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 Эрсдэлийн менежмент гэж: Эрсдэлийг  
чиглүүлэх, хянах зохицуулалт бүхий байгууллагын үйл 
ажиллагаануудыг хэлнэ.
 Эрсдэлийн менежментийн үйл явц гэж: 
Эрсдэлийг мэдээлэх, зөвлөлдөх, эрсдэлийн агуулгыг 
тодорхойлох, тогтоох, шинжлэх, үнэлэх, арга хэмжээ авах, 
хянаж дүн шинжилгээ хийх менежментийн бодлого, дүрэм, 
журмыг үйл ажиллагаанд системтэйгээр хэрэглэхийг хэлнэ. 
(ISO31000:2017 стандартын 2.8)
 Эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ байгууллагын зүгээс 
дараах зүйлийг тодорхой болгосон байна. Үүнд:
1. Байгууллагын төлөв байдал болон зорилт
2. Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хэмжээ, төрөл болон 

хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй эрсдэлд хэрхэн арга 
хэмжээ авах

3. Эрсдэлийн үнэлгээг байгууллагын үйл явцтай хэрхэн 
уялдуулах

4. Эрсдэлийн үнэлгээнд хэрэглэх арга, аргачлал болон 
эрсдэлийн менежментийн үйл явц дахь тэдгээрийн 
үүрэг

5. Эрсдэлийн үнэлгээг хийх эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага
6. Эрсдэлийн үнэлгээг явуулах боломжтой нөөц
7. Эрсдэлийн үнэлгээг хэрхэн тайлагнах ба хянах.
 Эрсдэлийн менежментийн үйл явцын алхмуудаас 
тайлбарлаж эхэлье.

АЛХАМ-1 “МЭДЭЭЛЭХ БА ЗӨВЛӨЛДӨХ”
 Энэ нь “Эрсдэл”-ийг удирдах талаар мэдээлэл 
олж авах, оролцогч талуудыг оролцуулж тэдний саналыг 
авах зорилгоор байнга хэрэгждэг үйл ажиллагаа юм. 
(ISO31000:2017 стандартын 2.12)
 Тодорхой асуудлаар шийдвэр гаргах эсвэл чиглэл 
тодорхойлохын өмнө байгууллага, оролцогч талуудтай  
харилцах,  эргэх холбоо бий болгох үйл явцыг зөвлөлдөх 
гэнэ.
Зөвлөлдөх гэж:

 → хүч хэрэглэхгүй харин нөлөөлөх замаар шийдвэрт 
нөлөөлөх үйл явц; 

 → шийдвэр гаргахад хэрэглэнэ, гэхдээ  хамтарсан 
шийдвэр биш юм.

 Эрсдэлийн үнэлгээ амжилттай болох эсэх нь 
сонирхогч талууд үр дүнтэй харилцан мэдээлэл солилцох 
ба зөвлөлдөхөөс хамаарна.
 Сонирхогч талуудыг эрсдэлийн менежментийн 
үйл явцад татан оролцуулах нь дараах ач холбогдолтой:

 → Мэдээлэл солилцох төлөвлөгөө боловсруулах
 → Нөхцөл байдлыг зөв оновчтой тодорхойлох
 → Сонирхогч талуудын ашиг сонирхлыг ойлгох, 

харгалзан үзэх нөхцөл бүрдэх
 → Эрсдэлийг тодорхойлох ба шинжлэхэд төрөл бүрийн 

мэдлэг чадвартай хүмүүс хамтарч хэлэлцэх 
 → Эрсдэлд үнэлэлт өгөх үед янз бүрийн үзэл бодлыг 

харгалзан үзэх нөхцөл бүрдэх
 → Эрсдэлийг оновчтой тодорхойлох
 → Арга хэмжээний төлөвлөгөөг дэмжих, хэрэгжилтийг 

баталгаатай болох

 Манай байгууллагад зохион байгуулагддаг төрөл 
бүрийн шуурхай зөвлөгөөн, хурлуудыг “МЭДЭЭЛЭХ БА 
ЗӨВЛӨЛДӨХ” гэсэн агуулгад хамаарах үйл ажиллагаанууд 
хийгдэж байна  гэж ойлгоход болох юм. 

АЛХАМ-2  “АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ”
 Эрсдэлийг удирдахад харгалзаж үзэх гадаад 
болон дотоод  үзүүлэлтүүд болон эрсдэлийн менежментийн 
бодлогыг тодорхойлохын тулд эрсдэлийн шалгуур ба 
хамрах хүрээг тогтоохыг хэлнэ. (ISO31000:2017 стандартын 
2.9)
 Агуулгыг тодорхойлоход байгууллагыг бүхэлд нь 
хамарсан дотоод, гадаад үзүүлэлт, түүнчлэн үнэлэгдэж буй 
тухайн эрсдэлийн талаарх ойлголтыг авч үзнэ.  

 Байгууллагын төлөв байдлыг тогтооход гадаад 
болон дотоод асуудлуудыг тодорхойлно. Үүнд:
1. Гадаад нөхцөл байдлыг тодорхойлоход байгууллага 

болон тогтолцооны үйл ажиллагааны орчинтой 
танилцахад чиглэсэн дараах зүйлүүд хамаарна:

 → Олон улс, бүс нутаг ба орон нутгийн аль ч бай 
соёл, нийгэм, улс төр, эрх зүй, зохицуулалт, 
санхүү, технологи, эдийн засаг, байгаль орчны 
болон өрсөлдөөний байдал;

 → Байгууллагын зорилтод нөлөөлдөг үндсэн хүчин 
зүйл ба хандлага;

 → Гадны сонирхогч талуудын харилцаа, ойлголт ба 
үнэ цэнэ. 

2. Дотоод нөхцөл байдлыг тодорхойлоход дараах 
ойлголтууд хамаарна:

 → Нөөц болон мэдлэгээр илэрхийлэгдэх 
байгууллагын чадавх;

 → Мэдээллийн урсгал ба шийдвэр гаргах үйл явц;
 → Дотоод сонирхогч талууд;
 → Зорилтууд, түүнд хүрэх стратеги;
 → Мэдлэг ойлголт, үнэлэмж, соёл;
 → Бодлого ба үйл явц;
 → Байгууллагаас баталсан стандарт ба загвар;
 → Бүтэц (тухайлбал: засаглал, үүрэг, хариуцлага).

 Эрсдэлийн менежментийн үйл явцын агуулгыг 
тодорхойлоход дараах зүйлүүд хамаарна:

 → Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох;
 → Хэрэгжүүлэх гэж буй эрсдэлийн менежментийн 

үйл ажиллагаанд хамааралтай болон хамааралгүй 
асуудлыг тусгасан хамрах хүрээг тодорхойлох;

 → Төсөл, үйл явц, чиг үүрэг буюу үйл ажиллагааны 
хугацаа, байршлын хэмжээг тодорхойлох;

 → Тодорхой нэг төсөл юмуу үйл ажиллагаа болон 
байгууллагын үйл ажиллагаа бусад төслүүд хоорондын 
уялдаа холбоог тодорхойлох;

 → Эрсдэлийн үнэлгээний арга зүйг тодорхойлох;
 → Эрсдэлийн шалгуурыг тодорхойлох;
 → Эрсдэлийн менежментийн гүйцэтгэлийг хэрхэн 

үнэлэхийг тодорхойлох;
 → Зайлшгүй гаргах шийдвэр болон арга хэмжээг тогтоох, 

тодорхой заах;
 → Хэрэгцээтэй судалгаа, түүний зорилт, хэмжээг 

томьёолох, эдгээр судалгаанд шаардагдах нөөцийг 
тодорхойлох  

 Эрсдэлийн шалгуурыг тодорхойлохдоо дараах 
зүйлийг авч үзнэ:

 → Үр дагаврын төрөл, шинж чанар, эдгээрийг хэрхэн 
хэмжих;

 → Болзошгүй тохиолдлыг илэрхийлэх арга зам;
 → Эрсдэлийн түвшинг хэрхэн тодорхойлох;
 → Эрсдэлийн арга хэмжээг хэзээ авахыг шийдвэрлэх 

шалгуур;
 → Эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх буюу хүлцэхийг 

шийдвэрлэх шалгуур;
 → Авч үзэж байгаа эрсдэлүүдийг хослуулах эсэх;

Шалгуур нь дараах эх үүсвэрт үндэслэнэ:
 → Батлагдсан үйл явцын зорилт,
 → Техникийн шаардлагад заасан шалгуур,
 → Ерөнхий өгөгдлийн эх үүсвэр,
 → Аюулгүй байдлын нэгдсэн түвшин гэх мэт нийтлэг 

хүлээн зөвшөөрсөн үйлдвэрийн шалгуур,
 → Зохион байгуулалтын эрсдэлийн давуу байдал,
 → Тусгай тоног төхөөрөмж эсвэл хэрэглээнд тавигдах эрх 

зүйн болон бусад шаардлагууд.

Дараагийн дугаарт эрсдэлийг үнэлэх, эрсдэлийн арга 
хэмжээний талаар оруулах болно.



05-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 10377.664 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 759.412 мян.кВтц-аар 
зөрчиж, төлөвлөгөөг 9618.252 мян.кВтц-аар давуулж, 103.6 %-иар биелүүллээ. Цахилгаан эрчим хүчний доод 
ачаалал 285 МВт, дээд ачаалал 512 МВт байлаа. Манай компанийн үйл ажиллагааны доголдлоос хамаарч 759.412 
мян.кВтц-ийн зөрчил гарсан 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 263.4 273.0 +9.6 103.6
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 168.8 168.8 - 100.0

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 103,6%, 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

72 10377.664 21 1019.202 3 759.412 512 285 9618.252 -

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 99.101 мян.кВтц 
буюу 1.247.893 мян.төгрөгний цахилгаан эрчим 
хүч худалдан, 86.042 мян.кВтц буюу 2.371.958 мян.
төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан авч авлага, 
өглөгийн зөрүүгээр 1.124.065 мян.төгрөгний өглөгтэй 
ажиллалаа.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 8.3 сая.кВтц-аар 
тасарч, 97.0 %, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.3 сая.кВтц-аар 
буюу 0.49 %-аар өслөө. Оны эхнээс 12.8 сая.кВтц-аар 
давж, 100.8 %-ийн биелэлттэй байна.

 ДЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 48.7 мян.Гкал-
аар тасарч 77.6 %-ийн биелэлттэй, өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 37.6 мян.Гкал буюу 22.3 %-иар буурсан. Оны эхнээс 
дулааны үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөг 32.5 мян.
Гкал-аар давуулсан. Үүнээс “УБДС” ХК–д нийлүүлэх 
дулаан 36.9 мян.Гкал-аар даван биелж байна.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 5-р сард горим ажиллагаанд 6 зуух, 6 турбин 
оролцсон. Сарын дунджаар 4.76 зуух, 4.83 турбинтэй 
ажиллаж, 1.9 зуух бэлтгэлд, турбин бэлтгэлгүй. ТГ-2 
шинэчлэлд, К-2 их засварт зогссон тул ажиллаагүй.

Нүүрсний зарцуулалт 
/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт
Багануур мян.тн 178.0 132.7 -45.3 74.6%

Шивээ-Овоо мян.тн 110.0 118.2 8.2 107.5%

Бүгд мян.тн 288.0 250.9 -37.1 87.1%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард  100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 
116 тн-г түлж, 16 тн мазут хэтрүүлсэн. Зуухыг халуунаас 
3 удаа галлаж 21 тн, хүйтнээс 6 удаа галлаж 94 тн 
мазут зарцуулсан. 5-р сарын 29-нд К-1-г хүйтнээс 15 тн 

мазутаар галласан боловч, уурын шугамд залгалгүй 
халуун бэлтгэлд зогсоож, үр ашиггүй мазут түлсэн. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах 
жишмэл түлшийг 0.186 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим 
хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг 0.485 кг/Гкал-
аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 133 тн 
жишмэл түлш хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,33 %-иар буюу 1030.591 мян.кВтц-аар хэмнэсэн. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
05-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 31.33 30.44

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / 
тн.уур 4.23 4.11

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.33 8.09

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.52 1.47

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 15.10 14.67

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг 0,9 % буюу 12145 тн 
конденсат хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 
11654 тн-оор буурсан. Осмосын халаагч уурын 
зарцуулалт 3404 тн байлаа. Дотоод циклийн алдагдлыг 
нөхөхөөр:

 ○ Зууханд –   428 м3

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

2



! !

05-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2020 оны 5-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 9 
бүртгэгдсэнээс зуух 7 удаа, турбин 2 удаа зогссон. Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

 → Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 1 акт /2,990.0 мян₮/: ДХХАЦ-1 /2,990.0 мян₮/
 → Мазут зарцуулалтын 3 акт /39,957.872 мян₮/: ЗЦ-1 /30,189.627 мян₮/, ЦЦ-1 /8,284.553 мян₮/, ДХХАЦ-1 /1,483.692 мян₮/                                   
 → Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан 1 акт: ТЦ-1
 → Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 6 акт: ЗЦ-1, МЦ-1, СХА-4

Нийт 11 ширхэг /42,947.872 мян₮/ акт 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 79 78,3 23,5 21,3 32,5 33,9 17,9 17,4

2 ЗЦ 82,5 84,5 24,6 23,8 21,6 21 12,1 11

3 ТЦ 85,8 86,2 24 23,4 21 22,3

Ст
ан

цы
н 

ду
нд

аж
  

15
.0

 м
г/

м
3

Ст
ан

цы
н 

ду
нд

аж
  

14
.2

 м
г/

м
3

4 Хими 70,5 71 22,5 23 26 26,8

5 Механик 73,2 72 23,5 22,2 24 24,5

Хяналтын алба3

Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн 
байдал 39 наряд Нарядаар хийгдэх ажилтай ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ уялдсан 

байдлыг маягтын дагуу хянасан.

2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал  21 удаа Эргэлт шалгалтын маршрутын дагуу ажлын байруудад хяналт 
хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 12 удаа ТА-2 - ын төслийн,  К-2 - ын засвар, ТА-1 - ийн генераторын 

засварын ажил, 6КЦ-205 солих ажилд  хяналт шалгалт хийсэн

2. ХАБЭА-н зөрчлүүд
№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1
Ажлын байранд тамхи татсан, ачаа 
зөөвөрлөж дохих үйлдэл хийхдээ 
шугаман дээр гарч зогссон.

“СММ” ХХК”, 
Хасу-МВт”  ХХК 

2020.05.13-ны өдөр “СММ” ХХК - ийн огтлогч Д.Пүрэв К-2 зуухны 
тэмдэгт 36.000-д тамхи татсан /100,000₮-өөр торгосон/. “Хасу-МВт” 
ХХК - ийн засарчин Б.Баатарсүх дохих үйлдэл хийхдээ шугам дээр 
зогссон.

2
3КЦ-200, 201 болон 2КЦ-205 дулаалга 
буулгах ажилд ажил гүйцэтгэгч О.Батзаяа 
ажлын байранд байгаагүй /2020.05.12/

“СММ” ХХК Бригадын бүрэлдэхүүнд нэр нь ороогүй ажилтныг ажиллуулсан /
ААД-ийн 4.5.2 заалтыг зөрчсөн/.

3
3÷6м өндөрт хөдөлгөөн хязгаарлагдмал 
орчинд өндрийн хамгаалах бүсгүй 
ажилласан.

ДХХАЦ 

К-6  CLFAC - ийн жадан шиберийн холболтыг шалгах ажилд 
шийдвэр №7  нээлгэж ажилд орсон ажил гүйцэтгэгч Г.Бямбажав,  
бригадын бүрэлдэхүүн Ч.Баасандорж нар  ААД-3.2.93  дугаар 
заалтыг зөрчсөн.

Зөрчил гаргасан ажилтнуудад хариуцлага тооцсон.

4 Оосорлогч дохиочны зааврыг  зөрчсөн “Ханжинбулаг” 
ХХК 

2020.05.26-ны өдөр дулаалгын материал зөөвөрлөхдөө бодъяа 
хэрэглээгүй. Дулаалгын материалуудыг дангаар нь багцалж 
оосорлосон.

5 Нарядын зөрчил “Энх-Эрчим” 
ХХК

К-2 халуун утааны хийн шугамын  дулаалга хийх ажилд олгосон 
завсрын наряд зөрчилтэй байсан.

 → Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 475 удаа, 270 
нэгжийг хамруулан хийж, тосны алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, тоноглолын засварын ажилтай холбоотой 
489 зөрчлийг илрүүлэн газар дээр нь 470 зөрчлийг арилгуулан 29 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

 → Станцын хэмжээнд давхардсан тоогоор 365 удаагийн галтай харьцах нарядаар орсон ажлын байрыг шалгаж, галын аюулгүй 
байдлын зааварчилгааг 845 хүнд өгч, гүйцэтгэлд нь 368 цаг хяналт тавьж ажилласнаас гал түймрийн хэрэг зөрчил ГАРААГҮЙ.

 → Тоосролтын хэмжээ:  ТДЦ - д 17.4 мг/м3, ЗЦ - д 11.0 мг/м3, станцын дундаж - 14.2 мг/м3 байна. 

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН ЯЛГАРАЛ

СХА-ны инженер Э.Ганбат

 Хүний бүтээсэн үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үр дүнд хүрээлэн буй орчин, агаар 
мандалд ялгарч буй хүлэмжийн хий болон 
нүүрстөрөгчийн давхар ислийн хэмжээ тасралтгүй 
өсч дэлхийн уур амьсгалд нөлөөлж байгааг 
бууруулах зорилгоор олон улсад нүүрстөрөгчийн 
ялгарал /Carbon footprint/ багатай үйлдвэрлэл 
явуулахаар ажиллаж байна.
 Эрчим хүчний үйлдвэрлэл дээр авч үзвэл 
хамгийн их нүүрстөрөгчийн ялгарал гаргадаг 
үүсвэр нь нүүрсээр ажилладаг эх үүсвэрүүд байгаа 
бол сэргээгдэх эрчим хүчний болон цөмийн эх 
үүсвэрүүд хамгийн бага байдаг.

Зураг №1. Эх үүсвэрүүдийн нүүрстөрөгчийн 
ялгарлын хэмжээ

 Олон улсын хэмжээнд эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл ба нүүрстөрөгчийн ялгарлыг 
харьцуулж үзвэл:

Зураг №2. Улсуудын эрчим хүчний үйлдвэрлэлд харгалзах 
СО2 ялгарлын хэмжээ

 Хэрэглэгчийн хувьд эрчим хүчний 
эх үүсвэрүүдээс  СЭХ  ашиглан эрчим хүч 
үйлдвэрлэдэг эх үүсвэрүүдийг нүүрстөрөгчийн 
ялгарал хамгийн бага гэж үздэг. Түүхий эд 
болох түлшийг олборлохоос эхлээд хаягдлыг 
боловсруулах, эх үүсвэрийг буулгах хүртэлх нийт 
хугацааны нүүрстөрөгчийн ялгарал /Life-cycle 
footprint/-ыг салхин станцаар жишээ авч үзвэл 
салхин сэнс болон бусад эд ангийг үйлдвэрлэх, 
түүнийг буулгасны дараа эргүүлэн ашиглах 
боломжгүй зэрэг байдлыг оруулан тооцвол 

хэмжээ нь 20,7 грСО2/кВт*ц болно. 

 Нүүрстөрөгчийн ялгарал нь дан ганц 
эрчим хүч үйлдвэрлэлээс гадна хүнсний салбарын 
хувьд ч томоохон асуудал болж байгаа бөгөөд 
эрүүл мэндэд ашиг тустайгаас гадна, хүлэмжийн 
хийн ялгарал багатайгаар үйлдвэрлэсэн хүнсний 
бүтээгдэхүүн гэдэг нэршил бий болсон. Төрөл 
бүрийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг 1кг-д 
харгалзах СО2 ялгарлын хэмжээгээр харьцуулж 
үзвэл.

Зураг №3. 1 кг хүнсний бүтээгдэхүүнд харгалзах СО2 
ялгарлын хэмжээ

 Дээрх үзүүлэлтүүдээс үзвэл үхрийн болон 
хонины махны хувьд СО2 ялгарал хамгийн өндөр 
байна.
 
 Хувь хүний хэрэглээнээс хамааран ялгарах 
СО2 хэмжээг авч үзвэл дараахь зүйлс нь танаас 
хамаарсан хувийн нүүрстөрөгчийн ялгаралд 1 кг 
CO2 нэмдэг.

 → Нийтийн тээврээр (галт тэрэг, автобус) 10 км 
зайд зорчих,

 → Машинаар 6 км зайд явах,
 → Компьютер 32 цаг ажиллуулах,
 → 5 ш нийлэг уут /1 удаагийн/,
 → 2 ш хүнсний хуванцар сав дахин ашиглахгүй 

хаях зэрэг болно.

 СО2-ийн ялгарлыг бууруулахын тулд хийх 
боломжтой их зүйл бий. Явган алхах, дугуй 
унах зэргээр хэрэглээгээ өөрчлөх, органик хүнс 
худалдаж авах, 1 удаагийн уут зэргээс татгалзах, 
ашиглаагүй үедээ цахилгаан хэрэглэлээ салгахаа 
мартуузай. Эрчим хүчний салбарт үйлдвэрлэлийг 
хэрэглээнд тохируулахаас илүүтэй Demand re-
sponse буюу хэрэглээг тохируулах чиглэлд 
сүүлийн үед ажиллах болсон нь энэ салбарын 
хувьд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад 
ахиц болж байна. 



ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН БИДНИЙ АМЬДРАЛД ИНГЭЖ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

5 Эрчим инженеринг сэтгүүлээс

 Хиймэл оюун ухааныг бид хүнээс илүү ухаантай робот, 
супер хүчин чадалтай компьютероор төсөөлдөг. Гэвч энэ нь 
аль хэдийн орчин үеийн технологийн ертөнцийн салшгүй нэгэн 
хэсэг болж чаджээ. Учир нь бид өөрсдөө ч мэдэлгүй өдөр тутмын 
амьдралдаа үүнийг ашигладаг бөгөөд энгийн нэгэн гар утас, 
компьютер гэх мэт бүхий л ухаалаг төхөөрөмж болон цахим 
сүлжээнүүд хиймэл оюун ухаан дээр суурилагдсан байдаг юм. 
Ингээд та бүхэнд технологийн ертөнцийн хамгийн хурдацтай 
хөгжиж буй хүн төрөлхтний цаашдын ирээдүйг тодорхойлох 
энэхүү салбарын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 

Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ? 
 Хиймэл оюун буюу Artificial Intelligence (AI) нь 
компьютерын программ хангамжаар бүтээгдсэн, хүний сэтгэхүйг 
дуурайлгасан ба бараг ижил түвшинд хүргэсэн технологийн 
төрөл бөгөөд хүний хийдэг аливаа үйл ажиллагааг удирдах 
зориулалттай. 

 Анх “Хиймэл оюун ухаан” хэмээх нэр томьёог Жон 
Маккарти 1955 онд өөрийн бүтээлдээ ашиглаж, “Ухаант машин 
техник бүтээх онолын болон инженерийн шинжлэх ухаан” гэж 
тодорхойлсон байдаг. Хиймэл оюун нь өөрийгөө хөгжүүлж 
байдаг программ хангамжийн төгс шийдэл юм. Бид бүхэн хиймэл 
оюуныг роботоор төсөөлж болно. Гэхдээ өнөөгийн робот бол 
зөвхөн тухайн зохиогчийн бичигдсэн алгоритмын дарааллаар 
ажилладаг. Өнөөгийн компьютер тоглоомууд үүний тод жишээ юм. 
Хэрэв бид төгс хиймэл оюуныг зохион бүтээх аваас хүн төрөлхтөн 
өөрсдийнхөө бүтээсэн зүйлд устаж үгүй болох магадлалтай.

 Хиймэл оюун ухаан бол мэдээллийг таних, ашиглах, 
түүнд дүн шинжилгээ хийж, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай. Энэ 
нь үндсэн 3 давхаргаас бүрддэг.
1. Deep Learning: Их хэмжээний мэдээллийн сангаас мэдээлэл 

боловсруулах боломжтой төхөөрөмж болон программын 
хослол нь түүнээсээ суралцаж тохиромжит гаргалгааг 
гаргадаг.

2. Machine Learning: Мэдээлэл боловсруулах чадвартай 
алгоритм болон программ нь их хэмжээний мэдээллийг олж 
авч түүнээсээ суралцаж хариу үйлдэл үзүүлэн гаргалгаа хийх 
чадвараа сайжруулдаг

3. Хиймэл оюун ухаан (Artificial Intelligence): Мэдрэх, үйлдэл 
үзүүлэх, дасан зохицох, хөгжих чадвартай программ. 

 Хиймэл оюун ухааныг "Нарийн хиймэл оюун ухаан 
буюу сул" болон "Ерөнхий хиймэл оюун ухаан буюу хүчирхэг X" 
хэмээн 2 төрлөөр ангилдаг. Нарийн хиймэл ухаан нь бидний 
эргэн тойронд өдөр бүр ашиглагддаг бөгөөд энэ нь ухаалаг 
утасны царай таних технологи, цахим орчны хайлтын систем 
болон өөрөө явдаг машин гэх мэт энгийн үйлдлүүдийг хийж, 
шаардлагатай гаргалгааг гаргадаг юм.

 Харин хүчирхэг хиймэл оюун ухааны төгс жишээ болон 
хувилбарууд хараахан бий болоогүй байгаа бөгөөд энэ нь сэтгэх 
бодох, мэдрэх чадвартайгаас гадна бүхий л үйлдэлд шийдвэр 
гаргадаг хүнээс илүү төгс оюун ухаан юм. Мөн бүхий л төрлийн 
мэдээллийг нэгэн зэрэг хүлээн авч боловсруулах чадалтай уг 
оюун ухаан нь олон эрдэмтэн судлаачдын эцсийн зорилго болоод 
байгаа билээ.

Хиймэл оюун ухааны түүх
 Хиймэл оюун ухааны түүх Хиймэл оюуны судалгааны 
салбар 1956 оны зун Дартмутын Коллежийн хотхонд болсон 
зөвлөгөөн дээр үүсгэн байгуулагджээ. Хиймэл оюуныг үндэслэгчид 
ирээдүйн шинэ салбарын талаар эергээр итгэж байв Херберт 
Саймон: “Машинууд 20 жилийн дотор хүний хийдэг ямар ч ажлыг 
хийх чадвартай байх болно” хэмээн таамаглаж байсан ба Марвин 
Мински “Үр хойчис маань хиймэл оюун ухаан бүтээх асуудлыг 
бодитойгоор шийдвэрлэх болно” гэж бичин, түүнтэй санал нэгдэж 
байсан байна. Цаг хугацаа өнгөрсөөр судалгааны ажил улам 
эрчимжиж, үр дүнтэй болж байв. 1997 оны 5-р сарын 11-нд Дийп 
Блү дэлхийн ноёлогч шатрын аварга Гарри Каспаровыг ялсан 
анхны шатарчин компьютер болсон. 2011 оны 2 сард “IBM”-ийн 
асуулт хариултын систем болох Ватсон нь асуулт хариултын 
шоу тоглолтод Жеопардигийн хамгийн агуу хоёр ялагч болох 
Брэд Руттер, Кен Женнингс нарыг хол илүү ялжээ. “Xbox 360” 
болон “Xbox One”-д 3D биетийн хөдөлгөөний харилцан үйлчлэл 
үзүүлдэг “Kinect” нь хиймэл оюуны удаан хугацааны судалгаанаас 
бий болсон алгоритмыг ашигладаг ба ухаалаг гар утаснууд дахь 
ухаалаг хувийн туслахын үүргийг ч мөн гүйцэтгэдэг.

Хиймэл оюун ухаан болон хүн
 Бүх төрлийн мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжид 
зөвхөн хэрэглэгч мэдээллийг оруулж болдог бол хиймэл оюун 
ухаан нь өөрөө мэдээллийг олж, боловсруулж, хариу үйлдэл 
хийхэд суралцаж чаддагаараа онцлогтой юм. Нарийн буюу сул 
хиймэл оюун ухаан нь тухайн программчлагдсан үйлдлийг ямар ч 
хүнээс илүү хурдан, үр дүнтэйгээр хийж чаддаг. Үүнийг орчин үед 
хүний хэрэглээг сайжруулах, аюулгүй байдал, мэдээллийн хурдыг 
ихэсгэх гэх мэт олон төрлийн салбарт ашиглаж байгаа бөгөөд 
хиймэл оюун ухааны эсрэг шатар, видео тоглоомын тэмцээнүүд 
хүртэл зохиогдох болсон юм. Мөн зарим төрлийн ажлын байранд 
хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан төхөөрөмжүүд хүнийг орлож 
эхэлжээ. Харин хүчирхэг хиймэл оюун ухаан нь онолын хувьд 
ямар ч хүнээс илүү ухаалаг, хурдан сурч хөгжих боломжтой юм. 
Мөн үүнтэй холбоотой маш олон таамаглал үүссэн ба энэ нь хүн 
төрөлхтний ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байгаа 
билээ. Хиймэл оюун ухаан бидний амьдралд. Бидний амьдралд 
хэрэглэгдэх буй хиймэл оюун ухааны жишээнүүд:

 → Ухаалаг утас: Хүмүүсийн хамгийн ихээр ашиглаж буй 
хиймэл оюун ухааны нэгэн жишээ нь ухаалаг утас юм. Гар 
утасны энгийн нэгэн үйлдлээс авхуулаад ухаалаг туслахууд 
болох "Siri" "Bixby" болон "Google Assistant" нь хэрэглэгчийн 
мэдээллийг боловсруулж өдөр тутмын үйл ажиллагаа өгсөн 
үүрэг даалгаврыг хэрэглэгчдэд тааруулан гүйцэтгэдэг. Мөн 
утасны камер нь хиймэл оюун ухааныг ашиглаж эхэлсэн 
бөгөөд нэгэн жишээ нь камерын "Potrait Mode" юм. Хиймэл 
оюуныг гар утсанд суурилуулснаар камерын хүчин чадал 
эрс нэмэгдэж, илүү нягтрал сайтай, чанартай зургуудыг 
авах боломжтой болсон. Тухайлбал байгаль орчин, хоол, 
салют буудах мөч зэргийг тод, нягтрал сайтайгаар гар утсаа 
ашиглан зургийг нь авч болно. Түүнчлэн авсан зургаа 
хиймэл оюун ухааны технологийн тусламжтай автоматаар 
янзалж болдог байна. Гар утасны аппликэйшн нэг хэлээс 
нөгөө хэл рүү текст бичиж, орчуулах зориулалттай байдаг. 
Харин ухаалаг гар утсанд хиймэл оюун ухааны технологийг 
суулгаснаар бүх төрлийн хэлийг хүссэн хэл рүүгээ орчуулж 
болохоос гадна хамгийн гайхалтай нь интернетгүй байсан 
ч орчуулга хийх боломжтой. Мөн “Artificial Intelligence”-ийн 
тусламжтайгаар гар утсан дээрх тохиргоонуудыг өдөр бүр 
тухайн хэрэглэгч өөрийн оролцоогүйгээр автоматаар хийх 
боломжтой. Та оффис дээрээ байхдаа гар утсаа чимээгүй 
горим дээр тавих, гэртээ “Bluetooth”-ээ асаах эсвэл зарим 
аппликэйшнуудыг хаах зэрэг үйлдлийг та биш, хиймэл оюун 
ухаан хийдэг. Аюулгүй байдлын хувьд Apple компани ip-
hone X гар утсандаа хиймэл оюун суулгаснаар алгоритмын 
тусламжтайгаар хэрэглэгч Face ID ашиглан системийн түгжээг 
тайлах боломжтой болсон. Тухайн хэрэглэгчийн сахал болон 
нүдний шилийг ч гэсэн таних хүчин чадалтай. 

 → Цахим сүлжээ: Бүхий л төрлийн хайлтын систем, "Fa-
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cebook", "Twitter" гэх мэт цахим сүлжээний мэдээллүүд 
нь бүгд хиймэл оюун ухааны тусламжтай зохицуулагдаж 
шүүгдэж хэрэглэгчдэд ирдэг бөгөөд хэрэглэгч тус бүрийн 
сонирхол, цахим сүлжээнд хайсан хайлт дээр тулгуурлан ирэх 
мэдээллийг тохируулдаг байна. Ингэснээр мөн адил хүнд 
ирэх сурталчилгааг сонгодог аж.

 → Зам тээвэр: Жолоочгүй машин нь одоогоор туршилтын 
шатандаа яваа зүйл боловч ойрын зайд явах, зогсоолд өөрөө 
орж зогсох гэх мэт үйлдлүүдийг хийх боломжтой Tesla, Hyundai 
гэх мэт авто машинууд хэдийн үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд зөвхөн 
авто машин биш нисэх онгоцны автомат жолоодлого мөн 
адил хиймэл оюун ухаанаар удирдагдаж буй юм. Томоохон 
хотууд өөрсдийн  зам тээврийн ачаалал түгжрэлийг багасгах 
зохицуулах үүрэгтэй хиймэл оюун ухааныг ашигладаг байна. 

 → Банк санхүү: Бүхий л банк санхүүгийн байгуулга 
хэрэглэгчдийн тооцоо, дансны болон олон зуун гүйлгээний 
мэдээлэл аюулгүй байдлын системд хиймэл оюун ухааныг 
ашигладаг юм.  

 → Худалдаа наймаа: Цахим дэлгүүрүүд болох "Amazon", 
"Ebay" гэх мэт цахим хуудаснууд нь хиймэл оюун ухааны 
тусламжтайгаар хэрэглэгчийн үйлдэл сонирхолд шинжилгээ 
хийж тохирсон бараа бүтээгдэхүүнийг үзүүлэн сурталчилдаг 
байна. 

Хиймэл оюун ухаан ба аюулгүй байдал
 Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухаантай холбоотой 
олон тооны маргаантай асуудлууд үүсэж эхэлсэн билээ. Мөн 
Стевен Хавкинс, Илон Маск, Стив Возниак болон Билл Гэйтс гэх 
мэт технологи, шинжлэх ухааны томоохон төлөөлөгчид хиймэл 
оюун ухааны аюулын талаар өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх 
болсон юм. Тэд хиймэл оюун ухаан нь одоо байгаагаасаа илүү 
нарийн судлагдаж, хөгжих ёстой хэдий ч ирээдүйд ямар эрсдэл 
гарч болохыг тооцож үзэх хэрэгтэй гэдгийг онцолжээ. Жишээлбэл, 
ирээдүйд хиймэл оюун ухаан нь хуурамч бичлэг хийх, иргэдийг 
нууцаар тандах, цэрэг армийн шийдвэрт нөлөөлөх гэх мэт 
олон зуун зүйлд ашиглагдаж болох аюултай аж. Үүнийг жаахан 
дэлгэрүүлье. 

“БОТ”-ООР ДАМЖСАН
ТАРХИ УГААЛТ

Ботыг цахим орчин дахь 
“амьгүй албатууд” гэж 
нэрлэдэг. Тэд Твиттерийг 
эзлээд эхэлчихсэн. АНУ-ын 
Өмнөд Калифорнийн их 
сургууль болон Индианагийн 
их сургуулийн эрдэмтдийн 
хамтарсан судалгаагаар 

Твиттерийн нийт 50 сая гаруй хэрэглэгчийн 15 орчим хувийг 
ботууд эзэлж байна. Твиттер өөрсдөө 8.5 хувь гэж мэдэгддэг. 
Гэхдээ эдгээр ботууд бүгд муу биш. Зарим нь сайн, зарим нь 
муу. Сайны жишээ дурдвал ботын урсгалын тусламжтайгаар 
хүмүүст байгалийн гамшгийн дохиог богино хугацаанд түгээж 
чадна. Харин муу жишээ гэвэл АНУ ба ОХУ-ын “цахим дайн”-ыг 
нэрлэж болно. АНУ-ын 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд ОХУ 
хөндлөнгөөс оролцож, америк сонгогчдын санал, итгэл үнэмшилд 
нөлөөлөхийн тулд ботын урсгалыг ашигласан тухай дуулиан одоо 
хэр нь намжаагүй байна. Их Британи Европын холбооноос гарах 
эсэхийг эцэслэсэн британичуудын бүх нийтийн санал асуулгад 
ч Орос дээрх аргаа хэрэглэсэн гэх мэдээлэл цацагдсан. Өмнө 
нь Украин, Крымын хойгийн асуудлаар голчлон жиргэж байсан 
Оросын 150 мянга гаруй бот Брекситийн асуудлаарх бүх нийтийн 
санал асуулгаас хэдхэн хоногийн өмнө Их Британи Европын 
холбооноос гарах ёстой гэсэн “мессеж” түгээж эхлэв. Хоёр 
хоногийн хугацаанд тэд 45 мянга гаруй удаа жиргэжээ. Гэвч санал 
асуулгын хугацаа дуусахад ор сураггүй алга болсон байна.

УХАМСАР, СЭТГЭН БОДОХ ЧАДВАРААР ХҮНЭЭС ДАВНА 
Хиймэл оюун ухааныг хоёр ангилж болно. Хүчтэй бас сул. 
Өнөөдрийн түвшинд бидний ашиглаж байгаа хиймэл оюун ухаан 
бол сул хувилбар нь юм. 1987 онд шатрын их мастерыг хожсон 

компьютер бол сул хувилбарын 
арай ахисан түвшин гэж ойлгож 
болно. Сул ба хүчтэй гэж 
ангилах гол шалгуур нь хүний 
ухамсарт тархи шиг ажиллаж, 
учир шалтгааныг эргэцүүлэх 
чадамж юм. Сул хиймэл оюун 
ухаан зөвхөн програмчлагдсан 
зүйлсээ хийнэ. Харин хүчтэй нь 
ухамсартай, эргэцүүлэх, сэтгэн 

бодох чадварын хувьд хүнтэй адил түвшинд байх юм. Энэ нь 
програмчлалаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд хүний оролцоогүйгээр 
юу хийх, эс хийхээ шийдэж чаддагт оршино. Одоогоор тийм хүчтэй 
хиймэл оюун ухаан бараг байхгүй, гэхдээ эрдэмтэн судлаачид 
боломжит хугацааг ойрын 10 жил гэж тодорхойлж байна.

ХҮНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙГ 
ОРЛОХ РОБОТУУД

Хүний гараар хийж, бүтээж буй 
ажлыг роботууд, машинууд нэг 
л өдөр бүрэн гүйцэтгэж чаддаг 
болно. Үүнд эргэлзэх хэрэггүй. 
Харин хэмжээ, хязгаар нь 
ямар байх бол? Консалтинг 
болон аудитын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг Pricewa-

terhouseCoopers (PwC) фирмийн шинжээчид робот хүний ажлыг 
орлон гүйцэтгэх хувь хэмжээ 2030 он гэхэд Японд 21, Их Британид 
30, Германд 35, Америкт 38 хувьтай байна гэж тооцоолжээ. Зуун 
солигдох мөчид өдгөө хүний хийж гүйцэтгэж буй ажлын талаас 
их хувийг роботууд дангаар гүйцэтгэх гэнэ. Роботын давалгаанд 
хамгийн ихээр өртөх салбар бол тээврийн салбар. 2030 он гэхэд 
тээвэр ба агуулах үйл ажиллагааны 56 хувийг машин гүйцэтгэх 
боломжтой болно. Дараа нь үйлдвэрлэл болон жижиглэнгийн 
худалдааны салбарыг нэрлэжээ. Цаг хугацааны хувьд авч үзвэл, 
2027 он гэхэд ачаа тээврийн машинууд автомат жолоодлоготой 
болж, жижиглэнгийн худалдаа 2031 онд 50-иас доошгүй хувь нь 
автоматжина. 2049 онд роботууд ном, зохиол туурвиж, 2053 онд 
мэс засал хийдэг болно. Роботоос хамааралгүй “аврагдаж үлдэх” 
цөөн хэдэн ажлын нэг нь сүмийн номлогч байна. Ямар ч сүсэгтэн 
роботын номлол дор бурханд залбирахыг хүсэхгүй учраас тэр.
 

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН ХҮН 
ТӨРӨЛХТНИЙГ МӨХӨЛД 

ХҮРГЭЖ МЭДНЭ
Хиймэл оюун ухаан хэт 
хөгжсөнөөр хүн төрөлхтний 
мөхөл ирнэ гэх айдас бий. 
Яг л “Терминатор” кинонд 
гардаг шиг. Үүнийг хэн нэгэн 
судлаач, эсвэл онол дэвшүүлэгч 
хэлээгүй, харин ч бүр Стифен 

Хокинг, Элон Маск, Билл Гейтс тэргүүтэй алдартнууд үүнийг 
хэлсэн удаатай. Билл Гейтсийн үзэж буйгаар хиймэл оюун ухаан 
хэт хөгжиж, хэт ухаантай болсноор хүн төрөлхтний хяналтаас 
гарна. Стифен Хокинг ч мөн ижил байр суурь илэрхийлсэн. 
Хиймэл ухаантнууд нэг шөнийн дотор л гэнэтхэн уур хилэнгээ 
дарж чадалгүй хүний эсрэг “дайн өдөөхгүй”. Харин хүссэндээ хүрэх 
гэж улайрснаар эцэстээ биднийг сүйрэлд хүргэж мэднэ гэж Хокинг 
тайлбарласан юм. Тэдний хүсэл зорилго биднийхтэй ижил байхаа 
болих тэр цагт машин ба хүн төрөлхтний хоорондох зөрчил 
эхлэх болно. Тэр үед харин бүх зүйл оройтсон байх аюултай. 
Элон Маскийн хувьд хиймэл оюун ухааны хэт хөгжил, өсөлт нь 
“чөтгөрийг дуудаж” буйтай адил. Хүн төрөлхтний өмнө тулгарах 
хамгийн том аюул бол энэ. Энэхүү мөхлөөс сэргийлэхийн тулд 
мөнгөнд шунасан компаниуд “тэнэглэл үйлдэх”-ээс өмнө амжиж 
улс орны засгийн газрууд хяналт, дүрэм журам тогтоох хэрэгтэй 
гэж үзэж байна.
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Эрчим зоогийн газар

 Цангис жимс нь дэлхийн 
хойд бүсийн намгархаг 
газарт ургадаг бутлаг 
ургамалаас ургадаг 
бөгөөд Oxycoccos 
хэмээх латин нэршил нь 
Грекийн              “Исгэлэн 
жимс” гэсэн утгатай 
үгнээс үүссэн. Энэхүү 
жимсийг европчууд 
Craneberry буюу өрөв 
тас жимс хэмээн 
нэрлэгддэг. 

 Байгалийн антибиотик 
цангис нь Е аминдэмээс 50 дахин хүчтэй  /proanthocya-
nidins/ хэмээх хүчтэй нэгдлийг агуулдаг. Энэхүү бодис 
нь жимсгэний улаан өнгийг бүрдүүлэгч бөгөөд шээсний 
замын үрэвсэлд нян үржихийг зогсоон үрэвслийг намдаан 
биеэс гадагшлуулах үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнээс гадна 
хаван, хавдрын эсийг устгах, судасны хатуурлыг бууруулах, 
цус төлжүүлэх, даралт бууруулах зорилгоор хэрэглэнэ.

Хэрэглээ: 
Энэхүү жимсийг анагаах ухаанд өргөнөөр ашигласаар 
ирсэн. Үүнд:

 → Суулгалтын эсрэг
 → Витамин С-ийн дутагдлын үед
 → Арьсны янз бүрийн өвчин болон экземийн үед
 → Шээсний замын халдвар болон бөөрний чулууны 

эмчилгээнд хэрэглэнэ.

Өдөрт хэрэглэх хэмжээ:
Цангис жимсийг өдөр тутмынхаа хэрэглээнд хатаасан, 
хөлдөөсөн болон шингэн шүүс хэлбэрээр хэрэглэнэ. Шүүс 
бэлтгэхдээ 150гр хатаасан цангис жимсийг бүлээн усанд 
хандлан хэрэглэнэ.  

Эсрэг заалт:
 → Шээсний замын хурц үрэвслийн үед антибиотик 

эмчилгээтэй хавсран хэрэглэхгүй байх
 → Халдварын гаралтай суулгалтын үед хэрэглэхгүй байх
 → Бөөрний чулуутай болон чулуутай байх магадлалтай 

хүмүүс хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг.

7. Ирээдүйн энергийн нэг төрөл нь устөрөгч байж болох хандлагатай. 
Бид нийтээрээ: “Усгүй бол амьдрал байхгүй” гэж ярьдаг боловч “хэнд 
ус өөрийн ид шид, амьдрах хүчийг өгдгийг тодорхой хэлээгүй” байдаг. 
Усны амьдрах чадвартай хүч нь хүчилтөрөгчид, бас устөрөгчид ч 
байж болох юм. Ер нь бол Лавуазье нь Кавендишийн хамт ус, түүний 
бүрдүүлэгч хэсгүүдийг задалж байгаад устөрөгчийг нээсэн байдаг. 
Энэ элементийг “Hydrogenium” гэж нэрлэх ба тэр нь усыг бүрдүүлэх 
бөгөөд “H” үсгээр тэмдэглэнэ. Одоо уурын ойлголтыг хийсвэрлэж, 
хялбаршуулах үүднээс Steampunk болон уурын хөдөлгүүр эрин цагийн 
чиг хандлагыг ярихдаа уурын машины хөгжлийн тухай хүүрнэж, уурын 
хөдөлгүүрийн домог, киноны тухай өгүүлээд дуусгах юм. Steampunk 
бол XIX зууны хоёрдугаар хагасын аж үйлдвэрийн ялалтын Англи орны 
тухай, “уурын үеийн тухай” өгүүлэх шинжлэх ухааны уран зохиол юм. 
Бүх бүтээлүүд нэг өвөрмөц ялгагдах онцлогтой байсан бөгөөд энэ 
нь XIX зууны хоёрдах хагасын амьдралыг өгүүлэн хүүрнэх маяг нь 
бидний уншсан Герберт Уэллсийн “Цаг хугацааны машин” маягтай 
болжээ. Ихэнх сэдвүүдэд хотын байдал, нийтийн зориулалтын барилга, 
байгууламж, машин техник оролцож байлаа. Онцгой хэсэг нь агаарын 
хөлөг, дирижабль, хачирхалтай бүтээсэн хуучин машины тухай байв. 
Гагнуур ашиглагдаж эхлээгүй байсан тул бүх машины эд ангиудыг 
таваар бэхэлж байсан байдаг. “Steampunk” гэсэн нэр томьёо 1987 онд 
үүссэн. Түүний алдар нэр нь “Difference Machine” роман хэвлэгдсэнтэй 
холбоотой юм. Энэ номыг 1990 онд Уильям Гибсон ба Брюс Стерлинг 
нар бичсэн бөгөөд ирээдүй буюу 21-р зууны эхэн үед хэд хэдэн 

алдартай кинонууд энэ чиглэлээр хийгдсэн байдаг: “Time Machine”; “Алдарт ноёдын лиг”; “Ван Хельсинг” г.м. Стеампунк-
ийн анхдагч, ууган үндэслэгч нар гэвэл Жюль Верн, Григорий Адамов нар байна. Үеэс үед дамжин энэ чиглэл, сонирхол 
нь амьдралын бүх хүрээнд илэрч төрөл бүрийн киноноос эхлэн өдөр тутмын хувцсанд хүртэл ийм ойлголт орсон байдаг...

Технологийн хувьсгалууд… 18-р зуунд уурын 
хөдөлгүүр зохиогдсоноор аж үйлдвэр 

хөгжиж, 19-р зуунд цахилгаан хөдөлгүүр 
бүтээгдсэнээр массын үйлдвэрлэл эхэлж, 

20-р зуунд компьютерийн ачаар үйлдвэрлэл 
автоматжсан бол одоо 21-р зуунд дижитал 

технологиор бүхий л эд юмс хоорондоо 
сүлжээгээр холбогдох болж, хязгааргүй их 

боломжууд нээгдэж байна. Бид “усны уур”-аас 
шинэ энергийн хүлээлттэй байна..

1760 ОН: “ТЕХНОЛОГИЙН АНХНЫ ХУВЬСАЛ” БУЮУ УУРЫН НУУЦ /ҮРГЭЛЖЛЭЛ/

 Устөрөгч үнэхээр усан (Н2О) дотор байгаа эсэхийг дахин шалгаж, судалж болно. Хуруу шилийг мөсөөр дүүргээд, спирт бүхий 
дэнгийн дөлөөр халаахад (Спирт, төрөл бүрийн алкоголь нь устөрөгчөөр баялаг) бид юу харж болох вэ? Туршилтын шил хоолойн 
гадна тал нь шүүдэрээр хучигдана. Эсвэл, лааны дөлөн дээр цэвэр хутга барь. Мөн хутга нь усны дусалаар хучигддаг. Ус хаанаас 
гардаг вэ? Ус нь галын дөлнөөс үүсдэг. Тэхлээр гал нь усны эх үүсвэр юм! Энэ бол шинэ нээлт биш, гэхдээ гайхалтай. Харин химикүүд 
бол устөрөгчийг халаах үед, өөрөөр хэлбэл, устөрөгч нь хүчилтөрөгчтэй нэгдэх нөхцөлд усны уур үүсдэг гэж хэлнэ. За энэ яахав, 
устөрөгч нь хүчилтөрөгчөөс 16 дахин хөнгөн, агаараас 14 дахин хөнгөн, тэгээд бас шатдаг! Ингэснээр их хэмжээний дулаан бий 
болдог. Одоо "Яагаад ус шатахгүй байна вэ?" гэсэн асуултанд хариулж болно: Энэ асуулт маш энгийн юм шиг боловч бид эхлээд 
асуугаагүй, тийм хялбар биш юм шиг санагдлаа. Ихэнх нь: "Ус нойтон (шингэн) юм чинь шатахгүй гэдэг". Буруу. Бензин нь бас 
"нойтон" боловч шатаж буй эсэхийг мэдэх гэсний хэрэггүй, тэр аймшигтай шатдаг. Харин ус шатдаггүй, яагаад гэвэл өөрөө шаталтын 
үр дүнд үүссэн байдаг юм.

Эрчим инженеринг сэтгүүлээс
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Эмнэлэгийн хэсэг

ЦӨСНИЙ ЧУЛУУ ӨВНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ ТҮҮНИЙ ЭМЧИЛГЭЭ

 Цөсний чулуу нь хоол боловсруулах замыг ихээхэн 
гэмтээдэг өвчнүүдийн нэг билээ. Цөсний бүтэц алдагдахад цөсний 
чулуу үүснэ. Цөсний чулуу нь дотроо Холестролын чулуу /80% 
илүү хувьд тохиолдоно/, нөсөөт чулуу /20% ихгүй тохиолдоно/ 2 
үндсэн бүлэгт хуваагдана. 

 Холестролын чулуунд кальцийн давс, цөсний пигмент, 
уураг агуулагдана. Нөсөөт чулуу нь ихэнхдээ кальцийн 
билирубинатаас тогтдог бага холестрол агуулдаг бөгөөд хар 
ба хүрэн гэсэн хэлбэрүүдтэй ба 2-догчоор цөсний архаг үрэвсэл 
үүсгэдэг. 

Цөсний үндсэн найрлагын гол гурван бодис. Эдгээрийн тэнцвэр 
алдагдвал цөсний чулуу үүснэ.

 Цөсний чулуутай ихэнх өвчтөнүүдэд өвчний шинж тэмдэг 
илрэхгүй байдаг. Зарим өвчтөнүүдэд, тодорхойгүй шалтгаанаар 
цөсний цорго чулуугаар бөглөрсөнтэй холбоотой цөсний 
коликийн өвдөлт өгдөг. 

 Цөсний чулуун шинж тэмдэггүй хүмүүс хэт авиан 
шинжилгээ, КТ, хэвлийн рентген шинжилгээний үед оношлогддог. 
Жил бүр цөсний чулуу оношлогдоогүй  хүмүүсийн ойролцоогоор 
3% нь цөсний чулууны шинж тэмдэг илэрч байна. Мөн жил бүр 
шинж тэмдэг бүхий цөсний чулуу өвчтэй хүмүүсийн 3-5%-д цөсний 
чулууны хүндрэл үүсдэг. 

Холестролын чулуу 
 Гөлгөр гадаргуутай нэг ширхэг чулуу байх нь олонтаа. 
Бусад хоестролын чулуунууд цөсний нөсөө, кальци зэрэг бусад 
нэгдлүүд агуулах боловч нийт жингийн 70% их % ийг холестрол 
бүрдүүлнэ. Эдгээр чулуунууд олон тоотой, том жижиг янз бүрийн 
хэмжээтэй, чамин хэлбэртэй эсвэл тодорхой хэлбэргүй, хатуу 
зөөлөн янз бүр байна. 

Холесролын чулуу үүсэх эрсдэлт хүчин зүйл
Нас, хүйс - Нас ахих тусам холестролын чулуу үүсэх нөхцөл 
нэмэгдэнэ. Цөсний чулуу үүсэхэд хувь хүний эрсдэлт зан 
үйл, эстрогений нөлөө, ялангуяа жирэмслэлт, жирэмслэлтээс 
хамгаалах эм уудаг хүмүүч цөсний чулуу үссэх эрсдэл өндөр. 

Мэдрэл – шингэний хямралын улмаас, хэсэг газрын өөрчлөлтөөр 
цөсний хүүдийн зогсонгишил үүсэх нь холесролын болон нөсөөт 
чулуу үүсэх эрсдэл болдог. 

Таргалалт - Жин ихтэй хүмүүс холесрины ялгарал ба нийлэгжил 
ихэссэнээс цөсний үүсэх магадлал өндөр байдаг. 

Жин огцом буурах - Турах зорилгоор биеийн хурдан хасч буй 
үед ЦЧ үүсэх риск нэмэгддэг. Жин багасгах зорилгоор хоолоо 
сойж буй хүмүүсийн 25%-д , тарган хүмүүст хийгдэх ходоодны мэс 
заслын дараа ойролцоогоор 35-50%д цөсний өтгөрөл үүсэх ба 6 

сарын дараа ЦЧ үүсч байна. 

Биеийн хөдөлгөөн буурах -  Хөдөлгөөн багатай ажил эрхлэгчдийн 
дунд цөсний замын эмгэгүүд элбэг тохиолдож цөсний хүүдийн 
агших чадвар буурсан байдаг. Энэ нь нас ахих тусам нэмэгддэг. 
Тухайлбал 40-64 насныханд цөсний чулуу 1,72%-д илэрч байна. 
Судалгаанаас харахад цөс цулуужих өвчний шинж тэмдэг илэрсэн 
хүмүүсийн 34% нь хөдөлгөөний хомсдолтой ихэвчлэн суугаа 
ажлыг удаан цагаар эрхлэгчид байдаг. 

Эмийн бодис - Октреотид, судсаар тэжээлийн тарилга хийх, 
клофибрат эмчилгээ, цефртиаксон зэрэг эмийг удаан хугацаагаар 
хэрэглэсэн тохиолдолд чулуу үүсэх магадлал ихэсдэг байна. 

Холестролын  чулуу. Мэс 
ажилбарын үед буталсан 

байдал. Цөсний хүүдий улаан 
байгаа нь үрэвсэл байгааг 

илтгэнэ.

Нөсөөт чулуу - цусны архаг 
өвчтэй, элэгний хатууралтай, 

цөсний хүүдийн фиброзтой 
хүмүүст тохиолдох нь элбэг.

Цөсний чулуу үүсэх эмгэг жам 
1. Цөсөнд холестролын хэт ханалт болох 
2. Цөсний хүүдийн хөдөлгөөн багасаж, холестролын бөөгнөрөл 

эсвэл нуклеаци үүсэх 
3. Цөс өтгөрөлтэй байх  / Цөс өтгөрөлтэй байх нь 2 төрлийн гажиг 

үүсгэдэг. 1-т цөсний гадагшлалтын хэвийн тэнцвэр алдагдана. 
2-т Цөсний уусмалд бөөгнөрөл тохиолдоно. Цөсний өтгөрөл 
болох нь цөсний чулуу үүсэхийн урьдал эмгэг болохыг хэд 
хэдэн судалгаа батлагдсан байдаг.

Цөсний чулууг оношлох 
 → Хэт авиан шинжилгэээгээр цөсний чулууг 95% оношилж 

чаддаг.    
 → Дурангийн хэт авиан шинжилгээгээр цөсний чулууг оношлох 

Цөс чулуужих өвчний үндсэн эмчилгээ
 Эмийн буюу мэс засал эмчилгээ байдаг. Эмийн эмчилгээ 
нь шинж тэмдэг дарах эмчилгээ юм. Харин цөс чулуужих өвчний 
үндсэн эмчилгээ нь мэс заслын эмчилгээ юм. Нээлттэй болон 
дурангийн тусламжтайгаар цөсний хүүдийг авах 2 арга байдаг. 

 Дурангийн хагалгаагаар цөсний хүүдий авах – ерөнхий 
унтуулгын дор хагалгаа явагдах ба хэвлийн урд хананд 0,5 -1см, 
3-4 зүслэг хийн дурангийн тусгай багажийн тусламжтайгаар 
хагалгааг хийнэ. Хагалгааны дараа өвчтөний биеийн байдлаас 
шалтгаалан 2-7 хоног хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай. 

Дурангийн хагалгааны давуу тал 
 → Гоо сайхны хувьд сорви бага 
 → Хагалгааны дараа наалдац үүсэх нь харьцангуй бага 
 → Хагалгааны дараа эдгэрэлт харьцангуй хурдан
 → Мэс заслын дараа өвдөлт нээлттэй хагалгааг бодвол бага 

байдаг.


