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КОМПАНИЙН ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН - 2020

Компанийн
ажиллагсдын
дунд
уламжлал болгон 7 дахь жилдээ зохион
байгуулагдаж байгаа илтгэлийн уралдааны
нэгдүгээр шатны шалгаруулалт 5 дугаар сард
зохион байгуулагдсан бол хоёрдугаар шатны
шалгаруулалт 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Дөл
танхимд зохион байгуулагдлаа.
Эхний шатны шалгаруулалтанд СХА-2,
ҮА-1, ХА-1, ТЭЗХ-1, ТДЦ-2, ЗЦ-3, ТЦ-3, ЦЦ-1 нийт
14 илтгэлээр, 15 хүн оролцон дараах 8 илтгэл
дараагийн шатанд шалгарсан.
Хоёрдугаар шатны шалгаруулалтын
дүнг гаргахад тэргүүн байранд СХА-ны
судалгааны инженер Э.Ганбат, О.Бат-Оргил
нарын илтгэл 99 оноогоор, ЦЦ-ийн РХА-ийн
монтёр Э.Батдэмбэрэлийн илтгэл 97 оноогоор,
ЗЦ-ийн ЦФ-ийн инженер П.Баярмагнайгийн
илтгэл 95 оноогоор эхний байруудыг эзэлж
өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.
Тэмцээний
ерөнхий
шүүгчээр
Компанийн тэргүүн дэд захирал бөгөөд
ерөнхий инженер Б.Ганхуяг, шүүгчээр СХА-ны
дарга Г.Галбадрах, академич ШУТИС-ЭХС-ийн
багш С.Батмөнх, академич ШУТИС, ЭХС-ийн
багш Д.Содномдорж нар ажиллалаа.
“Компанийн ажиллагсад, ИТА нараас
бэлтгэн хэлэлцүүлсэн илтгэлүүд компанийн
найдвартай ажиллагаанд маш их ач холбогдол
өгөхүйц илтгэлүүд байлаа. Энд оролцсон
илтгэлүүдийг компанийн ТЗХ-аар хэлэлцүүлэн
ажил хэрэг болгож ажилдаа нэвтрүүлэх нь
чухал юм“ гэж ерөнхий шүүгч, компанийн
тэргүүн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер
Б.Ганхуяг тэмдэглэн хэллээ.

2020 оны 11-р сар

II шатанд шалгарсан илтгэлүүд:
○○ ЦЦ-ийн РХА монтёр Э.Батдэмбэрэлийн
“Хуурай
трансформаторын
хяналт
удирдлагын системийг автоматжуулах”;
○○ ТЦ-ийн
Баланс
доргионы
мастер
С.Пүрэвсүрэнгийн
“Турбины
урсгал
хэсгийн хаг, хусмыг цэвэрлэх арга
технологиуд”;
○○ ТЦ-ийн Халах гадаргуун засварын мастер
Б.Батболдын “Түүхий усны халаагчийн
өөрчлөлт”;
○○ ТЭЗХ-ийн
Нормчлолын
инженер
Б.Нямдолгорын
“Шугам
хоолойн
дулаалгын материалын норм болон
технологи ажиллагаа”;
○○ ҮА-ны ээлжийн инженер Х.ЧулуунЭрдэнийн “Зуухны галлагааны үед барабан,
уур халаагчуудын металлын халууныг,
зуухны галлагааны хяналтын цэг болох
ханасан уурын халууны цэгийг ашиглан
халалтын хурд хэмжих, зуухны галлагааг
оновчтой бөгөөд хялбар болгох тухай”;
○○ ТЦ-ийн халах гадаргуун засварын мастер
Б.Батчулууны “ДЦС-4” ТӨХК-д ээлтэй
ногоон байгууламж”;
○○ ЗЦ-ийн цахилгаан шүүлтүүрийн инженер
П.Баярмагнайгийн “Ууран цэвэрлэгээний
төхөөрөмж”;
○○ СХА-ны төсөл судалгааны инженер
Э.Ганбат, орчуулагч О.Бат-Оргил нарын
“Хүйтний улиралд хөргөх цамхагийн
найдвартай ажиллагааг хангах”

7-р нүүрт
ХҮНИЙ ДАРХАН ХИЛ
БОЛ ДАРХЛАА
8-р нүүрт
Сонины талаарх
санал хүсэлтээ
2125, 2602
дугаарын утас,
cxa@tpp4.mn
эсвэл Судалгаа Хөгжлийн
Албанд файлаар болон бичгээр
өгч болно.
www.tpp4.mn

Судалгаа хөгжлийн албаны Патентийн мэргэжилтэн Ч.Баясгалан

10-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 13176.983 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 341.999 мян.кВтц-аар зөрчиж
төлөвлөгөөг 12834.984 мян.кВтц-аар давуулан 104.0 %-аар биелүүллээ. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 343 МВт, дээд
ачаалал 622 МВт байлаа.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт
Үзүүлэлт

Нэгж

ЦЭХ-ний түгээлт

сая.кВтц

ДЭХ-ний түгээлт

Тухайн сарын

Төлөв

Гүйц

318.1

мян.Гкал

Зөрүү

330.9

377.9

377.9

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: ЦЭХ - 104,0%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.
Нэмэх шийдвэр

Удаа
77

мян.кВтц

13176.983

Удаа
16

мян.кВтц

Удаа

1342.796

6

341.999

ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 23.3 сая.кВтц-аар
давуулан 107.6 %-ийн биелэлттэй, оны эхнээс 64.5 сая.кВтцаар давж, 102.3 %-ийн биелэлттэй байна. Өнгөрсөн оны 10-р
сартай харьцуулбал 26.0 сая.кВтц, 8.5 %-ийн өсөлттэй байлаа
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4
5

Багануур
Бүгд

мян.тн
мян.тн
мян.тн

167.452
145.000
312.452

179.321
146.717
326.038

Зөрүү

Биелэлт

+13.586

104.3%

+11.869
+1.717

Доод
343

Диспетчерийн
төлөвлөгөөний
биелэлт

Диспетчерийн
графикийн нэмэх
зөрчил

мян.кВтц

мян.кВтц

12834.984

-

Үзүүлэлт

1тн нүүрс нунтаглахад
зарцуулах цахилгаан

1тн уур боловсруулахад
зарцуулах үлээлт соролтын
цахилгаан
1тн тэжээлийн ус шахахад
зарцуулагдах цахилгаан
Эргэлтийн усны насосд
зарцуулагдах цахилгаан

Дулаанжуулалтын насосд
зарцуулагдах цахилгаан

10-р сар

Нэгж

Төлөв
29.03

28.37

кВтц / тн.уур

4.11

4.02

8.12

7.93

%

1.19

1.16

0.60

0.59

кВтц /
тн.нүүрс

кВтц /
тн.тэж ус

кВтц /
тн.сүлж.ус

Гүйц

Уур усны алдагдал
Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн
усны зарцуулалтыг 0.7 % буюу 11.8 мян.тн конденсатаар
хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад
химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 11.9 мян.тн-оор
нэмэгдсэн байна. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 3901 тн
байлаа. Бохир конденсатыг цэвэрлэх схемийг ашиглан 9487
м3 усыг БЗК-д өгч ажилласан. Дотоод циклийн алдагдлыг
нөхөхөөр:

Нүүрсний зарцуулалт

Шивээ-Овоо

100.0%

Мазутын зарцуулалт
Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 75
тн-ыг түлж, 45 тн мазут хэмнэсэн. Зуухыг халуунаас 2 удаа
галлаж 7 тонн, хүйтнээс удаа 3 удаа галлаж 56 тн мазут
түлсэн. Зуухны тээрэм гэмтсэнээс 12 тонн мазут түлжээ.

2

ТА №2-г шинэчлэл их засвараас 10-р сарын 2-ны
1730 цагт сүлжээнд залгасан. Зуух №7-г тоосон системийн их
засвараас 10-р сарын 6-ны 725 цагт УЕШ-д залгасан.
Тайлант сард зуух -4, турбин -7 удаа зогссон.

Гүйц

622

1

Үндсэн тоноглолуудын хувьд:
○○ Зуух №4 их засварт,
○○ Турбин № 3 шинэчлэл, их засварт

Төлөв

Дээд

№

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
10-р сард горим ажиллагаанд 7 зуух, 6 турбин
оролцсон. Сарын дунджаар 5.79 зуух, 5.79 турбинтэй ажиллаж,
зуух, турбин бэлтгэлгүй байсан.

Тухайн сарын

-

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 0,26
%-аар буюу 989.791 мян.кВтц-аар хэмнэсэн.

ДЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 32.7 мян.Гкал-аар
давуулан 109.5 %-ийн биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө
13.3 мян.Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан
9.9 мян.Гкал –аар тасарч байна. Өнгөрсөн оны 10-р сартай
харьцуулбал 34.2 мян.Гкал буюу 9.9 %-ийн өсөлттэй байлаа.

Нэгж

104.0%

Жишмэл түлшний зарцуулалт
Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл
түлшийг 1.161 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд
зарцуулах жишмэл түлшийг 1.673 кг/Гкал-аар, гүйцэтгэлд
ноогдох төлөвлөлтөөс 1017 тн-оор хэмнэсэн. Бодитоор 3296
ккал/кг илчлэгтэй 2160 тонн нүүрс болно

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт

Уурхай

Ачаалал

мян.кВтц

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 695.369 мян.кВтц буюу
27.6 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан, 53.999 мян.
кВтц буюу 1.2 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдан
авч авлага, өглөгийн зөрүүгээр 26.4 сая.төгрөгний авлагатай
ажиллалаа. Эхний 10-н сарын байдлаар СПОТ арилжааны зах
зээлээс 121.4 сая.төгрөгний авлагатай байна.

/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

+12.8

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Диспетчерийн
графикийн зөрчил

Хасах шийдвэр

Биелэлт,%

107.1%
101.2%

2

○○
○○

Зууханд - 389 м3
Турбинд - 27526 м3 ус өгсөн.

Үйлдвэрлэлийн алба

10-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2020 оны 10-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 11
бүртгэгдсэнээс зуух 4 удаа, турбин 7 удаа зогссон. Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

1
2

Зуух

1

Турбин

2

1

Дүн

-

-

7

1

1

1

-

-

1

2

1

-

3

1

1

4

2
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2020 оны
10-р сар

Нийт зогсолт

2019 оны
10-р сар

2020 оны
10-р сар

2019 оны
10-р сар

Саатал, гэмтлээр

-

-

1

2020 оны
10-р сар

Бэлтгэлд

2019 оны
10-р сар

2020 оны
10-р сар

1

5

2

Захиалгаар

2019 оны
10-р сар

Зогсолтын
шалтгаан

2020 оны
10-р сар

2019 оны
10-р сар

№

Хамгаалалтаар

7

5

11

→→ Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 3 акт: ТЦ-1, ЦЦ-2 /3,634.1 мян₮/
→→ Мазут зарцуулалтын 5 акт: ДХХАЦ-2 /16,553.1 мян₮/, ЗА-1 /26,709.32 мян₮/, ЗЦ-2 /15,430.3 мян₮/
→→ Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан 3 акт: ТХН-2 /4,029.9 мян₮/, ЦЦ-1
→→ Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 11 акт: МЦ-1, ТДЦ-1, ХЦ-1, ТЦ-6, ҮА-1, ДХХАЦ-1
Нийт 22 ширхэг /66,356.72 мян₮/ акт тогтоогдсон ба 22 ширхэг актны 4 ширхэг буюу 18.2 % нь засварын чанар муугаас
шалтгаалан бичигдсэн байна.

2020 оны
10-р сар

81.6

66.3

21.9

20.0

30.9

48.6

3

ТЦ

89.7

85.2

28.8

25.9

28.3

35.2

2
4
5

ЗЦ

Хими

90.1
72.7

82.3

28.5

65.1

22.1

25.3
21.8

28.9

33.1

29.8

36.8

! !

Механик

71.3

70.4

20.5

23.5

31.9

31.0

2020 оны
10-р сар

2019 оны
10-р сар

ТДЦ

17.6

17.4

11.6

10.5

Станцын
дундаж
13.95 мг/м3

2020 оны
10-р сар

1

2019 оны
10-р сар

Цех нэгжүүд

Ажлын байрны
тоосролт (10 мг/м3)

Станцын
дундаж
14.6 мг/м3

№

2019 оны
10-р сар

Ажлын байрны чийглэг
(30-60%)

2020 оны
10-р сар

Ажлын байрны халуун
(12-30оС)

2019 оны
10-р сар

Дуу шуугиан
(85 дб)

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр

№

Хийгдсэн ажил

Гүйцэтгэл

1

Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал

100%

ТДЦ, ЗЦ, ТЦ-ийн нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.

3

Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт
хийсэн байдал

100%

ТА №3 -ын шинэчлэл, зуух №8, 4 -ийн засварын ажилд хяналт тавив.

2

№
1
1
2
3

Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал

Илэрсэн зөрчил

Гэрээт гал түймэртэй тэмцэх хэсэгт галтай
нарядыг мэдэгдээгүй. /цогшилт үүссэн/

100%

15 удаа ажлын байруудад хяналт хийсэн.

2. ХАБЭА-н зөрчлүүд

Нэгж

Тайлбар

Ээлжийн дарга М.Тайванбат, МТЗБ-ын засварын мастер С.Эрдэнэбат
нарын 9 дүгээр сарын үр дүнгийн шагналт цалинг 100% хассан.

ТЦ

3. Сургалт, зааварчилгаа

Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал

100%

Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны
сургалтын талаар

100%

Шинээр ажилд орж байгаа иргэний
сургалтын талаар

Тайлбар

77 хүнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

100%

16 ажилтан / гэрээт ажилчин 1, үндсэн ажилчин 15/
12 ажилтнаас шалгалт авч бүртгэсэн.

→→ Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу давхардсан тоогоор 504 удаа
360 нэгжийг хамруулан хийж, тосны алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, тоноглолын засварын ажилтай
холбоотой 375 зөрчлийг илрүүлэн газар дээр нь 368 зөрчлийг арилгуулан 7 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

→→ Станцын хэмжээнд давхардсан тоогоор 402 удаагийн галтай харьцах нарядаар орсон ажлын байрыг шалгаж, галын аюулгүй
байдлын зааварчилгааг 1150 хүнд өгч гүйцэтгэлд нь 365 цаг хяналт тавьж ажилласан.
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Хяналтын алба

ТООЦООЛЛЫН УХААН /COMPUTATIONAL SCIENCE/

Тооцон бодох шингэний динамик (computational
fluid dynamic) нь шингэний механик буюу гидравликийн
судалгааны шинэ хандлага бөгөөд 1972 онд П.Роачэ гэдэг
эрдэмтэн Computational Fluid dynamics гэдэг нэрийг өгсөн
ба үүнээс хойш системтэйгээр хөгжсөн. Тооцон бодох
шингэний динамик гэдэг нь тоон аргууд болон алгоритмын
тусламжтайгаар байгаль болон огторгуйд орших шингэний
хөдөлгөөн, физик хэмжигдэхүүнийг тооцон бодож
тодорхойлдог салбар шинжлэх ухаан юм.

үйл явц юм. Итераци нь хугацааны алхамт байдлаар
хийгдэнэ.
○○ Бэлтгэл болон симуляцын үе шатууд амжилттай
хийгдсэн тохиолдолд төгсгөл үйлдэмж (postprocessing) хийгдэнэ. Энэ үе шатанд загварчлалын үр дүнг
илэрхийлж харуулах үүднээс графо-дүрслэлийн хэлбэрт
оруулна.

Одоогоор
инженерийн
олон
хэрэгцээнд
тухайлбал аэродинамик, аэро-акустик, гидродинамик,
электродинамик, эрүүл мэнд, химийн үйлдвэрлэл,
термодинамик, бодисын тархалт, электрон нейтроны
шилжилт, цаг агаар, хий ба шингэний тээвэр гэх мэт олон
салбарт ашиглагдаж байна.
○○ Шингэний динамикийн онолын арга (Analytical fluid
dynamics)
○○ Шингэний динамикийн туршилтын арга (Experimental fluid dynamics)
гэж бий.

Улс орнуудын шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн
удирдлагын байгууллагууд тооцооллын төвүүдтэй байдаг.
Тооцооллын төв байгуулахад компьютерийн багц, эсвэл
супер компьютер хэрэгтэй. Мэдээж мэргэжилтэн хамгийн
чухал. Америк, Хятад, Герман, Франц, Япон, Англичуудыг
тооцооллын шинжлэх ухааныг чиглүүлэгчид гэж хэлж
болно. Японы Earth simulator гэхэд л өдөр бүр завгүйгээр
хүрээлэн буй орчны симуляци, цунами, үер, уур амьсгалын
бодит хугацааны тооцооллыг хийж байна.

Тооцоолон бодох нь компьютер хүн бүрт хүрэлцээтэй
болж хөгжсөний дараа гарч ирсэн шинэ арга бөгөөд өмнөх
хоёр аргатайгаа ижил нэрлэгдэх нь төсийн чанар юм. Энэ
бол гидравликийн орчин үеийн судалгааны арга юм.

Шингэний урсгалын олон талт байдал, урсгал буй
болох эсвэл хашигдах хүрээний хэлбэр дүрсийн ялгаатай
байдлаас хамаарч багц программууд тэр бүрчлэн тохирохгүй
тохиолдолд тооцон бодох кодыг программчлалын хэл
ашиглан үйлддэг. Багц программ болон тооцон бодох код
бүхий шингэний динамикийн тооцон бодох загварчлал нь
дараах алхамуудын дагуу гүйцэтгэгдэнэ.
○○ Бэлтгэл үе шат.
-- Бодлогын хүрээ (судлах гэж байгаа үзэгдлээ бодлого
гэж нэрлэдэг) буюу геометр дүрс тодорхойлогдсон
байх.
-- Бодлогын хүрээнд буй шингэнийг чөлөөт болон
хэлхээст аргаар тухайлах. Хэлхээсээр тухайлах буюу
хуваах нөхцөлд хэлхээс нь жигд (тэгш хэмт геометр
дүрс) ба жигд бус (жигд бус хэмжээтэй геометр дүрс)
хэлбэртэй байж болно.
-- Физикийн болон математикийн загварчлал өгөгдөх
– жишээлбэл, хөдөлгөөний тэгшитгэл + дулаан
агуулалт + цацруулалт + энерги хадгалагдах хуулиуд
-- Хязгаарын
нөхцөл
(boundary
condition)
тодорхойлогдох. Энэ нь бодлогын хүрээ буюу
шингэн хүрээлж буй гадаргатай харьцахдаа ямархуу
шинж чанарыг үзүүлэх, ямар нөхцөлд байхыг
харуулна. Хязгаарын нөхцлийг гулсах ба үл гулсах
нөхцөлтэйгээр авч үзэж болно. Хязгаарын нөхцлөөс
гадна анхны нөхцөл (англи: initial condition) бас
тодорхойлогдох ёстой.
○○ Симуляцийн үе шат. Өгөгдсөн дээрх нөхцөл шинж
чанарт харгалзан бодлогын хүрээнд физикийн болон
математикийн тэгшитгэлийг ажиллуулж шингэний
физик хэмжигдэхүүнүүдийг итерацилж тодорхойлох

Тооцооллын шинжлэх ухааны нэг чухал дэвшил нь
бодит хугацааны симуляци юм. Энэ нь бий болох процессийг
бодитоор урдьчилан загварчилж харуулах зорилготой
юм. Өөрөөр хэлбэл загвар болсон систем нь бодит нэг сек
хугацаанд болох үзэгдлийг мөн хугацаанд гүйцэтгэж гарган
харуулж чаддаг байх ёстой гэсэн үг юм. Эндээс үүдээд
тодорхой хугацаанд симуляци хийх шаардлага гарч ирнэ.
Энэ нь бодит хугацааны тооцоолол гэж өөр нэг дэвшил бий
болгож байгаа бөгөөд энэ нь цэвэр компьютерийн хүчин
чадал алгоритмын боловсрол, чадамжтай холбогдоно.
Гаргахыг зорьж буй дэвшил болгон үр ашиг, хугацаа,
санах ойн багтаамж хамгийн бага байх цензурыг тавьдаг.
Хугацаа хожих хамгийн чухал алгоримт бол аль болох
зэрэгцээ байдлаар үйлдлийг гүйцэтгэх боломж юм. Үүнийг
параллель тооцоолол гэж нэрлэнэ. Хоорондоо хамааралгүй
үйлдлүүдийг нэг цаг хугацаанд гүйцэтгэж хамааралтай
хэсгүүдийг нь цуваа байдлаар шийдэх байдлаар энэ
тооцоолол явагдана.
Эх сурвалж:
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http://hydraulicstructure.blogspot.com/
https://mn.wikipedia.org/wiki/Тооцон_бодох_шингэний_динамик

СХА-ны инженер Э.Ганбат

КОМПАНИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

2020 оны 10-р сарын 16-17-ны
өдрүүдэд Эрчим хөлбөмбөгийн талбайд
энэ оны Компанийн аварга шалгаруулах
хөлбөмбөгийн тэмцээн амжилттай болж
өндөрлөлөө. Нийт 7 цех, нэгжийн баг
оролцож хурд, хүч, авхаалж самбаа тэсвэр
тэвчээрээ сорин амжилттай өрсөлдсөнөөс Д.Ганболд
даргатай Зуухан цех, Б.Алтанхуяг даргатай Цахилгаан
цех, П.Баяр-Эрдэнэ даргатай Түлш дамжуулах цехийн
хамт олон эхний байруудыг эзэлж бусдыгаа хошуучиллаа.

Мөн 10-р сарын 23-24-ний өдрүүдэд
Эрчим спорт зааланд Компанийн аварга
шалгаруулах
Волейболын
тэмцээн
амжилттай зохион явагдаж өндөрлөлөө.
Тус тэмцээний үеэр 7 төрөлт тэмцээний
нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.
Нээлтэнд Тэргүүн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер
Б.Ганхуяг хүрэлцэн ирж тамирчидад амжилт хүссэн
бол “The Voice of Mongolia” шоуны шилдэг оролцогч
Ган-Эрдэнэ болон бүжгийн ROYAL CHANGE хамтлагууд
өөрсдийн уран бүтээлүүдээсээ толилуулсан. Тус
тэмцээнд эрэгтэй 8, эмэгтэй 8 баг өрсөлдсөнөөс эрэгтэй
багуудаас Захиргааны алба, хэлтэс, нэгжүүдийн баг,
Б.Алтанхуяг даргатай Цахилгаан цех, П.Баяр-Эрдэнэ
даргатай Түлш дамжуулах цехийн багууд эхний
байруудыг эзэллээ. Эмэгтэй багуудаас Захиргааны алба
хэлтэс, нэгжүүдийн баг, П.Баяр-Эрдэнэ даргатай Түлш
дамжуулах цех, Ц.Батмагнай даргатай Турбин цехийн
багууд медальт байруудад шалгарлаа.

Тэргүүн байр Зуухан цех

Тэргүүн байр Зуухан цехийн баг /эрэгтэй/

Дэд байр Цахилгаан цех

Гутгаар байр Түлш дамжуулах цех

Тэргүүн байр Захиргааны баг /эмэгтэй/
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КОМПАНИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН

10-р сарын 29-30-ны өдрүүдэд Эрчим спорт зааланд Компанийн аварга шалгаруулах сагсан
бөмбөгийн тэмцээн амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд эрэгтэй 12, эмэгтэй 8 багийн
150 гаруй тамирчид хурд хүч авхаалж самбаагаа дайчлан амжилттай оролцсоноос эрэгтэй багуудаас
П.Баяр-Эрдэнэ даргатай Түлш дамжуулах цех, Д.Ганболд даргатай Зуухан цех, Захиргааны алба
хэлтэс нэгжүүдийн баг медальт байруудад шалгарсан бол эмэгтэй багуудаас Захиргааны алба хэлтэс
нэгжүүдийн баг, Д.Энхбүрэн даргатай Механик цех, П.Баяр-Эрдэнэ даргатай Түлш дамжуулах
цехийн багууд алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд болцгоолоо. Мөн тус тэмцээний шилдэг тоглогчоор ТДЦ-ийн М.Хосбаяр,
МЦ-ийн З.Номин-Эрдэнэ нар шалгарч ҮЭХ-ний нэрэмжит шагналаар шагнагдлаа.

Нийгэм ахуйн хэлтэс

ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сургалтын зорилго нь “Гамшгаас хамгаалах
тухай”, “Галын аюулгүй байдлын тухай” болон бусад
хууль, дүрэм, журам, стандарт, заавруудыг хэрэгжүүлэх,
тохиолдож болзошгүй гамшиг осол, гал түймэр гарсан
үед тухайн цехийн инженер техникийн ажилчдаас
томилогдсон сайн дурын бүлгэм, Гэрээт галын хэсгийн
бие бүрэлдэхүүн, БГД-ийн ОБХ-ийн Гал түймэр унтраах,
аврах анги, Дотоодын цэргийн харуул хамгаалалтын
салбар, эдгээр байгууллагуудын хамтын харилцан
ажиллагааг дээшлүүлэхэд оршино.
“ДЦС-IV” ТӨХК-ийн Гэрээт гал түймэртэй тэмцэх
хэсгээс Турбин цехийн эргэх механизмын засварчдын
өрөөнд гал түймэр гарч, цахилгаан тасарч, утаа тархаж

аврах зам гарц утаанд боогдон, мөн 3 ажилтан барилгаас
гарч чадахгүй үлдсэн гэсэн сэдвээр хийлээ.
Тус сургалтанд Гэрээт ГТТХ-ийн 12 албан хаагч,
БГД-ийн ОБХ-ийн ГТУА 18-р ангийн 7 албан хаагч, гал
унтраах автомашин-2, ЧД-ийн ОБХ-ийн ГТУА 10-р ангийн
2 албан хаагч, автомеханик шатны автомашин-1 , Дотоод
хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн Онцгой
байдлын тэнхимийн 17 сонсогч, ДЦ-ийн 05 дугаар
ангийн харуул хамгаалалтын 4-р салбарын 10 алба хаагч,
Хяналтын албаны галын инженер, Эмнэлгийн хэсгийн
эмч, Турбин цехийн инженер,техникийн 63 ажилчид нийт
113 хүн, 3 автомашин хамруулсан гал унтраах тархалтын
сургуулийг хийж гүйцэтгэлээ.
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Гал түймэртэй тэмцэх хэсэг

МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ДООД МӨЧДИЙН ХУРААГУУР СУДАС ӨРГӨСӨХ ӨВЧИН
Хүний зүрхнээс эхлэн биеийн эд эсэд хүчилтөрөгч болон хоол
тэжээлийг тараадаг цусны судасыг тараагуур, нүүрстөрөгчийн давхар
исэл болон хог хаягдалыг солилцдог хялгасан судас, хялгасан судсаар
дамжсан цусыг зүрхрүү шахдаг цусны судасыг хураагуур судас гэж
ангилдаг.
Хураагуур судасыг дотор нь ангилахдаа арьсны доор байрлах
өнгөц хураагуур, булчингийн гүнд байрлах гүний хураагуур гэх ба
мөн энэ хоёрыг холбож байдаг судсыг дамжуулах хураагуур гэнэ.
Хүмүүсийн дунд элбэг тохиолдох “Судас бүдүүрэл” гэж
яригддаг “Хураагуур судасны үрэвсэл” нь хөхөвтөр юмуу хүрэн улаан
өнгөтэй судаснууд чийгийн улаан хорхой адил хөөн томорч хөлийн
арьсан дээр түрэн гарах судасны нэг төрлийн гаж хэлбэр юм.

Үр дүнд нь цусны урсгал эмх замбараагүй болж доод мөчний
хураагуурт, ялангуяа арьсан доорх судаснуудад цусны зонгсонгшил
үүссэнээр судасны ханын уян чанар алдагдан, өргөсөн бүдүүрч эхэлдэг.
Эрсдэлт хүчин зүйл:
1. Нас - Нас ахих тусам хураагуур судасны хавхлага буурч урагдах
магадлалтай ба эцэст нь хавхлагын үйл ажиллагааны алдагдал
үүсдэг.
2. Хүйс - Эрчүүдээс илүү эмэгтэйчүүд ихээр өвддөг. Энэ нь жирэмсэн,
сарын тэмдэгийн өмнө, цэвэршилтийн нөлөөгөөр бэлгийн
дааврын өөрчлөлтөөр эм бэлгийн эс нь хураагуур судсыг тэлдэг
байна.
3. Удамшил - Гэр бүлийн дотор хэн нэгэн өвчилсөн бол тусах
магадлал өндөртэй.
4. Таргалалт - Хэт таргалалт нь булчингийн даралтыг ихэсгэж
судасны бүдүүрэл үүсэх нь өндөр
5. Удаан хугацаагаар босоо, зогсоо нөхцөлд ажиллах

Тодорхойлолт:
Хөлийн өнгөц ба гүний хураагуур уртсан тахиралдаж
холбогч хураагуурын хавхлага эвдэрч булчингийн агшилтаар цус гүн
хураагуураас өнгөц хураагуур руу шахагдан тараагуур болон хураагуур
судасны холбоо онгойсноор хураагуурын хавхлага гажиж хураагуурын
судас зангиран бүдүүрэхийг хөлийн хураагуур судасны бүдүүрэл гэнэ.

Үе шат:
○○ Ээнэгшлийн үе - өвчний эхэн үед хөл амархан ядрах, цуцах, хааяа
шөнөдөө булчин татах
○○ Ээнэгшил алдах үе – цусны эргэлтийн өөрчлөлт орж судас
өргөсөж шилбэ тавхайгаар хавагнах, загатнах, халуу оргих
○○ Хүндрэлийн үе – дээрх өөрчлөлтүүдээс гадна тэжээлийн
дутагдалд орж шархлана. Улмаар судас бөглөрч байнгын хаван
үүснэ.
Зовиур:
○○ Хөл, шилбээр халуу оргих, чинэрэх
○○ Оройдоо илүүтэй хавагнаж өглөөдөө буурна
○○ Амархан ядарч удаан зогсох боломжгүй болох
○○ Шагай шилбэний доод хэсгээр арьсны өнгө хүрэнтэж нөсөөжих,
шархлах

Харахад доод мөчдийн өнгөц хураагуур судас тодорч бүдүүрэн
хөхөрч харагдана, аль нэг мөч хавдаж болно, судас хагарч хөхөрсөн
өөрчлөлтийг илрүүлэх. Тухайн өргөссөн судсыг тэмтэрч үзэн халуун,
чинэрсэн, хатуурсан, хавагнасан өөрчлөлтийг илрүүлэх.

Оношлогоо:
Доплер хэт авиан оношлогоо: Энэ шинжилгээгээр доод
мөчдийн хураагуур судасны урсгалын хэлбэр /фаз/, хавхлагын
дутагдал, коммуникант венийн үйл ажиллагаа алдагдсан, эсэхийг
шалгана.

Дуплекс хэт авиан оношлогоо: Варикозын оношлогоонд өргөн
хэрэглэдэг бөгөөд инвазив бус, найдвартай аюулгүй шинжилгээний
арга. Энэ шинжилгээгээр судасны бөглөрөл, цусны урсгал, ойр орчмын
эд эрхтэнг харж болно.
Ялган оношлогоо:
○○ Төрөлхийн судасны өргөсөл
○○ Төрөлттэй холбоотой судас өргөсөл

Шалтгаан:
Хураагуур судасны өргөсөлт өвчний үед янз бүрийн эрхтэний
хураагуур судас гэмтдэгээс хөлийн хураагуур судасны өргөсөлт
хамгийн их тохиолддог.
Хураагуур судасны хавхлагийн хэвийн ажиллагаа алдагдах
нь энэ өвчний шалтгаан юм. Хөлийн хураагуурын цус доороос дээшээ
газрын таталцлын хүчний эсрэг урсдаг.
Ингэхдээ хэд хэдэн механизмыг ашигладаг. Үүнд: тараагуур
судас судасны цусны шахалт, хөлийн булчингийн агшилт, цусыг
буцаж урсахаас сэргийлж байдаг судасны хавхлага. Хавхлагууд нь
өөрийн үүргээ гүйцэтгэж чадахаа болих нь цусны хэвийн урсгалыг
алдагдуулдаг бөгөөд хураагуур судсанд хэт ачаалал үүсгэдэг үндсэн
шалтгаан нь болдог.

Эмчилгээ:
○○ Эмийн эмчилгээ
○○ Эмийн эмчилгээнээс гадна хөлийг өндөрлөж байрлуулах, судасны
оймс өмсүүлэх, удаан явж зогсохгүй байх, давс хязгаарлах, биеийн
жин хэвийн хэмжээнд байлгах.
○○ Судас хатаах эмчилгээ
○○ Мэс засал эмчилгээ
Урьдчилан сэргийлэлт:
○○ Ажлын дундуур 5-10 минут түр завсарлаж хөл амраах, иллэг хийж
цусан хангамжийг сайжруулах, дасгал хийх
○○ Зогсоо ажиллахаас аль болох зайлсхийж ажилдаа өндөр сандал
тавьж суух
○○ Эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгааллын дэглэм сахиж ажиллах
○○ Дасгал хөдөлгөөн хийх
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ХҮНИЙ ДАРХАН ХИЛ БОЛ ДАРХЛАА
Өвлийн улиралд хүний биеийн дархлаа суларч вирус, нянгийн
халдвараар үүсэх томуу болон томуу төст өвчлөл нэмэгддэг. Иймд та
бид дархлаагаа сайжруулах дэмжих шим тэжээлээр баялаг аминдэмлэг
хоол хүнс хэрэглэх шаардлагатай.
Аливаа өвчнийг эдгээхээс урьдчилан сэргийлэх нь илүү
хялбар, санхүүгийн хувьд ч хэмнэлттэй юм. Хэрэв таны эргэн тойрон
дахь хүмүүс ханиад тусаад байвал, эсвэл та ханиад хүрэх гээд байна
уу? Тэгвэл хамгийн түрүүнд та идэж хэрэглэх хоол ундааны зүйлсдээ
анхаарах нь зүйтэй.
Дархлаа дэмжигч хүнсний бүтээгдэхүүн
○○ Жимсгэнэ: Импортын жимс, жимсгэнэтэй харьцуулахад манай
оронд ургадаг жимсгэнүүд сахар багатай, антиоксидант буюу
дархлаа сайжруулах биологийн идэвхит бодисуудаар нэн баялаг
байдаг. Чацаргана, аньс, нэрс жимсгэнэ нь өвлийн улиралд
дархлаагаа дэмжих төгс бүтээгдэхүүнд тооцогддог.
○○ Цагаан гаа: Үрэвсэл намдаах үйлчилгээтэйгээс гадна хоол
боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжих, ханиад томууны вирусыг
хөөх, бие махбодийн цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлдэг тул та өдөр
тутмынхаа хоол хүнсэнд тогтмол хэрэглэхийг зөвлөж байна.
○○ Аарц: Махнаас илүү уураг агуулдаг хүнсний бүтээгдэхүүн бөгөөд
түүн дотороо үл орлогдох аминхүчлээр нэн баялаг тул нянгаас
хамгаалах, цус төлжүүлэх, биеийн эсэргүүцэл сайжруулж дулаан
нэмэгдүүлэх, яс сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх ач тустай.
Найрлагандаа С, А, В1, В2, Е, РР аминдэм, Са, Р зэрэг эрдэс бодисоор
нэн баялаг тул цусны даралт ихсэх, зүрх судасны өвтэй хүмүүс,
жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд болон бага насны хүүхдүүд түлхүү
хэрэглэхийг зөвлөж байна.
○○ Тод ногоон өнгийн навчит ногоонууд: Эдгээр ногоонууд нь

Улаанбаатар хот
БГД, 20-р хороо
Эрчим хүчний гудамж

нимбэгнээс илүү С аминдэм агуулж байдаг тул дархлаа дэмжих
элдэв нян вирустэй тэмцэх үйлчилгээтэй бөгөөд В4 аминдэм
буюу холин ихээр агуулж байдаг. Холин нь хүний эд эсийн нөхөн
төлжилтийг сайжруулахаас гадна дархлааны системийг дэмжих
чухал үүрэгтэй.
○○ Ногоон цай: Ногоон цайг тогтмол хэрэглэснээр хорт хавдараас
урьдчилан сэргийлэхээс гадна дархлаагаа дэмжих, илүүдэл
жингээ багасгах ач холбогдолтой. Найрлагандаа олон төрлийн
аминдэм, эрдэс бодис агуулахаас гадна аргаагч бодис агуулдаг. Энэ
нь бие махбодийн цэвэрлэгээний үүрэг гүйцэтгэж нян бактерийг
эсэргүүцэх үйлчилгээтэй.
○○ Алимны цуу: Хүний биеийн pH буюу орчны түвшинг зохицуулах
үйлчилгээтэй бөгөөд олон төрлийн зууш, салатанд хутгаж
хэрэглэхэд тохиромжтой хүнсний бүтээгдэхүүн юм. Биемахбодийн
pH-н түвшин буурах тусам хүний энерги эрч хүч буурч улмаар
элдэв халдварт өвчинд өртөмтгий болдог.
○○ Дасгал хөдөлгөөн: Хүний биемахбодийг сулруулдаг гол хүчин
зүйл бол стресс ядаргаа байдаг. Та өдөр тутмынхаа амьдралд
дасгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшсэнээр цусны эргэлт болон
бодисын солилцооны идэвхи нэмэгдүүлж улмаар стресс, цус
багадалт болон илүүдэл жингээс урьдчилан сэргийлэх, дархлаагаа
дэмжиж эрч хүчийг авах бүрэн боломжтой.
Хүйтэн сэрүүний улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор
Эрчим зоог цайны газар нь аминдэм, эрдэс бодисоор баялаг олон
төрлийн зууш салат, халуун хоол ундаагаар үйлчилж байна. Та бүхэн
дархлаагаа дэмжиж, ханиад томуунаас урьдчилэн сэргийлэн, эрүүл
мэндээ дэмжихийн тулд эдгээр хүнсний бүтээгдэхүүнийг тогтмол
хэрэглэхийг зөвлөж байна.
Эрчим зоог цайны газар
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