хамаарал; 

- муруйд хэрэглэх хайламтгай 

тавьцын төрөл, хурдны 

тэмдэглэгээ болон зэрэглэл; 

- хэрэв муруйд хугацаа болон 

гүйдлийн хамгийн бага утгуудыг 

харуулах бол туршилтаар 

тогтоосон бодит цэгүүдийг 

муруйн баруун талын гүйдлийн 

хуваарийн 0-20%-д нийцэх зайд 

байрлуулах хэрэгтэй. Хэрэв 

муруйд хугацаа болон гүйдлийн 

дундаж утгуудыг харуулах бол 

туршилтаар тогтоосон бодит 

цэгүүдийг муруйн сонгосон талын 

гүйдлийн хуваарийн 10%-д 

нийцэх зайд байрлуулвал зохино. 

Хүлцлүүдийг 0.01-300 секунд 

эсвэл 600 секундийн хүрээнд, 

2 cm - 4 cm - 8 cm - 16 cm 

and 

2,8 cm - 5,6 cm - 11,2 cm 
NOTE It is recommended to use wherever possible 

the underlined values. 

The curves shall show: 

 

- the pre-arcing time or the operating 

time; 

- the relation between the time and 

the r.m.s. symmetrical prospective 

current for the time range, at least, 

0,01s to 300s or 600s as 

appropriate to the fuse-link rated 

current; 

 

 

- the type and rating and speed 

designation of the fuse-link to which 

the curve applies; 

- if the curve represents minimum 

values of time and current, the 

actual points established by tests 

shall lie within a distance 

corresponding to 0-20 % on the 

current scale to the right of the 

curve. If the curve represents 

average values of time and current, 

the actual points established by 

tests shall lie within a distance 

corresponding to 10 % on the 

current scale on either side of the 

curve. Tolerances apply in range 

0,01s to 300s or 600s, as 

appropriate to the fuse-link rated 

current. 

 

 

7.3.2 Pre-arcing time-current 

characteristics for fuse-links 

designated type K and type T 
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хайламтгай тавьцын хэвийн 

тохиромжтой гүйдэлд хэрэглэнэ.  

7.3.2 K төрөл болон T төрөл гэж 

тэмдэглэсэн хайламтгай тавьцад 

зориулсан нумын өмнөх хугацаа-

гүйдлийн тодорхойломж 

Үйлдвэрлэгчээс тогтоосон нумын өмнөх 

хугацаа-гүйдлийн хамгийн их болон 

хамгийн бага тодорхойломж 10 ба 11-р 

хүснэгтэд бичсэн мужуудад хамаарах 

шаардлагатай. 

7.4 Температур болон температурын 

өсөлт  

Хайламтгай гал хамгаалагчийн суурь, 

хайламтгай тавьц тогтоогч болон 

хайламтгай тавьц нь 12-р хүснэгтэд 

заасан температур, температурын 

өсөлтийн хязгаараас хэтрүүлэхгүйгээр 

хэвийн гүйдлээ тасралтгүй дамжуулах 

хэрэгтэй. Хайламтгай тавьцын хэвийн 

гүйдэл энэ тавьцад зориулсан 

хайламтгай тавьц тогтоогчийн хэвийн 

гүйдэлтэй тэнцүү байхад хүртэл эдгээр 

хязгаарыг хэтрүүлэхгүй байхыг 

шаардана.  

Туршилтын явцад температурыг 

хялбархан хэмжих боломжгүй 

хайламтгай тавьцын хэсгүүдийн (жишээ 

нь, таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчийн нум унтраах жижиг 

хэмжээтэй хоолой) гэмтлийг нүдээр 

харж шалгавал зохино. 

7.5 Цахилгаан соронзон нийцэл 

Энэ стандартын хамрах хүрээний 

хайламтгай гал хамгаалагчид 

цахилгаан соронзон сааталд 

мэдрэмтгий биш байх тул саатлыг 

тэсвэрлэх туршилт хийх шаардлагагүй. 

Хайламтгай гал хамгаалагчаар үүсэж 

болох аливаа цахилгаан соронзон 

 

The maximum and minimum pre-arcing 

time-current characteristics supplied by 

the manufacturer shall lie within the zones 

given in Tables 10 and 11. 

 

7.4 Temperature and temperature rise 

 

The fuse-base, fuse-carrier and fuse-link 

shall carry their rated currents 

continuously without exceeding 

temperature and temperature-rise limits 

specified in Table 12. These limits shall not 

be exceeded, even when the rated current 

of the fuse-link is equal to the rated current 

of the fuse-carrier intended to 

accommodate this fuse-link. 

 

 

 

Fuse-link parts for which temperatures can 

not be easily measured during tests (for 

example the small arc-quenching tube of 

distribution fuse-cutouts), shall be 

checked by visual examination for 

deterioration. 

 

7.5 Electromagnetic compatibility 

Fuses within the scope of this standard are 

not sensitive to electromagnetic 

disturbances, and therefore no immunity 

tests are necessary. Any electromagnetic 

disturbance which may be generated by a 

fuse is limited to either radio interference 

or switching voltage. The former is 

deemed to be negligible in fuses of rated 

voltage below 123 kV. The latter is limited 

to the instant of operation of the fuse, and, 

with fuses other than current-limiting 

fuses, there is little significant overvoltage 
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саатлыг радио давтамжийн 

интерференцийн хүчдэл эсвэл таслах, 

залгах хүчдэлээр хязгаарлана. Радио 

давтамжийн интерференцийн 

хүчдэлийг 123кВ-оос бага хэвийн 

хүчдэлтэй хайламтгай гал 

хамгаалагчдад маш багаар тооцно. 

Таслах, залгах хүчдэл нь хайламтгай 

гал хамгаалагчийн үйл ажиллагааны 

эгшнээр хязгаарлагдах бөгөөд гүйдлийн 

хязгаартай хайламтгай гал 

хамгаалагчдаас бусад гал 

хамгаалагчдын үйл ажиллагааны 

туршид бага хэмжээтэй илэрхий хэт 

хүчдэл үүсдэг. Тиймээс дулаан 

ялгаруулах туршилт хийх шаардлагагүй 

гэж үзнэ. 123кВ болон түүнээс дээш 

хэвийн хүчдэлтэй хайламтгай гал 

хамгаалагчдын хувьд IEC 60694 

стандартад тодорхойлсон радио 

давтамжийн интерференцийн 

хүчдэлийн шаардлагыг хэрэглэнэ. 

7.6 Механикийн шаардлага 

(таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчид зориулсан) 

7.6.1 Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь болон хайламтгай тавьц 

тогтоогч 

8.8.1-д заасны дагуу туршилт хийсэн 

үед хайламтгай гал хамгаалагч 

ажиллах чадвартай нөхцөлтэй үлдэх 

хэрэгтэй. 

7.6.2 Хайламтгай тавьц 

7.6.2.1 Статик хүч 

8.8.2.1-д заасны дагуу туршилт хийх үед 

хайламтгай тавьц нь тогтоосон 

суналтын хүчийг механик болон 

цахилгааны тодорхойломжийн 

өөрчлөлтгүйгээр тэсвэрлэх чадвартай 

байхыг шаардана.  

during operation; therefore no emission 

tests are deemed to be necessary. For 

fuses rated 123 kV and above, 

requirements for radio interference voltage 

specified in IEC 60694 apply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Mechanical requirements (for 

distribution fuse-cutouts) 

 

7.6.1 Fuse-bases and fuse-carriers 

 

 

When tested according to 8.8.1, the fuse 

shall be capable of remaining in an 

operable condition. 

 

7.6.2 Fuse-links 

7.6.2.1 Static strength 

When tested according to 8.8.2.1, fuse-

links shall be capable of withstanding the 

specified tensile strength without change 

in the mechanical and electrical 

characteristics. 

 

7.6.2.2 Dynamic strength 

When tested according to 8.8.2.2, fuse-

links shall be capable of withstanding 20 

operations without change in the 

mechanical and electrical characteristics. 
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7.6.2.2 Динамик хүч 

8.8.2.2-т заасны дагуу туршилт хийх үед 

хайламтгай тавьц нь тэсвэрлэх 20 үйл 

ажиллагааг механик болон цахилгааны 

тодорхойломжийн өөрчлөлтгүйгээр 

тэсвэрлэх чадвартай байх хэрэгтэй. 

8 Загварын төрлийн туршилт 

8.1 Туршилтыг гүйцэтгэх нөхцөл 

Загварын төрлийн туршилт нь 

хайламтгай гал хамгаалагчийн өвөрмөц 

загварын төрөл нь тогтоосон 

тодорхойломжуудад нийцэх эсэх, 

ажиллах хэвийн эсвэл тусгайлан заасан 

нөхцөлүүдэд хангалттай ажиллах 

эсэхийг шалгахын тулд хийдэг туршилт 

юм. Загварын төрлийн туршилтыг нэг 

төрлийн бүх хайламтгай гал 

хамгаалагчид тогтоосон 

тодорхойломжийг шалгахын тулд сорьц 

загварт хийдэг. 

Хэрэв гүйцэтгэлийг сайжруулах замаар 

бүтцийг өөрчилсөн бол эдгээр 

туршилтыг давтан хийх шаардлагатай. 

Жишээ нь, вааран бус тусгаарлагчийг 

вааран тусгаарлагчаар орлуулсан бол 

диэлектрик, гүйдэл таслах, радио 

давтамжийн интерференцийн хүчдэл, 

механикийн болон зохиомол 

бохирдолтын туршилтыг давтан хийх 

хэрэгтэй. 

Туршилтыг зохимжтой болгох, мөн 

үйлдвэрлэгчтэй урьдчилан 

зөвшилцсөнөөр туршилтад зориулан 

тогтоосон утгууд, ялангуяа хүлцлийн 

утгуудын туршилтын нөхцөлийг илүү 

хүнд болгохын тулд нэлээд өөрчлөх 

боломжтой. Хүлцэл тодорхойлоогүй 

бол загварын төрлийн туршилтыг 

тогтоосон утгуудаас хэцүүгүй утгуудад 

хийх шаардлагатай. Утгуудын дээд 

 

8 Type tests 

8.1 Conditions for performing the tests 

Type tests are tests made to check 

whether a type of particular design of fuse 

corresponds to the characteristics 

specified, and operates satisfactorily 

under normal operating conditions, or 

under special specified conditions. Type 

tests are made on samples to check the 

specified characteristics of all fuses of the 

same type. 

 

 

 

These tests shall be repeated if the 

construction is changed in a way which 

might modify the performance. For 

example, if a non-ceramic insulator is 

substituted for a ceramic insulator, 

dielectric, breaking, RIV, mechanical and 

artificial pollution tests shall be repeated. 

 

 

 

For convenience of testing, and with the 

previous consent of the manufacturer, the 

values prescribed for the tests, particularly 

the tolerances, can be so changed as to 

make the test conditions more severe. 

Where a tolerance is not specified, type 

tests shall be carried out at values not less 

severe than the specified values. The 

upper limits are subject to the consent of 

the manufacturer. Type tests at values 

above assigned ratings are not required. 

 

 

If conformance tests are made with 

conditions which are more severe than 
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хязгаар нь үйлдвэрлэгчийн зөвшилцөлд 

хамаарах асуудал юм. Тогтоосон 

зэргээс дээш утгуудад загварын 

төрлийн туршилт хийх шаардлагагүй. 

Загварын төрлийн эхний туршилтын 

явцад гарган авсан нөхцөлүүдээс илүү 

хэцүү нөхцөлүүдэд нийцлийн туршилт 

хийх бол хэвийн утгуудаар 

үйлдвэрлэгчийн үүрэг хариуцлагыг 

хязгаарлах хэрэгтэй. 

8.2 Загварын төрлийн туршилтын 

жагсаалт болон туршилтын тайлан 

8.2.1 Загварын төрлийн туршилтын 

жагсаалт 

Гүйцэтгэлд нөлөөлж болох 

өөрчлөлтийн дараа эсвэл загварыг 

дуусгаад ямар ч дарааллаар хийж 

болох загварын төрлийн дараах 

туршилтыг хийх шаардлагатай. Үүнд: 

- диэлектрик туршилт; 

- температурын өсөлтийн 

туршилт; 

- гүйдэл таслах туршилт; 

- хугацаа/гүйдлийн 

тодорхойломжид зориулсан 

туршилт; 

- радио давтамжийн 

интерференцийн туршилт (123кВ 

болон түүнээс дээш хэвийн 

хүчдэлтэй хайламтгай гал 

хамгаалагчдад); 

- механикийн туршилт (хайламтгай 

гал хамгаалагчийн суурь болон 

хайламтгай тавьцад); 

- хийх боломжтой үед зохиомол 

бохирдлын туршилт орно. 

8.2.2 Туршилтын тайлан 

Загварын төрлийн бүх туршилтын үр 

дүнг энэ стандартыг дагаж мөрдсөнийг 

батлахад шаардлагатай өгөгдлийг 

those obtained during the original type-

tests, the responsibility of the 

manufacturer shall be limited to the rated 

values. 

8.2 List of type tests and test reports 

 

8.2.1 List of type tests 

 

The type tests to be conducted, in any 

order, upon completion of a design, or 

following a change that affects the 

performance, are the following: 

 

- dielectric tests; 

- temperature-rise tests; 

 

- breaking tests; 

- tests for time/current 

characteristics; 

 

- radio-interference tests (for fuses 

rated 123 kV and above); 

 
 

 

- mechanical tests (for fuse-bases 

and fuse-links); 

 

- artificial pollution tests where 

applicable. 

8.2.2 Test reports 

The results of all type tests shall be 

recorded in test reports containing the 

data necessary to prove compliance with 

this standard. 

The reports shall record the 

manufacturer's name, type reference(s) of 

the fuse base, fuse-carrier, and fuse-link, 

and any specified details that may affect 

the performance of the fuse. Such data 
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агуулсан туршилтын тайланд 

тэмдэглэсэн байх хэрэгтэй.   

Тайланд үйлдвэрлэгчийн нэр, 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурь, 

хайламтгай тавьц тогтоогч болон 

хайламтгай тавьцын  заалт(ууд)ын 

төрөл, мөн хайламтгай гал 

хамгаалагчийн гүйцэтгэлд нөлөөлж 

болох тогтоосон аливаа эд ангийг 

тэмдэглэх шаардлагатай. Ийм өгөгдөл 

нь хоёрдмол утгагүй тодотгол, 

туршилтын лабораторид хайламтгай 

гал хамгаалагчийг угсрах боломж 

олгохоор хангалттай байвал зохино.  

Аливаа металл хийцийн байрлалыг 

оруулсан туршилтын угсралтын 

нарийвчилсан мэдээллийг мөн тайланд 

тэмдэглэх хэрэгтэй. 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн тухайн 

төрөлд зориулсан туршилтын таван 

даалгаврыг туршилтын тайланд бүгдийг 

бичээгүй бол тайлангийн эхлэлд энэ 

талаар тодорхой тайлбарлах 

шаардлагатай.  

8.3 Загварын төрлийн бүх туршилтад 

зориулсан нийтлэг туршилтын 

практик 

8.3.1 Туршилт хийх төхөөрөмжийн 

нөхцөл 

Төхөөрөмж нь шинэ, цэвэрхэн, сайн 

нөхцөлтэй байх хэрэгтэй. Бичлэгийг нь 

хийсэн байх шаардлагатай 

үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу 

тухайн төхөөрөмжийг угсарсан байвал 

зохино. 

8.3.2 Хайламтгай гал хамгаалагчийг 

суурилуулах 

Турших ёстой хайламтгай гал 

хамгаалагчийг хэвийн ашиглалтын 

нөхцөл эсвэл үйлдвэрлэгчийн бичсэн 

shall be sufficient to enable unambiguous 

identification and assembly of the fuse by 

the test laboratory. 

 

 

 

 

Details of the test arrangements, including 

positions of any metalwork, shall also be 

recorded. 

 

When the test reports do not include all 

five test duties for a given fuse type, this 

shall be clearly stated in the front of the 

report. 

 

 

8.3 Common test practices for all type 

tests 

 

8.3.1 Condition of device to be tested 

 

The device shall be new, clean, and in 

good condition. It shall be assembled in 

accordance with the manufacturer's 

instructions which shall be recorded. 

 

 

8.3.2 Mounting of fuse 

 

The fuse to be tested shall be mounted in 

conditions as close as possible to the 

normal service conditions, or to conditions 

indicated in the manufacturer’s written 

instructions, in the normal service position 

for which it is designed, with the mounting 

metal parts earthed. The connections shall 

be so positioned that the normal electrical 

clearances are not reduced. 
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зааварчилгаанд заасан нөхцөлд аль 

болох ойр нөхцөлд, суурилуулах 

металл хэсгүүдийг газардуулсан, 

тухайн гал хамгаалагчийг загварчилсан 

хэвийн ашиглалтын нөхцөлд 

суурилуулах хэрэгтэй. Цахилгааны 

агаарын (клиренс) хэвийн зайг 

багасгахгүй байхаар байрлуулсан 

холболтуудыг  шаардана.  

8.4 Диэлектрик туршилт 

8.4.1 Туршилтын практик 

8.3-т заасны дагуу хийвэл зохих 

диэлектрикийн туршилтын практикт 

дараах нэмэлт шаардлагыг тавина. 

Үүнд: 

a) Суурилуулалт 

Хайламтгай гал хамгаалагчдын олон 

туйлтай угсралтын хувьд туйлуудын 

хоорондын зай нь үйлдвэрлэгчээс 

тодорхойлсон хамгийн бага утга байх 

шаардлагатай. 

b) Холболт 

Цахилгааны холболтыг гаргалга бүрт 

бүрээсгүй дамжуулагчдаар холбовол 

зохино. Эдгээр дамжуулагчийг 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

гаргалгуудаас босоо шулуун чиглэлийн 

тулгуургүй зайд, хайламтгай гал 

хамгаалагчаас тусгаарлах хамгийн бага 

зайтай тэнцүү зайд ил гаргавал зохино. 

8.4.2 Импульсийн болон чадал-

давтамжийн туршилтад зориулсан 

туршилтын хүчдэлийг хэрэглэх 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн гурван 

туйлт угсралтын холболтын 

диаграммыг харуулсан 2-р зургийн 

лавлагааны 4 эсвэл 5-р хүснэгтэд 

тодорхойлсон туршилтын хүчдэлийг 13-

р хүснэгтэд заасны дагуу хэрэглэх 

шаардлагатай. Үүнд: 

 

 

8.4  Dielectric tests 

8.4.1 Test practices 

Dielectric test practices shall be as 

specified in 8.3, with the following 

additional requirements: 

 

a) Mounting 

For multi-pole arrangements of fuses, the 

spacing between poles shall be the 

minimum value specified by the 

manufacturer. 

 

b) Connections 

Electrical connections shall be made by 

means of bare conductors connected to 

each terminal. These conductors shall 

project from the terminals of the fuse in 

substantially a straight vertical line for an 

unsupported distance of at least the 

isolating distance of the fuse. 

 

8.4.2 Application of test voltage for 

impulse and power-frequency tests 

 

With reference to Figure 2, which shows a 

diagram of connection of a three-pole 

arrangement of fuses, the test voltage 

specified in Tables 4 or 5 shall be applied 

according to Table 13: 

 

 

a) At the rated withstand voltage to 

earth and between poles: 

 

- between the terminals and all 

earthed metal parts with the fuse-link and 

its fuse-carrier completely assembled and 

ready for service in the “closed” position. 
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a) Туйлуудын хооронд болон газартай 

харьцуулсан хэвийн тэсвэрлэх 

хүчдэлийг: 

- хайламтгай тавьц болон хайламтгай 

тавьц тогтоогчийг бүрэн угсарч, 

ашиглалтын “залгаатай” байрлалд 

бэлэн болсон үед газардуулсан бүх 

металл хэсгүүд ба гаргалгуудын 

хооронд өгнө. 13-р хүснэгтийн 1-3-р 

нөхцөлийг хэрэглэх боломжтой. Үүнд: 

- угсарсан хайламтгай тавьц болон 

“салгаатай” байрлалтай хайламтгай 

тавьц тогтоогч бүхий газардуулсан бүх 

металл хэсэг болон гаргалга бүрийн 

хооронд өгнө. 13-р хүснэгтийн 4-9-р 

нөхцөлийг хэрэглэх боломжтой. 

b) Тусгаарлах зайгаар дамжих хэвийн 

тэсвэрлэх хүчдэлтэй үед гаргалгуудын 

хооронд: 

- салж тогтдог хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд хайламтгай тавьц 

тогтоогч нь “салж тогтдог” байрлалд 

байх шаардлагатай, 

- бусад төрлийн хувьд хайламтгай тавьц 

тогтоогчийг сууриас салган авах 

хэрэгтэй. 

13-р хүснэгтийн 4-9-р нөхцөлийг 

хэрэглэх боломжтой. 

Нэг болон хоёр туйлтай хайламтгай гал 

хамгаалагчдын хувьд 2-р зураг болон 

13-р хүснэгтэд заасан нөхцөлт 

тэмдэглэгээг зөвхөн хэрэглэх 

боломжтой бөгөөд бусад тэмдэглэгээг 

хэрэгсэхгүй болно. 

8.4.3 Туршилтын хүчдэл 

Хэрэглэх ёстой туршилтын хүчдэл нь 

IEC 60060-1 стандартад заасан цаг 

агаарын нөхцөлүүдэд тохируулсан, 4 

болон 5-р хүснэгтэд өгсөн хэрэглэх 

боломжтой утгууд байх шаардлагатай. 

Conditions 1 to 3 in Table 13 are 

applicable; 

 

- between each terminal and all 

earthed metal parts with the fuse-link fitted 

and fuse- carrier in the “open” position. 

Conditions 4 to 9 in Table 13 are 

applicable. 

 

b) Between terminals at the rated 

withstand voltage across the isolating 

distance: 

- for drop-out fuse, the fuse-carrier 

shall be in the “drop-out” position; 

 

 

- for other types, the fuse-carrier shall be 

removed from the base. 

 

Conditions 4 to 9 in Table 13 are 

applicable. 

For single-pole and double-pole fuses, 

consider only the applicable symbols in 

Figure 2 and Table 13 and disregard the 

others. 

 

 

8.4.3 Test voltages 

The test voltages to be used shall be the 

applicable ones given in Tables 4 and 5, 

corrected for atmospheric conditions 

according to IEC 60060-1. 

 

8.4.4 Lightning impulse voltage dry 

tests 

Fuses shall be subjected to lightning 

impulse voltage dry tests. 

 

The tests shall be performed with voltages 

of both positive and negative polarity, 
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8.4.4 Хуурай нөхцөлд хийх аянгын 

импульсийн хүчдэлийн туршилт 

Хайламтгай гал хамгаалагчдад хуурай 

нөхцөлд аянгын импульсийн хүчдэлийн 

туршилт хийх хэрэгтэй.   

Туршилтыг IEC 60060-1 стандартад 

заасны дагуу 1,2/50 микросекундийн 

стандарт аянгын импульс ашигласан, 

эерэг болон сөрөг туйлшралын 

хүчдэлийн аль алинаар гүйцэтгэвэл 

зохино.  

IEC 60060-1 стандартын 20-р Зүйлд 

заасны дагуу дараах горимын нэгийг 

мөрдөх боломжтой. Үүнд: 

- туршилтын нөхцөл бүр, 

туйлшрал бүрийн хувьд 15 

дараалсан импульстэй В горим, 

эсвэл 

- туршилтын нөхцөл бүр, 

туйлшрал бүрийн хувьд гурав 

дараалсан импульстэй С горим 

байна. 

Хэрэв IEC 60060-1 стандартад 

тодорхойлсон шаардлагууд олон нуман 

цахилалтын хувьд нийцсэн бол  

хайламтгай гал хамгаалагч туршилтад 

амжилттай тэнцсэнд тооцох хэрэгтэй. 

8.4.5 Хуурай нөхцөлд хийх чадал-

давтамжийн хүчдэлийн туршилт 

Хайламтгай гал хамгаалагчдад IEC 

60060-1 стандартад тодорхойлсонтой 

адил 1 минутын чадал-давтамжийн 

хүчдэлийн туршилтыг хуурай нөхцөлд 

хийх шаардлагатай.  

Хэрэв нэвт цохилт эсвэл цооролт 

үүсвэл хайламтгай гал хамгаалагч 

туршилтад тэнцээгүй гэж тооцвол 

зохино. 

8.4.6 Чийгтэй нөхцөлд хийх чадал-

давтамжийн хүчдэлийн туршилт 

using the standard lightning impulse 

1,2/50 μs, in accordance with IEC 60060-

1. 

 

One of the following procedures according 

to Clause 20 of IEC 60060-1 can be 

followed: 

- procedure B with 15 

consecutive impulses for each test 

condition and each polarity; or 

- procedure C with three 

consecutive impulses for each test 

condition and each polarity. 

 

 

The fuse shall be considered to have 

passed the test successfully if the 

requirements specified in IEC 60060-1 for 

the number of disruptive discharges are 

met. 

8.4.5 Power-frequency voltage dry 

tests 

Fuses shall be subjected to 1 min power-

frequency voltage dry tests, as specified in 

IEC 60060-1. 

 

 

If flashover or puncture occurs, the fuse 

shall be considered to have failed the test. 

 

 

8.4.6 Power-frequency voltage wet 

tests 

Outdoor type fuses shall be subjected to 

power-frequency voltage wet tests under 

the same conditions as specified in 8.4.5 

and IEC 60060-1. Test duration shall be as 

specified in Tables 4 or 5. 
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Гадаа байрлуулах төрлийн хайламтгай 

гал хамгаалагчдад IEC 60060-1 

стандарт болон 8.4.5-д 

тодорхойлсонтой адил нөхцөлд чадал-

давтамжийн туршилтыг чийгтэй 

нөхцөлд хийх шаардлагатай. 

Туршилтын үргэлжлэх хугацааг 4 эсвэл 

5-р хүснэгтэд зааснаар авах хэрэгтэй.  

8.4.7  123кВ болон түүнээс дээш 

хэвийн хүчдэлтэй хайламтгай гал 

хамгаалагчдад зориулсан радио 

давтамжийн интерференцийн 

хүчдэлийн туршилт 

Энэ туршилтыг IEC 60694 стандартад 

нийцүүлэн хийвэл зохино. 

8.5 Температурын өсөлтийн туршилт 

8.5.1 Туршилтын практик 

Температурын өсөлтийн туршилтыг нэг 

туйлтай хайламтгай гал хамгаалагчид 

8.3-т тодорхойлсноор хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурь эсвэл хайламтгай 

тавьц тогтоогчийн хэвийн гүйдэлтэй 

тэнцүү туршилтын гүйдэлд дараах 

нэмэлт шаардлагуудтай нөхцөлд хийх 

хэрэгтэй. 

Хайламтгай тавьц тогтоогчийн 

зэрэглэлтэй адил буюу гүйдлийн 

хамгийн их зэрэглэлтэй хайламтгай 

тавьцад туршилт хийвэл зохино. 

8.5.2 Тоног төхөөрөмжийн угсралт 

Туршилтыг үндсэндээ агаарын 

урсгалгүй хаалттай өрөөнд хийх 

хэрэгтэй бөгөөд туршилт хийж байгаа 

төхөөрөмжөөс ялгарах дулаанаас үүсэх 

агаарын урсгалыг тооцохгүй.  

Хайламтгай гал хамгаалагчийг 

үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон 

чиглэлүүдийн хамгийн тааламжгүй 

байрлалд суурилуулж, туршилтын 

 

8.4.7 Radio interference voltage test 

for fuses rated 123 kV and above 

 

 

 

The test shall be made in accordance with 

IEC 60694. 

8.5 Temperature-rise tests  

8.5.1 Test practices 

Temperature-rise tests shall be carried out 

as specified in 8.3 on one single-pole fuse, 

with the test current equal to the rated 

current of the fuse-base or fuse-carrier, 

and with the following additional 

requirements. 

 

 

The tests shall be carried out with the fuse-

link of the largest current rating, i.e. of the 

same rating as the fuse-carrier. 

 

8.5.2 Arrangement of the equipment 

The test shall be made in a closed room, 

substantially free from air currents, except 

those generated by heat from the device 

being tested. 

 

The fuse shall be mounted in the most 

unfavourable position within the directions 

specified by the manufacturer, and 

connected to the test circuit by bare 

copper conductors as follows: 

 

 

- each conductor shall be approximately 1 

m long, mounted in a plane parallel to the 

mounting surface of the fuse, but they may 

be in any direction in this plane. The sizes 

of the leads are given in Table 14. 
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хэлхээнд бүрээсгүй зэс дамжуулагчаар 

холбох шаардлагатай. Үүнд: 

- дамжуулагч бүр ойролцоогоор 1 м урт, 

хайламтгай гал хамгаалагчийг 

суурилуулах гадаргууд тэгш параллель 

байхаар холбох хэдий ч энэ хавтгайд 

ямар ч чиглэлд байрлаж болно. 

Холболтын утасны хэмжээг 14-р 

хүснэгтэд бичсэн. 

- Агаарын (клиренс) хэвийн зайг хангах 

шаардлагагүй. 

Туршилтыг 48-62 Гц давтамжтай хийх 

хэрэгтэй. Температурын өсөлт тогтмол 

утгад (практик зорилгоор энэ нөхцөлийг 

температурын өсөлтийн өөрчлөлт 

Кельвиний 1 хэм/цагаас хэтрээгүй үед 

гарган авсан гэж тооцсон) хүрэхэд 

хангалттай хугацаанаас илүү хугацаанд 

туршилт бүрийг хийвэл зохино.  

8.5.3 Температур болон 

температурын өсөлтийг хэмжих 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

температур болон гадаад орчны 

агаарын температурын хэлбэлзлийн 

хоорондын хугацааны интервалын 

улмаас үүсэх өөрчлөлт болон алдааг 

багасгахын тулд урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй. 

Хязгаарууд тогтоосон янз бүрийн 

хэсгийн температурыг хүрч болох 

хамгийн халуун цэгийн дулаан 

дамжуулалтыг сайн хангахаар бэхлэн 

байрлуулсан цэгт тохиромжтой аливаа 

төрлийн дулааны элемент эсвэл 

термометрээр хэмжих шаардлагатай.  

Термометр эсвэл дулааны элементээр 

хэмжил хийхдээ урьдчилан сэргийлэх 

дараах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 

Үүнд: 

 

 

- Normal clearances need not be provided. 

 

Tests shall be made at a frequency 

between 48 Hz and 62 Hz. Each test shall 

be made over a period of time sufficient for 

the temperature rise to reach a constant 

value (for practical purposes this condition 

is regarded as being obtained when the 

variation of temperature rise does not 

exceed 1 K/h). 

8.5.3 Measurement of temperature and 

temperature rise 

Precautions shall be taken to reduce the 

variations and the errors due to the time 

lag between the temperature of the fuse 

and the variations in the ambient air 

temperature. 

 

 

The temperature of the various parts for 

which limits are specified shall be 

measured with thermocouples or 

thermometers of any suitable type, located 

and secured to provide good heat 

conduction at the hottest accessible point. 

 

For measurement with thermometers or 

thermocouples, the following precautions 

shall be taken: 

 

a) the bulbs of the thermometers or the 

thermocouples shall be protected against 

cooling from outside (dry clean wool, etc.). 

The protected area shall, however, be 

negligible compared to the cooling area of 

the apparatus under test; 
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a) термометр эсвэл дулааны 

элементийн хэмжээстэй шилийг 

гаднаас орох хүйтнээс (хуурай цэвэр 

ноос зэргээр) хамгаалсан байвал 

зохино. Гэхдээ хамгаалсан хэсэг нь 

туршилт хийж байгаа аппаратын хөргөх 

хэсэгтэй харьцуулахад маш бага байх 

шаардлагатай, 

b) термометр эсвэл дулааны элемент 

болон туршилт хийж байгаа хэсгийн 

гадаргуугийн хооронд сайн дулаан 

дамжуулалттай байхаар хангасан 

байвал зохино, 

c) өөрчлөгдөх соронзон оронтой газарт 

шилтэй термометрийг ашиглах үед 

мөнгөн устай термометрийн оронд 

спирттэй термометр хэрэглэхийг 

зөвлөдөг учир нь мөнгөн устай 

термометр энэ нөхцөлд илүү өртөмтгий 

байдаг. 

8.5.1 Гадаад орчны агаарын 

температур 

Гадаад орчны агаарын температур нь 

хайламтгай гал хамгаалагчийг (хаалтад 

байгаа хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хувьд хаалтын гадна талын агаар 

байна) хүрээлэн байгаа агаарын 

дундаж температур юм. Туршилтын 

хугацааны сүүлийн дөрөвний нэг үеийн 

туршид температурыг хайламтгай гал 

хамгаалагчаас 1 м орчим зайд гал 

хамгаалагчийн гүйдэл дамжуулах 

хэсгүүдийн дундаж өндөртэй ойролцоо 

өндөрт, эргэн тойронд нь тэнцүү 

хуваарилан байрлуулсан хамгийн 

багадаа гурван термометр, дулааны 

элемент эсвэл температур хэмжих 

бусад төхөөрөмжөөр хэмжих хэрэгтэй. 

Термометр эсвэл дулааны элементийг 

агаарын урсгал болон дулааны 

b) good heat conductivity between the 

thermometer or thermocouple and the 

surface of the part under test shall be 

ensured; 

 

c) when bulb thermometers are employed 

in places where there is a varying 

magnetic field, it is recommended to use 

alcohol thermometers in preference to 

mercury thermometers, as the latter are 

more liable to be influenced under these 

conditions. 

8.5.4 Ambient air temperature 

 

The ambient air temperature is the 

average temperature of the air 

surrounding the fuse (for the fuse in an 

enclosure, it is the air outside the 

enclosure). It shall be measured during the 

last quarter of the test period by means of 

at least three thermometers, 

thermocouples or other temperature 

detecting devices, equally distributed 

around the fuse at about the average 

height of its current-carrying parts at a 

distance of about 1 m from the fuse. The 

thermometers or thermocouples shall be 

protected against air currents and undue 

influence of heat. 

 

 

 

 

 

In order to avoid indication errors due to 

rapid temperature changes, the 

thermometers or thermocouples may be 

immersed in small oil-filled bottles with oil 

contents of about half a litre. 
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хэтэрхий их нөлөөллөөс хамгаалсан 

байвал зохино. 

Температурын огцом өөрчлөлтийн 

улмаас алдаатай заахаас зайлсхийхийн 

тулд термометр эсвэл дулааны 

элементийг хагас литр орчим тосны 

агууламжтай тос дүүргэсэн жижиг 

шилэнд дүрж болно.  

Туршилтын хугацааны сүүлийн 

дөрөвний нэг үеийн туршид гадаад 

орчны агаарын температурын өөрчлөлт 

1 цагт Кельвиний 1 хэмээс хэтрэхгүй 

байхыг шаардана. Туршилт хийх 

өрөөний температурын тааламжгүй 

нөхцөлийн улмаас энэ шаардлага 

боломжгүй бол адил нөхцөлд байх 

төстэй, гэхдээ гүйдэлгүй хайламтгай гал 

хамгаалагчийн температурыг гадаад 

орчны агаарын температураар 

орлуулан авах боломжтой. 

Туршилтын явцад гадаад орчны 

агаарын температур Цельсийн 10-аас 

40 хэмийн хооронд байх хэрэгтэй. Энэ 

хязгаарын дотор орчны агаарын 

температурын хувьд температурын 

өсөлтийн утгуудын алдааг засахгүй 

байхыг шаардана.  

8.6 Гүйдэл таслах туршилт 

8.6.1 Туршилтын практик 

8.6.1.1 Ерөнхий зүйл 

Туршилтын практик 8.3-т тодорхойлсон 

нөхцөлд нийцэх хэрэгтэй бөгөөд дараах 

шаардлагыг тавина. Үүнд: 

8.6.1.2 Хийх туршилтын тайлбар 

Гүйдэл таслах туршилтыг нэг фазын 

хувьсах гүйдэлд хийх хэрэгтэй.  

Хэрэглэх боломжтой үед 6-9-р 

хүснэгтийн дагуу туршилтыг хийх 

шаардлагатай бөгөөд туршилтын 

During the last quarter of the test period, 

the change of ambient air temperature 

shall not exceed 1 K in 1 h. If this is not 

possible because of unfavourable 

temperature conditions of the test room, 

the temperature of an identical fuse under 

the same conditions, but without current, 

can be taken as a substitute for the 

ambient air temperature. 

 

 

 

The ambient air temperature during tests 

shall be between 10 °C and 40 °C. No 

correction of the temperature-rise values 

shall be made for ambient air temperature 

within this range. 

 

 

8.6 Breaking tests 

8.6.1 Test practices 

8.6.1.1 General 

Test practices shall be as specified in 8.3 

and as follows: 

 

8.6.1.2 Description of tests to be made 

The breaking tests shall be made with 

single-phase alternating current. 

Tests shall be made in accordance with 

Tables 6 to 9 where applicable, and shall 

include the following five test duties: 

 

 

 

Test duty 1: Verification of the rated 

breaking capacity (I1) 

 

Test duties 2 and 3: Verification of 

breaking capacity in the following two 

ranges of fault currents (I2 and I3) 
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дараах таван даалгаврыг оруулах 

хэрэгтэй. Үүнд:  

Туршилтын 1-р даалгавар: Гүйдэл 

таслах хэвийн чадварыг (I1) 

баталгаажуулах 

Туршилтын 2 ба 3-р даалгавар: 

Гэмтлийн үеийн гүйдлийн (I2 ба I3) 

дараах хоёр хүрээнд гүйдэл таслах 

хэвийн чадварыг баталгаажуулах  

- Туршилтын 2-р даалгавар: 0.6 I1 – 0.8 

I1 

- Туршилтын 3-р даалгавар: 0.2 I1 – 0.3 

I1 

Туршилтын 4 ба 5-р даалгавар: 

Гэмтлийн үеийн харьцангуй бага 

гүйдлүүдэд (I4 ба I5) хайламтгай гал 

хамгаалагчийг ажиллуулах 

шаардлагатай үед гүйдэл таслах хүчин 

чадлыг баталгаажуулах 

-Туршилтын 4-р даалгавар: 400-500 А 

-Туршилтын 5-р даалгавар: хамгийн 

бага 15 А (Ir нь хайламтгай тавьцын 

хэвийн гүйдэл) гүйдэлтэй 2.7 Ir – 3.3 Ir 

байна. 

Хэрэв хайламтгай гал хамгаалагчийг 

зөвхөн гурван фазын хэлхээнд 

ашиглахаар тооцсон бол туршилтын 1-

р даалгаврыг дараах даалгавраар 

сольж болно. Үүнд:  

- I1 гүйдэл болон 87 % Ur хүчдэлд хийх 

туршилтын 1-р даалгавар, мөн 

- 87 % I1 гүйдэл болон Ur хүчдэлд хийх 

туршилтын 1-р даалгавар  байна. 
ТАЙЛБАР: 87 % Ur  хүчдэл нь нийт 1.5 

коэффициент хүртэл нэгдүгээр фазаар 

үржүүлсэн фаз, саармаг цэг хоорондын 

хүчдэлийг төлөөлнө. 87 % I1 гүйдэл нь нэг 

хайламтгай гал хамгаалагчаар тасалсан фаз 

хоорондын гэмтлийн үеийн гүйдэл эсвэл 

газардуулаагүй гурван фазын гэмтлийг 

арилгахаар хоёрдугаар гал хамгаалагчаар 

тасалсан гүйдэл юм.  

 

- Test duty 2: from 0,6 I1 to 0,8 I1 

 

- Test duty 3: from 0,2 I1 to 0,3 I1 

 

Test duties 4 and 5: Verification of 

breaking capacity when the fuse is 

required to operate at comparatively low 

fault currents (I4 and I5) 

 

 

- Test duty 4: from 400 A to 500 A 

- Test duty 5: from 2,7 Ir to 3,3 Ir with a 

minimum of 15 A (Ir being the rated current 

of the fuse-link) 

 

If the fuse is rated to be used only in three-

phase circuits, test duty 1 may be replaced 

by: 

 

 

- a test duty 1 at voltage 87 % Ur and 

current I1, and 

- a test duty 1 at voltage Ur and current 87 

% I1. 
NOTE 87 % Ur represents phase-neutral voltage 

multiplied by a first phase to clear factor of 1,5.  

87 % I1 represents a phase-to-phase fault current 

cleared by one fuse, or the current broken by the 

second fuse to clear a three-phase unearthed fault. 

 

 

 

 

It is not necessary to perform breaking 

tests on fuses fitted with fuse-links, or refill 

units of all current ratings of a 

homogeneous series. See 8.6.3.1 for the 

requirements to be met, and Table 6, 

where applicable, for the tests to be made. 
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Хайламтгай тавьцаар тоноглосон 

хайламтгай гал хамгаалагчдад гүйдэл 

таслах туршилт хийх эсвэл нэг төрлийн 

цувралын гүйдлийн бүх зэрэглэлийн 

нэгж хэсгүүдийг дахин сэлбэх 

шаардлагагүй. Тавигдах шаардлагыг 

8.6.3.1-ээс үзнэ үү. Мөн хийх 

туршилтуудад хэрэглэх боломжтой үед 

6-р хүснэгтийг харна уу. 

8.6.1.3 Туршилтын хэлхээний 

тодорхойломж 

Гүйдэл болон чадлын коэффициентийг 

хянахад ашиглах хэлхээний 

элементүүдийг 3-р зурагт харуулсан 

шиг цуваа холбосон байх хэрэгтэй. 

Туршилтын хэлхээний гүйдлийн 

давтамж 60 Гц хэвийн давтамжтай 

хайламтгай гал хамгаалагчдын хувьд 

58-62 Гц, мөн 50 Гц эсвэл 50/60 Гц 

хэвийн давтамжтай хайламтгай гал 

хамгаалагчдын хувьд 48-52 Гц-ийн 

хооронд байвал зохино.  

Туршилтын хэлхээний 

тодорхойломжуудыг 6-9-р хүснэгтэд 

заасан. 

3-р зурагт харуулсан шиг газардуулсан, 

ердийн нэг фазын туршилтын хэлхээнд 

тодорхойлсон, боломжит ШСХ-ийг 

гарган авах боломжгүй бол 

тодорхойлсон ШСХ-ийг гарган авахад 

шаардлагатай аливаа цэгт хэлхээг 

туршилтын лабораторид газардуулж 

болно. Бүх тохиолдолд туршилтын 

лаборатори бодит туршилтын 

хэлхээний талаар шаардлагатай гэж 

үзвэл газардуулгын цэгийн үндэслэлийг 

мөн бичих хэрэгтэй. 

8.6.1.4 Туршилтын сорьц загвар 

Хайламтгай гал хамгаалагчид туршилт 

хийхэд хайламтгай тавьц тогтоогчийг 

 

8.6.1.3 Characteristics of test circuit 

 

The circuit elements used to control the 

current and power factor shall be in series 

arrangement, as shown in Figure 3. 

 

The test circuit power frequency shall be 

between 58 Hz and 62 Hz for fuses rated 

60 Hz, and between 48 Hz, and 52 Hz for 

fuses rated 50 Hz or 50/60 Hz. 

 

 

 

The characteristics of the test circuit are 

specified in Tables 6 to 9. 

 

If the specified prospective TRV cannot be 

achieved with the conventional single-

phase test circuit, earthed as shown in 

Figure 3, then the test laboratory may 

earth the circuit at whatever point is 

necessary to achieve the specified TRV. In 

all cases, the test laboratory shall record 

the actual test circuit, and if necessary, the 

justification for the earthing point. 

 

 

 

8.6.1.4 Test samples 

Fuse-links, refill units of the same 

manufacturer as that of the fuse-carrier, or 

as specified, shall be used in carrying out 

tests on fuses. 

 

 

In performing tests on renewable fuses, 

only the fuse-link, refill unit, or other parts 

normally replaceable after operation shall 

be replaced. However, a new fuse-carrier 
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үйлдвэрлэгчийн хайламтгай тавьц, 

сэлбэх нэгж хэсгүүдийг эсвэл 

тодорхойлсон нөхцөлөөр ашиглах 

шаардлагатай.  

Сэргээх боломжтой хайламтгай гал 

хамгаалагчдад туршилт хийхдээ зөвхөн 

хайламтгай тавьц, сэлбэх нэгж хэсэг 

эсвэл үйл ажиллагааны дараа ихэнхдээ 

сэлбэх боломжтой бусад хэсгийг солих 

хэрэгтэй. Гэхдээ шинэ хайламтгай 

тавьц тогтоогч эсвэл хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийг тохиромжтой 

үед 6-р хүснэгтэд тодорхойлсноор 

ашиглаж болно.  

Нэг төрлийн цувралын (жишээ нь, 

туршилтын 3-р даалгавар) хамгийн бага 

болон хамгийн их хэвийн гүйдлийн аль 

алинд хийх туршилтад ашиглах 

адилхан хайламтгай тавьц тогтоогчтой 

үед туршилтын дарааллыг тухайн 

цувралын хамгийн бага хэвийн гүйдлээс 

хамгийн их хэвийн гүйдэл хүртэл авахыг 

шаардана.  

Хайламтгай гал хамгаалагчтай 

хэрэглээнд зориулсан аливаа нэмэлт 

төхөөрөмжийг туршилтын сорьц загварт 

угсарвал зохино. Зарим нэмэлт 

төхөөрөмжийн сайжруулалт болон/ 

эсвэл нэмэлт нь туршилтын бүрэн 

цувралаар турших шаардлагатай шинэ 

нэгдлийг үүсгэдэг. Дараах жагсаалтад 

зарим жишээг дурдав. Үүнд:  

- даралт бууруулах таг, 

- утааг хянах нэмэлт төхөөрөмж, 

- нэг завсартай, хийн даралтат 

хайламтгай гал хамгаалагч бүхий 

хэрэглээнд зориулсан нум богиносгох 

саваа орно. 

8.6.1.5 Тоног төхөөрөмжийн угсралт 

 

or fuse-base may be used, as specified in 

Table 6, where appropriate. 

 

 

 

 

Where the same fuse-carrier is to be used 

for tests on both the minimum and 

maximum rated currents of a 

homogeneous series (e.g. test duty 3), the 

order of the tests shall be from the lowest 

to the highest rated current of the series. 

 

 

 

Any attachment intended for use with the 

fuse should be incorporated in the 

samples for test. Modification and/or 

addition of some attachments create new 

combinations that shall be subjected to a 

full test series. The following list gives 

some examples: 

 

 

 

- pressure relief cap; 

- optional exhaust-control device; 

- arc-shortening rod for use with single-

venting expulsion fuses. 

 

8.6.1.5 Arrangement of the 

equipment 

For test duties 1 and 2, the test 

connections shall be securely supported at 

a distance (d) from the fuse-base 

terminals, as shown in Figure 4, to prevent 

the movement of the test conductors 

causing excessive mechanical stresses in 

the fuse-base. 
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Туршилтын 1 ба 2-р даалгаврын хувьд 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурьт 

хэт их механик стресс үүсгэх туршилтын 

дамжуулагчдын шилжилтээс 

сэргийлэхийн тулд 4-р зурагт үзүүлсэн 

шиг туршилтын холболтыг хайламтгай 

гал хамгаалагчийн суурийн 

гаргалгуудаас (d) зайд аюулгүй 

бэхэлсэн байх хэрэгтэй.  

Үйл ажиллагааны явцад нь ионжуулсан 

хий ялгардаг (жишээ нь, хийн даралтат 

хайламтгай гал хамгаалагч) хайламтгай 

гал хамгаалагчдыг  жишээ нь, гурван 

фазын бүрдлийн бусад хоёр 

хайламтгай гал хамгаалагчийг богино 

залгааны туршилтад зориулан 

загварчилсан энгийн ашиглалтын 

нөхцөлд ихэнхдээ байдаг, газардуулсан 

эсвэл  шугамын потенциалтай ойрхон 

байх аливаа металл хийцийн аргаар 

суурилуулахыг шаардана.  

Хаалт дотор хэрэглэх хайламтгай гал 

хамгаалагчтай үед хаалт доторх 

хайламтгай гал хамгаалагчдын 

зохистой гүйцэтгэл болон хаалтын 

бүтцийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 

хэрэгтэй. Ийм тохиолдлуудад гурван 

фазын богино залгааны туршилт 

шаардлагатай байж болно.  

8.6.2 Туршилтын горим 

8.6.2.1 Туршилтын хэлхээг 

тохируулах 

Хайламтгай гал хамгаалагч эсвэл 

туршилт хийх В хайламтгай тавьцыг 3-р 

зурагт үзүүлсэн шиг туршилтын 

хэлхээтэй харьцуулахад маш бага 

бүрэн эсэргүүцэлтэй А холбогч эд 

ангиар солих хэрэгтэй.  

 

 

Fuses which emit ionized gases during 

operation (e.g. expulsion fuses), shall be 

mounted in such a manner that any nearby 

metalwork, at earthed or line potential, 

which may commonly be present under 

practical service conditions is simulated 

for the short-circuit tests, e.g. the other two 

fuses of a three-phase set. 

 

 

 

 

When fuses are used in enclosures, the 

proper performance of the fuses within the 

enclosure and the structural integrity of the 

enclosure shall be verified. In these cases, 

three-phase short-circuit tests may be 

necessary. 

 

 

8.6.2 Test procedure 

8.6.2.1 Calibration of the test circuit 

 

The fuse, or the fuse-link B under test shall 

be replaced by a link A of negligible 

impedance compared with that of the test 

circuit, as shown in Figure 3. 

 

 

The circuit shall be adjusted to give the 

specified prospective current. This shall be 

verified by an oscillographic record. 

 

 

8.6.2.2 Test method 

The link A is removed, and replaced by the 

fuse, or the fuse-link B under test. 
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Тодорхойлсон, боломжит гүйдэл 

өгөхөөр хэлхээг тохируулсан байвал 

зохино. Үүнийг осциллографийн 

бичлэгээр баталгаажуулсан байх 

шаардлагатай. 

8.6.2.2  Туршилтын арга 

А холбогч эд ангийг салгаж, хайламтгай 

гал хамгаалагч эсвэл туршилт хийх В 

хайламтгай тавьцаар солино.  

6-р хүснэгтэд тодорхойлсон нөхцөлийг 

хангах тэр эгшинд ажлын Е ачаалал 

таслуурыг залгана. 

ШСХ-ийн параметрүүдийг тодорхойлох 

аргууд IEC 62271-100 стандартад 

нийцэх хэрэгтэй. 

Хайламтгай гал хамгаалагч ажилласны 

дараа сэргэх хүчдэл 6-р хүснэгтэд 

заасан үеүдийн туршид хайламтгай гал 

хамгаалагчаар дамжин хадгалагдах 

шаардлагатай.  

8.6.2.3 Хэлбэлзлийн бичиглэлийг 

тайлбарлах (5-р зургийг үзнэ үү) 

Туршилтын 1-4-р даалгаварт зориулсан 

боломжит таслах гүйдэл нь туршилтын 

хэлхээний (5a-р зургийг үзнэ үү) 

тохируулгын богино залгааг эхлүүлсний 

дараа нэг хагас үед хэмжсэн гүйдлийн 

хувьсах гүйдлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн 

дундаж квадрат утга байх хэрэгтэй.  

Туршилтын 5-р даалгаварт зориулсан 

таслах гүйдэл нь гүйдэл таслах 

туршилтад (5b-р зургийг үзнэ үү)  нумыг 

эхлүүлсэн эгшинд хэмжсэн дундаж 

квадрат утгатай, тэгш хэмтэй гүйдэл 

байвал зохино.  

Чадал-давтамжйн сэргэх хүчдэлийн 

утгыг түрүүлэх ба дагах хагас долгионы 

оргил утгуудын хооронд зурсан шулуун 

шугам болон нөлөөлөлд ороогүй 

The making switch E is closed at such an 

instant as to provide the conditions 

specified in Table 6. 

Methods of determining TRV parameters 

shall be in accordance with IEC 62271-

100. 

After the fuse has operated, the recovery 

voltage shall be maintained across the 

fuse for the periods specified in Table 6. 

 

 

8.6.2.3 Interpretation of oscillograms 

(see Figure 5) 

For test duties 1 to 4, the prospective 

breaking current shall be the r.m.s. value 

of the a.c. component of the current, 

measured one half-cycle after the initiation 

of short circuit in the calibration of the test 

circuit (see Figure 5a). 

 

For test duty 5, the breaking current shall 

be the r.m.s. symmetrical current 

measured at the instant of the initiation of 

the arc in the breaking test (see Figure 5b). 

 

 

The value of the power-frequency 

recovery voltage is measured between the 

peak of the second non-influenced half-

wave, and the straight line drawn between 

the peaks of the preceding and following 

half-waves. 

8.6.3 Breaking tests for fuses of a 

homogeneous series 

 

8.6.3.1 Characteristics of a 

homogeneous series of distribution 

fuse-cutouts 

Experience has shown that to test 

distribution fuse-cutouts using a 
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хоёрдугаар хагас долгионы оргил утгын 

хооронд хэмждэг. 

8.6.3 Нэг төрлийн цувралын 

хайламтгай гал хамгаалагчдад 

зориулсан гүйдэл таслах туршилт 

8.6.3.1 Таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчийн нэг төрлийн 

цувралын тодорхойломж 

Нэг төрлийн цуврал ашигласан 

таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчийн туршилтад дараах нэг 

төрлийн цувралыг доорх байдлаар 

тодорхойлсныг  туршлага харуулсан. 

Үүнд:  

a) A ба B ангийн 50 А болон 100 А 

хэвийн гүйдэлтэй хийн даралтат 

хайламтгай гал хамгаалагчийн хувьд 

хайламтгай тавьцын хамгийн бага 

гүйдлийн зэрэглэл нь 6.3K хайламтгай 

тавьц бөгөөд 200 А хэвийн гүйдэлтэй 

төхөөрөмжийн хувьд 125K хайламтгай 

тавьц байдаг. 
ТАЙЛБАР: Зарим улсад 6.3K болон 125K 

хайламтгай тавьц ашигладаггүй бөгөөд 6K 

болон 140K хайламтгай тавьцаар орлуулж 

болно. 

b) 50 А хэвийн гүйдэлтэй төхөөрөмжийн 

хувьд хайламтгай тавьцын хамгийн их 

гүйдлийн зэрэглэл нь 50Т хайламтгай 

тавьц, 100А хэвийн гүйдэлтэй 

төхөөрөмжийн хувьд 100Т хайламтгай 

тавьц бөгөөд 200А хэвийн гүйдэлтэй 

төхөөрөмжийн хувьд 200Т хайламтгай 

тавьц байдаг.  

K болон T шалгуурт нийцсэнээс бусад 

хайламтгай тавьцын төрлүүдийг нэг 

үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн байх 

нөхцөлд туршилт хийсэн таслагчтай 

хайламтгай гал хамгаалагчид 

ашиглахад мөн тохирно. Туршилт 

хийсэн K болон T хайламтгай тавьцууд 

homogeneous series, the homogeneous 

series is defined as follows: 

 

 

a) The minimum current rating of fuse-

links for 50 A and 100 A rated expulsion 

fuses class A and B is a 6,3K fuse-link, and 

for 200 A rated devices it is a 125 K fuse-

link. 

 

 

 
NOTE In some countries 6,3 K and 125 K are not 

used and 6 K and 140K fuse-links can be 

substituted. 

 

b) The maximum current rating of fuse-

links for 50 A rated devices is a 50 T fuse-

link, for 100 A rated devices it is a 100 T 

fuse-link, and for 200 A rated it is a 200 T 

fuse-link. 

 

 

 

Types of fuse-links other than those 

meeting the K and T criteria are also 

suitable for use in a tested distribution 

fuse-cutout, provided they are produced 

by the same manufacturer, and the only 

difference between the tested K and T 

fuse-links and the other types being: 

 

 

1) they use the same materials and 

construction; 

2) the element mass is within the 

maximum and minimum fuse-links tested; 
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болон бусад төрлийн  хоорондын ганц 

онцлог шинж нь:  

1) эдгээрт адил материал болон 

бүтцийг ашигласан; 

2) элементийн масс нь туршилт хийсэн 

хайламтгай тавьцуудын хамгийн их 

болон хамгийн бага хязгаарын дотор 

байна; 

3) хайламтгай тавьцын уян хатан 

төгсгөлийн диаметр болон судлын тоо 

нь туршилт хийсэн хайламтгай 

тавьцуудын хамгийн их болон хамгийн 

бага хязгаарын дотор байна; 

4) элементийн урт нь туршилт хийсэн 

хайламтгай тавьцуудын хамгийн богино 

элементийн уртын 75%, хамгийн урт 

элементийн уртын 133% хязгаарын 

дотор байна; 

5) нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломж нь туршилт хийсэн 

хамгийн том хайламтгай тавьцын 

тодорхойломжийн зүүн талд оршино.  

Хэрэв таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчийг үйлдвэрлэгч K эсвэл T 

төрлийн хайламтгай тавьц хийдэггүй 

бол таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагч үйлдвэрлэгчийн хийдэг 

хамгийн жижиг хэмжээтэй хайламтгай 

тавьц болон хамгийн том хэмжээтэй 

хайламтгай тавьцаар тодорхойлсноос 

сонгох боломжтой нэг төрлийн цуврал 

ашиглан тодотгож болно. Сонгох 

боломжтой энэ нэг төрлийн цувралын 

хайламтгай тавьцууд нь туршилт 

хийсэн хайламтгай тавьцуудын хамгийн 

бага болон хамгийн их хэмжээнд 

хамаарах, дээр нарийвчлан дурдсан 

бүх нөхцөлд нийцэх шаардлагатай. 

Хэрэв таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагчийг үйлдвэрлэгч ямар ч 

3) the flexible fuse-link tail diameter and 

number of strands is within that of the 

maximum and minimum fuse-links tested; 

 

 

4) the element length is within 75 % of the 

shortest element length and 133 % of the 

longest element of the fuse-links tested; 

 

 

5) the pre-arcing time-current 

characteristics lies to the left of the largest 

fuse-link tested. 

 

If the distribution fuse-cutout manufacturer 

does not make K or T fuse-links, the 

distribution fuse-cutout can be qualified by 

using an alternate homogeneous series 

determined by the smallest size fuse-link 

and the largest size fuse-link of the links 

that they do manufacture. The fuse-links in 

this alternate homogeneous series shall 

meet all the conditions detailed above 

related to the minimum and maximum 

sizes of the fuse-links tested. If a 

distribution fuse-cutout manufacturer does 

not make any fuse-links, they shall use a 

single manufacturer's K and/or T fuse-links 

for all the required tests. 

 

 

 

 

 

 

 

If any of these conditions are not met, then 

the fuse-link and cutout can be qualified 

together by following the rules in 8.6.3.2 
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хайламтгай тавьц үйлдвэрлэдэггүй бол 

шаардлагатай бүх туршилтад зориулан 

нэг үйлдвэрлэгчийн K болон/эсвэл T 

хайламтгай тавьцыг ашиглах хэрэгтэй. 

Эдгээр нөхцөлийн аль аль нь 

тохирохгүй бол хайламтгай тавьц болон 

таслагчийг 8.6.3.2-т заасан дараах 

журмаар хамтад нь тодотгох 

боломжтой.  

8.6.3.2 Нэг төрлийн цувралын 

шаардлага 

Тодорхойломжууд нь дараах нөхцөлд 

нийцэж байвал нэг төрлийн цуврал 

үүсгэх хайламтгай тавьцуудад тооцдог. 

Үүнд:  

a) Хэвийн хүчдэл, таслах хүчин чадал 

болон давтамж нь адил байх 

шаардлагатай. 

b) Хайламтгай элементээс бусад бүх 

материал нь адил байх шаардлагатай. 

c) Хөндлөн огтлол болон хайламтгай 

элементийн тооноос бусад бүх хэмжээс 

нь адил байх шаардлагатай. 

d) Салангид хайламтгай элементүүдийн 

уртын дагуух хөндлөн огтлолын аливаа 

өөрчлөлтийг тодорхойлох зарчим нь 

адил байх шаардлагатай. 

e) Гол хайламтгай элементүүдийн тоо, 

диаметр, өргөн болон зузааны бүх 

өөрчлөлт нь хэвийн гүйдэлд 

хамааралтай нэг хэвийн байх 

шаардлагатай. 

 
5) Нэг хэвийн функц: энэ нь хувьсагчийн 

өгөгдсөн чиглэлийн хувьд адил чиглэлд 

тасралтгүй өөрчлөгдөх функц юм.  

 

Нэг төрлийн цувралын нийцлийг 

тодорхойлох үед дараах зүйлийг 

хэрэгсэхгүй байж болно. Үүнд:  

 

8.6.3.2 Homogeneous series 

requirements 

Fuse-links are considered as forming a 

homogeneous series when their 

characteristics comply with the following: 

 

a) Rated voltage, breaking capacity and 

frequency shall be the same. 

 

b) All materials, except for the fuse-

element, shall be the same. 

c) All dimensions, except the cross-section 

and number of fuse-elements, shall be the 

same. 

d) The law governing any variation of the 

cross-section of individual fuse-elements 

along their length shall be the same. 

 

e) All variations in thickness, width, 

diameter and number of main fuse-

elements shall be monotonous5) with 

respect to the rated current. 

 

 
5) Monotonous function: a function continually 

varying in the same direction for a given 

direction of the variable. 

 

When determining compliance with 

homogeneous series, the following may 

be ignored: 

i) Any strain wire connected in parallel with 

the fuse-element in order to relieve it of 

tensile strain. 

 

ii) The material and dimensions of the 

conductor(s) which complete the electric 

circuit between the terminals of a fuse-

holder of a fuse, for example, the flexible 
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i) Хайламтгай элементийн суналтын 

ачааллыг бууруулахын тулд 

хайламтгай элементтэй зэрэгцээ 

холбосон аливаа сунадаг утас. 

ii) Хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн зарим төрөлд 

хэрэглэдэг жишээ нь, хайламтгай 

тавьцын уян хатан төгсгөл зэрэг 

хайламтгай гал хамгаалагч тогтоогчийн 

гаргалгуудын хоорондын цахилгаан 

хэлхээг бүрдүүлэх дамжуулагч(ид)ийн 

материал болон хэмжээс. 

iii) Уртын өөрчлөлт нь нэг хэвийн байх 

нөхцөлд гол хайламтгай элементүүдийн 

урт. 

iv) Жишээ нь, тугалга болон тугалгын 

хайлш, мөнгө болон мөнгөний хайлш, 

зэс болон зэсийн хайлш зэрэг нэг 

ерөнхий ангилалд материалын 

өөрчлөлттэй байх нөхцөлд хайламтгай 

элементийн материал орно.  

Туршилтын 1, 2-р даалгавар болон 6-р 

хүснэгтэд зориулан нэг төрлийг 

тодорхойлохдоо таслагчтай хайламтгай 

гал хамгаалагчид ашигладаг 

хайламтгай тавьцуудын хувьд нум 

унтраах хоолойн арай бага диаметрийн 

хэмжээсийг оруулахгүй болно. 

8.6.3.3 Туршилтын шаардлага 

Нэг төрлийн загварын цувралын 

хамгийн бага болон хамгийн их 

гүйдлийн зэрэглэлд зориулсан 

туршилтын шаардлагыг 6 ба 7-р 

хүснэгтэд бичсэн. 

8.6.4 Гүйдэл таслах туршилтын үр 

дүнг тайлбарлах 

6-9-р хүснэгтийн дагуу хийсэн 

туршилтын үр дүнгүүд 7.2-т тавьсан 

шаардлагуудыг хангасан бол нэг 

төрлийн цувралын доторх хайламтгай 

tails of fuse- links used in certain types of 

expulsion fuses. 

 

 

iii) The length of the main fuse-elements 

provided that the variation in length is 

monotonous. 

iv) The material of the fuse-element 

provided that the material variation is 

within the same general category, for 

example tin and tin alloys, silver and silver 

alloys, copper and copper alloys. 

 

For fuse-links used in distribution fuse-

cutouts, the dimensions of the smaller 

diameter arc-quenching tube are excluded 

when determining homogeneity for test 

duties 1, 2 and 3 of Table 6. 

 

 

8.6.3.3 Test requirements 

In Tables 6 and 7, the test requirements 

are given for the minimum and maximum 

current ratings of a series of 

homogeneous design. 

 

8.6.4 Interpretation of breaking-test 

results 

If the results of tests made according to the 

Tables 6 to 9 meet the requirements of 7.2, 

any current rating of fuse-links within the 

homogeneous series shall be deemed to 

comply with the breaking requirements of 

this standard. 

 

 

If a fuse-link does not perform 

satisfactorily according to 7.2 on one or 

more test duties, that fuse-link shall be 

rejected from the homogeneous series, 
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тавьцын гүйдлийн аливаа зэрэглэл нь 

энэ стандартад заасан гүйдлийг таслах 

шаардлагуудад нийцсэн гэж тооцох 

хэрэгтэй.  

Хайламтгай тавьц туршилтын нэг эсвэл 

түүнээс олон даалгаврыг 7.2-ын дагуу 

хангалттай гүйцэтгээгүй бол энэ 

хайламтгай тавьцыг нэг төрлийн 

цувралаас хасах шаардлагатай, гэхдээ 

ийм саатал гүйдлийн аливаа бусад 

зэрэглэлийг хасах шалтгаан болохгүй 

байвал зохино.  

Тохируулах аливаа саатал, салж 

тогтдог хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хувьд ямар ч туршилтын явцад 

салгасан байрлал руу салж унах эсвэл 

шилжих ямарваа саатал нь хэвийн 

гүйдэлд зориулсан туршилтын 1-5-р 

даалгаврын хувьд саатал болно. 

А ангийн ШСХ-ийн хувьд салж тогтдог 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 1000 

милли секундээс дээш нумын хугацааг 

гадна талын нумын улмаас сааталд авч 

үзнэ. В ангийн ШСХ-ийн хувьд энэ 

хугацаа арай урт байж болно. 

Туршилтын дараа хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийн гаргалгуудын 

диэлектрик тэсвэрлэх чанарыг 

эргэлзээтэй гэж үзвэл 4 эсвэл 5-р 

хүснэгтэд өгсөн хамаарах утгын 80%-д 

чадал-давтамжийн хүчдэлийн 

туршилтыг хуурай нөхцөлд хийх 

боломжтой. 

8.7 Хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжийн туршилт  

8.7.1 Туршилтын практик 

8.7.1.1 Ерөнхий зүйл 

Хугацаа-гүйдлийн туршилтын практик 

нь 8.3-т тодорхойлсон болон дараах 

шаардлагад нийцэх хэрэгтэй. Үүнд:  

but such failure does not necessarily entail 

the rejection of any other current rating. 

 

 

Any failure to clear and, for drop-out fuses, 

any failure to drop out or move into the 

disconnected position, during any test, is a 

failure for test duties 1 to 5 for that rated 

current. 

 

 

For TRV class A drop-out fuses, arcing 

times longer than 100 ms are considered 

to be a failure due to external arcing. For 

TRV class B, this time may be longer. 

 

 

After the test, in case of doubt concerning 

the dielectric withstand of the fuse base 

across its terminals, a power-frequency 

voltage dry test with 80 % of the 

appropriate value given in Tables 4 or 5 

may be made. 

 

 

8.7 Time-current characteristics 

tests 

8.7.1 Test practices 

8.7.1.1 General 

Time-current test practices shall be as 

specified in 8.3 and as follows: 

 

8.7.1.2 Ambient air temperature 

 

The time/current characteristics shall be 

verified at any ambient air temperature 

between 15 °C and 30 °C. 
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8.7.1.2 Гадаад орчны агаарын 

температур 

Хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжийг 

Цельсийн 15-30 хэмийн хоорондын аль 

нэг температурт баталгаажуулсан байх 

шаардлагатай. 

Туршилт бүрийн эхлэлд хайламтгай гал 

хамгаалагч гадаад орчны агаарын 

температуртай ойролцоо температурт 

байвал зохино.  

8.7.1.3 Тоног төхөөрөмжийн угсралт 

 

Туршилтуудыг нэг туйл бүхий 

хайламтгай гал хамгаалагчид, 8.5-д 

заасан температурын өсөлтийн 

туршилтын тоног төхөөрөмжийн  

угсралттай адил тоног төхөөрөмжтэй 

хийх хэрэгтэй.  

8.7.2 Туршилтын горим 

8.7.2.1 Үйл ажиллагааны хугацаа-

гүйдлийн туршилт 

Үйл ажиллагааны хугацаа-гүйдлийн 

туршилтыг 8.6-д заасан гүйдэл таслах 

туршилтад зориулсан туршилтын 

хэлхээний нөхцөлд, хэвийн хүчдэлтэй 

гүйцэтгэх шаардлагатай.  

Үйл ажиллагааны хугацаа-гүйдлийн 

туршилтын муруйгаар нумын өмнөх 

хугацааг (нумын өмнөх туршилтын 

гүйдэлтэй үеийн) энэ хугацааны хүлцэл 

дээр нэмж, дээр нь нумын хамгийн их 

хугацааг нэмснээр тодорхойлсон 

хамгийн их утгыг илэрхийлсэн байвал 

зохино. Нумын хамгийн их хугацааг энэ 

дэд зүйлд тодорхойлсон үйл 

ажиллагааны хугацаа-гүйдлийн 

туршилтаар тодорхойлсон байх 

хэрэгтэй. Хэрэв хэвийн хүчдэлтэй 

туршилтын оронд нумын хугацааны 

коэффициентийг ашигласан бол 

At the beginning of each test, the fuse shall 

be approximately at ambient air 

temperature. 

 

8.7.1.3 Arrangement of the 

equipment 

The tests shall be made on a single-pole 

fuse and with the same arrangement of the 

equipment as for the temperature-rise 

tests in 8.5. 

 

 

8.7.2 Test procedure 

8.7.2.1 Operating time-current tests 

 

Operating time-current tests shall be 

performed at rated voltage under the test 

circuit conditions specified for breaking 

tests in 8.6. 

 

Operating time-current curves shall 

represent maximum values determined by 

adding the pre- arcing time (at the current 

from the pre-arcing test) to its tolerance, 

plus the maximum arcing time. Maximum 

arcing time should be determined by the 

operating time-current tests specified in 

this subclause. If arcing time factors are 

used in place of tests at rated voltage, the 

method used in arriving at the operating 

time shall be made available. 

 

 

 

 

 

 

8.7.2.2 Pre-arcing time-current tests 
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ажиллах хугацааг тодорхойлоход 

хэрэглэсэн  энэ аргыг боломжтой 

болгох шаардлагатай. 

8.7.2.2 Нумын өмнөх хугацаа-

гүйдлийн туршилт 

Хайламтгай гал хамгаалагчаар гүйх 

гүйдэл үндсэндээ тогтмол утгатай 

байхаар угсарсан туршилтын хэлхээнд 

нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

туршилтыг аль нэгэн тохиромжтой 

хүчдэлд хийвэл зохино.  

Гүйдэл таслах туршилтаас авсан 

хугацаа-гүйдлийн өгөгдлийг ашиглаж 

болно.  

8.7.2.3 Хугацааны хүрээ 

Туршилтыг 0.01 секундээс 300 секунд 

эсвэл 600 секундийн хугацааны хүрээнд 

хийх шаардлагатай. 

8.7.2.4 Гүйдлийн хэмжил 

Хугацаа-гүйдлийн туршилтын явцад 

хайламтгай гал хамгаалагчаар гүйх 

гүйдлийг амперметр, осциллограф 

эсвэл бусад тохиромжтой хэмжих 

хэрэгслээр хэмжсэн байх хэрэгтэй. 

8.7.2.5 Хугацааг тодорхойлох 

Хугацааг аливаа тохиромжтой арга 

хэрэгслээр тодорхойлсон байвал 

зохино. 

8.7.2.6 Туршилтын гүйдэл  

Нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжийг баталгаажуулахын 

тулд 0.1 секунд, 10 секунд болон 300 

секунд (эсвэл 600 секунд) хугацаанд 

зориулан үйлдвэрлэгчээс өгсөн 

муруйгаас гүйдлийн хамгийн бага утгыг 

хэрэглэнэ.  

Хайламтгай тавьц хайлахад хангалттай 

хугацааны туршид  эсвэл 300 секундийн 

(эсвэл 600 секунд) гүйдлийн 

тохиолдолд болон туршилтын үр 

Pre-arcing time-current tests shall be 

made at any convenient voltage, with the 

test circuit so arranged that the current 

through the fuse is held to an essentially 

constant value. 

 

Time-current data obtained from breaking 

tests may be used. 

 

8.7.2.3 Time range 

Tests shall be made in the time range of 

0,01 s to 300 s or 600 s. 

 

8.7.2.4 Measurement of current 

The current through the fuse during time-

current tests shall be measured by 

ammeter, oscillograph or other suitable 

instrument. 

 

8.7.2.5 Determination of time 

The determination of the time shall be 

made by any suitable means. 

 

8.7.2.6 Test currents 

For verification of the pre-arcing time-

current characteristics, apply the minimum 

values of current from the curves supplied 

by the manufacturer for the times 0,1 s, 10 

s and 300 s (or 600 s). 

 

 

The current shall be applied during a time 

sufficient to melt the fuse-link, or in the 

case of 300 s (or 600 s) currents, for a time 

sufficient to permit the verification of the 

test results. 

 

8.7.2.7 Test results 
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дүнгүүдийг баталгаажуулах бололцоо 

олгох хангалттай хугацааны туршид 

гүйдэл өгөх шаардлагатай.  

8.7.2.7 Туршилтын үр дүн 

Гарган авсан нумын өмнөх хугацаа нь 

үйлдвэрлэгчээс өгсөн муруйн 

хязгаарууд болон хүлцлүүдийн хооронд 

байвал зохино. 

8.7.3 Нумын болон ажиллах хугацааг 

баталгаажуулах 

Жишээ нь, гүйдэл таслах туршилтын үр 

дүнгүүдийг тайлбарлах үед 

шаардлагатай бол нумын ба ажиллах 

нийт хугацааг гүйдэл таслах туршилтын 

хэлбэлзлийн бичиглэлээс 

баталгаажуулах хэрэгтэй.  

8.8 Механикийн туршилт (таслагчтай 

хайламтгай гал хамгаалагчид 

зориулсан) 

Энэ туршилтыг Цельсийн 10-40 хэмийн 

хоорондын температурт гүйцэтгэх 

шаардлагатай. 

8.8.1 Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь болон хайламтгай тавьц 

тогтоогчийн механикийн туршилт 

Хайламтгай гурван гал хамгаалагчийг 

200 удаа залгах болон салгасан байх 

хэрэгтэй. Хайламтгай гал 

хамгаалагчдыг үйлдвэрлэгчийн 

тодорхойлолтын дагуу энгийн 

хэрэглээнд суурилуулан, ажиллуулвал 

зохино. Үйл ажиллагааны төгсгөлд 

тусгаарлагч(ид) ан цавгүй эсвэл сул 

унжсан эд ангигүйгээр   хайламтгай бүх 

гал хамгаалагч ажиллах чадвартай 

нөхцөлд байх шаардлагатай. 

Хайламтгай тавьц тогтоогч гүйдлийн 

өндөр зэрэглэлийн хайламтгай 

тавьцууд эсвэл хиймэл холбогч эд 

ангиудыг агуулсан байх хэрэгтэй. Учир 

The pre-arcing times obtained shall lie 

within the limits of the curves and 

tolerances supplied by the manufacturer. 

 

8.7.3 Verification of arcing and 

operating time 

When necessary, for example in the 

interpretation of breaking-test results, 

arcing and total operating times shall be 

verified from the breaking-test 

oscillograms. 

 

8.8 Mechanical tests (for distribution 

fuse-cutouts) 

 

The tests shall be performed at a 

temperature between 10 °C and 40 °C. 

 

8.8.1 Mechanical test of fuse-bases 

and fuse-carriers 

 

Three fuses shall be closed and opened 

200 times. The fuses shall be mounted 

and operated according to the 

manufacturer's specifications for normal 

handling. At the conclusion of the 

operations, all fuses shall be in an 

operable condition, with no cracks in the 

insulator(s), or loose hardware. 

 

 

 

The fuse-carriers should contain fuse-links 

of high current rating, or dummy links, so 

that the fuse-links are not subjected to the 

same endurance test as the fuse-bases 

and fuse-carriers. 

 

 

8.8.2 Mechanical tests of fuse-links 
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нь хайламтгай тавьцад хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурь болон хайламтгай 

тавьц тогтоогчид хийдэг шиг удаан 

эдэлгээний туршилт хийхгүй.  

8.8.2 Хайламтгай тавьцын 

механикийн туршилт 

8.8.2.1 Статик туршилт 

Тодорхойлсон тэнхлэгийн суналтын 60 

Н хүч өгөх боломжтой механик аппарат 

дотор нэг хайламтгай тавьцад туршилт 

хийвэл зохино.  

Хүчийг хурдан үйлчлэлгүйгээр 

аажуухан өгсөн байх хэрэгтэй. 

Бүрэн ачаалал өгснөөс хамгийн 

багадаа 30 минутын дараа хайламтгай 

тавьцад хагаралт, суларсан хэсэг, 

холболтын тасралт эсвэл бүрэлдэхүүн 

хэсгийн суналт зэрэг ямар ч эвдрэл 

үүссэн ажиглагдаагүй бол хайламтгай 

тавьцыг батламжилсан гэж тооцох 

хэрэгтэй.  

8.8.2.2 Динамик туршилт 

Хэвийн ашиглалтад зориулан 

үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааварчилгааны 

дагуу нэг хайламтгай тавьцыг 

хайламтгай нэг гал хамгаалагчид 

суурилуулсан байх шаардлагатай.  

Энэ хайламтгай гал хамгаалагчийг үйл 

ажиллагаанд зориулан үйлдвэрлэгчээс 

өгсөн зааварчилгааны дагуу 20 удаа 

залгаж, салгасан байвал зохино. 

Залгаж, салгах ажлын дараа нүдээр 

харж шалгахад хагаралт, бүрэлдэхүүн 

хэсгийн суналт, холболтын тасралт 

эсвэл суларсан хэсэг зэрэг ямар нэгэн 

эвдрэл үүсээгүй байх хэрэгтэй. 

8.9 Зохиомол бохирдлын туршилт 

8.9.1 Вааран тусгаарлагч 

Вааран тусгаарлагчдын хувьд зохиомол 

бохирдлын туршилтыг хэрэв тухайн 

 

8.8.2.1 Static test 

One fuse-link shall be tested in a 

mechanical apparatus in which it is 

possible to apply the specified axial tensile 

force of 60 N. 

The force shall be applied gradually, with 

no precipitous action. 

The fuse-link shall be considered to be 

approved if no damage such as rupture, 

loosening, slipping of connections, or 

elongation of components, is observed 

after a minimum time of 30 min after full 

load is applied. 

 

 

8.8.2.2 Dynamic test 

One fuse-link shall be installed in a fuse, 

which is mounted according to the 

manufacturer's specification for normal 

service. 

 

The fuse shall be closed and opened 20 

times and according to the manufacturer's 

instructions for operation. 

 

After the operations, there shall be no 

damage such as rupture, elongation of 

components, loosening or slipping of 

connections as verified by visual 

inspection. 

8.9 Artificial pollution tests 

8.9.1 Ceramic insulators 

For ceramic insulators artificial pollution 

tests shall be performed if the insulator 

does not meet the creepage distances 

specified in Clause 4 of IEC 60815. Such 

tests are subject to agreement between 

the manufacturer and the user. 
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тусгаарлагч IEC 60815 стандартын 4-р 

Зүйлд заасан гадаргуугийн цахилалтын 

замын уртад нийцээгүй үед хийхийг 

шаардана. Ийм туршилт нь 

үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн хоорондын 

зөвшилцлийн асуудал байна. 

8.9.2 Вааран бус тусгаарлагч 

Вааран бус тулгуур тусгаарлагч 

ашиглах хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурийн хувьд эдгээр тусгаарлагчийг 

IEC 61952 стандартын дагуу туршсан 

байх хэрэгтэй. Эдгээр стандартад 

хамаарахгүй, зарим таслагчтай 

хайламтгай гал хамгаалагч зэрэг  

өлгөдөг тусгаарлагч ашиглах 

хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн 

хувьд туршилтын шаардлага нь 

үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн хоорондын 

зөвшилцлийн асуудал байдаг. 

9 Тусгай туршилт 

9.1 Ерөнхий зүйл 

Тусгайлан тодорхойлсон нөхцөлд 

хангалттай ажиллах болон хайламтгай 

гал хамгаалагчийн төрөл эсвэл 

өвөрмөц загвар нь тогтоосон 

тодорхойломжуудад нийцэх эсэхийг 

шалгахын тулд тусгай туршилтууд 

хийнэ. Эдгээр туршилтыг адил төрлийн 

бүх хайламтгай гал хамгаалагчийн 

тогтоосон тодорхойломжийг шалгах 

сорьц загваруудад хийдэг.  

Хэрэв хайламтгай гал хамгаалагчийн 

шинж чанарыг өөрчилж болох аргаар 

бүтцийг сольсон үед эдгээр туршилтыг 

зөвхөн давтах шаардлагатай. 

Туршилтыг эвтэйхэн болгох, мөн 

үйлдвэрлэгчтэй урьдчилан 

зөвшилцсөнөөр туршилтад зориулан 

тогтоосон утгууд, ялангуяа туршилтын 

нөхцөлийг илүү хүнд болгохын тулд 

 

8.9.2 Non-ceramic insulators 

For fuse-bases that use non-ceramic post 

insulators, these insulators shall be tested 

according to IEC 61952. For fuse-bases 

that use suspension insulators, these 

insulators shall be tested according to IEC 

61109. For fuse-bases that use insulators 

that are not covered by these standards, 

such as certain distribution fuse-cutouts, 

tests requirements are subject to 

agreement between the manufacturer and 

user. 

 

9 Special tests 

9.1 General 

Special tests are made to check whether a 

type or particular design of fuse 

corresponds to the characteristics 

specified and behaves satisfactorily under 

special specified conditions. They are 

made on samples to check the specified 

characteristics of all fuses of the same 

type. 

 

 

These tests shall be repeated only if the 

construction is changed in a way that 

might modify its behaviour. 

 

For convenience of testing, and with the 

previous consent of the manufacturer, the 

values prescribed for the tests, particularly 

the tolerances, can be changed so as to 

make the test conditions more severe. 

 

 

The following tests are to be made after 

agreement between manufacturer and 
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хүлцлийн утгуудыг нэлээд өөрчлөх 

боломжтой. 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн зарим 

төрөл эсвэл тусгай хэрэглээнд 

зориулан үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч 

хоорондоо зөвшилцсөний дараа дараах 

туршилтыг хийнэ. 

Энэхүү стандартад нийцсэнийг 

баталгаажуулах шаардлагатай 

өгөгдлийг бичсэн туршилтын тайланд 

бүх туршилтын үр дүнг тэмдэглэсэн 

байх хэрэгтэй. 

Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол 9.2-т 

тодорхойлсон туршилтын практикийн 

дагуу туршилтуудыг хийсэн байх 

шаардлагатай.  

9.2 Аянгын хэт хүчдэлийн 

импульсийг тэсвэрлэх туршилт 

9.2.1 Ерөнхий зүйл 

Энэ туршилт нь аянгын хэт хүчдэлийн 

импульсийн тусгай гүйдлийг хайламтгай 

тавьцын өвөрмөц загвар тэсвэрлэхийг 

шалгах зорилготой. 

Энэхүү туршилтыг хийх хайламтгай 

тавьцуудыг хайламтгай тавьцаар гүйх 

хэт хүчдэл хязгаарлагчийн цахилалтыг 

боломжтой болгох сүлжээний хийц 

бүхий газруудад ашиглах зорилготой 

бөгөөд эдгээр гүйдлээр үүсэх 

хайламтгай тавьцын үйл ажиллагааны 

тоог цөөрүүлэх нь тухайн туршилтын 

шаардлага юм. 

9.2.2 Туршилтын сорьц загвар 

Тухайн төрлийг төлөөлөх хайламтгай 

тавьц нь туршилтын сорьц загвар 

болно. Тодотгох хэрэгтэй тухайн 

төрлийн бүх хайламтгай тавьцыг 

үйлдвэрлэгч үзүүлэх боломжгүй бол 

туршилт хийх шаардлагатай хэвийн 

гүйдэл бүрийн хайламтгай тавьц нь 

user for certain types of fuses or for special 

applications. 

 

The results of all tests shall be recorded in 

test reports containing the data necessary 

to prove compliance with this standard. 

 

 

Unless otherwise specified, the tests shall 

be made according to the test practices 

specified in 9.2. 

 

9.2 Lightning surge impulse withstand 

test 

9.2.1 General 

This test is intended to check the 

withstand, of a particular design of fuse-

link, to a specific lightning surge impulse 

current. 

Fuse-links subjected to this test are 

intended to be used in areas where the 

architecture of the network allows surge 

arrester discharges to pass through a 

fuse-link, and it is desired to minimize the 

number of fuse-link operations caused by 

these currents. 

 

 

9.2.2 Test sample 

The test sample is a fuse-link, 

representative of its type. A fuse-link of 

each rated current shall be tested unless 

the manufacturer can show that all the 

fuse-links, of the type intended to be 

qualified, have a higher pre-arcing I2t than 

the current rating tested. 

 

 

 

9.2.3 Arrangement of the equipment 
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туршилт хийх гүйдлийн зэрэглэлээс 

илүү өндөр нумын өмнөх I2t 

хамааралтай байна.  

9.2.3 Тоног төхөөрөмжийн угсралт 

Туршилтыг нэг туйлтай хайламтгай гал 

хамгаалагчид, 8.5-д заасан 

температурын өсөлтийн туршилтад 

зориулсантай адил угсралттай тоног 

төхөөрөмжтэй хийвэл зохино. 

9.2.4 Туршилтын горим 

Туршилтын гурван сорьц загварыг IEC 

60060-1 стандартад заасан 15кА оргил 

утгатай, 8/20 төрлийн гүйдлийн 

стандарт нэг импульсээр туршилт 

хийсэн байх шаардлагатай. 

9.2.5  Хүлээн зөвшөөрөх шалгуур 

9.2.4-т тодорхойлсон туршилтын дараа 

хэрэв дараах шалгуурт нийцэж байвал 

хайламтгай тавьцыг аянгын хэт 

хүчдэлийн импульсэд тэсвэртэй гэж 

тодотгоно. Үүнд:  

a) 7.6.2.1-ийн статик хүчинд нийцсэн 

хайламтгай тавьцын механик хүч; 

b) хайламтгай тавьцын цахилгааны 

эсэргүүцэл нь шинэ хайламтгай 

тавьцад зориулан үйлдвэрлэгчээс 

тогтоосон утгуудын хооронд байна; 

c) хайламтгай тавьцын нумын өмнөх 

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломж 8.7.2.6 

болон 8.7.2.7-д заасан шаардлагуудад 

гэхдээ 1 секунд хугацааны хувьд нийцэх 

хэрэгтэй. 

10 Хүлээн зөвшөөрөх туршилт 

Хэрэв үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч 

хоорондоо хүлээн зөвшөөрөх туршилт 

хийхээр тохиролцсон бол эдгээр 

туршилтыг загварын төрлийн 

туршилтуудаас сонговол зохино. 

Түүнчлэн дараагийн туршилт эсвэл 

The tests shall be made on a single-pole 

fuse and with the same arrangement of the 

equipment as for the temperature-rise 

tests in 8.5. 

 

9.2.4 Test procedure 

Three test samples shall be subjected to a 

single standard current impulse, 8/20 type, 

according IEC 60060-1 with a peak value 

of 15 kA. 

 

9.2.5 Acceptance criteria 

Following the tests specified in 9.2.4, a 

fuse-link is qualified as lightning surge 

impulse resistant if the following criteria 

are met: 

 

a) the mechanical strength of the fuse-link 

is according to 7.6.2.1, static strength; 

b) the electrical resistance of the fuse-link 

is within the values specified by the 

manufacturer for a new fuse-link; 

 

c) pre-arcing time-current characteristics 

of the fuse-link shall meet the 

requirements of 8.7.2.6 and 8.7.2.7 but for 

a time of 1 s. 

 

10 Acceptance tests 

If acceptance tests are agreed between 

user and manufacturer, they should be 

selected from the type tests. In addition, 

further tests or verifications may be 

requested, for example: 

 

 

 

 

a) dimensional verification; 
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баталгаажуулалтыг шаардаж болно. 

Жишээ нь: 

a) хэмжээсийн баталгаажуулалт; 

b) хайламтгай тавьцын эсэргүүйцлийн 

хэмжил байж болно. 

11 Таних тэмдэг болон мэдээлэл 

11.1 Тодорхойлох таних тэмдэг 

Хайламтгай гал хамгаалагчийг зөвхөн 

барилга байгууламж дотор хэрэглэхээр 

загварчилсан бол тохиромжтой таних 

тэмдгийн аргаар заасан байх хэрэгтэй.  

Хайламтгай тавьц, хайламтгай тавьц 

тогтоогч болон хайламтгай гал 

хамгаалагчийн суурийг тодорхойлох 

наад захын таних тэмдгийг доор заасан 

болно. 

Тодорхойлох таних тэмдэг нь уншихад 

хялбар бөгөөд ашиглалтын нөхцөлд 

зориулсан урт хугацааны эдэлгээтэй 

байвал зохино. Эргэлзээтэй 

тохиолдолд IEC 60898-1 стандартын 

9.3-т заасан туршилтыг хийж болно. 

Зэрэглэлийг илтгэх тоог бүх тохиолдолд 

зэрэглэлийг илэрхийлэх нэгжийн таних 

тэмдгээр бичих шаардлагатай. Үүнд: 

a) Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурийн дээр:  

- үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл 

худалдааны тэмдэг; 

- үйлдвэрлэгчийн төрлийг заах 

тэмдэглэгээ (хэрэв байдаг бол); 

- тусгаарлагын хэвийн түвшин (6.6-г 

үзнэ үү); 

- хэвийн хүчдэл (Ur) (6.2-ыг үзнэ үү); 

- хэвийн гүйдэл (Ir) (6.3.3-ыг үзнэ үү); 

b) Хайламтгай тавьц тогтоогчийн дээр: 

- үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл 

худалдааны тэмдэг; 

- хэвийн хүчдэл (Ur) (6.2-ыг үзнэ үү); 

- хэвийн гүйдэл (Ir) (6.3.4-ийг үзнэ үү); 

b) measurement of resistance of fuse-

links. 

11 Markings and information  

11.1 Identifying markings 

If the fuse is designed for indoor service 

only, this shall be indicated by means of an 

appropriate marking. 

 

The minimum identifying markings on 

fuse-links, fuse-carriers and fuse-bases 

are given below. 

 

 

The identifying markings shall be legible 

and durable for the service conditions. In 

case of doubt, a test according to 9.3 of 

IEC 60898-1 may be used. 

 

 

The figures representing ratings shall in all 

cases be followed by the symbol of the unit 

in which they are expressed. 

a) On the fuse-base: 

 

- manufacturer's name or trademark; 

 

- manufacturer's type designation (if any); 

 

- rated insulation level (see 6.6); 

 

- rated voltage (Ur) (see 6.2); 

- rated current (Ir) (see 6.3.3). 

b) On the fuse-carrier: 

- manufacturer's name or trademark; 

 

- rated voltage (Ur) (see 6.2); 

- rated current (Ir) (see 6.3.4); 

- rated breaking capacity (see 6.5) and 

TRV class (see 5.1); 
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- хэвийн таслах хүчин чадал (6.5-ыг үзнэ 

үү) болон ШСХ-ийн анги (5.1-ийг үзнэ 

үү); 

- хэвийн давтамж (6.4-ийг үзнэ үү). 

c) Хайламтгай тавьцын дээр: 

- үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл 

худалдааны тэмдэг; 

- үйлдвэрлэгчийн төрлийг заах 

тэмдэглэгээ (хэрэв байдаг бол); 

- хэвийн гүйдэл (Ir) болон хурдны 

тэмдэглэгээ (хэрэв байдаг бол) (5.2-ыг 

үзнэ үү); 

- хэвийн хүчдэл (Ur) (6.2-ыг үзнэ үү) 

байна. 

11.2 Үйлдвэрлэгчээс өгөх мэдээлэл 

 

Үйлдвэрлэгч дараах  мэдээллийг  

худалдан авагчид өгөх хэрэгтэй. Үүнд:  

a) хайламтгай тавьцад зориулсан 

хугацаа-гүйдлийн тодорхойломж; 

b) хэрэв хэрэглэх боломжтой бол 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

угсралтын өнцөг орно.  

12 Хэрэглэх зааварчилгаа 

12.1 Зорилго 

 Энэ зүйлийн зорилго нь хэрэглээ, үйл 

ажиллагаа болон засвар үйлчилгээнд 

хийн даралтат ба адил төстэй 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хангалттай үзүүлэлтийг гарган авахад 

тусламж үзүүлэхэд оршино.  

12.2 Ерөнхий зүйл 

Цахилгаан хэлхээн дэх хайламтгай гал 

хамгаалагч нь энэ хэлхээ, хэлхээнд 

холбогдсон тоног төхөөрөмжийг 

зэрэглэлийнхээ хязгаарт байх гүйдлийн 

ихсэлтээс байнга хамгаалах 

хамгаалалт болдог. Хайламтгай гал 

хамгаалагч хэр сайн ажиллах нь зөвхөн 

үйлдвэрлэгчийн нарийвчлал төдийгүй 

- rated frequency (see 6.4). 

c) On the fuse-links: 

- manufacturer's name or trademark; 

 

- manufacturer's type designation (if any); 

 

- rated current (Ir) and speed designation 

(if any) (see 5.2); 

 

- rated voltage (Ur) (see 6.2) 

 

11.2 Information to be given by the 

manufacturer 

The manufacturer shall make available to 

the purchaser the following information: 

 

a) the time-current characteristics for fuse-

links; 

b) mounting angle of the fuse, if 

applicable. 

 

12 Application guide 

12.1 Object 

The object of this clause is to present 

suggestions on the application, operation 

and maintenance as an aid in obtaining 

satisfactory performance with expulsion 

and similar fuses. 

 

12.2 General 

A fuse in an electric circuit stands guard at 

all times to protect the circuit, and the 

equipment connected to it, from 

overcurrent damage within the limits of its 

rating. How well this fuse will perform 

depends not only upon the accuracy with 

which it was manufactured, but also the 

correctness of the application and the 

attention it receives after it is installed. If 

not properly applied and maintained, 
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зөв хэрэглээ, мөн хайламтгай гал 

хамгаалагчийг суурилуулсны дараа 

тавих анхаарлаас шалтгаалдаг. Хэрэв 

зохистой хэрэглээгүй, засвар үйлчилгээ 

хийгээгүй бол өндөр үнэтэй тоног 

төхөөрөмжид нэлээд гэмтэл үүсэж 

болно. Жишээ нь, салж тогтдог 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хайламтгай тавьц тогтоогч удаан 

хугацаанд нээлттэй байрлалд үлдвэл 

дотор талын эд ангиудад ус 

хуримтлагдан бохирдож магадгүй. Энэ 

нь хайламтгай гал хамгаалагчийн үйл 

ажиллагааны шинж чанарыг муутгах үр 

дагавартай байж болно. Энэ 

шалтгаанаар саатал гаргах эсвэл 

ачаалал таслахад хүргэх (IEC 60265-1 

[3] стандартын нэмэлт шаардлагуудад 

нийцэхгүй хайламтгай гал 

хамгаалагчдын хувьд) үйл 

ажиллагааны эрсдэлээс үүсэж болох 

ажлын горимуудаас, мөн энэ 

стандартад хамруулаагүй горимуудаас 

зайлсхийх хэрэгтэй. 

Хүчдэлтэй тоног төхөөрөмж эсвэл 

дамжуулагчдын ойролцоох хайламтгай 

гал хамгаалагчдыг тохируулах эсвэл 

засвар үйлчилгээ хийх үед аюулгүй 

ажиллагааны зааварласан журмуудыг 

байнга баримтлах шаардлагатай 

гэдгийг хэтэрхий чанд мөрдөх стресс 

үүсгэхгүй байвал зохино.  

Бүх хэрэглээний зорилгын хувьд 

өгөгдсөн хайламтгай гал хамгаалагчийн 

хүчин чадлыг (гүйдэл, хүчдэл, таслах 

хүчин чадал зэрэг) ашиглалтын үед 

хэтрүүлэх ёсгүй хамгийн их утга гэж авч 

үзэх хэрэгтэй; Түүнчлэн 8.1-ийг үзнэ үү. 

12.3 Хэрэглээ 

12.3.1 Суурилуулалт 

considerable damage may occur to costly 

equipment. As an example, drop-out fuse-

carriers that remain in the open position for 

prolonged periods of time, may 

accumulate water and pollution in their 

internal parts, which may result in the 

degradation of their operational properties. 

In this respect, operational procedures 

that may lead to fault making or load 

switching (for fuses not complying with the 

additional requirements of IEC 60265-1 

[3]) shall be avoided due to the operational 

risks, and are not covered by this 

standard. 

 

 

 

 

 

 

 

It cannot be stressed too strongly that 

prescribed safety rules should be adhered 

to at all times when handling or 

maintaining fuses near energized 

equipment or conductors. 

 

 

 

For all application purposes, the ratings of 

a given fuse (current, voltage, breaking-

capacity, etc.) are to be considered the 

maximum values, which shall not be 

exceeded in service; see also 8.1. 

 

12.3 Application 

12.3.1 Mounting 

Fuses shall be mounted in the position 

specified by the manufacturer. For multiple 

arrangements of fuses, when the distance 
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Хайламтгай гал хамгаалагчдыг 

үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон 

байрлалд угсрах шаардлагатай. Туйл 

хоорондын зайг хийцэд тогтоогоогүй 

үед хайламтгай гал хамгаалагчдын 

олон угсралтад зориулж туйлуудыг 

үйлдвэрлэгчээс тогтоосон агаарын 

(клиренс) зайнаас багагүй зайтай 

угсарсан байвал зохино.  

Зарим төрөлд гарцаагүй байдаг үйл 

ажиллагааны үеийн шуугиан болон 

халуун хий ялгаруулалтын өндөр 

түвшний улмаас хийн даралтат төрлийн 

хайламтгай гал хамгаалагчдын 

байгууламжийн талбайг сонгоход 

анхааруулсан урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг авахыг шаардана.  

12.3.2 Хайламтгай тавьцын хэвийн 

гүйдлийг сонгох 

Хайламтгай тавьцын хэвийн гүйдлийг 

дараах параметрт хамааруулан сонгох 

хэрэгтэй. Үүнд: 

a) тасралтгүй хэлбэлзлийг багтаасан, 

хэлхээний ердийн болон хүлээн 

зөвшөөрөх боломжтой хэт ачааллын 

гүйдэл; 

b) трансформатор, хөдөлгүүр эсвэл 

конденсатор зэрэг тоног төхөөрөмжийн 

сэлгэн залгалтад хамаарах хэлхээний 

шилжилтийн үзэгдэл; 

c) хэрэв байгаа бол хамгаалалтын 

бусад төхөөрөмжтэй нийцэх нийцэл; 

d) хайламтгай гал хамгаалагчийн хаалт 

эсвэл хайламтгай тавьцын температурт 

нөлөөлж болох хөргөх нөхцөлийн бусад 

өөрчлөлт орно. 

Хайламтгай тавьцын хэвийн гүйдэл нь 

энгийн ашиглалтын гүйдлээс ихэнхдээ 

өндөр байдаг. Энэ гүйдлийг сонгох 

between poles is not fixed by the 

construction, the poles shall be mounted 

with clearances not less than those 

specified by the manufacturer. 

 

 

Precautions shall be taken concerning the 

selection of the site of installation of 

expulsion type fuses, due to the high level 

of noise and emission of hot gases during 

operation which are inherent in some 

types. 

 

 

12.3.2 Selection of the rated current of 

the fuse-link 

The rated current of the fuse-link should 

be selected with due regard to the 

following parameters: 

a) normal and permissible overload 

currents of the circuit, including sustained 

harmonics; 

 

b) transient phenomena in the circuit 

related to switching such equipment as 

transformers, motors, or capacitors; 

 

c) coordination with other protective 

devices, if any; 

d) enclosure of the fuse or other variation 

in the cooling conditions, which may affect 

the temperature of the fuse-link. 

 

The rated current of a fuse-link is usually 

higher than the normal service current. 

Recommendations for selection are 

usually provided by the manufacturer. 
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зөвлөмжийг үйлдвэрлэгчээс ихэвчлэн 

өгсөн байна.  

Хэрэв хайламтгай тавьцын хэвийн 

гүйдэл хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурь эсвэл хайламтгай тавьц 

тогтоогчийн хэвийн гүйдлээс бага 

байвал энэ хайламтгай гал 

хамгаалагчийн үр ашигтай гүйдэл нь 

хайламтгай тавьцын гүйдэл болно.  

Чөлөөтэй агаартай орчинд туршсан 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

температурын өсөлтийн хамаарлаар 

хэвийн гүйдлийг тодорхойлно. 

Хайламтгай гал хамгаалагчдыг хаалт 

дотор ашиглах үед энэ стандартад 

тодорхойлсон хамгийн их 

температурын шаардлагуудыг 

мөрдөхийн тулд хэвийн гүйдлийг 

багасгах хэрэгтэй. Үр дүнд нь 

хайламтгай гал хамгаалагч хаалтын 

төрлөөс шалтгаалсан гүйдлийн олон 

өөр зэрэглэлтэй болно. Хайламтгай гал 

хамгаалагчийг ийм хаалт дотор 

суурилуулснаар ялгааг нь таамаглан 

тогтооход ерөнхийдөө хэрэглэдэг 

нумын өмнөх богино хугацаанд 

зориулсан хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломж их өөрчлөгдөхгүй.   

Үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн хугацаанаас 

илүү урт хугацаанд хэвийн гүйдлээс нь 

хэтэрсэн гүйдлээр ачаалсан 

хайламтгай гал хамгаалагч хугацаа-

гүйдлийн тодорхойломжид нь нөлөөлж 

болохоор элэгдэлд өртөж магадгүй. 

Хэрэглэх боломжтой үед илүү 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

трансформаторын хамгаалалтын IEC 

60787 ба конденсаторын хамгаалалтын 

IEC 60549 стандартаас үзэх боломжтой.  

If the rated current of the fuse-link is less 

than that of the fuse-base or fuse-carrier, 

the effective current rating of the fuse is 

that of the fuse-link. 

 

 

 

The rated current is defined with reference 

to the temperature rise of a fuse tested in 

free air. 

 

When fuses are used in an enclosure, the 

rated current may have to be reduced, in 

order that the maximum temperature 

requirements specified in this standard 

may still be met, and consequently, the 

fuse may have many different current 

ratings depending upon the type of 

enclosure. For the short pre-arcing times, 

generally used in predicting discrimination, 

the time-current characteristic is not 

significantly changed by mounting the fuse 

in such an enclosure. 

 

 

 

Fuses, which are loaded with a current 

exceeding the rated current for a time 

longer than that recommended by the 

manufacturer, may be subject to 

deterioration, which may influence the 

time-current characteristics. 

More details may be found in IEC 60787 

for transformer protection, and in IEC 

60549 for capacitor protection, where 

applicable. 

 

12.3.3 Selection of the rated voltage of 

the fuse-base 
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12.3.3 Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

суурийн хэвийн хүчдэлийг сонгох 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн 

хэвийн хүчдэл нь олон фазтай эсвэл нэг 

фазтай системийн ашиглалтын фаз 

хоорондын хамгийн өндөр хүчдэлээс 

багагүй байх шаардлагатай.  
1-Р ТАЙЛБАР: Диэлектрик тэсвэрлэх чанарын 

туршилтыг амжилттай хийж дуусгах нь 

тусгаарлах зайг бий болгож байгаа хайламтгай 

гал хамгаалагч салгаатай үед тусгаарлах 

зайгаар дамжуулахын оронд газар руу үргэлж 

цахилна гэдгийг баталгаажуулахгүй.  

2-Р ТАЙЛБАР: 4 болон 5-р хүснэгтэд заасан 

тусгаарлах түвшнээс илүү өндөр тусгаарлах 

түвшнийг сонгохыг хэвийн хүчдэл бүрт 

зөвшөөрөх боломжтой. 

12.3.4 Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

ангийг сонгох 

• А анги 

Эдгээр хайламтгай гал хамгаалагчийг 

ерөнхийдөө чадлын коэффициентийг 

засах эсвэл хүчдэлийг хянахад 

зориулж, ил шугамын төрөл эсвэл 

кабелийн төрлийн түгээлтийн системд, 

мөн гол дэд станцаас алслагдмал 

байрлуулсан хүчин чадал багатай 

трансформатор болон хүчин чадал 

багатай конденсаторын батарейг 

хамгаалахад хэрэглэдэг. Түүнчлэн 

эдгээр хайламтгай гал хамгаалагчийг 

дээрх системүүдэд хэсэгчлэн хуваасан 

цэгүүдийн хамгаалалтын төхөөрөмжтэй 

адил ашиглах боломжтой. ШСХ-ийн 

нөхцөлийг В ангийн хайламтгай гал 

хамгаалагчдын uc хүчдэлийн утгаас 

доош утгатай, t3 хугацаанаас илүү урт 

хугацааны утга бүхий ШСХ-ийн 

туршилтын параметрүүдээр 

тайлбарлана.  

• В анги 

The rated voltage of the fuse-base should 

not be less than the highest phase-to-

phase service voltage of the multiphase or 

single-phase system. 

 

NOTE 1 Successful completion of the dielectric 

withstand tests does not ensure that fuses 

providing an isolating distance, when open, will 

always flash over to earth instead of across the 

isolating distance. 

 

NOTE 2 Selection of a higher insulation level than 

given in Tables 4 and 5 is permissible for each 

rated voltage. 

 

12.3.4 Selection of class of fuses 

 

• Class A 

These fuses are generally applicable for 

the protection of small transformers and 

small capacitor banks for power-factor 

correction or voltage control, located on 

power distribution systems of open-line 

type or cable type, and remotely placed 

from major substations. They are also 

applicable as protective devices at 

sectionalizing points on such systems. 

TRV conditions are described by TRV test 

parameters, having lower values of uc and 

longer values of t3 than those for class B 

fuses. 

 

 

 

 

 

 

 

• Class B 

These fuses are generally applicable to 

protect similar equipment such as class A 

fuses but in closer proximity to a major 



MNS IEC 60282-2:2020 
 

70 
 

Эдгээр хайламтгай гал хамгаалагчийг 

ерөнхийдөө А ангийн хайламтгай гал 

хамгаалагчийнхтай төстэй тоног 

төхөөрөмжийг хамгаалахад хэрэглэх 

боломжтой хэдий ч тэжээлийн гол дэд 

станц болон ийм дэд станцын гаргалга 

шугамын хэлхээнд илүү ойрхон 

байрлуулна. ШСХ-ийн нөхцөл нь А 

ангийн хайламтгай гал хамгаалагчдад 

хэрэглэх  нөхцөлөөс илүү хүнд байдаг. 

Тиймээс ШСХ-ийн туршилтын 

тодорхойлсон параметрүүд нь илүү 

хэцүү байна.  

12.3.5 Хэвийн тусгаарлагын 

түвшнийг сонгох 

Хэвийн аянгын импульсийг тэсвэрлэх 

хүчдэлийн утгуудад зориулсан хоёр 

жагсаалтыг 4-р хүснэгтэд заасан.  

1 ба 2-р жагсаалт дундаас сонголт 

хийхдээ аянгын болон таслах, залгах 

хэт хүчдэлд ил байлгах зэрэг, 

системийн саармаг цэгийн 

газардуулгын төрөл болон хэт 

хүчдэлийг хязгаарлах төхөөрөмжийн 

(IEC 60071-1 стандартыг үзнэ үү)  

төрлийг авч үзэх хэрэгтэй. 

1-р жагсаалтад орсон тоног 

төхөөрөмжийг дараах байгууламжид 

нийцүүлэн загварчилсан. Үүнд: 

1) ЦДАШ-д холбогдоогүй систем болон 

аж үйлдвэрийн байгууламжид: 

a) системийн саармаг цэгийг гүн 

газардуулсан эсвэл цахилгаан 

нум унтраах ороомогтой 

харьцуулахад арай бага бүрэн 

эсэргүүцлээр дамжуулан 

газардуулсан үед хэт хүчдэлийн 

импульсээс хамгаалах 

шилжүүлэгч зэрэг төхөөрөмжийг 

ерөнхийдөө шаардахгүй; 

supplying substation and feeder circuits 

leaving such substations. TRV conditions 

are more severe than those for class A 

fuse applications, and therefore have 

more severe TRV test parameters 

specified. 

 

 

 

 

12.3.5 Selection of the rated insulation 

level 

Table 4 specifies two lists for the values of 

the rated lightning impulse withstand 

voltage. 

The choice between lists 1 and 2 should 

be made by considering the degree of 

exposure to lightning and switching 

overvoltages, the type of system neutral 

earthing, and the type of overvoltage 

limiting device (see IEC 60071-1). 

 

 

Equipment designed to list 1 is suitable for 

installations such as the following: 

 

1) In systems and industrial installations 

not connected to overhead lines: 

a) where the system neutral is 

earthed, either solidly, or through 

an impedance which is low 

compared with that for an arc-

suppression coil. Surge protective 

devices, such as diverters, are 

generally not required; 

 

 

b) where the system neutral is earthed 

through an arc-suppression coil, 

and adequate overvoltage 
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b) системийн саармаг цэгийг 

цахилгаан нум унтраах 

ороомгоор дамжуулан 

газардуулсан, хэт хүчдэлийн 

хангалттай хамгаалалтаар 

хангасан жишээ нь, том газар 

нутгийг хамарсан кабелийн 

сүлжээ шиг тусгай системд 

кабелийн багтаамжийн 

эсэргүүцлийг цэнэггүй болгох 

чадвартай хэт хүчдэлийн 

импульсийн шилжүүлэгч 

шаардагдаж болно. 

2) Фаз тутамд хамгийн багадаа 0.05 

микра Ф цахилгаан багтаамжийн кабель 

эсвэл нэмэлт конденсатораар 

трансформаторын нам хүчдэлийн 

гаргалга болон газрын хооронд 

холбосон трансформатораар 

дамжуулан ЦДАШ-д холбосон систем 

болон аж үйлдвэрийн байгууламжид 

хайламтгай гал хамгаалагчийн 

трансформаторын талд болон 

трансформаторын гаргалгуудад аль 

болох ойрхон байх тохиолдлуудыг 

хамаарна. Үүнд: 

a) системийн саармаг цэгийг гүн 

газардуулсан эсвэл цахилгаан нум 

унтраах ороомогтой харьцуулахад арай 

бага бүрэн эсэргүүцлээр дамжуулан 

газардуулсан үед хэт хүчдэлийн 

импульсээс хамгаалах шилжүүлэгчийн 

арга ерөнхийдөө тустай байж магадгүй; 

b) системийн саармаг цэгийг 

цахилгаан нум унтраах ороомгоор 

дамжуулан газардуулсан үед, хэт 

хүчдэлийн хангалттай хамгаалалт 

болох хэт хүчдэлийн импульсийн 

шилжүүлэгчээр хангасан үед болно. 

protection is provided in special 

systems, for example an extensive 

cable network, where surge 

diverters capable of discharging the 

cable capacitance may be required. 

 

 

 

 

 

2) In systems and industrial installations 

connected to overhead lines through 

transformers where cables or additional 

capacitors of at least 0,05 μF per phase 

are connected between the transformer 

lower voltage terminals and earth, on the 

transformer side of the fuses and as close 

as possible to the transformer terminals. 

This covers the cases: 

 

 

 

 

a) where the system neutral is earthed 

either solidly or through an 

impedance which is low compared 

with that of an arc-suppression coil. 

Overvoltage protection by means of 

surge diverters may be desirable; 

 

b) where the system neutral is earthed 

through an arc suppression coil, 

and where adequate overvoltage 

protection by surge diverters is 

provided. 

 

 

3) In systems and industrial installations 

connected directly to overhead lines: 
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3) ЦДАШ-д шууд холбосон систем 

болон аж үйлдвэрийн байгууламжид: 

a) системийн саармаг цэгийг гүн 

газардуулсан эсвэл цахилгаан нум 

унтраах ороомогтой харьцуулахад бага 

бүрэн эсэргүүцлээр дамжуулан 

газардуулсан, мөн хэт хүчдэлийн 

далайц ба давтамжийн магадлалаас 

шалтгаалан очит завсар эсвэл хэт 

хүчдэлийн импульсийн шилжүүлэгчээр 

хэт хүчдэлээс хангалттай хамгаалсан 

үе; 

b) системийн саармаг цэгийг цахилгаан 

нум унтраах ороомгоор дамжуулан 

газардуулсан болон хэт хүчдэлийн 

импульсийн шилжүүлэгчээр хэт 

хүчдэлээс хангалттай хамгаалсан үеийг 

хамаарна. 

Бусад бүх тохиолдолд эсвэл аюулгүй 

ажиллагааны маш өндөр зэрэг 

шаардлагатай үед 2-р жагсаалтад 

орсон тоног төхөөрөмжийг ашиглах 

хэрэгтэй. 

12.3.6 Хаяж, устгах 

Хэрэглэх боломжтой бол хайламтгай 

гал хамгаалагчдыг хаяж, устгах талаар 

хүрээлэн буй орчинд анхаарал 

хандуулсан  мэдээллээр үйлдвэрлэгч 

хангах шаардлагатай.  

Хаягдалд хамаарах орон нутгийн бүх 

зохицуулалтыг авч үзэх, нийцүүлэх нь 

хэрэглэгчийн хариуцлага юм. 

12.4 Үйл ажиллагаа 

Хайлаагүй хайламтгай тавьцаар 

гүйдлийн ихсэлт дамжаагүй гэдгийг 

тодорхой мэдээгүй бол гурван фазын 

хэлхээний нэг эсвэл хоёр фазад 

хайламтгай гал хамгаалагч ажиллаж 

байгаа үед гурван хайламтгай тавьцыг 

солихыг зөвлөдөг.  

a) where the system neutral is earthed 

solidly or through an impedance 

which is low compared with that of 

an arc-suppression coil, and where 

adequate overvoltage protection by 

spark gaps or surge diverters is 

provided, depending on the 

probability of overvoltage amplitude 

and frequency. 

 

b) where the system neutral is 

earthed through an arc-

suppression coil and where 

adequate overvoltage protection by 

surge diverters is provided. 

 

In all other cases, or where a very high 

degree of security is required, equipment 

designed to list 2 should be used. 

 

 

12.3.6 Disposal 

When applicable, the manufacturer shall 

provide information concerning the 

disposal of fuses with due regard to 

environmental considerations. 

 

It is the responsibility of the user to 

consider and comply with all local relevant 

regulations concerning disposal. 

12.4 Operation 

It is advisable to replace all three fuse-

links, when the fuse on one or two phases 

of a three-phase circuit has operated, 

unless it is definitely known that no 

overcurrent has passed through the 

unmelted fuse-links. 

12.5 Information about special 

requirements not covered by this 

standard 
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12.5 Энэ стандартад хамруулаагүй 

тусгай шаардлагын тухай мэдээлэл 

 

Зарим улсын үндэсний стандартад 

хайламтгай гал хамгаалагчийг хэрэглэх 

тусгай нөхцөлд хамрах ангиллуудыг 

оруулсан нэмэлт шаардлагыг 

багтаадаг. Зарим шаардлагад дараах 

зүйл байдаг болохыг зөвхөн 

мэдээллийн зорилгоор оруулав. Үүнд: 

- оч үүсгэх туршилт (AS 1033-1 [10]); 

- хайламтгай тавьцын механик 

тогтвортой байдал; 

- хайламтгай тавьцын эсэргүүцлийн 

хэмжил; 

- механик үйл ажиллагааны дараа салж 

тогтдог хайламтгай гал хамгаалагчийг 

залгах ба салгах механик хүчийг 

баталгаажуулах;  

- дулааны урьдчилсан нөхцөлийн дараа 

нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн 

тодорхойломжийг баталгаажуулах нь 

тус тус орно.  

 

Some national standards include 

additional requirements, including 

classifications related to special conditions 

of fuse applications. For informative 

purposes only, some of these include: 

 

 

- spark production tests (AS 1033-1 [10]); 

- mechanical robustness of fuse-links; 

 

- measurement of the resistance of fuse-

links; 

- verification of mechanical forces to open 

and to close drop-out fuses after 

mechanical operations; 

 

- verification of pre-arcing time-current 

characteristics after thermal 

preconditioning. 

 

 

Table 1 - Altitude correction factors for insulation levels 

 

Altitude 
m 

Correction factors for rated insulation levels 

1 000 1,00 

1 500 1,06 

2 000 1,13 

2 500 1,20 

3 000 1,28 

 
NOTE Linear interpolation can be applied for intermediate altitudes. 
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1-р хүснэгт – Тусгаарлагын түвшинд зориулан далайн түвшнээс дээш 

өндөрлөгт тохируулах коэффициент 

Далайн түвшнээс 
дээш өндөрлөг 

м 

 
Тусгаарлагын хэвийн түвшнүүдэд зориулан тохируулах коэффициент 

1 000 1.00 

1 500 1.06 

2 000 1.13 

2 500 1.20 

3 000 1.28 

 
ТАЙЛБАР: Шугаман интерполяцийг далайн түвшнээс дээш дундаж өндөрт хэрэглэх боломжтой. 

 

Table 2 - Altitude correction factors for temperature rise 

 

Maximum altitude 
m 
(1) 

Correction factors for rated current 
 

(2) 

Correction factor for temperature 
rise 
(3) 

1 000 1,00 1,00 

1 500 0,99 0,98 

3 000 0,96 0,92 

 
NOTE Linear interpolation can be applied for intermediate altitudes. 

 

2-р хүснэгт – Температурын өсөлтөд зориулан далайн түвшнээс дээш 

өндөрлөгт тохируулах коэффициент 

Далайн түвшнээс 
дээш хамгийн их 

өндөрлөг 
м  
(1) 

 
Хэвийн гүйдэлд зориулан 
тохируулах коэффициент 

(2) 

 
Температурын өсөлтөд 
зориулан тохируулах 

коэффициент 
(3) 

1 000 1,00 1,00 

1 500 0,99 0,98 

3 000 0,96 0,92 

 
ТАЙЛБАР: Шугаман интерполяцийг далайн түвшнээс дээш дундаж өндөрт хэрэглэх боломжтой. 

 
3-р хүснэгт – Хэвийн хүчдэл 

 
I цуврал 

кВ 
II цуврал 

кВ 

- 2,8 

3,6 - 

- 5,1  
(тайлбарыг үзнэ үү) 

- 5,2 

- 5,5 

7,2 - 

- 7,8 

 
Table 3 – Rated voltage 

 
Series I 

kV 
Series II 

kV 

- 2,8 

3,6 - 

- 5,1 (see note) 

- 5,2 

- 5,5 

7,2 - 

- 7,8 

- 8,3 
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- 8,3 

12,0 - 

- 15,0 

- 15,5 

17,5 - 

24,0 - 

- 25,8 

- 27,0 

36,0 - 

- 38,0 

40,5 - 

- 48,3 

52,0 - 

72,5 72,5 

100 - 

- 121 

123 - 

145 145 

- 169 

170 - 

ТАЙЛБАР: Зохимжгүй хүчдэлүүдийг заасан. 
 

12,0 - 

- 15,0 

- 15,5 

17,5 - 

24,0 - 

- 25,8 

- 27,0 

36,0 - 

- 38,0 

40,5 - 

- 48,3 

52,0 - 

72,5 72,5 

100 - 

- 121 

123 - 

145 145 

- 169 

170 - 

NOTE Indicated non-preferred voltages. 
 

 

Table 4 – Rated insulation levels (Series I) 

 
 

Rated Voltage 
Ur 

 

kV (r.m.s. 
value) 

 

 
List 1 

 
(reduced 

insulation) 

 
Rated short-duration power-
frequency withstand voltage 

Ud 

kV (r.m.s. value) 
 

 
Rated lightening impulse 

withstand voltage 
Up 

 

kV (r.m.s. value) 
 

 
List 2 

 
(full insulation) 

 
Common 

value 

Across the 
isolating 
distance  

 
Common 

value 

Across the 
isolating 
distance 

1 2 3 4 5 6 

 
3,6 

 

List 1  
10 

 
12 

20 23 

List 2 40 46 

 
7,2 

 

List 1  
20 

 
23 

40 46 

List 2 60 70 

 
12 
 

List 1  
28 

 
32 

60 70 

List 2 75 85 

 
17,5 

 

List 1  
38 

 
45 

75 85 

List 2 95 110 

 
24 
 

List 1  
50 

 
60 

95 110 

List 2 125 145 

 
36 
 

List 1  
70 

 
80 

145 165 

List 2 170 195 
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40,5 

 

List 1  
80 

 
95 

180 200 

List 2 190 220 

 
52 
 

List 1  
95 

 
110 

 
250 

 
290 

List 2 

 
72,5 

 

List 1  
140 

 
160 

 
325 

 
375 

List 2 

 
100 

 

List 1 150 175 380 440 

List 2 185 210 450 520 

 
123 

 

List 1 185 210 450 520 

List 2 230 265 550 630 

 
145 

 

List 1 230 265 550 630 

List 2 275 315 650 750 

 
170 

 

List 1 275 315 650 750 

List 2 325 375 750 860 

 

4-р хүснэгт – Тусгаарлагын хэвийн түвшин (I цуврал) 

 
 

Хэвийн 
хүчдэл 

 Ur 

 

кВ (дундаж 
квадрат утга) 

 

 
1-р жагсаалт 

 
(багасгасан 
тусгаарлага) 

 
Хэвийн богино хугацааны 

чадал-давтамжийн тэсвэрлэх 
хүчдэл 

Ud 

кВ (дундаж квадрат утга) 
 

 
Хэвийн аянгын импульсийг 

тэсвэрлэх хүчдэл 
Up 

 

кВ (дундаж квадрат утга) 
 

 
2-р жагсаалт 

 
(бүрэн 

тусгаарлага) 

 
Нийтлэг утга 

Тусгаарлах 
зайгаар гарах 

үед 

 
Нийтлэг утга 

Тусгаарлах 
зайгаар гарах 

үед 

1 2 3 4 5 6 

 
3,6 

 

1-р жагсаалт  
10 

 
12 

20 23 

2-р жагсаалт 40 46 

 
7,2 

 

1-р жагсаалт  
20 

 
23 

40 46 

2-р жагсаалт 60 70 

 
12 
 

1-р жагсаалт  
28 

 
32 

60 70 

2-р жагсаалт 75 85 

 
17,5 

 

1-р жагсаалт  
38 

 
45 

75 85 

2-р жагсаалт 95 110 

 
24 
 

1-р жагсаалт  
50 

 
60 

95 110 

2-р жагсаалт 125 145 

 
36 
 

1-р жагсаалт  
70 

 
80 

145 165 

2-р жагсаалт 170 195 
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40,5 

 

1-р жагсаалт  
80 

 
95 

180 200 

2-р жагсаалт 190 220 

 
52 
 

1-р жагсаалт  
95 

 
110 

 
250 

 
290 

2-р жагсаалт 

 
72,5 

 

1-р жагсаалт  
140 

 
160 

 
325 

 
375 

2-р жагсаалт 

 
100 

 

1-р жагсаалт 150 175 380 440 

2-р жагсаалт 185 210 450 520 

 
123 

 

1-р жагсаалт 185 210 450 520 

2-р жагсаалт 230 265 550 630 

 
145 

 

1-р жагсаалт 230 265 550 630 

2-р жагсаалт 275 315 650 750 

 
170 

 

1-р жагсаалт 275 315 650 750 

2-р жагсаалт 325 375 750 860 

 

Table 5 – Rated insulation levels (Series II) 

 
 
 
 

Class 
of 

fuse  
 
 

 

 
 
 
 

Rated 
voltage 
of the 
fuse 

 
kV 

 
Rated short-duration power-frequency 

voltage 
 

kV (r.m.s. value) 

 
Rated lightning impulse withstand 

voltage 
 

kV (peak) 

 
To earth, between 

poles and acroos the 
fuse-base 

 
Across the 

isolating distance 
of the fuse-base 

(see note) 

 
To earth, between 
poles and acroos 

the fuse-base 

 
Across the 
isolating 

distance of the 
fuse-base 
(see note) 

Indoor 
1 min 
dry 

Outdoor  Indoor 
1 min 
dry 

Outdoor 
1 min 
dry 

 
Indoor  

 
Outdoor 

 
Indoor  

 
Outdoor  1 

min 
dry 

10s 
wet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

A 

5,2 - 21 20 - 21 - 60 - 60 

7,8 - 27 24 - 27 - 75 - 75 

15 - 35 30 - 35 - 95 - 95 

27 - 42 36 - 42 - 125 - 125 

38 - 70 60 - 70 - 150 - 150 

 
 
 
 
 

B 

2,8 15 - - 17 - 45 - 50 - 

5,1/5,5 19 - - 21 - 60 - 66 - 

8,3 26 35 30 29 39 75 95 83 105 

15 36 - - 40 - 95 - 105 - 

15,5 50 50 45 55 55 110 110 121 121 

25,8 60 70 60 66 77 150 150 165 165 

38 80 95 80 83 105 200 200 220 220 

48,3 - 120 100 - 132 - 250 - 275 
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72,5 - 175 145 - 193 - 350 - 385 

121 - 280 230 - 308 - 550 - 605 

145 - 325 275 - 368 - 650 - 715 

169 - 385 315 - 424 - 750 - 825 

NOTE An isolating insulation level should only be applicable for those fuse-bases to which isolating 
properties are assigned.  

 

5-р хүснэгт – Тусгаарлагын хэвийн түвшин (II цуврал) 

Х
а
й

л
а

м
тг

а
й
 г

а
л

 

х
а
м

га
а

л
а

гч
и
й
н
 а

н
ги

 

Х
а
й

л
а

м
тг

а
й
 г

а
л

 х
а
м

га
а

л
а

гч
и

й
н
  

х
э
в
и

й
н
 х

ү
ч
д

э
л

 

кВ
 

 
Хэвийн богино хугацааны чадал-давтамжийн 

хүчдэл 

 

кВ (дундаж квадрат утга) 
 

 
Хэвийн аянгын импульсийг 

тэсвэрлэх хүчдэл 

 

кВ (оргил утга) 
 

 
Газар руу, туйлуудын 

хооронд болон хайламтгай 
гал хамгаалагчийн 
сууриар дамжсан 

Хайламтгай гал 
хамгаалагчийн 

суурийн 
тусгаарлах 

зайгаар дамжсан 
(тайлбарыг үзнэ 

үү) 

 
Газар руу, 
туйлуудын 

хооронд болон 
хайламтгай 

гал 
хамгаалагчийн 

сууриар 
дамжсан 

Хайламтгай 
гал 

хамгаалагчийн 
суурийн 

тусгаарлах 
зайгаар 
дамжсан 

(тайлбарыг 
үзнэ үү)) 

Барилг
а 

дотор 
1 

минут 
хуурай 
нөхцөл

д 

Гадаа  Барилг
а 

дотор 
1 

минут 
хуурай 
нөхцөл

д 

Гадаа 
1 

минут 
хуурай 
нөхцөл

д  

 
Барилг

а 
дотор 

 
Гада
а  

 
Барилг

а 
дотор  

 
Гада

а   
1 

минут 
хуурай 
нөхцөл

д 

10 
секунд 
чийгтэ

й 
нөхцөл

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

A 

5,2 - 21 20 - 21 - 60 - 60 

7,8 - 27 24 - 27 - 75 - 75 

15 - 35 30 - 35 - 95 - 95 

27 - 42 36 - 42 - 125 - 125 

38 - 70 60 - 70 - 150 - 150 

 
 
 
 
 

B 

2,8 15 - - 17 - 45 - 50 - 

5,1/5,5 19 - - 21 - 60 - 66 - 

8,3 26 35 30 29 39 75 95 83 105 

15 36 - - 40 - 95 - 105 - 

15,5 50 50 45 55 55 110 110 121 121 

25,8 60 70 60 66 77 150 150 165 165 

38 80 95 80 83 105 200 200 220 220 

48,3 - 120 100 - 132 - 250 - 275 

72,5 - 175 145 - 193 - 350 - 385 

121 - 280 230 - 308 - 550 - 605 

145 - 325 275 - 368 - 650 - 715 

169 - 385 315 - 424 - 750 - 825 

ТАЙЛБАР: Тусгаарлаж буй тусгаарлагын түвшнийг зөвхөн тусгаарлах шинж чанарыг нь 
тогтоосон хайламтгай гал хамгаалагчийн сууриудад хэрэглэх боломжтой.  
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Table 6 – Test parameters 

 
Parameters 

 

 
Class  

 
Test duties 

1 2 3 4 5 

Power-
frequency 
recovery voltage 

 
A and B 

                                                                                         +5 
                              (footnote 5)                  Rated voltage  0  % 

Prospective 
TRV 
characteristics  

A  
B 

Table 8 
Table 9 

Table 8 
Table 9 

Table 8 
Table 9 

Table 8 
Table 9 

 
(footnote 7) 

 
Prospective 
current (r.m.s. 
value of the 
a.c.component) 

 
A and B 

 
           +5 

  I1   0% 
(footnote 5) 

 
I2 from 0,6 I1 

to 0,8 I1 

 
I3 from 0,2I1 

to 0,3I1 

 
I4 from 400A 

to 500A 
(footnotes 1 

and 2) 

 
I5 from 2,7Ir 
to 3,3 Ir 
(footnotes 
1 and 10) 

 
Power-factor  
 

 
A  
B 

 
Lower than 0,15 
Lower than 0,10 

 
See Table 7 

 
From 0,6 to 
0,8 

 
Making angle 
related to 
voltage zero 
(degrees) 
(footnote 9) 

 
A and B 

1st test: 
-5 to +15 
2nd test: 

85 to 105 
3rd test: 

130 to 150 

1st test: 
-5 to +15 
2nd test: 

85 to 105 
3rd test: 

130 to 150 

 
For all tests, 
from 85 to 

105 

 
 

Random timing 

 
Duration of 
power frequency 
recovery voltage 
after interruption 
(footnote 11) 

A and B 
(drop-
out) 

 
Not less than drop-out time, or 0,5 s, whichever is greater 

A and B 
(non 

drop-out) 

 
10 min (footnote 8) 

 
1min 

Rated current of 
fuse-links 
(footnote 6) 

 
A and B 

 
Min  

 
Max  

 
Min  

 
Max  

 
Min  

 
Max  

 
Min 

 
Min 

 
Number of tests 

 
A and B 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Number of tests 
before replacing 
fuse-carriers 
(footnote 3) 

 
A and B 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
4 

 
Number of fuse-
carriers 

 
A and B 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Maximum 
number of fuse-
bases 
(footnote 4) 

 
A and B 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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1 When, due to laboratory test limitations, it is difficult to achieve the specified values of test current, the 
test may be made with a higher value of current corresponding to an operating time not lower than 2 s. 
2 If the values are lower than those of test duty 5, test duty 4 need not be made. 
3 After each test, the fuse-link and expandable cap of expulsion fuses (if used) shall be replaced. Any 
exhaust-control device normally field replaceable shall be replaced as follows: 
- test duties 1 and 2 replace after each test; 
- test duties 3, 4 and 5 replace after each series of tests. 
4 The total number of fuse-bases shall be noted in the test report. 
5 When the fuse is intended to be used only in three-phase circuits, the manufacturer may elect to replace 
the test duty 1 (100 % Ur and 100 % I1) by one test duty at 87 % Ur and 100 % I1 and a second test duty 
with 100 % Ur and 87 % l1. 
The tolerances for voltages and currents are the same as those indicated in Table 6. 
6 "Min.” and "max." represent the minimum and maximum rated currents of a homogeneous series. 
7 The transient recovery voltage for this test circuit shall be critically damped. Shunting the load reactance 
with a resistance having a value equal to approximately 40 times the value of the reactance at power 
frequency is usually adequate to critically damp the circuit. However, if this value does not result in critical 
damping, the resistance can be reduced to achieve critical damping. For testing convenience, an oscillatory 
TRV may be acceptable, with the agreement of the manufacturer. Critical damping is obtained when: 
 

       fo x X 
R=    2fn 

 
where 
fo is the natural frequency of test circuit without damping; 
fn is the power frequency; 
X is the reactance of the test circuit at power frequency. 
8 If leakage current through the fuse is monitored following interruption, recovery voltage may be removed 
after leakage current has been less than 1 mA for a 2 min duration. 
9 The indicated sequence of tests is preferred. 
10 The minimum value of I5 is 15 A. 
11 When the station limitations make it difficult for the full value of recovery voltage to be maintained for the 
specified duration, the test circuit may be switched to an auxiliary source (capable of supplying a current 
of at least 1 A) from which the specified test voltage can be maintained for the remainder of the specified 
duration. Such changeover shall not be made until a time of at least 10 s has elapsed from current 
interruption, and any necessary circuit interruption to effect this changeover shall not exceed 0,5 s. 

 

6-р хүснэгт – Туршилтын параметр 

 
Параметрүүд  

 

 
Анги   

 
Туршилтын даалгавар 

1 2 3 4 5 

Чадал-
давтамжийн 
сэргэх хүчдэл 

 
A ба B 

                                                                                                     +5 
                              (5 зүүлт тайлбар)                  Хэвийн хүчдэл  0  % 

Боломжит 
ШСХ-ийн 
тодорхойломж  

A  
B 

8-р хүснэгт 
9-р хүснэгт 

8-р хүснэгт 
9-р хүснэгт 

8-р хүснэгт 
9-р хүснэгт 

8-р хүснэгт 
9-р хүснэгт 

 
(7 зүүлт 
тайлбар) 

Боломжит 
гүйдэл 
(хувьсах 
гүйдлийн 
бүрэлдэхүүн 
хэсгийн 

 
A ба B 

 
          +5 
       I1 0% 

(5 зүүлт 
тайлбар) 

 
I2 нь 0,6 I1-

ээс 
0,8 I1 хүртэл 

 
I3 нь 0,2I1-
ээс 0,3I1 

хүртэл 

 
I4 нь 400A -
аас 500A 
хүртэл 
(1 ба 2 
зүүлт 

тайлбар) 

 
I5 нь 2,7Ir -
ээс 3,3 Ir 
хүртэл 

(1 ба 10 

зүүлт 
тайлбар) 
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дундаж 
квадрат утга) 

Чадлын 
коэффициент 
 

A 
B 

0,15-аас бага 
0,10-аас бага 

7-р 
хүснэгтийг 

үзнэ үү 

 
0,6-аас 
0,8 хүртэл 

Тэг хүчдэлд 
хамруулж 
өнцөг үүсгэх 
(градус) 
(9 зүүлт 
тайлбар) 

 
A ба B 

1-р 
туршилт: 

-5-аас +15 
2-р 

туршилт: 
85-аас 105 

3-р 
туршилт: 

130-аас 150 

1-р туршилт: 
-5-аас +15 

2-р туршилт: 
85-аас 105 

3-р туршилт: 
130-аас 150 

 
Бүх 

туршилтад 
85-аас 105 

 
 

Ховорхон товлоно  

Тасалдлын 
дараах 
гүйдлийн 
давтамжийн 
сэргэх хүчдэл 
үргэлжилсэн 
хугацаа 
(11 зүүлт 
тайлбар) 

A ба B 
(салж 

тогтдог) 

 
Салж унжих хугацаа эсвэл 0.5 секундээс багагүй, аль нь ч байсан 

илүү их байна 

 
A ба B 
(салж 

тогтдоггүй) 

 
10 мин (8 зүүлт тайлбар) 

 
1 мин 

Хайламтгай 
тавьцын 
хэвийн гүйдэл 
(6 зүүлт 
тайлбар) 

 
A ба B 

 
Min.  

 
Max 

 
Min.  

 
Max.  

 
Min.  

 
Max.  

 
Min. 

 
Min. 

 
Туршилтын тоо 

 
A ба B 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Хайламтгай 
тавьц 
тогтоогчийг 
солихоос 
өмнөх 
туршилтын тоо 
(3 зүүлт 
тайлбар) 

 
A ба B 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
4 

Хайламтгай 
тавьц 
тогтоогчийн 
тоо 

 
A ба B 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Хайламтгай 
гал 
хамгаалагчийн 
суурийн 
хамгийн их тоо 
(4 зүүлт 
тайлбар) 

 
A ба B 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 Лабораторийн туршилт хийх хязгаарлагдмал байдлын улмаас туршилтын гүйдлийн тодорхойлсон 
утгыг гарган авахад хэцүү үед 2 секундээс доошгүй ажиллах хугацаанд нийцэх илүү өндөр утгатай  
гүйдлээр туршилтыг хийж болно.  
2 Хэрэв гүйдлийн утгууд туршилтын 5-р даалгаврын гүйдлийн утгуудаас бага байвал туршилтын 4-р 
даалгаврыг хийх шаардлагагүй.  
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3 Туршилт бүрийн дараа хайламтгай тавьц болон хийн даралтат хайламтгай гал хамгаалагчийн 
сунгах боломжтой тагийг (хэрэглэсэн бол) сольсон байх хэрэгтэй. Ашиглалтын явцад ер нь сольдог, 
ялгарсан утааг хянах аливаа төхөөрөмжийг дараах байдлаар солихыг шаардана. Үүнд: 

- туршилтын 1, 2-р даалгаврын туршилт бүрийн дараа солих; 
- туршилтын 3,4 болон 5-р даалгаврын цуврал туршилт бүрийн дараа солино.  

4 Хайламтгай гал хамгаалагчийн суурийн нийт тоог туршилтын тайлад тэмдэглэсэн байх 
шаардлагатай.  
5 Хайламтгай гал хамгаалагчийг зөвхөн гурван фазын хэлхээнд хэрэглэх зориулалттай бол 
үйлдвэрлэгч туршилтын 1-р даалгаврыг (100 % Ur and 100 % I1) 87 % Ur болон 100 % I1 гүйдэлтэй 
туршилтын нэг даалгавар, мөн 100 % Ur and 87 % I1 гүйдэлтэй туршилтын хоёрдугаар даалгавраар 
солихоор сонгох боломжтой. 
Хүчдэл болон гүйдлийн хүлцэл нь 6-р хүснэгтэд заасан утгуудтай адил байна.  
6 “Min” болон “max” гэсэн тэмдэглэгээ нь нэг төрлийн цувралын хамгийн бага болон хамгийн их 
хэвийн гүйдлийг илэрхийлнэ. 
7 Туршилтын энэ хэлхээнд зориулсан шилжилтийн сэргэх хүчдэлийг огцом бууруулсан байх 
шаардлагатай. Гүйдлийн давтамжтай цахилгаан эсэргүүцлийн утгаас ойролцоогоор 40 дахин их 
утгатай тэнцүү эсэргүүцэлтэй ачааллын цахилгаан эсэргүүцлийг зэрэгцээ холбох нь хэлхээг огцом 
унтраахад ихэнхдээ хангалттай байдаг. Гэхдээ энэ утга хэлхээг огцом унтрааж чадахгүй бол хэлхээг 
огцом унтраах хүртэл эсэргүүцлийг бууруулах боломжтой. Туршилтыг эвтэйхэн болгохын тулд 
үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөлтэйгөөр хэлбэлзэлтэй ШСХ-ийг хүлээн зөвшөөрч болно. Дараах 
томьёогоор олсон эсэргүүцэлтэй үед хэлхээг огцом унтраана:  
 

       fo x X 
R=    2fn 

 
Үүнд:  
fo – хүчдэлийг бууруулаагүй туршилтын хэлхээний эхний давтамж; 
fn – гүйдлийн давтамж; 
Х – гүйдлийн давтамжтай туршилтын хэлхээний цахилгаан эсэргүүцэл болно. 
8 Хайламтгай гал хамгаалагчаар дамжсан нэвчих гүйдлийг тасалдлын дараа хянасан бол нэвчих 
гүйдэл 2 минутын туршид 1 милли А-аас бага хэмжээтэй байснаас хойшхи сэргэлтийн хүчдэлийг 
хасаж болно.  
9 Туршилтад зориулж заасан дарааллыг илүүд тооцдог.  
10 I5 гүйдлийн хамгийн бага утга 15А байна. 
11 Станцын хязгаарлагдмал байдлаас сэргэх хүчдэлийн бүрэн утгыг тогтоосон түр хугацаанд 
хадгалахад хэцүү болсон үед түр хугацааны үлдсэн хэсэгт туршилтын тодорхойлсон хүчдэлийг 
хангаж чадахаар нэмэлт үүсгүүрт (хамгийн багадаа 1А гүйдлээр тэжээх чадвартай) туршилтын 
хэлхээг сэлгэн залгах боломжтой. Гүйдэл тасалдсанаас хойш наад зах нь 10 секундийн хугацаа 
өнгөрөх хүртэл ийм сэлгэн залгалт хийх хэрэггүй бөгөөд энэ сэлгэн залгалт үр дүнтэй байх хэлхээний 
аливаа шаардлагатай тасалдал 0.5 секундээс хэтрэхгүй байвал зохино. 
 

 

Table 7 – Values of circuit-power factor for test duty 4 

 
Fuse class 

 
Range of rated voltage of the fuse (Ur) 

kV 

 
2,8 to 3,6 

 
5,1 to 5,5 

 
7,2 to 8,3  

 
12 to 17,5 

 
24 to 27 

 

 
36 to 
40,5 

 
48,3 to 170 

 
A  
 

 
0,6 to 0,7 

 
0,6 to 0,7 

 
0,5 to 0,6 

 
0,35 to 0,45 

 
0,35 to 0,45 

 
0,2 to 0,3 

 
- 

 
B 

 
0,6 to 0,7 

 
0,5 to 0,6 

 
0,4 to 0,5 

 
0,1 to 0,2 

 
0,1 to 0,2 

 
0,1 to 0,2 

 
0,1 to 0,2 
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7-р хүснэгт - Туршилтын 4-р даалгаварт зориулсан 

хэлхээний чадлын коэффициентийн утга 

 
Хайламтгай 

гал 
хамгаалагчийн 

анги 

 
Хайламтгай гал хамгаалагчийн хэвийн хүчдэлийн хүрээ (Ur) 

кВ 

2,8 - 3,6 5,1 - 5,5 7,2 - 8,3 12 - 17,5 24 - 27 
 

36 - 40,5 48,3 - 170 

 
A  
 

 
0,6 - 0,7 

 
0,6 - 0,7 

 
0,5 - 0,6 

 
0,35 - 0,45 

 
0,35 - 0,45 

 
0,2 - 0,3 

 
- 

 
B 
 

 
0,6 - 0,7 

 
0,5 - 0,6 

 
0,4 - 0,5 

 
0,1 - 0,2 

 
0,1 - 0,2 

 
0,1 - 0,2 

 
0,1 - 0,2 

 

Table 8 – Standardized values of transient recovery voltage for test duties 1, 2, 3 

and 4 – Class A fuses – Representation by two parameters                                         

– Tests at rated voltage 

 
Rated 

voltage 
Ur 
kV 

 
Test  
duty  

 
Amplitude  

factor 
 

AF 

 
TRV 
peak 

Uc 
kV 

 
Time 

 
t3  
μs 

 
Time 
delay 

Td  
μs 

 
Voltage  

 
u’ 
kV 

 
Time  

 
t’ 

μs 

 
RRRV 

(footnote 1) 
uc / t3 

k V/ μs 

 
3,6 

 

1, 2, 3 1,30 6,6 85 13 2,2 41 0,08 

4 1,25 6,4 10 2 2,1 5 0,63 

 
5,2 

(footnote 2) 

1, 2, 3 1,30 9,6 102 15 3,2 49 0,09 

4 1,25 9,2 12 2 3,1 6 0,78 

 
7,2 

 

1, 2, 3 1,30 13,2 122 18 4,4 59 0,11 

4 1,35 13,7 13 2 4,6 6 1,03 

 
7,8 

(footnote 2) 
 

1, 2, 3 1,30 14,3 128 19 4,8 62 0,11 

4 1,35 14,9 14 2 5,0 7 1,08 

 
12 

 

1, 2, 3 1,30 22,1 164 25 7,4 79 0,13 

4 1,50 25,5 16 2 8,5 8 1,58 

 
15 

(footnote 2) 

1, 2, 3 1,30 27,6 187 28 9,2 90 0,15 

4 1,50 31,8 18 3 10,6 9 1,77 

 
17,5 

 

1, 2, 3 1,30 32,2 202 30 10,7 98 0,16 

4 1,50 37,2 20 3 12,4 10 1,87 

 
24 

 

1, 2, 3 1,30 44,1 238 36 14,7 115 0,19 

4 1,50 51,0 26 4 17,0 13 1,97 
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25,8 

(footnote 2) 
 

1, 2, 3 1,30 47,4 245 37 15,8 118 0,19 

4 1,50 54,8 28 4 18,3 13 1,99 

 
27 

(footnote 2) 
 
 

1, 2, 3 1,30 49,6 252 38 16,5 122 0,20 

4 1,50 57,3 29 4 19,1 14 2,00 

 
36 

 

1, 2, 3 1,30 66,2 281 42 22,1 136 0,24 

4 1,60 81,5 40 6 27,2 19 2,04 

 
38 

(footnote 2) 
 

1, 2, 3 1,30 69,9 285 43 23,3 138 0,25 

4 1,60 86,0 42 6 28,7 20 2,05 

 
uc = AF x Ur x √2                          td = 0,15 x t3 

 
u’ = uc / 3                                     t’ = td + t3 / 3 
NOTE Use interpolation to obtain parameters for other rated voltages. 
1 Rate of rise of recovery voltage. 
2 Used in North America. 

 

 

8-р хүснэгт - Туршилтын 1, 2, 3 болон 4-р даалгаварт зориулсан шилжилтийн 

сэргэх хүчдэлийн стандартчилсан утга – A ангийн хайламтгай гал хамгаалагч 

– Хоёр параметрээр дүрслэх – Хэвийн хүчдэлд хийх туршилт 

 
Хэвийн 
хүчдэл 

Ur 

 
кВ 

 
Туршил-

тын 
даалга-

вар  

 
Далайцын 
 коэффи- 

циент 
 

AF 

 
ШСХ 
оргил 

Uc 

 
кВ 

 
Хуга- 
цаа 
t3  

микро 
секунд 

 
Хуга- 

цааны 
хоцрол 

Td  
микро 
секунд 

 
Хүчдэл  

 
u’ 
 

кВ 

 
Хуга- 
цаа 

 
t’ 

микро 
секунд 

 
Сэргэх 

хүчдэлийн 
өсөлтийн хурд 

(1 зүүлт 
тайлбар) 

uc / t3 
кВ/ микро секунд 

 
3,6 

 

1, 2, 3 1,30 6,6 85 13 2,2 41 0,08 

4 1,25 6,4 10 2 2,1 5 0,63 

 
5,2 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1, 2, 3 1,30 9,6 102 15 3,2 49 0,09 

4 1,25 9,2 12 2 3,1 6 0,78 

 
7,2 

 

1, 2, 3 1,30 13,2 122 18 4,4 59 0,11 

4 1,35 13,7 13 2 4,6 6 1,03 

 
7,8 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1, 2, 3 1,30 14,3 128 19 4,8 62 0,11 

4 1,35 14,9 14 2 5,0 7 1,08 

 1, 2, 3 1,30 22,1 164 25 7,4 79 0,13 
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12 
 

4 1,50 25,5 16 2 8,5 8 1,58 

 
15 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1, 2, 3 1,30 27,6 187 28 9,2 90 0,15 

4 1,50 31,8 18 3 10,6 9 1,77 

 
17,5 

 

1, 2, 3 1,30 32,2 202 30 10,7 98 0,16 

4 1,50 37,2 20 3 12,4 10 1,87 

 
24 
 
 

1, 2, 3 1,30 44,1 238 36 14,7 115 0,19 

4 1,50 51,0 26 4 17,0 13 1,97 

 
25,8 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

 

1, 2, 3 1,30 47,4 245 37 15,8 118 0,19 

4 1,50 54,8 28 4 18,3 13 1,99 

 
27 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

 
 

1, 2, 3 1,30 49,6 252 38 16,5 122 0,20 

4 1,50 57,3 29 4 19,1 14 2,00 

 
36 

 

1, 2, 3 1,30 66,2 281 42 22,1 136 0,24 

4 1,60 81,5 40 6 27,2 19 2,04 

 
38 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

 

1, 2, 3 1,30 69,9 285 43 23,3 138 0,25 

4 1,60 86,0 42 6 28,7 20 2,05 

 
uc = AF x Ur x √2                          td = 0,15 x t3 

 
u’ = uc / 3                                     t’ = td + t3 / 3 
ТАЙЛБАР:  Бусад хэвийн хүчдэлд зориулсан параметрийг гарган авахын тулд оруулга ашиглана. 
1 Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд (RRRV). 
2 Хойд Америкт хэрэглэдэг. 

 

Table 9 – Standardized values of transient recovery voltage for test duties 1, 2, 3 

and 4 – Class B fuses – Representation by two parameters – Tests at rated 

voltage 

 
Rated 

voltage  
Ur 
kV 

 
Test  
duty 

 
Amplitude 

factor  
 

AF 

 
TRV  
peak 

uc 
kV 

 
Time  

t3 

 
μs 

 
Time  
delay 

Td 
μs 

 
Voltage 

 
u’ 
kV 

 
Time  

 
t’ 

μs 

 
RRRV 

(footnote 
1) 

uc / t3 
k V/ μs 

2.8 
(footnote 2) 

 
1,2,3 

 
1,40 

 
5,5 

 
56 

 
7 

 
1,8 

 
22 

 
0,12 

 
3,6 

 

1,2,3 1,40 7,1 54 8 2,4 26 0,13 

4 1,29 6,6 12 2 2,2 6 0,53 
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5,5 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 10,9 72 11 3,6 35 0,15 

4 1,39 10,8 15 2 3,6 7 0,71 

 
7,2 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 14,3 86 13 4,8 42 0,17 

4 1,48 15,0 18 3 5,0 9 0,85 

 
8,25 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 16,4 95 14 5,5 46 0,17 

4 1,48 17,3 19 3 5,8 9 0,90 

 
12 
 

1,2,3 1,40 23,8 121 18 7,9 59 0,20 

4 1,60 27,2 23 4 9,1 11 1,17 

 
15 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 29,7 140 21 9,9 67 0,21 

4 1,60 33,9 26 4 11,3 13 1,29 

 
15,5 

(footnote 2) 
 

1,2,3 1,40 30,7 143 21 10,2 69 0,22 

4 1,60 35,1 27 4 11,7 13 1,31 

 
17,5 

 

1,2,3 1,40 34,6 155 23 11,5 75 0,224 

4 1,60 39,6 28 4 13,2 14 1,39 

 
24 
 

1,2,3 1,40 47,5 192 29 15,8 93 0,247 

4 1,60 54,3 34 5 18,1 16 1,61 

 
25,8 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 51,1 201 30 17,0 97 0,25 

4 1,60 58,4 35 5 19,5 17 1,66 

 
36 
 

1,2,3 1,40 71,3 251 38 23,8 121 0,28 

4 1,60 81,5 42 6 27,2 20 1,94 

 
38 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 75,2 261 39 25,1 126 0,29 

4 1,60 86,0 43 7 28,7 21 1,99 

 
40,5 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 80,2 272 41 26,7 132 0,29 

4 1,60 91,6 45 7 30,5 22 2,04 

 
48,3 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 95,6 306 46 31,9 148 0,31 

4 1,60 109,3 49 7 36,4 24 2,22 

 
52 
 

1,2,3 1,40 103 321 48 34,4 155 0,32 

4 1,60 118 51 8 39,2 25 2,29 

 
72,5 

 

1,2,3 1,40 144 401 60 47,9 194 0,36 

4 1,60 164 61 9 54,7 30 2,68 

 1,2,3 1,40 239 565 28 79,8 217 0,42 
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121 
 

4 1,60 274 81 12 91,3 39 3,39 

 
123 

 

1,2,3 1,40 244 570 29 81,3 218 0,43 

4 1,60 278 81 12 92,8 39 3,42 

 
145 

 

1,2,3 1,40 287 636 32 95,8 244 0,45 

4 1,60 328 89 13 109 43 3,69 

 
169 

(footnote 2) 

1,2,3 1,40 335 705 35 112 270 0,47 

4 1,60 382 97 15 127 47 3,96 

 
170 

 

1,2,3 1,40 337 708 35 112 271 0,48 

4 1,60 385 97 15 128 47 3,97 

 
uc = AF x Ur x √2                            t’ = td + t3 / 3 
 
 
u’ = uc / 3                                        for U < 100 kV 
                                                       TD 1, 2, 3, 4:  td = 0,15 x t3 

                                                      for U ≥ 100kV 
                                                      TD 1,2,3: td = 0,05 x t3 

                                                      TD 4: td = 0,15 x t3 

 
NOTE Use interpolation to obtain parameters for other rated voltages. 
1 Rate of rise of recovery voltage. 
2 Used in North America. 
 

 

9-р хүснэгт – Туршилтын 1, 2, 3 болон 4-р даалгаварт зориулсан шилжилтийн 

сэргэх хүчдэлийн стандартчилсан утга – B ангийн хайламтгай гал хамгаалагч 

– Хоёр параметрээр дүрслэх – Хэвийн хүчдэлд хийх туршилт 

 
Хэвийн 
хүчдэл 

Ur 

 
кВ 

 
Туршил-

тын 
даалга-

вар 

 
Далайцын 
 коэффи- 

циент 
 

AF 

 
ШСХ 
оргил 

Uc 

 
кВ 

 
Хуга- 
цаа 
t3  

микро 
секунд 

 
Хуга- 

цааны 
хоцрол 

Td  
микро 
секунд 

 
Хүчдэл  

 
u’ 
 

кВ 

 
Хуга- 
цаа 

 
t’ 

микро 
секунд 

 
Сэргэх 

хүчдэлийн 
өсөлтийн хурд 

(1 зүүлт 
тайлбар) 

uc / t3 
кВ/ микро секунд 

2.8 
(2 зүүлт 

тайлбар) 

 
1,2,3 

 
1,40 

 
5,5 

 
56 

 
7 

 
1,8 

 
22 

 
0,12 

 
3,6 

 

1,2,3 1,40 7,1 54 8 2,4 26 0,13 

4 1,29 6,6 12 2 2,2 6 0,53 

 
5,5 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 10,9 72 11 3,6 35 0,15 

4 1,39 10,8 15 2 3,6 7 0,71 

 1,2,3 1,40 14,3 86 13 4,8 42 0,17 
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7,2 
(2 зүүлт 

тайлбар) 

4 1,48 15,0 18 3 5,0 9 0,85 

 
8,25 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 16,4 95 14 5,5 46 0,17 

4 1,48 17,3 19 3 5,8 9 0,90 

 
12 

 

1,2,3 1,40 23,8 121 18 7,9 59 0,20 

4 1,60 27,2 23 4 9,1 11 1,17 

 
15 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 29,7 140 21 9,9 67 0,21 

4 1,60 33,9 26 4 11,3 13 1,29 

 
15,5 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

 

1,2,3 1,40 30,7 143 21 10,2 69 0,22 

4 1,60 35,1 27 4 11,7 13 1,31 

 
17,5 

 

1,2,3 1,40 34,6 155 23 11,5 75 0,224 

4 1,60 39,6 28 4 13,2 14 1,39 

 
24 

 

1,2,3 1,40 47,5 192 29 15,8 93 0,247 

4 1,60 54,3 34 5 18,1 16 1,61 

 
25,8 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 51,1 201 30 17,0 97 0,25 

4 1,60 58,4 35 5 19,5 17 1,66 

 
36 

 

1,2,3 1,40 71,3 251 38 23,8 121 0,28 

4 1,60 81,5 42 6 27,2 20 1,94 

 
38 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 75,2 261 39 25,1 126 0,29 

4 1,60 86,0 43 7 28,7 21 1,99 

 
40,5 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 80,2 272 41 26,7 132 0,29 

4 1,60 91,6 45 7 30,5 22 2,04 

 
48,3 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 95,6 306 46 31,9 148 0,31 

4 1,60 109,3 49 7 36,4 24 2,22 

 
52 

 

1,2,3 1,40 103 321 48 34,4 155 0,32 

4 1,60 118 51 8 39,2 25 2,29 

 
72,5 

 

1,2,3 1,40 144 401 60 47,9 194 0,36 

4 1,60 164 61 9 54,7 30 2,68 

 
121 

 

1,2,3 1,40 239 565 28 79,8 217 0,42 

4 1,60 274 81 12 91,3 39 3,39 

 1,2,3 1,40 244 570 29 81,3 218 0,43 
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123 
 

4 1,60 278 81 12 92,8 39 3,42 

 
145 

 

1,2,3 1,40 287 636 32 95,8 244 0,45 

4 1,60 328 89 13 109 43 3,69 

 
169 

(2 зүүлт 
тайлбар) 

1,2,3 1,40 335 705 35 112 270 0,47 

4 1,60 382 97 15 127 47 3,96 

 
170 

 

1,2,3 1,40 337 708 35 112 271 0,48 

4 1,60 385 97 15 128 47 3,97 

 
uc = AF x Ur x √2                            t’ = td + t3 / 3 
 
 
u’ = uc / 3                                        100 кВ-оос бага U хүчдэлийн хувьд 
                                                       туршилтын 1, 2, 3, 4-р даалгаварт:  td = 0,15 x t3 

                                                       100 кВ-той тэнцүү эсвэл түүнээс их U хүчдэлийн хувьд 
                                                       туршилтын 1,2,3-р даалгаварт: td = 0,05 x t3 

                                                       туршилтын 4-р даалгаварт: td = 0,15 x t3 

 
ТАЙЛБАР:  Бусад хэвийн хүчдэлд зориулсан параметрийг гарган авахын тулд оруулга ашиглана. 
1 Сэргэх хүчдэлийн өсөлтийн хурд (RRRV). 
2 Хойд Америкт хэрэглэдэг. 
 

 

Table 10 – Limit values for pre-arcing time-current characteristics –                              

Fuse-links designated type K 

  
Pre-arcing current  

A 

 Rated 
current  

A 

 
300 s or 600 s 

(see note) 

 
10 s 

 
0,1 s 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 
 
 

Preferred  
values 

6,3 
10 
16 
25 
40 
63 
100 
160 
200 

12,0 
19,5 
31,0 
50 
80 
128 
200 
310 
480 

14,4 
23,4 
37,2 
60 
96 
153 
240 
372 
576 

13,5 
22,4 
37,0 
60 
96 
159 
258 
430 
760 

20,5 
34 
55 
90 
146 
237 
388 
650 

1 150 

72 
128 
215 
350 
565 
918 

1 520 
2 470 
3 880 

86 
154 
258 
420 
680 

1 100 
1 820 
2 970 
4 650 

 
 

Inter-
mediate 
values 

8 
12,5 
20 

31,5 
50 
80 

15 
25 
39 
63 
101 
160 

18 
30 
47 
76 
121 
192 

18 
29,5 
48 

77,5 
126 
205 

27 
44 
71 
115 
188 
307 

97 
166 
273 
447 
719 

1 180 

116 
199 
328 
546 
862 

1 420 

 
NOTE 300 s for fuse-links with rated currents up to and including 100 A. 
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           600 s for fuse-links with rated currents exceeding 100 A. 

  

10-р хүснэгт - Нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжид зориулсан 

хязгаарын утга – K төрөл гэж тэмдэглэсэн хайламтгай тавьц 

  
Нумын өмнөх гүйдэл 

A 

  
Хэвийн 
гүйдэл 

A 

 
300 секунд эсвэл        

600 секунд 
(тайлбарыг үзнэ үү) 

 
10 секунд 

 
0.1 секунд 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 
 
 

Илүүд 
тооцсон 

утга 

6,3 
10 
16 
25 
40 
63 
100 
160 
200 

12,0 
19,5 
31,0 
50 
80 
128 
200 
310 
480 

14,4 
23,4 
37,2 
60 
96 
153 
240 
372 
576 

13,5 
22,4 
37,0 
60 
96 
159 
258 
430 
760 

20,5 
34 
55 
90 
146 
237 
388 
650 

1 150 

72 
128 
215 
350 
565 
918 

1 520 
2 470 
3 880 

86 
154 
258 
420 
680 

1 100 
1 820 
2 970 
4 650 

 
 

Дундын 
утга 

8 
12,5 
20 

31,5 
50 
80 

15 
25 
39 
63 
101 
160 

18 
30 
47 
76 
121 
192 

18 
29,5 
48 

77,5 
126 
205 

27 
44 
71 
115 
188 
307 

97 
166 
273 
447 
719 

1 180 

116 
199 
328 
546 
862 

1 420 

 
ТАЙЛБАР: 100 A хүртэл болон 100 А хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 300 секунд 
хугацаатай байна. 100 A-аас дээш хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 600 секунд 
хугацаатай байна. 

 

Table 11 – Limit values for pre-arcing time-current characteristics –                             

Fuse-links designated type T 

  
Pre-arcing current  

A 

 Rated 
current  

A 

 
300 s or 600 s 

(see note) 

 
10 s 

 
0,1 s 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 
 
 

Preferred  
values 

6,3 
10 
16 
25 
40 
63 
100 
160 
200 

12,0 
19,5 
31,0 
50 
80 
128 
200 
310 
480 

14,4 
23,4 
37,2 
60 
96 
153 
240 
372 
576 

15,3 
26,5 
44,5 
73,5 
120 
195 
319 
520 
850 

23,0 
40,0 
67,0 
109 
178 
291 
475 
775 

1 275 

120 
224 
388 
635 

1 040 
1 650 
2 620 
4 000 
6 250 

144 
269 
466 
762 

1 240 
1 975 
3 150 
4 800 
7 470 
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Inter-
mediate 
values 

8 
12,5 
20 

31,5 
50 
80 

15,0 
25,0 
39,0 
63 
101 
160 

18,0 
30,0 
47,0 
76 
121 
192 

20,5 
34,5 
57,0 
93 
152 
248 

31,0 
52,0 
85,0 
138 
226 
370 

166 
296 
496 
812 

1 310 
2 080 

199 
355 
595 
975 

1 570 
2 500 

 
NOTE 300 s for fuse-links with rated currents up to and including 100 A. 
           600 s for fuse-links with rated currents exceeding 100 A. 

 

11-р хүснэгт – Нумын өмнөх хугацаа-гүйдлийн тодорхойломжид зориулсан 

хязгаарын утга – T төрөл гэж тэмдэглэсэн хайламтгай тавьц 

  
Нумын өмнөх гүйдэл 

A 

  
Хэвийн 
гүйдэл 

A 

 
300 секунд эсвэл        

600 секунд 
(тайлбарыг үзнэ үү) 

 
10 секунд 

 
0.1 секунд 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

 
 
 

Илүүд 
тооцсон 

утга 

6,3 
10 
16 
25 
40 
63 
100 
160 
200 

12,0 
19,5 
31,0 
50 
80 
128 
200 
310 
480 

14,4 
23,4 
37,2 
60 
96 
153 
240 
372 
576 

15,3 
26,5 
44,5 
73,5 
120 
195 
319 
520 
850 

23,0 
40,0 
67,0 
109 
178 
291 
475 
775 

1 275 

120 
224 
388 
635 

1 040 
1 650 
2 620 
4 000 
6 250 

144 
269 
466 
762 

1 240 
1 975 
3 150 
4 800 
7 470 

 
 

Дундын 
утга 

8 
12,5 
20 

31,5 
50 
80 

15,0 
25,0 
39,0 
63 
101 
160 

18,0 
30,0 
47,0 
76 
121 
192 

20,5 
34,5 
57,0 
93 
152 
248 

31,0 
52,0 
85,0 
138 
226 
370 

166 
296 
496 
812 

1 310 
2 080 

199 
355 
595 
975 

1 570 
2 500 

 
ТАЙЛБАР: 100 A хүртэл болон 100 А хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 300 секунд 
хугацаатай байна. 100 A-аас дээш хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 600 секунд 
хугацаатай байна. 

 

Table 12 – Temperature and temperature-rise limit values of parts and materials 

 
Component or material 

 

Maximum value of 

Temperature 

°C 

 

Temperature rise 
K 

A) Contacts in air:   
1) Spring-loaded contacts (copper and copper 
alloy) 
- bare 
- silver or nickel-coated 

 
 
 

75 
105 

 
 
 

35 
65 
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- tin-coated 
- other coatings 
2) Bolted connections or equivalent (copper, 
copper alloy and aluminium alloys) 
- bare 
- tin-coated 
- silver or nickel-coated 
- other coatings 

90 
See note 1 

 
 

90 
105 
115 

See note 1 

50 
 
 

 
50 
65 
75 

B) Contacts in oil (copper alloy):  
1) Spring-loaded contacts 
- bare 
- silver, tin or nickel-coated 
- other coatings 
2) Bolted connections 
- bare 
- silver, tin or nickel-coated 
- other coatings 

 
 

80 
90 

See note 1 
 

100 
100 

See note 1 

 
 

40 
50 

 
 

60 
60 

C) Bolted terminals in air: 
- bare 
- silver, tin or nickel-coated 
- other coatings 

 
90 
105 

See note 1 

 
50 
65 

D) Metal parts acting as springs See note 2  

E) Materials used as insulation and metal parts 
in contact with insulation of following classes (see 
note 3): 
- Class Y (for non-impregnated materials) 
- Class A (for materials immersed in oil or 
impregnated) 
- Class E 
- Class B 
- Class F 
Enamel: oil base 
              synthetic  
- Class H 
Other classes 

 
 
 

90 
105 

 
120 
130 
155 
100 
120 
180 

See note 4 

 
 
 

50 
65 

 
80 
90 
115 
60 
80 
140 

F) Oil (see notes 5 and 6) 90 50 

G) Any part of metal or insulating material in 
contact with oil except contacts and springs  

 
100 

 
60 

NOTE 1 If the manufacturer uses coatings other than those indicated in Table 12, the properties of 
these materials should be taken into consideration. 
NOTE 2 The temperature or the temperature-rise should not reach a value such that the elasticity of 
the metal is impaired. 
NOTE 3 Classes according to IEC 60085 [111]. 
NOTE 4 Limited only by the requirement not to cause any damage to surrounding parts. 
NOTE 5 At the upper part of the oil. 
NOTE 6 Special consideration should be given when low-flash-point oil is used in regard to 
vaporization and oxidation. 

 

12-р хүснэгт - Эд анги болон материалын температур,                  

температурын өсөлтийн хязгаарын утга 

 Хамгийн их утга: 
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Бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл материал 

 
 

Цельсийн температур  

 

Температурын 
өсөлт 

K 

A) Ил байх контактууд:   
1) Пүршээр ачаалах контакт (зэс болон зэсийн 
хайлш) 
- бүрээсгүй 
- мөнгө эсвэл никель бүрээстэй 
- тугалган бүрээстэй 
- бусад бүрээс 
2) Боолттой холболт эсвэл түүнтэй адил (зэс, 
зэсийн хайлш болон хөнгөн цагааны хайлш) 
- бүрээсгүй 
- тугалган бүрээстэй 
- мөнгө эсвэл никель бүрээстэй 
- бусад бүрээс 

 
 

 
75 
105 
90 

1-р тайлбарыг үзнэ үү 
 

 
90 
105 
115 

1-р тайлбарыг үзнэ үү 

 
 
 

35 
65 
50 

 
 

 
50 
65 
75 

B) Тосон доторх контактууд (зэсийн хайлш):  
1) Пүршээр ачаалах контакт 
- бүрээсгүй 
- мөнгө эсвэл никель бүрээстэй 
- бусад бүрээс 
2) Боолттой холболтууд 
- бүрээсгүй 
- мөнгө эсвэл никель бүрээстэй 
- бусад бүрээс 

 
 

80 
90 

1-р тайлбарыг үзнэ үү  
 

100 
100 

1-р тайлбарыг үзнэ үү 

 
 

40 
50 

 
 

60 
60 

C) Ил байх боолттой контактууд: 
- бүрээсгүй 
- мөнгө эсвэл никель бүрээстэй 
- бусад бүрээс 

 
90 
105 

1-р тайлбарыг үзнэ үү 

 
50 
65 

D) Пүрш шиг үйлчлэх металл эд ангиуд 2-р тайлбарыг үзнэ үү  

E) Тусгаарлага шиг хэрэглэдэг материал 
болон дараах ангийн тусгаарлагатай контакт 
бүхий металл эд ангиуд (3-р тайлбарыг үзнэ 
үү): 
- Y анги (дэвтээгээгүй материалын хувьд) 
- A анги (тосонд шингээсэн эсвэл дэвтээсэн 
Материалын хувьд) 
- E анги 
- B анги 
- F анги 
Паалан: тосон суурьтай 
              синтетик  
- H анги 
Бусад анги 

 
 
 

90 
105 

 
120 
130 
155 
100 
120 
180 

4-р тайлбарыг үзнэ үү 

 
 
 

50 
65 

 
80 
90 
115 
60 
80 
140 

F) Тос (5 болон 6-р тайлбарыг үзнэ үү) 90 50 

G) Контакт болон пүршнээс бусад тосон доторх 
контакттай байх аливаа металл эд анги эсвэл 
тусгаарлах материал  

 
100 

 
60 

1-Р ТАЙЛБАР:  Хэрэв үйлдвэрлэгч 12-р хүснэгтэд зааснаас өөр бүрээс ашиглах бол эдгээр 
материалын шинж чанарыг авч үзсэн байх шаардлагатай. 
2-Р ТАЙЛБАР: Температур эсвэл температурын өсөлтийг металлын уян чанарыг алдагдуулах 
хэмжээнд хүргэхгүй байвал зохино. 
3-Р ТАЙЛБАР: Материалын ангиудыг IEC 60085 стандартад зааснаар авна [111]. 
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4-Р ТАЙЛБАР: Шаардлагын хязгаарлалт нь ойр орчмын эд ангиудад ямар нэгэн гэмтэл 
учруулахгүй байна. 
5-Р ТАЙЛБАР: Тос гэсэн ангиллын дээд талын хэсэгт байна. 
6-Р ТАЙЛБАР: Ууршилт болон исэлдэлтэй хамааруулан бага температурт шатах тос хэрэглэхдээ 
анхааралтай авч үзэх хэрэгтэй.  

 

 

Table 13 – Dielectric tests (where the terminal opposite the energized terminal is 

earthed when testing the base with the fuse-link removed) 

 
Test condition 

 
Fuse  

 
Voltage applied to 

(see Figure 2) 

 
Earth connected to 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Closed  
Closed 
Closed 
Open  
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 

Aa 
Bb 
Cc 
A  
B  
C  
a 
b 
c 

BCbcF 
ACacF 
ABabF 

BCabcF* 
ACabcF* 
ABabcF* 
ABCbcF* 
ABCacF* 
ABCabF* 

* When the test voltage across the open fuse is higher than the test voltage to earth, it may be necessary 
to insulate suitably the base F and the terminals of the fuse, except the terminal opposite the energized 
terminal. Test conditions 3, 6 and 9 may be omitted if the arrangement of the outer poles is symmetrical 
with respect to the centre pole and the base. Test conditions 7, 8 and 9 may be omitted if the arrangement 
of the terminals of each pole is symmetrical with respect to the base. 
 

  

13-р хүснэгт – Диэлектрикийн туршилт (хүчдэлтэй гаргалгын эсрэг талын 

гаргалгыг газардуулж, хайламтгай тавьцыг салган авсан суурьт туршилт 

хийх үед) 

 
Туршилтын нөхцөл 

 
Хайламтгай гал 

хамгаалагч 

 
Хэрэглэх хүчдэл 

(2-р зургийг үзнэ үү) 

 
Дараах цэгт газарт 

холбох 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Залгаатай   
Залгаатай  
Залгаатай 
Салгаатай  
Салгаатай  
Салгаатай  
Салгаатай  
Салгаатай  
Салгаатай 

Aa 
Bb 
Cc 
A  
B  
C  
a 
b 
c 

BCbcF 
ACacF 
ABabF 

BCabcF* 
ACabcF* 
ABabcF* 
ABCbcF* 
ABCacF* 
ABCabF* 

 
* Залгаатай хайламтгай гал хамгаалагчаар дамжуулсан туршилтын хүчдэлийг газар руу 
дамжуулах туршилтын хүчдэлээс өндөр үед хүчдэлтэй гаргалгын эсрэг талын гаргалгаас бусад 
хайламтгай гал хамгаалагчийн гаргалгууд болон F суурийг тохиромжтой байдлаар тусгаарлах 
шаардлага гарч болно. Захын туйлуудыг төвийн туйл болон суурьтай харьцуулахад тэгш хэмтэй 
байхаар угсралттай бол туршилтын 3, 6 болон 9-р нөхцөлийг хасах боломжтой. Туйл бүрийн 
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гаргалгуудын угсралт суурьтай харьцуулахад тэгш хэмтэй байхаар угсралттай бол туршилтын 7, 
8 болон 9-р нөхцөлийг хасаж болно. 
 

 

 

 

Table 14 – Size of the conductors for the temperature-rise tests 

 
Rated currents of the fuse 

A 

 
Size of bare copper conductor  

mm2 

 
General practice 

 
North American practice 

 
≤ 25 

25 < Ir ≤ 63 
63 < Ir ≤ 200 
200 < Ir ≤ 400 
400 < Ir ≤ 630 

 

 
From 20 to 30 
From 40 to 60 

From 120 to 160 
From 250 to 350 
From 500 to 600 

 
- 

From 20 to 30 
From 100 to 120 
From 200 to 240 
From 350 to 420 

 
NOTE For distribution fuse-cutouts with rated currents less than or equal to 200 A, smaller conductors 
are permissible if the difference of the temperature rises between the terminal, and a point on the 
conductor connected to it 1 m away from the terminal, is less than or equal to 5 K. 
 

 

14-р хүснэгт - Температурын өсөлтийн туршилтад                                          

зориулсан дамжуулагчдын хэмжээ 

 
Хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хэвийн 
гүйдэл 

A 

 
Бүрээсгүй зэс дамжуулагчийн хэмжээ 

мм2 

 
Ердийн практик 

 
Хойд Америкийн практик 

 
≤ 25 

25 < Ir ≤ 63 
63 < Ir ≤ 200 
200 < Ir ≤ 400 
400 < Ir ≤ 630 

 

 
20 - 30 
40 - 60 

120 - 160 
250 - 350 
500 – 600 

 
- 

20 - 30 
100 - 120 
200 - 240 
350 - 420 

 

 
ТАЙЛБАР: 200 А-тай тэнцүү эсвэл түүнээс бага хэвийн гүйдэлтэй, таслагчтай хайламтгай гал 
хамгаалагчийн хувьд гаргалга болон тухайн гаргалгаас 1 м зайд холбосон дамжуулагчийн цэгийн 
хоорондын температурын өсөлтийн зөрүү 5 К хэмээс бага байвал арай бага хэмжээтэй 
дамжуулагчийг зөвшөөрөх боломжтой. 
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Figure 1 – Terminology for expulsion fuses 
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1-р зураг – Хийн даралтат хайламтгай гал хамгаалагчид зориулсан нэр 

томьёо 
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Figure 2 – Diagram of connections of a three-pole fuse 
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2-р зураг – Гурван туйлт хайламтгай гал хамгаалагчийн холболтын диаграмм 

 

 

Figure 3 – Typical diagrams for breaking tests 

Figure 3a – Test duties 1, 2 and 3 
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Figure 3b – Test duties 4 and 5 

 

3-р зураг - Гүйдэл таслах туршилтад зориулсан нийтлэг диаграмм 

3а-р зураг – Туршилтын 1, 2 болон 3-р даалгавар 

 

3b-р зураг – Туршилтын 4 болон 5-р даалгавар 
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Түлхүүр үг 

 
А – туршилт хийж байгаа хайламтгай гал 
хамгаалагчийн туршилтын тохируулгад 
зориулсан солих боломжтой тавьц 
B – туршилт хийж байгаа хайламтгай гал 
хамгаалагч 
D – үүсгүүрийг хамгаалах автомат таслуур 
E – ажлын ачаалал таслуур 
F1 – үүсгүүрийн хувьд шилжилтийн сэргэх 
хүчдэлийг хянах хяналт (туршилтын бүх 
даалгаварт) 
F2 – гэмтлийн хувьд шилжилтийн сэргэх 
хүчдэлийг хянах хяналт (туршилтын 4 болон 5-
р даалгаварт) 
G – туршилтын хүчдэлийн үүсгүүр 
О1 – гүйдлийн хэмжил 
О2 – сэргэх хүчдэлийн хэмжил 
О3 – жишиг хүчдэлийн хэмжил 
Z – үүсгүүрт зориулан тохируулах боломжтой 
бүрэн эсэргүүцэл (туршилтын бүх даалгаварт) 
Z1 – ачааллын талд зориулсан тохируулах 
боломжтой бүрэн эсэргүүцэл (туршилтын 4 
болон 5-р даалгаварт) эсвэл богино залгасан 
хоёрдогч гаргалгатай трансформатор 
ТАЙЛБАР: Эсэргүүцэл болон багтаамжийн 
эсэргүүцлийг 100 кВ-оос бага хэвийн хүчдэлтэй 
хайламтгай гал хамгаалагчдын хувьд F1 
хяналтад зэрэгцээ холбосон бөгөөд хүчдэлийн 
аливаа зэрэглэлтэй хайламтгай гал 
хамгаалагчийн хувьд F2 хяналтад зэрэгцээ 
холбосон.  

Key  
 
A removable link used for the calibration test 
 

 
B fuse under test 

 
D circuit-breaker protecting the source 
E making switch 
F1 transient recovery voltage control for 
source (all test duties) 

 
F2 transient recovery voltage control for fault 
(test duties 4 and 5) 

 
G test voltage source 
O1        current measurement 
O2             recovery voltage measurement 
O3        reference voltage measurement 
Z adjustable impedance for source (all test 
duties) 
Z1 adjustable impedance for load side (test 
duties 4 and 5) or transformer with short-circuited 
secondary terminals 
 
NOTE Resistance and capacitance are connected 
in parallel in F1 for fuses rated < 100 kV and in F2 
for fuses of any voltage rating. 
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Figure 4 – Breaking-test arrangement of the equipment 

 

4-р зураг - Тоног төхөөрөмжийн гүйдэл таслах туршилтын угсралт 
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Figure 5 – Breaking-test interpretation of oscillograms 

Figure 5a – Test duties 1, 2, 3 and 4 
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Figure 5b – Test duty 5 

                                              A 

RMS value of the a.c. component of prospective breaking current I = 2√2 

                                                                B 

Power-frequency recovery voltage U= 2√2  
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5-р зураг - Гүйдэл таслах туршилтын осциллограммын тайлбар 

5а-р зураг – Туршилтын 1, 2, 3 болон 4-р даалгавар 
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5b-р зураг – Туршилтын 5-р даалгавар 

                                                A 

Хувьсах гүйдлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн боломжит таслах    I = 2√2  гүйдлийн дундаж квадрат утга. 

                                                                   B 

Чадал-давтамжийн сэргэх хүчдэл  U=  2√2         болно. 
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Figure 6 – Representation of a specified TRV by a two-parameter reference line 

and a delay line 

 

6-р зураг – Тодорхойлсон шилжилтийн сэргэх хүчдэлийг (ШСХ) хоёр 

параметрийн жишиг шугам болон арагшлуулсан шугамаар дүрслэх 
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Figure 7 – Example of prospective test TRV with two-parameter envelope which 

satisfies the conditions to be met during type test 

 

7-р зураг - Загварын төрлийн туршилтын явцад гүйцэтгэх шаардлагатай 

нөхцөлийг хангах хоёр параметрийн хүрээтэй шилжилтийн сэргэх хүчдэлийн 

(ШСХ) боломжтой туршилтын жишээ 
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А хавсралт 

(мэдээллийн) 

Гүйдэл таслах туршилтын утгуудыг 

сонгох шалтгаан 

А.1 Богино залгааны туршилтын 

гүйдлийн утгуудыг сонгох шалтгаан 

 
Туршилтын 1-р даалгавар 

Аливаа хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд хэлхээ тасалдах 

явцад ялгарах энерги нь боломжит 

таслах гүйдлийн утгад ойролцоо 

харьцаагаар өсдөг. Тиймээс хэвийн 

таслах хүчин чадал 100% байхад 

туршилт хийх нь чухал байдаг. 

Зөвхөн гурван фазын системд 

хэрэглэхэд зориулан үндсэндээ 

загварчилсан хайламтгай гал 

хамгаалагчтай үед гүйдэл хязгаарлах 

хайламтгай гал хамгаалагчийг 

зөвшөөрсөн шугамд нийцүүлэн, 

хялбарчлалыг авч үзэж болно.  

Тиймээс хийн даралтат хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хувьд 87%-ийн хэвийн 

хүчдэл  ба 100%-ийн хэвийн таслах 

хүчин чадал  болон 100%-ийн хэвийн 

хүчдэл  ба 87%-ийн хэвийн таслах хүчин 

чадлын аль алинд туршилт хийхийг 

зөвшөөрөх боломжтой гэж үздэг. Энэ 

аргаар туршсан хайламтгай гал 

хамгаалагчийг дараах нөхцөлд нэг 

фазын хэлхээнд ашиглаж болно. Үүнд:  

- нэг фазын хэлхээний хүчдэл 

хайламтгай гал хамгаалагчийн хэвийн 

хүчдэлийн 87%-аас ихгүй эсвэл 

- нэг фазын хэлхээний гэмтлийн үеийн 

боломжит гүйдэл нь хайламтгай гал 

хамгаалагчийн хэвийн таслах хүчин 

чадлын 87%-аас ихгүй байна. 

Туршилтын 2-р даалгавар 

Annex A 

(informative) 

Reasons for the selection of breaking-

test values 

A.1 Reasons for choice of short-circuit 

test current values 

 

Test duty 1 

In any expulsion fuses, the energy to be 

dissipated during circuit interruption 

increases in approximate proportion to the 

value of the prospective breaking current. 

A test at 100 % of rated breaking capacity 

is therefore essential. 

 

Where fuses are designed primarily for 

use only in three-phase systems, a 

relaxation is permissible in line with that 

allowed for current-limiting fuses. 

 

 

 

Hence, for expulsion fuses, it was deemed 

permissible to test at both 87 % rated 

voltage and 100% rated breaking capacity, 

and at 100 % rated voltage and 87 % rated 

breaking capacity. Fuses tested in this 

manner may be used in single-phase 

circuits provided that: 

 

 

 

- the single-phase circuit voltage is 

not higher than 87 % of the rated voltage 

of the fuse, or 

- the single-phase circuit prospective 

fault-current is not higher than 87 % of the 

rated breaking capacity of the fuse. 

 

Test duty 2 
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Хэдийгээр туршилтын 1-р даалгаврын 

үеийнхээс бага энерги ялгарах ч нум 

унтраах материал маш ихээр 

элэгдсэнээс шалтгаалах боломжтой гэж 

үздэг таслах гүйдлийн нэлээд бага 

утгатай холбоотойгоор нумын хугацаа 

илүү урт байна. Тиймээс туршилтын 2-р 

даалгаврыг үлдээсэн. Гэхдээ IEC 

60282-2 (1970) стандарт болон 

Цахилгааны болон Электроникийн 

Инженерүүдийн Хүрээлэнгийн (IEEE) 

С37.41 стандартын утгуудын ихэнхийг 

авахын тулд туршилтын зөвшөөрөх 

боломжтой гүйдлийн зурвасыг /1 

гүйдлийн 60-80% хүртэл өргөтгөсөн. 

Туршилтын 3-р даалгавар 

Дотоод хийн даралтын уналтаас 

(туршилтын 1-р болон 2-р даалгавартай 

харьцуулахад) нум унтраах нь илүү 

хэцүү болдогт холбоотойгоор 

илэрхийлсэн эргэлзээ байдаг учраас 

туршилтыг I1 гүйдлийн 20-30%-ийн 

утгын хооронд  үлдээсэн.  

Туршилтын 4-р даалгавар 

Хэвийн гүйдэлд хамааралгүй 400-500А 

хоорондын гүйдлийн утгад хийх 

туршилтыг дараах хоёр шалтгааны 

улмаас үлдээсэн. Үүнд:  

a) Хамгийн бага гүйдлийн муж нь дотор 

талын хоолойг хагалдаг учраас нум 

унтраах хийн хангалттай даралтыг 

үүсгэх зорилготой гадна талын хоолойг 

үлдээх туршлагаар хайламтгай 

элементийг тойрсон дотоод нум 

унтраах хоолойтой хийн даралтат 

хайламтгай гал хамгаалагчийн хувьд 

400-500А гүйдлийг санал болгосон.   

b) 500 А гүйдэл нь тулгуур дээр 

суурилуулсан трансформаторын 

хоёрдогч гаргалгууд дээрх богино 

Although the energy to be dissipated is 

less than for test duty 1, the longer arcing 

times associated with a somewhat lower 

value of breaking current were considered 

as a possible cause of greater erosion of 

arc-quenching material. Test duty 2 was 

therefore retained, but the band of 

permissible test currents was widened out 

to 60-80 % of /1 so as to take in most of 

both the IEC 60282-2 (1970) and IEEE C 

37.41 values. 

 

 

 

 

Test duty 3 

The test at a value between 20-30 % of I1 

was retained because of doubts 

expressed regarding the drop in internal 

gas pressure (as compared with test duty 

1 and test duty 2) being such as to make 

arc-extinction more difficult. 

 

Test duty 4 

The test at a value of current between 400-

500 A, irrespective of current rating, was 

retained for two reasons: 

 

a) For expulsion fuses having an inner arc-

quenching tube around the fuse element, 

a current of 400-500 A was suggested by 

experience as the smallest current region 

which would shatter the inner tube, and 

thus leave the outer tube with the task of 

producing sufficient gas pressure to 

extinguish the arc. 

 

b) 500 A was calculated as an 

approximate mean value for a short-circuit 

current at the secondary terminals of a 
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залгааны гүйдлийн ойролцоо дундаж 

утга учраас онцгой хэцүү гэмтлийн 

нөхцөлийг тооцоолсон. Туршилтын 4-р 

даалгавар нь онолын хувьд 

трансформаторын боломжит бүх 

хэмжээг хамрахаар туршилтын 

гүйдлийн хүрээг багтаах хэрэгтэй. 

Гэхдээ туршилтын өргөтгөсөн 

шаардлага нь туршилтын хэрэгцээгүй, 

түвэгтэй хуваарь бий болгоход хүргэнэ 

гэж тооцдог.  

Туршилтын 5-р даалгавар 

Гүйдлийн ихсэлт бага байх нөхцөлд 

тасалдлыг  аюулгүй тодорхойлохын 

тулд хайламтгай тавьцын хайлах 

хамгийн бага гүйдэлд хийх туршилтыг 

эсвэл хайламтгай тавьцын ойролцоо 

байх  туршилтыг чухал гэж үзнэ. 2.7-3.3/r 

гүйдлийн утга (6-р хүснэгтэд 

тодорхойлсон) 10 секундийн эрэмбээр 

хайламтгай тавьцыг хайлах хугацааг 

бий болгох бөгөөд зарим тохиолдолд 

энэ нь хоёр хэсэг бүхий түвэгтэй 

туршилтыг шаардаж болно. Тиймээс 

туршилтын станцын хязгаарлалт ийм 

туршилтыг хэцүү болгох үед хайламтгай 

элементийг хайлуулах 2 секундээс (6-р 

хүснэгтийн 1-р тайлбарыг үзнэ үү) 

багагүй хугацаанд элементийг 

хайлуулах туршилтын гүйдэл хэрэглэх 

хялбарчлалыг зөвшөөрдөг.  

А.2 ШСХ-ийн утгыг сонгох шалтгаан 

 
ШСХ-д зориулан тодорхойлсон утгыг 

Өндөр хүчдэлийн цахилгааны том 

системийн олон улсын зөвлөлийн 

(CIGRE) 134-р эмхэтгэлд (1998) 

нийтлэгдсэн Дунд хүчдэлийн сүлжээн 

дэх Шилжилтийн сэргэх хүчдэл нэртэй 

pole-mounted transformer and hence a 

particularly onerous fault condition. 

Ideally, test duty 4 should comprise a 

range of test currents to cover all possible 

transformer sizes. However, it was 

considered that such an extension of the 

test requirements would make for an 

unnecessarily complex schedule of tests. 

 

 

 

Test duty 5 

A test at, or near, the minimum melting 

current of the fuse-links in order to 

establish safe interruption under low 

overcurrent conditions was deemed 

essential. The values of 2,7-3,3 /r 

(specified in Table 6) may give melting 

times of the order of 10 s, and this might 

necessitate complex two-part testing in 

some cases. A relaxation was therefore 

agreed in that, where test station 

limitations make such a test difficult, a test 

current giving melting of the fuse element 

in not less than 2 s may be employed (see 

note 1 of Table 6). 

 

 

 

 

 

A.2 Reasons for the selection of TRV 

values 

The values specified for TRV were 

reviewed in consideration of the study 

done by Working Group CC03 - Transient 

Recovery Voltages in MV Networks 

published in CIGRE Technical Brochure 

134 (1998) [12]. 
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СС03 Ажлын хэсгийн хийсэн судалгааг 

тооцон, дахин авч үзсэн [12].  

ОУЦТК-ын бусад стандарт болон 

Цахилгааны болон Электроникийн 

Инженерүүдийн Хүрээлэнгийн (IEEE) 

баримт бичгүүдэд нийцүүлэхийн тулд 

өөрчилсөн, 48,3кВ-оос их бөгөөд 100 

кВ-оос бага Ur хүчдэлд зориулсан td 

утгыг үл тооцвол IEC 60282-2:1995 

стандартад (хоёрдугаар хэвлэл) бичсэн 

утгуудыг хэвээр нь үлдээсэн.  

Тодорхойлсон uc болон t3 утгуудыг IEC 

60282-2 (1970) (нэгдүгээр хэвлэл) болон 

Цахилгааны болон Электроникийн 

Инженерүүдийн Хүрээлэнгийн (IEEE) C 

37.41 стандартад бичсэн давтамж 

болон далайцын коэффициентэд 

үндэслэсэн. Эдгээр коэффициент нь 

бодит сүлжээний утгуудтай сайн 

нийцдэг. Өндөр хүчдэлийн цахилгааны 

том системийн олон улсын зөвлөлийн 

(CIGRE) судалгаанд нийтэлсэн илүү 

нарийвчилсан утгуудыг А болон В 

ангийн хайламтгай гал хамгаалагчдад 

хэрэглэдэггүй. Учир нь эдгээр 

хайламтгай гал хамгаалагчийг дэд 

станцаас алсад хэрэглэдэг нь Өндөр 

хүчдэлийн цахилгааны том системийн 

олон улсын зөвлөлийн (CIGRE) 

судалгаанд тооцсон зайн хэмжээнээс 

хол юм. Өндөр хүчдэлийн цахилгааны 

том системийн олон улсын зөвлөлийн 

(CIGRE) судалгаанд нийтэлсэн утгууд 

нарийвчлал арай багатай тохиолдолд 

туршилтын 4-р даалгаврын үед одоо 

байгаа утгуудыг хэвээр нь үлдээсэн нь 

хайламтгай гал хамгаалагч хэрэглэх 

шаардлагыг илүү нягт нямбай тусгасанд 

оршино. Туршилтын 1, 2 болон 3-р 

даалгаврын хувьд Ur хүчдэл 100 кВ-оос 

 

 

The existing values of IEC 60282-2:1995 

(second edition) were maintained with the 

exception of the td values for 48,3<Ur<100 

kV changed to bring this value into 

alignment with other IEC and IEEE 

documents. 

 

 

 

The specified uc and t3 values are based 

on the frequencies and amplitude factors 

given in IEC 60282-2 (1970) (first edition) 

and IEEE C 37.41, which remain well in 

line with those in actual networks. The 

more severe values published in the 

CIGRE study do not apply to class A and 

B fuses because these fuses are used 

further from the substation than the 

distances considered in the CIGRE study. 

Where CIGRE study values were less 

severe, such as for test duty 4, the existing 

values were maintained, again because 

they more accurately reflect the fuse 

application requirements. For test duties 1, 

2, and 3, when Ur < 100 kV, the specified 

td values (0,15 t3) are based on parallel 

damped TRV networks, and when Ur> 100 

kV, these values (0,05 t3) are based on 

series damping. 
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бага үед (0,15 t3) байх td утгыг зэрэгцээ 

бууралттай ШСХ-ийн сүлжээнд, Ur 

хүчдэл 100 кВ-оос их үед (0,05 t3) байх 

td утгыг цуваа бууралтад үндэслэсэн.  
ТАЙЛБАР: Энэхүү стандартын өмнөх хэвлэлд 

бичсэн С ангийн хайламтгай гал хамгаалагчдад 

зориулсан ШСХ-ийн утгуудыг дахин авч үзсэн. 

Эдгээр шаардлагад нийцэх ямар ч хайламтгай 

гал хамгаалагч байхгүй гэж тодорхойлсон. 

Тиймээс С ангид хамаарах бүх тайлбарыг 

хассан болно. 

B хавсралт 

(мэдээллийн) 

Дотоод нум унтраах хоолойтой 

хайламтгай тавьцын болон 

таслагчтай хайламтгай гал 

хамгаалагч болон нээлттэй 

холбоостой таслагчийн нийтлэг 

хэмжээс 

Энэ хавсралт нь дотоод нум унтраах 

хоолойтой хайламтгай тавьц болон 

таслагчтай хайламтгай гал хамгаалагч, 

мөн нээлттэй холбоостой таслагчийн 

хэмжээсийн стандартчиллын эхний 

алхам болно.  Одоо байгаа, олон янзын 

үндэсний стандартад тодорхойлсон 

зөвхөн зарим төрөл болон хэмжээсийг 

энэ хавсралтад цуглуулан, ангилсан. 

Өөр бусад хэмжээстэй хайламтгай гал 

хамгаалагчдыг оруулаагүйн учир нь 

тэдгээр хайламтгай гал хамгаалагчийг 

албан ёсоор стандартчилаагүйд 

оршино.  

Энэ хавсралтад өгсөн мэдээлэл нь 

хайламтгай тавьцыг стандартчилахад 

гаргаж буй идэвх зүтгэлийн талаар улс 

орнуудад сүүлийн үеийн мэдээлэл 

болж, хайламтгай тавьцын төрлийн тоог 

цөөрүүлэхэд эдгээр улсад дэмжлэг 

үзүүлнэ гэж найдаж байна. Түүнчлэн 

хоёрдугаар алхам нь хайламтгай гал 

 

 

 

 

NOTE TRV values for class C fuses, which 

appeared in the previous editions of this standard, 

were reviewed. It was determined that no fuses 

existed that met these requirements. Therefore, all 

references to the class C fuses were eliminated. 

 

 

Annex B 

(informative) 

Typical dimensions for fuse-links 

having an inner arc-quenching tube 

and used in distribution fuse-cutouts 

and open-link cutouts 

 

 

This annex is a first step towards a 

dimensional standardization of fuse-links 

having an inner arc-quenching tube, and 

used in distribution fuse-cutouts and open-

link cutouts. It collects and classifies only 

some types and dimensions specified in 

the various existing national standards. 

Fuses having other dimensions are not 

included, because they are not officially 

standardized. 

 

 

 

 

It is expected that the information given in 

this annex will keep countries informed of 

efforts devoted to the standardization of 

fuse-links, and will encourage them to 

achieve a reduction of the number of 

types. It is hoped that a second step will be 

to update and complete this annex in order 

to obtain a worldwide standardization 
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хамгаалагчийн тодорхой төрөлд 

хэрэглэдэг хайламтгай тавьцын 

хэмжээсийг харилцан солих боломжтой 

байдлаар хангах дэлхий дахины 

стандартчиллын амжилтад хүрэхийн 

тулд энэ хавсралтыг боловсронгуй 

болгон, дуусгана гэдэгт итгэж байна. 

Хайламтгай гал хамгаалагчийн 

иймэрхүү төрлүүдийн хайламтгай тавьц 

тогтоогчийн хэмжээсүүд нь В.1-р зурагт 

заасан хэмжээсүүдтэй, зэрэглэлд нь 

нийцэх хайламтгай тавьцыг багтаахын 

тулд зурагт харуулсантай адил байх 

шаардлагатай.  

providing dimensional interchangeability 

of fuse-links used in certain types of fuses. 

 

 

 

 

 

The dimensions of a fuse-carrier of such 

types of fuses shall be such that a fuse-link 

of the corresponding rating, having the 

dimensions given in Figure B.1, will be 

accommodated. 

 

 

 

Figure B.1a – Button type 

 

Figure B.1b – Removeable head 
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Figure B.1c – Open link 

 

 

 
Rated  

current 
A 
 

 
Dimensions  

mm 

A  B  C  D (max.) F (max) 

1 to 50 12,5±0,2 19,0±0,3 Note 1 5,0 Note 3 

63 to 100 19,0±0,3 Not applicable Note 1 8,0 Note 3 

140 to 200 25±0,4 Not applicable Note 1 9,5 Note 3 

 
Note 1   The minimum length of the open-link fuse-links up to 15kV included is 510 mm. 
 
Note 2   4,4 mm max. for currents from 1 A to 50 A and 6,8 mm for currents from 63 A to 100 A. 
 
Note 3   The size and shape should be such that the fuse-link will freely enter a fuse-carrier having the                         
following inside diameters: 

- 7,9 mm for open-link with rated current from 1 A to 50 A, 11,1 mm for 63 A to 100A; 
- 17,5 mm for 140 A to 200 A. 

 

 

Figure B.1 – Typical dimensions for fuse-links having an inner arc-quenching 

tube, and used in distribution fuse-cutouts and open-link cutouts 

 

B.1-р зураг - Дотоод нум унтраах хоолойтой хайламтгай тавьцын болон 

таслагчтай хайламтгай гал хамгаалагч болон нээлттэй холбоостой 

таслагчийн нийтлэг хэмжээс 
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B.1a-р зураг – Товчлууртай төрөл 

 

 

 

 

B.1b-р зураг – Салган авах боломжтой орой хэсэг 

 

B.1c-р зураг – Нээлттэй холбоос 
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Хэвийн 
гүйдэл 

A 
 

 
Хэмжээс 

мм 

A  B  C  D (max.) F (max) 

1 - 50 12,5±0,2 19,0±0,3 1-р тайлбар 5,0 3-р тайлбар 

63 - 100 19,0±0,3 Хэрэглэх боломжгүй 1-р тайлбар 8,0 3-р тайлбар 

140 - 200 25±0,4 Хэрэглэх боломжгүй  1-р тайлбар 9,5 3-р тайлбар 

1-р тайлбар:    15 кВ хүртэл, мөн 15 кВ-ыг багтаасан нээлттэй холбоостой, хайламтгай тавьцын 
уртын хамгийн бага хэмжээ 510 мм байна. 
 
2-р тайлбар:    1 А – 50 А гүйдлийн хувьд уртын хамгийн их хэмжээ 4.4 мм, 63А – 100 А гүйдлийн 
хувьд уртын хэмжээ 6.8 мм байна. 
 
3-р тайлбар: Хайламтгай тавьц нь доор бичсэн дотоод диаметртэй хайламтгай тавьц тогтоогчид 
чөлөөтэй орохоор хэмжээ болон хэлбэртэй байх хэрэгтэй. Үүнд: 

- 1 А – 50 А хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 7.9 мм, 63А – 100 А хэвийн 
гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 11.1 мм; 
- 140 А – 200 А хэвийн гүйдэлтэй хайламтгай тавьцын хувьд 17.5 мм байна. 

 

 

С хавсралт 

(мэдээллийн) 

Хайламтгай гал хамгаалагчид 

зориулсан ажлын шон 

 

С.1 Ажлын тулгуур 

Ажлын тулгуурыг хөнгөн жингийн 

материалаар үйлдвэрлэх 

шаардлагатай. Энгийн хэрэглээний үед 

хийгдэх тохируулга болон байнгын 

үрэлтийг тэсвэрлэх чадвартай, гадна 

талын төгсгөл тулгуурт байх хэрэгтэй. 

Ажлын тулгуур, мөн тулгуурын 

хэсгүүдийн зөвшөөрөх боломжтой 

хамгийн их уртын хэмжээ нь хэрэглээнд 

тохиромжтой байвал зохино. Тулгуурын 

уртын хэмжээг байнгын холболтын 

уртын хэмжээнүүдээр эсвэл багаж 

хэрэглэх шаардлагагүй, түргэн хийх 

холболтын уртын хэмжээгээр гаргаж 

болно. Илүү тохиромжтой байнгын 

холболт гадна талын өөгүй хүрээтэй 

байх хэрэгтэй.  

Annex C 

(informative) 

Operating rods for fuses 

 

 

C.1 Operating pole 

Operating poles should be manufactured 

from lightweight materials. They should 

have an external finish capable of 

withstanding the handling and general 

abrasion to be met in normal usage. The 

maximum permissible length of an 

operating pole and of pole sections should 

be appropriate to the use. The pole length 

may be achieved by jointing lengths, either 

permanently, or by a quick action joint not 

requiring the use of tools. The preferred 

permanent joint should have a smooth 

external profile. 
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Хамтад нь холбох зориулалттай, гэхдээ 

дангаар хэрэглэвэл хэтэрхий богинохон 

аливаа хоёр салангид хэсгийг ганцаар 

нь ашиглахаас сэргийлэхийн тулд 

гинжээр суурин холбосон байвал 

зохино. Холбогдох гинжийг холбоосын 

төгсгөл дээр бүрмөсөн далдалсан байх 

шаардлагатай.  

Тулгуур гадна талын төгсгөлтэй бөгөөд 

өө сэвгүй байх хэрэгтэй, мөн гар 

бариулаар хангасан байна. Гар 

бариулыг тулгуурт наасан наалдац нь 

тулгуурын энгийн хэрэглээнд өгөх 

мушгиралт болон таталтын ачааллыг 

тэсвэрлэх хангалттай бат бөх байх 

хэрэгтэй. 

Холбох бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

багтаасан (жишээ нь, тулгуурын хэсэг 

болон холбох гинж), гэхдээ ажлын 

залгуур эсвэл орой хэсгийг оруулаагүй 

ажлын бүрэн гүйцэд тулгуурын жин 2.8 

кг-аас хэтрэхгүй байхыг шаардана. 

 

С.2 Ашиглалтын углуурга эсвэл орой 

хэсэг 

Ашиглалтын углуурга эсвэл орой хэсэг 

нь ажлын тулгуурт бэхлэхэд 

тохиромжтой байх хэрэгтэй.  

 

С.3 Тулгуур болон углуурга эсвэл 

орой хэсэгт хийх туршилт 

 

Нугалаа, мушгиралт болон диэлектрик, 

мөн элэгдлийн төрлийн туршилтыг 

ихэнхдээ хийдэг. Тасралтгүй 

гүйцэтгэлийн хангалттай нийцлийг 

батлахын тулд засвар үйлчилгээний 

туршилтад зөвхөн диэлектрик 

тэсвэрлэх чадварын туршилтыг нүдээр 

Any two separate sections which are 

meant to be joined together, but are too 

short to be used singly, should be 

permanently linked by a chain, so as to 

prevent their single use. The linking chain 

should be totally concealed upon closure 

of the joint. 

 

Poles should have a smooth external 

finish and be provided with a hand grip. 

Adhesion of the hand grip to the pole 

should be of sufficient strength to 

withstand the torsion and tensile loads 

applied during normal use of the operating 

pole. 

 

The weight of the complete operating pole 

including joint components (e.g. pole 

section and link-chain) but excluding the 

operating socket or head, should not 

exceed 2,8 kg. 

 

 

C.2 Operating sockets or heads 

 

Operating sockets or heads should be 

suitable for attachment to the operating 

poles. 

 

C.3 Tests on poles and sockets or 

heads 

 

Dielectric, flexure, torsion and fatigue type 

tests are normally performed. 

Maintenance testing to confirm continued 

performance adequacy typically may 

involve only dielectric withstand capability, 

together with careful visual inspection. 
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анхааралтай харах шалгалтын хамт 

ерөнхийдөө багтааж болно.  
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