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Турбоагрегат №1,2,3,4-ийн хүчин чадал 
нэмэгдүүлэх төслийн шинэчлэлийг амжилттай 
хэрэгжүүлэн станцын суурилагдсан хүчин 
чадлыг 89 МВт-аар нэмэгдүүлэхэд хамт олноо 
удирдан зохион байгуулж, өөрийн мэргэжил, 
ур чадвар, уйгагүй хөдөлмөр, оюуны чадавхиа 
дайчлан, хэрэглэгчдийг цахилгаан дулааны 
эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах 
үйлсэд бодитой хувь нэмэр оруулсан тул 
Тэргүүн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер 
Б.Ганхуяг, Төслийн дэд зохицуулач Л.Баасан 
нарыг МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 
Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавъяаны 
улаан тугийн одон”-оор, Турбин цехийн дарга 
Ц.Батмагнайг “Алтангадас одон”-оор тус тус 
шагнасан байна.

Мөн хамт олноо ажил үйлсээрээ манлайлан 
олон жил идэвхи зүтгэлтэй ажилласан  
Нийгэм ахуйн хэлтсийн Байгууллагын гоо 
зүй, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Оюунбилэг, ДХХА-цехийн Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлын инженер Д.Баярмаа нарыг 
“Алтангадас одон”-оор Захиргаа хүний 
нөөцийн албаны хүний нөөцийн менежер 
Ю.Энхээ, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг 
хариуцсан мэргэжилтэн Л.Очгэрэл нарыг МУ-
ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Төрийн дээд 
шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар, тус 
тус шагнаж урамшууллаа.
Дээрх шагнагдсан ажилтнууддаа  цаашдын 
ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье!

Захиргаа хүний нөөцийн алба   



02-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 9936,725 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж,  676,163 мян.кВтц-аар зөрчиж, 
төлөвлөгөөг 9,3 сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 455МВт, дээд ачаалал 725МВт байлаа.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 343.7 353.0 +9.3 102.7%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 472.8 472.8  - 100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,7%,  ДЭХ - 100,0% биеллээ.

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр Хасах шийдвэр Диспетчерийн 
графикийн зөрчил Ачаалал Диспетчерийн төлөвлөгөөний 

биелэлт
Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Дээд Доод мян.кВтц

67 9936.725 17 1010.214 3 676.163 725 455 9260.562

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 251,397 мян.кВтц буюу 
35,5 сая.төгрөгийн цахилгаан эрчим хүч худалдаж,  79,242 
мян.кВтц буюу  2,0 сая.төгрөгийн ЦЭХ худалдан авч, авлага 
өглөгийн зөрүүгээр 33,5 сая.төгрөгийн  ашигтай ажиллалаа. 
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар 35,9 сая.төгрөгийн 
авлагатай.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  

 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс 
45,9 сая.кВтц-аар давуулан 115,0 %-н биелэлттэй, оны эхнээс  
79,9  сая.кВтц-аар давж,  111,4% -ийн биелэлттэй байна. ЦЭХ 
-ний түгээлтийг өнгөрсөн оны 2-р сартай харьцуулбал 38,2 
сая.кВтц,  12,1 %-н өсөлттэй байлаа. 2020 оны эхний 2 сарын 
дүнгээс 75,1сая.кВтц буюу 10,8% өсөлттэй байна.

 Дулааны эрчим хүчний түгээлт 22,8 мян.Гкал-аар 
буурч 95,4 %-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 3,2 мян.
Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан 16,4 мян.
Гкал –аар тасарч байна. ДЭХ-ний түгээлтийг өнгөрсөн оны 
2-р сартай харьцуулбал  6,3 мян.Гкал буюу 1,3%-н бууралттай 
байлаа.  2020 оны 2-р сар 29 хоногтой энэ оныхоос нэг өдрийн 
түгээлтээр илүү байсан. 

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа

  Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. Сарын 
дунджаар 7,35 зуух,  6,65 турбинтэй ажиллаж  зуух,  турбин 
бэлтгэлгүй байлаа. Энэ сард 7 зуух 6 турбины горимоор 
ажиллах төлөвлөгөөтэй байсан ч хэрэглээний өсөлттэй 
холбоотой ДҮТ-ийн шаардлагын дагуу 11/II хүртэл 8 зуух, 7 
турбинтэй, 11/II-19/II хооронд 7 зуух, 7 турбинтэй, 19/II-оос 
турбин №4-ийн гэмтэл устгахаар зогсоож 7 зуух, 6 турбинтэй 
ажилласан.
Тайлант хугацаанд зуух 5 удаа , турбин 5 удаа зогссон.

Нүүрсний зарцуулалт 

/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 180.0 190.294 +10.294 105.7%

Шивээ-Овоо мян.тн 165.000 162.042 -2.958 98.2%

Бүгд мян.тн 356.439 360.093 +3.654 101.0%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 69 

тн-г түлж , 31 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа. 

Тайлант хугацаанд 3 удаагийн хүйтэн галлагаанд 53 тонн, 2 
удаагийн халуун галлагаанд 16 тонн мазут зарцуулсан.  

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг - 0.751 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд 
зарцуулах жишмэл түлшийг - 0.099кг/Гкал-аар хэмнэж 
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 312  тн жишмэл түлш буюу 
657  тонн бодит түлш /илчлэг 3322 ккал/кг/ хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт

 ЭХЗХ -оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,79%-иар буюу  3,1 сая.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 

Нэгж бүтээгдэхүүнд оногдох ЦЭХ-ийг гүйцэтгэлд ноогдох 
төлөвлөгөө, өнгөрсөн оны мөн үеийн  гүйцэтгэлтэй тус, тус 
харьцуулбал:

№ Үзүүлэлт Нэгж
02-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 30.28 28.35

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.45 4.16

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.29 7.76

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 0.99 0.92

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.66 0.61

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 0,32%-иар буюу 5,9 мян.тн-оор  хэмнэсэн. 
Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  4070 тн байлаа. Өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны 
зарцуулалт  6,7 мян.тонн-оор өссөн.

Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Турбинд - 47310 м3  ус өгсөн.
БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт - 13939 м3 
байлаа.

2



! !
Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% Цехүүдийн 12 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 8 удаа ажлын байруудад хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 100% ТА №3 -ын шинэчлэл, явуулах; зуух №7 -ийн гэмтэл устгах ажилд 

хяналт тавив.
2. ХАБЭА-н зөрчлүүд

№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны группгүй 
ажилтан наряд олгосон. ТДЦ, ЗЦ

2 дугаар сарын 19-ний өдөр ТДЦ-ийн наряд №70, ЗЦ-ийн наряд №453 
сонголтоор хяналт хийхэд цахилгааны группгүй ажилтан наряд 
олгосон байсан.

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

4. БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР 

• ЭХЯ -наас ирсэн мэдээлэл даалгаврын дагуу “Ослын мэдээлэл даалгавар” болон хийх ажлын төлөвлөгөөг  боловсруулж 
гаргасан.
• Жинхлэх болон зэрэг ахих 5 ажилтнаас ХАБ-ын мэдлэгийн шалгалт авсан.
• “Best shoes” ХХК-нд ажлын гуталтай холбоотой албан бичиг явуулсан.
• Гагнуурчид болон засварчдын ХАБ-ын сургалтыг цахимаар явуулж эхэлсэн.
• Эрүүл ахуйчийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулж батлуулсан.
• MNS ISO 45001:2018 хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн анхны хурлыг цахимаар хийсэн.
• ААД, ТАД-ийн өөрчлөлтөнд оруулах саналыг “Эрчим хүчний хүрээлэн” -д илгээсэн.
• Аюулыг мэдээлэх хуудасны цахим бүртгэлийг сайжруулах талаар СХА-нд бичгээр хандсан.
• 2-р сард байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан аваари, осол, гал эсэргүүцэх дасгалд хянагчаар орсон.

02-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны 2-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 10 
бүртгэгдсэнээс зуух 5 удаа, турбин 5 удаа зогссон. 

Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух 3 1 - - 1 1 1 3 5 5
2 Турбин - 4 2 - - 1 1 - 3 5

Дүн 3 5 2 - 1 2 2 3 8 10

Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
- Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ТЦ-1, БМА-1 
- Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-2 /47,693.7 мян₮/, ЦЦ-1 /7,418.5 мян₮/
- Тоноглолын аваарийн зогсолтын судалсан акт: ТХН /”УТЗ” ХК/-1 /3,010.9 мян₮/, ЦЦ-1
- Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах акт: ТЦ-2

Нийт 9 ширхэг /58,123.1 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 84.4 71.0 16.5 19.8 30.9 28.4 17.6 17.7
2 ЗЦ 90.3 82.3 21.6 23.5 28.2 25.6 12.1 10.4
3 ТЦ 89.9 84.5 25.7 24.8 29.6 22.8
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м34 Хими 72.9 68.5 19.9 21.8 30.5 25.0

5 Механик 72.3 68.3 15.8 21.0 32.8 24.0

Хяналтын алба3

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ



“ДЦС-4” ТӨХК-ийн ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН 2020
“Тэргүүн байрын” шагналт

“ХҮЙТНИЙ УЛИРАЛД ХӨРГӨХ ЦАМХГИЙН НАЙДВАРТАЙ 
АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ”

Хураангуй: Хөргөх цамхаг нь дулааны цахилгаан станцын 
ажиллагаанд чухал үүрэгтэй тоноглол бөгөөд эрс тэс уур амьсгалтай 
газар ашиглаж байгаа хөргөх цамхагт хүйтний улиралд мөстөлт 
үүссэнээс ажиллагаанд хүндрэл учруулдаг. Мөстсөнөөс хөргөх 
цамхгийн дулааны ачаалал буурах, түүнийг унагах ажлыг гараар 
гүйцэтгэхэд ажилчдад эрсдэлтэй нөхцөл үүсдэг. Иймд хөргөх 
цамхгийн найдвартай ажиллагааг хүйтний улиралд ханган ажиллах 
нь чухал юм.
Оршил:  Дулааны цахилгаан станцын үндсэн циклийн хувьд эргэлтийн 
усыг хөргөх агаар/усны дулаан солилцуур болох хөргөх цамхагийг 
өвлийн улиралд ажиллуулахад гадна агаарын температураас 
шалтгаалсан хүндрэл учирдаг. Гэхдээ хүйтний улиралд хөргөх 
цамхгийг найдвартай ажиллуулах олон янзын арга байдаг. Эдгээр нь 
тухайн тоноглолын байршил, ашиглалт, бусад онцлогоос хамаарч өөр 
өөр байж болно. Гэхдээ өвлийн улиралд хөргөх цамхгийн ажиллагааг 
хэвийн байлгахад шаардлагатай нийтлэг зүйлс бий.
Хүйтний улиралд өргөх цамхаг төслийн хэмжээнээс бага температурт 
ажилладаг нь тэдгээрийн найдвартай ажиллагааг хангахад байнга 
тулгардаг асуудал юм. Хүйтэн агаар нь их биеийн үндсэн бүтэц, агаар 
орох цонх, эргэлтийн усны цацагч хошууг хөлдөөх бөгөөд хөргөх 
цамхгийн элементүүдийг нурахад болзошгүй байдалд хүргэдэг. 
Хөргөх цамхгийн үндсэн хийцэд хөлдөлт үүсгэхгүй ажиллахад дараах 
зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.

-	 Тогтмол	 хяналт	 шалгалт	 хийх	 -	 Их	 хэмжээний	 асуудал	
тулгарахаас	 өмнө	 мөс	 үүсэж	 байгаа	 эсэхийг	 тодорхойлохын	
тулд	шалгалтын	давтамжийг	нэмэгдүүлнэ.
-	 Дулаан	 ачааллыг	 хадгалах	 –	 Мөсөн	 тогтоц	 үүсэхээс	
урьдчилан	сэргийлэхийн	тулд	хүйтэн	цаг	агаартай	үед	хөргөх	
цамхгийг	дулааны	тогтмол	ачаалалд	ажиллуулах	хэрэгтэй
-	 Тогтвортой	урсгал	-	Урсгал	бага	байх	нь	хөлдөх	магадлалыг	
нэмэгдүүлдэг.	Хөргөх	цамхаг	хөлдөхөөс	урьдчилан	сэргийлэхийн	
тулд	 усны	 урсгалын	 хурдыг	 төслийн	 доод	 хэмжээнээс	 өндөр	
байлгана.
-	 Агаарын	 урсгалыг	 удирдах	 -	 Хөргөх	 цамхгийн	 орох	
агаарын	урсгалыг	агаарын	хэм,	салхины	урсгалаас	хамааруулан	
тохируулах	зэрэг	болно.

Эдгээрээс гадна нэгэнт үүссэн мөсийг гараар унагаж зайлуулахыг 
хориглоно. Мөс унаж тоног төхөөрөмж гэмтэхээс урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд хөргөх цамхгийн үндсэн хийц дээрх мөсийг 
хайлуулахыг зөвшөөрнө. Үйлдвэрлэгчээс зөвлөгөө авч хөргөх 
цамхгийн үйл ажиллагаанд тохирох шийдлийг сонгож болно. 
Хүйтэн агаараас шалтгаалан хөргөх цамхгийн ажиллагаанд хүндрэл 
учруулж байгаа боловч хүйтний цаг агаарын үед тохирох технологи 
аргачлалыг сонгон ашиглавал дээрх эрсдэлийг бууруулж болно. 
Эргэлтийн ус ба агаарын урсгал огтлолцох хэсгийн температурын 
градиент ба мөстөлтийг  /Зураг 1-д / үзүүлэв. 

Дээрх байдлаас шалтгаалан эргэлтийн усны шугамын захын хүрээний 
соплогоор хаягдах усны зарцуулалт багасахад хөлдөлт үүсэх нөхцөл 
бүрдэнэ. Мөстөж хөлдөхдөө хөргөх цамхгийн тулгуур болон үндсэн 
хийцийг дагаж, барьцалдан үүсдэг тул хөргөх цамхгийн эд ангийг 
гэмтээх аюултай.
  
  
  
  
  
  

Зураг	2.	Хөргөх	цамхагт	мөстөлт	үүссэн	байдал	

Үүнээс сэргийлэхийн тулд эргэлтийн усны тодорхой хэсгийг хөргөх 
цамхгийн суурийн тойргийн дагуу кольцо үүсгэсэн хоолойгоор 
дотогш чиглэлд эвольвент соплогоор тасралтгүй урсгалаар цацаж 
өгөх замаар хөлдөлтөөс сэргийлэх аргыг ОХУ-д хэрэглэдэг. Үүний 
үр дүнд температур хамгийн их буурдаг, хөлдөлт үүсдэг цэгүүдэд 
байнгын урсгалтай байх нөхцөлийг хангаж өгч үндсэн хийц болон 
тоноглолд хөлдөлт үүсгэхгүй найдвартай ажиллах нөхцөл бүрддэг.

ОХУ-д мөрдөж буй “ХӨРГӨХ ЦАМХГИЙН АШИГЛАЛТ, ХҮЛЭЭЖ АВАХ 
ЗААВАР РД_34_22_402_94” СТАНДАРТЫН ЗААЛТУУДЫГ ҮЗВЭЛ:
9.3	 Хөргөх	 цамхгийг	 хөлдөлтөөс	 хамгаалахын	 тулд	 хөлдөлтийн	
эсрэг	төхөөрөмж	хэрэглэнэ	(зураг	№3).	Энэ	нь	ус	цацах	эвольвент	
соплогоор	тоноглогдсон	(гарах	хоолойн	диаметр	25	мм)	цагариган	
хоолой	 байна.	 Цагариган	 хоолойгоор	 явах	 усны	 зарцуулалт	
хөргөлтийн	 усны	 зарцуулалтын	 20%-аас	 хэтрэхгүй	 байна,	 эсрэг	
тохиолдолд	бороожуулах	нягт	хэт	буурдаг.
9.4	Хөлдөлтөөс	хамгаалах	төхөөрөмжийг	хийхдээ	бороожуулагчийн	
обшивка-г	 обшивка-наас	 урсаж	 байгаа	 ус	 нь	 цагариган	 халаах	
хоолой	руу	шууд	урсаж	байхаар	хийнэ.
9.6	 Хөлдөлтийн	 эсрэг	төхөөрөмж	 хийхээс	 гадна	 хөргөх	 цамхгийн	
бороожуулагчийн	хэсгээр	гидравлик	ачаалалд	зохицуулалт	хийнэ:	
бороожуулагчийн	 төв	 хэсгээр	 усны	 зарцуулалтыг	 бууруулж	
хөвөө	хэсгээр	их	байхаар	зохицуулна.	Бороожуулан	нягтыг	хөргөх	
цамхгийн	 хөвөө	 хэсгээр	 6	 м3/м2*ц-аас	 багагүй	 байхаар,	 төв	
хэсэгт	 4,0-4,5	 м3/м2*ц	 –аас	 багагүй	 байхаар	 зохицуулна.	 Хэрвээ	
хөргөх	 цамхгийн	 ус	 хуваарилах	 схем	 нь	 бороожуулагчийн	 бүх	
гадаргуугаар	 6	 м/м2*ц	 бороожуулах	 нягтыг	 хангаж	 чадахгүй	
байвал	бороожуулагч	 хөлдөхөөс	 хамгаалан	хөргөх	цамхгаас	 гарах	
усны	температур	10°С-ээс	их	байхаар	барина.	
Хөргөх	цамхгийн	хамгийн	оновчтой	бороожуулах	нягт,	хөргөлтийн	
усны	хамгийн	бага	боломжит	температурыг	туршилтын	аргаар	
хөргөх	 цамхаг	 байрласан	 газрын	 цаг	 уурын	 онцлогт	 тааруулан	
сонгоно.
9.7	Шаардлагатай	тохиолдолд	хөргөх	цамхгийн	хөргөлтөд	тусгай	
шийдлүүд	 ашиглаж	 болно,	 жишээ	 нь	 секцион	 бороожуулагч,	
хөргөх	 цамхгийн	 агаарын	 хаалтын	 нягт	 хаан	 бороожуулагчаар	
дамжихгүйгээр	усыг	цамхгийн	аяга	руу	хийх	зэрэг.
9.8	 Эргэлтийн	 усны	 хөргөлтөд	 хэд	 хэдэн	 параллель	 хөргөх	
цамхаг	 ажиллаж	байгаа,	 бөгөөд	 өвлийн	 улиралд	 эргэлтийн	 усны	
зарцуулалт	 буурсан	 тохиолдолд	 хөргөх	 цамхгийн	 бороожуулах	
нягт	 6	 м3/м2*ц	 –с	 доошгүй	 байхаар	 зарим	 хөргөх	 цамхгийг	
хадгална.
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Зураг	1.	Хөргөх	цамхагт	агаар	орох	хэсэг	ба	тус	хэсгийн	
температурын	градиент



 
 

Зураг	4.	Хөргөх	цамхгийн	ус	цуглуулах	бассейн	халаах	схем:	1-хөргөлтийн	
усны	 ус	 шахах	 шугам	 хоолой,	 2-хөргөлтийн	 ус	 бассейнд	 хаях	 шугам,	
3-бассейны	 тусгаарлах	 хашлага,	 4-хөргөх	 цамхгийн	 хөргөлтийн	 усны	
хашлага,	5-хөргөх	цамхагт	хөргөлтийн	ус	өгөх	шугам

 Энэхүү схемийг ОХУ-ын Камчаткад Мутновская ГеоЭС-ын 
хөргөх цамхагт суурилуулан өвлийн улиралд тоноглолын найдвартай 
ажиллагааг ханган эрсдэлгүй ажиллаж байна. Манай улсын хувьд 
энэ төрлийн технологийн ашиглан хүйтний улиралд тулгардаг хөргөх 
цамхаг мөстдөг асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой.
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Зураг	 3.	 Хөргөх	 цамхгийн	 хөлдөлтийн	 эсрэг	 төхөөрөмж:	
а-бороожуулагчийн	дагуу	огтлол,	б-хөргөх	цамхагт	ус	шахах	талаас	
харагдах	 байдал.	 1-тамбур,	 2-хаалт,	 3-халаах	 цагариган	 хоолой,	
4-эвольвент	 цацруулах	 сопло,	 5-хаалтын	 тэнхлэг,	 6-ус	 цацах	
соплоны	 байрлах	 тэнхлэг,	 7-бороожуулагчийн	 обшивка,	 8-хөргөх	
цамхгийн	 ус	 хуваарилах	 систем,	 9-хөргөх	 цамхгийн	 бороожуулагч,	
10-бороожуулагчийн	 хүрээнд	 градирны	 периметрээр	 байрлах	 1	 мм	
зузаантай	 цахиуржуулсан	 төмөр,	 11-ус	 шахах	 хоолой,	 12-цагариган	
хоолойг	таслах	хаалт,	13-босоо	тавиураас	ус	зайлуулах	вентиль

Судалгаа хөгжлийн алба Э.Ганбат, Турбин цех О.Бат-ОргилЗураг	5.	Хөргөх	цамхагт	суурилуулсан	хөлдөлтийн	эсрэг	төхөөрөмж

ДҮГНЭЛТ
Хөргөх цамхгийг хүйтний улиралд мөстөхөөс сэргийлэх энэ схемийг 
суурилуулан ашигласнаар:

- Мөс унагах шаардлагагүй болсноор хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал сайжирна.
- Мөс унаж хөргөх цамхгийн эд ангиудыг гэмтээх эрсдэл үгүй 
болно.
- Вакум барилт сайжирч, тоноглолын найдвартай ажиллагаа 
дээшилнэ.

Хүйтний улиралд хөргөх цамхгийн мөс цохих ажилд ашиглалтын 2 
ажилтан ажиллах шаардлагатай болдог ба гүйцэтгэх ажлын онцлогоос 
шалтгаалан болзошгүй эрсдэл ихтэй ажил юм. Энэ ажлыг гүйцэтгэхгүй 
болсноор тухайн ажилчид станцын тоноглолын ажиллагаанд 
тавих хяналт сулрахгүй, найдвартай ажиллагааг тасралтгүй ханган 
ажиллана.

Үндсэн тоноглолын найдвартай ажиллагаа болон ажилчдын 
аюулгүй байдлыг хангасан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах 
нь эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн хувьд чухал зорилт бөгөөд хөргөх 
цамхагийг хүйтний улиралд мөстөлт үүсгэлгүй ажиллуулснаар 
дээрх зорилтыг хангахад тодорхой үр дүнг үзүүлнэ.

Ашигласан хэвлэл:
1.	 Хөргөх	 цамхгийн	 ашиглалт,	 хүлээж	 авах	 заавар	
РД_34_22_402_94
2.	 Турбин	цехийн	ашиглалтын	заавар

Э.Ганбат
2007 онд ШУТИС-ЭХИС-ийг Дулааны цахилгаан станцын ашиглалт 
мэргэжлээр төгссөн. 2008 оноос ‘‘ДЦС-4’’ ТӨХК-ийн Зуухан цехэд, 
2013 оноос тус станцын Судалгаа хөгжлийн албанд ажиллаж байна.

О.Бат-Оргил
2018 онд ОХУ-н МИФИ-г Цөмийн станцын ашиглалт мэргэжлээр 
төгссөн. 2019-2021 онд ДЦС-4 ТӨХК-ийн Судалгаа хөгжлийн албанд, 
2021 оноос тус станцын Турбин цехэд ажиллаж байна.

Халуун ус

агаар гаралт

ус түгээх хошуу

чийг баригч

бороожуулагч
агаар орох

хүйтэн ус

агаар орох
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ЯАГААД ХҮЧИРХЭГ НУУЦ ҮГ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?ЯАГААД ХҮЧИРХЭГ НУУЦ ҮГ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Тусгай программын тусламжтайгаар 
түгээмэл нууц үгийг хэдхэн секундын 
дотор “тааж” чадна, үүний тулд хэдхэн 
тэмдгийг л сонгох хэрэгтэй. Мөн таныг 
таван хуруу шигээ сайн мэдэх хүмүүс таны 
мэдээллээ хадгалж байгаа нууц үгийг 
амархан олж мэднэ дээ. Virginia Tech их 
сургуулийн судлаачид 6 сая гаруй нууц 
үгэнд судалгаа хийж ийм дүгнэлтэд хүрсэн 
байна: хэрэглэгчид нэг л алдаа гаргадаг.
Түгээмэл бөгөөд тогтмол  гаргадаг  
алдаануудаас дурдвал: 
Бүх сайтуудад нэг л нууц үг ашиглах.   
Хакерийн программ нууц   үгийг тааж 
чадсан бол бусад хуудас, сайтад мөн 
ашиглах боломжтой болно. 2012 оны 
судалгаанаас харахад хүмүүсийн 60% нь нэг 
л нууц үгээ ашигладаг болохыг тогтоожээ. 
Товчлуурын товчийг дараалан дарах. 

Ингэж сонгосон нууц үг “12345” эсвэл “qw-
erty” гэж харагдана. Арай хүндрүүлсэн бас 
нэг хувилбар ч байна, жишээ нь, “po09iu87”, 
гэхдээ хүндрүүлсэн гэж бодож байгаа энэ 
төрлийн нууц үгийг эвдэхэд маш амархан. 
Хайр эсвэл үзэн ядалтыг илэрхийлсэн 
үг. Хэрэглэгчид олон төрлийн тэмдэгт 
ашигласан гэж боддог, тэгсэн хэдий ч 
мэдээллээ хадгалж чаддаггүй. Жишээ нь: 
ilovemymother эсвэл bimuuranddurtai 
Алдартай брэндүүдийн нэр. Тогтооход 
амархан бас бичихэд ч хялбар.

Гэхдээ ийм нууц үгийг хэдэн зуун мянган хүн 
ашигладаг гэдгийг мартаж болохгүй. Илүү 
түгээмэл нууц үгүүдээс дурдвал: mercedes, 
cocacola, snickers. Поп урлаг болон спорттой 
холбоотой тэмдэгтүүд. Жүжигчний эсвэл 
дүрийн нэр, мөн дуу, ном, хамтлаг, спортын 
баг, тоглогчийн нэрс: metallica, nirvana, chel-
sea. Нэр, овог бас тоо. Жишээ нь: altaa1993 
эсвэл tsengel111 Таны хувийн мэдээллийг 
амархан олж мэдэж болно.
Найдвартай нууц үг аль болох олон 
тэмдэгтээс бүрдэх ёстой. Нууц үгэндээ 
өөрийн болон хэн нэгний нэр, алдартай үгс, 
ишлэл хэрэглэхээс зайлсхийнэ. 

Нууц үгийн найдвартай байдлыг 
OnlineDomainTools-ээр шалгах боломжтой. 
Хэрвээ та хүнд хэцүү нууц үг сонгох гэж 
байгаа бол мөр эсвэл гарчгийн эхний 
тэмдэгт, тоог сонгож болно. Хэрвээ өөрөө 
ямар нэгэн нууц үг ийм аргаар зохиох гэж 
байгаа бол дараах “тэнэг алдаа” гаргахаас 
зайлсхийгээрэй: “о” үсгийг “0”-ээр орлуулах 
эсвэл “а” үсгийг “@”-аар орлуулж бичих огт 
хэрэггүй, мөн дараалсан товчлууруудыг бүү 
ашигла. жишээ нь: 123 эсвэл !@#
Хүний тархи замбараагүй нууц үгийг 
амархан зохиож чадахгүй. Тийм учраас 
нууц үгийн генератор ашиглаж болно, 
танд тохиолдлын тэмдэгтүүд сонгож өгөх 
программ юм. жишээ нь: d2poW&lXL+ эсвэл 
0azOMLv@wrAS. 

Найдвартай нууц үг зохиоход 
мэргэжилтнүүд хүнд хэцүү үгнүүдийн 
товчлол хэрэглэхийг зөвлөж байна. Үсэг, 
тоо, тэмдэгт болгоноор үг зохиогоод 
өгүүлбэр бий болгохыг хичээгээрэй. 
Жишээ нь: WIw7,mstmsritt англиар When 
I was seven, my sister threw my stuffed 
rabbit in the toilet гэж тайлбарлаж болно 
(Намайг 7 настай байхад минь эгч миний 
бүжинг жорлонд хийж байсан). Зөвхөн 
англи хэлээр бус өөрийн төрөлх хэлээр 
ч мөн дээрх товчлолыг хийж болно. Ийм 
төрлийн нууц үг амархан үлддэг. Хамгийн 
гол нь дэс дараалалтай нь цээжлэх ёстой. 
Мөн хийсвэрлэн төсөөлөх байдлаар нууц 
үгийг олж тогтоож болно. Ямар нэгэн 
сонирхолтой газар, хэн нэгэнтэй онцгой 
нөхцөл байдалд байна гэж төсөөл. Жишээ 
нь, “Роналдо гадаа долоон үгийн сүлжээ 
таав” эсвэл “Мастер Иод усан доорх 

лабораторидоо ажиллаж байна”. Бүх үгийг 
ашиглаж болно эсвэл үгнүүдийн эхний 
үсгээр нууц үг зохиосон ч болно.

Нууц үгээ хэрхэн тогтоож хадгалах вэ?
• Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: news.xopom.

com/200261/ © XopoM News
• Ой тогтоолтын мэргэжилтнүүдийн 

зөвлөж байгаагаар бол аливаа 
мэдээллийг багаар бодоход 5 удаа 
давтаж байж тогтооно гэжээ. Хэрвээ 
та ой тогтоолтын чиглэлээр төдийлөн 
амжилт гаргадаггүй бол 10 удаа давтах 
хэрэгтэй болно. 

• Булчингийн санах ойг ашиглана. Таны 
хуруу ямар дарааллаар бичихийг өөрөө 
тогтоотол нь бичээрэй, өөрөөр хэлбэл 
20-иос багагүй удаа бичих хэрэгтэй. 
Булчингийн санах ойн хэсэг практик 
хийсний дараа өөрөө ямар дарааллаар 
бичих ёстойгоо санаад эхэлдэг. 

• Нууц үгээ 90 хоног тутамд солино. 
• Нууц асуултанд тохирох үнэн 

хариултыг бүү өг, жишээ нь: нууц үг 
сэргээхэд нэмэлт асуулт асуудаг шүү 
дээ. Хувийн мэдээллийг сошиал сувгаас 
амархан олж авах боломжтой тул нууц 
асуултын хариултыг төвөггүй мэдэх 
боломжтой. Жишээ нь: таныг багад 
чинь хэн гэж дууддаг байсан бэ гэдэг 
асуултанд “Хэн саятан болохыг хүсэж 
байна” гэж хариулж болно. 

• Нууц үгээ түрийвч эсвэл хөргөгч дээрээ 
хадгалах хэрэггүй. 

• Нууц үгийн тусгай менежер ашиглаж 
сурах хэрэгтэй – сайт болгон 
дээр хийсэн нууц үгийг хадгалах 
зориулалттай. Сайт эсвэл аппликейшн 
давхар нууц үг ашиглахыг санал болгож 
байгаа бол заавал ашиглаж заншаарай.

Эх сурвалж  news.xopom.com/

2009 онд кибер гэмт хэрэгтнүүд 
твиттер хэрэглэгчдийн бүртгэл 
рүү нэвтрэн орсон. Тэр үед Фейсбүүк, 
Барак Обама, Бритни Спирс зэрэг 
алдартнуудын албан ёсны хуудас 
өртөж байж билээ. Яагаад ийм 
гэмт хэрэг гарсан бэ гэхээр 18 
настай хакер хүү твиттерийн 
администраторын нууц үгийг 
тайлж чадсан – “аз жаргал” гэдэг 
үг (happiness). Олон хэрэглэгчид хүнд 
хэцүү нууц үг зохиохоос залхуурч 
амархан нууц үг сонгодог. Угтаа бол 
өөрийгөө хамгаалах бас тогтооход 
амархан нууц үг зохиох аргууд байх 
ажээ. Таны бүртгэлийг зөвхөн 
мэргэжлийн хакер л эвдэж чадна 
гэж бодож болохгүй. Ахуйн түвшинд 
ч гэсэн иймэрхүү гэмт хэрэг байнга 
гардаг байна. Гэр бүлийн аль нэг 
гишүүн эсвэл цуг ажилладаг хүн нь 
нууц үгийг нь мэдэж аваад хувийн 
мэдээллийг нь цацаж бөөн шуугиан 
дэгдэж байсан тийм тохиолдолтой 
учирч байсан уу? Ингээд хувийн 
мэдээлэл болон мөнгөө хамгаалах 
аргыг танд танилцуулахаар бэлдлээ.
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ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ҮРЭВСЭЛТ ӨВЧИН БА ТҮҮНЭЭС
ХЭРХЭН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР
Түрүү булчирхай нь манжин хэлбэртэй давсагны гарах хэсэг, шээсний сүвний амсар, умдагны арын хэсэгт байрладаг 
булчирхайлаг, булчинлаг эрхтэн юм. Эрүүл хүнд 2,5-3 см диаметртэй, урт нь 3-4 см, 20 гр орчим жинтэй. 

Түрүү булчирхайгаас эр бэлгийн эсийг тэтгэж, гадагшлуулдаг үрийн шингэний нэгээхэн хэсэг буюу 30 хувь ялгардаг ба 
энэ нь эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөнтэй байх, амьдрах орчин нь болж өгдөгөөрөө  нөхөн үржихүйн үйл ажиллагаанд 
онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг эрхтэн. Түрүү булчирхай нь булчинлаг болон булчирхайлаг гэсэн 2 үүрэгтэй.

БУЛЧИРХАЙЛАГ ҮҮРЭГ НЬ: 
Эр бэлгийн эсийг идэвхижүүлэх шингэн буюу үрийн шингэний 
тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгийг үйлдвэрлэж гаргадаг.
БУЛЧИНЛАГ ҮҮРЭГ НЬ: 

• Шээсийг гадагшлуулах          
• Түрүү булчирхайгаас үүссэн шингэнийг гадагшлуулах

ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ХУРЦ БОЛОН АРХАГ ҮРЭВСЭЛ
Шалтгаан: Идээт голомтууд /хатиг, буглаа/, нарийн бүдүүн 
гэдэсний шимэгч, вирус, мөөгөнцөр, хорт зуршил, стресс, цайр 
селен эрдсийн дутагдал, түрүү булчирхайн хурц үрэвслийг буруу 
болон дутуу эмчлэх зэргээс үүсдэг. Мөн сүүлийн үед залуучууд 
уг өвчнөөр өвдөх хандлагатай байгаагийн гол шалтгаан нь 
бэлгийн замын заг хүйтэн, хламид, тэмбүү, трихоманиоз зэрэг 
халдварт өвчнөөр өвдөж байснаас үүдэлтэй гэж үздэг.
Илрэх шинж тэмдэг: Шээсний гаралт муудах, шээхэд хорсох, 
сүв рүү өвдөх, олон дахин шээс хүрэх, цавь болон төмсөг рүү 
дамжиж өвдөх, халуун оргих, өтгөнөөр бие засмаар болох бүр 
цаашлаад шээс гүйцэд гарахгүй дутуу шээх, цустай шээх, үрийн 
шингэн цустай гарах шинж тэмдэг илэрдэг.              
                                                   
Эр хүний хоёр дахь зүрх гэгддэг түрүү булчирхай нь булчинлаг, 
булчирхайлаг үүрэг гүйцэтгэдэгийнхээ хувьд бэлгийн чалх, 
чадавхид нөлөөлдөг ба уг эмгэгийг эмчлүүлэхгүй удахад 
бэлгийн сулралд ч хүргэж болно. Түрүү булчирхайн үрэвсэл 
архагшаад удаан явбал булчирхайн шүүрэл ялгаруулах үйл 
ажиллагаа алдагдсанаар энэ нь эр бэлгийн эсийн идэвхжил 
хөдөлгөөнд муугаар нөлөөлдөг учраас үргүйдэлд хүргэх сөрөг 
нөлөөтэй гэж судлагдсан байна.

ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ТОМРОЛ:
Түрүү булчирхайд жижиг зангилаанууд үүссэнээр хэмжээ нь 
томрон аажмаар шээс гадагшлуулах суваг буюу шээсний сүвийг 
дарсанаар шээс гаралтын алдагдлаар илэрдэг, ахимаг насны 
эрэгтэй хүмүүст ихэвчлэн үүсдэг өвчин. Түрүү булчирхайн 
томролт эрчүүдийн 40 насанд 20%, 60 насанд 70% ба 80 насанд 
90% тохиолддог гэж судалгаагаар гарчээ.
Илрэх шинж тэмдэг: Шөнө олон шээх, шээс удаан тасалдаж 
гарах, дүлж шээх, дутуу шээсэн мэдрэмж байнга төрөх 
хүндэрсэн үед шээс задгайрах цусаар шээх зэрэг зовиур 
илэрдэг.
Оношлогоо: Дээрх зовиур болон шээс ялгаруулах үйл 
ажиллагаанд нь асуудал гарсан тохиолдол бүрт эрчүүд 
мэргэжлийн эмчид хандах хэрэгтэй. Түрүү булчирхайн 
эмгэгүүдээс гадна шээсний сүвний нарийсал, мэдрэлийн 
системийн гэмтлээс үүссэн шээс ялгаруулалтын хямрал, өөр 
бусад үрэвсэл зэрэг эмгэг байж болно.Түрүү булчирхайн 
эмгэгийг мэргэжлийн эмчид үзүүлэн зохих шинжилгээ, 
эмчилгээг хийлгэснээр өвчнийг эрт оношлох, хүндрэлээс 
урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой.
Эмчилгээ: Эмийн болон эмийн бус, мөн  мэс засал эмчилгээ 
байдаг. Ихэвчлэн манайхан сүүлийн шатны эмчилгээ буюу мэс 
засал эмчилгээнд орохоор болсон байдаг нь харамсалтай.
Урьдчилан сэргийлэлт: Бэлгийн замын халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 50-аас дээш настай эрэгтэйчүүд 
жилдээ нэг удаа бөөр шээсний замын эмчид үзүүлж, нарийн 
шинжилгээ хийлгэж байх хэрэгтэй. Мөн хэт бариу дотуур 
хувцас өмсөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй ба завилж суух нь түрүү 
булчирхайн үрэвслээс сэргийлэх хамгийн чухал арга гэж үздэг 
байна.
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Кофены ургамал нь дэлхийн бүх тив улс орноор тархаж 6 тэрбум 
хүний хамгийн их хэрэгцээт ундаа болж 500 сая гаруй байнгын 
хэрэглэчидтэй болоод байна. Орчин үед кофе үйлдвэрлэл нь газрын 
тосны дараа 2-рт бичигдэж байна. 
 Кофе нь кофейн болон олон төрлийн биологийн идэвхитэй 
бодисуудыг өөртөө агуулдаг мөнх ногоон ургамлын нэг юм. Кофеин 
нь сэргээх, өдөөх, тархины үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээтэй.  
Түүхий кофенд ус 10-12%, уураг 9-11%, кофейн 0,7-2,5%, өөх тос 
10-13%, сахар 5-10%, эрдэс бодис 3-5% тус тус агуулагдана. Орц 
найрлагаасаа хамааран хар, сүүтэй, чихэртэй зэргээр ангилагдана. 
Энэхүү бүтээгдэхүүнд өтгөнийг шингэлэх, шээс хөөх, тархины үйл 
ажиллагааг сэргээх зэрэг олон эерэг талууд байдаг ч сөрөг нөлөөг 
бас үзүүлж байдаг.
ХҮНД СӨРӨГ НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ:
Кофе ба кофеин: Кофейн нь төв мэдрэлийн системд нөлөөлж 
донтуулах, сэргээх үйлчилгээтэйгээс гадна шээс ялгаруулах бодисыг 
өөртөө агуулна. Кофены хэрэглээ хэт өндөртэй хүмүүс шээсээр 
эрдэс бодис кальцийг их хэмжээгээр алдснаас ясны сийрэгжилтэнд 
өртөх эрсдэлтэй.
КОФЕИНГҮЙЖҮҮЛСЭН КОФЕ: Кофег кофеингүй болгохын тулд 
химийн олон төрлийн урвалд оруулдаг тул хүний биед сөрөг нөлөөг 
үзүүлдэг. 
КОФЕ БА ИЛҮҮДЭЛ ЖИН: Эмэгтэйчүүд уусдаг кофег ихээр 
хэрэглэх хэрэггүй бөгөөд түүнд агуулагдах нян устгагч бодис нь 
бие махбодийн бодисын солилцоонд сөргөөр нөлөөлж, целлюлит 
үүсгэдэг. 
КОФЕ БА ЗҮРХ СУДАС:  Кофе уусны дараа судасны лугшилтын тоо 
болон цусны даралт бага зэрэг нэмэгддэг. Иймээс даралт ихсэх 
өвчтэй хүмүүс тааруулан хэрэглэх нь зүйтэй. 
КОФЕ БА ТАРХИ МЭДРЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО: Кофейн нь зөөлөн 
өдөөгч, сэргээгч бодис бөгөөд тааруулж хэрэглэвэл тархины үйл 
ажиллагааг сайжруулах үйлчилгээг үзүүлдэг. Хэтрүүлэн хэрэглэсэн 
тохиолдолд толгой өвдөх,  донтуулах, дасал үүсгэх эрсдэлтэй юм.
КОФЕ БА ХОДООД: Уусдаг кофе нь ходоодны шүүсний ялгаралтыг 
нэмэгдүүлж хүчил шүлтийн тэнцвэрийг алдагдуулдаг. Иймээс ходоод 
шархалсан үед энэхүү ундаанаас аль болох татгалзах хэрэгтэй.
ХҮНД ХЭРЭГТЭЙ НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ

• ӨТГӨН ХАТАЛТААС СЭРГИЙЛЭХ, ШЭЭС ХӨӨХ СУЛАВТАР 
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ
• ТАРХИНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СЭРГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ
• ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕД НОЙРМОГЛОХООС СЭРГИЙЛЭХ

ӨДӨРТ ХЭРЭГЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ХЭМЖЭЭ
• Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийн өдөрт хэрэглэх хэмжээг 

2-4 аяга кофе буюу 0,2 г кофеиноос хэтрүүлэлгүй хэрэглэхийг 
зөвлөдөг. /1 сэнжтэй аягатай нунтаг кофенд  /150мл/ 0,1 буюу 
100мг кофеин агуулдаг/.

• Насанд хүрсан хүний өдөрт хэрэглэх норм хэмжээг 2-4 аяга 
кофе буюу 0,4г кофейн агуулсан хүнсийг хэрэглэхийг зөвлөсөн 
байдаг.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ:
Уусдаг кофенд ихэвчлэн ахуйн шинж чанарын буюу хадгалахад  
тохиромжтой, хэрэглэхэд хялбар, хурдан бэлтгэгдэг зэрэг 
ашигтай талууд байдаг ч эрүүл мэндээ мартаж болохгүй. Иймээс 
мэргэжилтнүүд уусдаг кофеноос татгалзаж чанадаг кофе хэрэглэхийг 
зөвлөж байна. Энэ кофе нь уусдаггүй бөгөөд ашигтай чанараа 
хадгалж, таны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөггүй байна. Хэрвээ 
ажил дээрээ уусдаг кофе, цай хоёрын аль нэгийг сонгох болбол цай 
илүү дээр болохыг санаж байхад илүүдэхгүй. 

Мэдээллийн	эх	сурвалж	http://www.bbc.co.uk/news/health-15982904/

КОФЕ НЬ САЙН БАС МУУ КОФЕ НЬ САЙН БАС МУУ 

Бүтээгдэхүүний нэр Хэмжээ Кофеины агууламж

Нунтаг кофе 1 сэнжтэй аяга 
/150мл/ 0,1г/100мг/

Шүүсэн кофе 1 сэнжтэй аяг 
/150мл/ 0,14г/140мг/

Кока кола 1 лааз 0,04г/40мг/

Энергийн ундаа /
energy drink/ 1 лааз 0,08г /80мг/

Шоколад 1 нүд /50гр/ 0,05г/50мг/

Сүүтэй шоколад 1 нүд/50гр/ 0,025г/25мг/


