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5-р нүүрт

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 
Эрчим хүчний яам болон салбарын зарим 
байгууллагуудад ажиллалаа. “ДЦС-4” ТӨХК, 
“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК, “Таван 
толгой түлш” ХХК-ийн баруун үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаа, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажил 
болон зүүн талд баригдаж буй үйлдвэрийн 
барилга угсралтын явц байдалтай танилцаж 
холбогдох үүрэг, чиглэл өгөв.

 Эрчим хүчний яаманд ажиллах 
үеэр сайд Н.Тавинбэх салбарын өнөөгийн 
байдал, 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах ажил, цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар танилцууллаа. 2020-2021 
оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангахад нийт 
2267 нэр төрлийн ажил хийхээр төлөвлөн 
ажиллаж байна. 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 
байдлаар 77.5%-ийн санхүүжилт, 49.9%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна.

 Цахилгаан эрчим хүчний суурилагдсан 
хүчин чадал 1473МВт байна. Үүнээс дулааны 
цахилгаан станцууд 1200МВт буюу 81.5%, 
сэргээгдэх эрчим хүч 276МВт буюу 15.8%, 
дизель станц 2МВт буву 0.1%-ийг тус тус эзэлж 
байна.

 Өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан, дулааны 
эрчим хүчний хэрэглээг хангах зорилгоор эх 
үүсвэрүүдийг өргөтгөх, говийн болон баруун 
бүсийн импортын цахилгаан эрчим хүчний 

хэмжээг  бууруулахаар    “Тавантолгойн    
цахилгаан станц”, “Эрдэнэбүрэн”-ийн усан 
цахилгаан станц, системийн горимын 
тохируулга хийх цахилгаан цэнэгт 
хуримтлуурын бүтээн байгуулалтыг 
эхлүүлэхээр зорьж байгаа талаар танилцуулсан 
юм.

 Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Эрчим хүчний 
яамны албан хаагчдад хандан Монгол Улсын гал 
голомт болсон эрчим хүчний салбарт ажиллаж 
байгааг онцлов. Засгийн газраас эрчим хүч, 
нефть, хүнсний өргөн хэрэглээг дотоодоос 
хангах тэргүүний зорилт тавин ажиллаж 
байгааг хэлээд “Тавантолгойн цахилгаан станц”, 
“Эрдэнэбүрэн”-ийн усан цахилгаан станцыг 
барьж, ашиглалтад оруулахад Засгийн газар 
анхаарал тавин ажиллаж байгаа гэлээ. “ЭДЦС” 
ТӨХК, “Чойбалсангийн дулааны цахилгаан 
станц” ТӨХК, “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-
ийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажлууд ч чухал ач 
холбогдолтойг сануулсан юм. Мөн системийн 
горим тохируулгад уян хатан ачааллах 
чадвартай, өртөг бага, байгаль орчинд ээлтэй 
байдаг учраас усан цахилгаан станцуудыг 
барьж, байгуулах шаардлагатайг онцолж, энэ 
чиглэлээр идэвхтэй ажиллахыг зөвлөв.

 Уулзалтын төгсгөлд төрийн албанд 
ажиллаж байгаа ажилчид хүнд сурталгүй, үнэнч 
шударга, дэг журамтай ажиллахыг сануулаад 
цаашдын ажилд нь амжилт хүслээ.



08-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 5190.892 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж төлөвлөгөөг 102.2 %-иар биелүүллээ.  
Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 280 МВт, дээд ачаалал 420 МВт байлаа. 17/YIII-ны өдөр бид “ДҮТ” ХК-аас өгөгдсөн горимын 
дагуу ажиллах үед экспортын хэмжээ нэмэгдэж ачаалал хасах шийдвэр өгөгдсөн. Тухайн үед ачаалал хасах боломжгүй байсан тул 
нэмэх 94 МВт -н зөрчил гарсан. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 232.9 238.1 +5.2 102.2%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 147.8 147.8 - 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

65 5190.892 28 2422.156  - - 420 280 5190.892 94.0

Үйлдвэрлэлийн алба

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 8 сарын дүнгээр СПОТ арилжааны 
зах зээлээс 67.8  сая.төгрөгний авлагатай байна.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  

 ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 11.4 мян.кВтц-аар 
давуулан 105.1 %-н биелэлттэй, Оны эхнээс 34.1 сая.кВтц-аар 
давж,  101.5 % -ийн биелэлттэй байна.

 ДЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 24.3 мян.Гкал-аар 
тасарч 85.9 %-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 47.1 мян.
Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК–д нийлүүлэх дулаан 37.9 мян.Гкал 
–аар тасарч байна.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 8-р сард горим ажиллагаанд 4 зуух, 4 турбин оролцсон. 
Сарын дунджаар 3.98 зуух, 3.94 турбинтэй ажиллаж, 1 зуух 
бэлтгэлд, турбин бэлтгэлгүй байсан. 
Үндсэн тоноглолуудын хувьд: 
• Зуух №8 дунд засварт,
• Турбин № 2, 3 шинэчлэл их засварт,
• Турбин №6-н  ПВД болон шугам хоолой хаалт арматурт их 

засварт байсан тул ажиллаагүй. 
Зуух №3  бэлтгэлд байсан.

Нүүрсний зарцуулалт 

/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 126.504 119.908 -6.596 94.8%

Шивээ-Овоо мян.тн 105.000 102.144 -2.856 97.3%

Бүгд мян.тн 231.504 222.052 -9.452 95.9%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 
88 тн-г түлж, 32 тн мазут хэмнэсэн. Зуухыг хүйтнээс удаа 5 
удаа галлаж 88 тн мазут зарцуулсан. 2,3/YIII-нд Хэсэгчилсэн 
зогсолтоос Зуух №7,5-г явуулж 4 зуух, 4 турбины горимд 
орсон. 14/YIII-нд Хурц уурын II секц таслахад Зуух №3-г 
халуун бэлтгэлд оруулж 14 тонн мазут түлсэн. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг 2.149 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд 
зарцуулах жишмэл түлшийг 0.063 кг/Гкал-аар, гүйцэтгэлд 
ноогдох төлөвлөлтөөс 521 тн-оор хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 0,77 
%-иар буюу 2079.253 мян.кВтц-аар хэмнэсэн. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
08-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 32.86 30.79

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.69 4.39

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.51 7.97

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.56 1.46

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.57 0.54

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 1.2 % буюу 13.8 мян.тн конденсат 
хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 13.9 мян.тн-оор буурсан 
байна. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 2844 тн байлаа. 
Бохир конденсатыг цэвэрлэх схемийг ашиглан 7511 м3 усыг 
БЗК-д өгч ажилласан. Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Зууханд - 594 м3

 ○ Турбинд - 41539 м3  ус өгсөн.
 ○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт - 492 м3 байлаа.
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! !
Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 31 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.

2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 26 удаа ажлын байруудад хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 100% ТА-2, 3-ын шинэчлэл, К-8, 4;  К-3 тоосон системийн засварын ажилд 

хяналт тавив.
2. ХАБЭА-н зөрчлүүд

№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1 Уналтаас хамгаалах хэрэгсэл хэрэглээгүй. “Энергетические 
решения” ХХК 

VIII/07-нд “Энергетические решения” ХХК-ийн засварчин 
Д.Адъяасүрэн ТА №3 ПВД -ийн суурь бэлтгэх ажилд хэрэглэх 
двухтавр өргөх буулгах үед балкан дээр сууж дохих, ачааг чиглүүлэх 
үйлдэл хийсэн.

2 Ажлын хувцас ажлын байранд бүрэн 
өмсөөгүй “МЭЗ” ХХК К-4 тээрмийн засварын ажил гүйцэтгэх явцад ажлыг хувцас бүрэн 

өмсдөггүй, дуулга бүчилдэггүй. /8 дугаар сарын 20/

3 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл бүрэн 
хэрэглээгүй “Ротек” ХХК “Ротек” ХХК-нд Гүйцэтгэх захирлын нэр дээр албан бичиг өгсөн. 
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Ажлын байранд тусгаарлах зурвас татаагүй, 
хамгаалах бүс бэхлэх цэг хийгээгүй, 
хурц уурын шугаманд шат барих зураг 
батлагдаагүй.

“Хасу-Мегаватт” 
ХХК 

К-4 засварын ажлын явцтай холбоотой зөрчлүүдийг арилгасан тухай  
залруулгыг “Үл тохирол”-ын хуудсаар ирүүлсэн. 

3. Сургалт, зааварчилгаа
1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал 100% 223 хүнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

2 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний  
сургалтын талаар 100% 5 /гэрээт ажилчин 3, үндсэн ажилчин 2/ 

3 Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны 
сургалтын талаар 100% 4 ажилчнаас шалгалт авч бүртгэсэн.

 → Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 511 удаа 
362 нэгжийг хамруулан хийж, тосны алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, тоноглолын засварын ажилтай 
холбоотой 370 зөрчлийг илрүүлэн газар дээр нь 354 зөрчлийг арилгуулан 16 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 
ажилласан.

 → Станцын хэмжээнд давхардсан тоогоор 400 удаагийн галтай харьцах нарядаар орсон ажлын байрыг шалгаж, галын аюулгүй 
байдлын зааварчилгааг 1108 хүнд өгч гүйцэтгэлд нь 368 цаг хяналт тавьж ажилласан. 

08-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2020 оны 8-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 4 
бүртгэгдсэнээс зуух 3 удаа, турбин 1 удаа зогссон. Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

 → Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 3 акт : ЦЦ-3 /800.5 мян₮/
 → Мазут зарцуулалтын 1 акт : ЗЦ-1 /25,249.6  мян₮/
 → Тос зарцуулалтын 1 акт : ТЦ-1 /652.7 мян₮/
 → Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 5 акт: ЦЦ-1, ДХХАЦ-2, ТДЦ-1, ТЦ-1

Нийт 10 ширхэг /26,702.8  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 81.5 64.3 25.0 23.3 36.0 61.6 16.1 18.45

2 ЗЦ 90.6 80.3 32.0 29.3 28.0 37.2 11.3 10.45

3 ТЦ 92.5 85.2 30.0 31.9 25.8 39.5
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4 Хими 71.5 66.1 25.1 29.8 32.8 41.3

5 Механик 70.0 70.4 25.6 28.5 29.0 31.0

Хяналтын алба3

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ



ЗОРИЛГО
• Бөмбөлгөн цэвэрлэгээний төхөөрөмжийн /БЦТ/ ажиллагааг 

хянах, зөв төлөвлөх
• Бөмбөлгийн үр нөлөөг (efficiency) дээшлүүлэх 

 Станцын конденсаторуудад ТАПРОГГЕ-н бөмбөлгөн 
цэвэрлэгээний төхөөрөмжүүд суурилуулан ашиглаж байна. БЦТ 
нь конденсаторын хоолойгоор сүвэрхэг резин бөмбөлөг явуулж 
конденсаторын хоолойн системийг цэвэрлэн хаг хусамгүй, бохирдолгүй 
байх нөхцөлийг хангадаг. БЦТ-ийн ажиллагааг бөмбөлгийн тоогоор 
хянадаг бөгөөд энэ нь ихэнх тохиолдолд хангалтгүй байдаг. Учир нь 
БЦТ-ийн ажиллагаа усны чанар, хоолойн материал, бохирдлын зэрэг, 
БЦТ-ийг ажиллуулаагүй хугацаа зэрэг олон зүйлээс хамаардаг. 

 Манай станцад турбин бэлтгэлд зогсох, БЦТ ажиллуулахгүй 
удсаны дараа ажиллуулахад БЦТ-ийн ажиллагаа доголдож эхэлдэг. 
Учир нь БЦТ нь бохирдлоос урьдчилан сэргийлж ажилладаг бөгөөд 
бохирдол үүссэн тохиолдолд бөмбөлөгний төрөл солих шаардлагатай. 
Энэ тохиолдолд БЦТ-ийн ажиллагааг хянаж чаддаггүй тул их 
хэмжээний бөмбөлөг үр ашиггүй зарцуулагддаг.

ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ
 Конденсаторт (дулаан солилцуурт) дулааны баланс 
хадгалагдана. Өөрөөр хэлбэл: 

(1)

 Энд, Gcw- эргэлтийн усны зарцуулалт,  Cp,cw- эргэлтийн 
усны дулаан багтаамж, Tout,cw- эргэлтийн усны гарах температур, 
Tin,cw- эргэлтийн усны орох температур,  K - дулаан дамжуулалтын 
коэффициент, F - дулаан солилцох гадаргуу, ΔTln- дундаж температурын 
напор. Дундаж температурын напорыг дараах томьёогоор тооцдог: 

(2)
 

Тэгвэл дулаан дамжуулалтын коэффициентыг дараах байдлаар 
тооцож болно:

 
(3)

 

(4)

 Дулаан дамжуулалтын коэффициент нь эргэлтийн усны 
зарцуулалт, хоолойн дулаан нэвтрүүлэлт зэргээс хамаардаг.  Гэхдээ энэ 
коэффициентод хамгийн их нөлөөтэй нь хоолойн дулаан нэвтрүүлэлт 
буюу бохирдол байдаг. 

 Конденсаторын температур, эргэлтийн усны орох гарах 
температур, дулаан багтаамж, зарцуулалт зэргийг хэмжсэнээр дулаан 
дамжуулалтын коэффициент К-г үнэлж болно. Эдгээр утгуудын СКАДА 
систем бодит цагт хэмжиж байдаг. 

 Конденсаторын төслийн өгөгдлийг, эсвэл явуулснаас хойш 
байгаа “анхны” үзүүлэлтийг эталон болгож харьцуулж ашигласнаар 
конденсаторын бохирдлыг бодит цагт хэмжих боломжтой болно.

 Конденсаторын дулаан дамжуулах коэффициентыг бодит 
цагт хянаснаар бөмбөлгийн элэгдэл, үр нөлөөг шууд хянаж болох 
бөгөөд, БЦТ-д ямар бөмбөлөг хэр хугацаанд хийх, хэзээ болох зэргийг 
зөв зохистой төлөвлөх боломж бүрдэнэ.

 Энэхүү системийг ТАПРОГГЕ компани хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
дулаан дамжуулалтын коэффициент БЦТ-ийн ажиллагааны үед хэрхэн 
өөрчлөгдөж байсныг графикаас харж болно.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ
“Анхны” дулаан дамжуулалтын К утга:
 Хамгийн “анхны” харьцуулалтын дулаан дамжуулалтын 
коэффициент К-ийн утгыг олохдоо шинэ дулаан солилцуур 
(конденсатор) бол нэрлэсэн (номинал) утгуудаар (4) томъёог ашиглан 
тооцож, хуучин тохиолдолд хамгийн сүүлд засвар хийн сэргээсний 
дараах “анхны” утгыг авна. Өөрөөр хэлбэл турбин явуулсны дараах 
1 цагийн турш конденсаторын уурын температур, эргэлтийн усны 
орох гарах температур, зарцуулалтыг хэмжин, дулаан дамжуулалтын 
коэффициентийг тооцоолно (4). 

 БЦТ-ийг удаан хугацаанд явуулахгүй байж байгаад эргэн 
залгасан тохиолдолд дулаан дамжуулалтын коэффициентийг хамгийн 
сүүлд БЦТ ажиллагаанд байсан үеийн К коэффициентээр авна.

Хэмжилт, өгөгдөл авах:
 Конденсаторын бохирдол удаан хугацааны турш аажмаар 
нэмэгддэг учраас программд болон серверт ачаалал аль болох бага 
өгөх зорилгоор өгөгдлийг 10 минут тутамд авч тооцоолон “анхны” К 
утгатай харьцуулж график (тренд) үүсгэнэ.

 Дулаан дамжуулалтын коэффициент эргэлтийн усны 
зарцуулалтаас хамаарах учраас давхар эргэлтийн усны зарцуулалтаар 
дээрхтэй төстэй тренд үүсгэж харьцуулалт хийн дулаан дамжуулалтын 
коэффициентийн хуурмаг өсөлттэй уялдуулж ажиллана.

АШИГЛАЛТ
 Ашиглалтын хүмүүстэй хамтран ашиглалтын үеийн бусад 
параметрүүд, үйл явдал дээр тулгуурлан (Жишээ нь вакуум буурах, 
бөмбөлөг солих, бөмбөлөг шинэчлэх, бөмбөлөггүй явуулах г.м.) 
программыг цаашид хөгжүүлэх боломжтой. 

 Цэвэрлэгээний бөмбөлгийн турбин удаан явуулаагүй, БЦТ 
ажиллахгүй удсан зэрэг тохиолдолд “анхны” К коэффициентийг 
сэргээх (эсвэл дөхүүлэх) хүртэл ажиллуулна.

 Программын урт хугацаанд ашиглаж туршлага цуглуулсны 
дараа автомат ажиллагаатай болгох боломж нээгдэнэ. Жишээ нь 
бөмбөлөг солих үед табло асах, цэвэрлэгээний бөмбөлөгийг ажлын 
бөмбөлөгөөр сэлгэх шаардлагатай үед сэлгэх дохио, эргэлтийн усны 
зарцуулалт буурах үед БЦТ таслах (Gэ.у = 1.1 * Gэ.у

min ;  Gэ.у
min - БЦТ-ийн 

ажиллагаанд шаардагдах хамгийн бага эргэлтийн усны зарцуулалт,   
Gэ.у - эргэлтийн усны зарцуулалт) гэх мэт.

ҮР ДҮН
 БЦТ-ийн бөмбөлгүүдийг үр ашигтай ашиглах дараах 
боломжууд бүрдэнэ:

• Шинэ бөмбөлөг турших, ажиллагааг шалгах (гарал үүсэл 
тодорхойгүй бөмбөлөгийн ажиллагааг ТАПРОГГЕ компанийн 
бөмбөлөгтэй харьцуулах), 

• Цэвэрлэгээний бөмбөлөгтэй ажиллах үеийн цэвэрлэгээг оновчтой 
болгох (цэвэрлэгээний бөмбөлөг цэвэрлэхийн хажуугаар гуулин 
хоолойг элэгдүүлж байдаг тул аль болох бага, шаардлагатай 
хэмжээгээр цэвэрлэх шаардлагатай)

• Ажлын бөмбөлөг солих хугацааг оновчтой тогтоох
• Турбины конденсатор сүмбэдэх ажлаас татгалзах боломж 

бүрдүүлэх, судалгаа тооцоо хийх боломжтой болох (турбины 
хоолойн систем сүмбэдэж цэвэрлэхэд гуулин хоолой цоорох 
гэмтэх тохиолдлууд их байдаг ба үүний улмаас хоолой заглушка-
дах, цаашилбал конденсаторын чадал буурах, турбины АҮК буурах 
зэрэг сөрөг үр дагавартай),

• БЦТ-ийг илүү үр өгөөжтэй ашиглах боломжтой болно.

4

БӨМБӨЛГӨН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ

СХА-ны инженер Э.Ганбат



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛТНЫ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ШАГНАЛ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

5 Захиргаа, хүний нөөцийн алба

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” 
ЦОЛ, ТЭМДЭГЭЭР ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Сүхээ 
Доржванчиг ДХХАЦ-д компьтерийн засварчин

2 Цогтбаатар 
Өсөхнэмэх

Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтэст 
ахлах эдийн засагч

3 Моломжамц 
Жадамба Өндөр настан

4 Дэмчиг 
Лхагва Өндөр настан

5 Цэрэнбүжид 
Хоролсүрэн Групп /Судалгаа хөгжлийн алба/

“ЭРҮҮЛИЙГ ХАМГААЛАХЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” 
ЦОЛ, ТЭМДЭГЭЭР ШАГНАГДАХ АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Төмөрбаатар 
Оюунтуяа

“Эрчим зоог” цайны газар ээлжийн 
ахлах тогооч

2 Пүрэвсүрэн 
Оюунцэцэг

“Эрчим зоог“ цайны газар ээлжийн 
тогооч

3 Халзан 
Эрдэнэчимэг

“Эрчим зоог” цайны газар хоол 
үйлдвэрлэлийн  ахлах тогооч

4 Цэнд-Аюуш 
Эрдэнэсайхан

“Эрчим зоог” цайны газар хоол 
үйлдвэрлэлийн  ахлах тогооч

“ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЭРГҮҮНИЙ 
АЖИЛТАН” ЦОЛ, ТЭМДЭГЭЭР ШАГНАГДАХ АЖИЛТАНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Цэнд-Аюуш 
Жаргалсайхан

“Эрчим зоог” цайны газар ээлжийн 
кассчин

2 Цадмид  
Гантөмөр “Эрчим зоог” цайны газар мах шулагч

3 Ойдов 
Мөнхтулга “Эрчим зоог” цайны газар тогооч

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ “ЖУУХ БИЧИГ”-ЭЭР 
ШАГНАГДАХ АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Дүгэрхүү 
Амарсайхан

Түлш дамжуулах цехэд илчит тэрэгний 
найруулагч

2 Сампил Адьяа Түлш дамжуулах цехэд илчит тэрэгний 
туслах машинч

3 Тангад Гансүх Түлш дамжуулах цехэд кабель 
гэрэлтүүлгийн монтёр 

4 Эмээл Одбаяр Түлш дамжуулах цехэд илчит тэрэгний 
найруулагч

5 Юра 
Амаржаргал

Түлш дамжуулах цехэд илчит тэрэгний 
найруулагч

6 Нанзаддорж 
Туул

Түлш дамжуулах цехэд дамжлагын 
машинч

7 Нямдорж 
Амар Түлш дамжуулах цехэд замчин

8 Нямдаасүрэн 
Лхагвасүрэн Зуухан цехэд цахилгаан гагнуурчин

9 Дашням 
Хүрэлбаатар

Зуухан цехэд зуухны туслах тоноглолын 
машинч

10 Лхагва 
Хишигжаргал Зуухан цехэд зуухны машинч

11 Чулуунбаатар 
Басан Зуухан цехийн ээлжийн гагнуурчин

12 Найдансүрэн 
Жалбуу Зуухан цехэд зуухны ээлжийн дарга

13 Доржсүрэн 
Мөнхдэлгэр Зуухан цехэд зуухны машинч

14 Баярсүрэн 
Мөнхтулга

Зуухан цехэд зуухны тоосон системийн 
горим тохируулгын инженер

15 Мядагмаа 
Хадбаатар

Турбин цехэд тэжээлийн усны 
төхөөрөмж, деаторын машинч

16 Лувсан Ганбат Турбин цехэд турбины машинч

17 Бирмаа 
Баярсайхан Турбин цехэд турбины машинч

18 Жүгдэр 
Нэргүй

Турбин цехэд тоног төхөөрөмжийн 
судалгааны инженер

19 Дагва 
Бат-Амгалан

Турбин цехэд үндсэн тоноглолын 
засварчин

20 Лувсан 
Батсайхан Турбин цехэд ус хангамжийн засварчин

21 Товуухүү 
Шүрэнцэцэг Турбин цехэд турбины машинч

22 Баатар 
Даваадалай ДХХАЦ-д ерөнхий хэмжүүрийн инженер

23 Сономбат 
Донид

Төлөвлөлт эдийн засгийг хэлтэст 
гэрээний мэргэжилтэн

24 Жамсранжав 
Хишигжаргал Авто аж ахуйн засварчин

25 Дулам 
Мөнхбат Авто аж ахуйн жолооч

26 Лхамжав 
Энхбаатар Авто аж ахуйн жолооч

27 Баярсайхан 
Шинэцэцэг Хими цехийн лаборант

“ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ХҮНДЭТ АЖИЛТАН ТЭМДЭГЭЭР 
ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Цэцэгээ 
Бямбасүрэн

Түлш дамжуулах цехийн бутлах 
төхөөрөмжийн машинч

2 Шархүү 
Баярсайхан

Зуухан цехийн зуух болон тоос бэлтгэх 
тоноглолын ээлжийн засварчин

3 Миеэгомбо 
Аззаяа

Турбин цехийн үндсэн тоноглолын 
засварчин

4 Жаргал 
Цэвээнжав

Цахилгаан цехийн хуваарилах 
байгууламж, кабель шугамын засвар 
угсралтын цахилгааны монтёр

5 Тэргүүн 
Наранцогт ДХХАЦ-ийн ээлжийн дарга

6 Болдбаатар 
Түвшинзаяа Хими цех ашиглалтын инженер

7 Ганбаатар 
Ган-Очир

Механик цехэд шат бэхэлгээний 
засварчин

8 Нямсамбуу 
Батбаяр

Үйлдвэрлэлийн албаны станцын 
горимын инженер

9 Гомбосүрэн 
Чогдон

Хяналтын албаны ХАБЭА-н хяналтын 
инженер

10 Бумдэлгэр 
Амармэнд

Судалгаа хөгжлийн албаны 
дефектоскопын засварчин



Захиргаа, хүний нөөцийн алба6

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛТНЫ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН “ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН ШАГНАЛ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

КОМПАНИЙН I ЗЭРГИЙН ШАГНАЛААР  
ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Мядагсүрэн 
Эрдэнэбилэг 

Түлш дамжуулах цехийн засварын 
инженер

2 Дамдинсүрэн 
Батчулуун Зуухан цехийн ээлжийн ахлах машинч

3 Надмид   
Бат-Эрдэнэ Турбин цехийн засварын инженер

4 Эрдэнэ-Очир 
Батдэмбэрэл Цахилгаан цехийн РХА-ийн монтёр

5 Даваа 
Очирпүрэв

ДХХАЦ-ийн гүйцэтгэх механизмын 
засварчин

6 Пүрэв 
Ганбаатар

Хими цехийн хими хамгаалалтын 
засварчин

7 Жаргал 
Энхболд

Механик цехийн шат бэхэлгээний 
хэсгийн засварчин

КОМПАНИЙН II ЗЭРГИЙН ШАГНАЛААР 
ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Чимэдцэрэн 
Бямбасүрэн

Захиргаа хүний нөөцийн албаны 
хуулийн зөвлөх

2 Нэмэхбаяр 
Цолмон

Хяналтын албаны нүүрсний чанар 
шинжилгээний лаборант

3
Хотолбаатар 
Чулуун-
Эрдэнэ

Үйлдвэрлэлийн албаны станцын 
ээлжийн инженер

4
Жигмэд-Осор 
Чойжин-
Одсэр

Засварын албаны турбины тоноглолын 
засвар хяналтын инженер

5 Энхбаяр 
Ганбат

Судалгаа хөгжлийн албаны судалгаа 
хөгжлийн инженер

6 Дэвээ 
Гантөмөр

Борлуулалт маркетингийн албаны 
борлуулалтын менежер

7 Түмэн-Өлзий 
Саранчимэг

Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн материал 
сэлбэг хариуцсан нярав

8 Нямдорж 
Болдбаатар

Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн 
мэдээ, тайлан судалгаа шинжилгээний 
эдийн засагч

9 Зоригтбаатар 
Ууганзаяа

Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
цахилгаан, ДХХА, ХЦ-ийн сэлбэг 
материал хариуцсан мэргэжилтэн

10 Ганбаатар 
Хонгорзаяа

Нийгэм ахуйн хэлтсийн хувцас угаах 
тоноглолын машинч-индүүчин

11 Ганхүү  
Оюунцэцэг

Түлш дамжуулах цехийн бутлах 
төхөөрөмжийн машинч

12 Батчулуун 
Баярзориг

Зуухан цехийн хаалт арматурын 
бригадын цахилгаан гагнуурчин

13 Сарантуяа 
Мөнх-Эрдэнэ Турбин цехийн цахилгаан гагнуурчин

14 Бондгой 
Хүрэлхүү Авто аж ахуйн суудлын машины жолооч

15 Гансүх 
Лхаасүрэн “Эрчим зоог” цайны газрын тогооч

16 Хадаа 
Оюунтуяа

Эмнэлгийн хэсгийн яаралтай 
тусламжийн бага эмч

17 Энхцог 
Мөнхцаг Төслийн инженер

КОМПАНИЙН III ЗЭРГИЙН ШАГНАЛААР 
ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД

№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Цээсүрэн 
Дөлгөөн

Түлш дамжуулах цехийн 
сантехникийн засварчин

2 Батсайхан 
Оргил

Зуухан цехийн цахилгаан 
гагнуурчин

3 Болдбаатар 
Алтанзул

Турбин цехийн төв насос станцын 
машинч

4 Ганбаатар 
Мөнхтэнгэр

Цахилгаан цехийн хуваарилах 
байгууламж, кабель шугам засвар 
угсралтын цахилгааны монтёр

5 Баатарчулуун 
Сонинхүү ДХХАЦ-ийн ээлжийн дарга

6 Баатар 
Пүрэвсүрэн

Хими цехийн хими ус цэвэрлэгээний 
машинч

7 Сүхээ 
Мөнхтуяа

Механик цехийн өргөх зөөх 
механизмын кранчин-лифтчин

8 Надмидцэдэн 
Отгонбаатар Авто аж ахуйн жолооч

9 Батсуурь 
Эрдэнэтунгалаг

“Эрчим зоог” цайны газрын угаагч 
үйлчлэгч

МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН 
ҮЭХ-НЫ ТЭРГҮҮНИЙ МАСТЕР ЦОЛ ТЭМДЭГЭЭР 

ШАГНАГДСАН АЖИЛТНУУД
№ Овог, нэр Албан тушаал

1 Лхагвасүрэн 
Ууганбаяр

Түлш дамжуулах цехийн ээлжийн 
дарга

2 Цэдэн-Иш 
Наранхүү

Зуухан цехийн Бул сэргээн засварлах, 
өргөх зөөх механизмын засварын 
мастер

3 Ойдов 
Эрдэнэ-Очир

ДХХАЦ-ийн халууны хэмжүүрийн 
инженер
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ТАРХИНЫ ХАРВАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

 Даралт ихэссэн үед тархин дахь судас гэмтэж сулран, 
нарийсах эсвэл хагарснаас болж харвалт үүсгэж болзошгүй. 
Даралт ихдэлт нь мөн судасны хананд цүлхэн үүсгэдэг бөгөөд 
тэр хагарвал тархинд цус алдах өндөр аюултай байдаг.

 Тархины харвалтыг дотор нь цус хомсдлын харвалт, цус 
алдалтын харвалт гэж ангилна. Хомсдолын гэдэг нь судасны 
хатууралттай холбоотой бол цус харвалт нь даралт ихсэлттэй 
холбоотой.

 Цус хомсдлын харвалтын үед артерийн судас 
бөглөрсний улмаас тархины аль нэг хэсэгт тархины үхжил 
үүснэ.
 Цус алдалтын харвалтын үед тархины артерийн 
судас хагарснаас тархин дотор, эсвэл гадаргууд цус хуралдана. 
Ийнхүү тархины судас бөглөрөх, эсвэл бүрэн бүтэн байдлаа 
алдсанаар тархины цусан хангамж алдагдан, тархины эд эс 
хүчилтөрөгчийн дутагдалд орж, мэдрэлийн эсүүд үхжихийг 
харвалт гэнэ. Тархи нь биеийн бүх үйл ажиллагааг удирддаг 
тул түүний эд эс үхжихэд хөдөлгөөний болон мэдрэхүйн олон 
өөрчлөлт гарна.

Тархинд цусан хангамж түр саатах
 Тархины аль нэг хэсэгт цусан хангамж түр зуур 
дутагдахад харвалттай төстэй шинж тэмдэг илэрч, хэдэн минут 
эсвэл хэдэн цагийн дараа арилдаг. Энэ нь жинхэнэ харвалт үүсч 
болзошгүйг анхааруулж байгаа хэрэг юм. 

Харвалтаас урьдчилан сэргийлж болох уу?
 Та өөрийгөө харвалтаас бүрэн сэргийлж чадна. 
Харвалтад хүргэж болох хүчин зүйлст:

• Амьдралын идэвхгүй хэв маяг
• Тамхидалт

• Цусны даралт ихдэлт
• Таргалалт
• Цус өтгөрөлт
• Чихрийн шижин
• Зарим нэг эмийн хэрэглээ орно.

 Эдгээрээс хамгийн гол хүчин зүйл нь цусны даралт 
ихдэлт бөгөөд даралтыг бүрэн хяналтандаа авч, тогтворжуулах 
боломжтой юм. Ер нь харвалтанд нэрвэгдэгсдийн 40 хувь нь 
140мм.муб-аас дээш даралттай байна гэсэн судалгаа ч байдаг. 
Харвалтад өртөмтгий байдал нас ахихын хэрээр нэмэгддэг 
байна.

Тархины цус харвалтыг эрт оношилж болох уу?
 Хэдий чинээ эрт оношилж чадна, цус харвалтад 
нэрвэгдсэн тархины эд эсийг аврах боломж төдий чинээ 
нэмэгдэнэ. Дараах шинж тэмдэг гарсан тохиолдолд яаралтай 
тусламж дуудах шаардлагатай гэдгийг та мэдэж байх нь маш 
чухал. Үүнд:

• Биеийн аль нэг хэсэг, жишээ нь нүүр, хөл, гарын булчингууд, 
эсвэл бүхэлдээ, гэнэт сулрах, саажих, бадайрах

• Хэл ярианы бэрхшээлтэй, эсвэл хүний яриаг ойлгохгүй 
болох

• Нүд бүрэлзэх, юм хоёрлож харагдах (ялангуяа нэг нүдэнд)
• Толгой эргэх, гуйвах, гэнэт унах
• Толгой гэнэт хүчтэй өвдөх, ухаан алдах зэрэг болно.

ЦУС ХАРВАЛТЫН ДАРААХ СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЭМЧИЛГЭЭ
 Тархины харвалтын улмаас үүсэх бидний хэлж 
заншсанаар тал саажилтын үед илрэх хөдөлгөөний өөрчлөлт нь 
өдөр тутмын бүхий л үйлдэлд нөлөөлдөг. Жишээ нь хувцаслах, 
хооллох зэрэгт саадтай, бэрхшээлтэй болдог.

 Харвалтын дараах сэргээн засах эмчилгээний үндсэн 
зорилго нь өдөр тутмын амьдралын дадалд дахин сургах 
замаар амьдралын чадавхыг дээшлүүлэхэд оршино. Үүний 
тулд хөдөлгөөн засалч, ахуйн дадал эзэмшүүлэх аргазүйч, хэл 
ярианы согог засалч, сэргээн засах эмч, сувилагч зэрэг нарийн 
мэргэжлийн олон хүмүүстэй баг ажилладаг.

 Ахуйн дадал эзэмшүүлэх арга зүйч нь өдөр тутмын үйл 
ажиллагаа болох хооллох, ундлах, хувцаслах, усанд орох, хоол 
хийх, унших, бичих, бие засах зэрэг дадалд сургана. Хөдөлгөөн 
засалч нь зогсох, явах зэрэг их бие, хөл, гарын хөдөлгөөнд 
сургана. Хэл ярианы өөрчлөлттэй, эсвэл залгих үйл ажиллагаа 
алдагдсан өвчтөнд хэл ярианы согог засалч тусална.

 Сэтгэлзүйч нь өвчтөн болон түүний гэр бүлд ухамсар, 
сэтгэлзүйн талын дэмжлэг үзүүлнэ. Мэргэжлийн сэргээн 
засалтын хөтөлбөрт хамрагдсанаар эрхэлж байсан ажилдаа 
эргэж орох, эсвэл шинэ мэргэжлийн дадал эзэмших боломжтой. 
Энэ нь өвчтөний хувьд маш чухал үе шат юм. Учир нь өвчтөн 
сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй байдаг бөгөөд бусдаас ичих, 
нэрэлхэх зан давамгайлж нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах 
хандлагатай болох талтай тул сэтгэл зүйн эмчилгээг чухалчилж 
авч үзэх хэрэгтэй.

Эмнэлэгийн хэсэг
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КЕТОГИЙН ТУХАЙ

Кетоженик дэглэм гэж юу вэ?

 Энэхүү дэглэм нь өөх тос ихтэй, нүүрс ус 
багатай,  уургийн хэрэглээгээ тохируулсан хоолны 
дэглэм юм. Кето дэглэмээр хооллох үед та маш бага 
хэмжээний нүүрс ус хэрэглэснээр глюкозоос авдаг 
энергийн эх үүсвэрээ биед агуулагдах өөрийн өөх 
тосны нөөцийг задлан кетон үүсгэх замаар биеийн 
жингээ хаяна. 

 Кетон гэдэг нь өөх тосны исэлдэлтийн явцад 
элгэнд үүсдэг энергийн эх үүсвэр болдог тосон 
суурьтай нийлмэл бодис юм. 

 Таргалалтын голлох шалтгаануудын нэг нь 
бид хоногт хэрэглэвэл зохих илчлэгээс хэтрүүлэн 
хэрэглэдэг ба бидний бие махбод нэг удаад хамгийн 
ихдээ 3000 ккал глюкоз /нүүрс усны задралын 
эцсийн бодис энергийн эх үүсвэр/-ыг нөөцлөн 
үлдсэнийг нь өөх эсвэл уураг болгон үлдсэнийг нь 
хэрэгцээтэй үед хэрэглэхээр нөөцөлдөг. Таны бие 
махбодийн нөөц глюкоз дуусах болоход дахин нүүрс 
усыг хэрэглэж энергиэ нөхөх шаардлагатай байдаг. 
Кето дэглэм нь өөрийн биеийн нөөцийг ашиглан 
хооллолт, амьдралын хэв маяг, өөрийн биеийн 
онцлог шинжийг судлан глюкоз /энгийн сахар/-ын 

оронд кетоныг энергийн эх үүсвэр болгон ашиглан 
хуримтлуулсан өөхөө энерги болгон ашиглах үйл явц 
юм. 
 Олон улсад энэхүү дэглэмээр жирэмсэн, хоол 
боловсруулах аль нэг эрхтний хурц үрэвсэлт өвчин 
/нойр булчирхай, цөсний үрэвсэл г.м/, элэгний 
дутагдал, бөөрний дутагдал, өөх тосны солилцооны 
эмгэгтэй, анхдагч карнитины дутагдалтай /уураг, 
аминхүчлийн/, порфири буюу ходоодны архаг 
үрэвсэл, шархлаатай, пируват киназа ферментийн 
дутагдал, цус багадалт, уналт таталттай хүмүүсийг 
барихыг хориглодог.

Кето дэглэмийн үед юу идэх вэ?
 Кето дэглэмийн гол зарчим нь нийт 
илчлэгийнхээ 75 хувийг эрүүл өөх тос, 20 хувийг 
уургаас, 5 хувийг нүүрс уснаас авах ба өдөрт дунджаар 
хүйснээсээ хамаарч хамгийн багадаа эрэгтэй 1400 
ккал, эмэгтэй 1100 ккал илчлэгийг хоол хүнснээсээ 
авах шаардлагатай. Энэ нь 115-125 гр өөх тос, 70-75 
гр уураг, 25 гр нүүрс устай тэнцэнэ. Илүү дэлгэрэнгүй 
энэхүү дэглэмийн талаарх мэдээ, зөвлөмж, зөвлөгөөг 
мэргэжлийн хоолзүйч болон эмчийн хяналтанд  
зөвөөр биеийн жингээ хасах бүрэн боломжтой.

Эрчим зоогийн газар

КОМПАНИЙН ИННОВАЦИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТАЛААР

 МУ-ын ЗГ-ын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 
2 дахь хэсэг, Инновацийн тухай хууль, ЭХ-ний тухай 
хууль, ЗГ-ын 2007 оны 306 дугаар тогтоол, Төрөөс 
эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 3.1.4, 
3.1.5-ыг үндэслэн, ЭХ-ний сайд 2020 оны 5 дугаар 
сарын 13-ны өдөр “ЭХ-ний салбарын Инновацийн дэд 
хөтөлбөр”-ийг 112 тоот тушаалаа гарган баталсан .

 Уг хөтөлбөр нь 2 үе шаттай хэрэгжих бөгөөд 
“ЭХ-ний салбарт инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх”, 
“Дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх”, ”Шинэ санаа 

санаачлагыг дэмжих” зорилтуудаас бүрдсэн ба 
зорилт тус бүрийн хүрээнд хийгдэх ажил, хүрэх үр 
дүнг тодорхойлсон.

 Ийнхүү дэд хөтөлбөр батлагдсантай 
холбогдуулан инновацийн сан байгуулах, инновацийн 
төсөлд санхүүжилтийг төлөвлөн зарцуулах талаар 
байгууллагын “Инновацийг хэрэгжүүлэх журам”-д 
өөрчлөлт оруулан тусгаж, холбогдох албадын дарга 
нараар хянуулан, Компанийн Гүйцэтгэх захирлаар 
батлуулж ажиллалаа.

СХА-ны Патентын мэргэжилтэн Ч.Баясгалан 


