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2019 ОНЫ ШИЛДЭГҮҮДЭЭ ШАЛГАРУУЛЛАА

Захиргаа, хүний нөөцийн алба

 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн Шинэ жилийн 
баярын хурлаа хийж өнгөрч буй 2019 ондоо 
амжилт бүтээлээр бусдыгаа хошуучлан 
ажилласан ШИЛДЭГ-үүдээ шагнаж 
урамшууллаа. Үүнд:

• “Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан” 
тэмдгээр Г.Ариунхуяг (ХА), Г.Содном 
(ТДЦ), М.Жаргалсайхан /НАХ/, 
П.Энхбаатар (ДХХАЦ), С.Баянбат (ТДЦ); 

• "Тэргүүний барилгачин" тэмдгээр 
С.Ганзориг (НАХ); 

• ЭХЯ-ны "Жуух бичиг"-ээр 34 хүн; 

• "Онцгой байдлын албаны төлөө" тэмдгээр 
5 хүн;

• УБТЗ-ын "Хөгжлийн төлөө" хүндэт 
тэмдгээр 1 хүн;

• МАТНХ-ны "Манлай тээвэрчин" тэмдгээр 
3 хүн;

• “ДЦС-4” ТӨХК-ийн "Хүндэт ажилтан" 
тэмдгээр - 10 хүн.

“ДЦС-4”ТӨХК-ИЙН “ХҮНДЭТ САМБАР”:

• Г.Чогдон (ХА),  Д.Гантогтох (ЗА),  
Б.Амармэнд (СХА), А.Идэрбат (ТДЦ), 
Х.Алтангадас (ЗЦ), Б.Алтансувд (ЗЦ), 
Б.Гантулга (ТЦ), С.Балдорж (ЦЦ), 
Д.Цэвээнлхаазал /ДХХАЦ/, Б.Болортуяа 
(ХЦ), Ц.Батцэрэн (МЦ), Г.Чойдог (ААА)

“АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН АВАРГА:

• АВАРГА инженер техникийн ажилтан 
Б.Батмөнх (СХА), АВАРГА мастер 
Д.Амарзориг (ТЦ), “АВАРГА” машинч 
О.Пунсалдулам (ТЦ), Туслах тоноглолын 
“АВАРГА” машинч Д.Баасан (ТДЦ)

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА”:

• М.Бямбасүрэн (ТДЦ), Д.Энхтүвшин 
(ЗЦ), А.Ариунболд (ТЦ), Т.Батзориг (ЦЦ), 
Б.Баттөр (ДХХАЦ), Б.Алтанхуяг (ХЦ), 
Б.Мөнхзул (МЦ), Д.Гарьдмагнай (ЭЗГ)

АВАРГА  ЦЕХ, НЭГЖ

• Аварга цех: "Цахилгаан цех"

• Аварга нэгж: "Нийгэм ахуйн хэлтэс"

СПОРТЫН ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛОН

 - Түлш дамжуулах цех
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ОНЫ ШИЛДЭГҮҮДЭЭ ШАЛГАРУУЛЛАА

ШИНЭ БҮТЭЭЛ АШИГТАЙ ЗАГВАРЫН АРХИМЕД ШАГНАЛ

• Гран при, АРХИМЕД ЦОМ - ЗЦ-ийн Эргэх механизмын засварын 
инженер Б.Наранбаатар ахлагчтай баг

• I дүгээр байр, ЦОМ - ЗЦ-ийн Халах гадаргуу, хаалт арматурын 
засварын инженер Ш.Дархан-Эрдэнэ ахлагчтай баг

ШИЛДЭГ ОЮУНЫ БҮТЭЭЛИЙН  ШАГНАЛ            

• ТДЦ-ийн Хүнд механизмын инженер Н.Амартүвшин ахлагчтай 
баг: Хүнд механизмын засварчин Э.Лхагвасүрэн, А.Идэрбат, 
З.Түвшинжаргал, Ш.Болдбаатар, З.Түвшинжаргал, Тракторчин 
Ц.Лхагвабаатар, Т.Шаравсэнгэ, Ж.Батболд

• ЦЦ-ийн Хуваарилах байгууламж кабель шугамын засвар 
угсралтын цахилгааны монтёр Н.Чойжоо ахлагчтай баг: 
Хуваарилах байгууламж кабель шугамын засвар угсралтын 
цахилгааны монтёр Т.Гантулга, Ч.Төрбаяр

ЭНХ-ОРШИХУЙ УРАЛДААНЫ ШАГНАЛ:     

1 Цехүүдийн 1-р хэсгээс  I байранд  шалгарсан  Цахилгаан цех

2 Цехүүдийн 2-р хэсгээс  I байранд шалгарсан  Механик цех

3 Цехүүдийн 1-р хэсгээс II байранд  шалгарсан  Зуухан цех

4 Цехүүдийн 2-р хэсгээс  II байранд шалгарсан  ДХХАЦех

5 Баг хамт олон I хэсэг -  I байр Турбин цехийн үндсэн тоноглолын бригад

6 Баг хамт олон I хэсэг -  II байр ЗЦ-ийн цахилгаан шүүлтүүрийн хэсэг

7 Баг хамт олон II хэсэг -  I байр ХЦ-ийн «Шийдэл» баг

8 Баг хамт олон II хэсэг -  II байр ЭЗГ-ийн «Эрч хүч» баг

“ЭНХ-ОРШИХУЙ” уралдаанд хувь хүн номинацид 10 хүн шагнагдлаа.

ОНЫ ШИЛДЭГ ЧАНАРЫН ДУГУЙЛАН

 Түлш дамжуулах цехийн Н.Алтанзул ахлагчтай, АЯНГА 
чанарын дугуйлан нь “ОНЫ ШИЛДЭГ ЧАНАРЫН ДУГУЙЛАН”-гаар 
шалгарсан байна.
 2019 оны  сүүлийн хагас жилийн шалгаруулалтанд байр 
эзэлсэн чанарын дугуйлангууд:

III байр МЦ-ийн “IDEA” чанарын дугуйлан

II байр ЦЦ-ийн Ц.Ууганбаатар ахлагчтай “Цахилгаан” чанарын дугуйлан

I байр ЦЦ-ийн Н.Чойжоо ахлагчтай “Синусойд” чанарын дугуйлан

ҮЭХ-НЫ ШАГНАЛ

 ҮЭХ-ны Хүндэт тэмдэг, Жуух бичиг, Тэргүүний мастер 
зэрэгээр нийт 24 хүн шагнагдсан.

МЗХ-НЫ ШАГНАЛ

 Шилдэг залуу, тэргүүний залуу инженер, тэргүүний залуу, 
хөдөлмөрийн алдар, залуу үеийн халамжлан хүмүүжүүлэгч тэмдгээр 
нийт 13 хүн шагнагдсан байна.

2019 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ШИЛДЭГ САЙН САНАЛ                

1 Э.Түвшинжаргал ТДЦ-ийн хүнд механизмын засварчин

2 Т.Шүрэнцэцэг ТЦ-ийн Турбины машинч

3 Л.Гантуяа ЦЦ-ийн Ус төрөгчийн ээлжийн аппаратчин

4 Б.Бат-Эрдэнэ МЦ-ийн цахилгаан хийн гагнуурчин

 2019 оны чанарын зорилттой уялдуулсан ажлын байрны 
эмх цэгц, зохион байгуулалт, 4С болон 5С-ийг хэвшүүлсэн хамт 

олноор Д.Сайханхүү даргатай Хими цехийн хамт олон, С.Мөнх-Очир 
даргатай Авто аж ахуйн хамт олон шалгарлаа.



2019 ОНЫ 12-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 10043,98 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 1304,702 мян.кВтц-аар зөрчиж, төлөвлөгөөг 8739,278 мян.
кВтц-аар давуулж  102,5 %-aар биелүүллээ.  Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал  460  МВт, дээд ачаалал 672 МВт байсан.  Энэ сард манай компани 
үйл ажиллагааны доголдлоос хамаарч   1304,702 мян.кВтц-н зөрчил гаргасан. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын Оны эхнээс

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,% Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%

ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 371.8 380.5 +8.7 102.3% 3408.1 3492.6 +84.5 102.5%

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 562.6 562.6 - 100.0% 3915.8 3915.8 - 100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,1%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр Хасах шийдвэр
Диспетчерийн графикийн 

зөрчил
Ачаалал

Диспетчерийн 
төлөвлөгөөний биелэлт

удаа мян.кВтц удаа мян.кВтц удаа мян.кВтц Дээд Доод мян.кВтц

72 10043.98 13 1730.892 7 1304.702 672 460 8739.278

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар

 СПОТ арилжааны зах зээлд 234,125 мян.кВтц буюу 5,9 сая.
төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан,  308,302 мян.кВтц буюу 12,7 
сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан авч авлага, өглөгийн 
зөрүүгээр 6,7 сая.төгрөгний  өглөгтэй ажиллалаа. 

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  

 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлт төлөвлөлтөөс 22,4 сая.кВтц-
аар давж 106,3% биелсэн. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 26,0 сая.кВтц-аар 
буюу  7,3% - аар өссөн. Оны эхнээс 132,1  сая.кВтц-аар давж, 103.9% 
-ийн биелэлттэй байна. Дулааны эрчим хүчний түгээлт төлөвлөлтөөс 
41,8 мян.Гкал-аар давж 108,0%-н биелэлттэй, өнгөрсөн оны мөн үеэс 
9,9 мян.Гкал буюу 1,7%-аар буурчээ. Оны эхнээс дулааны үйлдвэрлэл 
санхүүгийн төлөвлөгөө 145,9 мян.Гкал-аар давж биелсэн. Үүнээс 
“УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан 97,3 мян.Гкал  байлаа. 

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа

 12 - р сард горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. 2019 
оны 12 сарын эхний 27 хоногт 7 зуух, 6 турбины горимоор ажилласан. 
28/ХII -аас 7 зуух, 7 турбины горимд орж ажилласан.
 Сарын дунджаар 6,97 зуух, 6,1 турбинтэй ажиллаж,  зуух, 
турбин бэлтгэлгүй байсан. Турбин №1-г шинэчлэлээс 8/XII -нд явуулж 
сүлжээнд залгалаа.

Нүүрсний зарцуулалт

Уурхай нэгж
Тухайн сарын

төлөв гүйц зөрүү биелэлт

Багануур мян.тн 180.0 169.703 -10.3 94.3%

Шивээ-Овоо мян.тн 170.0 164.459 -5.5 96.7%

Бүгд мян.тн 350.0 334.2 -15.8 95.5%

Мазутын зарцуулалт

 Энэ сард  120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 174 тн-г түлж, 
54 тн мазут хэтрүүлсэн. Зуухыг хүйтнээс 9 удаа галлаж 168 тн мазут, нэг 
удаа халуун галлагаа хийж 5 тонн мазут түлсэн.

Жишмэл түлшний зарцуулалт

 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг 
- 19,47 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг - 0,711 кг/Гкал-аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс  
7809 тн жишмэл түлш буюу  15694 тонн бодит түлш /илчлэг 3483 ккал/
кг/ хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт

 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 0,65%-аар 
буюу  2829,281 мян.кВтц-аар хэмнэсэн. 

 2018 оны 12 сарын гүйцэтгэл     – 12,76%

 2019 оны 12 сарын төлөвлөгөө  –  12,65%    Гүйцэтгэл – 12,0%  

№ Үзүүлэлт нэгж
12-р сар

төлөв гүйц

1
1тн нүүрс нунтаглахад зарцуулах 
цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс

26.66 26.63

2
1тн уур боловсруулахад зарцуулах 
үлээлт соролтын цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.00 3.99

3
1тн тэжээлийн ус шахахад зарцуулах 
цахилгаан

кВтц / тн.тэж 
ус

8.13 8.12

4
Эргэлтийн усны насосд зарцуулагдах 
цахилгаан

% 1.31 1.31

5 Дулаанжуулалтын насосд
кВтц / 

тн.сүлж.ус
0.60 0.60

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн усны 
зарцуулалтыг 0,82% буюу  17586 тонн конденсат хэмнэсэн. Өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 878 
тн-оор нэмэгдсэн. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  3948 тн байлаа.
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Зууханд –   574 м3

 ○ Турбинд –   19749 м3  ус өгсөн.
 ○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт 317 м3 байлаа.
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2019 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2019 оны 12-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р 
зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 16 бүртгэгдсэнээс 
зуух 10 удаа, турбин 6 удаа тус тус зогссон. 

 Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт 2 удаа гарсан. 
      /турбин/
 Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн 
актууд:

 - Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ЦЦ-3 
/1791.3 мян₮/, ДХХАЦ-1 /472.7 мян₮/, ЭХЯ (ТХН)-1 /81581.4 
мян₮/, ТЦ-4 /12135.0 мян₮/, ЗЦ-1 /3366.9 мян₮/, ХЦ-1 /1283.1 
мян₮/  бүгд-11 / 100630.4 мян₮/

 - Мазут зарцуулалтын акт: ЗА-1 /34124.9 мян₮/, ЗЦ-5 /136404.3 
мян₮/  бүгд-6 /170529.2 мян₮/

 - Тоноглолын аваарын зогсолтыг судалсан акт: ТЦ-2 /1566.2 
мян₮/ бүгд-2 /1566.2 мян₮/

 - Тос зарцуулалтын акт: ТЦ-1 /1713.2 мян₮/ УТЗ (ТХН)-1 /2751.8/        
бүгд-2 /4465.0 мян₮/

 - Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах акт: 
ЗЦ-2, ЭЗГ-1  бүгд-3

Нийт 24 ширхэг /277190.8 мян₮/ акт тогтоогдсон. 
 Үндсэн үйлдвэрлэлийн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд 
хэмжилт хийв.

Хяналтын алба

ОСЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
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 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 13 цаг 30 минутын үед 
түлш дамжуулах цехийн засварчин О.Н туузан дамжлага 5/1-ийн толгойд 
ремений оруулга оруулах ажлын бэлтгэл хангах үедээ материал буулгах, 
дээш гаргах зориулалттай люкний таг онгойлгож байхдаа доош унаж осол 
гаргасан. Ослын шалтгаан:

•	 Ажил удирдагч О.П нь тухайн ажлын явцад биечлэн хяналт тавиагүй 
нь “Дулааны шугам сүлжээний дулаан–механикийн тоноглолын 
ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийн  4.2.3.......
Ажил удирдагч нь тогтоосон журмын дагуу тодорхой хугацаанд үе 
үе тухайн бригад ажил гүйцэтгэхдээ  техникийн аюулгүйн дүрмийг 
хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавин шалгаж байх ёстой гэсэнд 
заалтыг зөрчсөн.

•	 Ажлын үед мөрдөх ёстой эрсдэлийн үнэлгээ нь “Оруулгын бэлтгэл 
ажил хийх” ажилтай нийцээгүй байсан.

•	  Ажил гүйцэтгэгч Ж.Т нь “Дулааны шугам сүлжээний дулаан–
механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм”-ийн  4.2.5 (Ажил гүйцэтгэх үедээ нарядад заагдсан 

аюулгүйн арга хэмжээг зөв хэрэгжүүлж байгаа эсэх) заалтыг 
зөрчсөн.

Цаашид авах залруулах арга хэмжээ:
1. Түлш дамжуулах цехийн харъяанд байдаг сэлбэг,  материал өргөх, 

буулгах зориулалттай люкнүүдэд үзлэг хийж, хүн гараар өргөдөг 
байдлыг арилгах тусгайлсан төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх. 

2. Унахаас хамгаалах хэрэгслийг бэхлэх хөдөлгөөнгүй цэгийг бүх 
люкний ойролцоо хийж байршуулах

3. Нарядын ажил удирдагч нар ажлын үргэлжлэх хугацаанд ажлын 
байранд  хяналт тавьж,  шалгасан тухайгаа ажил гүйцэтгэгчид байх 
наряданд тэмдэглэж хэвших.  

4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын инженеүүд, наряд олгогч нар, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын “Пост”-оор ажиллаж байгаа 
ажилтнууд “Эрсдэлийн үнэлгээ”-нь гүйцэтгэж байгаа ажилтай 
нийцэж байгаад тогтмол хяналт тавьж ажиллах. 

5. Аюултай буюу эрсдэл өндөр ажлыг гүйцэтгэх үед тавих хяналтуудыг 
сайжруулах арга хэмжээг наряд олгогч нар төлөвлөж байх.

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн байдалд хийсэн хэмжилт. (1 удаагийн)

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан (85 дб) 
Ажлын байрны халуун     

(12-30 оС)
Ажлын байрны чийглэг    

(30-60 %)
Ажлын байрны тоосролт       (10 

мг/м3)

2018 оны 
12-р сар 

2019 оны 
12-р сар 

2018 оны 
12-р сар 

2019 оны 
12-р сар 

2018 оны 
12-р сар 

2019 оны 
12-р сар 

2018 оны 
12-р сар 

2019 оны 
12-р сар 

1 ТДЦ 78,6 79 19,6 20 28,5 28 18,1 17,9

2 ЗЦ 89,7 89,3 25,8 28,5 26 27 11,4 11,0

3 ТЦ 89,5 89,9 28 29 26,5 25

Ст
ан

цы
н 
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нд

аж
  

14
,7

5 
м

г/
м

3
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цы
н 
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нд
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14
,4

5 
м

г/
м

3

4 Хими 72 72,3 21,5 22 30,7 30,9

5 Механик 71,2 71,8 20,5 21 25 26,3
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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УУРЫН ЗУУХНЫ ТОГОО СОЛЬСОН 

ТУХАЙ

 ОХУ-ын Сибирийн эрчим хүчний компанийн Новосибирск 

салбарын ТЭЦ-2-ын тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг 

дээшлүүлэх зорилгоор зуухны тогоог солих ажлын эхлүүлсэн.

 93 тонн жинтэй, 19 м урт, 1.8 м диаметртэй шинэ тогоо 

суурилуулснаар 1964 онд ашиглалтад орсон Новосибирскийн ТЭЦ-

2-ын зуух №8-ын цаашдын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг 

хангах болно. Төслийн нийт өртөг нь 108 сая рубль орчим болсон. 

Зуухны тогоог солих ажил 2018 оны 8-р сард хийгдсэн. Тогоог солих, 

зуухыг сэргээн засварлах ажилд нийт 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй 

баг ажилласан байна. Зуухны тогоо бол үйлдвэрлэсэн уур, усыг 

цуглуулах, ялгах, уурыг цэвэршүүлэх, зуухны усны хангамжийг 

хангах зориулалттай элемент юм.

 Төслийг хэд хэдэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлдэг бөгөөд 

юуны түрүүнд хийцийн болон технологийн холбогдолтой арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Зуухны үйлдвэрлэгч компанийн 

мэргэжилтнүүд тогооны гангийн маркийг 16ГНМА болгон сольж, 

тогооны ханын зузааныг 95 мм-ээс 115 мм болгон ихэсгэв. Энэ 

нь тогооны найдвартай ажиллагааг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх 

боломжийг олгосон бөгөөд энэ нь тогооны дотоод гадаргууд хийсэн 

шалгалтаар батлагдсан юм.

 Төслийн ажлын хоёр дахь шатанд Сибирийн эрчим хүчний 

компанийн Новосибирск салбарын мэргэжилтнүүд их хэмжээний 

ажил хийсэн. Зуухнаас хуучин тогоо, тогооны эд ангиудыг салгах, 

дулаан тусгаарлагч, кабель, бусад зүйлсийг буулгах ажлууд үүнд 

багтана. Дараа нь олон тооны метал ба төмөр бетон хийцүүд болон 

одоо байгаа шугам хоолой (тулгуурууд, дүүжин, өндөр даралтын 

шугам хоолой, хий, тоос, тос, шингэн түлшний шугам, хийн суваг 

гэх мэт) зэргийг шинэ тогоо суурилуулах ажлыг хийх нөхцлийг 

бүрдүүлэхийн тулд буулгана. Тогоог суурилуулсны дараа буулгасан 

тоног төхөөрмж, эд ангиудыг эргүүлэн угсарна. Энэ ажлын дараа 

зуухыг ашиглалтад оруулах боломжтой болж туршилт тохируулыг 

ажил гүйцэтгэсэн.

 2010 онд Новосибирск хотын ТЭЦ-2-т металын үзлэг 

хийх үеэр тогоонд цууралт үүсч, улмаар металлын хатуулаг ихэссэн 

байсан тул зуухны зөвшөөрөгдөх ашиглалтын хугацааг 25 мянган 

цагаар хязгаарласан гэж Новосибирск ТЭЦ-2-ын захирал Игорь 

Точилин мэдэгдсэн. 5 жилийн дараа хийгдсэн ашиглалтын хугацаа 

тодорхойлох үзлэгээр тогоог 2018 оноос хэтрүүлэлгүй солих ёстой 

болсон тул дээрх ажлыг  төлөвлөж гүйцэтгэсэн байна.

Тогоо солигдсон зуух:

•	 Марк – ТП-80

•	 Уурын хүчин чадал – 420 т/ц

•	 Уурын халуун – 540 0С

•	 Уурын даралт – 140 ати

Мөн Украйнд Бурштынской ГРЭС-ийн ТП-100 маркийн 

зуух №10-ын тогоог 2017 онд сольсон байна. Суурилуулсан шинэ 

тогооны масс 132 тн, урт 22,8 м, диаметр 1,83 м. 

Тогоо солигдсон зуух:

•	 Марк – ТП-100

•	 Уурын хүчин чадал – 640 т/ц

•	 Уурын халуун – 570 0С

•	 Уурын даралт – 140 ати

Эх сурвалж: https://energybase.ru/en/news

  http://ukemp.org/ru/2017/07/13

СХА-ны Төсөл судалгааны инженер Э.Ганбат

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

777.7 - Энэ бол автомат 
тоглоомын азын тоо биш юм. 
Харин 2020 оны 1-р сард 
Улаанбаатар хотын “ДЦС-4“ 
ТӨХК  суурилагдсан  дээд  хүчин  
чадалдаа хүрсэн үзүүлэлт юм. 
Тус станцад ажиллаж байгаа 
долоон блокгоос тав нь “УТЗ” ХК-

ийн үйлдвэрлэсэн блок бөгөөд 1 болон 4-р турбинуудыг шинэчилсэнтэй 
холбоотойгоор энэхүү амжилтанд хүрсэн юм. Бид дахин хоёр уурын 
турбиныг шинэчилж, цахилгаан, дулааны үйлдвэрлэлийг шинээр бий 
болгохоор хамтран ажиллаж байна. Ингээд түүхэн дээд амжилт тогтоосон 
Монголын эрчим хүчний инженерүүдэд баяр хүргэе.

Уральский турбинный завод

 Компанийн нийт гагнуурчид, огтлогчдын аттестатчлалын 
онол болон ур чадварын шалгалт 2020 оны 1-р сарын 13-наас 17-
ныг дуустал явагдах болно. Та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсье.

СХА-ны МСГЛ



СПОРТЫН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

6 СХА-ны Патентийн мэргэжилтэн Ч.Баясгалан

	 «ДЦС-4»	 ТӨХК-ийн	 ЗЦ-ийн	 машинист	
Б.Алтансувд	 2019	 онд	 үзүүлсэн	 спортын	
амжилтаараа	бусдыгаа	хошуучлан	“Оны	шилдэг	
тамирчин”-аар	 шалгарч	 “Хүндэт	 самбар”-ын	
эзэн	 боллоо.	 	 Б.Алтансувд	 нь	 Мaрокко	 Улсын	
Марракеч	 хотноо	 болсон	 Дэлхийн	 цомын	
тэмцээнд	 амжилттай	 оролцон	 мөнгөн	 медаль	
хүртсэн	бөгөөд	энэ	тэмцээнд	түүний	хүртэж	буй	
2	дахь	мөнгөн	медаль	юм.	2020	оных	нь	тэмцээн	
уралдаанд	өндөр	амжилт	хүсэн	ерөөе! 

	 МХБХ-ноос	 жил	 бүр	 уламжлал	 болон	
зохион	 байгуулагдаж	 ирсэн	 Шархүү	 агсны	
нэрэмжит	 ахмадын	 фөтзалын	 тэмцээн	 2019	
оны	12	дугаар	сарын	30-наас	2020	оны	1	дүгээр	
сарын	 1,2-ны	 өдрүүдэд	 зохион	 явагдаж	 дүнгээ	
гаргалаа.	Уг	тэмцээн	35-44	нас,	45-49	нас	50-54	
нас,	55-59,	60-аас	дэш	насны	ангиллаар	зохион	
явагдаж	дүнгээ	гаргалаа.

	 Компанийн	 дэргэдэх	 “Эрчим”	 клубын	
ахмадын	 баг	 тамирчид	 35-44	 нас,	 45-49	 нас,	
50-54	насны	ангилалд	оролцон	2	алт,	1	мөнгөн	
медаль	хүртсэн	байна.  

	 Монголын	 Шагайн	 харвааны	 холбооны	
2019	 оны	 сүүлчийн	 тэмцээн	 өнгөрөгч	 12-р	
сард	 Нийслэлийн	 цомын	 аварга	 шалгаруулах	
тэмцээнээр	 өндөрлөлөө.	 Уг	 тэмцээнд	 хөдөө	
орон	нутаг,	бүс,	хотын	нийт	78	багийн	900	гаруй	
харваачид	 цэц	 мэргэнээ	 сорин	 өрсөлдөхөд	
«ДЦС-4»	 ТӨХК-ийн	 “Эрчим”	 баг	 шагналт	 V-р	
байранд	 орсон	 байна.	 Мөн	 энэ	 үеэр	 Эрчим	
багийн	ахлагч	Улсын	мэргэн	П.Баярбатыг	олон	
жил	 амжилттай	 сайн	 харваж	 байгаа	 амжилтыг	
Биеийн	тамир	спортын	газраас	үнэлэн	“Биеийн	
тамир	спортын	тэргүүний	ажилтан”	цол	тэмдгээр	
шагнасан	байна.
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 Томуу бол вирусээр үүсгэгддэг 
халдварт өвчин юм. Томуугийн халдвараар аль 
ч насны хүмүүс өвчилж болдог бөгөөд халдвар 
авсан хүн өвчилж, ханиаж найтаах үед агаар 
дуслын замаар халдвар тархаж бусдад халддаг. 
Ихэнхдээ бүрэн эдгэрдэг ч зарим хүмүүс хүнд 
өвддөг. Бага насны хүүхэд, 65-аас дээш 
насныхан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, зүрхний 
болон бусад архаг өвчтэй хүмүүст нянгийн 
хоёрдогч халдвар болон уушгины хатгаагаар 

хүндэрдэг. 

Илрэх шинж тэмдэг: 

 Халуурах, толгой өвдөх, хоолой 
өвдөх, нус гоожих, бие шархирч, булчингаар 
өвдөх, ядрах шинжээр илэрч голдуу 3-5 хоног 
үргэлжилдэг.

Томуу, томуу төст өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ?
• Өвчлөлөөс сэргийлэх   хамгийн  сайн   

хамгаалалт  нь биеийн  эсэргүүцэл  сайн  
байх  явдал тул  витаминлаг  чанарлаг  
хоол идэх, биеийн тамирын дасгал, 
хөдөлгөөнийг эрхэмлэн, ажил амралтаа 
зохицуулж, хангалттай амрах

• Улирлын байдалд охируулан хувцаслах, 
хүйтэнд малгай, ороолт, бээлий хэрэглэх

• Хамрын салстыг сонгино, сармисын 
тосон ханд, оксолины тос түрхэх

• Гичтэй бүлээн усанд хөлөө 5-10 
минут дүрж, хөлний уланд тосон иллэг 
хийх

• Витамин С-ээр элбэг жимс болон шүүс, 
витамин С-г хэрэглэх

• Өдөрт 2-3 хумс сармисыг хоол 
ундандаа хэрэглэх

• Томуу, томуу төст 
өвчнөөс сэргийлэх цэгчил-сэн иллэг хийх

• Содын уусмал, царван, морин шарилжны 
хандаар хоолой зайлах

 Гэр, сургууль, цэцэрлэг, ажлын 
байрандаа цэвэр агаар оруулж, өдөрт чийгтэй 

цэвэрлэгээг  2-оос доошгүй  удаа хийх  зэрэг  
энгийн  аргуудыг  хэрэглэхээс гадна, Томуу, 
томуу төст өвчнөөс  сэргийлэх  эмийн 
бэлдмэлүүдийг  худалдан авч  зааврын  дагуу 
хэрэглэвэл  үр дүнтэй  байдаг.

Томуу, томуу төст өвчний шинж тэмдэг илэрвэл 
яах вэ?
• Эмчид яаралтай андаж, эмчийн 

зөвлөгөөг баримталж, хэвтрийн дэглэмийг 
сахиж халуун аарц, сармистай хар шөл, 
чацарганы шүүс, халуун гичтэй хоол, 
цагаан танг буцалган уух, амаар уух  
шингэнийг ихээр  хэрэглэх

• Амны хаалт зүүх

• Гараа сайтар савандаж угаах, хүүхдийн 
тоглоом, аяга, халбага болон  шүдний 
сойзыг өдөр бүр содын уусмалаар 
ариутгах   Үзвэр үйлчилгээ, олон нийтийн 
газар аль болох очихоос татгалзах, 
сэлгүүцэхгүй  байх Томуу, томуу төст 
өвчний  үед  эмийг эмч  болон  эм зүйчийн  
өгсөн  зааврын  дагуу  хэрэглэх, дур мэдэн  
антибиотик  хэрэглэхээс зайлсхийх

 Томуу өвчний үед вируст сонгомол 
үйлчлэх эмүүдэд: интерферон, ремантадин, 
амандатин, тамифлю, оксолины түрхлэг орно.
 Томуу төст өвчинд шинж тэмдгийн 
эмчилгээ хийнэ. Үүнд: халуун бууруулах, 
ханиалга намдаах, амьсгалын замыг чөлөөлөх, 
хордлого тайлах шингэн хэрэглэх
 Антибиотик эмчилгээ томуу өвчинг 
устгахгүй !!!

Томуугийн вакцин гэж юу вэ?

 Томуугийн вакцин нь  хүний биед 
дархлаа тогтоож томуугаас сэргийлдэг 
биологийн бэлдмэл юм.
 Томуугийн  вирус маш хувьсамтгай 
учраас жил бүр найрлага нь өөрчлөгдөж 
байдаг. Тиймээс вакциныг жил болгон хийлгэх 
хэрэгтэй.

Вакцин хийлгэх зайлшгүй шаардлагатай 
хүмүүс:

• Ясли цэцэрлэгт явдаг бага насны хүүхдүүд
• Хүн ам бөөнөөр цугладаг байгууллага, 

газарт ажиллаж, амьдардаг хүмүүс 
(Цэргийн албан хаагчид)

• Эрүүл мэндийн болон үйлчилгээний 
байгууллагын ажиллагсад

• Чихрийн   шижин   бөөрний   үйл    
ажиллагааны  алдагдал  гэх  мэт  янз 
бүрийн архаг өвчний улмаас эмнэлгээр 

ИТА НАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН

 Эрчим хүчний сайдын 2019 оны 85 тоот тушаалаар батлагдсан “Эрчим хүчний салбарын ажиллагсдыг сургах, мэргэшүүлэх, ажлыг 
зохион байгуулах журам”-нд заасны дагуу манай компаниас нийт 304 ИТА-аас 202 ИТА түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдлаа.
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СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 Уураг, тос, нүүрс ус, эрдэс, 
аминдэм зэрэг шим тэжээлийн 
бодисуудыг хамгийн зөв зохистой 
харьцаагаар агуулах цорын ганц 
бүтээгдэхүүн  бол сүү, цагаан идээ  
юм. Сүүний найрлаганд 
ойролцоогоор 87% ус, 3,4% уураг, 
4,2% тос 4,6 нүүрс ус, 0,8% эрдэс 
бодис агуулагдана. Сүүний үндсэн 
нүүрс ус болох лактоз нь бие 
махбодид бүрэн шимэгддэг бөгөөд 
бие махбодийн тос, уургийн 
нийлэгжилтэнд оролцож илч 
энергийн үүсэлтэнд чухал үүргийг 
гүйцэтгэнэ. Мөн хүний биед 
нийлэгжих боломжгүй үл орлогдох 
аминхүчлүүдийг  харьцангуй ихээр 
агуулдаг тул сүүний уураг нь төгс 
чанартайд тооцогддог. Хүхэр 
агуулсан амин хүчил нь хортой 
бодисыг саармагжуулдаг тул хор 
саармагжуулах хүнсний 
бүтээгдэхүүний тоонд сүү нь зүй 
ёсоор ордог. 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач тус

 Өвчин эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлэх,  ясны эд эсийг шинээр 
төлжүүлэх үйлчлэлтэй уураг, кальци, фосфор, Д аминдэмийг та сүү, 
цагаан идээнээс хангалттай хэмжээгээр олж авч чадна.

Өдөрт хэрэглэх зөвлөмж хэмжээ
 Насанд хүрсэн монгол хүн хоногт 2-3 нэгж буюу 250-375мл сүү, 
цагаан идээ хэрэглэх хэрэгтэй.   
 Сүү цагаан идээний дотроос хүний эрүүл мэндэд хамгийн их 
тустай нь исэг идээ буюу тараг, айраг хоормог юм. 
 Исэг идээ нь таны биед ашигтай бичил биетнийг их хэмжээгээр 
агуулдаг. 
Тараг, айраг, хоормогийг тогтмол хэрэглэснээр: 

•	 Бие махбодийг сэргээн төлжүүлж, хөгшрөлтөөс сэргийлнэ.
•	 Өвчин үүсгэгч бактерийн үржлийг дарангуйлна.
•	 Аминдэм (В1, В2, В6, К) болон аминхүчил нийлэгжүүлнэ.
•	 Хорт хавдар үүсэхэд нөлөөлдөг зарим бодисын 

үйлчлэлийг саармагжуулна. 
•	 Дархлааны тогтолцоог бэхжүүлж, гэдэсний үрэвслийг 

намдаах, хүнснээс үүсэх харшлыг тайлах нөлөө үзүүлнэ.
 Сүүлийн жилүүдэд монголчуудын дунд  антибиотикийн хэрэглээ, 
байгаль орчны бохирдол, хоол хүнсний зохисгүй хэрэглээтэй 
холбоотой хоол боловсруулах эрхтний эмгэг түгээмэл тохиолдох 
боллоо. 
 Хэрэв танд хоолны шингэц муудах, гүйлгэх, хоолны дуршил буурах 
зэрэг зовиур илэрвэл исэг идээний хэрэглээгээ нэмэгдүүлээрэй. 

байнга үйлчлүүлэгсэд
• Уушгины багтраа гэх мэт амьсгал болон 

зүрх судасны тогтолцооны архаг эмгэгтэй, 
өөрөөр хэлбэл ханиад томуугаар 
өвчилбөл уг өвчин хүндрэх эрсдэлтэй 
хүмүүс

Томуугийн вакцин хийлгэж болохгүй хүмүүс

• Урьд өмнө томуугийн вакцинд эсвэл 
түүний найрлагад харшил өгч байсан 
хүмүүс

• Өндөг, тахианы маханд харшилтай 
хүмүүс

• 6-аас доош сартай хүүхдүүд

Жирэмсэн хүмүүс дархлаажуулалтын 
вакцинд хамрагдаж болох уу?
 Жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйд вакцин 
хийхийн өмнө эмчийн үзлэгт хамруулна. 
Жирэмсний аль ч хугацаанд, хөхүүл үед ч 
томуугийн вакцин хийлгэж болно.
 Жирэмсэн эмэгтэйг 
дархлаажуулснаар төрөх хүүхэд нь ч мөн 
томуу өвчний халдвараас хамгаалагддаг.
 Томуугийн эсрэг вакцин нь томуугаар 
өвчлөх, хүндрэх, өвчилсний дараа бусдад 
халдаах эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй арга 
юм.

 Томуугийн вакциныг бугалганы 
булчинд тарьж хэрэглэх ба дотроо 
идэвхгүйжүүлсэн (үхүүлсэн) вирусийн 3-4 
омгийг агуулдаг ба тухайн жилийн томуугийн 
вакцины найрлагад орох вирусийн омгийг 
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас 
баталдаг. Вакциныг хийлгэснээс хойш 2 долоо 
хоногийн дараа дархлаа тогтож, 1 жилийн 
туршид ханиад томуунаас хамгаална. 

 Томуугийн вакциныг хийлгэснээс 14 
хоногийн дараа дархлаа тогтоно.

 Тиймээс хүйтний улирал эхлэхээс 
өмнө вакциндаа хамрагдах хэрэгтэй гэдгийг 
мэргэжлийн хүмүүс анхааруулж байна.

Илэрч болох гаж нөлөө

 Томуугийн вакцин аюулгүй,  гаж 
нөлөө зарим хүмүүст бага зэрэг  илэрч 

болзошгүй. Гэхдээ зарим хүмүүст вакцин 
хийлгэсний дараа гаж нөлөө илэрч магадгүй 
тул 15 минутын турш сууж хүлээх хэрэгтэй.

 Вакцин тарьсан хэсэгт бага зэрэг 
хөндүүрлэх, хавдах, улайх, бага зэрэг халуурах 
зовиур илэрнэ. Энэ нь вакцинд үзүүлэх бие 
махбодын хариу урвал сайн явагдаж байна 
гэж үзэх бөгөөд ихэнхдээ 1-2 хоногийн дараа 
арилна.

Вакцин аюулгүй юу?

 Вакцины урвалын дийлэнх нь 
тарьсан газар хөндүүрлэх, бага зэрэг халуурах 
зэрэг хөнгөн явцтай эсвэл түр зуурын шинжтэй 
байдаг. Вакцин тариулснаас үүдэх эрсдэл нь 
тухайн өвчнөөр өвдсөнөөс хамаагүй бага 
байдаг. 

Вакцины шалтгаант өвчлөл, 
эндэгдэл ховор тохиолддог хэдий ч 
вакцинжуулалтын ач холбогдол нь 
эрсдэлтэйгээ харьцуулахад маш өчүүхэн 
бөгөөд вакцинаар сэргийлэх боломжгүй олон 
өвчин эмгэг, үхэл эндэгдэлд хүн төрөлхтөн 
нэрвэгдсээр байгаа билээ. 

Эрүүл ахуйч Ж. Уранцэцэг         


