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 2020 оны 07 дугаар сарын 21-ны 
өдөр “ДЦС-4” ТӨХК-ний Гүйцэтгэх Захирлын 
А/301 тоот тушаал батлагдан үйлдвэрлэлийн 
ачааллыг бууруулж, тоноглолд засвар 
үйлчилгээ хийх ажлыг оновчтой 
зохион байгуулах, тулгамдсан асуудлыг 
шуурхай шийдвэрлэх, төлөвлөгдсөн 
ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Хэсэгчилсэн зогсолтыг удирдах Төв штабын 
бүрэлдэхүүнийг баталсан. Штабын даргаар 
Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий 
инженер Б.Ганхуяг, штабын орлогч даргаар 
Ерөнхий инженерийн орлогч Р.Ганбат, 
штабын нарийн бичгийн даргаар СХА-ын 
ахлах инженер А.Баттүвшин томилогдон 
ажиллалаа. Штабын гишүүдээр Нийгмийн 
ажил эрхэлсэн Дэд захирал Н.Мөнгөн, 
Бизнес үйлчилгээ эрхэлсэн Дэд захирал 
Б.Сандуйжав болон бүх алба, хэлтэс, цех, 
нэгжийн дарга нар, харуул хамгаалалтын 
салбарын захирагч томилогдон ажиллав. 
Үйлдвэрлэлийн ачааллыг бууруулан 
тоноглолын засвар хийх (цаашид 
хэсэгчилсэн зогсолтын гэх) хугацааг 2020 
оны 07-р сарын 31-ны өдрийн 00 цаг 00 
минутаас 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 23 
цаг 00 минут хүртэл товлон, энэ хугацаанд 
нийт ажилтан ажиллагсад 8.00 цагаас 20.00 
хүртэл уртасгасан цагаар ажилласан. Мөн 
ажлын шаардлагаар зарим ажиллагсадыг 
графикаар ээлжлүүлэн 20.00 цагаас 
хойш илүү цагаар ажиллуулах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч төлөвлөсөн 
ажлуудыг хэрэгжүүллээ.
Хэсэгчилсэн зогсолтын өдрүүдэд 1237-
өөс 1247 хүн ажилласан байна. Станцын 
хэмжээнд 434,1 сая төгрөгийн ажлын 
хөлсний зардал гарсан байна. Хэсэгчилсэн 
зогсолтын үеэр хийх засварын сэлбэг 
материал, түлш, шатахуун, хоол, цалингийн 
нийт зардлын хэмжээ 622,9 сая төгрөг 
болсон.
Хэсэгчилсэн зогсолтын үеэр төв штабын 
шуурхай зөвлөгөөнийг өдөр бүр 9.30 болон 
18.00 цагт зохион байгуулан засварын ажлыг 
нийтэд нь дүгнэн, шаардлагатай зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэж ажиллалаа.
2020 оны зуны бага ачааллын горимд 
тусгагдсаны дагуу хэсэгчилсэн зогсолтын 
хугацаанд 3-н зуух, 2 турбины горимоор 
ажиллахаар төлөвлөж  “ДҮТ” ХХК-тай 
хэсэгчилсэн зогсолтын хугацаа, горим 
ажиллагааг тохирсон. Ажиллагаанд К-1,2,4 
, (бэлтгэлд К-3), турбин-1,4 ,хурц уурын I,II 
секц, тэжээлийн усны халуун коллекторын 
I,II секц залгаатай ажиллахаар хөтөлбөр 
гарган батлуулж батлагдсан хөтөлбөрийн 
дагуу хэсэгчилсэн зогсолтыг амжилттай 
зохион  байгуулсан.  Хэсэгчилсэн зогсолтын 
бэлтгэл ажлын хүрээнд бүх цех, нэгжүүдээс 
хэсэгчилсэн зогсолтоор хийх ажлын 
жагсаалтыг гарган нэгтгэж, хэсэгчилсэн 
зогсолтын хөтөлбөр, хэсэгчилсэн зогсолтоос 
явуулах хөтөлбөр, схемийг боловсруулж, 
хэсэгчилсэн зогсолтоор ажиллах горим 
ажиллагааны төлөвлөлтүүдийг гарган 
батлуулж ажилласан. Хэсэгчилсэн зогсолтын 
бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган нийт 29ш 
ажил төлөвлөн хэрэгжүүлсэн. Хэсэгчилсэн 
зогсолтын бэлтгэл ажлын хүрээнд БТВ№1-
ийг хоослож цэвэрлэх, НОП-1,2,3-ийг 
зогсоож НОП-ийн сорох, шахах хаалтууд, 
секцион хаалтуудад үзлэг засвар хийх 
ажлуудад засварын ажлын байр бэлдэх 
томоохон сэлгэн залгалтуудыг ҮА-ны 
удирдлага дор ашиглалтын ажиллагсад 
төлөвлөсөн хугацаанд таслалт, залгалтын 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Хэсэгчилсэн зогсолтыг батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу VII/30-нд 04:00 
цагт Хөргөх цамхаг№4-ийг тасалснаар 
хэсэгчилсэн зогсолтын сэлгэн залгалтууд 
эхэлсэн. VII/30-ны өдөр Зуух №2-ыг галлаж 
20 цаг 30 минутанд уурын ерөнхий шугамд 
залгасан. 23:00 цагт Зуух №6-г зогсоосон. 
23:32 цагт Зуух №7-г зогсоосон. 23:40 цагт 
Турбоагрегат №6-ийг зогсоосон. 00:11 
цагт Турбоагрегат №7-ийн ачаалал хасч 
зогсоосон.
00:20 цагаас хэсэгчилсэн зогсолтын 
хөтөлбөрийн дагуу засварын ажлын байр 



07-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 3583.141мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 86.0 мян.кВтц-аар зөрчиж, 
төлөвлөгөөг 3497.141 мян.кВтц-аар давуулан 101.5%-иар биелүүллээ.  Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 262МВт, 
дээд ачаалал 426МВт байлаа. “ЦДҮС” ХК-аас ВЛ-203, 204 агаарын шугам тасалж засвар үйлчилгээ хийсэнтэй холбоотой 
доод ачааллыг бууруулсан. Манай компанийн үйл ажиллагааны доголдлоос хамаарч 86.0 мян.кВтц-н зөрчил гарчээ. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 233.9 237.4 +3.5 101.5%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 144.0 144.0 - 100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 101,5%, 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

56 3583.141 37 4395.627 2 86.0 426 262 +3497.141  -
СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 455.261 мян.кВтц буюу 
15.7 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж, 15.7 
сая.төгрөгийн авлагатай ажиллалаа.СПОТ зах зээлээс ЦЭХ 
худалдаж  аваагүй. Эхний хагас жилийн дүнгээр СПОТ 
арилжааны зах зээлээс 61.3 сая.төгрөгний авлагатай 
байна.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 403,501 мян.кВтц-

аар давуулан 100.2 %-ийн биелэлттэй, өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 7,0 сая.кВтц-аар өслөө. Оны эхнээс 22.6 сая.кВтц-аар 
давж, 101.1 %-ийн биелэлттэй байна.

 Дулааны эрчим хүчний түгээлт төлөвлөлтөөс 
20.9 мян.Гкал-аар тасарч 87.3 %-н биелэлттэй, өнгөрсөн 
оны мөн үеэс 7.1 мян.Гкал буюу 4.7%-иар буурсан. Оны 
эхнээс төлөвлөгөө 22.8 мян.Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК 
–д нийлүүлэх дулаан 17.2 мян.Гкал –аар тасарч байна. 
Сүлжээний усыг зарцуулалтыг 420т/ц-аар бууруулснаас  
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бэлтгэх таслалтын ажлууд хийгдэж эхэлсэн. ТА№4-ийн 
ПВД-г тэжээлийн усаар нь ПЭН-5-тай блок схемд оруулж 
тэжээлийн усны хүйтэн коллекторын 2,3-р секцийг зэрэг 
таслах таслалт хийгдсэн.
VII/31-нд 08:00 цагт ПЭН-ийн сорохын коллекторын IV секц, 
ДСП-500№6, усан тэнцүүлэгчийн IV секц, зуухны угаахын 
коллекторын II секц, выпарын коллекторын III секц, Шинэ 
16 ата-ийн I,II секцүүд бүрэн тасраагүй бусад холболтын 
коллекторууд бүрэн тасарч засварын ажлыг эхлүүлсэн.  
Эргэлтийн усны напор сливийн шугамуудыг юүлэх ажил 
үргэлжилж 16:00 цагт бүрэн юүлж дууссан. 
 VII/31-нд 18:00 цагт тэжээлийн усны хүйтэн коллекторын 
II секцийн засварын ажил дууссан тул даралтанд оруулж 
залгаж батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу ДСП-500№5-ийг 

таслах, уур, усан тэнцүүлэгчийн III секцүүдийг тасалж 
засварын ажлын байр бэлдсэн. ТА№4-ийн ПВД-г уур, 
конденсатаар тасалж ПВД-ийн конденсатын III секцийг 
таслах, мөн ПЭН-4 засвар дуусмагц ажилд залгаж ПЭН-ийн 
сорохын III секц таслах сэлгэн залгалтууд хөтөлбөрийн 
дагуу бүрэн хийгдсэн. 
ЭХЯ, ДҮТ, “УБЦТС” ТӨХК-иас ирсэн хүсэлтийн дагуу 35кВ 
Сонгино А,Б шугамыг бүрэн хүчдлээс чөлөөлж шугамын 
давуулга хийх ажлыг УБЦТС” ТӨХК-тай тохирч VII/31, VIII/01-
ний өдрүүдэд техникийн ус хангамжийн хэсгийг бүрэн 
зогсоож засварын ажилд оруулсан.
Хэсэгчилсэн зогсолтоор цех, алба, хэлтсүүдийн нийт 337 
ажил төлөвлөн 100% хийж дуусгасан. Мөн нэмэлтээр 118 
ажил хийгдсэн. 

Штабын н/б-н дарга СХА-н ахлах инженер А.Баттүвшин



07-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2020 оны 7-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 8 
бүртгэгдсэнээс зуух 4 удаа, турбин 4 удаа зогссон. Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 1 акт : ДХХА-1 /0.0 
мян₮/

 → Мазут зарцуулалтын 3 акт /60318,7 мян₮/: ТЦ-1 /14,027.8 мян₮/, ЗА-1 /21,041.3 мян₮/, ЗЦ-1 /25,249.6 мян₮/
 → Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 4 акт: ТЭЗХ-1, ХЦ-2, ҮА-1

Нийт 7 ширхэг /16,004.4 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 82.6 76.3 25.1 23.4 30.7 32.5 16.3 17.7

2 ЗЦ 90.1 84.6 29.2 29.0 29.8 23.1 11.5 10.4

3 ТЦ 89.7 85.1 28.3 28.2 28.3 22.5
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3

4 Хими 72.5 71.2 25.2 24.1 29.9 29.0

5 Механик 73.1 72.5 25.9 24.1 29.9 23.0
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дулаан түгээлт буурсан.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 7-р сард горим ажиллагаанд 4 зуух, 4 турбин 
оролцсон. Сарын дунджаар 3.98 зуух, 3.94 турбинтэй 
ажиллаж, 1 зуух, 1 турбин бэлтгэлд байсан. 
Үндсэн тоноглолуудын хувьд: 
 - зуух №5 тоосон системийн их засварт, 
 - зуух №8 дунд засварт,
 - турбин № 2, 3 шинэчлэл их засварт зогссон тул 
ажиллаагүй.
Зуух №1, турбин № 5 турбин  бэлтгэлд байсан. Тайлант 
сард   зуух-4, турбин-4 удаа зогссон.

Нүүрсний зарцуулалт 
/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт
Багануур мян.тн 140.2 121.2 -19.0 86.4%

Шивээ-Овоо мян.тн 100.0 91.5 -8.6 91.5%

Бүгд мян.тн 240.2 212.7 -27.6 88.5%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 88 
тн-г түлж, 32 тн мазут хэмнэсэн. Зуухыг хүйтнээс 4 удаа 
галлаж 78 тн мазут зарцуулсан. Зуух №2 -н их засвар дуусч 

хүйтнээс галласан боловч 2К-302-д үлээлт гарч гэмтэл 
устгасан.Мөн 5М-300-д сальник хийхээр К-7-г РОУ-д хийж 
10 тн мазут түлсэн. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг 22.165 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч 
түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг   0.111 кг/Гкал-
аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс  5277 тн 
жишмэл түлш хэмнэсэн.  

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг  
0.86 %-иар буюу 2315.745 мян.кВтц-аар хэмнэсэн.  

Уур усны алдагдал

  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг  1.06 % буюу  11.8 мян.
тн конденсат хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 22.2 
мян.тн-оор буурсан байна. Осмосын халаагч уурын 
зарцуулалт  2639 тн байлаа. Бохир конденсатыг цэвэрлэх 
схемийг ашиглан  34360 м3 усыг БЗК-д өгч ажилласан. 
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Зууханд - 782 м3

 ○ Турбинд - 20144 м3  ус өгсөн.
 ○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт - 830 м3 байлаа.

Үйлдвэрлэлийн алба

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн 
байдал

18 нарядад 
сонголтоор 

хяналт тавьсан

Нарядаар хийгдэх ажилтай эрсдэлийн үнэлгээ уялдсан байдлыг 
маягтын дагуу хянасан.

2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал
11 удаа эргэлт 

шалгалт 
хийгдсэн.

Эргэлт шалгалтын маршрутын дагуу ажлын байруудад хяналт 
хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад 
хяналт хийсэн байдал 100% ТА-2, К-2, К-8,   ДСА-100 №2,  Градирн-2,  ТДЦ-ийн бутлагчийн 

барилгын засварт   засварын ажилд хяналт тавив.
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2. ХАБЭА-н зөрчлүүд
№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1

VII/21-ний 14:45 цагийн үед Фекаль 
станц №2-т байрлах өргөлтийн 
нэгдүгээр насосны буцаахгүй клапан 
засах үедээ засварчин Т.Нямхүү зүүн 
гарын 2 дугаар хуруугаа гэмтээсэн.

“Эрчим Сервис” 
ХХК

-Насос засахтай холбоотой өдөр тутмын болон тухайлсан 
зааварчилгаа өгөгдөөгүй.
-Наряд олгогдоогүй.
Буцаахгүй клапаны өмнөх фланцтай шугамын болтны гайкыг 
тайлсан байснаас шугам сугарч унасан.

2 Гадны байгууллага ажил гүйцэтэх 
журмыг зөрчсөн

“ЦАМХАГ ТРЕЙД“ 
ХХК, НАХ

Захиргааны байр үүдний дээвэр засварлах ажилд аюулгүй 
ажиллагааны ерөнхий зөвшөөрөл аваагүй ажлаа эхлүүлсэн.

3 Хамгаалах хэрэгсэл бүрэн 
хэрэглээгүй. Механик цех

Наряд №91 “МАК”-ийн компрессорын агаарын шугаманд хаалт 
тавих ажлыг гүйцэтгэх бригадын гишүүд нүүрэвч, нүдний шил, 
дуулга хэрэглээгүй.           /7 дугаар сарын 30/

4 Сэрээт ачигч барих эрхгүй ажилтан 
“Сэрээт ачигч” жолоодсон. Цахилгаан цех

Наряд №507 “PGF-5B” цахилгаан хөдөлгүүр задлах, үзлэг, 
засвар  хийх ажлыг гүйцэтгэх үед тусгай эрх олгогдоогүй 
ажилтан “Сэрээт өргүүр” жолоодсон. Дээрх ажлыг ажил 
удирдагч хяналтандаа байлгаж чадаагүй.  /7 дугаар сарын 29/

5 Ажлын хувцас бүрэн өмсөөгүй Засварын алба
ЗА-ны хяналтын инженер үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр байранд 
ажлын хувцас бүрэн өмсөөгүй, унадаг дугуйтай зуухан цех 
дотор зорчсон.     /7 дугаар сарын 29/

 → Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан 
тоогоор 508 удаа 350 нэгжийг хамруулан хийж, тосны 
алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, 
тоноглолын засварын ажилтай холбоотой 375 зөрчлийг 
илрүүлэн газар дээр нь 364 зөрчлийг арилгуулан 11 
зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

 → Станцын хэмжээнд давхардсан тоогоор 392 
удаагийн галтай харьцах нарядаар орсон ажлын байрыг 
шалгаж, галын аюулгүй байдлын зааварчилгааг 1122 
хүнд өгч гүйцэтгэлд нь 376 цаг хяналт тавьж ажилласан.

Галын зөрчил:
 → VI/19-нд 15:10-д ЗЦ-ийн зүүн хана (отм.36.000, ЛК-

4-ийн зүүн талын сендвич хана) дээр ЗЦ-ийн ажилчид 
галын усны “сухой труба”-ны гэмтэл устгах гагнуурын 
ажил хийж байхдаа доош цог унагаснаас цогшилт 
үүссэнийг Гэрээт ГТТХ-ийн ГТУХБ, аврагч-гал сөнөөгч, 
ЗЦ, ТДЦ-ийн хүмүүс хамтран 16:40-д унтрааж дууссан.

Дотоод аудитын хяналт:
 → 2020 оны эхний 1-6 сарын байдлаар нийтдээ 

388 гэрээ байгуулснаас гадаад гэрээ 8, дотоод гэрээ 380 
байгуулагдсан ба үүнээс худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой гэрээ 189,  засварын ажил гүйцэтгэх 19 гэрээ, 
хамтран ажиллах гэрээ, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, ажил 
гүйцэтгэх гэрээ 44, үнс худалдах гэрээ 32, цахилгаан эрчим 
хүчээр хангах гэрээ 15, дулаанаар хангах гэрээ 51, усны 
гэрээ 8 бусад  /хөрөнгийн үнэлгээ, даатгал, зээл, түрээс, 
сургалт г.м/ 4 гэрээг шалгаж, удирдлагад танилцуулсан.

 → Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны А/290 тушаалаар 
Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн материал сэлбэг хариуцсан 
5 -н няравын хариуцах эд хөрөнгийг хүлээлцэх ажилд, 
хяналт тавьж ажилласан.

 → Төрөл бүрийн ахуйн хэрэглээний 2 багц, төрөл 
бүрийн саван багц 1 материал нийлүүлэх тендерийг 
шалгаж техникийн удирдлагад танилцуулсан.

 → Ахуйн байр №01 -ийн Зуухан цехийн 
эрэгтэйчүүдийн өрөөний засвар, Механик цехийн  
эмэгтэйчүүдийн өрөөний засварын гэрээт ажлын биелэлт 
удаашралтай байсныг шалгаж, удирдлагад танилцуулсан.

Хяналтын алба

3. Технологийн зөрчил
Тасарсан (гэмтсэн) 

объектын нэр Тайлбар

1 - 7-р сард станцын хэмжээний аваари, I, II зэргийн саатал гараагүй.

2

ТА №7 хамгаалалтаар 
сүлжээнээс тасарсан. 

Тасарсан хугацаа: 23,27мин 
Хохирол: 857мян.төг 

ДГЗ:86МВт

VII/03-нд 16:02-д, VII/06-нд 12:43-д  хүчтэй дуу, цахилгаантай бороо орсны улмаас АШ-205, 
206-д; АШ-103, 104-д аянга бууж, системийн хэмжээнд савлалт үүсч PQ хамгаалалт ажиллан 
сүлжээнээс тасарсныг буцаан сүлжээнд залган ачаалал авахуулсан. ТАЗС акт №08 -аар 
гарсан зөрчлийг техникийн шалтгаанаар ангилан тооцохоор шийдвэрлэсэн.

3 ТА №5 LPCV -ийн “varis-
troke” гэмтсэн.

VII/07-нд  тухайн үед ТА №5 бэлтгэлд байсан ба 03:20-д явуулахад  нам даралтын цахилгаан 
гидравлик тохируулгын системийн гүйцэтгэх механизм нь алдаа зааж удирдах боломжгүй 
болсон. Заавар зөвлөмжийн дагуу гэмтлийг устгах арга хэмжээ авсан боловч гарсан 
гэмтэл арилаагүй тул нөөцөнд байсан ГМ -ыг сольж ажилд оруулсан. ТТГ -ийн акт №31 
-ээр гарсан зөрчлийг техникийн шалтгаанаар ангилан тооцож, үйлдвэрлэгчид нь хандаж 
засварлуулахаар шийдвэрлэсэн.

4
5М-300 хаалтны гэмтэл 

устгахаар зуух №7 -г РРОУ-д 
шилжүүлсэн 

Хохирол: 14027мян.төг

VII/06-нд 23:00-д ТА №5 -г явуулахаар 5М-300 хаалтыг онгойлгоход хаалтны сальникаар 
үлээсэн. Гарсан гэмтлийг устгахаар VII/08-нд 01:03-д зуух №7 -г РРОУ-д шилжүүлсэн ба 
хаалтанд сальник хийх засварын ажил дууссаны дараа 04:58-д зуухыг УЕШ-д залгасан. 
Галлагаанд 10 тн мазут түлсэн. МЗ -ын акт №13 -аар гарсан зөрчлийг техникийн шалтгаанаар 
ангилан тооцохоор шийдвэрлэсэн.

5
Зуух №2-д гарсан гэмтлийг 

устгуулахаар галлагааг 
зогсоосон. 

Хохирол:21041мян.төг

VII/19-нд засварын дараа зуухыг галлаж байсан ба 2К-302 хаалт онгойгоогүй гацсан. ГПК-
219 ажиллагааг шалгах явцад хаах талдаа гацсан тул 13:23-д зуухны галлагааг зогсоосон. 
Гарсан гэмтлийг устган VII/20-нд 08:50-д зууханд гал оруулж, 12:12-д УЕШ-д залгасан. 
Галлагаанд 15 тн мазут түлсэн. МЗ-ын акт №14 -өөр гарсан зөрчлийг зохион байгуулалтын 
шалтгаанаар ангилан, буруутай нэгж, хувь хүнд арга хэмжээ тооцохоор шийдвэрлэсэн.

6
Зуух №2-д УХ -ийн III үед 

үлээлт гарсан тул гэмтлийг 
устгахаар зогсоосон. 

Хохирол: 25250мян.төг

VII/25-нд 02:20-д зуухны зүүн талд 31-34-р тэмдэгтэд УХ -ийн III үеийн орчимд дотогшоо 
чимээтэй, дуу шуугиан 97 дб болсон. 03:07-д гэмтлийг устгахаар зуухыг засварт зогсоосон. 
04:03-д бэлтгэлд байсан зуух №1-д гал оруулж, 08:20-д УЕШ-д залгасан. галлагаанд 18 тн 
мазут түлсэн. МЗ -ын акт №15 -аар уг шугам хоолой олон жил ашиглагдсан ба металлын 
ядаргаанд орж, бүтэц өөрчлөгдсөнөөр гэмтсэн тул зөрчлийг техникийн шалтгаанаар 
ангилан тооцохоор шийдвэрлэсэн.
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Эрчим хүчний салбарын ирээдүйг тодорхойлох залуу 
эрчим хүчний стартапуудыг танилцуулъя.

1. NLacoustics: 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Финляндын компани нь тоног төхөөрөмжөөс ялгарч 
буй дуу чимээг илрүүлэн харуулах камерыг хөгжүүлдэг. 
Агаарт алдах алдагдал нь эрчим хүчний зардлыг 40% 
хүртэл хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой. NLacoustics нь 
энэ алдагдлыг бууруулахаар ажилладаг бөгөөд тэдний 
технологийг гэмтлийг таамаглах, урьдчилан сэргийлэхэд 
ашигладаг.

2. Hydrogenious Technologies: 2013 онд үүсгэн 
байгуулагдсан.

Тэдний технологи 
нь устөрөгчийг 
тээвэрлэх боломжийг 
судалдаг. Dibenzyl-
toluene (DBT)-ийг 
тээвэрлэгч материал 
болгон ашигладаг. 

Тэсрэх аюулгүй ба хоргүй шингэн нь аюулгүй харьцах 
боломжтой болгодог. Үүнээс гадна DBT нь аюултай 
бараа гэж ангилагдахгүй. Хадгалах зорилгоор одоо 
ашиглагдаж байгаа түлшний савыг ашиглаж болно. 

3. Easelink: 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан. 

Easelink-ийн дамжуулан цэнэглэх шийдэл нь цахилгаан 
машинуудыг цэнэглэх тохиромжтой аргыг санал 
болгоно. Өндөр технологийн компанийн технологи нь 
бат бөх бөгөөд хэрэглэхэд төвөггүй. Дээд үр ашигтай 
ажиллагаа нь 99 хувьд хүрнэ. Хөгжиж буй технологи 
болох автомат жолоодлогын системийн хамт хөгжүүлэлт 
хийж байна. 
4 Swimsol: 2012 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Австрийн гарааны компани Swimsol нь далайн эрэг 
орчмын бүс, газар хязгаарлагдмал нутагт хөвөгч нарны 
эрчим хүчний системийг үйлдвэрлэдэг. Swimsol нь 
одоогоор Мальдив орчмын бүсэд тэргүүлэх ба зүүн 
өмнөд Азийн бүс нутагт үйл ажиллагаагаа тэлж байна.
5. Smart Inspection: 2017 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Өндөр нарийвчлалтай дулааны камераар тоноглогдсон 
дрон тусгай алгоритм ашиглан дүн шинжилгээ хийдэг. 
Эхэндээ, салхин турбин, нарны хавтанд төвлөрч 
хөгжүүлэлт хийсэн бол цааш өргөжүүлэн яндан, 
дулааны шугамуудад үзлэг шалгалт хийх болсон. Дрон 
50 метрийн өндөрт нисч шугам сүлжээний байдлыг 
нарийн тодорхойлж ажиллаж байна.
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6. Bamomas: 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Bamomas нь үүлэн технологид суурилсан Big Data 
дээр үндэслэсэн шийдэл бүхий аж үйлдвэрийн эрчим 
хүч хуримтлуурын системийн хяналтыг хариуцдаг. 
Хөгжүүлсэн систем нь батерейны ашиглалт, гүйцэтгэл, 
нөхцөл байдалд тасралтгүй дүн шинжилгээ хийх ба бодит 
цагийн мэдээллийг интернет эсвэл гар утасны хяналтын 
самбараар дамжуулан авах боломжтой. Тогтмол мэдээ, 
анхааруулга, мэдэгдэл ирүүлэх боломжтой. 

7. SaltX Tevhnology: 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан.

SaltX нь энерги хуримтлуулахын тулд нано түвшинд 
давсыг ашигладаг. Нанао бүрхүүл бүхий давс (NCS)-ыг 
олон удаа цэнэглэх бөгөөд залгах болон холбож наахгүй 
байх давуу талтай. Компани нь энэ үндсэн технологийг 
ашиглан эрчим хүч хадгалах, оновчлох болгох үр 
ашигтай шийдлийг боловсруулдаг.

СХА-ны инженер Э.Ганбат

АЛХАМ-4. ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЭРСДЭЛД ҮНЭЛЭЛТ ӨГӨХ Үргэлжлэл өмнөх дугаарт
“Эрсдэлийн  шинжилгээ” гэж эрсдэлийн мөн чанарыг 
ойлгож, эрсдэлийн төвшинг тогтоох үйл явцыг хэлнэ.
1-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэлийн шинжилгээний үндсэн дээр 
эрсдэлд үнэлэлт өгөх ба эрсдэлийн дагуу авах арга 
хэмжээний талаарх шийдвэрийг гаргах нөхцөл бүрддэг.  
2-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэлийн дүн шинжилгээнд эрсдэлийг 
тооцох нь хамаарна.
“Эрсдэлийн төвшин” гэж эрсдэлийн үр дагаварууд 
түүний тохиолдох магадлалтай хосолсон байдлаар 
илэрхийлэгдэх нэг буюу хосолсон эрсдэлийн хэмжээг 
хэлнэ.
“Эрсдэлд үнэлэлт өгөх” гэж эрсдэл болон түүний хэмжээг 
зөвшөөрөгдөх буюу тэвчих боломжтой эсэхийг  тогтоох 
зорилгоор эрсдэлийн шинжилгээний дүнг, эрсдэлийн 
шалгууртай харьцуулах үйл явцыг хэлнэ.
Эрсдэлийн шинжилгээ нь хамгийн тохиромжтой 
эрсдэлийн арга хэмжээний стратеги, арга замыг 
тогтоох болон ямар нэг эрсдэлийн арга хэмжээ авах 
шаардлагатай эсэх шийдвэрээр хангаж эрсдэлд үнэлэлт 
өгөх явцын оролт болно.
Эрсдэлийн шинжилгээ хийхэд эрсдэлийн  шалтгаан ба эх 
үүсвэр, түүний эерэг болон сөрөг үр дагавар, гарч болох 
давтагдах магадлалыг тогтоох хэрэгтэй. Үр дагавар, 
давтагдах магадлалд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг 
илрүүлэх ёстой.
Хамгийн гол нь үр дагавар болон тохиолдох магадлалд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлийг олж тогтоон илрүүлэх нь 
нэн чухал. Тохиолдол нь олон төрлийн үр дагавартай 
байж, янз бүрээр зорилтод нөлөө үзүүлж болно. 
Шинжилгээний хүрээнд байгууллагадаа хэрэгжүүлж буй 
эрсдэлийг хянах тогтолцоо, түүний үр нөлөөг шалгаж 
үзэх хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд сөрөг үр дагавар нь 
маш бага байх, эсвэл тохиолдох  магадлал маш бага 
байх тохиолдолд шийдвэр гаргахдаа аль нэг үзүүлэлтэд 
суурилан шийдэж болно.
Эрсдэлийг шинжлэх үйл ажиллагааны гол хэсэг нь 
эрсдэлийн төвшинг тооцон гаргах явдал байдаг. Үүний 
тулд чанарын, тоон болон хагас тоон аргуудыг дангаар 
нь буюу хослуулан хэрэглэж болно. Эрсдэлийн төвшинг  
өндөр нарийвчлалтай тооцох нь байгууллагын шийдвэр 
гаргах эрэлт, шаардагдах мэдээллийн бэлэн байдал, 
хэрэглэх нөхцөл байдлаас хамаарна. Зарим аргууд 
болон шинжилгээний нарийвчлалын түвшинг хууль, 
дүрэм, журмаар зохицуулсан байдаг.  
Чанарын аргаар үнэлсэн тохиолдолд эрсдэлийн түвшин 
нь үр дагавар, тохиолдох магадлалын хослолоор 
илэрхийлэгдэх “их”, “дунд”, “бага” гэсэн тодорхой 
төвшингүүдээр илэрхийлэгдэх ба энэ нь урьдчилж 
бэлтгэсэн шалгууртай харьцуулж үнэлэгдэнэ. 

Тоон аргаар эрсдэлийг тодорхойлох тохиолдолд зарим 
үед үйл ажиллагааны талаарх хангалттай мэдээлэл, 
өгөгдөл тусахгүй байх, хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийг 
тооцохгүй байх, эсвэл тоон суурь мэдээлэл баталгаагүй 
зэргээс шалтгаалаад хүссэн үр дүн гарахгүй байж болно. 
Ийм нөхцөлд тухайн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 
мэдлэг бүхий мэргэжилтнүүдээр эрсдэлийн хагас тоон 
болон чанарын үнэлгээг хянуулах буюу хөндлөнгийн 
дүгнэлт хийлгэж харьцуулах нь үр дүнтэй байдаг.
Эрсдэлийг шинжлэхэд ашиглах 31 арга аргачиллын 
талаар “Эрсдэлийн менежмент.Эрсдэлийн 
менежментийн арга MNS IEC 31010:2017 стандарт”-ын 
“В” хавсралтанд дэлгэрэнгүй заасан байдаг.
ҮР ДАГАВРЫН ШИНЖИЛГЭЭ
 Үр дагаврын шинжилгээ нь ноцтой тохиолдол 
ба нөхцөл байдал үүссэн гэж төсөөлж түүнээс үүсч 
болох ямар нэгэн нөлөөлөл буюу үр дагаврын хэлбэр, 
шинж чанарыг  тодорхойлно. Ерөнхийдөө эрсдэлийг 
үр дагавар ихтэй, үр дагавар багатайгаар нь ялган тус 
тусад нь шинжилж байх нь зохимжтой. Тухайлбал, 
байнга тохиолддог бага нөлөөлөлтөй юм шиг асуудал 
урт хугацаанд аажимдаа их хэмжээгээр сөрөг үр дагавар 
хуримтлуулж том эрсдэлд хүргэж болно.  Ийм ялгаатай 
хоёр төрлийн эрсдэлүүдэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
нь нилээд ялгаатай байдаг, тиймээс тэдгээрийг тус тусад 
нь авч үзэж шинжлэх нь ач холбогдолтой.
Үр дагаврын шинжилгээнд дараах зүйлийг заавал 
хамруулан авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:
•  үр дагаврыг багасгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй 

арга хэмжээнд одоогоор тавигдаж буй хяналт болон үр 
дагаварт нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг онцлон авч 
үзэх;

•  байгууллагын зорилтод эрсдэлийн үр дагавар хэр 
зэрэг нөлөөлөх байдлыг авч үзэх;

•  үнэлгээний хамрах хүрээнд үр дагавар хэвийн 
хэмжээнд байсан ч цаашид тохиолдож  болох болон 
ирээдүйд илэрч болох үр дагавруудыг тооцон авч үзэх;

•  байгууллага, тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагаа, 
тогтолцоонд нөлөөлөх хөндлөнгийн нөлөө, хоёрдогч 
үр дагаврыг авч үзэх.

ТОХИОЛДОХ МАГАДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ БА 
МАГАДЛАЛЫГ ТООЦОХ
Магадлалыг тооцохдоо доорх гурван төрлийн аргыг 
хэрэглэдэг. Уг аргуудыг тус тусад нь эсвэл хослуулан 
хэрэглэж болно.Үүнд:
a) Өнгөрсөн хугацаанд гарч байсан эрсдэлийн 
тохиолдлууд болон  үүссэн нөхцөл байдал, түүнтэй 
холбоотой түүх, баримт, мэдээлэлд тулгуурлан ирээдүйд 



Дэлхий дахинд 
харшлын тархалт 
өссөн үзүүлэлттэй 
буюу долоон 
тэрбум хүний 40% 
нь өвчилсөн байна. 
Өндөр хөгжилтэй 
орнуудад хүн амын 
24-30 хувь нь 
ургамлын тоосны 
харшилтай гэдэг 
нь судалгаагаар 
нотлогдсон байдаг. 
Ямар нэгэн гадны 

бодисын эсрэг хүний биеийн дархлалын тогтолцоо хариу 
урвал өгөхийг ХАРШИЛ буюу АЛЛЕРГИ гэнэ.  
Дэлхий дээр олон төрлийн харшил үүсгэгчид байдгаас 
хүнсний харшил нь хамгийн аюултай бөгөөд зарим 
тохиолдолд амьсгал боогдож агааргүйтэж үхэлд хүргэх 
эрсдэлтэй байдаг. Хамгийн их харшил төрүүлэгч хүнсэнд 
газрын самар, хушга, загас, хавч, далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү, улаан буудай, гурилан бүтээгдэхүүн, 
шар буурцаг зэрэг ордог.
Хүнсний харшлыг илтгэх шинж тэмдэгүүд:
• Арьсан дээр тууралт гарах,улайх, хавагнах, загатнах
• Ам хоолой загатнах, төмөр аманд амтагдах
• Суулгах
• Гэдэс өвдөх, хэвлийгээр базлах
• Хацар уруул, хэл эсвэл биеийн аль нэг хэсэг хавагнах
• Залгих амьсгалахад хэцүү болох
• Бөөлжих
• Ухаан алдах

Хооллолт: 
Тухайн хүн ямар харшил төрөгчөөс мэдрэгшсэн байна 
гэдгээс хамаараад тэр хүнд ямар хүнс хэрэглэж болох мөн 
хориглохыг  анагаах ухаанд лабораторийн туршилтаар 
тогтоож өгсөн байдаг. Жишээ нь: Хуш мод болон тоосны 
харшилтай хүмүүс алим, лийр, чавга, тоор зэрэг модонд 
ургадаг жимснүүдийг идвэл харшил нь хөдөлдөг. 
Шарилжны харшилтай хүмүүс түүхий лууван, улаан лооль, 
бүх төрлийн түүхий жимс, айраг, гүүний саам, хурц үнэртэй 
амтлагч, халуун ногоо, кимчи зэргийг идэж болохгүй.
Дархлаа: 
Биеийн дархлааны 
систем тухайн  
харшил үүсгэгчдийг  
бүрэн эсэргүүцэж 
устгаж чадаагүй 
т о х и о л д о л д 
харшил, харшилт 
өвчнүүд үүсдэг. 
Аливаа харшлыг 
сэдрэхээс нь 
өмнө  урьдчилан 
сэргийлэх нь илүү 
хялбар, шинж 
тэмдэгүүдийг ч 
багасгах боломжтой 
юм. Хэрэв таны эргэн тойронд дахь хүмүүс харшилтай 
байвал, эсвэл та харшилтай болох гээд байна уу? Тэгвэл 
хамгийн түрүүнд та идэж хэрэглэх хоол ундааны зүйлс, 
дасгал хөдөлгөөн хийх, ажил амралтаа зөв зохицуулснаар 
харшилтай болохоос урьдчилан сэргийлж чадна.
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ХАРШИЛ-ХООЛЛОЛТ-ДАРХЛАА

Эрчим зоогийн газар

тохиолдож болох эрсдэлийн магадлалыг тооцон 
гаргадаг. Үүнд ашиглах мэдээлэл нь байгууллагад 
мөрдөгдөж буй удирдлагын тогтолцоо, хяналтын 
систем, техник хэрэгсэл, үйл ажиллагааны хэлбэрүүд, 
мөн түүнчлэн  байгууллагын дүрэм, журам, стандарттай 
холбоотой байх хэрэгтэй. 
b) Эрсдэлийн магадлалыг урьдчилан тооцоолохдоо 
“Алдааны модны шинжилгээ”, “Үзэгдлийн модны 
шинжилгээ”  гэх мэт таамаглалын аргыг сонгон 
хэрэглэж болно. Байгууллагад илэрсэн эрсдэлийн 
өмнөх үеийн түүх, мэдээлэл бэлэн биш буюу байсан ч 
ашиглахад тохиромжгүй бол тогтолцоо, үйл ажиллагаа, 
тоног төхөөрөмж, байгууллага болон эдгээртэй 
холбоотой алдаа, амжилтын байдлын талаарх баримт, 
бодит нөхцөлд тулгуурлан магадлалыг тооцон гаргаж 
болно. Байгууллагын үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж, 
хүн, удирдлагын тогтолцооны талаарх тоон мэдээ 
болон бүртгэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг онцгой 
тохиолдлын магадлалыг тооцохдоо ашиглаж болно. 
Байгууллагын өөр өөр хэсэг болон үйл ажиллагааны 
янз бүрийн бүрдэлд ижил шалтгаанаар үүсч болох, 
алдааны магадлалыг тусгасан нийтлэг төлөв байдлыг 
тооцож тодорхойлох нь үнэлгээг хөнгөвчилдөг учраас 
магадлалыг урдчилан таамаглах аргуудыг тохируулан 
сонгож дангаар нь болон хослуулан ашиглах нь их 
чухал юм.
Загварчлалын аргуудыг тодорхойгүй нөхцөл байдлын 
нөлөөллийг тооцох, мөн тоног төхөөрөмжийн насжилт 
болон бусад элэгдэж, доройтох үйл явцын улмаас 
техник, технологи ба бүтцэд алдаа гарах магадлалыг 
тооцож гаргахад ашиглаж болно. 
c) Дэс дараалалтай, зохион байгуулалттай үйл явцын 
тохиолдох магадлалыг тодорхойлохдоо шинжээчийн 
санал, дүгнэлтийг авах аргыг хэрэглэнэ. Шинжээчид 
өнгөрсөн үеийн түүх, баримт, тогтолцооны онцлог, 
зохион байгуулалтын онцлог, туршлага, бусад 
нөхцөл байдал зэрэгтэй холбоотой бүх мэдээллийг 

харгалзан үзэж дүгнэлт гаргадаг.  Шинжээчдийн үзэл 
бодлыг  тодруулахдаа ярилцлага, асуулт, хариултын 
тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг хэд хэдэн арга байдаг. 
Тухайлбал, “Дельфи” арга,  хосолсон харьцуулалт хийх, 
ангилж зэрэглэх, магадлалыг нягтлан тодруулах гэх 
мэтийн аргууд байна.
Эрсдэлд үнэлэлт өгөх шатанд дараах шийдвэрүүдийг 
гаргана. Үүнд:
•  эрсдэлийн арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэх;
•  нэн түрүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төрлийг 

сонгох;
•  үйл ажиллагааг явуулах хугацааг тодорхойлох;
•  хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний тоог 

тогтоох.
ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГЫГ СОНГОХ
 Эрсдэлийн үнэлгээг энгийнээс төвөгтэй хүртэлх 
хэмжээнд, нэг юмуу олон аргыг хэрэглэн, хамрах хүрээ 
болон нарийвчлалын янз бүрийн түвшинд хийж болно.
Арга тохиромжтой  байгааг дараах шинжүүд 
илэрхийлнэ:
•  тухайн нөхцөл байдал эсвэл байгууллагын авч үзэж 

байгаа асуудалд таарсан, тохиромжтой байх;
•  эрсдэлийн мөн чанар болон үүнд хэрхэн арга хэмжээ 

авч болох ойлголтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үр 
дүнгээр хангах.

•  мөшгих, дахин давтах, нотлох гэсэн хэлбэрээр 
ашиглах боломжтой

 Эрсдэлийн хамрах хүрээ, зорилго, шалгуур 
зэргээс хамаарч ямар арга аргачлалаар эрсдэлд 
шинжилгээ болон үнэлгээ хийхийг сонгох бөгөөд 
тэдгээр аргуудын талаар “Эрсдэлийн менежмент.
Эрсдэлийн менежментийн арга MNS IEC 31010:2017 
стандарт”- аас дэлгэрэнгүй уншиж танилцахыг хүсье.

Дараагийн дугаарт “Эрсдэлийн арга хэмжээ”-ний 
талаар мэдээлэл оруулах болно

ХА-ны ХАБЭА-н хяналтын инженер Г.Чогдон
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Эмнэлэгийн хэсэг

ЦУСАН ДАХЬ ХОЛЕСТРИН ИХСЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

 Холестерин нь өөх тосыг бүрдүүлдэг үндсэн 
хэсгүүдийн нэг юм. Холестерин нь нэг талаас хүний биед 
боловсрогддог, нөгөө талаас биед хоол тэжээлтэй хамт орж 
ирдэг нарийн бүтэц бүхий химийн нэгдэл юм. Эрүүл хүний 
цусанд тодорхой хэмжээний холестерин байнга агуулагддаг. 
Энэ хэмжээ нь холестеринээр баялаг хоол, хүнс хэрэглэхэд 
ихэсч бусад тохиолдолд хүний биед боловсрогдон бий 
болж байдаг. Холестерин нь өөх тосыг бүрдүүлдэг үндсэн 
хэсгүүдийн нэг юм Хэдийгээр бие махбодид холестерин 
хэрэгтэй байдаг боловч цусан дахь холестерины хэмжээ 
хэт ихсэх нь цусны урсгалд саад учруулдаг.

Холестерин хаанаас үүсдэг вэ?
Цусаар эргэлдэх холестерины тодорхой хэсгийг хоол 
хүнснээс авдаг ч хүний бие махбод нь өөрт шаардлагатай 
холестериныг нийлэгжүүлж байдаг онцлогтой.
Мөн бие организм эргээд холестерины тодорхой хэсгийг 
бэлгийн болон бөөрний дээрх булчирхайн гармоныг 
боловсруулахдаа ашигладаг бөгөөд нөгөө хэсэг нь цөс 
боловсруулахад зарцуулагддаг. 

Цусан дахь холестерины хэмжээ ихсэх нь ямар хор 
уршигтай вэ?
Цусан дахь холестерины хэмжээ ихсэх нь судас хатуурлын 
гол шалтгаан болдог. Ингэснээр судасны бөглөрөл үүсч 
эд эрхтэнд очиж цусан хангамжийн дутагдлыг үүсгэдэг. 
Цусандаа бага зэргийн гиперхолестринемитэй хүмүүс 
хэвийн хэмжээтэй холестеринтэй хүмүүсээс зүрхний 
шигдээс өвчинд хоёр дахин илүү өртөмтгий байдаг бол 
холестерин хэт их хүмүүс 4-5 дахин илүү өртдөг юм байна. 
Цусан дахь холестерины хэмжээ ихсэхэд ихэнх тохиолдолд 
ямар нэг зовиур илэдэггүй бөгөөд зөвхөн лабораторийн 
шинжээр илрэх боломжтой.

Ямар шалтгаанаар цусан дахь холестерины хэмжээ 
ихэсдэг вэ?
Ханасан өөх тосоор баялаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг ихээр 
хэрэглэх нь үндсэн шалтгаан болдог. Тослог ихтэй сүү, 
өрөм, хайлмаг, бяслаг, өөхтэй мах, цөцгийн тос, өндөгний 
шар, дотор мах, тосонд хайрсан хоол, нарийн боов, 
амьтны гаралтай өөх тосонд ихээр агуулагддаг. Ханасан 
өөх тосны оронд ханаагүй өөх тосыг хэрэглэвэл цусан 
дахь холестериныг  бууруулж чадна. Ханаагүй өөх тосоор 
баялаг хүнсний бүтээгдэхүүнд оливын тос, ургамлын тос, 
маргарин, загас, самар зэргийг нэрлэж болно. Түүнчлэн 
холестерины хэмжээ ихсэхэд удамшлын хүчин зүйл 
нөлөөтэй байдаг. Эдгээр хүмүүст хоолны хэв маягаас үл 
хамааран холестерины хэмжээ өндөр байдаг. Хэрэв та 
ханасан өөх тос багатай , эрүүл хоол хүнсийг хэрэглэж 
заншвал цусан дахь холестериныг хэвийн хэмжээнд барьж 
чадна. Зарим хүмүүс холестерин бууруулах эмийг зайлшгүй 
хэрэглэх шаардлагатай байдаг.

Цусан дахь холестерины хэмжээг хэвийн байлгахын 
тулд яах вэ?
- Өөхгүй махыг сонгож 7 хоногт 2 оос доошгүй удаа 
загас хэрэглэх.
- Махны өөхийг, тахианы гадар хальс, арьсыг 

цэвэрлэж хэрэглэх
- Тосыг нь ялгаж авсан цагаан идээ, тухайлбал: тараг 
аарц ааруул хэрэглэх
- Ургамлын тос, оливын тос хэрэглэх
- Нарийн боов, жигнэмэг, бялуу , хиам, зайдас, 
мөхөөлдөс зэргийг болж өгвөл хэрэглэхгүй байх
- Шарсан хайрсан хоол хэрэглэхээс татгалзах
- Жимс жимсгэнэ, самар, хүнсний ногооны төрлийн 
бүтээгдэхүүнийг өргөн хэрэглэх.

Холестериныг хэрхэн үнэлдэг вэ?
Венийн судсанд холестерины хэмжээг тодорхойлдог. Та 
шинжилгээ өгөхдөө өлөн байх шаардлагатай. Ингэснээр 
шинжилгээний үр дүн бодитой гарна.

Холестерины хэвийн хэмжээ хэд байдаг вэ?
Хэвийн – 5.2мк.мольл хүртэл байх
Бага зэрэг их – 5.2-6.76мк.мольл  хүртэл байх
Их хэмжээгээр ихсэх- 6.76мк.мольл-ээс дээш байх

 


