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2021 оны 10-р сар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн санаачилсан “Тэрбум мод”
үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх салбарын
хамт олондоо 100,000 мод тарих уриалга гаргасан билээ. Энэхүү уриалгад
"ДЦС-4" ТӨХК-ийн ажилтан, албан хаагчид нэгдэж нийслэлийн Налайх
дүүргийн “Шинэ Налайх цэцэрлэгт хүрээлэн”-д монос, улиас  модны суулгац
тарилаа.
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эсвэл Судалгаа Хөгжлийн
Албанд файлаар болон бичгээр
өгч болно.
www.tpp4.mn

КОВИД-19 ВИРУСЫГ ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЭ ТӨРЛИЙН МАСК
Английн “Байгаль орчин, биологийн технологи”
бүлэг болох эрүүл мэндийн салбарынханд зориулагдан
сэтгүүлийн 6-р сарын 29-ний өдрийн нэгэн нийтлэлд үйлдвэрлэхийг мэдэгджээ.
АНУ-ын эрдэмтдийн баг CRISPR технологийг ашиглан
өмсөж зүүж болох, эсгүй синтетик биологийн мэдрэгчийг
бүтээсэн тухай дурьджээ.
Урьдчилсан байдлаар түүний үр дүн гарсан
бөгөөд лабораторийн шинжилгээний хариутай ижил
гарч, тухайн мөч болон хөдөлгөөнт төлөвд Ковид-19
вирусыг илрүүлж, масканд ашиглах технологийн
хөгжүүлэлтийн шатанд ажиллаж байна. АНУ-ын
Массачусетсийн Технологийн дээд сургуулийн судлаач
Жеймс Коллинзийн дурьдаж буйгаар энэ технологи нь
амьсгалж буй агаар дахь Ковид-19 вирусыг илрүүлэх
ба зах зээлд нэвтрүүлэх үед эхний ээлжинд зорилтот

Мэдээний эх сурвалж: Хятадын “Шинжлэх ухаан өдөр тутамд” сэтгүүл,

09-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 5,7 сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 0,8 сая.кВтц-аар зөрчиж, төлөвлөгөөг 4,9 сая.
кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 365 МВт, дээд ачаалал 511 МВт байлаа. Тайлант сарын эхний
15 хоногт 4 зуух, 4 турбины горимоор, сүүлийн 15 хоногт 5 зуух, 5 турбины горимоор ажиллах төлөвлөгөөтэй боловч хэрэглээний
өсөлттэй холбоотой ДҮТ ХК-н захиалгаар тасралтгүй 5 зуух, 5 турбинтэй ажилласан. Энэ горимд цахилгааны дээд ачааллыг 440
МВт-аар тогтоож горим тохирч ажилласан. Учир нь 3-н тоосон систем засварт зуух бүрэн ачааллаар ажиллах боломжгүй байсан.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт

Үзүүлэлт

Нэгж

ЦЭХ-ний түгээлт

Төлөв

сая.кВтц

ДЭХ-ний түгээлт

Гүйц

264.7

мян.Гкал

Тухайн сарын

Зөрүү

269.7

217.0

Биелэлт,%

+5.0

217.0

101.9%
100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: ЦЭХ - 101,9%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр

Удаа
76

мян.кВтц
5747.604

Диспетчерийн
графикийн зөрчил

Хасах шийдвэр

Удаа
14

мян.кВтц

Удаа

687.53

7

мян.кВтц
765.924

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 138,447 мян.кВтц буюу
14,2 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж, 182,065
мян.кВтц буюу 4,2 сая.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага
өглөгийн зөрүүгээр 10,0 сая.төгрөгний авлагатай ажиллалаа.
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар 66,6 сая. төгрөгийн
авлагатай.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт
Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс
21,5 сая.кВтц-аар давуулан 108,7%-н биелэлттэй, оны эхнээс
278,5 сая.кВтц-аар давж, 110,9% -ийн биелэлттэй байна.
Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 9-р сартай
харьцуулбал 2,4 сая.кВтц буюу 0,9%-н өсөлттэй байлаа. 2021
оны эхний 9 сарын дүнтэй харьцуулахад 278,7 сая.кВтц буюу
10,9% өсөлттэй байна.
Дулааны эрчим хүчний түгээлт 9,2 мян.Гкал-аар
тасарч 95,9%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 11,0 мян.
Гкал-аар тасарч 99,6% биелсэн. Харин “УБДС” ХК –д нийлүүлэх
дулаан 41,7 мян.Гкал-аар тасарч байна.
Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 9-р
сартай харьцуулбал 1,1 мян.Гкал-н бууралттай, оны эхний 9
сарын дулаан түгээлттэй харьцуулахад 100,8 мян.Гкал буюу
3,9% өсөлттэй байна.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад сүлжээний
усны зарцуулалт 370 т/ц-аар буурсан байна.

Багануур

Шивээ-Овоо
Бүгд

мян.тн
мян.тн
мян.тн

Төлөв
160.0
130.0
290.0

Тухайн сарын

Гүйц

Зөрүү

Биелэлт

316.8

+26.8

109.2%

171.9
144.8

+11.9
+14.8

511

Доод
365

мян.кВтц
4981.680

Мазутын зарцуулалт
Энэ сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс
189 тн-г түлж 89 тн мазут хэтрүүлэн зарцуулсан. Тайлант
хугацаанд 6 удаагийн хүйтэн галлагаа хийж 112 тонн мазут,
2 удаагийн халуун галлагаа хийж 11 тонн мазут түлсэн.
Жишмэл түлшний зарцуулалт
Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл
түлшийг - 0,121 гр/кВтц-аар, дулааны эрчим хүч түгээхэд
зарцуулах жишмэл түлшийг - 0,074 кг/Гкал-аар хэмнэж
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 49 тн жишмэл түлш буюу
109 тонн бодит түлш /илчлэг 3135 ккал/кг/ хэмнэсэн.
Горим параметрийн бүх үзүүлэлтүүдийг төлөвлөсөн
хэмжээнд биелүүлж ажилласан.

№
1
2
3
4
5

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/
Нэгж

Дээд

Диспетчерийн төлөвлөгөөний биелэлт

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 0,1%иар буюу 302,207 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан.
2020 оны 9-р сард трансформаторын алдагдал 1,02%
гүйцэтгэлтэй гарсан. 2021 онд 1,22% болж нэмэгдсэн.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
Горим ажиллагаанд 6 зуух, 6 турбин оролцсон. Зуух
№5, турбин №7 их засварт тул, зуух №7 дунд засварт тул
ажиллаагүй.
Сарын дунджаар 5,62 зуух, 5,38 турбинтэй ажиллаж,
бэлтгэл тоноглолгүй ажиллалаа.
Хэрэглээний өсөлттэй холбоотой ДҮТ-н захиалгаар 5
зуух, 5 турбины горимоор ажилласан.
Уурхай

Ачаалал

107.5%
111.4%

2

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

08-р сар

Нэгж

Төлөв
26.91

26.68

кВтц / тн.уур

4.61

4.57

8.67

8.59

%

1.54

1.53

0.55

0.55

кВтц /
тн.нүүрс

кВтц /
тн.тэж ус

кВтц /
тн.сүлж.ус

Гүйц

Уур усны алдагдал			
Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн
усны зарцуулалтыг төлөвлөгөөт хэмжээнд нь барьж
ажилласан. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 3508 тн
байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн
цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 8625 тонн-оор өссөн.
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:
• Турбинд - 39990 м3 ус өгсөн
• Зууханд - 828 м3
БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт7629 м3 байлаа.
Үйлдвэрлэлийн алба

09-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2021 оны 9-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 17
бүртгэгдсэнээс зуух 8 удаа, турбин 9 удаа зогссон.
Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.
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Нийт зогсолт
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Саатал, гэмтлээр
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Дүн

Бэлтгэлд
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Зогсолтын
шалтгаан

№

Захиалгаар

2020
оны
09-р сар

Хамгаалалтаар

5

8

9

Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ЦЦ-4, ЗЦ-2
Мазут зарцуулалтын акт: ЦЦ-2, ЗЦ-2, ТЦ-2, ДХХАЦ-1
Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан акт: ТЦ-1
Уур, усны горимын зөрчлийг судалсан акт: ЗЦ-1
Нийт 15 ширхэг /233,995.7 мян₮/ акт тогтоогдсон.

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн байдалд хийсэн хэмжилт. (1 удаагийн)

2020 оны
09-р сар

2021 оны
09-р сар

2020 оны
09-р сар

2021 оны
09-р сар

2020 оны
09-р сар

2021 оны
09-р сар

2020 оны
09-р сар

2021 оны
09-р сар

ТДЦ

64.3

79.9

20.5

26.3

58.6

49.0

18.0

17.2

3

ТЦ

86.2

82.8

26.9

31.4

36.5

38.4

70.4

73.1

24.5

26.5

№
1
2
3

•
•

Ажлын байрны
тоосролт (10 мг/м3)

1

5

•

Ажлын байрны
чийглэг (30-60%)

Цех нэгжүүд

4

•

Ажлын байрны
халуун (12-30оС)

№

2

•

Дуу шуугиан
(85 дб)

ЗЦ

Хими

Механик

80.3

84.3

26.3

31.3

32.3

37.9

10.1

10.4

! !
66.1

70.5

23.8

26.2

39.3
30.0

47.3
43.2

14.1

13.8

Тайлбар

0.8 пунктээр буурсан .
0.3 пунктээр нэмэгдсэн.

Станцын дундаж
тоосролт

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

Хийгдсэн ажил

Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал
Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал

Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт
хийсэн байдал

1. Хяналтын чиглэлээр

Гүйцэтгэл
100%
100%
100%

Тайлбар

15 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.

10 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

TA №4, 7; зуух №1, 4, 5, 7; яндангийн засварын ажил, ХЦ -ийн ялтсан
дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж суурилуулах ажилд хяналт тавьсан.

2. Бусад ажлын талаар

MNS ISO 45001:2018 стандартын төсөл хэрэгжүүлэх ажил
дээр зөвлөхтэй хамтарч гарын авлага хийж байна.
ЭХС-ын а/3037 албан бичгийн дагуу НАХ -тэй хамтарч
төлөвлөгөө боловсруулсан.
Зуух №4 зуухны экран хоолой солих ажилд шат тавцан
барих зургийг МЦ, СХА-тай хамтарч гаргасан.
Зуух №5 тоосон системийн засварын ажил гүйцэтгэж
байгаа “МЭЗ” ХХК -ийн гагнуурын хэрэгслийн холболт
шаардлага хангахгүй байсан тул кабелийг салгаж, зөрчлийг
арилгуулсан.
Зуух №7 тепловой ящик дотор СХА -ны ажилтнууд зөөврийн
гэрэлгүй ажил гүйцэтгэж байсныг ажлыг түр зогсоолгон
зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан.

•
•
•
•

3

MILL-4С тавагны наплавка хийх үед гагнуурын кабелийн
холболт хангалтгүй байгааг мастер болон ажил гүйцэтгэгч
нарт анхааруулж, холболтыг сэргээлгэсэн.
Утааны яндан доторх шатаар тэмдэгт 60.000 хүртэл
явж үзлэг хийсэн. Хашлага бариул байхгүй хэсгүүдийг
хүчитгэх шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдэж зөрчлийг
арилгуулсан.
СБХ -ийн агуулахуудад ХАБ -ын 2 дугаар шатны үзлэг хийж
протокол бичиж, зөвлөмж өгч хийлгүүлсэн.
2021 онд
нийлүүлэх
шаардлагатай хамгаалах
хэрэгслүүдийн жагсаалтыг гарган ХААХ -т бичгээр өгсөн.
Хяналтын алба

NETWORK TIME PROTOCOL - СҮЛЖЭЭНИЙ ЦАГИЙН СЕРВЕР
“Windows” үйлдлийн системтэй хэрэглэгчид
тохируулах
• Дэлгэцийн баруун доод талд байрлах цаг дээр
очиж хоёр дарна.
• Гарч ирэх цонхны «Internet Time» гэсэн таб уруу
орно.
• “Automatically synchronize with an Internet time
server” гэсэн сонгох хэсгийг сонгоно.
• Цагийн серверийн хаяг оруулах хэсэгт master.ntp.
mn гэж өгөөд «Update Now» товчийг дарна.
Хэрэв та дээрхи дөрвөн алхамыг амжилттай хийсэн
тохиолдолд хэсэг хугацааны дараа дараах текст
бүхий мессежийг харах болно «Your time has been
successfully synchronized»

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь
сүлжээний цагийн (Network Time server - NTP) серверийг
интернэт хэрэглэгчид болон үйлчилгээ эрхлэгчиддээ
зориулан зохион байгуулсан. Уг сүлжээний цагийн сервер
нь Stratum 1 түвшинд ажиллахаар зохион байгуулсан ба
Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын Цаг,
давтамжийн эталон цагтай шууд холбогдож, интернэт
орчинд цаг түгээх анхны сүлжээний цагийн сервер болж
байна. Уг сүлжээний цагийн сервер нь Цаг, давтамжийн
эталон лабораторт мэргэжилтнүүдийн тогтмол хяналт
шалгалтад байх ба бусад GPS ашигладаг сүлжээний
цагийн серверээс илүү өндөр нарийвчлалтай, алдааны
залруулгыг цаг алдахгүй хийх зэрэг олон давуу талтай
юм.(www.ntp.mn цагийн сервер нь тухайн төхөөрөмжийн
цагийн мэдээллийг синхрон хийх ба зоны мэдээллийг
өөрчилдөггүй бол)

“Mac OS” үйлдлийн системтэй хэрэглэгчид
тохируулах
Администратор эрхээр хандаж орох хэрэгтэй
бөгөөд Terminal программ ашиглан (/Applications/Utilities/)
доорх командыг оруулж өгнө: (шинэ тохиргооны файлаа
үүсгэж байгаа хэсэг)
sudo cp /etc/ntp.conf /etc/newntp.conf
Администратор нууц үгээ оруулаад доорх командыг
оруулж өгнө: (үүсгэсэн файлаа засварлах)
sudo pico /etc/newntp.conf
 	
Сумтай
товчоор
сонгож
их
minpoll
болон maxpoll утгыг олох, дараа нь устга.
Серверийн хаягууд дээрээ «iburst» нэм. Таны засварлах
файл доорх мөрийг агуулсан байх ёстой:
server master.ntp.mn iburst
“Control+O” товч дарж хадгалаад “Control+X” товч дарж
засвар хийсэн хэсгээс гарч, доорх командыг оруулж өгнө:
sudo pico /System/Library/StartupItems/NetworkTime/NetworkTime
Доорх мөрийг солих «ntpd -f»:
ntpd -f /var/run/ntp.drift -p /var/run/ntpd.pid -c /
etc/newntp.conf
“Control+O” товч дарж хадгалаад “Control+X” товч
дарж засвар хийсэн хэсгээс гарна. Доорх командыг хийж
хийсэн өөрчлөлтүүдээ ажиллуулна.
sudo SystemStarter -d restart “Network Time”

Интернэтэд холбогдсон NTP протокол дэмждэг
хэрэглэгчийн болон үйлчилгээ эрхлэгчийн төхөөрөмжүүд
энэхүү сүлжээний цагийн сервертэй холбогдож
системүүдийн цагаа тохируулах боломж нээгдэж байна.
Ингэснээр холбогдсон хэрэглэгч болон үйлчилгээ
эрхлэгчдийн цагийн зөрүү нэг секундын ч зөрүүгүй болно.
Энэхүү цагийн серверийг интернэтийн сүлжээнд
холбогдсон байгууллагууд тухайн салбартаа өргөнөөр
ашиглах боломжтой юм. Жишээлбэл:
• Хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа худалдан авах, зарах,
нээлт хаалтыг зохион байгуулахад;
• Агаарын тээврийн нислэгийн хуваарь, хяналт,
зохицуулалтад;
• ТВ хөтөлбөр ба түүний хяналтад;
• Системийн алдаа, тайлан бүртгэлийн цагийн зөрүү
арилгахад;
• Сүлжээний
мониторинг, гэмтэл, хэмжилт,
хяналтын цагийн зөрүү арилгахад;
• Сүлжээгээр компьютер тоглоом тоглох, телехурал, онлайн сургалтын оролцогчид цагаас болж
хоцрох зэрэг цаг буруу байдгаас амьдрал дээр
үүдэн гардаг жижиг мөртөлөө нийтлэг алдаанууд
засагдах юм.
Сүлжээний цагийн сервертэй холбогдох, ашиглах
заавар
Хэрэв та интернэт хэрэглэгч бол дараах зааврын
дагуу цагаа тохируулан ашиглаарай.

Эх сурвалж: www.crc.gov.mn
/Харилцаа холбооны зохицуулах хороо/
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ХӨЛ БӨМБӨГ
МХБХ-ны “А” зэрэглэлийн “Үндэсний Дээд Лиг”, “Холбооны
цом”, “Супер цом” тэмцээнүүдийн үнэмлэхүй аварга, бүх
цаг үеийн дээд амжилтуудын эзэн “Эрчим” ХБК-ын баг
тамирчид сүүлийн 2 жил дараалан “Үндэсний дээд лиг”ийн тэмцээнээс медаль авч чадалгүй өндөрлөлөө. Гэсэн
ч клубын залуу халаа болсон “Эрчим-Б” багийн тамирчид
МХБХ-ны 2-р Лигийн 10 багийн 200 гаруй тамирчид
хамрагдан оролцсон тэмцээндээ 12 тоглолт хийн мөнгөн
медалийн эзэд болж ирэх улиралд 1-р Лигт дэвшин
оролцох эрхээ авлаа. Ийнхүү “Эрчим баг” ирэх жил дээд
болон 1-р лигт 2 багаар оролцох боллоо. Мөн 10-р сарын
6-наас 14-ний өдрүүдэд Мастерс ангиллын, ахмадын

хөлбөмбөгийн тэмцээн зохион явагдлаа. Уг тэмцээн
35+,40+,45+,50+,55+,60+ гэсэн 6 насны ангиллаар явагдаж,
950 орчим ахмад тамирчид оролцсон байна. “Эрчим”ийн баг тамирчид 35+, 50+, 55+ ангилалд бие даан, 45+
ангилалд “Бага тойрог” клубын багтай нэгдэж оролцон,
дангаар оролцсон 3 насандаа Улсын аварга болсон бол
45+ ангилалд хүрэл медалийн эзэд боллоо.
Ийнхүү “Мастерс ангиллын УАШТ”-ээс М.Амарбаясгалан,
Х.Оюунбилэг, Б.Отгонбаатар С.Энхбат нар шилдэг хагас
хамгаалагч, шилдэг хамгаалагч, шилдэг довтлогч, шилдэг
хаалгачаар шалгарсан бол “Үндэсний 2-р лиг”-ийн шилдэг
хаалгачаар заалуу  хаалгач Б.Төгөлдөр тодорлоо.

Воллейбол
УОК-оос мэргэжлийн спортын холбоодуудад дотоодын лигийн тэмцээнээ үзэгчгүйгээр хийх
зөвшөөрөл өгсний дагуу воллейболын эрэгтэй  багийн  тамирчид бэлтгэл сургуулилтаа улам нягтруулан
ажилласаар байна. Дээд лигийн тэмцээн эхлэхээс өмнө Mizuno брендийн Монгол дахь төлөөлөгч
"Хос гангын оргил" ХХК-с өндөр шагналын сантай халз тоглолтыг Эрчим vs Ноён багуудын хооронд
зохион байгуулж, хожсон багийн 12 тамирчин 1 дасгалжуулагчыг 21AW шинэ загварын WAVE LIGHTNING Z6 MID пүүзээр шагнах болзолтой тус тоглолтонд манай багийн залуус 3:1 харьцаагаар буулган
авч пүүзээр шагнуулсан нь удахгүй болох лигийн тэмцээнд маш том урам зориг, итгэл найдвар өгсөн
үйл явдал боллоо.

5

Судалгаа хөгжлийн алба

АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ХАЛААЛТЫН ШИЙДЛҮҮД
Нам даралтын систем
Нам даралтын системийг нь зөв хийж чадвал бага зардлаар
бүрэн халаах боломжтой. Гэхдээ байнгын галлагаатай байхгүй
бол хөлдөх аюултай. Мөн буруу хийсэн тохиолдолд халахгүй
байхаас гадна их хэмжээний нүүрс зарцуулдаг.

Нарны эрчим хүчээр халаах
Дан ганц нарны энергиэр халаах нь бэрхшээлтэй бөгөөд нарны
тусгал сайтай хөдөө, орон нутагт 1 хавтгай зай хураагуураар
/300,000 төг/ өдөржин нар хураагаад орой нь 12 вольтын зурагт,
бүдэгхэн чийдэнг 2-3 цаг л асааж дөнгөхөөр тэжээл хураадаг
байна. Иймд нэлээд хэдэн хавтгай зай хураагуур хэрэгтэй болох
юм.

Зэрэгцээ
холболт

Ханан пийшин
Хэрэв жижиг метр квдтай байшинтай бол ханан
пийшин
суурилуулах
тохиромжтой.
Ханан
пийшин нь том тохиолдолд
алаг толгойн нүүрс л
хамгийн
сайн
халаах
бөгөөд сайтар хөөлж байх
шаардлагатай.

Газрын гүний дулаан ашиглах
Газрын гүний халаалт нь
суурилуулах
зардал
маш
өндөр боловч ашиглалтын
зардал огт гарахгүй. Монгол
орны нутаг дэвсгэр дээр
газрын гүний дулааны эх
үүсвэрийн 40 гаруй илэрц
байдаг бөгөөд тэдгээрээс
Хангайн бүсэд оршдог Цэнхэр,
Хужирт, Шаргалжуут зэрэг газруудад газрын гүний дулааныг
эрчим хүчний зориулалтаар ашиглахад нэн тохиромжтой.

Хийн түлшин зуух
Газаар халаагч энэхүү
төхөөрөмж нь байгалийн
хий болоод шингэн хийн
түлшийг шатаах аргыг
ашиглан гаднах талбай
болон өрөөний дотор
талд дулааныг ялгаруулах
төхөөрөмж
болгон
ашиглагддаг.
Өрөөний
дотор талд байрлах хийн халаагчийг 2 үндсэн арга замыг нэг
болгон ангилан авч үздэг. Үүнд: агааржуулагч хоолойтой болон
хоолойгүй мөн агааржуулагч хавхлагатай, хавхлагагүй гэж
ангилдаг. Энэ төрлийн халаагч нь галын аюул болоод шингэн
хийн алдалт зэрэг аюул дагуулах боломжтой.

Шалны халаалт
Шалны халаалт нь 2 янз
байна. Энэ төрлийн халаалт
нь суурилуулах, ажиллуулахад
хамгийн хялбар боловч зардал
өндөртэй.
Шалнаас
нам
даралтаар
халдаг
халаалт
тавьж
болно. Энэ нь цахилгаанаар
дулаан дамжуулагч шингэнээ
халаагаад шалнаас халааах
юм. Тэсрэх, хөлдөх болон галын аюул байхгүй.

Дулааны насос
Сүүлийн
жилүүдэд
дэлхий дахинд байр орон
сууц болон төвлөрсөн
бус дулаан хангамжтай
газруудын
халаалтанд
дулааны насосыг өргөн
ашиглаж эхэлж байна.
Тухайлбал, Швед улсад
шинээр баригдаж байгаа
10 барилга бүрийн 7,
Швейцарт
3
барилга
бүрийн
хоёрынх
нь
халаалтанд
дулааны
насос ашиглаж байна.
Дулааны насосын хамгийн онцгой чанар нь түүнийг
ажиллуулахад хэрэглэсэн 1кВт цахилгаан эрчим хүчийг 4-7 дахин
өсгөн дулааны эрчим хүч болгон өсгөж халаалтанд нийлүүлдэг
явдал юм.

Цахилгаан халаалт
Тог бага зарцуулагдах
нь тухайн байшингийн
квадратын
хэмжээ,
дулаан хадгалалттай
х о л б о о т о й .
Халаагуурын зардлыг
мэдэхийн тулд өөр
дээр нь бичээстэй
халаах хүчин чадал
бүхий квадратын хэмжээ, зарцуулах киловатт, цагийг нь өдөр,
сараар үржээд хэдэн төгрөг гарах нь гарч ирнэ. Сүүлийн
үеийн цахилгаан халаагуурууд утаснаасаа мессэж илгээгээд
асаачихдаг, цахилгаан паар, шалны халаагуур, хананы халаагуур
дотроо чулуутай шөнө нь асаад өдөр нь дулаанаа барьдаг гээд
янз бүрийн шийдэлтэй.
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Эх сурвалж: https://barilgachin.mn

ЭЛЭГНИЙ ВИРУСЫН ӨВЧЛӨЛ
Элэгний үрэвсэл үүсгэдэг А,В,С,D,Е,G,F,TT гэсэн олон
төрлийн вирус байдаг. Эдгээрээс манай оронд А,В,С,D вирусийн
халдварууд зонхилон тохиолддог. Эдгээр вирусээр халдварласан
ихэнх хүмүүст нүд болон арьс шарлах, ядрах, дотор муухай оргих,
гэдэс өвдөх гэх мэт шинж тэмдэг илэрнэ.

удаа шинжилгээ өгөөд вирус байгаа эсэх дархлаа тогтсон эсэхээ
шалгуулаад, дархлаажуулалтанд хамрагдаад явбал гепатитийн В
ба Дельта вирусээс сэргийлэх боломжтой юм.
Эмчилгээ: Гепатитийн В, С вирустэй хүмүүсийн эмчилгээ өөр.
Гепатитийн В вирусын эсрэг эм вирусийг бүрмөсөн устгахгүй, харин
үржлийг нь зогсоож байдаг. Тэгэхээр гепатитийн В вирусын эсрэг
эмийг хэзээ ууж эхлэх вэ гэдэг заалт нь маш чухал. Энэ эмийг нэг
уугаад эхэлбэл 5-10 жил, эсвэл бүр насан туршдаа уух шаардлагатай
болдог. Тэгэхээр зөвхөн С гэлтгүй, В вирустэй хүмүүс эмээ зөв цагт
нь эмчийн нарийн хяналтан дор уувал элэгний өвчний хүндрэл
болох цирроз, элэгний хавдраас сэргийлэх боломжтой.

А вируст гепатит /бохир гарын шар/
Жил бүр дэлхий дээр 1,4 сая орчим А вируст гепатитын
өвчлөл бүртгэгддэг байна. Энэ нь хэдэн долоо хоног үргэлжлэх
хөнгөн хэлбэрээс хэдэн сар үргэлжлэх хүнд хэлбэр хүртэл янз
бүрийн явцтай байж болно.
Элэгний   А вируст гепатит   өвчтөний биеэс өтгөнөөр
нь ялгаран гарч, хөрс, ус, хүний гар, ахуй орчны эд юмс, хүнсийг
бохирдуулж тэдгээрээр дамжин эрүүл хүний хоол боловсруулах
замаар орж өвчлүүлдэг.

Элэгний Дельта вирусын өвчлөл
Халдвар дамжих зам: Цус цусан бүтээгдэхүүнээр, бэлгийн замаар,
бохирдсон арьс салстын гэмтлээр
Дельта вирус гэдэг нь мутацитай вирус. Зөвхөн гепатитийн
В вирустэй хүмүүст халдварладаг элэгний вирус. Ганцаараа
бие даагаад элэгний эсэд нэвтэрч чаддаггүй. Элгэнд нэвтэрч,
элгийг гэмтээхийн тулд гепатитийн В вирусын уургийг ашигладаг.  
Тэгэхээр гепатитийн В вирусын халдвар авсан хүмүүс л энэ
гепатитийн дельта вирусын халдварыг давхар авч өвчилдөг. Зарим
судалгаагаар монголд гепатитийн В вирустэй хүмүүсийн гуравны
нэг нь гепатитийн Дельта вирустэй гэдэг байсан бол сүүлийн үеийн
судалгаагаар 50-60 хувь нь гэсэн тоо гарсан. Дельта вирустэй  бол
өвчин давшингуй явцтай богино хугацаанд цирроз, хавдар үүсэх
эрсдэлтэй байдаг. Эрт, залуу насандаа циррозтой болсон хүмүүс
голдуу хавсарсан вирустэй хүмүүс.
Урьдчилан сэргийлэлт: Дельта вирусээс сэргийлэхийн тулд
гепатитийн В вирусын эсрэг вакцин хийлгээд, В вирусын гепатитаар
өвдөхгүй байх нь чухал байдаг.
Эмчилгээ: Гепатитийн дельта вирусын эсрэг эм одоохондоо
дэлхийд байхгүй, туршилтын шатандаа явж байгаа.
Шинжилгээ:
 Цусны ерөнхий шинжилгээ
 Биохими /элэгний үйл ажиллагаа/
 Багажийн шинжилгээ
 Вирусын маркер - Гепатитийн В, С, Д вирус илрүүлэх
 Вирус тоолуулах шинжилгээ - Гепатитийн С вирустэй
хүмүүсийн хувьд цирроз буюу элэгний хатуурал үүсээд улмаар
хавдарт шилждэг. Харин гепатитийн В вирусын хувьд цирроз
үүсэхгүйгээр зарим тохиолдолд хавдар үүсч болно. Элэгний
хавдартай залуу хүмүүсийн ихэнх нь В вирустэй холбоотой.
Вирусын идэвхжил ихтэй, элэгний АЛАТ, АСАТ өндөр байгаа
хүмүүсийн вирусын тоо нь өндөр байх тусам хавдраар өвчлөх
магадлал нь өндөр. Тийм учраас яаралтай эмчид үзүүлж,
заалтын дагуу эмээ ууж эхлэн вирусынхээ тоог сайн бууруулж
чадвал хавдрын эрсдлийг бууруулж байна гэсэн үг.

Урьдчилан сэргийлэх: А вируст гепатитын эсрэг вакцин тариулах,
гараа бохирдсон тухай бүрт нь тогтмол угаах, хувийн эрүүл
ахуй, ариун цэврийг сахих, түүхий ус, цэвэрлээгүй жимс ногоо
хэрэглэхээс зайлсхийх, ил задгай газарт худалдаж байгаа хүнсний
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байх.
С вируст гепатит
C гепатитын цочмог халдвар авсан хүмүүсийн 25 хувь нь
зургаан сарын дотор эдгэрдэг бол 75 хувь нь архаг хэлбэрт шилждэг.
Архаг С гепатитыг бүрэн эмчлэхгүй бол цаашдаа элэгний хатуурал,
хавдар болон элэгний дутагдалд хүргэх аюултай. С гепатитаар
өвчлөөд эдгэрлээ гэхэд элэгний эс дотор вирусийн ген үлддэггүй.
Тийм учраас С вирусын эмчилгээг гурван сар хийгээд зогсооход
бүрэн эмчлэгдсэн байдаг ба С вирус дахин гарч ирэхгүй. Дахиж
халдвар авахгүй бол өвдөхгүй гэсэн үг.
Халдвар дамжих зам: Элэгний С вирус нь бэлгийн замаар болон
шивээс, хүйс болон чих цоолох, зүү эмчилгээ, цөөн тохиолдолд
халдвартай эхээс урагт халдварладаг.
Урьдчилан сэргийлэлт: Элэгний C вирусаас урьдчилан сэргийлэх
тарилга одоогоор гараагүй тул шивээс, зүү эмчилгээ зэрэг
ажилбарууд хийлгэхдээ сайн анхаарч 1 удаагийн хэрэгсэл хэрэглэх,
сахлын татуурга, хумсны хутга, шүдний сойз зэрэг зүйлсийг тусдаа
хэрэглэж, ариун цэврийг сайн сахих хэрэгтэй.
B вируст гепатит
Элэгний В вирусын үрэвсэл нь халдвар авсанаас хойш
3-6 сардаа хүндэрдэг.   Гепатитийн В вирусын архаг халдвартай
хүмүүсийн 90-95% нь бага насандаа халдвар авсан байдаг тул В
вирусын халдвараас сэргийлэхэд илүү анхаарах хэрэгтэй.   Хэдий
бага насанд халдвар авах тусам төдий чинээ шарлалтгүйгээр
архагших магадлал өндөр байдаг нь судалгаагаар батлагдсан
байдаг. Гепатитийн В вирус гадаад орчинд ДОХ-ын вирусээс 100
дахин, С вирусээс 10 дахин их тэсвэртэй, халдварлуулах чадвар
өндөртэй. В вирус нь эсийн бөөм дотор нь орох ба насан туршдаа
тэр эс дотроо байгаад байна. Тиймээс  тэр вирус эргээд гараад ирэх
буюу сэдрэх боломжтой гэсэн үг. В вирус нь идэвхгүй үедээ зарим
гадны нөлөөгөөр сэдэрч болно. /дархлаа дарангуйлах харшлын,
дааврын эм болон уламжлалтын эм тан уух, мөн хими болон туяа
эмчилгээ хийлгэх үед/
Халдвар дамжих зам: Цус солиулах, халдвартай хүний зүү
тариураар үйлчлүүлсэн, халдвар авсан хүнтэй хамгаалалтгүй
бэлгийн харьцаанд орсон, бохир зүү тариур, багаж хэрэгслээр
шивээс хийлгэх, мансууруулах эм хэрэглэх үедээ бусдын ашигласан
зүү тариурыг хэрэглэх, сахлын татуурга, хумсны хутга, шүдний
сойз зэрэг хувийн зүйлсээ халдвартай хүнтэй дундаа хэрэглэсэн
тохиолдолд элэгний В вирусын халдвар авдаг. Мөн гепатитийн В
вирусын хувьд халдвар дамжих үндсэн зам нь вирустай ээжээс ураг,
нярайд төрөлттэй холбоотой дамждаг.
Урьдчилан сэргийлэлт: Элэгний В вирусээс сэргийлэх вакцин
байдаг. Манай улсад энэ вакциныг 1992 оноос хойш  хийж эхэлсэн
бөгөөд вакцин 15-20 жилийн дархлаатай байдаг. Насанд хүрсэн
хүнд В вирусээс сэргийлэх вакциныг гурван удаа схемийн дагуу
хийдэг байна. Гепатитийн В вирусын халдвар байхгүй бол ХӨСҮТ
дээр очиж сайн дурын вакцинжуулалтандаа хамрагдаад, дархлаа
хэр тогтсон бэ гэдгийг шалгуулж байх нь зүйтэй. Эрүүл хүмүүс нэг

/Ашигласан ном материал: Эрүүл мэндийн сайдын тушаал,
Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан, эрсдэлт хүчин
зүйлсийн тархалтын үндэсний IV судалгаа – 2019 он, Mongolian
journal of gastroenterology @hepatology -2019/
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Эмнэлэгийн хэсэг

МАХНЫ ТЭЖЭЭЛЭГ ЧАНАР БА МАХААР ХИЙХ БЭЛДЭЦ
Мах нь төгс уургийн эх үүсвэр болохын дээр хүний
бие махбодид шаардлагатай УУРАГ, ТОС, ЭРДЭС БОДИС,
А, Д, РР, В-гийн төрлийн аминдэмийг зохих хэмжээгээр
агуулсан үнэт түүхий эд юм.  Мах нь хүний бие махбодийн
өсөлт, хөгжил, нөхөн төлжилт, биеийн эсэргүүцлийг
сайжруулж, уураг болон өндөр илчлэг бүхий өөх тосоор
бие махбодийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

3.

СЭВРЭЭХ.
Махыг эвдэж хэсэглэхэд гар, хутга
хальтрахаас хамгаалахын тулд угаасан махны
гадаргууг 1-6 0С температуртай сэрүүн агаараар
үлээлгэж, эсвэл цэвэр алчуураар арчиж сэврээнэ.

4.

ЭВДЭХ ШУЛАХ.
Махыг
яс,
булчингийн бүтэц,
хэрэглээний
зориулалтыг
х а р г а л з а н
хэсэгчилж махыг
яснаас салгана.

5.

АНГИЛАХ. Махны
хэсгүүдийн бүтэц,
тэжээллэг чанар
харилцан адилгүй
учраас
хоолны
зориулалтаар нь
ангилна. Үүнд:



Цул мах – том,
жижиг хэрчмийн
махан бэлдэц, хувилан хэрчсэн махан бэлдэц

/Махны тэжээллэг чанарыг хүснэгтээр харуулав./
№

Махны төрөл

Ус /%/

Уураг /%/

Өөх-тос /%/

1

Үхрийн мах

60,12

16,33

22,55

2

Хонины мах

63,50

16,6

19,1

3

Адууны мах

63,66

20,29

15,16

4

Ямааны мах

66,45

18,31

13,6

5

Тэмээний мах

60,10

17,89

21,05

Манай “ЭРЧИМ ЗООГ” цайны газар нь  техникийн
тодорхойлолтын
дагуу
ISO
хэрэгжүүлсэн
махны
үйлдвэрээс хонины махыг гулуузаар, үхрийн махыг
өрөөлөөр зундаа загсаасан, хөргөсөн, өвөлдөө хөлдөөсөн
байдлаар худалдан авч /Худалдан авах ажиллагааг ХААХ
зохион байгуулдаг/ хоолны зориулалтаар боловсруулан
хэрэглэдэг.

/шөлтэй хоолнууд, шарсан гуя, гуляш, нарийн мах,
уладьи г.м /

Маханд анхан шатны боловсруулалт хийхдээ:
ГЭСГЭЭХ. Хөлдөөсөн махыг
горимыг баримтлан гэсгээдэг.

1.

№

2.

Үзүүлэлт

гэсгээхдээ

Горим

1

Орчны температур, 0С

20 - 25

2

Чийглэг, %-иар

85 - 95

3

Хугацаа, хоногоор

0,5 - 1

4

Гэссэн махны гүний
температур, 0С

5

Гэсгээх байр

6

Гэсгээх байдал

УГААХ. Гэссэн махыг
өлгүүрт
өлгөсөн
байдлаар
эсвэл
угаалгын ваннанд 20300С
температуртай
бүлээн усаар сойздож
бохирдлыг арилгана.
Нян
үржихээс
сэргийлж
угаасан
махны   гадаргууг 12150С
температуртай
хүйтэн усаар шүршиж хөргөнө.

Улаанбаатар хот
БГД, 20-р хороо
Эрчим хүчний гудамж

дараах



Цөвдөл мах – Булчин мах, хүзүүний мах, цорой, шулах
үед гарсан жижиг мах зэргээр машиндсан махан
бэлдэц бэлдэнэ. /Бүх төрлийн машиндсан махан хоол,
бөөрөнхий мах, хуушуур, пирошки г.м /



Хаягдал мах – мөгөөрс, шөрмөс, булчирхай, шилэрсэн
хальс орно.

-1,5 – 0,5
Мах гэсгээх өрөө
Өлгүүрт өлгөж

Ангилсан махыг зориулалтаар хэрчиж, хэвлэн
технологийн дагуу дулааны боловсруулалтанд оруулж
хоол бэлэн болно.
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