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Агуулга

ØЭрчим хүчний системийн тооцоо судалгааны ангилал

ØОдоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн
сул тал, сайжруулах арга замууд

ØШинэ “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг боловсруулах,
олон улсын “GRID CODE”-ийг судлаж нутагшуулах
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Эрчим хүчний систем гэж юу вэ?



ndc.energy.mn

Одоо хийгдэж буй тооцоо:  

Ø Чадлын урсгалын тооцоо  - Load flow studies
Ø Богино залгааны тооцоо-Short circuit studies
Ø Реле хамгаалалтын тавилын тооцоо- Relay protection coordination
Ø Газардуулгын тооцоо- Earting studies

Зайлшгүй хийх шаардлагатай тооцоо:
Ø Статик болон динамик тогтворжилтын тооцоо- Stability studies
Ø Системийн аваари эсэргүүцэх автоматик-
Ø Гармоник шинжилгээний тооцоо- Harmonic analysis studies
Ø Найдваржилтын тооцоо – Reliability studies 
Ø Тусгаарлагчийн тооцоо- Insulation coordination studies
Ø Хөдөлгүүрийн асаалтын тооцоо- Motor starting studies
Ø DC агуулсан системийн тооцоо-DC auxiliary power system analysis 
Ø Цахилгаан нумын тооцоо- Arc flash studies

1. Эрчим хүчний системийн тооцоо судалгаа
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1.1. Олон улсын ЭХС-ийн тооцоо судалгааны 
байгууллагын бүтэц
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1.2. Чадлын урсгалын тооцоо  - Load flow studies

ØБодит хуурмаг чадлын урсгал
ØГүйдэл, хүчдлийн утга
ØЧадын коэффициент
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1.3. Богино залгааны тооцоо- Short circuit studies

Ø Төрөл бүрийн богино залгааны гүйдэл
Ø Таслуур, салгуур, гал хамгаалагчийн сонголт
Ø Механик реле хамгаалалтын төхөөрөмжийн тавилын тооцоо

?
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1.4.Тогтворжилтын тооцоо- Stability studies
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1.5. Хөдөлгүүрийн асаалтын тооцоо- Motor starting studies

Ø Асинхрон хөдөлгүүрийн асаалтын гүйдэл давтамжийн хувьсгуур ашиглаагүй 
тохиолдолд хэвийн гүйдлийн утгаас Inom *(3-5) дахин их гүйдэл авдаг. 

Ø Шинийн хүчдэл огцом унасан үед асинхрон хөдөлгүүр асаалтын эргэлтийн момент 
хүрэлцэхгүйн улмаас синхрон хурдаа бүрэн авч чадахгүй.   

Ø Хөдөлгүүр сүлжээнээс хүчдэл бууралтын хамгаалалтаар тасрах магадлалтай.

Хөдөлгүүрийн асаалтыг тооцоолох нь асаалтын хамгийн 
оновчтой аргыг сонгох, хөдөлгүүрийг загварчлах, ЭХС-д 

хөдөлгүүрийн асаалт хэрхэн сөргөөр нөлөөлж байгааг судлахад 
туслах юм.
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1.6. Гармоник шинжилгээ- Harmonic analysis studies

Ø Системд үүсэж буй гармоникууд нь гүйдэл хүчдлийн гажилтын үүсгэдэг.
Ø Анхдагч хэлхээн дээр үүссэн хүчдлийн гажилт : 

а. Удирдлага\ компьютерийн интерфайс (Control/computer system interference)
б. Халаалтын эргэх машин (Heating of rotating machinery )
в. Конденсаторын гэмтэл\хэт халалт (Overheating/failure of capacitors )

Ø Гармоникийн шинжилгээ хийснээр үүсэж буй дээд гармоникуудыг шүүх 
филтьрийг сонгож, гүйдэл хүчдлийн гажилт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авах юм.
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1.7.  Европын холбооны улсуудын нэгдсэн сүлжээний 
дүрмийн хүчдлийн гажилтын хязгаар
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1.8. Тусгаарлагчийн тооцоо- Insulation coordination studies

Цахилгаан тоноглолын 
тусгаарлагчийн хамгийн 
бага тэсвэрлэх түвшинг 

тодорхойлох 

Аянга зайлуулагч 
хамгаалагчийг сонгох

Хэвийн давтамж болон 
аянгын хэт хүчдлийг 

тооцоолох

IEC 600071 стандарт
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1.9. DC агуулсан системийн тооцоо-DC auxiliary power system analysis 
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1.7. Нарны цахилгаан станц ЭХС-тэй холбогдох үеийн тооцоо

Ø Хуурмаг чадалд тавигдах шаардлага: НЦС-ын үйлдвэрлэх хуурмаг чадлыг
инвертэрээр дайруулан гаралтын чадлыг үргэлжилсэн болон огцом гаргах
горимоор тохируулснаар хүчдлийн түвшинг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд барих, эрчим
хүчний чанарыг сайжруулах, хуурмаг чадал компенсацлах төхөөрөмжийн хөрөнгө
оруулалтыг багасгах давуу талтай юм.

Ø Систем үүссэн богино залгааны үеийн шинж чанар: DC/AC инвертэрын
ажиллагаа систем рүү өгөх богино залгааны гүйдлийг тодорхойлох

Ø Хүчдлийн хэлбэлзэлд нөлөөлөх хүчин зүйлс: НЦС-ын хүчин чадал ба тухайн
бүс нутгийн ачааллын үл нийцэл болон нарны тусгалын түвшний өөрчлөлтөөс
хамаарсан хүчдлийн хэлбэлзэл

Ø Системийн давтамжинд үзүүлэх нөлөөлөл: Системийн хэмжээнд аваарийн
шинж чанартай давтамж бууралтын савлалт үүсэхэд НЦС-аас давтамжийг
дээшлүүлэх арга хэмжээ авах боломжгүй тул давтамжийн тогтворжилтонд
үзүүлэх туслалцаа бага юм.

Тавигдах шаардлага:
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Давтамжийн 
хэмжээ

Горимын тавигдах шаардлага

48Гц-с бага
НЦС-ын инвертерийн горимын зөвшөөрөгдөх хамгийн бага 

давтамж болон сүлжээний шаардлагаар шийдвэрлэнэ. 
48Гц-49,5Гц Давтамж 49,5 Гц-с бага горимын үед 10 минут 

49,5Гц-50,2Гц Тасралтгүй ажиллах горим
50,2Гц-50,5Гц НЦС-ын тасралтгүй үргэлжлэх горимын хугацаа 2 минут 

ажиллах чадвартай байх ёстой
50,5Гц-с их 0,2 секундын дотор сүлжээ рүү өгөх чадлыг зогсооно.

1.8. Нарны цахилгаан станцад тавигдах шаардлага

Давтамжийн хэлбэлзэл:
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Хүчдэл /ТБНС-тэй холбогдсон цэг 
дээрх/

Хамгийн их таслах хугацаа /сек/

U<0.5xUхэв 0,1
50%U≤U<85%Uхэв 2,0

85%U≤U<110%Uхэв Зөвшөөрөгдөх үргэлжлэх горим
110%U≤U<135%Uхэв 2,0

135% Uхэв ≤U 0.05
Хамгийн их таслах хугацаа нь хэвийн бус горим үүсэхэд НЦС ТБНС-рүү өгөх
чадлыг зогсоох инвертерийн таслах хугацаа юм.

Хүчдлийн хэлбэлзэл:

1.9. Нарны цахилгаан станцад тавигдах шаардлага

Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-д зайлшгүй багтах шаардлагатай заалтууд болно.
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2. Одоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн сул 
тал, сайжруулах арга замууд 

Ø Одоо мөрдөж буй нэгдсэн сүлжээний дүрмийн заалтанд ЭХС-ийн тооцоо
судалгааны талаарх заалтуудыг тодруулах

Ø ЭХС-ийн төлөвлөлт, тооцоо судалгааны заагийг нарийн тодорхойлох

Ø “Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийн заалтууд ерөнхий байдлаар тусгагдсан

Ø Шинээр холбогдох сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн талаарх тусгасан
заалт байхгүйн улмаас системийн горим ажиллагаанд хүндрэл учрах,
системийн найдвартай тогтвортой ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх
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2.1.Одоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
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2.2.Одоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
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2.3.Одоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
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2.4.Одоо мөрдөж буй “ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”
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3. Олон улсын “GRID CODE”-ийг судлаж  
“ Нэгдсэн сүлжээний дүрэм”-ийг шинээр боловсруулж, батлуулах
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Анхаарал тавьсан та 
бүхэнд баярлалаа


