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Өмнөх дугаарын үргэлжлэлээс...
ЗАРЧИМ-2: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ 

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
САЛШГҮЙ ХЭСЭГ БАЙХ 

 Эрсдэлийн менежмент нь байгууллагын 
үндсэн үйл ажиллагаанаас салангид бие даасан зүйл 
биш юм. Энэ нь удирдлагын түвшинд зайлшгүй 
гүйцэтгэх ёстой үүрэг хариуцлагын нэг хэсэг бөгөөд 
стратегийн төлөвлөлт, төсөл, менежментийн үйл 
явцын удирдлагын шинэчлэлт зэрэг байгууллагын бүх 
үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг болно. 
 Эндээс харахад байгууллагын бизнес 
төлөвлөгөө, шинэчлэлийн төслүүд, үндсэн процессууд 
/Үйл явцуудын/, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, 
байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл  зэрэг ангилалд 
эрсдэлийг авч үзэх шаардлагатай болох нь харагдаж 
байна.

ЗАРЧИМ-3: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ  
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦЫН НЭГ ХЭСЭГ БОЛОХ

 Шийдвэр гаргах явцад олон хувилбаруудаас 
зөв сонголт хийх боломж олгох, үйл ажиллагааг  ач 
холбогдлоор нь оновчтой эрэмбэлэх гэх мэт шийдвэр 
гаргах үйл ажиллагааны чухал хэсэг болно. 
 Иймд үйл ажиллагаануудыг эрсдэлийн 
түвшингээр  нь эрэмбэлсэний дараа хэрэгжүүлэх 
шийдвэрийг гаргаж байх нь алдаа гарах магадлалыг 
багасгах боломжтой болох юм.

ЗАРЧИМ-4: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ  
ТОДОРХОЙГҮЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ

 Эрсдэлийн менежмент нь тодорхойгүй 
нөхцөл байдлыг илрүүлж, тухайн тодорхойгүй 
байдлын мөн чанарыг тогтоон, хэрхэн засаж 
залруулах боломж олгодог. 
 Тодорхойгүй нөхцөл байдлыг илрүүлнэ 
гэдэгт зорилтыг  хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй хүчин зүйлүүд, дотоод болон гадаад 
асуудлуудыг тогтоох үйл ажиллагаа гэж ойлгож болно.

ЗАРЧИМ-5: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ  
СИСТЕМТЭЙ, БҮТЭЦ БОЛОН ХУГАЦААТАЙ БАЙХ

 Системтэй, хугацаатай, бүтэцтэйгээр 
эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх нь эцэстээ 
өгөөжтэй, нягт нямбай, харьцуулж болохуйц, үнэн зөв 
үр дүн гарахад нөлөөлнө.
 Энэ нь дэс дараалал, уялдаа холбоо бүхий 
эрсдэлийн менежментийн тогтолцоотой, түүнийг 
тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий бүтэц 
зохион байгуулалттай байхыг хэлнэ.

ЗАРЧИМ-6: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ БОДИТ 
МЭДЭЭЛЭЛД ҮНДЭСЛЭСЭН БАЙХ

 Эрсдэлийг удирдах үйл явцын оролт нь 
түүхэн баримт, туршлага, оролцогч талуудын санал, 
ажиглалт, урьдчилсан таамаг болон шинжээчийн 
дүгнэлт зэрэг мэдээллийн бодит эх сурвалжуудад 
үндэслэсэн байх хэрэгтэй. Хэдийгээр шийдвэр гаргагч 
өөрсдөө мэдээллээ бүрдүүлдэг ч гэсэн шинжээчдийн 
дүгнэлт, үзэл бодол байр суурийн зөрүү, өгөгдөл, 
загварчлал дахь хязгаарлалтын талаарх мэдээллийн 
олон эх сурвалжийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. 
 Мөн энэ хэсэгт чиглэл бүрийн судалгааны 
дүн, статистикийн байгууллагуудын дүгнэлт, тайлан, 
салбарын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын 

баримт бичгүүд, тэдгээрийн хэрэгжилтийн тайлан, 
дотоод болон хөндлөнгийн аудитын тайланд туссан 
зөвлөмж зэргийг мэдээллийн эх сурвалж болгон авна.

ЗАРЧИМ-7:   ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ ТУХАЙН 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД ТОХИРСОН БАЙХ

 Эрсдэлийн менежмент нь байгууллагын 
гадаад ба дотоод нөхцөл байдал түүнчлэн эрсдэлийн 
төрхөд тохирсон байна. 
 Энэ нь өөрийн  байгууллагын үйл 
ажиллагааны онцлог, тухайн жилд хүрэх зорилтонд 
хамааралтай дотоод гадаад нөхцөл байдлуудыг авч 
үзсэн байхыг хэлнэ.

ЗАРЧИМ-8:  ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД ХҮНИЙ 
БОЛОН СОЁЛЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ХАРГАЛЗАХ

 Эрсдэлийн менежмент тавьсан зорилтдоо 
хүрэхэд эерэг ба сөргөөр нөлөөлж болох байгууллагын 
дотоод, гадаад нөхцөл болон хүмүүсийн санаа бодол, 
ойлголт, ур чадвар, онцлогийг тооцсон байна.
 Энэ нь нийт ажилтнуудад үйл ажиллагаа, чиг 
үүрэгтэй нь холбогдуулан  эрсдэлийн менежментийн 
талаар тодорхой ойлголт өгсөн байх, эрсдэлийг 
тодорхойлох, үнэлэх, эрсдэлийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд дадлага, ур чадварыг  эзэмшүүлж 
олгосон байхыг хэлнэ.

ЗАРЧИМ-9:  ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ ИЛ ТОД 
БАЙЖ, ОРОЛЦООГ ХАНГАСАН БАЙХ

 Оролцогч талуудын цаг үеээ олсон 
идэвхтэй оролцоо, ялангуяа байгууллагын бүх 
түвшний шийдвэр гаргагчдын оролцоо нь эрсдэлийн 
менежментийг шинэлэг, цаг хугацаандаа хэрэгжих 
боломжийг бүрдүүлнэ.   
 Оролцоог хангах нь  шийдвэр гаргагчдад 
нөхцөл байдлыг маш сайн таниулах бөгөөд эрсдэлийн 
шалгуур тогтооход тэдгээрийн санаа, бодлыг 
оновчтой тусгах боломжийг   нээж өгдөг. 
 Иймд эрсдэлийн менежментийн үйл 
явцад шийдвэр гаргах түвшний бүх талын оролцоог 
хангасан байх нь чухал юм.

ЗАРЧИМ-10: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ 
ИДЭВХТЭЙ, УЯН, МЭДРЭМЖТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

 Эрсдэлийн менежментийн хэрэгжилтийн 
явцад гарч буй өөрчлөлтийг мэдэрч, түүнд тохирсон 
хариу арга хэмжээг тухай бүр нь авна. Нэн ялангуяа 
гадаад, дотоод нөхцөл байдал болон ур чадвар, 
мэдлэгийн өөрчлөлт, эрсдэлийн хяналт, хяналт 
шинжилгээний үр дүнд  шинэ эрсдэл үүсч, өөрчлөгдөж 
эсвэл зарим эрсдэл арилж болно. 

ЗАРЧИМ-11: ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЬ 
БАЙГУУЛЛАГАД АХИЦ ДЭВШИЛ ОЛГОХУЙЦ БАЙХ

 Эрсдэлийн менежментийг нэвтрүүлэх 
үйл ажиллагааг байгууллагын бүх нэгж болон 
бусад хамааралтай талууд жигд нэвтрүүлэх 
стратеги боловсруулан ахиц, дэвшил, сайжруулалт 
гаргахуйцаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 
 Эрсдэлийн менежментийн хэрэгжилтэнд 
тогтсон хугацаанд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнтэй 
байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч байхыг энэхүү зарчимд 
илэрхийлсэн байна.

Дараагийн дугаарт эрсдэлийн менежментийн үйл 
явцуудаас оруулах болно.
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Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 5,4 сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэн, цахилгаан эрчим хүчний доод 
ачаалал 345 МВт, дээд ачаалал 515 МВт байлаа. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 268.1 273.5 +5.4 102.0%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 299.0 299.0  - 100.0%

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

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр Хасах шийдвэр Диспетчерийн 
графикийн зөрчил Ачаалал

Диспетчерийн 
төлөвлөгөөний 

биелэлт

Диспетчерийн 
графикийн нэмэх 

зөрчил
Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Дээд Доод мян.кВтц мян.кВтц

60 6464.644 30 1863.989 4 1081.689 515 345 5382.955 -

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 133,689 мян.
кВтц буюу 6556,75 мян.төгрөгний цахилгаан эрчим 
хүч худалдан, 558,296 мян.кВтц буюу 6647,238 мян.
төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан авч авлага, 
өглөгийн зөрүүгээр 90,488 мян.төгрөгний өглөгтэй 
ажиллалаа.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 3,9 сая.кВтц-аар 
тасарч 98,6 %, өнгөрсөн оны мөн үеэс 3,0 сая.кВтц буюу 
1,1 %-н өсөлттэй байлаа. Оны эхнээс төлөвлөгөө 21,2 
сая.кВтц-аар давж, 101,7 % -ийн биелэлттэй байна.

 ДЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 3617 Гкал-аар 
давж 101,2 %-н биелэлттэй, өнгөрсөн оны мөн үеэс  10,4 
мян.Гкал буюу 3,6 %-аар өссөн. Оны эхнээс дулааны 
үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө 81,3 мян.Гкал-аар, 
үүнээс “УБДС” ХК–д нийлүүлэх дулаан  84,9 мян.Гкал –
аар давж биеллээ.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 4-р сард горим ажиллагаанд  7 зуух, 6 турбин 
оролцсон.  Сарын дунджаар 5,01  зуух,   4,94 турбинтэй 
ажиллаж, бэлтгэлд 1 зуухтай, турбин бэлтгэлгүй  
байсан. ТГ-2-г төслийн өөрчлөлт хийх их засварт, К-2 
их засварт, К-6 дунд засварт зогссон тул ажиллаагүй.

Нүүрсний зарцуулалт 
/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт
Багануур мян.тн 155.7 136.0 -19.8 87.3 %

Шивээ-Овоо мян.тн 122.0 125.5 +3.5 102.9 %

Бүгд мян.тн 277.7 261.5 -16.2 94.2 %

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард  100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 
54 тн-г түлж, 46 тн мазут хэмнэлээ. Энэ сард халуун 
галлагаа 1 удаа хийж 1 тонн, хүйтэн галлагаа 3 удаа хийж 
53 тонн мазут түлсэн. 8/IY нд ТГ-1 статорын ороомгийн 
А фаз гэмтэж зогсоход хурц уурын даралт ихсэн зуух 

№1 түвшины хамгаалалтаар аваариар зогссон. Зуухыг 
халуунаас галлахад 1 тонн мазут зарцуулсан. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах 
жишмэл түлшийг 4,826 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим 
хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг 0,201 кг/Гкал-
аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 1380 тн 
жишмэл түлш буюу 2881 тонн бодит түлш /илчлэг 3353 
ккал/кг/ хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,46 %-иар буюу 1,422,025 мян.кВтц-аар хэмнэсэн. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
04-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 30.85 29.68

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / 
тн.уур 4.32 4.16

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.44 8.12

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.25 1.21

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.60 0.58

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг 1,14 % буюу 15679 тн 
конденсат хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 
13504 тонноор буурсан. Осмосын халаагч уурын 
зарцуулалт 3314 тн байлаа. Бохир конденсатыг 
цэвэрлэх схемийг ашиглан 7654 м3 усыг БЗК-д өгч 
ажилласан. Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Зууханд –   428 м3

 ○ Турбинд –   4715 м3  ус өгсөн.
 ○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт 283 м3 байлаа.

2
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04-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2020 оны 4-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 7 
бүртгэгдсэнээс зуух 4 удаа, турбин 3 удаа зогссон. Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт турбинд 1 удаа гарсан.

 ○ Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 6 акт /34,966.8 мян₮/: СХА /ТХН/ “УТЗ” ХК-2 /12,655.8 мян₮/, ЦЦ-1, 
ЭЦГ-2 /700.0 мян₮/, ТЦ-1 /21,611.0 мян₮/

 ○ Мазут зарцуулалтын 1 акт: ЗЦ-1 /1,787.3 мян₮/
 ○ Тоноглолын аваарийн зогсолтын 1 акт: ЦЦ-1 /238.0 мян₮/ 
 ○ Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 5 акт: ТЦ-2, ТДЦ-1, СХА-1, ХА-1
 ○ Нийт 13 акт /36,992.1 мян₮/ тогтоогдсон.

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан 
(85 дб) 

Ажлын байрны халуун 
(12-30оС)

Ажлын байрны 
чийглэг (30-60%)

Ажлын байрны 
тоосролт (10 мг/м3)
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1 ТДЦ 84.2 78.0 20.5 25.1 30.2 35.7 18.0 17.7

2 ЗЦ 89.9 82.8 29.0 27.5 28.7 20.7 11.5 11.05

3 ТЦ 89.7 86.1 30.0 29.5 29.6 21.2
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4 Хими 70.0 71.4 23.6 26.0 30.7 26.8

5 Механик 71.0 76.5 20.0 26.3 31.8 22.9

Хяналтын алба3

Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн 
байдал 41 наряд Нарядаар хийгдэх ажилтай эрсдэлийн үнэлгээ уялдсан байдалд 

сонголтоор хяналт хийсэн.

2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 25 удаа Эргэлт шалгалтын маршрутын дагуу ажлын байруудад хяналт 
хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 17 удаа

К-6, 2 халах гадаргуун  болон тоосон системийн засвар,  ТА №2 
шинэчлэл,  ТА-1 -ийн генераторын засвар , Хурц уурын 3 дугаар 
секцийн шугам солих, ТА №2 хурц уурын шугам демонтаж хийх, 
Тээрэм-5А, С засварын ажилд хяналт тавив.

2. ХАБЭА-н зөрчлүүд
№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1
Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй байдлыг 
бүрэн хангаагүй, ажил гүйцэтгэгч байнгын 
хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлээгүй.

Цахилгаан 
цех

PGF-6D хөдөлгүүрийн засварыг суурин дээр нь хийхдээ зөөврийн 
гэрэлтүүлэг хэрэглээгүй. Погрузка барьдаг ажилтныг ажил 
гүйцэтгэгчээр томилсон нь ААД-ийн 96 дугаар заалтыг зөрчсөн.

2
Мод тайрах, зүлэг услах шугам гагнах 
зэрэг ажлыг нарядгүйгээр /Хяналтгүйгээр/ 
хийсэн.

Нийгэм 
ахуйн хэлтэс Өндөрт болон гагнуурын ажлыг нарядаар хийх ёстой.

3
“1Т” трансформаторын торон хашаа 
будах ажилд ажилчид толгойн хамгаалах 
хэрэгсэл, хэрэглээгүй ажилласан

ЦЦ Яагаад хэрэглэхгүй байгаа талаар ажилтнуудаас тодруулж асуухад 
хэрэглэхэд уначих гээд хүндрэлтэй байдаг гэсэн тайлбар өгсөн.

4

ХАБЭА-н инженерүүдийн нэгдсэн 
хяналтаар ажлын байр болон тоноглолтой 
холбоотой, нарядын хэрэгжилт, 
зааварчилгаатай холбоотой зөрчлүүд 
гарсан

Цехүүд Зөрчлүүдийг баримтжуулан, арилгах даалгавар өгөгдсөн.

3. Сургалт, зааварчилгаа
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн 
байдал 139 хүнд

Гэрээгээр барилгын болон тоноглолын засварын ажил гүйцэтгэх, 
үйлчилгээ үзүүлэх гадны компанийн ажилтнуудад урьдчилсан 
зааварчилгаа өгсөн.

 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 492 удаа 264 
нэгжийг хамруулан хийж, тосны алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, тоноглолын засварын ажилтай холбоотой 504 
зөрчлийг илрүүлэн газар дээр нь 491 зөрчлийг арилгуулан 13 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. 

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ



4

1760 ОН: “ТЕХНОЛОГИЙН АНХНЫ ХУВЬСАЛ” БУЮУ УУРЫН НУУЦ

Эрчим инженеринг сэтгүүлээс

 Усны уур гэхээр хүмүүс “хоцрогдсон эрчим хүчний эх үүсгүүр” гэж хэлэх байх. Үнэн хэрэг дээрээ уур нууцаа тайлж 
дуусаагүй, цаашид энергийн хамгийн хүчтэй эх үүсгүүр байсаар байх болно. Яагаад гэвэл усны уур асар хүчтэй, эрчим хүчинд 
одоо хүртэл хэрэглэсээр байна, бас атмосфери дэх усны уур бүх гай гамшгийг тарих эх үүсгүүр болдог. Далай, тэнгисийн 
бүх хар шуурганы эхлэл нь чухамхүү усны уурын холимог дунд үүсэх далд хүчинд оршиж байгаа юм. Доктор, Е.Шаров: "Энэхүү 
энерги нь экватор орчмын бүс нутаг дахь холимог усны уурын далд орших дулаанд байгаа юм" гэсэнтэй санал нэг байна. 
...Жинхэнэ уур өнгөгүй, огт харагдахгүй. Та бүхэн данхны цоргоор гарч байгааг уур гэж бодож байгаа, гэхдээ тэр бол уур биш. 
Тэр бол манан. Техникт ашиглаж байгаа “ханасан” ба “хэт ханасан” ялгаагүй уур нь, хүн энгийн нүдээр харах боломжгүй, учир 
нь уур өнгөгүй. Манан гэдэг нь дотроо усны маш жижигхэн тоосны адил ширхэгтэй, тэгээд цайвар (цас, мөсний) харагддаг 
байна. Хэрэв бид уурын машины хөдөлгүүр дотор орж харахад хүрвэл нээж, хаах бүлүүр л ид шидийн гэлтэй хоёр тийшээ 
хөдөлж байх болно. Уурын гүйцэтгэх ажлын талаар авч үзэхэд хүрвэл энгийн уншигчид ойлгохгүй, учир нь IS. ID диаграмм, 
изохар, изотерм, адиабат процесс тайлбарлахад хүрнэ. ...зүгээр л "үл үзэгдэх хүч" гээд ойлгож болно, гэхдээ... бодитоор 
оршин байдаг.

1. Түгээмэл хөдөлгөгч хүчээр хүний хөдөлмөрийг орлох, өөрчилж 
болох эрчим хүч, тоноглол бүтээх санаа байсан, түүний нууц нь усны 
уур байсан юм. Английн аж үйлдвэрийнхэн чанартай бөгөөд хямд 
үйлдвэрлэх нөхцөлд Энэтхэгийн олон зуун мянган ээрмэлчид болон 
нэхмэлчидтэй зөвхөн зүйл болон үйлдлээр өрсөлдөх боломжтой 
болох байлаа. Иймээс тэд нэхмэлийн үйлдвэрлэлийг механикжуулах, 
шинэ технологи эзэмших, мэдлэг хуримтлуулах болж, түүнчлэн 
мануфактурын үндсэн дээр ээрэх, нэхэх үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн 
хуваарийг нарийсгах “үйлдлийн шинэ логик” гаргажээ. Ээрэх нэхэх 
суурь машин бүтээснээр хөвөн цаасан аж үйлдвэр дэх технологийн 
хувьсгал хараахан дуусаагүй юм. Учир ямар ч машин материалыг шууд 
боловсруулдаг ажлын машин (зэвсэг-машин), энэхүү ажлын машиныг 
хөдөлгөөнд оруулдаг хөдөлгүүр (эрчмийн нөөц-машин) гэсэн хоёр 
үндсэн хэсгээс бүрддэг. Технологийн хувьсгал зэвсэг-машинаас эхлэх 
ёстой гэж онолчид бичиж байсан ч [4, 5] тэрүүгээр болсонгүй. Машины 
бүтээмж, хөдөлгөх хүчний чадамж таарахаа больж ирсэн байна. 
Үүнийг арилгахын тулд ээрэх машины хөдөлгөх хүч болгон усны 
хүчийг ашиглах болжээ. Гэхдээ л аж үйлдвэрийн хөгжил шаардлагатай 

нөөц байхгүйн улмаас аюултай байдалд орсон байна. Зөвхөн нүүрсний уурхайн ус шавхах үйл ажиллагаанд ээлждээ 
200-600 хүн хоёр хувинтай ажиллаж байлаа... Хурдан урсгалтай гол тэр болгон байхгүйгээс болж ажил хэрэгч хүмүүсийн 
хооронд “усны төлөөх жинхэнэ дайн” дэгдэж мэдэхээр байдал хурцдаж байв. Голын эрэг дагуух газрын эзэд энэ завшааныг 
ашиглаж газрынхаа үнийг тэнгэр тултал нэмжээ. Иймээс газрын эзэнд түрээс-рентийн асар их мөнгө төлөх хийгээд голын 
эргийн газраас хамааралт байдлаас гарах аргыг сүвэгчлэх хэрэгтэй болоод байв. Ингээд өсөн нэмэгдэж буй хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг хангаж чадах хангалттай нөөцтэй шинэ “хөдөлгөгч хүч” хайхад хүрсэн байна. ...Өнөөдрийн энэ хурдацтай 
хөгжиж буй техник технологийн үндэс нь 1760-аад онд тавигдаж, Их Британи улсад аж үйлдвэрийн эрин үе эхэлсэн гэлтэй 
энд тэндгүй үйлдвэрүүд баригдаж, галт тэрэгний зам тавигдаж, жинхэнэ утгаараа хөгжил дэвшил гэдэг зүйлийг цогцлоож 
байлаа. Тэдний энэ их бүтээн байгуулалтыг дагаад Европын улс орнууд давхар хөгжлийн замдаа орсон гэж хэлж болох 
юм. Аж үйлдвэрийн хөгжлийн эрин зуун нь 1760-1914 оны хооронд үргэлжилж, энэ үеийн Англи ээрмэл болон нэхмэл 
эдлэлийн хамгийн томоохон нийлүүлэгч байсан бөгөөд шинэ эрчим хүчний төрөл нь “усны уур” байсан юм.

Их Британийн үйлдвэр, фабрик бүр яндантай 
болж хөгжсөн “Аж үйлдвэрийн хувьсгал” буюу 

уурын зуун. 1800 он

2. Тийм хөдөлгөгч хүч нь уур хэлбэрээр олдсон нь эрчим хүч, тэгээд 
аж үйлдвэрийн хувьсгалд хүргэсэн байна. Ингэж уур бүгдийг хөдөлгөх 
болсноор “усан” нөөцийн хомсдол хийцийн өөрчлөлтөд хүргэсэн 
байна, Өөрөөр хэлбэл “уурын нөөцийн” зүйл болон үйлдэлд хүргэжээ. 
Нэхмэлийн жижиг үйлдвэрийн өрсөлдөөн хийгээд хоршоолол том 
мануфактурын технологийн өрсөлдөөн нийлээд хоршоололд орон 
зайгаа тавьж өгөх болов. Энэ хувьсгал дурын ажлын механизмд 
хөдөлгүүр болгон ашиглаж болох универсал уурын машиныг зохион 
бүтээснээр эхэлсэн юм. Бүр 1785 онд Лондонд анхны уурын тээрэм 
байгуулж байхаас бараг жилийн өмнө анхны уурын нэхмэлийн фабрик 
бий болжээ. Ингэж янз бүрийн уурын машин, механизмын үйлдвэрлэл, 
мэдлэг, технологийн өрсөлдөөний шинэ зүйлийг бий болгох үйл явц 
эхэлсэн байна. Өрсөлдөөний энэ зүйлд чиглэгдсэн үйлдэл нь уурын 
хөдөлгөгч хүчийг ашиглах хийгээд түүнчлэн нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн 
чанарын шинэ стандартыг ашиглах, хөдөлмөрийн хуваарьт 
үндэслэгдсэн үйлдлийн логикт оршиж байлаа. Уурын нөөц (ресурс), 
уур ашиглах болсноор фабрикууд гол мөрний хөндийг орхин, түүхий 
эд, таваар, ажиллах хүч бүхий зах зээлдээ ойртох нөхцөл бүрджээ. XYIII 
зууны үед бий болсон анхны уурын машин нь эдийн засгийн бусад 
төрлийн үйл ажиллагаанд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Уурын машин 
нь нарийндаа бол бүлүүрт дулааны машин, энэ төрлийн машины чухал 

Уурын хөдөлгүүрийн эх суурь нь Томас Савери 
болон Томас Ньюкомен нараас гаралтай ба 

түүнийг нь Жэймс Уатт уурын машин болгон 
цааш нь хөгжүүлсэн ажээ. Уурын машин нь 

европын нийгэм болон эдийн засгийн бүтцэд 
өөрчлөлт үзүүлсэний улмаас аж үйлдвэрийн 

хувьсгалын үндэс болж өгсөн.
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3. Аж үйлдвэржилтийн хувьсгалын гайхамшигтай ололт нь шинийг 
санаачлагч инженер Жеймс Уатт 1736 онд Анхны уурын тэрэг зохион 
бүтээсэн явдал байлаа. Түүний зохион бүтээсэн [34] уурын машин 
1760-аад оны үед хамгийн өндөр ашигтай ажил гүйцэтгэгч төхөөрөмж 
болсон байв. Тэр бээр механикийн олон арван патенттай бөгөөд 
уурын хөдөлгүүрийг уул уурхай, тээвэр болон үйлдвэрлэлд өргөнөөр 
ашиглаж байв. Уатт нь багаж хэрэгслийн засварчны мэргэжлээр 
дөнгөж ганц жил суралцсан ч зохион бүтээх төрөлхийн авьяастай 
залуу байжээ. Нью-Ньюкомений бүтээсэн хөдөлгүүрийг ихээхэн 
боловсронгуй болгож чадсанаараа уурын хөдөлгүүрийг зохион 
бүтээгч гэдэг алдрыг зүй ёсоор хүртсэн юм. Уатт 1769 онд зохиогчийн 
эрхийг нь авч, асаах хоргыг сайжруулж, дараа нь 1782 онд бортогуудыг 
салгаж, давхар үйлдэлтэй хөдөлгүүрийг зохион бүтээв. Дээр дурдсан 
болон боловсронгуй болгосон бусад жижиг эд зүйлсийн үр дүнд уурын 
хөдөлгүүрийн хүчин чадал 3-4 дахин нэмэгджээ. Ж.Уатт нь нэрт зохион 
бүтээгч байсан ч хийсэн бүтээснээ олны хүртээл болгох, үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх талаар санаачилга зүтгэл гаргахгүй байлаа. Аз болоход 1775 
онд инженер мэргэжилтэй ч арилжаа наймааны ажилд дадамгай Мэть 
Баултон гэдэг хүнтэй хамтран ажиллаж эхэлснээр ажил үйлс нь улам 
өөдрөг явах болжээ. Тэдний хамтран байгуулсан пүүс нь 25 жилийн 
хугацаанд олон тооны уурын хөдөлгүүр үйлдвэрлэн борлуулж хоёулаа 
их хөрөнгөжсөн гэдэг. Жеймс Уаттын уурын хөдөлгүүрийг аж үйлдвэр, 

тээврийн янз бүрийн салбаруудад түгээмэл суурь (платформ) байдлаар хэрэглэх болов. Уурын галт тэрэг, уурын усан онгоц, 
ээрэх нэхэх суурь машины уурын дамжуулга, уурын тээрэм, уурын лантуу гэх мэт хамгийн янз бүрийн байдлаар хэрэглэх 
болов. Нээлтийг ашиглах нь нийгмийн хэрэгцээнээс хамаардаг. Ухаандаа оросын механик Ползунов Уаттаас өмнө уурын 
машин хийсэн боловч оросын нийгэм түүнийг нь тоогоогүй. Хожим түүний хөдөлмөр, зүтгэлийг үнэлж “Оросын анхны 
дулааны техникийг зохион бүтээж, дэлхийн техникийн түүхэнд шинэ хуудас нээгч” хэмээн өргөмжилсөн боловч зах зээлд 
Уаттын уурын хөдөлгүүрийн алинд ч хүрээгүй хаагдсан байна. Мөн түүнийг хаант засгийн үед амьдарч байсан суутнууд 
шиг хавчлагад өртөж байгаагүй цорын ганц зохион бүтээгч байсан гэдэг.

Их Британи 1785-1800 оны хооронд Уаттын 
маягийн уурын хөдөлгүүрийг 93 нэхмэлийн 

үйлдвэрт, 28 металлургийн үйлдвэрт, 
52 уурхайд, бусад салбар эрчим хүч, ахуйн 

хэрэгцээнд 48-ийг суурилуулсан байна. Уурын 
хөдөлгүүрийн тархалт нь Европ тивээс хальж, 
Франц, Бельги болон ОХУ, мөн АНУ-д хэрэглэж 

эхэлсэн байна.

4. 1801 онд механик-конструктор Оливер Эванс зөвхөн өөрийнхөө 
үйлдвэрт, Ричард Травитик нийтэд зориулан өндөр даралттай уурын 
хөдөлгүүрийг бүтээсэн нь хувьсгалыг түргэтгэх гол хөшүүрэг болжээ. 
Уурын хөдөлгүүрийн өмнө бүтээгдсэн хийц, бүтээцтэй харьцуулахад 
энэхүү сонголт хамгийн хүчтэй нь байсан. Удалгүй зохион бүтээгч 
инженер Оливер Эвансын 3,5 атм-ийн санал болгосон уурын загвар 
үнэхээр амжилттай болсон гэдэг. Энэ уурын хөдөлгүүрийн үндсэн 
зарчим нь уурын хөдөлгөөн дээр үндэслэгдсэн бөгөөд вакум үүсгэх уур 
конденсацид тулгуурлаагүй байдаг. Эванс анхны уурын хөдөлгүүрийг 
гурилын тээрэм, нэхмэлийн үйлдвэрийн зориулалттай өндөр даралтын 
доор ажиллах конденсацгүй, суурин ажиллах машин бүтээснээр тэр нь 
минут тутамд 30 удаа эргэлт хийж байжээ. Тэрээр анх удаа инженерүүдэд 
зориулсан “The young steam-engineer`s guide” (1797)...ном бичсэн нь 
олон удаа хэвлэгдсэн байдаг. Тревитик нь уурын даралтыг 4-5 дахин 
ихэсгэж, хүч чадал ихтэй авсаархан хөдөлгүүрийг бий болгосон. Ийм 
зүтгүүрийг ажлын машин, паровозонд суурилуулахад тохиромжтой 
байсан гэдэг. Гэвч Тревитикын өндөр даралтыг саналыг эсэргүүцэн 
шахалт, даралт үзүүлэх болсон...Энэ бол анхны машины эцэг Уаттын 
дуу хоолой байлаа, тэрээр “Энэ бол маш аюултай!”, “Хүний амьдралыг 

хайхарч үзээгүй алуурчин, цаашдаа 7-8 атмосфер даралттай уурын хэрэглээг шаардах болно” гэж эсэргүүцэн бичиж 
байжээ. Хариуд нь Ричард Тревитик 1801 онд өөрийн хийсэн уурын хөдөлгүүртэй картетийг өөрийн амьдарч байсан 
Кэмборнын гудамжаар давхиулсан байна... Удалгүй эдгээр уурын хөдөлгүүрийг 1802-1829 онуудад моторт завь болон 
төмөр замд өргөн ашиглаж байлаа. Бараг хагас зуун жилийн дараа анхны уурын машин гарч ирэв. 1880 онд Чарльз 
Алжерсон Парсонс анхны уурын турбиныг зохион бүтээж, 20-р зууны эхээр уурын хөдөлгүүрийг автомашины болон усан 
онгоцны үйлдвэр, эрчим хүчинд өргөн ашигладаг эхэлсэн байдаг.

Тухайн үед зөвхөн суурин машинаар зогсохгүй 
Ричард Тревитикийн өндөр даралттай уурын 

машин болон локомобил, уурын галт тэрэг, 
уурын усан онгоц, уурын трактор, уурын зам 

индүүдэгч хүртэл байдаг байсан.

хэсэг болох уур үүсгэгч дотор (нүүрсний) шаталтаар уур үүсгэх ба үүссэн ууранд байх дулааны энергийг (даралтын энерги) 
бүлүүрийн тусламжтайгаар механикийн ажил болгон хувиргадаг [33,34] зарчимтай. Уурын машинууд нь гаднаа шаталтат 
хөдөлгүүртэй дулааны хүчний машин бөгөөд үүгээрээ дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүдээс ялгардаг.

5. Уурын тоног төхөөрөмжийн гол давуу тал нь түлш болгон нүүрс, уран гэх мэт аль ч дулааны эх үүсвэрийг ашиглаж 
болно гэсэн үг юм. Энэ нь дотоод шаталтын хөдөлгүүрээс ялгарах гол шинж. Сүүлийн төрлөөс хамааран тодорхой 
төрлийн түлш шаардагдана. Уурын хөдөлгүүрийн шинэ бүтээлийн түүх нь өнөөдөр ч гэсэн харагдах давуу талыг харуулж 
байна. Учир нь цөмийн эрчим хүчийг уурын анализад ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл, цөмийн реактор өөрийн эрчим 



ЭРЧИМ ПОДКАСТ

”ДЦС-4” ТӨХК-ийн Залуучуудын холбоо6

 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн Залуучуудын холбооноос #Er-
chimPodcast сувгийг эрхлэн гаргаж эхэлсэн. Бид энэхүү 
сувгаараа дамжуулан эрчим хүчний салбарын онцлог, 
тухайлсан сэдвийн хүрээнд сонирхолтой зочид ярилцаж 
байхаар төлөвлөөд ажиллаж байна. Мөн COVID-19 цар 
тахал гарсантай холбогдуулан залуучуудынхаа мэдлэгт тус 
болох үүднээс нээж ажиллуулаад байна.

 ЭрчимПодкастын анхны дугаарын зочноор “ДЦС-
4” ТӨХК-ийн инженер, Эрчим хөл бөмбөгийн клубийн 
ерөнхийлөгч М.Амарбаясгалан оролцсон. Бид боловсрол 
гэсэн сэдвийн хүрээнд олон сонирхолтой зүйлүүдийн 
тухай ярилцсан. Тухайлбал “Станц хүнд хэцүү үед орхиж 

яваагүй ажилчдаараа бахархдаг” гэдэг үг залуучууд бидэнд 
аливаа ажилд тууштай байснаар их олон сайн үр дүнд хүрч 
болдгийг хэлж өгсөн. 

 ЭрчимПодкастын хоёр дахь дугаарын зочноор 
“ДЦС-4” ТӨХК-ний ажилтан Б.Анхбаяр, А.Тамир нар 
оролцлоо. Бид “Мөрөөдөл” гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцсан. 
Мөрөөдөл том жижиг байх нь чухал биш, мөрөөдөлдөө 
хүрэхэд ТӨЛӨВЛӨГӨӨ + ХӨДӨЛМӨРЛӨХ нь чухал гэдэг 
дээр залуус бид санал нэгдэж өөрсдийн бодлоо хуваалцсан.

 Үргэлжлэлийг “ДЦС-4” ТӨХК-ийн Залуучуудын 
холбооны фэйсбүүк пайжээс хүлээн авна уу.

1760 ОН: “ТЕХНОЛОГИЙН АНХНЫ ХУВЬСАЛ” БУЮУ УУРЫН НУУЦ

Эрчим инженеринг сэтгүүлээс

хүчийг механик ажилд хувиргаж чаддаггүй боловч их хэмжээний 
дулаан гаргах боломжтой байдаг. Дараа нь машиныг жолоодох уурыг 
үүсгэдэг. Үүнтэй адил нарны эрчим хүчийг ашиглаж болно. Хослон 
ажиллаж байгаа зүтгүүрүүд АҮК өндөр байдаг. Тэдний ажлын үр нөлөө 
уулсын атмосферийн дарамтаас доош бууж ирдэггүй. Латин Америкийн 
ууланд Австри, Швейцарьт уурын зүтгүүрүүд хуурай уураар ажилладаг 
шинэ хувилбаруудыг ашигладаг. Дулааны машиныг тодорхой авч 
үзвэл, ажлын биед дулааныг өгч авах үйлдэлтэй холбогдуулан явагдах 
дулааны процессын үр дүнд ажил хийгдэх бөгөөд үүнийг “дулааны 
мөчлөг” (цикл) гэдэг. Аливаа дулааны хөдөлгүүр эсвэл машин нь 
өөрийнхээ ажил хийх үйлдэлдээ ямар нэгэн “дулааны цикл” ашиглана. 
Аль нэг дулааны хөдөлгүүрт ашиглах олон тооны дулааны цикл байх 
ба Brighton-Carnotcycle, Отто ба Diesel-ийн мөчлөг, эцэст нь уурын 
машины үйл ажиллагааг бүрэн илэрхийлэх Rankine-ийн циклийг өргөн 
ашиглаж байна

Уурын хүчний гайхамшигийг мэдэрсэн анхны 
орон бол нэхмэл, бөс даавууны фабрик 

олонтой, аж үйлдвэр жинхэнэ утгаараа 
хөгжиж байсан Англи улс байлаа

6. Аливаа дулааны хөдөлгүүр нь бодисыг халаах үед тэлэх, хөргөх үед 
агших зарчмаар ажиллана. Ус буцлахдаа уур болох бөгөөд тэр нь тэлээд 
их хэмжээний эзлэхүүн (ердийн атмосферийн даралттай байхад 1500 
дахин эзлэхүүн)-ыг эзлэх болдог. Давчуу зууханд бий болсон уур нь 
зуухны хананд үйлчилж эхлэх ба зуух нь ус агуулсан сав байснаа өндөр 
даралт бүхий уурыг агуулах сав болон хувирдаг. Хэрэв энэ уурыг бүхэлд 
мэдэгдэж байгаа бүлүүр бүхий цилиндрт оруулах юм бол уур нь эхлээд 
бүлүүр буюу поршинийг түлхэж ашигтай ажил хийх болно. Мэдээж 
тусгай уур хуваарилах механизм, хааж-нээх суваг байх шаардлагатай. 
Харин уурын гүйцэтгэх ажлын хэмжээ нь юунаас хамаарах вэ гэдэг 
чухал. Бодоод үзэхлээр механик ажил бол хүч ба зайн үржвэрээр 
тодорхойлогдох учиртай. Зууханд тодорхой даралттай уур бий болох 
нь тодорхой, харин маш урт цилиндр байна гээд сэтгэчих юм бол 1 кг 

усны үүсгэсэн Р даралттай уурыг цилиндрт оруулахад уурын хүчээр бүлүүр L замыг туулж, А=SPL хэмжээний ажил хийх 
болно. (Энэ тохиолд эзэлхүүн нь халсан уурын даралт ба температураас хамаарна) Гэвч энэ нь ууранд агуулагдах бүх 
энерги биш юм.  Үргэлжлэлийг дараагийн дугаараас...

Хаант орост уурын хүчийг нэхмэлийн 
фабрикууд (С.Г.Зимин) 1880-1900 оны хооронд 
бараг бүх технологид хэрэглэх болсон байна.
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МОНГОЛ МАЛЫН МАХНЫ АШИГ ШИМ

Эрчим зоогийн газар

 Монголчуудын хоолны үндсэн түүхий эд нь мах 
бөгөөд  хүний бие оргамизмын өсөлт, хөгжилт, нөхөн 
төлжилт, биеийн эсэргүүцлийг сайжруулж, уураг болон 
өндөр илчлэг бүхий өөх тосны хэрэгцээг хангахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэнэ.

 Махны уураг нь бие махбодид нийлэгжих замаар 
үүсдэггүй, үл орлогдох амин хүчлийн агуулсан төгс уургийн 
эх үүсвэр болдог ба найрлагандаа В-ийн төрлийн аминдэм, 
тухайлбал, В1,  РР аминдэмүүдийг агуулдаг. Ниацин буюу 
РР аминдэм нь үс, хумс, арьсны уян хатан чанар, эрүүл 
байдлыг хангах гол бүрэлдэхүүн болж өгдөг.  Монгол 
бэлчээрийн малын мах нь хүнд элементүүд багатайн дээр 
цацраг идэвхит бодисоор бохирдоогүй тул экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүүнд тооцогддог. 

Хонины мах
 Монгол хонины махны булчин, махны ширхэг 
нарийн байдаг ба 80 гаруй ургамлаар хооллодогоос 30 
орчим зүйл нь эмийн ургамал байдаг. Хонины сүүлэнд 
агуулагддаг Д,С, А, К аминдэмүүд  сульдаа, хордлого, харшил, 
харааны өвчин, цус багадалтаас урьдчилан сэргийлэх мөн 
ханаагүй хүчил ихтэй, царцах нь удаан, тэжээллэг чанар 
өндөр, кальци ихтэйг судалгаагаар тогтоосон. Ханаагүй 
тосны хүчил нь дархлааг сэргээх, тархины эсийн нөхөн 
төлжилтийг дэмждэг. 

Ямааны мах
 Ямааны махны уураг хялбар шингэдэг, хүний бие 
махбодиос  шингэнийг  хаван хөөх өвөрмөц найрлагатай, 
өөх нь өндөр молекулт, ханасан хүчлүүдээс бүрддэг, 
царцамтгай,  сэрүүн чанартай гэж үздэг тул  зөвхөн 
дулааны улиралд хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдаг. 
Ямаа зуны эхэн сард цэцэг дэлгэрсэн үед түүгээр хооллож 

дээд ургамлын биологийн идэвхит бүх бодисыг  биедээ 
шингээдэг тул эмчилгээ сувилгааны ач холбогдолтой.

Үхрийн мах
 Үхрийн маханд үл орлогдох амин хүчлийн хэмжээ 
харьцангуй их байдаг нь түүний борцны нийт уургийн  
тавны хоёр хувийг үл орлох амин хүчил эзэлдгээр 
тайлбарлагдана. Үхрийн мах нь сэрүүн чанартай тул 
өвлийн улиралд зонхилон хэрэглэхэд тохиромжтой. 

Адууны мах
 Монгол адууны мах нь найрдагандаа төгс 
уураг буюу үл орлогдох тосны хүчлүүдийг үхрийн 
маханд байдгаас илүү их хэмжээгээр өөртөө агуулдаг 
нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Адууны мах шувуу, 
загасны махтай  ойролцоо тул түргэн шингэдэг, тэжээллэг 
чанар өндөртэй, халуун чанарын тул  дүн өвлийн хүйтэнд 
зонхилон хэрэглэдэг уламжлалтай. Хонь, үхрийн махтай 
харьцуулахад чийг ихтэй, илчлэг багатай байдаг. Хүйтэн 
сэрүүний улиралд адууны мах, өөхийг хэрэглэх нв уушиг 
болон уушигны хатгалгаа, мөн ханиаднаас урьдчилан 
сэргийлдэг гэж Монголын уламжлалт анагаах ухаанд үздэг. 

Тэмээний мах
 Тэмээний мах бүдүүвтэр ширхэгтэй, өөх булчингийн 
судал хосолсон алаг махтай химийн найрлагын хувьд 
тэмээний мах үхрийн махтай төстэй боловч нүүрс ус, 
чихэрлэгийн зүйл ихтэй,  ходоодонд шингэх нь сайн, сэрүүн 
чанартай байдаг.

 Монгол бэлчээрийн малын мах нь биологийн 
хувьд шимт чанар өндөртэй тул дархлааг дэмжих,  төгс 
уургийн эх үүсвэр болдог,  уламжлалт идээ ундаа хоолны 
үндсэн бүрэлдэхүүнд ордог экологийн цэвэр, эрүүл органик 
бүтээгдэхүүн хэмээн үзэх бүрэн үндэслэлтэй.



 Тамхинд агуулагдах хамгийн хортой, мансууруулах болон 
хараат байдал үүсгэгч бодисыг никотин гэдэг.

 Никотин нь муухай үнэртэй, өнгөгүй, тослог шингэн бөгөөд 
тамхины өвөрмөц үнэрийг бий болгодог. Никотины 60мг тун хүнийг 
үхэлд хүргэх аюултай. Тамхи татах үед тамхинд байгаа никотины 25% 
нь амьсгалаар дамжин цусанд орж, 10 секундын дараа тархинд очиж, 
15-20 секундын дараа гар, хөлын мэдрэмжид нөлөөлдөг. Тамхи хүний 
биеийг эхний шатанд сэргээж, дараа нь сулруулах үйлчилгээ үзүүлнэ.

 → Нэг тамхи 15-20 мг никотин агуулна.
 → Нэг тамхи татахад 1-2 мг никотиноор амьcгална.
 → Никотин нь ам, хамар, уушиг, ходоодны салст бүрхүүлээр дамжин 

хүний биед хялбархан шингэдэг.

 Тамхи татаж байгаа үед утаанаас 7000 орчим химийн нэгдлүүд 
үүсдэг. Үүний 10 хувь орчим нь давирхай, хүнд металлын элемент, 90 
гаруй хувь нь хийн байдалтай бодис бөгөөд 250 гаруй нэгдэл нь 69 
төрлийн хорт хавдрыг үүсгэдэг.

Тамхинд агуулагддаг хорт бодис

 Тамхи нь зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийн нэг 
бөгөөд зүрх судасны өвчний нас баралтын байнгын голлох шалтгаан 
болдог. Тамхинд агуулагдах никотин болон нүүрстөрөгчийн дан 
исэл нь артерийн судсыг нарийсгаж, судсыг хатууруулна. Мөн цусан 
дахь хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөгч гемоглобинтой нэгдснээр, эд 
эсийг хүчилтөрөгчийн дутагдалд хүргэдэг. Гоо сайхан алдагдаж үс 
унаж, шингэрч, шүд, хумс шарлана. Мөн нүдний болор цайралт илүү 
хурдацтай явагдана. Ясны сийрэгжилт үүсгэж, яс хэврэгшин хугарамтгай 
болно.

 Тамхин дахь никотин-алкалоид нь хэдхэн секундын дотор төв 
мэдрэлийн тогтолцоонд нэвтрэн ордог. Никотины нөлөөгөөр цусны 
даралт ихсэх, зүрхний хэмнэл түргэсэж улмаар зүрх амархан эцэж 
цуцдаг. Цаашид зүрх ачаалалдаа дасан зохицохын тулд томорч эхэлдэг. 
Нөгөө талаас тамхин дахь хорт бодисууд судсыг гэмтээснээс судасны 
хананд өөх тос хуримтлагдаж, зарим жижиг судас бөглөрч, судас 
хатуурна. Ингээд л судас амархан хагарах аюултай болдог. Ингэснээр 
тархины цус харвалт, зүрх бүхэлдээ буюу зүрхний аль нэг хэсэг, цагаас 
урьтаж агших, зүрхний цохилт гэнэт олширох, зүрхний шигдээс өвчин 
үүснэ. Иймд Монгол улс хүн амын тархинд цус харвалтын тохиолдлоор 
дэлхийд НЭГДҮГЭЭР-т бичигдээд байна.
 Тамхи нь бие дэх C аминдэмийг багасгадаг. С аминдэм нь 

арьсыг эрүүл чийглэг байхад хамгийн их нөлөөлтэй. Тамхины улмаас 
С аминдэм багасахад коллаген дагаад багасна. Иймээс тамхи татдаг 
эмэгтэйчүүдийн арьс илүү эрт хөгширч, харлаж, нүхждэг байна.

 Тамхинд агуулагдах аммиак нь амьсгалын дээд замын салст 
бүрхэвчинд шингэж, спирт болж хувиран, салст бүрхэвчийг байнга 
цочроодог. Тиймээс тамхичин хүн ханиад, бронхит, харшил, чихний 
өвчнөөр өвчлөх нь элбэг байдаг.

 Тамхи насанд хүрсэн эрчүүдэд: бэлгийн сулралд хүргэж, үрийн 
шингэнийг багасгана.

 Тамхи татах нь эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд маш хортойгоор 
нөлөөлдөг байна. Эмэгтэйчүүдэд бэлгийн хөрөлт болон ясны 
сийрэгжилт, хөх, умайн хүзүүний хавдар болон цэвэршилт наснаасаа 
эрт тохиолдож, эрт хөгширч эхлэх ба жил ирэх тусам царай зүс гундаж, 
эршүүд болж эхэлдэг. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нь жирэмсэн болсон 
үед жирэмсний эрт болон хожуу хордлого болох, дутуу төрөх, хүүхэд 
эхийн гэдсэнд байхдаа байнгын хүчилтөрөгчийн дутагдалтай байснаас 
төрөлхийн эмгэгтэй төрөх тохиолдол их байдаг байна. Мөн төрөлтийн 
хүндрэл хоёр дахин их тохиолддог.

 Бусдын тамхины утаагаар тамхилахыг дам тамхидалт 
гэдэг. Тамхи татдаг хүмүүсийн орчин тойрны хүмүүст идэвхигүй буюу 
дам тамхидалт нь онцгой аюултай. Ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд 
асар их хортой.

 Эцэг эх нь тамхи татдаг гэр бүлд өссөн хүүхдүүд уушгины 
хамгаалах хөгжил сул байдаг учраас эдгээр хүүхдүүд амьсгалын замын 
өвчнөөр өвдөх эрсдэл 20-80%-иар их байдаг төдийгүй тамхи татдаггүй 
гэр бүлд өссөн хүүхдүүдээс оюун ухаан, биеийн хөгжлөөрөө эрс 
ялгагддаг.
Удаан хугацаагаар дам тамхидалтад өртсөн хүмүүст уушигны хавдар 
болон зүрхний өвчин үүсэх магадлал өндөртэй байдаг. Дам тамхидалтад 
өртөгсдийн 40% нь гэртээ өртөж байна. Иймээс та гэр бүл, ойр дотны 
хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалж тамхиа хаяарай !

Тамхинаас хэрхэн гарах вэ?
 Тамхинаас гаргах олон төрлийн эмчилгээ байдаг. Үүнд 
никотин орлох үйлчилгээт бэлдмэл хэрэглэх, сэтгэл заслын эмчилгээ, 
ховсдох эмчилгээ, зүүний эмчилгээ, лазерийн эмчилгээ зэрэг олон 
төрлийн эмчилгээ хийдэг.

 Тамхинаас гарах явцад гарч болох саад бэрхшээлийг зөв 
даван туулах зарчмуудыг танд хүргэж байна.

ЗАРЛА
Тамхинаас гарахаар шийдвэрлэсэн бол ажлын хамт олон, найз нөхөд, 
гэр бүлийнхэндээ БИ ЯГ ОДООНООС ТАМХИА ХАЯЛАА хэмээн амлаж, 
зарлах хэрэгтэй. Энэ нь нэг талаас хэлсэн амандаа хүрэх ёстой гэсэн 
хариуцлагыг бий болгоно. Нөгөөтэйгүүр таны тамхины найз нар таны 
шийдвэрийг хүндэтгэх сэтгэл бий болно. Хэлсэн үгэндээ эзэн болж 
амласнаа биелүүлэхийн тулд та хэн нэгэнтэй бяцхан бооцоо тавьсан 
ч болно.

ЗАЙЛСХИЙ
Та тамхинаас гарахаар шийдсэн бол тамхи татахад хүргэдэг, өөрөөр 
хэлбэл тамхи татах дур төрүүлэх нөхцлийг бүү бий болго. Өөрөөр хэлбэл 
тийм нөхцөл бий болохоос зугатааж, зайлсхийх ёстой. Үүний тулд 
жагсаалт бүхий тамхи татдаг тохиолдлууддаа дүгнэлт хийж, зайлсхийх 
төлөвлөгөө боловсруул.

ЗӨВ АМЬСГАЛ
Тамхи татах гэдэг бол таны хамраараа гүнзгий амьсгалыг алгуурхан 
аваад 1-2 секундын турш барьсны дараа зөөлөн амаараа үлээж гарга. 
Энэ дасгалыг ердөө 2-3 удаа хийхэд таныг хоромхон зуур тайвшруулах 
увидастай.  Амьсгал авах үед хэвлий төмбийж, цээж түхийж байвал зөв 
амьсгалж байна гэдгийг санаарай.

ЗӨВХӨН УС УУХ
Тамхинаас гарахаар шийдсэн хүмүүс өөрийгөө сатааруулах зуршлаасаа 
татгалзахын тулд чихэр хүлхдэг. Чихэр нь илчлэг ихтэй тул таргалуулах 
эрсдэлтэй. Үүний оронд цэвэр ус боломжийн хэмжээгээрээ ууж 
байгаарай. Ус таны биед хуралдсан никотины хорыг гадагшлуулахаас 
гадна таргалуулахгүй байх сайн талтай. Учир нь цэвэр усны илчлэгийн 
хэмжээ 0 тэй тэнцүү байдаг.

ЗАВГҮЙ БАЙ
Тамхиа өгүүлэх цагийг өөртөө гаргаж чадахааргүй ачааалалтай завгүй 
бай. Ажил, амралтынхаа орчинд өөртөө тамхи бодогдуулах бүхнээс 
татгалзаж зайлсхийж байгаарай.

ЗАЛБИР
Өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө гаргасан чухал шийдвэртээ үнэнч, 
тууштай байж, өөрийгөө хурцалж, өөртөө итгүүлж, өөрийгөө ялан 
дийлж байж гэмээнэ та хорт зуршлаа хурдан хугацаанд хаяж чадах 
болно.
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Эмнэлэгийн хэсэг

ТАМХИ ЭРҮҮЛ МЭНДЭД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

“Уушигны хавдрын 90% нь тамхинаас үүдэлтэй. Тамхи татдаг 10 
хүний 9 нь уушигны хавдараар нас бардаг.”


