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ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМЫН МЕХАНИК ДААЦЫН ТООЦОО, ҮР 

ДҮН  

А.Жандос, Г.Мөнхцэцэг 

Ш.Гантөмөр 

184 

“САЛХИТ” САЛХИН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН 

СУДАЛГА, САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ 

П.Энхтөр 

Ч.Нацагдорж 

187 

ХУВААРИЛАХ ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫГ 

ХЯЛБАР ҮНЭЛЭХ ОЛОН ХЭМЖЭЭСТ РЕГРЕССИЙН ЗАГВАР БАЙГУУЛАХ  

Б.Цэрэннадмид, О.Тэшин 

Э.Энхсайхан 

192 

АГААРЫН ХӨРГӨЛТТЭЙ ГРАДИРНИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ЭРЧМИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ СУДАЛГАА 

Б.Баттөмөр 

С.Батмөнх 

195 

БАГАНУУР-ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН 110 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫН СУДАЛГАА  

Н.Чулуунбат 

Д.Содномдорж 

198 

35 КВ-ЫН ХҮЧДЭЛТЭЙ ӨНДӨР ХҮЧДЛИЙН АГААРЫН ШУГАМЫН 

МЕХАНИК ДААЦЫН ТООЦООГ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛГОРИТМ БОЛОВСРУУЛАХ  

А.Жандос 

201 



УГСАРМАЛ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫГ 

БУУРУУЛАХ, ТҮҮНИЙ ҮР АШИГ 

Б.Очбаяр 

Б.Намхайням 

203 

ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ГОРИМ ТЕХНОЛОГИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ АСУУДАЛ 
 Г.Мягмаржав 

О.Пүрэвжал 

208 

БКЗ-75-39 ФБ МАЯГИЙН ЗУУХНЫ ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН  

Д.Ичинноров, Г.Мөнхжаргал, Л.Билгүүнбаяр, Б.Лувсанбалдан 

Д.Даваацэрэн 

212 

УХАА ХУДАГИЙН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН HX-35/3.82-450 ЗУУХНЫ 

ЦИКЛОНЫ АЖИЛЛАГААНЫ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН  

М.Мөнхгэрэл, Д.Батгэрэл,  

Д.Даваацэрэн, Д.Чимэдсүрэн 

218 

СС12-3.43/12/0.6 ТУРБИНЫ ДУЛААНЫ СХЕМИЙГ ЗАГВАРЧИЛСАН ҮР ДҮН 

М.Мөнхгэрэл, Д.Батгэрэл, С.Намуунчимэг 

Д.Чимэдсүрэн 

221 

УЛААНБААТАР ХОТОД БАЙРЛАХ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГАД BAPV БА BIPV 

ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 

 Б.Бат-Энх 

 Э.Мөнхтуяа 

227 

ДУЛААНЫ ДЭД СТАНЦЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ҮР ДҮН 

Т. Гантулга 

Д. Үлэмж 

233 

ҮҮСВЭР УСНЫ ЕРӨНХИЙ ШҮЛТЛЭГИЙГ ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 

АШИГЛАХГҮЙГЭЭР БУУРУУЛСАН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТУРШИЛТЫН 

АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭС 

Г.Мэндсайхан 

Б.Оюунсувд 

 

240 

МОНГОЛ УЛСЫН САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ  

Д. Дариймаа 

З. Баттогтох, Б. Одонхишиг 

 

244 

ЦИЛИНДР ХЭЛБЭРИЙН НҮҮРСЭН ШАХМАЛ ТҮЛШ ҮЙЛДВЭРЛЭХ 

БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  

Д. Дариймаа,  

З. Баттогтох, Б. Одонхишиг 

 

248 

САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ ХЭМЖИЛТ СУДАЛГАА 

У.Жаргалбаатар 

З. Баттогтох 

 

251 

“ДЦС-2” ТӨХК-НИЙ ТУРБИНЫ КОНДЕНСАТОРЫН ХООЛОЙН 

ДОТООД ГАДАРГУУД ТОГТСОН БОХИРДЛЫН ХИМИЙН 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭС  

С.Мөнхсар 

Б.Оюунсувд 

 

253 

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ХИЙН ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ БАГА ОВОРЫН ЗУУХНЫ 

ТЭЗҮ-ИЙН СУДАЛГАА  
Э.Цэндбаяр 

А.Түмэнбаяр 

256 

МИАТ-ИЙН АНГАРЫН БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ АЧААЛЛЫГ ШУГАМАН 

ТЭНХЛЭГТ ПАРАБОЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭГЧТЭЙ НАРНЫ КОЛЛЕКТОР АШИГЛАН 

ХАНГАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 

 Ж.Ганбаатар 

262 



 Б.Намхайням 

УЛААНБААТАР ХОТЫН СҮҮЛИЙН ГУРВАН ЖИЛИЙН АГААРЫН 

БОХИРДЛЫН ХЭМЖИЛТ СУДАЛГАА 
У.Жаргалбаатар 

З.Баттогтох 

265 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨРСӨН ДЭХ ХАР ТУГАЛГЫН БОХИРДОЛ, ХҮНИЙ 

ЭРҮҮЛ МЭНДЭД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 

Ш.Нансал  

З.Баттогтох, Ц.Бат-Өлзий 

267 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨРСӨНД АГУУЛАГДАХ ХАР ТУГАЛГЫН 

БОХИРДОЛ 

Ш.Нансал,  

З.Баттогтох, Ц.Бат-Өлзий 

269 

MICRO SCADA СИСТЕМ БОЛОН ТҮҮНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ ПРОГРАМ 

ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА 

Э.Жавхланбаяр, О.Энхсувд, С.Халиун 

Б.Загдхорол 

273 

ТУСГААРЛАГДСАН НЕЙТРАЛТЬТАЙ СҮЛЖЭЭНИЙ НЭГ ФАЗЫН 

ГАЗАРДЛАГЫГ БУУРУУЛАХ СУДАЛГАА 

Б.Эрдэб  

Ж.Арслан 

278 

ШИЛЖИЛТИЙН ГОРИМЫН ХЯНАЛТ-МЭДЭЭЛЛИЙН АВТОМАТ 

УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

Н. Буян-Өлзий 

Ба.Бат-Эрдэнэ 

282 

SCADA болон WAMS системүүдийн харьцуулалт  

Х.Эрдэмбилэг, Б.Тулга 

Ба.Бат-Эрдэнэ 

285 

УБЦТС ТӨХК-ИЙН АШИГЛАЛТАД БУЙ РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН СУДАЛГАА  

Б.Даваасамбуу 

М.Баттулга 

288 

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ТАСРАЛТЫН СУДАЛГАА 

Д.Хосбаяр 

М.Баттулга, 

290 

LORA ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАСАН ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН 

ӨГӨГДЛИЙГ РАДИО ДОХИО АШИГЛАН ДАМЖУУЛАХ СИСТЕМ  

Б.Сүхбат, Н.Билэгсайхан 

Б.Нямбаяр 

293 

ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ НИСЭХ БУУДЛЫН /AHU- AIR 

HANDLING UNIT/ АГААР БОЛОВСРУУЛАХ СИСТЕМИЙН ГАДНА АГААРЫН 

ТЕМПЕРАТУРААС ҮҮСЭХ ГЭМТЛИЙН СУДАЛГАА  

Н.Чулуунтулга 

Ө.Баярмаа, С.Эрдэнэтуяа, 

296 

АМЬСГАЛЫГ УДИРДАХ АРГЫГ СОНГОЖ, ТОХИРУУЛАХАД ТЕХНИКИЙН 

ТАЛААС НӨЛӨӨЛӨХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 Г.Анхцэцэг 

Д.Пүрэвдаш, Б.Энхжаргал 

299 

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТНЫ ПАРАМЕТРҮҮДЭД 

НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Ц.Батчимэг 

Д.Пүрэвдаш 

302 

УЛААНБАТАР ХОТЫН II, III ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛГҮҮДИЙН РЕНТГЕН 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙН АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА 
307 



Н.Буянбадрах 

Д.Пүрэвдаш 

ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН ЭМНЭЛГИЙН БУС 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 

 Ц.Энхмэнд 

Д.Пүрэвдаш 

310 

ТООН СИСТЕМ ДЭХ ӨВЧТӨНИЙ ТУНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ  

Ж.Товуудорж 

Д.Пүрэвдаш 

313 

КЛИНИКИЙН ЭМНЭЛГҮҮД ДЭХ ӨВЧТӨНИЙ ХЯНАЛТЫН МОНИТОРУУДЫН 

АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА  
Ц.Ууганбат 

Д.Пүрэвдаш 

317 

УХААЛАГ ТООЛУУРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, 2 ЧИГЛЭЛТЭЙ 

ТООЛУУРЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА 

 Г.Энх-Од 

Ж.Арслан 

321 

“GENERAL ALGEBRAIC MODELING SYSTEM(GAMS)” ОНОВЧЛОЛЫН 

ПРОГРАММЫГ ДИСПЕТЧЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТАНД АШИГЛАХ 

БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 

Б.Энхсүрэн 

Б.Загдхорол 

325 

ШИЛЖИЛТИЙН ГОРИМЫН ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ, УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

(WIDE AREA MONITORING SYSTEM)- ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ОЛОН УЛСЫН 

ТУРШЛАГА  
О.Энхсувд, С.Халиун, Э.Жавхланбаяр 

Б.Загдхорол 

330 

ХИБРИД СИСТЕМИЙН БҮТЦИЙН СУДАЛГАА  

С. Халиун, О.Энхсувд,Э. Жавхланбаяр  

Б. Загдхорол 

334 

ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОРЫН АШИГЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН 

СУДАЛГАА 

Б.Маралмаа 

А.Амаржаргал 

337 

ЗҮРХНИЙ ТИТЭМ СУДАСНЫ СТЕНТИЙН СУДАЛГАА БА СИМУЛЯЦИ  

Ч.Мөнхжаргал, Б.Насанжаргал 

А.Амаржаргал 

344 

УЯН ДУРАНГИЙН УГААЛГА, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ТУЛГАМДСАН 

АСУУДАЛД 

П.Жавхлан 

А.Амаржаргал 

350 

МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 

АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА  
Э.Майцэцэг 

А.Амаржаргал 

356 

ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УДИРДЛАГА, ОРОЛЦОО  

Г.Хосбилэг 

Б.Загдхорол 

361 

ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ДИСПЕТЧЕРИЙН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТ  

Б.Пүрэвээ 

Б.Загдхорол 

366 

ӨНДӨР ДАВТАМЖИЙН ЦАХИЛГААН МЭС ЗАСЛЫН АППАРАТЫН 

ГАРАЛТЫН ПАРАМЕТРИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГА 
370 



Э.Должинсүрэн 

А.Амаржаргал 

ШИНЭ НАЛАЙХ ХОРООЛОЛД УХААЛАГ ТООЛУУРЫН АВТОМАТЖУУЛСАН 

СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  

Г.Энх-Од 

Ж.Арслан 

375 

ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА  

С.Гончигсүрэн 

Б.Сэргэлэн 

381 

ИХ ТОЙРОГ ТӨСӨЛ БОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮР 

НӨЛӨӨ  

Б.Гонбодорж 

З.Цэрэндорж 

385 

ЦДҮС ТӨХК-ИЙН 110 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ТАСРАЛТЫН СУДАЛГАА БОЛОН 

ТАСРАЛТ ГАРАХАД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ СУДЛАХ  

Б.Гонбодорж 

З.Цэрэндорж 

389 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН 

СИСТЕМ (SCADA)-ИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ШИНЭЧЛЭЛТ 

Г.Мөнхбат 

Ш.Гантөмөр 

398 

“ОРХОН-ОНГИ” ЭКО ТӨСЛИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ БА 

БАГА ЧАДЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦУУДЫГ СИСТЕМД ХОЛБОХ 

ҮЕИЙН ГОРИМЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ  
Мягмарсүрэн Азжаргал, Отгонбаяр Чанцалням  

Энхсайхан Эрдэнэбат 

404 

ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫГ БУУРУУЛАХ СУДАЛГАА, ҮР 

ДҮН 

Х.Мөнхцэцэг, Б.Энхтуул, Ж.Тэмүүжин 

Ш.Гантөмөр 

411 

“УБТЗ” ХНН-ИЙН ТӨМӨР ЗАМЫГ ЦАХИЛГААНЖУУЛСНААР ГАРАХ ҮР ДҮН  

Л.Цогбадрах 

Б.Сэргэлэн 

414 

БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМД СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР АШГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Г.Оролзодмаа 

Ч.Улам-Оргил 

418 

ТАРХМАЛ БАГА ЧАДЛЫН “УХААХУДАГ” ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН 

ДИНАМИК ТОГТВОРЖИЛТЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ 

С.Тулгач 

Э.Энхсайхан 

422 

ҮЙЛДВЭРИЙН ТЭЭРМИЙН ЦЕХИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ҮР 

АШГИЙН СУДАЛГАА  

С.Бямбабаяр 

Б.Сэргэлэн 

428 

KH300 -КОНУСАН БУТЛУУРЫН ЦАХИЛГААН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН 

УДИРДЛАГЫГ АВТОМАТЖУУЛЖ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ ХИЙХ 

БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  

Г.Жадамба 

Ч.Улам-Оргил 

432 

ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМД МИНИ-ДЦС-ЫГ 

НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ 

Д.Машбат 

435 



Ч.Улам-Оргил 
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ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРТЫН СУДАЛГАА  
 

Б.Алтаншагай*, Д.Пүрэвдаш* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Туяа эмчилгээ нь хавдрын эд эсийг 

цөмийн цацрагаар үйлчлэн үхүүлэх, эд эсийн үржил 

хуваагдлыг саатуулах, мөн зарим хэт ургалт, архаг 

үрэвслийг зогсоох үйлчилгээ үзүүлдэг. Орчин үеийн 

эмнэлгүүдэд туяа эмчилгээний Linear accelerators буюу 

Линакс (Linacs for short) болон Imagin, HMD-IB, GWXJ-

80, Бабатрон-II, Siemens somatom emotion-6 зэрэг 

аппаратуудын тухай авч үзсэн болно.  

 

Түлхүүр үг. хорт хавдар, цацраг идэвх.  

 

ОРШИЛ 

Зайн туяа эмчилгээний GWXJ-80, Бабатрон-II 

аппарат, Siemens somatom emotion-6 компьютерт 

симулятор, HMD-IB, Imagin симулятор туяа 

эмчилгээний аппаратууд нь ХСҮТ-ийн хөгжлийн 4 

дахь үед ордог. Зайн туяа эмчилгээний 3 хэмжээст 

физик төлөвлөлтийн систем ашиглалтанд орсноор 

орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох 3 хэмжээст 

туяа эмчилгээг хийж эхэлсэн ба Монгол улс дахь туяа 

эмчилгээ хөгжлийн шинэ шатанд гарсан. Аппарат нь 

Цацраг идэвхит туяаг ашиглан хавдрын эсүүдийг 

үхүүлж устгах буюу гэмтээж тэднийг үржиж 

хуваагдлыг саатуулах, зарим хэт ургалт, архаг 

үрэвслийг зогсоох үйлчилгээ үзүүлдэг ба үүнийг туяа 

эмчилгээ буюу radiotherapy гэнэ. Туяа эмчилгээ хийлгэх 

үед хүний бие цацраг идэвхитэй болохгүй, туяа нь 

өвтгөхгүй, халуун биш, үзэгдэж сонсогдохгүй, өөрөө 

хэлбэл ямар нэг байдлаар мэдрэгдэх юм байхгүй болно. 

Эмчлүүлж буй өвчтөний биеийн хавдартай хэсгийг туяа 

эмчилгээний аппаратын төв цэг рүү оруулах үед 

аппаратын толгой хэсэг эргэлдэн зайнаас туяа эмчилгээ 

хийж гүйцэтгэх боломжтой болдог.  

 

ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЛИНАКИЙН СУДАЛГАА 

Туяа эмчилгээ нь хавдрын эд эсийг цөмийн 

цацрагаар үйлчлэн үхүүлэх, эд эсийн үржил хуваагдлыг 

саатуулах, мөн зарим хэт ургалт, архаг үрэвслийг 

зогсоох үйлчилгээ үзүүлдэг. Туяа эмчилгээг өвчтөнд 

дагнасан эсвэл мэс заслын дараах ба өмнөх, хими 

эмчилгээтэй хавсарсан, хөнгөвчлөх зорилгоор хийдэг. 

Зайн болон дотуур туяа эмчилгээний үндсэн хоёр 

хэлбэрийг ашиглана. Линакс аппарат нь өөрөөсөө 

байнгийн үүсгүүртэй туяа эмчилгээний аппарат юм. 

Зайн болон туяа эмчилгээ нь шат дараалсан төлөвлөлт 

шаарддаг. Энэхүү төлөвлөлтийн системийг 

ашигласнаар эрхтэнүүдийг бодит хэмжээсээр харж, 

эрүүл эд эрхтэнийг сайтар хамгаалж, хорт хавдартай 

хэсэгт хангалттай тунг өгөх боломжтой юм. Эмчилгээ 

болгоныг урьдчилан маш анхааралтай төлөвлөж ямар  

тунгаар шарах, хэмжээ хэлбэрийг нарийн тогтоох ёстой 

байдаг. 

 
Зураг 1. Линак аппарат 

Линак аппарат нь шугаман хурдасгуураар гамма 

туяаг бий болгон өөрөөсөө байнгийн үүсгүүртэй туяа 

эмчилгээний аппарат нь фотон болон электрон туяагаар 

эмчилгээ хийдэг бөгөөд гамма туяаны эрчим буурч 

сулрахгүй байнгийн үүсгүүртэй байдгаараа давуу 

талтай. Мөн хавдрын хэмжээгээр коллиматор нь 

үүсгүүр гамма туяаг тусгадаг. Туяа эмчилгээ нь хорт 

хавдрын ургалтыг зогсоодог. Линак аппаратыг 

ашигласнаар тухайн хавдрын хэмжээг хяналтын 

мониторт 2 ба 3 хэмжээстээр оруулан тухайн 

коллиматор туяаг тухайн хавдрын хэмжээгээр гаргаж 

эмчилгээг хийдгээрээ давуу талтай. Х-цацраг үүсгэх 

зарчимтай адилхан гамма туяаг үүсгэх гамма туяаны 

эрчимжилт буурахгүй байнга нэгэн хэмжээний 

эрчимжилтээр гамма туяаг үүсгэнэ.  

ШУГАМАН ХУРДАСГУУР 

Атомын цөмийн бүтэц, эгэл бөөмсийн тогтоц, 

тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийг судлахад их 

энергитэй бөөмс зайлшгүй шаардлагатай байдаг. 

Цахилгаан ба соронзон орны үйлчлэлээр  их энергитэй 

цэнэгт бөөмийг гаргаж авах   байгууламжийг 

хурдасгуур гэнэ. Хурдасгуурын онол нь бөөмийг 

хурдасгах цахилгаан соронзон орныг үүсгэх арга, 

хурдасгаж байгаа бөөмийн төрөл, бөөмийн треактор, 

хурдасгах орны төрөл зэрэг олон үзүүлэлтээр ялгаатай 

маш олон янзын хурдасгуурыг зохион бүтээж 

судалгаанд төдийгүй практикийн хэрэглээнд өргөн 

ашиглаж байна.  Хурдасгуурыг шугаман ба циклт гэж 

хоёр ангилна. Бөөмс  шугаман хурдасгуурт шулуун 

треактороор, циклт хурдастгуур тойрог буюу мушгиа 

треактороор хөдөлнө. 

Ямарч хурдасгуурын гол үзүүлэлтүүд нь бөөмийн 

энерги E, урсгалын эрчим I буюу нэгж хугацаанд 

хурдсан гарах бөөмийн тоо юм. Эрчмийн оронд 

заримдаа урсгал дахь гүйдлийн хүч I=q*N-ийг 

хэрэглэдэг. 
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Хүснэгт 1 

Туяа эмчилгээний аппаратуудын харьцуулалт 

№ 

Марк 
Үйлдвэр-

лэсэн улс 

Хэдэн онд 

ашиглалтанд 

орсон 

Өдөрт эмчилгээ 

хийдэг 

өвчтөний тоо 

Түгээмэл тохиолдох эвдрэл гэмтэл 

1 Siemens 

somatom 

emotions-6 

Герман 2007 40-50 

Аппарат гацах, автоматаар унтрах зэрэг 

програмын гэмтэл 

2 Imagin 
Энэтхэг 2016 45-55 

Гантрийн датчик эвдрэх, лазерийн хэмжээ 

алдагдах 

3 HMD-IB Хятад 2014 45-50 Талбайн хэмжээ алдагдах, удирдлага гацах 

4 GWXJ-80 
Хятад 2014 50-60 

Холболтын жижиг утас тасрах, 

хамгаалалтын блок гацах 

5 Бабатрон-II 
Энэтхэг 2016 55-60 

Шинэ аппарат учир эвдрэл гэмтэл хараахан 

гараагүй 

 

Хүснэгт 2  

Техник үзүүлэлт 

Аппаратны марк Бабатрон –II GWXJ-80 LINAC 

Оройн хэсгийн хэмжээ 250 мм 23x33 мм 28х35 мм 

Оройн хэсгээс изо төв хүртэл 80 см 80 см 100 см 

Оройн хэсгийн диаметр 2.0 см 3.0 см 1 см 

Хаалганаас изо төв хүртэл 120 см 130 см 100 см 

Коллиматор Талбайн хэмжээ 35x35 Талбайн хэмжээ 40x40 Талбайн хэмжээ 15x60 

Ссд индикатор 60-100 см 60-100 см 50-60 см 

Өвчтөний ор 135 кг 150 кг 120 кг 

Гантри  360℃ 360℃ 360℃ 

Тунгийн хэмжээ 15-25 15-25 40-50 

 

Хурдассан бөөмийн энерги ба эрчимд дээд хязгаар 

гэж байхгүй зөвхөн хурдасгуурын техникийн 

хөгжилтийн түвшингээр тодорхойлогдоно. 

Шугаман хурдасгуур   нь электрон болон фотоныг 

үйлдвэрлэн туяа эмчилгээг хийдэг. Шаардагдах 

электрон туяа нь аппаратын нийт бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг дайрч өнгөрөн гарч ирнэ. Эмчилгээнд 

хэрэглэдэг электрон туяаны энергийг хувиргаж болдог. 

Электроныг үүсгэхдээ улайсалтын утастай катод нь 

эргэдэг анод дээр бөмбөгдөн үүссэн электрон 

хурдасгуураар хурдасгагдана. Потон туяаг  гаргахдаа 

хурдасгуураар хурдасгагдсан электроныг өндөр 

нягттай бай дээр тусгаж тооромзлолтын фотон туяаг 

гаргаж авдаг. Потон  нь хавтгай хэлбэртэй шүүлтүүрийг 

дайрч өнгөрөн шүүгээд аппаратаас гарна. Эмчилгээ 

дууссаны дараа эмчилгээний өрөөнд ямар ч гамма туяа 

байдаггүй байна. Хурдасгуур  нь зэсийн диск,  ам болон 

зай янз бүрийн диаграмм хувааж өөрийн дотоод бүхий 

зэс гуурс зэргээс бүрдэнэ. Энэ хэсэг нь электроны 

тархалт явагдаж байдаг. Электронууд нь бичил 

долгионы цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэлтэй. 

Электронууд хурдасгах үйл явц синуслэг цахилгаан 

талбайгаас эрчим хүч олж авдаг.  

 
Зураг 2. Аппаратын ажиллах зарчим 

1-тэжээлийн хэсэг, 2-нэгжийн удирдлага, 3-цацраг тээвэрлэх 

хэсэг, 4-анол жолоодох кольцо, 5-гол тэнхлэг, эргэлтийн 

тэнхлэг, 6-удирдах хэсэг, 7-туслах систем, 8-дээд доод ам,   

9-давхар тасалгаа, 10-шүүлтүүр, 11-коллиматор, 12-гарах 

цонх, 13-ус хөргөлтийн систем, 14-тэжээлийн үүсгүүр 

магнетрон клистрон, 15-модулятор, 16-электрон цацраг,             

17-соронзон, 18-энерги орох завсар, 19-керамик цонх, 20-төв 

кольцо, 21-хурдасгуур долгион заагч, 22-вакуум шахуурга, 

23-утас, 24-эмчилгээний ор.  

 
Зураг 3. Шугаман хурдасгуур 
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Дэлхий дахинаа жилд 14,1 сая хүн хорт хавдраар 

өвчилж 8,2 сая хүн хорт хавдарын улмаас нас барж 

байна. Хорт хавдарын өвчлөл нас баралтын талаас илүү 

хувь нь хөгжиж буй болон буурай хөгжилтэй орнуудад 

бүртгэгдсэн байна. Хорт хавдараас урьдчилан 

сэргийлэх хянах оновчтой арга хэмжээ цаг алдалгүй авч 

хэрэгжүүлэхгүй бол 2025 он гэхэд жил бүр 19,6 сая хүн 

шинээр хорт хавдараар өвчлөх тооцолол гарч байна. 

Манай орны хувьд ч хорт хавдарын өвчлөл жилээс 

жилд өсөх хандлагатай байна. Энэ нь түргэн хооллолт 

мөн буруу амьдралын хэвшлээс хамаарч хорт хавдраар 

хүмүүс өвчлөх нь элбэг. Жил нэмэгдэхийн хэрээр манай 

орны эмч болон аппаратны технологи сайжирсан ч 

аппаратны болон эмчилгээний олон улсын стандартыг 

зөрж түүний ажиллах  хугацааг хэтрүүлэх болон буруу 

үйл ажиллагаанаас хамаарсан эвдрэл гэмтэл маш ихээр 

гарч байгааг доорх судалгаанд харуулав.  

 
Зураг 4. Туяа эмчилгээний аппаратанд гарах гэмтэл 

 
Зураг 5.Туяа эмчилгээний аппаратын харьцуулалт 

 

ДҮГНЭЛТ 

Туяа эмчилгээ нь хавдрын эсийг гамма цацрагаар 

үйлчлэн үхүүлэх, үржил хуваагдлыг нь зогсоох 

үйлчилгээ үзүүлдэг хавдрын эмчилгээний нэг салбар 

юм. Энэхүү эмчилгээг клиник төлөвлөлт, физик 

төлөвлөлт, эмчилгээний гүйцэтгэл, хяналт гэсэн үе 

шаттайгаар тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжийг 

ашиглан нарийн мэргэшсэн эмч, эмнэлгийн физикч, 

тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч нарын багаар 

гүйцэтгэдэг нарийн цогц үйл ажиллагаа юм. Орчин 

үеийн эмнэлгүүдэд туяа эмчилгээний Линакс (Linacs for 

short) аппаратыг ихээр хэрэглэдэг байнгийн үүсгүүртэй 

туяа эмчилгээний аппарат юм. Зайн болон туяа 

эмчилгээ нь шат дараалсан төлөвлөлт шаарддаг. Энэхүү 

төлөвлөлтийн системийг ашигласнаар эрхтэнүүдийг 

бодит хэмжээсээр харж, эрүүл эд эрхтэнийг сайтар 

хамгаалж, хорт хавдартай хэсэгт хангалттай тунг өгөх 

боломжтой юм. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. Д.Пүрэвдаш Орчин үеийн эмчилгээний зарим тоног 

төхөөрөмжүүд 2014 он УБ. 

2. Б.Энхжаргал Эмнэлгийн дүрслэл оношлогооны 

тоног төхөөрөмж 2012он  УБ. 

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3230147 

4. http://mriquestions.com/mr-system-layout.html 

5. https://www.atlantisworldwide.com/atlantis_products/s

iemens-emotion-6/ 

 

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕРЫН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ БА ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ  
 

Б.Насанжаргал*, Д.Пүрэвдаш* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Сүүлийн жилүүдэд техник технологи 

эрчимтэй хөгжихын хэрээр эрүүл мэндийн салбарын  

тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэж илүү боловсронгуй, 

нарийвчлалтай болж тухай тоног төхөөрөмжүүдийн 

хэвийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах инженер, 

техникчийн эрэлт ихсэж байна. Монгол улс дахь 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын инженер, 

техникчийн өнөөгийн байдал ба эрэлт хэрэгцээний 

талаар судалсан болно.  
 

Түлхүүр үг. Технологи.  

ОРШИЛ 

Аливаа улс оронд сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн 

салбарт эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 

ихээхэн хийгдэж шинэ дэвшилтэт техник, технологи 

хурдацтай нэвтэрч байгаагийн хэрээр тухай эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай үйл 

ажиллагааг ханган ажиллах шаардлага тулгарч байна. 

Үүнээс үүдэн манай улс зах зээлд шилжсэнээс хойш 

Биоангаахын инженер гэх чиглэлээр анх боловсон 

хүчнээ Орос, Герман улсуудад бэлдэж эхэлсэн нь 

үндсэн суурь болсон билээ. Жил ирэх тусам эрүүл 
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мэндийн салбарын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

төрөлжиж, шинэчлэгдэхийн хэрээр боловсон хүчнээ 

дотооддоо бэлдэх шаардлага тулгарсан билээ. Үүнд 

түшиглэн  ТИС 1996-1997 оны хичээлийн жилд 

Биоангаахын инженер /Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер/ гэх мэргэжлээр 

дотооддоо боловсон хүчнээ бэлдэж эхлэв.  

Хүснэгт 1 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэдэг сургуулиуд 

(20201 сар) 

Сургуулийн 

олгож буй 

чиглэл Ш
У

Т
И

С
  

А
Ш

У
И

С
 

Э
тү

гэ
н

 и
х

 

су
р

гу
у

л
ь
 

 

Х
ү

р
ээ

 

м
эд

ээ
л
эл

 

х
о

л
б

о
о

н
ы

 

су
р
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у

л
ь
 

Инженер + - + + 

Техникч - + - - 

I курс - ДОТ-38 22 - 

II курс 39 ДОТ-33 45 6 

III курс 14 
ДОТ-45 

ЭТТ-14 
38 12 

IV курс 15 - 38 10 

V курс 6 - - 11 

Нийт  74 130 143 39 

ДОТ-Дүрс оношилгооны техникч   ЭТТ-Эмнэлгийн төхөөрөмжийн 
техникч  

 

2020 оны байдлаар ЭТТА/Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж ашаглалтын инженер/-ийн чиглэлээр улсын 

хэмжээнд 4 их, дээд сургуульд инженер болон 

ашиглалтын техникч  бэлдэж байна. 2019-2020 оны 

хичээлийн жилд ЭТТА-ийн инженер, техникч 

мэргэжлээр тэдгээр сургуулуудад 386 оюутан суралцаж 

байна. Тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэж, төрөлжих  

тусам инженер, техникчийн эрэлт нэмэгдсээр байна. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 439 дугаар тушаалд 

заасны дагуу   ЭТТ-ийн тасгийн бүтэц үйл ажиллагааны 

тухай Монгол улсын стандарт (MNS 63: 30-1:2012) 

зүйлчилсэн байдаг.  

1. Тус стандартын 12.4т заасан инженер, техникчийн 

үйлчилгээг хураангуйлан хүргэхэд: 

 100 тоног төхөөрөмжид 1 инженер  

 50 тоног төхөөрөмжид 2 техникч  

 Соронзон резонанс томографийн (MRI) 

аппаратанд 2 оператор 

 Комьпютер томографын аппаратад 1 оператор  

 Гемодиализын 10 аппаратад 1 оператор гэх мэт 

зүйлчлэн зааж өгсөн байдаг билээ.   

2. ЭМСайдын “Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд 

хяналтын хуудас нэвтрүүлэх  тухай” 2013-5-13ны 177-

р тоот тушаалд:  

Их дээд сургууль нийт төгсөгчид нь инженер, 

техникчийн орон тоо батлагдсан  II, III шатлалын 

эмнэлгүүд болон 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 

дүүргийн болон клиникийн эмнэлэгт Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженер, техникч шаардлагатай боловч 

боловсон хүчин, санхүүгийн хүндрэлээс стандартын 

дагуу ажиллаж нөхцөл бүрдэхгүй байна.  

 

Хүснэгт 2 

Улсын болон хувийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж 

ба тэдгээрт харгалзах инженер, техникчийн 

харьцуулалт (2020.1 сар) 
№  

 

Эмнэлгийн 

нэр Т
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1 УНТЭ 1200 9 6 4 100/0.75 

2 УХТЭ 348 4 2 2 100/1 

3 УГТЭ 1500 9 6 (-) 100/0.6 

4 

 

Өргөө 

амаржих 

газар 

671 2 3 4 100/0.3 

5 УБ сонгдо 

эмнэлэг 

430 3 8 2 100/0.7 

6 ТТАХ-ын 

Эмнэлэг 

400 2 5 2 100/0.5 

Н
и

й
т 

 4549 29 30 14 100/0.6 

Эх сурвалж: 2019 оны багаж, тоног төхөөрөмжийн толлогын дүн 
 

Хүснэгт 2-т  Монгол улсын стандарт (MNS63:30-

1:2012) хэрэгжихгүй байгаа нь харагдаж байна. 

 

 
Зураг 1. Эмнэлгүүдийн инженерийн стандарт ба                 

бодит байдал  (2020.1 сар байдлаар) 
 

Жил ирэх тусам төхөөрөмж төрөлжих нь 

инженерийн тоо нэмэгдэх    шаардлагатай  байна. 

 
Зураг 2. Эмнэлгүүдийн техникчийн стандарт  ба бодит 

байдал (2020.1 сар байдлаар) 
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Монгол улсын стандартын (MNS 63: 30-1:2012) 

дагуу 50 тоног төхөөрөмжид 2 техникч гэсэн 

стандарттай боловч хүний нөөц, санхүүгийн хүчин 

зүйлээс шалтгаалан хэрэгжихгүй байна. Хувийн 

хэвшлийн эмнэлэгт техникчийн асуудал тулгарахгүй  

байгаа  нь санхүү хувьд хүндрэл бага байгааг  харуулж 

байна. Өнөөдрийг хүртэл эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн албанд гардаг хүндрэлтэй асуудлын  нэг 

операторчны орон тооны асуудал    билээ. Эмнэлгүүдэд 

техникч нь операторчны ажилыг давхар гүйцэтгэж 

байна. Дээрх судалгаануудаас үзэхэд улсын болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэгт Монгол улсын стандарт 

(MNS63:30-1:2012) мөрдөгдөж ажиллах боломж 

бүрдэхгүй байгаа. Энэ нь дараах хэд хэдэн хүчин 

зүйлээс хамаарч байна. Үүнд:  

 Боловсон хүчиний дутагдал 

 Санхүү /санхүүжилт/ 

 Хууль, эрх зүйн орчин гэх мэт хүчин зүйлүүдээс 

шууд хамаарч байна.  

Улсын эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжүүд нь 

стандартын дагуу ашиглалтаас гарах  шаардлагатай 

тулгарч байгаа боловч тодорхой хүчин зүйлийн улмаас 

шинэчлэгдэн хөгжиж буй орнуудтай хөл нийлүүлэн 

алхах боломж бүрдэхгүй байна. 

Улсын хэмжээнд  2019 оны байдлаар II, III 

шатлалын  47 эмнэлэг идэвхтэй  үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа боловч боловсон хүчний дутагдалын улмаас 

инженер техникийн алба хүрэлцээгүй байна.  Монгол 

улсын хэмжээнд II, III шатлалын 47 эмнэлгээс 5 эмнэлэг 

сонгон авч 2020-2023 оны хооронд хийх тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэлтэй тухайн жилд төгсөх 

оюутны тоог харьцуулж үзэхэд тухайн 5 эмнэлэг 

стандартын  (MNS63:30-1:2012)  дагуу нийт 

төгсөгчидын 18% -д ажилын байр олгох боломжтой 

байна. 

ДҮГНЭЛТ 

Эрүүл мэндийн салбарын техник технологи 

хурдацтай хөгжиж байгаатай уялдуулан эрүүл мэнд, 

технологийн салбарыг хослуулсан эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж ашиглалтын инженерийн мэргэжлийн эрэлт 

хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж 2020 оны байдлаар Монгол 

улсын хэмжээнд эрэлт хэрэгцээтэй топ 10 мэргэжилд 

зүйл ёсоор багтаж байна. Тоног төхөөрөмжийн эрэлт, 

хэрэгцээ нэмэгдэх  хэрээр одоо ажиллаж байгаа 

инженерүүдэд ногдох ачаалал нэмэгдэж байна. Иймээс 

төгсөгчдийн ( тухайн мэргэжлийн) тоотой уялдуулан 

боловсон хүчний хангалтын асуудлыг ЭМЯ, БСШУЯ 

хамтран бодлогын хувьд авч үзэх цаг болсон байна.  

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. Пүрэвдаш  Д.  “ТИС-д  эмнэлгийн электрон 

төхөөрөмжийн инженерийн боловсон хүчин  

бэлтгэж буй байдал”  ЭХИС ЭШ-ний бичгийн 

эмхэтгэл УБ хот 2000он  

2. Пүрэвдаш  Д. , Энхжаргал  Б. “ШУТИС-д Эрүүл 

мэндийн салбарын техникийн мэргэжилтэн 

бэлтгэсээр байна...” ЭМЯ-ний 80 жилийн ойд 

зориулсан Монголын дүрс оншилгооны эмч нарын 

үндэсний чуулган УБ хот 2010 он.   

3. https://www.legalinfo.mn/law/details/9583 

 

МОНГОЛ ДАХЬ МАММОГРАФИ ОНОШИЛГООНЫ ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ  
 

Б.Насанжаргал*, Д.Пүрэвдаш* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эмэгтэйчүүдийн нас баралтын 1 

томоохон шалтгаан нь хөхний хорт хавдар билээ. 

Эмэгтэйчүүдэд тохиолдож болзошгүй  өвчлөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх зайлшгүй шаардлага гардаг. Энэ 

өгүүлэлээр тус өвчнийг хэрхэн оношлож буй байдлыг 

маммогрфийн жишээн дээр мэдээллийг эмхтгэн 

хүргэлээ.   
 

Түлхүүр үг. Рентген, хөхний хорт хавдар, рентген 

хоолой, зураг.  

 

1. Удиртгал 

Анх эмнэлгийн дүрс оношлогооны технологид 

Рентгэн туяаг 1895 онд нээн хэрэглэж эхэлснээр олон 

төрлийн оношлооны нэг нь маммографийн оношлогоо 

юм. Энэхүү оношлогооны аргыг дэлхийн олон оронд  

хөхний хорт хавдрыг эмэгтэйчүүдэд хор нөлөө багатай 

эрт оношлоход ашиглаж байна.  

Дүрс оношлогоо гэдэг нь хүний биеийн мэдээллыг 

дүрс зурaган хэлбэрээр харуулдагаараа давуу талтай 

оношлогооны хэлбэр бөгөөд ихэвчлэн цахилгаан 

соронзон долгионы үйчлэл ба рентген цацраг биед өгч 

тухайн үйчлэл хүний биеэр дайран гарч бүртгүүрт 

бүртгэгдэхдээ яаж өөрчлөгдсөнтэй жишиж  

оношлогоог хийдэг онцлогтой. Дүрс оношлогооны 

бүлэгт ЭХО, Соронзон резонанст томографи (MRI), 

Компьютерт томографи (КТ) болон бүх төрлийн 

рентген суурь аппаратууд багтдаг. 

 

2. ОНОЛ 

Маммографи (мастографи) нь маш бага рентен 

цацрагийн дозиор (хамгийн ихдээ 30 kVp) хөхний 

зургийг дүрслэн гаргадаг ба бусад рентген 

төхөөрөмжтэй ижил ажиллагааны зарчимтай бөгөөд 

гагцхүү хүний биеийн зөөлөн эдийн байрлалыг онцгой 

нөхцөлд зургийг авдгаараа онцлогтой.  

 

2.1. ҮНДСЭН АРГА ЗҮЙ, ЗАРЧИМ 

Зураг дарах үндсэн аргачлал нь эмэгтэй хүний 

хөхийг зориулалтын  тавцан дээр тавьж 2 талаас нь 

шахснаар биеийн зузаан багасч зураг тод харагдах 

нөхцөл бүрдэж зураг авахад тохиромжтой байрлалд 

оруулан рентген туяагаар зураг авдаг. Шахагдсан 

хөхний дээрээс нь рентген туяагаар буудаснаар хөхийг 

рентген туяа нэвтрэн гарч хөхний цаана 1 шугаманд 

байрлах бүртгүүрт хариу үйлдэл үзүүлнэ. Бүртгүүр 

хэрэв дижитал төрлийн бүртгүүр байвал комьпютер 

тооцооллоор боловсруулалт хийснээр дэлгэцэнд эсвэл 

цаасан хэлбэрээр зургийг буулгана.  
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Зураг 1. Ажилгааны бүдүүвч 

 

Зураг 1-д ерөнхий ажилгааны зарчмын бүдүүвчийг 

харуулав. Рентген туяа нь иожуулагч туяанд хэт их 

тунгаар удаан хугацаанд өртөх нь хүний биед сөрөг 

нөлөөтэй. Тийм ч учраас тунгын тохируулгыг маш олон 

хүчин зүйлсийг харгалзан хянадаг. 

 

РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ, МАММОГРАФИЙН 

АППАРАТ 

Төхөөрөмжийг маммографийн рентген систем гэж 

нэрлэх бөгөөд олон улсад X-ray system, mammographic 

гэж нэрлэдэг. Төхөөрөмж ерөхийдөө рентген 

үүсгүүрийн хэсэг, бүртгүүр болоод механик эд анги 

(шахагч компессор, тавцан, хөл гэх мэт) зураг 

боловсруулах хэсгээс бүрддэг.  

Рентген төхөөрөмж нь цацрагын стандарт зааврыг 

зайлшгүй мөрдөж аюулгүй ажилгаан зааварыг дагах нь 

зүйтэй. Бүх рентген төхөөрөмжид байх рентген хоолой 

нь өндөр хүчдлийн цахилгаан энергийг рентген 

цацрагын энергид хувиргах цахилгаан вакуум 

төхөөрөмж юм. Өндөр цахилгаан хүчдлээр онцгой 

металлыг халааж электронуудийг сугалах замаар 

рентген туяа үүсдэг. 

Төхөөрөмжийн хамгийн чухал хэсэг нь рентген 

үүсгүүр болон бүртгүүр нь юм. Харин үлдсэн эд ангиуд 

нь зураг дарах, өвчтөнг бэлдэхэд нийлцэл бүхий 

механик хэсэг болон тооцоо боловсруулалт тэжээлийн 

хэсэг байна. Зураг 2-аас харвал шахагч төхөөрөмж 

буюу компессор, үүсгүүр болон тавиур/бүртгүүр нь 1 

шугаманд параллель байгааг ажиглаж болно. 

 
Зураг 2. Маммографийн төхөөрөмжийн бүтэц 

 

Дижитал Маммографийн төхөөрөмж нь нь зургийг 

хүлээн авмагцаа комьютер тооцооллоор боловсруулалт 

хийн дэлгэцэн дээр шууд харуулах боломж бүхий 

технологи юм. Лабронт зураг авах үйл явцыг удирдах 

бөгөөд шаардлагатай үед хөл педалийг ашиглан 

рентген туяаг таслана. Зураг авах үйл явц ойролцоогоор 

10-15 минут үргэлжлэдэг. Мөн рентген үүсгүүр нь зураг 

авахдаа тодорхой өнцөгүүдэд хөдөлгөөн үйлдэх 

шаардлага гардаг нь өвчтөний биеийн онцлогоос шууд 

хамаарна. 

 
Зураг 3. Рентген цацрагын чиглэл 

 

Зураг 3-д тухайн тохиолдолд хазайсан анод дээрээс 

цацрах рентген туяаны чиглэлийг коллиматорын 

цонхоор шаардлагатай зүгт тусгаж байна. 

Рентген хоолойноос гарах энергийн эрчимжилт нь 

анодын материал болон шүүлтүүрийн материалтай 

шууд хамааралтай байна. Энэ эрчимжилтийн энерги нь 

олон улсад стандарт тогтоох коеффицентийн гаргалгаа 

гаргах үндэс болдог. Энэ коеффицент нь өвчтөнд тун 

тааруулах үндсэн чиг баримжаануудын нэг болдог. 

Хөхийг сайтар шахаж хавтгай хэлбэрт оруулснаар 

зургийн талбай болоод нягтаршилд өндөр нөлөөтэй 

ингэснээр хавдрын эсийг жирийн эсүүдээс танихад 

хялбар болно гэсэн үг юм.  

 
Зураг 4. Рентген туяаны концентрацийн хамаарамж 

 

Зураг 4-д рентген туяаны концентраци зургийн 

чанарт хэрхэн нөлөөлгийг харуулсан байна. Зурагт 

харуулснаар их энерги эрчимжилт өндөртэй туяагаар 

зургыг дарвал зураг илүү тод нягтаршил өндөртэй 

гарна. Гэвч нөгөөтэйгүүр өвчтөнд сөргөөр нөлөөлж 

болзошгүй тул тунгийн тохируулгыг маш нарийн 

тооцдог.  

 

3. СУДАЛГАА 

Маммографи нь монгол улсад өргөн хэмжээнд 

тархсан олон эмнэлэг оношлогооны байгууллагуудад 
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байдаг ч улсын гэх тодотголтой ганц л эмнэлэгт байдаг. 

Улсын эмнэлэг дэх ганц маммографи нь Хавдар 

судлалын үндэсний төв-д байдаг. Philips-ийн Маmmo 

Diagnist DR дижитал төхөөрөмжийг 2012 оноос хойш 

ашиглаж байна. Quality Control чанарын шалгалтуудыг 

өдөр, сар, 3 сар тутам хийдэг. 1 жилд 1 удаа чанарын 

шалгалтыг улсын мэргэжлийн хяналтын газраас хийх 

ёстой. Харин өдөр тутмын ба сар бүрийн шалгалтыг 

тухайн байгууллагын тоног төхөөрөмж хариуцсан 

инженер хийдэг. 2012 оноос хойш төхөөрөмжид ямар 1 

эвдрэл гэмтэл гараагүй бөгөөд зогсолт хийсэн удаа 

байхгүй. Харин зарим 1 механик эврэлийг тухайн үед 

нь инженер, техникч нар засвар үйлчилгээг хийдэг.  

 
Зураг 5. MammoDiagnost DR 

Хэрэглэгчийн судалгаа:  

 
Зураг 6. Сүүлийн 3 жилийн үйчлүүлэгчдийн тоо 

 
Зураг 7. Үйчлүүлэгчдийн насжилтын харьцаа 

 
Зураг 8. Үйлчлүүлэгчдийн зураг авхуулах болсон шалтгаан 

Үйлчилэгчдийн мэдээллээс үзэхэд тус 

төхөөрөмжөөр зураг авахуулсан хүмүүсийн тоо 

сүүлийн 3 жилд өсч байгаа нь урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор зурагаа харуулж эрүүл мэндээ анхаарч буй 

буй явдал юм. 

Хавдар судлалын үндэсний төвд ажлын өдрүүдэд 

өдөрт тус бүр 15-25 хүн тогтмол үйлчлүүлдэг. 

Үйлчлүүлэгчдийн 65% орчим нь ямар нэгэн зовиур 

илэрсэн үйлчлүүлэгчид байдаг байна. Харин хүснэгт 7-

д харуулснаар насжилтын хувьд дийлэнхи нь 40-оос 

дээш насны эмэгтэйчүүд байдаг. 

Монгол улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа 

маммографи аппаратын чанарын хяналтын судалгаа 

шинжилгээ 

Одоогоор идэвхитэй үйл ажиллагаагаа явуулж буй 

нь ХСҮТ, Интермед, Медипас нар улсын хэмжээнд 

маммографийн оношлогоог хийж байна.  

Хүснэгт 1 

Монгол улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа 

маммографи аппаратанд хяналт 
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Харин УБ Сонгдо, БГД-ийн эрүүл мэндийн төв, Эх 

нялхас нарийн маммографи аппаратанд системийн дүрс 

дамжуулах боловсруулах хэсэгт гэмтэл гарснаар 

одоогоор маммографи оношилгоо зогссон байна.  

 
Зураг 9. Маммографийн түгээмэл гэмтлийн төрөл 
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Хүснэгт 2 

Маммографи аппаратын чанарын хэмжилтын аргууд 
Хэмжилт Зорилго Хэрэглэх багаж Чанарын хяналтын шалгуур 

Т
ал

б
ай

н
 

д
ав

х
ц

ал
 

Гэрэлтэх талбай болон ионжуулагч 

цацрагийн тусах талбай 2-ийн 

дахцалыг шалга 

1. 20*25 см хэмжээтэй 

хуурцаг талбайн давхцал 

шалгах хавтан 

2. Туузан метр 

Рентген цацрагийн туссан 

талбай ба гэрэлтэх талбайн 

хоорондох хазайлт нь +/-10 мм-

ээс ихгүй байх 

Т
у

я
ан

ы
 

зэ
р

эг
ц

эм
ж

 

Цацрагийн төвийн шилжилтийг 

шалгах буюу туяаны чиглэл ширээтэй 

перпендикульр тусгалыг шалгах 

1. Туяаны зэрэгцэмж турших 

хавтан 20*25 см хэмжээтэй 

хуурцаг талбайн давхцал 

шалгах хавтан 

Дүрсийн хазайлтыг зөвшөөрөх 

хэмжээ 0-15° 

Х
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ь
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ы
 

х
ү

р
эл

ц
эм

ж
 

Зургийн хальс нь хуурцагны дотор 

гадаргууд нягт наалдаж байгаа 

эсэхийг шалгах 

1. Хальсны хүртээмж шалгах 

хавтан 20*25 см хэмжээтэй 

хуурцаг 

2. Туузан метр 

Хэрэв зураг тод биш бол байвал 

хуурцагны гэмтлийг шалгана 

Г
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н
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Цацрагийн тунгийн утга давтагдах 

чанарыг шалгах 

1. Ионжих камер 

2. Тугалган хавтан 

3. Туузан метр 

Шарлагын тунгын (мР) утгын 

хазайлтын коэфф нь 5%-аас 

ихгүй байх 
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Рентген хоолойд өгч буй хүчдэлийн 

давтагдах чанар шалгах 

1. Киловольтметр 

2. Туузан метр 

Киловольтын хазайлтын коэфф 

нь 5%-аас ихгүй байх 
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Шарлагын хугацааны давтагдах 

чанарыг шалгах 

1. Хугацаа хэмжигч 

2. Туузан метр 

Хугацааны  хазайлтын коэфф 

нь 5%-аас ихгүй байх 

Ш
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х
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Гүйдлийн тогтвортой байдлын тоо 

хэмжээг тодорхойлох 

1. Ионжих камер 

2. Тугалган хавтан 

3. Туузан метр 

Шугаман хамааралын коэфф нь 

0.1-ээс бага хүчдэлийн 

өөрчлөлт 10%-аас бага байх 

к
В

-ы
н

 

н
ар

и
й

в
ч

л
ал

 

Рентген хоолойд өгөх хүчдэл нь 

тавилтын утгатай ижил байна уу 

гэдгийг шалгах 

1. Киловольтметр 

2. Туузан метр 

Киловольтын хэмжсэн утга нь 

тавигдсан утгаас +/-5%-ийн 

зөрүүтэй бай 
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Шарлагын хугацаа тавилтын 

хугацаатай ижил байна уу гэдгийг 

шалгах 

1. Хугацаа хэмжигч 

2. Туузан метр 

3 фазын төхөөрөмжинд 

хугацааны нарийвчлал нь +/-

5%, 1 фаз мөн адил эсвэл 1 

пульс 
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Өгөгдсөн кВ дээрх ХШЗ-ы хэмжилт 

нь рентген цацрагийн бүрэн ойлтын 

талаарх мэдээллийг өгдөг цацрагийн 

тунгын хагас нь шингэх зузааныг 

тодорхойлно. 

1. Ионжих камер 

2. 1мм зузаан хөнгөн цагаан 

ялтаснууд 

3. Тугалган хавтан 

4. Туузан метр 

50-150 кВт бүрт харгалзан 1.5-

4.5 мм-ээс дээш байх 

 

Хүснэгт 3 

Маммографи аппаратанд чанарын хяналт хийгдээгүйгээс үүсэх эвдрэл гэмтлийн шалтгаан 

Эвдрэл Гэмтэлийн шалтгаан Эвдрэл гэмтлийг засварлах 

Рентген хоолой 

гэмтэх шатах 

 Рентген хоолойн ачаалал ихсэх 

 Рентген хоолойн тэжээлийн хэсгийн 

гэмтэл 

 Рентген хоолойг соних 

 Тэжээлийн хүчдэлийг тогтворжуулах 

Рентген хальс 

боловсруулахад алдаа 

гарах 

 Рентген хальсны чанар, нягтыг 

шалгахгүй байх 

 Рентген хальсны чанар шалгах 

сенситометр ашиглах 
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 Хальс боловсруулахдаа зориулалтын 

орчинд зориулалтын төхөөрөмж 

ашиглаагүй 

 Анх рентген хальс кассет баригчиндаа 

хийхдээ буруу хийх 

 Рентген хальс боловсруулах принтер, 

угаах төхөөрөмжийн техник үзлэг 

үйлчилгээ тогтмол хийх 

Компрессорын хүч 

жигд бус байх 
 Компрессорын хөдөлгөөн удирдах 

мотор гэмтсэн 

 Компрессорын хүч шалгах 

төхөөрөмжөөр техник үзлэг, шалгалт 

хийж тэмдэглэл хөтлөх 

 Моторыг сонгох 

Компрессорын гэмтэл  Компрессорын шахах гадаргуу гэмтэх 

 Компрессорын гадаргуут шинээр 

сольж, Компрессорын хүч шалгах 

төхөөрөмжөөр техник үзлэг, шалгалт 

хийж, тэмдэглэл хөтлөх 

Дүрсийн чанар муудах 

 Аппаратын шүүлтүүр муудах 

 Дэлгэцийн артифакт үүссэн 

 Торон шүүрний материал тохиромжүй 

байх 

 Тохиромжтой кв, ма сонгоогүй 

 

 Зориулалтын шүүлтүүрийг 

суурилуулах 

 Дэлгэцийн дүрсийн чанарт нөлөөлөх 

бусад зүйлсүүдийг хол байрлуулах 

 Торон шүүрийг шалгаж, гэмтсэн бол 

солих 

 Үйлчүүлэгчийн хөхний хэмжээнд 

тохирсон кв, ма сонгох 

 

ДҮГНЭЛТ 

Маммографийн төхөөрөмж хөхний рентген зураг нь 

хөхний хорт хавдрыг илрүүлэх хамгийн оновчтой 

хурдан эрсдэл багатай аргын талаар мэдээлэл хомс 

байна. Хэдий рентген цацраг нь хүчтэй иожуулагч 

цахилгаан соронзон долгион хэдий ч тунгийн 

тохируулгыг зөв тохируулан хянаж аюулгүй ажилгааг 

мөрдвөл ямар ч эрсдэлгүй арга юм. Мөн оношилгооны 

үр дүн хамгийн найдвартай буюу хорт хавдар илрүүлэх 

алтан стандарт болжээ. Судалгааны явцад сүүлийн 

жилүүдэд эмэгтэйчүүд урьдчилан сэргийлэх зургаа 

авхуулж эмчид хандах эрүүл мэндийн үзлэг 

оношилгоог  тогтмол хийлгэдэг болсон байна. Хэрэв 

зовиур илэрсэн тохиолдолд хавдар байгаа эсэхийг 

тогтоож эрт оношлож эмчилгээг хийлгэх нь олон 

эрсдэлээс гаргаж байгаа юм. Монголд сүүлийн 

жилүүдэд харьцангуй байдал сайжирч байгаа нь 

судалгаанаас харагдаж байна.  
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УУШГИНЫ БАГТААМЖ ХЭМЖИГЧИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ХАНГАХ АСУУДАЛ  
 

Г.Уянга*, Д.Пүрэвдаш* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дэлхийн хэмжээнд Монгол улс агаарын 

бохирдлоороо II-m орж байна. Иймээс энэхүү уушгины 

багтаамж хэмжигч спирометр аппарат зайлшгүй 

хэрэгтэй тул түүний хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах 

асуудлыг авч үзсэн болно.   
 

Түлхүүр үг. Спирометр, аппарат, уушги.  

 

 

 

ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Монгол улсад агаарын бохирдол сүүлийн жилүүдэд 

ихэссэнээс амьсгалын замын эрхтэн тогтолцооны эмгэг 

тохиолдож олон тооны хүн амьсгалын замын өвчинд 

нэрвэгдэж байгаатай холбоотой өвчлөлийг зөв хямд 

нарийвчлалтай оношлох спирометр аппарат зайлшгүй 

хэрэгтэй байна.  

 Дэвшилтэд технологи бүхий биеийн плетизмографийн 

ангилал болон ажиллах зарчим болон Монгол улсад 
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ашиглаж байгаа спирометрийн ашиглалтын судалгааг 

хийв. 

Амьсгал нь гадаад орчин ба бие махбодь хоёрын 

хоорондох  O2, CO2 солилцоо явагдана.  

 
Зураг1.  Гадаад орчин ба бие махбодийн  𝑂2, 𝐶𝑂2 солилцоо 

 

Амьсгалын хамгийн гол үүрэгтэй эрхтэн бол уушги 

юм.  

Уушгины үүрэг: Цээжний хөндийн эзэлхүүний 

өөрчлөлтийн нөлөөгөөр эзэлхүүнээ өөрчилж агаараа 

оруулж түүнээс хүчилтөрөгчийн цулцангаасаа цусны 

судас руу дамжуулж цуснаас хүчилтөрөгчийн хийг авч 

гадагш гаргах үүрэгтэй [1].  

Амьсгалын замын эмгэгийг оношлох аппарат нь 

арга техник ажиллах зарчим, хэмжилтын параметрийн 

хүчин чадалаас нь  хамааруулан 2 бүлэгт хуваан авч 

үздэг.   

 Спирометр- Spirometer 

 Биеийн плетизмограф- body plethymography. 

Спирометр аппарат:  

Уушигны амьсгалын багтаамжийг тодорхойлох 

спирометрийн шинжилгээнд (spirometry) эзэлхүүний 

шилжилттэй спирометрийн аппаратыг (spirometer) 

ашигладаг бөгөөд хэмжилтийн үед өвчтөнийг 

урьдчилан гүнзгий амьсгал авахуулж спирометрийн 

гуурсан хоолой руу аажмаар амьсгалаа гаргаж улмаар 

чадахгүй болтлоо дээд зэргээр үлээж спирометрийн зүү 

хэд хүрснээр нь тооцно. Хэрэв бид уушгины капилляр 

судасруу диффузлэх нэвчилтийн цэвэр хувийн үл 

тооцвол нээлттэй амьсгалын замаар урсах хийн 

урсгалыг: 

NAWO=PAWOQAWO=PLVL                      (1) 

энд: NAWO- урсах хийн урсал, PAWO- урсах хийн даралт,          

VL- лавлах эзэлхүүн.  

тэгшитгэлээр илэрхийлж болно. 

Уушгины багтаамжийн хэмжилтийн параметрүүд:  

Амьсгалын янз бүрийн үе дэх уушгинд агуулагдаж 

байгаа агаарын хэмжээгээр тодорхойлогдох 

үзүүлэлтийг уушгины эзэлхүүн гэнэ. Хэд хэдэн 

эзэлхүүний нийлбэрийг уушгины багтаамж гэсэн нэр 

томёогоор илэрхийлнэ. Ердийн спирометрийн 

аппаратаар (VT, IRV, ERV, VC, IC) тодорхойлдог 

боловч (FRC, RV, TLV)-ийг тодорхойлж чаддаггүй 

боловч биеийн плетизмографийн шинжилгээгээр 

тодорхойлдог. 

 Түрлэгийн эзэлхүүн (TV): Хамараар нэг удаа 

амьсгал авах, эсвэл амаар амьсгал авах агаарын 

хэмжээ. (500 мл) 

 Үлдэгдэл эзэлхүүн (RV): Амьсгал агаарын хэмжээ 

нь хамгийн их хүчээр амьсгал аваад гаргахад 

уушгинд үлдэгдэл агаарын хэмжээ. (1.5 л) 

 Амьсгалах нөөц эзэлхүүн (ERV): Тайван амьсгал 

гаргаад дахин гүнзгий амьсгал гаргах эзэлхүүнийг 

хэлнэ. Хэвийн үед (1000-1400 мл) байна. 

Спирометрийг дараах байдлаар ангилж болно: 

1. Эзэлхүүний шилжилттэй спирометр 

2. Урсгалд мэдрэгчтэй спирометр 

Урсгал мэдрэгчтэй спирометр аппарат:   

Эзэлхүүнд суурилсан спирометрүүд нь олон 

дутагдалтай талуудтай бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 

электрон болон микропроцессор технологийг ашиглан 

урсгалын мэдрэгчтэй хэмжилтэнд суурилсан шинэ 

төрлийн спирометрүүд гарсан. Энэхүү урсгал сенсор нь 

урсгалыг мэдрэх аргаараа хэд хэдэн төрөл байдаг. 

 Differential pressure device- Лилигийн амьсгалын 

тахометр 

 Thermistor or heated wire anemometer- Термистор 

буюу дулаан мэдрэгч дээр тулгуурласан анометр  

 Turbine or impeller device - Турбин урсгал 

хэмжигч 

 Ultrasonic- Хэт авиан урсгал хэмжигч 

Differential pressure device- Дифференциал даралтын 

төхөрөмж (пневмотаометр).  

Амьсгалын урсгал нь нарийн гуурсан хоолойгоор 

дамжин олон болон хуваагдахад даралтын зөрүүг 

ашиглан хэмжилт авдаг. Энэ өөрчлөлтийг даралтат 

хувиргагчаар хэмждэг бөгөөд энэ нь урсгал нь лабинин 

юм. Энэ нь 37% -ийг усны түвшинг хэтрүүлэхээс 

сэргийлж, уурын конденсацаас хамгаалахын тулд 

Поисуэйлийн хуулийн дагуу урсгалын дагуу 

пропорциональ гардаг [3]. 

 
а 

 
б 

Зураг 2. а. Fleisch төрлийн пневмотахометр б. Лилигийн 

амьсгалын пневмотахометр 

 

Энэ загварын онцлог  нь нимгэн төмөр торон хаалт 

нь агаарын урсгалын эсэргүүцлийн үүрэг гүйцэтгэх 

бөгөөд даралтын зөрүүгээр тодорхойлдог сенсорын 

хоолойн гол хэсэгт термистор буюу  халалт мэдрэх утас 

нь гаднаас агаарын урсгалыг мэдэрдэг байна. Халалтын 

утас нь турбулент урсгалыг хэмжиж чаддаггүй 

дутагдалтай [5].  
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Зураг 3. Дулаан мэдрэгч дээр тулгуурласан анометр 

 

Урсгал мэдрэгчтэй төхөөрөмжийн энгийн хэлбэр нь 

турбинь  амьсгал хэмжигч юм. Энэхүү загварт 

хувиргагчаар дамжиж буй агаар нь маш бага масстай 

(0.02 г) турбинтай ирмэгийг эргүүлдэг. Турбиний 

ирмэгийг эргүүлэх нь LED гэрлийн цацрагийг тасалдаг. 

Хэмжих хэрэгслийн хоорондох хийн урсгал нь 

эргэлтийг бүртгэж, эзэлхүүнийг бүртгэдэг. Амьсгалын 

хэмжигч нь 3-300 л /мин-ийн хооронд урсгалын хурдыг 

нарийн хэмжиж чаддаг.  

 
Зураг 4. Турбинь урсгал хэмжигч 

1-гэрлийн эх үүсгэвэр, 2-турбин, 3-импулсийн тоолуур, 4-

агаар, 5-дефлектор. 

 
Спирометр аппаратыг хэвийн үйл ажиллагаагаар 

хангахдаа ажиллах зааврын дагуу ажиллуулах болон 

аюулгүй ажиллагаандаа анхаарах ёстой.  

Ажиллуулах зааварчилгаа:  

• Тэжээлийн кабелийг зөв холбоно уу. 

• Асаахаасаа өмнө тэжээлийн холболтыг шалгана уу. 

• Аналоги өгөгдөлийг өгөхөөс өмнө газардуулгын 

кабелийг шалгана уу. 

• Нарийвчлалтай хэмжилт хийхийн тул агаарын 

урсгал хамгийн сайн цагыг ол. 

• Хоолойн дахь агаарыг үлээлгэхийн өмнө түлхүрийг 

асаана уу. 

• Хоолой дахь агаарыг гадагшилуулсаны дараа 

түлхүүрийг нэн даруй унтраана уу.  

 

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

III шатлалын эмнэлгүүдэд ашиглаж байгаа уушгины 

багтаамж хэмжих спирометрийн тоо хэмжээ, ямар 

урсгалын сенсор дээр тулгуурлан ашигладаг, гэмтэл, 

ашиглалтын хугацаанаасаа  хэтэрсэн спирометр 

аппаратыг манай эмнэлгүүд ашиглаж байгаа эсэх 

талаар судалгаа хийх зорилготой.  

Судалгааны явцад эмнэлгийн инженер 

техникчидтэй уулзаж нийтлэг гардаг гэмтэлийг 

судалгааг хийв. 

 
Зураг 5. УНТӨ, ТТАХНЭ, УХТЭ, ЦТЭ, СДНЭ-д ашиглаж 

байгаа спирометр аппаратын үйлдвэрсэн он болон 

ашиглалтанд орсон он 

 

Энэхүү судалгаанаас харахад III шатлалын 

эмнэлгүүд ихэвчлэн Chestgraphi маркийн аппарат 

хэрэглэдэг мөн эдгээрын урсгалын сенсор ихэвчлэн 

Турбин урсгалын сенсор дээр суурилсан байна. 

Спирометр аппаратын ашиглалтын хугацааг 8-аас 10 

жил гэж зааж өгсөн байдаг. Манай эмнэлгүүдийн хувьд 

дийлэнх хувь нь ашиглалтын хугацааг хэтэрүүлээгүй 

байна.  

 
Зураг 6. УНТӨ, ТТАХНЭ, УХТЭ, ЦТЭ, СДНЭ-д ашиглаж 

байгаа спирометр аппаратуудын гэмтэл 

 

Зураг 6–д аппаратуудын гэмтэлийг харуулав. 

Судалгаанд оролцсон нийт эмнэлгүүдийн аппаратууд 

эвдрэл гэмтэл багатай хэвийн ажиллаж байгаа нь 

харагдаж байна.  

 
Зураг 7. Спирометр аппаратаар өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо 

 

УНТЭ нь нийт 1 Спирометр аппараттай өдөрт 

дунджаар 7 хүн үйлчлүүлдэг. Улсын эмнэлэгүүдэд 

спирометр аппарат нь  ачаалал дунд зэрэг байдаг нь 

харагдаж байна. 
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ДҮГНЭЛТ 

Агаарын бохирдол ихсэж байгаагаас болж 

амьсгалын замын өвчин болох уушгины архаг 

бөглөрөл, бронхит, астма зэрэгт нэрвэгдэж байгаа 

бөгөөд эдгээр өвчнийг оношлох олон арга байдаг 

боловч хамгийн хямд хор хөнөөлгүй гэртээ ч шижлэх 

боломжтой авсаархан аппарат бол спирометр 

төхөөрөмж юм. 2017 онд нэн шаардлагатай эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн судалгаа гарсан бөгөөд энд 19 нь 

спирометр аппарат орсон. Энэ судалгаанаас үзэхэд 

спирометр аппарат зайлшгүй хэрэгтэй юм. 

Спирометрийн гол хэсэг бол мэдрэгч сенсор бөгөөд энэ 

нь  ажиллах зарчимаас шалтгаалан сенсорууд нь олон 

төрөл байна.  

III шатлалын эмнэлгүүдэд ашиглаж байгаа 

Уушгины багтаамж хэмжих спирометрийн тоо хэмжээ, 

ямар урсгалын сенсор дээр тулгуурлан ашигладаг, 

гэмтэл, ашиглалтын хугацаагаанаасаа  хэтэрсэн 

спирометр аппаратыг манай эмнэлгүүд ашиглаж байгаа 

эсэх, аюулгүй ажиллагааг инженер техникийн 

ажилтанууд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 

техникийн үйлчилгээг цаг тухайд нь хийдэг нь 

харагдаж байна. 
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ДЕФИБРИЛЯТОР АППАРАТАД ТҮГЭЭМЭЛ ГАРДАГ ГЭМТЛИЙН 

АСУУДАЛ  
 

П.Намуунаа*, Д.Пүрэвдаш*  

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Яаралтай түргэн тусламжийн үед болон 

сэхээн амьдруулах тасагт хамгийн түгээмэл 

ашиглагддаг аппаратуудын нэг нь дефибрилятор юм. 

Энэхүү аппарат нь өндөр хүчдлээр зүрхийг цочроож 

зүрхний үйл ажиллагааг сэргээдэг. Дефибрилятор нь 

шаардлагатай хэмжээний энергийг богино хугацаанд 

бий болгож, найдвартай, хурдан ажиллаж байгаа 

эсэхийг дефибриляторын анализатороор шалгадаг. 

Улсын хоёр болон гуравдугаар шатлалын эмнэлэгээс 

авсан судалгаан дээр үндэслэн түгээмэл тохиолдох 

гэмтэл болон түүнийг хэрхэн засварлах талаар 

судлахыг зорьсон.   
 

Түлхүүр үг. Сэхээн амьдруулах, дефибриляторын 

анализатор, чанарын шалгалт.  

 

1. ОРШИЛ 

Дефибрилятор нь зүрх гэнэт зогсох болон зүрхний 

хэвийн үйл ажиллагааг сэргээх зорилгоор сэхээн 

амьдруулах эмчилгээнд түгээмэл хэрэглэгддэг аппарат 

юм. Зүрхний баруун ховдлын дээд хэсэгт байрлах 

синусийн зангилаанд цахилгаан сэрэл үүссэнээр зүрх 

ажилладаг. Энэ цахилгаан сэрэл нь зүрхний булчингаар 

тарж цочрооход зүрх агшиж улмаар цохилдог. Харин 

янз бүрийн өвчлөл, согогын улмаас зүрхний үйл 

ажиллагаа алдагдаж зүрхэнд фибриляци үүсэж улмаах 

зүрхний үйл ажиллагаа доголддог. Ингэж зүрхний хэм 

алдагдаж зүрх зогссон тохиолдолд яаралтай түргэн 

тусламжийг үзүүлэхдээ зүрхний иллэг дараагаар нь 

дефибриляци хийж өвчтөний зүрхний үйл ажиллагааг 

сэргээх боломжтой болдог.  

Дефибрилятор нь өндөр хүчдлээр зүрхийг цочроож 

зүрхний үйл ажиллагааг сэргэээдэг. Зүрх хэвийн 

ажиллахаа больсоноос хойш 10 минутын дотор 

амжилттай дефибриляци хийж чадахгүй тохиолдолд 

өвчтөнийг аврах боломжгүй болдог байна. Тиймээс 

дефибрилятор нь шаардлагатай хэмжээний энергийг 

богино хугацаанд бий болгож, найдвартай ажиллах 

ёстой. Энэхүү аппарат нь өндөр хүчдлийн 

трансформатор, хуримтлуулагч конденсатор, 

удирдлага болон тохируулгын систем, гаралтын 

электродуудаас тогтоно. Оролтын ~220 В эсвэл -12 В 

хүчдлийн 5000 В хүртэлх тохируулсан энергиэс 

хамааран өсгөж, дараа нь тогтворжуулан конденсаторт 

хадгалдаг. Цэнэг шавхах товчлуурыг дарахад 

конденсатор болон өвчтөнийг холбосон хэлхээ битүүрч 

хуримтлагдсан цахилгаан цэнэг өвчтөнд хүрнэ.   

2. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Хүний биеийн амин чухал эрхтэн болох зүрхний хэм 

алдагдалтыг сэргээх цорын ганц үр дүнтэй арга нь 

фибрилляци хийх арга юм. Зүрхний булчинд тархмал, 

түр зуурын хэт туйлшрал үүсгэнэ. Сэрэх чанартай 

төвүүдийн хэвийн агшилтыг сэргээх, зүрхний хэм 

алдагдалыг болон ховдолын тахикардио аюултай 

байдалт орсон өвчтөний зүрхний хэм алдагдалыг 

зогсоох зориулалттай аппарат юм.  

Фибрилляци нь энергийг зүрхний мөчлөгийн аль нэг 

фазад давхцалгүйгээр хүргэдэг бол кардиоверци нь 

энергийг R шүд юмуу QRS бүрдэлтэй давхцуулж 

хүргэдэг. Фибрилляци болон кардиоверцийн аль 

алиных нь үед дамжуулсан цахилгаан цэнэг нь 

дефибрилляторын сөрөг электродоос эерэг электрод 

руу зүрхээр агшин зуур дамжин өнгөрөх цахилгаан 

гүйдлийг бий болгодог. Ингэснээр зүрхний бүх эсүүд 

нэг зэрэг агшиж улмаар зүрхний гэмтэл үүсгэлгүйгээр 

хэвийн бус цахилгаан хэмнэлийг сарниулж, төгсгөдөг 

ба синусын зангилааны хэвийн хэм үүсгэх идэвхи 

сэргэх боломжтой болно.  

Энерги хадгалагдах хууль буюу эрчим хадгалагдах 

хууль нь тусгаарлагдсан систем дахь нийт энергийн 

хэмжээ нь цаг хугцааны явцад тогтмол байх бөгөөд цаг 

хугцааны туршид хадгалагдана. Энэ хууль ёсоор энерги 

нь шинээр бий болж, устаж болохгүй, нэг хэлбэрээс 

нөгөөд л шилжинэ. Энерги нь хадгалагдан шилжин 
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явна. Тиймээс аливаа системийн нийт энерги нь 

тогтмол байх болно гэсэн хууль дээр үндэслэдэг байна.  

 
Зураг 1.  Конденсаторын цэнэг авалт болон алдал 

 

Дефибрилляторын энерги хадгалах конденсатор нь 

хувьсах гүйдэлийн шугамаас харьцангүй удаан 

хэмжээгээр цэнэглэгдэнэ. Конденсатор хадгалласан 

энергийг өвчтөний цээжинд харьцангуй хурдацтай 

хүргэдэг байна. Энгийн зохион байгуулалт өвчтөний 

өөрийнх нь эсэргүүцлээр дамжин конденсаторын  

цэнэгээ алдахад хүргэдэг. Өндөр хүчдлийн 

генератораар тэжээгдэн ажилладаг. Хувьсах 220B 

гүйдэл тэжээлийн үүсгүүрт өгөхөд тогтворжуулагч 

трансформатораар тогтворжуулан тогтмол гүйдэл 

болгон хувиргаж, аппаратыг тэжээлээр хангана. Гол 

хангамжинд ирсэн хүчдэл өндөр хүчдэлийн 

тохируулгаар тохируулагдан, өндөр хүчдлийн 

трансформатораар өсгөгдөн электродод очно. Электрод 

нь хүний биед цахилгаан цэнгээр үйлчлэн, хүний 

биеийн зүрхний хэмнэлийг сайжруулан хэвийн байдалд 

нь оруулна.  

 
Зураг 2. Ажиллах зарчмийн схем 

1-цахилгаан тэжээл, 2-гүйдлийн трансформатор, 3-өндөр 

хүчдлийн трансформатор, өвчтөн 

 

2.2. ДЕФИБРИЛЯТОРЫН АЖИЛЛАХ ГОРИМ 

 Biphasic  

 Monophasic гэсэн 2 төрөл байдаг бөгөөд 

Monphasic горим нь: 

Цэнэгэн сэдээлтийн дараа 5 сек дотор зүрхний 

ховдлын жирвэлзэл эсвэл ховдлын такикарди (ХЖ/ХТ) 

арилж хэвийн агшилт сэргэснээр дефибрилляц 

амжилттай боллоо гэж тооцдог. Иймд дефибрилляц нь 

цус эргэлтийг эргэн сэргээх зорилготой юм. 

 
Зураг 3. Нэг фазтай долгионы хэлбэр 

 

Biphasic горим нь: 

Хоёр фазтай дефибриллятор нь цохиулалтын эхний 

үед тодорхой хугцаанд эерэг чиглэлт гүйдэл өгөх ба 

үлдэх милл секүндын хугцаанд сөрөг чиглэлд гүйдэл 

өгнө. Эхний ба хоёр дахь долгионы үргэлжлэх 

хугцааны харьцаа болон долгионы дээд далайцын 

хэмжээ тодорхой тогтоогдоогүй байдаг.  

 
Зураг 4.  Хоёр фазтай долгионы хэлбэр 

 

2.1. ДЕФИБРИЛЯТОР АППАРАТНЫ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЭРЭГСЭЛ (Analyzer)  

Дефибриллятор аппаратны хэвийн ажилгааг шалгаж 

баталгаажуулах нь яаралтай тусламжийн үед өвчтөний 

амь насыг аврах тохиолдолд аливаа нэг дололдол үүсэх, 

аппаратын найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс 

дефибрилляторын анализатор буюу ажиллагааг шалгах 

хэрэгсэлийг практикт өргөнөөр ашиглаж ирсэн байна. 

Уг хэрэгсэл нь дан ганц дефибрилляторын гаралтыг 

хэмжихээс гадна олон төрлийн хэмжигдэхүүнийг 

хэмжих зөөврийн зориулалтын хэмжих хэргэсэл юм.  

 
Зураг 5. IMPULSE 7000DP загварын анализатор  

 

Дараах ерөнхий хэмжилт хяналтыг хийдэг байна. Үүнд: 

 Дефибрилляторын гаралтын энерги болох жоуль 

(ватт-секунд) 

 Хүний биеийн эсэргүүцэлд (стандарт: 50 Ом) 0-

1000 Дж-ын хооронд утгыг хэмждэг 

 ЭКГ 12 хүртлэх электродын смуляци хийх. AED 

аппарат шалгах. 

 Фейсмакер хэмжиж. 
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Хүснэгт 1 

Шалгах үзүүлэлтүүд  

№ Хяналтын параметр Хяналтын муж (нэгж) 

1 Энерги 0.1-600Дж 

2 Ачааллын эсэргүүцэл 50 Ом 

3 Цэнэглэх хугацаа >10сек 

4 Гүйдэл 0.4-100A 

5 Хүчдэл 20-5000В 

Мөн ЭМХТ нь үүнээс гадна тэжээлийн залгуур 

шалгах, дефибриляторын электродын гадаргууг 

шалгах, зүрхний цахилгаан бичлэгийн электродуудыг 

бүртгэх зэрэг шаардалгатай шалгалтыг хийдэг байна. 

Харин олон улсаас гаргасан стандартаар 3 төрлийн 

шалгалт хийдэг байна. Үүнд: 

1. Чанарын шалгалт:  

Гадна тал, тэжээлийн залуур, холболтын утас, 

шуугианы хамгаалал, сэлгэн залгалт, элэектрод, 

удирдалагын хэсэг, батарей, цэнэглэгч, дэлгэц, 

индактор, дохио тэмдэглэгээ, нэмэлт хэрэгслүүд 

зэргийг бүрэн бүтэн ажиллаж эсэхийг нягталан 

шалгана. Чанарын шалгалтыг тухайн дефибриляторын 

төрлөөс хамаарч 25-40 хүртэлх үзүүлэлтээр шалгадаг.  

2. Тоон үзүүлэлтийн шалгалт: 

Аппаратын цахилгаан хэмжигдэхүүний тоон үзүүлэлт 

хэвийн хэмжээнд байгаа эсэхийг шалгана.  

 Газардуулгын эсэргүүцэл (<0.5 Ом) 

 Их биеийн цахилгаан алдагдал (<300 мА) 

 Электродын холбоо (<1.5 Ом) 

 Энерги 1 минутын дараа (>85%) 

 Гаралтын энерги 10Ж, 50Ж, 100Ж, 200Ж, 300Ж, 

360Ж, гэсэн утгуудад хэмжилт авна. (±15% эсвэл 4 

Ж) 

 Цэнэглэх хугацаа хамгийн дээд утгаар 10 удаа 

цэнэглэх үеийн хэмжилтээр авна. (15 секунд) 

 Синхронизаторын ажиллагаа зүрхний цахилшаан 

бичлэгт Rшүд үүссний дараа дээрх дээрх 

хугацаанд цочроож байгаа эсэхийг шалгана. (25 

мсекундын дараа автоматаар цочрооно) 

3. Долгионы шинжилгээ:  

Цочроох үеийн зүрхний цахилгаан бичлэгийг 

осциллоскоп дээрх долгионы хэлбэр давтамжийн 

хэмжээг шалгана.  

 

СУДАЛГАА 

Судалгаанд нийт 5 орны давхардсан тоогоор 15 

төрлийн дефибрилятор аапарат хамрагдсан бөгөөд 

хүснэгт 2-т судалгаанд хамрагдсан зарим аппаратуудын 

техник үзүүлэлтүүдийг харьцуулан харууллаа. 

Судалгааны үр дүгээс харахад түгээмэл тохиолдох 

гадаад гэмтэл нь тэжээлийн залгуур гэмтэж цахилгааны 

утас шалбарч ил гарах зарим тохиолдолд программчлах 

явцад программд гэмтэл гарах явдал түгээмэл 

тохиолдож байна (Зураг  6-д харуулав.).  

Хүснэгт 2 

Дефибриллятор аппаратны техник үзүүлэлтийн харьцуулалт 

№ 
Техник үзүүлэлт CARDIO-AID 200B Philips Heart Start 

MRX 

Schiller 

Defiguard5000 

HD-9000 

1 Гүйдэлийн ангилал Тогтмол Тогтмол Тогтмол Тогтмол 

2 Аппаратын төрөл Хагас автомат Автомат Автомат Хагас автомат 

3 Ажиллах горим Bi-phasic Bi-phasic Bi-phasic Bi-phasic 

4 Энергийн гаралт 2-170 Ж 10-170 Ж 2-150 Ж 2-360 Ж 

5 Цэнэглэх хугцаа 180 Ж/8 сек 1700Ж/8 сек 180Ж/8 сек 360Ж/12 сек 

6 

Хэрэглээ  -Мэс засал 

-Эрчимт эмчилгээ 

-Түргэн тусламж 

-Эрчимт 

эмчилгээ 

-Түргэн тусламж 

-Зүрж судасны 

тасаг 

-Мэс засал 

-Эрчимт эмчилгээ 

-Түргэн тусламж 

-Зүрх судасны 

тасаг 

-Эрчимт 

эмчилгээ 

-Түргэн тусламж 

-Зүрх судасны 

тасаг 

7 Баттерэйн чадал 18 В 3500 мА 12 B 1800 мА 15 B 2800 мА 12 B 3200 мА 

8 
Хүчин чадал 2 цаг, 50 цохилт 360 Ж-аар 30 

цохилт 

9 цагт, 125 цохилт 3 цагт, 60 цохилт 

9 

Энергийн сонголт 

/гадаад Ж/ 

2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 80, 100, 150, 

270, 360 Ж 

10, 15, 20, 30, 50, 

70, 100, 120, 150, 

170 Ж 

2, 4, 8, 15, 30, 50, 

90, 110, 130, 150, 

180 Ж 

2, 5, 6, 10, 20, 30, 

50, 70, 100, 150, 

200, 300, 360 Ж 

10 
Энергийн сонголт 

дотоод Ж/ 

6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 

30, 40, 50 Ж 

2, 3, 5, 8, 10 Ж 2, 4, 6, 8, 15, 30 Ж Байхгүй 

11 
Электродын төрөл Гар электрод болон 

дотоод 

Гадаад Гар электрод 

болон дотоод  

Гадаад 

 

12 

Түгээмэл тохиолдох 

гэмтэл 

- Тэжээлийн 

залгуур муудах 

- Цахилгааны утас 

гэмтэх 

- Электрод 

муудах 

- Батарей 

хангалттай цэнэг 

хураахгүй байх 

- Электрод муудах 

- Тэжээлийн 

залгуур муудах 

- Тэжээлийн 

залгуур муудах 

- Цахилгааны 

утас гэмтэж 

шалбарах 
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Зураг 6. Түгээмэл тохиолдох гэмтлүүд 

 

Харин дотоод гэмтэлд хамгийн их гардаг нь 

дефибриляторын энерги хуримтлуулах болон 

гадагшлуулах хэсэгт байна. Энэхүү гэмтэлийг 

дефибриляторын анализатороор шалгадаг бөгөөд 

шалгалтыг явуулахдаа аппаратны хамгийн муу 

ажиллах нөцөлд  буюу тэ жээлээс гарах 

энергийн дээд утгаар 10 удаа цэнэглэлт хийсний дараа 

гаралтын утга, ажиллагааг шалгана.  

Хамгийн түгээмэл тохиолддог батарей хангалттай 

цэнэгээ хуримтлуулж чадахгүй тохиолдол байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Дефибрилляторын аппаратад хамгийн түгээмэл 

гардаг гэмтэл нь батарей сонгосон энерги хүртэл бүрэн 

гүйцэт цэнэглэж чадахгүй мөн цэнэгээ 

хуримтлуулахгүй эсвэл программын асуудлууд байдаг. 

Харин дотоод гэмтэлд хамгийн их гардаг нь 

дефибриляторын энерги хуримтлуулах болон 

гадагшлуулах хэсэгт байна. Хэрэв сонгосон энергиэс 

зөрүүтэй өөр утга гаралтад гарвал конденсатор болон 

трансформаторын гэмтлээс үүсэн байж болзошгүй. 

Харин баттарейны хугацаа нь үйлдвэрлэгчээсээ 

хамаарч ашиглалтын хугацаа нь өөр өөр байдэг. Ихэнх 

нь 2,5 жил тутамд солих шаардалгатай байдаг. Энэхүү 

аппарат нь яаралтай түргэн тусламж болон сэхээн 

амьдруулах тасагт хамгийн их ашиглагддаг тул эвдрэл 

гэмтэлгүй үнэн зөв ажиллах ёстой учир байнга шалгаж 

дээр дурдсан хяналт тохируулгыг заавал хийж шалгаж 

байх хэрэгтэй.  

Монгол улсын хувьд энэхүү шалгалт тохируулгыг 

стандарт хэмжилзүйн газараар баталгаажуулсан 

анализатороор жилд 2 удаа шалгаж хянан тохируулдаг. 

Шалгуулах хугацаанд тогтмол хянан шалгах нь тухайн 

аппаратын гэнэтийн гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх 

хамгийн гол хүчин зүйл болдог.  
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ДЦС-ЫН ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМИЙН  

ШИНЭЧЛЭЛИЙН ҮР ДҮН 

 

Б. Гантулга*, Э.Санжаа*, Х.Цолмон* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. “ДЦС-4” ТӨХК-ийн үндсэн болон 

туслах тоноглолуудад, удирдлагын тархмал 

хуваарилагдсан систем (DCS)-шинээр ашиглах, 

нэвтрүүлэлт түүний бүтэц, техник хангамж болон 

давуу талууд багтсан болно.  

 
Түлхүүр үг. Удирдлагын тархмал хуваарилагдсан 

систем - DCS (Distributed control system), оролт 

гаралтын модуль, удирдлага, ПИД тохируулга. 

А. ОРШИЛ 

Удирдлагын тархмал хуваарилагдсан систем нь 

автомат удирдлагын системийн орчин үеийн шийдэл 

ба удирдлагын дотоод хүрээ бүр бүрд гар, автомат, 

компьютерын удирдлагын горимд ажиллах 

боломжтой. Энэ системийн гол төлөөлөл болох 

Yokogawa компаний СENTUM систем анх 1975 оноос 

технологийн процессд нэвтэрсэн бөгөөд түүнээс хойш 

тасралтгүй хөгжиж, өргөн хэрэглэгдэж байна. 
CENTUM удирдлагын тархмал хуваарилагдсан 

систем (DCS) 9 дэх үе болох CENTUM VP-г “ДЦС-4” 

ТӨХК нь үйл ажиллагаандаа шинээр нэвтрүүлэн 

ажиллаж байна. CENTUM системүүд нь инженерчлэл, 

технологийн өндөр түвшинд өндөр нарийвчлалтай 

ажиллаж, өмнөх системийн хувилбаруудтай дасан 

зохицож, хамгийн сүүлийн үеийн технологийн 

програмуудыг дэмжиж ажиллана. CENTUM VP нь 

СENTUM CS3000 загварын дараагийн шат бөгөөд 

системийн бүтэц, ДЦС-4 –ийн үндсэн болон туслах 

тоноглолд ашиглах, нэвтрүүлэх боломж, давуу тал 
зэргийг авч үзье. 

CENTUM VP cистем 

CENTUM VP cистем нь ашиглалтын ба 

удирдлагын, инженеринг, холболтын сүлжээний 

системийн функцыг гүйцэтгэх үндсэн 4 бүрэлдэхүүн 

хэсгээс бүрдэнэ. Операторын станц нь (HIS) сүүлийн 

үеийн Windows систем, техник хэрэгсэл, тусгай 

зориулалтын гар, универсаль өнгөт дэлгэцтэй ба 

өгөгдлийн хяналт 1сек завсартай шинэчлэгдэнэ. 

Инженерингийн станц нь тоноглол, програм хангамж, 

ПИД тохируулгын програм, удирдлагын үйлдэл, 

операторын станц (HIS) г.м техникийн шаардлагыг 
хангана. Удирдлагын станц (FCS) нь системийн 

найдваржилт, үйлдлийн бэлэн байдлыг хангана. 

Нийцүүлсэн зурвас станц (UGS) нь сүлжээний 

STARDOM, дэд системүүдийн холболтын 

интерфейсийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Систем нь төрөл 

бүрийн салбарын том, жижиг үйлдвэрлэлийн 

шаардлагад нийцэхүйц удирдлагын  систем уян хатан 

шинж чанартай байна. 

Үндсэн болон туслах тоноглол дээрх системийн 

бүтэц: 

ДЦС-4 үндсэн тоноглол болох уурын генератор (УГ), 
уурын турбин (УТ), туслах тоноглол тэжээлийн усны 

насос (ТУН)-ны хяналт удирдлагын  систем нийт 4 

domain-наас бүрдэх ба холболтын сүлжээ Vnet ба 

Vnet-I/P кабель хослон ажиллана. 

 Domain 1 – ДТЩ-1 (К-5, 6, 7, 8) өгөгдлийн бааз. 

Програм хангамж CENTUM VP R5  

 Domain 2 – ДТЩ-2 (К-1, 2, 3, 4) өгөгдлийн бааз. 

Програм хангамж CENTUM VP R3 

 Domain 3 – ДТЩ-1 (УТ-1, 2, 3 болон ТУН 1, 2, 3, 

4) өгөгдлийн бааз. Програм хангамж CENTUM 

VP R6  

 Domain 4 – ДТЩ-2 (УТ-4, 5, 6 болон ТУН 5, 6, 7, 

8) өгөгдлийн бааз. Програм хангамж CENTUM 

VP R6. 

Өөр domain-ийн Vnet ба Vnet-I/P кабелийг хослон 

ашиглахын тулд BCV гэсэн кабелийн хувиргагч, V-net 

Router ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл станцын нийт УГ, 

УТ ба ТУН гэсэн тоноглолууд сүлжээгээр холбогдон 

ажиллана. 
Турбоагрегат тус бүр 2 FCS-тэй. 1-р УТ-ны үндсэн 

хяналт удирдлага, 2-р УТ-ны тохируулгын системийн 

хяналт удирдлага. Нэг сүлжээнд ажиллаж байгаа бүх 

тоног төхөөрөмжүүд ялгагдах тэмдэглэгээ, нэршилтэй 

байгаа. Бүх компьютер серверт Microsoft-ийн 

үйлдлийн систем (OS) ажиллаж байна. 

Үйлдлийн систем-5 

- Windows 7 Professional SP1 64-bit 

- Windows Server 2008 Standard Edition R2 SP1 64-

bit 

ДТЩ-1  domain-3 

 FCS0301, FCS0302: УТ-1 BOP /Balance of Plant/ 
ба EHG /Electro Hydraulic Governor/ удирдлага 

 FCS0303, FCS0304: УТ-2 BOP ба EHG удирдлага 

 FCS0305, FCS0306: УТ-3 BOP ба EHG удирдлага 

 FCS0307: ТУН 1, 2, 3, 4 хяналт, удирдлага 

 HIS0362, HIS0361: УТ-1 Операторын компьютер 

 HIS0360, HIS0359: УТ-2 

 HIS0358, HIS0357: УТ-3 

 HIS0356: ТУН 1-4 

ДТЩ-2 domain-4 

 FCS0401, FCS0402: УТ-4 BOP ба EHG удирдлага 

 FCS0403, FCS0404: УТ-5 BOP ба EHG удирдлага 

 FCS0405, FCS0406: УТ-6 BOP ба EHG удирдлага 

 FCS0407: ТУН 5, 6, 7, 8 хяналт, удирдлага 

 HIS0462, HIS0461: УТ-4 

 HIS0460, HIS0459: УТ-5 

 HIS0458, HIS0457: УТ-6 

 HIS0456: ТУН 5-8  

ДТЩ-1, 2 байрлах инженерийн өрөөний тоног 

төхөөрөмжүүд: 

 HIS0364, HIS0363: ДТЩ-1 Инженерийн 

компьютер 

 STN0320 : OPC сервер ДТЩ-1 

 PIMS0321 : Exaquantum/PIMS сервер 

 STN0341 : PRM сервер ДТЩ-1 

 STN0340 : SOE сервер ДТЩ-1 

 HIS0330 : HIS ДТЩ-1 терминал сервер 
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 HIS0430 : HIS ДТЩ-2 терминал сервер 

 HIS0464, HIS0463: ДТЩ-2 Инженерийн 

компьютер 

 STN0420 : OPC сервер ДТЩ-2 

 EXAQ01 : Exaquantum/PIMS -1 захиргааны байр 

 EXAQ02 : Exaquantum/PIMS-2 захиргааны байр 

 STN0441 : PRM сервер ДТЩ-2 

 STN0440 : SOE сервер ДТЩ-2 

FCS-ийн бүтцийн схем: 
УТ-ны үндсэн хяналт удирдлагын FCS-н 

мэдээллийн өгөгдлийг шинэчлэх хугацаа хийх 

хугацаа 1 сек байдаг бол тохируулгын системийн 

FCS-н өгөгдлийг шинэчлэх хугацаа 50 мс байх 

шаардлага тавигддаг. 

 
Зураг 1. FCS-ийн бүтцийн схем 

Техник хангамж: 

FCU нь програмын бүх тооцоололыг хийх, түүний 

тархи болох FCS нь хос тэжээлийн блоктой, 

холболтын болон О/Г модуль суурилуулах боломж 

бүхий төхөөрөмж юм.  

 
Зураг 2. FCU-ийн бүтцийн схем 

NU-д холболтын болон О/Г модуль суурилана, 

мөн хос тэжээлийн блоктой ба О/Г модулийн 

мэдээллийг FCS-д дамжуулах үүрэгтэй. 

 
Зураг 3. NU (Node Unit)-ийн бүтцийн схем 

Хүснэгт 1 

О/Г модулиуд 
Аналог О/Г модуль 

AAI835 Аналог О/Г Модуль (4-20мА,4- оролт/4-

гаралт,Тусгаарлагдсан сувгууд) 

AAT145 TC/mV Оролтын модуль (16- Суваг, 
Тусгаарлагдсан сувгууд) 

AAR145 RTD/POT Оролтн модуль (16-Суваг, 
Тусгаарлагдсан сувгууд) 

AAP135 Импульсийн оролтын модуль (8-Суваг, 

Импульсийн тоо, 0-с 10 кГц, 
Тусгаарлагдсан сувгууд) 

AAP149 Нийцтэй импульсийн оролтын модуль PM-
1 (16-суваг , Импульсийн тоо, 0-с 6 кГц, 
Тусгаарлагдаагүй сувгууд) 

AAP849 Импульсийн Аналог О/Г модуль (8-сувгийн 
оролт/8-сувгийн гаралт, Тусгаарлагдаагүй 

сувгууд) 

HART холболтын функцтэй Аналог О/Г модуль 

AAI141-H Аналог оролтын модуль (4-20mA, 8 суваг, 
тусгаарлагдаагүй) 

AAB141-H Аналог оролтын модуль (1-5 V /4-20mA, 
тусгаарлагдаагүй) 

AAI841-H Аналог О/Г модуль (4-20mA О/Г, 8 
сувагтай О/Г, тусгаарлагдаагүй) 

AAI842-H Аналог О/Г модуль (1-5 V /4-20mA оролт, 
4-20mA гаралт, 8 сувагтай О/Г, 
тусгаарлагдаагүй) 

AAI143-H Аналог оролтын модуль (4-20mA, 16 суваг, 
тусгаарлагдсан) 

AAI543-H Аналог гаралтын модуль (4-20mA, 16 
суваг, тусгаарлагдсан) 

AAI165-H Аналог оролтын модуль (4-20mA, 8 суваг, 
тусгаарлагдсан) 

AAI835-H Аналог О/Г модуль (4-20mA, 4 сувагтай 
О/Г, тусгаарлагдсан) 

Дижитал О/Г модуль 

ADV151 Дижитал оролтын модуль (32-суваг, 24 V 
DC, тусгаарлагдсан) 

ADV551 Дижитал гаралтын модуль (32-суваг, 24 V 
DC, тусгаарлагдсан) 

AGS813 Серво модуль (тусгаарлагдсан) 

AGP813 Өндөр хурдны хамгаалалтын модуль 
(тусгаарлагдсан) 

О/Г модулиудын төрөл - Н өргөтгөлтэй модуль нь 

HART (highway addressable remote transducer) буюу 

протокол дэмждэг модулиуд байна. 

CENTUM VP FCS нь суурилагдсан панелийн орчны 

халуун, FCS-ийн ажиллагааны төлөв байдал, тэжээл, 

сэнс, батарей, сүлжээний кабелийн төлвийг мэдээллэх 
функцтэй. 

О/Г модулиудын холболт: 

 
Зураг 4. Оролт гаралтын модулиудын холболт 
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О/Г модулиуд байран дээр тавигдсан анхдагч 

хэмжих хэрэгслүүд, цахилгаан хаалт, регулятор болон 

цахилгаан тоноглолтой холбогдоно. УТ-ны мэдээлэл 

цуглуулах байр болон ТУН-н МЩ-нд KS шилжүүлэх 

адаптор ашиглаж системийн кабелиар холбогдож 

ажиллана. 

Тусгай зориулалтын модуль: 

УТ-ны тохируулгын системийн удирдлага, 

хамгаалалт, блокировкийг тусгай зориулалтын 

AGP813, AGS813 маркийн модуль ашиглан CENTUM 
VP системд ашиглаж байна. УТ-ны үндсэн хяналт 

удирдлагад ашиглагдаж байгаа стандарт техник 

хэрэгслүүдийг тохируулгын системийн өндөр 

нарийвчлалтай, тусгай зориулалтын техник 

хэрэгслүүдтэй хослон ашиглаж, CENTUM VP системд 

оруулсан. FCS, HIS, EWS, SOE сервер real time 

сүлжээнд Ethernet (V-net/IP)-р холбогдон ажиллаж 

байна. 

 
Зураг 5. Турбины хяналтын систем 

А-Зуухны туслах тоног төхөөрөмжийн хяналт; Б-

Турбины хяналт/хамгаалатын систем; 1- SOE сервер; 

2- ENG/HIS; 3- Логик боловсруулагч; 4- Логик текст; 
5- Өндөр хурдны хамгаалалтын модуль; 6- Серво 

модуль; 7- LVDT (дефференциал трансформатор); 8- 

Турбин; 9- Эргэлтийн хурд мэдрэгч; 10- Түгжээний 

дохио; 11- FCS-1; 12- FCS-2; 13-Vnet/IP 

 

High-Speed Protection Module (AGP813): 

Энэ модуль хэрэглэгчийн оруулсан логик схемийг 

өөртөө хэрэгжүүлдэг. Иймээс машин хэт эргэлтэнд 

орох, ачаалал хаях зэрэг үед өндөр хурдтай хамгаалах 

үйлчлэлийг агшин зуур гаргах боломжтой. Тавилыг 

утгыг Centum VP инженерийн функцийг ашиглаж 
оруулж болох бөгөөд  хамгаалалтын логик схем EWS-

н тусгай програмын байгууламжид хийгддэг. Үүнээс 

гадна AGP813 модуль SOE функци агуулдаг. Энэ SOE 

серверт үйл явцын мэдээллийг түргэн хүлээж авах 

бололцоогоор хангана. 

Servo Module (AGS813): 

Турбоагрегатын тохируулах хаалт, өндөр 

даралтын цилиндр, дунд даралтын цилиндр, нам 

даралтын цилиндрийн “Varistroke” гүйцэтгэх 

механизмын онгойлтын хувийг энэ модуль өндөр 

хурдтайгаар хэрэгжүүлнэ.  /5мс удирдлагын 

интервалтай/ 
Найдвартай байдлыг хангах үүднээс эдгээр 

модулиуд хос хувилбараар хийгдсэн байна. Ажилд 

байгаа модулийн мэдээллийг FCS байнга хүлээн авч 

нөөцөнд байгаа модульд дамжуулж синхрон 

ажиллана.   

 
Зураг 6. Туслах тоног төхөөрөмжийн тохиргоо 

1- FCU-с ирэх унтраах хүсэлт; 2- Автомат/гар 

ажиллагаа; 3- Хэвийн бус тохиолдолд; 4- Унтраалгын 

DI оролт; 5- ПИД тооцоолол боловсруулах; 6- 

Алдаа/Зөвшөөрөгдөх утга; 7- нэмэлт боловсруулалт; 

8- Уурын тохируулагч хаалт; 9- Турбин; 10- Эрг/хурд 

мэдрэгч; 11- AGP813 (Хяналтын хэсэгт, AGP813 нь 
импульсын оролтын модулиар ашиглагдана); 12-FCU; 

13-AGS813 (Хаалтны эргэлтийг тохируулах); 14- 

Өдөөгч цахилгаан хангамж; 15- LVDT; 16- Хаалтыг 

нээх өнцөг; 17- Байрлалын хяналт; 18- Серво хаалт; 

19- Гидравлик цилиндр 

A. DCS-ийн давуу талууд: 

1. Өгөгдлийн бааз нь контроллёруудын хооронд 

хуваарилагддаг боловч инженер хүний ойлголтоор 

нэгдмэл харагддаг.  

2. Операторын холболтын хэрэгсэл /интерфейс/ ийм 

системд нягт интегралчлагдсан. Энд тэжээл 
залгагдсаны дараа ямар нэг тохиргоо, зүгшрүүлэлт 

хийхгүйгээр бүгд ажиллана. 

3. Үйл явдлын ба ослын /аваарын/ дохиоллуудын 

боловсруулалт маш өргөн, эрчтэй бөгөөд 

боловсруулагчийн зүгээс ямар нэгэн хүчилсэн 

үйлчлэлгүйгээр шийдвэрлэнэ. 

4. Тохиргоог боловсруулж онлайн хэлбэрээр өөрчлөх 

боломжтой. 

5. Тэжээлийг салгахгүйгээр саатаж гэмтсэн 

төхөөрөмжийг сольж өөрчлөх ба системийг тэлэх 

боломжтой. 

6. Операторын интерфейсээс О/Г-ын сувгууд хүртлэх 
бүх түвшинд ямар нэг хөглөлт зүгшрүүлэлтгүйгээр 

оношлох боломжтой. 

7. Системийн аль ч бүрэлдэхүүн хэсэг нөөцтэй байна. 

ДҮГНЭЛТ 

ДЦС-4 үндсэн болон туслах тоноглолуудын 

удирдлагын системд CENTUM VP систесийг 

нэвтрүүлснээр дараах боломж давуу талууд байна. 

1.DCS-ийн удирдах процессор (контроллёр) нь олон 

тооны ПИД тохируулгын хүрээнд үйлчлэх 

боломжтой. 
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 2. Мэдээллийн өгөгдлийн боловсруулалт нь 

төвлөрсөн биш ба оролт гаралтын хэсгүүд нь 

тархмал системийн  байгуулалтаар 

тодорхойлогддог систем юм.  

3. Оролт гаралтын модулиудын цогцолбор нь 

өгөгдлийг цуглуулах ба боловсруулах системийн 

нэгэн зангилааг үүсгэх ба энэ зангилаа нь 

объектоос холгүй байрлах тул холболт, угсралтын 

ажлыг хөнгөлж, холболтын утасны урт, монтажны 

хийц багасна. 
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ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭС ҮҮСЭХ АГААРЫН БОХИДОЛЫГ  

БУУРУУЛАХ ТООЦООНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС  

 

Б.Мөнх-Отгон*, Б.Өлзийбадрах* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дэлхийн эрчим хүчний 

салбарын хөгжлийн ерөнхий концепц байгаль 

экологид сөрөг нөлөөгүй цэвэр эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлд тулгуурлаж байна. 

Энэ нь нийт түлшний хэрэглээний 90 гаруй 

хувийг эзэлдэг органик түлшүүд дунд байгалийн хийн 

хэрэглээ дангаараа 23 хувь хүртэл өсөх том шалтгаан 

болсон. Байгалийн хий нь илчлэг чанар өндөртэй 39-

50МДж/м3, бүрэн шаталт явагддаг, найрлагад нь хорт 

бодисын эзлэх хувь бага зэрэг давуу талууд ихтэй 

түлш юм. 

Уг нийтлэлд байгалийн хий ашиглахын давуу 

талууд, манай улсын эрчим хүчний салбарт ашиглах 

боломжийн тухай судалгааны үр дүнгээс дэлгэсэн 
болно. Судалгаандаа манай орны аймаг сумуудыг 

төлөөлүүлэн Говь-Алтай аймгийн Есөн булаг сумын 

дулаан хангамжийн системийг жишээгээр сонгож 

станцын хорт хийн хаягдлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлон харьцуулан үзүүллээ. 

ОХУ-БНХАУ-ыг холбосон байгалийн хийн шугам 

Монгол орны нутаг дээгүүр тавигдах ажлын эхлэл 

тавигдсан нь манай эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 

байгалийн хий ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх 

боломжтой. Монгол улсын эрчим хүчний 

салбарт байгалийн хийн хэрэглээг нэвтрүүлэх нь 

өнөөдрийн байгаль орчны бохирдолтой хамаарах 
асуудлуудын оновчтой шийдвэр болж, улсын эдийн 

засагт эерэгээр нөлөөлөх бололцоотой гэж зохиогчид 

дүгнэж байна. 

 

Түлхүүр үг. байгалийн хий ашиглалт, станцын 

хаягдал хорт хийг бууруулах, экологийн цэвэр түлш. 

 

ОРШИЛ 

Сүүлийн 40 жилд органик түлшний нөөцийн 

хэрэглээ 2,5 дахин ихсэж одоогийн байдлаар дэлхий 

нийтийн эрчим хүчний балансын 90 гаруй хувийг 
бүрдүүлж байна. Энэ нь эрчим хүч үйлдвэрлэл 

органик түлшний (байгалийн хий, нүүрс, нефть) 

олборлолтоос ихээхэн хамааралтай болсныг харуулж 

байна [1]. 

Дэлхий нийтэд эрчим хүчний салбарын хэтийн 

төлөв, хөгжлийг тодорхойлохдоо түлш эрчим хүчний 

нэгдсэн балансдаа дүн шинжилгээ хийж, түлшний 
нөөцийн олборлолт, үйлдвэрлэлийг төрөл бүр дээр 

зүй зохистойгоор төлөвлөж, эрчим хүчний үр ашгийг 

дээшлүүлэх, байгаль экологид сөрөг нөлөөгүй цэвэр 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ерөнхий 

концепцийг баримталдаг. 

Нийт эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрийн 23%-ийг 

зөвхөн байгалийн хий дангаараа эзэлдэг ба энэ нь 

байгалийн хийний хэрэглээний өсөлтийг түүний 

эрчим хүчний үр ашигтай байдал, байгальд ээлтэй 

цэвэр түлш гэдэгтэй холбон тайлбарлаж болно. 

Байгалийн хийн хэрэглээгээрээ ОХУ, Нидерланд, 
Норвеги, Герман, АНУ, Итали, Аргентин зэрэг улсууд 

дэлхийд тэргүүлдэг. 

Монгол улсын хувьд байгалийн хийн хэрэглээ 

дөнгөж 1%-д хүрсэн үзүүлэлт нь нэгдүгээрт, манай 

оронд байгалийн хийн орд одоогоор илрээгүй, 

хоёрдугаарт, эрчим хүчний үйлдвэрлэлд байгалийн 

хий ашиглах технологийг нэвтрүүлээгүйтэй 

холбоотой. 

Манай оронд нүүрс нь эрчим хүчний зориулалтын 

үндсэн ашигт малтмал төдийгүй манай улсын эдийн 

засгийн хөгжилд уул уурхайн гаралтай экспортын 

бүтээгдэхүүний гол баялаг болж байна. Нүүрсний 
геологийн таамаг нөөц 173.3 тэрбум тонн, цаашдаа 

өсгөх магадлалтай гэж тогтоосон бөгөөд 21,5 гаруй 

тэрбум тонн нүүрсний нөөцийг урьдчилсан болон 

нарийвчилсан хайгуулын үр дүнгээр тогтоосон 15 сав 

газрын хүрээнд 300 гаруй орд, илрэл байдаг. 

Хүрэн нүүрсийг шатаахад азот болон хүхрийн 

ислүүд (NOx и SOx) гэх мэт хорт бодисууд ялгарахаас 

гадна үнс, хөө тортог мөн бензапирен ихээр ялгардаг. 

Улмаар эрчим хүчний объект, үйлдвэрт хүрэн 

нүүрсийг үндсэн түлшээрээ шууд ашиглах нь байгаль 

орчинд онцгой сөрөг нөлөө ихээр үзүүлдэг. 
Иймд манай орны хувьд нүүрсийг хэрхэн үр 

дүнтэйгээр ашиглах талаарх болон байгаль орчинд 

ээлтэй, нүүрсний шаталтаас үүсэх хорт хаягдлуудыг 

дээд зэргээр бууруулсан, шинэ дэвшилтэт арга 
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технологиудыг цаг алдалгүй судалж, салбартаа 

нэвтрүүлэх мөн байгалийн хий мэт экологийн цэвэр 

түлшийг эрчим хүч үйлдвэрлэлдээ ашиглах нь нэн 

түрүүний зорилт байх ёстой [2]. 

Уг өгүүллээр манай орны аймаг сумдын дулаан 

хангамжийн эх үүсгүүрт эрчим хүч үйлдвэрлэх явцад 

ялгарах хорт хийн агууламжийг багасгах судалгааны 

хэсэг үр дүнгээс танилцуулах болно. Судалгаандаа 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын дулаан 

хангамжийн системийг үндсэн объектоор авсан. 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын товч 

мэдээлэл: Аймгийн төвд 5340 өрхийн 18108 хүн 

амьдардаг, далайн түвшнээс дээш 2181м өндөрт 

оршино. Зундаа сэрүүн, өвөлдөө хахир хүйтэн уур 

амьсгалтай. Говь-Алтай аймаг нь төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системд холбогдоогүй, хамааралтай 

схемээр дулаанаа түгээн ажиллаж байна. Есөнбулаг 

сум нь одоогоор БЗИУ-100 маркийн гурван уурын 

зуухтай дулааны ачаалал нь 17.03 Гкал/цаг байгааг 

2025 он хүртэл ачаалал нь 26.45 Гкал/цаг болж 

нэмэгдэн дулааны жилийн хэрэглээ 75910.34 
Гкал/жил гэж тооцоологдсон. Тус сумын дулаан 

хангамжийн системийг сайжруулах судалгаанд өсөн 

нэмэгдэж буй ачааллыг хангах мөн хуучирсан 

зуухуудыг шинээр SHX 14-1.25/70 маркийн ус 

халаагуурын зуухаар солих тухай төлөвлөж байна. 1 

дүгээр хүснэгтэд одоо ашиглагдаж буй БЗИУ-100 

болон шинээр төлөвлөж байгаа SHX14-1.25/70 

маркийн ус халаагуурын зуухны техникийн 

үзүүлэлтийг харуулав. Ус халаах зуухны зарчмын 

схемийг 1 дүгээр зурагт дүрслэн үзүүллээ. 

 
Зураг 1. Ус халаах зуухны зарчмын схем 

Есөнбулаг сум нь 110 км зайд орших Дэлгэр 

сумын “Хөв булаг”-ийн нүүрсний уурхайгаас 

түлшний хэрэгцээгэээ хангадаг. Мөн газарзүйн 

байршлын хувьд аймгийн төвөөс 90 км зайд байрлах 

Жаргалан сумын Цахиуртын нүүрсний уурхай болон 

230 км зайд байрлах Чандмань сумын Зээгтийн 

нүүрсний уурхайн нүүрсүүдийг ашиглах боломжтой. 

Иймд эдгээр 3 түлшний характеристик 

тодорхойломжийг 2 дугаар хүснэгтэд үзүүлэв. 

Хүснэгт 1 

Ус халаагуурын зуухнуудын техникийн үзүүлэлт 

№ Нэр  Ашиглагдаж 
буй зуух 

Шинээр 
төлөвлөсөн зуух 

1 Зуухны марк БЗИУ-100 SHX-14-1.25/70 

2 Чадал, мВт 1,4 14 

3 АҮК, % 55 85 

Хүснэгт 2 

Нүүрсний тодорхойломж 

 

1. Судалгааны, тооцооны үр дүн 

Агаарын бохирдол түлшнээс хэрхэн хамаарах 

хамаарлын судалгаанд, жишээ болгон Есөн булаг 

сумын газарзүйн байршлын хувьд ашиглаж болох 

гурван түлшийг харьцуулан, шинээр төлөвлөж буй ус 

халаагуурын зуухны тооцоог гүйцэтгэсэн ба үр дүнг 

хүснэгт 3-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 3 

Утааны хийн бодит эзэлхүүн 

Нэр 
Хөв 

булаг 
Цахиурт Зээгт 

Нэг кг түлшийг бүрэн шатаахад шаардагдах 

онолын агаарын хэмжээ 
4.251 3.510 2.906 

3 атомт хийн онолын эзэлхүүн 0.817 0.779 0.673 

Азотын онолын хэмжээ 3.359 2.774 2.297 

Усны уурын онолын эзлэхүүн 0.613 0.350 0.442 

Утааны хийн дэх усны уурын бодит эзэлхүүн 0.641 0.372 0.461 

Утааны хийн дэхь азотын бодит эзэлхүүн 4.702 3.88 3.215 

Шаталтын бүтээгдэхүүний бодит эзэлхүүн 6.161 5.036 4.35 

Нүүрстөрөгчийн исэл 2.05 1.69 1.43 

 

Мөн өгүүлэлд есөн булан сумын дулаан 

хангамжийн системд нүүрсийг орлуулан ОХУ-ын 

“Газпром” компанитай хамтран ажиллах харилцан 

ойлголцлын санамж бичигт заагдсан байгалийн хийн 
(энэхүү байгалийн хийн элементийн агууламжийг 

хүснэгт 4 -т үзүүлэв [3]) хоолойн төслийн хүрээнд 

Монголын нутгаар дайран өнгөрөх хийг ашигласан 

үед нүүрстөрөгчийн исэлийн хэмжээг хүснэгт 3-ийн 

үзүүлэлттэй харьцуулсан тооцооны үр дүнг зураг 1-т 

үзүүлэв 

Хүснэгт 4 

Хийн түлшний тодорхойломж 
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Атмосферт хаягдах нүүртөрөгчийн исэлийг 

тодорхойлох тооцооллын аргачлал: 

𝑀𝑐𝑜 = 𝑞3 ∙ 𝑅 ∙ 𝑄𝐻
𝑃 ∙ 𝐵 ∙ (1 −

𝑞4

100
) ∙ 𝐾𝑛 

энд: 𝑞3 −химийн дутуу шаталтын алдагдлын 

коэффициент, 0.2 %; 𝑞4 −механик дутуу шаталтын 

алдагдлын коэффициент, 0 %; 𝑅 −шаталтаар үүссэн 

хийнд CO байснаар химийн дутуу шаталтат үүсгэх 

харьцааг тооцсон коэффициент, (хийнд=0.5); 𝑄𝐻
𝑃 − 

түлшний илчлэг, МДж/м3; 𝐾𝑛 − нэгжийн 

шилжүүлгийн коэффициент, 0.001. 

Нэр 
Wа, 

% 
Aа, % Sа, % Cа, % Hа, % Oа, % Nа, % 

Q, 

 ккал/кг 

Хөв 

булаг 
5.84 22 0.64 43.46 4.26 22.9 0.9 3951.58 

Цахиурт 7.3 27.4 0.46 41.53 1.83 20.46 1.02 3247.98 

Зээгт 7.3 21.6 0.8 35.7 2.75 30.7 1.15 2745.03 
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Зураг 2. Түлшнээс хамарасан нүүстөрөгчийн 

исэлин ялгарлын харьцуулалт 

 

Тооцоогоор агаарын бохирдол түлш болон эх 

үүсгүүрээс хамаарах хамаарлыг судлан, жишээгээр 

Есөнбулаг сумын дулаан хангамжийн системийг авч 

үзэв. Газарзүйн байршлын хувьд Есөн булаг сумд 

ашилаж болох гурван түлшнээс гадна байгалийн 
хийнээс ялгарах хүхрийн дутуу исэл, хүхрийн 

ангидрид, нүүрстөрөгчийн исэл, азотын исэлийн 

тооцоог хийж гүйцэтгэсэн. Дээрх бүгдээс дүгнэхэд 

тус аймаг дахь одоо хэрэглэгдэж байгаа зуухнуудыг 

халж дулааны станц байгуулснаар агаар бохирдуулагч 

бодисын хэмжээг 2 дахин болон түүнээс дээш хувиар 

багасгах боломжтойг харуулж байна. 

Тэр тусмаа байгалийн хийг ашиглах нь 

нүүрстөрөгчийн исэлийн үлэмж хэмжээгээр бууруулж 

болохыг тооцооны үр дүнгээр харьцуулалт хийн 

харуулсан зураг 2 илтгэж байна. 

 
ДҮГНЭЛТ 

1. Монгол орны хувьд байгалийн хийн хэрэглээ 

дөнгөж 1% байгаа нь нэгдүгээрт, манай оронд 

байгалийн хийн орд одоогоор илрээгүй, 

хоёрдугаарт, эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 

байгалийн хий ашиглах технологийг 

нэвтрүүлээгүйтэй холбоотой. 

2. Дээрх жишээгээр эрчим хүч үйлдвэрлэлд 

байгалийн хийг ашиглах нь хот суурин газруудын 

экологийн нөхцөлийг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 

сайжруулахаар байна. 

3. ОХУ-БНХАУ-ыг холбосон байгалийн хийн шугам 

Монгол орны нутаг дээгүүр тавигдах ажлын эхлэл 

тавигдсан нь манай эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 

байгалийн хий ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж 

байна.  

4. Манай орны хувьд нүүрсийг хэрхэн үр дүнтэйгээр 
ашиглах талаарх болон байгаль орчинд ээлтэй, 

нүүрсний шаталтаас үүсэх хорт хаягдлуудыг дээд 

зэргээр бууруулсан, шинэ дэвшилтэт арга 

технологиудыг цаг алдалгүй судалж, салбартаа 

нэвтрүүлэх мөн байгалийн хий мэт экологийн 

цэвэр түлшийг эрчим хүч үйлдвэрлэлдээ ашиглах 

нь нэн түрүүний зорилт байх ёстой.  
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ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙН УУРХАЙН ЧАДЛЫН ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ 

ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХЭМНЭСЭН ҮР ДҮН  
 

П.Болорцэцэг*, Ж.Нандагсамба* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эрдэнэс таван толгой уурхайн чадлын 

итгэлцүүрийг туршилт хэмжилтийн аргаар зөв 

тодорхойлж,  олон улсын практикийг судлаж, тухайн 

уурхайн цахилгаан хангамжийн системд  эрчим 

хүчний хэмнэлттэй, хүчдлийн хэлбэлзлэлгүй хэвийн 

ажиллах тухай энэ өгүүлэлд бичсэн болно.   

 

Түлхүүр үг. Бодит чадал, хуурмаг чадал, чадлын 

итгэлцүүр хэмжигч багаж.  

 

УДИРТГАЛ 

Эрдэнэс таван толгойн уурхайн цахилгаан 

хангамжийг Таван толгойн 220/110/35 кВ-ын дэд 

станцаас 2 хэлхээт 7,5 км урттай цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамаар тэжээж буй Эрдэнэс 110/35/6 кВ-ын 

2*40 МВА чадалтай дэд станцаас хангаж байна. 

Уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдэд 90 орчим 

хувийг их чадлын цахилгаан хөдөлгүүрүүд эзлэж 

байна. Ийм учраас тухайн уурхайд орчин чадлын 

хэмжүүр болох PEI-800 багажаар хэмжилт туршилт 

хийж, орчин үеийн компенсацлах төхөөрөмж 

ашиглаж, чадлын итгэлцүүрийг дээшлүүлж, цахилгаан 

эрчим хүчний хэмнэлттэй ажиллах боломжтой 

туршилт судалгааны ажил хийсэн болно.  

 

ХУУРМАГ ЧАДЛЫН ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

Цахилгаан хангамжийн болон эрчим хүчний 

системийн үйл ажиллагаа чадлын өөрчлөлтөөр 

тодорхойлогддог. Хуурмаг чадал нь эрчим хүчийг өөр 

энергид хувиргахгүй, түүнчлэн түүнийг үйлдвэрлэхэд 

өөр төрлийн эрчим хүч шаардахгүй, тэгээд ажил 

хийдэггүй. Харин бодит чадал нь ажил хийж түүнийг 

механик дулааны болон химийн энергид хувиргадаг 

билээ [1] [2].  

Хувьсах гүйдлийн хэлхээн дэх чадал, гүйдэл, 

хүчдлийн утгын үржвэрийг тэдний фазаар давхцах 

үеийн үржвэрээр тодорхойлогдоно.  

 
Зураг 1.  

Хуурмаг чадал гэдэг нь хувьсах гүйдлийн эх 

үүсгэвэрээс дөрөвний нэг үед нь хуурмаг эсэргүүцэл 

бүхий гадаад хэлхээнд өгөгдөж, дараагийн дөрөвний 

нэг үед нь эргүүлэн авах зарчим бүхий “солилцооны” 

чадал юм [3]. Гадаад хэлхээнд нэгэнт хэрэглэгдээгүй 

энергийн хувьд тэр нь гадаад хэлхээ буюу эх 

үүсгэвэрийн хооронд шилжин хэлбэлзэх ба өөрөөр 

хэлбэл, түр зуурт хуримтлагдах багтаамж 

/үйлдвэрлэгдэх/-ийн ба нөлөөмж /хэрэглэгдэх/-ийн 

эрчим хүч болох бөгөөд дараа нь өөр эх үүсгэвэрт 

өгөгдөж болох юм. 

Нөгөөтэйгүүр цахилгаан техникийн ихэнх 

хэрэгслэл /хөдөлгүүр, трансформатор, кондиционер, 

статик хувиргаар, туузан дамжлага, люминесцийн 

ламп г.м/ нь бодит чадал хэрэглэхийн зэрэгцээ 

нөлөөмжийн эсэргүүцэл бүхий ороомогтой байдаг тул 

хуурмаг чадлыг зайлшгүй хэрэглэдэг байна [4]. 

Хуурмаг чадлын ойлголтыг зургаар дүрсэлбэл: 

Компенсаци хийх төхөөрөмжийг хэрхэн оновчтой 

сонгох вэ? 

Тухайн хэрэглэгчийн хүчин чадалд зохицсон 

компенсацлах төхөөрөмж сонгох нь техник эдийн 

засгийн өндөр ач холбогдолтой. Иймд тоноглолын 

өгөгдөл, бодит хэмжилтийн үр дүнгээс хамаарч хэдий 

хэмжээний хуурмаг үүсгэвэр сонгохыг доорхи 

тооцоололын хүснэгтийг ашиглана [5]. 

Хүснэгт-1 

Компенсацлах төхөөрөмж сонгох тооцоололын 

хүснэгт  
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компенсаци

 хийхийн

 өмнө

1 кВт бодит чадалд ногдох конденсаторын батарей сонго
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ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН 

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Таван толгойн уурхайн цаашид нэмэгдэх цахилгаан 

тоног төхөөрөмжүүдийн тооцоог Хүснэгт- 2 үзүүлэв.  

Хүснэгт-2 

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тооцооны чадал 

 
 

 
Зураг 2. Уурхайн цахилгаан хангамжийн схем 

 

Уурхайн компенсацлах төхөөрөмж сонгосон тооцооны 

үр дүн:  

Хүснэгт 3 

 
 

Тооцооны үр дүнгээс үзэхэд 4 МВар чадалтай 

төхөөрөмжийг суурилуулсан үед чадлын 

коэффициентийг 0,85-с 0,89 хүртэл дээшлүүлэх 

боломжтой. 6 МВар чадалтай төхөөрөмжийн 

суурилуулсан үед чадлын коэффициентийг 0,85-с 0,92 

хүртэл дээшлүүлэх боломжтой. 8 МВар чадалтай 

төхөөрөмжийг суурилуулсан үед чадлын 

коэффициентийг 0,85-с 0,94 хүртэл дээшлүүлэх 

боломжтой.  

Ийм учраас хуурмаг чадлыг тэгшитгэх 

төхөөрөмжийн чадлыг 6-8 МВар чадалтай 

төхөөрөмжийг дээд гармоникийн шүүлтүүртэй хамт 

тавьсан нөхцөлд энэхүү уурхайн цахилгаан 

төхөөрөмжүүд эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүчдлийн 

хэлбэлзлэл хэвийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүч 

тасралтгүй найдвартай хэвийн ажиллах болно. 

 

ДҮГНЭЛТ 

 Таван толгой уурхайн цахилгаан хэрэглэгчүүдэд 

өөрийн хүчин чадалд тохирсон компенсацлах 

төхөөрөмж суурилуулснаар техник, эдийн засгийн 

тооцоондоо хэмнэлт бий болно. Чадлын 

итгэлцүүрээ 0,92 буюу түүнээс дээш хувьд хүргэж 

сайжруулснаар хуурмаг энергийн төлбөрөөс 

чөлөөлөгдөхөөс гадна сарын төлбөрт 25 хүртэл 

хувийн хэмнэлт гаргах боломжтой юм. Ууурхайд 

жилд 900000 кВт-цаг цахилгаан эрчим хүч хэмнэх 

боломжтой юм.  

 Уурхайд хэмжилт, туршилт, тооцооны үр дүнгээр 

хүчин чадалдаа зохицсон конденсаторын 

төхөөрөмж суурилуулснаар хөрөнгө оруулалтын 

зардлаа маш богино хугацаанд 3-6 сарын дотор 

нөхөх эдийн засгийн тооцоо хийсэн байна. 

 

НОМ ЗҮЙ 

1. “Хэрэглэгчийн чадлын итгэлцүүрээс хамаарч 

төлбөр тооцох журам” ЭХЗГ-ын зохицуулагчдын 

зөвлөлийн 2010 оны 109 дүгээр тогтоол 

2. Док.Ч.Зундуйсүрэн “реактив цахилгаан эрчмийг 

худалдан борлуулах асуудалд” Эрчим хүч 

инжинеринг 2007 /50/ 

3. Improve your power factor, reduce your reactive-

power costs00 

4. Power factor correction www.eco-en-ergy.com 

5. Schneider electric-electrical installation guide 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosϕ tgϕ Pм, МВт

0,85 0,620 30 18,592 35,294 35,294

8

0,943 0,353 30 10,592 31,815 31,815

6

0,922 0,420 30 12,592 32,536 32,536

4

0,899 0,486 30 14,592 33,361 33,361

Параметр Qм, МВар Sм, МВА

 КУ-гүй

КУ, 8 МВар

 КУ-тай 8 МВар

КУ, 6 МВар

 КУ-тай 6 МВар

КУ, 4 МВар

 КУ-тай 4 МВар
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УЛААНБААТАР ТАТАХ ХЭСГИЙН ЧАДЛЫН ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ 

ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХЭМНЭСЭН ҮР ДҮН  
 

Ө.Гаваасүрэн*, Ж.Нандагсамба* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Улаанбаатар татах хэсгийн чадлын 

итгэлцүүрийг туршилт хэмжилтийн аргаар зөв 

тодорхойлж,  олон улсын практикийг судлаж тухайн 

татах хэсгийн эрчим хүчний хэмнэлттэй ажиллах 

тухай энэ өгүүлэлд бичсэн болно.  

 

Түлхүүр үг. бодит чадал, хуурмаг чадал, чадлын 

итгэлцүүр.  

 

УДИРТГАЛ 

Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг 

Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар зүтгүүрийн 

депо нь 1956 онд байгуулагдсан, Монгол улсын төмөр 

замын зорчигч, ачаа тээвэрийн дийлэнх хувийг 

гүйцэтгэн бүх серийн илчит тэрэгний өргөх ба 

үечилсэн, бага засварын ажлыг төвлөрүүлэн 

гүйцэтгэдэг үндсэн нэгж бааз үйлдвэр бөгөөд 

Улаанбаатар-Чойр, Улаанбаатар-Зүүн хараа, 

Улаанбаатар-Багануурын мөрөнд зорчигч ачаа тээш 

тээвэрлэх, УБ-1, УБ-2, Амгалан өртөөдэд сэлгээний 

ажил гүйцэтгэх, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний 

зам талбайд илчит тэргээр үйлчлэх үүрэгтэй.  

1956-1996 он хүртэл хугацаанд ЗХУ-ын ТЭ-1, ТЭ-2, 

2М62М, М62УМ серийн зүтгүүрүүдэд зориулсан 

засвар үйлчилгээний баазыг бүрдүүлж үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 1996 оноос Японы засгийн газрын 

хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр гуравдагч орнуудын 46 

нэрийн техник тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан. 

1997 оноос АНУ-ын Дженерал электрик компанид 

үйлдвэрлэсэн ДАШ-7 серийн 2 илчит тэрэг, 2003 

оноос ОХУ-ын 5-26ДГ-01 маркийн дизелийг 27-н 

илчит тэрэгэнд суурилуулж модернизаци хийсэн 

байна.  2004 оноос ОХУ-ын 2М62М, 2ТЭ10 серийн 

илчит тэрэгний явах эд анги бүхий дам нуруу раман 

дээр АНУ-ын Дженерал электрик компанийн 

SUPERSKID 7FDL дизель генераторыг угсран 

модернизаций хийж 2 Загал серийн 7 илчит тэрэг, 2009 

оноос АНУ-ын Дженерал электрик компанийн 

EVOLUTION серийн 1 илчит тэргийг Улаанбаатар 

төмөр замын тээвэрт ашиглах болсон юм. 

Мөн 2012 оноос Украйн улсын Луганскийн заводад 

үйлдвэрлэсэн 2ТЭ116УМ, сэлгээний ТЭМ19ДМ, 2012 

онд БНХАУ-ын CNR компанийн СКД4В зүтгүүрийг 

хүлээн авч ашиглаж эхэлснээр тус депогийн парк 

шинэчлэгдэж байна. 

 

1. ХУУРМАГ ЧАДЛЫН ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

Цахилгаан хангамжийн болон эрчим хүчний 

системийн үйл ажиллагаа чадлын өөрчлөлтөөр 

тодорхойлогддог. Хуурмаг чадал нь эрчим хүчийг өөр 

энергид хувиргахгүй, түүнчлэн түүнийг үйлдвэрлэхэд 

өөр төрлийн эрчим хүч шаардахгүй, тэгээд ажил 

хийдэггүй. Харин бодит чадал нь ажил хийж түүнийг 

механик дулааны болон химийн энергид хувиргадаг 

билээ [1] [2].  

Хувьсах гүйдлийн хэлхээн дэх чадал, гүйдэл, 

хүчдлийн утгын үржвэрийг тэдний фазаар давхцах 

үеийн үржвэрээр тодорхойлогдоно. 

 
Зураг 1.  

 

Хуурмаг чадал гэдэг нь хувьсах гүйдлийн эх 

үүсгэвэрээс дөрөвний нэг үед нь хуурмаг эсэргүүцэл 

бүхий гадаад хэлхээнд өгөгдөж, дараагийн дөрөвний 

нэг үед нь эргүүлэн авах зарчим бүхий “солилцооны” 

чадал юм [3]. Гадаад хэлхээнд нэгэнт хэрэглэгдээгүй 

энергийн хувьд тэр нь гадаад хэлхээ буюу эх 

үүсгэвэрийн хооронд шилжин хэлбэлзэх ба өөрөөр 

хэлбэл, түр зуурт хуримтлагдах багтаамж 

/үйлдвэрлэгдэх/-ийн ба нөлөөмж /хэрэглэгдэх/-ийн 

эрчим хүч болох бөгөөд дараа нь өөр эх үүсгэвэрт 

өгөгдөж болох юм. 

Нөгөөтэйгүүр цахилгаан техникийн ихэнх 

хэрэгслэл /хөдөлгүүр, трансформатор, кондиционер, 

статик хувиргаар, туузан дамжлага, люминесцийн 

ламп г.м/ нь бодит чадал хэрэглэхийн зэрэгцээ 

нөлөөмжийн эсэргүүцэл бүхий ороомогтой байдаг тул 

хуурмаг чадлыг зайлшгүй хэрэглэдэг байна [4]. 

Хуурмаг чадлын ойлголтыг зургаар дүрсэлбэл: 

////
cos

KVArKW

kW

чадалхуурмагчадалбодит

чадалбодит

KVA

kW

чадалбvрэн

чадалбодит

+
=

+
===

 

 

2. КОМПЕНСАЦИ ХИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ 

ХЭРХЭН ОНОВЧТОЙ СОНГОХ ВЭ? 

Тухайн хэрэглэгчийн хүчин чадалд зохицсон 

компенсацлах төхөөрөмж сонгох нь техник эдийн 

засгийн өндөр ач холбогдолтой. Иймд тоноглолын 

өгөгдөл, бодит хэмжилтийн үр дүнгээс хамаарч хэдий 

хэмжээний хуурмаг үүсгэвэр сонгохыг доорхи 

тооцоололын хүснэгтийг ашиглана [5].  

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1 
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Компенсацлах төхөөрөмж сонгох тооцоолол 

 
 

3. ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 

ЗАРЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН ҮЗҮҮЭЛЭЛТ 

Улаанбаатар татах хэсгийн 2014-2020 оны 

цахилгааны зарцуулалтыг хүснэгт- 2 үзүүлэв. 

Хүснэгт 2 

 
 

 
График-1: Улаанбаатар татах хэсгийн цахилгаан хэрэглээ 

2014-2020 он 

 

Цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээг 2018 оны 1-р 

сараас 2020 оны 10-р саруудад авч үзвэл 11, 12, 1, 6, 7, 

8-р саруудад хэрэглээ өндөр байна 3, 4 -р саруудад 

хэрэглээ хамгийн бага үзүүлэлттэй байдаг. Өвлийн 

улиралд гадна агаарын дундаж температур -20 oC 

түүнээс доош буурдагтай холбоотойгоор энэ 

хугацаанд эрчим хүчний хэрэглээ өсч байна. Харин 6, 

7, 8 саруудад өсч байгаа хэрэглээг тухайн сард 

хэмжилт хийж шалтгааныг тогтоох шаардлагатай [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3 

Улаанбаатар татах хэсгийн эрчим хүчний хэрэглээ 

өндөртэй тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт  

 
 

Хүснэгт 4 

Эрчим хүчний хэрэглээнд эзлэх хувь  

 
 

Тухайн байгууламжид суурилагдсан бүх тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагаа нь хэвийн бус нөхцлөөс 

хамааран тасалддаг. Иймд цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийн тасалдлаас үүдэлтэй эрчим хүчний 

хэрэглээг нарийвчлан таамаглах боломжгүй. Дараах 

график-2 нь аудитын явцад албаны хүмүүсээс авсан 

нийт хэмжилт хийсэн цахилгаан төхөөрөмжүүдийн 

чадлын дэлгэрэнгүй судалгаанд тоног 

төхөөрөмжүүдийн чадлын эзлэх хувийг илэрхийлж 

байна [7].  

 
График-2: Цахилгаан хэмжилт хийсэн хүчний хэрэглэгчдийн 

нийт суурилагдсан чадалд  эзлэх хувь 
 

Дээрх график-2-ээс харахад хос дугуйн цех-28 

хувь, хайлах зуух-26 хувь, цахилгаан тоног 

төхөөрөмж-16 хувь, механик цех-16 хувь, цахилгаан 

машин цех-6 хувь, сантехникийн цех-5 хувь байна. 

Эрчим хүчний хэрэглээний хамгийн их хувийг хос 

дугуйн цех, хайлах зуух  эзлэж байна [8].  

 

4. УЛААНБААТАР ТАТАХ ХЭСЭГТ 

КОМПЕСАЦЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ СОНГОСОН 

ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

Хуурмаг чадлыг тэгшитгэх төхөөрөмжийнг 

тооцож, зөв сонгож тавих зөвлөмж:  

0.75 0.59 0.48 0.46 0.43 0.4 0.36 0.33 0.29 0.25 0.2 0.14 0

tanj cosj 0.8 0.86 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1

2.29 0.4 1.56 1.69 1.81 1.83 1.86 1.9 1.92 1.96 2 2.04 2.09 2.15 2.29

2.22 0.41 1.47 1.63 1.74 1.77 1.8 1.83 1.84 1.9 1.94 1.97 2.02 2.08 2.23

2.16 0.42 1.41 1.56 1.68 1.71 1.74 1.77 1.8 1.84 1.87 1.91 1.96 2.02 2.16

2.1 0.43 1.36 1.5 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.78 1.82 1.86 1.9 1.96 2.11

2.04 0.44 1.29 1.44 1.56 1.59 1.61 1.65 1.68 1.71 1.75 1.79 1.84 1.9 2.04

1.98 0.45 1.23 1.38 1.5 1.53 1.56 1.59 1.63 1.66 1.7 1.74 1.78 1.85 1.99

1.93 0.46 1.18 1.33 1.45 1.47 1.5 1.53 1.57 1.6 1.64 1.68 1.73 1.79 1.93

1.88 0.47 1.13 1.28 1.4 1.43 1.45 1.49 1.52 1.53 1.59 1.63 1.68 1.76 1.88

1.83 0.48 1.08 1.23 1.34 1.37 1.4 1.43 1.46 1.5 1.53 1.58 1.62 1.68 1.83

1.78 0.49 1.03 1.18 1.3 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.49 1.53 1.58 1.64 1.78

1.73 0.5 0.98 1.23 1.25 1.28 1.3 1.34 1.37 1.4 1.44 1.48 1.53 1.59 1.73

1.69 0.51 0.94 1.09 1.2 1.23 1.26 1.29 1.32 1.36 1.4 1.44 1.48 1.54 1.69

1.64 0.52 0.89 1.04 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.32 1.35 1.39 1.44 1.5 1.64

1.6 0.53 0.85 1 1.12 1.14 1.17 1.21 1.24 1.27 1.31 1.35 1.4 1.46 1.6

1.56 0.54 0.81 0.96 1.08 1.1 1.13 1.16 1.2 1.23 1.27 1.31 1.36 1.42 1.56

1.52 0.55 0.77 0.92 1.04 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.23 1.27 1.32 1.38 1.52

1.48 0.56 0.73 0.88 1 1.02 1.05 1.09 1.12 1.15 1.12 1.23 1.28 1.34 1.48

1.44 0.57 0.69 0.84 0.96 0.99 1.01 1.05 1.08 1.11 1.12 1.19 1.24 1.3 1.44

1.4 0.58 0.67 0.81 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.08 1.11 1.15 1.2 1.26 1.41

1.37 0.59 0.62 0.77 0.88 0.91 0.94 0.97 1.01 1.04 1.08 1.12 1.17 1.23 1.37

1.33 0.6 0.58 0.73 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1.01 1.04 1.08 1.13 1.19 1.33

1.3 0.61 0.55 0.7 0.82 0.84 0.87 0.9 0.94 0.97 1.01 1.05 1.1 1.16 1.3

1.27 0.62 0.52 0.67 0.78 0.81 0.84 0.87 0.9 0.94 0.97 1.01 1.06 1.12 1.27

1.23 0.63 0.48 0.63 0.75 0.78 0.8 0.84 0.87 0.9 0.94 0.98 1.03 1.09 1.23

1.2 0.64 0.45 0.6 0.72 0.74 0.77 0.81 0.84 0.87 0.91 0.95 1 1.06 1.2

1.17 0.65 0.42 0.57 0.69 0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.88 0.92 0.97 1.01 1.17

1.14 0.66 0.39 0.54 0.65 0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1 1.14

1.11 0.67 0.36 0.51 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.82 0.86 0.91 0.97 1.11

1.08 0.68 0.33 0.48 0.6 0.62 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83 0.88 0.94 1.08

1.05 0.69 0.3 0.45 0.57 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.8 0.84 0.91 1.05

1.02 0.7 0.27 0.42 0.54 0.56 0.59 0.63 0.66 0.69 0.73 0.77 0.81 0.88 1.02

0.99 0.71 0.24 0.39 0.51 0.54 0.56 0.6 0.63 0.66 0.7 0.74 0.78 0.85 0.99

0.96 0.72 0.21 0.36 0.48 0.51 0.53 0.57 0.6 0.63 0.67 0.71 0.75 0.82 0.96

0.94 0.73 0.19 0.34 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73 0.79 0.94

0.91 0.74 0.16 0.31 0.43 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.66 0.7 0.77 0.91

0.88 0.75 0.13 0.82 0.4 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.59 0.63 0.67 0.74 0.88

0.86 0.76 0.11 0.26 0.37 0.4 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.6 0.65 0.71 0.86

0.83 0.77 0.08 0.23 0.35 0.37 0.4 0.43 0.47 0.5 0.54 0.58 0.62 0.69 0.83

0.8 0.78 0.05 0.2 0.32 0.35 0.37 0.41 0.44 0.47 0.51 0.55 0.59 0.66 0.8

0.78 0.79 0.03 0.18 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.63 0.78

0.75 0.8 0.15 0.27 0.29 0.32 0.36 0.39 0.42 0.46 0.5 0.54 0.61 0.75

0.72 0.81 0.12 0.24 0.27 0.3 0.33 0.36 0.4 0.43 0.47 0.52 0.58 0.72

0.7 0.82 0.1 0.21 0.24 0.27 0.3 0.34 0.37 0.41 0.45 0.49 0.56 0.7

0.67 0.83 0.07 0.19 0.22 0.24 0.28 0.31 0.34 0.38 0.42 0.46 0.53 0.67

0.65 0.84 0.05 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 0.36 0.4 0.44 0.5 0.65

0.62 0.85 0.02 0.14 0.16 0.19 0.23 0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.48 0.62

0.59 0.86 0.11 0.14 0.17 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.39 0.45 0.59

0.57 0.87 0.08 0.11 0.14 0.17 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.42 0.57

0.54 0.88 0.05 0.09 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.34 0.4 0.54

0.51 0.89 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.23 0.26 0.31 0.37 0.51

0.48 0.9 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.23 0.28 0.34 0.48

компенсаци

 хийхийн

 өмнө

1 кВт бодит чадалд ногдох конденсаторын батарей сонго

2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

хэрэглээ                   

кВт.цаг

1 сар 486808 353604 352668 392301 348758 382527 338840

2 сар 491364 341538 362803 367425 376631 335466 324237

3 сар 410047 299690 284648 277974 283175 266048 244050

4 сар 325890 262842 232446 272904 226092 167576 244955

5 сар 191446 221090 212512 244217 213479 209562 201355

6 сар 224379 186537 213034 201936 186579 226741 177184

7 сар 154229 164576 185733 193287 162116 148048 138198

8 сар 178823 171924 191218 169343 165165 239313 167529

9 сар 162476 201538 211283 202308 196009 190428 182352

10 сар 239067 227834 242184 269891 226646 190386 223309

11 сар 268187 294147 311885 279846 228554 267759 267165

12 сар 340358 367934 311488 376291 288278 306113 234130

Дүн 2625462 2203339 2246345 2321695 2158004 2165709 2018700

Цахилгаан 

д/д
тоног төхөөрөмжийн

 нэр хаяг
марк

ашиглалтанд 

орсон хугацаа

чадал,

 кВт

ашиглагдсан

 хугацаа, жил

1 2 3 4 5 6

1 токарийн суурь машин 1м63д 07/05/2004 13 17

2 токарийн суурь машин 16к20 01/01/1984 11 37

3 токарийн суурь машин 16к20 07/12/2010 11 11

4 токарийн суурь машин 16к20 01/01/1993 11 28

5 токарийн суурь машин 16к25 31/08/2017 11 4

6 токарийн суурь машин 1м63 урт 01/01/1994 10 27

7 фрезерийн машин 6т80ш 01/01/1990 15 31

8 фрезерийн машин 6м83 04/12/2012 30 9

9 Индукцийн аргаар гадаргууг халаах төхөөрөмж ВЧ-60АВ 04/12/2012 30 9

10 ДЭН-132 ШМ+ КОМПРЕССОР ДЭН-132ШМ+ 132

11 зүтгүүр эргүүлэх төхөөрөмж ТСР-25 14/11/2011 18,5 10

12 СКАТОПОДЪЕМ 21ДК ОРОС 06/11/2010 17 11

13 СКАТОПОДЪЕМ 045 NILL 01/12/1997 18 24

14 якорт шингээлт хийх төхөөрөмж 011 NILL 01/12/1997 18 24

15 якорт шингээл хийсний дараах хатаах зуух 010 PL-2020 01/12/1997 36 24

16 ХОС ДУГУ ЗОРОХ СУУРЬ МАШИН 003 DWIL-1150-CNC 21/12/1997 84 24

17 ХОС ДУГУЙН БАНДАЖНЫ ДОТОР ТАЛЫГ ЗОРОХ МАШИН 005 УТО-12 21/12/1997 27,2 24

18 ХОС ДУГУЙ ЗОРОХ СУУРЬ МАШИН 165 ДИП-500 15/10/2002 50 19

19 КЗТС 89,91

20 ТҮЛШ СОРОХ НАСОС К-8/18 10/10/1990 3,5 31

21 ТҮЛШ СОРОХ НАСОС К-8/18 10/10/1990 3,5 31

22 ТҮЛШ СОРОХ НАСОС К-8/18 10/10/1990 3,5 31

31

23 ХАЙЛАХ ЗУУХ 239,4

24 ХАЛААЛТЫН НАСОС К100-80-160 01/12/1999 15 22

25 ХАЛААЛТЫН НАСОС К100-80-160 01/12/1999 15 22

26 ХАЛААЛТЫН НАСОС К100-80-160 01/12/1999 15 22

ХАЙЛАХ ЗУУХ

САНТЕХНИК ЦЕХ

механик цех

цахилгаан тоног төхөөрөмж

ЦАХИЛГААН ЯВАХ ХЭСЭГ

ЦАХИЛГААН МАШИН ЦЕХ

ХОС ДУГУЙ ЦЕХ

ТНТС ЦЕХ

д/д
тоног төхөөрөмжийн

 нэр хаяг

чадал,

 кВт

чадлын эзлэх 

хувь

1 механик цех 142 15,91

2 цахилгаан тоног төхөөрөмж 150,5 16,86

3 ЦАХИЛГААН ЯВАХ ХЭСЭГ 35 3,92

4 ЦАХИЛГААН МАШИН ЦЕХ 54 6,05

5 ХОС ДУГУЙ ЦЕХ 251,11 28,14

6 ТНТС ЦЕХ 10,5 1,18

7 ХАЙЛАХ ЗУУХ 239,4 26,82

8 САНТЕХНИК ЦЕХ 45 5,04

9 нийт чадал, кВт 892,51 100
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ДҮГНЭЛТ 

Улаанбаатар татах хэсгийн цахилгаан болон 

механик цехийн хэрэглэгчүүдэд өөрийн хүчин чадалд 

тохирсон компенсацлах төхөөрөмж суурилуулснаар 

техник, эдийн засгийн тооцоондоо хэмнэлт бий болно. 

Чадлын итгэлцүүрээ 0,95 буюу түүнээс дээш хувьд 

хүргэж сайжруулснаар хуурмаг энергийн төлбөрөөс 

чөлөөлөгдөхөөс гадна сарын төлбөрт 30 хүртэл хувийн 

хэмнэлт гаргах боломжтой юм. Улаанбаатар татах 

хэсэг жилд 600000 кВт-цаг цахилгаан эрчим хүч 

хэмнэх боломжтой юм.  

Цахилгаан болон механик цехүүдэд хүчин чадалдаа 

зохицсон конденсаторын төхөөрөмж суурилуулснаар 

хөрөнгө оруулалтын зардлаа маш богино хугацаанд 5-

8 сарын дотор нөхөх эдийн засгийн тооцоо хийсэн 

байна. 
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ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН 35 КВ-ЫН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ 

НЭВТРҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ  
 

А.Сүхбат*, М.Ганбаяр*, Э.Энхсайхан* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү илтгэлд “Эрдэнэт-Булганы 

цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ий харьяа Баянтээг 

дэд станцын 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн 

одоогийн горим, нэвтрүүлэх чадварын тооцоог 

гүйцэтгэсэн ба тус сүлжээний холболтын хүртээмжийг 

дээшлүүлэх боломжийн тухай товч авч үзсэн болно.  

Баруунбаян-Улаан фидерийн онцлог нь нийт 35 кВ-ын 

шугамын урт 296 км үргэлжилсэн нийт 9 сумыг ЦЭХ-

ээр хангаж байна. Одоогийн горимын дүн шинжилгээг 

гүйцэтгэхийн тулд 2019 оны их (пик) болон 2020 оны 

бага ачааллын хэмжилт балансыг ашигласан болно. 

Улмаар сүлжээний горимыг ачааллын зангилаанд 

ачааллыг ихэсгэх замаар хүндрүүлж нэвтрүүлэх 

чадварыг тодорхойлсон. Мөн сүлжээний горимыг 

эсрэг чиглэлд хүндрүүлж Шинэжинст, Баянлиг ба 

Баруунбаян-Улаан сумуудад нар болон цэнэг 

хуримтлуур (PV+BESS)  хосолсон систем бий болгох 

чадлын оновчтой утгыг горимын параметрүүдээс 

хамааруулан тодорхойлон Ухаалаг Мини (Smart 

MiniGrid) сүлжээг бий болгох үндсэн суурийг 

үзүүлсэн ажил болсон юм. Энэхүү ажилд эрчим 

хүчний системийн бүхий л чиглэлийн тооцоо ба 

судалгаанд өргөн ашиглаж буй олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн АНУ-ын ETAP симуляцийн програмыг 

хэрэглэсэн болно.  

 

Түлхүүр үг. Тогтсон горим, пик ачаалал, Мини 

сүлжээ (MiniGrid), хязгаарын горим, нэвтрүүлэх 

чадвар, нарны панель (PV-photovoltaic), эрчим хүч 

хуримтлуурын систем (BESS-battery energy storage 

system)  

 

УДИРТГАЛ 

Улс орны хөгжлийг тодорхойлох гол салбаруудын 

нэг нь эрчим хүчний салбар байдаг ба тус салбарын 

хөгжлөөс шууд хамааралтай гэж үзэж болно. Иймээс 

эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх бодлого нь улсын 

хөгжлийн нэгдсэн бодлогын нэн тэргүүнд байх 

шаардлагатай [9].  

Монгол улс нь төв азид  байрлалтай 3.3 сая хүн 

амын хувьд харьцангуй өргөн уудам газар нутагтай 

тул хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

асуудал нь эдийн засгийн үр ашиг талаасаа ашиггүй, 

ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаарддаг байна. Гэсэн 

хэдий ч 2019 оны түвшинд авч үзвэл Монгол улсын 

цахилгаан хэрэглэгчдийн 97 орчим хувийг эрчим 

хүчний төвлөрсөн системээс хангаад байна. Үүний 

тулд хэдэн мянган километр цахилгаан дамжуулах 

агаарын болон кабель шугам ба хэдэн мянган өсгөх, 

бууруулах дэд станц барьж ашиглаж байна.  

Монгол орны цахилгаан шугам сүлжээг бүтцийн 

хувьд авч үзвэл цахилгаан түгээх сүлжээ нийт 

шугамын 85 % ба дэд станцын 90 %, үлдсэн 15 % ба 10 

%-иудыг  цахилгаан дамжуулах сүлжээ тус тус эзлэж 

байна [9]. Энэ нь цахилгаан шугам сүлжээний бүтцийн 

дийлэнх хувийг цахилгаан түгээх сүлжээ эзлэж байгааг 

илэрхийлэхийн зэрэгцээ тус сүлжээнд шийдвэрлэх 

олон асуудал ба хийх ажлын цар хүрээ их байгааг 

тодорхойлж байна. 

Хос дугуйн бандаажны дотор талыг зорох машины  КОМПЕНСАЦЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТООЦОО, СОНГОЛТ

cosϕ tgϕ

Компенсацлах төхөөрөмжийн тооцооны чадлыг тодорхойлбол:

45,97

Трансформаторын дэд станцын нэг секцэнд 10 кВар чадлаар шаталсан тохируулгатай УК 2-0,38-10 КТ-ийг сонгов.

Хуурмаг чадлыг тэгшитгэсний дараа cosϕф болон tgϕф-г тус тусад нь тодорхойлбол:

tgϕф 0,33 cosϕф 0,95

cosϕ tgϕ Pм, кВт

-34,5537

0,5Алдагдал 3 2,78

Хүчний трансформаторын
24,55 15,8 29,17

өндөр талд КУ-тэй

КУ 45,97 -36,39

Хүчний трансформаторын
0,95 0,33 24,00 13,03 27,31

нам талд КУ-тай

Qк.р, кВар

Параметр Qм, кВар Sм, кВА

Хүчний трансформаторын
0,38 2,46 24,00 59,00 63,7

нам талд КУ-гүй

Параметр Pм, кВт Qм, кВар Sм, кВА

Хүчний трансформаторын
0,38 2,46 24,00 59,00 63,69

нам талд КУ-гүй
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Манай орны хүн амын 60 орчим хувь нь 

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт гэсэн томоохон 

хотуудад, үлдсэн 40 хувь нь 21 аймаг, 332 сум ба 1568 

багуудын төвд сууршин амьдарч байна. Өнөө үед 

Улаанбаатар хотын хүн амын нягтшил ба өсөлт, жижиг 

дунд бизнес хөгжил гэх мэт олон хүчин зүйлтэй 

холбоотойгоор үйлчлэх хүрээ тэлж, цахилгаан ачаалал 

ихсэж байгаа бөгөөд цахилгаан түгээх сүлжээний 

холболтын хүртээмж ба нөөц ихэнх сүлжээнд 

хангалтгүй болсон байна. Мөн хөдөө орон нутгийн 

хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

зорилгоор бий болсон хэт урт үргэлжилсэн цахилгаан 

түгээх 6, 10, 15, 20 ба 35 кВ-ын шугам сүлжээний 

ашиглалтыг эдийн засгийн үр ашигтай, чадал ба 

эрчмийн алдагдал багатай, хүчдэлийн хазайлт 

зөвшөөрөгдөх хэвийн утганд буюу чанартай цахилгаан 

эрчим хүчээр хэрэглэгчдийг хангах ба ажлын горимыг 

үр ашигтай, оновчтой удирдах боломжгүй болсон 

байна.     

Иймээс манай орны цахилгаан түгээх сүлжээний 

горим, эдийн засгийн үр ашиг, найдваржилт ба 

цахилгаан эрчмийн чанарын үзүүлэлтүүд болон бусад 

олон эерэг үзүүлэлүүдийг сайжруулсан олон улсын нэр 

томъёоллоор 21-р зуунд хүчтэй яригдах болсон 

“Ухаалаг” цахилгаан түгээх сүлжээг бий болгох ба 

техник, технологийн шинэчлэл хийх зайлшгүй 

шаардлага тавигдаж байна. 

Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний 

өнөөгийн бүтэц нь цахилгаан дамжуулах сүлжээнээс 

тэжээл үүсгэгчтэй, өөрөөр хэлбэл нэг талын эх 

үүсвэртэй төвлөрсөн системийн уламжлалт загвар 

байдаг [9]. Ийм бүтэц нь манай орны хувьд цахилгаан 

хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хангахын тулд олон зуун 

километр өндөр хүчдэл (Цахилгаан дамжуулах 110-220 

кВ ба түгээх 6-35 кВ)-ийн шугам барих нөхцөл болдог. 

Ийм цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний загварыг 

манай орны “Хангайн бүсийн цахилгаан дамжуулах 

сүлжээ” ба “Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх 

сүлжээ” ТӨХК-ий үйлчлэх хүрээнээс харж болно. Бид 

жишээ болгон Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх 

сүлжээний бүтэц, түүний ашиглалтын болон горимын 

судалгааг гүйцэтгэсэн болно. 

Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ нь 

Монгол улсын 11 аймгийн 124 сум суурин газрын 

81123 хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

үйл ажиллагааг 35, 15, 10, 6, 0.4 кВ-ын 6590.98 км 

цахилгаан дамжуулах шугам, улсын буюу компаний 

эзэмшлийн 667, хувийн эзэмшлийн 598 ширхэг нийт 

1265 дэд станц болон хуваарилах байгууламжуудаар 

дамжуулан явуулж байна. 

Тус түгээх сүлжээний үйлчлэх хүрээний хойд тал 

нь Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган, урд тал нь 

Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, зүүн тал нь Төв 

аймгийн Бүрэн сум ба баруун тал Баянхонгор аймгийн 

Баян-Өндөр сум хүртэлх 385 мянган квадрат километр 

газар нутгийг хамарч байна. 

 

I. УХААЛАГ МИНИСҮЛЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ 

ОЙЛГОЛТ БА ТОГТСОН ГОРИМЫН ТООЦООНЫ 

АНХДАГЧ ӨГӨГДӨЛ 
Техник технологийн үсрэнгүй хөгжлийн өнөө үед 

цахилгаан эрчим хүчний салбарын бүтцийн 
өөрчлөлтийн хувьсал нь төвлөрсөн системээс 
төвлөрсөн бус (Тархмал) ухаалаг систем бий болох 

чиглэл рүү хурдацтай явж байна [1-4]. Ийм системийн 
нэг нь Минисүлжээ (MiniGrid) бөгөөд төвлөрсөн эрчим 
хүчний системтэй зэрэгцээ ажилладаг (On-grid) эсвэл 
тусгаарлагдсан горим (Off-grid)-д ажилладаг байж 
болно. Минисүлжээний нарийвчилсан тодорхойлолт нь 
Майкл Буррын 2003 онд хэвлэгдсэн “Найдвартай 
байдалд тавигдах шаардлагуудыг автоматжуулалт дахь 
хөрөнгө оруулалтаар удирдана” бүтээлд дурьдагдсан 
байдаг [1]. Үүнээс хэдэн жилийн дараа АНУ-ын 
“Эрчим хүчний үл хамаарах байдал ба аюулгүй 
байдлын талаарх” 2007 оны конгрессоор батлагдсан 
хуулинд Ухаалаг сүлжээний нарийвчилсан 
тодорхойлолт илэрхийлэгдсэн байдаг [1]. 

Орчин үеийн Ухаалаг Минисүлжээг хэрэглэгч 

төвтэй, өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний эх үүсвэр нь 

хэрэглэгчтэйгээ ойр орших (Түгээх зайнд), энергийн 

анхдагч эх үүсвэр нь байгалийн шавхагдах ба үл 

шавхагдах (Сэргээгдэх) нөөцүүдээс бүрдсэн, орчин 

үеийн дижитал технологиор тоноглогдсон ба 

удирдлагын бүрэн автоматжуулагдсан системийн 

нийлбэр цогц гэж ойлгож болно (Зураг 1) [9]. 

 
Зураг 1. Орчин үеийн Минисүлжээний загвар [3] 

 

A. Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний 

харъяа 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн 

горимын тооцооны анхдагч өгөдөл: 

Судлагаанд авч үзэж буй цахилгаан түгээх сүлжээ 

нь Баянтээг 110/35/10 кВ-ын дэд станцаас тэжээлтэй 

Баянхонгор аймгийн 7 сум, Өвөрхангай аймгийн 2 

сумын төвийг 35 кВ-ын 296 км, 15 кВ-ын 273 км ба 10 

кВ-ын 42 км үргэлжилсэн ЦШС-ээр хангаж байна 

(Зураг 2). Тус түгээх сүлжээний тогтсон горимын 

тооцооны схемийг боловсруулж зураг 3-д үзүүлэв. 

Баруунбаян-Улаан фидерийн 2019 оны пик ачаалал 

болон зуны бага ачааллын хэмжилт балансыг ашиглан 

тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэсэн бөгөөд тус 

сүлжээнээс тэжээгдэж буй 9 сумын цахилгаан 

ачааллыг хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

 
Зураг 2. Баянтээгийн 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн 

холболтын ерөнхий схем 
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Зураг 3. 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн тогтсон 

горимын тооцооны схем 
Хүснэгт 1 

Сумуудын пик болон зухны бага ачааллын хэмжилт  
Д/д Сумууд Пик ачаалал, кВт Бага ачаалал, кВт 

1 Баянлиг 200 100 

2 Баянговь 150 80 

3 
Баруунбаян-

Улаан 
50 35 

4 Шинэжинст 90 70 

5 Баянхонгор Богд 120 80 

6 Жинст 90 50 

7 Өвөрхангай Богд 200 110 

8 Баянцагаан 130 70 

9 Баян-Өндөр 90 50 

Нийт 1120 645 

 

Баруунбаян-Улаан, Баянлиг, Шинэжист гэсэн 3 

сумын ДС-ын нам талын гаргалгаас 6 сум холбогддог 

ба тэдгээр сумдын ачааллыг нэмж 35 кВ-ын түгээх 

шугам сүлжээнд тооцоог гүйцэтгэв. 

 

II. БАЯНТЭЭГИЙН 35 КВ-ЫН БАРУУНБАЯН-

УЛААН ФИДЕРИЙН ТОГТСОН ГОРИМ БА 

НЭВТРҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

А. Баруунбаян-Улаан фидерийн тогтсон горимын 

тооцооны үр дүн:  

Тус фидерийн тогтсон горимын тооцоог дээрх 

анхдагч өгөгдлүүдийг ашиглан ETAP симуляцийн 

програмын орчинд загварчлан гүйцэтгэж үр дүнг зураг 

4-д үзүүлэв. 

 
Зураг 4. Тогтсон горимын тооцооны үр дүн ETAP 

симуляцийн програмын орчинд 
Өвлийн их ачаалалтай байх үеийн тогтсон горимын 

тооцооны үр дүнгээс үзвэл тус фидерийн толгойн 
хэсгээр дамжих чадал 1176 кВт байна. Зангилааны 
хүчдэлийн хазайлтын үр дүнгээс үзвэл 35 кВ-ын 
хүчдэл 1.4 %-иас -4.7 %-ийн завсарт, 15 кВ-ын хүчдэл 
0.2 %-иас -4.7 %-ийн завсарт ба 10 кВ-ын хүчдэл - 2.8 
% - ийн утганд тус тус гарсан байна. Тогтсон горимын 
тооцооноос дүгнэвэл 2019 оны их ачааллын түвшинд 
зангилааны хүчдэлийн хазайлт хэвийн зөвшөөрөгдөх 
завсарт байгаа боловч цаашид тус сүлжээний ачаалал 
ихсэвэл хүчдэл хэвийн горим ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй байх төлөвтэй байна. Иймд өсөн нэмэгдэх 
цахилгаан хэрэглээг найдвартай, чанартай эрчим 
хүчээр хангах цахилгаан хангамжийн системийг бий 
болгох зорилгын хүрээнд тус сүлжээний одоогийн 
нэвтрүүлэх дээд чадлыг горимын параметрүүдээр нь 
хязгаарлан тодорхойлов. 

B. Баруунбаян-Улаан фидерийн хязгаарын горимын 

тооцооны үр дүн 

Баянтээгийн 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн 
горимыг хэрэглэгчийн гурван зангилаанд ачааллыг 
ихэсгэх замаар хүндрүүлж тус сүлжээний нэвтрүүлэх 
хамгийн их чадлыг тодорхойлох болно [4, 8, 9]. Үүний 
тулд тус сүлжээний Баруунбаян-Улаан, Баянлиг ба 
Шинэжинст дэд станцуудын нам талын зангилаа тус 
бүрд 20 кВт-аар ачааллыг ихэсгэх бөгөөд горим 
хүндрэх алхамыг дуусгах шинжүүр нь сүлжээний 
хамгийн их хүчдэлийн уналттай зангилаа болон 
сүлжээний чадлын алдагдал байна. Бид хүчдэлийн 
хазайлтыг хязгаарын зөвшөөрөгдөх 10 % байхаар авсан 
бөгөөд хэвийн зөвшөөрөгдөх 5 % байх үеийн шугамын 
эхээр дамжих чадлыг мөн авч үзсэн болно. Тооцооны 
үр дүнгүүдийг зураг 5-7 ба хүснэгт 2-д тус тус үзүүлэв. 

 Баруунбаян-Улаан фидерийн нэвтрүүлэх хамгийн 
их чадлын тооцооны үр дүнгээс хязгаарын чадал 2081 
кВт, одоо дамжиж байгаа хамгийн их чадал 1176 кВт 
гэж үзвэл 904 кВт чадлын нөөц байна. Энэ үеийн 
ачааллын нийлбэр ихсэлт 480 кВт гарсан болно.  

Цахилгаан шугам сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар нь 

горимын болон системийн параметр (Хүчдэлийн 

түвшин, шугам ба трансфоматорын эсэргүүцэл, 

алслалт гэх мэт)-үүдээс хамаарах бөгөөд 35 кВ-ын 

шугам 35 км-ын радиусд 10000 кВт чадал дамжуулах 

боломжтой байдаг. Гэтэл бидний авч үзэж буй 35 кВ-

ын цахилгаан шугам сүлжээний урт 300 орчим 

километр үргэлжилсэн нь хэвийн байх уртаас 8 дахин 

их байгаа нь нэвтрүүлэх чадварыг эрс бууруулж 

байгаа үндсэн шалтгааны нэг болж байна. 

 
Зураг 5.  35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн эхээр 

дамжих чадал болон хүчдэлээс хамаарсан график 
Хүснэгт 2 

Сүлжээний эхээр дамжих чадал болон төгсгөлийн 

зангилааны хүчдэл  
Алхамын 

дугаар 
Хүчдэл, кВ 

Сүлжээний эхээр дамжих 

чадал, кВт 

 
33.35 1176.0 

2 33.09 1300.0 

3 32.82 1434.0 

4 32.55 1569.0 

5 32.29 1705.0 

6 32.03 1842.0 

7 31.77 1980.0 

8 31.56 2081.0 

 

Баянтээг 

110/35/10 ДС

АС-70, 65.5 км АС-50, 102.5 км АС-50, 128 км

Баруунбаян

Улаан ДС

S11-1000/35/15 кВ

15 кВ

35 кВ

Таних тэмдэг:

10 кВ

Баянлиг

S9-1600/35/10 кВ

Шинэжинст ДС

S11-630/35/15 кВ
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Зураг 6. 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан фидерийн горим 

хүндрэх алхам бүрийн хүчдэлийн уналтын үр дүн 

(Харьцангуй нэгжид) 

 

 
Зураг 7. Баруунбаян-Улаан фидерийн эхээр дамжих чадал 

хүчдэлийн 5 болон 10 %-ийн хазайлттай байх хамаарал 
 

C. Баруунбаян-Улаан фидерийн хэвийн болон 

хүндэрсэн горим дахь чадлын алдагдлын тооцооны 

үр дүн 

2019 оны их ачааллын тогтсон горимын тооцооны 

үр дүнгээс үзвэл 35 кВ-ын Баруунбаян-Улаан 

фидерийн чадлын нийлбэр алдагдал 111.8 кВт буюу 

11.5 % байна. Харин чадлын алдагдлын бүтцийг зураг 

8-д үзүүлсэн бөгөөд хэвийн горимд шугамын алдагдал 

91.6 %, хүндэрсэн горимд 93.6 % байна. Энэ нь тус 

сүлжээ нь хэт урт үргэжилсэн байгааг илтгэж байгаа 

болно. 

 
Зураг 8 . Баруунбаян-Улаан фидерийн бодит чадлын 

алдагдлын бүтэц (а. Хэвийн горимд, б. Хүндэрсэн горимд) 

Сүлжээний горим хүндэрч ачаалал нэмэгдэх үед 

чадлын алдагдал шууд хамааралтайгаар өсөж, 

нэвтрүүлэх хамгийн их чадлын үед чадлын алдагдал 

418 кВт буюу 20.7 % болж байна (Зураг 9). Эндээс 

үзвэл тус сүлжээний алдагдал өнөөгийн түвшинд 

харьцангуй өндөр байгаа бөгөөд ачаалал ихсэх буюу 

сүлжээнд шинэ хэрэглэгч холбогдох бүрт чадлын 

алдагдал улам ихсэж 21 хувьд хүрэхээр байна. Иймээс 

тус сүлжээг энэ горимоор ашиглах нь эдийн засгийн 

үр ашгийн хувьд бага, техникийн алдагдал хэт өндөр 

байхаар байна. 

 
Зураг 9. Горим хүндрэх үеийн чадлын алдагдлын 

өөрчлөлтийн график дүрслэл 
 

III. БАЯНТЭЭГИЙН 35 КВ-ЫН БАРУУНБАЯН-

УЛААН ФИДЕРИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫГ 

ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ БА ГОРИМЫН 

ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

Түгээх сүлжээний горим ба нэвтрүүлэх чадварыг 

дээшлүүлэх олон арга байх бөгөөд өнөө үеийн 

хамгийн ирээдүйтэй аргын нэг нь тархмал бага чадлын 

эх үүсвэртэй Ухаалаг Минисүлжээг бий болгох болоод 

байна. Бид уг судалгаанд 35 кВ-ын сүлжээний гурван 

зангилаа дэд станцыг түшиглэн нарны фото эх үүсвэр 

болон цэнэг хуримтлуурын системтэй  (PV-

photovoltiac + BESS-battery energy storage system) 

Минисүлжээ байгуулах замаар асуудлыг шийдэх тухай 

авч үзсэн болно. Нарны фото эх үүсвэрийн чадлын  

оновчтой хэмжээг сүлжээний хязгаарын горимын 

тооцоог үндэслэн горимын параметрүүд (Хүчдэлийн 

хазайлт, сүлжээний нийлбэр чадлын алдагдал)-ээр 

хязгаарлан тодорхойлсон бөгөөд цэнэг хуримтлуурын 

чадлыг түүний 30 хувьтай тэнцүү байхаар сонгосон 

болно. Нарны фото эх үүсвэр ба цэнэг хуримтлуурын 

системийг ETAP симуляцийн програмын орчинд 

загварчлан сүлжээний горимыг ачааллын эсрэг 

чиглэлд хүндрүүлж тодорхойлон нарны эх үүсвэрийн 

системийн чадлын стандарт утгыг хүснэгт 3-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 3 

Хязгаарын горимын тооцооны үр дүн  

Д/д 

Нарны эх 

үүсвэр 

төлөвлөж 

буй сум 

Хүндэрсэн горимд 
эх үүсвэрүүдийн 

үйлдвэрлэх хамгийн 

их боломжит чадал, 
кВт 

Стандарт чадалд 
шилжүүлсэн 

PV-ийн чадал, 

кВт 
(On-grid) 

1 Баянлиг 1082 1100 

3 
Баруунбаян-

Улаан 
789 800 

4 Шинэжинст 487 500 

Нийт 2358 2400 

 

30



Нарны фото станцын оновчтой чадлыг 

тодорхойлсоны дараа тус фидерийн өвлийн пик 

ачаалалтай ба зуны бага ачаалалтай байх үеийн 

тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэж үр дүнг зураг 10 

болон 11-д үзүүлэв. 

 
Зураг 10. Өвлийн их ачаалалтай байх үеийн Минисүлжээний 

тогтсон горимын тооцооны үр дүн 

 
Зураг 11. Зуны бага ачаалалтай байх үеийн Минисүлжээний 

тогтсон горимын тооцооны үр дүн 

 

Тогтсон горимын тооцооны үр дүнгээс үзвэл 

өвлийн пик ачаалалтай байх үед Минисүлжээний 

бодит чадлын нийлбэр алдагдал 90.7 кВт буюу 7.7 % 

болж байна. Харин зуны бага ачаалалтай байх үед 

Минисүлжээний нийлбэр чадлын алдагдал 146.4 кВт 

буюу 6.1 % гарч байна. Өвөл болон зуны ачаалалтай 

байх үеийн Минисүлжээний чадлын алдагдлын 

бүтцийг зураг 12-д үзүүлэв. 

 
Зураг 12. Минисүлжээний бодит чадлын алдагдлын бүтэц (а. 

Өвлийн их ачаалалтай байх горимд, б. Зуны бага ачаалалтай 

байх горимд) 

 
Минисүлжээний чадлын алдагдлын бүтцээс үзвэл 

шугам дээрх чадлын алдагдал 70 хувь болж өмнөх 
нарны эх үүсвэргүй байх горимоос буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  

Манай орны хөдөө орон нутаг болон Улаанбаатар 

хотын цахилгаан түгээх сүлжээний бүтцийг өөрчлөх, 

тоног төхөөрөмжүүдийг солих замаар олон улсын 

жишигт хүрсэн Ухаалаг Минисүлжээ (Нано-, 

Микросүлжээ) байгуулах шаардлагатай байна. Тэгвэл 

ийм Ухаалаг сүлжээг бий болгох анхдагч хөрөнгө 

оруулалт өндөр байх учир одоогийн эрчим хүчний 

бага үнэ, тарифаар тооцвол үр ашиггүй байх, эрчим 

хүчний болон бусад хууль эрхзүйн асуудал ба орчин 

үеийн дижитал тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглах 

мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх зэрэг нэн 

тэргүүнд шийдвэрлэх олон асуудлыг эрчим хүчний 

төрөөс баримтлах бодлогод тусган, улмаар засгийн 

газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулан 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. 

 

ДҮГНЭЛТ 

2019 оны өвлийн их ачаалалтай байх Баруунбаян-

Улаан фидерийн горимын тооцооны үр дүнгээс үзвэл  

35 кВ-ын зангилааны хүчдэлийн хазайлт 1.4 %-иас -4.7 

%-ийн завсарт, чадлын нийлбэр алдагдал 111.8 кВт 

буюу 11.5 %  гарсан болно. Тус сүлжээний нэвтрүүлэх 

хамгийн их чадал алслагдсан зангилааны хүчдэлийн 

хазайлтыг хязгаарын -10 % байхаар тооцвол 2018 кВт  

гарсан бөгөөд ачааллын зангилаан дахь чадлын 

нийлбэр ихсэлт 480 кВт байна. Энэ үеийн сүлжээний 

чадлын нийлбэр алдагдал 418 кВт буюу 20.7 % байгаа 

нь маш өндөр бөгөөд техник-эдийн засгийн хувьд маш 

доогуур үзүүлэлт юм.  

Тус 35 кВ-ын түгээх сүлжээний нэвтрүүлэх 

чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд нарны 

эх үүсвэрийн оновчтой чадлын хэмжээ хязгаарын 

горимын тооцооны үр дүнд гурван сумын ачааллын 

зангилааны нийлбэр чадал 2358 кВт гарсан бөгөөд 

стандарт чадалд шилжүүлбэл 2400 кВт болж байна. 

Харин цэнэг хуримтлуурын чадлыг энэ чадлын 30 

хувьтай тэнцүү байна гэвэл 720 кВт байна. Тэгвэл 

бидний бий болгосон Минисүлжээний өвлийн их 

ачаалалтай байх тогтсон горимын тооцооны үр дүнгээс 

үзвэл чадлын алдагдал 90.7 кВт буюу 7.7 %, зуны бага 

ачаалалтай байх үед 100 кВт буюу 4.6 % болж өмнөх 

горимоос сүлжээний чадлын алдагдал буурсан байна. 

Нарны фото эх үүсвэртэй Минисүлжээ нь бүрэн хүчин 

чадлаараа ажиллах үед их чадлын ЭХС-д 1000-1500 

кВт чадал нийлүүлэх боломжтой байна. Өвлийн их 

ачаалалтай байх горимоос зуны бага ачаалалтай байх 

горимд Минисүлжээний хүчдэлийн хазайлт их байсан 

бөгөөд 35 кВ-ын түвшинд  4 %-иас -2.3 %-ийн завсарт, 

15 кВ-ын хүчдэл 0.5 %-иас -2.8 %-ийн завсарт ба 10 

кВ-ын хүчдэл 4.5 % - ийн завсарт, 0.4 кВ-ын хүчдэл 0 

%-иас -1.2 %-ийн завсарт тус тус гарсан ба сүлжээний 

хүчдэлийн чанарын үзүүлэлт дээшилсэн байна. 
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ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛЫН ГАЗАРДУУЛГЫН ТООЦООНД ИТАП 

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ АШИГЛАСАН ҮР ДҮН  
 

А.Сүхбат*, Б.Цэнд-Аюуш*, Ж.Нандагсамба* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Монгол улсын эрчим хүчний салбарт 

ашиглагдаж байгаа дэд станцуудын ашиглалтын 

хугацаанд судалгаа хийж үзэхэд. 20-30 жил ажиллаж 

байгаа тоноглол 37%, 30-40 жил ажиллаж байгаа 

тоноглолууд 31% байна. Эдгээр дэд станцуудын хувьд 

үндсэн тоноглолуудад шинэчлэл хийгдэж байгаа 

боловч цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай 

ажиллагааг бүрэн хангадаг газардуулах байгууламжид 

шинэчлэл хийгдэхгүй байна. Мөн газардуулах 

байгууламжийн төмөр хийцүүдийн ашиглалтын 

хугацаа нь эрдэмтдийн тооцоо судалгаагаар 20-30 жил 

ашиглагдсан тохиолдолд газардуулах байгууламжийн 

төмөр хийцүүд зэврэлт, элэгдэл, хуучралтанд орж 

ЦБД-д заасан зөвшөөрөгдөх эсэргүүцлийн хэмжээ 

ихсэж, реле хамгаалалтын ажиллагаанд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхээс гадна сүүлийн үеийн микродроцессорын 

төхөөрөмжүүдийн цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийн 

техникийн шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. Ийм 

учраас газардуулах байгууламжийг шинэчлэх 

зайлшгүй шаардлагатай.   

 

Түлхүүр үг. Газардуулга, дэд станц.   

 

УДИРТГАЛ 

Монгол улсын Эрчим хүчний салбарт IEEE Std 80-

2000 стандартыг ашигласнаар газардуулах 

байгууламжийн хэлбэр хийцийн сонголт өөрчлөгдөж, 

дэд станцын газардуулах байгууламжийн ашиглалтын 

хугацаа, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай 

ажиллагаа, реле хамгаалалтын төхөөрөмжийн хэвийн 

ажиллагаа, хүмүүсийн амь нас, аюулгүй ажиллагаанд 

эерэг үр дүн үзүүлж, орчин үеийн электрон 

төхөөрөмжүүдийн цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийг 

бүрэн хангах боломжтой [1]. 

IEEE стандарт дурьдсан тооцооны хялбаршуулсан 

аргачлалтай харьцуулан хийсэн судалгааны үр дүнгээр 

IEEE Std 80-2000 стандартын газардуулгын тооцооны 

хялбаршуулсан аргыг эрчим хүчний салбарын зураг 

төслийн байгууллагуудад ашиглаж мөн IEEE-гийн 

стандартыг монгол стандарт хөрвүүлж ашиглах 

боломжтой [2]. 

Уг стандартыг мөрдсөнөөр газардуулах 

байгууламжийг гүйцэтгэдэг эрх бүхий 

байгууллагуудын угсралтын ажил гүйцэтгэж байх 

явцад хяналтыг сайжруулснаар газардуулах 

байгууламж, цахилгаан болон электрон 

төхөөрөмжүүдийн найдвартай ажиллагаа бүрэн 

хангагдана. 

ЦЭИХ IEEE STD 80-2000 СТАНДАРТААР 

ГАЗАРДУУЛГЫН ТООЦОО ХИЙХ 

1) Тооцооны анхдагч өгөгдөл болон дэс дараалал 

1. Тооцооны анхны өгөгдлүүдийг тодорхойлно.Үүнд: 

 Хөрсний эсэргүүцэл 

 Хөрсний дээд үеийн эсэргүүцэл 

 Газардлагын гүйдлийн үйлчлэх утга 

 Газардлага гарах хугацаа 

 Дамжуулагчийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их 

температур 

 Хөрсний дээд үеийн зузаан 

 Газардуулгын хүрээ суулгах гүн 

2. Газардуулгын материал хэмжээг сонгох 

Газардуулга хийх материалаа сонгож, тухайн 

материалын хувийн эсэргүүцэл, дулааны 

коэффициент, даах хамгийн өндөр температур гэх мэт 

өгөгдлүүдийг цуглуулж, тооцоо хийн дээр заагдсан 

газардлагын гүйдлийг даах хэмжээ буюу хөндлөн 

огтлолын талбайг сонгоно. 

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбайг олох 

илэрхийлэл 

 (1) 

энд: I-Газардлагын гүйдэл, (кА), Amm2-Дамжуулагчийн 

хөндлөн огтлолын талбай, (mm2), Tm-Зөвшөөрөгдөх 

температурын хамгийн их утга, (°C), Ta-Орчны 

температур, (°C), αr -заагдсан температур дахь дулааны 

коэффициент, (1/°C), ρr-Материалын хувийн 

эсэргүүцэл, (μΩ-cm), Ko-αr –ийн урвуу хэмжигдэхүүн  

(°C), tc-Газардлагын гүйдэл гүйх хугацаа, (s),        

TCAP-Материалын дулаан багтаамж (cm3·°C).  
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Хүснэгт 1 

Материалын тогтмолууд (IEEE Std 80-2000 Хүснэгт 1) 
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°C
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Зэс 
электрод 

100 0,00393 234 1083 1,72 3,42 

Зэс 

электрод 
97 0,00381 242 1084 1,78 3,42 

Зэс 

бүрхүүлтэй 
ган утас 

40 0,00378 245 1084 4,4 3,85 

Зэс 

бүрхүүлтэй 

ган утас 

30 0,00378 245 700 5,86 3,85 

Зэс 

бүрхүүлтэй 

ган 
электрод 

20 0,00378 245 1084 8,62 3,85 

Aluminium 
EC Grade 

61 0,00403 228 657 2,86 2,56 

5005 
Хөнгөн 

цагааны 

хайлш 

53,5 0,00353 263 652 3,22 2,6 

6201 
Хөнгөн 

цагааны 

хайлш 

52,5 0,00347 268 654 3,28 2,6 

Хөнгөн 

цагаан 

бүрхүүлтэй 
ган утас 

20,3 0,0036 258 657 8,48 3,58 

Ган, 1020 10,8 0,0016 605 1510 15,9 3,28 

Зэвэрдэггүй 

ган 

электрод 

9,8 0,0016 605 1400 17,5 4,44 

Цайрдсан 

ган 

электрод 

8,6 0,0032 293 419 20,1 3,93 

Зэвэрдэггүй 

ган, 304 
2,4 0,0013 749 1400 72 4,03 

 

3. Хүрэх болон алхмын хүчдлүүдийн 

зөвшөөрөгдөх хязгаарыг тооцох 

Хүрэх болон алхмын хүчдлүүдийг дараах 

илэрхийллүүдээр тооцно 
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  (3) 

энд:Cs-хүрэх болон алхмын хүчдлийн коэффициент 

K-хөрсний эсэргүүцлийн зэргийн коэффициент 

ρs-хөрсний дээд үеийн эсэргүүцэл (Ω·m) 

ρ-доод үеийн хөрсний эсэргүүцэл , (Ω·m), hs-хөрсний 

дээд үеийн зузаан, (m).  

70 кг жинтэй хүний алхмын хүчлийг олох 

илэрхийлэл: 

s

ssstep
t
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157.0

)61000(70   

(4)

 

Хүснэгт 2 

Хүрэх болон алхмын хүчдлийн зөвшөөрөгдөх утга 

Улирлаас 

хамаарсан 

хөрсний 

эсэргүүцэ

л (Ωm) 

Хөрсний дээд 

үегүй 

Хөрсний дээд 

үетэй 

Алх

мын 

хүчдэл 

(V) 

Хү

рэх 

хүчдэ

л (V) 

Алх

мын 

хүчдэл 

(V) 

Хүрэх 

хүчдэл (V) 

10 152,5 146 3123 888,8 

40 178,4 152,5 3130,8 890,6 

100 230,2 165,5 3148,1 894,9 

200 316,5 187 9130,6 2389,9 

500 575,5 251,8 9208,3 2410,1 

1200 1179,8 402,9 9396,1 2456,9 

5000 4460,3 1223 10412,6 2711,1 

 

4. Газардуулгын моделийн загвар гаргах 

Ямар хэмжээтэй талбайд, хэдэн метрийн урттай, 

хэдэн ширхэг босоо электрод, нийт хэдэн метр урт 

хэвтээ электрод орох, моделийн нэг талд харгалзах 

нүдний тоо, түүний зай зэргийг тооцно [3], [4]. 

5. Газардуулгын электродын эсэргүүцлийг 

тооцох 

Зориудын газардуулах байгууламжийн ерөнхий 

эсэргүүцлийг дараах илэрхийллээр тооцно. 
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энд: A-Газардуулгын хүрээний нийт талбай,                

Rg-Газардуулгын эсэргүүцэл.  

Газардуулгаар гүйх хамгийн их гүйдлийн хэмжээг 

тооцох 

  

(6)

 

энд: IG-Газардлагын хамгийн их гүйдэл, (A),               

Df-Газардлага явагдах хугацаанаас хамаарах 

коэффициент (s), Ig-Газардлагын гүйдлийн үйлчлэх 

утга, (A).  

6. Газардлагын потенциалыг тооцох 

gG RIGPR    (7) 

энд: GPR-Газардлагын потенциал, (V), IG-Газардлагын 

хамгийн их гүйдэл, (A), Rg-Газардуулгын эсэргүүцэл, 

(Ω). 

7. Хүрэх хүчдлийн хамгийн их утгыг тооцох 
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энд:Ki-Гүйдлийн коэффициент 

nKi 148.0644.0   

gfG IDI 

33



dcba nnnnn   
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2
  

энд: LT-Нийт  электродуудын урт, (м), LP-Хүрээний 

урт, (м), nb- Хүрээний нүд квадрат үед 1 гэж авна nc-

Хүрээний нүд квадрат үед 1 гэж авна nd - Хүрээний нүд 

квадрат үед 1 гэж авна. Km- 

Хүрэх хүчдлийн алслалтын коэффициент:  
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энд:D- хэвтээ электрод хоорондын зай, h- хэвтээ 

электродыг суулгасан гүн.  

Алхмын хүчдлийн хамгийн их утгыг тооцох  
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энд:Ks-Алхмын хүчдлийн алслалтын коэффициент,    

Ki-Гүйдлийн коэффициент, ρ-Доод үеийн хөрсний 

хувийн эсэргүүцэл, (Ом м), IG-Газардлагын 

хамгийн их гүйдэл, (A), LC-Хэвтээ 

электродуудын нийт урт, (м), LR-Босоо электродуудын 

нийт урт,(м). 

Алхмын хүчдлийн алслалтын коэффициент 
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энд:D-хэвтээ электрод хоорондын зай, h-хэвтээ 

электродыг суулгасан гүн. 

Итап программ хангамжийн тооцооны үр дүнг 

зураг-1-5-д үзүүлэв. 

 
Зураг-1. Итап программ хангамжинд анхдагч өгөгдөл 

оруулах  

 
Зураг-2. Газардуулах байгууламжийн загвар үүсгэх  

 
Зураг-3. Газардлагын потенциалын тархалт 

 

Зураг-4. Зөвшөөрөгдөх хүрэх хүчдлийн тархалт 

 

Зураг-5. Зөвшөөрөгдөх алхамын хүчдлийн тархалт 

 

ДҮГНЭЛТ 

Монгол улсын Эрчим хүчний салбарт IEEE Std 80-

2000 стандартыг ашигласнаар газардуулах 

байгууламжийн хэлбэр хийцийн сонголт өөрчлөгдөж, 

дэд станцын газардуулах байгууламжийн ашиглалтын 

хугацаа, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай 

ажиллагаа дээшлэх боломжтой юм.  

ОХУ-ын эрдэмтдийн газардуулгын тооцооны 

аргачлалуудыг, IEEE стандарт дурдсан тооцооны 

хялбаршуулсан аргачлалтай харьцуулан хийсэн 

судалгааны үр дүнгээр IEEE Std 80-2000 стандартын 

газардуулгын тооцооны хялбаршуулсан аргыг эрчим 

хүчний салбарын зураг төслийн байгууллагуудад 

ашиглаж мөн IEEE-гийн стандартыг монгол стандарт 

хөрвүүлж ашиглах боломжтой. 

Уг стандартыг мөрдсөнөөр газардуулах 

байгууламжийг гүйцэтгэдэг эрх бүхий 

байгууллагуудын угсралтын ажил гүйцэтгэж байх 

явцад хяналтыг сайжруулж, газардуулах байгууламж, 

цахилгаан болон электрон төхөөрөмжүүдийн 

найдвартай ажиллагаа бүрэн хангагдана. 

 

АШИГЛАСАН НОМЫН ЖАГСААЛТ 

1. IEEE std 80-2000 guide for safety in ac substation 

grounding 

2. Bogajewski, W., Dawalibi, F., Gervais, Y., and 

Mukhedkar, D., “Effects of sustained ground fault 

current on concrete poles,” IEEE Transactions on 

Power Apparatus and Systems, vol. PAS-101, no. 8, 

pp. 2686–2693, Aug. 1982. 

3. Dalziel, C. F., “Dangerous electric currents,” AIEE 

Transactions on Power Apparatus and Systems,vol. 65, 

pp. 579–585, 1123–1124, 1946.  

4. Wenner, F., “A method of measuring earth 

resistances,” Bulletin of the Bureau of Standards, 

Reportno 258, vol. 12, no. 3, pp. 469–482, Feb. 1916. 

 

 

 

34



ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АППАРАТНЫ СУДАЛГАА 
Б.Алтаншагай, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Одоо цаг үед хүмүүс хорт хавдраар 

өвчлөх нь их болсон. Туяа эмчилгээ нь хавдрын эд 

эсийг цөмийн цацрагаар үйлчлэн үхүүлэх, эд эсийн 

үржил хуваагдлыг саатуулах, зарим хэт ургалт, архаг 

үрэвслийг зогсоох үйлчилгээ үзүүлдэг. Манай улс 

шугаман хурдасгуурт аппараттай болж туяа 

эмчилгээнд орох хүлээгдлийн хугацаа багасч, хавдрын 

орчин дахь эрүүл эд эрхтэнийг хамгаалах, туяа 

эмчилгээний гаж нөлөөг бууруулах боломжтой орчин 

үеийн туяа эмчилгээний Linear accelerators буюу 

Линакс болон Imagin, HMD-IB, GWXJ-80, Бабатрон-II, 

Siemens somatom emotion-6 зэрэг аппаратуудын тухай 

авч үзсэн болно. 

Түлхүүр үг: хорт хавдар, цацраг идэвх. 

Оршил 

Монгол улсын ХСҮТ-д ашиглаж буй зайн туяа 

эмчилгээний GWXJ-80, Бабатрон-II аппарат, Siemens 

somatom emotion-6 компьютерт симулятор, HMD-IB, 

Imagin симулятор туяа эмчилгээний аппаратууд нь 

хөгжлийн IV үед ордог. Зайн эмчилгээний 3 хэмжээст 

физик төлөвлөлтийн систем ашиглалтанд орсноор 

орчин үеийн дэвшилтэт технологи нь Монгол улс дахь 

туяа эмчилгээ нь хөгжлийн шинэ шатанд гарсан. 

Аппарат нь цацраг идэвхит туяаг ашиглан хавдрын 

эсүүдийг устгах буюу гэмтээж тэдний үржил 

хуваагдлыг саатуулах, зарим хэт ургалт, архаг 

үрэвслийг зогсоох үйлчилгээ үзүүлдэг. Туяа эмчилгээ 

хийлгэх үед хүний бие цацраг идэвхитэй болохгүй, 

өвтгөхгүй, халуун биш, үзэгдэж сонсогдохгүй зэрэг 

ямар нэг байдлаар мэдрэгдэхгүй. Өвчтөний биеийн 

хавдартай хэсгийг туяа эмчилгээний аппаратын төв цэг 

рүү оруулахад аппаратын толгой хэсэг эргэлдэн 

зайнаас туяа эмчилгээ хийх боломжтой. 

Туяа эмчилгээний линак аппаратны судалгаа 

Туяа эмчилгээг өвчтөнд дагнасан эсвэл мэс заслын 

дараах ба өмнөх, хими эмчилгээтэй хавсарсан, 

хөнгөвчлөх буюу өвчин намдаах зорилгоор хийдэг. 

Зайн болон дотуур туяа эмчилгээний үндсэн хоёр 

хэлбэрийг ашиглана. Линак аппарат нь өөртөө байнгын 

үүсгүүртэй туяа эмчилгээний аппарат юм. Зайн болон 

туяа эмчилгээ нь шат дараалсан төлөвлөлт шаарддаг. 

Энэхүү төлөвлөлтийн системийг ашигласнаар 

эрхтэнүүдийг бодит хэмжээсээр харж, эрүүл эд 

эрхтэнийг сайтар хамгаалж, хорт хавдартай хэсэгт 

хангалттай тунг өгөх боломжтой юм. Эмчилгээ 

болгоныг урьдчилан маш анхааралтай төлөвлөж 

тухайн тохиолдолд ямар хэмжээний тунгаар шарах, 

хэмжээ хэлбэрийг нарийн тогтоох ёстой байдаг.  

Линак аппарат нь шугаман хурдасгуураар гамма 

туяаг бий болгох байнгын үүсгүүр нь фотон болон 

электрон туяаг гаргадаг. Энэхүү аппаратаар зайн туяа 

эмчилгээ хийхдээ гамма туяаны эрчим буурч 

сулрахгүй байнгын үүсгүүртэй байдгаараа давуу 

талтай бөгөөд хавдрын хэмжээгээр коллиматор нь 

үүсгүүрээс гамма туяаг тусгадаг. Туяа эмчилгээ нь 

хорт хавдрын ургалтыг зогсоодог. Линак аппаратаар 

тухайн хавдрын хэмжээг хяналтын мониторт 2 ба 3 

хэмжээстээр оруулан тухайн коллиматор туяаг тухайн 

хавдрын хэмжээгээр эмчилгээ хийдэг.  

Зураг 1. Линак аппарат 

Шугаман хурдасгуур: Атомын цөмийн бүтэц, эгэл 

бөөмсийн тогтоц, тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийг 

судлахад их энергитэй бөөмс зайлшгүй шаардлагатай 

байдаг. Цахилгаан ба соронзон орны үйлчлэлээр  их 

энергитэй цэнэгт бөөмийг гаргах байгууламжийг 

хурдасгуур гэнэ. Хурдасгуурын онол нь бөөмийг 

хурдасгах цахилгаан соронзон орныг үүсгэх, 

хурдасгаж байгаа бөөмийн төрөл, бөөмийн треактор, 

хурдасгах орны төрөл зэрэг олон үзүүлэлтээр ялгаатай 

маш олон янзын хурдасгуурыг зохион бүтээж 

судалгаанд төдийгүй практикийн хэрэглээнд өргөн 

ашиглаж байна.  Хурдасгуурыг шугаман ба циклт гэж 

ангилна. Бөөмс  шугаман хурдасгуурт шулуун 

треактороор, циклт хурдасгуур тойрог мушгиа 

треактороор хөдөлнө. Ямарч хурдасгуурын гол 

үзүүлэлтүүд нь бөөмийн энерги (E), урсгалын эрчим (I) 

буюу нэгж хугацаанд хурдсах  бөөмийн тоо юм. 

Эрчмийн оронд заримдаа урсгал дахь гүйдлийн хүч 

I=q*N- ийг хэрэглэдэг. Хурдассан бөөмийн энерги ба 

эрчимд дээд хязгаар гэж байхгүй зөвхөн хурдасгуурын 

техникийн хөгжилийн түвшингээр тодорхойлогдоно. 

Шаардагдах электрон туяа нь аппаратын нийт 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дайрч гарна. Эмчилгээнд 

хэрэглэдэг электрон туяаны энергийг хувиргаж болдог. 

Электроныг үүсгэхдээ улайсалтын утастай катод нь 

эргэдэг анод дээр бөмбөгдөн үүссэн электрон 

хурдасгуураар хурдасгагдана. Потон туяаг  гаргахдаа 

хурдасгуураар хурдасгагдсан электроныг өндөр 

нягттай бай дээр тусгаж тооромзлолтын фотон туяаг 

гаргадаг. Эмчилгээ дууссаны дараа эмчилгээний 

өрөөнд ямар ч гамма туяа байдаггүй. Хурдасгуурын 

зэсэн диск нь ам болон зайн хэсэгт хуваагддаг. Энэ 

хэсэгт электроны тархалт явагдаж байдаг. 

Электронууд нь бичил долгионы цахилгаан соронзон 

харилцан үйлчлэлтэй. Электронууд хурдасгах үйл явц 

синуслаг цахилгаан талбайгаас эрчим хүч авдаг. 
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Хүснэгт 1. 

Туяа эмчилгээний аппаратуудын харьцуулалт 

Д.д Марк 
Үйлдвэрлэсэн 

улс 

Хэдэн онд 

ашиглалтанд 

орсон 

Өдөрт эмчилгээ 

хийдэг өвчтөний 

тоо 

Түгээмэл тохиолдох эвдрэл гэмтэл 

1 Siemens somatom 

emotions-6 

Герман 2007 40-50 Аппарат гацах, автоматаар унтрах зэрэг 

програмын гэмтэл 

2 Imagin Энэтхэг 2016 45-55 Гантрийн датчик эвдрэх, лазерийн хэмжээ 

алдагдах 

3 HMD-IB Хятад 2014 45-50 Талбайн хэмжээ алдагдах, удирдлага 

гацах 

4 GWXJ-80 Хятад 2014 50-60 Холболтын жижиг утас тасрах, 

хамгаалалтын блок гацах 

5 Бабатрон-II Энэтхэг 2016 55-60 Шинэ аппарат учир эвдрэл гэмтэл 

хараахан гараагүй 

Хүснэгт 2. 

Техник үзүүлэлт 

Аппаратны марк Бабатрон –II GWXJ-80 LINAC 

Оройн хэсгийн хэмжээ 250 мм 23x33 мм 28х35 мм 

Оройн хэсгээс изо төв 

хүртэл 

80 см 80 см 100 см 

Оройн хэсгийн диаметр 2.0 см 3.0 см 1 см 

Хаалганаас изо төв хүртэл 120 см 130 см 100 см 

Коллиматор Талбайн хэмжээ 35x35 Талбайн хэмжээ 40x40 Талбайн хэмжээ 15x60 

ССД индикатор 60-100 см 60-100 см 50-60 см 

Өвчтөний ор 135 кг 150 кг 120 кг 

Гантри 360℃ 360℃ 360℃ 

Тунгийн хэмжээ 15-25 15-25 40-50 

Зураг 2. Шугаман хурдасгуур 

Зураг 3. Аппаратын ажиллах зарчим 

1-тэжээлийн хэсэг, 2-нэгжийн удирдлага, 3-цацраг тээвэрлэх 

хэсэг, 4-анод жолоодох кольцо, 5-гол тэнхлэг, эргэлтийн 

тэнхлэг, 6-удирдах хэсэг, 7-туслах систем, 8-дээд доод ам, 9-

давхар тасалгаа, 10-шүүлтүүр, 11-коллиматор, 12-гарах цонх, 

13-ус хөргөлтийн систем, 14-тэжээлийн үүсгүүр магнетрон 

клистрон, 15-модулятор, 16-электрон цацраг, 17-соронзон, 

18-энерги орох завсар, 19-керамик цонх, 20-төв кольцо, 21-

хурдасгуур долгион заагч, 22-вакуум шахуурга, 23-утас, 24-

эмчилгээний ор. 

Линак аппарат энерги өндөртэй, цацрагийн 

аюулгүй байдал талаасаа давуу талтай. Энерги өндөр 

учраас хавдрын голомтод шууд очих чадвар сайтай. 

Хавдар дандаа зөв хэлбэртэй байдаггүй. Линак 

аппаратны гол онцлог нь тухайн хавдрын нөхцөлд нь 

тохирсон маш нарийн хэлбэр гаргаж шарлага хийдэг. 

Эрүүл эд эрхтэнээ илүү хамгаалж, амьдралын чанарыг 

сайжруулдаг. Туяа эмчилгээний технологи хичнээн 

нарийн болно, тэр хэмжээгээр хавдартаа илүү тун өгч 

эмчлэх боломжтой гэсэн үг юм. 

Өндөр цацрагийн үүсгүүртэй аппаратыг 

суурилуулахад туяа эмчилгээний том баг оролцдог. 

Эмч, эмнэлгийн физикч, инженер, техникч, 

дозиметрист зэрэг хүмүүс хамтран ажиллаж туяа 

эмчилгээг гүйцэтгэдэг тул аппаратыг зөв суурилуулах 

нь нэн чухал байдаг. Шугаман хурдасгуур аппаратыг 

суурилуулах гурван өөр арга байдаг. Хурдасгагч 

долгион заагчийг эмчилгээний цацрагийн төв тэнхлэгт 
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электрон замтай нийцэж байхаар суурилуулсан байх 

ёстой (Зураг 4а).     

Зураг 4а. Шугаман хурдасгуурын ерөнхий суурилуулалт 

Зураг 4б. Шугаман хурдасгуурын параллель суурилуулалт 

      Хурдасгагч долгион заагчийг (Зураг 4б) AB 

эргэлтийн тэнхлэгтэй параллелаар холбоно. Электрон 

туяаг ойролцоогоор 90˚ эсвэл 270˚-аар тохируулж, 

рентген туяаны заагч эсвэл хяналтын цонхонд 

мэдээллэхийг шаардана.  

Зураг 4в. Шугаман хурдасгуурын цуваа суурилуулалт 

      Хурдасгагч долгион заагч нь хөдөлгөөнгүй, 

эргэлтийн хэсгийн эргэн тойронд дамжуулах цуваа 

хоолойноос бүрдэх цацраг дамжуулах системд 

эргэлддэг вакуум холболт байх шаардлагатай. 

Зураг 5. Туяа эмчилгээний аппаратанд гарах гэмтэл 

Туяа эмчилгээний аппаратанд талбайн хэмжээн 

алдагдсанаар өвчтөнд очих туяа эрүүл эд эрхтэнийг 

гэмтээж болзошгүй. Хамгаалалтын датчик эвдрэх кноп 

ажиллахгүй байх, гантри гацах, талбайн гэрэлтүүлэг 

шатах, удирдлага гацах  зэрэг нь эмчилгээний явцын үр 

дүнг бууруулна. Эдгээр гэмтлүүд нь аппаратанд 

түгээмэл гардаг. 

Зураг 6. Туяа эмчилгээний аппаратын харьцуулалт 

Туяа эмчилгээний аппаратанд өдөрт олон улсын 

стандартын дагуу GWXJ-80 аппаратанд 30 хүн, 

Бабатрон-2 аппаратанд 40 хүн, GWGP-80 аппаратанд 

30 хүн эмчилгээ хийлгэдэг. Харин манай улс нь 0.5 

дахин их өвчтөнд эмчилгээ хийдэг. Хэт их ачаалалтай 

ажилласнаас үүдэж гэмтэж байгаа нь тогтоогдсон.  

Судалгаанаас харахад туяа эмчилгээний 

аппаратын эвдрэл нь шалгалт тест, болон төлөвлөгөөт 

засвар үйлчилгээг хугацаандаа хийгдээгүй, 

цахилгааны доголдол хэлбэлзлээс гэмтэл их гардаг. 

Жил нэмэгдэхийн хэрээр аппаратны чанар сайжирсан 

ч манай улсын аппарат нь хүчин чадал ажиллах 

хугацааг хэтрүүлсээр зарим эд ангиудын эдэлгээний 

хугацаа дуусгадаг. 

Дүгнэлт 

Хорт хавдрын гурван тулгуур эмчилгээ бол хими, 

мэс засал, туяа эмчилгээ юм. Туяа эмчилгээг клиник 

төлөвлөлт, физик төлөвлөлт, эмчилгээний гүйцэтгэл, 

хяналт гэсэн үе шатаар тусгай зориулалтын тоног 

төхөөрөмжөөр нарийн мэргэшсэн эмч, эмнэлгийн 

физикч, тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч нарын 

Талбайн 
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баг гүйцэтгэдэг цогц үйл ажиллагаа юм. Өмнө нь 

харамсалтай нь тоног төхөөрөмжийн хангалтгүй 

байдал, технологийн хоцрогдлоос үүдэж шинээр 

оношлогдсон хавдрын тохиолдлын  15% хүрэхгүй   нь 

туяа эмчилгээ хийж ирсэн. Манай улс туяа 

эмчилгээний 60 жилийн түүхийн хугацаанд шугаман 

хурдасгуурт аппараттай болж шинэ үе нээгдснээр туяа 

эмчилгээнд орох хүлээгдлийн хугацаа багасч хүртээмж 

нэмэгдэх, хавдрын орчин дахь эрүүл эд эрхтэнийг 

хамгаалах, туяа эмчилгээний гаж нөлөөг бууруулах 

боломжтой болов. Манай улсад туяа эмчилгээг өдөрт 

0.5 дахин их өвчтөнд хийж байгаа нь аппаратны 

ажиллах хугацаа багасах аюулд хүрч байгаа учир зөв 

зохистой, аюулгүй хэрэглэж чадвал маш их 

хүртээмжтэй, аюулгүй, сайн эмчилгээний арга билээ. 
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87L ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦЭД  ГАРМОНИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ 

ТООЦОХ  

О.Мөнхжин, Д.Өгэдэй, Н.Хурбаяр, Л.Балжинням, М.Баттулга 

Монгол улс, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний сургууль 

Хураангуй: Орчин үед уламжлалт элементийн бааз 

дээр суурилагдсан реле хамгаалалт ашиглалтаас гарч 

микропроцессорын бааз дээр суурилсан реле 

хамгаалалт руу дэлхийн хөгжил чиглэж байна.  Шинэ 

үеийн энэ хамгаалалт нь Монгол улсын эрчим хүчний 

системд нэвтэрч, энэхүү реле хамгаалалтыг уламжлалт 

реле хамгаалалттай хослуулан хэрэглэж байна. Тоон 

хамгаалалт нь маш өргөн бололцоотой, олон 

хамгаалалтын функцтэй боловч манай оронд 

хангалтгүй хэмжээнд ашигладаг. Цаашид тоон 

хамгаалалтын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх  үүднээс 

гармоник блоклох хамгаалалтын функцийг судалж 

SEL-411L релен дээр тавил тооцоог хийж гүйцэтгэв.  

Түлхүүр үг: SEL-411L, шугамын дифференциал 

хамгаалалт, тоон дэд станц, дээд гармоник 

Удиртгал 

Монгол улсад ашиглагдаж байгаа реле 

хамгаалалтын дөрөвний нэг нь микропроцессорын 

реле хамгаалалт байна. Ганц релений хувьд маш их 

боломжууд байдаг бөгөөд бүх боломжийг ашиглахад 

олон асуудлыг зэрэг шийдэх боломжтой юм. Орчин 

үеийн тоон дэд станцыг дэлхий дахинд IEC61850-9-2 

протоколоор SV (Sampled Value) шийдлээр бий болгож 

буй ба мөн SEL-ээс тусгайлан тоон дэд станцад 

зориулан хөгжүүлсэн TiDL шийдэл нь SEL-400 серийн 

реленүүдийг ашиглан хэрэгжүүлэх боломжтой тул 

SEL-411L релег судалж байна. Монголын эрчим 

хүчний системийн РХА-ийн төхөөрөмжийг 

элементийн баазаар нь ангилан үзвэл 2019 оны 

байдлаар цахилгаан соронзон реле 67%, механик 

үйлчилгээтэй реле 10%, хагас дамжуулагч 

микросхемийн баазтай реле 2%, микропроцессорын 

элементийн баазтай реле 21% байна [1].   

1. Шугамын тоон реле хамгаалалт

SEL-411L релег ямар ч төрлийн (урт, богино,

цуваагаар компенсацилагдсан) цахилгаан дамжуулах 

шугамыг бүрэн хамгаалж, хянахын тулд  ашигладаг. 

Энэхүү реле нь өндөр мэдрэмжтэй, хурдан 

үйлчилгээтэй ба фаз болон симметр байгуулагчид 

суурилсан   элементүүдийн дифференциал 

хамгаалалтаар   хангадаг. Бэлтгэл хамгаалалтын 

зорилгоор SEL-421 хамгаалалт, автоматжуулалт болон 

удирдлагын системийн зайн хамгаалалт, логикийг 

багтаасан [2].  

Зураг 1. SEL-411L реле 

Зураг 2. Функциональ схем 
Хүснэгт 1 

Гүйцэтгэх функцүүдийн ANSI дугаар [3] 

21 Зайн хамгаалалт 

25 Синхронизмийн хяналт 

27 Хүчдэлийн бууралтын хамгаалалт 

32 Чадлын чиглэлийг мэдэрдэг хамгаалалт 

50 Гүйдлийн огцом ихсэлтийн хамгаалалт 

50BF Таслуурын саатлыг нөөцлөх төхөөрөмж 

51 Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт 

59 Хүчдэлийн ихсэлтийн хамгаалалт 

67 Гүйдлийн чиглэлийн хамгаалалт 

68 Савлалтын хориг 

79 Дахин залгах автоматик (АПВ) 

81(O,U) Давтамж ихсэлт, бууралтын хамгаалалт 

85 RIO SEL MIRRORED BITS Communications 

87 Дифференциал хамгаалалт 

DFR Digital Fault Recorder 

ENV SEL-2600 RTD module 

HMI Human machine interface 

LGC Expanded SELOGIC Control Equations 

MET Өндөр нарийвчлалтай хэмжилт 

PMU Synchrophasors 

SER Sequential Events Recorder 

Хүснэгт 2 

Нэмэлт функц [3] 

BRM Breaker Wear Monitor 

LDE Load Encroachment 

LOC Fault Locator 

SBM Station Battery Monitor 

SIP Software-Invertible Polarities 

THM IEC 60255-Compliant Thermal Model 
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2. Эрчим хүчний чанар дахь дээд гармоникийн

нөлөөлөл

50 Гц-ийн давтамжтай гүйдэл (хүчдэл)–ийг үндсэн

гармоник гэх ба түүнээс дээш эрэмбийн давтамжтай 

гармоникыг дээд гармоник гэж нэрлэдэг. Судлаачдын 

тогтоосноор хэрэглэгчдийн дотор шугаман бус 

цахилгаан хэрэглэгчийн чадал 10-15%-иас хэтрэхгүй 

бол цахилгаан хангамжийн асуудалд ямар нэг хүндрэл 

үүсэхгүй. Харин олон хүн ажилладаг томоохон 

байгууламжийн хувьд шугаман бус ачаалал 25%-иас 

дээш болоход цахилгаан хангамжийн системийн 

ашиглалтад дээд гармоник нь хүчтэй нөлөө үзүүлнэ 

гэж тогтоосон байна. Гармоник болон тогтмол 

шуугиан нь хүчдэлийн синуслэг байдлыг 

алдагдуулна. Монгол улсын стандартад гармоникийн 

гажилтын нийлбэр 8% байхаар тооцдог байна. THD нь 

дохионы гармоникийн байдлаас шалтгаа--лан хүчдэл 

эсвэл гүйдлийн гажилтыг хувиар 

илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн юм. THD нь аудио, 

харилцаа холбоо, эрчим хүчний системийн чухал 

асуудал бөгөөд аль болох бага байх ёстой [4]. 

Төрөл бүрийн хэвийн хүчдэлтэй цахилгаан 

сүлжээний холболтын ерөнхий цэг дээрх хүчдэлийн 

синус муруйн гажилтын коэффициентын хэвийн 

зөвшөөрөх ба хязгаарын зөвшөөрөгдөх утгуудыг 

хүснэгт 5-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 3 

Хүчдэлийн  синусойд муруйн гажилтын 

коэффициентын утга (хувиар) [5] 

Хэвийн зөвшөөрөгдөх утга, Uном [кВ]-оос хамаарах 

хамаарал 

0.38 6-20 35 110-330 

8.0 5.0 4.0 2.0 

Хязгаарын зөвшөөрөгдөх утга, Uном [кВ]-оос хамаарах 

хамаарал 

0.38 6-20 35 110-330 

12.0 8.0 6.0 3.0 

Төрөл бүрийн хэвийн хүчдэлтэй Uном цахилгаан 

сүлжээний холболтын ерөнхий цэг дээрх хүчдэлийн n 

дугаар гармоник бүрдүүлэгчийн коэффициентын 

хэвийн зөвшөөрөгдөх утгыг хүснэгт 6-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 4 

Хүчдэлийн n дүгээр гармоник бүрдүүлэгчийн утга (хувиар) 

[5] 

3-т хуваагдахгүй сондгой гармоникууд, Uном [кВ]-оос хамаарах 

хамаарал 

n* 0.38 6-20 35 110-330 

5 6.0 4.0 3.0 1.5 

7 5.0 3.0 2.5 1.0 

11 3.5 2.0 2.0 1.0 

13 3.0 2.0 1.5 0.7 

17 2.0 1.5 1.0 0.5 

19 1.5 1.0 1.0 0.4 

23 1.5 1.0 1.0 0.4 

25 1.5 1.0 1.0 0.4 

>25 0.2+1.3x2

5/n 

0.2+1.3x25/

n  

0.2+1.3x25/

n  

0.2+1.3x25/

n  

3-т хуваагдах сондгой гармоникууд**, Uном [кВ]-оос хамаарах 
хамаарал 

n* 0.38 6-20 35 110-330 

3 5.0 3.0 3.0 1.5 

9 1.5 1.0 1.0 0.4 

15 0.3 0.3 0.3 0.2 

21 0.2 0.2 0.2 0.2 

>21 0.2 0.2 0.2 0.2 

Тэгш гармоникууд, Uном [кВ]-оос хамаарах хамаарал 

n* 0.38 6-20 35 110-330 

2 2.0 1.5 1.0 0.5 

4 1.0 0.7 0.5 0.3 

6 0.5 0.3 0.3 0.2 

8 0.5 0.3 0.3 0.2 

10 0.5 0.3 0.3 0.2 

12 0.2 0.2 0.2 0.2 

>12 0.2 0.2 0.2 0.2 

n*- хүчдэлийн гармоник бүрдүүлэгчийн дугаар . 
** 3 ба 9 дүгээр гармоникийн дугаарт харгалзах хэвийн 

зөвшөөрөх утга нь нэг фазын цахилгаан сүлжээнд хамаарна. 
Гурван фазын гурван утастай цахилгаан сүлжээнд энэ утгыг 

хүснэгтэд зааснаас 2 дахин багасгаж авна.  

3. SEL-411L реленд ашиглагдах нэмэлт функц

SEL-411L релег 110, 220кВ-ийн шугамын үндсэн 

хамгаалалтад ашигладаг. Үндсэн хамгаалалтаар 87L 

дифференциал хамгаалалтын функцийг, бэлтгэл 

хамгаалалтаар 21 зайн хамгаалалт, 51 гүйдлийн 

ихсэлтийн хамгаалалтын функцийг ашигладаг. Үүнээс 

гадна 79 дахин залгах автомат (АПВ), 27/59 хүчдэлийн 

ихсэлт бууралт, 81(O, U) давтамжийн ихсэлт 

бууралтын функцийг ашигладаг. Транзит шугамд 25 

синхронизмийн хяналтыг ашигладаг. 

Зураг 3. Гармоникуудыг мэдрэх логик 

Зураг 3-т үзүүлсэн логик схемийн хувьд 

дифференциал гүйдэл дэх 2,4,5 дугаар гармоникуудын 

хэмжээг үндсэн давтамжийн хэмжээтэй харьцуулдаг 

(87PCT2, 87PCT4, 87PCT5 аль нь гэдгээсээ хамааран 

тус бүрдээ хувьчлагдана). Энэ харьцуулалт 

дифференциал гүйдэл дэх үндсэн давтамжийн хэмжээ, 

үйлдвэрээс тодорхойлсон шуугианы түвшнээс (0.05 

pu) давсан тохиолдолд хэрэгжинэ. 3-р хүснэгтэнд 

гармоник мэдрэх логикт ашиглагддаг аналог тоон 

хэмжээг харуулав. 
Хүснэгт 5. 

Гармоникийг блоклох буюу хориглохтой холбоотой аналог 

хэмжигдэхүүн 

Нэр Тайлбар Нэгж 

87IФFM 
Дифференциал гүйдэл дэх үндсэн давтамжийн 

эзлэх хэмжээ, Ф-фаз 
pu 

87IФ2M 
Дифференциал гүйдэл дэх 2-р гармоникийн  эзлэх 
хэмжээ, Ф-фаз 

pu 

87IФ4M 
Дифференциал гүйдэл дэх 4-р гармоникийн эзлэх 

хэмжээ, Ф-фаз 
pu 

87IФ5M 
Дифференциал гүйдэл дэх 5-р гармоникийн  эзлэх 
хэмжээ, Ф-фаз 

pu 

Хэрвээ дифференциал гүйдлийн 2 буюу 5 дугаар 

гармоник тавилын утгаас их агуулагдаж байвал 87QB 

(relay word bit) зарлагдана. Логик нь энэ битийг 

ашиглан урвуу дарааллын дифференциал элемент 

87LQ-г блоклоно. Үүнтэй адилаар 2 буюу 4 дүгээр 

гармоникийн хэмжээ нь фазын дифференциал элемент 
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87LP-г блоклохын тулд 87ФBK2-ыг зарладаг. 

Цаашлаад аль нэг фазад 87ФBK2 зарлагдвал 87XBK2 

зарлагдана. Энэ нь фазуудыг сонгон блоклоход 

ашиглагдана. Трансформаторын зүрхэвчний хэвийн 

горим дахь хэт ханалтын үед 87ФBK5 (5 дугаар 

гармоникийг мэдэрдэг) нь 87LP, 87LQ элементийг 

блоклохын тулд ашиглагддаг. 

87PCT2, 87PCT4, 87PCT5 тохиргоо нь 

соронзлолтын гүйдэл болон хэвийн горим дахь хэт 

ханалтын үед гармоникийн эзлэх хувийг тодорхойлдог 

[6].  
Хүснэгт 6 

Гармоник блоклох буюу хориглохтой холбоотой 87L Relay 

Word Bit 

Нэр Тайлбар 

87ABK2 
А-фазын дифференциал гүйдэл дэх 2-р гармоник 

87BBK2 
B фазын дифференциал   гүйдэл дэх 2-р гармоник 

87CBK2 
C-фазын дифференциал гүйдэл дэх 2-р гармоник 

87XBK2 
Фаз сонголтоор 2-р гармоник блоклох (аль ч фаз 

дахь 2-р гармоникийг) 

87QB 
87LQ элементийн гармоник хориглолтыг зарлах 

87ABK5 
А-фазын дифференциал гүйдэл дахь 5-р гармоник 

87BBK5 
B-фазын дифференциал гүйдэл дахь 5-р гармоник 

87CBK5 
C-фазын дифференциал гүйдэл дахь 5-р гармоник 

87HBA 
А-фазад гармоник хориглолтыг зарлах (гармоник 
хориглох үйлдлийг идэвхгүй болгосон тохиолдолд 

байнга зарлах) 

87HBB 
B-фазад гармоник хориглолтыг зарлах (гармоник 
хориглох үйлдлийг идэвхгүй болгосон тохиолдолд 

байнга зарлах) 

87HBC 
C-фазад гармоник хориглолтыг зарлах (гармоник 

хориглох үйлдлийг идэвхгүй болгосон тохиолдолд 
байнга зарлах) 

87HRA 
А-фазад 5-р гармоник хориглолтыг зарлах 

(гармоник хязгаарлах үйлдлийг идэвхгүй болгосон 
тохиолдолд байнга зарладаг) 

87HRB 
B-фазад 5-р гармоник хориглолтыг зарлах 

(гармоник хязгаарлах үйлдлийг идэвхгүй болгосон 
тохиолдолд байнга зарладаг) 

87HRC 
C-фазад 5-р гармоник хориглолтыг зарлах 

(гармоник хязгаарлах үйлдлийг идэвхгүй болгосон 

тохиолдолд байнга зарладаг) 

Хүснэгт 7 

 Тавилын утга 

Параметрийн тэмдэглэгээ Хэмжих нэгж Цар хүрээ Анхдагч утга Тавилын утга 

E87HR - YES/NO NO YES 

E87HB - YES/NO YES YES 

87PCT2 % 5-100% 15 8 

87PCT4 % 5-100% 15 8 

87PCT5 % 5-100% 35 8 

Дүгнэлт 

1. Манай улсад ашиглагдаж байгаа тоон хамгаалалтын

реленүүдийн хувьд хамгаалалтын функцүүдийг

бүрэн ашиглаж чадахгүй байна (SEL-релений хувьд

хамгаалалтын функцүүдийг 20-40%-ийг л

ашигладаг). Учир нь манай эрчим хүчний системийн

нарийвчилсан тооцооны дутмаг байдлаас болж

хамгаалалтын функцүүдийг ашиглах боломж

хязгаарлагдмал байна.

2. Цахилгаан шугам сүлжээнд дээд гармоникийн эзлэх

хувь өндөр байх нь тоног төхөөрөмжийн

ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх тул  энэ төрлийг

нэмэлт функцүүдийг ашиглах нь үр ашигтай гэж

үзэж байн. Цаашид тоон хамгаалалтын нарийн,

нийлмэл функцүүдийг судалж тэдгээрийн тавил

тооцоог гүйцэтгэж реле хамгаалалтад ашигласнаар

тоон хамгаалалтын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх давуу

тал болно.

3. Монгол улсын эрчим хүчний системд өргөн

ашиглагдаж байгаа SEL-411L реле нь IEC 61850

протоколыг дэмждэг учраас ухаалаг эрчим хүчний

систем, тоон дэд станцыг үүсгэхэд бүрэн ашиглах

боломжтой. Энэ релений хувьд одоо ашиглагдахгүй

байгаа 87L дифференциал функцийн  гармоникийг

блоклох логикийг нэмснээр реле хамгаалалтын

мэдрэх чадварыг нэмэгдүүлэх давуу талтай. SEL-

411L релений гармоник блоклох функцийн цар

хүрээ нь 5-100% байдаг ч трансформаторыг хүчдэлд 

залгахад 2 дугаар гармоникийн хэмжээ 5% хүртэл 

өсдөг тул тавилыг 5% гэж тохируулбал мэдрэх 

чадварыг бууруулна. Иймд Монгол улсын MNS 

1778:2007 стандарт утгыг харгалзан тавилыг 8%-иар 

тохируулсан. 
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК ХУВИРГАГЧИЙН ТУСЛАМЖТАЙГААР 

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ГАРГАН АВАХ 

М.Баттулга, А.Сэрээтэр  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Дэлхий нийтээрээ хязгаарлагдмал 

нөөцтэй шавхагддаг түлшнээс татгалзаж 

үйлдвэрлэлийн явц үр дүнтэй, байгаль орчинд ээлтэй, 

хор хөнөөл багатай сэргээгдэх эрчим хүчийг 

ашиглахад илүү ихээр анхаарах болсон. Дэлхий дахинд 

үйлдвэрлэгдэж буй нийт сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэр нь Нар, Салхи, Уснаас төрөл бүрийн аргаар 

гарган авч байна. Энэ судалгаагаар хүний алхмаас 

пьезоэлектрик хавтанг ашиглан цахилгаан эрчим хүч 

гарган авах боломжтой технологийг судалсан бөгөөд 

пьезоэлектрик материалыг ашиглан ямар хэмжээний 

цахилгаан энерги үйлдвэрлэх,  туршилтын үр дүнгүүд 

болон түүнийг хаана ашиглах боломжийн талаар 

тусгасан болно. 

Түлхүүр үг: Пьезоэлектрик хавтан, сэргээгдэх эрчим 

хүч, кинетик энерги 

1. Оршил

Хүний өдөр тутмын үйл ажиллагааны салшгүй 

нэгэн хэсэг бол алхалт билээ. Хүн тодорхой гадаргуу 

зам дээр алхахад хөл нь гадаргуутай шууд нөлөөлөлд 

орж тодорхой хэмжээний энерги зарцуулдаг[6].  

Зураг 1. Пьезо тавцан 

Өөрөөр хэлбэл алхахад тодорхой хэмжээний энерги 

үүсэж механик ажил хийгддэг бөгөөд механик 

процессыг цахилгаан энергид хувиргах боломжтой.  

Зураг 2. Пьезо тавцан ашиглан хийсэн явган хүний зам 

Хувиргагч тавцанг явган хүний зорчих хэсэг дээр 

суурилуулж өгснөөр гадаргуу болон хөл нь шууд 

үйлчлэлд орж түүнээс цахилгаан энерги үүснэ. 

Механик процесс нь 95%-ын АҮК-тай ажилладаг. 

Педалнаас үүсэж буй энерги нь энгийн, хямд, ашиг тус 

өндөр ихээхэн давуу талтай эрчим хүчний 

тохиромжтой эх үүсвэр болж байгаа юм. Хэдийгээр 

энерги нь эрчим хүчийг тодорхой хэмжээгээр үүсгэж 

байгаа бөгөөд хэрэглээ өндөртэй хэрэглэгчийг 

цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжгүй. Харин 

овор хэмжээ бага, жижиг электрон тоног 

төхөөрөмжүүдийг хангалттай эрчим хүчээр тэжээх 

боломжтой. 

2. Судалгааны хэсэг

А. Пьезоэлектрик материалын судалгаа 

   Пьезоэлектрик керамик материал нь цахилгаан 

техникийн материалын бүлэгт хамаардаг. Ферро 

цахилгаан материалууд нь чөлөөт эрс тэрс талстуудаас 

бүрддэг бөгөөд пьезо электрик нөлөөний зэрэг нь 

PbTiO3, PbZrO3 PVDF, PZТ гэх мэт пьезо керамикт 

түгээмэл байдаг. Энэхүү судалгааны ажлын гол хэсэг 

нь пьезо-электриз материал юм[5]. Пьезо материалыг 

хэрхэн зөв сонгохоос шалтгаалж энэхүү 

төхөөрөмжийн АҮК сайн байх болно. Үүнд хамгийн 

түгээмэл байдаг 2 пьезо-электрик материал болох 

PVDF, PZT-д шинжилгээ хийж хамгийн тохиромжтой 

материал болохыг нь тогтоосон [1]. Үүнийг сонгох 

шалгуур нь янз бүрийн даралтын хувьд хамгийн их 

үүсэх хүчдэлээр тооцоологдоно. Гаралтын утга болох 

PZT ба PVDF-дээрх хуримтлагдсан чадлыг вольт-

амперийн характеристик болгон зураг-3,4-т үзүүлэв. 

Пьезо хувиргагч материал Пьезо хүчний мэдрэгч дээр 

байрласан байна. Хүчдэлийг хэмжихийн тулд 

вольтметрүүдийг хоёуланд нь холбож, гүйдлийг 

хэмжихийн тулд амперметрийг холбоно. Пьезо 

материалд янз бүрийн хүчийг хэрэглэх тул хүчинд 

тохирсон өөр өөр хүчдэлийн үзүүлэлт харагдана. 

Хүчний мэдрэгч дээрх хүчдэлийн заалт бүрийн хувьд 

Пьезо туршилтын материалын янз бүрийн хүчдэл ба 

гүйдлийн заалтыг тэмдэглэх бөгөөд судалж буй 

төхөөрөмж нь зөвхөн явган хүнд зориулагдсан тул 

мэдрэх чадвар өндөртэй мэдрүүр байна[2].  
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Зураг 3. PVDF  матераилын вольт-амперийн хамаарамжийн 

диаграмм 

Зураг 4. PZT матераилын вольт-амперийн хамаарамжийн 

диаграмм 

PZT-ын хүчдэл нь ойролцоогоор 2В байхад PVDF 

нь 0.4В орчим байна. Тиймээс PZT-г төхөөрөмждөө 

сонгон авч ажиллуулбал илүү үр дүн өндөртэй байх 

болно[3] . 

В. Төхөөрөмжид холбогдох байдал 

Дараагийн үйлдэл бол хэлхээн дахь зөвшөөрөгдөх 

гүйдэл, хүчдэлийн хэмжээг тодорхойлно. 3-н хүчний 

мэдрүүр болон вольтметр хоорондоо холбогдсон байх 

бөгөөд хүчний мэдрүүр дээр явган хүн алхахад 

мэдрүүр ажиллаж, пьезоэлектрик материалын 

тусламжтайгаар цахилгаан энерги үүсэх ба вольтметр 

зэрэгцээ холбогдсон байна. 

Зураг 5. Мэдрүүрийн холболт 

3. Цахилгаан схем

Доорх зурагт үзүүлсний дагуу шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжүүдийг холбож байрлуулна. Пьезо 

тавцангаас үүссэн хүчдэл нь холбогдсон батарейнд 

хуримтлагдах бөгөөд DC ачааллыг цахилгаан эрчим 

хүчээр хангана. Мөн үүссэн хүчдэл нь инвертерээр 

өсгөгдөж холбогдсон AC ачааллуудыг цахилгаан 

эрчим хүчээр хангана. Пьекоэлектрик тавцан дээр 

үзүүлсэн даралт, механик энергийг пьезоэлектрик 

хавтан цахилгаан энергид хувиргана. Даралт үзүүлэх 

эх бие нь ямар төрлийн хүч үйлчлэхээс (машин эсвэл 

хүн) хамаарч даацын эсвэл мэдрэг загвартай хийгдэж 

болно. Үйлчлэл үзүүлж буй хүч нь гагцхүү тавцан дээр 

дамжин өнгөрөхөд хангалттай. 

Зураг 6. Цахилгаан холболтын схемийн 

Пьезоэлектрик тавцангийн гаралтын хүчдэлийн 

хэмжээ тогтмол бус учраас бүтэн үеийн хувьсах 

гүйдлийн бүтэн гүүрэн шулуутгагчийг ашиглана. Нэг 

пьезо хавтангаас үүсэх цахилгаан энергийн хэмжээ 

бага тул энэхүү хавтангийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлбэл 

үр дүн өндөр байх болно. Их хэмжээний хавтан 

ашиглаж буй тохиолдолд хавтангуудыг зэрэгцээ ба 

цуваа, цуваа-зэрэгцээ холболт хослуулан ашиглаж 

40В-ын хүчдэлийг гарган авах боломжтой бөгөөд 

шаардагдах батарейн тэжээлийг холбож өгнө. Хувьсах 

гүйдлийн ачааллыг хангах үүднээс инвертерийг 

батарейтай холбож өгнө. Мөн хавтан дээр үүссэн 

хүчдэлийг хянах зорилгоор LCD дэлгэцийг холбоно. 

Үүний тулд PIC16F873A микроконтроллерийг 

ашигладаг. Микроконтроллер нь төхөөрөмжийн 

ажиллагааны явцыг кристал осцилятор ашиглан 

гаралтын утгыг LCD дэлгэц дээр өгч хүчдэлийн 

түвшнийг харуулна. 

Зураг 7. Блок диаграмм 

Энэ хэлхээнд ашигласан инвертер нь IC-CD4047 

ашигладаг. Энэ нь батарейнд хадгалагдсан тогтмол 

хүчдэлийг хувьсах гүйдлийн хүчдэл болгон 

хувиргахад хэрэглэгдэнэ. IC CD4047 нь180° -ын 

зөрүүтэй 2 пульс үүсгэдэг. Эдгээр пульс нь MOSFET-

ийн үүсгүүрийг 12В тэжээлээр хангадаг. MOSFET-ийг 

транзисторын гаралтаар асаахад 12В-н 2 гаралтын 

пульс үүснэ. Эдгээр пульс нь хүчдэлийн түвшнийг 

өсгөх трансформатортай холбогдсон байх бөгөөд 

ингэснээр 220В-ын хувьсах хүчдэлийг гарган авна. 

4. Максимум үнэмлэхүй хүчдэл
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Пьезо хавтанд хүч үйлчлэх үед түүнд цахилгаан 

цэнэг үүснэ. Нэг ёсны цэнэг хуримтлуулдаг тул 

конденсатор гэж үзэж болно. Тиймээс конденсаторыг 

зохицуулах бүх тэгшитгэлийг ашиглаж болно. Энэ 

төхөөрөмжид нэг хавтан дээр 3 пьезо тавцанг цуваа 

байдлаар холбоно. Тэгэхээр 10-н ийм цуваа 

холбогдсон пьезо тавцангуудыг  зэрэгцээ холбосноор 

түүний  эквивалент багтаамж болно.  

1

𝐶𝑒𝑞
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
 (1) 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑉,   𝐶 =
𝑄

𝑉
 (2) 

𝑉𝑒𝑞

𝑄
=

𝑉1

𝑄
+

𝑉2

𝑄
+

𝑉3

𝑄
 (3) 

𝑉𝑒𝑞 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3   (4) 

Энд: 𝑉𝑒𝑞 – эквивалент хүчдэл, Q – багтаамж, С𝑒𝑞 - 

эквивалент цэнэг 

Тиймээс тавцангаас үүссэн хүчдэл нь пьзо-

электрик диск тус бүр дээр үүссэн хүчдэлүүдийн 

нийлбэр юм. Нэг пьезо хавтангаас гарах хүчдэл 13В 

байна.  

𝑉𝑒𝑞 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = 13В + 13В + 13В = 39В 

Үүнээс үзвэл пьезо хавтангаас гаргаж авсан үнэмлэхүй 

хүчдэл нь ойролцоогоор 39В болж байна[4]. 

5. Пьезо тавцан дээр хийгдсэн бодит үр дүн

Төхөөрөмжийн бодит ажиллагааг шалган 1 удаа 

хавтанд үзүүлэх нөлөөллийг 40-75кг хүртэлх жин 

болон чадлын хамаарлыг  Зураг 8 -аас харж болно. 

Зураг 8. Пьезо тавцангийн үүсгэж буй чадал болон жингийн 

харьцаа 

Үүнээс үзэхэд хүний хавтанд үзүүлэх 1 удаагийн 

гишгэлтээс үүсэж буй чадлын хэмжээ жингээс шууд 

хамааралтай бөгөөд даралт өгөх жингийн хэмжээ 

хэдий чинээ их байна төдий чинээ өндөр цахилгаан 

энерги үйлдвэрлэх нь харагдаж байна. 

     Дүгнэлт 

Пьезоэлектрик материал болох PZT нь шинж 

чанарын хувьд цахилгаан энергийг хувиргах 

характеристик шинж сайн үзүүлэлттэй бөгөөд 

тооцоогоор 39В хүчдэлийг үүсгэх боломжтой байна. 

Тавцанг зэрэгцээ, цуваа мөн цуваа-зэрэгцээ хосолсон 

холболт хийж үзэхэд хосолсон холболт хийсэн нь үр 

дүн өндөртэй байна. Тавцанд үйлчлэх хүч буюу 

жингээс хамаарч үүсэх чадал нь зураг 8-аас харахад 

шугаман  хамааралтай байна. Хэдийгээр тавцан дээр 

нэг удаагийн даралт дээр ойролцоогоор 40В хүчдэл 

үүсгэж байгаа ч үүнийг бид хүний  хөл хөдөлгөөн 

ихтэй газар байрлуулж өгвөл  илүү тохиромжтой ба 

үйлдвэрлэх чадлыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Үүнээс 

үүсгэсэн цахилгаан эрчим хүчээр тодорхой 

хэрэглэгчийг эрчим хүчээр хангах 

боломжтой.(Гэрэлтүүлгийн систем, дохиоллын 

систем гэх мэт). 
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ТООН ДЭД СТАНЦЫН ШИЙДЭЛ 

Т.Норовхорол, Э.Энхгэрэл, М.Баттулга 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Цахилгаан эрчим хүчийг хангаж байгаа 

одоогийн сүлжээг ухаалаг сүлжээ болгон 

хөгжүүлснээр технологийн хувьд болон эдийн засаг, 

улс орны хөгжилд  маш чухал хөрөнгө оруулалт болно. 

Энэхүү баримт бичгийг тоон дэд станцын болоод 

IEC61850 стандартад бүрэн нийцүүлэн тайлбарласан 

болно. Мөн уламжлалт дэд станц дахь тоног 

төхөөрөмж дээр нэмэлт төхөөрөмжүүд нэмж 

суурилуулан хэрхэн тоон  дэд станц болж болох 

шийдлүүдийг тусгасан болно. 

Түлхүүр үг: Тоон дэд станц, трансформатор, 

таслуур, шилэн кабель, IEC61850, процессын түвшин; 

холбоосны түвшин; станцын түвшин; нэгтгэх нэгж; 

ухаалаг терминал; шийдэл 

Оршил 

Ухаалаг цахилгаан сүлжээ бол мэдээлэл, 

автоматжуулалт, интерактив характеристикийг өөртөө 

агуулсан орчин үеийн нэгэн цахилгаан сүлжээ юм. 

Цахимжуулсан дэд станцын мэдээлэл, сүлжээний 

холбооны платформ гэх тоон дэд станц нь найдвартай, 

нэгдсэн, байгаль орчинд ээлтэй ухаалаг тоног 

төхөөрөмжийг ашигладаг зэргээр ойлгоно. Чингэхдээ 

мэдээлэл цуглуулах, хэмжих, хянах, хамгаалах, 

мониторинг хийх ердийн функцүүд ба дарааллын 

хяналт, ухаалаг дохиолол, дүн шинжилгээ, алдааны 

мэдээлэл зэрэг цуврал дэвшилтэт функцийг, мөн иж 

бүрэн дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны ухаалаг 

захиалгын систем, эх үүсвэрийн төгсгөлийн засвар 

үйлчилгээ, төхөөрөмжийн төлөв байдлын дүрслэл, дэд 

станцын талбайн хяналт гэх энэ бүгдийг цогцоор нь 

бий болгох тухай юм.  

Дэд станцууд нь цахилгаан сүлжээний зангилаа 

буюу уулзварууд бөгөөд эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, 

дамжуулах, хэрэглэгчидтэй холбоход чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Цахилгааны сүлжээ нь хэрэглэгчдийн 

өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд 

үсрэнгүй хөгжиж байгаа тул дэд станцууд хурдацтай 

хөгжиж, цахилгаан сүлжээний хүртээмжийг 

дээшлүүлэхийн тулд сайжруулсан технологи, 

инженерийн болон ашиглалтын стратегиудыг нэгтгэж 

эхэлжээ. Энэхүү хувьсал нь өнөөдрийн тоон дэд 

станцыг бий болгосон. 

1.1 Уламжлалт дэд станцын бүтэц, архитектур 

Уламжлалт дэд станцуудад анхдагч хэлхээний 

төхөөрөмжүүд болох хүчний трансформаторууд, 

салгах, залгах аппаратууд, таслуур зэрэг тоног 

төхөөрөмжүүд нь сүлжээний цахилгаан хангамжийг 

хувиргаж, хамгаалж, удирддаг. Үндсэн тоног 

төхөөрөмж нь дэд станцын ил хуваарилах 

байгууламжид байрладаг. 

Алсын удирдлагын терминал ба 

автоматжуулалтын систем нь анхдагч хэлхээний 

төхөөрөмжүүдийг хамгаалах, хянах, удирдах 

зориулалттай. Хоёрдогч хэлхээний төхөөрөмжүүд нь 

удирдлагын өрөөнд байрлана. Ердийн хэмжүүрийн 

трансформаторууд нь анхдагч хэлхээгээр гүйх өндөр 

хүчдэл болон гүйдлийг хэмждэг. Трансформатораас 

гарах аналог гаралтыг зэс утас ашиглан хоёрдогч 

хэлхээний төхөөрөмжид дамжуулдаг. Иймээс 

уламжлалт дэд станцууд нь  таслуур, гүйдэл хүчдэлийн 

трансформатор болон реле хамгаалалтын 

төхөөрөмжүүдийг холбосон зэс кабель шугам дээр 

тулгуурладаг [1]. 

1.2 Ухаалаг, тоон дэд станц. 

Өнөө үед ихэнх дэд станцууд хувьсах гүйдлийн 

хүчийг өндөр / хэт өндөр / хүчдэлээр сольж, чиглүүлж 

байгаа тул тоон урсгал нь үндсэн урсгал биш юм. Тоон 

дэд станц гэдэг нь тухайн анхан шатны "процесс" -той 

холбоотой бүх хамгаалалт, хяналт, хэмжилт, нөхцөл 

байдлын хяналт, бичлэг, хяналтын системийг 

багтаасан хоёрдогч системийг хэлнэ. 

Ерөнхийдөө бүрэн тоон дэд станц гэдэг нь анхан 

шатны процесст хамааралтай өгөгдлийг аль болох 

хэмжих цэг дээр шууд тоон хэлбэрт шилжүүлэхийг 

хэлнэ. Үүний дараа төхөөрөмжүүдийн хооронд 

өгөгдөл солилцох нь уламжлалт дэд станцад байж 

болох олон км зэсийн хатуу шугамаар 

дамжуулагдахаас ялгаатай нь Ethernet буюу шилэн 

кабелиар дамждаг. Тоон  дэд станцууд нь дэд станцын 

үйл ажиллагааг программ хангамжид голчлон 

хэрэгжүүлдэг шийдэл, архитектурыг илэрхийлдэг. 

Мэдээллийн технологи ба хэрэглээний 

технологийн системүүдийн уялдаа холбоо, хурдан 

шийдвэр, бодит цагийн үйл ажиллагааг шаарддаг 

динамик орчныг бий болоход тулгарч буй асуудал, чиг 

хандлагыг шийдвэрлэхэд ухаалаг, уян хатан, систем 

шаардлагатай болно. Тоон дэд станцууд эдгээр 

чадварыг хангаж байна. Илүү сайн харилцаа холбоо, 

ухаалаг автоматжуулалтын төхөөрөмжүүд (ухаалаг 

цахим төхөөрөмжүүд эсвэл IEDs гэх мэт), орчин үеийн 

компьютерын технологийг нэвтрүүлснээрээ тоон дэд 

станцууд нь цахилгаан сүлжээний орчныг ихээр 

өөрчилж байна. 

Тоон дэд станц нь цахилгаан сүлжээн дэх насан 

туршийн шаардлага, нөхцөл байдалд тасралтгүй дасан 

зохицох чадвартай, уян хатан байгууламж мөн юм. Энэ 

станцын урт хугацааны алсын хараа нь тэдгээрийг 

улам бүр үр ашигтай, аюулгүй болгох технологи, 

хөгжлийг бий болгох явдал юм [2]. 

IEC 61850 протокол 

Орчин үеийн мэдрэгч ба бусад ухаалаг цахим 

төхөөрөмжүүд (IED) дэд станц дотор болон илүү том 

сүлжээний систем харилцаа холбоог хангахын  тулд 

заавал байх ёстой. IEC 61850 нь дэд станцууд дахь 

шилэн кабель дээр суурилсан холбооны олон улсын 

стандарт бөгөөд  янз бүрийн тоног төхөөрөмж, ханган 

нийлүүлэгчдийн хоорондын харилцааг дөхөм болгох 

зорилготой. 

2005 онд нэвтрүүлсэн IEC 61850 стандартыг одоо 

дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрч байна. Үүний гол 

зорилго нь янз бүрийн ханган нийлүүлэгчдийн тоног 
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төхөөрөмжийн хоорондын харилцааг нэг түвшинд 

оруулах, дэд станцын автоматжуулалтын системийг 

урт хугацаанд стандартчилах юм. Энэхүү стандарт нь 

дэд станц дахь дохионуудыг бүрэн тоон дохио болгох 

боломжийг олгодог. Мөн бодит цагийн удирдлагад 

(real time) ашиглахын тулд их хэмжээний өгөгдлийг 

удирдаж, мэдээлэх боломжийг олгож байна [3]. 

Стандартын гол давуу талууд нь дараах байдалтай 

байна.  

• Суурилуулалтын өртөг багатай: IEC 61850 нь

төхөөрөмжүүдэд IOS тус бүрд салангид холбоос

хийх шаардлагагүйгээр LAN станц дээр GOOSE

ашиглан мэдээлэл солилцох боломжийг

олгодог. Эдгээр дохиог солилцохын тулд LAN

станцыг ашигласнаар утас,  суваг шуудуутай

холбоотой дэд бүтцийн зардлыг бууруулдаг.

• Дамжуулагчийн өртөг: Нэг нэгтгэх нэгж /merging

unit/ нь нэг хувиргагч ашиглан хэмжсэн дохиог

олон төхөөрөмжид хүргэх боломжтой. Энэ нь

хувиргагч, утас, тохируулга, засвар үйлчилгээний

зардлыг бууруулдаг.

• Ашиглалтад орох зардал бага: IEC 61850-тэй

нийцтэй төхөөрөмжүүд гарын авлагын тохиргоо

шаарддаггүй нэгдсэн нэг тохиргоотой.

• Тоног төхөөрөмжийн шилжих хөдөлгөөний

зардал: Тоног төхөөрөмжийн шилжүүлэлттэй

холбоотой өртөг нь стандартчилагдсан нэршил,

төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны улмаас буурдаг.

• Өргөтгөлийн өртөг бага: Одоогийн байгаа IEC

61850-д суурилсан сүлжээнд төхөөрөмж,

программ нэмж оруулах нь одоо байгаа тоног

төхөөрөмжид бага нөлөө үзүүлдэг [4].

1.3 Тоон дэд станцын ач холбогдол 

Тоон дэд станцуудыг байрлуулснаар хэрэглэгчдэд 

хүргэх хурд болоод ашиглалтын хугацаа нэмэгдэх, мөн 

суурилуулах болон ашиглалтад оруулах хугацаа 

багасах, уян хатан байдал, нарийвчлал сайтай, дохио 

дамжуулахад хялбар, эрчим хүчний хэмнэлт, уур 

амьсгалд ээлтэй, найдвартай, хүртээмжтэй,  нийт өртөг 

багасах зэрэг маш олон давуу талууд бий болно. 

Аюулгүй байдал 

Тоон дэд станцууд нь интерфейсийг галваник 

аргаар тусгаарласнаар  аюулгүй ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлэхэд тусалдаг. Гүйдлийн трансформаторын 

(CT) хэлхээний утасны хөндлөн огтлол багассанаар 

ажилчид хэлхээгээ санамсаргүйгээр онгойлгож гэмтэх 

эрсдэлийг бууруулдаг. Нэмж дурдахад хамгаалалтын 

самбарт 1А / 5А кабель орж ирдэггүй бөгөөд 

удирдлагын өрөөний аюулгүй байдлыг хангадаг. 

Оптик трансформатор нь дэлбэрэх шатах зэрэг 

эрсдэлүүдгүй. Мэдээлэл, өгөгдлийг хуваарилах 

байгууламжид тоон хэлбэрт оруулснаар  хамгаалалтын 

болон хяналтын өрөөнүүдийн өндөр хүчдэлийг 

багасган инженер, ажилтнуудаа илүү сайн хамгаалдаг. 

Зайн хэмнэлт   

Өндөр функцтэй интеграцчилал, жижиг IED ба 

ердийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь дэд станцыг 

суурилуулахад шаардагдах нийт талбайн орон зайг 

ихээр багасгах боломжийг олгодог. 

Найдвартай байдал 

Шилэн кабельд суурилсан харилцаа холбоог 

ашиглах нь ердийн зэс утсан дээр суурилсан холбооны 

топологитой харьцуулахад суурилуулах хугацааг 

багасгадаг. Энэ нь мөн тоон дэд станц дахь янз бүрийн 

тоног төхөөрөмжүүдийн хоорондох харилцааны уян 

хатан байдал, дохионы дамжуулалтыг нэмэгдүүлдэг. 

Тоон төхөөрөмжүүдийн өөрийгөө оношлох өргөн 

боломж нь дэд станцын хамгийн дээд түвшний 

хүртээмж, түүний бүрэн ажиллагаатай байдлыг хангаж 

өгдөг [5]. 

1.4 Тоон дэд станцын архитектур 

Процессын түвшин 

Үйл явцын түвшин буюу процессын түвшин нь дэд 

станцын үндсэн тоног төхөөрөмж ба хоёрдогч 

(хамгаалалт ба хяналт) системийн хоорондох 

интерфейс юм. Ердийн дэд станцад интерфейсийг зэс 

кабельтай хатуу холбодог. Гүйдэл ба хүчдэлийг хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн хоёрдогч дохионы түвшинд 

хамгаалалт ба хяналтын самбар руу чиглүүлж, 

статусын мэдээллийг хяналтын кабелаар дамжуулан 

илгээж, хүлээн авдаг. 

Мэдээллийг олж авах, нэгтгэх боловсруулах 

ажлыг шууд ухаалаг анхан шатны төхөөрөмжүүд (тоон 

боловсруулалттай трансформатор, таслуур, салгуур 

гэх мэт) эсвэл стратегийн байршилд байрладаг тусгай 

бие даасан төхөөрөмжүүд (нэгтгэх нэгж эсвэл 

удирдлагын хяналтын хэсэг гэх мэт) -ээр шууд 

удирдаж болно. Стандартын хувьд IEC 61850-8-1, IEC 

61850-9-2LE (протокол) ашигласнаар интерфейсийг 

бүрэн тодорхойлсон болно.  

Зураг 1. Тоон дэд станцын ерөнхий бүтцийн схем [6]. 

Секцийн түвшин 

Секцийн түвшинд дэд станцад ихэвчлэн 

"хоёрдогч тоног төхөөрөмж" гэж нэрлэдэг реле 

хамгаалалт, хэмжих төхөөрөмжүүд орно. Эдгээр IED-

үүд нь аналог оролттой байхаа больсон, учир нь 

өгөгдөл олж авах  ажиллагаа процессын түвшинд 

явагддаг. IED нь хамгаалалт, хяналтын алгоритм, 
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логикийг зохион байгуулах, түүнчлэн доод (процесс) 

болон дээд (станц) түвшний шилэн кабелийн сүлжээнд 

шаардлагатай чухал харилцаа холбооны чадварыг 

хариуцдаг. IEC 62439 гэсэн хоёр стандарт байдаг - 

Зэрэгцээ нэмэлт ажиллуулах протокол (PRP) ба өндөр 

ашиглалтын хувьд үл тоомсорлох нэмэлт нөөц (HSR) - 

харилцан ажиллах чадвар, дэд станцын сүлжээнд өөр 

өөр үйлдвэрлэгчдээс IED-ийг нэгтгэх боломжийг 

олгодог [7]. 

Станцын түвшин 

Тоон дэд станцын шин нь уламжлалт SCADA 

хяналт удирдлага диспетчерийн системээс хамаагүй 

илүү олон өгөгдөл солилцох боломжийг олгодог. 

Станцын түвшний тоног төхөөрөмж нь дэд станцын 

HMIs, IED-д нэвтрэх инженерийн ажлын байр эсвэл 

орон нутгийн төвлөрөл, эрчим хүчний системийн 

өгөгдлийг архивлах, SCADA гарцууд, алслагдсан HMI-

уудтай прокси серверийн холбооснууд эсвэл 

хянагчуудаас бүрдэж болно. 

Мэдрэгчээс өгөгдөл, нэмэлт боловсруулалт 

хийх чадвар бүхий станцын түвшин нь аналитик, 

дэвшилтэт загварчлалыг ашигладаг. Мөн оношилгоо, 

операторын дэвшилтэт оролцоог хангах замаар 

хэрэглэгчдэд илүү их давуу талыг бий болгодог [8]. 

2. Уламжлалт дэд станцыг тоон дэд станц болгох

шийдлүүд

Тоон дэд станцыг байгуулахад хоёр арга зам

байна. Үүнд : 

1. Хуучин төхөөрөмж дээрээ шинэ төхөөрөмж

суурилуулах

2. Хуучин төхөөрөмжөө шинэ төхөөрөмжөөр

солих

Зураг 2. Тоон дэд станцын ерөнхий бүтцийн схем [9]. 

Энд хуучин станц дээр нэмэлт тоног 

төхөөрөмжүүдийг нэмэхэд эдийн засгийн хувьд 

хэмнэлттэй боловч урт хугацаандаа техник 

технологийн дэвшлийг ашиглахад бүрэн цогц шинэ 

тоон станцыг байгуулах нь илүү үр өгөөжтэй шийдэл 

юм. 

2.1.1 Хэмжүүрийн трансформатор дээр 

нэмэлтээр нэгтгэх төхөөрөмж /Merging Unit/ 

суурилуулах 

Нэгдэх нэгжүүд (MU; Merging unit) нь 

трансформаторуудаас гүйдэл ба хүчдэлийн 

хэмжилтийн дээжийг авч, IEC 61850-9-2 LE 

стандартын дагуу тоон гаралтыг түүвэрлэсэн утга (SV) 

хэлбэрээр процессын шинд дамжуулдаг төхөөрөмж 

юм [10] . 

MU төхөөрөмжийг хоёрдогч хэлхээний 

төхөөрөмжүүдтэй аль болох ойрхон холбож өгөх 

хэрэгтэй. Ингэснээр мэдээлэл алдагдах байдал багасах 

ба хурдан хугацаанд мэдээллийг хүлээн авч /sampling/ 

хөрвүүлнэ. Уг төхөөрөмжийг ашигласнаар:  

- Хуучин тоног төхөөрөмжийг заавал солилгүйгээр 

тоон утга гарган авч болно 

- Эдийн засгийн хувьд бага өртгөөр тоон дэд станц 

руу шилжих алхмыг хийнэ 

- Энэ шийдэл техник технологийн хувьд  орчин 

үеийн аль ч стандартад тохирно. 

Одоогийн байдлаар зах зээл дээр түгээмэл байдаг MU 

төхөөрөмжүүд: 

- Axion Modules-SEL 

- SMU615-ABB 

- MU Agile- ALSTOM 

2.1.2 Уламжлалт коммутацын аппаратууд дээр 

нэмэлтээр RTU буюу алсын зайн удирдлага 

суурилуулах 

Remote Terminal Unit /RTU/ буюу алсын зайн 

удирдлагын төхөөрөмж нь микропроцессорт 

суурилсан ил хуваарилах байгууламжийн 

төхөөрөмжүүдийг удирдаж хянадаг. Үүний дараа 

SCADA болон станцын төв удирдлагатай холбодог 

төхөөрөмж юм [11]. 

• Хоёрдогч хэлхээ ба төв хяналтын системийн

хоорондох үр ашигтай, найдвартай харилцаа

холбоог хангах

• Хоёрдогч хэлхээнээс мэдээлэл цуглуулах, 

боловсруулах, SCADA-д мэдээлэл дамжуулах

• Хоёрдогч хэлхээний хяналт, хяналтыг 

идэвхжүүлэх боломжийг олгоно [12].

RTU-н үүрэг болон чадварууд [12]: 

- Таслуурын тасалж залгах үйлдлийг ухаалгаар 

хянах 

- Процессын болон станцын түвшнийг холбох гол 

төхөөрөмж 

- Тасалж залгах үйлдлийг алсаас удирдах 

- Хэмжих утгууд дээр дүн шинжилгээ хийх. Мөн 

түүнийг SCADA систем рүү илгээх 

- Таслуур болон хуурай залгуурын таслах залгах 

төлөв байдлын талаарх мэдээллийг хянах 

- Яаралтай үед диспетчерт сэрэмжлүүлэх мэдээлэл 

өгөх 

RTU-ийн гол онцлог нь эрс тэс уур амьсгалд гадна 

байгууламжид суурилуулах боломжтой. 

Санал болгох үйлдвэрлэгчид: 

- ABB 

- SEL 

- ENILIT 

- Schnider electric 

2.2.1 Уламжлалт хэмжүүрийн трансформаторыг 

оптик хэмжүүрийн трансформатораар солих 
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Хэмжүүрийн трансформатор нь хамгаалалтын 

систем, тоолуур, дэд станцын бусад бүх тоног 

төхөөрөмжийг багтаасан хоёрдогч нам хүчдэлийн 

электрон төхөөрөмжүүдэд хүчдэл / гүйдлийн 

хэмжилтийг нарийвчлалтай гаргах тодорхой үүрэгтэй 

байдаг. Энгийн хэмжүүрийн трансформаторыг тоон 

дэд станцын шаардлагад хангахуйц болгосон шийдэл 

нь бага чадлын оптик гүйдэл, хүчдэлийн 

трансформатор тавих явдал юм.  

Эдгээр төхөөрөмжүүд нь дэд станц дахь (доторх) 

өндөр хүчдэлийн шугамаар гүйх гүйдэл ба хүчдэлийн 

хэмжээг "оптик мэдрэгч" ашиглан мэдэрдэг ба 

хоёрдогч хэлхээнд гаргахдаа MU төхөөрөмжийг 

ашиглан тоон сигнал болгон гаргадаг. Ингэхдээ шилэн 

кабелиар дамждаг [13]. 

Оптик мэдрэгчийн давуу тал: 

- Оптик шилэн холболтыг хялбар болгох 

- Нягт, хөнгөн болж, аюулгүй байдал 

сайжирсан  

- Бага материалаар үйлдвэрлэгддэг.  

- Зэс утсаар хол зайд дохио дамжуулахад үүсэх 

алдагдлыг харгалзан үзэхэд шилэн кабель 

ашиглах нь илүү үр ашигтай 

Оптик Гүйдлийн  Трансформатор 

Зураг 3. Гүйдлийн оптик трансформатор [14]. 

1 фазын ОГТ -н толгой хэсэг нь нэг эсвэл хэд хэдэн 

оптик мэдрэгчүүдийг агуулдаг ба хоорондоо шилэн 

кабелаар холбогдсон байна. Өндөр хүчдэлийн 

тусгаарлагч нь тусдаа байрлах ба мэдрэгчүүдийг 

газраас тусгаарладаг. 

Хүчдэлийн оптик трансформатор 

Хүчдэл мэдрэгчийн хувьд хамгийн оновчтой 

эрэлхийлсэн үр дүн бол цахилгаан орон зайг 

шилжүүлэх  чадвартай оптик физикийн нөлөө бөгөөд 

өндөр хүчдэлийн шугам ба газардуулгын хоорондох 

боломжийн потенциалын зөрүүгээр тодорхойлогддог. 

Зураг 4. VTO трансформатор [15]. 

XMU-860 төхөөрөмж нь хэмжүүрийн 

трансформаторын оптик мэдрэгчүүдээс авсан гүйдэл, 

хүчдэлийн хэмжилтийн утгаар  бусад мэдрэгч болон 

төхөөрөмжүүдийг хангаж, холбож өгдөг ба 

боловсруулалт хийсний дараа эдгээр хэмжилтийг IEC 

61850-9-2 эсвэл IEC 61869-9 стандартын дагуу 

хэрэглэгчдэд тоон хүрээ хэлбэрээр дамжуулдаг. 

Зураг 5. CMO трансформатор [16]. 

Хүний / машины интерфейс (HMI) нь гурван оптик 

гүйдлийн мэдрэгч, гурван оптик хүчдэлийн мэдрэгчээс 

өгөгдсөн бүх параметрүүдийг XMU төхөөрөмжид 

зэрэгцүүлэн боловсруулан тохируулах боломжтой. 

Одоогийн байдлаар зах зээл дээр түгээмэл байдаг 

CMO үйлдвэрлэгч: 

- Schneider Electric 

- Itec  

- ABB 

2.2.2 Коммутацын аппаратуудыг NCIT-GIS 

таслуураар солих 
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Зураг 6. Siemens 145kV NCIT-GIS 2- Вакум таслуур, 3- 

Таслуурын механик удирдлагын хэсэг, 4- хуурай салгуурын 

газардуулгатай хутгын 1-р шин, 5- хуурай салгуурын 

газардуудгатай хутгын 2-р шин, 6- Гүйдлийн 

трансформатор, 7- Гаралтын модуль, 8- хүчдэлийн 

трансформатор, 9- Газардуулга, 10-кабелийн битүүмжлэл 

[17] 

Уламжлалт бус багажийн трансформатор (NCIT) 

гэж нэрлэдэг бөгөөд эрчим хүчний системийн дохионы 

стандартчилагдсан тоон холбооны эквивалент 

хангамж бүхий төхөөрөмжүүдийн нэгдэл нэгж гэж 

нэрлэдэг [18]. 

Энэ цогц төхөөрөмж нь хэмжүүрийн 

трансформатор болон таслуурыг цуг агуулдаг ба 

нэмэлт төхөөрөмжүүдийн шаардлагагүйгээр шууд 

тоон сигналыг гаргах боломжтой байдгаараа давуу 

талтай. Орчин үед ихэнх улс орнууд дэд станцын 

байгууламждаа энэ төхөөрөмжийг ашиглах нь 

түгээмэл болж байна. Учир нь энэхүү техник 

технологийн орчин үеийн шийдэл нь  

- Нарийвчлал сайтай хэмжих 

- Цахилгаан соронзон процессын ханалт, 

алдагдлууд үүсэхгүй 

- Тэсрэх эрсдэл багатайгаас гадна NCIT 

төхөөрөмжүүд нь "задгай холболт хийх 

боломжгүй тул аюулгүй  

- Алсын удирдлага болон харилцаа хобоог 

мэдээллээр хангах зэрэг үр ашигтай байна[19]. 

Санал болгох үйлдвэрлэгчид: 

- ABB 

- Schnider electric 

- Siemens 

- Rokwell automation 

Дүгнэлт 

Өнөөдрийг хүртэл дэд станцуудын тоон 

шинэчлэлт нь реле хамгаалалт, хяналт удирдлага, 

автоматжуулалтын системд хийгдэж байна. Эдгээр 

шинэчлэлтүүд нь IEC 61850 багц стандартад 

нийцсэнээр хяналт удирдлагын ил тод байдал, 

мэдээллийн солилцох хурд, найдвартай ажиллагаа, 

эдийн засгийн үр ашиг, аюулгүй байдал зэргийг өндөр 

түвшинд хүргэж байна.  

Одоогоор манай дэд станцуудын станцын болон 

холбоосны түвшинд ашиглагдаж байгаа технологиуд 

нь тоон дэд станцын шаардлагыг хангаж байгаа боловч 

гол түвшин болох процессын түвшний технологиуд нь 

шаардлага хангахгүй байна.  

Иймд бид процессын түвшний тоног 

төхөөрөмжүүдийг хэрхэн тоон дэд станцын стандартад 

нийцүүлэх талаарх арга замыг эрэлхийлж, хэд хэдэн 

шийдлүүд олж харлаа. Үүнээс бидний өнөөгийн 

нөхцөлд таарах хоёр үндсэн шийдлийг сонгож авсан.  

Үүнд: 

- Хуучин дэд станцаа тоон дэд станц руу 

хөтлөхөд шаардагдах нэмэлт төхөөрөмжүүд болох 

MU, RTU-г суурилуулах 

- Хуучин төхөөрөмжүүдийг тоон дэд станцын 

стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжүүдээр солих 

зэрэг орно. 

Эдгээр шийдлүүд нь уламжлалт дэд станцыг тоон 

технологи руу шилжүүлэх том алхам болно. Манай 

орны эдийн засгийн өнөөгийн байдал, суурилуулалтын 

хугацаа зэргийг харгалзан үзэхэд бидэнд эхний 

шийдэл нь оновчтой бол хоёрдох шийдэл нь урт 

хугацаандаа илүү ашигтай байх болно. 
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АРДУИНО МИКРОКОНТРОЛЛЕР АШИГЛАСАН БИЧИЛ 

ОБЪЕКТЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СИСТЕМ 

М.Ариунсайхан, Ч.Ангараг 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Энэхүү судалгааны ажилаар нэг өрхийн 

галын болон угаарын хийн аюулгүй байдлийн 

системийн загварчлалыг авч үзсэн ба загварчлалыг 

хийхдээ виртуал орчинд буюу Proteus 8.0 симуляцийн 

програмыг ашиглан симуляц хийсэн. Ингэхдээ MQ-2 

загварын утаа мэдрэгч, YG1006 загварын дөл мэдрэгч 

мэдрүүрүүдийн өгөх өгөгдлүүдийг электроникийн 

салбарт өргөнөөр ашиглагддаг Arduino uno 

микроконтроллероор боловсруулан гүйцэтгэсэн. 

Галын болон угаарын хийн аюулгүй байдлын систем 

нь мэдрэх, боловсруулах (удирлах), мэдээллэх гэсэн 

гурван хэсгээс тогтох ба мэдээллэх хэсэгт анхааруулах 

дуут дохио өгөгч мөн сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст 

зориулж улаан болон ногоон өнгийн LED гэрэл 

байхаар төлөөлүүлсэн. Мэдрүүрүүдийн төлөвийг зөв 

ажиллаж байгаа эсэхийг мэдэхийн тулд ардуино 

микроконтроллерийн сериал мониторыг ашигласан 

болно.  

Түлхүүр үг: Галын болон угаарын хийн аюулгүй 

байдлын систем, утаа мэдрэгч, дөл мэдрэгч 

I. Оршил 

        Дэлхийд жилд дунджаар 7 сая, хоногт 19178, цагт 

799, минутад 13  гал түймэр гарч жил бүр 70000 гаруй 

хүн амь насаа алдаж байна. Монгол улсад жилд 

дунджаар 3400 орчим ахуйн гал түймэр гарч, 50 хүн 

амь насаа аддаж, 28 хүн түлэгдэж эрүүл мэндээрээ 

хохирдог. Харин нийслэл хотод маань жилд дунджаар 

2400-3400 гаруй аюулт үзэгдэл , осол тохиолдож 

байгаагийн 83.0 хувийг обьектийн гал түймэр эзэлж 

байна. Галын аюулгүй байдлын дохиололын систем нь 

ихэвчлэн өндөр өртөгтэйгөөр зохиогддог ба монгол 

орны нөхцөлд том хэмжээний барилгуудад зөвхөн 

ашиглагддаг. Харин энэхүү эрдэм шинжилгээний 

ажилаар эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй гал мэдрэх 

чадвар өндөртэй галын дохиоллын системийг 

загварчилж туршихийг зорьсон болно[1]. 

     Галын дохиоллын систем гэдэг нь утаа, гал, 

угаар, болон бусад онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед 

илрүүлэн хүмүүст аудио болон гэрэл хэлбэрээр 

дамжуулан сэрэмжлүүлэх төхөөрөмжүүдийн нийлбэр 

систем юм. Галын дохиоллын систем нь хүний 

аюулгүй байдал, амь нас, эрүүл мэнд болоод обьектийн 

аюулгүй байдлын үүднээс зайлшгүй шаардлагатай 

систем юм. Орон сууцны хэрэгцээнд дөл болон утаа

мэдрэгчийг унтлагын өрөөнүүдийн ойролцоо, өрөө 

бүрийн гадна талд, подвал, мансард зэргийг ойролцоо

суурилуулах хэрэгтэй бөгөөд 30 футоос дээш урттай 

коридор болон тасалгаанд нэгээс илүү утаа болон дөл 

мэдрэгчийг суурилуулахыг зөвлөдөг. Орон сууцанд 

утаа болон дөл мэдрэгч нь хоёроос доошгүй байх нь 

зүйтэй бөгөөд гэрт нэг галын мэдрүүр нь зайлшгүй 

байх шаардлагатай юм. Бүх галын дохиоллын системд 

дуут дохио, базер /хонх/, диод зэрэг мэдээллэх 

төхөөрөмж шаардлагатай байдаг[2].  

    Зураг 1. Галын дохиоллын системийн мэдрэгчүүд 

Эртний Ромыг хамарсан байнгын түймрийн 

эцэст Цезарь Августус МЭ 6 онд Гэгээнтнүүдийн 

корпусыг байгуулж, гудамжинд усаар дүүргэсэн 

хувингаар эргүүл хийх үүрэгтэй байв. Тэрээр энэ 

бүлгийг Египетийн Александриа хотод ижил төстэй 

шинж чанартай гал унтраах ангийн загвараар 

загварчилсан. Энэ арга нь галыг илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх өөр арга байгаагүй тул гал гарсан үед 

түймрийг унтраахад чиглэсэн байв. 

        Анхны автомат галын дохиоллыг 1890 онд Томас 

Эдисоны хамт ажилладаг Фрэнсис Роббинс Аптон 

эрдэмтэн патентжуулсан. Жорж Эндрю Дарби 1902 

онд Английн Бирмингем хотод Европын анхны 

цахилгаан дулааны мэдрэгчийг патентжуулсан. 1930-

аад оны сүүлээр Швейцарийн физикч Вальтер Жэйгер 

хорт хий мэдрэгч зохион бүтээх гэж оролдсон байдаг. 

Гал түймрийг хянах, хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх 

гэсэн тэмцэл нь орчин үед галын дохиоллын системийг 

өргөнөөр хөгжүүлсээр байна[3].  

Зураг 2. Энгийн галын аюулгүй байдлын системийн 

схемын жишээ 

Галын дохиоллын систем нь төрөл бүрийн 

бүтэц удирдлагын хэлхээтэй байдаг. Жишээлбэл: 

Температур мэдрэгчтэй галын дохиоллын систем нь 

тухайн обьектод гал гарах үед температур огцом 

нэмэгдэж дохиол өгдөг. Харин энэхүү эрдэм 
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шинжилгээний ажлаар галын дохиоллын системд дөл 

мэдрэгч  / YG1006 flame sensor/, утаа мэдрэгч  / MQ-2 

gas sensor/-ийг мэдрүүрээрээ ашигласан бөгөөд 

дохиоллын хэсгийг базер, лэд гэрлээр төлөөлүүлсэн. 

Ардуйног системийн удирдлагын хэсэгт сонгосон ба 

микроконтроллер ашигласнаар цаашид хөгжүүлэлт 

хийх өргөн бий боломж үүснэ[4].    

Зураг 3. Галын дохиоллын системийн хялбар блок 

диаграм 

II. Ардуино микроконтроллер ашигласан галын

дохиоллын систем: 

Удирдлагын хэсэг Arduino-ийн 13 дахь хөлд sounder 

буюу дохиолол, 10 дахь хөлийг дөл мэдрэгчийн 2 дахь 

хөл буюу гаралтын хөлтэй, 9 дэх хөлийг хий 

мэдрэгчийн 2 дахь хөл буюу гаралтын хөлтэй, 8 дахь 

хөлийг серво моторын 2 дахь хөлтэй, 7 дахь хөлийг 

ногоон өнгийн диодтой, 6 дахь хөлийг улаан өнгийн 

диодтой тус тус холбосон. Дөл болон утаа мэдрэгчийн 

газардуулгын хөлийг хасах тэжээлтэй холбож 

тэжээлийн хөл дээр тогтмол 5В-ийн хүчдэл өгнө.  

Зураг 4. Ардуино микроконтроллер ашигласан галын 

дохиоллын системийнзагварыг Protues 8.0 програм 

дээр угсарсан схем 

Утаа болон дөл мэдрэгчийн Testpin – г 

ашиглан  симуляцийн орчинд өдөөх ба ажиллсан 

тохиолдолд улаан өнгийн лед гэрэл асч, дуут дохио 

өгөгчид мөн өндөр төлөв өгнө. Хэвийн үедээ ногоон 

өнгийн лед гэрэл асаалттай байна. Серво мотор нь 

яаралтай үед ажиллуулах бусад төхөөрөмжийг 

илтгэнэ[5]. 

MQ2 хий мэдрэгч нь агаар дахь пропан, метан, 

устөрөгч, спирт, утаа, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл 

зэрэг хийн концентрацийг мэдрэхэд ашигладаг 

электрон мэдрэгч юм. MQ2 хийн мэдрэгчийг 

chemiresistor гэж нэрлэдэг. Энэ нь хийтэй холбоотой 

үед эсэргүүцэл нь өөрчлөгддөг мэдрэгч материалыг 

агуулдаг. Эсэргүүцлийн утгын энэхүү өөрчлөлтийг 

хий илрүүлэхэд ашигладаг. 

Зураг 5. MQ2 хийн мэдрэгч, схем 

MQ2 бол метал оксидын хагас дамжуулагч 

төрлийн хий мэдрэгч юм. Хийн доторх хийн 

концентрацийг мэдрэгч дээр байгаа хүчдэл хуваагч 

сүлжээ ашиглан хэмждэг. Энэ мэдрэгч нь 5V тогтмол 

хүчдэл дээр ажилладаг. Энэ нь 200-10000 ppm-ийн 

концентрац дахь хийнүүдийг илрүүлж чаддаг. Энэ 

мэдрэгч нь зэвэрдэггүй ган торонд цагаан тугалганы 

давхар ислээр бүрсэн хөнгөн цагаан исэлд суурилсан 

керамик мэдрэгч элемент агуулдаг. Мэдрэх элемент нь 

түүнд холбогдсон зургаан хөлтэй. Хоёр хөл нь мэдрэгч 

элементийг халаах үүрэгтэй, үлдсэн дөрөв нь гаралтын 

дохионд ашиглагддаг. 

        Ердийн гэрэлд хамгийн мэдрэмтгий мэдрэгчийг 

дөл мэдрэгч гэж нэрлэдэг. Тиймээс энэ мэдрэгч 

модулийг галын дохиололд ашигладаг. Энэ мэдрэгч нь 

долгионы уртыг гэрлийн эх үүсвэрээс 760 нм-1100 нм 

зайд илрүүлдэг. Энэхүү дөл мэдрэгч нь гал гарсан үед 

дохио өгөхөд зориулагдсан нэг төрлийн илрүүлэгч юм. 

Дөл илрүүлэх хариу үйлдэл нь түүний тохируулгаас 

хамаарна. Үүнд дохиоллын систем, байгалийн хий 

дамжуулах хоолой, пропан ба гал унтраах систем 

багтдаг. Энэ мэдрэгчийн хариу үйлдэл нь дөлийг 

илрүүлэх механизмтай тул дулаан / утаа мэдрэгчтэй 

харьцуулбал илүү хурдан бөгөөд илүү нарийвчлалтай 

байдаг. 3.3V-ээс 5.3V хүчдлээр тэжээгдэх ба аналог 

боон дижитал сигналаар мэдээллээ өгнө[6]. 

Зураг 6. Дөл мэдрэгч /Flame sensor/, схем 

Хүснэгт 1. 

Ардуино микроконтроллер ашигласан галын аюулгүй 

байдлын системийн эдийн засгийн өртөгийн тооцоо 

№ Нэр Тоо 

ширхэг 

Үнэ/MNT

/ 

1 Дөл мэдрэгч /YG1006 Flame 

sensor/ 

1 3000 

2 Утаа мэдрэгч /MQ-2 Gas 

sensor/ 

1 7000 

3 Лэд гэрэл /Led green, red/ 2 5000 

4 Дохиолол /Sounder/ 1 88000 

5 Ардуино /Arduino uno R3/ 1 20000 

6 Бусад - 40000 

Нийт 163000 
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III. Симуляцийн үр дүн

        Симуляцийг эхлэх үед серво мотор зүүн тийш 

эргэж ногоон лэд асч мэдрүүрүүдийн утга хоёул нам 

төлөвтэй байна. 

Зураг 7. Мэдрүүрүүд нам төлөвтэйбайх үеийн схем 

        Утаа мэдрэгчид logic toggle-оор утга өгөх үед 

мотор баруун тийш эргэж улаан лэд асан дуут 

дохиолол өгч харьцуулагч 0  1 гэсэн утгыг заана. 

Зураг 8. Утаа мэдрээгч ажилласан байх үеийн схем 

 Дөл мэдрэгчид logic toggle-оор утга өгөх үед мотор 

баруун тийш эргэж ногоон лэд унтарч улаан лэд асан 

дуут дохиолол өгч харьцуулагч 1 0 гэсэн утгыг зааж 

байна.  

Зураг 9. Дөл мэдрэгч ажиллсан байх үеийн схем 

Схем нь Ардуино микронтроллерийг програмчилсаны 

дагуу ажиллаж хүссэн үр дүнг гаргаж байгаа ба 10-р 

зурагт програмын ажиллагааны алгоритмыг харуулав.  

Зураг 10. Програмын алгоритм 

IV. Дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлаар жижиг хэмжээний 

объектэд зориулсан галын дохиоллын системийг 

виртуал нөхцөлд микроконтроллерт суурьлан туршсан 

бөгөөд туршилт,  симуляцийн үр дүнгээс харахад өртөг 

багатай галын дохиоллын системийг загварчилж болох 

нь харагдаж байна.  

Цаашдаа микроконтроллер хэрэглэсэн давуу 

талыг ашиглаж хэд хэдэн мэдрэгч элементүүд бүхий 

галын дохиоллын системийг боловсруулж хөгжүүлэлт 

хийн, практикт туршиж нэвтрүүлэх шаардлагатай.  
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QR КОД ДЭЭР СУУРИЛСАН ХӨДӨЛГӨӨНТ РОБОТЫН 

БАЙРШИЛ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ 
Х.Хэрлэнзориг, Б.Бат-Эрдэнэ 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй 

      Энэхүү судалгаанд хөдөлгөөнт робот дотоод 

орчинд байршил тодорхойлох аргыг QR код ашиглан 

хэрэгжүүлэх талаар авч үзсэн болно. QR код нь энгийн, 

өөр дээрээ их хэмжээний мэдээлэл агуулах, 

хэрэглээний хувьд түгээмэл зэрэг шинж чанарууд дээр 

нь үндэслэн түүн дээрх мэдээллийг унших замаар 

робот байршлаа тогтоон жолоодлогыг хийн 

гүйцэтгэнэ. Судалгаанд ашигласан робот нь iRobot 

хэмээх гэр ахуйн нөхцөлд цэвэрлэгээ хийх 

зориулалттай, цаашлаад Python хэл дээр үндэслэн 

програмчлал хийж өөр төрлийн судалгаануудад 

ашиглах боломжтой робот юм. Мэдээж QR кодыг 

танин робот хөдөлгөөн хийх учир түүнийг таньж 

унших камерын системээр ухаалаг гар утасны 

камерыг ашигласан. Ухаалаг гар утасны камер нь 

notebook-нээс тохиргоо хийх, өөр дээр нь тохиргоо 

хийх хялбар байдаг. Хэдий судалгааны ажилд зориулж 

ухаалаг гар утасны камер хэрэглэж байгаа ч цаашлаад 

энэ судалгаа илүү өргөжиж бүтээгдэхүүн болох 

нөхцөлд ухаалаг гар утасны камерыг халж үйлдвэрийн 

зориулалттай камер ашигласан нь илүү зүйтэй. Илүү 

дэлгэрэнгүйг дараа дараачийн хэсгүүдэд задлан 

тайлбарлав. 

Түлхүүр үг: 

QR код, iRobot, байршил тодорхойлох, камер 

Оршил 

      Монгол улсад тус чиглэлээр судалгааны ажил хомс 

байдаг бөгөөд бусад орны судалгааны ажлуудаас иш 

татан одоо буй нөхцөл байдлаас шалтгаалан 

судалгааны ажлаа хийн гүйцэтгэв. Өмнө энэ чиглэлээр 

хэд хэдэн судалгааны ажлууд хийгдсэн байдаг. 

Түүнээс хамгийн онцлох ажил нь номын сангын 

үйлчилгээний QR код таньж үйлчилгээ үзүүлдэг робот 

юм [1]. Тус роботын онцлог шинж нь орчноо бүрэн 

тодорхойлж хэрэглэгчийн хүссэн номыг хайн, ном 

дээрх QR кодоор бүртгэлийг нь хийн үйлчлүүлэгчдэд 

аваачиж өгөх зорилготой хөдөлгөөнт робот юм. Өөр 

нэг ажил нь Ultra sonic мэдрүүрийг ашиглан зам дах 

саад бэрхшээлийг тодорхойлон, мөн камерын 

системээрээ QR кодыг уншиж байршлаа тодорхойлох 

зорилготой хөдөлгөөнт роботын судалгаа юм [2]. 

Ухаалаг гар утасны камер ашигласан хөдөлгөөнт 

роботын байршил тодорхойлох зорилготой 

судалгааны ажил байсан бөгөөд одоо хийж буй 

судалгаанаас ялгарах зүйл нь ухаалаг гар утас дээрээ 

ерөнхий тооцооллоо хийн роботын хөдөлгөөнийг 

зохицуулж байв [3].  

      Хөдөлгөөнт роботын байршил тодорхойлолт нь 

роботын хөдөлгөөн дөх чухал асуудлуудын нэг юм. 

Байршил тодорхойлох аргыг харьцангуй байршлыг 

тодорхойлох ба үнэмлэхүй байршлыг тодорхойлох гэж 

ангилдаг [4]. Харьцангуй байршлыг тодорхойлох 

технологи нь ихэвчлэн роботын тооцоонд Dead 

reckoning (DR) болон инерцийн жолоодлогыг 

ашигласан аргууд байдаг. DR аргуудыг эхлэх цэгээс 

туулсан нийт зайг тооцоолоход ашигладаг боловч 

тооцооллын алдаа цаг хугацааны явцад 

хуримтлагдсаар байршил тодорхойлоход хэцүү 

байдаг. Тиймээс харьцангуй аргаар байршил 

тодорхойлоход ихээхэн сул талтай байна. Байршил 

тодорхойлох нарийвчлалыг сайжруулахын тулд гэрэл, 

камер, лазер, GPS, төрөл бүрийн мэдрүүр болон бие 

даасан төхөөрөмжүүдийг хослуулж ажиллуулах олон 

аргыг авч үздэг. Шинэ төрлийн мэдрэгч гарч ирэхэд 

судлаачид тухайн мэдрэгчийг ашиглан байршлыг 

тодорхойлох асуудлыг шийдэхийг оролддог бөгөөд 

тэдгээрийг үнэмлэхүй байршлыг тодорхойлоход 

ашиглах явдал юм. Үнэмлэхүй байршлыг тодорхойлох 

аргад QR кодыг ихэвчлэн их хэмжээний мэдээлэл 

хадгалдаг тул дотоод хөдөлгөөнт роботуудад сүүлийн 

үеийн судалгаануудад ашиглаж байна. QR код нь 

жижиг, хямд өртөгтэй, боловсруулахад хялбар, 

хэрэгжүүлэхэд энгийн байдаг. Камерын 

тусламжтайгаар энэхүү ажил нь QR кодыг үнэмлэхүй 

байршлыг тодорхойлоход чиглэсэн болно. Ухаалаг гар 

утас түүний камерыг QR кодтой хослуулан байршил 

тодорхойлох аргачлалыг туршиж үзэв. Робот QR кодод 

ойртохдоо хурдаа хасах шаардлагатай болдог, учир нь 

дотоод орчинд робот хамгийн ихдээ ойролцоогоор 

1м/сек хурдтай хөдөлдөг бол ухаалаг гар утасны камер 

QR кодыг илрүүлэхэд хэцүү байдаг. Тиймээс 

туршилтаар роботын хурдыг багасган QR код бүрэн 

уншилт хийх мөчлөгийг хүлээх дээр гол анхаарлаа 

хандуулав. Мөн үүн дээр QR кодыг ашиглахад 

тулгардаг бэрхшээлүүдийн нэг нь QR кодын хэмжээ нь 

камерын харах талбарт бага буюу робот хурдан 

хөдөлж байх үед таних чадвар буурч болох явдал юм. 

Тиймээс камерын сонголт, QR кодын хэмжээ зэргийг 

зөв сонгож өгөх нь хөгжүүлэлт, судалгаанд ашиг 

тустай. Өөр нэг асуудал нь QR кодын байршил юм. Хэд 

хэдэн аргууд байдаг бөгөөд тааз, хана, шал гэх мэт 

байршлуудаас сонгон QR кодоо байрлуулан 

туршихаас судалгааны үр дүн ихээхэн хамаарна. 

Энэхүү судалгаанд QR кодоо таазанд байрлуулж 

туршилт судалгааг хийн гүйцэтгэв. Таазанд байрлуулж 

турших давуу тал нь код таних алгоритм нь таних 

төвшинг сайжруулаад зогсохгүй тооцоолох хугацааг 

багасгадаг. Тиймээс хөдөлгөөнт роботын одоогийн 

байршлыг хурдан тооцоолж, роботын жолоодлого 

илүү уян хатан болж өгнө. Байршлын алдааг 

багасгахын тулд камерын шалгалт тохируулгыг 
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нарийн тааруулах хэрэгтэй. Програмчлалын хувьд 

Python хэл дээр суурилсан нээлттэй камерын хяналтын 

OpenCV сан, barcode ашиглалтын Pyzbar сангуудыг 

ашиглав. Байршил тогтоох системийн архитектурыг 

Зураг 1-т блок схем байдлаар харуулав. 

Зураг 1. Байршил тогтоох системийн архитектурыг 

харуулсан блок схем 

Үндсэн хэсэг 

      Энэ хэсэгт QR кодод суурилсан байршил тогтоох 

аргыг хэрэгжүүлэх техник хангамж, програм хангамж 

болон бусад хэсгүүдийг тайлбарласан болно. 

A. QR кодны талаар 

      QR кодыг бүтцийн хувьд задалж үзэхэд  байршлыг 

тодорхойлох, тохируулах, хугацаа гэх мэт тусдаа 

хэмжээст гурван хэв загварыг агуулдаг. Байршлыг 

тодорхойлох хэв загвар нь дөрвөн булангийн гурван 

буланд байрлалыг тодорхойлох хэв маягийг шингээж 

өгсөн байдаг. Энэ нь кодыг 360 градусын өндөр 

хурдтай, алдаагүй унших боломжийг олгодог. 

Тохируулгын хэв загвар нь QR уншигч кодыг нугалж 

эсвэл муруй болгох үед гажуудлыг засах боломжийг 

олгодог. Хугацааны загвар гэдэг нь кодыг түргэн 

хугацаанд алдаагүй танихыг тодорхойлно [5]. Зураг 2 

болон 3-т QR кодны бүтцийг илүү нарийн харуулав.  

Зураг 2. QR код харагдах байдал 

Зураг 3. QR кодны бүтэц 

Б. Техник хангамж 

      Робот хурдтай хөдөлж байх үед сарнисан зураг 

дээр боловсруулалт хийхээс сэргийлэн үйлдвэрийн 

камерыг сонгож хэрэглэдэг. Үйлдвэрийн камерын 

таних хугацаа нь вэб камертай харьцуулахад 

тохируулгатай байдаг. Робот өндөр хурдтай хөдөлж 

байх үед вэб камерын олж авсан сарнисан зургаас 

(Зураг 4-т үзүүлсний дагуу) QR кодыг танихад хэцүү 

байдаг. Тиймээс бодит орчинд вэб камер гэхээсээ илүү 

хөдөлгөөнт роботыг байршлыг тодорхойлох зорилгоор 

үйлдвэрлэлийн камер ашиглах нь илүү тохиромжтой 

байдаг. Тус судалгааны ажилд сонгож авсан камер нь 

ухаалаг гар утасны арын камерыг ашиглан судалгааг 

хийсэн. Гар утасны камерын үзүүлэлтийг Хүснэгт 1.-т 

харуулав. Ашигласан ухаалаг гар утсыг Зураг 5-т 

харуулав.  

Зураг 4. Камерын сарнилтыг харуулав 

Зураг 5. Судалгаанд ашигласан гар утас (Samsung 

Galaxy A6) 

Хүснэгт 1. Камерны үзүүлэлт 

Камерын нэр Galaxy A6 гар утасны 

арын камер 

Камерны pixel, хайлт 

хийх ерөнхий хэмжээ 

1920x1080(max), 

480x320(ашиглах) 

Камерны fbs 30(max) 

      Туршилтыг голчлон цэвэрлэгээний IRobot дугуйт 

робот дээр хийн гүйцэтгэсэн бөгөөд тус роботыг 

порттой USB интерфейс ашиглан notebook-тэй холбон 

програмчил-хад хялбар байв. IRobot болон ашигласан 

Position detection pattern - Байршлыг 

тодорхойлох хэв маяг 

Alignment pattern - Тохируулах хэв 

маяг 

Timing pattern - Хугацааны хэв маяг 
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нийт техник хангамжийг Зураг 6 болон Зураг 7-д 

харуулсан болно. 

Зураг 6. Цэвэрлэгээний IRobot дугуйт робот 

Зураг 7. Ерөнхий харагдах байдал 

В. Програм хангамж 

      Нээлттэй камерын сан болох OpenCV, баркодны 

нээлттэй сан Pyzbar, IRobot-н pycreate2 гэсэн үндсэн 3 

гол сангууд дээр суурилан програмаа Python хэл дээр 

бичив. Гар утас болон notebook-ээ хооронд холбохдоо 

IP address-ын тусламжтайгаар холбож ашигласан нь 

энэ судалгааны шинэлэг тал юм. Учир нь өмнө Wi-Fi 

module ашиглан програмын код дээрээ тусгай сан 

дуудан холболт хийж өгдөг байсныг код дундаа хэдхэн 

мөрөнд IP address-н холболтоо оруулж шийдэж өгсөн. 

Гар утсан дээрээ IP Webcam гэсэн application-г татан 

суулгаж өөрийн IP address-г үүсгэн тус хаягаа 

notebook-тэйгээ холбосноор өөрийн гар утасны 

камерын тохиргоог хүссэнээрээ өөрчилж болно. Зураг 

8-т IP Webcam-н тохиргоог хэрхэн хийж болохыг 

харуулав.  

Зураг 8. IP Webcam-н Notebook дээрх тохиргооны 

харагдах байдал 

Г. QR код ашиглан хөдөлгөөнт роботын байршлыг 

тодорхойлох 

1). QR кодны байршил 

      Таазанд бэхлэгдсэн QR-кодыг Зураг 9-т үзүүлсний 

дагуу робот нь QR код дээрх мэдээлэл болон түүний 

төв цэгээс хамааран байршлаа тодорхойлон хөдөлгөөн 

гүйцэтгэх дохиог IRobot-д дамжуулна. QR код нь 

шалнаас тааз хооронд 2,7 [м] орчим зайтай наалдсан 

байна. [6] 

Зураг 9. Таазанд байрлуулсан QR код 

2). QR кодыг таних 

      Робот нь QR кодны XY координат, түүнд 

агуулагдах өгөгдлийг Зураг 10-т үзүүлсний дагуу олж 

авна. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн робот нь хүрээлэн 

буй орчны нөхцөл байдлыг дүгнэж явалт хийн 

гүйцэтгэнэ. 

 Зураг 10. QR кодыг танилтаас олж авсан мэдээлэл 

      QR кодны XY координат өөрөөр түүний төв цэгийг 

тодорхойлохдоо энгийн алгебр аргаар x болон у 

мэдэгдэнэ гэж үзээд доорх томьёогоор тодорхойлно. 

Хmid = 
x1+x2

2
  (1) 

Ymid = 
y1+y2

2
 (2) 

      Энд, Xmid – QR кодны төв цэгийн x координат 

Ymid - QR кодны төв цэгийн y координат 

x1 – Эхлэл цэгийн x координат 

y1 – Эхлэл цэгийн y координат 

XY координат: (298, 85) 

Түүнд агуулагдах мэдээлэл: 

(Start) 
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x2 – Төгсгөл цэгийн x координат 

y2 – Төгсгөл цэгийн y координат 

3). Маршрут 

      Хоорондоо 3[м] зайтай “Start”, “Stop” гэсэн 

мэдээллүүдийг өөр дээрээ агуулсан QR кодуудыг 

таазан дээр наан тогтоосон.  

Зураг 11. Маршрут 

      Зураг 11-т үзүүлсний дагуу робот Start QR код-ноос 

мэдээлэл болон координатыг нь уншин байршлыг 

тогтоон явалт хийн Stop QR код дээр очмогц зогсох 

юм. 

Туршилт 

      Хөдөлгөөнт робот дээр байх камерын өндрийн 

байрлал нь IRobot-н өөрийн өндөр 9.4 [см], утасны 

зузаан 0.8 [см] гэж үзээд шалнаас дээш 10.2  [см] байна. 

Тиймээс камер болон таазны хоорондох зай 259.8 [см] 

байна. Камерын харах хүрээ нь 480X320 байгааг 

баталгаажуулж, энэ хүрээний QR кодыг таних 

боломжтой боллоо. Тус өнцгөөс ажиглавал нэг пиксел 

нь бодит ертөнцөд 0.272 [см/pixel] байгааг 

тодорхойлсон. Туршилтын явцад 0,25 – 0,28 [см/pixel] 

дотор асуудалгүй QR код уншиж байгааг мөн 

тодорхойлсон юм. Зураг 12-т тааз болон роботын зайг 

харуулав. 

Зураг 12. QR кодыг таних камерын харагдах байдал 

болон тодорхойлж буй байдал 

      Камерын фокусыг тааруулж QR код уншин 

програмыг ажиллуулахад бэлэн боллоо.  Зураг 13-т 

камер Start QR кодыг уншиж түүн дээрх мэдээллийг 

тодорхойлж байгааг харуулав.  

Зураг 13. Start QR кодыг уншиж байгааг харуулав 

      Дээрх зураг-т QR кодныхоо байршлыг зөв 

тодорхойлох үүднээс OpenCV ашиглан ногоон 

хүрээгээр хүрээлэн, (1), (2) томьёог ашиглан QR кодны 

төв цэгийг улаан дугуйгаар тэмдэглэсэн. Start гэсэн 

өгөгдөл дээр тулгуурлан Stop QR код руу явах явалтыг 

хийн гүйцэтгэнэ. 

Зураг 14. Stop QR кодыг уншиж байгааг харуулав 

      Камерын харах өнцөг дотор татсан босоо ногоон 

хоёр ширхэг шулуун нь хэрэв камерын харах өнцөгт 

QR код баруун талын босоо ногоон шулуунаас баруун 

тийшээ хазайж орж ирэхэд түүнийг засан хоёр шулуун 

хооронд оруулж үйлдлийг дуусгана. Нөгөө тал нь бас 

үүнтэй ижил. Ерөнхийдөө QR код нь хоёр босоо 

ногоон шулуун хооронд орж ирсэн тохиолдолд 

үйлдлийг дуусгах юм. Зураг 15-т засах үйлдлийг 

тодорхой харуулав. 

Зураг 15. Засалт хийж, QR кодыг хоёр босоо ногоон 

шулуун хооронд оруулж ирж байгааг харуулав 

      Зураг 16-т роботын эргэлт хийн засаж байгааг 

ухаалаг гар утасны камерын байршлаар нь ялгаж 

харьцуулав. 
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Зураг 16. Роботын засалт хийж байгааг харуулав 

Дүгнэлт 

      Роботын судалгааны чиглэлээр хөдөлгөөнт 

роботын байршил тогтоох асуудал нь бэрхшээлтэй 

асуудлуудын нэг байсаар ирсэн. QR кодыг яагаад тус 

судалгаанд онцолж ашигласан нь энгийн, хялбар, өөр 

дээрээ их хэмжээний мэдээллийг агуулдаг мөн орчин 

үед робот ч гэлтгүй бүхий л салбарт хэрэглэгдэж 

байна. 

      Туршилтыг нийт 15 удаа давтаж хийсэн бөгөөд 

IRobot-н онцлогоос хамаарч хэд хэдэн удаагийн 

туршилтууд бүтэлгүйтсэн. Учир нь тус робот нь 

зөвхөн 2 дугуй дээр явах үйлдлийг хийдэг нь зорьсон 

газраа очиход тодорхой хэмжээгээр алдаа гарч байв. 

Тиймээс 4 дугуйт роботыг ашиглан тус судалгааны 

ажлыг үргэлжлүүлэх нь тус алдааг засахад тодорхой 

нэмэр болох юм. 

      Гар утасны арын камерыг ашиглан судалгаанд 

ашигласан нь нэг талын давуу талтай байсан ч 

цаашдын хөгжүүлэлтийн явцад сул тал болж өгөхөөр 

байна. Учир нь робот хурдтай хөдөлж байх үед QR 

кодыг уншиж чадахгүй байсан юм. Тиймээс 

үйлдвэрийн зориулалттай, IP хаягаар холбох 

боломжтой камерыг ашигласнаар робот хурдтай 

хөдөлж байх үед QR кодыг асуудалгүй унших 

боломжтой болох юм. 

      Тус судалгаан дээр зөвхөн 2 ширхэг QR код 

ашиглан замын маршрутыг шийдэж өгсөн ба цаашдын 

судалгаагаар QR кодны тоо ширхгийг илүү олон 

болгож, их хэмжээний мэдээлэл агуулдаг шинж чанар 

дээр нь үндэслэн өөр өөр төрлийн үйлдлүүдийг хийх 

бололцоотой. 

      QR код дээр суурилсан зам төлөвлөлт байршил 

тогтоох аргачлал нь энгийн, хямд зардалтай, цаашид 

хөгжүүлэлт хийхэд том хэмжээний төсөл болж болох 

нь судалгаагаар харагдаж байна. Орчин үед хурдацтай 

хөгжиж гарч ирсэн платформуудыг ашиглан тус 

чиглэлээр судалгаа хийх нь робот бүтээх алгоритмыг 

багасгаж энгийн хүн хараад ч ойлгох хэмжээнд хүргэх 

нь тус судалгааны өөр нэг зорилго юм. Наад захын 

энгийн хэрэглээ нь өөрөө замаа тодорхойлоод явах 

учир хүргэлтийн үйлчилгээ, угтах үйлчилгээ, хөтөч 

хийх үйлчилгээ гэх мэт ажлуудыг дан ганц өөрөө бие 

даан шийдэх бүрэн боломжтой. 
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ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНД 

КОРОНАВИРУСТ ЦАР ТАХАЛ ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛСӨН 

СУДАЛГАА 

Б.Биндэръяа, С.Эрдэнэтуяа 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Дэлхий нийтээр тархаад буй коронавируст 

цар тахалын улмаас Монгол улсын цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээнд хэрхэн нөлөөлсөн бөгөөд түүнийг 

урьдчилан тооцож оновчтой горим төлөвлөх талаар 

судалж үр дүнг танилцуулав. Ингэхдээ 2018, 2019, 

2020 оны эрчим хүчний өдрийн хэрэглээг 365 хоногоор 

авч мөн хоногийн ачааллуудыг 24 цагаар авч судалгаа 

хийсэн болно.  

Түлхүүр үг: Цахилгааны хэрэглээ, оргил ачаалал, 

өвлийн ачаалал, ковид19, цар тахал.  

Оршил 

2020 оны эхнээс БНХАУ-ын Ухань хотод анх 

бүртгэгдэж одоогоор дэлхийн бүх оронд тархаад байгаа 

коронавируст цар тахал нь Монгол Улсад 2020 оны 3 

дугаар сарын 10-нд анхны тохиолдол бүртгэгдсэн. Энэ 

үеэс эхлэн Монгол Улсын засгийн газраас энэхүү цар 

тахалтай тэмцэх, урьдчилэн сэргийлэх үүднээс 

холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. 2020 оны 11 

дүгээр сарын 11-ийг хүртэл манай улс дотооддоо 

халдвар алдаагүй цор ганц улс байсан боловч анхны 

дотоодод гарсан халдвар бүртгэгдсэнээр манай улсын 

бүх салбар, эдийн засгийн байдалд сөрөг нөлөөллүүдийг 

үзүүлсэн ба үүний дотроос эрчим хүчний салбарт тэр 

дундаа Төвийн бүсийн нэгдсэн системд хэрхэн 

нөлөөлсөн судалгааг тооцов. 

2020 оны ТБНС-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээ 

Дараах хүснэгтэд 2015-2019 онуудын цахилгаан 

эрчим хүчний хэрэглээ хэрхэн өөрчлөгдсөн бөгөөд 

засгийн газрын шийдвэрүүд нь 2020 оны хэрэглээний 

өсөлт бууралтад хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулав. 

Хүснэгт 1. 

2015-2021 оны ЦЭХ-ний хэрэглээний өсөлт /хувиар/ 

ТБНС 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар Дундаж 

2015 оны гүйц 3.20% 2.40% 6.00% 5.50% -1.10% 1.80% -1.40% -1.60% 0.50% 1.20% 2.20% 0.10% 1.60% 

2016 оны гүйц 1.50% 1.00% -1.10% 2.30% 2.80% 4.80% 3.80% 4.40% 0.10% 3.90% 2.30% 0.30% 2.00% 

2017 оны гүйц 3.40% 3.90% 3.50% 5.30% 6.00% 7.30% 7.60% 8.90% 9.80% 8.20% 7.60% 8.20% 6.50% 

2018 оны гүйц 11.10% 10.60% 9.50% 11.70% 8.80% 8.40% 9.70% 10.10% 9.50% 6.10% 6.60% 11.00% 9.40% 

2019 оны гүйц 5.20% 4.00% 6.50% 6.00% 8.70% 5.00% 5.60% 2.00% 1.70% 6.90% 7.40% 4.60% 5.30% 

Дундаж өсөлт 4.88% 4.38% 4.88% 6.16% 5.04% 5.46% 5.06% 4.76% 4.32% 5.26% 5.22% 4.84% 4.96% 

2020 оны төл 8% 11% 6% 8% 7% 8% 7% 5% 7% 2% 2% 4% 6% 

2020 оны гүйц 6.10% 4.90% 2.30% -2.80% -6.50% -2.40% -4.10% -1.90% 0.80% 4.60% 0.90% 7.80% 1.30% 

Дундаж өсөлт 5.20% 4.50% 4.70% 5.20% 3.90% 4.60% 3.70% 4.10% 3.90% 4.70% 5.00% 4.80% 4.60% 

Хүснэгтээс харахад сүүлийн жилүүдэд манай 

улсын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жил бүр 

тодорхой хэмжээний өсөлттэй байгаа ба 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 онуудын хэрэглээний өсөлтөөс сар 

бүрээр тооцон гаргахад дундаж өсөлт 5 орчим хувьтай 

байна.  

Энэ нь ТЭХС-д P=50-60 МВт орчим чадал 

нэмэгдэж байдаг байна. Манай улсад одоогийн 

байдлаар суурьлагдсан хүчин чадал 1469 МВт, 

боломжит чадал 1430 МВт бөгөөд уг хэрэглээг ДЦС-

ууд 82 хувь буюу 1173.8 МВт, СЦС-ууд 11 хувь буюу 

155 МВт, НЦС 6 хувь буюу 90 МВт, УЦС 1 хувь буюу 

11 МВт, мөн импортын ЦЭХ-ээр тодорхой үлдсэн 

хувийг хангадаг байна.  

Жил бүрийн горимыг төлөвлөхдөө урд оны 11 

сард боловсруулан 12 сардаа багтааж баталдаг бөгөөд 

дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан үздэг. 

1. Тухайн жилийн цаг агаарын байдал

2. Шинээр нэмэгдэж буй томоохон хэрэглэгч

3. Шинээр олгогдсон техникийн нөхцөлүүд болон

орон сууцны хороолол гэх мэт

4. Бусад

2020 оны хэрэглээг дундажаар 6 хувийн 

өсөлттэй байхаар төлөвлөсөн бөгөөд 3 дугаар сар хүртэл 

тогмтол өсөлттэй байсан ЦЭХ-ний хэрэглээ цар тахалын 

анхны тохиолдолд бүртгэгдсэн цагаас эхлэн буурч 

эхэлсэн байна. 4-8 дугаар саруудад өмнөх жилийн 

гүйцэтгэлээс багассан, харин 9, 10, 11 саруудад өсөлттэй 

12 сард огцом өссөн байдлыг Хүснэгт 1-ээс харагдаж 
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байна. Энэ нь цар тахалын улмаа хөл хорио тогтоож, 

зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааг 

хязгаарласнаас шалтгаалан буурсан байна.  2020 он 

гарснаас хойш цар тахалтай холбоотой бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжүүлсэн 23, хилийн боомтуудыг хаасан 5, 

нийт 28 удаагийн засгийн газрын тогтоол гарсан байна. 

Зураг 1. ТБНС-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээ 2014-2020 он /сая кВт.цаг/ 

2014 оны 1 дүгээр сард ТБНС-ийн ЦЭХ-ний 

хэмжээ түгээлтээр 467,7 сая кВт.цаг байсан бол 2020 оны 

1 дүгээр сарын ЦЭХ-ний хэмжээ түгээлтээр 627,9 сая 

кВт.цаг, 2014 оны байдлаар нийт 4723.8 сая кВт.цаг 

байсан бол 2020 оны байдлаар нийт 6090.1 сая кВт.цаг 

болж 6 жилийн дотор ТБНС-ийн хувьд хэрэглээ 30 

орчим хувиар өссөн байна. Зураг 1-д харуулснаас тухайн 

жилийн аль ч сарын хэрэглээ өмнөх оны мөн үеэсээ 

өсөлттэй байсан боловч 2020 оны  4-р сард 13.6 сая 

кВт.цаг, 5-р сард  30 сая кВт.цаг, 6-р сард  10 сая кВт.цаг, 

7-р сард сая кВт.цаг, 8-р сард 8 сая кВт.цагаар хэрэглээ 

буурч 9-р сараас эхлэн буцаад өссөн үзүүлэлт харагдаж 

байна.

Зураг 2. ТБНС-ийн ЦЭХ-ний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 2019-2020 он /хувиар/ 

2020 оны ТБНС-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээний 

гүйцэтгэлийг өмнөх онуудын мөн үетэй харьцуулсан 

бол Зураг 2-д 2020 оны анхны төлөвлөгөөг 2019, 2020 

оны гүйцэтгэлтэй харьцуулан харуулав. 1 сарын 

хэрэглээний өсөлт өмнөх оноос 8 хувийн өсөлттэй байна 

гэж төлөвлөсөн бол гүйцэтгэлээр 6.1 хувийн өсөлттэй 

буюу 1.9 хувиар буусан, харин 2 дугаар сарын хувьд 

өндөр жил буюу 29 хоногтой тул 11 хувийн өсөлттэй гэж 

байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 4.9 хувийн өсөлттэй 

гарч анхны төлөвлөнөөс даруй 6.1 хувиар хэрэглээ 

буурсан байна. Хэдийн хэрэглээ төлөвлөгөөнөөс 

доогуур гүйцэтгэлтэй байсан ч 2019 оны гүйцэтгэлээс 

дээгүүр байсан бөгөөд коронавируст цар тахалын 

нөлөөлөл 1 сард маш бага байсан байна. 

2 сарын дундаас дэлхийн нийтээр хөл хорио 

тогтоож манай улсад ч олон нийтийг хамарсан үйл 

ажиллагаануудыг зогсоож, цагаан сарын баярыг 

тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гарч ЗГ-ын 2020 оны 01 

дүгээр сарын 31-ний өдрийн 39 дугаар тогтоол, УОК-

ийн 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01 дугаар 

тогтоолуудаар хилийн зарим боомтуудыг хаах шийдвэр, 

Мөн ЗГ-ын 2 дугаар сарын 12-ний 62 дугаар, 19-ний 

өдрийн 64 дугаар тогтоолуудаар Өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн шийдвэр гарсантай 

холбоотойгоор ЦЭХ-ний хэрэглээ буурч эхэлсэн байна. 

2018, 2019, 2020 онуудын ТБНС-ийн хэрэглээг 

түгээлтээр нь өдөр өдрөөр нь харьцуулан доорх графикт 

харуулав.
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Зураг 3. ТБНС-ийн ЦЭХ-ний гүйцэтгэл 2018-2020 он /түгээлтээр/ 

Зураг 3-аас харахад 2020 оны ТБНС-ийн ЦЭХ-

ний хэрэглээ 1, 2, 3, 9, 10, 12 дугаар саруудад 2019 оны 

мөн саруудаас өндөр харин бусад саруудад буурсан 

байна. 2020 оны анхны төлөвлөгөөгөөр нийт 6.434 сая 

кВт.цаг буюу өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 6 хувийн 

өсөлттэй байхаар төлөвлөсөн боловч гүйцэтгэлээр 6.090 

сая кВт.цаг буюу өмнөх оны гүйцэтгэлээс 76 сая кВт.цаг 

1 орчим хувийг илүү гүйцэтгэлтэй байна.   2014-2020 

онуудын ТБНС-ийн нийт хэрэглээг түгээлтээр нь он 

оноор нь харьцуулан доорх графикт харуулав. 

Зураг 4 ТБНС-ийн ЦЭХ-ний нийт хэрэглээ 2014-2020 он /түгээлтээр/ 

Манай улсад 3 дугаар сарын 10-ны өдөр 

ковид19-н анхны тохиолдолд зөөвөрлөгдөж ирснээр 

тухайн сарын хэрэглээ огцом буурсан бөгөөд нийт 

жилийн гүйцэтгэлээрээ 2019 оны гүйцэтгэлтэй ойролцоо 

байсан бөгөөд энэ хэмнэлт нь салбарын хэмжээнд 30 

гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдлын бууруулсан байна. 

Цаашид он дуустал холбогдох шийдвэрүүд гарснаар 

ЦЭХ-ний хэрэглээнд хэрхэн нөлөөлж байсан талаар 

зураг 3 дээр 1, 2, 3 гэж тусгайлан тэмдэглэсэн 3 хэсгийн 

хоног бүрээр задлан харьцуулж үзье. 

Зураг .5 ТБНС-ийн 2020 оны 9,10 дугаар сарын ЦЭХ-ний нийт хэрэглээ / хоногоор/ 

Зураг 5 дээр улаанаар тэмдэглэсэн 9 сарын 14, 

10 сарын 28-ны өдрүүдэд засгийн газрын 103, 159 дүгээр 

тогтоолууд гарч гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн 

бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байсан. Уг 

тогтоолоор 9 сарын 16-ны өдрөөс соёл урлагийг арга 

хэмжээг, 21-ний өдрөөс эхлэн бүх төрлийн сургалтын 

үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэн ажиллах 

шийдвэр 11 сарын 11-ний өдрийг хүртэл үргэлжилж 

ихэнх байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвийн 

байдалдаа орсон. Өмнөх 6, 7, 8 саруудад хэрэглээний 

анхны төлөвлөгөө болон өнгөрсөн оны мөн үеүүдээс 

доогуур байсан хэрэглээ бага багаар нэмэгдэж анхны 

төлөвлөгөөний хэмжээнд хүрч максимум ачаалал 1100 

орчим МВт байв.  
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Зураг 6. ТБНС-ийн 2020 оны 11 дүгээр сарын ЦЭХ-ний нийт хэрэглээ / хоногоор/ 

2020 оны 11-р сарын 11-нд Монгол улсад 

КОВИД-19-ийн дотооддоо алдсан анхны тохиолдол 

бүртгэгдэж Засгийн газрын тус өдрийн 178 дугаар 

тогтоолоор 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

06:00 цагаас 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

06:00 цаг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж эрчим хүч, 

харилцаа холбоо, хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, 

шатахуун зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий 

салбаруудаас бусад төрлийн үйл ажиллагааг бүрэн 

зогсоосон. Энэ шийдвэрээс шалтгаалан 11 сарын 12-ны 

өдрөөс хэрэглээ 7 хувиар, 13-нд 12 хувиар огцом буурч 

2018 оны хэрэглээний түвшинд хүрсэн. Энэ нь томоохон 

үйлдвэр компанийн хэрэглээ хасагдсантай холбоотой 

байна.  

Зураг 7. ТБНС-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын ЦЭХ-ний нийт хэрэглээ /хоногоор/ 

2020 оны 12 сарын 1-ээс 13-ны хооронд 

өнгөрсөн оны мөн үеэс тогтмол 4-5 хувийн өсөлттэй 

хэрэглээ хэвийн байсан. Харин 2020 оны 12-р сарын 13-

ны өдрийн Засгийн газрын 211 дүгээр тогтоолоор айл 

өрх болон төсөвт байгууллага, ТБОНӨ хуулийн этгээд, 

Уул уурхай, банк санхүү, криптовалют, газрын тос, 

үүрэн телефон, интернет, согтууруулах ундаа, тамхи, 

өнгөт металл, хар төмөрлөг, цементийн үйлдвэрээс 

бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахилгаан, дулааны 

эрчим хүч, уур, цэвэр, бохир ус, хог хаягдлын төлбөрийг 

2020 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар 

сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд төрөөс хариуцах 

шийдвэр гарсан. Уг шийдвэрийг танилцуулсны маргааш 

өдрөөс эхлэн ЦЭХ-ны хэрэглээ өмнөх өдрөөс 9 хувиар, 

өмнөх жилийн мөн үеэс 16 хувиар огцом өсөж хоногт 24 

сая орчим кВт.цаг байсан хэрэглээ 26 сая кВт.цаг болж 

оройн оргил ачааллын үеэр Pmax=1308 МВт, импортын 

чадлын хэмжээ 250 МВт хүрч, огцом  100-200 орчим 

МВт чадлын дутагдалд орж эхэлсэн байна. 100 МВт 

чадал гэдэг бол 12 аймгийг бүрэн хангах хэрэглээтэй 

тэнцэж байна. Үнэ төлбөргүй болсон ЦЭХ-ны хэрэглээ 

гэр хорооллын айл өрхүүдээс илүүтэйгээр Нүхт орчмын 

хаус хороолол бүхий хотхонууд шалны цахилгаан 

халаалтууд ихээр залгаж байсан байна. Энэхүү хүнд 

нөхцөл байдлын үед Эрчим хүчний диспетчерийн 

оновчтой зохицуулалт хийж бүх эх үүсвэрүүдийг бүрэн 

хүчин чадлаар нь ажиллуулж, ОХУ-аас авах импортын 

ЦЭХ-ны хэмжээг техникийн боломжид тултал авч, 

зарим томоохон үүрэг хүлээсэн аж ахуйн нэгжүүд 

өөрсдийн хэрэглээгээ оргил ачааллын үеүүдэд 40-80 

МВт-аар хөнгөлж байж Эрчим хүчний системийн 

хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллав. Энэ хяналтгүй 

хэрэглээнд хөшүүргэ болгох зорилгоор Эрчим хүчний 

сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 267 

дугаар тушаалаар “Цахилгаан дулааны эрчим хүч, 

дулааны уур хангамж хэрэглээг зохицуулах түр журам” 

батлагдсан ба уг журам олон нийтэд хүрч 12 дугаар 

сарын 19-ний өдрөөс хэрэглээ бага зэрэг буурч эхэлсэн 

байна. Засгийн газрын 211 тогтоолын гарснаас хойш 

2020 оны 12 дугаар сард нийт төлбөр 53,74 тэрбум 
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төгрөг, 2021 оны 1 дүгээр сард нийт төлбөр 83,76 тэрбум 

төгрөг, 2021 оны 2 дугаар сарын урьдчилгаа 47,68 

тэрбум төгрөг, 2021 оны 3 дугаар сарын урьдчилгаа 

35,72 тэрбум төгрөг, нийт 220,83 тэрбум төгрөгийн 

хөнгөлөлтийг Төрөөс үзүүлээд байна.

Дүгнэлт  

Ковид-19 цар тахалын үед гарч байсан шийдвэрүүд 

эрчим хүчний системд хэрхэн нөлөөлж байсан талаар 

судалж үзээд дараах дүгнэлтэд хүрч байна.  Үүнд:  

Нэгдүгээрт Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглээ нь улирал, цаг агаарын байдал, амьдарлын хэв 

маяг, баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүд зэргээс 

шалтгаалан жилийн болон өдрийн ачаалал 

өөрчлөгддөг байна. Нэг өдрийн цахилгаан хэрэглээ 

11:00-13:00 цагийн хооронд өдрийн их ачаалал, 18:00-

22:00 цагийн хооронд оройн оргил ачааллын цаг 

эхэлдэг байна. Эдгээр цагуудад зуны цагт 920 МВт , 

өвөл 1250 МВт хүрдэг байна. Сүүлийн жилүүдэд 

цахилгаан эрчим хүчний нэмэгдэж жил бүр дундажаар 

5 орчим хувиар буюу 50-60 МВт-аар чадал нэмэгдэж 

байна. Тэгвэл 2020 оны эхээс дэлхий нийтээр тархаж 

буй коронавируст цар тахал манай улсад 

бүртгэгдсэнээр засгийн газраас нийт 28 удаагийн 

тогтоол гаргаж хилийн хөл хорио, бэлэн байдлын 

зэргүүдэд шилжүүлсэн ажилласан байна. Энэ нь эрчим 

хүчний системийн технологийн болон санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд нилээдгүй нөлөөллийг үзүүлжээ. 2020 

оны ТБНС-ийн ЦЭХ-ний хэрэглээг 2019 оны 

гүйцэтгэлээс 6 орчим хувиар нэмэгдүүлэн төлөвлөсөн 

бол гүйцэтгэлээр 1 орчим хувиар нэмэгдсэн. Зарим 

саруудад өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс ч доогуур байв.  

Хоёрдугаарт: 12 сарын 13-ны өдрийн 211 дүгээр 

тогтоол гарч тодорхой чиг үүргийн байгууллагуудаас 

бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн 

цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, хог хаягдлын 

төлбөрийг төрөөс даах болсонтой холбогдуулан эрчим 

хүчний хэрэглээ огцом өсч 2020 оны 12 сарын 14-ний 

оройн оргил ачаалал 1308 МВт хүрсэн. Энэ үед цаг 

агаарын байдал эрс хүйтэрч хөрсөн дээрх гадна 

температур -30 градус давж байсан тул гэр хорооллын 

болон зуслангийн айлууд цахилгаан халаагуур хэрэглэж 

байснаас зарим газрын трансформаторууд ачаалаа 

дийлэхгүй шатах хүртэл гэмтэл гарсан. Мөн нарны 

цахилгаан станцууд нар шингэсэн үед ачааллыг 

хуваалцах боломжгүй болж тэг зогсдог ба салхин 

цахилгаан станцууд -30 градуст хүрэхэд салхин 

турбинууд хүйтний хамгаалалтаар зогсолт хийж мөн л 

тэг зогсож ОХУ-аас импортоор авах ЦЭХ-ний хэмжээ 

дээд чадалдаа хүрч байсан энэ хүнд цаг хугацааг эрчим 

хүчний салбарынхан амжилттай даван туулсан байна. 

Цаашид Сэргээгдэх эрчим хүчийг Монгол Улсад нэмж 

хөгжүүлэхдээ техникийн нөхцөлдөө 20 хувиас доошгүй 

нөөцлүүртэй байх шаардлагыг тусгах зүйтэй байна.   

Гуравдугаарт: Хэрэв энэ хүйтэнд нэг л удаа системд 

томоохон аваар гарсан бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 

хөлдөх аюул ч нүүрлэх эрсдэлтэй байв. ЦЭХ-ний 

хэрэглээний гэнэтийн өөрчлөлтийг зохицуулж 

системийг тогтворжилтыг хангахад одоо ЭХЯ-нд 

хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа том чадлын 

хуримтлуур, ОХУ-аас авах импортын чадлын хэмжээг 

345 МВт болгох зэрэг чухал ажлуудыг яаралтай 

хэрэгжүүлэн ажиллах нь ач холбогдолтой байна. 

Дөрөвдүгээрт: Засгийн газраас цахилгаан, дулааны 

үнийг хөнгөлсөн шийдвэр 2020 оны 12 сард гарснаас 

хойш эхний 3 сарын байдлаар 220 гаруй тэрбум төгрөгт 

хүрээд байна. Энэ нь цаашид 7 сарын 1-ний өдрийг 

хүртэл урьдчилсан байдлаар таамаглавал 600 орчим 

тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлэх төлөвтэй байна. 

Ийм учраас хэрэглээг зохицуулах талаар нарийвчлан 

судлах шаардлагатай байна. 
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ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР  

МЭРГЭЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ 

Б.Насанжаргал, Д.Пүрэвдаш

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд техник технологи 

эрчимтэй хөгжихийнн хэрээр эрүүл мэндийн салбарт 

ашиглагддаг тоног төхөөрөмж даган хувьсаж өндөр 

нарийвчлалтай, боловсронгуй болж байгаа бөгөөд 

тухай тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл  ажиллагааг 

ханган ажиллах инженер, техникчийн эрэлт эрчимтэй 

нэмэгдэж байна. Монгол улс дахь эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж ашиглалтын инженер, техникчийн 

өнөөгийн байдал, эрэлт хэрэгцээг судалгаанд тусгасан 

болно.  

Түлхүүр үг:  технологи, эрүүл, техник  

Оршил 

 Ихэнх улс оронд сүүлийн жилүүдэд эрүүл 

мэндийн салбарт эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

шинэчлэл ихээхэн хийгдэж шинэ дэвшилтэт техник, 

технологи хурдацтай нэвтрэхийн хэрээр тухай 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай 

үйл ажиллагаа ханган ажиллах, эвдрэл гэмтлийг 

түргэн шуурхай оношлон, засах шаардлага тулгарч 

байна. Жил ирэх тусам эрүүл мэндийн салбарт 

ашиглагдаж буй эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

төрөлжиж, шинэчлэгдэхийн зэрэгцээ дотооддоо 

бэлдэх шаардлага тулгарч эхэлсэн. Манай улсын 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын (ЭТТА) 

инженер мэргэжлээр Орос, Герман улсуудад 

бэлтгэж байсан. ТИС 1996-1997оны хичээлийн 

жилд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

инженер мэргэжлээр дотооддоо 

боловсон хүчнээ бэлтгэж эхлэв [1].  

Судалгаа 

Их дээд сургууль нийт төгсөгчид нь инженер, 

техникчийн орон тоо батлагдсан II, III шатлалын 

эмнэлгүүд болон 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 

дүүргийн болон клиникийн эмнэлэгт Эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч 

шаардлагатай боловч боловсон хүчин, санхүүгийн 

хүндрэлээс стандартыг мөрдөн ажиллах нөхцөл 

бүрдэхгүй байна. Манай улсын онцлог нь 

үйлдвэрлэгч орон бус хэрэглэгч орон учраас үүнтэй 

уяалдуулан хууль, эрх зүйн орчныг  боловсруулдаг. 

2021 оны байдлаар ЭТТА-ийн мэргэжлээр улсын 

хэмжээнд 4 их дээд сургууль нийт 448 оюутаныг 

инженер болон ашиглалтын техникч мэргэжлээр 

боловсон хүчин бэлдэж байна. (Хүснэгт 1). Тоног 

төхөөрөмж ашиглалтын инженерээр төгссөн оюутан 

дан ганц эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллах бус 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч 

компани, эм эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрийн 

компани, эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн 

хөгжлийн газар гэх мэт байгууллагуудад голлон 

ажиллаж байна. Биоанагаахын инженерчлэл нь салбар 

хоорондын шинжлэх ухаан бөгөөд ЭТТА-н инженер 

нь олон салбар шинжлэх ухааны мэдлэгтэй байхыг 

шаарддаг юм. 
Хүснэгт 1 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер, 

техникчийн мэргэжлийн  боловсон хүчин бэлтгэдэг 

сургуулиуд  

( 2021.3 сарын байдлаар ) 

чиглэл, 

одоо 

суралцаж 

буй курс Ш
У
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И
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н
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р
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ү
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су
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Инженер + - + + 

Техникч - + - - 

I курс 34 
ДОТ-60 

ТТТ-39 
22 - 

II курс - ДОТ-42 45 6 

III курс 36 ДОТ-39 38 12 

IV курс 10 - 38 10 

V курс 6 - - 11 

Нийт 86 180 143 
39 

ДОТ-Дүрс оношилгооны техникч 

ТТТ-Тоног төхөөрөмжийн техникч 

Зураг 1. Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 

Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 439 дугаар 

тушаалд заасны дагуу ЭТТ-ийн тасгийн бүтэц үйл 

ажиллагааны тухай Монгол улсын стандарт (MNS 63: 

30-1:2012) зүйлчилсэн байдаг [2].     

1. Тус стандартын 12.4т заасан инженер, техникчийн

үйлчилгээг хураангуйлан хүргэхэд:

• 100 тоног төхөөрөмжид 1 инженер

• 50 тоног төхөөрөмжид 2 техникч

• Соронзон резонанс томографийн (MRI)

аппаратад 2 оператор техникч

• Компьютер томографын аппаратад 1 оператор

техникч

• Гемодиализын 10 аппаратад 1 оператор

техникч гэх мэт зүйлчлэн зааж өгсөн байдаг.

2. ЭМСайдын “Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд

хяналтын хуудас нэвтрүүлэх  тухай” 2013-5-13ны 177-

р тоот тушаалд [3] тус тус зүйлчилсэн байдаг.  

Мэргэжлээрээ 

ажиллаж байгаа

67,2%

Гадаад болон дотоодын 

их дээд сургуульд 

суралцаж байгаа

10,8%

Мэргэжлийн бус ажил 

хийж байгаа

22%
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Монгол улсад ашиглагдаж буй эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжид нэгдсэн стандарт байхгүйн улмаас 

үйлдвэрлэгч бүх улс орнуудын тоног төхөөрөмжийг 

ашиглах нөхцөл бүрдэж тоног төхөөрөмж төрөлжих нь 

давуу талтай боловч тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл 

ажиллагааг ханган ажиллахад хүндрэл бэрхшээл 

тулгарч байна.    
Хүснэгт 2 

Улсын болон хувийн эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмж ба 

тэдгээрт харгалзах инженер, техникчийн харьцуулалт 

(2021.1 сарын байдлаар) 

№ 
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1 УНТЭ 1200 9 6 4 100/1 100/0.75 

2 УХТЭ 348 4 2 2 100/1 100/1 

3 УГТЭ 1500 9 6 (-) 100/1 100/0.6 

4 Өргөө 

амаржих 

газар 

671 2 3 4 100/1 100/0.3 

5 УБ 

сонгдо 

эмнэлэг 

430 3 8 2 100/1 100/0.7 

6 Төрийн 

тусгай 

албан 

хаагчдын 

эмнэлэг 

400 2 5 2 100/1 100/0.5 

Нийт 4549 29 30 14 100/1 100/0.6 

Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын стандарт 

(MNS63:30-1:2012)-ын шаардлагыг бүрэн хангаж 

ажиллахгүй  байгаа нь харагдаж байна. 

Энэхүү судалгаанд хамрагдсан төрийн болон хувийн 

хэвшлийн эмнэлгүүдийн хүний нөөцийн хүртээмжтэй 

байдал, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа 

зэрэг нь эрс зөрүүтэй байгаа нь улсын эмнэлгүүдэд 

хийгдэж буй тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл нь 

төдийлөн хангалттай бус байгааг үзүүлж байна.  

• Хувийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 70% нь

5-аас доош жилийн наслалттай

• Улсын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 54% нь 9-

39 жилийн наслалттай байна.

Хувийн хэвшлийн болон улсын нэг эмнэлэгт 

ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн тоотой 

харьцуулахад тухайн эмнэлэгт ажиллаж буй инженер 

техникчийн харьцаа эрс алдагдсан байна. Хэрэглэгч 

манай улсын хувьд үйлдвэрлэгч олон орны тоног 

төхөөрөмжийн техник технологийг уяалдуулан 

найдвартай ажиллуулахын тулд өргөн хүрээний 

мэдлэгтэй сайн боловсон хүчин шаардлагатай байна. 

Энэ нь олон орны тоног төхөөрөмж ашиглагч манай 

улсын хувьд энэ салбарын боловсон хүчин харьцангуй 

сул байгааг илтгэж байна.  

Монгол улсын стандартын (MNS 63:30-1:2012) 

дагуу 100 тоног төхөөрөмжид 1 инженер шаардлагатай 

боловч бодит байдал дээр хэрэгжих нөхцөл бүрдэхгүй 

байна. Жил ирэх тусам тоног төхөөрөмж төрөлжихтэй 

уяалдуулан инженерийн тоо нэмэгдэх шаардлагатай 

байна.  

Зураг 2. Эмнэлгийн иженерийн стандартын шаардлага ба 

өнөөгийн ажиллаж байгаа байдал 

 (2020.1 сар) 

Зураг 3. Эмнэлгийн техникчдийн стандартын шаардлага ба 

өнөөгийн ажиллаж байгаа байдал (2021.1 сар) 

Өнөөдрийг хүртэл эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

ашиглалтын албанд гардаг хүндрэлтэй асуудлын  нэг 

болох техникчийн орон тооны асуудал юмаа. 

Эмнэлгүүдэд оператор техникч нь техникчийн ажлыг 

давхар гүйцэтгэдэг нь нэг инженер, оператор 

техникчид  ирэх ачааллыг нэмэгдүүлж байна. Манай 

улсын хэмжээнд тоног төхөөрөмжийн техникч, 

дүрслэл оношилгооны техникч мэргэжлээр АШУҮИС-

ийн Сувилахуйн сургууль боловсон хүчнийг  бэлдэж 

байна [4]. Үүнээс үүдэн нэг сургууль дээр ирэх ачаалал 

ихсэж төгсөгчийн тоо харьцангуй бага байна. Эрүүл 

мэндийн салбарт эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер, техникчийн боловсон хүчин дутмаг байгаа нь 

дараах хэд хэдэн  хүчин зүйлээс хамаарч байна. Үүнд: 

• Хүний нөөц

• Санхүү

• Хууль, эрх зүйн орчин

2021 оны байдлаар улсын хэмжээнд тоног 

төхөөрөмжийн зөвлөх 3 инженер, мэргэшсэн 26 

инженер байна. Энэ нь олон орны тоног төхөөрөмж 

ашиглагч манай улсын хувьд энэ салбарын боловсон 

хүчин харьцангуй сул байгааг илтгэж байна. Дээрх 

“төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судлагаа”-аас үзэхэд 

ЭТТА-ын инженер мэргэжлээр төгсөгчдийн 67,2% нь 

эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа нь бусад 

мэргэжилтэй харьцуулахад сул үзүүлэлт юм [5]. 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерээр төгссөн 

төгсөгч нь эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллахад 

тулгардаг голлох бэрхшээл чхууль, эрх зүйн орчин 

байдаг. ШУТИС ЭХС-ийн ЭТТА-ын инженер 

мэргэжлээр төгсөгчид нь II, III шатлалын эмнэлэгт 

12
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ажиллахад албан тушаалын зэрэглэлд ‘ТҮЭМ-6’ 

хамаардаг бол ЭТҮГЭН их сургууль төгсөгчид 

‘ТҮЭМ-7’ зэрэглэлт хамаардаг  нь шууд хууль эрх зүйн 

орчноос шалтгаалж байна [7]. Учир нь ЭТҮГЭН 

АШУҮИС-ийн төгсөгчид нь эмнэл зүйн сургууль 

төгсөгчид тул ‘ТҮЭМ-7’ хамаарах бүрэн боломжтой. 

Хууль эрх зүйн орчноос шалтгаалан ШУТИС-ийн 

төгсөгчид ажлын талбар дээр шударга бус хуулийн 

заалтын зөрүү үйлчилж байна.  
Сүүлийн жилүүдэд манай орны эрүүл мэндийн 

салбарт  үе шаттай томоохон эрүүл мэндийн тусгай 

мэргэжлийн төв, төрөх эмнэлэг (ХУД-ийн төрөх 

эмнэлэг), Монгол-Японы хамтарсан эмнэлэг, 

Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв гэх мэт хувийн 

болон улсын томоохон эмнэлгүүд ашиглалтад орж 

байна [8]. Мөн ЭТТ-ийн ханган нийлүүлэх компаниуд 

тусгай зөвшөөрөл авч энэ мэргэжлийн орон тоо их бий 

болж байна. Олон улсын төсөл хөтөлбөр, улсын 

төсвөөр эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжийн 

шинэчлэл эрчимтэй хийгдэж сүүлийн үеийн тоног 

төхөөрөмж хэрэглээнд нэвтрэхийн хэрээр ЭТТ-ийн 

инженер, техникчдийн ажлын ачаалал нэмэгдэж, эрэлт 

хэрэгцээ өсч байна. Нарийн нийлмэл бүтэц зохион 

байгуулалттай ЭТТ-н хэвийн аюулгүй үйл ажилгааг 

ханган ажиллахын тул өдөр тутмын хяналт, тохиргоо, 

засвар үйлчилгээ шаардлагатай. Стандартын дагуу 

инженер, техникчээр хангах хэрэгтэй. Өнөө үед тоног 

төхөөрөмжийн инженер хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллахын тулд дан ганц техник талаас бус программ 

хангамжийн хөгжүүлэлт чухал шаардлагатай байна.  

Дүгнэлт 

   Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 

аюулгүй ажиллагааны үндэс суурь нь тухайн тоног 

төхөөрөмжийг хариуцан ажилладаг инженер, 

техникчдээс шалтгаалсан тоног төхөөрөмжийн өдөр 

тутмын засвар үйлчилгээ, хяналт тохиргоо зэрэг нь 

тоног төхөөрөмжийн чадавх, ашиглалтын хугацаанд 

шууд нөлөөлдөг. Судалгаанд 6 эрүүл мэндийн 

байгууллагын 5 нь  улсын харьяат эмнэлэг, нэг нь 

хувийн хэвшлийн эмнэлэг байв. Тэдгээр эмнэлгүүдэд 

техникчийн орон тоо дутуу боловч эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа болон аюулгүй 

ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Инженерийн 

ажлын ачааллыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад 

ашиглагдаж буй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

тоотой харьцуулахад нэг инженерт дунджаар 220 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж оногдож байгаа нь 

инженерүүд ачаалал өндөртэй ажиллаж байгааг 

илэрхийлж байна. Мөн нэг оператор техникч, 

инженерийн ачаалал 2.5 дахин их байгаа нь 

судалгаанаас харагдаж байна.  

   Тухайн ЭТТА-ын инженер аль их дээд сургууль 

төгссөнөөс шалтгаалан төрийн үйлчилгээний албан 

тушаалын зэрэглэлд зөрүүтэй ангилагдаж байгаа нь 

хууль эрх зүйн орчин дутмаг байгааг илтгэж байна. 

Судалгаануудаас харахад ЭТТА-ын инженер 

мэргэжлээр төгсөгч мэргэжлийн бус чиглэлээр 

ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж байгаа ба боловсон 

хүчний дутмаг байдлыг улам лавшруулсаар байна. 

Иймээс ЭМЯ, БСШУЯ хамтран хууль эрх зүйн орчинг 

бүрдүүлэх улмаар Монгол улсын стандарт (MNS 63: 

30-1:2012)-ын шаардлагыг хангах боломжийг 

бүрдүүлэх нь зүйтэй байна. Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженерийн төгсөлтийн дараах 

тасралтгүй сургалтын тогтолцоог сайжруулж, 

төрөлжсөн мэргэшүүлсэн инженер бэлтгэх нь чанартай 

боловсон хүчнийг бий болгох суурь болно.  
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жилийн ойд зориулсан “Эмнэлгийн тоног

төхөөхөрмжийн инженер бидний замнасан 20

жил” эмхэтгэл
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мэндийн салбарын техникийн мэргэжилтэн
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ДИАЛИЗИЙН АППАРАТНЫ ТЕХНИК ХАНГАМЖ 

Ц.Батбүжин, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Монгол улс төдийгүй дэлхийн хэмжээнд 

бөөрний өвчлөл жил  бүр нэмэгдэж байгаа нь  тоон 

мэдээллээс харагдаж байна. Мөн аппаратны тоо 2017-

2019 онд 180 орчим байсан бол 2020 онд 600 гаруй 

болсон байна. Харин диализийн эмчилгээнд хамрагдах 

өвчтний тоо 2017 онд 617 байсан бол 2020 онд 1000 

гаруй болсон байна. Диализийн аппаратны эмчилгээнд 

хамрагдах өвчтний тоо жил бүр нэмэгдэхийн хэрээр 

аппаратны тоог нэмэгдүүлсэн ч нийт өвчтөнд 

хүрэлцэхгүй байгаа зэрэг асуудлуудыг авч үзсэн болно. 

Түлхүүр үг: Бөөрний архаг дутагдал, гемодиализ 

эмчилгээ, биеийн гаднах цусны эргэлт, диализатор, 

диализатын уусмал 

Оршил 

Анагаах ухаанд диализ нь илүүдэл ус, ууссан 

бодис, хорт бодисыг цуснаас зайлуулах үйл явц юм. 

Үүнийг бөөр орлуулах эмчилгээ гэж нэрлэдэг. Бөөрний 

үйл ажиллагаа огцом ажиллагаагүй болж бөөрний архаг 

өвчин V шатанд хүрэхэд диализ хийх шаардлагатай. V 

шатанд хүрэхэд гломеруляр фильтрацийн хэмжээ 

хэвийн хэмжээнээс 10-15%, креатинины клиренс 

минутанд 10 мл-ээс бага, шээсний хүчил ихсэхэд хүрдэг 

[2]. 

Диализийн эмчилгээг гемодиализ болон хэвлийн 

диализ гэсэн 2 төрөл байдаг. Хэвлийн диализийн 

эмчилгээ нь  өвчтөний хэвлийн гялтан хальсыг 

шүүлтүүр, хэвлийн хөндийг нь диализатор сав болгон 

ашигладаг юм. Хэвлийн хөндийд гуурс тавигдсан 

байдаг ба түүгээр хэвлийн хөндий рүү диализатор 

уусмалаа хийдэг. Тодорхой хугацааны дараа энэхүү 

шүүгдсэн хорт бодистой диализат уусмалыг сольж, 

шинийг хэрэглэн, дахин шүүлт явагдана. Харин 

гемодиализийн эмчилгээ нь диализийн аппаратны 

тусламжтай хүний бөөрний үйл ажиллагаа сэргэтэл 

хиймлээр цусыг диализатын уусмалтай шүүлтүүрээр 

шүүж хорт бодис илүүдэл шингэнийг зайлуулах 

эмчилгээ юм. Диализийн аппаратыг судлах учраас 

гемодиализийн эмчилгээг голчлон авч үзэх болно. 

Монгол улсын 2014 оны статистик мэдээллээр 

2004 онд бөөр, шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэг 10000 

хүн тутамд 684,7 тохиолдож байсан бол 2014 онд 954,3 

тохиолдол бүртгэгдсэнээс хүн амын өвчлөлийн 

тэргүүлэх 5 өвчний гуравдугаарт орсон юм [3]. Улсын 

хэмжээнд 2017 онд 617 хүн гемодиализийн эмчилгээ 

хийлгэж байсан бол 2018 онд 660, 2020 онд 1000 гаруй 

болж өссөөр байна [4]. Олон улсын жишгээр нэг сая 

хүнд 150 диализийн аппарат байх ёстой бол 2017 оны 

байдлаар 3 сая хүн амтай Монгол улсад 160 диализийн 

аппарат байсан юм[5].  Манай улсын хувьд бөөр 

орлуулах эмчилгээний төрлүүдээс гемодиализ 

эмчилгээг 1975 онд УНТЭмнэлэгт хийж эхэлснээс 

хойш 40 гаруй жил болсон. Мөн бөөр шилжүүлэх мэс 

заслыг 2006-2016 оны байдлаар 105 үйлчлүүлэгчдэд 

амжилттай хийсэн байна [6]. Бөөр орлуулах эмчилгээнд 

голлон хэрэглэгддэг төрөл гемодиализийн тусламж, 

үйлчилгээг үзүүлэх тасаг, нэгж, төвүүд, аппарат, тоног 

төхөөрөмж, боловсон хүчнийг шат дараатай 

нэмэгдүүлж байгаа ч сүүлийн жилүүдэд бөөр орлуулах 

эмчилгээнд шаардлагатай өвчтөний тоо нэмэгдэж 

тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл ихсснээс 

эмчилгээний чанар, үйлчлүүлэгчийн амьдралын чанарт 

нөлөөлж байгаа нь сэдвийн үндэслэл болов. 

Диализийн аппаратны онолын хэсэг 

Гемодиализ эмчилгээнд диализийн аппаратыг 

хэрэглэдэг. Энэ аппарат нь ажиллагааны үндсэн гурван 

хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:  

- Диализатын хүргэлтийн систем 

- Биеийн гаднах цусны эргэлтийн систем 

- Диализатор багтана [7]. 

Диализатын хүргэлтийн систем нь цэвэр ус, 

электролит ба давсны уусмал, бикарбонат, натри, кали 

кальци, магни, хлор, ацетат, pH  зэрэг диализат буюу 

диализийн шингэн электролитийн найрлагатай 

цэвэршүүлсэн усны уусмал бэлтгэж диализаторт 

хүргэдэг. Энэ арга нь диффузийн процессоор дамждаг. 

Диализат нь ус, электролит, давсаас тогтсон шингэн 

юм. Концентрацийн зөрүүгээс хог хаягдал хагас нэвчих 

мембранаар дамжин хоёр талдаа тэнцүү хэмжээгээр бий 

болно. Дараа нь диализийн уусмалыг хог хаягдлын хамт 

ус зайлуулах хоолойгоор гадагшилна. Диализийн үед 

диализат нь хаягдал бүтээгдэхүүнийг зайлуулах, 

электролитийг тэнцвэржүүлэх замаар диализатор 

доторх цусыг цэвэрлэхэд тусалдаг. Диализатын 

хүргэлтийн системд: 

- Диализатын халаагч 

- Диализатын гуурс 

- Диализатын шахуурга 

- Газардуулгын хүрээ 

- Агаарын детектор 

- Диализатын даралт хэмжигч 

- Бохирдсон диализатын гуурс 

- Бохирдсон диализатын шахуурга орно [8]. 

Экстракорпориаль цусны эргэлт нь 
гемодиализийн өвчтөний цус биеэс гадагшлах зам ба 

өвчтөний цусны тодорхой хэсгийг диализатороор 

дамжуулж, өвчтөнд буцааж өгдөг. Үүнд: 

- Гепарин болон цус холих автомат шахуурга 

- Судасны катетер 

- Артери венийн судас холбогч 

- Шахуургын өмнөх даралтын манометр 

- Цусны автомат шахуурга 

- Шахуургын дараах даралтын манометр 

- Диализаторын сөрөг даралт нэвтрүүлэх хавхлаг 

- Шүүлтүүрийн даралтын хавхлаг 

- Гепарин шахах систем 

- Дээж авах суваг орно. 

Диализатор нь диализийн аппарат дахь цусыг шүүж 

авдаг хэсэг ба дамжуулах процессууд нь диффуз 

(диализ) ба конвекц (хэт шүүлтүүр) юм. Диализатор нь 

ороомог, паралель хавтан, хөндий шилэн гэсэн гурван 

үндсэн загвар байдаг. Диализатор нь нүх бүхий олон 

мянган хоолойнуудаас бүрдэнэ. Энэ хоолойны дотор 

талаар цус гадна талаар диализат уусмал урсана. 

 Хэт шүүлтүүрийн монитор: Өвчтөнөөс гаргаж 

авсан шингэний хэмжээг хянах болон шингэнийг 

зайлуулах хурдыг хянахад ашигладаг. Хэт 
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шүүлтүүрийн хурд диализийн аппаратын процессороор 

тооцоолохдоо дараах томьёог ашиглана. 

Урсгалын хурд =
Нийт зайлуулах шингэний хэмжээ

Эмчилгээний хугацаа

Зураг 1. Диализийн аппаратны блок схем 
Диализатор доторх процесс: 

Диализатын шахуурга ба бохирдсон диализатын 

шахуурганы хоорондох урсгалын хурдны зөрүү нь 

шингэнийг зайлуулах хурд  юм. Жишээлбэл: 2000 мл/ц-

ийн стандартай диализийн тунг 200 мл/цаг-ийн  сөрөг 

урсгалын хурд бий болгохын тулд шингэрүүлэхийн 

өмнөх ба дараах шингэнийг 1000 мл/цаг хурдтай өгч, 

диализатын шахуургыг 1000 мл/цаг, бохирдсон 

диализатын шахуургыг 2200 мл/цаг хүртэл тохируулна. 

Бохир усны насосоос үүсэх сөрөг даралт нь транс 

мембран даралтын градиент үүсгэдэг [9]. 

Трансмембран даралт =
𝑃𝐹 + 𝑃𝑅

2
− 𝑃𝐸

Диализийн  аппаратны ажиллах үйл явц: 

- Гемодиализийн нэвтрэлтээр хоёр хоолой 

холбогдсон байна.  

- Дэлгэцнээс шалгалт тохируулга хийж цусны 

шахуургыг ажиллуулснаар цус таны биеэс 

артерийн гуурсаар дамжин сөрөг даралт үүсч 

цусны шахуургаар орж урсаж эхэлнэ. 

- Эмчийн заасан цус шингэрүүлэгчийг аппаратанд 

ороход цусыг өтгөрүүлэхгүйн тулд гепариныг 

тариураар нэмж өгнө.  

- Ингэснээр цааш цус болон гепарин нь холих 

гуурсаар дамжина. 

- Даралт хянах мониторт артери, венийн даралт ба 

шүүлтүүрийн даралт,  урсгалын  түвшинг 

хянадаг. 

- Диализаторын дээд хэсгээр цус, хажуу талаас 

халаагчаар диализаторын шингэн орж 

диффузийн процесс явагдан, цус шүүгддэг. 

Диализаторын ширхэглэгийн дотор талаар цус, 

гадна талаар диализийн шингэн урсана. 

- Бохир диализатийн шингэн шахуургаар дамжин 

ус зайлуулагчаар гадагшилна. 

- Цэвэрлэсэн цус хүний бие рүү ороход аюулгүй 

эсэхийг урсгалын даралт хэмжигч ба агаарын 

детектороор хянаж,  хоёр дахь хоолой буюу 

венийн гуурсаар дамжина. Нэг удаагийн 

эмчилгээ нь 3-4 цаг үргэлжилнэ. 
Хүснэгт 1 

Диализийн аппаратын бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
Бүрэлдэ-

хүүн 

хэсэг 

Тайлбар 

Цусны 
гуурс 

Цусны насос нь тусгай хоолойгоор биеэс цусыг 
аппарат руу шахдаг. 

болон 

насос 

Тариур 
Гепарин хэмээх тариагаар цус өтгөрөхөөс 

сэргийлдэг. 

Диали-
затор 

Диализатор нь өвчтөний цусаар дамждаг мянга 

мянган жижиг ширхэглэл агуулсан том сав юм. 
Диализатор нь цусыг цэвэршүүлэх диализийн 

аппаратын гол хэсэг юм. 

Дохио-
лол 

Аппаратанд үйл ажиллагааны доголдвол 
анхааруулах зорилгоор ашигладаг. Аппаратан дахь 

цусны даралт, цусны урсгал, температур, диализатын 

уусмалуудад алдаа гарвал дохиоллын систем 
ажиллана. 

Дарал-

тын 
монитор 

Цусны нэвтрэлт ба цусны шахуургын хоорондох 

даралтыг артерийн даралт хэмжигч илрүүлдэг. 

Энгийн эерэг даралтыг венийн даралт хэмжигч  
илрүүлдэг. Хэрэв венийн даралт буурвал  хэлхээний 

цусны урсгал буурч тасалдаж болзошгүй. 

Агаарын 
нэвчилт 

илрүү-

лэгч 

Детекторыг венийн судсанд байрлуулж, агаараас 
цусны судасны бөглөрөл үүсэхээс зайлсхийх 

зорилгоор илрүүлдэг. 

Өгөгд-

лийн 
интер-

фейс 

Диализийн аппарат нь  USB оролттой ба эмнэлгийн 

нэгдсэн сүлжээнд олон төрлийн интернет сүлжээ, 

орон нутгийн сүлжээнд холбогдох боломжтой. 
Эмнэлгийн утасгүй сүлжээнд  (Wi-Fi) шууд 

холбогдож болно.  

Хавхлаг 

Дамжууламж, температур хэвийн утгаас хазайвал 

эргэлтийн хавхлаг ажиллаж ус зайлуулах хоолойд 
шилжинэ. 

Мэдрэгч 

Диализийн аппаратууд нь янз бүрийн 

параметрүүдийг хянахын тулд олон төрлийн мэдрэгч 
шаарддаг. Экстракорпораль буюу биеийн гаднах 

хэлхээний янз бүрийн цэгүүд дэх цусны даралт, 

диализатын даралт, температур, хөдөлгүүрийн хурд, 
диализаторын мембраны даралтын градиентийг 

хэмжиж бөглөрөл, агаарын хий зэргийг диализийн 

явцад хянадаг. 

Дамжуу-
ламж 

Диализат диализаторт хүрэхийн өмнө байрладаг. 
Дамжуулах чадварын тоолуур нь өндөр эсвэл бага 

дамжуулалтыг илрүүлж, төхөөрөмж автоматаар 

дохиолол өгч “bypass” горимд оруулснаар 
диализатор руу диализат орохгүй. 

Халаагч Диализатын шингэнийг халаана. 

Ус 

зайлуу-
лагч 

Бохирдсон диализатын шингэнийг гадагшлуулна. 

Техникийн үзүүлэлтэнд тавигдах шаардлага: 

HD машинд тавигдах шаардлагыг хангах зөвлөмж: 

Үндсэн үзүүлэлт : 

• Цусны насос 30-600 мл/мин хүртэл нэг чиглэлд

урсдаг байх

• Хамгийн багадаа 10 инчийн өнгөт TFT/LCD

дэлгэц бүхий удирдлагын болон хяналтын

дэлгэцтэй байх ёстой. Дэлгэц нь өндөр

нягтаршилтай, амархан уншигдахуйц тод

дэлгэцтэй байх ёстой.

• 1-ээс 10 мл/мин  хурдтай гепарины насостой байх

• Артерийн ба венийн судасны даралтын 

монитортой байх

• Венийн хавхлагт оптик мэдрэгч бүхий 

функциональ агаарын хөөс илрүүлэгчтэй байх

• Пропорциональ нэгжийг бикарбонат диализийн

байгууламжтай холих

• Диализатыг 300-700 мл/мин ба түүнээс дээш

хүчин чадалтай

• Дамжуулах чадамжийг хэмжигч.

• Бохирдсон ба цэвэр цусыг ялгаж чаддаг цус

нэвчилтийг мэдрэх мэдрэгчтэй байх

• Функциональ цусны алдагдал илрүүлэгч.

• Диализат температурын зохицуулагч нь 35-аас

39oC температурын хэлбэлзэлтэй байдаг.
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• UF Хэт шүүлтүүрийн хэмжигдэхүүнийг хянагчтай

байх

• Төрөл бүрийн баяжмалын найрлага, янз бүрийн

диализатор, цусны гуурснуудын багцыг хүлээн

авах

• Аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүд: үйл 

ажиллагааны дохиолол, венийн судасны хавчаар

Нэмэлт үзүүлэлтүүд: 

• Цусны хэмжээг холбосон хянах төхөөрөмж

• Шээсний хүчил цэвэрлэх.

• Диализатын натрийн профиль хийх.

• Нэг зүүгээр диализ хийх хэрэгсэл.

• Гемодиа шүүлтүүр

• Гемодиализийн оптик илрүүлэгч

Техникийн хүндрэл: 

• Цус дамжуулах хоолой бөглөрөх

• Цус дамжуулах хоолойд хий орох

• Аппарат саатах (цахилгаан гэнэт тасрах, усны

хоолойн даралт буурах) тус тус багтана [10].

Диализийн аппаратны эрэлт хэрэгцээ, ашиглалтын 

судалгаа 

АНУ-д жилд 750,000 орчим өвчтөн, дэлхий даяар 2 

сая орчим өвчтөн бөөрний дутагдалд ордог. Бөөрний 

дутагдалтай хүмүүс АНУ-ын Эрүүл мэндийн 

даатгалийн төсвийн 7%-ийг бүрдүүлдэг. АНУ-д 2018 

оны байдлаар 100,000 гаруй өвчтөн бөөр шилжүүлэн 

суулгах жагсаалтад багтсан боловч өнгөрсөн жил 

шилжүүлэн суулгах боломжтой 21,000 гаруй донорын 

эрхтэн байсан. АНУ-д донорын бөөрний хэрэгцээ жилд 

8%-иар нэмэгдэж байна. Диализ нь өвчтөнүүдийг ядарч 

туйлдуулдаг бөгөөд өвчлөл, улмаар нас баралт ихтэй 

байдаг [11].  

2014 оны АНУ-ын бөөрний өвчлөлийн өгөгдлийн 

системийн (United States Renal Data System USRDS) 

жилийн тайланд дурдсанаар бөөрний өвчлөлийн 

эцсийн шатны эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдийн 

хамгийн их тархалт Хятад, Япон, АНУ-д бүртгэгдсэн ба 

нэг сая хүн амд 3219, 2505, 2076  тус тус бүртгэгдсэн.  

2015 онд Хятад улсад 61790 гемодиализийн өвчтөн 

нэмэгдсэн бөгөөд бөөрний дутагдлын гол шалтгаан нь 

бөөрний үрэвсэл (45.8%), чихрийн шижин (21.2%), 

гипертензи (9.0%) юм. 2015 онд Гемодиализийн 

эмчилгээ хийлгэж байсан 8339 өвчтөн нас баржээ. 2015 

оны 12-р сар хүртэл гемодиализ эмчилгээ 385,055 

өвчтөн байсан нь нийт диализийн өвчтөнүүдийн 86% -

ийг эзэлж байсан. Ахмад настан, цусны даралт ихсэх, 

чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд нэмэгдэж, нийгмийн 

эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж байгаа нь 

диализийн өвчтнүүдийн тоо тасралтгүй нэмэгдэх 

шалтгаан болж байна гэсэн тооцоо гарчээ [12].  

. 

Зураг 2. 2017-2020 онд эмчилгээнд хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчид ба аппаратын тоо 

Зураг 2-т үзүүлсэн диаграмм дээр гемодиализийн 

эмчилгээ хийлгэж байсан өвчтөний тоо 2017 онд 617, 

2018 онд 671, 2019 онд 800, 2020 онд 1000 гаруй болж 

жил ирэх тусам өссөөр байна. Харин  аппаратны тоо 

2017 онд 160, 2018 онд 161, 2019 онд 180 байсан бол 

2020 онд 600 гаруй болж эрс өссөн байна. 

2016 онд АНУ-ын хүн амын тоо 324,310,011 [13] 

байх үед 661,000 гаруй америкчууд бөөрний дутагдалд 

орсон. Үүнээс 468,000 хүн буюу 0.14% нь диализийн 

эмчилгээнд хамрагдаж байсан бөгөөд 193,000 орчим нь 

бөөр шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэсэн [14]. 

Харин манай улсад 2017 онд хүн амын тоо 3,177,899 

[15] байхад 617 өвчтөн буюу 2% нь диализийн 

эмчилгээнд хамрагдахаар албан ёсоор хүсэлт гаргасан 

байсан. 
Хүснэгт 2 

2020 онд гемодиализийн тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэхээр Эрүүл мэндийн яамтай гэрээ байгуулан ажиллаж 

байгаа эмнэлгүүдийн мэдээлэл 

№ 
Эмнэлгийн нэр Захирал Хаяг, байршил 

1 Агапе хоспис Пак Кван Тэ 
ХУД, 10-р хороо, 38-р 

байр101-205 

2 Баянзүрх эмнэлэг Б.Даш-Яндаг 
БГД, 12-р хороо, Өлгийн 

гудамж 

3 Интенсивкаре Оюунчимэг СБД, 1-р хороо, 48-р байр 

4 Интермед Я.Нямтогтох 
ХУД, 15-р хороо, АПУ-ийн 

зүүн талд 

5 Люкс диализ Н.Ариунаа БЗД, 6-р хороо, 13-р хороолол 

6 Нарт Эрдэнэс П.Нямцэрэн БЗД, 4-р хороо, 39-р байр 

7 
Сүхбаатар 

нэгдсэн эмнэлэг 
М.Чимгээ 

СБД, 8-р хороо СБДЭМТ- ийн 

зүүн урд 

8 УБ Сонгдо Ш.Зоригоо СБД, 1-р хороо 

9 Улаанбаатар мед Г.Ганхуяг 
БГД, 11-р хороо, 4-р 

хороолол, 46-р байр 

10 

Улаанбаатар 

төмөр замын төв 

эмнэлэг 

С.Еркегул 
БГД, 4-р хороо, 

П.Жасрайн гудамж 

11 
Шинонмед 

/Эрин/ эмнэлэг 
Ц.Равдандаш 

БЗД, 13-р хороо, 

Бөхийн Өргөөний урд 37/2 

Манай улсад 2017 оноос үнэ төлбөргүй Эрүүл 

мэндийн даатгалаар гемодиализийн эмчилгээ хийдэг 

болсон [16]. Одоогоор 21 аймаг, Улаанбаатар хотын бүх 

II, III шатлалын эмнэлгүүдэд 2-4 аппарат ажиллаж, 

хүснэгт 2-т дурьдсан Эрүүл мэндийн яамтай гэрээ 
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байгуулсан 11 хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 600 

гаруй аппаратаар нийт 900 гаруй иргэн гемодиализын 

тусламж, үйлчилгээ авч байна [17]. УНТЭмнэлгийн 

“Гемодиализийн төв” Монголын хамгийн том бөөрний 

төв ба одоогийн байдлаар нийт 30 орчим диализийн 

аппаратаар эмчилгээ хийж байна. Монгол улсад 1996 

онд анх удаа хүнээс хүнд бөөр шилжүүлэн суулгаж 

эхлээд 2020 оны 1 сарын байдлаар 200 хүнд бөөр 

шилжүүлэн суулгаад байна [18].  

Дүгнэлт 

Бөөрний өвчлөл жил ирэх бүрд нэмэгдэж байгаа 

нь тоон мэдээллээс харагдаж байна. Мөн аппаратны тоо 

2017-2019 онд 180 орчим байсан бол 2020 онд 600 гаруй 

болсон байна. Харин диализийн эмчилгээнд хамрагдах 

өвчтний тоо 2017 онд 617 байсан бол 2020 онд 1000 

гаруй болсон байна. Диализийн аппаратны эмчилгээнд 

хамрагдах өвчтөний тоо жил бүр нэмэгдэж байгаагийн 

хэрээр аппаратны тоог нэмэгдүүлсэн ч нийт өвчтөнд 

хүрэлцэхгүй байна. 2017 онд Эрүүл мэндийн сайдын 

тушаалаар Гемодиализийн эмчилгээг Эрүүл мэндийн 

даатгалын сангаас төлдөг болсноор өвчтөнүүдийн 

санхүүгийн дарамтыг шийдвэрлэсэн маш чухал 

шийдвэр болсон.  

Монгол улс төдийгүй дэлхийн хэмжээнд 

бөөрний архаг дутагдал ихсэж байгаа нь АНУ-ын 

бөөрний өвчлөлийн өгөгдлийн системийн жилийн 

тайлан дахь тоо баримт дээрээс харагдаж байна. 

Бөөрний өвчлөлийн эцсийн шатанд орсон 

өвчтөнүүдийн тоо жил ирэх бүр ихсч байна. Үүнээс 

болж диализийн  эмчилгээг эмнэлэгт хэвтэн 

эмчлүүлэгчдийн дараалал Монгол улс төдийгүй 

дэлхийн улс орнуудад ч ихсэж байна. Дэлхийн улс 

орнууд энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэвлийн 

диализ, гэрийн диализ гэх мэт арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлж байна. Манай улсын хувьд УНТЭ хэвлийн 

автомат диализийн эмчилгээг нэвтрүүлж байна. 
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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ СОРОНЗОН РЕЗОНАНСТ ТОМОГРАФИ 

АППАРАТЫН ТЕХНИК ХАНГАМЖИЙН АСУУДАЛД 

Ц. Мөнхжаргал, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Монгол улсад 1 сая хүнд дундажаар 5 СРТ 

аппарат байгаа нь нэг  СРТ аппаратанд хэт их хүн 

ноогдож  аппаратын ачааллыг ихэсгэх  асуудал болж 

байна. Иймээс нэг СРТ аппаратанд ноогдох хүний тоог 

багасгаж аймаг, дүүргүүдийн эмнэлэгүүдэд 

суурилуулснаар аппаратуудын ачаалал, түгээмэл 

тохиолддог эвдрэл гэмтэлийг авч үзсэн болно. 

Түлхүүр үг: соронзон орон, радио давтамж, гэмтэл, 

хөргөлтийн систем,  

Оршил 

Соронзон резонанст томографи нь (СРТ) 30 

жилийн хугацаанд олон эмнэлзүйн асуудлыг анхан 

шатанд нь судлах, оношлох асар их боломжийг хүн 

төрөлхтөнд олгосон маш чухал техник болжээ. СРТ нь 

эмнэлгийн орчинд хэрэглэгддэг, хүний эд эрхтэний 

байдлыг дүрслэх зориулалттай, маш өндөр хүчин 

чадал бүхий соронзон орон дээр тулгуурлан 

оношилгоо хийдэг төхөөрөмж юм. Анх 1977 онд хүн 

өөрөө өөрийнхөө биеийг таньж мэдэх боломжтой 

болсноос хойш СРТ төхөөрөмж нь эмчилгээ, 

оношилгоонд зайлшгүй шаадлагатай тоног 

төхөөрөмжүүдийн нэг болсон юм. Уг төхөөрөмжийн 

хамгийн чухал хэрэглээ нь олон төрлийн өвчин 

эмгэгийн оношилгооноос гадна нэн ялангуяа хорт 

хавдрыг оношлоход оршдог.   

СРТ нь дүрсийн чанарыг температурын 

шаардлагыг бүрэн биелүүлэх шаардлагатай маш 

нарийн тоног төхөөрөмж юм. Төхөөрөмжийн бүтэц 

бүрэлдэхүүний хамгийн чухал хэсэг нь соронзон юм. 

Бага талбай бүхий бүтэн биеийн СРТ-ын соронз нь 

(<0.35 тесла) нь төмөрийг эсэргүүцэх соронз болон 

тогтмол соронзонгийн холимог байдаг. Эсэргүүцэх 

соронзонтой төхөөрөмж нь бүх төрлийн СРТ-д 

хамгийн бага өртгөөр суурилуулагддаг боловч 

цахилгаан зарцуулалт их байдаг. Харин тогтмол 

соронзонтой СРТ төхөөрөмжүүдийг суурилуулах 

өртөг өндөр, жин ихтэй боловч засвар үйлчилгээний 

зардал бага байдаг. Монгол улсын 2020 оны хүн амын 

тооллогоор 3.296.866 хүн бүртгэгдсэн байдаг бол 

Улаанбаатар хотод 15 гаруй СРТ аппарат байдаг нь 1 

сая хүн тутамд дундажаар 5н СРТ аппарат байна. Япон 

улс нь соронзон резонанст томографи аппаратаараа 

(MRI) 1 хүнд ноогдож буй байдалаараа тэргүүлдэг ба 

хүн амын нэг сая тутамд 55 гаруй СРТ аппарат байдаг. 

Мөн АНУ, Герман улсууд нэг сая хүн тутамд 40, 35 

орчим хувь ноогдож байгаа нь Монгол улсын 1 СРТ 

аппаратанд ачаалал элэгдэл маш их байгаагаас 

Улаанбаатар хот дахь СРТ аппаратууд нь бүгд хэвийн 

ажилладаггүй мэргэшсэн инженер, техникч 

байдаггүйн улмаас эвдрэл гэмтэлтэй үйлдвэрлэгч 

орны инженерийн онош үзлэгийг хүлээж буй гэсэн 

байдалтай байгаа нь бусад хэвийн ажиллагаатай СРТ 

аппаратуудад ч хэрэглээний элэгдэл үүсэх нөхцөл 

бүрдээд байгаа юм. Мөн өвчтөн урт дугаар, оочер 

үүсгэн цаг тухайд нь зохих эмчилгээгээ авч 

чадахгүйтэй холбоотой СРТ аппаратаар нарийн 

оновчтой оношлуулах байсан боловч урт удаан оочер 

дараалал хүлээх боломжгүй тул зарим тохиолдолд 

Компьютер томографи аппаратаар оношлуулж буруу 

онош гаргах цаашлаад буруу эмчилгээ хийлгэн эрүүл 

мэндээрээ хохирч болохуйц байдал үүсээд байгаа юм. 

Тийм учираас Монгол улс дах СРТ аппаратуудын 

ажиллагаа хэвийн эсэх ихэвчлэн юунаас болоод эвдрэл 

гэмтэл гаран ажиллагаагаа зогсоох хэрэгтэй болдог 

цаашид юунд илүү анхаарвал зохих талаар судалгааг 

хийсэн юм. 

Соронзон резонанст томографи 

Соронзон резонансын дүрслэл нь хүний биеийн 

анатоми, физиологийн үйл явцыг дүрслэх зорилгоор 

оношилгоонд ашигладаг билээ. СРТ нь радио 

давтамжийн хүрээнд ажилладаг тул компьютерт 

томографи (КT), дан фотоны ялгаралтын компьютерт 

томографи (SPECT),  позитрон эмиссийн томографи 

(ПЭТ) зэрэг бусад дүрслэл оношилгооны 

төхөөрөмжүүдээс ионжуулагч цацраг байхгүйгээрээ 

ялгаатай ч маш хүчтэй соронзон оронг бий болгодог.  

СРТ системд хэт дамжуулагч соронзон 

ашиглагддаг нь олон ороомог эсвэл утас бүхий 

ороодсуудаар цахилгаан гүйдэл дамжиж 2.0 тесла 

хүртэл соронзон оронг үүсгэдэг. Хэт дамжуулагч 

соронз нь үнэтэй байдаг боловч хүчтэй соронзон 

оронтой тул чанартай зураг авах боломжийг олгодог. 

Зураг 1. СРТ төхөөрөмжийн бүдүүвч 

1-соронз, 2-радио давтамжит ороомог, 3-налуу ороомог, 4-

сканнер, 5-өвчтөний ор 

1. Соронз: Өвчтөний байрладаг метал цилиндрийг

цооног гэж нэрлэдэг. (Дэлхий дээрх соронзон орон 0.5 

Гаусс байдаг бол СРТ аппаратын соронзон орон 20.000 

Гаусс байдаг) Ихэнх СРТ аппаратууд хэт дамжуулагч 

соронз ашиглан цахилгаан гүйдэл дамжуулж 2.0 тесла 

хүртэлх соронзон орон үүсгэдэг (энэ нь 20.000 Гаусс). 

Ийм том соронзон орныг хадгалахын тулд маш их 

энерги шаардагддаг бөгөөд энэ нь хэт дамжуулалтаар 

хийгддэг эсвэл утаснуудын эсэргүүцлийг бараг тэг 

болгож бууруулдаг. Үүнийг хийхийн тулд утсыг 
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шингэн гелийд 269.10С-аас бага температурт 

тасралтгүй хөргөж байдаг 

2. Налуу ороомог. СРТ аппарат дотор гурван

хөндлөн соронз байдаг. X, Y ба Z ороомогууд өөр өөр 

байрлалд хэмжилт хийх хувьсах талбарыг үүсгэсэн 

соронз нь үндсэн соронзон оронтой харьцуулахад 

бага хүчтэй байдаг; Тэд 180- 270 гаус хүртэл хүчин 

чадалтай байдаг. Градиент ороомог нь биеийн янз 

бүрийн хэсгүүдийг сканнердах боломжтой. 

X ороомог      Баруун-зүүн 

Y ороомог  Дээд-доод 

Z ороомог    Толгой-хуруу 

3. Радио давтамжит ороомог. Хүний биеийн

эдийн цөмийн эргэлт нь чичиргээт соронзон радио – 

давтамжийн оронгоор өдөөгдөнө. Эдгээр радио 

давтамж нь чичиргээг дамжуулдаг бөгөөд хүлээн 

авагдах спинээс соронзон резонансийн дохиог хүлээн 

авна. Цахилгаан соронзон RF (Радио давтамжит) орон 

нь радио долгионы давтамжинд байрлах соронзон 

резонансыг ашигладаг.  

RF–ийн цахилгаан соронзон долгионууд нь эд 

эсийн доторх молекулуудыг өдөөж цахилгаан 

дамжуулагчид гүйдэл үүсгэнэ. Хэлбэлзэлийн дүнд эд 

эс халдаг. Ихэвчлэн 100С–аас өснө. SPECIFIC 

ABSORPTION RATE (SAR) гэдэг нь нэгж хугацаа ба 

килограм нэг бүрээс шингээсэн RF – ийн гаралт юм. 

СРТ төхөөрөмжийн ажиллах зарчим: Хүний 

биеийн 75%-ийг эзлэх усны молекул нь устөрөгч ба 

хүчилтөрөгчийн атомуудаас бүрднэ. Протон нь аливаа 

соронзон оронд мэдрэмтгий атом бүрийн төвд байрлах 

ба соронзон шиг үйлчлэлтэй байдаг. Хүний биед 

агуулагдах усны молекулууд ерөнхийдөө санамсаргүй 

байдлаар зохицуулагддаг боловч СРТ төхөөрөмжийн 

соронзон оронд орсноор протон нь соронзон орны 

нөлөөгөөр тэнхлэгээ тойрон хэлбэлзэж эргэлдэнэ. 

Соронзон орны нөлөөгөөр эргэлдэх хөдөлгөөн улам 

хүчтэй болж устөрөгчийн атомууд нь эмх замбараагүй 

байрлалд ороход хөндлөнгийн радио долгионоор 

үйлчилж атомууд нь жигд нэгэн урсгалд орсноор 

атомын цөм нь радио долгионыг шингээдэг. Радио 

давтамжийн өдөөлт зогсоход нэгэн жигд урсгалд 

орсон атомууд буцаж хуучин байрлалдаа орох ба 

шингээсэн энергиэ цацруулахад энерги буюу радио 

долгионыг бүртгэн авч дүрслэл бий болгодог. Өвчтөн 

эдгээр өөрчлөлтийг мэдрэхгүй ч сканнер нь тэдгээрийг 

илрүүлж, компьютертэй хамт рентген судлаачийн 

хөндлөн огтлолын дүрсийг нарийвчлан гаргадаг 

байна. Эрүүл эд эс, өвчтэй эд эсээс цацрах долгион өөр 

өөр байдаг нь оношилгооны үндэс болдог. 

Монгол улсад ашиглагдаж буй СРТ-уудын 

судалгаа 

2021 оны байдлаар Монгол улсад 15 (хүснэгт 1) 

СРТ аппаратуудыг ашиглаж байгаас Улаанбаатар 

хотод 14, Эрдэнэт хотод нэг СРТ аппарат байна. 
Хүснэгт 1. Монгол улс дах СРТ аппаратууд 

№ Эмнэлгийн нэр Үйлдвэрлэгч Марк 

1 
УНТЭмнэлэг 

Siemens 0.35Т Magnetom C 

Philips 3Т Multive 

2 УХТЭмнэлэг 

3 УГТЭмнэлэг Philips 1.5Т Multive 

4 

Гэмтэл согог 

судлалын 

үндэсний төв 

Philips Brilliance-6 

5 
Цэргийн төв 

эмнэлэг 

Siemens Magnetom 

symphony 

6 ТТАХНЭ GE 1.5T 

7 Интермед Siemens 1.5T Avumtom 

8 
Гранд мед Siemens 1.5T Magnetom 

Essanza 

9 
УБ Сонгдо Siemens 1.5T Magnetom 

symphony 

10 
Мөнгөнгүүр Philips Magnetom 

achieva 

11 
Люкс мед Siemens Magnetom 

avento 

12 
Медтравма Siemens Magnetom 

Essanza 

 

Зураг 2. Монгол улс дахь СРТ аппаратуудын брэндийн 

хэрэглээ 

 

Зураг 3. Ашиглагдаж буй СРТ аппаратуудын 

үйлдвэрлэгдсэн он болон тоонууд 

Монгол улсын СРТ аппаратын нийт хэрэглээний  58 

хувийг  Siemens брэнд эзэлж байгаагаас харвал (зураг 

2) Siemens брэнд нь Дэлхийд СРТ аппарат

үйлдвэрлэлээрээ III ордог бол 34%-ийг эзэлдэг Philips 

нь IV байранд байгаа нь хангалттай сайн СРТ 

аппараттайг харуулж байна. 

Түгээмэл тохиолддог эвдрэлээс сэргийлэх нь 

1. 2012 онд Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн

эмнэлэг дээр засварын ажил явагдаж байхад СРТ 

аппаратын хөргөлтийн системийн хоолойн дээр 

барилгын материал унаснаас гелиэ ууршуулан алдаж 

“Quench” (Зураг 4) явагдсанаас уг төхөөрөмжийг 

хэвийн ажиллагаанд оруулахын тулд 5 жилийн 

хугацаа, хөргөлтийн шингэн гелиг дахин цэнэглэхийн 

тулд их хэмжээний мөнгө зарцуулснаас харвал СРТ 

аппаратын хөргөлтийн систем нь түүний ажиллагаанд 

хэр их нөлөөтэй байна. Унтраах товч (Quench) CPT нь 

өндөр давтамжинд ажилладаг учраас хөргөлтийн 

шингэн гелийг ашигладаг нь ойролцоогоор 4.0 К-тай 

буюу үнэмлэхүй хүйтэн байдаг. 
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Зураг 4. “Quench” буюу гели гадигшилж байна 

Зарим тохиолдолд гели хэт халалтын улмаас хурдан 

дуусах, уурших тохиолдол гарч соронзыг халаан 

соронзон орныг санамсаргүйгээр алдахад хүргэдэг . 

Үүнийг "quench" гэх ба СРТ-ын  яаралтай тусламжийн 

улаан товчийг дарах, гелийн түвшин буурах үед (30% 

орчим) автоматаар унтрахыг "unсоntrоlеd quench" гэнэ. 
Хүснэгт 2. 

Хөргөлтийн системийн гэмтлийн судалгаа 

№ 
Хөргөлтийн системд гарч 

байсан гэмтэлүүд 

Гэмтлийг арилгасан 

арга зам 

1 

Хөргөлтийн систем нь 

орчны температур 200С–

ээс ихсэхэд төхөөрөмж 

халж тохируулсан 

температураа барихгүй  

Өрөөнд нэмэлтээр 

агааржуулалтын сэнс 

байрлуулсан 

2 

Аппарат халж улмаар өрөө 

болон дамжуулалтын 

хяналтын блок хэт халж 

ажиллахгүй байсан  

Хөргөлтйин 

системийн буруу 

холбогдсоныг 

залруулав 

3 

Хөргөлтйин систем 

тохируулсан температур, 

чийгшилт барихгүй  

Хөргөлтийн 

системийн шингэн 

алдагдаж, чийгшил-

тийн усан систем 

бөглөрсөнг арга 

хэмжээ авсан. 

Хүснэгт 3. 

ГССҮТ-ийн СРТ аппаратын цахилгааны гэмтэлийг 

шийдвэрлэсэн байдал 

Ховор тохиолдолд гадны тодорхойгүй хүчин зүйлээс 

шалтгаалан унтрах тохиолдол гардаг. Унтраах үйл 

ажиллагаа нь амь насанд аюул учруулж болзошгүй 

онцгой үед эрх бүхий инженерээр хийгдсэн байх 

шаардлагатай. Соронзон орон зогсоох нь маш үнэтэй 

ажилбар ба соронзон орон маш хурдан “0” болтлоо 

буурдаг байна. 

2. Цахилгаан тасралт: 2018 оны 3 сард Гэмтэл согог

судлалын үндэсний төв эмнэлэгт цахилгаан тасарч 

цахилгаан хүчдэл баригч муудаж эвдэрснээр 

хөргөлтийн систем болон СРТ аппарат тэжээлгүй болж 

гэмтэл гарсан юм.  

3. Зургийн олдворууд (шугам, ширхэгтэй байдал гэх

мэт) нь СРТ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс илүү СРТ-д 

ашиглагдаж байгаа ороомгийн элэгдэл, эвдрэлтэй 

холбоотой байдаг. ГССҮТ СРТ аппаратандаа сүүлийн 

5-н жилд дараах засвар үйлчилгээг хийсэн байна. 

• Хүлээн авагч болон кодбокс шинээр сольсон

• Хүлээн авагч модул-д тохиргоо хийсэн.

• Биеийн нурууны массив L ороомог Биеийн

нурууны массив М ороомгуудыг сольж тохиргоо

хийсэн.

• Эх биены ороомогны дамжуулах кабель шинээр

сольсон

• Ороомогны чанарын баталгаа  хийсэн.

• Механик жийрэг тохиргоо хийсэн

• Чанарын баталгааг гаргасан

• Системийн тохируулга хийсэн.

Дүгнэлт 

1. Монгол улсад 1 сая хүнд дундажаар 5 СРТ

аппарат байгаа нь нэг  СРТ аппаратанд хэт их хүн

ноогдож  аппаратын ачааллыг ихэсгэх  асуудал

болж байна. Иймээс нэг СРТ аппаратанд ноогдох

хүний тоог багасгаж аймаг, дүүргүүдийн

эмнэлэгүүдэд суурилуулснаар аппаратуудын

ачаалал буурснаар ороомогийн элэгдэл багасч,

оношлогоонд орох өвчтөнүүдийн хүлээгдэлгүй

болж шуурхай оношлуулах юм.

2. Улаанбаатар хот дахь СРТ аппаратуудын

гэмтэлийн 45%-ийг техник үзлэг, засвар

үйлчилгээг тогтмол хийдэггүйн улмаас доголдол

эвдрэл гардаг байна. Түүнчлэн мэргэшсэн

инженер, техникч байдаггүй. Иймд эмнэлэгийн

тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийг

үйлдвэрлэгч орон руу мэргэжил дээшлүүлэх

сургалтанд хамруулах, төлөвлөгөөт техникийн

үзлэг, үйлчилгээг хийх нь зүйтэй юм.

3. Хөргөлтийн системийн нийтлэг алдаа нь

хөргөлтийн шингэн-гели нь эзэлхүүний 35%-ийн

түвшингөөс бага болоход ажиллагаа зогсох, усан

хөргөлийн системд  бүлээн усаар хангалттай

хөргөөгүйн улмаас алдаа заадаг. Тиймээс өдөр

бүр үзлэг хийж хяналт тавих  шаардлагатай

байна.

4. Аппарат цахилгааны хэлбэлзэлээс оролтын гал

хамгаалагчууд, тэжээлийн блок шатах 

тохиолдолууд байдаг. Иймд тасралтгүй 

цахилгаан хангамж (UPS) нь тогтмол тэжээлийн

эх үүсвэр тасрах эсвэл хүчдэл нь хүлээн

зөвшөөрөгдөхгүй хэмжээнд хүртэл буурах үед

нөөц тэжээл өгдөг. Тиймээс UPS-ийн ажиллагааг

хэвийн эсэх цахилгаан тэжээлийн доголдлыг

хянаж  байх ёстой.

Ашигласан ном, хэвлэл 

1. “Монгол улсын хүн амын тооллого” судалгаа

2020 он

№ 
Цахилгаан тэжээлд гарч 

байсан гэмтэлүүд 

Гэмтэлийг арилгасан 

арга зам 

1 

Цахилгаан тэжээл тасрахад 

аппарат өөрөө асдаггүйн 

улмаас дамжуулалтын 

хяналтын температур 

доош унадаг 

Автоматаар сэлгэн 

залгах төхөөрөмж 

шинээр хийсэн. 

2 

AC POWER CORP 

маркийн хүчдэл 

тогтворжуулагч 

төхөөрөмж цахилгаан 

тасарсны улмаас гэмтсэн 

Шинийг захиалж, 

үндсэн тэжээлээс 

шууд холбон 

аппаратыг ажлуулсан. 

3 

Хүчдэл тогтворжуулагч 

төхөөрөмжийн  

инверторын хэсэгт гэмтэл 

гарч Bypass горимоор 

ажилуулав. 

шинээр инверторын 

хэсгийн плат 

захиалав. 

4 

Аппарат цахилгааны 

хэлбэлэлээс оролтын гал 

хамгаалагчууд, тэжээлийн 

блок шатсан. 

Төхөөрөмжийг засварлах 

боломжгүй болсон. 

Хүчдэл 

тогтворжуулагч 

төхөөрөмжийн оронд 

шинээр UPS 

захиалсан. 
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2. “Number of magnetic resonance imaging (MRI)

units in selected countries as of 2019”

3. Б.Энхжаргал “Соронзон резонанст 

томографи” 2010 он

4. Б.Энхжаргал “Эмнэлгийн дүрслэл 

оношлогооны тоног төхөөрөмж” 2012 он

5. Renee Haugsdal “MRI compatible miniature

motor system: Proof of Concept” 2019

6. Jiachen Zhuo, Rao P. Gullapalli “MR Artifacts,

Safety, and Quality Control” 2006

7. "Өндөр өртөгтэй эмнэлэгийн тоног 

төхөөрөмжийн судалгаа” 2019 он

8. Kauh, Jeddah “Design and implementation of a

modified cooling system for mri scanner to

enhance image quality” 2016

9. Catherine Westbrook “Handbook of MRI

Technique 2008”

10. “Top ten diagnostic imaging device 

manufacturers” 
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АНГИОГРАФИЙН ТЕХНИК ХАНГАМЖ 

Б.Өлзийхишиг, Д.Пүрэвдаш

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Манай улсад радиологийн салбарын 

томоохон ололт нь ангиографийн оношилгоо 

эмчилгээг анагаах ухааны салбарт нэвтрүүлсэн явдал 

билээ. Энэ судалгаагаар Монгол улс дахь нийт 

ангиографийн суурилагдсан аппаратуудын тоо 

хэмжээ, эмнэлэгүүдийн ачааллыг хэрхэн тэнцүүлэх, 

аппаратуудын насжилт, эвдрэл гэмтэл, ажиллаж буй 

инженер техникчидийн эрүүл мэндийн байдал, рентген 

цацрагаас хэрхэн хамгаалагдсан байгаа зэрэг өнөөгийн 

байдлыг авч үзсэн болно.    

Түлхүүр үг: рентген харалт, судсан дахь оношилгоо, 

цацрагийн хамгаалалт, орчны шаардлага 

Оршил 

Сүүлийн жилүүдэд анагаах ухааны зорилт бие 

махбодийн системүүдийг удирдан залж, өвчин 

эмгэгийг аль болох эрт илрүүлж эмчлэх зорилгоор 

эрхтэн системийн бүтэц үйл ажиллагаанд идэвхитэй 

оролцох хандлагатай болсон учир эмнэлгийн дүрс 

оношилгоо эрчимтэй хөгжиж байна. Рентген цацрагаар 

оношлох, мэс заслийн эмчилгээ хийх 2 аргын дунд 

клиникийн шинэ хандлага үүссэн нь интервенцийн 

радиологи юм. Интервенцийн радиологийн гол 

зорилго нь тухайн оношилгооны явцад эмчилгээг 

хослуулах явдал юм. Эхний үе шатанд цацраг туяаны 

шинжилгээ хийж  өвчний шинж байдал, хэмжээ 

эзлэхүүнийг тодорхойлж, дараагийн үе шатанд 

эмчилгээ хийдэг. Ангиографи нь грекээр angeion-

судас+grapho-бичих, дүрслэх гэсэн утгатай бөгөөд 

судсанд рентген тодосгогч бодис оруулж оношилдог 

рентген зургийн шинжилгээ судалгаа юм.   

Манай улсад радиологийн салбарын томоохон 

ололт нь ангиографийн оношилгоо эмчилгээг анагаах 

ухааны салбарт нэвтрүүлсэн явдал юм. Улмаар манай 

оронд оношилгоо хийж эхлээд богино хугацаанд 

эмчилгээ хийдэг болсон нь  судасны бөглөрөл, 

нарийсал, цүлхэн, хавдар зэргийг оношилхын зэрэгцээ 

зүрхний титэм судас, артери ба венийн судасны 

нарийслыг баллоноор тэлэх, металл стент тавих, 

судасны бөглөрлийг сэтгүүрдэх,  зүрхний гажиг, 

цоорхойг койл, шүхрээр бөглөх зэрэг олон төрлийн 

оношилгоо, эмчилгээг нэгэн зэрэг хийх нь цаг хугацаа 

хэмнэх төдийгүй өвчтөнд зовиур багатай байдаг. 

Монгол улсад хийгдэж байгаа ангиографийн 

оношилгоо,эмчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ 

сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэхийн хирээр тоног 

төхөөрөмжийн хэрэглээ улам ихсэж байна. Тэдгээр 

ангиографийн тоног төхөөрөмжийн техникийн хүчин 

чадал, техникийн дэвшил олон улсын стандартад 

нийцсэн байдал, хийгдэж буй шинжилгээний тоо 

хэмжээ, нэр төрөл, рентген цацрагийн хяналт зэрэг нь 

жилээс жилд сайжирсаар байна. Сүүлийн жилүүдэд 

тоон ангиографийн систем нь боловсронгуй болж, 

компьютер томографи, соронзон резонансын 

томографийн адил 3D, олон зүслэгт зургийг 

боловсруулах боломжтой болсон. 

Ангиографи аппаратны ажиллагаа 

Ангиографийн гол хэсэг дүрс боловсруулах тоон 

систем нь видео камераас ирсэн дохиог дүрс болгон 

дэлгэцээр харуулдаг. Дүрс үүсэх процесс нь 

хуваарилах дохио генераторт дамжигдаж, 

үйлчлүүлэгчийн биеийг нэвтэлсэн рентген цацрагийг 

дүрс өсгөгч бүртгэн авч цааш компьютерт 

дамжуулснаар эхэлдэг. Дүрс өсгөгч ба видео камерын 

хоорондох диафрагмаар (засвар) камерт дамжуулах 

гэрлийн хэмжээг хянадаг. Видео камер нь дүрс 

үүсгэгчээс гэрлэн дүрсийг хүлээн авч аналог дүрс 

боловсруулах процессорт дамжуулж, цахилгаан дохио 

болгон хувиргана. Үүнийг дүрс боловсруулах 

процессор нь дүрсийг тоон хэлбэрт хувиргаж, санах 

ойд хадгалж, бусад дүрсүүдтэй нэгтгэх, хасалт хийх 

(substraction) зэрэг үйлдлүүдийг хийх боломжтой 

хадгалдаг. Дүрс үүсгэх системийн үндсэн хэсгүүдэд 

рентген хоолой, рентген цацрагийн генератор, дүрс 

өсгөгч зэрэг нь энгийн рентген харалтын 

төхөөрөмжөөс нарийвчлал сайтай байх шаардлагатай. 

Ангиографи аппаратны үндсэн хэсгүүд: 

Зураг 1. Хяналтын өрөөн дахь Allura Xper FD20 серийн 

тоног төхөөрөмжийн С хэлбэрийн 2 рентген толгой бүхий 

биплан систем. 

1-урд талын хяналтын дэлгэц (монитор), 2-хажуугийн 

хяналтын дэлгэц, 3-хажуугийн С хэлбэрийн гар, 4-шалан 

дээрх С хэлбэрийн гарын суурь, 5-өвчтөний ширээ, 6-хөл 

сэлгэн залгуур, 7-харьцуулах (урд талын) дэлгэц 1, 8-өнгөт 

дэлгэц (тохируулга), 9-хажуугийн харьцуулах дэлгэц 2, 10-

X-per геометрийн болон дүрслэх хэсэг, 11-X-per-ийн 

хяналтын хэсэг   

Ангиографийн оношилгоо, эмчилгээ нь рентген 

туяагаар артери, венийн судсаар тодосгогч бодисыг 

шахаж, судасны бөглөрөл, нарийсал, цүлхэн, хавдар 

зэрэг өвчнүүдийг оношлож, эмчилдэг 

интервенциональ шинжилгээний арга юм. Уг 

шинжилгээ нь мэс заслын аргатай харьцангуй өвчтөнд 

гэмтэл, зовиур багатай, эмчилгээний үр дүн өндөр 

байдаг. Ангиографийн шинжилгээг тусгай 

рентгенографийн кабенитад том хэмжээний рентген 

зургийг хурдан авах хэрэгсэл бүхий ангиографийн 

рентген аппаратыг хурдтай флюрографийн камерууд, 

рентген зураг, дүрс бичлэгийн аппаратууд, хүлээн 

авсан дүрсийг бүртгэж боловсруулах тусгай хэсэг 

зэргийг суурилуулсан байна. Мөн рентген зургийг 

компьютер боловсруулалттай судасны хэв маяг, 

гемодинамикийн нэмэлт мэдээллийг авах боломжтой 
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тооцоолох ангиографийн аргыг боловсруулсан. 

Шинжилж буй судсанд рентген тодосгогч бодисыг 

хийхийн тулд судасны катетерийг явуулдаг. Артерийн 

системийн артерографийн үед рентген тодосгогч бодис 

артериуд, нимгэн судлуудаар дамжин шинжилж буй 

хэсэгт очдог. Ангиографийн системийг monoplane, bi-

plane гэж 2 ангилах бөгөөд monoplane төрөл нь 1 дүрс 

өсгөгч, 1 С-гар, 1 видео камер зэргийг агуулсан байдаг 

бол bi-plane төрөл нь 2 дүрс өсгөгч, 2 С-гар, 2 видео 

камер зэрэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй ба дүрсийг 2 

байрлалаар авах боломжтой болгодог. Ингэж зургийг 

дурын байрлалд авахад гол үүргийг С-гар гүйцэтгэх 

бөгөөд түүн дээр дүрс өсгөгч, рентген хоолойг 

суурилуулсан байдаг. С-гар нь баруун, зүүн тийш 

(LAO/RAO) ±120 хэм, урагшаа, хойшоо (cranial, 

caudal) ±45 хэм эргэж, тухайн хэсэгт дүрс өсгөгчийг 

чиглүүлж өгдөг.  

Ангиографийн аппаратны чанарыг баталгаа: Тоон 

ангиографи нь бусад тоон рентген төхөөрөмжүүдээс 

дүрсийн хасалт (substraction) хийдэг давуу талтай.  

Зураг 2. Энгийн зураг 

Зураг 3. Хасалттай зураг 

Дижитал хасалттай ангиографи нь тодосгогч бодис 

хийхийн өмнө шинжлэх гэж буй эрхтэн системийн 

дүрсийн аналоги-тоон өсгөгчөөр түүний сүүдрийн 

эрчимд тохирох тоон утганд хувиргаж, компьютерийн 

санах байгууламжид боловсрогдсон анхны тоон 

илэрхийллийг дэвсгэр дүрс гэнэ. Дараа нь судсаар 

тодосгогч бодис шахаж байх үеийн дүрсийг дээрх 

аргаар боловсруулсаныг тодорсон дүрс гэнэ. Эцэст нь 

компьютерийн тусгай программаар тодорсон ба 

дэвсгэр дүрсийн хооронд тоон хасалт явагдаж, зөвхөн 

дүрсийн нэмэгдсэн тодролын мэдээллийг агуулсан 

тодосгогч бүхий судасны дүрслэл дэлгэц дээр судасны 

зураглалтай яс болон бусад эрхтэн системийн сүүдэр 

давхцахгүй гардаг.  

Зураг 4. Vascular түвшний 2D хэмжээст ясны байрлалыг 

арилган зөвхөн судас харагдах байдал 

Рентген дүрслэлийн гүйцэд хасалт хийх бололцоог 

дээд математикийн нарийн систем нь 44 хасалттай 

ангиографийн дүрслэл гардаг. Эдгээр дүрслэлийг 

томографийн алгоритмын өөрчлөлтийн оролт, 

гаралтын үр дүн 1 минут хүрэхгүй хугацаанд гарна. 

Philips “Allura Xper FD20” аппаратаар авсан тархины 

судасны цүлхэнг (aneurysm) зургийн боловсруулалт 

хийж 3D зураг гаргадаг (зураг 5) 

Зураг 5. 3D хэмжээст судасны цүлхэнг хөдөлгөөнт зураг 

болгон гаргасан байдал 

Ангиографийн дүрсний ялгаралд нөлөөлөх хүчин 

зүйлүүд: 

• Тодосгогч бодисын хэмжээ

• Рентген цацрагийн хүчдэл (өнгөний ялгарал

багатай дүрсийг гарган авсан цацрагийн хүчдэл

нь 75 кВ-с их байдаг.)

• Үйлчлүүлэгчийн биеийн зузаан
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• Рентген цацрагийн талбай буюу харах талбай

(Field of View-FoV)

• Дүрс өсгөгчийн гадаргуугийн материал буюу

оролтын дэлгэц

• Дүрс боловсруулах тоон систем зэрэг болно.

Бага энергитэй рентген цацраг нь дүрсний ялгаралд 

сайн нөлөөлөх хэдий ч өвчтөний авах рентген 

цацрагийн тунг ихэсгэдэг бол дундаж энергитэй 

рентген цацраг нь тодосгогч бодисын ялгарлыг 

нэмэгдүүлж, өвчтөнд бага цацрагийн тунг өгдөг байна. 

Харин өндөр энергитэй рентген цацраг нь дүрсний 

өнгөний ялгаралд сайн нөлөө үзүүлэхгүй ч өвчтөний 

авах тунг бага байлгадаг байна. 

 Рентген хоолойн хүчдэлийг нэмэхэд өвчтөний авах 

рентген цацрагийн тун багасах хэдий ч дүрсний 

ялгарал буурдаг. Тоон хасалттай ангиографийн 

системд рентген цацраг нь дүрсний чанарт нөлөөлөгч 

гол хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Рентген цацрагийн 

чанарт нөлөөлөх үндсэн хүчин зүйлүүд нь рентген 

хоолойн гүйдэл, хүчдэл, цацрагийн шүүлтүүр, бай 

эрхтэний нягт, зузаан зэрэг болно. Рентген цацраг нь 

өвчтөн ба ангиографийн эмч, ажилчдын авах рентген 

цацрагийн тунг ихэсгэж, ажлын байрны хортой 

нөхцөлийг бий болгодог.  

Монгол улс дахь ангиографийн аппаратуудын 

судалгаа 

Монгол улсын хэмжээнд ангиографийн оношлогоо, 

эмчилгээг УГТЭ, УНТЭ, УХТЭ, ХСҮТ, ЭХЭМҮТ 

зэрэг улсын клиникийн эмнэлгүүдэд, хувийн 

хэвшлийн эмнэлгүүдээс “УБ Сонгдо”, “Номун”, 

“Гранд-Мед” “Мөнгөн гүүр” эмнэлэгт хийж байна. 

УГТЭ нь улсын хэмжээнд зүрхний ангиографийн 

төрөл бүрийн оношлогоо, эмчилгээг хийдэг хамгийн 

том бааз эмнэлэг учраас жилээс жилд оношлогоо 

эмчилгээний тоо өссөөр өнгөрсөн онд 4000 гаруй хүнд 

ангиографийн оношилгоо, эмчилгээ хийжээ. 

Хүснэгт 1 

Монгол улсад ашиглагдаж буй ангиографийн аппаратууд 

Д/

д 

Эмнэлэг 
Аппаратын 

загвар 

Үйлдвэрл

эсэн улс 

Үйлд-

вэрлэ-

сэн он 

Ашиглалтанд 

орсон он 

/Монголд/ 

Тоо 

Зураг 

авах 

хурд 

frame/ 

sec 

DAP, 

KAP 

meter 

ашигла-

даг эсэх 

DSA 

горим 

байгаа 

эсэх 

Ашиглалтын 

байдал 

1 УГТЭ 

Phillips 

Allura Xper 

FD 20/20 

Австрали, 

Philips 
2013.01 2013.09 1 50 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

biplane 

2 УГТЭ 
Philips 

Azurion 
Philips 2019 2019 1 60 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

3 УНТЭ 

Phillips 

Allura Xper 

FD 20/20 

Австрали, 

Philips 
2013 2013 1 50 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

4 УХТЭ GE Innova 
General 

Electric 
2019 2019 1 30 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

5 ХСҮТ 

Philips  

Allura Xper 

FD 20 

Нидерлан

д, Philips 
2015 

2018.12.21  

/second hand/ 
1 50 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

6 ХСҮТ Philips Philips 2020 2020 1 - Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

7 ЭХЭМҮТ Siemens Siemens 2014 2014 1 - Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

8 
УБ 

Сонгдо 

Siemens 

Axiom Artis 

Тайвань,  

Siemens 
2010 

2017 

/second hand/ 
1 30 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

9 Номун 
Siemens 

Axiom Artis 

Япон, 

 Siemens 
2010 

2016.06 

 /second 

hand/ 

1 30 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

10 
Гранд-

мед 

GE Innova 

2100 IQ 

Солонгос, 

General 

Electric 

2010 
2017 

/second hand/ 
1 30 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 

11 
Мөнгөн 

гүүр 

Philips IFD 

20/20 
Philips - - 1 50 Тийм Тийм 

Ашиглагдаж 

байгаа, 

monoplane 
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Зураг 6. Улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 

ашиглагдаж буй аппаратууд 

Зураг 7. Суурилуулсан аппаратуудын үйлдвэрээс 

шинээр болон өмнө нь ашиглагдаж байсан тоног 

төхөөрөмжийн харьцуулалт 

Зураг 8. Сүүлийн 3 жилд хувийн болон улсын эмнэлгүүдээр 

ангиографийн оношилгоо, эмчилгээ хийлгэсэн 

үйлчлүүлэгчдийн тоо  
Монгол улсад нийт бүрэн ажиллагаатай 

ангиографийн 11 аппаратыг улсын эмнэлэг болон 

хувийн хэвшлийн эмнэлэгт ашиглагдаж байгаагаар нь 

харьцуулан үзүүллээ. Манай улсын хувьд үйлдвэрлэгч 

бус импортлосон бүх тоног төхөөрөмж нь шинэ 

байдаггүй зарим нь нь ашиглагдаж байсан аппаратууд 

байдаг. 

Монгол улсад ашиглагдах эдгээр төхөөрөмжүүдийн 

45% нь 2010-2015 оны хооронд өмнө нь ашиглагдаж 

байсан тул цаашдаа удаан ашиглагдах боломж нь 

буурсаар байгааг харуулж байна. Зураг 8-д улсын 

эмнэлэгт хэт төвлөрсөн байдлаар оношлогоо, эмчилгээ 

хийдэг болох нь харагдах ба энэ төвлөрсөн байдал нь 

тоног төхөөрөмжин насжилт болон эмч, ажилчдын 

туяаны ачааллыг ихэсгэж байгаа юм.  

Рентген цацрагийн хамгаалалт: Рентген цацраг нь 

тархаж байгаа орчныхоо агаарын молекулаас 

электроныг шахан гаргаснаар агаарыг эсрэг цэнэгтэй 

ионууд болгоно. Ингэж ионжсон агаар нь хүний бие 

махбодид сөрөг нөлөө үзүүлэх ба эд эсийг задлан, 

нэмэх хасах цэнэгтэй ионуудыг үүсгэж, физиологийн 

үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулдаг. Хүний биеийн 

эрхтэнүүдийн дотоод тогтоц өөр өөр, тэдгээрийн 

хувийн жин харилцан адилгүй учраас рентген 

цацрагийг янз бүрээр шингээдэг. Хувийн болон улсын 

эмнэлгүүдэд жилд  ангиографийн оношилгоо, 

эмчилгээ хийлгэж буй үйлчлүүлэгчдийн тоо 

хоорондоо их ялгаатай бөгөөд хувийн эмнэлэгтэй 

харьцуулахад улсын эмнэлэг хэт ачаалалтай 

ажилладаг.  

Рентген цацраг хамгаалалтын шаардлага: 

• Том хэмжээтэй рентген цацрагийн 

хамгаалалттай шилийг удирдлагын өрөөнд 

суурилуулсан байх. 

• Рентген цацрагтай ажиллагсад бүрт 

хүрэлцэхүйц хар тугалган хамгаалалттай 

хормогчтой байх. 

• Рентген цацрагтай ажиллагсад бүрт 

хүрэлцэхүйц бамбайн булчирхайн хамгаалалт, мөн 

тооны хамгаалалтын нүдний шилтэй байх. 

• Таазанд суурилуулсан, хөдөлгөөнт рентген

хамгаалалтын шилтэй байх. 

• Рентген цацрагтай ажиллагсад бүр хувийн

тунгийн хэмжигч буюу дозиметртэй байх. 

Ангиографийн аппаратыг ажиллуулах орчны 

шаардлага: 

• Шинжилгээний болон удирдлагын өрөөний

агаарын чийгшил нь 80%, температур нь 30 

градусаас ихгүй байна. 

• Шинжилгээний болон удирдлагын өрөөнд

агаарын солилцоог явуулах төхөөрөмж байна. 

• Шинжилгээний болон удирдлагын өрөө нь тус

тусдаа байх ба хоорондоо рентген цацрагаас 

хамгаалах шил, хаалга болон ханаар 

тусгаарлагдсан байна. 

• Шинжилгээний үед рентген цацраг 

удирдлагын өрөөнд нэвтрэх боломжгүй байх. 

Орчин үеийн ангиографийн систем нь өвчтөний 

авсан цацрагийн тунг үнэлэх DAP метр, КАР метр 

гэсэн төхөөрөмжүүдийг өөр дээр суурилуулсан байдаг. 

- DAP метр: Рентген цацраг тухайн нэгж 

талбайд шингэсэн тунгийн хэмжээ, нэгж нь мГр.см2  

- КАР метр: Агаарыг ионжуулсан рентген 

цацрагийн тунгийн хэмжээ, нэгж нь мГр.см2 

Эмч, техникч, сувилагч нарыг цацрагийн нөлөөнөөс 

хамгаалах: Цацраг идэвхт бодис, ионжуулагч 

цацрагийн бусад үүсгүүртэй ажиллагсад нь 

мэргэжлээсээ шалтгаалан дотоод ба гадаад шарлагад 

өртөхийг мэргэжлийн шарлага гэх бөгөөд үүний 

улмаас цацраг идэвхт бодис хүний бие организмд 

үйлчлэн биологийн зүй тогтлыг алдагдуулж, эд 

эрхтэнийг өвчлүүлэх, удамшлын өвчин үүсгэх зэрэг 

сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. Иймд цацрагтай ажиллагсдыг 

үндэслэлгүй аливаа шарлагад өртүүлэхгүй байх, 

шарлагын хэмжээг зохистой хэмжээний доод түвшинд 

байлгах нь цацрагийн аюулгүй ажиллагааны үндсэн 

зарчим юм. 

Санамсаргүй болон санаатай цацраг идэвхт 

бодисоос ялгарах цацрагт өртөхийг шарлагад өртөх 

гэнэ. Хүн шарлагад гадаад ба дотоод гэсэн 2 хэлбэрээр 

өртөнө. 
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- Гадаад шарлага: Бие организмын гадна 

байрлах цацраг идэвхт бодисын нөлөөллөөр шарагдах. 

- Дотоод шарлага: Цацраг идэвхт бодис 

амьсгал, хоол боловсруулах эрхтний замаар хүний бие 

организмын дотор орсны улмаас шарагдах. 

Цацрагтай ажиллагсдын дурын дараалсан 5 жилийн 

туршид авах цацрагийн тунгийн хязгаар 100 мЗв-с 

ихгүй байх бөгөөд дурын 1 жилд авч болох цацрагийн 

тунгийн хязгаар 50 мЗв, жирэмсэн эхчүүдийн 

цацрагийн тун жирэмсэлтийн эхний 2 сард 1 мЗв-ээс 

хэтрэхгүй байх ёстой. 

 Цацрагтай ажиллагсад нь шингээсэн цацрагийг 

хэмжих дозиметрийг өдөр тутам зориулалтын дагуу 

зүүх ба өөрийн авч байгаа тунгийн хэмжээнд байнга 

хяналт тавьж байх хэрэгтэй. Ангиографийн шинжилгээ 

нь мэс заслын аргатай адил эмч, техникч, сувилагч 

нарын хамт шууд хийгддэг тул рентген цацрагийн 

нөлөөлөл доор ажиллана гэсэн үг. Хамгийн түгээмэл 

бөгөөд найдвартай рентген цацрагаас хамгаалах арга 

нь хамгаалалтын иж бүрэн хувцас, хэрэглэлийг байнга 

өмсөх явдал юм. 

Рентген хамгаалалтын хэрэгслийн чанарыг 

шалгахдаа: 

- Хамгаалалтын хувцасны эквивалент хар 

тугалганы хэмжээ нь 0.3-0.5 мм байх. 

- Чанарын шалгалтыг 12-18 сарын зайтай 

тогтмол хийж, тэмдэглэл хөтлөх. 

- Шалгалтыг явуулахдаа рентген хамгаалалтын 

хэрэгслээ өвчтөний ширээн дээр тавьж, хүчдэлийн 

утгыг 60 кВ, гүйдлийн утгыг 0.3 мА байхаар 

тохируулж, рентген зураг авах буюу харалт хийнэ. 

Зургаар ямар нэгэн нүх, хугарал үүссэн гарвал уг 

хамгаалалтын хэрэгсэл гэмтэж чанарын шаардлага 

хангахгүй гэж үзнэ.  

 Дүгнэлт 

Радиологийн салбарын оношлогоо, эмчилгээний 

үндэс нь рентген зураг юм. Үүний нэгэн адилаар 

ангиографийн зургийн чанарыг сайжруулж, эрт үед нь 

аливаа эмгэг өөрчлөлтийг илрүүлэх, оновчтой, зөв, 

тохирсон эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэх асуудал болж 

байна. 

Манай улсын хэмжээнд оношилгоо, эмчилгээнд 

ашиглаж байгаа ангиографийн тоног төхөөрөмжийн 

техникийн хүчин чадал, техникийн дэвшил олон улсын 

стандартад нийцсэн байдал, хийгдэж буй 

шинжилгээний тоо хэмжээ, нэр төрөл, рентген 

цацрагийн хяналт зэрэг нь жилээс жилд сайжирч 

байна. Монгол Улс дахь радиологийн салбарын 

оношилгоо, эмчилгээнд аппаратны чанараас 

шалтгаалан дэвшилүүд гарсаар байна. Иймд 

ангиографийн зургийн чанарыг сайжруулж, аливаа 

эмгэг өөрчлөлтийг эрт үед нь илрүүлэх, оновчтой, 

тохирсон, зөв эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэх нь чухал 

асуудал болоод байна.  

1. Туяаны хэт ачаалалд ажиллаж буй эмч, сувилагч,

инженер, техникчдийн туяаны хяналтыг үр дүнтэй

хийх, ачаалал хэтэрсэн тохиолдолд бодитой арга

хэмжээ авах

2. Ангиографийн аппаратын тоог олшруулан,

аппаратын жигд ажиллагааг ханган туяаны

ачааллыг багасгах

3. Эмч, сувилагч, инженер техникийн 

мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж мэргэшүүлэх 

шаардлагатай байна.
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ТООН РЕНТГЕНИЙ ДЕТЕКТОРЫН ТЕХНИК ХАНГАМЖ 

М.Долгормаа, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Тоон детекторын технологийн хөгжил 

явагдаж байгаа бөгөөд эмнэлзүйн дадлага хийх шинэ 

тоон технологийг ашиглах боломжтой болжээ. Энд 

тооцоолсон рентген зураг (CR) ба тоон рентген (DR) 

детектор орчин үеийн техникийн тоймыг өгөх 

зорилготой юм. CR системүүд нь тусдаа дүрс унших 

процесс бүхий хадгалах фосфор зургийн ялтсуудыг 

ашигладаг бөгөөд DR технологи нь TFT массиваар 

унших процессоор рентген туяаг цахилгаан цэнэгт 

хувиргадаг. Тоон детектор нь аналоги детектортой 

харьцуулахад хэд хэдэн давуу талтай байдаг. Энгийн 

рентген шинжилгээнд хамрагдах тоон детектор 

технологийн мэдлэг нь радиологийн мэргэжилтнүүд, 

оюутнуудын үндсэн сэдэв юм. Энэ өгүүлэлд 

эмнэлзүйн дадлага хийх боломжтой тоон рентген 

зураглалын системийн тоймыг (CR ба DR хоёуланг нь) 

оруулсан болно.  

Түлхүүр үгс: рентген зураг тооцоолох, тоон рентген 

зураг, хадгалах-фосфорын зургийн ялтсууд, зураг 

унших процесс, TFT массивууд,  аналоги детектор, 

энгийн рентген зураг, эмнэлзүйн практик 

Оршил 

Одоогийн байдлаар проекцийн рентген зураг 

авахад хэд хэдэн тоон систем бэлэн байна. Тоон 

рентген шинжилгээний системүүд сүүлийн 30 жил 

уламжлалт аналоги эсвэл дэлгэцийн (SF) системийг 

орлож ирсэн. SF орчноос тоон орчинд шилжих үйл 

явцыг нарийн төвөгтэй үйл явц гэж үздэг. Зураг авах, 

өвчтөний тунгийн менежмент, дүрсний оношлогооны 

чанарын талаарх техникийн хүчин зүйлс нь энэ үйл 

явцад нөлөөлж асуудал юм. SF-ээс тоон хэлбэрт 

шилжих процесст өвчтөний цацрагийн тун 40-103%-

иар нэмэгдэх боломжтой [1]. SF-тэй харьцуулбал тоон 

технологи нь өвчтөний цацрагийн тунг өргөн динамик 

мужаас шалтгаалан нэмэгдүүлэх боломжтой динамик 

хүрээ нь уламжлалт SF системүүдтэй харьцуулахад 

клиник дүрсний чанарыг сайжруулдаг [2]. Аналоги ба 

тоон технологийн хоорондох чухал ялгаа юм. Энэ нь 

аналоги ба дижитал технологийн хоорондох чухал 

ялгаа юм. Сөрөг нөлөөгүй хэт их өртөх эрсдэл зурагны 

чанар дээр байж болно. Тоон дүрсний систем нь 

өвчтөний тунг бага өртөх боломжтой. Хэт их 

өртсөнөөр сайн чанарын зураг гаргах боловч өвчтөний 

шаардлагагүй тунг үүсгэж болзошгүй. Хэдийгээр SF 

системээс хэд хэдэн давуу талыг тодорхойлсон боловч 

дүрсний чанар, үр дүнтэй тунд мэдэгдэхүйц 

өөрчлөлтийг тоон детектор янз бүрийн түвшинд авах 

боломжтой [3].  

Рентген шинжилгээний аргыг сонгохдоо рентген 

оношлогооны чанар нь өвчтөний тун ба дүрсний 

чанарыг удирдахад чиглэсэн дүрслэх үйл явцын 

үндсэн гурван асуудал юм. Проекцийн рентген 

шинжилгээнд зориулсан тоон технологийн клиник 

давуу талууд ба хязгаарлалтууд нь рентген 

оношлогчийн тодорхой өвчтөний үзлэг хийх 

сонголтоос хамаардаг. 

Энгийн рентген шинжилгээнд ашиглах тоон 

детектор технологийн мэдлэг нь радиологийн 

мэргэжилтнүүд, оюутнуудын үндсэн асуудал юм. 

Эмнэлзүйн  дадлага хийх боломжтой компьютерийн 

рентген зураг (CR) ба тоон рентген зураг (DR) -ын 

тоймыг оруулсан болно. 

Тоон рентген цацрагийн детектор 

Тоон детектор технологийн хөгжил нь эмнэлзүйн 

дадлага хийж шинэ тоон технологийг ашиглах 

боломжтой болжээ. Хүснэгт 1-д 1980-аад оны эхэн 

үеэс тоон технологийн хөгжлийг харуулав. 1980-аад он 

Рентген энергийг тоон дохио болгон сканнердах 

лазераар өдөөгдсөн люминесцент (SLSL)-ээр тоон 

дохионд хувиргах үндсэн зарчмаар анхны тоон рентген 

системийг Фүжи (Япон, Токио) боловсруулж, зах зээлд 

нэвтрүүлжээ [12]. 

1980-аад оны дундуур фосфорын системийг 

хадгалах нь клиникийн шинэ хэрэглээ болж, ханын 

тавиур, Бакси ширээ, хэвтэрийн өвчтөний дүрслэлийг 

илрүүлэх шинэ арга болжээ. Зургийн чанар 

боловсруулалт хийхэд хүндрэлтэй байдаг техникийн 

өндөр шаардлага, санхүүгийн зардал, шалгалтын 

хугацааг багасгахаас гадна хадгалах фосфорын 

системийг ердийн эмнэлзүйн хэрэглээнд шилжүүлэх 

ажлыг хойшлуулж, 1990-ээд оны эхэн үеэс шилжүүлж 

эхэлсэн [4]. Өнөө үед хадгалах фосфор 

радиографикийн систем эсвэл CR систем нь тоон 

проекцийн рентген цацрагийн салбарт үндсэн үүрэг 

гүйцэтгэж байна. 1995 оны дунд үеэс хавтгай 

детекторуудыг боловсруулсан нь бусад чухал 

шинэчлэл байв. Хавтгай самбар детекторыг анх 

радиологийн төхөөрөмжид нэгтгэсэн детектор 

боловсруулсан  боловч тэдгээр нь нэгтгэгдээгүй 

детектор хэлбэрээр гарч, утасгүй  ажилладаг болжээ.  
Хүснэгт 1 

Тоон технологийн хөгжил 

Жил Тоон технологийн хүртээмж 

1980 
Компьютерийн рентген зураг (CR), 

хадгалах фосфор 

1987 
Аморф селен дээр суурилсан зургийн 

ялтсууд 

1990 
Цэнэглэдэг төхөөрөмж (CCD) бүхий 

сканнердсан шууд рентген зураг (DR) 

1994 Селен бөмбөр DR 

1995 

Аморф цахиур-цезийн иодид 

(сцинтиллятор) хавтгай самбар детектор 

Селен дээр суурилсан хавтгай самбар 

детектор 

1997 
Гадолиний суурьтай (сцинтиллятор) 

хавтгай самбар детектор 

2001 
Гадолиний суурьтай (сцинтиллятор) 

зөөврийн хавтгай самбар детектор 

2001 
Динамик хавтгай детектор флюороскопи 

- тоон хасах ангиографи 

2006 Тоон томосинтез 

2009 Утасгүй DR (хавтгай самбар детектор) 

80



Зураг 1. Тоон рентген цацрагийн технологийн ангилал зүй 

Тоон системийг уламжлалт байдлаар хоёр өргөн 

хүрээнд ангилдаг [10, 11]: тооцоолсон рентген зураг ба 

тоон рентген зураг. Энэхүү ангилал зүйг нийтээр 

хүлээн [13]: шууд тоон рентген зураг ба шууд бус тоон 

рентген технологи (үүнд CR) орно. Энэ тохиолдолд 

детекторын ангилал нь рентген энергийг цахилгаан 

цэнэгд болгон хувиргахтай холбоотой юм. Зураг 1-д 

тоон рентгенографийн технологийн ангилал зүй, 

хөрвүүлэх процесс, детекторын шинж чанарын 

харьцуулсан диаграммыг багтаасан бүдүүвчийг 

үзүүлэв. Таксономийн өөр нэг хувилбар нь тоон 

детекторыг радиологийн төхөөрөмжид нэгтгэсэн 

байдлаар ангилах явдал юм. 

Рентген туяаг илрүүлэх, унших үйл явцад тоон 

технологийн системүүдийн хоорондох ялгаа нь 

ангиллыг үл харгалзан ашигладаг. CR системд дүрс 

унших процессыг тусад нь агуулах-фосфорын зургийн 

ялтсуудыг ашигладаг нь шууд бус хөрвүүлэх процесс 

гэсэн үг юм. DR технологи нь нимгэн хальсан 

транзистор (TFT) массиваар шууд унших процессоор 

рентген туяаг цахилгаан цэнэгт хувиргадаг. Хүснэгт 2-

д тоон детекторуудын [14] гурван бүрэлдэхүүн 

хэсгийн детекторын технологийн ялгааг (барих 

элемент, холбогч элемент, мэдээллийг сонгох элемент) 

харуулав. 

CR технологи нь хоёр үе шаттай техникээр шууд 

бус хөрвүүлэх процессыг ашигладаг. Рентген туяаг 

хадгалах фосфорын дэлгэц (SPS) дээр (жишээ нь: 

BaFBr: Eu2 +) барьж, дараа нь фотодетектор нь SPS-ээс 

ялгарах гэрлийг барьж, авсан гэрэлтэлтийг харгалзах 

тоон дүрс болгон хөрвүүлдэг. 

DR детектор нь рентген туяаг цахилгаан цэнэгт 

хувиргахад шууд ба дам процессыг ашиглана. Эдгээр 

детекторууд нь рентген цацрагийн хувиргах процессыг 

үл харгалзан TFT массиваар шууд унших чадварыг 

ашигладаг. Шууд хувиргах детекторуудад рентген 

фотокондуктор байдаг. Тухайлбал аморф селен (a-Se)-

д хөрвүүлдэг ба шууд рентген фотоныг зөвхөн нэг 

шатлалд цахилгаан цэнэг болгоно. Шууд бус 

хөрвүүлэлтийн системд хөрвүүлэх хоёр үе шаттай 

техникийг ашигладаг. Тэд эхний шатанд рентген туяаг 

харагдахуйц гэрэлд хувиргадаг. Дараа нь гэрлийг хоёр 

дахь шатанд аморф цахиурын фотодиодын массиваар 

цахилгаан цэнэгт хувиргадаг [15]. 
Хүснэгт 2 

Тоон мэдрэгчийн гурван бүрэлдэхүүн хэсэг 

Детектор 

технологи 

Барих 

элемен

т 

Холбох 

элемент 

Мэдээллийг 

сонгох 

элемент 

Тооцоолсон 

рентген зураг 

(CR) 

BaFBr:

Eu2+ 

Гэрэл 

зургийн 

гэрэлтэлт 

(PSL) 

гэрлийн 

хөтөч 

Фото 

олшруулагч 

хоолой; 

дохио 

тоончлах 

Шууд 

рентген 

зураг(DR) 

Шууд 

хөрвү

үлэлт 

a-Se Аль нь ч 

биш 

TFT массив 

Шууд 

бус 

хөрвү

үлэлт 

CsI or 

Gd2O2

S 

Холбогдох 

давхарга 

a-Si 

фотодиод / 

TFT массив 

Рентген туяаг илрүүлэх, унших процессыг тоон 

мэдрэгч нь SF системтэй харьцуулахад хэд хэдэн давуу 

байдаг. Үүнд:  

• өргөн динамик хүрээ

• тохируулгатай зураг боловсруулах

• дүрсний чанарыг сайжруулах,

• дүрсийг хурдан олж авах

• алслагдсан байршилд дүрс нэвтрэх зэрэг орно

[16]. 

Компьютерийн рентген зураг нь проекцийн рентген 

зураг авах анхны тоон технологи байв. CR технологи 

нь SPS дээр суурилсан бөгөөд Фүжигийн анхны 

клиник хэрэглээ нь 1980-аад оны эхээр хэрэгжиж 

байжээ. Энэхүү технологид уламжлалт SF кассетыг 

орлох фотостимулятор детектор ашигладаг. Хадгалах 

фосфорын ялтсууд нь ердийн рентген зураг авахад 

зориулагдсан стандарт хэмжээс бүхий кассет дотор ил 

гарсан бөгөөд генератор, рентген хоолой, хүснэгтэд 

суурилуулсан систем шаардлагатай.. CR технологи нь 

рентген судлаачдад уламжлалт SF системтэй адил 

энгийн рентген зураг авах боломжийг олгодог. 

Үүний ялгаа нь далд дүрсийг хэрхэн бүтээж, 

боловсруулах ажлыг хэрхэн хийдэгт оршино. CR 

дүрсний үндсэн мөчлөг нь гурван үе шаттай [13]:  

1. Ил гаргах

2. Унших

3. Арилгах

Рентгенографийн кассет дотор фотостимуляцлаг 

талстын детектив давхарга бүхий дүрс хавтан (IP) 

эсвэл SPS байдаг. Ердийн SPS нь далд дүрсийг нэлээд 

удаан хугацаанд хадгалах боломжтой. Гэсэн хэдий ч 

Америкийн анагаах ухааны физикчдийн холбооны [18] 

мэдээлснээр аяндаа үүссэн фосфоресценцийн 

нөлөөгөөр энерги алдсанаас 10 минутаас 8 цагийн 

хооронд хадгалагдсан дохионы 25 орчим хувийг алдах 

болно. 

Тоон рентген 

зураг

Технологи

шууд бус 
хөрвүүлэлт

Фосфор 

хадгалах

BaFBr:Eu2

Сцинтиллятор 
Csl

шууд 
хөрвүүлэлт

Фото 
дамжуулагч 

a:Se

Тоон 

рентген 

зураг
Технологи

DR тоон 

рентген 

зураг

шууд бус 
хөрвүүлэлт

Сцинтиллятор 
Csl

шууд 
хөрвүүлэлт

Фото 
дамжуул
агч a:Se

CR 

тооцоолсон 

рентген зураг

шууд бус 
хөрвүүлэлт

Фосфор 

хадгалах

BaFBr:Eu2
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лазерийн 

цацраг 

Фосфорын талстыг ихэвчлэн ялтсуудад давирхай 

материал болгон бүтэцгүй байдлаар цутгадаг 

(бүтэцгүй сциниллятор) [10]. SPS нь рентген туяанд 

өртөхөд туссан цацрагийн энерги шингэж, 

электронуудыг өндөр энергийн түвшинд өдөөнө. 

(Зураг 1.2 а, б). Эдгээр өдөөгдсөн электронууд нь 

атомын тогтворгүй энергийн түвшинд баригдсан 

хэвээр байна. Шингээсэн рентген энергийг фосфорын 

бүтцэд хадгалдаг бөгөөд эдгээр өндөр энерги дээр далд 

дүрсийг үүсгэдэг. Эдгээр электронуудын орон зайн 

тархалтыг SP детектор дээр өгөх мужууд. 

Фотостимуляцитай люминесценцийн (PSL) процесст 

зохих долгионы урттай нэмэлт гэрлийн энергиэр 

өдөөгдсөн тохиолдолд энэхүү баригдсан энергийг 

ялгаруулж болно (Зураг 2) [18]. 

a рентген фотон             b 

c                          d 

фотостимуляциийн гэрэлтэлт 

 

Зураг 2. SPS өртөлт ба PSL; SPS хадгалах фосфорын дэлгэц, 

PSL фотостимуляцитай люминесценц 

Рентген туяанд өртөж, далд дүрсийг бүтээсний 

дараа SPS-ийг тусад нь CR уншигч төхөөрөмжид 

сканнерддаг. Унших байдал нь зургийн хавтанг ил 

гаргасны дараа хийгдэх процесс бөгөөд CR дүрсний 

мөчлөгийн хоёр дахь үе шат болно. Улаан лазер туяа 

нь лазерын туяаны өдөөлт дор цэнхэр гэрлийн фотоны 

ялгаралтыг өдөөж буй фотостимуляцийн дэлгэцийг 

сканнерддаг. IP-ийн детектив давхаргыг тодорхой 

долгионы урттай өндөр энергитэй лазерын туяагаар 

ялгаруулан, гэрлээр хадгалагдсан энергийг чөлөөтэй 

болгоно [10]. Энэ нь PSL-ийн процессыг өдөөж, анхны 

рентген зурагтай пропорционалиар хэмжээгээр цэнхэр 

гэрэл ялгаруулж, өдөөсөн электронуудыг энергийн 

доод түвшинд чөлөөлнө (Зураг 2-н c, d). Энэхүү 

гэрлийг фотодиодоор цуглуулж цахилгаан цэнэгт 

хувиргадаг бол аналоги тоон төхөөрөмж нь харгалзах 

тоон дүрсд хувиргадаг. Зураг 3-т SPS скан хийх 

процессыг харуулав. 

Зураг 3. SPS сканнердах процесс; SPS хадгалах-фосфорын 

дэлгэц 

Эцэст нь CR дүрслэх үндсэн циклийн гурав дахь 

алхам дохионы үлдэгдлийг арилгах явдал юм. Зургийн 

үлдэгдэл электронууд уншсны дууссаны дараа 

энергийн өндөр түвшинд баригдсан хэвээр байна. Энэ 

энерги нь уналтын процессын дараа газрын эрчим 

хүчний түвшингээс электроныг дахин нэвтрүүлэхгүй, 

өндөр эрчимтэй цагаан гэрлийн эх үүсвэрийг ашиглан 

арилдаг [18]. 

Тоон рентген цацраг 

Унших нэгдсэн механизм бүхий тоон 

рентгенографийн хавтгай самбар системийг 1990-ээд 

оны сүүлчээр зах зээлд нэвтрүүлсэн [19]. Хавтгай 

самбарын системүүд, эсвэл их хэмжээний рентген 

детектор гэх бөгөөд рентгенд мэдрэмтгий давхарга 

болон TFT массив дээр суурилсан электрон унших 

системийг нэгтгэдэг. Сцинтилляторын давхарга болон 

гэрэлд мэдрэмтгий TFT фотодиод ашигладаг 

детекторуудыг шууд бус хувиргах TFT детекторууд 

гэнэ. Рентген туяанд мэдрэмтгий гэрэл дамжуулагч 

давхарга ба TFT цэнэг цуглуулагч ашигладаг 

хүмүүсийг шууд хөрвүүлэх TFT детектор гэж нэрлэдэг 

[19]. Цахим дохиог тэмдэглэхэд TFT массивт 

ашигладаг аморф цахиурын (a-Si) талаархи лавлагаа нь 

шууд тоон детекторт рентген энергийг авахад 

ашигладаг материалыг a-Se гэж андуурч болохгүй. DR 

хавтгай самбар системийн бүтцийг Зураг 4-т үзүүлэв. 

Зураг 4. Хавтгай хавтангийн бүтэц 

TFT массивууд (Зураг 5) нь ихэвчлэн glass 

substrate дээр олон давхаргад ордог бөгөөд унших 

электроник нь хамгийн доод түвшинд, цэнэгийн 

коллекторын массивууд өндөр түвшинд байрладаг. 

Үйлдвэрлэж буй детекторын төрлөөс хамааран 

цэнэг цуглуулах электродууд эсвэл гэрэл мэдрэгч 

Фотодиод эсвэл цэнэг цуглуулаг 

Рентген туяаг гэрэл эсвэл 

цахилгаан цэнэг болгон хувиргах. 

Электроник хяналт 

Шилжүүлэгч диодыг 

өдөөдөг 

Мультиплексор Электрон 

дохиог унших 

Аналог 

хөрвүүлэлтээс 

дижитал 

Диод солих  Пиксел 

бүрийг унших 

төхөөрөмжид холбодог

Фото  

детектор 

Аналоги 

электроник

с

Аналогиос 

тоон 

хөрвүүлэгч  

TFT массив Дээд давхаргаас 

цэнэгийг цуглуулдаг
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Аналоги 

хөрвүүлэлтээс 

дижитал 

элементүүдийг энэхүү "электрон сэндвич" -ийн дээд 

давхаргад байрлуулдаг [20]. Энэхүү дизайны давуу 

талууд нь нягт хэмжээ, тоон зургуудад шууд нэвтрэх 

боломжийг агуулдаг. DR системийн гүйцэтгэл нь 

хөрвүүлэлтийн үр ашиг 20-35% -ийг эзэлдэг CR 

системүүд болон нэрлэсэн хөрвүүлэлтийн үр ашиг 25% 

-тай цээжний рентген шинжилгээний дэлгэц-хальсны 

системүүдийн гүйцэтгэлээс хамаагүй илүү байна [20].  

Утасгүй DR хавтгай хавтантай системүүд 2009 он 

гэхэд худалдаанд гарах болсон. Утасгүй DR системүүд 

нь CR-тэй ижил төстэй рентген зураг авахад ашиглаж 

болох нэгтгэгдээгүй детекторууд юм. Утасгүй DR 

детектортой бол DR детекторын нэгж ба ажлын 

байрны консолын хооронд холбоо барихад утасгүй 

LAN ашиглах шаардлагатай. Энэ аргаар гүйцэтгэсэн 

рентген зураг бүрийг бараг бодит цаг хугацаанд DR 

хуурцагнаас ажлын байр руу шилжүүлдэг. DR хуурцаг 

нь цахилгаан тэжээлийн зориулалттай батерейг 

агуулдаг нь детекторын шаардлагатай бие даасан 

байдалд хэд хэдэн рентген зураг авах, авсан рентген 

зургийг систем рүү шилжүүлдэг. 

Том талбайг шууд хөрвүүлэх систем: Том 

талбайг шууд хөрвүүлэх систем нь a-Se-ийг рентген 

шингээлтийн шинж чанар, дотоод орон зайн 

нарийвчлал өндөртэй тул хагас дамжуулагч материал 

болгон ашигладаг [19, 20]. 

 

Зураг 5. TFT массив; TFT нимгэн хальсан транзистор 

Хавтгай самбарыг рентген туяанд өртөхөөс өмнө 

селений давхаргыг цахилгаан орон дээр байрлуулна. 

Дараа нь рентген туяа нь a-Se давхаргын дотор 

электрон ба нүх үүсгэдэг. Шингээсэн рентген 

фотонуудыг цахилгаан цэнэг болгон хувиргаж, 

цахилгаан талбайн улмаас шууд цэнэг цуглуулагч 

электродууд руу татна. Осол гарсан рентген туяатай 

пропорциональ эдгээр цэнэгүүд үүсч, шилжинэ. 

Селений давхаргын хоёр гадаргуу дээр босоо 

байдлаар, хажуугийн тархалтгүйгээр. A-Se давхаргын 

доод хэсэгт төлбөрийг TFT цэнэг цуглуулагч руу 

татаж, уншиж дуустал хадгална. Хадгалах конденсатор 

тус бүр дээр цуглуулсан цэнэгийг өсгөж, тоон кодыг 

харгалзах пикселийн тоон утга болгоно. Унших явцад 

эгнээ бүрийн конденсаторын цэнэгийг транзистороор 

өсгөгч рүү явуулдаг. 

Зураг 6. Хэлбэр тодорхойгүй (зүүн) ба хэлбэр тодорхой 

сцинтилляторын схем (баруун талд) 

Том хэмжээний шууд бус хөрвүүлэлтийн 

систем 

Том талбай бүхий шууд бус хөрвүүлэлтийн 

системд CsI эсвэл гадолиний оксульфид (Gd2O2S) -ийг 

рентген  vдетектор болгон ашигладаг. Шууд бус 

хувиргах детекторуудад ашигладаг сцинтиллятор ба 

фосфор нь бүтэцлэгдсэн эсвэл бүтэцгүй байж болно 

(Зураг 6). Бүтэцгүй сцинтилляторууд нь их хэмжээний 

гэрлийг цацдаг бөгөөд ингэснээр орон зайн нягтралыг 

бууруулдаг [14]. Бүтцийн сцинтиллятор нь зүү 

хэлбэртэй бүтэцтэй фосфор материалаас бүрдэнэ (зүү 

нь дэлгэцийн гадаргуутай перпендикуляр). Энэ нь 

рентген фотоны харилцан үйлчлэлийн тоог 

нэмэгдүүлж, гэрлийн фотоны хажуугийн тархалтыг 

бууруулдаг [14].  

Сцинтилляторын давхарга рентген туяанд 

өртөхөд цацрагийг шингээж, флюресцент гэрэлд 

хувиргадаг. Хоёрдахь шатанд гэрлийг an болгон 

хувиргадаг a-Si фотодиодын массивын 

тусламжтайгаар цахилгаан цэнэг [15]. Шууд бус 

хөрвүүлэх мэдрэгчийг TFT сэндвичний дээд давхарга 

болгон a-Si фотодиодын хэлхээ ба сцинтилляторыг 

нэмж хийдэг. Эдгээр давхаргууд нь шууд хөрвүүлэх 

төхөөрөмжид ашигладаг рентген хагас дамжуулагч 

давхаргыг орлодог [20]. Детекторын идэвхтэй хэсгийг 

зургийн элементүүдийн нэгдсэн массив болон пиксел 

болгон хуваадагунших процесст ашиглах боломжтой 

фотодиод ба TFT шилжүүлэгчийг агуулдаг.  

Нанокристалл Gd2O3 бүхий пикселийн бүтэцтэй 

сцинилляцийн шинэ дэлгэцийн сүүлийн үеийн бүтээн 

байгуулалт: Өндөр орон зайн нарийвчлалтай рентген 

зураг авах детекторуудад зориулагдсан Eu ширхэгийн 

хэмжээг өндөр мэдрэмжтэй, орон зайн өндөр 

нарийвчлалтай шууд бус рентген зураг авах 

мэдрэгчүүдэд зориулж хийж байна [21, 22]. 

Дүгнэлт 

Клиникийн практикт энгийн рентген зураг авахад 

янз бүрийн тоон технологиудыг ашиглах боломжтой 

байна. CR ба DR технологи нь детектор технологийн 

хөгжилд суурилсан гайхалтай сайжруулалтыг 

бүрдүүлдэг. Тоон детекторын онцлог шинж чанар, 

чадавхи нь гэрлийн шинжилгээний арга техник, 

өвчтөнд хүргэх цацрагийн тун, рентген зурагны 

оношлогооны чанарт сонголт хийхэд нөлөөлдөг. 

Хэдийгээр олон улсад  SF ба тоон технологи (CR ба 

DR) зэрэгцэн оршиж байгаа боловч ирээдүйд чиг 

хандлага нь тоон технологийг чиглүүлж байна. Учир 

нь тоон технологи нь SF системээс хэд хэдэн давуу 

талыг тодорхойлсон боловч дүрсний чанар, үр дүнтэй 

тунд мэдэгдэхүйц өөрчлөлтийг янз бүрийн түвшинд 

авах боломжтойг энэхүү судалгаагаар судаллаа. 

Ашигласан материал 

фотодиод эсвэл 

цэнэг цуглуулагч

TFT шилжүүлэгч  

+  

TFT массив 

о
р
о

л
т 

Хэлбэр тодорхой байдалХэлбэр тодорхойгүй байдал 
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПРОЦЕССЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫГ 

ВИРТУАЛ ХЭЛБЭРЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 

ТҮҮНИЙ ДАВУУ ТАЛ
Ө.Батдаваа, Б.Билгүүн 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. 

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, Програмчлах логик 

контроллер  хичээлүүдийн лабораторийн хичээлийг 

виртуалаар буюу Factory I/O дээр гүйцэтгэх талаар 

судалсан. Мөн энэ программын давуу талуудыг 

харуулж, TIA Portal программыг ашиглан Siemens S7 

1200 PLC-ийг программчилж Factory I/O тай хослуулан 

туршилт хийн үр дүнг харуулсан болно. 

Түлхүүр үг: Factory I/O, TIA Portal v15, PLC, Виртуал 

лаборатори, Monitoring, Real time 

Оршил 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль нь 

сүүлийн жилүүдэд сургалтын системд хэд хэдэн 

виртуал лабораторийг туршин ажиллуулж байна. Мөн 

оюутны хичээлийн үр өгөөж нэмэх зорилгоор 

сонирхолтой, ойлгомжтой, ганцаарчлан сурахад 

тохиромжтой ба практикт ашиглахад тохиромжтой 

программуудыг судалж байна. 

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд дэлхий даяар цахим 

хичээл зайлшгүй орох шаардлага үүсч 121 оронд 200 

сая гаруй сурагчид 135 мянган төрлийн виртуал 

лабораторийн программ ашиглаж байна [1]. Цахим 

сургалтад хамгийн бэрхшээлтэй байдаг зүйл нь 

лабораторийн хичээл юм. Иймд туршилтыг бодит 

байдлаар хийх шаардлага гарсан тул цахим сургалтад 

виртуал лабораторийг ашиглах хэрэгцээ үүсээд байна. 

Тиймээс лабораторийн хичээлийг бодит лабораториос 

дутахааргүй байдлаар явуулах зайлшгүй шаардлага 

гарч байна. Үүнтэй уялдуулаад сургалт явуулж байгаа 

бүхий л байгууллагад виртуал лабораторийн хичээл 

явуулах арга замыг хайж байна. Цахилгаан 

автоматикийн инженер болон механик инженер зэрэг 

үйлдвэрийн лабораторийн туршилт хийх шаардлагатай 

оюутнууд болон багш нарт энэхүү программыг 

ашиглавал цаг хугацааг хэмнэх болон аюулгүй 

эрсдэлгүйгээр туршилтуудаа хийж болохыг 

таниулахыг зорьсон. 

Цар тахал байхгүй болсон ч гэсэн сургалтын 

систем өөрчлөгдөж  цахим хичээл түрж орж ирэх нь 

ойлгомжтой болсон. Тиймээс виртуал лабораторийг 

сайжруулж шинэчлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна. 

Үйлдвэрийн процессын туршилтыг хийж болох 

программууд:  

Манай лабораторийн хичээлүүдийн ихэнх 

программууд нь 2D дүрслэлтэй байдаг ба бодит 

байдалтай зөрдөг. Алдаа гаргасан тохиолдолд нүдэнд 

харагдахуйц байдаггүй. Үүнээс үзвэл бид 3D 

дүрслэлтэй программуудыг ашиглах нь илүү бодит 

мэдрэмж өгөх ба ойлгоход хялбар байдаг.  

Дэлхий даяар PLC-тэй ажиллах зуу зуун  программ 

байдаг [1] бөгөөд энэ удаад дараах гурван программыг 

сонгож авч үзье.  Үүнд: 

1. Tecnomatix Plant Simulation

Энэ нь өөртөө олон төрлийн үйлдэлтэй

төхөөрөмжийг агуулсан бөгөөд жишээ

бичлэгүүд байдгаараа давуу талтай [2].

2. Logix Pro

Энэ программын хувьд Allen Bradley ийн PLC

тэй хамтарч ажилладаг ба сурагчдад

зориулсан горимтой боловч 2D дүрслэлтэй [3].

3. Factory I/O

Уг программ нь дээрх 2 шинжийг өөртөө

багтаасан ба манай лабораторид байгаа бүх

PLC-тэй хосолж ажилладаг. Мөн ганцаарчлан

сурах горимтой. 20 ширхэг үйлдвэрийн

хэсгүүдийг турших боломжтой [4].

Factory I/O 

FactoryI/O -ийг эдгээр хоёр программуудтай 

харьцуулахад хэд хэдэн давуу талтай юм . Factory IO 

нь өөр дээрээ бэлэн 20 төрлийн механик хөдөлгөөнийг 

хийж болох материалтай ба ажиллуулахын тулд PLC 

нийхээ төрлийг сонгоод Siemens Tia Portal v15 тай 

холбоод FBD (function block diagram) зурж туршилтаа 

эхлүүлнэ. Factory I/O нь дискрет 256 оролт гаралттай 

аналог 64 оролт гаралттай байдаг нь бодит байдал дээр 

туршихад хүндрэлтэй туршилтуудыг хийж болдог. 

Бидний хэрэглээнд байгаагаас S7 1200 нь 6 ширхэг 

дискрет оролт, 4 ширхэг дискрет гаралт, 2 ширхэг 

аналог оролттой байдаг [5] ба S7 300 нь 16 ширхэг 

дискрет оролт гаралттай, 4 ширхэг аналог оролт, 2 

ширхэг аналог гаралттай байдаг [6]. Иймд томоохон 

хэмжээний үйлдвэрийн туршилтын ажил хийх үед 

оролт гаралтын тоо багадах асуудал тулгардаг. Бодит 

байдал дээр Тиймээс Factory I/O программыг 

ашигласнаар хангалттай олон оролт гаралтыг виртуал 

хэлбэрээр ашиглаж болох давуу талтай. Мөн Factory 

I/O нь өөртөө  орон зайн, эзэлхүүн, биетийн хэмжээс, 

гэрэл нэвтрүүлэх чадвар хэмжих, өнгө таних, хаяг (bar 

code qr code)  таних гэх мэт олон төрлийн 

мэдрэгчүүдийг шингээсэн байдаг [4]. Мөн өөр дээрээ 

үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд түгээмэл оролцдог 

төхөөрөмжүүдийг (conveyer, tank, motor гэх мэт) 

багтаасан, дискрет болон аналог оролт гаралттай. Зай 

талбайн хувьд томоохон үйлдвэр барих боломжтой ба 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд бүгд байдаг. Factory 

IO нь үйлдвэрт ашиглагдах хамгийн түгээмэл 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж дээр суурилсан 

хэсгүүдийн цуглуулгыг багтаасан байдаг. Эдгээр 

хэсгүүдийг эд зүйлс, хүнд даацын эд анги, хөнгөн 

ачааны эд анги, мэдрэгч, удирдах хэсэг, станц, 
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анхааруулах төхөөрөмж, явган хүний зам гэсэн найман 

ангилалд хуваажээ [7]. 

Siemens TIA Portal 

Siemens TIA Portal буюу Totally Integrated 

Automation Portal нь процессын автоматжуулалтыг 

илүү үр дүнтэй болгох програм хангамжийн багц юм. 

Энд олон үндсэн функцууд нэг програмын багцад 

багтсан ба ашиглахад хялбар байдаг. TIA портал нь 

оролт гаралтын тохиргоо хийх, PLC програмчлал, 

аюулгүй ажиллагааны програмчлал, HMI дэлгэцийн 

дизайн, загварчлал, мэдээллийн менежмент, онлайн 

оношлогоо зэрэг бүх функцууд нэг дор байдаг тул илүү 

сайн болоод өргөн цар хүрээнд ажиллаж боломжийг 

олгодог [7]. 

TIA Portal нь FactoryI/O тэй хосолж ажиллахад Real 

time туршилт хийх Monitoring mode дээр туршилтын 

үйл явцыг харах  гэх мэт давуу талуудтай.  
TIA Portal программ дээр зурсан Ladder диаграмм аа 

Factory I/O дээрх Drive хэсэгт тухайн хэрэглэж байгаа 

PLC-гээ таниулна. 

TIA Portal болон Factory I/O дээр ижил хаяганд холбож 

өгснөөр туршилт амжилттай болно. [ Зураг 1,2]   

Зураг 1. TIA Portal дээрх хаяг 

Зураг 2. Factory I/O дээрх хаяг 

Factory I/O-г TIA Portal холбож виртуал систем 

үүсгэх: 

Зураг 3. Эхлэх үеийн Ladder диаграм 
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Зураг 4. Удирдах самбар 

Эхний байрлалаас эхний мэдрэгч мэдрэх 

хүртэл конвер 1 ажиллана. [ Зураг 5,6 ] 

Зураг 5. Эхлэх үеийн байрлал 

Зураг 6. Эхний мэдрэгч 

Эргэх тавцан дээр ирээд хязгаарлагчид дохио очих үед 

тавцан эргэж эхэлнэ. [ Зураг 7,8 ] 

Зураг 7. Эргэх тавцан дээр ирэх 

Зураг 8. Тавцан эргэх 

TIA Portal программ дээр Monitoring mode буюу 

процессыг Ladder диаграммаас унших боломж олгодог 

ба Factory I/O дээр болж буй үйл явцтай цаг хугацааны 

зөрүүгүй явагдана. 

Зураг 9. Эргэх тавцан дээр ирэх үеийн Ladder 
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Эцсийн байрлалд бараа ирэх үед  мэдэрэгч 5 мэдэрч 

зогсох гэсэн дохио өгч ажиллагаа зогсоно. [ Зураг 10 ] 

 Зураг 10.Эцсийн байрлал 

PLC Ladder диаграммаа буруу зурсан  ба үйлдлүүдээ 

буруу тооцсон тохиолдолд бодит мэт алдаа гарах 

болно. Ингэснээр юун дээр алдсанаа ажиглалт хийж 

засварлах боломжтой байдаг.             [ Зураг 11 ] 

Зураг 11. Алдаа гарсан 

Үүнтэй адил Factory I/O программ дээр бүхий л 

төрлийн үйлдвэрийн процессыг туршиж болох нь 

харагдаж байна. [Зураг 12а,б] 

Зураг 12а. 20 жишээ загвар (1) 

Энэхүү 20 төрлийн жишээнүүдийг TIA Portal-

тайгаа холбоод шууд ашиглах боломжтой байдаг нь 

Factory I/O ийн нэг том давуу тал юм.       [ Зураг 12-15 

] 

Зураг 12б. 20 жишээ загвар (2) 

Зураг 13. Барааг боловсруулах процесс 

Зураг 14. Барааг дээш болон доош зөөх цахилгаан шат 

Зураг 15. Барааг жин болон хэмжээгээр нь ангилах 

Энэ мэтчилэн өөрийн хүссэн жижиг том хэмжээний 

үйлдвэрийн автоматжуулалтыг дараах  байдлаар хийж 

туршиж болно. Учир нь Factory I/O дээр үйлдвэрт 

нийтлэг хэрэглэгддэг бүхий л тоног төхөөрөмжүүд 

байдаг . [ Зураг 16 ] 
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Зураг 16а. Автомат агуулах 

Зураг 16б. Автомат агуулах 

Дүгнэлт 

Лабораторийн хичээлийг танхимаар орох үед 

PLC нийхээ оролт гаралтын тоог өөрчлөх боломжгүй, 

оролт (мэдрэгчүүд, товчнууд)  гаралтын төхөөрөмжүүд 

(дэлгэц, конвер, хавхлага гэх мэт) тоо хязгаартай, 

суурилуулсан лабораторийн стендийн ажиллагааны 

зарчмыг өөрчлөх боломжгүй байсан. Харин Factory I/O 

–г ашиглах үед дискрет 256 аналог оролт гаралттай

аналог 64 оролттой гаралттай буюу бидний 

лабораторид хэрэглэдэг S7 1200-ийн оролт гаралтын 

тооноос 42 дахин их байна. Энэ нь Factory I/O дээр 

туршилт хийх нь танхимаар туршилт хийхээс илүү том 

хэмжээний туршилтын ажил хийж болохыг илтгэнэ. 

Алдаа гарах үед бодит байдлаар харагддаг, үйлдвэрийн 

процесс нь хугацааны зөрүүгүй ажилладаг, мөн өөрт 

PLC бодитоор байхгүй үед Factory I/O программ дээрээ 

PLC-гүйгээр туршилт хийж болдог учраас цаг хугацаа 

болон эдийн засгийн асуудлыг шийдэх маш олон давуу 

талыг олгож байна. 

Цаашид судалгааны ажлыг үргэлжлүүлбэл 

зөвхөн лабораторийн хичээл биш үйлдвэрийн 

автоматикийн салбарт өргөн ашиглах боломжтой. 

Үйлдвэрийг автоматжуулах гэж буй тохиолдолд 

бодитоор туршихад эдийн засгын асуудлууд байдаг. 

Харин үйлдвэрийн туршилтыг виртуал байдлаар 

турших бүрэн боломжтой. Үүнд барилгын план зураг, 

оролт гаралтын модул зэргийг бүгдийг нь оролцуулах 

бүрэн боломжтой. 
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СУДАЛГАА  
 

Ц.Энхтүвшин*, Б.Батзориг**, Л.Атарцэцэг**, Д.Үлэмж** 

 

*Налайхын дулааны станц ТӨХК 

** Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү өгүүлэлд манай орны дулаан 

хангамжийн системд өргөнөөр хэрэглэгддэг ялтсан 

халаагуурын температурын автомат тохируулгад 

интеграл ханалтын контроллер ашигласан судалгааны 

үр дүнг үзүүлсэн. Ялтсан халаагуурын математик 

загвар болох дамжуулалтын функцийг ашиглан 

тохируулгын ПИ болон интеграл ханалтын 

контроллеруудыг ашиглан харьцуулсан судалгааг хийв.  

 

Түлхүүр үг. Дулаан солилцуур; дамжуулалтын 

функц; Матлаб; интеграл ханалт; ПИ.  

 

I. ОРШИЛ 
Дулаацуулгын ба хэрэгцээний халуун усны 

системээр эргэх хоёр хэлхээний усыг сүлжээний усаар 
халаах зорилгоор халаагуурыг хэрэглэдэг. Дулаан 
хангамжийн системд хэрэглэдэг ус-усны халаагуурыг 
хийцийн онцлогоор нь гуурсан болон ялтсан гэж 
ангилдаг [1]. 

Гуурсан болон ялтсан халаагуур нь манай орны 
дулаан хангамжийн системд ихээхэн хэрэглэгддэг 
бөгөөд ажлын бие болох усны шингэн динамикийн 
үзүүлэлтүүд, урсгалын зарцуулалтаас хамаарсан 
температурын өөрчлөлтүүд нь шугаман бус шинж 
чанартай динамик өөрчлөлт ихтэй байдаг технологийн 
тоног төхөөрөмж юм. Дулаан солилцох процесс нь 
дулаан солилцох талбай, хэлхээ тус бүрийн 
температурын өөрчлөлт, усны зарцуулалт болон 
урсгалын төлөв байдал зэрэг олон хувьсагчуудаас 
хамаарна.  

Ялтсан халаагуурын температурын өөрчлөлт нь 
даалгавар-температур сувгаар хожимдлын хугацаа 
ихтэй, шугаман бус динамик шинж чанар их тул автомат 
тохируулгын системийн хувьд үзүүлэлт сайн 
контроллер ашиглах шаардлагатай. ПИ (пропорционал, 
интеграл) контроллерийг уг халаагуурын автомат 
тохируулгын системд өргөнөөр ашигладаг бөгөөд цочир 
үйлчлэл, динамик савалгаа ихтэй нөхцөлд тохируулгын 
өөр төрлийн контроллер ашиглаж чанарын үзүүлэлтийг 
дээшлүүлж болох юм. 
 Жишээлбэл Дани улсын Дамфосс фирмийн ECL 
цувралын контроллер нь автомат тохируулгын 
системийн хувьд ПИ контроллер өргөнөөр ашиглагддаг 
бөгөөд уг контроллер нь алдааны сигналийн 
өөрчлөлтийг гэдрэг холбооны сувгаар мэдэрч 
ажилладаг. ПИ контроллерийн интеграл хэсэгт интеграл 
ханалт үүсэх эрсдэлтэй (тохируулгын хаалт бүрэн 
нээгдэх, хаагдснаар автомат тохируулга дуусгавар 
болдог) байдаг ба уг ханалтыг устгаж контроллерийг 
цаашид хэвийн ажиллуулах зорилгоор ПИ 
контроллерийг интеграл ханалтын контроллерын 
бүтцийн схемээр өөрчлөн зохион байгуулж ажиллуулах 
нь оновчтой юм. Зураг 1-д ПИ контроллерийн бүтцийн 
схемийг үзүүлэв. Бүтцийн схемийн хувьд пропорционал 
болон интеграл контроллеруудыг зэрэгцээ холбож 

тэдгээрийн гаралтын хэмжигдэхүүн нь объектод 
үйлчлэх удирдлагын сигнал болж өгдөг.  

Энэхүү өгүүлэлд ялтсан халаагуурын температурын 
тохируулгад хоёр өөр төрлийн контроллер болох ПИ 
болон интеграл ханалтын контроллеруудыг ашиглаж 
харьцуулсан судалгааг хийсэн болно.  

 

Зураг 1. ПИ контроллерийн бүтцийн схем 

 

Өгүүллийн I хэсэгт оршил, II хэсэгт объектийн 

матемаик загварыг дурьдсан бол III хэсэгт интеграл 

ханалтын болон ПИ контроллерын тухай судалсан. 

Туршилтын аргаар гарган авсан ялтсан дулаан 

солилцуурын математик загвар болох дамжуулалтын 

функцыг загварчлалын Матлаб програм дээр 

загварчилж интеграл ханалтын болон ПИ контроллерыг 

ашиглан түүний температурын тохируулгыг тохируулж 

харьцуулсан судалгааг хийсэн. Эцэст нь энэхүү 

өгүүллээс гарсан дүгнэлтийг V хэсэгт нэгтгэсэн болно. 

 

II. ОБЬЕКТИЙН МАТЕМАТИК ЗАГВАР 
 Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн ус дулаан 
дамжуулах 1-р төвийн дулаацуулгын ялтсан 
халаагуурыг туршилт судалгааны объектоор сонгон 
авсан (Зураг 2). Уг ус дулаан дамжуулах төв нь нийт 6 
орон сууцны 400 гаруй өрхийн халаалт, хэрэгцээний 
халуун усыг түгээх зориулалттай ялтсан халаагуур, 
эргэлтийн болон өргөлтийн насос болон бусад туслах 
тоног төхөөрөмжүүдээс бүрдсэн обьект юм. Манай 
туршилтын объект болох дулаацуулгад ашиглагдаж 
байгаа ялтсан халаагуур нь 4092 кВт-ийн хүчин 
чадалтай. Нэгдүгээр хэлхээнд 130/70 0С, хоёрдугаар 
хэлхээнд 95/70 0С-ийн халаалтын горим барьж 
ажиллахаар төлөвлөгдөж батлагдсан бөгөөд дулааны 
станцын Ø 250-ийн төв шугамнаас Ø 200-ийн 
хоолоойгоор ус, дулаан дамжуулах төвийн нэгдүгээр 
хэлхээ тэжээгдэж, хоёрдугаар хэлхээнд Ø 200-80 болж 
нарийссаар 230 метр хоолойгоор халаалт түгээгддэг. 

Хэмжилтийг нэгдүгээр хэлхээний Ø 200-ийн 

тохируулгын хаалтыг тодорхой дамтамжтайгаар 

өөрчлөх замаар ялтсан халаагуурт цочроох үйлчлэл 

үзүүлж хоёрдугаар хэлхээн дээр гарч буй усны 

температурын өөрчлөлтөөр хугацаанаас хамаарсан 

динамик тодорхойломжийг гарган авсан. Туршилт 

хийгдсэн дулаацуулгын ялтсан халаагуурыг pураг 2-т, 
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техникийн тодорхойломжийг хүснэгт 1-д, туршилтын 

утгуудаар байгуулагдсан шилжилтийн 

тодорхойломжуудыг зураг 3-т тус тус үзүүлэв.  

 
Зураг 2. Туршилт явуулсан 4092 кВт-ийн хүчин чадалтай 

дулаацуулгын ялтсан халаагуур 

 

Хүснэгт I 

Туршилт явуулсан 4092 кВт-ийн хүчин чадалтай 

дулаацуулгын ялтсан халаагуурын техникийн 

тодорхойломж 

Тодорхойломж Нэгж 
Тоон 

үзүүлэлт 

Марк - BRS01 

Хүчин чадал кВт 4092 

Халах гадаргуу м2 20 

Халаах усны дээд 

температур 

0С 
150 

Ялтасны тоо ширхэг 73 

Ажлын даралт МПа 1.6-2.08 

 

 
Зураг 3. V100 хаалтаар цочроох үйлчлэл үзүүлсний үр дүнд 

өөрчлөгдсөн хоёрдугаар хэлхээний температурын 

шилжилтийн тодорхойломжууд 

 
Нийт туршилтын утгуудын дундаж утгаар 

шилжилтийн тодорхойломж (улаан) байгуулж 
тогтворжсон температурын утгын 28,3% болон 63,2%-д 
харгалзах 𝑡1, 𝑡2 хугацааг олъё. Судалгааны объект болох 
ялтсан халаагуур нь нэгдүгээр эрэмбийн тэгшитгэлээр 
илэрхийлэгдэх хожимдлын хугацаатай объект тул 
тогтворжсон температурын утгыг 100 % гэж үзэж 
түүний 28,3 % болон 63,2 % утгуудад харгалзах 
хугацааны утгуудыг t1=1591 сек, t2=1701 сек гэж тус тус 
гарган авав. 

Уг ялтсан халаагуурт туршилт хийж түүний 

математик загварыг [2] судалгааны өгүүлэлд 

дэлгэрэнгүй дурьдсан. Уг судалгааны өгүүллээс ялтсан 

халаагуурын дамжуулалтын функц дараах байдлаар 

гарсан. Дамжуулалтын функцийг ажиглавал уг ялтсан 

халаагуур нь нэгдүгээр эрэмбийн тэгшитгэлээр 

илэрхийлэгдсэн хожимдлын хугацаатай систем болох 

нь харагдаж байна. 

𝐺(𝑠) =
1

165𝑠+1
∙ 𝑒1536𝑠   (1) 

Дамжуулалтын функц болон туршилтын үр 

дүнгүүдээр байгуулагдсан шилжилтийн 

тодорхойломжийг зураг 4-д үзүүлэв. Илэрхийлэл (1)-д 

хугацааны тогтмол τ=165, θ=1536 утгатайгаар 

илэрхийлэгдсэн байна.  

 

 

Зураг 4. Шилжилтийн тодорхойломж (цэнхэр: туршилт, 

улаан: дамжуулалтын функц) 

 

Зураг 4-с харвал манай гарган авсан дамжуулалтын 

функцийг цаашид тооцоонд ашиглаж болохоор байна. 

Тиймээс автомат тохируулгын системийн загварчлалд 

энэхүү дамжуулалтын функцийг ашиглах болно.  

 

III. ПИ БОЛОН ИНТЕГРАЛ ХАНАЛТЫН 

КОНТРОЛЛЕР  
Уг судалгааны ажлын объект болох ялтсан халаагуур 

нь ямар нэг автоматжуулалтын техник хэрэгслээр 
тоноглогдоогүй бөгөөд автомат удирдлагын системийн 
хувьд задгай системээр ажилладаг. Бид уг задгай 
системийн оролтонд цочроох үйлчлэл үзүүлж гаралтын 
хэмжигдэхүүнийг нь хэмжиж авах замаар түүний 
математик загварыг II хэсэгт гарган авсан билээ [1].  

 
А. ПИ контроллер 

ПИ контроллер нь үйлдвэрлэлийн технологийн 

процессын автоматжуулалтанд өргөнөөр хэрэглэж 

байгаа бөгөөд нийт зах зээлийн 98 %-г эзлэж байна. 

Обьектын гаралтын хэмжигдэхүүн y(t)-г хүссэн үр дүнд 

байлгахын тулд удирдлагын үйлчилгээ u(t)-р гүйцэтгэх 

механизмыг (манай тохиолдолд хаалт) удирдана. 

Оролтын үйлчилгээ, гаралтын хэмжигдэхүүний зөрүү 

болох алдааны сигналыг e(t)=0 байх нөхцлийг 

гүйцэтгэхийн тулд ПИ контроллерын бүтцэд зэрэгцээ 

холбогдсон пропорциональ болон интеграл удирдлагыг 

хэрэглэдэг. ПИ контроллер бүтцийн схемийг зураг 1-д 

үзүүлсэн.  Удирдлагын үйлчилгээний сувгаар ПИ 

контроллер нь гүйцэтгэх механизмаар дамжуулан 

объектод дараах байдлаар үйлчлэл үзүүлдэг [3]. 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
  (2) 

энд: Kp, Ki, Kd – П ба И контроллерийн хөглөлтийн 
параметр, e(t) – алдааны сигнал, u(t) – удирдлагын 
үйлчилгээ;  
В. Интеграл ханалтын контроллер 
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Интеграл ханалтын контроллерын зорилго нь ПИ 

контроллертой автомат удирдлагын систем ажиллаж 

байх үед оролтын сувгаар даалгаварын утгыг огцом 

өөрчилснөөс гарах интеграл контроллерын алдааг 

багасгахад оршино. Энэхүү интеграл алдаа буюу ханалт 

нь яван явсаар хэт тохируулгыг ихэсгэж ихээхэн алдаа 

хуримтлуулж системд аваарын нөхцөл байдал үүсгэх 

эрсдэлтэй. Интеграл ханалт гэдэг нь бүх төрлийн физик 

системд байдаг бөгөөд технологийн процессын ханалт 

гэж ойлгож болох юм. Тухайн технологийн процесс 

өөрийн техникийн үзүүлэлтийн хамгийн их, бага 

утгуудаас цааш ажиллах боломжгүй бөгөөд өөрийн 

гэсэн ажиллах хязгаартай байдаг. Жишээлбэл 

тохируулгын хаалт нь бүрэн нээгдэж, хаагдсанаас цааш 

ажиллаж системд тохируулах үйлчлэл үзүүлж чадахгүй 

явдал юм. Энэ тохиолдолд тохируулгын хаалт бүрэн 

нээгдсэн, хаагдсаны дараа объектыг удирдаж байгаа 

контроллерийн интеграл хэсэг унтарч пропорционал 

хэсэг дангаараа ажиллаж автоматжуулалтын техник 

хэрэгслийг гэмтээж тухайн системийг бүхэлд нь 

аваарын байдалд шилжүүлж болох юм. Өөрөөр хэлбэл 

контроллерийн гаралтын хэмжигдэхүүн нь 

тохируулагдах хэмжигдэхүүнд нөлөөлөхөө больж 

тухайн объект хяналтгүй болно гэсэн үг юм.  

Тохируулгын хаалтын ханалтаас үүсэх интеграл 

контроллерийн унтралтаас гарах системийн тогтворгүй 

байдлыг арилгаж хэт тохируулга, тогтворжилтын 

хугацааг багасгах зорилгоор ПИ контроллерын 

бүтцийн схемд засвар оруулж өөрчлөх шаардлагатай. 

Зураг 5-д интеграл ханалтын контроллерийн бүтцийн 

схемийг үзүүлэв.  

 
Зураг 5. Интеграл ханалтын контроллерийн бүтцийн схем 

 

Зураг 5-с харвал тохируулгын хаалтны өмнөх болон 

дараах сигналын us(t) = u(t) - ur(t) ялгаврыг kb  

коффициентээр өсгөж интеграл контроллерт нэмэлт 

сигнал болгон өгч тохируулгын системийг дахин 

ачаалуулж байна. Ингэснээр системд интеграл 

контроллерийн ханалтаас үүсэх алдааг арилгаж автомат 

тохируулгын системийг хэвийн үргэлжлүүлэх 

боломжийг олгож байна. Энэхүү контроллерийг 

интеграл ханалтын гэхээсээ гадна дахин ачааллах 

контроллер ч гэж нэрлэдэг. Интеграл ханалтын 

контроллерийн удирдлагын үйлчилгээг дараах 

байдлаар илэрхийлж болно [4, 5]. 

𝑢𝑖(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + [𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
+ 𝑘𝑏 ∙ 𝑢𝑠(𝑡)]  (3) 

энд: Kp, Ki, Kd – П ба И контроллерийн хөглөлтийн 
параметр, e(t) – алдааны сигнал, us(t) – интеграл 
ханалтын удирдлагын үйлчилгээ;  
 

IV. ИНТЕГРАЛ ХАНАЛТЫН КОНТРОЛЛЕРООР 
ЯЛТСАН ХАЛААГУУРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН 
ТОХИРУУЛГА ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАГВАРЧЛАЛ 

Матлаб программ нь инженерийн загварчлалд 
ихээхэн хэрэглэгддэг бөгөөд автомат удирдлагын 
системийн элементүүд болох объект, мэдрүүр болон 
гүйцэтгэх механизмуудыг загварчлах бүрэн боломжтой 
юм. Туршилтын аргаар ялтсан халаагуурын математик 
загвар болох дамжуулалтын функцыг илэрхийлэл (1)-д 
гарган авсан билээ. Энэхүү гарган авсан математик 
илэрхийллийг Матлаб програмын кодны болон 
симулинк орчинд интеграл ханалтын болон ПИ 
контроллероор ажиллах автомат удирдлагын битүү 
системийн бүтцийн схемээр байгуулсныг зураг 6, 7-д 
үзүүлэв. Тохируулгын хаалт, ялтсан халаагуурыг 
илэрхийлэл (1) ёсоор хожимдлын хугацаатай 
байгуулсан бөгөөд гаралтын хэмжигдэхүүнд ялтсан 
халаагуурын температурын өөрчлөлтийг бичиж авах 
температурын мэдрүүрийг тус тус загварчлав. 
Контроллеруудыг зураг 1 болон 5-д үзүүлсэн бүтцийн 
схемээр загварчилсан болно. 

 
Зураг 6. Ялтсан халаагуурын температурын автомат 

тохируулгын систем (ПИ контроллертой) 

 

 

Зураг 7. Ялтсан халаагуурын температурын автомат 

тохируулгын систем (Интеграл ханалтын 

контроллертой) 

 

Зураг 6 болон 7-д үзүүлсэн бүтцийн схемээр ялтсан 

халаагуурын температурын тохируулга хийсний үр 

дүнд гарсан температурын шилжилтийн 

тодорхойломжуудыг зураг 8-д үзүүлэв. ПИ болон 

Интеграл ханалтын контроллероор ажиллах үеийн 

ялтсан халаагуурны темпеаратур тохируулах 

системийн чанарын үзүүлэлтыг хүснэгт 2-т үзүүлэв.  
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Зураг 8. Ялтсан халаагуурын температурын автомат 

тохируулгын системийн шилжилтийн тодорхойломж (цэнхэр 

- ПИ контроллертой, улаан – Интеграл ханалтын 

контроллертой) 

Хүснэгт II 

СИСТЕМИЙН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Контроллер/ 
Үзүүлэлт 

Хэт тохируулга,  

/%/  

Тогтворжсон 
хугацаа, /сек/ 

ПИ 0,49 2600 

Интеграл 

ханалт 
0,24 2100 

 
Ялтсан халаагуурын температур тохируулах 

системийн загварчлалын зураг 8-д үзүүлсэн 
шилжилтийн тодорхойломжуудаас харахад интеграл 
ханалтын контроллер ашиглах үеийн үзүүлэлтүүд сайн 
байна. Уг контроллерын ашиглах үед хэт тохируулга 
0,24% байсан бол ПИ контроллероор удирдах үед 0,49% 
гарсан нь интеграл контроллер хэт тохируулгыг 
багасгаж системд гарах алдааг устгаж байна гэсэн үг 

юм. Хүснэгт 2-т үзүүлсэн чанарын үзүүлэлтүүдийг 
харьцуулан харвал бидний санал болгож буй 
контроллер нь ялтсан халаагуурын температурын 
тохируулах автомат удирдлагын системийн чанарын 
үзүүлэлтийг мэдэгдэхүйц дээшлүүлсэн байна.  

 
V. ДҮГНЭЛТ 

Уг судалгааны ажлаар ялтсан халаагуурын 
математик загвар болох дамжуулалтын функцыг 
ашиглаж түүний температурын утгыг автоматаар 
тохируулах системийг загварчлалын Матлаб программ 
дээр загварчилж үр дүнд нь шинжилгээ хийв. 
Загварчлалын үр дүнд гарсан шилжилтийн 
тодорхойломжуудад чанарын үзүүлэлтийн шинжилгээ 
хийж үзэхэд бидний санал болгож буй интеграл 
ханалтын контроллерийн гүйцэтгэл сайн үзүүлэлттэй 
гарлаа. Чанарын үзүүлэлт сайн гарсан шалтгаан нь ПИ 
контроллерийн интеграл хэсэгт интеграл ханалтын 
ялгаварыг kb коэффициентээр өсгөж тухайн автомат 
тохируулгын системд үүсэж болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлсэн явдал юм. Уг арга хэмжээний үр дүнд 
бидэнд интеграл ханалтын контроллер бий болсныг уг 
судалгааны ажлаас харж болно.  
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15 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН 

ХИЙЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨӨС ГАРАХ ҮР ДҮН 
 

Г.Түвшинзаяа*, М.Баттулга*, Б.Бат-Эрдэнэ* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын тасралтын судалгааг“Багануур зүүн 

өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ний 

харъяа шугамуудын хувьд гаргасан бөгөөд шугамын 

тасралтын нөхцөлүүдийг тодорхойлж, хамгийн их 

нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ хийсэн. 15 кВ-ын 

шугамгүн газардуулсан саармагтай, шугамын утас 

тулгуурын хөндлөвч хоорондох зай харьцангуй бага 

учир шувуу суух, нисэх үед шугаманд газардлага гарах 

явдал ихээр гарч байгаа нь шугамын найдвартай 

ажиллагаа болоод экологид сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 

Иймд тулгуурын хийцэд өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 

гарсан үр дүнг тусгасан болно.   

 

Түлхүүр үг. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

(ЦДАШ), тасралт, тулгуурын хийц, загвар, өөрчлөлт, 

хүчин зүйл.   

 

 

 

ОРШИЛ 

Монгол Улсын Эрчим хүчний салбар хөгжихийн 

хэрээр алслагдсан төв суурин газар, хөдөө орон нутгийг 

цахилгаанжуулах, төвлөрсөн цахилгаан хангамжид 

холбох ажил жил бүр Засгийн газрын мөрийн 

хөтөлбөрт орж, улсын төсвөөр хийгдэж байна. Энэхүү 

ажлыг гүйцэтгэхдээ цахилгаан эрчмийг чанарын өндөр 

үзүүлэлттэйгээр илүү хол зайд дамжуулах, хөрөнгө 

оруулалтыг хэмнэх шинэ техник, технологи болох 

завсрын хүчдэлийн шинэ стандартыг нэвтрүүлж 

одоогийн байдлаар түгээх сүлжээнд 0.4, 6, 10, 15, 20.2, 

22, 35 кВ-ын хүчдэлийн түвшинг ашиглаж байна.  

Манай улсад 2000 оны эхэн хүртэл хөдөө сумдын 

ЦДАШ-ыг тусгаарлагдсан саармагтай6, 10, 35 кВ-ын 

хүчдэлтэйгээр барьж байсан. 10 кВ-ын ЦДАШ-ыг 40 

км-ээc урт татах боломжгүй. Гэтэл сум хоорондын зай 

ихэнхдээ 60 км-ээс илүү байдаг. Үүнээс болоод 

хөдөөгийн сумдыг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж буй 

ЦДАШ–ын хүчдэлийг 10 кВ-ын ЦДАШ-аар сонгох нь 

хангалтгүй болж ихэнх сумдыг 35 кB-ын ЦДАШ-аар 
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холбох шаардлагатай болж байна. Гэтэл 35 кВ-ын 

хүчдэлтэй шугамаар дамжуулж болох дээд чадал 

сумдын хэрэглэх чадлаас олон дахин их байдаг учраас 

хэзээ ч ашиглагдахгүй илүү нөөц болж үлддэг байна.  

Иймээс Монгол улсад Дундговь аймгийн 

Дэлгэрхангай сумын төвийг 2003 онд анх удаа 15 кВ-

ын хүчдэлтэй 58,8 км урт шугамаар цахилгаанжуулж 15 

кВ-ын хүчдэлийг туршин нэвтрүүлснээс хойш 

өнөөдрийн байдлаар 4279 км 15 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах шугам, 268 дэд станц баригдан ашиглагдаж 

байна. [1]. Үүнээс “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ний үйлчлэх бүс 

нутгийн 16 сум суурин газруудад 878,07 км 15 кВ-ын 

цахилгаан дамжуулах шугам, 38 дэд станц 

харъяалагдаж байна. 

 

15 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ОНЦЛОГ БА СААРМАГ 

ЦЭГИЙН ГОРИМ 

Манай орны бүх түгээх сүлжээнүүд тусгаарлагдсан 

саармагтай горимд ажилладаг ба ийм горимын хувьд 

аль нэг фазад газардлага гарсан тохиолдолд манай 

улсад мөрдөж буй цахилгаан байгууламжийн дүрэм 

(ЦБД)-д зааснаар 2 цагийн турш газардлагатай 

ажиллахыг зөвшөөрсөн байдаг [2]. Учир нь гэмтэл 

гарсан цэгийг хайж олоход 2 цаг хүрэлцээтэй хугацаа 

гэж үздэг. Газардлагын үеийн гүйдэл гальваник 

холбоотой нийт сүлжээний фазын дамжуулагч ба 

газрын хоорондох багтаамжаар тодорхойлогддог. 

Шугам сүлжээ урт болох тусам багтаамжийн гүйдэл 

нэмэгдэнэ. Иймээс багтаамжийн гүйдлийг багасгахын 

тулд дэд станцын саармаг цэгт нум унтраагч ороомог 

залгаж өгдөг. Газардлагатай сүлжээг 2 цагаас илүү 

хугацаагаар ажиллуулахгүй байх өөр нэг шаардлага 

аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс гарч ирж байна. 

Өндөр хүчдэлтэй дамжуулагч газардахад, газардлага 

гарсан цэгт өндөр хүчдэл бий болдог. [3] Жишээ нь: 

ЦДАШ-ын аль нэг фазын утас тулгуурт хүрэхэд уг 

тулгуур ба тулгуур орчмын газар өндөр потенциалтай 

болдог. Мэдээж энэ тохиолдолд алхмын болон шүргэх 

хүчдэл бий болдог. Гэмтэлтэй хэсгийг олж таслах 

хүртэл 2 цагийн турш тус хэсэгт аюултай бүс бий 

болно. Хүн эсвэл мал (амьд бодгаль) энэ бүсэд орж 

ирвэл хүчдэлд нэрвэгдэнэ. Энэ нөхцөл шалтгаанаас 

зайлсхийхийн тулд түгээх сүлжээнд ашиглагдаж байгаа 

15 кВ-ын сүлжээг гүн газардуулсан саармагтай горимд 

ажиллуулж байна. Гүн газардуулсан саармагтай 

горимын үед нэг фаз газардахад газардсан цэгээр 

сүлжээний багтаамжаар тодорхойлогдох бага 

хэмжээний газардлагын гүйдэл биш богино залгааны 

гүйдэл гүйнэ. Энэ богино залгааны гүйдлээр реле 

хамгаалалт ажиллаж газардлага гарсан үед шугамыг 

хугацааны барилтгүйгээр таслах боломж бүрдэнэ. Энэ 

үзүүлэлт нь 15 кВ-ын гүн газардуулсан саармагтай 

ЦДАШ-ын эерэг тал боловч ашиглалтын явцад дараах 

хүндрэлүүд гарч байна. Үүнд: 

1. Тулгуурын хийц, загвараас харахад (зураг 1) 

дамжуулагч утас баригч тусгаарлагч элемент 

босоо байрлалтай тул утасны чичиргээ намсгагч 

хийх боломжгүй болж фазын дамжуулагч утас 

тасрах тохиолдол ихээр гарч байна. 

2. Тулгуурууд нь шувуудын үүрлэх төдийгүй 

нүүдлийн үедээ сууж амрах, идэш бологч амьтдаа 

алсаас ажиглах, өндрөөс ангуучлах, шувуудын 

хувьд үүрээ засах тохиромжтой өндөрт байрладаг 

тул нүүдлийн болон махчин шувууд хүчдэлд 

нэрвэгдэх нөхцлийг бий болгож байна. 

3. Дээрх хоёр нөхцөл шалтгаанаас болж шугамын 

тасралтын тоо нэмэгдэж хэрэглэгчдийг эрчим 

хүчээр тасралтгүй хангах нөхцлийг бууруулж 

байна. 

Эдгээрээс гадна 15 кВ-ын гүн газардуулсан 

саармагтай ЦДАШ-ын тулгуурууд нь газардуулагдсан 

тул газардуулга хөндийрсөн үед гал түймэр гарах 

нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

 
Зураг 1. 15 кВ-ын ЦДАШ-ын одоо байгаа загвар хийц 
 

Хүснэгт 1 

Тулгуурын өгөгдөл 

Хийцийн 

нэр 
Хэлбэр 

Н
эг

ж
 

Т
о
о
 

Ф 190/350 

тулгуур 

Ф 300/300 

тулгуур 
Тайлбар 

Нэгж 

хүнд 

Хүнд, 

кг 

Нэгж 

хүнд 

Хүнд, 

кг 
 

Тулгуур 12 м ш 1      

Толгой 
L63x6x175 

63x6x400/660 
ш 1 6,83 6,83 10,0 10,0 

В2.405.2.0

1-2000 Д1 

Хөндлөвч L75x6x1700 ш 1 11,71 11,71 11,71 11,71 
В2.405.2.0

1-1000 Д1 

Хөндлөвч 

бэхлэгч 
Ф16/660 ш 1 1,04 1,04 1,33 1,33 

В2.405.2.0

1-1200 Д1 

Хөндийр-

үүлэгч 
Р-15Т ш 3 3,3 9,9 3,3 9,9  

Болт, эрэг, 

даравч 
М16х70, М16 к 4 0,1 0,4 0,1 0,4  

Болт, эрэг, 

даравч 
М16 к 4 0,05 0,2 0,05 0,2  

Төмөр 

хийцийн 

дүн 

        

 

ЦДАШ-ЫН ТАСРАЛТЫН СУДАЛГАА 

“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ний хариуцдаг 15 кВ-ын нийт 14 

нэр бүхий ЦДАШ-ын тасралтын статистик мэдээллийг 

сүүлийн 2015-2019 оны байдлаар авч үзлээ.  

2015-2019 оны хоорондох нийт гэмтлийн тоог тус 

бүрээр үзүүллээ. 

 
Зураг 2. 2015-2019 оны хугацаанд гарсан тасралтын 

шалтгаан 
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Зураг 3. 2015-2019 оны хугацаанд гарсан шугамын тасралтыг 

сар сараар нь үзүүлбэл 
 

Дээрх нэр бүхий шугамын нийт урт 878,07 км 

бөгөөд судалгаагаар авагдсан тасралтын тоо 371 

байгаагаас тооцоход “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ий 15 кВ-ын 

ЦДАШ-ын 100 км-д харгалзах нэг жилийн дундаж 

тасралт 8,4 гарч байгаа нь бусад улс орнуудын ижил 

төстэй шугамуудын статистик мэдээ, нормчлогдсон 

хэмжээтэй харьцуулахад 1-1,6дахин өндөр үзүүлэлт 

гарч байна. Энэ үзүүлэлтэнд голчлон нөлөөлж 

байгаазүйл нь гэмтэл гарсан даруйд гэмтлийн цэгийг 

нарийвчлан тогтоож, засвар үйлчилгээг цаг тухай бүр 

хийдэггүйгээс БЗ болсон нэг цэгт дахин дахин БЗ 

болох, ЦДАШ-ын автомат дахин залгагч (АДЗ) 

амжилттай ажилласан гэдэг шалтгаанаар тогтворгүй 

БЗ-ны улмаас тусгаарлагчид гарсан ул мөрийг 

арилгахгүй орхиж дахин БЗ болох нөхцөлийг бүрдүүлж 

байгаа явдал юм.  

 
Зураг 5. ЦДАШ-д гарсан гэмтлийн шалтгаан 

 

Тасралтын 24,15%-ийг утасны угсралт хийц 

бүтцийн гологдолоос шалтгаалсан тасралт (тусгаарлагч 

дээр утасыг бэхэлсэн бэхэлгээ мултарсан, утасыг 

ончруулж татсанаас утас тасарсан) гэмтэл эзэлж байгаа 

нь  гүйцэтгэгч байгууллагууд угсралтын ажлыг богино 

хугацаанд чанаргүй хийдэгтэй холбоотой. Хэт хүчдэл 

хязгаарлагч гэмтсэн, дахин залгагчийн хамгаалалтын 

блок гэмтсэн зэрэг тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс 

шалтгаалсан тасралт нэлээдгүй хувийг эзэлж байгаа нь 

манай орны цаг агаарын орчин нөхцөлд тохироогүй 

тоног төхөөрөмж тавигдсантай холбоотой.  

 

ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

Статистик, эконометрийн шинжлэх ухааны гол 

аргын нэг нь шугаман регрессын арга юм. Энэхүү 

аргаар 15 кВ-ын ЦДАШ-ын гэмтэлд нөлөөлж буй хүчин 

зүйлүүдийн шинжилгээг хийвэл: 

15 кВ-ын ЦДАШ-ын тасралтанд нөлөөлөх гол 3 

хүчин зүйлийг сонгон авч тооцоог E-views программ 

ашиглан гүйцэтгэв.  

Хүснэгт 2 

Тооцооны үр дүн 
Хамгийн бага 

квадратын арга 
Коэффициент 

Стандарт 

алдаа 
t-статистик Магадлал 

С 26.42889 0.331871 79.63610 0 

Х1 0.850813 0.011224 75.80313 0 

Х2 0.635206 0.006237 101.8475 0 

Х3 1.204343 0.043666 27.58048 0 

Детерминацийн 
коэффициент 

0.999553 Хамааран хувьсагчийн дундаж 76.20000 

Засварлагдсан 
детерминацийн 

коэффициент 

0.999469 
Хамааран хувьсагчийн стандарт 

хазайлт  
6.970615 

Регрессийн 

тэгшитгэлийн 

стандарт алдаа 

0.160569 Akaikeмэдээллийн шалгуур -0.643333 

Алдааны 

илэрхийллийн 

квадратуудын 

нийлбэр 

0.412517 Шварцын(Schwarz) шалгуур  -0.444186 

Лог-магадлал 10.43333 H-Q (Hannan-Quinn) шалгуур -0.604457 

F-статистик 11930.49 Dubin-Watson статистик 0.780250 

Магадлал (F-

статистик) 
0   

 

Үүнээс регрессийн математик загвар нь: 

Y = 26.4 + 0.85X1 + 0.63X2 + 1.2X3 
Хүснэгт 3 

Томъёолол болон тайлбар 
Нэр Томъёолол болон тайлбар 

Детерминацийн 

коэффициент 
R2 = 1 −

∑ êi
2n

i=1

∑ (yi − y̅)2n
i=1

 

Засварлагдсан 

детерминацийн коэффициент 
R̅2 = 1 −

1
n − k

∑ êi
2n

i=1

1
n − 1

∑ (yi − y̅)2n
i=1

 

k- параметрийн тоо 

Регрессийн тэгшитгэлийн 

стандарт алдаа σ = √
∑ êi

2n
i=1

n − k
 

Алдааны илэрхийллийн 

квадратуудын нийлбэр 

RSS = ∑ êi
2

n

i=1

 

RSS нь residual sum of squares 

буюуалдааныилэрхийллийнквадратуудыннийлбэр. 

Лог-магадлал LogL = −
n

2
log2π −

n

2
logσ2 −

∑ (yi − β1 − β2xi)
2n

i=1

2σ2
 

F-статистик 

F =
(RSSr − RSSu)/(k − 1)

RSSu/(n − k)
 

RSS𝑟ньбүхпараметрынутгатэгтэйтэнцүүгэсэнхязгаа

рлалтбүхийтаамаглалынхүрээндтодорхойлсоналдаа

ныилэрхийллийнквадратуудыннийлбэр, 

𝑅𝑆𝑆𝑢ньямарнэгэнхязгаарлалтхийгээгүйрегрессийнт

эгшитгэлийналдааныилэрхийллийнквадратуудынни

йлбэр. 

Хамааран хувьсагчийн 

дундаж y̅ =
∑ yi

n
i=1

n
 

Хамааран хувьсагчийн 

стандарт хазайлт S. D = √
∑ (yi − y̅)2n

i=1

n − 1
 

Akaikeмэдээллийн шалгуур AIC = log (
RSS

n
) + 2k/n 

Шварцын(Schwarz) шалгуур  SIC = log (
RSS

n
) + (k logn)/n 

H-Q (Hannan-Quinn) шалгуур HQ = log (
RSS

n
) + 2k log(logn)/n 

Dubin-Watson статистик DW =
∑ (êt − êt−1)2n

i=1

∑ êt
2n

i=1

 

 

Детерминацийн коэффициентыг эконометрикт R2 

гэж тэмдэглэдэг бөгөөд үнэлэгдсэн регрессийн 

тэгшитгэлийн утга бодит утганд хэрхэн нөлөөлж буйг  

харуулдаг. 0 ≤ R2 ≤ 1 байдаг бөгөөд 0-тэй ойр байх 

тусам тухайн хүчин зүйлийн үзүүлэх нөлөөлөл 

хангалтгүй болохыг, харин 1-д ойр байх тусам тухайн 

хүчин зүйлийн үзүүлэх нөлөөлөл хүчтэй байгааг 

харуулдаг.  

Тооцооны үр дүнгээс харахад дээрх сонгон авсан 3 

хүчин зүйлс (хийц, бүтцийн гологдол (X1), цаг уур 

болон шувуунаас шалтгаалсан (X2), гадны хүчин 

зүйлээс (X3) нь шугамын тасралтанд 99%-иар нөлөөлж 

байгаа нь харагдаж байна.  

Тооцоогоор тухайн нөлөөлж буй 3 хүчин зүйлсийн 

детерминацийн коэффициентийг тус тусад нь 

тооцоолоход: 

 Хийц, бүтэцийн гологдолын хувьд – 0,64 

 Цаг уур болон шувуунаас шалтгаалсан – 0,80 
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 Гадны хүчин зүйлээс – 0,13 байна.  

Энэхүү тооцооноос үзэхэд 15 кВ-ын ЦДАШ-ын 

тасралтанд цаг уур болон шувуунаас шалтгаалсан 

гэмтэл маш өндөр хувийг эзлэж байгаа нь харагдаж 

байна.  

Тиймээс гэмтлийн тоог бууруулахын тулд 15 кВ-ын 

ЦДАШ-ын тулгуурын хийц загварыг өөрчлөх шийдэлд 

хүрч шинэ загвараар (зураг 6) Дундговь аймгийн 35/6 

кВ Тэвшийн говь дэд станцаас тэжээгдэг 86 км Адаацаг 

15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

тулгуурын хийцийг өөрчлөн ашиглаж байна.  

 
Зураг 6. Дүүжин тусгаарлагчтай хийц, загвар 

Хүснэгт 4 

Тулгуурын өгөгдөл 

 
Дундговь аймгийн 35/6 кВ Тэвшийн говь дэд 

станцаас тэжээгдэг 86 км Адаацаг 15 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын хийцийг дүүжин 

тусгаарлагчтай загвар (Зураг 6)-аар өөрчилсөн. Тус 

шугамыг өөрчлөх үед трассын дагуу шинэхэн үхсэн 

бололтой 12, хуучин 39-н шувууны сэг нийт 51 шувуу 

тулгуурын доор байсныг цэвэрлэсний 12 нь шонхор 

шувуу байсан.  

Адаацаг 15 кВ-ын агаарын шугам нь жилд 

дундажаар 16 тасардаг бөгөөд хамгийн багадаа 8 удаа, 

ихдээ 29 удаа тасарч, жилд дундажаар 30-51 шувуу 

түүний 8-12 нь шонхор шувуу хүчдэлд орж үхдэг 

байсан. 

 
Зураг 7. Адаацаг 15 кВ-ын ЦДАШ-йн 2005-2015 оны 

тасралтын тоо 

 
Зураг 8. Адаацаг 15 кВ-ын ЦДАШ-ын тасралтыг ангилвал 

2015 оны 10-р сараас 2016 оны 10-р сарын 4-ний 

хооронд  нийт 13 удаа тасарч 18 шувуу хүчдэл орж 

үхсэн.  

 2016 оны 9-р сарын 4-9 хооронд Адаацаг 15кВ-ын 

ЦДАШ-д их засварын ажил хийгдсэн. Засварын 

ажлын явцад үзлэг хийхэд Т№ 70, 112, 135, 150, 

160, 170, 180, 212, 215, 210, 241, 250, 280, 290-д 

нийт 18 шувуу хүчдэлд орж үхсэний 4 нь эдлэг 

шонхор, 4 нь цагаан элэгт, 10 нь хэрээ шувуу 

байсан.  

 2017 оны 2-р сарын 16-17 хооронд үзлэг хийхэд 

Т№ 175, 195, 204 тулгуур дээр 1 хэрээ, 2 цагаан 

элэгт үхсэн байна. 

 Эдгээр шувууд нь ихэвчлэн анкер тулгуурын 1-р 

фазын давуулга, тулгуурын орой 2-ын хооронд 

хүчдэлд орсон байсан. 

15 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурын шинэ хийц, 

загварыг ашигласнаар тусгаарлагчийн зардал 

ойролцоогоор 2 дахин өсөх /1 км шугамд ойролцоогоор 

1-1,2 сая төгрөг / боловч тусгаарлагч нэвчих, фазын 

дамжуулагч утас тасрах гэмтэл, нүүдлийн болон 

махчин шувуу шугамын хүчдэлд нэрвэгдэх аюул 60-

70%-иар буурна. Өөрөөр хэлбэл гэмтэл устгахад гарч 

байгаа 7-8 сая төгрөг 30-40%-иар буурахаас гадна ховор 

шувууд хүчдэлд нэрвэгдэх нь багасч экологид эергээр 

нөлөөлж байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

1. 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

тасралтын 63,52 хувийг шувуунаас хамааралтай 

тасралт эзэлж байна.15 кВ-ын шугам гүн 

газардуулсан саармагтай, шугамын  утас хөндлөвч 

хоорондох зай харьцангуй бага учир шувуу суух,  

нисэх үед шугаманд газардлага гаргах явдал олон 

гарч байгаа нь шугамын найдвартай ажиллагаа 

болоод экологид сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа нь 

судалгаанаас харагдаж байна. Иймд монгол орны 
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хээрийн махчин болон нүүдлийн бусад шувуудад 15 

кВ-ын ЦДАШ-ын үзүүлэх сөрөг нөлөөг шувуудын 

хавар, намрын нүүдэл ба үржлийн үед судалж 

илрүүлэх, эдгээр шувуудын хүчдэлд нэрвэгдэж 

болон утас мөргөж үхэхээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авах шаардлагатай болоод байна. 

2. Мөн 15 кВ-ын  цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын тулгуур хоорондын зай 80-120 м байдаг 

бөгөөд судалгаанаас харахад нийт тасралтын 

13,75% нь утас тасрах, утасны бэхэлгээ /вязка/ 

тасрах гэмтэл эзэлж байна. Иймд 15 кВ ЦДАШ-д 

чичиргээ намсгагч эсвэл тайвшруулагч гогцоо хийх 

шаардлагатай байна.  

3. Өлгөдөг /Р-15Т/тусгаарлагч нэвчих гэмтэл нь нийт 

тасралтын 8,36 хувийг эзэлж байгаагаас гадна 

гэмтэл нь илрэхгүй заавал дээд үзлэг хийж 

илрүүлдэг нь цаг хугацаа их зарцуулж, аваар 

саатлын хэмжээнд хүргэж хэрэглэгчийг эрчим 

хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах үндсэн үүргээ 

биелүүлэхэд хүндрэл учруулж байна. 

4. Хүчин зүйлийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад 

цаг уур болон шувуунаас шалтгаалсан гэмтлийн 

детерминацийн коэффициент 0,80 буюу маш их 

нөлөөтэй гарсан бөгөөд энэ нь  тулгуурын хийцийг 

өөрчлөх нь чухал байгааг харуулж байна.  

5. 15 кВ-ын ЦДАШ-ын ашиглалтын үед гарч буй дээрх 

хүндрэлүүдийг арилгах хамгийн хялбар арга нь 

тулгуурын шинэ хийц, загварыг практикт бүрэн 

нэвтрүүлэх явдал юм. Үүнийг Адаацаг 15 кВ-ын 

ЦДАШ-ын ашиглалтын явц бүрэн нотолж байна.  

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. “БЗӨБЦТС” ХК-ний тасралтын судалгаа 2010-2018 
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2. Цахилгаан тоноглолын төхөөрөмжийн дүрэм.  

3. Д.Содномдорж. Цахилгаан системийн алдагдлыг 

тодорхойлох арга, загварууд ба түүнийг багасгах 

арга замууд. Улаанбаатар 1999 он -118х 

4. “Түгээх сүлжээний хөгжлийн чиг хандлага” онол 

практикийн бага хурлын эмхэтгэл 2014 он 

5. “Түгээх сүлжээний хөгжлийн чиг хандлага” онол 

практикийн бага хурлын эмхэтгэл 2014 он 

6. Ш.Гантөмөр “Цахилгаан шугам сүлжээ, систем” 

2014 он-85х 

7. E-views программ.  

8. Ч.Авдай. Судалгаан шинжилгээний арга зүй – 2007 

он.  

 

НАРНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН СУДАЛГАА 
 

С.Жигжиджав*, Ш.Гантөмөр* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү өгүүлэлд, аж ахуйн нэгжийн  

цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг ТЭХС (Төвийн 

Эрчим Хүчний Систем)-тэй зэрэгцээ ажиллах НЦҮ 

(Нарны Цахилгаан Үүсгүүр)-ээс хангах боломжийг 

судлан симуляциар нотолсон үр дүнг танилцуулна.    
 

Түлхүүр үг. ТЭХС, цахилгаан эрчим хүч, нарны 

цахилгаан үүсгүүр, сэргээгдэх эрчим хүч, сургалт 

үйлдвэрлэлийн төв.   

 

УДИРТГАЛ 

Монгол орны хувьд “100 000 нарны гэр’’  зэрэг 

НЦҮ-ийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн боловч түүний 

ашиглалт, найдвартай ажиллагааг хангах тал дээр 

ашиглалтын хүмүүсийн мэдлэг төдийлөн  хангалтгүй 

тухай Сургалт үйлдвэрлэлийн төвд (CҮТ) суралцахаар 

ирж байсан суралцагчдаас олж мэдсэн . Гэвч СҮТ-д 

СЭХ-ний тоног төхөөрөмжүүд хангалттай хэмжээнд 

сургалтанд ашигладаггүй зэрэг нь тухайн суралцагч 

нарт яг хэрэгцээтэй сургалтыг өгч чадаагүй юм. Иймд 

СҮТ-ийн суурилагдсан цахилгаан чадлыг тооцож, 

сүүлийн гурван жилийн ЦЭХ-ний хэрэглээг судлаж 

НЦҮ-ийг симуляци байдлаар туршив.  

 

СУДАЛГААНЫ ОБЬЕКТ 

Баянгол дүүрэг 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт 

байрлах СҮТ нь ДЦС-2 ТӨХК-ийн 0,4кВ-ын 1 дүгээр 

хуваарилах байгууламжийн дотоод хэрэгцээний 

трансформатор 1,2-ын секц I, II –оос АВБбШв-4х35 

маркын 210 м  хос кабелиар тэжээгддэг. Тус төвийн 

нийт цахилгааны суурилагдсан хүчин  чадлын хэмжээ 

нь  238.2кВт байна.  

 
Зураг 1. ДЦС-II, 1-р ХБ-ын 0,4кВ-ын схем 

 
Уг обьект нь оффисын 4 давхар барилга бөгөөд сургалт 

явуулах 5 ширхэг лабораторийн танхим, цайны газар, 

лекцийн өрөө, номын сан, оффиссын ажилтнуудын 

өрөөнүүдээс бүрддэг.  

 
Зураг 2. Сургалт үйлдвэрлэлийн төв 
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Хүснэгт 1 

                      ЦЭХ-ний хэрэглээ 

 
Хүснэгт-1-д Сургалт үйлдвэрлэлий төвийн сүүлийн 3 

жилийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг харуулсан 

ба жилийн дундаж хэрэглээ 37366кВт*ц. Тус төвийн 

цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг тоноглолын 

суурилагдсан хүчин чадал тоноглолын ажлын горимыг 

үндэслэн сард хэрэглэх эрчим хүчний хэрэглээ буюу 

зардлыг тооцож тооцооллыг хийв. Тооцоог 

байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд тулгуурлан 4 

давхар оффисын барилгын тоноглолын цахилгаан 

эрчим хүчний хэрэглээ, нийт гэрэлтүүлгийн хэрэглээнд 

хэрхэн зарцуулагдаж байгаа талаас нь хувааж 

тооцооллыг хийсэн. Тус төвийн нийт оффисын 

тоноглолын судлагдсан нийт чадлын хэмжээ 231кВт, 

гэрэлтүүлгийн тоноглолын суурилагдсан нийт чадлын 

хэмжээ 7,2 кВт байна.  

СҮЛЖЭЭНД ЗЭРЭГЦЭЭ АЖИЛЛАХ НЦҮ 

Уг НЦҮ нь үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ хувьсах 

гүйдлийн цахилгаан сүлжээнд шууд нийлүүлэх 

зарчмаар ажилладаг ба гол тоног төхөөрөмж буюу 

удирдлагын хэрэгсэл нь инвертор юм. Сүлжээнд 

холбогдсон НЦҮ-ийн холболтын цэгт хамгийн ойр 

объектын хувьд НЦҮ-ээс үүссэн эрчим хүчээр 

хангагдах ба илүү эрчим хүч шаардлагатай үед 

дутагдалтай хэсгийг сүлжээнээс, шаардлагаас илүү 

гарсан үед илүүдэл эрчим хүч нь сүлжээ рүү 

нийлүүлэгдэх горимоор ажилладаг. Бие даасан НЦҮ-

тэй харьцуулахад давуу тал нь үйлдвэрлэсэн эрчим 

хүчээ 100% ашиглаж, цэнэг хураагуур 

ашигладаггүйгээс хөрөнгө оруулалтын өртөг болон 

засвар үйлчилгээний зардал бага байдаг. 

 
Зураг 3. Сүлжээнд холбогдсон НЦҮ-ийн бүдүүвч 

 

НЦҮ-ИЙН ҮНДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Хүснэгт 2 

PV модуль Марк: ECS-320-P72 

 
 

Хүснэгт 3 

Инвертор  Марк: ABB TRIO-27.6-TL-OUT  

 

2017 он 2018 он 2019 он

1 3547 3989 2931

2 3472 3036 2726

3 3282 2957 2918

4 3661 3566 3160

5 4132 3144 2799

6 3407 2621 3303

7 1996 1772 1156

8 1364 574 1492

9 3937 2910 2699

10 3475 6323 2508

11 3874 4412 3049

12 4204 4515 2457

Энерги 

/кВт*ц/

Энерги 

/кВт*ц/

Сар
Энерги 

/кВт*ц/

Peak power ....................

/ Хэвийн нэрлэсэн чадал /
Pmax 320 W

Cell Efficiency /АҮК/ 16.50%

Maximum Power Voltage ............              

/ Хамгийн их чадалд харгалзах

хүчдэл /

Vpm 37.5V

Maximum Power Current ............             

/ Хамгийн их чадалд харгалзах

гүйдэл /

Ipm 8.53 А

Open Circuit Voltage .................                 

/Хоосон явалтын хүчдэл /
Voc 45.7 V

Short circuit current ....................                        

/Богино залгааны гүйдэл
Isc 8.94A

Power tolerance............................ 

/ Чадлын хүлцэх алдаа /
3%

Maximum System Voltage .......... 

/Системийн хамгийн их. 

хүчдэл/

1000V

Ambient temperature ..................                       

/ Орчны температур/
-40

o
C- +85

o
C

Dimensions /Хэмжээ /
1956*990*40m

m

Weight / Жин / 23kg

Maximum Input Power DC ...............

/Тогтмол гүйдлийн хамгийн их чадал/
Pdcr 28600 W

Absolute max. Voltage .....................                                         

/Абсалют хамгийн их  хүчдэл/
Vmax, abs 1000 V

Maximum Power voltage .................. .                           

/Хамгийн их хүчдэл/
Vdcr 620 V

Input Current Maximum .....................                               

/ Хамгийн их гүйдэл/
Impptmax 64 А

Short circuit maximum current ...........

/Богино залгааны хамгийн их ...... гүйдэл/
40A

Number of MPPT trackers ................                

/МРРТ тоо/
2

Rated output Power .........................                         

/Хамгийн их гаралтын чадал/
30kW

Output Current Maximum ................                           

/Сүлжээний хамгийн их гүйдэл/
45 А

Output voltage .................................                                       

/Сүлжээний хүчдэл/
320-480 V

Output frequency .............................                                      

/Сүлжээний давтамж/
50/60 Гц

Number of Phases /Фазын тоо/ 3W+PE or 4W+PE
3 phase/3   

фаз

 Rated efficiency/АҮК/ 98.20%

Ambient temperature ......................                            

/Орчны температурын хязгаар/

-20°С-аас 

+50°С

Dimensions /Хэмжээ/
1061*702*29

2mm

Weight /Жин/ 75 kg

 DC Input/  Оролт: тогтмол хүчдэлээр/

Output AC /Гаралт: хувьсах хүчдэлээр/
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СҮТ-ийн дээвэр дээр суурилуулахаар судлаж буй 

НЦҮ-ийн систем нь: 

- Интвертор /Тогтмол хүчдэлийг хувьсах хүдэлд 

хувиргах 3 фазынх/ 

- Нарны зайн бүлүүд / Тус бүр 330Вт чадалтай, 17 

ш цуваа, 4 ш зэрэгцээ нийт 68 ш  PV модулиуд/ 

- Хяналтын дэлгэц /НЦҮ-ийн үйлдвэрлэл болон 

дотоод эрчим хүчний хэрэглээгээ хянах/ 

- Бусад төхөөрөмж / 2 чиглэлтэй тоолуур, 

хуваарилах самбар, холболтын хайрцаг г. м./-

үүдээс бүрдэнэ. 

НЦҮ-ийн гаралтын чадал ба түүний гүйцэтгэлийг 

тооцоолох стандарт тэгшитгэлийг энэ тохиолдолд 

судалгаанд ашиглав. 

PPV,t = Pm

Gt

GSTC
(1 − γcoef(Tcell,t − TSTC)) 

энд: PPV,t - t хугацаан дахь гаралтын чадал, (кВт ),               Pm - 

Нэрлэсэн гаралтын чадал, (кВт), G - Радиац, (Вт/м2), GSTC - 

STC радиац, (1000 Вт/м2), γcoef - Температурын коеф, (0.005), 

Tcell,t - t хугацааны дэлгэцийн температур, (°C),    TSTC –

стандарт хэвийн температур, (20°C),   

Дээвэр дээрх НЦҮ-ийн оновчтой хэмжээг 

тооцоолохдоо НЦҮ-ийн ачааллын харьцааг хувьсагч 

гэж үзнэ. 

PV: Load =
Annual kWh of PV generation

Annual kWh of consumption
× 100% 

 
Зураг 4. Хоногийн үйлдвэрлэлийн график 

 

НЦҮ холбогдох үеийн симулцяци үр дүн PVsyst программ 

нь тооцоолол хийсэн системийнхээ үр дүнг 

нэгтгэн хураангуй хэлбэрээр 3 хуудсанд багтаан 

харуулдаг. Сонгогдсон системийн үр дүнг Зураг 

5,6,7-д харуулав. 

 
Зураг 5. Симуляци тооцооны үр дүн-1 

 

 
Зураг 6. Симуляци тооцооны үр дүн-2  

Хүснэгт 4 

СҮТ-ийн 2019 оны  ЦЭХ-нд НЦҮ-ийн үйлдвэрлэх  тооцоо 

 

Maximum Input Power DC ...............

/Тогтмол гүйдлийн хамгийн их чадал/
Pdcr 28600 W

Absolute max. Voltage .....................                                         

/Абсалют хамгийн их  хүчдэл/
Vmax, abs 1000 V

Maximum Power voltage .................. .                           

/Хамгийн их хүчдэл/
Vdcr 620 V

Input Current Maximum .....................                               

/ Хамгийн их гүйдэл/
Impptmax 64 А

Short circuit maximum current ...........

/Богино залгааны хамгийн их ...... гүйдэл/
40A

Number of MPPT trackers ................                

/МРРТ тоо/
2

Rated output Power .........................                         

/Хамгийн их гаралтын чадал/
30kW

Output Current Maximum ................                           

/Сүлжээний хамгийн их гүйдэл/
45 А

Output voltage .................................                                       

/Сүлжээний хүчдэл/
320-480 V

Output frequency .............................                                      

/Сүлжээний давтамж/
50/60 Гц

Number of Phases /Фазын тоо/ 3W+PE or 4W+PE
3 phase/3   

фаз

 Rated efficiency/АҮК/ 98.20%

Ambient temperature ......................                            

/Орчны температурын хязгаар/

-20°С-аас 

+50°С

Dimensions /Хэмжээ/
1061*702*29

2mm

Weight /Жин/ 75 kg

 DC Input/  Оролт: тогтмол хүчдэлээр/

Output AC /Гаралт: хувьсах хүчдэлээр/

1 2931 2627 304 0

2 2726 2996 -270

3 2918 3521 -603

4 3160 3183 -23

5 2799 3039 -240

6 3303 2822 481 0

7 1156 2637 -1481

8 1492 2604 -1112

9 2699 2696 3 0

10 2508 2919 -411

11 3049 2381 668 0

12 2457 2279 178 0

Нийт 31198 33704 1634 -4140

Сар

Цахилгаан 

хэрэглээ, 

[кВт.ц]

НЦҮ-ийн 

үйлдвэрлэл         

[кВт.ц]   

/симуляци/

Сүлжээнээс 

авах ЦЭХ 

[кВт.ц]

Сүлжээнд 

нийлүүлэх 

ЦЭХ[кВт.ц]
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Зураг 7. Симуляци тооцооны үр дүн-3  

 
Зураг 8. 2019 оны СҮТ-ийн ачаалалд тооцсон НЦҮ-ийн 

үйлдвэрлэлийн график 

 

ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү нарны цахилгаан үүсгүүрийг ашиглалтанд 

оруулсанаар аж ахуй нэгж байгууллагыг өөрийн дотоод 

хэрэглээндээ байгаль орчинд ээлтэй цэвэр эрчим 

хүчийг хэрэглэх, эрчим хүчийг хэмнэхэд үлгэр дууриал 

болох ач холбогдолтой. Нөгөөтэйгүүр барилгын дотоод 

эрчим хүчний хэрэглээний хэмжээг хянах, үүний 

тодорхой хэмжээг байгальд ээлтэй цэвэр эх үүсгүүрээс 

хангаж  байгааг бодит хугацааны эгшинд харуулснаар 

эрчим хүчний хэмнэлтийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 

идэвхижүүлэх олон нийтэд сурталчилах, ялангуяа 

суралцагч оюутан нарт тухайн тоноглол дээр дадлага 

хийх, ашиглалт засварын талаарх бодитой мэдлэг олгох 

давуу талуудтай. Түүнчлэн барилгад цахилгаан 

системийн автоматжуулалтын шийдлийг 

нэвтрүүлснээр эрчим хүчний хэмнэлттэй, ая тухтайгаар 

ашиглах боломж бололцоог бүрдүүлнэ. СҮТ нь өглөө 

8:00-17:00 цагийн хооронд ажилладаг нь үйлдвэрлэл, 

хэрэглээ давхцаж НЦҮ-ийг ашиглахад тохиромжтойг 

батлаж байгаа юм. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. Ч. Зундуйсүрэн “Шинжлэх ухаан, техникийн 

тайлбартай толь бичиг’’. 

2. З.Цэрэндорж Ц.Эрдэнэтуяа, “Сэргээгдэх эрчим 

хүчний хэрэглээ ба хуримтлуур ”2016 он. 

3. Ш.Гантөмөр.“Цахилгаан шугам сүлжээ, систем ” 

УБ. 2017 он.  

4. Г.Бэхбат, Ц.Эрдэнэтуяа “Цахилгаан техник ба 

электроникийн материал”. 

5.  “Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд”  УБ 2019 

он.  

6.  “Эрчим хүчний ирээдүйн нэг алхам ” илтгэлүүдийн 

эмхтгэл  2012 он.  

7. ЭХХТ ТӨҮГ-ын санхүүгийн тайлан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2931 2627 304 0

2 2726 2996 -270

3 2918 3521 -603

4 3160 3183 -23

5 2799 3039 -240

6 3303 2822 481 0

7 1156 2637 -1481

8 1492 2604 -1112

9 2699 2696 3 0

10 2508 2919 -411

11 3049 2381 668 0

12 2457 2279 178 0

Нийт 31198 33704 1634 -4140

Сар

Цахилгаан 

хэрэглээ, 

[кВт.ц]

НЦҮ-ийн 

үйлдвэрлэл         

[кВт.ц]   

/симуляци/

Сүлжээнээс 

авах ЦЭХ 

[кВт.ц]

Сүлжээнд 

нийлүүлэх 

ЦЭХ[кВт.ц]
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УБЦТС ТӨХК-ИЙН ХАДАТ ФИДЕРИЙН ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫГ 

БУУРУУЛАХ СУДАЛГАА 
 

Б.Давааням*, Б.Сэргэлэн* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Сонгон авсан түгээх сүлжээний 

эрчмийн алдагдлын төвшинд үнэлгээ өгөх, горимын 

шинжилгээ хийх, горимын хэмжилтийн 

параметрүүдийг ашиглан эрчмийн алдагдлын хялбар 

аргачлал боловсруулан үр ашигтай горимоор ажиллах 

нөхцлийг үнэн зөв тодорхойлох Хадат фидерийн 

анхдагч өгөгдлийг бүрдүүлэн боловсруулалт хийж, 

одоогийн чадал эрчмийн алдагдлын тооцоо судалгааг 

хийж гол шугамын дамжуулагчийн хөндлөн огтлолыг 

нэмэгдүүлэх, 30%-иас бага ачаалалтай хүчний 

трансформаторыг аморф зүрхэвчтэй трансформатораар 

солих, тус фидерийг хувааж өөр их үүсвэрээр тэжээх 

зэрэг 3 хувилбараар ачааллын урсгалын тооцоо хийж 

техникийн алдагдал болон эдийн засгийн хувьд 

оновчтой хувилбарыг сонгох нь чухал юм.    

 

Түлхүүр үг. Трансформатор, эрчмийн алдагдал, 

фидер, PowerFactory программ хангамж, оргил ачаалал, 

кабель, тогтсон горим.   

 

ОРШИЛ 

Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглээ жилд дундажаар 6-7%-иар өсөж, сүүлийн 

жилүүдийн статистик тоон үзүүлэлтүүдийг харвал 

агаарын бохирдлын хязгаарлалтын бүсэд, энэ дотроо 

сонгон авсан Зуслан чиглэлд гэр хорооллын 

хэрэглэгчдийн хэрэглээ 32.7 хувь хүртэл өссөн 

үзүүлэлтүүд байна.  

 Системийн оргил ачаалал 1117 МВт (өнгөрсөн 

оноос 3% өссөн)  

 Улаанбаатар хотын  оргил ачаалал 748 МВт 

(өнгөрсөн оноос 6.4% /45МВт/ өссөн) 

 Агаарын шугамын оргил ачаалал 237 МВт 

(өнгөрсөн оноос 20% /39.1МВт/ өссөн) 

УБ хотын ачаалал 45 МВт өссөний 39.1МВт буюу 

87%-ийг гэр хорооллын өсөлт эзэлж байна. 

УБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчдийн тоо, ачаалал, 

борлуулсан эрчим хүчний  хэмжээ жил ирэх тусам 

нэмэгдэхийн хирээр эрчим хүчний алдагдал цахилгаан 

ачааллаас хамааран байнга хувьсан өөрчлөгдөж байна. 

2014 оны төвшинд цахилгаан эрчим хүчний 

алдагдал 16.79% байсан бол 2018 онд 15.19% буюу 

445.8 сая.кВт.ц эрчим хүч борлуулж чадаагүй алдсан 

байна. Дэлхийн хөгжингүй орнуудын хувьд энэ 

алдагдлын хэмжээ хамгийн багадаа 3.5-5% 

тохиромжтой гэж үздэг бол УБЦТС ТӨХК-ийн хувьд 

2018 оны байдлаар 2014 оны төвшнөөс эрчим хүчний 

алдагдлыг 1.6 пунктээр бууруулсан байна. 

 

ХАДАТ ФИДЕРИЙН ХЭМЖИЛТ, ТУРШИТУУД 

Хадат фидерийн тогтсон горимын тооцоог 2018-

2019 оны өвлийн их ачааллын хэмжилт ашиглан 

PowerFactory програм хангамжаар тооцож чадлын 

алдагдлыг илэрхийлсэн. Тооцооны үр дүнг схем, 

график, хүснэгт хэлбэрээр харуулдаг. Тооцооны үр 

дүнгээс тухайн фидерийн чадлын алдагдлын утгыг 

гаргаж авах хэмжээнд хөгжсөн байна. Тиймээс чадлын 

алдагдлын эгшин зуурын утгыг их ачааллыг ашиглах 

хугацаа Тхи, алдагдлыг ашиглах хугацаа   -г ашиглан 

эрчмийн алдагдлыг тодорхойлж судалгаа хийсэн.  

Хүснэгт 1 

Хадат фидерийн ачааллагдах хувь 
10 кВ-ын 

Хадат фидер 

нь 228.1 А 

ачаалалтай 

Гүйдлийн 

трансформатор 

300/5 

Гаргалга 

кабель 

XLPE3*240 

Гол 

шугам 

АС-

50/8 

Зөвшөөрөгдөх 

ачаалал /А/ 
300 355 210 

Ачаалагдсан 

хувь 
76% 64.2% 108.6% 

 

Хадат фидерийн горимын схемд шугам, 10/0.4 кВ-

ын трансформаторын орлуулгын параметр, 2018 оны 

өвлийн их ачааллын хэмжилтийг оруулсан. Тус 

програм хангамжид фидерийг өнгөөр ялган харуулдаг. 

Хадат фидер нь АС-50/8 маркийн 16.1 км урт агаарын 

шугамтай, 10/0.4 кВ-ын 100 дэд станцтай.  

Тус 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам нь 30-630 

кВА чадлын 100 трансфоматортай ба 100-250 кВА 

трансформатор 66%-ийг эзэлж байгаа нь хэрэглэгчдийн 

хэрэглээнд тохирсон трансформаторын чадлыг 

харуулж байна. 

10 КВ-ЫН ХАДАТ ФИДЕРИЙН 2018-2019 ОНЫ 

ӨВЛИЙН ИХ АЧААЛЛЫН ХЭМЖИЛТЭЭР 

ХИЙСЭН ТООЦОО:  

Хадат фидерийн горимын схемд шугам, 10/0.4 кВ-

ын трансформаторын орлуулгын параметр, 2018 оны 

өвлийн их ачааллын хэмжилтийг оруулсан. Тус 

програм хангамжид фидерийг өнгөөр ялган харуулдаг. 

Хадат фидер нь АС-50/8 маркийн 16.1 км урт агаарын 

шугамтай, 10/0.4 кВ-ын 100 дэд станцтай. 

Хадат фидерийн тогтсон горимын тооцооны үр дүнг 

өнгөөр харуулбал: 

 
Зураг 1. Тус фидерийн уртын дагуу хүчдэлийн уналттай ба 

төгсгөлийн АТП-3098 дэд станцад хүчдэлийн түвшин 

7.8/0.314 кВ буюу хүчдэлийн уналт  -22% байна. 
 

Горимын тооцооны схемээс харахад Хадат 

фидерийн гол шугам 80%-иас дээш ачаалалтай байна.  

Програм хангамжид хүчдэлийн уналтыг цэнхэрээс 

хөх өнгөтэй болгон харуулдаг.  
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Хүснэгт 2 

10 кВ-ын Хадат фидерийн тогтсон горимын тооцооны үр дүн /орчуулбал/ 

Алдагдлын 

төрөл 

Фидерийн 

толгойн 

дамжсан 

ЦЭХ 

Трансформаторын 

хоосон явалтын 

алдагдал 

Трансформаторын 

ачааллын алдагдал 

Шугамын 

алдагдал 

Нийт 

алдагдал 

Алдагдлын 

хувь 

Чадлын 

алдагдал 

кВт кВт кВт кВт кВт % 

612.0687 
25.803 34.8336 551.4316 

612.0687 17.03 
4.8% 5.7% 90.1% 

Эрчмийн 

алдагдал 

кВт.ц кВт.ц кВт.ц кВт.ц кВт.ц % 

19901470 
226038.397 56986.0555 902114.962 

1185139.4 9.67% 
19.1% 4.8% 76.1% 

 

Дээрх нэгтгэлээс харахад Хадат фидерийн чадлын 

алдагдал 17.03%, эрчмийн алдагдал 9.67% гарсан. 

Техникийн алдагдлын бүтцийг харахад шугамын 

эрчмийн алдагдал 76.1%-ийг эзэлж байна.  

Шугамын чадлын алдагдалд 90.1%, эрчмийн 

алдагдалд 76.1%-ийг, трансформаторын хоосон 

явалтын чадлын алдагдалд 4.8%, эрчмийн алдагдалд 

19.1%-ийг, ачааллын чадлын алдагдалд 5.7%, эрчмийн 

алдагдалд 4.8%-ийг эзэлж байна. Тиймээс алдагдлын 

өндөр хувь эзэлж байгаа шугамын алдагдлыг 

бууруулснаар хадат фидерийн чадал, эрчмийн алдагдал 

буурах боломжтой нь харагдаж байна.  

Эрчмийн алдагдалд Хадат фидерийн 

трансформаторын ачаалагдсан байдал, гарсан шугам 

урт, гол шугам 80%-иас дээш ачаалагдсан, шугамын 

төгсгөл хүчдэлийн уналттай байгаа нь зайлшгүй 

шинэчлэх шаардлагатайг харуулж байна.  

ГОЛ ШУГАМЫН ДАМЖУУЛАГЧИЙН ХӨНДЛӨН 

ОГТЛОЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛСЭН ҮЕИЙН ТООЦОО, 

СУДАЛГАА  

Нийт алдагдлын 76.1% шугамын алдагдал эзэлж 

байгаа учраас шугамын дамжуулагчийг сольж тооцоо 

хийх шаардлага тулгарч байна. Хадат фидерийн гол 

шугам нь АС-50/8 маркийн 16.1 км урт дамжуулагчтай 

ба 2018-2019 оны өвөл 108.6%-иар хэт ачаалагдсан 

байна. Тиймээс гол шугамыг SAX-W 70 маркийн 

дэвшилтэд технологиор хийгдсэн дамжуулагч утсаар 

сольж тогтсон горимын тооцоог хийж гүйцэтгэвэл 

SAX-W 70 маркийн дамжуулагч утас нь АС-70 утастай 

харьцуулахад ижил хөндлөн огтлолтой боловч 

нэвтрүүлэх чадвар 45А-аар илүү (АС-120-тай ижил), 

гангүй учир жин бага одоо байгаа тулгуур ашиглах 

боломжтой, диффермацид орох нь бага учир унжилт 

үүсэх нь бага гэх мэт  давуу талтай. 

Үндсэн үзүүлэлтээрээ SAX-W 70 маркийн 

дамжуулагч нь бусад дамжуулагчаас илүү ч 4 дахин 

илүү үнэтэй болно. Мөн бүрээстэй дамжуулагчаар 

сольсноор бохирдолд тэсвэртэй, ашиглалтын явцад 

гэмтлийн тоо буурна.  

 
Зураг 2. SAX-W 70 маркийн дамжуулагчаар гол 

шугамыг сольсон үеийн тооцоо 

 

Тооцооноос харахад нийт алдагдал 15.04% буюу 

1.98 пунктээр буурсан ба хүчдлийн түвшин төгсгөлийн 

АТП-3098 дэд станцад 8.28/0.331 кВ болж 0.421 кВ-оор 

өссөн байна /Зураг-2/. Хүчдлийн түвшин өсч, 

алдагдлын хувьд багассан ч стандарт хүчдлийн 

түвшинд хүрч чадаагүй бөгөөд фидер бүтнээрээ 

хүчдэлийн уналттай байна. Харин гол шугам хэт 

ачаалалгүй болсон бөгөөд 73.5%-ийн ачаалалтай байна.

Хүснэгт 3 

Тогтсон горимын тооцооны үр дүн /хувилбар-1/ 

Фидерийн нэр 

Фидерийн 

толгойгоор 

дамжсан 

чадал 

Трансфор- 

маторын 

ачааллын 

алдагдал 

Трансформаторын 

хоосон явалтын 

алдагдал 

Шугамын 

алдагдал 

Нийт 

чадлын 

алдагдал 

Нийт 

алдагдлын 

хувь 

кВт кВт кВт кВт кВт % 

Хадат 3510.441 32.12559 28.0601 467.985 528.1707 15.04 

 

ХАДАТ ФИДЕРИЙН АЧААЛАЛ ХӨНГӨЛЖ 

ХУВААН ӨӨР ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС ТЭЖЭЭСЭН 

ҮЕИЙН ТООЦОО СУДАЛГАА 

Хадат фидерийг Дашчойнхор дэд станцаас 

тулгуур №109 хүртэл, гол шугамын тулгуур №109-135 

хоооронд нэг фидер үүсгэж өөр эх үүсвэрээс 0.5 км 

урттай 3х240 мм хөндлөн огтлолтой хос кабель 

шугамаар, тулгуур №135 төгсгөлийн дэд станц хүртэл 

өөр эх үүсвэрээс 1 км урттай 3х240 мм хөндлөн 

огтлолтой хос кабель шугамаар тус тус хуваан залгаж 

тогтсон горимын тооцоо хийгдсэн.  Уул хад, ой модтой 

газар учраас трасс гарахгүй тул кабель шугамаар 

тэжээхээр сонгож авсан. 
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Зураг 3. Хувааж өөр эх үүсвэрээс тэжээсэн үеийн 

тооцоо.  

 

Дашчойнхор дэд станцаас тэжээлтэй Хадат фидер 

4.2%, тулгуур №109-135 хороондох үүсгэсэн шинээр 

фидер-1 нь 4.3%, тулгуур №135-аас төгсгөлийн дэд 

станц хүртэлх үүсгэсэн шинээр фидер-2 нь 4.2%-ийн 

алдагдалтай байна.  

 

 

Хүснэгт 4 

Тогтсон горимын тооцооны үр дүн /хувилбар-2/ 

Фидерийн нэр 

Фидерийн 

толгойгоор 

дамжсан чадал 

Трансфор 

маторын 

ачааллын 

алдагдал 

Трансформаторын 

хоосон явалтын 

алдагдал 

Шугамын 

алдагдал 

Нийт 

чадлын 

алдагдал 

Нийт 

алдагдлын 

хувь 

кВт кВт кВт кВт кВт % 

Хадат 966.3371 9.85074 9.272511 22.20835 41.33161 4.2 

Шинээр үүссэн фидер-1 1112.19 6.008834 20.03591 21.86566 47.91041 4.3 

Шинээр үүссэн фидер-2 1037.446 5.953582 12.50094 25.33644 43.79097 4.2 

Нийт 3115.973 21.81316 41.80936 69.41045 133.033 4.26 

 

3 фидерийн нийлбэр чадлын алдагдал 4.26% буюу 

одоогийн алдагдлаас 12.76 пунктээр буурсан. Фидер 

тус бүрийн алдагдал 4.2-4.3% байсан ч толгойгоор 

дамжсан чадалтай харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

Хүчдлийн түвшин төгсгөлийн АТП-3098 дэд 

станцад 10.0/0.4 кВ болж стандарт түвшиндөө хүрсэн. 

Мөн фидер тус бүрийн төгсгөлийн дэд станцын 

хүчдлийн түвшин стандарт хэмжээнд байна.  

Дээр фидер тус бүр дээрх чадлын алдагдлыг нэмж 

нийт чадлын алдагдлыг гаргаж одоогийн горимын 

алдагдалтай харьцуусан.  

Хадат фидерийн чадлын алдагдлын бууруулахын 

тулд 2 хувилбараар програм хангамжид тогтсон 

горимын тооцоо хийж чадлын алдагдал, түүний 

бүтцийг тодорхойлсон. Эдгээр үр дүнг нэгтгэн 

харуулбал:

 Хүснэгт 5 

Чадал, эрчмийн алдагдлын тооцооны үр дүн 

Хувилбар Алдагдлын бүтэц Чадлын алдагдал, кВт Эрчмийн алдагдал, кВтц 

Х
ад

ат
 

ф
и

д
ер

и
й

н
 

о
д

о
о

ги
й

н
 г

о
р

и
м

 

Тр-рын ачааллын 

алдагдал 
34.8336 

612.069 17.0 

56986.06 

1185139.4 9.67 
Тр-рын хоосон явалтын 

алдагдал 
25.8035 226038.4 

Шугамын алдагдал 551.4316 902115 

Х
у

в
и

л
б

ар
-1

 Тр-рын ачааллын 

алдагдал 
32.1256 

528.171 15.0 

52555.9 

1063962.8 8.9 
Тр-рын хоосон явалтын 

алдагдал 
28.0601 245806.5 

Шугамын алдагдал 467.9850 765600.4 

Х
у

в
и

л
б

ар
-2

 

Тр-рын ачааллын 

алдагдал 
21.8132 

133.0329 4.3 

35685.2 

515487.3 4.9 
Тр-рын хоосон явалтын 

алдагдал 
41.8094 366250 

Шугамын алдагдал 69.4105 113552.1 

 

Өөр эх үүсвэрээс тэжээснээр хүчдэлийн уналтгүй, 

эрчмийн алдагдал 9.67-оос 4.9% хүртэл буурна. 

Шугамын алдагдал одоогийн горимын 76.1%-иас 22.0% 

хүртэл буурсан. Тиймээс шугамын урт ачаалалдаа 

тохирсон байгааг харуулж байна. 

 

 

 

ДҮГНЭЛТ 

Одоогийн Хадат фидерийн горимын тооцоог 

харахад чадлын алдагдал 17.0%, эрчмийн алдагдал 

9.67%, хүчдлийн уналт -22% байна. Алдагдлын 

бүтцийн хувьд шугамын алдадал 76.1%-ийг эзэлж 

байна. Тиймээс алдагдлын хувь хамгийн их байгаа 
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шугамын алдагдлыг бууруулахаар доор 

хувилбаруудаар горимын тооцоо хийсэн. 

Гол шугамын дамжуулагчийг бүрээстэй 

дамжуулагчаар сольсноор чадлын алдагдал 15% болж 2 

пунктээр, эрчмийн алдагдал 8.9% болж 0.77 пунктээр 

буурсан боловч хүчдлийн уналт -11% байсан. 

Харин одоогийн хадат фидерийг 3 хувааж өөр их 

үүсвэрээс тэжээснээр чадлын алдагдал 4.3% болж 12.7 

пунктээр, эрчмийн алдагдал 4.9% болж 4.77 пунктээр 

буурсан,  хүчдлийн уналтгүй, хэт ачаалагдсан шугам  

тоноглол байхгүй байна. 

Хэрэглэгчдийн хэрэглээний өсөлт тасралтгүй 

шинжтэй байгаа тул гэр хорооллын айл өрхийн шөнийн 

хэрэглээний цахилгаан эрчим хүчийг тэглэсэн 

шийдвэрийг хэрэгжүүлж цахилгаан халаагуур тавих 

боломжийг бүрдүүлэх, алдагдал ихтэй, урт шугамтай 

Хадат фидерийг зайлшгүй хувааж өөр эх үүсвэрээс 

тэжээх шаардлагатай байна. Тухайн хөрөнгө 

оруулалтын ажлыг хийснээр жилд 669652.1 кВт.ц 

цахилгаан эрчим хүч хэмнэж, 3121.08 кг хүлэмжийн 

хийн агаарт ялгаруулах СО2-ийн хэмжээг багасгасан. 

Түгээх сүлжээний техникийн алдагдал хамгийн 

өндөр, хүчдлийн уналттай фидерийн алдагдлын 

хэмжээг, бүтэц, төгсгөлийн цэгийн хүчдэлийг 

тодорхойлно. Ингэснээр хаана илүү их алдагдалтай 

(шугам, трансформаторын ачаалал болон хоосон 

явалтын алдагдал) байгааг тодорхойлж бууруулах арга 

хэмжээг төлөвлөх, хэрэглэгчийг стандартын шаардлага 

хангасан цахилгаан эрчим хүчээр хангах, оновчтой 

горимоор ажиллуулах боломж бүрдүүлэх 

Мөн 6-10 кВ-ын түгээх сүлжээний фидерүүдийн 

оновчтой уртыг тодорхойлох,  хүчний 

трансформаторыг хэрэглээндээ тохируулж сонгох нь 

техникийн алдагдал болон эдийн засгийн үр ашигтайг 

батлах юм. 

Энэхүү судалгааны ажилд орчин үеийн дэвшилтэд 

технологиор хийсэн (нягтруулсан, XLPE 

тусгаарлагатай) бүрээстэй SAX-W маягийн цахилгаан 

дамжуулах шугамын утас, хэт хурдтай хатааж цутгах 

технологиор хийсэн Аморф  трансформатор зэргийг 

судлаж, инженерийн тооцооны PowerFactory програм 

хангамжаар тооцоог гүйцэтгэсэн. 

Түгээх сүлжээний техникийн алдагдал хамгийн 

өндөр, хүчдлийн уналттай Хадат фидерийг оновчтой 

горимоор ажиллуулж хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэх 

ачаалал, мөн одоогийн гэр хорооллын хэрэглэгчдийг 

цахилгаанаар халаах ажлын үндэс суурь болж 

найдвартай ажиллагаа дээшлэх зэрэг ач холбогдолтой 

юм. 
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8. http://transformator.ru/production/transformatory-

tmg/tmg-amorfnye/ 
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 ГОВЬСҮМБЭР ЦТС САЛБАРЫН 35 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ 

АГААРЫН ШУГАМЫН ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫН СУДАЛГАА 
 

Б.Энхжаргал*, Д.Содномдорж* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Говьсүмбэр салбарын 35кВ-ын 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын судалгааг 

2018,2019оны өвлийн их ачааллын нарийвчилсан 

хэмжилтийн үр дүнгээр гүйцэтгэн алдагдлын 

хэмжээ,түвшин болон түүний бүтцийг тодорхойлж дүн 

шинжилгээ хийсэн болно.Эрчмийн алдагдлын 

судалгааг тогтсон горимын тооцооны үр дүнгээр 

тодорхойлсон ба тооцооны үр дүнгээс шугам 

сүлжээний алдагдал ихтэй элементүүдийг илрүүлэн 

түүнийг багагсах техникийн арга хэмжээг төлөвлөж 

хэрэгжүүлэх санал гаргасан болно.     

 

Түлхүүр үг. Цахилгаан шугам сүлжээ,цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, дамжуулсан цахилгаан 

эрчим хүч, цахилгаан эрчим хүчний алдагдал, чадлын 

алдагдал.  

ОРШИЛ 

 Цахилгаан шугам сүлжээний техникийн төлөв 

байдлыг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлтийн нэг нь 

эрчмийн алдагдал байдаг ба түүний хэмжээ, 

түвшингээс шугам сүлжээний техник-эдийн засгийн үр 

ашиг ихээхэн хамаардаг. Шугам сүлжээний техникийн 

алдагдлыш зөвхөн тооцооны аргаар л тодорхойлох ба 

үүний тулд их хэмжээний тусгайлсан хэмжилтийн 

үндсэн дээр орчин үеийн математик аргаар судалгаа 

хийсний үр дүнд тодорхойлдог.  

Манай орны цахилгаан шугам сүлжээ (ЦШС)-

ний,ялангуяа цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

эрчимийн алдагдлын түвшин хэрэглэгчдийн ачаалал 

эрс өссөнтэй уялдан сүүлийн жилүүдэд ихсэж байна. 

Ийм учраас цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

алдагдлыг үнэн зөв тодорхойлж,алдагдал ихтэй 
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элементүүдийг илрүүлэх, түүнийг бууруулах 

техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг 

төлөвлөж хэрэгжүүлэх, улмаар түүний техник-эдийн 

засгийн үр ашгийн тооцоог хийх зайлшгүй 

шаардлагатай юм. Энэ зорилгын үүднээс “БЗӨБЦТС” 

ТӨХК-ний Говьсүмбэр салбарын 35кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын эрчмийн алдагдалын 

судалгааг гүйцэтгэсэн юм.35кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамууд нь үйлчлэх хүрээ ихтэй 

боловч ачаалал нь жигд бус зэрэг өөрийн онцлогтой 

сүлжээ юм. 

ГОВЬСҮМБЭР САЛБАРЫН 35КВ-ЫН ЦАХИЛГААН 

ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ЭРЧМИЙН 

АЛДАГДЛЫГ ТОГТСОН ГОРИМЫН ТООЦООГООР 

ТОДОРХОЙЛСОН НЬ 

Тус салбарын 35кВ-ын сүлжээний нийт 15 фидерийг 

сонгон авсан ба нийт 723 км цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамаар аймгийн төв,сум суурин газар 

томоохон уул уурхайнуудыг янз бүрийн хүчин чадал 

бүхий бууруулах трансформаторын тусламжтайгаар 

цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.Дээрхи бүх дэд 

станцуудад 2018,2019оны өвлийн их ачааллын үед 

гурван фазын гүйдэл хүчдэлийн хэмжилтийг гүйцэтгэж 

бүх схемийн параметрийн тодотгол хийсний үндсэн 

дээр судалгааг хийсэн юм.  

Тогтсон горимын тооцоог урьд өмнө боловсруулсан 

аргачлалын дагуу тусгайлан боловсруулсан 

программаар компьютер дээр гүйцэтгэж схемийн бүх 

салааны чадал, чадлын алдагдал,зангилааны хүчдэлийг 

тодорхойлсон болно. Эрчмийн алдагдалыг олохын тулд 

дээрхи фидерүүдийн толгойн хэсгээр 2018,2019 

онуудад дамжуулсан цахилгаан эрчим хүчийг сар 

бүрээр нь авч жилийн дундаж ачааллын ачааллын 

графикийг байгуулан их ачааллын хугацаа (Тнб), их 

ачааллын хугацаа (τ)-г фидер тус бүрийн хувьд олсон 

болно.Энд дээрх хугацаануудыг тодорхойлохдоо 

фидерүүдийн хамгийн их ачаалал (Pmax)-г дундаж 

ачааллын график болон тогтсон горимын тооцооны үр 

дүнгүүдийн хамгийн их утгаар авсан болно.Судалгааны 

үр дүнгийн 2018,2019оны чадлын алдагдлын үр дүнг 

хүснэгт-1.1-1.2-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 1.1 

2018 оны чадлын алдагдлын тооцооны үр дүн 

 
 

Хүснэгт 2.2 

2019 оны чадлын алдагдлын тооцооны үр дүн 
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Тооцооны үр дүнгээс дүгнэлт хийхэд 2018 оны 

байдлаар харахад шугам дээрх алдагдал-29-56%, 

Ороомог дээрх чадлын алдагдал 22-54%, Ган дээрхи 

алдагдал 17-22%-ийг эзлэж байгаа бол 2019оны 

байдлаар харахад шугам дээрх алдагдал-28-47%, 

Ороомог дээрх чадлын алдагдал 17-55%, Ган дээрхи 

алдагдал 17-36%-ийг эзлэж байгааг доорх графикаар 

нэгтгэж харуулав. 

 
Фидер №1 

 
Фидер №2 

 
Фидер №3 

График 1.1. 2018 оны чадлын алдагдлын бүтэц 

(диаграмм) 

 
Фидер №1 

 
Фидер №2 

 
Фидер №3 

График 1.2. 2019 оны чадлын алдагдлын бүтэц 

(диаграмм) 

 

Эрчмийн алдагдалын тооцоо судалгааг хийхийн 

тулд тус салбарын 15 фидерийн дамжуулсан цахилгаан 

эрчим хүч болох 2018онд -14328.946 мянган кВт.цаг, 

2019онд 27989.39 мянган кВт.цаг эрчим хүчнийг 1-12 

сараар нь гаргаж үүнээс ачааллын графикийн фидер тус 

бүрээр байгуулж тооцоог хийснээр дараах тооцооны үр 

дүнг гаргаж авсан.  

Эрчмийн алдагдалын бүтцийг авч үзвэл 

трансформаторын алдагдлын харьцаа харилцан 

адилгүй байгаа нь элемент тус бүрээр алдагдлын дүн 

шинжилгээг нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй байсан. 
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Хүснэгт 1.3 

2018 оны эрчмийн алдагдлын тооцооны үр дүн  

 
 

Хүснэгт 1.4 

2019 оны эрчмийн алдагдлын тооцооны үр дүн  

 
 

Тооцооны үр дүнгээс дүгнэлт хийхэд 2018 оны байдлаар харахад шугам дээрх эрчмийн алдагдал-21-46 %, 

Ороомог дээрх эрчмийн алдагдал 20-44%, Ган дээрхи эрчмийн алдагдал 34-39%-ийг эзлэж байгаа бол 2019оны 

байдлаар харахад шугам дээрх эрчмийн алдагдал-25-34%, Ороомог дээрх эрчмийн алдагдал 14-42%, Ган дээрхи 

эрчмийн алдагдал 29-52%-ийг эзлэж байгааг доорх графикаар нэгтгэж харуулав. 

 
Фидер №1  

 
Фидер №2  

 
Фидер №3  

График 1.3. 2018 оны эрчмийн алдагдлын бүтэц 

(диаграмм) 

 
Фидер №1 
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Фидер №2 

 
Фидер №3  

График 1.4. 2019 оны эрчмийн алдагдлын бүтэц 

(диаграмм) 

 

ДҮГНЭЛТ 

Дүгнэлт.Судалгааны дүнд шинжилгээ хийхэд нийт 

15 фидерийн хувьд 2018оны байдлаар их чадлыг 

ашиглах хугацаа Тнб=305.5-8401.9 цагийн хооронд, 

чадлын алдагдалын хугацаа τ =505.89-4586 цагийн 

хооронд, 2019 оны байдлаар их чадлыг ашиглах хугацаа 

Тнб=713.3-7334 цагийн хооронд, чадлын алдагдлын 

хугацаа τ =720-5846.4 цагийн хооронд хэлбэлзэж байна. 

Мөн эрчмийн алдагдалын түвшин 2018 онд-

WΣ=1160,367 мянган кВт.ц,2019онд- WΣ=1088.762 

мянган кВт.ц байгаа ба дундаж түвшин 2018 онд-

WΣ%=13% 2019онд- WΣ%=6.14% -тай байна. Эрчмийн 

алдагдалын бүтцийг авч үзвэл трансформаторын 

алдагдлын харьцаа харилцан адилгүй байгаа нь элемент 

тус бүрээр алдагдлын дүн шинжилгээг нарийвчлан авч 

үззэж гаргах шаардлага гарсан.  

Дээрхи 15 фидерт хэт ачаалагдсан трансформатор 

байхгүй харин дутуу ачаалагдсан трансформаторууд 

нилээд олон байна. Иймд эрчмийн алдагдал харьцангуй 

их байгаа 12 фидерийг авч үзэж тэггээрийн дутуу 

ачаалагдсан 12 трансформатор байгааг илрүүлсэн 

бөгөөд алдагдалтай 12 фидерийн 9 фидер нь томоохон 

уул уурхай,үйлдвэр байгаа тул цахилгаан эрчим хүчний 

гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж трансформаторын 

хоосон явалтын алдагдлыг тооцох мөн шаардлагатай 

хэмжээний хүчин чадалтай трансформатораар солих 

техникийн арга хэмжээг авах.  

Трансформаторын ачаалагдсан байдлыг тэдгээрийн 

ачаалалтын коэффициент(хэвийн горимын тооцооноос 

олж) шинжлэх ба ачаалалтын коэффициент 1.3-аас их 

байвал хэт ачаалагдсан, ачаалалтын коэффициент 0.3-

аас бага байвал дутуу ачаалагдсан гэж үзэх.  

Мөн фидерүүдийн толгойн гүйдлийн нягтуудыг 

тодорхойлж шугамын ачаалагдсан байдлыг гүйдлийн 

нягтаар шалгах бөгөөд энэ нь 2.1А/мм2-аас бага байвал 

хэвийн ачаалагдсан гэж үзэх.  

Энэ судалгааны ажлын үр дүнд Говьсүмбэр 

салбарын 35кВ-ын шугам сүлжээний эрчмийг 

алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг боловсруулах ба 

тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хэд хэдэн үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлсэнээр эрчмийн алдагдалыг бууруулах 

боломжийг бүрдүүлж байна. 
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1. Д.Содномдорж. “Цахилгаан системийн эрчмийн 

алдагдлыг тодорхойлох арга,загаврууд ба түүнийг 

багасгах арга замууд” Улаанбаатар 1997он  
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Хураангуй. Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй 

хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгооорТЭХС-ийн гол 

зангилаа болсон 220 кВ-ын сүлжээний дамжуулах 

чадварыг нэмэгдүүлэх, шугам дэд станцын тасралтгүй 

найдвартай ажиллагааг хангах, техникийн алдагдлыг 

бууруулж оновчтой горимоор ажиллуулахийн тулд 

ТЭХС-ийн 220 кВ-ын сүлжээний горимын судалгаа 

олон хувилбараар хийж гүйцэтгэж, харьцуулж 

оновчтой хувилбарыг сонгон авах юм. ТЭХС-ийн 

одоогийн горим ажиллагаа, хуучирсан шугам, 

тоноглолыг орчин үеийн дэвшилтэд технологи ашиглан 

бүтээсэн тоноглолоор шинэчлэн ачааллын урсгалын 

тооцоог шинээр бодож боловсруулах шаардлагатай 

болж байна. Эдгээр шинэ шугам дэд станцууд 

төлөвлөгдсөн горимоор ажиллуулахад 220 кВ-ын 

сүлжээний горимын тооцоог повер фактор 

программаар хоёр хувилбараар тооцоог хийж 

гүйцэтгэлээ.     

 

Түлхүүр үг. ТЭХС-ийн ачааллын урсгалын тооцоо.  

 

1. ОРШИЛ ХЭСЭГ 

Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглээжилд дундажаар 3.2-6.1%-иар өсөж байгаа 

бөгөөд сүүлийн жилүүдийн статистик тоон 

үзүүлэлтүүдийг харвал Улаанбаатар хотын ачааллын 

өсөлт 2.3 хувь хүртэл өссөн үзүүлэлтүүд байна. 

 Системийн оргил ачаалал 1153 МВт (өнгөрсөн 

оноос 3.2% /36МВт/ өссөн).   

 Улаанбаатар хотын  оргил ачаалал 765 МВт 

(өнгөрсөн оноос 2.3% /17 МВт/ өссөн).  
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Системийн ачаалал 36 МВт өссөний 17 МВт буюу 

47.2%-ийг Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн ачаалал 

эзэлж байна.   

ТБЭХС-д нийт нүүрсээр ажилладаг найман ДЦС 

болон гурав салхин парк, гурван нарны станц эрчим хүч 

үйлдвэрлэдэг бөгөөд нийт суурилуулагдсан хүчин 

чадал нь 1304 МВт байна. Мөн ОХУ-тай Селендум-

Дарханы 220 кВ-н хоёр хэлхээт ЦДАШ-р зэрэгцээ 

ажиллах ба импортын эрчим хүч болон системийн 

үйлчилгээ авдаг.Одоогийн байдлаар Дамжуулах 

компани болон 10 түгээх компани үйл ажиллагаа 

явуулж Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотууд, 15 

аймгийн 288 сумыг эрчим хүчээр хангадаг. Энэ нь 

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 70 орчим хувийг 

хамрах бөгөөд нийт хүн амын 80 орчим хувийг эрчим 

хүчээр хангаж байна.  

ТЭХС-ийн өвөл, зуны хэрэглээ болон оргил ачаалал, 

шөнийн бага ачааллын зөрүү их, ахуйн шинж чанартай 

буюу хоёр оргил ачаалал, хоёр бага ачаалалтай байдаг. 

Хатуу түлш ашигладаг, суурь горимд ажиллах 

зориулалттай ДЦС-ууд ажиллаж байгаа нь дээрх 

хэрэглээний өөрчлөлтөнд тохируулга хийхэд 

хүндрэлтэй. Иймд ОХУ-аас импорт, экспортын эрчим 

хүчээр давтамж, чадлын тохируулгын үйлчилгээ авч 

ажиллаж байна. 

ТЭХС-ийн 220/110/35 кВ-ын зангилаа 11 дэд 

станцын 22 автотрансформатортай. Үүнээс 63МВА-ийн 

6, 75 МВА-ийн 2, 125 МВА-ийн 10, 200 МВА-ийн 4, 

нийт 2578 МВА-ийн суурилагдсан хүчин чадалтай. 220 

кВ-ын 1 хэлхээт 378 км, 2 хэлхээт 1503.1 км, нийт 

1881.1 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай. 

АС болон LGJ маркийн дамжуулагч утастай. 240-400 

мм хөндлөн огтлолтой утас өргөн хэрэглэж байна. 

Улаанбаатар салбар, Хангайн бүсийн салбар, 

Төвийн бүсийн салбар, Зүүн өмнөд бүсийн салбар, 

Говийн бүсийн салбаргэсэн 4 дэд системийн хувьд 2019 

оны 12 дугаар сарын 18-ны 19:00 цагийн өвлийн их 

ачааллын параметрийг ашиглан тогтсон горимын 

тооцоог гүйцэтгэсэн. Системийн оргил ачаалал 

1153МВт, импорт 78.2 МВт, гадна орны температур -

250С байсан. Ачааллын урсгалын тооцоог “Power 

Factory” програм хангамжаар гүйцэтгэсэн. 

 “DIgSILENT” компаний “Power Factory” 

тооцооллын програм нь эрчим хүчний системийн 

цахилгаан үйлдвэрлэлт. цахилгаан дамжуулалт. 

хуваарилалтын системүүдэд дүн шинжилгээ хийх 

зорилго бүхий комьютер дээр суурилсан инженерийн 

хэрэглүүр юм. Уг програмын дизайн нь цахилгаан 

эрчим хүчний систем. түүний удирдлагын оновчлол. 

төлөвлөлтийн үндсэн зорилтод хүрэх удирдлагын 

анализ хийхэд зориулагдсан дэвшилтэт нийлмэл. 

интерактив програм хангамж юм [13].  
DIgSILENT” гэдэг нь “Digital SImuLation of 

Electrical NeTworks” гэсэн товчилсон үг юм. 

“DlgSILENT Version 7” нь анхдагч схем хэлбэрээр 

дүрслэгдсэн эрчим хүчний системийн анализ хийдэг 

анхны программ хангамж юм. Энэхүү интерактив 

анхдагч схемийн зураглал нь зургийн функцууд. 

засварлагдах боломж. бүх төрлийн статик болон 

динамик хамааралтай тооцооллуудыг агуулсан.  

 

 
Зураг 1.  

“PowerFactory” программийг эрчим хүчний систем 

болон программ хангамжийн салбарт олон жил 

ажилласан мэргэшсэн инженерүүдийн дизайн хийж. 

хөгжүүлсэн. Уг программаар тооцсон үр дүн. 

нарийвчлал олон тооны хэрэгжүүлэлтээр нотлогдсон 

байна.  Эрчим хүчний  системийн дүн шинжилгээний 

шаардлагуудад нийцүүлэхийн тулд “PowerFactory” 

программ нь эрчим хүчний системийн дүн 

шинжилгээний функцуудын иж бүрэн нийцэмжийг 

ганц гүйцэтгэлийн программ дотор хангах цогц 

инженерийн хэрэгслүүдээр дизайн хийгдсэн. Доорх 

үндсэн шинж чанаруудыг өөртөө багтаадаг[13].  

Үүнд: 

1. “PowerFactory” гол функцууд: тухайн хэсгийн 

тодорхойлолт. өөрчлөлт болон зохион байгуулалт. 

гол тоон процедур. гаралтын болон бичвэрийн 

функцууд; 

2. Цогц интерактив анхдагч схемийн дүрслэл болон 

тэдгээртэй харилцах өгөгдлүүд; 

3. Эрчим хүчний системийн элементүүд болон 

үндсэн суурь өгөгдлийн сан; 

4. Цогц тооцооллын функцууд (геометр хэмжээс 

болон паспортын өгөгдөл дээр суурилсан шугам. 

цахилгаан машины параметрийн тооцоо гэх мэт); 

5. Интерактив эсвэл “On-line SCADA” хандалттай 

эрчим хүчний сүлжээний тохируулга; 

Компьютерт суурилсан зураглалын системүүдийн 

харагдах байдал. ерөнхий интерфейс. 

2. ТЭХС-ИЙН 220 КВ-ЫН СҮЛЖЭЭНИЙ 

АЧААЛЛЫН УРСГАЛЫН ТООЦОО 

2019-2020 оны өвлийн горимоор: ТЭЦ-4, Дархан, 

Эрдэнэт, Улаанбаатар дэд станцын АТ-1,2 ажилд 

залгаатай, Багануур, Чойр, Мандал дэд станцуудын АТ-

2 ажилд залгаатай, АТ-1 бэлтгэлд тасархай, 257, 258, 

202, 204, 205, 206, 210, 207, 225-р агаарын шугам ажилд 

залгаатай бөгөөд 201, 203, 209-р агаарын шугам 

бэлтгэлд тасархай горимтой. 
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220 кВ-ын сүлжээг I, II, III, IV итераци гүйцэтгэн 

тооцооны үр дүнг гарган авсан. Доорх тооцооны үр дүн 

нь IV итерацийн үр дүн бөгөөд цаашдын тооцоонд 

ашиглана.  

 
Зураг 2. ТЭХС-ийн ачааллын урсгалын тооцооны үр дүн 

 

Одоогийн горимоор систем 1153 МВт, импорт 

буюу селендумын 257, 258-р агаарын шугамаар 111.12 

МВт ачаалал авч байна. 220 кВ-ын агаарын шугам 9.2-

62.8%-ийн ачаалалтай байсан ба шинийн хүчдэл 219-

235 кВ байна. Тооцооны үр дүнгээс харахад 220 кВ-ын 

ЦДАШ 594 МВт чадлыг 4%-ийн алдагдалтайгаар 

дамжуулсан бөгөөд үүнээс Дархан дэд станцаас ТЭЦ-4 

ИХБ-ийг холбосон 208-р агаарын шугам 145 МВт чадал 

дамжуулж 62.8%-ийн ачаалалтай байсан бөгөөд 7.4% 

буюу хамгийн их алдагдалтай, харин Чойр дэд станцаас 

Мандал дэд станцыг холбосон 225-р агаарын шугам 

7.49 МВт чадал дамжуулж 9.2%-ийн ачаалалтай байсан 

бөгөөд 0.7% буюу хамгийн бага алдагдалтай байна.  

220 кВ-ын ажилд залгаатай 11 

автотрансформатораар 294.279 МВт чадал дамжсан 

бөгөөд ачааллын алдагдал 0.6769 МВт, хоосон явалтын 

алдагдал 0.5418 МВт, нийт 1.2187 МВт (0.4%) чадлыг 

техникийн алдагдалд зарцуулсан байна. Үүнээс 

алдагдал багатай ньЭрдэнэт дэд станцын АТ-1 

автотрансформатор 0.271 МВт буюу 0.2%, хамгийн их 

алдагдал нь Багануур дэд станцын АТ-2 

автотрансформатор 0.2283 МВт буюу 2.2% байна.  
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Дээрх нэгтгэлээс харахад 888.5 МВт чадлыг 2.8% 

(24.7 МВт) алдагдалтайгаар дамжуулсан бөгөөд 

шугамын чадлын алдагдалд 95%, трансформаторын 

хоосон явалтын чадлын алдагдалд 2%, ачааллын 

чадлын алдагдалд 3%-ийг эзэлж байна. Энэ системийн 

хувьд хамгийн их буюу 220 кВ-ын сүлжээний хамгийн 

их буюу 95%-ийг шугамын чадлын алдагдал эзэлж 

байна. 

 

 

3. ТЭХС-ИЙН 220 КВ-ЫН СҮЛЖЭЭНИЙ 

ШИНЭЧИЛСЭН ҮЕИЙН ГОРИМЫН СУДАЛГАА 

Техникийн алдагдлын бүтэцээс харахад шугамын 

алдагдал 95%-ийг эзэлж байгаа тулд шугамын 

алдагдлыг бууруулахын тулд орчин үеийн дэвшилтэд 

технолгиор хийсэн  нүүрс төрөгчийн нийлмэл мяндсан 

зүрхэвчтэй хөнгөн цагаан АСМСС маягийн цахилгаан 

дамжуулах шугамын утсаар солих, мөн насжилтаас 

хамаарсан техникийн алдагдлыг тооцох, үндсэн 

хөрөнгийн элэгдэл тооцох хугацаа дууссан, гэмтэл 

саатал ихээр гардаг ашиглалтын түвшин доогуур 

шугам, трансформаторыг шинэчлэх, шунтлэх 

реакторыг хуурмаг чадлыг тохируулах төхөөрмж static 

var confinsator-аар солих зэрэг арга хэмжээ авч 

техникийн алдагдлыг бууруулан оновчтой горимоор 

ажиллуулах юм. 

3.1. АСМСС МАЯГИЙН ЦАХИЛГААН 

ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ 

220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд 

хэрэглэх АСМСС маягийн хөнгөн цагаан дамжуулагч 

бүхий нүүрстөрөгчийн нийлмэл композит мяндсан утас 

зүрхэвч бүхий дамжуулагч нь зэврэлтэнд тэсвэртэй, 

механик даац өндөр, шугаман тэлэлтийн коэффициэнт 

бага, өндөр температурт ажилладаг, жин багатай 

бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийсэн 

юм. Маш хөнгөн нүүрстөрөгчийн нийлмэл зүрхэвч дээр 

1350 маркийн хөнгөнцагаан утаснуудыг наалдуулан 

байрлуулж хийдэг. 

 

 
Зураг 3. АСМСС маркийн дамжуулагч утасны  бүтэц 

Хөнгөн цагаан утаснууд нь трапец огтлолтой байх 

ба хэд хэдэн үе давхарлан байрладаг. Дамжуулагчийн 

зүрхэвчийг нүүрстөгөргчийн мяндсаар хийдэг тул 

уламжлалт ган дамжуулагчтай харьцуулахад жин 60% 

хөнгөн, 25%-иар илүү даацтай. Хөнгөнцагаан утсыг 

трапец огтлолтойгоор хийж ижил диаметртэй үед 

хөнгөнцагааны талбайг гантхөнгөнцагаан 

дамжуулагчаас 28%-иар ихэсгэдэг. Мөн өндөр 

температурт ажилладаг ба тухайн мужид унжилтын 

өөрчлөлт нь маш бага байдаг. Хийцийн хувьд 

дамжуулагчид үүсэх чичиргээнээс өөрийгөө хамгаалах, 

чичиргээ бага үүсэх бүтэцтэй, салхины ачаалал ба 

мөсжилт бага үүсдэг бөгөөд ижил хөндлөн огтлолтой 

бүх хийцийн дамжуулагчаас алдагдал хамгийн бага 

байдаг.  
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3.2. ТАСРАЛТ, СААТЛЫН СУДАЛГАА 

220 кВ-ын сүлжээнд сүүлийн 3 жилд 189 тасралт 

гарсан бөгөөд тасралтын шалтгаан нь изоляторын нэвт 

цохигдох, цаг агаар хүчтэй салхи, шороон шуургатай 

байсны улмаас дамжуулагч утасны фаз хоорондын 

хавиралт, шувууны үүр зэргээс болж ихэнх тасралт 

гардаг байна. 2019 оны байдлаар тасралтын тоо 23 

(41.8%)-аар өссөн бөгөөд энэхүү өсөлтөнд 207-р 

агаарын шугамын тасралт нөлөөлсөн. 207-р агаарын 

шугам 42 удаа тасарч нийт тасралтын 53.8%-ийг эзэлж 

байна.  

№ 

ША-

ны 

нэр 

Дамжуу-
лагчийн 

марк 

Урт, 
км 

2017 
он 

2018 
он 

2019 
он 

Нийт 

тоо % 

1 258 АС-300 194 4 6 3 13 6.9 

2 257 АС-300 194 3 6 3 12 6.3 

3 225 АС-240 185     4 4 2.1 

4 210 АС-300 118 2   2 4 2.1 

5 209 АС-300 118 1   2 3 1.6 

6 208 АС-300 200 27 7 13 47 24.9 

7 207 АС-300 6.3 10 14 42 66 34.9 

8 206 АС-300 29.4   3 2 5 2.6 

9 205 АС-300 29.4 1 1 1 3 1.6 

10 204 АС-400 258 1 2   3 1.6 

11 203 АС-400 258 2 6 3 11 5.8 

12 202 АС-300 153 5 10 2 17 9.0 

13 201 АС-300 153     1 1 0.5 

Нийт   56 55 78 189 

 

Сүүлийн 3 жилийн тасралтын тоогоор 207-р 

агаарын шугам 66 удаа буюу 34.9%, 208-р агаарын 

шугам 47 удаа буюу 24.9%-ийг эзэлж байна.   

 

3.3. ТОНОГЛОЛЫН НАСЖИЛТЫН  СУДАЛГАА 

Үндсэн хөрөнгийн анхны өртгийг ашиглагдах 

хугацааны туршид системтэйгээр хуваарилан зардалд 

шингээх үйл ажиллагааг элэгдүүлэх гэдэг бөгөөд 

энэхүү хугацаагаар шугам тоноглолын ашиглалтын 

хугацааг тодорхойлдог. 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны  2016 оны 02 

дугаар сарын 04-ний өдрийн 53 дугаар тогтоолыг 

үндэслэн үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцоход 

баримтлах хугацааг  тодорхойлбол:  

1. 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн төмөр ба төмөр 

бетон тулгуур бүхий агаарын шугам  40-45 жил 

2. 35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй хуваарилах 

байгууламж, дэд өртөөний трансформатор, 

таслуур, бусад тоног төхөөрмж хэмжих хэрэгсэл, 

кабель шугам 30-40 жил 

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох хугацаа дууссан 

201, 202, 209, 210-р агаарын шугамын 270.8 км шугам 

байгаа бөгөөд 1 жилийн дараа 257, 258-р агаарын 

шугам нэмэгдэхээр байна. Мөн 203-208 АШ-ууд 2-9 

жилийн дараа ашиглалтын хугацаа дуусахаар байна.   

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох хугацаа дууссан 

Дархан дэд станцын АТ-1,2 байгаа бөгөөд ИХБ-4 АТ-2 

нь 6 жил, УБ дэд станцын АТ-1,2 нь 2 жил, Багануурдэд 

станцын АТ-1,2 нь 2 жилийн дараа ашиглалтын хугацаа 

дуусахаар байна.   

Трансформаторын хоосон явалтын алдагдлал 20 

жилээс дээш ажилласан жил тутамд паспортны 

алдагдлаас 1.75%-иар ихсэж байдаг.  

Чадлын алдагдлын бүтэцээс харахад нийт 

алдагдлын 95%-ийг шугамын алдагдал эзэлж байгаа нь 

шугамын алдагдлыг бууруулах зайлшгүй шаардлага 

тулгарч байгааг харуулж байна. Мөн насжилтын 

судалгаа, гэмтэл, тасралтын судалгаа, техникийн 

алдагдлыг үндэслэн 648.8 км трассын урттай 201, 202, 

208, 207, 209, 210-р агаарын шугамын 2758.8 км урт 

дамжуулагч утсыг ижил хөндлөн огтлолтой АСМСС 

маркийн дамжуулагч утсаар сольж ачааллын урсгалын 

тооцоог гүйцэтгэе.  

Хүснэгт 1 

Шинэ дамжуулагчаар солих агаарын шугамын 

үзүүлэлт 
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АШ-
201, 
202 

АС-
300/39 

153 1974 46 18 5.8 
АСМСС
-300/50 

АШ-
207 

АС-
240/32 

178 1984 36 66 0.1 
АСМСС
-240/55 

АШ-
208 

АС-
300/39 

200 1982 38 47 7.4 
АСМСС
-300/50 

АШ-
209, 
210 

АС-
300/39 

117.8 1973 47 7 0.7 
АСМСС
-300/50 

Нийт   1881   138   

 

 
Зураг 4. АСМСС маркийн дамжуулагчаар сольсон үеийн 

тооцоо 

 

Хүснэгт 4 

Чадлын алдагдлын тооцоо 
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MВт MВт MВт MВт MВт % 

220 

кВ 
1024.86 15.35 0.4216 0.6595 16.428 1.6 

 

220 кВ-ын сүлжээний хамгийн их буюу 93%-ийг 

шугамын чадлын алдагдал, 4%-ийг трансформаторын 

хоосон явалтын алдагдал, 3%-ийг трансформаторын 

ачааллын алдагдал эзэлж байна.  
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ҮР ДҮНГИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ 

ТЭХС-ийн 220 кВ-ын сүлжээний чадлын алдагдлыг 

бууруулахын тулд шугамын алдагдал өндөртэй, гэмтэл 

саатал ихээр гардаг, ашиглалтын хугацаа дууссан 6 

шугамын дамжуулагчийг сольсон, мөн ашиглалтын 

хугацаа дууссан 6 автотрансформаторыг сольж, 

залгагдахаар бэлэн болсон Сонгино дэд станцыг 

холбосон схемийг програм хангамжид оруулан 

ачааллын урсгалын тооцоо хийж чадлын алдагдал, 

түүний бүтэцийг тооцсон. 

Хүснэгт 5 

Чадлын алдагдлын тооцооны нэгдсэн үр дүн 

№ Үзүүлэлт Нэгж 
Одоогийн 

горим 
Шинэ 
горим 

Зөрүү 

1 
Дамжуулсан 

чадал 
MВт 888.5540 1024.8557 136.30 

2 

Нийт 

чадлын 
алдагдал 

MВт 24.7265 16.4281 -8.30 

% 2.8% 1.6% 0.01 

Алдагдлын бүтэц 

3 
Тр-рын 

ачааллын 

алдагдал 

MВт 0.6769 0.4216 -0.26 

% 3% 3% 0.00 

4 

Тр-рын 

хоосон 

явалтын 
алдагдал 

MВт 0.5418 0.6595 0.12 

% 2% 4% -0.02 

5 
Шугамын 

алдагдал 

MВт 23.5078 15.35 -8.16 

% 95% 93% 0.02 

 

Шугамын дамжуулах чадвар 136.3 МВт буюу 

15.3%-иар дээшилсэн бөгөөд чадлын алдагдлыг 8.3 

МВт (2.8%-иас 1.6% болж 0.01 пунк)-аар бууруулсан. 

Алдагдлын бүтэцийн хувьд шугамын алдагдал 8.16 

МВт, трансформаторын ачааллын алдагдал 0.26 МВт-

аар тус тус буурсан бол трансформаторын хоосон 

явалтын алдагдал 0.12 МВт-аар өссөн үзүүлэлттэй 

байна.   

Сонгино дэд станцын автотрансформаторыг 

залгаснаар трансформаторын хоосон явалтын алдагдал 

өссөн бөгөөд Улаанбаатар дэд станцын 

автотрансформаторыг чадлыг 2х200МВА болгон өсгөн 

нэмэгдүүлснээр ачааллын алдагдал буурсан байна. 

Нийт 8.3 МВт-ын чадлын алдагдлыг бууруулны 98%-

ийг шугамын утас сольсны үр дүндгээр бууруулсан 

байна. 

ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын Эрчим хүчний системийн амин 

чухал сүлжээ бол 220 кВ-ын сүлжээ бөгөөд актив, 

реактив чадал ба энергийн балансыг барихын тулд 

давтамж хүчдэлийг өөрчлөгдөх утгыг давтамж 

хүчдэлийг хэвийн хэмжээнд нь барьж байх шаардлага 

гардаг.  ТБНС-ийн нийт ачаалал 2019.12.18-нд 1153 

МВт болж өмнөх оны мөн үеэс 36 МВт буюу 3.2%-иар 

өссөн нь ачаалал улам ихсэн оргил ачааллын үед 

хүчдэлийн түвшин улам буурах хандлагатай байгааг 

харуулж байна.  

Дээрх судалгааны ажлаар ТЭХС-ийн 220 кВ-ын 

сүлжээний одоогийн горим ажиллагаа, найдвартай 

байдал, гэмтэл саатал, насжилтын судалгаа зэргийг 

хийж 1973-1984 онуудын хооронд ашиглалтанд орсон 

(36-47 жил тасралтгүй ЦЭХ-ийг дамжуулсан) шугамын 

дамжуулагчийг дэвшилтэд технологиор хийсэн 

АСМСС маркийн дамжуулагчаар сольж ачааллын 

урсгалын тооцоо хийсэн.  

Оргил ачаалал болон цаашид өсөн нэмэгдэх 

хэрэглээг хангахын тулд дараах хоёр хувилбараар 

тооцож үзэхэд 

 Одоогийн горимын үед 888.5 MВт чадлыг 3.2% 

(24.7)-ийн алдагдалтайгаар дамжуулсан бөгөөд 

энэхүү чадлын алдагдлын 0.67 МВт (3%)-ыг 

трансформаторын ачааллын алдагдал, 0.54 МВт 

(2%)-ыг трансформаторын хоосон явалтын 

чадлын алдагдал, 23.5 МВт (95%)-ыг шугамын 

чадлын алдагдал эзэлж байна. Хэт ачаалалтай 

шугам, трансформатор байхгүй байна. Хүчдэл 

223-234 кВ-оор барьж байна.  

 201, 202, 207, 208, 209, 210-р агаарын шугамын АС 

маркийн дамжуулагчийг ижил хөндлөн огтлолтой 

АСМСС маркийн дамжуулагчаар сольж, Дархан, 

Улаанбаатар, Багануур дэд станцын 

автотрансформаторыг шинэчлэн, 220/110/35 кВ-

ын Сонгино дэд станцыг ажилд залгасан үед 

1024.8 MВт чадлыг 1.6% (16.4)-ийн 

алдагдалтайгаар дамжуулсан бөгөөд энэхүү 

чадлын алдагдлын 0.42 МВт (3%)-ыг 

трансформаторын ачааллын алдагдал, 0.65 МВт 

(4%)-ыг трансформаторын хоосон явалтын 

чадлын алдагдал, 15.35 МВт (93%)-ыг шугамын 

чадлын алдагдал эзэлж байна. Хэт ачаалалтай 

шугам, трансформатор байхгүй байна. Хүчдэл 

220-229 кВ-оор барьж байна.  

Шугамын дамжуулах чадвар 136.3 МВт буюу 

15.3%-иар дээшилсэн бөгөөд чадлын алдагдлыг 8.3 

МВт (2.8%-иас 1.6% болж 0.01 пунк)-аар бууруулсан. 

Алдагдлын бүтэцийн хувьд шугамын алдагдал 8.16 

МВт, трансформаторын ачааллын алдагдал 0.26 МВт-

аар тус тус буурсан бол трансформаторын хоосон 

явалтын алдагдал 0.12 МВт-аар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Сонгино дэд станцыг залгаснаар 

трансформаторын хоосон явалтын алдагдал  өссөн. 
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УХААЛАГ УС ТҮГЭЭХ СИСТЕМИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН 

СУДАЛГАА 

 

Ж.Батжаргал*, Б.Сэргэлэн** 

 

* Ус сувгийн удирдах газар  

** Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 

хэрэглэгчдийг унд, ахуйн цэвэр усаар хангах ус түгээх 

систем нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй 

худгуудад зөөврийн машинаар хүргэлт хийж түгээдэг . 

Энэ зөөврийн үйлчилгээг сайжуулан төвлөрсөн шугам 

сүлжээнд ойрхон байршилтай худгуудыг шугамд 

холбох ажлуудыг хийж эхэлсэн. Энэ нь зөөврийн 

машин ашиглалтын зардлыг багасгасан боловч ач 

холбогдол төдийлөн бага байсан.  

Иймээс ухаалаг ус түгээх системийг нэвтрүүлэх 

судалгааны ажил хийгдэж эхэлсэн ба 2015 онд шугамд 

холбогдсон 20 УТБ-д “ус түгээх ухаалаг төхөөрөмж” 

суурилуулах ажлын гэрээ хийгдэж  ашиглалтад 

оруулсан бөгөөд энэ хугацаанд туршилт, тохируулгын 

ажил хийгдсэн. 

Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн техник 

технологийн дэвшлийг харуулсан ухаалаг ус түгээх 

системийг програм хангамж, мэдрэгчүүдийг ашиглан 

хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Цаашид програм хангамж, 

гэмтэл мэдээллэх систем, мэдрэгчүүдийг улам 

боловсронгуй болгон зөөврийн ус түгээх системийг 

ухаалаг болгон хэрэгжүүлэх нь цаг хугацаа, эдийн 

засагт үр өгөөжтэй байх нь судалгааны үр дүнгээр  

тодорхойлогдож байна.  

Ус түгээх байруудыг ухаалаг системтэй болгосноор 

гэр хорооллын иргэдийн сэтгэл ханамж  дээшилж,  

усаар хангагч байгууллагын үйл ажиллагааны бодит 

зардлууд хэмнэгдсэнээр алдагдал буурч, Улаанбаатар 

хотын хөгжлийн хөтөлбөр "Нэг хот-нэг стандарт" 

зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бодитой ажил болно.  

 

Түлхүүр үг. Цахим системийн ашиглалт ба 

хөгжүүлэлт.  

 

ОРШИЛ 

Ухаалаг ус түгээх системийг нэвтрүүлэн 

ажиллуулсанаар усыг түгээх системийн хурд нэмэгдэж 

усны чанарт сайнаар нөлөөлж хадгалалтын хугацаа 

багассан сайн тал судалгааны ажлын явцад харагдсан.  

Ус түгээх системийн үйл ажиллагаа нь механик 

заавал хүний оролцоотой байсныг ухаалаг, алсаас хянах 

боломжтой орчин үеийн техникийн дэвшлийг ашиглан 

ус хангамжийн системд нэвтрүүлэн ажиллуулсан.  

Одоогийн байдлаар цэвэр усны төвлөрсөн шугамд 

холбогдсон 143 ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх 

байраар Нийслэлийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна.  

Цэвэр усны төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй  Зөөврийн 

ус түгээх байруудыг мөн ухаалаг төхөөрөмжтэй ус 

түгээх байр болгохоор 2 худагт төхөөрөмжүүдийг 

туршилтын байдлаар тоноглон ажиллуулж эхлээд 

байна. 

 
Зураг 1.  

 

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн нэг хүний хоногийн 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилго тавьж энэ ухаалаг ус 

түгээх систем бүхий байрын тоог нэмэгдүүлэх нь 

зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх ажлын нэг гэж судалгааны 

ажлын явцад ажиглагдсан.  

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН 

ТУРШИЛТ, ХЭМЖИЛТҮҮД 

 
Зураг 2. Ухаалаг ус түгээх системийн үндсэн тоноглолууд.  

Үндсэн дэлгэц 1. LED гэрэл 2. LED дэлгэц 3. Төлбөрийн карт 

уншигч 4. Товчлуур  
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Зураг 3. Цахилгаан хаалт  

 
Зураг 4. Итрон усны тоолуур  

 
Зураг 5. 3G modem  

 
Зураг 6. Ухаалаг ус түгээх системийн угсралтын байдал 

 
Зураг 7. Удирдлагын хэлхээний тэжээл 12В,5В 

 

 
График 1. Гэр хорооллын хэрэглэгчийн хоногийн хэрэглээ 

/м3/хоног/ (Эх сурвалж: Ус Сувгийн  Удирдах Газар 

гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 2011-2020) 

 

Төвлөрсөн системд холбогдсон ус түгээх байраар 

үйлчлүүлдэг хэрэглэгчийн нэг хүний хоногийн 

хэрэглээг графикаар үзүүлэв /Ухаалаг ус түгээх байрыг 

нэмэгдүүлсэнээр нэг хүний хоногийн хэрэглээ 

нэмэгдэнэ гэж тооцсон/.  

 
График 2. Борлуулалтын график (Эх сурвалж: Ус Сувгийн 

Удирдах Газрын сарын тайлан) 
 

Төвлөрсөн системд холбогдсон ус түгээх байр, 

ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байрны борлуулсан 

усаар нь  харьцуулан үзүүлэв. Ухаалаг ус түгээх 

байраар борлуулсан ус нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь 

графикаас харж болохоор байна.  

 
График 3. (Эх сурвалж: 2019 оны хэрэглэгчийн сэтгэл 

ханамжийн судалгааны тайлан 2019 /Mongolia Marketing 

Consultina Group/) 

 

Байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгаагаар гэр 

хорооллын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж 7,90 гэсэн 

 

2019 1 сар 2019 2 сар 2019 3 сар 2019 4 сар 2020.1 сар 2020.2 сар 2020 3 сар 2020 4 сар

УТУТ 28274 26831 26648 26025 29653 29127 29026 37380

УТБ 31002 26979 27281 26657 25678 23717 22957 29278
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үзүүлэлттэй байгаа нь ухаалаг ус түгээх байрыг 

нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэнтэй 

холбоотой гэж үзэж байна. /Энэ судалгаа болон тоон 

үзүүлэлтийг эрх бүхий судалгааны байгууллага 

гаргасан/.  

ЗАГВАРЧЛАЛ 

 
Зураг 8. SCADA системийн бүдүүвч  

 

Ухаалаг ус түгээх системийг online server, худаг 

гэсэн 2 үндсэн хэсгээс SCADA систем мэдээллээ авдаг. 

Мөн гэмтэл, сааталын /alarm/ мэдээллийг өгдөг 

байдлаар програмчлагдсан.  

 
Зураг 9. 143 ухаалаг ус түгээх системтэй худгуудын байршил 

Газар зүйн мэдээллийн системийг ашиглан нэгдсэн 

мэдээллийн сан үүсгэн ажиллаж байна.  

 

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

1. Ус түгээх системд шинэчлэлт хийж механик 

ажиллагаатай байсныг ухаалаг системд оруулан 

тоног төхөөрөмжүүдийг өөрчлөн автомат 

ажиллагаатай болгосон. 

2. Цэвэр усны төвлөрсөн шугамд холбогдсон мөн 

холбогдоогүй ямарч ус түгээх ухаалаг худгаас 

түүний ажиллагааны мэдээллийн SCADA системээр 

авах бүрэн боломжтой болсон. 

3. Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг ундны усаар хангах 

цэгүүдэд шинэ техник, технологи, цахим төлбөрийн 

системийг нэвтрүүлж,  24 цагийн үйлчилгээ үзүүлэх  

боломжийг хангасан.   

4. 2016 онд 100 УТБ-нд ухаалаг төхөөрөмж 

суурилуулах ажил болон програмын хөгжүүлэлт 

хийгдсэн. “Хаан” банктай гэрээ хийж карт  

цэнэглэлтийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

5. Mobicom компанитай хамтран Candy – ээр ус авах 

үйлчилгээг 2016 онд нэвтрүүлж эхэлсэн. 2019 оноос 

бүрэн хэрэгжсэн. 

6. “Ус түгээх ухаалаг систем”-н үйл ажиллагаа, карт 

цэнэглэлт, өдөр шөнийн борлуулалт түүний өсөлт 

бууралт зэрэг нь 2018 оноос  онлайн usug.ust.mn 

гэсэн  системээр харагддаг болж мэдээ тайлангууд 

гарч байна.  

7. Өнөөдрийн байдлаар 143 УТБ-д   УТУТ 

суурилуулан 24 цагийн тасралтгүй үйлчилгээтэй 

ажиллаж байгаагаас усны борлуулалт жилд 

дунджаар 15.7 %-иар  өссөн үзүүлэлттэй байна 

 

НОМ ЗҮЙ 

1. УСУГ Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 2016-2019 он.  

2. Ухаалаг ус түгээх байрны танилцуулга. 

 

ЭРДЭНЭТ ДЦС-ЫН БКЗ-75-39 ФБ МАЯГИЙН ЗУУХНЫ ТУРШИЛТ, 

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 

Д.Анударь*, Д.Даваацэрэн*, Ж.Цэен-Ойдов* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эрдэнэт хотын ДЦС-ын БКЗ-75-39 ФБ 

маягийн 3-р зууханд дулаан техникийн хураангуй 

туршилтыг явуулж, зуухны ажиллагааны байдалд 

дүгнэлт, үнэлэлт өгч, зуухны техник эдийн засгийн 

үзүүлэлтийг дээшлүүлэх зорилго бүхий судалгааг хийв.  

 

Түлхүүр үг. БКЗ-75-39 ФБ, техник эдийн засгийн 

үзүүлэлт, тоос бэлтгэлийн систем.  

 

ОРШИЛ 

Аливаа улс орны хөгжилд эрчим хүч чухал нөлөө 

үзүүлдэг бөгөөд түүний ашиглалтын түвшин нь тухайн 

орны түлш эрчим хүчний нөөцөөс ихээхэн хамаардаг. 

Улс орон бүхний түлш, эрчим хүчний хэрэгцээ жилээс 

жилд өсөн нэмэгдэж, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн явцад 

түлшний шаталтаас үүсч байгаа төрөл бүрийн хийн ба 

хуурай төлөвтэй хаягдлууд дэлхийн агаар болон усан 

мандал, газрын хөрсийг бохирдуулсаар байна.  

 Эрдэнэт хотын ДЦС нь анх Шарын голын 

нүүрсэн дээр төсөл зохиогдсон боловч, өнөөгийн 

байдлаар Багануурын уурхайн чийглэг ихтэй хүрэн 

нүүрсээр ажиллаж байна.  

 Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн статистик 

үзүүлэлтүүдээс үзэхэд Эрдэнэт хотын ДЦС-ын 

боловсруулсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ 2017 

онд 82.7 сая квт.цаг, 2018 онд 112.7 сая квт.цаг, 2019 

онд 163.4 сая квт.цаг байсан бол, харин дулааны эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлт нь 2017 онд 301.3 мян Гкал, 2018 

онд 592.4 мян. Гкал, 2019 онд 604.4 мян. Гкал байсан 

байна. Эндээс үзэхэд Эрдэнэт хотын ДЦС-ын 

цахилгаан, дулааны хэрэглээ, үйлдвэрлэл өсөх 

хандлагатай байна. Иймээс “ЭДЦС” ТӨХК-ийн БКЗ-

75-39 ФБ маягийн 3-р зуухны ажиллагааны байдалд 

дүгнэлт хийж зуухны техник эдийн засгийн 

үзүүлэлтийг дээшлүүлэхийн тулд хийгдэх ажлуудыг 

тодорхойлохыг зорилоо.  

 

 Online Server – УСУГ-т байрлана
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СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Эрдэнэт хотын ДЦС-ын БКЗ-75-39 ФБ маягийн 3-р 

зуухны дулаан технкийн хураангуй туршилтыг уурын 

болон ус халаах зуухны туршилтын ажил гүйцэтгэх 

аргачлалын дагуу хийсэн. Туршилтын хугацаанд тус 

станц нь Шарын голын уурхайн нүүрсээр ажиллаж 

байв.  

Хүснэгт 1  

Шарын голын уурхайн нүүрсний элементийн бүтэц 

№ Элементийн нэр 
Тэмдэг

лэгээ 
Нэгж Утга 

1 Ажлын чийглэг Wр % 19.5 

2 Ажлын үнслэг Ap % 23.7 

3 
Хүхрийн 

агууламж 
Sp % 1.1 

4 
Нүүрстөрөгчийн 

агууламж 
Cp % 42.8 

5 
Устөрөгчийн 

агууламж 
Hp % 2.8 

6 
Азотын 

агууламж 
Np % 0.6 

7 
Хүчилтөрөгчийн 

агууламж 
Op % 9.5 

8 
Дэгдэмхий 

эдийн хэмжээ 
Vг % 44.6 

9 
Дулаан гаргах 

доод чадвар 
Qн

р 
ккал/

кг 
3850 

 

Хүснэгт 2  

Туршилтын үеийн түлшний дулаан техникийн 

үзүүлэлт 

№ 
Элементийн 

нэр 

Тэмдэг-

лэгээ 
Нэгж Утга 

1 
Ажлын 

чийглэг 
Wр % 12 15.4 16.5 

2 
Ажлын 

үнслэг 
Ap % 29.9 31.2 31.3 

3 
Дэгдэмхий 

эд 
Vг % 45.9 49.5 50.8 

4 

Дулаан 

 гаргах 

доод 

чадвар 

Qн
р  ккал/кг 3676.5 3827.2 3953.8 

5 
Тоосны 

чийглэг 
Wпл % 1.8 3.1 3.6 

6 

Шаарганд 

үлдсэн 

шатамхай 

хэсэг 

Cшл % 0.98 0.99 1 

7 

Үнсэнд 

үлдсэн 

шатамхай 

хэсэг 

Cун % 0.94 0.97 0.99 

8 

Тоосны 

нунтаглалт

ын хэмжээ 

R90 % 32.8 34.1 

 

3-р зуухны ачаалал Dпп = 64; 65; 68; 71; 72 т/ц байхад 

хэмжилтүүдийг хийж тооцооны үр дүнг боловсруулав.  

Дээрх туршилтын үед ус, уурын параметр:  

1. Хурц уурын температур tпп = 440 0С; 445 0С; 4500С; 

460 0С; 470 0С. 

2. Хурц уурын даралт Рпп = 3.8 МПа; 3.9 МПа. 

3. Тэжээлийн усны температур tпв = 143 0С; 145 0С; 146 
0С. 

ТУРШИЛТ ЯВУУЛСАН АРГАЧЛАЛ, ХЭМЖИЛТ 

АВСАН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ 

Зуухны дулаан техникийн туршилт нь:  

1. Зуухны хэвийн ачаалал авч байгаа эсэхийг 

тодорхойлох;  

2. Тоос бэлтгэлийн системийн цахилгаан эрчим 

хүчний хэмжээ болон түлшний зарцуулалтыг 

тодорхойлох;  

3. Түүхий нүүрс, нүүрсний тоосны дулаан техникийн 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох;  

4. Тоос бэлтгэлийн системийн үндсэн болон туслах 

тоноглолуудын ТЭЗҮ-г тодорхойлох;  

Туршилтын дэлгэрэнгүй хүснэгтэд боловсруулалт 

хийж, зуухны үндсэн болон туслах тоноглолуудын 

горим, параметрүүдийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, 

ТЭЗҮ-ийг тогтоох зорилгыг агуулдаг. 

 
Зураг 1. Зуухны туршилтын үед хэмжилт авах цэгүүдийн 

байршил 
 

1-р цэг:  Түүхий нүүрсний бункерийн буух 

хүзүүнээс эсвэл конвейр дээрээс 1.5 кг хүртэл жинтэй 

нүүрсний 3 сорьц бэлтгэж, 1-р сорьцийг элементийн 

бүтцийн шинжилгээнд (Cr, Hr, Or, Nr, Sr, Ar), 2-р 

сорьцийг нүүрсний ажлын чийглэг (Wr), дулаан гаргах 

чадвар (Qн
р), дэгдэмхий эдийн хэмжээ (Vл

daf)-г 

тодорхойлоход, 3-р сорьцийг хяналтын сорьц болгон 

ашиглана.  

2-р цэг: Түүхий нүүрс тэжээгчээс 1.5 кг хүртэл 

жинтэй сорьц авч, дулаан багтаамжийг тодорхойлно. 

Түүхий нүүрсний температурыг термопараар (ХА), 

нүүрс тэжээгчийн бүтээмжийг тахометр ашиглан 

тооцоогоор тодорхойлно.  

3-р цэг: Хатаалгын агентын температур (tха), 

зарцуулалт (Vха)-г тодорхойлно.  

4-р цэг: Тээрмийн гарах хоолойноос сорьц авах 

тусгай “совок” багажийг ашиглан 0.5 кг-аас доошгүй 

тоосны сорьц авч, тоосны чийглэгийг (Wпл) 

тодорхойлно. Мөн цэгт аэрохолимгийн температур 

(tпл), тээрмийн гарах талын сийрэгжилт (Sм”) 

тодорхойлно.  

5-р цэг: Сеператороос буух тоосны хэмжээ (Gб
сеп)-г 

тодорхойлно.  

6-р цэг: Тээрмийн цахилгаан хөдөлгүүрийн чадлыг 

(NШБМ) хэмжинэ.  

7-р цэг: Сеператороос гарах аэрохолимгийн 

сийрэгжилт (Sс”) болон температурыг хэмжиж, 

тээрмийн бүтээмжийг (Вм) тодорхойлно.  

8-р цэг: Тээрмийн салхилуурын өмнөх сийрэгжилт 

(Sмв’), хийн температур (tмв)-г хэмжинэ.  

9-р цэг: Тээрмийн салхилуурын цахилгаан чадал 

(Nмв)-г тодорхойлно.  
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10-р цэг: Зуухны ажлын параметр (Рб, Тпп, Тпв, Sт, 

Dпп, Dпродувка), ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүд (q3, qш
4, 

q5, q6, αт)-г тодорхойлно.  

11-р цэг: Утааны хийтэй алдах дулаан (q2), 

конвекцийн хийн хөндийн хүйтэн агаар соролт (αкон
прс), 

эсэргүүцэл (ΔSкон)-г тодорхойлно.  

12-р цэг: Үнстэй хамт алдах механикийн дутуу 

шаталтын дулааны алдагдалыг (q4) тодорхойлно. 

Нойтон үнс баригчийн (ГЗУ) хошуунаас 2 кг-аас 

багагүй жинтэй сорьц авна. 1 кг сорьцийг R3-ийн 

шүүрээр шигшиж, шатамхай массыг тодорхойлоход 

хэрэглэнэ. Үлдсэн 1 кг сорьцийг химийн анализ хийхэд 

зориулна.  

13-р цэг: Утаа сорогчийн цахилгаан чадал (Nдс)-г 

тодорхойлж зуухны ажиллагааны үеийн соролтонд 

зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалт (Этяг)-г 

тодорхойлно.  

14-р цэг:  Циклоны шүүрэн дээрээс сорьц авах багаж 

“совок” ашиглан 0.2 кг-аас доошгүй 3 сорьц авч, тоосны 

дулаан гаргах чадвар (Qр
н.пл), тоосны чийглэг (Wпл), 

тоосны нунтаглалтын зэрэг (R200, R90)-ийн хэмжээг 

тодорхойлно. Шууд үлээлгийн тоос бэлтгэлийн систем 

бүхий зуухнаас тоосны сорьцийг асаагуурын 

хуваарилах хоолойноос Альнерийн хошуу ашиглан 

авна. 

Туршилтын үед утааны хийн хурд, температурыг 

хэмжихэд TESTO 512, TESTO 735, ТЕSTO-350  хийн 

шинжлүүр зэрэг зөөврийн хэмжүүрүүд ашигласан. 

Түлшний шаталтаас үүсч байгаа утааны хийн бүтцийг 

тодорхойлоход зөөврийн ТЕSTO-350 багаж төхөөрөмж 

ашиглав.   

   
             Зураг 2. TESTO 512         Зураг 3. TESTO 735  

 
Зураг 4. TESTO 350 хийн шинжлүүр 

 
БКЗ-75-39 ФБ МАЯГИЙН ЗУУХНЫ ТУРШИЛТЫН 

ҮР ДҮН 

3-р зуухны суурилагдсан хүчин чадал ашиглалтын 

коэффициент туршилтын хугацаанд ku=0.85÷0.96 

байсан нь сайн үзүүлэлт юм. Туршилтыг 2 өдөр хийсэн 

ба эхний өдөр зуухны ачаалал D=71 т/ц, хурц уурын 

параметрийн хазайлт 0%, дараагийн өдөр D=64÷72 т/ц, 

хурц уурын параметрийн хазайлт 0÷3% байсан нь 

тооцоот параметрийн утганд ажиллаж байгааг илтгэх 

боловч, зуухны ажиллагааны үед уур хөргөгчид үлээлт 

гарсны улмаас хурц уурын температур утаа сорогчийг 

2-р хурданд ажиллуулах үед tпп = 470 0С хүртэл өсч 

байв. 

Нүүрсний дулаан гаргах чадвар 3-р зууханд 

дунджаар Qн
р = 3783.5 кКал/кг, ажлын чийглэг Wр = 

15.1 %, тоосны чийглэг Wпл = 3.03 %, үнслэг Ар = 30.58 

%, тоосны нунтаглалт ΣR90 = 34.84 % орчим байгаа нь 

үнслэгээс бусад үзүүлэлт төслийн түлшний 

үзүүлэлттэй ойролцоо байна. Шарын голын уурхайгаас 

ирж буй нүүрсний үнслэгийн хэмжээ төслийн утга 

(23.7%)-аас хэт өндөр байгаа нь зуухны ажиллагааг 

ихээхэн доголдуулж байна. 

Төслөөр тээрмийн өмнөх халуун агаарын 

температур tха = 350 0С байхаас тус зууханд дунджаар 

352.5 0С байгаа нь тухайн үеийн нүүрсний ажлын 

чийглэгт харгалзсан нүүрсний хатаалт сайн явагдах 

нөхцлийг бүрдүүлэхүйц байгаа юм [2].  

 

МЕХАНИК БОЛОН ХИМИЙН ДУТУУ ШАТАЛТ 

Шаарганд үлдсэн шатамхай хэсгийн хэмжээ 3-р 

зууханд дунджаар Сшл = 0.988 % орчим, үнсэнд үлдсэн 

шатамхай хэсгийн хэмжээ дунджаар Сун = 0.973 % 

байх үед механикийн дутуу шаталтын хэмжээ q4=0.62% 

буюу нормт (q4=1.0) утгандаа байв. Механикийн дутуу 

шаталтын хэмжээнд халуун ба хүйтэн агаарын 

температур, илүүдэл агаарын коэффициент болон 

тоосны нунтаглалтын зэрэг ихээр нөлөөлдөг. 

Тоосны нунтаглалтын зэрэг буюу 90 микроны 

шүүрэн дээрх үлдэгдлийн хэмжээ R90 = 34.84 % байгаа 

нь Шарын голын нүүрсэнд байх ёстой (R90 = 25÷35 %) 

хэмжээнд буюу хэвийн байгааг илтгэж байна [3]. 

Химийн дутуу шаталтын хэмжээ дунджаар             q3 

= 0.18÷1.77 % байгаа нь төслийн хэмжээнээс өндөр 

байгааг харуулах ба үүний шалтгаан нь галын хотолд 

өгч байгаа агаарын хэмжээ бага байсантай холбоотой 

юм. 

 

ЗУУХНЫ АГААРЫН ГОРИМ 

Зуухны эргэлтийн хийн хөндийн хэсэгт 

хүчилтөрөгчийн хэмжээ, хэмжилт эхлэх үед хамгийн 

ихдээ 2.7 %, агаар халаагчийн 1-р үеийн дараа 4.2 %, 

үнс баригчийн дараа 4.66 %, байсан ба агаарыг нэмж 

өгсний дараа эргэлтийн хийн хөндийн хэсэгт дунджаар 

3.05 %, агаар халаагчийн 1-р үеийн дараа 5.76 %, үнс 

баригчийн дараа 6.9 % болсон. Энэ нь зуухны 

ажиллагааны үед шаталтанд шаардлагатай агаарыг 

өгдөггүй байсныг гэрчилж байгаа юм. 

3-р зуухны утааны хийн температур Tух = 128÷153 
0С байгаа нь төслийн утгаас давахгүй байгаа ба 

дунджаар авч үзвэл Tух = 140.1 0С, зуухны илүүдэл 

агаарын хэмжээ бага, хүйтэн агаарын температур 

өссөнөөс шалтгаалан утааны хийтэй алдах дулааны 

алдагдлын бодит хэмжээ бага буюу тоон утгаараа        q2 

= 2.95÷5.28 % болон буурч байна. 

Гурван атомт хийн үнэлгээгээр уг зуухны илүүдэл 

агаар соролтын хэмжээ дунджаар αэк2 = 1.22 байсан 

боловч агаар халаагчийн 1-р үеийн дараах илүүдэл 

агаар соролтын хэмжээ дунджаар αвп1 = 1.44 болж 

төслийн хэмжээнд хүрч байгаа нь галын хотолд агаар 

дутагдалтай явж байгаад босоо хийн хөндийд хий 

соролт байгаагаас болсон байж болох юм. Харин 

хүчилтөрөгчийн үнэлгээгээр галын хотлын бодит 

илүүдэл агаар соролтын хэмжээ -1.41÷-4.97 % байгаа 

нь галын хотлын илүүдэл агаар соролтын хэмжээ бага 
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байгааг харуулж байгаа боловч нөгөө талаас шаталтанд 

шаардлагатай агаарыг бүрэн өгч чадахгүй байгааг 

харуулж байна.  

Агаар халаагчийн 1-р үеийн дараах хий соролтын 

хэмжээ дунджаар αвп1 = 1.44 байх үед үнс баригчийн 

дараах илүүдэл агаар соролтын хэмжээ дунджаар αзу = 

1.44, үнс баригчийн дараах илүүдэл агаар соролтын 

хэмжээ дунджаар αзу = 1.59, нийлбэр илүүдэл агаар 

соролтын хэмжээ дунджаар ΣΔα = 37.88 % гарч байгаа 

нь утаа сорогчийн ачааллыг нэмэгдүүлэх нэг нөхцөл 

болж байгаа бөгөөд үүнээс үүдэн галын хотол дахь 

түлшний шаталтын үед тоосны шаталтын хугацааг 

хангаж чадахгүй нөхцөлд хүрсэн байна.  

Тоосны нунтаглалтын хэмжээ R90 нь хагас чулуун 

нүүрсэнд ойролцоогоор 25÷35 % байх ёстой. 

Туршилтын үед дээрх үзүүлэлт нь 3-р зууханд 

34.5÷35.84 % байгаа нь хэт нунтаглалт байхгүйг 

харуулах боловч боломжит хэмжээнд хүрэхгүй байгааг 

илтгэж байна.  

ТООС БЭЛТГЭХ СИСТЕМИЙН ГОРИМ 

АЖИЛЛАГАА 

3-р зуухны тоос тэжээгчийн эргэлтийн хурдыг 

зуухны уурын 65÷68 тн/ц ачааллын үед, щитний 

удирдлагын тавил 1200 эрг/мин байх үед хэмжиж 

үзэхэд:  

ППЛ-1: 761.6÷764.8 эрг/мин (редукторын дараах 

эргэлт 47.6÷47.8 эрг/мин) 

ППЛ-2: 911.4÷969 эрг/мин (редукторын дараах 

эргэлт 56.96÷60.56 эрг/мин) 

ППЛ-3:  997.8÷998.4 эрг/мин (редукторын 

дараах эргэлт 62.36÷62.4 эрг/мин) байв.  

Байран дээрх хэмжүүр ингэж зөрүүтэй зааж байгаа 

нь зуухны удаан хугацааны ажиллагааны явцад 

тохируулгын зөрөө үүсч байдгийг баталж байгаа 

бөгөөд үүний шалтгаан нь зуухны ачааллыг нэмж, 

хасах үед сигналын хоцрол үүсч байдаг ба сигналын 

олон удаагийн хоцролуудын нийлбэрээс болж энэ зөрөө 

үүсдэг. 

Тоос бэлтгэлийн системийн хий соролтын хэмжээ 

зуухны ачаалал 65÷72 т/ц байхад Δαпл.с = 58,95÷66,22 

% байгаа нь тоос бэлтгэлийн системийн ачаалал зуухны 

ачааллаас хамааран төдий л өөрчлөгддөггүй болох нь 

батлагдаж байгаа боловч завсарын бункертэй тоос 

бэлтгэлийн системд байх ёстой нормт үзүүлэлтээс 

даруй 1.97÷2.21 дахин өндөр байгааг харуулж байна.  

Механикийн дутуу шаталтын хэмжээ тус зууханд 

дунджаар q4 = 0.62 % гарсан нь агаарын горимын 

үүднээс: Анхдагч ба хоёрдогч агаарын харьцаа 3:1 

гэсэн харьцааг барьж байх ёстой боловч галын хотолд 

түлшний шаталтанд шаардлагатай агаарын хэмжээ 

дутсанаас түлшний дутуу шаталт үүсч байгаа ба 

зууханд өгч буй түлшний зарим фракцийн хувьд 

анхдагч ба хоёрдогч агаарын харьцаа алдагдсанаас 

галын хотолд зарим газраа шааргадаж байлаа [1-2].  

Туршилтын хугацаанд анхдагч агаарын даралт 

асаагууруудад ижил байсан ба хоёрдогч агаарын даралт 

зөрөөтэй явж байгаагаас шалтгаалан шааргадалт үүсч 

байна.  

Завсарын бункертэй тоос бэлтгэлийн системийн нэг 

давуу тал нь зуухны ачааллаас үл хамааран тоос 

бэлтгэлийн системийг ачааллах боломжтой байдаг. 

Гэтэл ЭДЦС-д энэ боломжийг ашиглахгүй байгаа нь 

ажиглагдсан бөгөөд ТБС-д өгч буй агаарын хэмжээг 

бага зэрэг өсгөн тээрмийн салхилуурын рециркуляцийн 

хэмжээг бага зэрэг нэмэгдүүлэх үед бункерт тоос ахих 

хэмжээ цагт 1,5 м орчим хэмжээгээр нэмэгдэж байлаа. 

 
Зураг 5. Үрлэн тээрмийн цахилгаан чадал, тээрмийн шарны 

харьцаа 
 

3-р зуухны тээрэм дунджаар Nшбм = 286.4 кВт·ц 

ачааллагдаж байх үед тээрмийн шарны жинг тооцвол 

Gш ≈ 21÷22 т байна. Энэ нь ШБМ-287/410 тээрмийн 

шарны дүүргэлт бүрэн биш байгааг харуулах ба шар 

дүүргэлтийн хэмжээ нь 70÷73% болж байна. Тээрмийн 

шар дүүргэлтийн хэмжээ нормт утганд хүрэхгүй 

байгаагаас шалтгаалан тээрмийн нунтаглалтын 

бүтээмж боломжит хэмжээнд хүрэхгүй байгаагийн дээр 

бункер дэх тоос ахилтын хэмжээ бага байна.  

1 т нүүрсийг нунтаглахад зарцуулах цахилгаан 

эрчим хүчний хувийн зарцуулалт дунджаар Эр=22.39 

кВт·ц/т.т байх үед тээрэмд дүүргэсэн шарны жинг 

тооцвол ойролцоогоор Gш = 34 тн гарч байна. Энэ нь 

тээрэмд нунтаглалтанд оролцохгүй хэт бутарсан, 

жижигрэсэн шар их байж болзошгүйг харуулж байгаа 

юм. 

 
Зураг 6. ШБМ-287/410 тээрэмд 1 тонн нүүрсийг нунтаглахад 

зарцуулах цахилгаан энерги, шарны жингийн хоорондын 

хамаарал 

 

3-р зууханд 1 тн тоосны нунтаглалт болон 

тээвэрлэлтэнд зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний 

хэмжээ дунджаар Эпп = 33.11 кВт·ц/т.т байгаа нь энэ 

төрлийн тээрэмтэй ТБС-д байх ёстой нормт үзүүлэлт 

болох Эпп = 28÷30 кВт·ц/т.т-ээс өндөр байна. 

Туршилтын явцад ШБМ-287/410 тээрмийн бүтээмж 

Вм=17.52÷21.7 т/ц байх боломжтой боловч зууханд 

түлж буй түлшний зарцуулалтаар тээрмийн 

нунтаглалтын бүтээмжийг гаргавал Вм = 12.22÷13.34 

т/ц болж байна. Энэ нь тээрмийн нунтаглалтын 

бүтээмжийг боломжит хэмжээнд ашиглаж чадахгүй 

байгааг илтгэж байгаа бөгөөд үүгээрээ давхар тээрмийн 

салхилуурын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг мөн 

өсгөж байна. 

 Зуухны бохир АҮК дунджаар 93.44 % байна. Үүнд 

илүүдэл агаарын хэмжээ, хүйтэн агаарын температур 

болон зуухнаас гарах утааны хийн температур зэрэг 

параметрүүд хамгийн хүчтэй нөлөөлж байна. 1 тонн 

уур боловсруулахад зуухны үлээлт соролтонд 
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зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалт 

дунджаар 2.36 кВт·ц/т.у, 1 тонн тоос бэлтгэхэд 

зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалт 

дунджаар  33.11 кВт·ц/т.т байгаа нь зуухны тоос 

бэлтгэх систем болоод утаа сорогчийн цахилгаан эрчим 

хүчний хувийн зарцуулалт их байгааг харуулж байна.  

ДҮГНЭЛТ 

Завсарын бункертэй тоос бэлтгэлийн хий соролтын 

хэмжээ нормт хэмжээнээс даруй 1.97÷2.21 дахин их 

байгаа нь тоос бэлтгэлийн системийн битүүмжлэл муу 

байгаатай холбоотой бөгөөд цаашид энэ үзүүлэлтийг 

сайжруулахын тулд ПСУ, тээрмийн орох, гарах хоолой, 

тоос бэлтгэлийн системийн шугам хоолойн 

битүүмжлэлийг сайжруулах шаардлагатайг харуулж 

байна. Мөн түүнчлэн ШБМ-287/410 тээрмийн эрчим 

хүчний хувийн зарцуулалт нормт үзүүлэлтээс 1,24 

дахин их гарч байгаа нь нь тээрмийн шар дүүргэлтийн 

хэмжээ нормт хэмжээнээс бага (Gш ≈22 тн), мөн тоос 

бэлтгэлийн системийн хий соролтын хэмжээ өндөр 

байгаагаас шалтгаалан өссөн байна. Тоосны 

чийглэгийн хэмжээ дунджаар 3,03% байна. Тоосны 

чийглэгийн хэмжээ бага байгаа нь сайн боловч Шарын 

голын нүүрсний аналитик чийгийн хэмжээнээс бага 

гарч байна. Тоосны чийгийн хэмжээ ямар ч тохиолдолд 

аналитик хэмжээнээс бага гарах ёсгүй  байдаг ба энэ нь 

хэмжилт хийж буй багаж төхөөрөмжийг дахин шалгах 

хэрэгтэйг харуулж байна. Анхдагч, хоёрдогч агаарын 

харьцаа 1:3 харьцаатай байх ёстой. Гэтэл тус станцад 

эсрэгээр байгаа нь галын хотлын шаталтын процессийг 

удирдахад хүндрэл учруулж байна. Иймд агаарын 

харьцааг зуухны галын хотолд шааргадахгүй нөхцлийг 

үндэслэн дахин тодорхойлж, горимын картанд тусган 

ажиллах шаардлагатай. Дээр дурдсан шаардлагатай 

арга хэмжээг авснаар Эрдэнэт хотын ДЦС-ын БКЗ-75-

39ФБ маягийн зуухны техник эдийн үзүүлэлтийг 

дээшлүүлэх боломжтой нь харагдаж байна.  
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ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫГ 

ТУРШИЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА 

 

А.Бат-Эрдэнэ* 

 

* Монгол Улс, Эрчим хүчний зохицуулах хороо 

 

Хураангуй. Дулааны шугам сүлжээний үр ашгийн 

түвшинд нөлөөлөх гол хүчин зүйлийн нэг бол түүний 

дулааны алдагдал юм. Шугамын дулааны хувийн 

алдагдлыг батлагдсан нормын дагуу тогтоож зураг, 

төсөлд хэрэглэдэг боловч шугамыг угсрах ба ашиглах 

явцад шугамын дулаалгын чанар өөрчлөгдөж дулааны 

бодит алдагдлын хэмжээ ихсэж дулааны нийт алдагдал 

төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн хувьд ямар 

байгаа нь тодорхойгүй болдог.  

Улаанбаатар хотын хувьд шугам сүлжээний 

дулааны бодит алдагдлыг тодорхойлох туршилт 

судалгааны ажил 2002 оноос хойш хийгдээгүй. Ийм 

учраас ДЦС-уудаас түгээж байгаа дулааны эрчим 

хүчний хэдэн хувь тээвэрлэлтийн явцад хотын шугам 

сүлжээнд алдагдаж байгаад шинжлэх ухааны үндэстэй 

үнэлгээ өгөх, улмаар шугамын дулааны алдагдлыг 

борлуулалтын тооцоонд хэрхэн тусгах үндэслэл 

боловсруулах асуудлыг зах зээлийн тогтолцоонд 

шилжин буй өнөө үед зайлшгүй шийдвэрлэх 

шаардлагатай байна.  

Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд Улаанбаатар 

хотын дулааны шугам сүлжээний одоогийн дулааны 

бодит алдагдлыг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх нь тус 

судалгааны ажлын зорилго оршино.   

 

Түлхүүр үг. Үр ашиг, дулаалгын чанар, туршилт, 

температурын уналт, дулаан тусгаарлагч, хожимдлын 

хугацаа.  
УДИРТГАЛ 

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд 

дулаан хоёр хэлбэрээр нэгдүгээрт шугам хоолойн 

дулаан тусгаарлагчтай ханаар дулаан дамжуулалтаар 

орчинд, хоёрдугаарт шугам сүлжээний нягтруулга 

муудсан холбоос бусад шалтгаан гоожилтоор алдаж 

буй сүлжээний устай хамт алдагдаж байна.  

Туршилт судалгааны ажлын хүрээнд сүлжээний 

усны гоожилтоор алдагдах дулааны алдагдлын хэмжээг 

тодорхойлох асуудлыг авч үзээгүй болно. Энэхүү 

алдагдал нь зарим хэрэглэгч бүрийн ашиглалтын 

түвшин харилцан адилгүй тул бодитоор тодорхойлох 

боломжгүй учир түүнийг хөндөөгүй болно. 

 
Судалгааны ажлын гол үр дүнг дурдвал:  

1.Шугам сүлжээний тухайн хэсгийн дулааны алдагдлыг 

тодорхойлох аргуудыг судалж ажиллаж байгаа 

бодит сүлжээнд тохирсон аргачлалуудыг сонгож 

судалгааны ажлыг боловсруулсан.  

2.Тухайн хэсгийн сүлжээний температурын уналтыг 

тодорхойлох туршилт хийсэн.  

3.Шугам сүлжээний хэсэг бүрийн дулаалгын бүтэц, 

хийцийн геометр хэмжээсийг хэмжиж тэдгээрийн 

дулааны эсэргүүцлийг бодож тогтоох аргачлалыг 

боловсруулсан. Энэхүү эсэргүүцэл нь тухайн 

хэсгийн хувьд харьцангуй тогтмол учраас түүнийг 

ашиглан дулааны хувийн алдагдлыг янз бүрийн 

нөхцөлд тооцооны аргаар тодорхойлох боломжтой 

юм. Гэвч дулаан тусгаарлах материалын нягт, 

дулаан нэвтрүүлэлтийн коэффициент, дулаан 

тусгаарлах материалын нягтруулга, бүрээс, уур 

тусгаарлах давхарга, дулаан тусгаарлагчийн 

температурын өөрчлөлтийн хэв гажилт, угсралтын 

болон ашиглалтын нөхцөлүүд гэх мэт тооцож болох 
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болон тооцож болохгүй олон хүчин зүйлээс 

хамаардаг учраас туршилтаар тогтоох аргыг эн 

тэргүүнд чухалчилсан.  

4.Улаанбаатар хотын хувьд шугамын дулааны 

алдагдлыг хоолойн диаметр бүрд гадна агаарын 

температураас хамааруулан тогтоож норм, 

стандартын утгатай харьцуулан дүгнэлт гаргасан. 

Мөн дулааны алдагдлыг сар бүрийн хувьд хоолойн 

диаметр тус бүрээр тодорхойлов. 

 

1. УЛААНБААТАР ХОТЫН ДУЛААНЫ ШУГАМЫН 

ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

1.1. ШУГАМЫН ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫГ 

ТОДОРХОЙЛОХ ШААРДЛАГА 

Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг үнэлэх 

чухал үзүүлэлтийн нэг бол дулааны шугам сүлжээний 

дулааны алдагдал юм.  

Шугамын дулааны хувийн алдагдлын оновчтой 

утгыг техник-эдийн засгийн харьцуулсан тооцооны 

үндсэн дээр тогтоож, БНбД болгон баталж зураг 

төслийн ажилд хэрэглэдэг. Шинээр баригдаж буй 

дулааны шугамыг угсрах явцад дулаалгыг стандартын 

шаардлага хангахуйцаар хийхгүй байх, түүнд тавих 

хяналт муугаас болж шугамын дулааны алдагдал нормт 

хэмжээнээс хэтрэх, мөн ашиглалт, засварын явцад 

шугамын дулаалгын чанар өөрчлөгдөж дулааны бодит 

алдагдлын хэмжээ тодорхойгүй болох, дулааны 

алдагдал ихсэх нь дулааны алдагдлыг бодитоор тооцож 

үнэлгээ өгөх, тооцоо хийхэд ихээхэн бэрхшээл 

учруулдаг.  

Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний 

дулааны бодит алдагдлыг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх 

ажил 2002 онд хийгдэж байсан.  

Орчин үеийн төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

системд дулааны эх үүсвэрээс хэрэглэгч хүртэл 

дулааныг тээвэрлэхэд дамжуулах хоолойн дулаан 

тусгаарлалтаар дулааны энерги алдагдал үүсдэг.  

Төрөл бүрийн өгүүлэл, илтгэл, нийтлэлд дулааны 

сүлжээнд дулаан түгээлтийн явцад дулааны эх 

үүсвэрээс түгээсэн дулааны 5-20% алдагдал гэж бичиж 

тооцож байна. 

Дулааны алдагдал нь дулааны сүлжээний 

ашиглалтын болон эрчим хүчний үр ашгийн 

үзүүлэлтүүдийн нэг бөгөөд дулааны үнэ тарифт 

нөлөөлөх чухал хүчин зүйл тул алдагдлыг тодорхойлох 

нь практикт чухал ач холбогдолтой юм.  

Тусгаарлалтаар алдах дулааны алдагдал нь олон 

хүчин зүйлээс хамаардаг бөгөөд янз бүрийн диаметртэй 

хоолойн урт, дулаан тусгаарлагчийн хийц, 

температурын горим, дулааны сүлжээний хэсэг тус 

бүрийн дулаалгын бодит төлөв байдал, түүний 

ашиглалтын нөхцөл, ашигласан хугацаа зэргээс 

хамаардаг тул дулааны алдагдлыг сүлжээний хэсэг тус 

бүрт тус тусад нь тодорхойлогдох ёстой.  

Дулааны шугамын дулааны алдагдлыг дулааны 

тусгаарлалтын БНбД-ийн баримт бичгийн дагуу 

тодорхойлж болно. Гэхдээ туршлагаас харахад 

нормативт дулааны алдагдлын хэмжээ нь дулаан 

тусгаарлагчийн бодит төлөвөөр тодорхойлогдсон 

дулааны алдагдлаас эрс ялгаатай байдаг. Ийм нөхцөлд 

нормт дулааны алдагдалд зайлшгүй өөрчлөлт хийх 

шаардлага гардаг.  

Ашиглагдаж байгаа шугамын дулааны бодит 

алдагдлыг шинжлэх ухааны үндэстэй тогтоосноор 

дулаан түгээлтийн тохируулга, дулаан тээвэрлэлтийн 

эдийн засгийн ба борлуулалтын тооцоог боловсронгуй 

болгох, техник зохион байгуулалтын болон бусад арга 

хэмжээг шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ.  

Мөн ДЦС-д үйлдвэрлэж байгаа дулааны эрчим 

хүчний хэдэн хувь нь шугам сүлжээнд алдагдаж 

байгааг үнэн зөвөөр тогтоож үнэлгээ өгөх, улмаар 

дулааны алдагдлыг борлуулалтын тооцоонд хэрхэн 

тусгах үндэслэл боловсруулах асуудал нь зах зээлийн 

өнөө үед нэн чухал ач холбогдолтой ажил юм.  

Шугам сүлжээний дулааны алдагдал хэд байгаа нь 

тодорхой бус байгаагаас дараах бэрхшээлүүд үүсэж 

байна. Үүнд:  

 Дулааны тоолуурууд өргөн нэвтэрч буй 

хэрэглэгчдэд шугамын дулааны алдагдлыг ямар 

хэмжээгээр нэмэх үндэслэл нь тодорхой бус;  

 Дулааны шугамын горимын тохируулгад дулааны 

алдагдлыг тооцож сүлжээний усны зарцуулалтыг 

нэмж өгөх тооцоо үнэн зөв хийгдэх боломжгүй.  

 Шугам сүлжээний хэсэг тус бүрийн дулааны 

алдагдал тодорхой бусаас болж ямар хэсгүүдийг 

эхний ээлжид шинэчлэх, засварлах ажлын 

дарааллыг тогтоох боломжгүй.  

 ДЦС болон дулааны шугам сүлжээний газар 

хоорондын дулаан худалдсан, худалдан авсан 

тооцоонд дулааны алдагдлыг бодитоор тооцох 

боломжгүй байна.  

Ашиглагдаж буй дулааны шугамын дулааны бодит 

алдагдлыг тодорхойлохын тулд шугамын хэсэг бүрийн 

угсралтын байдал, гадна орчны нөхцөл, шугам хоолойн 

дулаан тусгаарлалтын хийц, түүний одоогийн 

ашиглалтын төлөв байдал, дулаан тусгаарлах 

материалын бүтэц зэргийг нарийн судлах 

шаардлагатай. Улаанбаатар хотын дулааны төв 

шугамуудын дулаалга чанарын хувьд харилцан адилгүй 

байна.  

Судалгаанаас үзэхэд үе давхаргын зузаан нь дулаан 

тусгаарлалтын зохих шаардлагыг хангаагүй, зарим 

хэсэгтээ хэтэрхий нимгэн, хагарч, ан цав гарсан, хэвтээ 

байрлалтай шугамын дээд хэсэгт дулаалгын зузаан 

нимгэрсэн, доод хэсэгтээ унжсан байдалтай байсан. 

Харин сүүлийн үед хийгдсэн дулааны шугамын 

дулаалга чанартай хийгдсэн байна.  

Дулаан тусгаарлах материалыг дулаан 

нэвтрүүлэлтээс нь хамааруулан 3 ангилдаг.  

1. Дулаан нэвтрүүлэлт багатай- дулаан тусгаарлах 

хийцийн дундаж температур 25°С байхад дулаан 

нэвтрүүлэлтийн коэффициент 0,06 Вт/(м°С) хүртэл, 

125°С байхад дулаан нэвтрүүлэлтийн коэффициент 

0,08 Вт/( м°С)-аас ихгүй.  

2. Дундаж дулаан нэвтрүүлэлттэй -25°С байхад 

0,06...0,115 Вт/(м°С), 125°С байхад 0,08...0,14 

Вт/(м°С)  

3. Өндөр дулаан нэвтрүүлэлттэй -25°С байхад 

0,115...0,175Вт/( м°С), 125°С байхад 0,14 ...0,21 

Вт/(м°С)  

Эрдэс хөвөн материалаар хийгдсэн дулаалгын 

хийцийн дулаан нэвтрүүлэлт нь түүний нягт буюу 

маркаас хамаарах бөгөөд 25°С байхад дулаан 

нэвтрүүлэлтийн коэффициент 0,044...0,049 Вт/( м°С), 

125°С байхад 0,067...0,072 Вт/( м°С) хязгаарт байна. 

Сүүлд хийгдэж буй пеноплуритан дулаан тусгаарлагч 
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материалын хувьд үүнээс бага хийгдэж байгаа нь давуу 

тал болж байна. Мөн шугамын диаметрт тохируулан 

хэлбэржүүлсэн, нягттай байдаг учир дулаалга сайн 

болох нөхцөл бүрдэж байна. 

 

1.2. ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ДУЛААНЫ БОДИТ 

АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГУУД 

Ашиглаж буй дулааны сүлжээний хувьд дулааны 

алдагдлыг тодорхойлох дараах аргууд байдаг. Үүнд:  

1. Шугам сүлжээний тодорхой хэсгийг зориуд сонгож 

бэлтгэсэн хэсэгт,  

2. Шугамын дулаалгын дулааны эсэргүүцлээр дулааны 

алдагдлыг тогтоох замаар,  

3. Тухайн хэсгийн эхлэл ба төгсгөлийн температурыг 

хэмжих, температурын хожимдлын хугацаагаар 

сүлжээний усны урсгалын хурдыг тодорхойлсноор 

сүлжээний усны зарцуулалтыг олох замаар дулааны 

алдагдлыг тодорхойлох гэсэн 3 аргуудаас 

дэвшилттэй ашиглаж болох хэсгийг нь авч орчин 

үеийн хэмжих хэрэгсэл ашиглан дулааны алдагдлыг 

тодорхойлж харьцуулалт хийж бодит дулааны 

алдагдлыг тодорхойлсон.  

 

2. ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ДУЛААН 

ТУСГААРЛАЛТЫН ДУЛААНЫ БОДИТ 

АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ 

Дулааны тусгаарлалтын дулааны тооцооны 

бодлогоор дулаалгын зузаан, сувгийн орчны 

температур, гадаргуугийн температур, шугамын 

хөрсний температур, дулаан зөөгчийн температурын 

уналт, дулаалгын хийцийн ашигтай зузаан зэргийг 

тодорхойлдог.  

Дулаан тусгаарлалтын тооцоогоор дулааны 

урсгалын нягтын нормоор шугам хоолойн дулаалгын 

гадаргуугаар алдах дулаан, дулаалгын гадаргуугийн 

өгөгдсөн температураар дулааны алдагдлыг 

тодорхойлох, дулаан тусгаарлагчийн эсэргүүцлээр 

дулааны алдагдлыг тус тус тодорхойлдог. 

Энэхүү аргын мөн чанар нь ашиглагдаж буй 

дулааны шугамуудын дулаалгын материал, түүний үе 

давхаргын зузааныг хэмжиж улмаар дулааны 

эсэргүүцлийн утгыг тогтоох, тогтоосон эсэргүүцлийн 

утгаа ашиглан шугамын дулааны хувийн алдагдлыг 

тооцоход оршино. Дулааны шугамын ямар нэг хэсгийн 

дулаалгын эсэргүүцлийг хэмжилт тооцооны аргаар 

тогтоож түүний утгыг ашиглан сүлжээний усны ба 

гадна агаарын температурын янз бүрийн утгуудад 

дулааны алдагдлыг тооцох боломжтой болно. Дулаан 

шугамын тухайн нэг хэсгийн хувьд дулаан 

тусгаарлагчийн дулааны эсэргүүцэл R бараг тогтмол 

хэмжигдэхүүн байдаг.  

Дулааны алдагдлыг тодорхойлох тэгшитгэл: 

   (1) 

Хоолойн дулаан тусгаарлагчийн дулааны 

эсэргүүцэл нь мэдэгдэж буй нөхцөлд шугамын дулааны 

хувийн алдагдал буюу q=Q/L нэг метр урт шугамд 

алдагдах дулааны алдагдлыг дараах томьёогоор олно.  

   (2) 

энд: β – хаалт, арматур, компенсатор, тулгуур зэрэг 

тоноглолууд дээрх дулааны нэмэлт алдагдлыг тооцсон 

коэффициент. Энэ хэмжигдэхүүнийг суваггүй 

угсрагдсан шугамд β =1.15, газар дээр ил угсрагдсан, 

мөн газар дор суваг болон хонгилд угсрагдсан, 150 мм-

аас дээш диаметртэй бол β =1.15, 150 мм-аас бага 

диаметртэй шугамд β =1.2 гэж авна. L- шугам урт, м. 

Шугамын уртыг ерөнхий план зургийн дагуу тооцоот 

уртаар авна. “П” хэлбэрийн компенсатортай шугамд 

бодит уртаар тооцож авна. τ - дулаан зөөгчийн 

температур, 0С. Тооцоонд усан сүлжээнд τ-г сүлжээний 

усны жилийн дундаж температураар авна.  

Мөн Газар дээр агаарт ил угсрагдсан дулааны 

шугамын дулаан тусгаарлалтын алдагдлын тооцооны 

аргачлал, Сувагт угсрагдсан дулааны шугамын дулааны 

алдагдлын тооцооны аргачлал, Усан дулааны 

сүлжээний дулааны алдагдлыг тодорхойлох тооцоо-

туршилтын аргачлал зэргийн ашиглав. 

3. ТӨВ ШУГАМЫН ДУЛААНЫ БОДИТ 

АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХЭМЖИЛТ, 

ТУРШИЛТЫН СУДАЛГАА 

3.1. ХЭМЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ БА 

ТУРШИЛТ 

Туршилтын цэгүүдийг эх үүсгүүр (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 

ТЭЦ-4, Амгалан ДС) тус бүрээс эхлэлтэй төв 

магистраль шугамын диаметрийн өөрчлөлтгүй хэсгийн 

эхлэл ба төгсгөлийн худаг дотор /агаарын шугамд ил/ 

температурын хэмжүүрийг дулааны шугамын металл 

гадаргууд, камерын орчинд гэсэн 2 цэгт дараах зургийн 

дагуу байрлуулна. Камерын температурыг орчинд зүүж 

байрлуулна. 

 
Зураг 1.  

Хэмжилтэд 5 загварын температур мэдрэгч, 

тооцооллын програм, лазер термометр, энгийн метр 

зэргийг ашигласан. 

 

3.2. Туршилт, хэмжилтийн тоон өгөгдлийг 

боловсруулах 

Хэмжилтийн тоон үзүүлэлтэд дулааны сүлжээний 

температурын уналт, уртын дагуух хугацааны 

хоцрогдол, гадаргуун температурын тоон утгуудын 

боловсруулалтыг нарийвчлан тодорхойлохыг зорьсон. 

Үүний тулд сүлжээний усны температурын тоон утгын 

температурын их зөрүүтэй давлагаа үүсгэж түүний 

тоон утгуудыг бүртгэн дээрх зорилгыг биелүүлэв. 

Жишээ нь: ДЦС-4-ийн дулааны сүлжээний 

гадаргуугийн температурын бичилтийн графикаас 

үзэхэд хожимдлын хугацаа нь 911 - 915 хэсэгт 25 минут, 

915- 923 хэсэгт 45 минут, 923-928 хэсэгт 5-15 минут, 

1023-1041 хэсэгт 30 минут байгаа нь хэмжилтийн үр 

дүнгээс харагдаж байна. Энэ мэтчилэн хэсэг тус бүр 

дээр график байгуулан зарцуулалтын бодит утгыг 

олсон болно.  

Дулааны сүлжээний шугамын диаметр, ил ба далд 

байдлаас хамааруулан туршилтын цэгүүдийг сонгон 

“дулааны сүлжээний шугамын урт ба хожимдлын 

хугацааны хамаарал”-ын графикаар тооцож үзэв. 
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4. ДШС-НИЙ ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫН 

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, 

ТООЦОО 

4.1. ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮНГ БОЛОВСРУУЛАХ 

АРГАЧЛАЛ, ТООЦОО 

Туршилтын дүнд хэсгүүдийн дулааны алдагдлыг 

өгөх, буцах шугамд тус тусад нь тодорхойлно. 

Туршилтын горим тогтворжсон үеийн сүлжээний усны 

зарцуулалтыг авч тэгшитгэлээр дулааны алдагдлыг 

тодорхойлно. Хэсгүүдийн эхлэл төгсгөлийн 

температурын хэмжилтийн утгуудыг дундчилж авч 

бодов. 

Дулааны алдагдлын туршилтын үед хийгдсэн 

хэмжилтийн үр дүнг дараах байдлаар боловсрууллаа. 

1. Туршилтын үед программд заагдсан бүхий л 

цэгүүдийн температурыг 5 минутын зайтайгаар 

санах байгууламж бүхий програмчлагдсан 

хэмжүүрээр хэмжсэн үр дүнг компьютерт авч 

тухайн хэсгийн эхлэлийн температурын бичилтийг 

тэрхүү хэсгийн төгсгөлийн температурын 

бичилттэй хугацааны хувьд давхцуулан байгуулсан 

графикаас хэсгийн эхлэл төгсгөлийн 2 цэгийн 

хооронд сүлжээний ус урсаж өнгөрөх бодит 

хугацааг тодорхойлсон. Энэхүү туршилтын үеийн 

бүх температурын хэмжилтийг графикийг хавсралт-

1-д үзүүлэв.  

2. Хэсгийн эхлэл төгсгөлийн температурын ялгаврыг 

тодорхойлохдоо хожимдлын хугацааг тооцсон 

хэсгийн эхлэл, төгсгөлийн температурын 

хэмжилтүүдийн утгыг дундчилан авсан болно. 

Температурын бичиглэлийн тоон утгаас 

хэмжилтийн цэг бүрийн дунджийг авсан ба түүнийг 

хавсралт 1-д харуулав.  

3. Туршилтын үеийн гадна агаарын температур, 

сүлжээний усны зарцуулалтыг тухайн хэсгийн 

эхлэл, төгсгөлийн температурыг дундчилж авах 

үеийн гадна агаарын температурын ба сүлжээний 

усны зарцуулалтын дундаж утгуудыг харгалзуулан 

авлаа. 

Үр дүнгийн боловсруулалтын тооцоонд туршилтын 

үеийн гадна агаарын температур, туршилтаар 

тодорхойлсон сүлжээний усны зарцуулалт, 

температурын дундаж утгаас гадна тооцоонд 

шаардагдах бусад өгөгдлүүдийг тооцож авав.  

Үүнд: 

1.Халаалтын улирлын температурын график:  

τ’1/τ’2=150/70 0C 

2.Халаалтын улирлын гадна агаарын тооцоот 

температур:  

t’х.га= -39 0C 

3.Халаалтын улирлын дундаж гадна агаарын 

температур:  

tдун
х.га= -7,9 0C 

4.Гадна агаарын жилийн дундаж температур:  

tжил.дун
га= 0,3 0C 

5.Хөрсний жилийн дундаж температур:  

tжил.дун
хөрс= 3,6 0C 

6.Сүлжээний өгөх шугамын усны жилийн дундаж 

температур:  

tжил.дун
1= 78 0C 

7.Сүлжээний буцах шугамын усны жилийн дундаж 

температур:  

tжил.дун
2= 48,2 0C 

(Сүлжээний өгөх усны температурыг халаалтын 

улиралд сар бүрийн гадна агаарын дундаж температурт 

харгалзах 150/70 оС-ын температурын графикийн 

утгаар, халаалтын бус улиралд сүлжээний өгөх усны 

температурыг 70 оС-аар авч дундчилсан утга). 

8. Туршилтын үеийн хөрсний дундаж температур:  

tхөрс.т= -5,3 0C 

 

4.2. ТУРШИЛТЫН ҮЕИЙН ДУЛААНЫ БОДИТ 

АЛДАГДЛЫГ НОРМАТИВ АЛДАГДАЛТАЙ 

ХАРЬЦУУЛСАН ТООЦОО, ШИНЖИЛГЭЭ 

Тухайн сүлжээний дулааны алдагдлын ашиглалтын 

нормыг туршилтын дүнг үндэслэн боловсруулахдаа 

хэсэг бүрийн алдагдлын хэмжилтийн бодит утгыг 

дулааны алдагдлын норматив утгатай харьцуулж үздэг. 

Туршигдсан хэсэг тус бүрийн дулааны алдагдлын 

хэмжилтийн бодит утгыг норматив утгатай 

харьцуулахын тулд тухайн сүлжээний жилийн дундаж 

нөхцөлд (гадна агаарын болон өгөх буцах усны 

температур) урьдчилан тооцоо хийсэн байх ёстой.  

Сүлжээний ажиллагааны жилийн дундаж нөхцөлд 

шилжүүлэн тооцсон дулааны бодит алдагдлыг далд 

угсрагдсан сүлжээний өгөх, буцах шугамын 

нийлбэрээр дараах томьёогоор олно.  

Томьёогоор олно. 

(4.1) 

Ил шугамын хувьд өгөх буцах шугамыг тус тусад нь 

бодно. 

 (4.2) 

(4.2a) 

Энд: Q1нт, Q2нт - жилийн дундаж нөхцөлд бодсон 

сүлжээний хэсгийн дулааны бодит алдагдал, ккал/ц, 

tхөрс.т, tга.т - туршилтын үеийн хөрсний ба гадна агаарын 

дундаж температур, оС,  

Дулааны алдагдлын норматив утгыг (Qп.нор, Qо.нор) 

бодохдоо qн(75); qн(100); qн(50); qн(90)-д харгалзах хувийн 

дулааны алдагдлын нормыг “Тоног төхөөрөмж ба 

дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт” БНбД 41-03-

99-д заасан дулааны урсгалын нягтын нормыг 

ашигласан болно. 

 

 

4.3. СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫН ҮЕИЙН 

ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫН ТООЦОО 

Сүлжээний ашиглалтын үеийн дулааны алдагдлын 

цагийн ба жилийн дундаж норматив утгыг хэсгүүдийн 

туршилтын дүнг үндэслэн тодорхойлоход дараах 

зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.  

1.Туршигдсан хэсгүүдийн хувьд томьёо (4.1), (4.2), 

(4.2а)-аар бодож өгөх буцахтай нь авсан бүх хэсгийн 

дулааны алдагдлыг нэмсэн байдлаар авсан утгыг 

хэрэглэнэ.  
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2.Туршилтад хамрагдаагүй боловч шугамын 

угсралтын төрөл, дулаалгын хийцээрээ туршигдсан 

шугамтай ижил хэсгүүдийн хувьд дулааны алдагдлыг 

(4.3), (4.5), (4.5а) томьёогоор олж (4.7), (4.8), (4.8а 

томьёогоор олсон К залруулгыг хэрэглэн жилийн 

дундаж дулааны алдагдлын норматив утгыг тогтооно.  

3.Туршилтад хамрагдаагүй атлаа шугамын 

угсралтын төрөл, дулаалгын хийцээрээ туршигдсан 

шугамаас ялгаатай хэсгүүдийн хувьд (4.3), (4.5), (4.5а) 

томьёогоор олсон жилийн дундаж дулааны алдагдлын 

норматив утгыг ямар нэгэн залруулгагүйгээр авна. 

Нийт сүлжээний ашиглалтын үеийн жилийн дундаж 

алдагдлын норматив утгыг туршигдсан болон 

туршигдаагүй бүх хэсгүүдийн алдагдлыг нэмэх 

журмаар олно.  

Нийт сүлжээний жилийн дулааны алдагдлын 

норматив утгыг дараах томьёогоор олно. 

 ГКал/жил      (4.9) 

энд: Р - жилд ажиллах цаг, ц/жил. Qдалд
жил.дун,    

Qил
жил.дун - сувагт болон ил угсрагдсан сүлжээний 

хэсгүүдийн ашиглалтын үеийн жилийн дундаж 

дулааны алдагдлын норматив утга, Гкал/ц  

Нийт сүлжээний сарын дулааны алдагдлын 

норматив утгыг дараах томьёогоор олно. 

 (4.10) 

энд: N - сүлжээний тухайн сард ажилласан цаг, ц/сар; 

Qдалд
сар.дун, Qил

сар.дун - сүлжээний усны болон гадна 

агаарын сарын дундаж температураар тодорхойлсон 

сувагт болон ил угсрагдсан сүлжээний хэсгүүдийн 

ашиглалтын үеийн дулааны алдагдлын цагийн 

норматив утга, Гкал/ц;  

Qдалд
жил.дун,    Qил

жил.дун –ыг Qдалд
сар.дун, Qил

сар.дун болгоход 

дараах томьёог ашиглана.  

Далд шугамд:  

(4.11) 

Ил шугамд:  

 (4.11a) 

Жилийн туршид ажилладаг сүлжээ, дулаацуулгын 

горимоос зуны горимд шилждэг сарын хувьд дулааны 

алдагдлын норматив утгыг тухайн сарын горим 

шилжсэн үе тус бүрээр гаргах ба энэ тохиолдолд 

сүлжээний тухайн горимоор ажилласан цагийг томьёо 

(20)-ын N-д орлуулж бодно.  

Туршилтын үр дүнг боловсруулах тооцоонд 

Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн 

үзүүлэлт БНбД-23-01-09-ийг ашиглан дараах 

үзүүлэлтүүдийг авч ашигласан болно. Үүнд. 

1.Халаалтын улирлын гадна агаарын дундаж 

температур:  

tдун
х.га= -11,4 0C 

2.Халаалтын тооцоот гадна агаарын температур:  

t’х.га= -39 0C 

3.Дотор агаарын дундаж температур:  

t'в= 18 0C 

4.Халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа:  

n= 5736 ц 

5.ХХУ-ны жилд ажиллах цаг:  

m= 8424 ц 

6.Гадна агаарын жилийн дундаж температур:  

tжил.дун
га= -2,6 0C  

7.Хөрсний жилийн дундаж температур:  

tжил.дун
хөрс= 0,3 0C 

8.Хэмжилт хийсэн тухайн сарын хөрсний температур 

(II сар):  

tхөрс
сар.дун= -5,3 0C 

Улаанбаатар хотын ДШС-ний дулааны алдагдлыг 

жилийн дулаан түгээлттэй харьцуулан дулааны 

алдагдлын эзлэх хувийг тооцож үзвэл:  

Тооцоонд дараах өгөгдлийг авав. Үүнд:  

Температурын график: τ1/τ2=150/70 0С 

Дулааны нийт тооцоот ачаалал:  

Q’=2896.4 ГКал/ц 

Үүнээс: Халаалтын тооцоот ачаалал:  

Q’х= 2126,9 ГКал/ц 

ХХУ-ны тооцоот ачаалал:  

Q’хху= 713 ГКал/ц 

Агааржуулалтын тооцоот ачаалал:  

Q’а= 56,5 ГКал/ц 

Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээний дулааны 

бодит алдагдлыг тооцоот дулаан түгээлттэй харьцуулан 

жилийн түгээлтийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг 

тодорхойлох зорилгоор 2019-2020 оны халаалтын 

улиралд холбогдсон дулааны тооцоот ачаалал, 

сүлжээний усны тооцоот зарцуулалтыг авч үзүүллээ. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Улаанбаатар хотын дулааны сүлжээний дулааны 

алдагдлын туршилт, хэмжилтийг 4 станцуудад маш 

амжилттай зохион байгуулсан. Энэ нь 

мэргэжилтнүүдийн сайн зохион байгуулалт, 

удирдлагын ойлголт дэмжлэг, бэлтгэл ажлыг сайн 

зохион байгуулсантай холбоотой юм. Туршилтын үед 

Диспетчерийн үндэсний төв, Улаанбаатарын дулааны 

сүлжээ, Станцуудын хоорондын горим тохируулгыг 

сайн зохион байгуулсан учир сүлжээний усны 

температурын хэлбэлзлийг маш сайн үүсгэсэн.  

Туршилтын үед ашиглаж байсан орчин үеийн тоног 

төхөөрөмж, мэдрүүрүүдийн тусламжтай хэмжилтийн 

тоон утгуудыг нарийвчлалтайгаар бүрэн хэмжсэн.  

Дулааны шугамаар урсах сүлжээний усны 

зарцуулалтаас хамаарч температурын уналт ба 

хугацааны хоцрогдол харилцан адилгүй байсан.  

Шугамын дулаалга сайн байгаа нь температурын 

бичилтийн тоон утгаас харагдаж байгаа ба хэмжилтийг 

ibuttom мэдрүүр ашигласнаар дулаалгын доор ба дээр 

суурилуулан хялбар хэмжих нөхцөл бололцоог бий 

болгосон.  

Дулааны шугам сүлжээний нийт алдагдал нь 

дулааны тооцоот ачааллаар бодсон нийт дулаан 

түгээлтийн 12.7 хувийг, Цагийн дулааны ачааллыг 

жилийн туршийн цагийн дунджид шилжүүлсэн нийт 

дулааны ачааллын 8.49 хувийг эзэлж байна.  

Шугам сүлжээний дулаалгын чанар, байдал 

ерөнхийдөө хэвийн сайн байна. Төв шугамд 

дулаалаагүй шугамууд, худгууд доторх шугамууд, хаах 

тохируулах хэрэгслийг дулаалах, усны алдагдалгүй 

болгох шаардлагатай. 
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ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ЦАХИЛГААН 

ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА 
 

Г.Эрдэнэтогтох*, Ш.Гантөмөр* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. “Оюу толгой” ХХК-ийн 220 кВ-ын 

сүлжээний горим төлөвлөлт, ачааллын урсгалын 

тооцоонд үнэлгээ өгөх, горимын шинжилгээ хийх, 

техникийн алдагдал болон бүтэцийг тодорхойлсон. 

“Оюу толгой” цахилгаан хангамжийн найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлж, оновчтой горимоор 

ажиллуулах нь Монгол улсын эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн 

өсөлтийг хангах зэрэг олон талын ач холбогдолтой. 

220/35/10 кВ-ын Оюутолгой уурхай дэд станцыг 

220/110/35 кВ-ын Оюутолгой дэд станц, 220/110/35 кВ-

ын Тавантолгой дэд станцтай холбож цахилгаан 

хангамжийн хэрэглээг 100% дотоодоосоо хангах 

байдлаар тус уурхайн цахилгаан хангамжийн горимын 

судалгааг хийж гүйцэтгэж, найдвартай оновчтой 

горимоор ажиллуулах зэрэг тооцоог хийж гүйцэтгэсэн 

болно.    

 

Түлхүүр үг. Оюу толгойн цахилгаан хангамж, 

ачааллын урсгалын тооцоо.  

 

ОРШИЛ ХЭСЭГ 

Монгол улсын старатегийн чухал ач холбогдол 

бүхий томоохон орд газар болох “Оюу толгой” уурхай 

нь 2012 оны оноос эхлэн үйлдвэрлэл явуулж ил аргаар 

олборлолтыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд БНХАУ-аас 

цахилгаан эрчим хүч импортолж цахилгаан 

хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Цахилгаан 

хангамжийн хараат бус байдал нь дараах эрсдлийг 

дагуулж байдаг. Үүнд:  

• Цахилгаан хангамжийн найдвартай байдал сул (нэг 

талын тэжээлийн эх үүсвэртэй)  

• Цахилгааны үнийг удирдах, хянах боломж бага  

Томоохон уурхайд цахилгаан хангамжийн 

найдвартай систем зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд 

уурхайн цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай 

ажиллагаа хангалтгүй байх нь үндсэн тоног 

төхөөрөмжийг төлөвлөгөөт бус сул зогсолтонд хүргэж 

эдийн засгийн үр ашгийг бууруулдаг байна. Иймээс 

үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх чухал хүчин 

зүйлүүдийн нэг нь уурхайн цахилгаан хангамжийн 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, оновчтой 

горимоор ажиллуулах явдал юм. Оюу толгойн уурхайн 

одоогийн цахилгаан хангамж, ТБНС-тэй холбосон, 

Таван толгойн цахилгаан станцтай холбосон гэж 3 

хувилбараар ачааллын урсгалын тооцоог хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд техникийн алдагдал, найдвартай 

ажиллагааг хангасан хувилбарыг сонгон ажиллуулах нь 

зүйтэй.  

220 кВ-ын сүлжээний горимын тооцоог инженерийн 

тооцооны програм хангамж болох PowerFactory 

програм хангамжаар тооцож чадлын алдагдлын 

илэрхийлсэн.   
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Зураг 1.  

 

DigSILENT компани нь эрчим хүчний үйлдвэрлэл, 

дамжуулах, түгээх сүлжээний салбарт олон төрлийн 

тооцоо, анализ, загварчлал хийдэг өндөр түвшний 

програм хангамж болон уг програмын дагуу зөвлөх 

үйлчилгээ үзүүлдэг, олон жилийн дадлага туршлагатай 

компани юм.  

Тус компани нь Дэлхийн 7 улсад 90 гаруй шинжээч 

мэргэжилтэнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.  

Тус програмыг анх 1986 онд зохион бүтээсэн бөгөөд 

өнөөг хүртэл баяжуулан шинэчилж ирсэн ба УБЦТС 

ХК нь “PowerFactory v.15.1” гэсэн хувилбарыг авч 

хэрэглэж байгаа. 

Тухайн програм нь эрчим хүчний системийг 

моделчлох, түүн дээр тогтсон горимын болон 

шилжилтийн горимын бүх төрлийн тооцоо, богино 

залгааны тооцоог иж бүрдлээр нь хийдэг цогц 

шинжилгээний хэрэгсэл юм. 

1. ОЮУТОЛГОЙН 220 КВ-ЫН СҮЛЖЭЭНИЙ 

АЧААЛЛЫН УРСГАЛЫН ТООЦОО 

(БНХАУ-аас тэжээлтэй үед) 

Оюу толгойн уурхай хувьд 2020 оны 1 дүгээр сарын 

17-ны өдөр оргил ачааллаа авсан бөгөөд энэхүү өдрийн 

параметрийг ашиглан ачааллын урсгалын тооцоог 

гүйцэтгэсэн. Уурхайн оргил ачаалал 174.34 МВт, гадна 

орны температур -250С байсан. 

 
Зураг.1 Оюутолгой уурхайн 220/35/10 кВ-ын дэд станц 

 

2020 оны өвлийн горимоор: Төв, Уурхай, Баяжуулах 

дэд станцын Т-1,2 ажилд залгаатай, Оюутолгой дэд 

станцуудын АТ-1,2 бэлтгэлд тасархай, БНХАУ-

Оюутолгой АШ-1;2, Уурхай-А;Б, Баяжуулах-А;Б 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам ажилд залгаатай, 

Оюутолгой-Уурхай агаарын шугам бэлтгэлд тасархай 

горимтой.  

 
Зураг.2 PowerFactory програм хангамжийн ачааллын 

урсгалын тооцооны үр дүн 

 

БНХАУ-Оюутолгой АШ-1;2-р 87.17 МВт чадал 

дамжуулж 40.9%-ийн ачаалалтай байна. Оюу толгой 

уурхайн нийлбэр ачаалал 174.34 МВт байна. Эх 

үүсвэрийн хүчдэл 220 кВ-оос 214 кВ болж, 35 кВ-ын 

шийнийн хүчдэл 35.6-36.58 кВ, 10 кВ-ын шинийн 

хүчдэл 11.5 кВ байна. 

Хүснэгт 1 

Ачааллын урсгалын тооцооны үр дүн 

 
 

Дээрх нэгтгэлээс харахад чадлын алдагдал 3.2%, 

шугамын чадлын алдагдалд 84%, трансформаторын 

хоосон явалтын чадлын алдагдалд 13%, ачааллын 

чадлын алдагдалд 3%, -ийг эзэлж байна. Энэ системийн 

хувьд хамгийн их буюу 84%-ийг шугамын чадлын 

алдагдал, 13%-ийг трансформаторын хоосон явалтын 

алдагдал, 3%-ийг трансформаторын ачааллын алдагдал 

эзэлж байна. 

 

2. ОЮУ ТОЛГОЙ ДЭД СТАНЦЫГ ТЭХС-ТЭЙ 

ХОЛБОСОН ҮЕИЙН ГОРИМЫН СУДАЛГАА 

(БНХАУ-ЫН ЭХС-ТЭЙ ЗЭРЭГЦЭЭ АЖИЛЛАСАН 

ҮЕИЙН ГОРИМЫН СУДАЛГАА) 

ТЭХС-ийн Сонгино-Мандалговь агаарын шугамын 

залгаатай үеийн схемд доор өөрчлөлтүүдийг 

оруулснаар БНХАУ-ын ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллах 

боломжийг бүрдүүлж байна.  

• ТЭХС-ийн одоогийн схем дээр Оюутолгой дэд 

станцын 220 кВ-ын шинээс 2 хэлхээт АС-300/39 

маркийн 12 км урт агаарын шугам татаж Оюутолгой 

уурхай дэд станцын 220 кВ-ын шинтэй холбоно.  

• Оюутолгой дэд станцаас Тавантолгой дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 35 кВ-ын 1 хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

• 220/110/35 кВ-ын Мандалговь дэд станцыг холбоно.  

• Тавантолгой, Оюутолгой дэд станцын 220 кВ-ын 

ИХБ-ын өргөтгөл хийнэ.  

• Мандалговь дэд станцаас Тавантолгой дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 110 кВ-ын нэг хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

• Чойр дэд станцаас Мандалговь дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 110 кВ-ын нэг хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

 
Зураг.3 ТБНС-ийг Оюутолгойн цахилгаан хангамжтай 

холбосон үеийн схем 
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ТБЭХС зайлшгүй БНХАУ-н ЭХС-тэй зэрэгцээ 

залгагдаж байж Оюутолгой уурхайг тэжээснээр 

ТБЭХС-с тус уурхайн ЦЭХ-ний 11 орчим хувийн 

ачааллыг хангах боломжтой харагдаж байна. Мөн энэ 

үед реактив чадлын урсгалаас хамаарч ОХУ-с актив 

чадлын урсгал “0” болж реактив чадлын урсгалын 

чиглэл Дархан-с ОХУ руу чиглэлтэй болж байна. Иймд 

реактив чадлын тохируулга сайтар хийх шаардлагатай 

нь харагдаж байна. /Оюутолгой уурхайн дэд станцад 

100 МВар чадалтай автомат удирдлага бүхий 2 ш статик 

вар компенсатор /SVC/ байгаа бөгөөд тус тоноглолыг 

тооцоонд оруулаагүй учир реактив чадлын 

тохируулгыг асуудлыг шийвдэрлэх боломжтой гэж 

тооцсон тул реактив чадлын талаар дурьдаагүй болно. 

 
Зураг.4 ТБНС-ийг Оюутолгойн цахилгаан хангамжтай 

холбосон үеийн схемийн ачааллын урсгалын тооцоо 

 

БНХАУ-Төв АШ-р 131.6 МВт, Мандалговь-

Оюутолгой АШ-р 45.22 МВт ачаалал урсаж байна. Мөн 

бусад 220 кВ-ын ЦДАШ-ууд хамгийн ихдээ 70% хүртэл 

ачаалагдаж байгаа нь тухайн схем боломжтой гэж үзэж 

байна. 220 кВ-ын шинийн хүчдэл Дархан дэд станцад 

229.2 кВ, Оюутолгой уурхай дэд станцад 215.93 кВ 

байгаа нь шинийн хүчдлийг стандарт хэмжээнд барьж 

ажиллаж байна. 

Хүснэгт 2 

Load Flow Calculation /PowerFactory/ 

 
 

Дээрх тооцооны үр дүнгээс харахад ачаалагдсан 

шугам, трансформатор байхгүй, БНХАУ-аас Төв дэд 

станцыг холбосон шугамаар 131.66 МВт чадлыг 2.34 

МВт буюу 1.8%-ийн алдагдалтайгаар, Оюутолгой Төв 

дэд станцын холбосон шугамаар 45.22 МВт чадлыг 

0.0272 МВт буюу 0.06%-ийн алдагдалтайгаар 

дамжуулж байна.  

Оюутолгой уурхайн чадлын алдагдал 2.8% (3.7 

МВт) болсон бөгөөд үүнээс шугамын чадлын алдагдалд 

76% (2.8 МВт), трансформаторын хоосон явалтын 

чадлын алдагдалд 13% (0.76 МВт), ачааллын чадлын 

алдагдалд 3% (0.15 МВт)-ийг эзэлж байна. 

 

3. ТАВАН ТОЛГОЙН ДЦС-ЫГ ЗАЛГАСАН  

(БНХАУ-ын ЭХС-ээс тусдаа үеийн горимын судалгаа) 

БНХАУ-Төв АШ-р бэлгэлд тасархай үлдээж, Таван 

толгойн ДЦС-аас Мандалговь-Оюутолгой АШ-р 

Оюутолгойн дэд станцтай холбож цахилгаан эрчим 

хүчээр хангах  

• Оюутолгой уурхай дэд станцын 220 кВ-ын шинд 

холбогдсон БНХАУ-ын ЭХС-ийн шугамыг таслана.  

• Оюутолгой дэд станцаас Тавантолгой дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 35 кВ-ын 1 хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

• 220/110/35 кВ-ын Мандалговь дэд станыг шинээр 

барьсан.  

• Тавантолгой, Оюутолгой дэд станцын 220 кВ-ын 

ИХБ-ын өргөтгөл хийнэ.  

• Мандалговь дэд станцаас Тавантолгой дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 110 кВ-ын нэг хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

• Чойр дэд станцаас Мандалговь дэд станцын 

хоорондох агаарын шугамыг 110 кВ-ын 1 хэлхээт 

шугамаар тэжээж байсныг 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

шугамаар тэжээнэ.  

• 300 МВт чадалтай Тавантолгойн ДЦС-ыг шинээр 

барина.  

 
Зураг.5 ТБНС-ийг Оюутолгойн цахилгаан хангамжтай 

холбосон үеийн схемийн ачааллын урсгалын тооцоо 

 

БНХАУ-Төв АШ-р бэлгэлд тасархай үлдээж, Таван 

толгойн ДЦС-аас Мандалговь-Оюутолгой АШ-р 170.63 

МВт ачаалал оюутолгойн уурхай руу урсаж байна.  

Ачааллын урсгалаас харахад импортын ачаалал 103 

МВт, ТТТЭЦ 247 МВт үйлдвэрлэж, Оюутолгой, 

Оюутолгой уурхай дэд станцын хэрэглээг хангаж 

байна.  

300 МВт Тавантолгой ДЦС ТБЭХС-д залгагдсан 

БНХАУ-н ЭХС-ээс тусдаа ажиллах үед эх үүсвэрийн 

чадал хангалттай хэмжээнд байгаа учир ямар нэгэн 

хүндрэл байхгүй харагдаж байна.  

ТТДЦС залгаж зэрэгцээ ажилласнаар хүчдэл Дархан 

2.9 кВ, Эрдэнэт 8.76 кВ, ИХБ-4 6.4 кВ, Улаанбаатар 2.5 

кВ, Багануур 12.68 кВ, Чойр 15.9 кВ-оор өссөн. 

Шинийн хүчдэл 1.1-7.1%-иар өссөн ба хүчдлийн 

тохируулга хийх шаардлагатайг харуулж байна.  

Хүснэгт 3 

Load Flow Calculation /PowerFactory/ 

 
 

Дээрх тооцооны үр дүнгээс харахад ачаалагдсан 

шугам, трансформатор байхгүй, БНХАУ-аас Төв дэд 

станцыг холбосон шугамыг тасалж бэлтгэлд гаргаснаар 

Оюутолгой Төв дэд станцын холбосон шугамаар 170.63 

МВт чадлыг 0.386 МВт буюу 0.23%-ийн 

алдагдалтайгаар дамжуулж байна.  
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Оюутолгой уурхайн чадлын алдагдал 1.1% (1.8 

МВт) болсон бөгөөд үүнээс шугамын чадлын алдагдалд 

46% (0.86 МВт), трансформаторын хоосон явалтын 

чадлын алдагдалд 42% (0.79 МВт), ачааллын чадлын 

алдагдалд 12% (0.22 МВт)-ийг эзэлж байна. 

 

3.4. ТООЦООНЫ НЭГДСЭН ҮР ДҮН 

Уурхайн цахилгаан хангамжийн найдвартай 

ажиллагааг хангах судалгааны ажлын үр дүнгээр 3 

хувилбараар ачааллын урсгалын тооцоо хийж, чадлын 

алдагдлын хэмжээ, хүчдлийн түвшин, бүтэцийн 

шинэжилгээ хийж, 220 кВ-ын шинийн хүчдлийн 

барихын тулд хүчдэл тохируулах статик вар 

компенсатор байрлуулж тооцоог гүйцэтгэсэн. 

Тодорхойлсон чадлын алдагдал, түүний бүтэцийн үр 

дүнг нэгтгэн харуулбал:  

Хүснэгт 4 

Ачааллын урсгалын тооцооны нэгдсэн үр дүн, кВ 

Цаашид далд уурхай ашиглалтанд орохоор оюу 

толгойн цахилгааны хэрэглээ 2 дахин нэмэгдэх учраас 

чадлын алдагдал багатай, найдвартай ажиллагааг 

хангасан Таван толгойн дулааны цахилгаан станцаас 

холбож цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах юм. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Оюутолгойн уурхайн оргил ачаалал 2020 оны 1 

дүгээр сарын 07-ны өдөр 174.34 МВт болсон бол ТБНС-

ийн нийт ачаалал 2019.12.18-нд 1153 МВт болж өмнөх 

оны мөн үеэс 36 МВт буюу 3.2%-иар өссөн нь ачаалал 

улам ихсэн оргил ачааллын үед хүчдэлийн түвшин улам 

буурах хандлагатай байгааг харуулж байна.  

Дээрх судалгааны ажлаар стратегийн ач холбогдол 

бүхий Оюу-Толгой орд газруудын дэд бүтэц, цахилгаан 

хангамжийн асуудлыг бүрэн шийдэх зорилгоор схем, 

горимын шийдэл гаргаж повер фактор программаар 

тооцоо хийсэн. Схем горимын 3 шийдлээр тооцоо 

бодож үр дүнг боловсруулсан.Уурхайн оргил ачаалал 

болон цаашид өсөн нэмэгдэх хэрэглээг хангахын тулд 

эдгээр хувилбараар тооцож үзэхэд:   

 Одоогийн горимын үед чадлын алдагдал 3.2%, 

шугамын чадлын алдагдалд 84%, трансформаторын 

хоосон явалтын чадлын алдагдалд 13%, ачааллын 

чадлын алдагдалд 3%-ийг эзэлж байгаа бөгөөд 

шугамын алдагдал хамгийн их хувийг эзэлж байна. 

Хүчдэл тохируулах 200 МВАр-ын статик вар 

компенсатор залгаснаас 220 кВ-оос 214 кВ болж, 35 

кВ-ын шийнийн хүчдэл 35.6-36.58 кВ, 10 кВ-ын 

шинийн хүчдэл 11.5 кВ байна.  

 БНХАУ-ын эрчим хүчний системтэй ТБНС-ийг 

зэрэгцээ ажиллуулах горимын үед БНХАУ-аас Төв 

дэд станцыг холбосон шугамаар 131.66 МВт чадлыг 

2.34 МВт буюу 1.8%-ийн алдагдалтайгаар, 

Оюутолгой Төв дэд станцын холбосон шугамаар 

45.22 МВт чадлыг 0.0272 МВт буюу 0.06%-ийн 

алдагдалтайгаар дамжуулж байна. Оюутолгой 

уурхайн чадлын алдагдал 2.8% (3.7 МВт) болсон 

бөгөөд үүнээс шугамын чадлын алдагдалд 76% (2.8 

МВт), трансформаторын хоосон явалтын чадлын 

алдагдалд 13% (0.76 МВт), ачааллын чадлын 

алдагдалд 3% (0.15 МВт)-ийг эзэлж байна. 220 кВ-

ын шинийн хүчдэл Дархан дэд станцад 229.2 кВ, 

Оюутолгой уурхай дэд станцад 215.93 кВ байгаа нь 

шинийн хүчдлийг стандарт хэмжээнд барьж 

ажиллаж байна.  

 ТТ-ТЭЦ залгаж, Уурхайг ТБНС-ээс цахилгаан 

эрчим хүчээр хангах тооцооны үр дүнгээс харахад 

ачаалагдсан шугам, трансформатор байхгүй, 

БНХАУ-аас Төв дэд станцыг холбосон шугамыг 

тасалж бэлтгэлд гаргаснаар Оюутолгой Төв дэд 

станцын холбосон шугамаар 170.63 МВт чадлыг 

0.386 МВт буюу 0.23%-ийн алдагдалтайгаар 

дамжуулж байна. Оюутолгой уурхайн чадлын 

алдагдал 1.1% (1.8 МВт) болсон бөгөөд үүнээс 

шугамын чадлын алдагдалд 46% (0.86 МВт), 

трансформаторын хоосон явалтын чадлын 

алдагдалд 42% (0.79 МВт), ачааллын чадлын 

алдагдалд 12% (0.22 МВт)-ийг эзэлж байна. 

Шугамын алдагдал буурч, ачааллын алдагдал өссөн 

байна.  

Дээрх бүх хувилбар хүчдлийн уналтгүй, хэт 

ачаалагдсан шугам тоноглолгүй байна. Эдгээр схем 

горимын өөрчлөлтийг практикт хэрэгжүүлэхэд ОХУ, 

БНХАУ-ын системд үүссэн савлалтаас урьдчилсан 

сэргийлэх систем тусгаарлах автоматик болон бусад 

РХА-ийн тоног төхөөрөмжийг нэмж зөв суурилуулах 

шаардлагатайг харуулж байна. Мөн хүчдлийн 

тохируулга хийх автомат удирдлага бүхий тоног 

төхөөрөмжийг суурилуулж, чадлын алдагдал хамгийн 

багатай сүүлийн хувилбараар ажиллуулах нь оновчтой, 

найдвартай байдлыг хангаж байна. 
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Ө.Бямбацогт*, Ж.Түмэнхишигт* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү өгүүлэлд давтамжийн 

хувиргагчийн гармоник фильтрийн талаар судласан 

судалгааны зарим үр дүнгээс орууллаа.  

 

Түлхүүр үг. Давтамж хувиргагч, чадал, гармоник 

фильтр.  

 

ОРШИЛ ХЭСЭГ 

Техник технологи хурдтай хөгжиж буй өнөө үед 

томоохон үйлдвэрийн сүлжээнд их чадлын давтамж 

хувиргагч, цикл конвертор, нуман зуух зэрэг 

хэрэглэгчид байгаа тохиолдолд холбогдож буй 

сүлжээнд гармоник үүсгэж хүчдэлийн хэлбэлзэл их 

бага хэмжээгээр үүсгэж байгаа билээ. Сүлжээнд үүсэх 

гармоникаас хамгаалахын тулд тухайн томоохон 

гармоник үүсгэгч холбогдож буй шинд тухайн үүсч буй 

гармоник давтамжийг гармоник фильтр тавьж өгөх нь 

тустай.  

 

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Цахилгаан   сүлжээнд   өргөн   хэрэглэгдэж   буй   

электрон   тоног   төхөөрөмжүүд   нь ажиллагааны 

зарчимаасаа хамааран синусоид бус гүйдэл (шугаман 

бус ачаалал) авах ба уг гүйдэл нь сүлжээг тэжээж байгаа 

талд мөн синусоид бус гүйдэл (шугаман бус ачаалал) 

авах ба уг гүйдэл нь сүлжээг тэжээж байгаа талд мөн 

синусоид бус хүчдэлийн уналтыг үүсгэж гармоник 

хэлбэлзэлийг үүсгэж байгаа  улмаар шугаман ачааллууд 

нь синусоид бус хүчдэлээр тэжээгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл 

цахилгаан тэжээлийн синуслог хэлбэрийн хүчдэлд 

шугаман биш ачаалал холбоход  гүйдлийн гармоник 

үүсдэг байна. Хүчдэлийн гармоник нь голдуу гүйдлийн 

гармоникаас үүснэ. Цахилгаан системд гармоник үүсэх 

нь гүйдэл, хүчдэлийн долгионд гажилт үүсч байгааг 

илтгэх ба энэ нь  сүлжээний тоног төхөөрөмжид хэвийн 

бус ажиллагаа, гэмтэл учруулж болзошгүй.  

Шугаман бус ачаалалтай буюу гармоник үүсгэдэг 

гол тоноглолууд: 

- Персонал компьютерүүд 

- Флоресцент болон хийн цэнэг алдалттай 

гэрлүүд 

- Статик конвертерууд, цикл конвертерүүд 

- Давтамж хувиргагчид 

- Гагнуурын аппаратууд 

- Нуман болон индукцийн зуухнууд 

 
Зураг 1. Гармоник хэлбэлзэл болон Нийт Гармоник 

Хэлбэлзэлийн Коэффициент (THD) 
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Үндсэн давтамжийг бүхэл тоогоор үржвэл гармоник 

давтамж гарна. Өөрөөр хэлбэл 2х50гц=100гц, 

3х50гц=150гц гм. Гармоник хэлбэлзэл нь үндсэн 

давтамжаасаа “n” дахин их байдаг.  

Гармоник хэлбэлзэл сүлжээнд үүсэх нь дараахи 

сөрөг нөлөөтэй: 

 Сүлжээний алдагдал ихсэх, 

жишээлбэл:Трасформатор, хөдөлгүүрүүд нь илүү 

халалттай ажиллах ба хэт халалт үүсч болно. Мөн 

ашиглалтын хугацаа багасана. 

 Резонансын үзэгдэл сэргэх 

 Реле, электрон тоолуур гэх удирдлагын 

системийн хэвийн бус ажиллагаа, гэмтэл гарах.  

 Конденсаторуудын хэт халалт, энэ нь 

конденсаторыг гэмтээх болон ашиглалтын 

хугацаанаас өмнө гэмтэх 

 Харилцаа холбооны төхөөрөмж болон 

компьютерүүдын ажиллагаа тасалдах 

 Удирдлагын системд тэжээлийн саатал үүсэх 

 Нейтралаар гүйх гүйдэл ихсэх 

 Гүйдэл хүчдэлийн хэлбэр гажина.  

Хамгаалалтын систем буруу ажиллах Цахилгаан 

хэмжүүр алдаатай ажиллана. 

Хүснэгт 1 

Олон улсын стандартын дагуу нам хүчдэлийн 

систем дэхь гажилтийн зөвшөөрөгдөх утга  

(IEEE Std 519) 

 Тусгай 

хэрэглээ1 

Энгийн 

систем 

Онцгой 

зориулалт2 

THD 

(Хүчдэл) 

3% 5% 10% 

 
1 Тусгай хэрэглээнд эмнэлэг, нисэх онгоцны буудал 

хамаарна 
2 Онгоц зориулалт  гэдэг нь зөвхөн хувиргагчийн 

ачаалалд зориулагдсан гэж ойлгоно. 
3 Хэвийн гүйдлийн хүчдэлийн утгад Воль-микросекунд 

байна. 

Хүснэгт 2 

120В – 69000В хувиарилах сүлжээн дэхь гажилтийн 

зөвшөөрөгдөх утга (IEEE Std 519)  

IL –н хувь дахь хамгийн их гармоник гүйдлийн 

гажилт 

Сондгой гармоникууд 

Isc/IL <11 11≤h<17 11≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<10

00 

12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

Тайлбар: Isc = Хэрэглэгч холбогдож буй шин дээрх 

богино залгааны хамгийн их гүйдэл; IL = Хэрэглэгч 

холбогдож буй шин дээрх хамгийн их ачааллын гүйдэл 

 

 

 

ГАРМОНИК ФИЛЬТР 

Тодорхой хэмжээний зөв тооцоологдсон LC хэлхээ 

нь системд холбогдож буй байрлалаас хамааран 

гармоникийн адилхан резонансын давтамжийг устгадаг 

байна. Өөрөөр хэлбэл сүлжээнд шаардлагагүй 

гармоникийн хэлбэлзэлүүд нь тэжээл үүсгэгч рүү 

урсахгүйгээр фильтр лүү шингээгдэнэ. Үүний үр дүнд 

гармоникийн хэлбэлзлээс үүсэх гүйдэл нь бусад эцсийн 

хэрэглэгчидэд нөлөөлөхгүйгээр дулаан хэлбэрээр 

фильтрт сарнидаг. Энэ сарниулах үүргийг фильтрийн 

резистор гүйцэтгэх ба үүнийг демпфирование (damping 

resistor) резистор гэж нэрлэдэг. Уг дулаан сарнилт нь 

системд үүссэн хэрэггүй давтамжаас үүссэн учраас 

системийн алдагдалд тооцогдохгүй. 

Гармоник фильтрийг тооцоолдог томьёо: 

→Vоролт(s)  →Vгаралт(s) 

Фильтрийн тохируулагдсан давтамж:  

𝒇𝒄 =
𝟏

𝟐𝝅√𝑳𝑪
 

Дамжуулалтын коэффициент 

 
11 –р гармоникийн фильтрийн өгөгдөл: 

11th Harmonic filter: 

(L1) Фазын реакторын утга: 0.410mH  

(C1) Фазын конденсаторын утга: 208.0 µF 

(R1) Фазын эсэргүүцлийн утга: 28.1Ω 

Хөрвүүлэх коэффициент: 

G(s)= 

2454201.53167 

 
s2+47017.5438596s+2454201.53167 

Фильтрлэх давтамж 

    fc = 249.330405329[Hz] 

Чанарын коэффиент 

    Q = 0.0333192466214 

    ζ = 15.0063417004 
 

Фильтрийн ашигтай тал нь конденсаторны банк 

агуулдаг учир реактив чадлыг компенсацлаж 

системийн чадлын коэффициентийг дээшлүүлнэ. 

Дунд болон өндөр хүчдэлийн сүлжээнд гармоник 

фильтрүүдийг суурилуулснаар дараахи хэдэн ашигтай 

талууд бий болно: 

 Чадлын коэффициент дээшлэх, хүчдэл тогтвортой 

болон сүлжээний алдагдал багасах 

 Системд үүсэх гармоник хэлбэлзлүүдийг шүүх 

 Сүлжээнд үүсэх резонансын үзэгдлийг арилгах. 

Ерөнхийдөө гурван төрлийн фильтр ашиглагдаж байна: 

 Тодорхой нэг хэмжээтэй давтамжид зориулсан 

зурвасыг нэвтрүүлэх (band-pass) фильтр. 

 Хоёр янзын давтамжийн (double tuned) фильтр. 

 Өндөр давтамжийн фильтр (high-pass) – 

тохируулсан давтамжаас дээшхи давтамжийг 

шүүх фильтр. 

Фильтрийг суурилуулахдаа голдуу нэг бүр нь нэг 

хэмжээтэй давтамж шүүх 1 – 3 зурвас нэвтрүүлэх 
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фильтрүүдийг агуулдаг. Эдгээрийг фильтрийг өндөр 

давтамжийн фильтртэй хамтад нь хэрэглэж болдог. 

Жишээ болгож Оюу Толгойн 220 кВ-ын Гүний 

уурхайн дэд станцийн хамгийн их ачаалалыг (2017 

хийгдсэн ETAP загвараас авав) тогтоосон зорилтод 

чадлын коэффициентод хүргэх хуурмаг чадлыг 

компенсацыг доор харуулав. 

Хүснэгт 3 

Хамгийн их 

ачаалал 
Өмнө 

Шүүх 

гармоник 
Дараа 

Р (МВт) 155.1 - 155.1 

Q (МВАр) 85 40.5 44.5 

S (МВА) 176.9 - 161.4 

АҮК (cosφ) 0.877 - 0.961 

 

220 кВ-ын Гүний уурхайн дэд станцийн ачаалал 

болон хэвийн нөхцөлд үүсэх чадлын коэффициентод 

хүргэх хуурмаг чадлыг компенсацыг доор харуулав.  

Хүснэгт 4 

Хамгийн их 

ачаалал 
Өмнө 

Шүүх 

гармоник 
Дараа 

Р (МВт) 140.2 - 140.2 

Q (МВАр) 75.7 40.5 35.2 

S (МВА) 159.3 - 144.6 

АҮК (cosφ) 0.88 - 0.97 

Гармоник фильтр нь реактив чадлыг 

компенсацлахын тулд үргэлж залгаатай байна.  

Гармоник фильтрийн ерөнхий бүтцийн зургийг 

доор харуулав. 

 
Зураг.2 Гармоник фильтрийн ерөнхий бүтцийн зураг 

 

Гармоник фильтрийн бүрдэлүүд нь том чадлын 

хэрэглэлгчийг ачаалал авахаас өмнө залгагдах ёстой. 

Энэ нь том чадлын хэрэглэгчийн ажиллагаа эхлэх 

үеийн гармоникийн гажилтийг хэвийн түвшинд барих 

юм. 

Гармоник фильтр суурилуулсан болон 

суурьлуулагдаагүй үеийн гармоникийн хэлбэлзэлийг 

доор харуулав. 

 
Зураг.3 Гармоник фильтр суурилуулагдаагүй байх үед 

гүйдлийн синуслог хэлбэр өөрчлөгдсөн байдал 

 

 
Зураг.4 Гармоник фильтр суурилуулсан үеийн 

гүйдлийн синуслог байдал 

 

ДҮГНЭЛТ 

Үүнээс дүгнэхэд гармоник фильтр суурилуулсанаар 

сүлжээнд шаардлагагүй гармоникийн хэлбэлзэлүүд нь 

тэжээл үүсгэгч рүү урсахгүйгээр фильтр лүү 

шингээгдсэнээр чадлын коэффициент дээшлэх, хүчдэл 

тогтвортой болон сүлжээний алдагдал багасаж системд 

үүсэх гармоник хэлбэлзлүүдийг шүүн резонансын 

үзэгдлийг арилгах зэрэг олон давуу талуудтайн 

харагдаж байна. Гармоник хэлбэлзэлийг багасгаж 

бусад төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлөх, гэмтэл 

учруулхаас сэргийлж том чадлын хөдөлгүүрүүд 

чанартай эрчим хүчээр хангагдаж тоног төхөөрөмжийн 

насжилт удааширч бүтээмж дээшлэн эдийн засгийн 

өгөөж нэмэгдэх үндэслэл болох юм. 

 

ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН  ДУЛААНЫ СТАНЦЫН SHF-14-1.25-150/70А 

МАРКИЙН БУЦЛАХ ДАВХАРГАТАЙ ЗУУХНЫ ДУНД АЧААЛЛЫН ҮЕД 

ХИЙСЭН ТУРШИЛТ СУДАЛГАА 
 

Д.Энхжаргал*, Д.Балдандорж* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Хөшигийн хөндийд шинээр   баригдсан 

Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх буудлын  

барилга  байгууламжуудыг  дулааны  эрчим  хүчээр  

хангах  зориулалтаар  баригдсан дулааны  станцын  ДС-

ын  SHF14-1.25/150/70-AI  маягийн  нам  температурт  

буцлах  давхарга бүхий  усан  халаалтын  зуухны  горим  

ажиллагаанд  үнэлэлт  дүгнэлт  хийж  сайжруулах  

талаар дүн шинжилгээ хийхэд чиглэсэн..  

 

Түлхүүр үг. Усан халаалтын зуух, сүлжээний усны  

зарцуулалт, боловсруулсан дулаан, түлшний 

зарцуулалт, ашигт үйлийн коеффициент.  
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ОРШИЛ 

Дулааны станцын SHF-14-1.25-150/70 маягийн нам 

температурт буцлах давхарга бүхий усан халаалтын 

зуухны товч танилцуулга: Хөшигийн хөндий дэх 

дулааны станц нь Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ 

нисэх буудал барих төслийн хүрээнд баригдсан барилга 

байгууламжуудыг дулааны эрчим хүчээр хангах 

зориулалттайгаар баригдсан бөгөөд тус бүр нь 14 МВт-

ын хүчин чадалтай SHF-14-1.25-150/70А маягийн нам 

температурын буцлах давхарга бүхий 3 ширхэг усан 

халаалтын зуух суурилагдсан.  

 

ЗУУХНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Дулааны чадал 14 МВт, АҮК – 84%, сүлжээний 

усны температур 150/70 0С, ажлын даралт - 1,25 МПа.  

Энэхүү зуухыг Багануурын хүрэн нүүрс шатаах 

зориулалттайгаар тооцож төлөвлөсөн бөгөөд 4 талт  

босоо призм хэлбэрийн галын хотолтой, агаар  

хуваарилах талбай 22.25 м2, нийт 1187 ширхэг агаараар 

үлээх соплоог галын хотлын шатаах тавцан дээр 

байрлуулсан. Зуухны халах гадаргуугийн экран 

хоолойг 60х3 мм голчтой 20/GB3087 (ст20), зуухны 

бусад хийцийг Q235A, Q235B маркийн гангаар хийсэн.  

Зуухны дээд доод барабан хоорондоо зай 4800 мм 

зайтай бөгөөд 140 ширхэг хоолойгоор холбогдсон. 

ЗУУХНЫ ГОРИМ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ДҮН 

ШИНЖИЛГЭЭ:  

Тус дулааны станц нь 2016 оны 10 дугаар сараас 

анхны галлагааг хийж эхэлсэн бөгөөд тухайн үед 1 

болон 2-р зуухны халуун туршилтыг 2016 оны 10 сарын 

25 нд тухайн үеийн ачааллаар нь туршсан. Нисэх 

буудлын үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаагаас 

шалтгаалан дулааны ачаалал бага багаар нэмэгдэж 2019 

оны 12 сарын 25 нд 6,2 МВт хүрч 4 дэх халаалтын 

улиралдаа хамгийн их ачааллаа  авч  байна.  Өмнөх 2016 

онд хийсэн туршилтын үед К-1 зуух нь хэт бага 

ачааллаар ажиллаж байсан бөгөөд дулааны хэрэглэгч 

бага байгаатай холбоотойгоор ачаалал авахуулах 

боломжгүй байсан. Харин 2019 оны 12 сарын 15-ны 

өдрөөс 2019 оны 12 сарын 25-ны хүртэлх өдрүүдэд 

гадна агаарын температур -39 0С хүрч байх үеийн 

дулаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд дүн 

шинжилгээ хийж тухайн үе дэх зуухны удирдлагын 

шитны бичлэгийг хийж, галын хотлын баруун зүүн 

талын температур, давхаргын үеийн даралт температур, 

хүчилтөрөгч, сийрэгжилт, үлээх салхилуур болон утаа 

сорогчын хөдөлгүүрийн давтамж, шиберийн онгойлт 

зэрэг үзүүлэлтүүдийг судалсан.  

 
1-р зураг. К-1 зуухны удирдлагын дэлгэц 

 
2-р зураг. К-1 зуухны сүлжээний усны удирдлагын схем 

 
График 1. Галын хотлын буцлах давхрагын температурын 

өөрчлөлт 

 

ХӨШГИЙН ХӨНДИЙН ДС-ЫН К-1 ЗУУХНЫ  

ХАЛУУН ТУРШИЛТЫН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН  

Хүснэгт 1 
Тооцооны 

үзүүлэлт 

Тэмдэг-

лэгээ 
 Нэгж 

Хэмжилтийн дугаар 

1 2 3 4 5 

Сүлжээний 

усны 

зарцуулалт 

Gс м3/ц 217.0 234.6 219.8 222.4 212.5 

Сүлжээний 

өгөх усны 

температур 

t1 оС 93.0 91.0 93.0 95.0 93.0 

Сүлжээний 

буцах усны  

температур 

t2 оС 83.0 85.0 84.0 84.0 84.0 

 Зууханд 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз 
Гкал/

ц 
2.17 1.41 1.98 2.45 1.91 

Зуухны 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз МВт 2.52 1.64 2.30 2.84 2.22 

Түлшний 

зарцуулалт 
В кг/ц 1010 826 938 1100 950 

Зуухны ашигт 

үйлийн 

коэффициент 

ηз % 61.40 48.69 60.3 63.54 57.52 

1-р хүснэгтийн үргэлжлэл 

Тооцооны 

үзүүлэлт 

Тэм

дэг-

лэл 

 Нэгж 
Хэмжилтийн дугаар 

6 7 8 9 10 11 

Сүлжээ-

ний усны 

зарцуу-

лалт 

Gс м3/ц 217.1 215 232.7 235.8 242.6 225.9 

Сүлжээ-

ний өгөх 

усны 

темпера-

тур 

t1 оС 93.0 95.0 94.0 94.0 94.0 95.0 

Сүлжээ-

ний буцах 

усны  

темпера-

тур 

t2 оС 85.0 85.0 84.0 87.0 86.0 83.0 

 Зууханд 

боловс-

руулсан 

дулаан 

Qз Гкал/ц 1.74 2.15 2.33 1.65 1.94 2.71 

Зуухны 

боловс-

руулсан 

дулаан 

Qз МВт 2.02 2.50 2.71 1.92 2.26 3.15 

Түлшний 

зарцуу-

лалт 

В кг/ц 905 1005 1045 898 960 1195 

Зуухны 

ашигт 

үйлийн 

коэф-

фициент 

ηз % 54.84 61.11 63.61 52.51 57.76 64.81 

132



Дээрх хүснэгтээс үзэхэд К-1 зууханд орох 

сүлжээний усны зарцуулалт 215...242,6 м3/ц байхад 

сүлжээний усны температурын зөрөө 7...12 0С байна. 

Мөн зуухны дулааны хүчин чадал 1.64...3.15 МВт, 

түлшний зарцуулалт 826...1195 кг/ц, зуухны ашигт 

үйлийн коэффициент дундажаар 59.1 % тус тус байна. 

Энэ зуухны нэрлэсэн хүчин чадал нь 14 МВт бөгөөд 

одоогийн байдлаар Хөшигийн хөндийн олон улсын 

нисэх онгоцны буудлын дулааны хэрэглээ бага 

байгаатай холбоотойгоор хэвийн хүчин чадлын 

11.7...22.5 % -ийг ашиглаж байна. Тус зуух хэт бага 

ачаалалтай явж байгаа учраас зуухны ашигт үйлийн 

коэффициент бага болсон байна. Иймд цаашид зуухны 

дулааны ачааллыг нэмэгдүүлж аль болох хэвийн хүчин 

чадлаар нь ажиллуулж байх зайлшгүй шаардлага гарч 

байна.  

 
График 3. 1- р зуухны АҮК болон түлшний  

зарцуулалт дулааны чадлын хоорондын хамаарал 

 

Эндээс зуухны ачаалал нэрлэсэн чадалдаа ойртоход  

АҮК нь төслийн утгандаа хүрэх боломжтой байгаа нь 

харагдаж байна. 

Иймд хэрэглэгчдийн дулааны ачаалал нэмэгдэж  

дулааны станцын зуухнууд нэрлэсэн чадлаараа 

ажиллах үед төрөл бүрийн ачааллаар туршилт хийж 

ажиллагааны ашигтай горимыг тогтоох болно.  

Туршилтуудын үр дүнд тулгуурлан эдгээр зуухны 

бага ачааллаар ажиллах үед болон цаашид ачаалал 

нэмэгдэхэд түр  мөрдөх горимын картыг боловсруулав. 

Өвлийн 12, 1-р саруудад хүйтэрч ачаалал нэмэгдэх үед 

эдгээр зуухнуудын туршилтын үргэлжлүүлэн хийж 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон ашиглалтын үед мөрдөх 

горимын картыг боловсруулна. 

Хүснэгт 2 

Хөшигийн хөндийн ДС-ын К-1 зуухны  

дунд ачаалалын тооцооны үр дүн  
Тооцооны 

үзүүлэлт 

 Тэмдэг     

  лэгээ 
 Нэгж 

Хэмжилтийн дугаар 

1 2 3 4 5 

Сүлжээний 

усны 

зарцуулалт 

Gс м3т/ц 234.1 234.6 229.8 232.4 222.5 

Сүлжээний 

өгөх усны 

температур 

t1 оС 120.0 121.0 119 122 121.0 

Сүлжээний 

буцах усны  

температур 

t2 оС 98 100  96 99.0 97.0 

 Зууханд 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз Гкал/ц 5.15 4.92 5.28 5.34 5.34 

Зуухны 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз МВт 5.99 5.73 6.14 6.21 6.21 

Түлшний 

зарцуулалт 
В кг/ц 1875 1937.5 2125 2083.3 2041.6 

Зуухны ашигт 

үйлийн 

коэффициент 

ηз % 77.38 71.63 69.98 72.20 73.67 

 

2-р хүснэгтийн үргэлжлэл 

Тооцооны 

үзүүлэлт 

Тэм 

дэг 

лэл 

 Нэгж 
Хэмжилтийн дугаар 

6 7 8 9 10 

Сүлжээний 

усны 

зарцуулалт 

Gс м3/ц 227.1 235.0 226.7 235.8 242.6 

Сүлжээний 

өгөх усны 

температур 

t1 оС 119.0 118.0 117.0 117.0 113.0 

Сүлжээний 

буцах усны  

температур 

t2 оС 97.0 96.0 94.0 94.0 89.0 

 Зууханд 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз Гкал/ц 4.99 5.17 5.21 5.42 5.82 

Зуухны 

боловсруулсан 

дулаан 

Qз МВт 5.81 6.01 6.06 6.3 6.77 

Түлшний 

зарцуулалт 
В кг/ц 2000 2041.6 2125 2187.5 2437.5 

Зуухны ашигт 

үйлийн 

коэффициент 

ηз % 70.36 71.30 69.07 69.76 67.27 

 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд К-1 зууханд орох 

сүлжээний усны зарцуулалт 222,5 ... 242,6 м3/ц байхад 

сүлжээний усны температурын зөрөө 20...26 оС байна. 

Мөн зуухны дулааны хүчин чадал 5.71...6.83 МВт, 

түлшний зарцуулалт 1875....2437.5 кг/ц, зуухны ашигт 

үйлийн коэффициент дундажаар 71.12 % тус тус байна. 

Энэ зуухны нэрлэсэн хүчин чадал нь 14 МВт бөгөөд 

одоогийн байдлаар Хөшигийн хөндийн олон улсын 

нисэх онгоцны буудал болон бусад барилга 

байгууламжийн дулааны хэрэглээны тооцоот ачаалал 

нь 17.71 МВт харин 2019 оны 12 сарын 15-ны өдрөөс 12 

сарын 25-ны өдрүүдэд дунджаар 6.19 МВт байна.  

 
График 4. 1- р зуухны дунд ачаалалын үеийн АҮК 

болон түлшний зарцуулалт дулааны чадлын 

хоорондын хамаарал 

 

Эндээс зуухны ачаалал нэрлэсэн чадалдаа ойртоход 

АҮК нь төслийн утгандаа хүрэх боломжтой байгаа нь 

харагдаж байна.  

Иймд хэрэглэгчдийн дулааны ачаалал нэмэгдэж 

дулааны станцын зуухнууд нэрлэсэн чадлаараа 

ажиллах үед төрөл бүрийн ачааллаар туршилт хийж 

ажиллагааны ашигтай горимыг тогтоох болно. 
Туршилтуудын үр дүнд тулгуурлан эдгээр зуухны 

бага ачааллаар ажиллах үед болон цаашид ачаалал 

нэмэгдэхэд түр мөрдөх горимын картыг боловсруулав. 

Өвлийн 12, 1-р саруудад хүйтэрч ачаалал нэмэгдэх үед    

эдгээр зуухнуудын туршилтын үргэлжлүүлэн хийж 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон ашиглалтын үед мөрдөх 

горимын картыг боловсруулна. 

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Түлш дамжуулах ба шаарга, үнс гаргах системүүдийн 

бүх тоноглолуудыг хоосон явуулж ажиллуулан 

туршиж хэмжилт хийж, цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглээг тодорхойлсон. Эдгээр системүүдийн бүх 
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тоноглол найдвартай ажиллах боломжтой байгаа нь 

харагдсан.  

2. Тус станцын 3 зуухны 6 нүүрс тэжээгүүрийн 

бүтээмжийг тодорхойлох туршилтын хийж тус 

бүрийн нүүрс өгөлтийн бүтээмж ба цахилгаан 

хөдөлгүүрийн давтамжийн хоорондын 

хамаарлуудыг гаргасан. Энэ хамаарлаар янз бүрийн 

давтамжаар ажиллах үеийн нүүрс өгөлтийн хэмжээг 

тодорхойлон хүснэгтээр харуулсныг шууд ашиглах 

боломжтой бөгөөд цаашид туузан дамжуурга дээр 

түлшний хэмжүүр суурилуулж нүүрсний 

зарцуулалтыг илүү нарийвчлалтай тооцох 

шаардлагатай. 

4. Тус дулааны станцын 1 ба 2-р зуухны халуун 

туршилт хийхэд эдгээр зуухны дулааны ачаалал хэт 

бага 1.64...3.3 МВт буюу нэрлэсэн чадлын 

11.7...23.57 % байсан бөгөөд хэрэглэгчдийн 

ачааллаас хамаараад ачаалллыг нэмэгдүүлэх 

боломжгүй байсан.  

5. Галын хотлын буцлах даврагын температурыг 

лазерын пирометрээр хэмжихэд баруун талдаа 

907...925 оС, дунд хэсэгтээ 919...934 оС, зүүн талдаа 

910...923 оС тус тус байсан. Харин суурин 

хэмжүүрийн заалт 640...725 оС байв.  Буцлах 

давхаргын температурын энэхүү зөрөө суурин 

хэмжүүрийн анхдагчийн байрлалаас хамаарч байгаа 

юм. Иймд цаашид ачаалал нэмэгдэхэд суурин 

хэмжүүрийн заалтыг 830 оС-аас хэтрүүлэхгүй 

барихад шааргадахгүй ажиллах боломжтой. 

6. Өмнөх туршилтын үед Зуухнуудын ачаалал хэт бага 

байгаа учраас тэдгээрээс гарах утааны хийн 

температур бага 96...105 С байсан. Харин одоогйин 

байдлаар Ачаалал нэмэгдэх үед утааны хийн 

температур 100 ... 120 С болон нэмэгдэж байна. 

7. Нислэг үйлдвэрлэл эхлээгүй байгаа учраас барилга 

байгууламжууд нь дулааны эрчим хүчний хэрэглээ  

бага байгаатай холбоотойгоор хэвийн хүчин чадлын 

44% -ийг ашиглаж байна. Тус зуух нь дунд 

ачаалалын явж байгаа учраас зуухны ашигт үйлийн 

коэффициент 71.12% болсон байна. Иймд цаашид 

зуухны дулааны ачааллыг нэмэгдүүлж бүрэн хүчин 

чадлаар нь ажиллуулхад төслийн тооцоот 

үзүүлэлтийг хангахаар харагдаж  байна.  

8. Цаашид зуухны галын хотлыг бүрэн хянаж АҮК-г 

нэмэгдүүлэхэд зуухны үеийн температурын 

мэдрэгчийг зөвхөн галын хотлын урд хэсгээс гадна 

баруун болон зүүн талд мөн галын хотлын дунд үед 

нэмж суурьлуулах шаардлагатай гэж харагдаж 

байна.  

9. Туршилтуудын үр дүнд тулгуурлан эдгээр зуухны 

бага болон дунд ачааллаар ажиллах үед болон 

цаашид ачаалал нэмэгдэхэд түр  мөрдөх горимын 

картыг боловсруулав. Өвлийн 12, 1-р саруудад 

хүйтэрч ачаалал нэмэгдэх үед эдгээр зуухнуудын 

туршилтын үргэлжлүүлэн хийж үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлон ашиглалтын үед мөрдөх горимын 

картыг боловсруулна. 
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Э. Должинсүрэн*, А.Амаржаргал* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл ихээхэн хийгдэн шинэ 

техник технологи хурдацтай нэвтэрч байгаагийн хэрээр 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай 

ажиллагааг ханган ажиллах шаардлага тулгарч байна. 

Судалгаанд эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

ашиглагддаг 53 ширхэг өндөр давтамжийн цахилгаан 

мэс заслын аппарат хамрагдсан. Үүнээс хуваарьт үзлэг 

үйлчилгээнд тогтмол ордог эвдрэл гэмтэл гараагүй 32 

цахилгаан мэс заслын аппарат дээр судалгаагаа хийсэн. 

Өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппаратын 

ажиллагааг Fluke маркийн хэмжилтийн анализатороор 

хэмжилт хийн, чадлын үзүүлэлт ба ашиглалтын 

хугацааны хамаарлыг корреляцийн шинжлэлээр 

судалсан. Эдгээр интеграл үзүүлэлтүүдээс хамаарч 

эрүүл мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа 

цахилгаан мэс заслын аппаратын ашиглалтын хугацааг 

сайжруулах, засвар үйлчилгээний байдлыг үнэлж, 

цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж, эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлж техникийн хэвийн ажиллагаагаар 

хангах ач холбогдолтой.  

 

Түлхүүр үг. Коагуляцын аппарат, цахилгаан мэс 

заслын төхөөрөмж, хэмжилтийн анализатор, өндөр 

давтамжийн генератор.  

 

I. ОРШИЛ 

Орчин үеийн анагаах ухаанд эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгах янз бүрийн 

физиологийн эффекттэй хэмжилт хийх зориулалттай 

олон төрлийн анализаторийг ашиглаж байна. Эрүүл 

мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа 

эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж нь чанар 

стандартын шаардлага хангасан байх зорилгыг 

биелүүлэхэд чанарын хяналт, техникийн 

баталгаажуулалт нэн чухал байдаг. Иймд өвчтөний 

аюулгүй байдлыг хангахын ДЭМБ-аас гаргасан 

эрсдэлийн зэрэг өндөртэй эмнэлгийн тоног 
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төхөөрөмжүүдэд тогтмол хяналт шалгалт хийхийг 

зөвлөдөг. Иймд өндөр давтамжийн цахилгаан мэс 

заслын аппарат нь эрсдэл өндөртэй эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжид ордог бөгөөд жилд 2 удаа хяналт шалгалт 

хийх шаардлагатай. 

Мэс заслын явцад цус алдалтыг тогтоож эмчилэхэд 

өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппарат 

(коагуляц)-ыг өргөнөөр ашигладаг [1], [2].   Биологийн 

эд нь харьцангуй өндөр концентрацитай 

электролитуудыг агуулдаг тул цахилгаан мэс засал 

хийхэд хангалттай дамжуулагч болж ашигладаг [3].  

Цахилгаан мэс заслын аппарат нь эдийг зүсэх, 

хатаах, ууршуулах, түлэхийн тулд өндөр давтамжийн 

цахилгаан гүйдэл (200 кГц-ээс дээш), хүчдэлийг 

идэвхтэй электродоор дамжуулах зарчимаар ажилладаг 

[4]. IEC 60601-2-2 (Эмнэлгийн цахилгаан төхөөрөмж) 

олон улсын стандартын дагуу [5] мэдрэл болон 

булчингийн өдөөлтөөс сэргийлхийн тулд 200 кГц-ээс 

дээш давтамжийг ашиглах шаардлагатай.  

Цахилгаан мэс заслын аппаратыг ашиглахтай 

холбоотойгоор хэд хэдэн эрсдэлүүд байдгаас 

туйхалбал: цахилгаанд цохиулах, түлэгдэх, шатах, 

мэдээ алдах мөн пэйсмайкер багажийн давтамжийн 

интерференц нөлөөлөх зэрэг орно [6]–[9]. Өндөр 

давтамжийн цахилгаан генераторийн зөв ажиллагаа нь 

хүний биеэр гүйх өндөр болон нам давтамжийн 

цахилгаан гүйдлийг ашиглахтай холбоотой эрсдлийг 

удирдах ба аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй 

[10].  

Тоног төхөөрөмжийн хэт ачаалалын нөлөөлөл, шок, 

чадлын алдагдал нь хамгийн их алдааны үзүүлэлтээс 

давсан доголдол үүсгэдэг [13]. Иймд өндөр эрсдэл 

бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдэд гүйцэтгэлийн 

шалгалтийг тогтмол хийх хэрэгтэй [10]. Шалгалт 

тохиргоо нь хамгийн их алдаа доголдолууд цахилгаан 

мэс заслын аппаратын гүйцэтгэлд нөлөө үзүүлэх эсэх 

параметрүүдээс хамаарах алдааг тодорхойлоход 

зайлшгүй шаардлагатай. Түүнчлэн ISO 17025 

стандартаар тогтоосон Олон улсын хяналт тохиргооны 

системийн шаардлагуудыг баримталж ажиллана [14]. 

 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Коагуляцын аппарат нь хэт өндөр давтамж ( 300 

кГц-ээс 500 кГц хүртэл давтамжийг ашиглаж )-ийн 

цахилгаан гүйдлээр бие махбодийн эдийг зүсэх, түлэх 

ажиллагаатай хагалгааны зориулалтаар ашиглагддаг. 

Мэс заслын өндөр давтамжийн аппаратын зориулалт нь 

мэс заслын үед өндөр давтамжийн гүйдлээр зөөлөн эд 

эсэд зүсэлт хийх венийн жижиг судсуудыг түлэх 

үйлдлүүдийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэдэг. Цахилгаан мэс 

заслын аппарат нь хүний биеийн зөөлөн эдийн мэс 

заслын үе дэх хүндрэл гэмтлийг (цус алдалт) багасгаж 

түргэн шуурхай явах боломжийг олгодог. Энэ нь зөвхөн 

мэс заслын үед хэрэглэгдэнэ.  

Зураг 1-т үзүүлсэнээр цахилгаан мэс заслын 

генераторт хуримтлагдсан энергийг гаргах цахилгаан 

хэлхээг харуулав. Цахилгаан хэлхээ нь өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан хангамжийг хянах зориулалттай 

импульс хоорондын модулятор мөн өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан хангамжаар үүссэн эргэж буцах (feedback) 

хүчдэлтэй гаралтын сигналын хүчдэл хоорондын 

зөрүүгээр үүсэх алдааны сигналыг дамжуулахаар 

тохируулсан хэлхээнүүдийг багтаасан. Алдааны сигнал 

нь модулятор хоорондын импульсаар дамжина. Уг 

хэлхээнд алдааны дохио нь гаралтын урсгалыг 

урьдчилан тодорхойлсон босго хэмжээнээс бага байх 

тохиолдолд өндөр хүчдэлийн тэжээлийн гаралттай 

зэрэгцээ  ачаалалыг шилжүүлэхээр тохируулагдсан 

холболтын хэлхээг багтаана.  

 
Зураг 1. Цахилгаан мэс заслын аппаратын ачааллын эсэргүүцлийн бүрэлдэхүүн блок схем 

 

20 кГц осцилляторын хэлхээ нь 20 кГц модуляцийн 

сигнал, 500 кГц осцилляторын хэлхээ нь тоон үүсгүүр 

ашиглан аналог сигнал үүсгэдэг (Pulse Width 

Modulation-PWM) аргаар 500 кГц сигнал үүсгэдэг. 500 

кГц PWM дохиогоор хугацааг (ON time, OFF time) 

асааж унтрааж тохируулах боломжтой. 

Микроконтроллёр нь хугацааны импульстай 

модуляцийн (Pulse Duration Modulation-PDM) сигналыг 

үүсгэж, эдгээр сигналууд нь хугацааны импульстай 

модуляцийн хэлхээг тэжээдэг. Удирдлагын ба 

хамгаалалтын хэлхээ нь зүсэх, түлэх хэлбэрээр 2 

төрлийн аудиог үүсгэнэ. Энэ нь цахилгаан мэс заслын 

аппаратын өөр өөр горимыг хянадаг бөгөөд идэвхгүй 

электродын аюулгүй байдлыг гараар эсвэл хөл 

удирдлагаар чадлын гаралтыг сольно.   

Өндөр өсгөлттэй өсгөгчийн төрөл болох MOSFET 

драйвер нь өндөр хүчдлийн гаралтын трансформаторт 

тэжээгддэг 500 кГц хувьсах гүйдэл үйлдвэрлэхэд 
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гаралтын хэлхээг удирддаг. "Гаралтын трансформатор" 

-ын хоёрдогч хувилбараас шаардлагатай өндөр 

давтамжийн хувьсах гүйдлийг авдаг. Тогтмол гүйдлийн 

цахилгаан тэжээлийн хэсэг нь 5-н төрлийн тогтмол 

хүчдлийг үүсгэдэг. (120 В DC, 24 В DC, 12 В DC, 5 В 

DC ба 4 - 12 В DC).  

Хэмжилтийн анализатор:  

Fluke QA-ES II маркийн герман улсад үйлдвэрлэсэн 

энэхүү төхөөрөмж нь олон улсын стандартын дагуу 

өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппарат дээр 

гаралтын параметрүүдийг хэмжих зориулалттай 

хэмжилтийн анализатор юм. 

Зураг 2-т үзүүлсэнээр хэмжилтийн анализатор нь 

200 Ом-оос 500 Ом хүртэл хувьсах индукцийн бус 

резистор ашиглан хүний биеийн эд эсийн ачааллын 

бүрэн эсэргүүцэлийг загварчлах замаар ажилладаг. 

Энэхүү анализаторыг ашиглан өндөр түвшиний 

монополяр ба нам түвшиний биполярын горимд 

цахилгаан мэс заслын аппаратын генераторын гаралт ба 

өндөр давтамжийн алдагдалыг хэмжинэ. Хэрэглэсэн 

цахилгаан мэс заслын аппаратын сигналын мэдээллийг 

олж авахы тулд анализатор нь өндөр хүчдлийн 

багтаамжийн нарийвчлалыг ашигладаг. Энэхүү 

хэмжсэн өндөр давтамжийн хүчдэл ба сонгосон 

туршилтын ачааллын эсэргүүцлийн утгыг ашиглан 

гүйдэл ба чадлын аль альных нь бодит утгыг олж авна.  

 Туршилтын ачааллын эсэргүүцлийг (200 Ом) олон 

улсын стандартын IEC 601-2-2-т заасны дагуу 

газардуулгатай цахилгаан мэс заслын аппаратуудад дүн 

шинжилгээ хийх зорилгоор тохируулсан.  

 
Зураг 2. Хэмжилтийн анализаторын схем 

 

Сүлжээний (attenuation network) хоёрдогч 

унтралтын дараа гүйдлийг цуваагаар өндөр 

давтамжийн амметр ашиглан хэмжинэ. Хүчдлийг 

аналог тоон хувиргагчаар хэмжинэ. Өндөр давтамжийн 

цахилгаан мэс заслын төхөөрөмжийн гаралтын чадлыг 

дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд: 

𝑃 = 𝐼2𝑅               (1) 

энд: 𝐼 – өндөр давтамжийн гүйдэл, амметр. 𝑅 – хувьсах 

эсэргүүцэл, ойролцоогоор 5% -ийн хэлбэлзэлтэй байж 

болно. Анализатораар төхөөрөмжийг шалгах чадлын 

хэмжилт хийхдээ анализаторын оролтын терминалаас 

индукцийн бус ачаалал дээр өндөр давтамжийн 

идэвхтэй чадлыг хэмжих бөгөөд 2% -ийн хэлбэлзэлтэй 

байна. 

Нэг давтамжийн синусоид долгионоор өдөөгдөхөд 

чадлын фазын өнцөг 𝜑(𝑓)-ийг ачааллын эсэргүүцлийн 

өнцөг 𝜃(𝑓)-өөр орлуулж болох тул идэвхтэй чадлыг 

дараах тэгшитгэлээр (2) илэрхийлж болно. Өндөр 

давтамжийн чадал (Р)-ийг анализаторын эсэргүүцэл 

| 𝑍(𝑓)| <  𝜃(𝑓) ба түүний чадлыг тогтвортой байлгах, 

ачаалал дээрх өндөр давтамжийн хүчдэл (U) хэмжих 

замаар тохируулна. 

P = U × I × cos φ
U2

|Z̃(f)|
× cos θ      (2) 

энд: 𝑃 – анализаторын зарцуулсан чадал.                      𝑈 

– Ачааллын хүчдэл. 𝐼 – Ачааллаар урсах гүйдэл.       𝜑 – 

Чадлын фазын өнцөг. | 𝑍(𝑓)| – Ачааллын эсэргүүцлийн 

модуль. 𝜃 – Ачааллын эсэргүүцлийн өнцөг. 𝑓  – 

Синусоид долгионы давтамж.  
Тэгшитгэл (2) –д зааснаар анализаторын ачааллын 

сүлжээнд зарцуулсан чадлыг ачааллын эсэргүүцэл ба 

өндөр давтамжийн вольтметртэй зэрэгцээ ачаалал 

дээрх хүчдлийг хэмжих замаар тохируулна.  

 

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

IEC 60601-2-2 цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

стандартын зөвлөмжийн дагуу [10] цахилгаан мэс 

заслын аппаратын гаралтын чадал ба өндөр 

давтамжийн гүйдлийн нэвчилтийг Fluke маркийн QA-

ES II загварын хэмжилтийн анализатор ашиглан 

судалгаа хийж гүйцэтгэсэн [5]. Цахилгаан мэс заслын 

аппаратын гаралтын чадлын үзүүлэлт нь түүний 

техникийн төлөв байдлыг тодорхойлдог үндсэн 

үзүүлэлт юм.  

Засвар үйлчилгээ хийгдэж байсан болон засвар 

үйлчилгээ хийгдэж байгаагүй 2 төрлийн аппаратуудын 

ашиглалтын хугацаанаас хамаарсан чадлын 

үзүүлэлтийг улирал болон жилээр төлөвлөж үнэлгээ 

өгч байхын тулд цөөн тооны хэмжилтийн параметрүүд 

дээр тулгуурлан хялбар аргаар хамаарлын хүчийг 

үнэлэх хэрэгтэй. Энэ аргын мөн чанар нь хэмжилтийн 

мэдээллийн тусламжтайгаар регрессийн шинжилгээ 

хийж үүний үндсэн дээр цахилгаан мэс заслын 

аппаратын гаралтын чадлын үзүүлэлтийг тодорхойлж 

үнэлэх боломжийг олгоно. Гаралтын параметрийн 

ерөнхий хамаарлыг дараах хүснэгт 1-д харуулав. 

 2020 онд Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Төрийн тусгай албан 

хаагчдын эмнэлэг, Цэргийн төв эмнэлэг болох 

нийслэлийн гуравдугаар шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа өндөр 

давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппаратуудыг QA-

ES II маркийн герман улсын  

Fluke компаний коагуляцийн анализатор ашиглан 

гаралтын параметрийн тоон үзүүлэлт дээр судалгаагаа 

явуулсан. Анализаторийн оролтын хүчдэл нь 0.1 Вт –

ийн нарийвчлалтайгаар 1-400 Вт хүртэлх, өндөр 

давтамжийн гүйдлийн хязгаар нь 1 мА – ийн 

нарийвчлалтай 30-2500 мА, 1 МГц хүртэлх давтамжтай  

тохируулсан. 

Статистик боловсруулалт ба өгөгдлийн дүн 

шинжилгээг EVIEWS 10 программ ашиглан загварчилж 

тооцоолсон болно.  

 

IV. ҮР ДҮН 

Судалгаанд эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

ашиглагддаг 53 ширхэг өндөр давтамжийн цахилгаан 

мэс заслын аппарат хамрагдсан. Үүнээс хуваарьт үзлэг 

үйлчилгээнд тогтмол ордог эвдрэл гэмтэл гараагүй 32 

цахилгаан мэс заслын аппарат дээр судалгаагаа хийсэн. 

𝑥 нь ажилласан хугацаа /жилээр/, 𝑦 нь аппаратын 

гаралтын чадлын зөрүү /ватт/ 

136



𝑥 = (4, 5, 3, 4, 4, 11, 6, 8, 4, 4, 10, 4, 4, 9, 3, 3, 3, 5, 5, 6,
6, 5, 4, 5, 5, 4, 7, 5, 4, 5, 5, 3  ) 

 𝑦 = (2.5 3.8 1.6 2.4 1.3 5 3 2.8 3.3 3 10.5 2.3 1 5 1  
0 1 2.1 2.8 3.3 2 7 4 6 5.2 3.9 6 7 1 2 6 3) 

 

Хамгийн бага квадратын аргаар параметрийг үнэлье. 

𝑏 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
=

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥𝑦𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛𝑥

2𝑛
𝑖=1

= 0.67 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� = −0.44 

Иймд шугаман регрессийн загвар  

𝑦 = −0.44 + 0.67𝑥 

Өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппарат 

жилд дунджаар 0.67 ватт чадлын зөрүүтэй ажиллаж 

байна.  

Хэмжилтийн анализатораар хэмжсэн цахилгаан мэс 

заслын аппаратын чадлын зөрүү, ашиглагдаж буй 

хугацаа хоорондын хамаарлыг судлан, хамаарлын 

хүчийг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг хүснэгт 2-т 

харуулав.  

Хүснэгт 1 

Хэмжлтийн үр дүн 

№ Үйлдвэр

-лэгч улс 
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1 БНХАУ DGD-

300B-2 

300мс  200Oм 532В 46Вт 300мА 1.9 Cut=50Вт - 4 

300мс 200Oм 1023В 53Вт 269мА 3.3 Coag=50Вт - 

2 БНГУ Autocon 

II 400 

300мс  200Oм 379В 46Вт 513мА 2.2 Cut=50Вт - 5 

300мс 200Oм 1109В 52Вт 382мА 4.7 Coag=50Вт - 

3 БНСУ Zeus 400 300мс  200Oм 612В 53Вт 627мА 2.6 Cut=50Вт - 3 

300мс 200Oм 944В 52Вт 504мА 4.8 Coag=50Вт - 

4 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 371В 52Вт  411мА 1.5 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1209В 46Вт 382мА 5.9 Coag=50Вт 3 

5 БНГУ ERBE 

300S 
300мс  200Oм 510В 52ВТ 472мА 1.6 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1115В 46Вт  623мА 5.7 Coag=50Вт 3 

6 АНУ System 

5000 

300мс  200Oм 547В 61Вт 646мА 2.8 Cut=50Вт 2 12 

300мс 200Oм 470В 54Вт 377мА 5.1 Coag=50Вт 2 

7 БНСУ Zeus 400 300мс  200Oм 582В 56Вт 854мА 2.1 Cut=50Вт - 6 

300мс 200Oм 627В 58Вт 629мА 3.1 Coag=50Вт - 

8 БНХАУ Heal 

Force 

300мс  200Oм 482В 42Вт 430мА 1.8 Cut=50Вт - 8 

300мс 200Oм 975В 55Вт 652мА 3.2 Coag=50Вт - 

9 БНГУ ERBE 

300D 

300мс  200Oм 365В 54Вт 492мА 2.0 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1300В 50Вт 358мА 5.1 Coag=50Вт 3 

10 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 370В 54Вт 425мА 1.5 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1204В 49Вт 375мА 5.9 Coag=50Вт 3 

11 БНСУ DT-400P 300мс  200Oм 627В 60Вт 612мА 2.6 Cut=50Вт 3 10 

300мс 200Oм 1172В 47Вт 140мА 2.6 Coag=50Вт 3 

12 БНГУ ERBE 

200S 

300мс  200Oм 288В 46Вт 415мА 1.5 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 879В 50Вт 422мА 5.8 Coag=50Вт 3 

13 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 369В 54Вт  415мА 1.4 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1213В 52Вт 389мА 5.8 Coag=50Вт 3 

14 АНУ Valleyla 

Force 2 

300мс  200Oм 360В 41Вт 488мА 2.1 Cut=50Вт 4 9 

300мс 200Oм 985В 48Вт 489мА 5.0 Coag=50Вт 4 

15 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 372В 53Вт 419мА 1.6 Cut=50Вт 3 3 

300мс 200Oм 1119В 47Вт 391мА 5.7 Coag=50Вт 3 

16 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 385В 53Вт 420мА 1.6 Cut=50Вт 3 3 

300мс 200Oм 1102В 48Вт 415мА 5.7 Coag=50Вт 3 

17 БНГУ Autocon 

II 400 

300мс  200Oм 388В 53Вт 515мА 2.2 Cut=50Вт 3 5 

300мс 200Oм 1106В 49Вт 383мА 4.7 Coag=50Вт 3 

18 БНГУ Electroto

m390 

300мс  200Oм 1061В 45Вт 582мА 3.0 Cut=3 - 6 

300мс 200Oм 792В 58Вт 420мА 2.9 Coag=3 - 

19 БНГУ Autocon 

II 400 

300мс  200Oм 378В 55Вт 514мА 2.1 Cut=50Вт 3 6 

300мс 200Oм 1172В 49Вт 388мА 4.6 Coag=50Вт 3 

20 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 363В 54Вт 420мА 1.6 Cut=50Вт 3 5 

300мс 200Oм 1120В 48Вт  415мА 5.7 Coag=50Вт 3 

21 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 372В 54Вт 425мА 1.6 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1125В 47Вт 349мА 5.7 Coag=50Вт 3 

22 БНСУ DT-400P 300мс  200Oм 650В 45Вт 615мА 2.7 Cut=50Вт - 5 

300мс 200Oм 805В 48Вт 143мА 4.6 Coag=50Вт - 

23 БНГУ 300мс  200Oм 298В 46Вт  405мА 1.5 Cut=50Вт 3 5 

137



ERBE 

200S 

300мс 200Oм 874В 49Вт 419мА 5.8 
Coag=50Вт 

3 

24 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 385В 45Вт 426мА 1.6 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 993В 49Вт 501мА 5.6 Coag=50Вт 3 

25 БНГУ ERBE 

ICC 200 

300мс  200Oм 396В 50Вт  443мА 1.5 Cut=50Вт 3 7 

300мс 200Oм 1125В 48Вт 456мА 5.8 Coag=50Вт 2 

26 БНГУ ERBE 

300S 

300мс  200Oм 406В 54Вт 428мА 1.3 Cut=50Вт 3 4 

300мс 200Oм 1205В 46Вт 525мА 5.5 Coag=50Вт 3 

27 БНХАУ Heal 

Force 

300мс  200Oм 481В 43Вт 430мА 1.9 Cut=50Вт - 5 

300мс 200Oм 976В 52Вт 652мА 3.3 Coag=50Вт - 

 

Статистик үзүүлэлтийн үр дүнгээс харвал өндөр 

давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппарат дунджаар 

5.09 жил ажилласан аппарат 1.98 стандарт 

хазайлттайгаар дунджаар 3.46 ватт чадлын зөрүүтэй 

ажиллаж 2.25 ватт-аар хазайж байна.  

Хэмжилтийн анализатораар хэмжихэд аппаратын 

чадлын зөрүү ±10Втбайхад хэвийн гэж тодорхойлдог. 

Дээрх тооцооллоос үзвэл стандарт хазайлт нь 2.36 

байгаа нь чадлын алдагдал бага цахилгаан мэс заслын 

аппаратуудын ажиллагаа хэвийн байна.  

 
Зураг 5. Ажилласан жилээс хамаарсан чадлын статистик үзүүлэлт 

Зураг 5-д харуулсанаар судалгаанаас харахад 

аппаратын чадлын зөрүү ажилласан жил хоорондын 

ковариацийн коэффициент нь 4.355102 буюу эерэг 

хамааралтай байна. Корреляцийн коэффициент нь 

0.749641 байгаа нь ашиглагдаж буй хугацаа чадлын 

зөрүү 2-ын хооронд өндөр эерэг хамааралтай болохыг 

харуулж байна.  

Хүснэгт 2 

Насжилтийн статистик үзүүлэлтүүд  

№ Түүврийн утгын 

тоон үзүүлэлт 

Чадлын 

хэлбэлзэл  

Ажилласан 

жил 

1 Дундаж 3.462500 5.093750 

2 Медиан  3.000000 5.000000 

3 Max утга 10.50000 11.00000 

4 Min утга 0.000000 3.00000 

5 Стандарт хазайлт  2.255567 1.989641 

6 Ассиметрийн 

коэффициент 
1.050273 1.491585 

7 Экцессийн 

коэффициент 
4.184492 4.730135 

8 Статистик үзүүлэлт 7.753759 15.85690 

9 Статистик таамаглал  0.020715 0.000360 

 

ДҮГНЭЛТ 

Нийслэлийн гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдэд 

ашиглагддаг цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын 

чадлын зөрүүг корреляцийн коэффицентийн 

шинжүүрүүдээр шалгаж ашиглалтын үед гаралтын 

параметр болох чадлын түвшинд үнэлгээ өгөх 

боломжтой болно.  

Судалгаанаас харахад сүүлийн 5-н жилд 

нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж 50 гаруй хувийг эзэлж 

байгаа нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд ихээхэн 

шинэчлэгдэж байгааг харуулж байна. Хэмжилтийн үр 

дүнгээс харахад цахилгаан мэс заслын аппаратын 

ашиглагдаж буй хугацаа чадлын зөрүү 2-ын хооронд 

өндөр эерэг хамааралтай болохыг харуулж байна. 

Эдгээр үзүүлэлтүүдээс хамаарч эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа цахилгаан мэс 

заслын аппаратын ашиглалтын хугацааг сайжруулах, 

засвар үйлчилгээний байдлыг үнэлж, цаашид авах арга 

хэмжээг тодорхойлж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж 

техникийн хэвийн ажиллагаагаар хангах ач 

холбогдолтой. 
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БАРИЛГЫН АГААРЖУУЛАЛТААР ХАЯГДАЖ БУЙ АГААРЫГ 

АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 
 

Б.Оюундалай*, П.Бямбацогт* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дэлхийн ихэнх улс орнууд эрчим 

хүчний хэрэглээгээ уламжлалт нөөц болох нүүрс, 

газрын тос, байгалийн хий зэрэг шавхагдаж буй нөөц 

ашиглан шийдэж байна. Байгалийн уламжлалт баялаг 

нь олон зуун мянган жилийн фотосинтезийн урвалын 

үр дүнд бий болдог бөгөөд хязгаарлагдмал нөөцтэй мөн 

хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө ихтэй юм. 

Хязгаарлагдмал байгалийн баялагаар хязгааргүй 

хэрэгцээг зөв зохистой хангах шаардлага дэлхий 

дахинд тулгарч байгаа бөгөөд хүн амын өсөлт 

нягтаршил нэмэгдэх тусам эрчим хүчний зохистой 

хэрэглээ, хэмнэлт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг 

асуудал ЭХС-ийн эргэн тойронд хэлэлцэгдэж байна. 

Энэ хүндрэлээс гарахын тулд эрчим хүчний зөв 

зохистой хэрэглээг бий болгох, энергийг үр 

ашигтайгаар хэрэглэх, шинэ эх үүсвэр эрж олох, 

байгальд хоргүй сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг 

ашиглах нь ихээхэн ач холбогдолтой. Энэхүү 

судалгааны ажлаар Улаанбаатар хотын Чингэлтэй 

дүүрэгт байрлах MN tower 20 давхар үйлчилгээ-

оффиссын зориулалттай барилгын агааржуулалтаас 

хаягдаж буй дулааныг ашиглан сэргээгдэх эрчим 

хүчтэй хослуулан тухайн барилгын хэрэгцээний халуун 

усыг хангах, дэвшилтэт техник технологийг ашиглах 

боломжийн судалгааг хийв.  

 
Түлхүүр үг. Агааржуулалтын систем, сэргээгдэх 

эрчим хүч, дулааны насос.  

 

I. ОРШИЛ 

Шинжлэх ухаан техник, технологийн асар 

хурдацтай хөгжлийн явцад дэлхийн эрчим хүчний 

хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байна. Нар, салхи, ус, газрын 

гүний дулааны эрчим хүч зэрэг экологийн хувьд цэвэр 

эрчим хүчний эх үүсвэр билээ. Одоогийн байдлаар 

дэлхийн улс орнууд эрчим хүч үйлдвэрлэхдээ 80 орчим 

хувийг хатуу түлшнээс, цөмийн эрчим хүчнээс 7 

хувийг, харин сэргээгдэх эрчим хүчнээс 13 хувийг 

хангаж байна. [1] Аливаа улс орны хөгжлийг 

тодорхойлогч салбар бол эрчим хүчний салбар юм. 

Манай орны хувьд дулаан хангамжаа хүн ам ихээр 

төвлөрсөн газар ДЦС, ДС байгуулах зарчмаар шийдэж 

харин Төвийн дулаан хангамжаас алслагдсан барилга 

байгууламжаа дулаанаар хангах нь тулгамдсан асуудал 

хэвээр байна. Эдгээр барилга байгууламжаа нам 

даралтын зуух, уламжлалт галлагаатай зуух ашиглан 

нүүрсээр галлаж хүрээлэн буй орчинд маш их хохирол 

учруулж дэлхийд агаарын бохирдлоороо хоёрдугаарт 

жагсаж байгаа билээ. Дээрх нөхцөл байдлуудаас 

харгалзан үзэж сэргээгдэх эх үүсвэрийг дулаан 

хангамжид ашиглах нь хамгийн ирээдүйтэйд 

тооцогдож байна. 

 

II. Агааржуулалтын систем 
Өрөө тасалгаа цех тасагт хүн ажиллаж амьдрах ба 

технологийн хэвийн үйл ажиллагаа явагдахад дотор 

агаарын бичил уур амьсгалын горимын тохиромжтой 

нөхцөл зайлшгүй тогтмол шаардлагатай байдаг. 

Шаардлагатай үзүүлэлт бүхий агаарын орчин нь 

ажиллаж амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл ахуйн буюу 

үйлдвэрлэлийн технологийн хэвийн үйл ажиллагааг 

хангадаг. Үүнийг агаар сэлгэлтийн системээр 

гүйцэтгэдэг. Агаар сэлгэлтийн систем нь өрөө тасалгаа 

цех тасагт хэрэгцээт агаарын орчинг бий болгохоос 

гадна аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын орчин, 

нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах боломжийг хангаж 

байдгаараа үйлдвэрлэлийн технологийн процессийн 

салшгүй хэсэг нь болдог. Өрөө тасалгаанд түүний 

зарцуулалт ба технологийн ажиллагаанаас хамаарч 

дулаан, чийг, тоос, хортой бодис, уур, хий зэргүүд янз 

бүрийн хэмжээгээр ялгарч тодорхой хэмжээнд 

хүрмэгцээ хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Энэ 
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ялгарч байгаа зүйлийн төрөл хэмжээ нь өрөөний 

зориулалт, технологийн ажиллагааны онцлогоос 

хамаарч янз бүр байдаг. Судалгааны барилга нь 

үйлчилгээ оффиссын зориулалттай учир тоос, хорт 

бодис ялгарахгүй тул агааржуулалтаар хаягдаж буй 

агаарыг ашиглах боломжтой юм. Энэхүү агаарыг 

ашиглахын тулд хаягдал агаарын температур, 

харьцангуй чийглэг, зарцуулалтыг хэмжих 

шаардлагатай. 

БНбаД 41-01-11-д заасан орон сууц олон нийт 

захиргаа, үйлчилгээний тасалгааны ажлын бүсийн 

агаарын хэм, харьцангуй чийглэг, хурдны хамгийн 

тохиромжтой норм нь дараах утгатай байна. 

Хүснэгт 1 

Норм 

Жилийн 

тооцооны 

үе  

Темпе-

ратур, 
0С 

Харьцан-

гуй 

чийглэг, 

% 

Агаарын 

хөдөл-

гөөний 

хурд 

/ихгүй/, м/с 

Дулааны 

>10 0C 

20-22 

23-25 

30-60 

30-60 

0.2 

0.3 

Хүйтэн ба 

шилжил-

тийн 

>100C 

20-22 30-45 0.2 

 

БНбаД 41-01-11-д заасан барилгын агааржуулалтын 

шугам хоолой дахь агаарын зөвшөөрөгдөх утгууд 

дараах утгатай байна. 

Хүснэгт 2 

Агаар оруулах, 

гаргах 

сараалжны 

байрлал 

Бодит огтлол дахь агаарын 

урсгалын хурд, м/с 

Механик 

систем 
Ердийн агаар 

сэлгэлтийн 

систем 
Кино 

заалд 

Бусад 

өрөөнд 

Сорох сараалж 3-4 1-2 0,2-1 

Босоо суваг 2,5  0,5-1 

Хэвтээ 

цуглуулах суваг 

5-8  0,5-1 

 

III. БАРИЛГЫН БОДИТ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН 

УСНЫ СУДАЛГАА 

Орон сууц, эмнэлэг, хүүхдийн цэцэрлэг, гуанз, 

халуун усны газар зэрэг хэрэглэгч халуун усыг ахуйн 

зориулалтаар хэрэглэх бөгөөд түүнийг бэлтгэхэд 

зарцуулагдах дулааныг хэрэгцээний халуун усны 

ачаалал гэнэ. Хэрэгцээний халуун усны ачааалал нь 

долоо хоног ба тухайн хоногийн туршид ихээхэн 

хэлбэлзэж байдаг. MN tower барилга нь үйлчилгээ 

оффисын зориулалттай бөгөөд 2 ресторан, 1 кофе шоп, 

20 ариун цэврийн өрөөтэй. Хэрэгцээний халуун усны 

бодит зарцуулалтын судалгааг 2020 оны 3 сарын 15-ны 

өдрөөс 5 сарын 1-ний өдөр хүртэл 09-22 цаг хүртэл 

хэмжив. 

Хүснэгт 3 

ХХУ-ны бодит зарцуулалт  

Цаг Хэрэгцээний халуун 

усны зарцуулалт, тн/ц 

9 3,1 

10 3,4 

11 4,2 

12 4,8 

13 5,1 

14 5,2 

15 5,5 

16 5,64 

17 5,62 

18 5,5 

19 5,4 

20 5,6 

21 5,4 

22 5,2 

 

 
График 1. ХХУ-ны бодит зарцуулалт 

 

IV. БАРИЛГЫН АГААРЖУУЛАЛТААР ХАЯГДАХ 

АГААРЫН СУДАЛГАА 

 
Зураг 1. Барилгын схем 

 

63м урттай, 550*450 мм диаметртэй тэгш өнцөгт 

хоолойгоор хаягдах агаарын температур, харьцангуй 

чийглэг, зарцуулалтын хэмжээг судлав.  

Температур, харьцангуй чийгшлийг UNI-T A12T, 

салхины хурдыг UNI-T UT363BT анимометрээр 

хэмжив. Салхины хурдыг хэмжиж авснаар хоолойн 

диаметрээс хамааруулан зарцуулалтын хэмжээг 

тодорхойлох боломжтой болсон. Хэмжих хэрэгслийн 

зураг, техникийн үзүүлэлтийг дараах байдлаар 

харуулав. 
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Зураг 2. Температур, харьцангуй чийгшил хэмжгч 

 

Хүснэгт 4 

Температур, харьцангуй чийгшил хэмжгчийн үзүүлэлт 

№ Нэр Үзүүлэлт 

1 Марк UNI-T A12T 

2 Температур хэмжих 

хязгаар 

-10...50 0С 

3 Нарийвчлал 0,1 0С 

4 Алдаа ±1 

5 Чийгшил хэмжих 

хязгаар 

10...99% 

6 Нарийвчлал  1% 

7 Алдаа ±5 

 

 
Зураг 3. Анемометр 

 

Агаарын зарцуулалтын хэмжилтийн үр дүн:  

Хүснэгт 5 

Хаягдаж буй агаарын зарцуулалтын хэмжээ 

Цаг Хаягдаж буй агаарын 

зарцуулалт, м3/ц 

9 71,4 

10 72,8 

11 73,2 

12 75,7 

13 77,9 

14 78,3 

15 78,7 

16 78,3 

17 77,4 

18 78,1 

19 78,5 

20 78,2 

21 73,5 

22 71,2 

 
График 2. Хаягдаж буй агаарын зарцуулалт 

 

Хаягдаж буй агаарын температур, харьцангуй 

чийглэг:  

Хүснэгт 6 

Хэмжилтийн үр дүн 

Цаг Хаягдаж буй агаарын 

температур, 0С 

Хаягдаж буй 

агаарын харьцангуй 

чийглэг, % 

9 19,4 47 

10 18,2 48,5 

11 19,2 48 

12 21,7 47 

13 22,1 49 

14 23,4 51 

15 22,6 52 

16 21,4 54 

17 23,1 52 

18 23,2 53 

19 23,7 52 

20 21,4 51 

21 20,3 53 

22 19,7 51 

Хэмжилтийн утгаас харахад гадна агаарын 

температураас ердийн агаар сэлгэлтийн системээс 

хаягдаж буй агаарын температур, харьцангуй чийглэг, 

зарцуулалт хамаарахгүй байна. Харин оффисын 

тогтмол температураас хамааралтай байна. 

Хэрэгцээний халуун ус нь зөвхөн 9-22 цагийн хооронд 

шаардлагатай. Иймд энэхүү дулааныг ашиглан ХХУ-

ны ачааллыг хангах боломжтой эсэхийг харьцуулав. 

Хүснэгт 7 

ХХУ-ын бодит ачаалал ба  агааржуулалтаас хаягдаж 

буй агаарын ачаалал  

Цаг Хаягдаж буй агаарын 

ачаалал, ГКал/ц 

ХХУ-ны ачаалал, 

ГКал/ц 

9 2,856 0,124 

10 2,912 0,136 
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11 2,928 0,168 

12 3,028 0,192 

13 3,116 0,204 

14 3,132 0,208 

15 3,148 0,22 

16 3,132 0,2256 

17 3,096 0,2248 

18 3,124 0,22 

19 3,14 0,216 

20 3,128 0,224 

21 2,94 0,216 

22 2,848 0,208 

 

 
График 3. ХХУ-ны бодит ачаалал ба агааржуулалтаас 

хаягдаж буй агаарын ачаалал 

Эндээс харахад ХХУ-ны ачааллыг хаягдаж буй 

агаарын ачаалал бүрэн хангах боломжтой гэж үзэн, 

судалгааны ажлын технологийн тоног төхөөрөмж, 

дизайны сонголтыг хийв. 

 

V. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТООЦОО, 

ТОНОГЛОЛ СОНГОЛТ 

Дулааны насост атмосферийн даралтын үед нам 

температурт (t<20℃) буцлах шинж чанар бүхий ажлын 

биеийг хэрэглэдэг. Ажлын бие нь дараах нөхцлүүдийг 

хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  

1. Экологийн шаардлага: Озоны давхрагат аюул 

учруулахгүй байх, хүлэмжийн хий үүсгэх потенциал 

багатай байх, хоргүй байх, шатах аюулгүй байх.  

2. Термодинамикийн шаардлага: Уур үүсэлтийн 

дулаан өндөр байх, Төхөөрөмжийн ажиллагааны 

цикл явагдах температурын зайц нь түүний ажлын 

биеийн гурвын ба хязгаарын (критик) цэгийн 

хооронд байх, Циклийн доод температурт харгалзах 

ажлын биеийн ханалтын даралт их байх. Ингэснээр 

орчноос агаар сорохгүй байх нөхцлыг хангана.  

3. Ашиглалтын үеийн шаардлага: Химийн нэгдлийн 

хувьд тогтвортой байх, хийцийн болон тосолгооны 

материалд химийн нөлөө үзүүлдэггүй байх, 

тосолгооны материалтай харилцан амархан уусдаг 

байх, шатах болон тэсрэх аюулгүй байх, усыг уусгах 

чадвартай байх, шүүрэлт багатай байх, тодорхой 

өнгө, үнэртэй байх.  

4. Эдийн засгийн шаардлага: Эрэлт хэрэгцээтэй байх, 

боломжийн хямд үнэтэй байх  

 

RS-120TA1 дулааны насост R410C ажлын бие 

тохиромжтой бөгөөд дээрх дурдсан нөхцлүүдэд R410C 

ажлын бие нийцэж байгаа юм. 

 

Хүснэгт 8 

Дулааны насосны үзүүлэлт 

Дулааны насосны марк RS-120TA1 

Дулаан үйлдвэрлэлийн чадал, кВт 30,7 

Зарцуулалт, м3/ц 7,0 

Өөрийн цахилгаан хэрэглээ, кВт 9,28 

Дулаан хувиргалтын коэффициент  9 

Халаалтын усны температур, 0С 60 

Ажлын бие R410C 

Нэрлэсэн хүчдэл, В 380 

Давтамж% Гц 50 

Чадлын коэффициент 0,8 

 

 
Зураг 4. Агаар-Усны дулааны насос 

Вентилятор сонголт:  

Вентилятор нь агаарыг сорж өөрөөрөө дамжуулан 

түрэх төхөөрөмж бөгөөд албадмал ажиллагаатай агаар 

сэлгэлтийн системд агаарыг хөдөлгөөнд оруулахад 

хэрэглэдэг ба сонгохдоо түүний үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлно. Вентиляторын зарцуулалтыг системийн 

агаарын тооцооны зарцуулалтаас хамааруулан олно. 

Lc=kc*Lсис м3/ц 

энд: kc - системээр агаарын нэмэгдэл соролтыг тооцсон 

коэффициент.  

Металл, пластмасс, асбестоцементэн хоолойд:  

Гол шугамын урт lш ≤ 50 м үед kc=1.1, lш = 50 м үед 

kc=1.15.  

Lсис – системийн агаарын тооцооны зарцуулалт, м3/ц.  

Lcэнс=kc*Lсис = 1,1*93,7=103,07 м3/ц 

 

Хүснэгт 9 

Вентиляторын үзүүлэлт 

Марк Vents-m3 

Төрөл М3-Т 

Жин 2,3 кг 

Тооцоот даралт 20-35 Па 

Эргэх давтамж  295 

 

 
Зураг 5. Вентилятор 
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Насосны өөрийн хэрэглээ болон, вентиляторын 

цахилгааны хэрэглээг нарны эрчим хүчээр, нарны 

панелаар шийдвэрлэнэ. 

Нарны дэлгэцийн үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим 

хүчний хэмжээ:  

Хэрэглэгчийн өдрийн цагт хэрэглэх чадлын 

хамгийн хамгийн их утгаар дэлгэцийн урьдчилсан тоог 

олох: 

 
энд: Рмах – чадлын хамгийн их утга, Вт; Р0 – дэлгэцийн 

чадал, Вт; tбн – бүтэн нарны цаг; ηбох – Дэлгэцийн 

бохирдолтын коэффициент; ηинв – инвертерийн АҮК; 

ηтемп – температурын засварын коэффициент; ηкаб – 

холбох утсанд алдагдах эрчим хүчний алдагдлын 

коэффициент; Кнөөц – чадлын нөөцийн коэффициент;  

Инверторын оролтын хүчдлийн түвшингөөр PV 

системийн дэлгэцийн нэг гинжид цуваа холбогдох 

дэлгэцийн тоог тодорхойлох: 

 
Гарах чадлын хамгийн их утга Pmax –аар 

зэрэгцээгээр холбогдох дэлгэцийн гинжний тоо: 

 
PV системд орох дэлгэцийн нийт тоо: 

 
 

PV системийн нийт чадал ба өдөрт үйлдвэрлэх 

эрчим хүчний хэмжээг тодорхойлох: 

 
 

Инвертерийн тооцоот:  

Нийт нарны дэлгэцүүдийг 1 бүл болгож 

байрлуулсан нэг эгнээнд 16 ширхэг дэлгэц орсон. 5 ш 

цуваа, 10ш зэрэгцээ холбож нэг бүлийг үүсгэсэн.  

Инвертерийн оролтын хүчдэл: 

 
Инвертерийн оролтын гүйдэл:  

 

 
PV нэг бүлийн хэвийн чадал: 

 
Инвертерийн чадал нь холбогдож буй бүлийн 

хэвийн чадлаас их байх ёстой тул Alpha 

үйлдвэрлэгчийн PWG2-20K маркийн инвертер сонгон 

авсан. Инвертер сонгохдоо хэвийн чадлыг 30%-иар 

өсгөж авсан. Инвертьерийн техникийн үзүүлэлтийг 

хүснэгт 10-т үзүүлэв.  

Хүснэгт 10 

PWG2-20K инвертерийн техникийн үзүүлэлт 

Нэр Үзүүлэлт 

Загвар PWG2-20K 

АС оролтын хүчдэл 220 В 

АС гаралтын хүчдэл  220 В 

АС гаралтын чадал 20 кВ 

PV оролтын хүчдэл  220-380 В 

PV оролтын гүйдэл  75 А мах 

Батарей цэнэглэх хүчдэл  400 В (250-520В) 

Батарей цэнэглэх гүйдэл  150 А мах 

Давтамж  50/60 Гц 

АС гаралтын хазайлт  0,8 leading to 0.8 lagging 

АҮК 99,99% 

Ажиллагааны үеийн дуу, 

чимээ 
<65 dВ 

Температур -20 ...+50 0С 

Орчны чийгшил 0-95% 

Хэмжээ / жин 60 х 120 х 50 / 300 кг 

 
Зураг 6. PWG2-20K инвертер 

 

ДҮГНЭЛТ 

Барилгын агааржуулалтаас хаягдаж буй агаарыг 

ашиглах боломжийн судалгааны хүрээнд дараах 

дүгнэлтүүдийг хийж байна.  

1. Барилгын ердийн агааржуулалтын системээр 

хаягдах агаарын температур 17.6-27.4℃, 

харьцангуй чийглэг 47-79%, зарцуулалт 71.4-93.7 

м3/ц байгаа тул барилгын бодит хэрэгцээний халуун 

усны 5.64 тн/ц зарцуулалтыг хангах боломжтойг 

илэрхийлж байна.  

2. Гадна агаарын температураас хамаарахгүй зөвхөн 

дотор агаарын тогтмол температураас хамаарч 

байна.  

3. Агаарын хурдыг ихэсгэх зорилгоор вентилятор 

нэмэлтээр тавьснаар хаягдах агаарын зарцуулалтыг 

нэмэгдүүлэх боломжтой.  

4. Хаягдаж буй агаарыг ашигласнаар эрчим хүчний зөв 

зохистой хэрэглээг бий болгож, хэмнэлтийг 

бүрдүүлэх юм.  

5. Цахилгааны хэрэглээг нарны системээр хангаж, 

дэвшилтэт технологийг ашиглах боломжтой зэрэг 

дүгнэлтүүдийг хийж байна.  
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Б.Алимаа* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. ДЭМБ-аас гаргасан судалгаагаар 

шуугианы шалтгаантай сонсгол бууралт нь дэлхийд 

түгээмэл тохиолддог, урьдчилан сэргийлэх боломжтой 

мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний нэг гэж үздэг. 

Мэргэжлээс шалтгаалах сонсгол буурах эмгэг нь олон 

жилийн турш үйлдвэрлэлийн шуугианы 85 дб-ээс дээш 

өндөр давтамжтай шуугианы ажилласан хүмүүст 

тохиолддог ба Уул уурхайн ажилчдын 76 хувь нь 

аюултай шуугианд өртөн ажиллаж байна гэсэн судалгаа 

гарсан байна энэ нь бусад томоохон салбаруудаас 

өртөлт өндөртэй байгааг харуулж байна. Үүний тулд  

өөрийн ажиллаж  байгаа цайртминерал компанийн 

баяжуулах үйлдвэрийн дуу шуугианы өнөөгийн 

байдлыг судласан болно. 
 

Түлхүүр үг. Баяжуулах үйлдвэр, дуу шуугиан, 

стандарт, норм.  

 

I. ОРШИЛ 

Монгол улсын хэмжээнд бүртгэгдэж буй 

мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг судлаж үзсэний 

үндсэн дээр түүний дунд шуугианы гаралтай сонсгол 

бууралт багагүй хувь эзлэж байсан нь Цайртминерал  

ХХК-ийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн цехүүдийн 

ерөнхий дуу шуугианы түвшинг судлахад хүргэлээ. 

Үүний тулд  Баяжуулах үйлдвэрийн цехүүдийн  дуу 

шуугианы өнөөгийн байдал, технологийн онцлог 

удирлагын бодлого зэргийг судлаж цаашид 

хэрэгжүүлэх арга замуудыг судалж хэрэгжүүлэх, 

бодлого боловсруулахыг зорьсон. 

 

I. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмж:  

Төмөртийн-Овооны хүдэр баяжуулах үйлдвэрт анх 

том шатны хацарт бутлуур, дунд шатны конусан 

бутлуур, хоёр шатны тээрэм, флотомашин, өтгөрүүлэгч 

зэрэг үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан 2005 

оноос ажиллаж эхэлсэн байна.  Хүдэр баяжуулах 

үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэх зорилгоор үйлдвэрт 

гидро конусан бутлуур, флотомашинуудын эзэлхүүн, 

керамик фильтрийг нэмж суурилуулсан. Баяжуулах 

үйлдвэрийн технологийн дамжлага нь бутлах, 

нунтаглах, хөвүүлэн баяжуулах, шүүн шахах 

хэсгүүдээс бүрддэг байна. Эдгээр тоног төхөөрөмж нь 

баяжуулах үйлдвэрийн шуугианы эх үүсвэрүүд болж 

байна.  

 
Зураг 1. Цайрын баяжуулах үйлдвэрийн технологийн схем 

144



Ажлын байрны шуугианы түвшинг хэмжихдээ  

багажаар “ Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуйн шуугиан хэмжихэд тавигдах шаардлага MNS 

5003:2000” стандарт заасан аргачлалын дагуу хэмжиж “ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй 

шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий 

шаардлага MNS 5002:2000” стандарттай харьцуулан 

үнэлэв. 

 
Зураг 2. 

Төмөртийн Овооны баяжуулах үйлдвэрийн хувьд 

нийт 4 цехийн 13 хэсэгт нийт 468 удаа хэмжилт 

хийснээс 7 цэгт буюу 223 хэмжилт стандартаас давсан 

үзүүлэлттэй байна. Гурван жилийн интервалаар үзхэд 

1-3 дб хоорон хэлбэлзэж байгаа бөгөөд 3 жилийн 

хугацаанд тодорхой ноцтой өөрчлөлтгүй байна.  

Нийт хэмжилтийн үр дүнгээс үзхэд бутлуур болон 

тээрмийн цех Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий 

шаардлага MNS 5002:2000” стандартын шаардлага 

хангаагүй буюу стандарт нормоос давсан үзүүлэлттэй 

байсан бол баяжмал болон засварын цехийн хувьд MNS 

5002:2000 стандартыг хангаж байна. 

 
Зураг 3.  

Бутлуурын цехийн хувьд анхдагч бутлуур болон 

дунд бутлуурын дуу шуугианы түвшин хамгийн өндөр 

үзүүлэлттэй байгаа бол шихших болон хүдрийн 

агуулахын хувьд стандартаас давсан хэдий ч анхдагч 

болон дунд бутлуураас шуугианы хувьд харьцангуй 

бага байна.  2017 2018 онд хүдрийн агуулахын дуу 

шуугианы түвшин MNS 5002:2000 стандартыг хангаж 

байсан бол 2019 онд шуугианы түвшин нэмэгдэж 

стандартаас давсан байна. 
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Зураг 4. 

Тээрмийн цехийн дуу шуугианы жилийн 

дунджуудыг харьцуулж үзвэл 2019 онд өмнөх онуудыг 

бодвол шуугианы түвшин өссөн үзүүлэлттэй харагдаж 

байна. 

II. ШИЙДВЭРЛЭХ САНАЛ 

Төмөртийн овооны баяжуулах үйлдвэрийн хувьд үйл 

ажиллагаа явуулаад 15 жил болж байгаа хэдий ч 

мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл бүртгэгдээгүй бөгөөд 

бутлуур тээрмийн цехийн ажилчдын эрүүл мэндийг 

хамгаалах үүднээс ажилчдад чиглэсэн дараах арга 

хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна. 

 Ажилтнуудыг эмнэлгийн үзлэгт байнга 

хамруулж сонсголын бичлэг хийлгэх. 

 Сонсгол хамгаалах хэрэгслийн худалдан 

авалтанд анхаарах стандартын шаардлага 

хангасан хэрэгсэл сонгох.  

 Шуугианы талаар ажилтнуудад мэдлэг 

мэдээлэл хүргэх. 

 

_ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

Төмөртийн овооны уулын баяжуулах үйлвэрийн 

цехүүдийн дуу шуугианы өнөөгийн байдлыг судлаж 

үнэлэлт, дүгнэлт хийж цаашид авах арга хэмжээг 

судлах судалгааны ажлын зорилгоо биелүүлж дараах 

дүгнэлтийг хийж байна. 

 

1. Үйлдвэрийн хэмжээнд стандарт нормоос давсан 

үзүүлэлттэй 2 цехийн 7 цэг илэрсэн байна. 

Шуугианы түвшин хэдий стандартаас давсан ч 

мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл болон онц сонсгол 

буурсан ажилтан ажиглагдаагүй. 

2. Баяжуулах үйлдвэрийн хэмжээнд бутлуур , тээрэм 

гэсэн хоёр цехийн дуу шуугианы түвшин 

стандартаас давсан үзүүлэлтэй байгаа тул энд 

ажиллаж байгаа цөөхөн тооны хүмүүст зориулсан 

бодлого боловсруулхад хялбар зардал бага тусна. 

3. Стандартын шаадлага хангасан хамгаалах хэрэгсэл 

олгосоноор шууд хамгаалах боломтой. 

4. Тус цехийн ажилчдыг сонсголын бичлэг жил бүр 

хийлгэсэнээр тухайн хүний сонснол нөлөөлөл 

байгаа эсэхийг шууд хянах боломжтой. 

5. Дуу шуугианы хор уршигын талааар болон 

хамгаалах арга хэрэгслийн талаар бодитой мэдээлэл 

өгсөнөөр ажилчид өөрсдийгөө хэрхэн хамгаалах 

талаар мэдлэгтэй болж өдөр тутам хэрэгжүүлсэнээр 

нөлөөлөлд өртхөөс хамгаална.  

6. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл бүргэгдэхгүй 

цаашлаад компани нэр хүндэд эерэг нөлөөтэй. 
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10 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН  

АЛДАГДЛЫГ АМОРФ ТРАНСФОРМАТОР АШИГЛАН БУУРУУЛАХ 

СУДАЛГАА 
 

Ц.Оюун-Ундрах*, Л.Золбоо*, Б.Баттуул*, Ш.Гантөмөр* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Сүхбаатар аймгийн 110/35/10 кВ-ын 

дэд станцаас тэжээгдэх 10 кВ-ын цахилгаан шугам 

сүлжээний чадал эрчмийн алдагдал, түүний бүтцийг 

одоогийн түвшинд тодорхойлох, эрчмийн алдагдлыг 

бууруулах арга хэмжээ ба бууруулах оновчтой арга 

сонгон авч боловсруулах, түүний үр дүнг харьцуулан 

тодорхойлох нь энэхүү өгүүллийн гол зорилго юм.  

Сүхбаатар аймгийн 110 /35/10 кВ-ын дэд станцаас 

тэжээгдэх 10 кВ-ын 9 фидерийн горимын үндсэн 

үзүүлэлт, чадал эрчмийн алдагдлыг  үнэн зөвөөр 2019 

оны түвшинд бүрэн тодорхойлж, эрчим хүчний 

хэмнэлтийн горимыг гарган авч боловсруулсан. 
 

Түлхүүр үг. Эрчмийн алдагдал, Loss 10 программ, 

аморф трансформатор.  

 

I. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах, 

хуваарилах явцад түүний  тодорхой хэсэг нь алдагддаг 

байна. Цахилгаан шугам сүлжээний алдагдлыг 

бууруулах замаар тодорхой хэмжээний үр ашигтай 

ажиллах бөгөөд судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр 

алдагдлын түвшин, элементүүдийг тодорхойлж 

техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээ 

авдаг [1].  

Цахилгаан шугам сүлжээг барьж байгуулахдаа 

тоног төхөөрөмжүүдийн хүчин чадал, марк типийг 

төслийн хүчин чадалд тохируулан сонгодог ч 

ашиглалтын явцад төслийн энэхүү хүчин чадлаас зөрөх 

тохиолдол их гардаг тул эдгээр тоног төхөөрөмж 

оновчтой горимоор байнга ажиллаж чаддаггүй. Энэ 

бүхнээс шалтгаалан шугам сүлжээнд эрчмийн алдагдал 

байнга гардаг ба шугам сүлжээний бүхий л 

элементүүдэд эрчмийн алдагдлыг бууруулах, 

хэмнэлтийн бодлого боловсруулах бололцоо байдаг нь 

энэхүү ажлын үндэслэл болсон.  

Тооцооны ажлын арга:  

Энэхүү судалгааны ажлыг горимын тооцооны 

уламжлалт чадлын балансын арга, эрчмийн алдагдлыг 

тодорхойлох “τ-гийн арга”, “Эквивалент загварчлалын 

арга”, Эрчмийн алдагдлын тооцооны “Loss 10” 

программ хангамж зэргийг ашиглан гүйцэтгэсэн.  

6-10 кВ-ын сүлжээ нь олон тооны шугам 

трансформатораас тогтох учир эрчмийн алдагдлын 

тооцоог горимын тооцооны үр дүнг ашигладаг τ-гийн 

аргаар тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг. Иймд дээрх 

цахилгаан шугам сүлжээг уг сүлжээний үндсэн тоон 

үзүүлэлтүүдийг хангасан нэг шугам, нэг 

трансформатораас тогтсон хялбар загвараар орлуулан 

эрчмийн алдагдлыг богино хугацаанд олох боломжтой 

бөгөөд энэхүү аргыг “Эквивалент загварчлалын арга” 

гэнэ. Энэ аргыг 6/10 кВ-ын сүлжээнд ашиглахаас гадна 

0.4 к ба 35 кВ-ын шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлын 

тооцоонд ашиглаж болно [2-5].  

Фидерийн нийт шугаманд үүсэх чадлын нийлбэр 

алдагдлыг ∆Р∑ гээд энэ нийлбэр алдагдал ямар нэгэн 

эквивалент сүлжээнд гарна гэвэл тэрхүү сүлжээний 

шугамын бодит эсэргүүцлийг толгойн гүйдлийн 

тусламжтайгаар доорх илэрхийллэр олж болно.  

2
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ш-эквивалент шугамын эсэргүүцэл, Iтол-

фидерийн толгой хэсгийн гүйдэл, ∆Р∑-тухайн фидерт 

гарах эрчмийн алдагдал. 

Горимын анхдагч өгөгдлөөр толгойн шугамаар 

гүйж байгаа гүйдэл буюу толгой хэсгээр тодорхой 

хугацаанд дамжсан эрчим хүч өгөгддөг. Үүний 

тусламжтайгаар эквивалент загварын бодит эсэргүүцэл 

болон толгойн гүйдлийн тусламжтайгаар чадлын 

алдагдлыг олох боломжтой.  

Эквивалент параметрийг тодорхойлох аргачлал: 

Фидерийн эквивалент загвар “Т” маягийн орлуулгын 

схемтэй байх бөгөөд шугамын эквивалент бодит, 

хуурмаг эсэргүүцэл 
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трансформаторын эквивалент бодит, хуурмаг 

эсэргүүцэл:  
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трансформаторын эквивалент дамжууламж:  









  

 

Т

1i

m

1i

ном

j

xx

i

хх2

ном

тр

э SI
100

1
jP

U

1
Y   (4) 

Эрчмийн алдагдлын тооцоо. Эквивалент загварын 

параметрүүдийг тодорхойлсний дараа эрчмийн 

алдагдлын тооцоог хийнэ. Алдагдлын тооцоонд 

бүтцийн судалгаа хийж байгаа үед шугам, 

трансформаторын ороомог ба хоосон явалтын 

алдагдлыг нэртэй болон харьцангуй нэгжээр 

тодорхойлдог [1].  

Шугамын эрчмийн алдагдал:  
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Трансформаторын шин дээрхи хүчдэл:  
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Трансформаторын ган дээрхи буюу хоосон явалтын 

алдагдал:  
P

тр

2

тр

P

xx YUTW   

Q

тр

2

тр

Q

xx YUTW         (7) 

Трансформаторын ороомгоор дамжсан эрчим хүч:  
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Трансформаторын ороомог дээрх эрчмийн алдагдал:  
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Нийлбэр эрчмийн алдагдал:  
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Бодит эрчмийн алдагдлын бүтэц:  
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Түгээн борлуулах эрчим хүч:  
PР
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бор WWW  . 

Хуурмаг эрчмийн алдагдлын бүтэц:  
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Эквивалент загварчлалын аргаар тооцоо хийх үед 

тухайн шугам сүлжээний шугам трансформаторын 

эквивалент загварыг нэг удаа байгуулаад зөвхөн 

толгойн эрчим хүчний тусламжтайгаар хугацааны 

дурын мужид эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох 

боломжтой.  

“Loss 10” программ хангамж: “Loss 10” программ 

хангамжийг олон жилийн хугацаанд явуулсан 

судалгааны үр дүнд тулгуурлан монгол орны цахилгаан 

шугам  сүлжээний бүтэц, зохион байгуулалт, онцлог 

шинж чанар, үйл ажиллагаанд зохицуулан VB хэлээр 

боловсруулан зохиосон [6]. 

Программ хангамжаар 6/10 кВ-ын фидерүүдийн 

эрчмийн алдагдлыг сар болон жилийн хугацаанд 

тооцоолох, нэгдсэн байдлаар цахилгаан шугам 

сүлжээний төрөл бүрийн тайлан гаргах, ЦШС-ний 

үндсэн тоноглолын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 

фидерийн гэмтлийн нэгдсэн судалгаа хийх боломжтой. 

Энэ программ хангамжийн тооцооны аргачлалыг 

манай улсын 6/10 кВ-ын хуваарилах сүлжээнд судалгаа, 

шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлийн тооцоонд ашиглахад 

хялбар байдлаар программчилсан. Тооцооны үр дүнг 

төрөл бүрийн хэлбэрийн тайлангийн тусламжтайгаар 

хэвлэн авч болохоос гадна фидерийн анхдагч өгөгдлийг 

бүтцийн схемийн тусламжтайгаар зураг хэлбэрээр 

оруулан, тооцооны нарийвчилсан үр дүнг уг бүтцийн 

схем дээр  хэвлэн гаргадаг давуу талтай. 

Хүснэгт 1 

“Loss 10” программын үндсэн үзүүлэлт 

№ Үзүүлэлт  Программ 

1 Программын үндсэн файлын 

хэмжээ. 

4.89 МВ 

2 Суулгах программын хэмжээ 15.0 МВ 

3 Тооцооны хамгийн их зангилааны 

тоо 

500 

4 Тооцооны хамгийн их салааны тоо 500 

5 Баланслагч зангилааны тоо  1 

6 Өгөгдлийн баазад хадгалагдах 

трансформатор, шугамын 

өгөгдлийн тоо 

1000 

7 Программд оруулах боломжтой 

6/10 кВ-ын нийт фидерийн тоо 

100 000 

8 Горимын тооцоог гүйцэтгэх арга  Орчин 

үеийн 

арга 

9 Анхдагч өгөгдөл хэвлэх 

тайлангийн хэлбэр  

8 

10 Тооцооны үр дүнг хэвлэх 

тайлангийн хэлбэр 

12 

11 Программ зохиосон хэл VB 6.0 

12 Өгөгдлийн бааз зохиосон хэл  Access 

 

Программын бүтэц зохион байгуулалт: Үндсэн 

цонхонд Удирдлагын цэс, Түүлбар, Үр дүнг харуулах 

талбарууд, Өгөгдлийн баазыг удирдах мод, Фидерийн 

схем харуулах талбар, Ачааллын график болон 

статусбар байрлана [8-9]. 

Программд тухайн фидерийн схемийг ашиглан 

зургийн тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлийг оруулан, 

тухайн тоноглолын марк типийг сонгоно (Зураг 1).
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Зураг 1.Программын үндсэн цонх 

Тооцооны ажлын шинэлэг тал. Эквивалент 

загварчлалын аргыг τ-гийн аргатай харьцуулан 

нарийвчлан судлаж цаашид түгээх сүлжээний эрчмийн 

алдагдал тооцоолох үндсэн аргаар сонгосон. Чадал, 

эрчмийн алдагдлын тооцооны “Loss 10”  програмыг 

шинэчлэн “BLoss 10” программыг боловсруулсан ба  

эрчмийн алдагдал багатай шинэ хийцийн аморф 

трансформаторыг ашигласан явдал юм. Энгийн ТМ 

маркын трансформаторын зүрхэвч 3 голтой байдаг бол 

энэхүү аморф трансформаторын зүрхэвч таван голтой 

бөгөөд соронзон орны сарнилт, алдагдал маш бага 

байдаг онцлогтой (Зураг 2). Судалгаанд авч үзсэн SH11 

маркын тэлэгчгүй, аморф зүрхэвчтэй трансформаторыг 

зураг 3-д үзүүлэв [1]. 

 
Зураг 2. Аморф трансформаторын таван голт зүрхэвч 

 
Зураг 3. Тэлэгчгүй аморф трансформатор 

Энгийн цахиурт ган зүрхэвчтэй трансформатортай 

харьцуулахад Fe78B13Si9 маягийн аморф хайлшин 

зүрхэвчтэй трансформатор нь соронзон нэвтрүүлэх 

чадвар сайтай. Fe78B13Si9 аморф хайлшийн харьцангуй 

соронзон нэвтрүүлэх чадвар 70000 орчим байдаг бол 

цахиурт гангийн хувьд 40000 орчим байдаг (Fe-төмөр, 

В-Бор, Si-цахиур). Харьцангуй соронзон нэвтрүүлэх 

чадвар (μ/μ0) нь агаарын хувьд 1.00000037,  цахилгаан 

техникийн гангийн хувьд 4000, хөнгөнцагааны хувьд 

1.000022 байдаг.   

Fe78B13Si9, аморф хайлшийн хувийн цахилгаан 

эсэргүүцэл 130-135 μΩм бол FeSi (Цахиурт ган) хувьд 

10-47 μΩм байдаг. Үүнийг харьцуулан ойлгохын тулд 

хөнгөнцагаан 27,1 μΩм (ρ= 0,0271 Ом·мм2/м), зэсийн 

хувьд 17,5 μΩм байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.  

Аморф хайлшийн хувийн цахилгаан эсэргүүцэл нь 

цахиурт гангаас 3-4 дахин их байгаа нь хуйларсан 

гүйдэл үүсэх нөхцлийг 3-4 дахин багасгаж, соронзон 

нэвтрүүлэх чадвар нь 1,5 дахин их байгаа нь соронзон 

урсгал чөлөөтэй нэвтрэх нөхцлийг бүрдүүлэхийн 

зэрэгцээ хоосон явалтын үеийн бодит чадлын алдагдал 

төдий чинээ бага байна.  Үүнтэй уялдан аморф 

зүрхэвчтэй үед хоосон явалтын гүйдэл 0,13 А, чадлын 

алдагдал 8 Вт бол энгийн трансформаторын хувьд 

гүйдэл нь 0,36А, алдагдал нь 36 Вт байна.  

Тооцооны үр дүн: Судалгааны явцад уламжлалт ТМ 

маягийн трансформаторын оронд  аморф 

трансформатор ашигласан хувилбаруудын хувьд 

тооцоог “Loss 10” программ ашиглан хийсэн. Тооцооны 

үр дүнг дор нэгтгэн үзүүлэв (Зураг 4). 
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Зураг 4.Уламжлалт болон аморф трансформатор бүхий 10 кВ-ын хүчдэлтэй үеийн эрчмийн алдагдал 

 

ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү түгээх сүлжээний эрчмийн алдагдлыг 

бууруулах судалгааны ажлын үр дүнд дараах 

дүгнэлтийг гаргж байна. Үүнд: 

1.Эквивалент загварчлалын аргаар тооцоо хийх үед 

тухайн шугам сүлжээний шугам трансформаторын 

эквивалент загварыг нэг удаа байгуулаад зөвхөн 

толгойн эрчим хүчний тусламжтайгаар хугацааны 

дурын мужид эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох 

боломжтой. Тооцооны хэмжээ алдагдлын хугацааны 

аргаас эрс бага байна. 

2.Энэ судалгааны ажлаар Сүхбаатар аймгийн төвийг 

цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа 10 кВ-ын 

хүчдэлтэй 10 фидерийг авч үзсэн. Үүний зэрэгцээ 

тооцооны аргачлал судлахын тулд “Уулбаян” 

фидерийн эрчмийн алдагдлыг нарийвчлан “Уламжлалт 

чадлын балансын арга”-д тулгуурласан “Алдагдлын 

хугацаа арга” болон “Эквивалент загварчлалын арга” 

харьцуулан судалгаа хийсэн.  

3.Сүхбаатарын төвийн түгээх сүлжээний 

толгойгоор нийт дамжуулсан нийт эрчим хүч 12,1 сая 

кВт.цаг, эрчмийн алдагдал 0,56 сая кВт.цаг (4.64%), 

бүтцийн хувьд шугамын алдагдал 0,14 сая кВт.цаг 

(25,65%), хоосон явалтын алдагдал 0,37 сая кВт.цаг 

(66.3%), трансформаторын ороомог дээр 0,045 сая 

кВт.цаг (8,05%) алдагдсан байна. 

4.Фидерийн трансформаторуудыг “Аморф” 

зүрхэвчтэй трансформатороор сольсон үеийн эрчмийн 

алдагдлын тооцооны үр дүнгээс харахад толгойгоор 

дамжуулсан нийт эрчим хүч 12,15 сая кВт.цаг байхад 

нийт эрчмийн алдагдал 0,27 кВт.цаг (2,25%), шугам 

дээр 0,14 сая кВт.цаг (52,12%), трансформаторын  ган 

дээр 0,09 сая кВт.цаг (33,62%), трансформаторын 

ороомог дээр 0,039 кВт.цаг (14,27%) болж эрчмийн 

алдагдал буурсан үзүүлэлттэй гарсан. 

5.Түгээх сүлжээний хүчдлийн түвшинг 

өөрчлөхгүйгээр э орчин үеийн шинэ технологи болох 

аморф трансформаторыг ашиглавал сүлжээний 

горимын үзүүлэлт сайжрах ба шинээр олон тооны 

хэрэглэгчийг нэмж холбох боломж бүрдэх, эрчмийн 

алдагдал ихээхэн буурах болно. Нийт алдагдлын 

хэмжээ ойролцоогоор 2 дахин буурч байна. 

6.Тооцооны нэг жилийн хугацаанд эрчмийн 

алдагдал 560 мянган кВт.цагаас 270 мянган кВт.цаг 

болж буурч байгаа бөгөөд эрчмийн үнийг 120 төгрөг 

гэж тооцвол жилд 30 орчим сая төгрөг хэмнэх 

боломжтой бөгөөд нэг трансформаторын үнийг 6-7 сая 

төгрөг гэж үзвэл 10 орчим жилийн хугацаанд зөвхөн 

эрчмийн алдагдлыг хэмнэсэн зардлаараа бүрэн солих 

боломжтой нь харагдаж байна. 
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Хураангуй. Энэхүү судалгааны ажилаар ахуйн 

цахилгаан, дулаан болон хэрэглээний халуун усны 

хэрэгцээг бүрэн хангах боломжийг судлав. Ялангуяа 

төвийн шугамд холбогдох боломжгүй алслагдмал бүсэд 

амьдарч буй иргэд цахилгаан эрчим хүчний асуудалтай 

байсаар ирсэн билээ. Энэ судалгааны зорилго нь  

хувийн хэрэглээгээ бие даан хангахыг хүссэн хэн бүхэн 

нарны эрчим хүчний тусламжтайгаар ахуйн хэрэгцээг 

100% хангах боломжтойг харуулахад оршино. Үүний 

тулд Pvsyst программ ашиглан нарны цахилгаан 

үүсгүүр дээр симуляц хийн тоон утгаар батлан 

харуулав. Хэрэглээний халуун усыг нарне коллектор 

ашиглан шийдсэн нь оновчтой арга байлаа. Харин 

халаалтанд усан радиатороор биш ялтсан шалны 

халаалт ашигласан нь үр ашиг өндөртэйн зэрэгцээ 

эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй боллоо. Нийт төслийн 

санхүүжилтийн эргэн төлөгдөх хугацаа харьцангуй 

бага байгаа нь энэ төсөл үр дүнтэйг харуулж байна. 
 

Түлхүүр үг. Нарны эрчим хүч, өрхийн цахилгаан 

хэрэглээ, Pvsyst.  

 

I. ОРШИЛ  

Манай орны нарны нөөц буюу үйлдвэрлэгдэж болох 

цахилгааны нөөцийг улсын хэмжээнд 4774 ТВт.ц/жил 

гэж АНУ-ын Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний 

лаборатори (NREL) тооцон гаргасан бөгөөд дэлхийн 200 

гаруй улсаас Монгол улс нарны нөөцөөр 19-р байрт 

оржээ [1] . Хэрэв нарны энергийн нөөцөө бүрэн 

ашиглавал дотоодын нийт эрчим хүчний хэрэгцээгээ 

бүрэн хангаад зогсохгүй хөрш орнуудад илүүдэл 

цахилгаан эрчим хүчээ импортлох боломжтой. 

Гэхдээ дараах хүчин зүйлс энэхүү зорилгод хүрэхэд 

саад болж байна. Нэгдүгээрт, манай улсын тархмал 

суурьшил нүүдлийн аж ахуйн онцлог нь эрчим хүчний 

нэгдсэн сүлжээг өрх бүрт хүргэхэд хүндрэл үүсгэдэг. 

Хоёрдугаарт, улсыг бүрэн хангах хэмжээний нарны 

нөөц байгаа ч эрчим хүчээр тасралтгүй бүрэн хангахын 

тулд энерги хуримтуур зайлшгүй шаардлагатай. Гэвч 

одоогоор технологийн хөгжил хараахан хангалттай биш 

байна. Гуравдугаарт Монгол улсын эрчим хүчний 

сүлжээ нь хувьсах гүйдлийн тул инвертер мөн бусад 

төхөөрөмжийн зардал бусад оронтой харьцуулахад 

үнэмлэхүй өндөр байна.  

Монгол улс эрчим хүчний хэрэглээний дийлэнх 

хэсгийг уламжлалт аргаар буюу дулааны станцуудаар 

хангадаг. Энэ арга А.Ү.К өндөртэй боловч орчны 

бохирдол үүсгэх сөрөг талтай байдаг. Харин сэргээгдэх 

эрчим хүч хэдий зардал өндөртэй, ашигаа нөхөх хугацаа 

урт, цаг улирлын байдлаас эрчим хүчний гаралт 

хамаарах гэм мэт сул талуудтай ч манай орон шиг 

тархмал суурьшилтай оронд маш тохиромжтой шийдэл 

юм.  

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих 

зорилгоортомоохон нарны станцуудыг барьдаг. Гэхдээ 

тэдгээр нь эрчим хүчээ нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлдэг 

тул алслагдсан буюу цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй 

айл өрх мөн л орхигддог.  

Тиймээс энэхүү судалгаанд нарны эрчим хүчийг 

ашиглан ахуйн цахилгаан хэрэглээг хангах боломжийг 

судлав. Алслагдмал суурьшилтай айл өрхүүд, аймаг 

сумд, зуслангийн болон хувийн орон сууцыг бие даасан 

(Stand-Alone) нарны эрчим хүчний системээр хангаж 

цахилгааны хэрэгцээг бүрэн хангах боломжийг Pvsyst 

программын тооцоолол дээр үндэслэн судлав. Энэхүү 

программ нь нарны энерги ашигласан бүх төрлийн 

цахилгаан системийн симуляци, дүн шинжилгээг хийж 

тухайн тохиолдлыг бодит амьдралд турших боломж 

олгодгоороо давуу талтай [2].  

 

II. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

А. Судалгааны хэсэг:  
Нийслэлийн хэмжээнд 108 мянга гаруй өрх хашаа 

байшинд амьдарч байна. Орон нутагт аймаг сумдын 
төвд амьдарч буй иргэдийн дийлэнх хэсэг нь мөн хашаа 
байшинд амьдарч байгаа тул судалгааны үндсэн 
обьектын ерөнхий загварыг нийтлэг байх байшингаас 
санаа авч хийв (зураг 1). 

Судалгааны обьектын байршил: Улаанбаатар хот, 
Баян зүрх дүүрэг,  47.9087°/107.0056°, д.т.д 1314 м, 
цагийн бүсчлэл  UTC +8. 

 
Зураг 1. Байшингийн загвар 

 

Тухайн тохиолдолд дээврийн налуу нь 25° байсан нь 

байршлаас шалтгаалж нарны энергийн алдагдал нь 

6.1% байна (зураг 2). Нарны хавтанг улаанбаатар хотод 

гэрлийн тусгалын алдагдалгүй байхаар байрлуулахад 

46° налуутай байх шаардлагатай. Монгол улс дэлхийн 

хойд хагас бөмбөрцөгт байрладаг тул хавтангийн налуу 

эгц байх хандлагатай. Эквадорын бүс рүү ойртох тусам 

хавтангийн налалтын өнцөг багасдаг. 

 
Зураг 2. Нарын хавтангийн хазайлт болон чиг 

151



В. Урьдчилсан тооцоо:  

Өрхийн хоногийн дундаж цахилгаан хэрэглээ 9.2 

КВт.ц буюу сард 276 КВт.ц. Цагаар нь авч үзвэл 

өглөөний 8-10 цаг болон оройны 6-8 цагт дийлэнх 

өрхийн цахилгааны хэрэглээ ихэсдэг. 

Хүснэгт 1 

Өрхийн цахилгааны дундаж хэрэглээ  

№ 
Цахилгаан 

хэрэгсэл 

Тоо 

ширхэг 

Чадал 

Вт 

Хоногт 

ажиллах 

цаг 

Сарын 

хэрэглээ 

КВт 

1 Хөргөгч 1 200 8 48 

2 Плитка 1 2000 1.5 90 

3 

Богино 

долгоины 

зуух 

1 1200 0.5 18 

4 TV 1 130 8 31.2 

5 Тоос сорогч 1 1800 0.3 16.2 

6 
Гэрлийн 

чийдэн 
8 400 6 72 

 Дүн 13   275.4 

 

Хоногийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээн дээр 

тулгуурлан хийсэн урьдчилсан тооцоо (pre-sizing) нь 

нарны эрчим хүчний систем 3.6 Kwp чадалтай, цэнэг 

хураагуур нь 850 Ац багтаамжтай байх шаардлагатай.  

Ачааллын алдагдлын магадлалыг (PLOL) 5%, цэнэг 

хураагуурын бүрэн цэнэглэгдсэн үед хэрэглэгчийг 

зөвхөн өөрийн цэнэгээр хангах хугацааг 4 хоног гэж авч 

үзэв (зураг 3). 

 
Зураг 3. Суурилуулсан PV хүчин чадал болон ачааллын 

алдагдлын харилцан хамаарал  

С. Бүрэлдэхүүн төхөөрөмжүүдийг сонгох:  
Дээврийн талбай нийт 108 м2, үүнээс нарны хавтан 

тавьж болох ашигтай талбайн хэмжээ 54 м2 . Барилга 
хоёр хэсгээс бүрдэж буй, зөвхөн нэг хэсгийн дээвэр дээр 
байрлуулах гэвэл 30 м2 болно. 

 Хязгаарлагдмал талбайгаас шаардлагатай 

хүчин чадлыг гарган авахын тулд нарны хавтангийн тоо 

цөөхөн байх хэрэгтэй. Иймд модулийн чадал өндөр 

байх шаардлагатай. БНХАУ-н JinkoSolar компанийн 

2016 оноос хойш үйлдвэрлэсээр байгаа нарны хавтанг 

сонгон авав (хүснэгт 2).  

Хүснэгт 2 

Нарын дэлгэцийн техникийн үзүүлэлт  

Нарны дэлгэцийн төрөл Поликристалл 

Нарны дэлгэцийн үйлдвэрийн 

загвар 
JKM 330PP-72-V 

Нэрлэсэн чадал, Вт 330±10 

Хамгийн их чадлын хүчдэл, В 37.80 

Хамгийн их чадлын гүйдэл, А 8.740 

Нээлттэй хэлхээний хүчдэл, В 46.90 

Богино холболтын гүйдэл, А 9.140 

Нарны дэлгэцийн АҮК, % 17.07 

Нээлттэй хэлхээний хүчдлийн 

температурын коеффициент, 

%/°С 

-0.39 

Богино холболтын гүйдлийн 

температурын коеффициент, 

%/°С 

0.06 

Нарны дэлгэцийн хэмжээ, 

(урт*өргөн*өндөр) 
1956*992*40 

Нарны дэлгэцийн жин, кг 26.50 

 

 
Зураг 4. Нарны нийлмэл цацрагаас хамаарах чадлын 

өөрчлөлт 

 

Нийт 12 нарны хавтанг 2-р цуваа холбон 6 эгнээгээр 

бүл болгож контроллерт холбоно. Нийт ашиглах 

талбайн хэмжээ 27.2 м2 . 

Хүснэгт 3 

Контроллерийн ерөнхий үзүүлэлт  

Удирдлагын төрөл Universal 
controller 

Үйлдвэрлэгч  Generic 

Цэнэглэх гүйдлийн дээд утга, А 99.4 

Цэнэг алдах гүйдлийн дээд утга, А 37.5 

Цэнэглэх босго хүчдэл, В 53.20 

Цэнэг алдах босго хүчдэл, В 52.12 

Цэнэглэх гүйдэл, А 61.2 

Цэнэг алдах гүйдэл, А 36.4 

Нарны эрчим хүчийг ашиглахад анхаарах гол зүйл 

нь түүний цаг улирлын байдлаас хамаарч өөрчлөгдөх 

цахилгаан гаргалтын хувьсах утганд байна. Тухайлбал 

өвлийн цагт нарны өндөр хамгийн нам хэмжээнд хүрдэг 

нь мөн гаралтын чадалд нөлөөлнө. Иймд аливаа 
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тохиолдолд цахилгаан эрчим хүчээр үл тасрах 

нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд цэнэг хуримтлуурыг 

хэрэглэх нь зайлшгүй юм. 

 
Зураг 5.Системийн ерөнхий бүдүүвч 

Судалгаанд хэрэглэсэн цэнэг хураагуур нь Generic 

компанийн 2017 оноос хойш үйлдвэрлэж буй 25.6 В 

180Ац багтаамжтай Li-ion батерей юм. 

Хүснэгт 4 

Цэнэг хураагуурын ерөнхий үзүүлэлт  

Нийт багтаамж, Ац 900 

Багцийн хүчдэл, В 51 

80%-д хадгалагдах эрчим хүч, КВт.ц 41.5 

Нийт жин, кг 550 

Ашиглалтын хугацаанд нийт хуримтлуулах 
эрчим хүч, МВт.ц 

73 

 
Зураг 6. Нарны гэрлийн тусгалын өнцөг 

Нийт 10 цэнэг хураагуурыг 2-р цуваа, 5-р зэрэгцээ 

холбон нэг багц болгон ашиглана.  

 

D. Симуляцийн үр дүн:  

Нарны хавтанг 25°-н өнцгөөр тулгуургүй шууд 

байрлуулах тул өглөөний болон оройны нарны 

хэвийлтийн өнцөг үүнээс доош орох тохиолдолд 

нарнаас эрчим үйлдвэрлэх боломжгүй болно (зураг 6).  

 
Зураг 7. Нарын хавтанг байрлуулсан байдал 

  

Хүснэгт 5 

Цахилгаан нийлүүлэлт болон зарцуулалт 
EArray      –   Нарны хавтангаас гаргаж буй цахилгаан энерги 

E_Load     –   Хэрэглэгчид шаардлагатай цахилгаан энерги 

E_User      –   Хэрэглэгчид хүрч буй цахилгаан энерги 

T_LOL      –   Ачааллын алдагдлын хугацаа 

Pr_LOL     –   Ачааллын алдагдлын хувь хэмжээ 

 
 

Нэгдсэн цахилгаан сүлжээнээс гадна бие даасан 

нарны цахилгаан системийн 1 жилийн турш 

хэрэглэгчид нийлүүлэх нийт эрчим хүчний хэмжээ 

3412 КВт.ц байна (хүснэгт 5).  

Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашигласнаар хүлэмжийн 

хийн ялгаруулахаас сэргийлэх боломжтой. Нарны 

хавтангийн ашиглалтын баталгаат хугацаа материалаас 

хамаарч өөр байна. Моно болон поликристалл нарны 

хавтан бол 25 жил орчим, харин аморф материалаар 

хийгдсэн бол 5 жил хүртэл байна [1].  

Энэхүү судалгааны объект нь хамгийн багадаа 20 

жилийн ашиглалтийн хугацаатай гэж үзэхэд нийт 111тн 

нүүрсхүчлийн давхар исэл агаарт цацагдахаас 

сэргийлэх сайн талтай байна. 

Е. Хэрэгцээний халуун ус хангамж:  

Хүний хоногийн дундаж усны хэрэглээ 50 л байх 

бөгөөд  үүний 60 орчим хувийг халуун ус бүрдүүлж 

байх шаардлагатай [3]. Хэрэглээний халуун усаар 

(ХХУ) хангах хамгийн тохиромжтой шийдэл бол нарны 

коллектор юм (зураг 8).  

 
Зураг 8. Дээвэр дээр нарын коллектор байрлуулсан байдал 

 

Гэхдээ нарны коллектор өвлийн улиралд орчны эрс 

хүйтэн температурын улмаас ашигт үйлийн 

коеффициент нь ихээхэн унадаг. Иймд ХХУ-ны 

хэмжээг хоногийн нийт усны хэрэглээний 80%-ийг 

бүрдүүлэхээр сонгож авбал тохиромжтой. Энэ 

судалгаанд тухайн тохиолдлыг 5 ам бүлтэй гэж авч 

үзэв. Байршил дэлхийн хойд хагас бөмбөрцөг, налалт 

30°, хэрэглэгчийн тоо 5, ХХУ-аар хангагдахын тулд 

нарны коллектороос шаардагдах нийт чадал 4450 

КВт/жил. Доорх хүснэгтэд нарны коллектороос гаргах 
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чадлын хэмжээг сараар болон эзлэх хувиар харуулав 

(хүснэгт 5).  

Хүснэгт 5 

Нарны коллекторын гаргах хүчин чадал  

Сар 

Нэг сард гаргах 

нийт дулааны 

хэмжээ, КВт.ц 

Тухайн сард 

ХХУ-ны хангах 

хувь 

1 63 15% 

2 121 31% 

3 241 56% 

4 354 85% 

5 419 97% 

6 456 109% 

7 508 118% 

8 508 118% 

9 439 105% 

10 293 68% 

11 111 27% 

12 44 10% 

Нийт 3559 80 

 

Шаардагдах хүчин чадал болон усны хэмжээнээс 

хамаарч дулаан хуримтлах хоолойн талбай хамгийн 

багадаа 5 м2 байх хэрэгтэй тул  БНХАУ-д 

үйлдвэрлэгдсэн нарны коллекторыг сонгон авав 

Хүснэгт 6 

Нарын коллекторын техникийн үзүүлэлт  

Үйлдвэрлэгч UNIEPU, Zhejiang, China 

Модель № UNP-SP 100-36 

Нөөцлүүрийн багтаамж 300 л 

Шингээлтийн талбай 5.34 м2 

Хоолойн материал Шил 

Зэс ороомог Дан 

 

F. Халаалт:  

Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан орон байрыг халаах 

олон арга байдаг. Тэдгээрээс нарны эрчим хүчийг 

ашиглан халаалт хөргөлтийг бүрэн шийдэх төрөл 

бүрийн судалгаа туршилтууд хийгдэж хэд хэдэн үр 

ашигтай арга замыг боловсруулсан байдаг. 

Хэрэглээний халуун усыг нарне коллектор ашиглан 

шийдсэнтэй адил халуун усыг шугам хоолойгоор 

дамжуулан сууцыг халаах арга өргөн дэлгэрсэн. Гэвч 

үүнд хэд хэдэн сул тал байдаг нь радиаторын халаалтын 

циркуляци нь их хэмжээний дулааныг хүний 

хэрэглэдэггүй хэсэг болох адрын хоосон орон зайг 

халаахад зарцуулдаг. Мөн угсарч суурилуулахад зардал 

ихтэй, бүтцийн тоног төхөөрөмж нэмж худалдаж авах 

шаардлагатай болдог [4]. 

Харин шалны халаалтын систем нь өрөөний 

температурыг жигд халааж барихад илүү үр дүнтэй. 

Мөн суурилуулалт ашиглалтын үйл явц энгийн. Бүр 

цаашлавал сүүлийн үеийн технологиуд бидэнд 

өрөөнийхөө температурыг алсаас хянах, удирдах 

боломжийг олгож байна. 

Шалны халаалтыг нэмэлт халаалтын зорилгоор 

ашиглах гэж байгаа бол өрөөний 50%-д, үндсэн халаалт 

болгох бол 70-80%-д суурилуулна [5]. Төслийн 

барилгын шалны талбай 93.5 м2, үүний 75%-д 

суурилуулах бол 65.45 м2 халаагуур шаардлагатай. 

Хүснэгт 7 

Шалны халаалтын цахилгаан утасны даац  

Хөндлөн 

огтлол, мм2 

Гүйдэл(зэс), 

А 

Гүйдэл (хөнгөн 

цагаан) , А 

1.5 16 10 

2.5 25 16 

4.0 32 25 

6.0 40 32 

 

G. Зардлын судалгаа:  

Судалгаанд ахуйн дулаан, цахилгаан, халуун усны 

хэрэгцээг бүрэн хангахын тулд тодорхой маркын 

төхөөрөмжүүдийг авч үзсэн. Материалуудын өнөөгийн 

зах зээл дээр байгаа үнээр нийт гаргах зардлыг тооцвол 

ойролцоогоор 12500 – 13000 ам.дол буюу 35 – 36 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна 

(хүснэгт 8).  

Хүснэгт 8 

Ашигласан амтериалуудын өртөг  

Материал 
Тоо 

ширхэг 

Үнэ өртөг, 

мян.төг 

Нарны хавтан 12 2217 

Цэнэг хураагуур 

контроллер багц 
10 28000 

Нарны коллектор 2 520 

Шалны ялтсан халаалт 
65.45 

м2 
2487.1 

Шалны халаалтын бусад 

тоног 
1 108 

Бусад урсгал зардал  2500 

Нийт  35832.1 

 

Төвийн эрчим хүч, дулааны нэгдсэн системээс 

хамааралгүйгээр цэвэр нарны энергийг ашиглан ахуйн 

цахилгаан дулааны хэрэгцээг хангахад ойролцоогоор 

36 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. 

Төслийн санхүүжилтын эргэн төлөгдөх хугацаа нь 1 

жил 3 сар 21 хоног байна.  

 

 

III. ДҮГНЭЛТ 
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр дундаас нарны 

энерги ашиглах нь ахуйн буюу бага оврийн хэрэгцээнд 
ашиглаж болдогоороо давуу талтай. Энэ нь нийтийн 
хэрэглээнд нэвтрэхэд илүү боломжийг олгож буй.  

Энэ судалгааны ажлаар ахуйн цахилгаан, дулаан 
болон халуун усны хэрэгцээг нарны энерги ашиглан 
бүрэн хангаж болох нь харагдаж байна. Хэрэглэх 
хүрээллийн хувьд алслагдсан сууринд буй иргэд болон 
хувийн зуслангийн байшингийнхаа эрчим хүчний 
хэрэгцээг хангахыг зорьж буй хүмүүст нэн 
тохиромжтой.  

Ялангуяа Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 
дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг гэр хорооллын айл өрхүүд 
хувийн хэрэглээгээ сэргээгдэх эрчим хүчээр хангаж 
эхлэвэл: нэгдүгээрт, цахилгаан станцуудын оргил 
цагийн ачааллыг бууруулна. Хоёрдугаарт, орчны 
бохирдлыг багасгана. Гуравдугаарт ирээдүйн ухаалаг 
системийн эхлэлийг тавих давуу талуудтай.  

Хэрэглэгч бүр өөрийн бие даасан системийг 
хөгжүүлж үйлдвэрлэгч болсноор эрчим хүчний систем 
дээр төр-хэрэглэгч, хэрэглэгч-хэрэглэгч гэсэн эдийн  
засгийн харилцаа үүсч манай улсын цахилгаан эрчим 
хүчний систем шинэ түвшинд гарах боломж нээгдэнэ.  
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Тиймээс ахуйн хэрэгцээгээ бие даан хангаж эхэлнэ 

гэдэг ирээдүйн ухаалаг системийн эхлэл болох нь 

харагдаж байна. 
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УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ II, III ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛГҮҮДИЙН 

РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙН АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА  
 

Н.Буянбадрах*, Д.Пүрэвдаш* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Илтгэлд Улаанбаатар хотод 

ашиглагдаж байгаа II, III шатлалын эмнэлгүүдийн 

цацраг үүсгүүрт тоног төхөөрөмжүүдийг бүртгэн, 

судалж түүнд нийтлэг тохиолдох гэмтлийн төрлийг авч 

үзсэн болно. 
 

Түлхүүр үг. Дүрс оношлогоо, икс цацраг (x-ray), 

рентген хоолой, үүсгэн бүртгэгч.  

 

ОРШИЛ  

ХХ зууны сүүлийн хорин жилээс физик, хими, 

электроник, компьютерийн шинэхэн ололтыг анагаах 

ухаанд эрчимтэй нэвтрүүлсэнээр эмнэлгийн 

оношлогоо, эмчилгээг богино хугацаанд чанартай, 

бүтцийн болон үйл ажиллагааны өндөр түвшинд 

гүйцэтгэх болсны гэрч нь Дүрслэл оношлогооны 

өнөөгийн хөгжил юм. Тэртээх 1895 онд Германы 

эрдэмтэн В.К.Рентген анагаах ухааны оношлогооны 

салбарт шинэ төрлийн Х (икс) цацрагаа нээжээ. ХХ 

зууны дунд үеийг хүртэл дүрслэл оношлогооны салбарт 

Рентген шинжилгээ дангаар ноёрхож байсан бол 1950 

оноос Ангиографи, Цөмийн онош зүй, 1970 оноос Хэт 

авиан оношлогоо, 1980 оноос Соронзон резонанст 

томографи болон интервенци радиологийн шинэхэн 

салбарууд гарч ирснээр дүрслэл оношлогооны 

шинжлэх ухаан клиникийн анагаах ухааны тэргүүлэх 

салбар болсон билээ.  

Рентген зургийн техник нь рентген аппаратын 

удирдлагын хэсэг түүний тохиргооны нэгдлээр 

тодорхойлогддог. Үүнд: зураг хүлээн авагч, өвчтөн, 

рентген хоолойны геометрийн байрлалыг тохируулж 

өгдөг. Түүнээс гадна рентген зургийн техник нь хоёр 

төрлийн ялгаатай хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. 

Анодын хүчдлийг (кв) тохируулах замаар туяаны 

хатуулагийг, харин халалтын гүйдлийн хүчийг (мА) 

тохируулахзамаар туяаны чадлын тохируулдаг. 

1. Нэвчих техникийн хүчин зүйлд: рентген хоолойн 

хүчдэл, миллиампер, хугацаа ба зай /SID/. Эдгээр 

хүчин зүйлүүд нь зургийн рецевтор ба өвчтөнд 

цацраг нэвчих үндсэн шинж чанарыг 

тодорхойлдог. 

2. Зургийн чанарын хүчин зүйлд: нягт, нягтрал, 

нарийвчлал, гажилт. Эдгээр хүчин зүйлүүд нь 

рентген зургийн техникчид зургуудыг харьцуулах, 

үнэлэх, цацрагийн гаралт зэргийг хянах боломжийг 

олгодог. Эдгээр хүчин зүйлүүдийг хэрхэн хэрэглэх 

вэ гэдэг асуудал бол чанартай зураг гаргахтай 

салшгүй холбоотой. 

Рентген тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим:  

Цахилгаан тэжээлийн хэсгээс аппаратын бүх хэсэгт 

цахилгаан тэжээлийг өгнө. Удирдлагын хэсгээс 

өгөгдсөн утгын дагуу өндөр хүчдлийн генератороор 

цацрагийн үүсгүүрийг ажилд оруулж тухайн өвчтөний 

нас, хүйс, жин зэргээс хамаарч тохирох цацрагийн кВ 

хэмжээг тохируулан тохирох доз рентген туяаг өгнө. 

Тухайн өгөгдсөн туяаг нэгж хугацаанд дүрс 

бүртгэгчээр бүртгэн авч, дүрсийн боловсруулалтыг 

аналогоос дижитал хэлбэр лүү хөрвүүлнэ. Гарсан үр 

дүнгээс өвчтөний боломжит оношийг гаргана.  
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Зураг 1. Рентген цацрагийг илэрхийлэх фотоны энерги 

(photon energy of X-ray ) 

 
Зураг 2. Рентген аппаратын нийтлэг ажиллах зарчимын 

бүдүүвч  

 Цацрагийн үүсгүүр / Рентген хоолой /: Өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан энергийг гэрлийн энергид 

хувиргаж Х цацрагийн гаргана. Өгөгдсөн өндөр 

хүчдэлээс хамаарч, Х цацрагийн доз өөр байна. 

 Детектор буюу үүсгэн бүртгэгч: Дурын рентген 

үүсгэгчтэй хоршин ажиллах чадвартай, бие даасан 

төхөөрөмж. Аналог утгыг тоон утганд хөрвүүлэн 

дижитал мэдээлэл болгон хөрвүүлэнэ. 

 Удирдлагын хэсэг: Аппаратыг асааж унтраах, 

дээш доош өвчтөнд тохируулах, мөн рентген 

туяаны нэгж дозыг өгөх 

 Өндөр хүчдэлийн генератор: Шугамаас өгөгдсөн 

цахилгааны өндөр хүчдэлийг тогтворжуулан 

аппаратын цацрагийн үүсгүрт өгнө. 

 Цахилгаан тэжээлийн хэсэг: Шугамаас өгөгдсөн 

цахилгааны өндөр хүчдэлийг тогтворжуулан нам 

хүчдэл болгон аппаратын бүхий л хэсгийн 

цахилгаан тэжээлээр хангах 

 Зураг боловсруулах хэсэг: Өвчтөний нэвтэлж 

ирсэн Х цацрагийг бүртгэн авч аналог мэдээллийг 

дижитал хэлбэрт шилжүүлэн анализ хийх хэсэг.  

 Хэвлэх хэсэг: Дэлгэцэнд өгөгдсөн мэдээлийг цаас 

болон бусад төрлийн хальсанд өгөгдсөн утгаар 

буулгана. 

 

Рентген тоног төхөөрөмжийн бүтэц:  

 
Зураг 3. Рентген аппаратын харагдах байдал 

Хүснэгт 1 

Улаанбаатар хот дахь II, III шатлалын эмнэлгүүдийн рентген тоног төхөөрөмжийн судалгаа 
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1 УНТЭ 

1 
Суурин рентген 

Bellagio630 БНСУ 2013 2013 CCD камер Дижитал 

2 Dongmun БНСУ 2014 2014 CR аппарат Аналог 

3 Зөөврийн 

рентген 

MXHHF-1300 БНСУ 2013 2013 CR аппарат Аналог 

4 MXHHF-1300 БНСУ 2013 2013 CR аппарат Аналог 

2 УХТЭ 

5 

Суурин рентген 

Galaxy 3000 БНСУ 2013 2013 FPD детектор Дижитал 

6 TU-51 Япон 2008 2008 CCD камер Дижитал 

7 Jumong БНСУ 2019 2019 CCD камер Дижитал 

156



8 Jumong БНСУ 2019 2019 CCD камер Дижитал 

9 
Зөөврийн 

рентген 

MXHF-

1300RM 
БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

3 УГТЭ 

10 
Суурин рентген 

Flaxevision Япон 2014 2014 FPD детектор Дижитал 

11 Medix 130 Япон 2005 2005 FPD детектор Дижитал 

12 Зөөврийн 

рентген 

Practix Герман 2013 2013 Кассет Аналог 

13 Practix Герман 2013 2013 Кассет Аналог 

4 ХӨСҮТ 

14 

Суурин рентген 

TU-51 Япон 2008 2009 
Кассет болон 

CCD камер 
Дижитал 

15 TU-51 Япон 2008 2009 
Кассет болон 

CCD камер 
Дижитал 

16 TU-51 Япон 2008 2009 
Кассет болон 

CCD камер 
Дижитал 

17 Proscan2000 ОХУ 2016 2016 CCD камер Дижитал 

18 Зөөврийн 

рентген 

Min X-ray Америк 2019 2019 FPD детектор Дижитал 

19 MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

5 ХСҮТ 

20 Суурин рентген TU-51 Япон 2008 
2008

2015 
CCD камер Дижитал 

21 
Зөөврийн 

рентген 
MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

6 ЭХЭМҮТ 

22 
Суурин рентген 

Medix 130 Япон 2005 2005 FPD детектор Дижитал 

23 Hitachi 51DR Япон 2009 2009 FPD детектор Дижитал 

24 Зөөврийн 

рентген 

MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

25 MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

7 ГССҮТЭ 

26 

Суурин рентген 

TU-51RD Япон 2008 2008 CCD камер Дижитал 

27 Kamarq Франц 2014 2014 CR аппарат Дижитал 

28 Batcara Франц 2015 2015 CCD камер Дижитал 

29 Rendom БНХАУ 2020 2020 CCD камер Дижитал 

8 I амаржих 
30 Зөөврийн 

рентген 

BMX1100 БНСУ 2012 2012 Кассет Аналог 

31 B510 БНСУ 2013 2013 Кассет Аналог 

9 ЧДНЭ 

32 
Суурин рентген 

Bellagio630 БНСУ 2011 2011 CCD камер Дижитал 

33 ezDRf-1000s БНСУ 2009 2009 CCD камер Дижитал 

34 
Зөөврийн 

рентген 
EXR-1100 БНСУ 2007 2007 FPD детектор Дижитал 

10 СХДНЭ 

35 Суурин рентген ezDRf-1000s БНСУ 2008 2009 CCD камер Дижитал 

36 Зөөврийн 

рентген 

SMS-TS-2 БНСУ 2011 2011 Кассет Аналог 

37 MXHF-1300 БНСУ 2012 2012 Кассет Аналог 

11 СХДЭМН 38 
Зөөврийн 

рентген 
Asemobil 510 БНХАУ 2010 2011 Кассет Аналог 

12 БГДЭМТ 

39 Суурин рентген Titan 2000 БНСУ 2014 2014 FPD детектор Дижитал 

40 
Зөөврийн 

рентген 
MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

13 БГДНЭ 41 Суурин рентген TU-51C Япон 2008 2014 CCD камер Дижитал 

14 БЗДЭМТ 

42 

Суурин рентген 

Bellagio630 БНСУ 2009 2009 CCD камер Дижитал 

43 Titan 2000 БНСУ 2015 2015 CCD камер Дижитал 

44 DM6150 БНСУ 2019 2019 CR аппарат Аналог 

45 Galaxy lite БНСУ 2015 2015 FPD детектор Дижитал 

46 
Зөөврийн 

рентген 
DIG-1100 БНСУ 2020 2020 FPD детектор Дижитал 

15 БЗДНЭ 47 Суурин рентген ezDRf-1000s БНСУ 2008 2009 CCD камер Дижитал 
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48 Dongmun БНСУ 2010 2013 CR аппарат Аналог 

16 ХУДНЭ 
49 

Зөөврийн 

рентген 
MXHF-1300 БНСУ 2013 2014 Кассет Аналог 

50 Суурин рентген Bellagio630 БНСУ 2009 2009 CCD камер Дижитал 

17 ХУД-АМБ1 51 Суурин рентген Bellagio630 БНСУ 2009 2009 CCD камер Дижитал 

18 СБДНЭ 52 Суурин рентген ezDRf-1000s БНСУ 2008 2008 CCD камер Дижитал 

19 СБЭМT 

53 
Суурин рентген 

Bellagio630 БНСУ 2009 2009 CCD камер Дижитал 

54 Orich БНХАУ 2015 2015 CCD камер Дижитал 

55 
Зөөврийн 

рентген 
Browiner БНСУ 2019 2019 FPD детектор Дижитал 

 

 
Зураг 4. Үйлдвэрлэгч орон 

 

 
Зураг 5. Үүсгэн бүртгэгчийн төрөл 

 
Зураг 6. Рентген аппаратын төрөл 

 

 
Зураг 7. Рентген аппаратын ангилал  

ДҮГНЭЛТ 

Судалгаанд Улаанбаатар хотын II, III шатлалын 

нийт 19 эмнэлгийн 54 рентген аппарат, тоног 

төхөөрөмж багтсан болно. Тоног төхөөрөмжүүд нь 7 

улсын 27 үйлдвэрлэгчийн тоног төхөөрөмж ба 

ангилалын хувьд суурин 35, зөөврийн 25 ширхэг байна. 

Эдгээрээс дижитал нь 34, аналог нь 17 ширхэг ба 

ашиглалтанд орсон болон үйлдвэрлсэн он нь 2005 

оноос 2020 он хүртлэх болно. Судалгаанд хамрагдсан 

тоног төхөөрөмжүүд нь маш олон үйлдвэрлэгчтэй, 

сэлбэг, засвар үйлчилгээ нь харилцан адилгүй байгаа нь 

засвар үйлчилгээг тогтмол хийж, хэвийн үйл 

ажиллагаагаар хангахад хүндрэл үүсээд байна. Цаашид 

нэг брэнд, нэг үйлдвэрлэгч орноор дагнан худалдан 

авалтыг хийх, тогтмол инженерүүдийг бодлогоор 

сургалтанд брэнд дагнуулан суралцуулах, засвар 

үйлчилгээг тогтмол хийх нь цаашид гарах урсгал 

зардлыг бууруулах, эдийн засгийн хувьд өндөр ач 

холбогдолтой байна. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 
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тоног төхөөрөмж’’  2012 он.  

2. Б.Энхжаргал “Эмнэлгийн дүрслэл оншилгооны 

тоног төхөөрөмж” 2012 он.  

3. П. Онхуудай Д.Гончигсүрэн   “Рентгенологи  

Радиологи” 2002 он.  
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ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ГОРИМ 

АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ СУДАЛГАА  
 

Э.Эрдэнэбат*, Р.Батням*, Г.Мөнхзаяа*, Ш.Гантөмөр* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дархан-сэлэнгийн цахилгаан түгээх 

сүлжээнд бүрэн хэрэгжүүлээд ашиглагдаж байгаа 

ухаалаг тоолуурын системээс авсан хэмжилтийн 

утгуудыг горимын тооцоонд ашиглах, тооцооны 

програмаар төлөвлөсөн горимын утргуудыг 

хэмжилтийн утгуудтай харьцуулж түгээх сүлжээний 

горимыг оновчтой төлөвлөх талаар авч үзсэн. 
 

Түлхүүр үг. Ухаалаг тоолуурын систем, горим, үр 

ашиг.  

 

ОРШИЛ  

Цахилгаан түгээх сүлжээний горимыг судалгаа 

тооцоонд үндэслэн оновчтой төлөвлөх нь тухайн 

сүлжээний үр ашигтай ажиллах эсэхтэй шууд 

холбоотой. Сүүлийн үед ашиглагдаж байгаа тооцооны 

програм хангамж, хяналт хэмжилтийн програм зэргийг 

ашиглан горимыг зөв төлөвлөж эдийн засгийн үр 

ашигтай ажиллах боломж, хэрэглэгчдийн шаардлагад 

нийцүүлэн горим ажиллагааг автоматжуулах, чадал 

болон энерги балансыг хугацааны нэг эгшинд хэрхэн 

тооцох,  түгээлтийн алдагдлыг үнэн зөв гаргах, улмаар 

техник болон техникийн бус алдагдлыг тодорхойлох 

зэрэг нь шийдвэрлэх асуудлуудын нэг зайлшгүй мөн. 

Түгээх сүлжээний хэрэглэгчид нь суурьшлийн хувьд 

харилцан адилгүй байдаг тул алслагдсан хэрэглэгчдэд 

хүрч ажиллах, цаг хугацааг хэмнэх томоохон боломж 

нь ухаалаг тоолуурын систем нэвтрүүлэх ажил юм.  

Ухаалаг тоолуурын систем нь тоолуурын заалтыг 

сонгосон хугацаанд авах, хэрэглэгчдийн ачааллыг 

хянах, ачааллын хэмжилтийг дурын эгшинд авч чадлын 

баланс хийх, тарифыг системээс тохируулах, чанарын 

үзүүүлэлтийг хянах зэрэг 50 гаруй мэдээлэл авч байгаа 

тул энэхүү хэмжилтийн утгуудыг ашиглаж горимыг 

төлөвлөх нь сүлжээний үр ашигтай ажиллах боломжийг 

бүрдүүлдэг. 

А. ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

Дархан-Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээний 

техникийн алдагдлыг  

35 кВ-ын сүлжээний 10 фидер 

 6(10) кВ-ын сүлжээний 181 фидер 

0,4 кВ-ын сүлжээний 441 дэд станцад алдагдлын 

тооцоог Dloss-10 болон Dloss-04 програм ашиглан 

тооцоог хийсэн. Тооцооны нийт дүн өөрийн сүлжээний 

алдагдал нь 2019 оны гүйцэтгэлээр 15,01 % байна. 

Хүснэгт 1 

Алдагдлыг хүчдлийн түвшин 

№ 
Алдагдлын 

төрөл 
ХАЦЭХ 

Нийт Алдагдал Трансформаторт Шугамд 

Нийт 

алдагдл

ын хувь 

Биет хувь Биет хувь Биет хувь  

1 35кВ 
219,407,67

9 

6,371,408  2.90%    1,593,711  0.73% 4,777,697  2.18% 19.35% 

2 6(10)кВ 15,363,014  7.20%  11,930,815  5.59% 3,432,199  1.61% 46.65% 

3 0.4кВ 11,196,029  6.79% 0 0 11,196,029  6.79% 34% 

Нийт алдагдал 32930451 15.01% 
13,524,526 5.96%  7.44% 

100.00% 
41.07% 59.93% 

 

 
Зураг 1. Техникинй алдагдлыг хүчдлийн түвшингээр нь ангилбал 
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Тооцооны үр дүнгээс хархад 35кВ-ын РП-11 ХХБ-ийн Шин дээрх хүчдэл 37кВ байхад шугамын төгсгөл дээрх 

дэд станцын шинийг хүчдэлийг PowerFactory програмаар хийсэн тооцооны үр дүн болон HES системээс хэмжсэн 

бодит утгатай харьцуулж дараах хүснэгтээр харуулав. 

 
Зураг 2. PowerFactory програмын үр дүн 

Хүснэгт 2 

35кВ-ын РП-11 ХХБ-аас тэжээлтэй дэд станцын шин дээрх хүчдлийн утга 

Д/д Дэд станцын нэр 
Хүчдэл, кВ 

PowerFactory HES 

1 35кВ РП-11 ХХБийн 35кВ-ын Шин 37 37 

2 35/6кВ Хонгор дэд станцын 35кВ-ын Шин 36.09 36.146 

3 35/6кВ Хонгор дэд станцын 6кВ-ын Шин 6.15 6.2 

4 35/10 кВ-ын Жимс дэд станцын 35кВ-ын шин 36.07 36.05 

5 35/10кВ-ын Жимс дэд станцын 10кВ-ын шин 10.3 10.3 

6 35/0.4кВ-ын  КТП-234 Энхтал 0.4кВ-ын шин 0.42 0.423 

Хүчдлийн алдагдлын тооцоог хэмжилтийн утгатай харьцуулахад орйолцоо гарч байна. 

 

 

110/35/6кВ-ЫН СҮХБААТАР ДЭД СТАНЦААС ТЭЖЭЭЛТЭЙ ХОТ-II АГААРЫН ШУГАМЫН ЭНЕРГИЙН 

АЛДАГДЛЫН ТООЦОО 

 
Зураг-3. 110/35/6кВ-ын Сүхбаатар дэд станцаас тэжээлтэй ХОТ-II ЦДАШ-ын энергийн алдагдлын тооцоог Dloss-10 програм 

хангамж ашиглан хийсэн тооцооны үр дүн 
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Хүснэгт 3 

110/35/6кВ-ын Сүхбаатар дэд станцын 6кВ-ын ХХБ-ийн  яч№8-ийн ЦДАШ-аас HES систем ашиглан авсан оргил 

ачаалал, толгойн эрчим хүч  

сар t.цаг кВт.цаг P кВт Pt P²t 

1 744 631968 849 631968 536805850.8 

2 672 573510 770 517724.4945 398867041.9 

3 744 500489 655 487247.328 319099406.8 

4 720 427252 502 361444.9239 181447823.6 

5 744 416817 421 313456.128 132062828.2 

6 720 391248 358 258087.5768 92512774.01 

7 744 372011 285 212341.248 60603233.34 

8 744 375688 264 196542.048 51920398.7 

9 720 423134 377 271542.3794 102410088.6 

10 744 440208 465 345686.496 160617141.8 

11 720 458592 515 370618.6529 190775258.2 

12 744 576000 746 554867.904 413815041.5 

Нийт 8760 5586917   4521527.179 2640936887 

 

 
Зураг 4. 110/35/6кВ-ын Сүхбаатар дэд станцын 6кВ-ын яч№8 ХОТ-2 агаарын шугамын HES системээс хэмжсэн чадал 

Алдагдлын хугацаа тооцож үзэхэд: 𝜏 =
∑ 𝑃𝑖

2𝑡𝑖
12
𝑖=1

𝑃𝑚𝑎𝑥
2 =

347782970499

9303
= 4018,5цаг 

Хүснэгт 4 

Dloss-10 програм хангамж ашиглан бодсон үр дүн болон HES системийн оргил ачаалалыг ашиглан алдагдлын 

хугацааг тооцож алдагдлын хугацааг тодорхойлон энергийн алдагдлыг бодсон үр дүн  

Энергийн 

алдагдал 

Биет   / кВт.цаг / Хувь / % / 

Dloss HES Dloss HES 

 dWш  292200 122093 5.23% 2.19% 

dWxx 172767 72189 3.09% 1.29% 

dWор 5128 2143 0.09% 0.04% 

Нийт 470095 196424 8.41% 3.52% 

 
Зураг 5. 6/0,4кВ-ын КТП-201 дэд станцын агаарын шугамд шинэчлэл хийхээс өмнө шинэчлэл хийсний дараах үеийн хүчдлийн 

алдагдлыг Power factory програм ашиглан хийхэд 
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Зураг 6. 6/0,4кВ-ын КТП-201 дэд станцын СИП утас татаж төвлөрүүлэлт хийсний дараах энергийн алдагдлын тооцоог Dloss-0,4 

програм хангамж ашиглан хийсэн тооцоо болон HES систем ашиглан авсан хүчдлийн утга 

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Энерийн алдагдлын тооцоог хийж алдагдлын 

бүтцийг гаргахад 35 кВ-ын сүлжээнд 2,9% /6,3 сая 

кВт.цаг/, 6-10 кВ-ын сүлжээнд 7,2%/15,3 сая 

кВт.цаг/, 0,4 кВ-ын сүлжээнд 6,79%/11,2 сая 

кВт.цаг/-ийн техникинй алдагдалтай ажиллаж 

байна. 2010 оноос өмнө 0,4 кВ-ын сүлжээний 

алдагдал 25-70%-ийн алдагдалтай ажиллаж байсан 

бол 2010 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн гэр 

хорооллын шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажлын 

үр дүнд алдагдал буурч 6,79% болж буурсан байна. 

Шугамын шинэчлэлийн ажлын үр дүнд мөн эрчим 

хүчний чанар сайжирч, фазын тэнцүүлэлт 

хийгдсэнээр гарах гэмтлийн тоо буурч, галын 

аюулгүй байдал хангагдаж эдийн засгийн үр 

ашигтай ажиллаж байна. Иймд шинэчллэлийн ажил 

10 жилийн хугацаанд хэрэгжсэнээр нийт шугамын 

50% шинэчлэгдэ байгаа нь удаашралтай байгаатул 

хөрөнгө оруулалт хийж богино хугацаанд үр дүнд 

хүрэн шаардлагатай. 

2. 35 кВ-ын 10 фиперт алдагдлын тооцоо хийж 

хэмжилтийн утгатай харьцуулан үзэхэд 35 кВ-ын 

Каръер, Шаамар, Хайлааст, Жаргалант агаарын 

шугамын алдагдал өндөр гарсан. Уг агарын 

шугамуудын алдагдлын шалтгааныг Loss, 

powerfactory програм хангамж ашиглан 

тодорхойлоход Каръерийн агаарын шугамд хөрөнгө 

оруулалт шаардахгүйгээр горим өөрчлөх, бусад 

агаарын шугамд хөрөнгө оруулалт хийж схемийн 

өөрчлөлт хийж агаарын шугамын уртыг багасганаар 

алдагдал буурч байна. Иймд жил бүрийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөнд 35 кВ-ын сүлжээний 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, алдагдлыг 

бууруулах арга хэмжээнүүдийг шат дараатай авч 

хэрэгжүлэх шаардлагатай. Энэ дүгнэлттэй 

холбоотойгоор Хайлааст  агаарын шугамын схемийг 

8 км агаарын шугам барьж өөрчлөх. Жаргалант 

агаарын шугамын алдагдлыг бууруулж найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлж Төв аймгийн 4 сумыг 2 

талын тэжээлтэй болгох зорилгоор 22 км агаарын 

шугам барихаар төлөвлөж байна. Өвлийн горимд 

өөрчлөлт оруулж Каръер агаарын шугамаас 

тэжээлтэй Ханжаргалан дэд станцын  10000 кВА 

трансформаторыг бэлтгэлд байлгаж хэрэглэгчдийг 

Бурхант дэд станцаас тэжээх шаардлагатай гэсэн 

тооцоо гарсан.  35 кВ-ын РП-11 хаалттай хуваарилах 

байгууламжаас тэжээлтэй Каръер, Хонгор агаарын 

шугамд горимын тооцоог хийхэд шугамын 

төгсгөлүүдэд хүчдлийн алдагдал зөвшөөрөгдөх 

хэмжээндээ байна. Тооцоог ухаалаг тоолуурын HES 

системийн хэмжилтийн утгатай харьцуулахад 

ойролцоо гарсан. 

3. 6-10 кВ-ын сүлжээний алдагдлыг тооцож 

шинжилгээ хийхэд шинээр байгуулагдаж байгаа 

хорооллуудын цахилгаан хангамжийн дэд станцууд 

болох 27 дэд станцы 2х630 кВА трансформатортай 

ачаалалгүй байгаа нь алдагдалд нөлөөлж байгаа тул 

өвөл зуны горимд хоосон ажиллуулахгүй байх 

шаардлагатай. Шугамын төгсгөлд хүдлийн уналт 

үүсч дамжуулах чадвар хүрэлцэхгүй байгаа 55 км 

урт 10 кВ-ын Зэлтэр агаарын шугамын хүчдлийн 

түвшинг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай.  

4. 0,4 кВ-ын сүлжээний алдагдал нийт алдагдлын 45%-

ийг эзэлж байна. Хүчдлийн алдагдлын тооцоог 

Дархан, Сэлэнгэд тус бүр нэг нэг дэд станц сонгож 

PowerFactory  програм ашиглан шугам шинэчлэхээс 

өмнө төмөр бетон тулгуур, бүрээстэй утсаар 

шинэчлэхээс өмнө гэсэн 2 хувилбараар тооцож 

үзсэн. Тооцоогоор шугам шинэчлээгүй үед 0,22 кВ-

ын сүлжээ ихтэй тул хүчдэл унаж байсан. Одоо 

байгаа схемийн дагуу зөвхөн дамжуулагч утсыг 

солиход хүчдлийн уналт үүсч байна. Харин 

шугамын трасс, схем өөрчилж гаргалгаа нэмж 

шугамын уртыг богиносгосноор хүчдлийн алдагдал 

буурч хэрэглэгчдийг чанарын шаардлага хангасан 

эрчим хүчээр хангах боломж бүрдэж байна. Иймд 

иргэдийг чанартай эрчим хүчээр ханагхын тулд 

хөрөнгө оруулат хийж 0,4 кВ-ын сүлжээг сайжруул 

ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлага 

нэн түрүүнд тавигдаж байна. 2019 онд шинэчлэл 

хийгдсэн КТП-201 дэд станцын ухаалаг 

тоолууруудаас мэдээлэл авч хүчдлийн түвшинг 

үзэхэд хүчдлийн уналт үүсээгүй байна. Иймд их 

засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэхээс өмнө үр дүнгүй хөрөнгө 

оруулалт хийхээс урьдчилан сэргийлж тооцооны 

дээрхи програмуудыг ашиглаж энерги, хүчдлийн 

алдагдлын тооцоог зайлшгүй хийж байх 

шаарлагатай.  

5. Дамжуулах, Түгээх сүлжээнүүд тоолуурын сарын 

эцсийн заалтаар баланс хийдэг. Тоолуурын заалтыг 

гараар авч баланс хийж байгаа нь тооцооны үр дүн 

буруу гарах үндэс болдог. Дархан-Сэлэнгийн 

цахилгаан сүлжээний хувьд 100 В-ын бүх 

тоолуурууд ухааалаг болсоноор балансыг үнэн зөв 

хүний оролцоогүйгээр HES/AMI систем ашигалн 

гүйцэтгэж байна.   

6. Ухаалаг тоолуурын систем ашиглан их, бага 

ачааллын хэмжилтийг хийж байгаа нь хэмжилтийг 

алдаагүй үнэн зөв хийх, хүчний трансформатор, 
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шугамын ачааллыг тогтмол хянахал чухал ач 

холбогдолтой байна. Тухайлбал улирлын чанартай 

үйл ажиллагаа явуулдаг хэрэглэгчдийг тэжээдэг дэд 

станцад техникийн нөхцөл олгоход өвөл үйл 

ажиллагаа явуулдаг хэрэглэгчтэй дэд станцад их 

ачааллын мэдээ буруу бүртгэглсэн байх тул ухаалаг 

тоолуурын систем хамгийн их утгыг авч хадгалдаг 

давуу талтай. 

7. Ухаалаг тоолуурын системээс хүчдлийн утгыг 

дурын эгшинд хандаж эсвэл 15 минутын 

давтамжтайгаар авч хадгалж байдаг. Энэ давуу 

талыг ашиглаж 0,4 кВ-ын сүлжээний төгсгөлийн 

цэгүүдийн хүчдлийг тогтмол хянаснаар 

хэрэглэгчдийг чанартай эрчим хүчээр хангаж 

байгаад хяналт тавихад чухал үүрэг гүйцэтгэж 

байна.  

8. Дархан-Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээний 

хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 53560 ш ухаалаг 

тоолуур HES/AMI системд холбогдон ажиллаж 

байгаа боловч аж ахуйн нэгжүүдийн 40% нь ухаалаг 

тоолуургүй байна. Иймд аж ахуйн нэгжүүдийг 

тоолууржуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

 

БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН 110 КВ-ЫН 

ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГОРИМ ЧАДАЛ ЭРЧМИЙН 

АЛДАГДЛЫН ТООЦОО ПРОГРАММ ХАНГАМЖ  
 

Я.Ганзориг* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Баруун бүсийн эрчим хүчний 

системийн  110кВ-ын дэд станцуудын ашиглалтын 

оновчтой горим, чадал, эрчмийн алдагдлыг 

тодорхойлох  ББЭХС программын тусламжтайгаар 

чадал, эрчмийн алдагдлыг жил, сар, хоног бүрээр 

байнгын тодорхойлон хянах бололцоог бүрдүүлэхэд 

оршино.  
 

Түлхүүр үг. Баруун бүсийн эрчим хүчний систем, 

горим, чадал эрчмийн алдагдал, программ.  

 

ОРШИЛ  

Улс орон хөгжихийн хирээр цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээ нэмэгдэж түүнтэй уялдан эрчим 

хүчний салбар, систем цар хүрээгээ тэлж байгаатай 

холбогдуулан системийн найдвартай ажиллагаа 

өргөжин тэлж байна. Манай орныг эрчим хүчээр 

хангахад нилээд хүндрэлтэй байдаг. Учир нт манай улс 

өргөн дэлгэл нутагт тархан суурьшсан дээр бага 

ачаалал авдаг олон сумуудтай. Тэдгээрийг эрчим 

хүчээр хангаж улс орны дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

шаардлагатай билээ. Шугам сүлжээг ашигтай 

ажиллуулах, техник тоног төхөөрөмжийн норм 

хэмжээнд барьж ажиллах түүнчлэн ашигтай шугам, дэд 

станц, цахилгаан станц, бусад эрчим хүчний эх 

үүсгэвэр барьж байгуулах нь өнөөгийн инженер бидний 

томоохон зориого болж байна. Цахилгаан эрчим хүчийг 

үр ашигтай ашиглах асуудал нь үйлдвэрлэгч, 

хуваарилагч, хэрэглэгч байгууллагын хувьд хамгийн 

тулгамдсан асуудлын нэг юм. Эрчим хүчийг үр ашигтай 

ашиглахын тулд түүнийг үйлдвэрлэх, дамжуулах, 

хуваарилах, хэрэглэх гэсэн эрчим хүчний бүхэл бүтэн 

системийн асуудал бөгөөд технологийн дамжлага тус 

бүрт гарах техникийн алдагдлыг хамгийн бага байлгах 

шаардлагатай байдаг. Үүнээс үйлдвэрлэсэн цахилгаан 

эрчим хүчийг дамжуулах, хуваарилах, түгээх явцад 

нилээд хэсэг нь  алдагддаж байдаг.  

 

Судалгааны ажлын обьект:  

Баруун бүсийн эрчим хүчний систем нь манай орны 

баруун хэсэгт байх ба ОХУ-ын Красноярскийн эрчим 

хүчний систем, 2 дах эх үүсвэр болох Дөргөний УЦС-

аас цахилгаан эрчим хүчийг  дамжуулан баруун бүс 

нутгийн 4 аймгийн төв, 56 сум, 43 баг төв суурин газрыг 

эрчим хүчээр хангаж байна. 110 кВ-ын 779,2 км, 35 кВ-

ын 815,2  км  ЦДАШ, 110 кВ-ын 9, 35 кВ-ын 15 дэд 

станцуудаар цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулан 

баруун бүс нутгийн 4 аймгийн төв, 56 сум, 43 баг төв 

суурин газрыг эрчим хүчээр хангаж байна.   2008 онд 

Дөргөний УЦС-аас тэжээгдэж эхэлсэн бол 2009.12.29-

ээс Алтайн цаадах 3 сумыг БНХАУ-ын импортын ЦЭХ-

ээр, Говь-Алтай аймгийн төв болон 5 сумыг 2010.12.-р 

сараас ЦЭХ –ээр хангаж эхэлсэн. Тус компани жилд 

173 гаруй сая кв/цаг ЦЭХ-ийг үүсгүүрүүдээс 

дамжуулан түгээн борлуулж байна. Өвлийн их 

ачааллын үед 36,54 мВт хүчин чадал авч байна. 

Хоёрдогч эх үүсвэрийн хувьд Дөргөний УЦС 2009 онд 

ашиглалтанд орсноор хоёр систем зэрэгцээ ажиллаж 

ОХУ-ын систем давтамж тохируулах, Дөргөний УЦС 

ачаалал тохируулах горимоор ажиллаж байна.  

БҮТЭЦ:  

• Улаангом дэд станц 110/35/10 кВ 

• Малчин дэд станц 110/35/10 кВ 

• Өмнөговь дэд станц 110/35/10 кВ 

• Мянгад дэд станц 110/35/6 кВ 

• Манхан дэд станц 110/35/10 кВ 

• Баян-Өлгий дэд станц 110/35/10 кВ 

• Алтанцөгц дэд станц 110/10 кВ 

• Дулаанхар дэд станц 110/10 кВ 

• Дөргөн дэд станц 110/6.3 Кв 

 

“ББЭХС” программын тухай:  

Энэхүү зохиосон программ нь Баруун Бүсийн 

Эрчим Хүчний Системийн 110 кВ-ын ЦШС-ний 

горимын тооцоо, чадал эрчмийн алдагдал бодоход 

зориулагдсан юм. ББЭХС-ТӨХК-ны 110кВ-ын 9 дэд 

станц, 868,1 км урт ЦДАШ-ыг хамаарсан том 

системийн тооцоог ганц товч дараал бодох боломжтой 

болж байгаа юм. Энэ үйлдэл нь хүний хийх ажил, цаг 

хугацааг хэмнэх ба алдаа бага гаргах давуу талтай 

байдаг. Энэ программ хангамжийг бичихдээ Microsoft 

Visual Studio 2015 гэсэн программ ашигласан.   
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Зураг 1. Программын үндсэн цонх 

 
Зураг 2. Чадал, эрчмийн алагдлын тооцоог харуулах цонх 
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Зураг 3. Чадлын балансын тооцоог харуудах цонх 
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Зураг 4. Хүчдлийн балансын тооцоог харуудах цонх 
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Зураг 5. Эрчмийн алдаглын нэгдсэн тооцоог харуудах цонх 

 

ДҮГНЭЛТ 

Горим, чадал, эрчмийн алдагдлын тооцоог 

гүйцэтгэхийн тулд тооцооны аргачлалыг судлан 110кВ-

ын сүлжээ нэг талын тэжээл бүхий салбарласан 

бүтэцтэй гэж үзнэ горимын тооцоог уламжлалт чадлын 

балансын аргыг (итерацийн арга), эрчмийн алдагдлын 

тооцоонд их ачааллын хэмжилт бүрэн байгаа тул 

алдагдлын хугацааны аргыг сонгон өвлийн их ачааллын 

болон зуны бага ачааллын хувьд сонгон тус тус 5 

итераци тооцоог хийсэн. Өвлийн их ачааллын горимд 
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“ББЭХС”-ТӨХК нь 173 орчим сая кВТ.цаг эрчим 

хүчийг хэрэглэгчдэд хүчдлийн хэд хэдэн шатыг 

дамжуулан түгээж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдийн 

ачаалал хэтэрхий бага, тархай бутархай байрлалтай 

зэрэг нь алдагдлыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж 

байна. Горимын тооцооноос үзэхэд их ачааллын 

горимын үед хүчдэл бүх цэг дээр хэвийн буюу 5-10%-

ын өсөлттөй гарч байна. Харин бага ачааллын горим 

болон бусад горимын үед хүчдэл нь бүх цэг дээр нилээд 

өсөлттөй гарч байна. Энэ хүчдлийн өсөлт нь РПН буюу 

ачаалал дор хүчдэл тохируулгаар тохируулна гэж үзэж 

байна.  

1. Хэмжилтийн утгуудаар дэд станцуудын бодит ба 

хуурмаг чадлыг тодорхойлж, хэвийн горим авч 

үзсэн юм. Үүнд: 

Хэвийн горим: Нэг хэлхээ шугамтай, нэг 

трансформатор ажиллаж, Улаангом, Өмнөговь, 

Малчин, Мянгад, Баян-Өлгий дэд станцууд тус тус 

нэг реактор залгаатай байх үеийн горим.  

3. Горим, чадал, эрчмийн алдагдлын тооцоог 

гүйцэтгэхийн тулд тооцооны аргачлалыг судлан 

110кВ-ын сүлжээ нэг талын тэжээл бүхий 

салбарласан бүтэцтэй гэж үзнэ горимын тооцоог 

уламжлалт чадлын балансын аргыг (итерацийн 

арга), эрчмийн алдагдлын тооцоонд их ачааллын 

хэмжилт бүрэн байгаа тул алдагдлын хугацааны 

аргыг сонгон өвлийн их ачааллын болон зуны бага 

ачааллын хувьд сонгон тус тус 2 итераци тооцоог 

хийсэн. Хэвийн горимд тооцоо хийхэд 110кВ-ын 

шин дээрх хүчдэл Улаангом-116,1 кВ, Өмнөговь-

112,8 кВ, Мянгад-112,3 кВ, Малчин-115,1 кВ, 

Манхан-112,2 кВ, Дөргөн-113,2 кВ, Баян-Өлгий-

108,4 кВ, Алтанцөгц-110,2 кВ, Дулаанхар-110,2 кВ 

Улаангом дээр нэмж нэг реактор залгасан үед 

Улаангом-110,7 кВ, Өмнөговь-107,6 кВ, Мянгад-

106,3 кВ, Малчин-110,6 кВ, Манхан-106,8 кВ, 

Дөргөн-108,5 кВ, Баян-Өлгий-102,3 кВ, Алтанцөгц-

104,4 кВ, Дулаанхар-104,3 кВ хүчдэл бүх станц дээр 

5% буурсан байна. Гэх мэтчлэн тухайн бүх горимд 

тооцоог хийж болох ба энэ нь горимыг урдчлан 

бодсоноороо бодит байдал дээр гарч болох эрчмийн 

алдагдлыг таамаглаж горимыг зөв төлөвд байлгах  

цаашлаад хэрэглэгчдийг найдвартай ЦЭХ ээр 

хангах давуу талтай болно. 

Энэхүү программаараа тухайн агшинд горим хэрхэн 

өөрчлөдөж, ачаалал, системийн  тоноглолын хэрхэн 

ажиллаж (тасархай, заолгаатай) байгааг шуурхай 

харуулахыг зорьсон.  
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ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТЙН 

ХЭМЖЭЭ БОЛОН ОРГИЛ АЧААЛЛЫН ХЭТИЙН ТӨЛӨВ  
 

Ц.Алтантуяа*, Ч.Улам-Оргил**  

 

*Эрчим хүчний хөгжлийн төв 

**Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Монгол орны хүн ам, эдийн засгийн 

өсөлтийг дагаад эрчим хүчний хэрэглээ жилээс жилд 

өсөн нэмэгдэж байна. 2019 оны байдлаар Монгол 

Улсын цахилгаан эрчим хүчний нийт хэрэглээ 8719.1 

сая кВт.ц болж өнгөрсөн оноос 5.7%-иар өссөн байна 

[1].  Энэхүү өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг чанартай 

эрчим хүчээр тасралтгүй, найдвартай хангах нь эрчим 

хүчний салбарын зорилго юм.  Иймээс тус салбар одоо 

ажиллаж байгаа цахилгаан станцуудын хүчин чадлыг 

өргөтгөх, шинээр эх үүсвэрүүд барих, салбарт эрчим 

хүчний хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх зэрэг 

ажлуудыг хийж байгаа хэдий ч ОХУ-аас эрчим хүч 

импортлох хувь хэмжээ буурахгүй байна. 

Энэ илтгэлд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болох 

дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлогоос 

хамааруулан ТБНС-ийн цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон оргил ачааллын 

хэмжээний 2020-2025 онуудын өсөлтийн таацыг 

Microsoft excel программын Data analysis функцийг 

ашиглан шугаман регрессийн шинжилгээ хийж 

тодорхойлж үнэлэлт дүгнэлт гаргалаа.   

 

Түлхүүр үг. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, системийн 

оргил ачаалал, регрессийн шинжилгээ, хэтийн төлөв.  

 

I. ОРШИЛ  

Монгол улсын эрчим хүчний системийн 

суурилагдсан хүчин чадал дизель станцын хэмжээг 

оролцуулахгүйгээр 1370 МВт хүрээд байна. 2019 оны 

байдлаар цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ 7003.3 сая кВт.ц болж өнгөрсөн оноос 5.71%-

иар, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл 9890.7 мянган 

Гкал болж өнгөрсөн оноос 362.2 мян. Гкал буюу 3.8%-

аар тус тус өссөн байна. Сүүлийн жилүүдэд улс орны 

хөгжил, нийгэм эдийн засаг, хүн амын өсөлттэй уялдан 

эрчим хүчний хэрэглээ тасралтгүй нэмэгдэж байгаа 

бөгөөд энэ хэрэгцээг найдвартай хангах үүднээс эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ жил бүр тасралтгүй 

өсөж байна. Монгол улсын хэмжээнд нийт цахилгаан 

хэрэглээний 80.3%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээс, 

үлдсэн 19.7%-ийг ОХУ-аас импортоор худалдан авч 

хангаж байна [1]. Иймээс үйлдвэрлэл, хэрэглээний 

төлөвлөлт зохицуулалтыг зөв хийх, системийн эх 

үүсвэрийн оновчтой төлөвлөхийн шаардлага тулгараад 

байна.  
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II. ТБНС-ИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Төвийн бүсийн нэгдсэн систем (ТБНС)-д Хангай, 

Төвийн бүсийн нийт 13 аймаг холбогдсон. Тус бүсэд 

Улаанбаатарын 2, 3, 4-р дулааны цахилгаан станцууд, 

Дархан, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц, Эрдэнэт 

үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станц, Ухаа худгийн 

дулааны цахилгаан станц, Даланзадгадын дулааны 

цахилгаан станц, болон 3 салхин станц, 5 нарны 

станцууд багтаж, 220 кВ-ын шугамаар ОХУ-ын 

Буриадын эрчим хүчний системтэй холбогдон зэрэгцээ 

ажилладаг. Цахилгааны хэрэглээ 2018 онд 6300.3 сая 

кВт.ц болсон нь өмнөх оноос 8.7 сая кВт.ц буюу 5.6%-

иар өссөн байна ТБНС-ийн суурилагдсан хүчин чадлын 

хэмжээг дараах хүснэгтэнд харуулав. 2018 оны 

байдлаар ТБНС-ийн суурилагдсан хүчин чадал 1303.6 

МВт-д хүрсэн байна [2]. 

Хүснэгт 1 

ТБНС-ийн Суурилагдсан хүчин чадлын хэмжээ 
Д/Д СТАНЦУУД Суурилагд-

сан хүчин 

чадал (МВт) 

Эзлэх 
хувь 

(%) 

I ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН 

СТАНЦУУД 

1089 83.54 

1.1 Дулааны цахилгаан станц – 4 703 53.93 

1.2 Дулааны цахилгаан станц – 3 198 15.19 

1.3 Дулааны цахилгаан станц – 2 24 1.84 

1.4 Дарханы дулааны цахилгаан 

станц 

48 3.68 

1.5 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан 
станц 

36 2.76 

1.6 Даланзадгадын дулааны 

цахилгаан станц 

9 0.69 

1.7 Эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны 

цахилгаан станц 

53 4.07 

1.8 Ухаахудагийн дулааны 
цахилгаан станц 

18 1.38 

II САЛХИН ЦАХИЛГААН 

СТАНЦУУД 

154.6 11.85 

2.1 Салхит салхин цахилгаан станц 49.6 3.8 

2.2 Сайншанд салхин цахилгаан 
станц 

50 3.83 

2.3 Цэций салхин цахилгаан станц 55 4.22 

III НАРНЫ ЦАХИЛГААН 

СТАНЦУУД 

60 4.61 

3.1 Нар нарны цахилгаан станц 10 0.77 

3.2 Моннаран нарны цахилгаан 

станц 

10 0.77 

3.3 Гэгээн нарны цахилгаан станц 15 1.15 

3.4 Сүмбэр нарны цахилгаан станц 10 0.77 

3.5 Бөхөг нарны цахилгаан станц 15 1.15 

IV НИЙТ 1303.6 100 

 

ТБНС-ийн суурилагдсан хүчин чадлын 83.54%-ийг 

дулааны цахилгаан станц, 16.46%-ийг сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэр эзэлж байгаа бөгөөд үүний 11.85%-

ийг салхин цахилгаан станц, 4.61%-ийг нарны 

цахилгаан станц эзэлж байгааг дээрхи хүснэгтээс харж 

болно. 

ТБНС-ийн 2014-2019 оны оргил ачааллын хэмжээг 

зураг 1-д харуулсан. 2018 оны байдлаар системийн 

оргил ачаалал 1117 МВт хүрч өмнөх оноос 101 МВт 

буюу 9.94%-аар өсөж, харин 2019 онд системийн оргил 

ачаалал 1153 МВт хүрч өмнөх оноос 36 МВт буюу 

3.22%-аар тус тус өссөн байна. 

 
Зураг 1. ТБНС-ийн оргил ачааллын хэмжээ, МВт 

Хүснэгт 2 

ТБНС-ийн оргил ачаалалд оролцсон хувь хэмжээ 
Д/д 

Станцууд 
2018.12.06 2019.12.19 

МВт % МВт % 

1 ДЦС-4 600 53.72 670 58.1 

2 ДЦС-3 144 12.89 147 12.7 

3 ДЦС-2 20 1.79 21 1.8 

4 Дархан ДЦС 43 3.85 62 5.4 

5 Эрдэнэт ДЦС 28 2.51 28 2.4 

6 Эрдэнэт 

үйлдвэрийн ДЦС 

36 3.22 38 3.3 

7 Даланзадгад 
ДЦС 

4 0.36 5 0.4 

8 Ухаа худаг 2 0.18 10 0.9 

9 Сайншанд СЦС 45 4.03 46 4.0 

10 Салхит СЦС 17 1.52 29 2.5 

11 Цэций СЦС - - 43 3.7 

12 Импорт 178 15.94 54 4.7 

13 НИЙТ 1117 100 1153 100 

 

2018 онд оргил ачаалалд оролцсон импортын эрчим 

хүчний хэмжээ 15.94% байсан бол 2019 онд 4.7% болж 

буурсан байна [1]. 

 

III. ТБНС-ИЙН ЦАХИЛГААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 

ОРГИЛ АЧААЛЛЫН ТААЦ 

ТБНС-ийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон 

системийн оргил ачаалал, дараах 3 үзүүлэлтүүдээс 

хамаарч хэтийн төлөвийг тодорхойлсон. Үүнд: 

1. Хугацааны цуваан шинжлгээний аргаар 

төлөвлөсөн. Ингэхдээ 14 жилийн статистик мэдээлэлд 

үндэслэн төлөвлөлт хийлээ. 

Хүснэгт 3 

2006-2019 оны ТБНС-ийн үйлдвэрлэсэн ЦЭХ  ба оргил 

ачааллын хэмжээ  

Он Үйлдвэрлэсэн ЦЭХ,  

сая кВт.ц 

Оргил 

ачаалал, МВт 

2006 3297.01 585 

2007 3450.53 638 

2008 3558.53 673 

2009 3724.13 695 

2010 4312.7 729 

2011 4522.8 782 

2012 4856.3 863 

2013 5132.2 910 

2014 5391.9 969 
2015 5634.2 965 

2016 5802.4 975 

2017 6089.2 1016 

2018 6624.8 1117 

2019 7003.3 1153 
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Цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон оргил 

ачааллыг хугацаанаас хамааруулан хэтийн төлөвийг 

Microsoft excel программын Data analysis функцийг 

ашиглан шугаман регрессийн шинжилгээ хийж 

тодорхойлсон үр дүнг дараах хүснэгтэнд харуулсан.  

Хүснэгт 4 

2020-2025 оны ТБНС-ийн оргил ачааллын өсөлтийн 

таац  

Он Үйлдвэрлэсэн 

ЦЭХ, сая кВт.ц 

Оргил 

ачаалал, МВт  

2020 7098.54 1183.37 

2021 7384.1 1226.2 

2022 7669.62 1269.04 

2023 7955.14 1311.87 

2024 8240.67 1354.7 

2025 8526.19 1397.53 

 

Дээрх таацаас харахад 2025 онд ТБНС-ийн оргил 

ачаалал 1397.53 МВт буюу өнөөдрийн суурилагдсан 

хүчин чадлаас 100 МВт орчмоор их болох тооцоолол 

гарсан. 

2. Аливаа улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ тухайн улсын макро-эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 

дундаас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ээс 

хамгийн хүчтэй хамаарч байдаг. Иймээс 2006-2019 оны 

Монгол улсын ДНБ болон цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн статистик мэдээлэлд хүчин зүйлийн 

хамаарлын регрессийн шинжилгээ хийж, өсөлтийн 

хандлагын прогнозыг гаргалаа. 

Хүснэгт 5 

2006-2019 оны ТБНС-ийн үйлдвэрлэсэн ЦЭХ, оргил 

ачаалал ба ДНБ-ний хэмжээ  

Он Үйлдвэрлэсэн 

ЦЭХ, сая кВт.ц 

Оргил 

ачаалал, 

МВт 

ДНБ, 

тэрбум ₮ 

2006 3297.01 585 4027.6 

2007 3450.53 638 4956.6 

2008 3558.53 673 6555.6 

2009 3724.13 695 6590.6 

2010 4312.7 729 9756.6 

2011 4522.8 782 13173.8 

2012 4856.3 863 16888.4 

2013 5132.2 910 19174.2 

2014 5391.9 969 22227.1 

2015 5634.2 965 23150.4 

2016 5802.4 975 23942.8 

2017 6089.2 1016 27895.5 

2018 6624.8 1117 32166.0 

2019 7003.3 1153 37028.6 

Дээрх статистик мэдээллийг ашиглан тодорхойлсон 

Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ нь ДНБ-ээс хамаарсан регрессийн тэгшитгэл 

дараах хэлбэртэй гарсан. 

 Эцах = 2895.16 + 0.1155 ∗ xДНБ 

Энэ тэгшитгэлийг ашиглан 2025 он хүртэлх Монгол 

улсын цахилгаан үйлдвэрлэлийн өсөлтийн таацийг 

тодорхойлсныг дараах хүснэгтэнд харууллаа. 

Хүснэгт 6  

2020-2025 оны цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 

өсөлтийн таац  
Он 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Үйлдвэрлэх 

ЦЭХ, сая кВт.ц 
7485 7930 8396 8881 9387 9913 

Дээрх таацаас харахад 2025 онд цахилгаан 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ 9913 сая кВт.ц болох бөгөөд 

шинээр эх үүсвэрүүд барих, эсвэл одоо байгаа 

станцуудын хүчин чадлыг өргөтгөхгүй бол нийт 

хэрэглээний 30% орчмыг импортоор хангах төлөв 

харагдаж байна.  

2006-2019 оны Монгол улсын ДНБ болон ТБНС-ийн 

оргил ачааллын статистик мэдээлэлд хүчин зүйлийн 

хамаарлын регрессийн шинжилгээ хийж, өсөлтийн 

хандлагын прогнозыг гаргалаа. 

Системийн оргил ачааллын хэмжээ ДНБ-ээс 

хамаарсан регрессийн тэгшитгэл дараах хэлбэртэй 

гарсан. 

 Pmax = 546.71 + 0.0175 ∗ xДНБ 

 

Энэ тэгшитгэлийг ашиглан 2025 он хүртэлх оргил 

ачааллын өсөлтийн таацийг тодорхойлсныг дараах 

хүснэгтэнд харууллаа. 

Хүснэгт 7 

2020-2025 оны системийн оргил ачааллын таац  
Он 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оргил 

ачаалал, 

МВт 
1245 1313 1383 1457 1534 1614 

 

Дээрх таацаас харахад 2025 онд ТБНС-ийн оргил 

ачаалал 1614 МВт буюу өнөөдрийн суурилагдсан 

хүчин чадлаас 300 МВт орчмоор их болох тооцоолол 

гарсан. Иймээс ТБНС-д шинэ эх үүсвэрүүд зайлшгүй 

шаардлагатай болох нь харагдаж байна. 

3. Цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон оргил 

ачааллын хэмжээ нь тухайн улсын үндэсний нийт 

орлого (ҮНО), дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ээс 

хэрхэн хамаарч байгааг тодорхойлох олон хүчин 

зүйлийн регрессийн шинжилгээ хийж, хэтийн төлөвийг 

тодорхойлсон. 

Хүснэгт 8 

2006-2019 оны ТБНС-ийн үйлдвэрлэсэн ЦЭХ,  ДНБ 

болон ҮНО-ын хэмжээ  

Он Үйлд. 

ЦЭХ, 

сая 

кВт.ц 

Оргил 

ачаалал, 

МВт 

ҮНО, 

тэрбум ₮ 

ДНБ, 

тэрбум 

₮ 

2006 3297.01 585 3977.2 4027.6 

2007 3450.53 638 4842.5 4956.6 

2008 3558.53 673 6353.2 6555.6 

2009 3724.13 695 6309.1 6590.6 

2010 4312.7 729 8969.7 9756.6 

2011 4522.8 782 12088.2 13173.8 

2012 4856.3 863 15399.6 16888.4 

2013 5132.2 910 18091.3 19174.2 

2014 5391.9 969 20420.1 22227.1 

2015 5634.2 965 21251.4 23150.4 

2016 5802.4 975 21971.1 23942.8 

2017 6089.2 1016 23951.3 27895.5 

2018 6624.8 1117 29089.26 32166.0 

2019 7003.3 1153 32738.3 37028.6 

 

 Эцах = 2934,16 + 0.0439 ∗ хҮНО+0,0744 ∗ хДНБ 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 543.2 + 0.0316 ∗ хҮНО−0,0108 ∗ хДНБ 
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Хүснэгт 9 

2020-2025 оны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, системийн 

оргил ачааллын таац 
Он 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Үйлдвэрлэх 

ЦЭХ, сая 

кВт.ц 
7368 7768 8182 8611 9054 9512 

Оргил 

ачаалал, 

МВт 
1213 1268 1326 1385 1445 1507 

 

Хэтийн төлөвийн утгаас харахад 2025 онд ТБНС-

ийн оргил ачаалал 1507 МВт буюу өнөөдрийн 

суурилагдсан хүчин чадлаас 200 МВт орчмоор их болох 

тооцоолол гарсан. 

 

ДҮГНЭЛТ 

1. ТБНС-ийн цахилгаан үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон 

оргил ачааллын хэмжээг 3 үзүүлэлтээс хамааруулан 

хэтийн төлөвийг тодорхойлсон бөгөөд хугацаанаас 

хамаарсан хэтийн төлөвийн өсөлтийн хувь хамгийн 

бага, харин дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 

хамааруулан тооцсон хэтийн төлөвийн өсөлтийн 

хувь хамгийн өндөр байна.  

2. ТБНС-ийн оргил ачааллыг хугацаанаас хамааруулан 

хэтийн төлөвийг тодорхойлоход 2025 онд 1397 МВт 

буюу өнөөдрийн суурилагдсан хүчин чадлаас 100 

МВт орчмоор их, ДНБ-ээс хамааруулан регрессийн 

шижилгээ хийхэд  2025 онд ТБНС-ийн оргил 

ачаалал 1614 МВт буюу өнөөдрийн суурилагдсан 

хүчин чадлаас 300 МВт орчмоор их, ДБН болон 

ҮНО-оос хамааруулан олон хүчин зүйлийн 

регрессийн шинжилгээ хийхэд 2025 онд ТБНС-ийн 

оргил ачаалал 1507 МВт буюу өнөөдрийн 

суурилагдсан хүчин чадлаас 200 МВт орчмоор их 

болох тооцоолол тус тус гарсан.  

3. Системийн суурилагдсан хүчин чадлыг хамгийн 

багадаа 100 МВт-аар цаашлаад 300 МВт-аар 

өргөтгөх шаардлагатай болох нь харагдаж байна. 
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Хураангуй. Монгол Улсын Эрчим хүчний яамнаас 

2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүч”-ний жил болгон 

зарласан бөгөөд энэ хүрээнд эрчим хүчний системд 

ухаалаг тогтолцоог бүрдүүлж, хэмнэлт, үр ашгийг 

дээшлүүлэх зорилго тавьсан. Түгээх сүлжээ, 

хэрэглэгчийн түвшинд ухаалаг тоолуурын системийг 

хэрэглэснээр хэрэглэгч эрчим хүчний хэмнэлт гаргаж, 

хөнгөлөлт эдлэх түүнээс гарах үр ашгийг хүртэх гэсэн 

зорилтууд тавин ажилласан. 

Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улсын хамгийн том 

цахилгаан түгээх сүлжээ болох Улаанбаатарын 

цахилгаан түгээх сүлжээ (УБЦТС) ТӨХК-ийн Баянгол 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв (ХҮТ) нь Ухаалаг Баянгол 

төслийг хэрэгжүүлэх тооцоо судалгааг хийсэн. Энэ 

илтгэлд Ухаалаг Баянгол төслийн техникийн 

шийдлүүдэд хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн 

шинжилгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт гаргалаа.   

 

Түлхүүр үг. Ухаалаг тоолуурын систем, хөрөнгө 

оруулалтын эргэн төлөгдөх хугацаа, өнөөгийн цэвэр 

үнэ, дискаунтын хувь хэмжээ.  

 

 

 

I. ОРШИЛ  

Аливаа байгууллага цаг үеэ мэдэрсэн оновчтой 

хөрөнгө оруулалтыг хийж үйл ажиллагаагаа 

өргөжүүлж, зардлаа бууруулж, үр ашгаа нэмэгдүүлэх 

зорилго тавин ажилладаг. Мөн мэдээллийн 

технологийн хөгжлийн энэ үед эрчим хүчний 

системийн бүхий л түвшинд ухаалаг тоног 

төхөөрөмжийг ашиглан үйл ажиллагаагаа хэрэглэгчдэд 

хүртээмжтэй уян хатан, түргэн шуурхай болгох цаг 

үеийн шаардлага тулгараад байна. Иймээс Баянгол 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн борлуулалтанд ашиглаж 

буй тоолууруудыг ухаалаг тоолуураар болгосноор 

төлбөр хураах, үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, техникийн 

болон арилжааны алдагдал багасгах, оргил ачааллын 

зохицуулалт хийх боломжтой болно. Мөн цахилгаан 

эрчим хүчний заалт авах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, 

мэдээллийн урсгалын оновчлох, түргэн шуурхай 

байдлыг хангах, цахилгаан энерги ба цахилгаан чадлыг 

хянах, хэрэглэгчийн хэрэглээг алсаас таслах болон 

залгах, тоолуурыг удирдах, ЦЭХ-ний хулгайг илрүүлэх 

системийг нэвтрүүлэх юм. Өөрөөр хэлбэл ухаалаг 

тоолуураас ирсэн өгөгдлийг зохицуулж хадгалах, 

хадгалсан өгөгдлийг боловсруулж дэлгэрэнгүй график 

тайлан гаргаж, маш нарийн үйл ажиллагаагааг хянах, 
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тоймлон харуулах, анализ хийх, шийдвэр гаргах 

боломж бүхий мэдээллийн технологийн цогц MDM 

системийг бий болгоно. Ингэснээр Баянгол 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн техник эдийн засгийн 

үзүүлэлтүүд болох цахилгаан эрчим хүчний алдагдал 

багасах, орлого төвлөрүүлэлт нэмэгдэх, зардал буурч 

ашиг нэмэгдэх боломж бүрдэнэ [1]. 

 

II. БАЯНГОЛ ХҮТ-ИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

“УБЦТС” ТӨХК-ний Баянгол ХҮТ нь 53338 

хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй 

найдвартай хангах үүрэг хүлээсэн, тус түгээх 

компанийн хамгийн том ХҮТ-үүдийн нэг юм.  Баянгол 
ХҮТ-ийн ЦЭХ-ний алдагдал 2018 оны байдлаар 11.69 

хувьтай байсан, 2019 онд 11.75 хувьтай байхаар 

төлөвлөсөн ба техникийн болон техникийн бус 

шугамын алдагдлыг шаардлагатай багаж хэрэгсэл 

болон хүний хүчин зүйлийн нөлөө байгаагаас үүдэн 

хэмжиж чадахгүй, хэмжиж чадахгүй байгаагаас 

илрүүлж, багасгаж чадахгүй байна.  

Баянгол ХҮТ нь Телевиз 110/35/10 кВ-ын дэд 

станцаас гаргалгын 1 фидер, Умарт 110/10/6 кВ-ын дэд 

станцаас гаргалгын 4 фидер, Баруун 110/10/10 кВ-ын 

дэд станцаас  гаргалгын 12 фидер, Үйлдвэр 110/10 кВ-

ын дэд станцаас 13 фидер, Нарлаг 35/10 кВ-ын дэд 

станцаас 6 фидер, Дөрвөн зам 35/6 кВ-ын дэд станцаас 

2 фидер, РП-6 станцаас гаргалгын 8 фидер, РП-21 

станцын 10 гаргалга фидер, РП-13 станцын гаргалга 11 

фидер, РП-15 станцын 12 фидер, РП-49 станцын 3 

фидер шугам дээр тавьсан 86 тоолуур, мөн хаалттай 

болон агаарын 0,4 кВ-ын станцын ерөнхий оруулага 

дээр тавьсан 278 дэд станцын тоолуур хэмжих 

хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүчнийг худалдан авдаг 

[2].  

2019 оны өссөн дүнгээр 295,62 сая кВт.ц цахилгаан 

эрчим хүч худалдан авч 263,59 сая кВт.ц цахилгаан 

эрчим хүчийг борлуулсан бөгөөд эрчим хүчний 

төлөвлөгөөт алдагдлыг 10.87 болгож 0.88 пунктээр 

бууруулж зорилтод түвшинг хангаж ажилласан байна.  

2019 онд трансформаторын хоосон явалтын 

энергийн алдагдалыг 142 аж ахуй нэгжээс 1480.2 

мянган кВт.ц буюу 114.8 сая төгрөгийн бичилт 

хийснээс 112.8 сая төгрөгийн орлого орсон байна. Мөн 

654 аж ахуй нэгжээс хуурмаг чадлын коэффицентыг 

тооцож 2.1 тэрбум төгрөгийн бичилт хийсэн байна. 

2587 аж ахуй нэгжээс чадлын тарифын төлбөр тооцож 

325.9 мянган кВт-ын чадалд 2933.2 сая төгрөгний 

бичилт хийсэн байна. СЭХ-ний төлбөрийг 263.5 мянган 

кВт.ц ЦЭХ-д 4696.3 сая төгрөгний бичилт хийсэн 

байна.  

Баянгол дүүргийн 53338 хэрэглэгчдэд цахилгаан 

эрчим хүчийг түгээн борлуулж  байгаа  бүтцийг дараах 

байдлаар үзүүлбэл:  

 Аж ахуйн хэрэглэгч                4506 

 Орон сууцны хэрэглэгч          40706 

 Гэр хорооллын хэрэглэгч       8126 

Баянгол ХҮТ-ийн бусад ХҮТ-ээс орон сууцны 

хэрэглэгчид олонтой, техникийн алдагдал багатай 

байдаг онцлогтой. Нийт хэрэглэгчдийн 77%-ийг орон 

сууцны хэрэглэгчид эзэлж байна. 

 
Зураг 1. Баянгол ХҮТ-ийн хэрэглэгчдийн бүтэц 

 

2019 онд борлуулсан 263597.5 мянган кВт.ц ЦЭХ-

ний хэрэглээг ангиллаар нь авч үзвэл: 

 Аж ахуй нэгж хэрэглээ    -   142.93 сая кВт.ц 

 Орон сууцны хэрэглээ     -   84.42 сая кВт.ц 

 Гэр ахуйн хэрэглээ      - 36.23 сая кВт.ц  

байсан. 

 
Зураг 2: Баянгол ХҮТ-ийн борлуулсан ЦЭХ 

Хэрэгчлэгчдийн тоогоор хамгийн өндөр буюу 77%-

ийг орон сууцны хэрэглэгч, 8%-ийг аж ахуйн нэгж 

байгууллага эзэлдэг хэдий ч борлуулсан ЦЭХ-ний 54%-

ийг аж ахуйн нэгж байгууллага, 33%-ийг орон сууцны 

хэрэглэгч эзэлж байна [2]. 

 

III. УХААЛАГ БАЯНГОЛ ТӨСЛИЙН ШИЙДЭЛ 

Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн - Ухаалаг тоолуурын 

нийлүүлэлтийн үйлчилгээ төслийн хүрээнд ухаалаг 

тоолуур ба дэвшилтэт тоолуурын өгөгдлийн 

менежментийг нэвтрүүлснээр дараах боломжууд бий 

болж үр дүн гарна. Үүнд: 

 Ачааллын хяналт ба менежмент - Эрчим хүчний 

хангамжийг харилцагчийн сегментийн хэр зэрэг 

чухал болон хэрэгцээнээс нь хамаараад  

зохицуулах. Өөрөөр хэлбэл оргил цагийн үед 

ухаалаг тоолуур ба MDM (МETER DATA 

MANAGEMENT) системийн онцлог болох 

ачааллын менежментийг хийх,  

 Шугамын техникийн бус үүдэлтэй цахилгааны 

алдагдлыг багасгах - Бүх харилцагч ба шугамын 

хэрэглээний гол цэгүүдэд ухаалаг тоолуур 

суулгаснаар үнэн зөв мэдээлэл авч  бодит 

алдагдлыг тооцох ба дэвшилтэт судалгааны багаж 

ашиглан ухаалаг тоолуур дээрх зүй бус хэрэглээ 

эсвэл алдаатай нэхэмжлэлийг олж гаргах,  

 Цахилгааны хэрэглээний заалт авах системийг 

хөнгөвчилж, орлого төвлөрүүлэлтийг сайжруулах, 

компанийн үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх,  

 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, түгээх компанид 

итгэх итгэл дээшлэх зэрэг үр дүнгүүд гарна [1]. 
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Ухаалаг Баянгол төслийг үндсэн 3 хувилбараар 

хэрэгжүүлэхээр судалсан. Үүнд: 

Хувилбар 1: Шинээр MDM систем худалдан авч 

хөгжүүлнэ. Давуу тал нь тухайн системийн ажлын 

хэсгийн боловсруулсан техникийн шаардлагын дагуу 

компанийн үйл ажиллагааг нарийвчилан тусгасан 

байдлаар нэвтрүүлэх боломжтой. Тухайн системийг 

хөгжүүлэх олон жилийн туршлагатай компанийн уян 

хатан бэлэн системтэй болж түүнийг нутагшуулан 

хөгжүүлэх боломжтой. Анх гэрээ хийхэд баримтлах 

зарчмын дагуу эх код, хөгжүүлэлтийн эрхийг авсан 

тохиолдолд цаашид компанийн хүний нөөцөөр 

хөгжүүлэлтийг хийх боломжтой. Сул тал нь системийг 

худалдан авах зардал харьцангуй өндөр, нэвтрүүлэлт 

зүгшүүрэлт зэрэгт тодорхой хугацаа шаардагдана.   

Хувилбар 2: Shenzhen Clou компанийн AMI 

системийг сайжруулан ашиглана. Давуу тал нь AMI 

системийн хамгийн сүүлийн сайжруулсан хувилбарыг 

авч тус үйлдвэрлэгчийн ухаалаг тоолууруудыг ашиглах 

тул зохицон ажиллахад хүндрэл учрахгүй. Үйл 

ажиллагаа болон ашиглаж буй системүүд ижил Дархан 

Сэлэнгийн ЦТС ХК-ийн үйл ажиллагаанд туршигдсан.  

Сул тал нь MDM системийн зарим боломжит функц 

дутуу, зөвхөн нэг үйлдвэрлэгчээс хамааралтай болно. 

Хувилбар 3: 2006 оноос компанийн үйл 

ажиллагаанд ашиглагдаж буй ХХХМС-2 системийн 

шинэчилсэн ХХХМС-3 системийг шинэ технкик 

технологитой уялдуулан ухаалаг функцтэй болгон 

хөгжүүлэх ба тоолууртай харилцан ажиллах системтэй 

интеграци хийснээр компанийн хөгжүүлсэн ухаалаг 

систем болох юм. Мөн өгөгдлийн бааз бэлэн, 

хөгжүүлэлтийг өртөг хямд, шуурхай хийх боломжтой, 

системийн эх кодыг компани эзэмшдэг. Хөгжүүлэгчтэй 

хамтран тоолууртай харилцах системд шинэ төрлийн 

тоолуур болон үйлдлийг хийдэг болох боломжтой. Сул 

тал нь хэрэгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт болон 

зүгшрүүлэлтэнд хугацаа шаардагдана [1]. 

 

IV. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, 

ҮНЭЛГЭЭ 

Аливаа төслийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн 

шинжилгээ хийхдээ хөрөнгө оруулалтын үр дүнд орох, 

гарах мөнгөн урсгалуудыг тодорхойлно[3]. Хөрөнгө 

оруулалтын мөнгөн урсгалуудыг тодорхойлсны дараа 

хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг тооцно. Хөрөнгө оруулалтын төслийн 

эдийн засгийн үр ашгийг үнэлэх шалгуур 

үзүүлэлтүүдэд дараах гол үзүүлэлтүүд хамаарна. Үүнд:  

 Энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа (PBP) 

 Дискаунт тооцсон эргэн төлөгдөх хугацаа 

(DPBP) 

 Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (NPV) 

 Өгөөжийн дотоод хувь хэмжээ (IRR) гэсэн 

үзүүлэлтүүд хамаарна [3-4]. 

Эдгээр үзүүлэлтүүдийг тооцож, харьцуулан  төсөлд 

хөрөнгө оруулалт хийх эсэх шийдвэрийг гаргадаг. 

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ хийхийн 

тулд эхлээд төслийн анхны хөрөнгө оруулатын хэмжээг 

тодорхойлно. Энэ тооцоонд ам долларыг төгрөгт 

шилжүүлэхдээ Монгол банкны 2020.3.1-ны өдрийн 

ханшаар авч тооцсон. Энэ өдрийн ханшаар 1$=2762.7₮ 

-тэй тэнцэж байсан. 

 

 

Хүснэгт 1 

Хувилбаруудын анхны хөрөнгө оруулалтын зардлын 

харьцуулалт 
Үзүүлэлт Хувилбар 

1 

Хувилбар 

2  

Хувилбар 

3 

Анхны хөрөнгө 
оруулалтын зардал 

(USD) 

9,135,580 7,202,000 5,302,000 

Анхны хөрөнгө 

оруулалтын зардал 
(сая ₮) 

25238.87 19896.97 14647.84 

 

Ухаалаг тоолуурын систем нэвтэрснээр авлага 

барагдуулах хэсэг болон борлуулалтын хэсгүүдийг 

нэгтгэн зохион байгуулснаар Хэсгийн ахлагч 1, 

Инженер 7, Бичилтийн техникч 1,  Авлага барагдуулагч 

13 ажилчин, Тоолуурын заалт тэмдэглэгч 17 ажилчин, 

нийтдээ 39 ажилчдийн орон тоо хасагдан 935.1 сая 

төгрөгийн зардал хэмнэгдэх ба шинээр системийн 

хяналтын 1 инженер болон 4 монтёрын орон тоо 

шинээр бий болж жилийн цалин болох 105.11 сая 

төгрөг нэмэгдэнэ. Эдгээр орон тооны өөрчлөлт 

хийснээр цалин, нийгмийн даатгалын зардал, ажилтны 

нийгмийн зардал, хөдөлмөр хамгааллын зардал болон 

шатахуун, тээвэр зэргийн зардал зэргээс жилд нийтдээ 

828.98 сая төгрөгийн зардал хэмнэгдэхээр байна [1]. 

Арилжааны алдагдал болон техникийн алдагдлын 

харьцуулсан графикаас харахад сүүлийн жилүүдэд 

арилжааны алдагдал 4.68 хувиас 3.04 хувь хооронд 

хэлбэлзэж байна. 2019 оны гүйцэтгэлээр арилжааны 

алдагдал нь 4.19% буюу 12.6 сая кВт/цаг байна. Хэрэв 

ухаалаг тоолуурын системийг суурилуулаад 

арилжааны алдагдлыг байхгүй болгоно гэж үзвэл 

1475.21 сая төгрөг хэмнэх боломж бүрдэнэ. 

Хүснэгт 2  

Нийт зардлын хэмнэлт (сая ₮) 

Д/д Үзүүлэлт Дүн 

1 Цалингийн зардлын хэмнэлт 828.98 

2 Арилжааны алдагдлын бууралтаас 

бий болсон хэмнэлт 
1475.21 

3 Нийт хэмнэлт 2304.20 

 
Хувилбар 1: Шинээр MDM систем худалдан авч 

хөгжүүлэх хувилбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн 

шинжилгээний үр дүнг дараах хүснэгтэнд харуулсан. 
Хүснэгт 3  

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн үзүүлэлтүүд 

Үзүүлэлт Хэмжих 

нэгж 

Хувилбар 1 

Энгийн эргэн төлөгдөх 

хугацаа (PBP) 
жил 6.43 

Дискаунт тооцсон эргэн 

төлөгдөх хугацаа 

(DPBP) 

жил 9.43 

Өнөөгийн цэвэр үнэ 

цэнэ (NPV) 
сая ₮ 8336.62 

Өгөөжийн дотоод хувь 

хэмжээ (IRR) 
% 13.08 

 

Энэ хувилбарын хувьд төслийн хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ 25238.87 сая ₮ бөгөөд жил бүр орох 

цэвэр мөнгөн урсгал 3922.61 сая ₮ байсан, дискаунтын 

коэффициентийг 8% үед хөрөнгө оруулалтын үр 

ашгийн тооцоог хийсэн. Тооцооны үр дүнд төслийн 

энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа 6.43 жил дискаунт 
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тооцсон эргэн төлөгдөх хугацаа 9.4 жил, төслийн 

өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 8336.62 сая ₮, өгөөжийн 

дотоод хувь хэмжээ 13.08% гарсан. Эндээс харахад 

төсөлд гаргасан зардлаа 6 жил 5 сарын дараа нөхөж 

жилийн 13.08%-ийн ашигтай ажиллах бөгөөд 15 

жилийн дараа 8336.62 сая ₮-ийн ашигтай төсөл болох 

нь харагдаж байна.  

Хувилбар 2: AMI системийг сайжруулан ашиглах 

үед хүснэгт 2-т тооцоолсон хэмнэлтийн 80%-ийг 

хэмнэх боломжтой юм. Төслийн хөрөнгө оруулалтын 

үр ашгийн тооцооны үр дүн дараах байдалтай байсан. 

Хүснэгт 4  

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн үзүүлэлтүүд  

Үзүүлэлт Хэмжих 

нэгж 

Хувилбар 2 

Энгийн эргэн төлөгдөх 

хугацаа (PBP) 
жил 

6.39 

Дискаунт тооцсон эргэн 

төлөгдөх хугацаа 

(DPBP) 

жил 9.3 

Өнөөгийн цэвэр үнэ 

цэнэ (NPV) 
сая ₮ 6775.33 

Өгөөжийн дотоод хувь 

хэмжээ (IRR) 
% 13.23 

 

Энэ хувилбарын хувьд төслийн хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ 19896.9 сая ₮ бөгөөд жил бүр орох цэвэр мөнгөн 

урсгал 3116.11 сая ₮ байна, дискаунтын 

коэффициентийг 8% үед хөрөнгө оруулалтын үр 

ашгийн тооцоог хийсэн. Тооцооны үр дүнд төслийн 

энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа 6.39 жил дискаунт 

тооцсон эргэн төлөгдөх хугацаа 9.3 жил, төслийн 

өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 6775.33 сая ₮, өгөөжийн 

дотоод хувь хэмжээ 13.23% гарсан. Эндээс харахад 

төсөлд гаргасан зардлаа 6 жил 5 сарын дараа нөхөж 

жилийн 13,23%-ийн ашигтай ажиллах бөгөөд 15 

жилийн дараа 6775.33 сая ₮-ийн ашигтай төсөл болох 

нь харагдаж байна. 

Хувилбар 3: ХХХМС-3 системийг шинэ технкик 

технологитой уялдуулан ухаалаг функцтэй болгон 

хөгжүүлэх үед хүснэгт 2-т тооцоолсон хэмнэлтийн 

60%-ийг хэмнэх боломжтой юм. Төслийн хөрөнгө 

оруулалтын үр ашгийн тооцооны үр дүн дараах 

байдалтай байсан. 

Хүснэгт 5  

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн үзүүлэлтүүд  

Үзүүлэлт Хэмжих 

нэгж 

Хувилбар 3 

Энгийн эргэн төлөгдөх 

хугацаа (PBP) 
жил 

6.32 

Дискаунт тооцсон эргэн 

төлөгдөх хугацаа 

(DPBP) 

жил 9.17 

Өнөөгийн цэвэр үнэ 

цэнэ (NPV) 
сая ₮ 5179.5 

Өгөөжийн дотоод хувь 

хэмжээ (IRR) 
% 13.42 

 

Энэ хувилбарын хувьд төслийн хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ 14647.84 сая ₮ бөгөөд жил бүр орох цэвэр 

мөнгөн урсгал 2316.42 сая ₮ байна, дискаунтын 

коэффициентийг 8% үед хөрөнгө оруулалтын үр 

ашгийн тооцоог хийсэн. Тооцооны үр дүнд төслийн 

энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа 6.32 жил дискаунт 

тооцсон эргэн төлөгдөх хугацаа 9.17 жил, төслийн 

өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 5179.5 сая ₮, өгөөжийн дотоод 

хувь хэмжээ 13.42% гарсан. Эндээс харахад төсөлд 

гаргасан зардлаа 6 жил 4 сарын дараа нөхөж жилийн 

13,42%-ийн ашигтай ажиллах бөгөөд 15 жилийн дараа 

5179.5 сая ₮-ийн ашигтай төсөл болох нь харагдаж 

байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Ухаалаг Баянгол төслийг техникийн шийдлийн 

хувьд 3 хувилбараар гүйцэтгэх боломжтой. Эдгээр 3 

хувилбарын хувьд санхүү-эдийн засгийн тооцоог 

хийсэн.  

2. Ингэхийн тулд хувилбар тус бүрт шаардагдах 

хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлсон. 1-р 

хувилбар хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалт 

шаардлагатай хэдий ч төсөл хэрэгжүүлснээр олох 

зардлын бууралт буюу хэмнэлт өндөртэй хувилбар 

юм.  

3. Харин 3-р хувилбар одоо ашиглаж байгаа системийг 

өргөтгөж байгаа учраас хөрөнгө оруулалтын зардал 

бага байх хувилбархэдий ч төслийн хугацааны 

туршид олох цэвэр ашгийн хэмжээ бага гарсан. 

4. Хөрөнгө оруулатын үр ашгийн шинжилгээ хийхийн 

тулд төсөл хэрэгжүүлснээр олох зардлын бууралт 

буюу хэмнэлтийг тодорхойлсон.  

5. 3 хувилбар тус бүрийн хувьд төслийн хөрөнгө 

оруулатын үр ашгийн үзүүлэлтүүд болох эргэн 

төлөгдөх хугацаа, өгөөжийн дотоод хувь хэмжээ 

зэрэг үзүүлэлтүүд ойролцоо гарсан боловвч 

өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийн утга 1-р хувилбар дээр 

хамгийн өндөр гарсан учраас төслийн санхүү- эдийн 

засгийн шинжилгээний хувьд 1-р хувилбар хамгийн 

ашигтай хувилбар юм. 
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ТӨВИЙН БҮСИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ИХ ЧАДЛЫН САЛХИН 

ЦАХИЛГААН СТАНЦ ХОЛБОГДОХ ҮЕИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА  
 

Ц.Цолмон*, Ч.Улам-Оргил* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Манай улс орны хувьд сэргээгдэх 

эрчим хүчний хөгжил  2018 оны байдлаар ТБНС-д 

холбогдсон салхины эх үүсвэр гурав болж 

суурилагдсан хүчин чадал 155 МВт хүрээд байна. 

Цаашдаа их чадлын салхин цахилгаан станцууд олноор 

бий болох нь тодорхой болж байна. Тиймээс ТБНС-ийн 

2019 оны байдлаар суурилагдсан чадал болон 

хэрэглэгчийн ачаалал зэрэг мэдээлэлд үндэслэн салхин 

цахилгаан станцын ачааллын коэффициент, хүчин 

чадлын ашиглалтын коэффициент, хүчин чадлын утга 

зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаж дүгнэлт гаргалаа.    

 

Түлхүүр үг. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, салхин 

цахилгаан станцын ачааллын коэффициент, хүчин 

чадлын ашиглалтын коэффициент, импорт, экспортын 

хэмжээ.  

 

I. ОРШИЛ  

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн хувьд 

байгаль орчинд хоргүй, хүлэмжийн хийг бууруулах, 

техник технологи хөгжиж байгаа зэргээс хамаараад 

дэлхий нийтээр сэргээгдэх эх үүсвэрүүдийг дэмжих чиг 

хандлагатай байна. Иймээс сэргээгдэх эрчим хүчний 

суурилагдсан хүчин чадлын хэмжээ эрчимтэй өсөж 

байна. Үүний нэг нотолгоо бол дэлхийн сэргээгдэх 

эрчим хүчний агентлагаас 2018 онд гаргасан тайланд 

сэргээгдэх эрчим хүчний нийт суурилагдсан хүчин 

чадал 2351 ГВт хүрсэн бөгөөд энэ нь өмнөх онтой 

харьцуулахад 7.9 хувиар өссөн байна. Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн төрлөөс харвал салхины эрчим 

хүчний хэмжээ тасралтгүй өсөж байна. 2018 оны 

эцсийн байдлаар салхин цахилгаан станцын нийт 

суурилагдсан хүчин чадлын хэмжээ 591 ГВт-д хүрсэн 

нь өмнөх жилээс 51 ГВт-аар нэмэгдсэн.  

Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн 

тэр дундаа нар болон салхины баялаг нөөцтэй. Манай 

улсын анхны том чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэр болох “Салхит”-ын салхин цахилгаан станц 49.6 

МВт- хүчин чадалтайгаар, 120 сая ам долларын хөрөнгө 

оруулалтаар 2013 онд баригдсан бөгөөд 2017 онд 

Өмнөговь аймгийн Цэций салхин цахилгаан станц 55 

МВт-ын хүчин чадалтайгаар, 2018 онд Сайншанд 

салхин цахилгаан станц 50 МВт-ын хүчин чадалтайгаар 

ашиглалтанд орж ТБНС-д холбогдон зэрэгцээ ажиллаж 

байна.  

Манай улсын хувьд 2015 онд төрөөс эрчим хүчний 

талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг баталсан. 

Энэ баримт бичигт эрчим хүчний системийн 

суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим хүчний 

эзлэх хувь хэмжээг 2020 онд 20%, 2030 онд 30%-д 

хүргэхээр тусгасан [1]. Өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн 

сүлжээнд холбогдсон салхин цахилгаан станцын тоо 3 

болсон бөгөөд эдгээрийн нийт суурилагдсан хүчин 

чадал 155 МВт хүрээд байна. Цаашдаа их чадлын 

салхин цахилгаан станцууд олноор бий болох нь 

тодорхой болж тусгай зөвшөөрөл авч судалгааны 

төвшинд явагдаж байгаа салхин эх үүсвэрийн 

суурилагдсан чадал 450 МВт орчим болсон ба 2025 он 

гэхэд СЦС-ын суурилагдсан чадал төвийн бүсийн 

нэгдсэн системийн суурилагдсан хүчин чадлын 30 

хувьд хүрэх төсөл төлөвлөгөө байна. 

 
II. ТБНС-ИЙН ЦАХИЛГААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2018 онд 6624.8 сая кВт.ц болж, 

өнгөрсөн оноос 8.8%‐иар өссөн ба нийт үйлдвэрлэсэн 

цахилгааны 93%‐ийг дулааны цахилгаан станцаар, 6%-

ийг нар, салхины эх үүсвэрээр, 1%-ийг усан цахилгаан 

станцаар, 0.06%-ийг дизель станцаар тус тус 

бүрдүүлсэн байна. Тус онд 1683.6 сая кВт.ц 

цахилгааныг импортолсон нь өмнөх онтой 

харьцуулахад 161.2 сая кВт.ц буюу 10.6%-иар өссөн 

байна. 

Хүснэгт 1 

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 

/сая кВт.ц/ 

 
Харин 2019 онд Монгол улсын цахилгаан эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 7003.8 сая кВт.цаг болж, 

өмнөх оноос 5.7%‐иар өссөн ба нийт үйлдвэрлэсэн 

цахилгааны 90.6%‐ийг дулааны цахилгаан станцаар, 

9.3% ‐ийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс тус тус 

бүрдүүлсэн байна.  

 
Зураг1.Эх үүсвэрийн бүтэц ба импортийн 2019 оны үзүүлэлт 

Эх үүсвэр 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дулааны 

цахилгаан 

станц 

5014 5191.3 5415.8 5555.9 5826.9 6152.4 6346.6

Дизель 

цахилгаан 

станц

5.4 8.2 6 3.8 3.7 3.7 3

Нарны эх 

үүсгүүр 
- 0.6 0.5 0.3 19.7 51.1 109

Усан 

цахилгаан 

станц 

59.9 66.3 59.3 84.7 84.5 78.7 85.4

Салхин 

цахилгаан 

станц

52.9 125.4 152.5 157.5 154.4 339 459.3

Нийт 

үйлдвэрлэл 
5132 5391.9 5634.2 5802.4 6089.2 6624.8 7003.3

175



19.7%-ийг импортын цахилгаан эрчим хүч эзэлж 

байна. Мөн импортын цахилгаан эрчим хүч өмнөх 

онтой харьцуулахад 0.3%-иар буурсан байна [2]. 

СЭХ-ний эх үүсвэрүүд системд холбогдох үед дараах 

нэр томьёо, ойлголтууд гарч ирдэг. Үүнд: 

- Цахилгаан станцын ачааллын коэффициент 

- Хүчин чадал ашиглалтын коэффициент 

- Хүчин чадлын утга 

Цахилгаан станцын ачааллын коэффициент: 
Цахилгаан станцын ачааллын коэффициент  буюу 

ЦСАК нь ажиллаж байгаа бүх хугацааныхаа туршид 

бүрэн хүчин чадлаараа ажилласан нийт харьцаагаар 

тодорхойлогдоно. Энэ нь тухайн хүчин чадлын 

ачааллын дундаж хэмжээ юм.  

Хамгийн сайн байршилд байгаа салхин станцын 

ачаалал тухайлбал далайн эрэг дээр 25-30%, эргийн 

гадна 35-45% хүртэлх хувийг хамрах чадамжтай. Харин 

нарны станцын хувьд 17-20%-д хүрэх боломжтой. 

Уламжлалт дулааны цахилгаан станцтай харьцуулахад 

80% ба түүнээс дээш хэмжээнд ч хүрэх бололцоотой.  

ТНБС-ийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 

2019 онд 7003.3 сая.кВт ц байна. Үүнээс 

459.3 сая.кВт ц цахилгаан эрчим хүчийг салхин 

цахилгаан станц үйлдвэрлэсэн байгаа ба энэ мэдээлэлд 

үндэслэн цахилгаан станцын ачааллын 

коэффициентыг тодорхойлов. 

Хүснэгт 2 

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ   

/сая кВт.ц/ 

 
2013 онд системийн нийт үйлдвэрлэлийн 1.03 

хувийг салхин станцаар үйлдвэрлэж байсан бол 2018 

онд 5.1 хувийг 2019 онд 6.56 хувийг салхин станцаас 

үйлдвэрлэж,  системийн үйлдвэрлэлд салхин станцын 

эзлэх хувь хэмжээ 2013 онтой харьцуулахад 6 дахин 

нэмэгдсэн байна.  

Хүчин чадал ашиглалтын коэффициент:  

Ихэнх тогтсон ойлголтоор ХЧАК нь: сэргээгдэх 

эрчим хүчний үйлдвэрлэл үүнийг суурилуулагдсан 

хүчин чадал ба хамгийн оргил үеийн хэмжээ зэргээс 

хамааруулан дахин томьёолох шаардлагатай.  

Салхит салхин цахилгаан станцын 2013-2019 оны 

үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний мэдээлэлд 

тулгуурлан хүчин чадлын ашиглалтын коэффициентыг 

тодорхойлов. 

Хүснэгт 3 

Салхит СЦС-ын хүчин чадал ашиглалтын 

коэффициент 
Он Нийт Салхит 

СЦС 

Жилийн 

цаг 

Хүчин чадлын 

ашиглалтын 

коэффициент 

2013 53461 50 5136 20.81% 

2014 125440 50 8760 28.64% 

2015 152551 50 8760 34.83% 

2016 157169 50 8760 35.88% 

2017 138568 50 8760 31.64% 

2018 144992 50 8760 33.10% 

2019 104307 50 6552 31.80% 

 

Салхит салхин цахилгаан станц нь хувьд 

сүүлийн 5 жилийн дунджаар хүчин чадлын ашиглалтын 

коэффициент нь 33.45 хувь байна. Салхин цахилгаан 

станцын хувьд хүчин чадлын ашиглалтын 

коэффициент нь хамгийн ихдээ 40 хувь байдаг. Салхит 

салхин цахилгаан станцын хувьд 33.45 байгаа нь 

харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм. 

Хүснэгт 4 

Цэций СЦС-ын хүчин чадал ашиглалтын коэффициент 
  2017 2018 2019 

I сар - 10940.778 15805 

II сар - 11658.92 9025.28 

III сар - 13154.524 4,213.67 

IV сар - 11798.248 16879.8 

V сар - 13007.28 14815.3 

VI сар - 9809.8 14139.1 

VII сар - 11542.076 11763.4 

VIII сар - 7533.563 10494.5 

IX сар 2241.448 13225.784 10320.8 

X сар 3879.12 14365.759 - 

XI сар 2017.26 12608.2 - 

XII сар 10182.19 17551.9 - 

Нийт 18320.018 147196.83 107457 

Цэций СЦС 55 55 55 

Жилийн цаг 2928 8760 6552 

Хүчин чадлын 

ашиглалтын 

коэффициент 

11.38% 30.55% 29.82% 

 

Цэций салхин цахилгаан станц нь 2017 оны 9-р сард 

ашиглалтанд орсон бөгөөд энэ онд хүчин чадлын 

ашиглалтын коэффициент нь 11.38 хувь байсан нь 

станцын туршилт зүгшрүүлэлттэй холбоотой. Харин  

2018 онд 30.55 хувь, 2019 онд 29.8 хувь болж өссөн 

байна. Сүүлийн 2 жилийн дундажаар тус станцын 

хүчин чадал ашиглалтын хувь ойролцоогоор 30% 

байна. 

Хүснэгт 5 

Сайншанд СЦС-ын хүчин чадал ашиглалтын 

коэффициент  

Он 2018 2019 

I- сар - 12839 

II- сар - 5391.47 

III- сар - 13286.1 

IV- сар - 13963 

V- сар - 13502.8 

VI- сар - 11672.5 

VII- сар - 11334.7 

VIII- сар - 12222.3 

IX- сар - 12730.7 

X- сар 5588.13 - 

XI- сар 9157.57 - 

XII- сар 13794.3 - 

Нийт 28540 106943 

Сайншанд СЦС-ын хүчин 

чадал МВт 

50 50 

Эх үүсвэр 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дулааны 

цахилгаан станц 
5014 5191.3 5415.8 5555.9 5826.9 6152.4 6346.6

Дизель цахилгаан 

станц
5.4 8.2 6 3.8 3.7 3.7 3

Нарны эх үүсгүүр - 0.6 0.5 0.3 19.7 51.1 109

Усан цахилгаан 

станц 
59.9 66.3 59.3 84.7 84.5 78.7 85.4

Салхин цахилгаан 

станц
52.9 125.4 152.5 157.5 154.4 339 459.3

Системийн нийт 

үйлдвэрлэл 
5132.2 5391.9 5634.2 5802.4 6089.2 6624.8 7003.3

ЦСАК 1.03 2.33 2.71 2.71 2.54 5.11 6.56
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Жилийн цаг 2208 6552 

Хүчин чадлын ашиглалтын 

коэффициент 

25.85% 32.64% 

 
Сайншанд салхин цахилгаан станц нь 2018 онд 

хүчин чадлын ашиглалтын коэффициент нь 25.85 хувь 

байсан бөгөөд 2019 онд 32.6 хувь болж өссөн байна. 

 

III. ТБНС-ЫН СЦС-ЫН ЦЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 

ИМПОРТ, ЭКСПОРТЫН СУДАЛГАА 

Хүснэгт 6 

СЦС-уудын 2019 оны ЦЭХ үйлдвэрлэлийн хэмжээ  

/сая кВт.ц/ 

Сар Салхит Цэций Сайншанд 

1 14.3 16.07 - 

2 7.52 9.17 - 

3 15.4 14.45 13.45 

4 14.17 17.21 14.21 

5 14.55 15.09 13.74 

6 12.07 14.1 11.91 

7 10.79 10.5 12.96 

8 8.32 10.69 12.45 

9 9.05 10.5 12.95 

 

 
Зураг 2. СЦС-уудын 2019 оны ЦЭХ-ний үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ 
 

Манай улс салхины арвин их нөөцтэй оронд 

тооцогддог бөгөөд Зураг2-оос харахад 3-6 сард салхин 

цахилгаан станцын үйлдвэрлэл өндөр байгаа нь 

харагдаж байна. Цэций СЦС-н хувьд 1 дүгээр сард 

16.07 сая кВт.ц ЦЭХ-ийг үйлдвэрлэсэн бол 3 дугаар 

сард 14.75 сая кВт.ц, 4-дүгээр сард 17.21 сая кВт.ц болж 

өссөн байна. 

Хүснэгт 7 

2019 оны СЦС-уудын шөнийн бага ачаалалтай үе 

(00:00-08:00)-д экспортолсон ЦЭХ-ний хэмжээ  
Сар Салхит Цэций Сайншанд 

1 170.96 184.04 - 

2 131.02 141.8 - 

3 55.81 33.6 80.23 

4 119.917 65.99 115.4 

5 114.6 241.26 163.41 

6 137.96 97.18 60.82 

7 262.87 120.12 195.24 

8 212.9 196.45 329.85 

9 196.64 97.936 137.8 

 

 
Зураг 3. СЦС-уудын шөнийн бага ачаалалтай үед 

экспортолсон ЦЭХ-ний хэмжээ 
 

9 дүгээр сард системийн шөнийн бага ачаалалтай 

үеийн экспортын төлөвлөгөө 1011.00 мянган кВт.ц 

байснаас гүйцэтгэлээр 2373.04 мянган кВт.ц ЦЭХ-ийг 

экспортолж төлөвлөгөөний биелэлт 234.7 %-тай байна. 

Системийн шөнийн бага ачааллын үеийн экспортын 

8.3% буюу 196.64 мянган кВт.ц-ыг Салхит СЦС, 97.9 

мянган кВт. буюу,  4.1 %-ийг Цэций СЦС, 5.8% буюу 

137.8 мянган кВт.ц-ыг Сайншанд СЦС эзэлсэн байна.  

 
Зураг 4. Төвийн бүсийн 2018 болон 2019 оны импортын 

харьцаа 
 

2018 оны 1-р сард 16221.57 мянган кВт.ц цахилгаан 

эрчим хүчийг ОХУ-аас импортоор авсан бол 2019 

онд 15.0 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг авсан нь, 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.2 сая кВт.ц-аар бага 

байна. Энэ нь импортын цахилгаан эрчим хүчийг 

дотоодын эх үүсвэрүүдээр хаах буюу сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэрийг ашиглаж байгаагийн нэг илрэл 

юм.  

 
Зураг 5. Төвийн бүсийн 2018 болон 2019 оны экспортын 

харьцаа 
 

Экспортын цахилгаан эрчим хүч 2019 оны 5-р сард 

2.9 сая кВт.ц байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.36 

сая кВт.ц-аар их байна. Төлөвлөгөөнөөс 1.3 сая кВт. Ц-

аар буюу 84.1 %-аар их байна. Харин 9-р сард 2.7 сая 
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кВт.ц байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.5 сая кВт.ц-

аар их байна. 
 

ДҮГНЭЛТ 

1. 2019 онд Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ 7003.8 сая кВт.ц болж, 

өмнөх оноос 5.7%‐иар өссөн. 2013 онд системийн 

нийт үйлдвэрлэлийн 1.03 хувь буюу 52.9 сая кВт.ц-

ыг салхин станцаар үйлдвэрлэж байсан бол 2018 онд 

5.1 хувийг 2019 онд 6.56 хувь буюу 459.3 сая кВт.ц-

ыг салхин станцаас үйлдвэрлэж,  системийн 

үйлдвэрлэлд салхин станцын эзлэх хувь хэмжээ 

2013 онтой харьцуулахад 6 дахин нэмэгдсэн байна.  

2. Салхит салхин цахилгаан станц нь 2013 онд хүчин 

чадлын ашиглалтын коэффициент нь 12.21 хувь 

байсан ба сүүлийн 5 жилийн дундажаар хүчин 

чадлын ашиглалтын коэффициент нь 33.45 хувь 

болж өссөн байна. Мөн импортын цахилгаан эрчим 

хүч 19.7%-ийг эзэлж байна. Мөн салхин станц нь  

импортын цахилгаан эрчим хүчтэй зэрэгцээ 

ажиллаж байгаа учраас импортын цахилгаан эрчим 

хүч өмнөх онтой харьцуулахад 0.3%-иар буурахад 

нөлөөлсөн байна.  

3. Салхин станц дээр эрчим хүч хуримтлуулах 

төхөөрөмжийг ашиглавал үр дүнтэй гэж үзэж байна. 

Учир нь оргил ачаалал болон ачаалал гэнэт өсөх үед 

мөн үндсэн эрчим хүчний үүсгүүр доголдоход 

эрчим хүчний бэлэн байдлыг хангахаас гадна эрэлт 

нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хадгалж, сүлжээний 

горим ажиллагааг сайжруулан, найдвартай эрчим 

хүчний нэмэлт өөр үүсгүүр болдог ба системд бүх 

төрлийн тохируулгын үүргийг гүйцэтгэх буюу 

диспетчерийн зохицуулалт хийх боломжтой болох  

юм. 
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Хураангуй. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 

бууруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн нэг томоохон ажил 

нь гэр хорооллын хэрэглэгчдид өвлийн улиралд 

цахилгаан халаагуураар дулааны хэрэгцээгээ хангах 

боломж бүрдсэн. Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан 

халаагуураар халаах техникийн боломж бүрдсэнээр ард 

иргэдийн ая тухтай, амьдрах орчин бий болсон. Гэвч 

шөнийн тарифын хөнгөлөлт, нийслэлд түүхий нүүрс 

оруулахыг хориглосонтой холбоотойгоор цахилгаан 

эрчим хүчний хэрэглээ эрс нэмэгдэх хандлагатай 

байгаа тул цахилгаан хангамжийн техникийн шийдлийг 

цаашид өргөжүүлэх шаардлага бий болсоор байна.    

 

Түлхүүр үг. Цахилгаан халаалт, агаарын чанарын 

бүс, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ.  

I. ОРШИЛ  

“УБЦТС” ТӨХК-иас хотын гэр хорооллын 41964 

айл өрхийг цахилгаан халаагуураар халаахын тулд 

цахлигаан сүлжээний техникийн боломжийг бүрдүүлэх 

зорилгоор 2017-2019 онуудад барилга угсралтын Багц-

1, Багц-2 ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн байна. 

УБЦТС ТӨХК-иас төсөлд хамрагдах айл өрхийн /нэг 

өрхөд 4 кВт/ байршлыг сонгохдоо ЭХЯ-наас өгсөн 

чиглэлийн дагуу хамгийн бага хөрөнгө оруулалт 

хэрэглэхээр тооцож одоо байгаа 110, 35 кВ-ын дэд 

станцуудыг түшиглэн, шинээр агаарын шугам татаж, 

дэд өртөө суурилуулан 0.4 кВ-ын бүрээстэй утас бүхий 

шугамаар айлуудыг хангахаар тооцоолж агаарын 

чанарын 1 ба 3-р бүсэд байрлах Сонгинохайрхан, 

Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн 35 

хорооны нийт 41964 айл өрхийг сонгосон байна. 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хэрэглэгчдийг 

цахилгаан халаалтад шилжүүлэх Багц-1, Багц-2 ажлын 

хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд: 

• Гэр хорооллын 6-10 кВ-ын сүлжээ нь тасралт 

гарсан тохиолдолд өөр эх үүсвэрээс тэжээгдэх 

нөөцтэй байх,  

• 6-10 кВ-ын 2 талын тэжээлтэй хуваарилах 

байгууламжуудаас агаарын болон кабель 

шугамууд татан  6-10/0.4 кВ-ын иж бүрдэл дэд 

станцуудыг 2 талын тэжээлтэй болгох,  

• Гэмтэл гарсан цэгийг өөрөө тусгаарлах 

автоматиктай байх, 

• Өөр дэд станцуудын 0.4 кВ-ын сүлжээ нь 

хоорондоо рубильникийн байгууламжаар 

холбогдсон байх, 

Тарифт тоолуургүй хэрэглэгчдэд шинээр тоолуур, 

щит суурилуулах зэрэг ажлуудыг цогцоор нь авч үзэж 

шийдвэрлэсэн. 
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II. ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН СУДАЛГАА 

Судалгаагаар гэр хорооллын 159535 хэрэглэгчдийн 

9690 цахилгаанаар, 27022 хосолсон халаагууртай 

хэрэглэгчид байсан.  

• Төсөл хэрэгжсэн бүсэд 1771 /4.3%/ цахилгаанаар, 

8668 /21.2%/ хосолсон халаагууртай.  

• Бусад бүсэд 7803 /6.6%/ цахилгаанаар, 18333 

/15.4%/ хосолсон халаагууртай.  

• Хосолсон хэрэглээ буюу өдөр гал түлж, шөнө 

цахилгаан халаагуур хэрэглэдэг хэрэглэгчийн тоо 

цаашид өсөх хандлагатай байна. 

Улаанбаатар хотын ачаалал 797 МВт болж өнгөрсөн 

оноос 49 МВт буюу 6.6%-иар  өссөн байна. 

 
Зураг 1. Улаанбаатар хотын сүүлийн 10 жилийн цахилгааны 

ачааллын өсөлт 

 

Гэр хорооллын ачаалал 280 МВт болж өнгөрсөн 

оноос 35 МВт буюу 14.3%-иар өссөн. 

 
Зураг 2. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгааны 

ачааллын өсөлт 
 

III. ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭНҮҮД 

Сонгож авсан агаарын чанарын бүсэд байрлах гэр 

хорооллын эхний ээлжийн 21 362 айл өрхийг 

цахилгаанаар халаах тохиолдолд 2 ком хуваарилах 

байгууламж шинээр барих, 12 шугамын ачааллыг 

хөнгөлөх, 128 ком дэд өртөө шинээр барих - 34.27 км 

ЦДАШ, 46.182 км ЦДКШ, 9 шугамын утасны 

нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх 26.74 км, 81 ком дэд 

өртөөний чадал томсгох зэрэг ажлууд хийгдсэн.  

Хүснэгт 1 

110 кВ-ын өргөтгөх дэд станцын мэдээлэл  

Д/д 
110 кВ-ын дэд станцын 

нэр 
Хүчин чадал 

[МВА] 
Өргөтгөх хүчин 

чадал [МВА] 

1 110/10 кВ-ын Баруун 2х25 2х40 

2 110/10 кВ-ын Улаанхуаран 
10 кВ-ын ХБ-н өргөтгөл 

 

Хүснэгт 2 

110 кВ-ын өргөтгө хшугамын мэдээлэл  

Д/д 
Тэжээл авах 

дэд станцын 

нэр 

Хуваарилах 

байгууламжийн 

байршил 

Хүчдлийн 

түвшин [кВ] 
ЦДКШ-н 

урт [км] 

1 

110/35/10 кВ-

ын VII 
хороолол 

ЧД 13-р хороо, 17-р 

сургуулийн орчим 
10 0.07 

2 
110/10 кВ-ын 

Баруун 
СХД 31-р хороо, 1-р 

хорооллын хойд дэнж 
10 5.8 

 

Хүснэгт 3 

7 шугамын ачаалал шилжүүлэх ажил  

35, 110 

кВ-ын 

дэд 

станц 

Фидерийн 

нэр 

Шилжих                   

35, 110 

кВ-ын 

д/ст 

Шилжих  

д/ст-ын 

тоо 

Шилжих 

өрх 

ЦДАШ, 

[км] 

ЦДКШ, 

[км] 
АС-70 

Баруун 

д/ст 
Хөтөл 

Телевиз 

д/ст 
10 1788 0.6 6.58 0 

VII 

хороолол 

д/ст 

Шинэст-А 

VII 

хороолол 

д/ст 

12 1016 0 3.825 4.3 

Хангай 9 543 0 0.89 4.06 

102-р 

сургууль 
10 712 0.433 1.274 2.629 

Сэлбэ 

д/ст 
7 буудал 15 1186 0 3.9 0.64 

Дорнод-

2 д/ст 
Цагаандаваа 10 990 0 0.288 3.532 

Ваар д/ст Баянхошуу Ваар д/ст 3 547 0 2.012 2.56 

Нийт 7 3 69 6782 1.033 18.77 17.72 

 

Хүснэгт 4 

5 шугамын 10 кВ-ын хүчдлийн түвшинд шилжүүлэх 

ажил  

35, 110 кВ-

ын дэд 

станц 

Фидерийн 

нэр 

Шилжих                   

35, 110 

кВ-ын 

д/ст 

Шилжих  

д/ст-ын 

тоо 

Шилжих 

өрх 

ЦДАШ, 

[км] 

ЦДКШ, 

[км] 
АС-70 

ТЭЦ-2 

Тоосго-1 
Гео д/ст 

20 1102 0 0.08 3.511 

Тоосго-2 14 986 0 0.12 2.585 

Найрамдал-

А 

Үйлдвэр 

д/ст 
12 1156 0 0.974 2.928 

Баянхошуу 

д/ст 
Түшиг 

Телевиз 

д/ст 

14 1601 0 0.1 0 

Ваар д/ст 
9-р 

сургууль 
7 870 0 0.94 0 

Нийт 5 3 67 5715 0 2.214 9.024 

 

 6-10 кВ-ын агаарын шугамын ачааллыг хөнгөлөх, 

дамжуулагчийн нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, 

хүчдлийн түвшинг 6 кВ-оос 10 кВ-д шилжүүлэх, 

вакуум таслуур бүхий реклоузерын пунктыг 

суурилуулах зэрэг ажлууд хийгдсэнээр 

хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийн найдвартай 

байдлыг дээшлүүлэн, сүлжээний горим ажиллагааг 

оновчтой болгож аваари устгалыг хугацааг 

бууруулна.  
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 Нэг хэрэглэгчдэд ноогдох тасалдлын хугацаа 

(САЙДИ) 45.9 минутаас 28.3 минут болж 17.6 

минутаар буюу 38%-аар бууруулж, нэг хэрэглэгчдэд 

ногдох тасалдлын тоог 0.75-аас 0.54 удаа болгож 

0.21-аар буюу 27%-аар тус тус бууруулсан байна. 

Мөн фидерийг автоматаар секцлэн хуваах 

төхөөрөмж суурилуулснаар нэг тасралтанд 

хамрагдах хэрэглэгчдийн тоог 23%-аар бууруулсан.  

 Газарт байрлалтай 2980 щитийг тулгуурт зөөж 

гаргаж, айлын оруулгын утсыг шинэчлэн сольж, нэг 

фазын дифференциал автомат суурилуулах ажлууд 

хийгдснээр 220В-ийн цахилгааны кабель, гэр 

байшин доторхи бүх төрлийн цахилгаан төхөөрөмж 

дээрх гэмтэл болон хүмүүсийн санамсар 

болгоомжгүй үйлдлээс шалтгаалах хүн, амьтны амь 

насанд аюултай хэмжээний цахилгаан гүйдлээс 

хамгаалах үр дүнтэй ажил болсон. 

 Гэр хорооллын 41964 айл өрхийн цахилгаан 

хангамж сайжран 4 кВт чадалтай цахилгаан 

халаагуураар халаах техникийн боломж бүрдсэн. 

Ингэснээр иргэд өөрийн амины орон сууц болон 

гэртээ ая тухтай дулаан орчинд амьдрах 

бололцоотой болсон. 

 6-10 кВ-ын фидерийг хувааж 110 кВ-ын бага 

тойргийн дэд станцаас 23.8 МВт ачааллыг хөнгөлж 

их тойргийн дэд станц руу шилжүүлсэн.  

 Суурилагдсан хүчин чадлыг дамжуулах сүлжээний 

хувьд 122 МВт, түгээх сүлжээний хувьд 141.2 МВт-

аар тус тус нэмэгдүүлсэн.  

 Хүчдлийн уналттай, урт шугамтай дэд станцын 0.4 

кВ-ын шугамыг хувааж фазын ачаалал тэнцүүлэх 

ажлаар 246 ком дэд станц шинээр барьж 561 км 

шугам татсанаар шугамын урт богиносож, хүчдлийн 

уналтгүй чанартай цахилгаан эрчим хүчээр 

хангасан. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Гэр хорооллын 41964 айл өрхийг цахилгаанаар 

халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх төсөлд 

хамрагдаагүй 110000 (72%) орчим хэрэглэгчийн 

хэрэглээ шөнийн тарифын хөнгөлөлт, нийслэлд түүхий 

нүүрс оруулахыг хориглосонтой холбоотойгоор 

нэмэгдэх хандлагатай байна. 2019 оны 11 дүгээр сарын 

30-ны өдрийн байдлаар хотын ачаалал 735 МВт болж 

өмнөх оны мөн үеэс 47 МВт буюу 7 хувиар өссөн, гэр 

хорооллын ачаалал 266 МВт болж өмнөх оны мөн үеэс 

50 МВт 23 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд 

цаашид улам өсөх хандлагатай. Улаанбаатар хотын 

баруун чиглэл болох Зүүнсалаа, Баруунсалаа, Толгойт, 

Их наран, Орбит, Нисэх, Яармаг орчим, зүүн чиглэл 

болох Амгалан, Улиастай, Хужирбулан, Цайз, Шархад, 

Алтан-Өлгий орчим, хойд чиглэл болох Чингэлтэй, 

Дамбадаржаа, Бэлх, Хадат орчмын гэр хорооллыг 

тэжээж буй 6-10 кВ-ын  цахилгаан дамжуулах шугамын 

ачаалал эрс нэмэгдэж өвлийн их ачааллын үед хүндрэл 

үүсгэж болзошгүй болоод байна.  

Төсөлд хамрагдаагүй 110000 (72%) орчим 

хэрэглэгчийн ачаалал өсөх хандлагатай байгаа тул 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 98 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах 

үндэсний хөтөлбөр”-ийн дагуу гэр хорооллын айл 

өрхийг 4 кВт-ын чадалтай цахилгаан халаагуураар 

халаах дараагийн ээлжийн төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх шаардлага тулгараад байна. Өнөөгийн 

байдлаар УБ хотын гэр хорооллын ердийн галладаг 

зуухтай айл өрхийн цахилгаан чадлын дундаж хэрэглээ 

оройн их ачааллын үед 1.2-1.7 кВт байна. Гэр 

хорооллын цахилгаан түгээх сүлжээний 160 кВА хүчин 

чадалтай дэд станцад 80-110 айл өрх, 250 кВА хүчин 

чадалтай дэд станцад 160-200 айл өрх холбогдож байгаа 

ба нэг өрхөд ноогдох сүлжээний боломжит чадал 1.3-

1.6 кВт байна. Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн зуухыг 

бүрэн хурааж авсан тохиолдолд хэрэглэгч халаалтгүй 

болох эрсдэлтэй. Цаашид 110, 35 кВ-ын дэд станцын 

трансформатор нэгэндээ шилжих боломжгүй нөхцөл 

үүсгэж байгаа нь бусад 1, 2-р зэрэглэлийн 

хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай 

байдлыг бууруулсаар байна. 
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Хураангуй. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь  эрчим 

хүчний хэмнэлтийн хуулинд заасан эрчим хүчний 

хэрэглээ өндөртэй, эрчим хүчний хэрэглээгээ 

бууруулах үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн нэг юм. 

Иймээс энэ илтгэлд тус байгууллагын  нь эрчим хүчний 

хэрэглээнд шинжилгээ хийж,  хэмнэлтийн 

менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх хэрэгцээ 

шаардлагыг тодорхойлохыг зорилоо.    

 

Түлхүүр үг. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, 

ISO 50001:2018 Эрчим хүчний менежментийн 

тогтолцоо.  

 

I. ОРШИЛ  

Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ жилээс жилд 

өсөн нэмэгдэж байна. 2018 оны байдлаар цахилгаан 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6624.8 сая кВт.ц 

болж өнгөрсөн оноос 8,8%-иар, дулааны эрчим хүчний 
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үйлдвэрлэл 9425.1 мянган Гкал болж өнгөрсөн оноос 

448.5 мянган Гкал-аар буюу 5%-аар тус тус өссөн 

байна [1].  Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ жил бүр өсөж байгаа хэдий ч энэ нь нийт 

хэрэглээний 80%-ийг эзэлж, хэрэглээний 20%-ийг 

импортын эрчим хүчээр хангаж байна. Эрчим хүчний 

энэхүү өсөлттэй уялдан эрчим хүчний шинэ эх 

үүсвэрүүд эрчим хүчний системд холбогдохгүй байгаа 

нь эрчим хүчний системийг чадлын дутагдалд орох 

нөхцөл байдлыг үүсгээд байна. Эрчим хүчний 

хэрэглээнд шинжилгээ хийхэд нийт хэрэглэж байгаа 

цахилгаан эрчим хүчний  70 хувийг 100 орчим аж ахуй 

нэгж, байгууллага хэрэглэдэг гэсэн статистик мэдээлэл 

байна [2]. Эдгээр 100 компанид эрчим хүчний 

хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлбэл чадлын дутагдлыг 

тодорхой хэмжээгээр хаах  боломжтой юм.  

Иймээс 2015 оны 11 сарын 26-нд эрчим хүчний 

хэмнэлтийн хууль батлагдан Засгийн газраас 

тогтоосон босго хэмжээнээс өндөр хэрэглээтэй аж ахуй 

нэгж компанийг эрчим хүчийг хэмнэх үүрэг хүлээсэн 

хэрэглэгч болгосон юм. Энэхүү үүрэг хүлээсэн 

хэрэглэгчид нь эрчим хүчийг хэмнэлттэй үр ашигтай 

зарцуулах, эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер 

томилон ажиллуулах, эрчим хүчний хэрэглээндээ 

аудит хийлгэх, эрчим хүчний мэдээ тайлангаа эрчим 

хүчний хэмнэлтийн зөвлөлд тайлагнах зэрэг үүрэг, 

хариуцлагыг хуулиар хүлээсэн байдаг [3]. 2018 оны 

байдлаар нийт үүрэг хүлээсэн 129  хэрэглэгчдийн 

27.9% нь улс болон орон нутгийн төсөвт байгууллага 

болон барилга байгууламж, 44.96% нь үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний байгууллага байсан бөгөөд үүний 15% 

нь уул уурхайн салбарын үйлдвэрүүд, 27.13% нь эрчим 

хүчний салбарын байгууллагууд байсан. Харин 2019 

онд  нийт үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн тоо 229 болж 

нэмэгдсэн бөгөөд үүний 42.35% нь улс болон орон 

нутгийн төсөвт байгууллага болон барилга 

байгууламж, 42.35% нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

байгууллага байсан бөгөөд үүний 13.1% нь уул 

уурхайн үйлдвэрүүд, 15.28% нь эрчим хүчний 

салбарын байгууллагууд байсан [3].  

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь эрчим хүчний 

хэмнэлтийн хуулинд заасан эрчим хүчний хэрэглээ 

өндөртэй, эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулах үүрэг 

хүлээсэн хэрэглэгчдийн нэг юм. Тус үйлдвэр 2018 оны 

байдлаар 906.35 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг 

385.42 мянган Гкал дулааны  эрчим хүчийг тус тус 

хэрэглэсэн байна [4].   

 

II. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН 

МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОЛОН 

УЛСЫН АРГАЧЛАЛ, СТАНДАРТ 

Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо MNS ISO 

50001:2019 стандартын зорилго нь эрчим хүчний 

хэмнэлт ашиглалт болон хэрэглээг багтаасан эрчим 

хүчний гүйцэтгэлийг сайжруулах шаардлагатай 

тогтолцоо болон үйл явцуудыг бий болгоно. Стандартыг 

нэвтрүүлснээр эрчим хүчний гүйцэтгэлээ төлөвлөж, 

хийж, шалгаж, хянаж тасралтгүй сайжруулж буюу 

тасралтгүй хэмнэнэ. Эрчим хүчний менежментийн 

тогтолцоо MNS ISO 50001:2019 стандарт 10 бүлэг 143 

шаардлагатай  [5]. 

1. Хамрах хүрээ 

2. Норматив эшлэл 

3. Нэр томьёо, тодорхойлолт 

4. Байгууллагын нөхцөл байдал 

4.1 Байгууллага болон түүний нөхцөл байдлыг 

ойлгох 

4.2 Сонирхогч талуудын хэрэгцээ ба 

хүлээлтийг ойлгох 

4.3 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны 

хамрах хүрээг тодорхойлох  

    5. Манлайлал 

5.1 Манлайлал ба амлалт 

5.2 Эрчим хүчний бодлого 

5.3 Байгууллага дахь ажил, үүрэг, эрх мэдэл 

     6. Төлөвлөлт 

6.1 Эрсдэл ба боломжуудад чиглэсэн арга хэмжээ 

6.2 Зорилт, эрчим хүчний зорилтот түвшин, 

тэдгээрт хүрэх төлөвлөлт 

6.3 Эрчим хүчний дүн шинжилгээ 

6.4 Эрчим хүчний гүйцэтгэлийн үзүүлэлт 

6.5 Эрчим хүчний суурь түвшин (ЭХСТ) 

6.6 Эрчим хүчний өгөгдөл цуглуулах төлөвлөгөө 

       7. Дэмжлэг 

7.1 Нөөц 

7.2 Чадамж 

7.3 Мэдлэг ойлголт 

7.4 Харилцаа холбоо 

7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл 

       8. Ажиллагаа 

8.1 Ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт 

8.2 Зохион бүтээлт 

8.3 Худалдан авалт 

      9. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

9.1 Эрчим хүчний гүйцэтгэлийн мониторинг, 

хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээ ба ЭХМТ 

9.2 Дотоод аудит 

9.3 Удирдлагын дүн шинжилгээ 

       10. Сайжруулалт 

10.1 Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ 

      10.2 Тасралтгүй сайжруулалт гэсэн бүлэгүүдтэй. 

Энэхүү олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх нь 

эрчим хүчний системтэй удирдлагаар дамжуулан 

хүлэмжийн хийн ялгаралт болон хүрээлэн буй орчинд 

нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс, эрчим хүчний өртөг 

зардлыг бууруулахад зориулагдсан. Энэ  олон улсын 

стандартыг ямарч компани газарзүйн байршил, соёл, 

уламжлал, нийгмийн нөхцөл байдлыг харгалзахгүйгээр 

хэрэглэж болно. Стандартыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь 

байгуулагын бүх түвшиний чиг үүргийн ажилтнуудын 

ялангуяа дээд удирдлагын шийдвэр төгс байдлаас 

ихээхэн хамаарна [6]. 

Бусад стандартуудаас ялгаатай нь ихээхэн 

инженерийн тооцоолол хийдэг бөгөөд үүний үндсэн 

дээр эрчим хүчний хэрэглээндээ тасралгүй хяналт тавьж 

бууруулах арга замыг хайх юм. Нөгөө талаас эрчим 

хүчний хэрэглээ нь үйлдвэрлэлийн бүтээмж буюу 

ажиллагаанаас шууд хамааралтай тул нэгж 

бүтээгдэхүүнд ноогдох эрчим хүчний хэрэглээг 

тооцоолон гаргах, үүгээрээ дамжуулан эрчим хүчний 

хэрэглээндээ хяналт тавих нь чухал юм  [7]. 

Энэхүү олон улсын стандартыг Төлөвлө-Гүйцэтгэ-

Шалга-Сайжруул гэсэн байнгын сайжруулалтын арга 

зүй дээр суурилуулан боловсруулсан бөгөөд эрчим 

хүчний удирдлагын тогтолцоо нь байгуулагын өдөр 

тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжинэ.  

Эрчим хүчний гүйцэтгэлийн сайжруулалтын үр 

ашгийг бий болгоход дээд удирдлагын тууштай 
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дэмжлэг, идэвхтэй оролцоо чухал байдаг. Дээд 

удирдлага нь өөрийн тууштай дэмжлэгийг ЭХМТ-ны 

манлайллын үйл ажиллагаа, идэвхтэй оролцоо, ЭХМТ-г 

хэрэгжүүлэх, хадгалах хүний нөөц багтсан нөөцөөр 

тасралтгүй хангаж байгаагаар батлан харуулна.  

 

III. “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ЫН ЦЭХ-НИЙ 

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ӨСӨЛТ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны гаргасан 

статистик мэдээлэлд 2019 оны байдлаар нийт 229 нийт 

үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчидтэй бөгөөд эдгээрийн 13.1 

хувийг уул уурхайн хэрэглэгчид эзэлж байна. Уул 

уурхайн салбарын үүрэг хүлээсэн 30 байгууллага нь 

ЦЭХ-ний хэрэглээний 48.2%-ийг буюу 2807.44 сая 

кВт.ц ЦЭХ-ийг хэрэглэсэн байна. Эдгээр мэдээллийг 

зураг 1, 2-т тус тус харуулсан. 

 
Зураг 1. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн тоо 

 
Зураг 2. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн хэрэглээ 

 
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь эрчим хүчний 

хэмнэлтийн хуулинд заасан эрчим хүчний хэрэглээ 
өндөртэй, эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулах үүрэг 
хүлээсэн хэрэглэгчдийн нэг юм. Тус үйлдвэр 2018 
оны байдлаар 906.35 сая кВт.ц цахилгаан эрчим 

хүчийг 385.42 мянган Гкал дулааны  эрчим хүчийг 
тус тус хэрэглэсэн байна [4].   

Монгол улсын сүүлийн 5 жилийн цахилгаан эрчим 

хүч (ЦЭХ)-ний нийт хэрэглээ болон “Эрдэнэт үйлдвэр” 

ТӨҮГ-ын цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээг хүснэгт 

1-д харууллаа. Эндээс харахад Монгол улсын нийт 

хэрэглээний дундажаар 11.12%-ийг “Эрдэнэт үйлдвэр” 

ТӨҮГ-ын хэрэглээ эзэлж байна.  

Хүснэгт 1 

Монгол улсын болон Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 

цахилгаан эрчим хүчний  хэрэглээний хэмжээ  

Үзүүлэлт 2014 2015 2016 2017 2018 

Нийт 

хэрэглээ 
6788.9 6935.5 7221.4 7611.6 8308.3 

Эрдэнэт 

үйлдвэрийн 

хэрэглээ 
726.47 760.44 846.14 863.46 906.35 

Нийг 

хэрэглээнд 

эзлэх хувь 

10.7 10.96 11.71 11.34 10.9 

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээний 80 гаруй хувийг баяжуулах 

үйлдвэрийн хэрэглээ эзэлж байна.   

Хүснэгт 2 

Эрдэнэт үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний  

хэрэглээний хэмжээ  

Үзүүлэлт 2015 2016 2017 2018 2019 

Эрдэнэт 

үйлдвэрийн 

нийт 

хэрэглээ 

760.44 846.14 863.46 906.35 895.49 

Баяжуулах 

үйлдвэрийн 

хэрэглээ 
630.48 703.52 710.36 725.24 726.38 

Нийг 

хэрэглээнд 

эзлэх хувь 
82.91 83.15 82.27 80.02 81.12 

 

2019 онд дулаан цахилгааны үнэ өссөн бөгөөд 

үүнийг хүснэгтээр үзүүлбэл дараах байдалтай байна [4]. 

 Хүснэгт 3 

2019 оны цахилгаан, дулаан, уур усны нэмэгдэл  

№ 
Төлбөрийн 

нэр 

Нэмэгдэл 

Тайлбар 
Хуучин 

тариф 

Шинэ 

тариф 

1 Цахилгаан 

Өдөр 128.5 140.59 

Оргил 209.8 221.89 

Шөнө 77.9 89.19 

СЭХ 11.88 23.79 

2 Дулаан 
Тооцоо боддог аргачалал 

өөрчлөгдсөн 

3 Уур 
Уур /ГДж/ 4906 5397 

Конденсат-

/Тонн/ 
2054.5 2260 

4 Ус 
Цэвэр ус 1200 1380 

Бохир ус 1000 1550 

 
Цахилгааны үнэд 2019 оны 6-р сард өөрчлөлт 

оруулсан бөгөөд үнэ 11%-иар нэмэгдсэн. Дулааны 

эрчим хүчний үнэд 2019 оны 5-6 сард өөрчлөлт 
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оруулсан бөгөөд уурын хувьд 10%-иар, усны хувьд 

32%-иар тус тус нэмэгдсэн. Эрчим хүч хэрэглэгчийн 

байр сууринаас авч үзэхэд үнэ нэмэгдэх нь эрчим 

хүчийг хэмнэх сонирхолыг хэрэглэгчдэд бий болгодог.  

Аливаа байгууллагын эрчмийн хэрэглээ, түүнтэй 

холбоотой зардлыг аль болох багасгахад чиглэгдсэн 

төлөвлөлт, тооцоо, хэрэгжүүлэлт, хяналтын цогц арга 

хэмжээг эрчим хүч хэмнэлтийн менежмент гэдэг [6].  

Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер нь өөрийн 

байгууллага дээрээ Бид ямар төрлийн эрчим хүчийг, 

ямар зориулалтаар, ямар хэмжээгээр хэрэглэж байна 

вэ? Эрчим хүчний зардалд ямар хэмжээний зардал 

гаргаж байна вэ? Тэр нь бусад төрлийн зардлуудтай 

харьцуулбал хэдий хэмжээнд байна вэ? Эрчим хүчний 

хангамж, хэрэглээний зардал цаашид ямар хэмжээгээр 

нэмэгдэх хандлагатай байна вэ? гэсэн асуултуудад 

хариулт авах судалгаа шинжилгээг хийж, хэмнэлт 

гаргах боломжийг судлан, хэмнэлтийн үр дүнг 

урьдчилан тооцоолно. Ингэхдээ үйлдвэрийн 

технологийн процессийг судалж, цахилгаан болон 

уурын схемийг гаргах, шаардлагатай цэгүүдэд 

хяналтын дотоод тоолуурууд тавих, эрчим хүчний 

хэрэглээг хянах, үйлдвэрийн үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүний тоог авах, үүнд шинжилгээ хийх, нэгж 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах эрчим хүчний 

хэмжээг тодорхойлох, үйлдвэрийн эрчим хүчний 

хэрэглээг төлөвлөгөөт үйлдвэрлэлийн хэмжээнд 

харьцуулан урьдчилан тооцоолох, хэтрэлт болон 

хэмнэлтэд дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэх шаардлагатай байна.  

 

IV. “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ЫН ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ 

НЭВТРҮҮЛЭХ 

Ямарч байгууллагын эрчим хүчний хэмнэлтийн 

менежментийг дараах үе шатаар хэрэгжүүлдэг.   

Үүнд: 

1. Эрчим хүчний хэмнэлтийн багийг томилох 

2. Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо 

нэвтрүүлж байгааг бүх ажилтанд мэдэгдэх, 

оролцуулах 

3. Эрчим хүчний бодлогыг тодорхойлох, 

танилцуулах, хэрэгжүүлэх 

4. Эрчим хүчний дүн шинжилгээ хийх 

5. Холбогдох хуулийн шаардлагуудын нийцлийг 

тодорхойлох 

6. Урт, дунд, богино хугацааны эрчим хүчний 

зорилтуудыг тодорхойлох 

7. Эрчим хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх эрчим 

хүчний хөтөлбөрийг боловсруулах 

8. Эрчим хүчний менежемнтийн тогтолцоог бий 

болгох, хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх, сайжруулахад 

шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох 

9. Эрчим хүчний менежментийн тогтолцооны 

сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, төлөвлөгөөний 

дагуу сургалтууд орох 

10. ЭХМТ, эрчим хүчний гүйцэтгэлийн талаарх 

мэдээлэл дамжуулах дотоод харилцаа холбоог хий 

болгох 

11. ЭХМТ-ны шаардлагатай баримт бичгүүдийн 

хөтлөлт ба шалгалт хийх 

12. Тогтмол хугацаанд эрчим хүчний баланс хийж үйл 

явцыг хянах 

13. Урьдчилан сэргийлэх, засч залруулах арга 

хэмжээг байнгын хэмжилт 

14. ЭХМТ-ны дотоод аудит явуулах 

15. Дээд удирдлага ЭХМТ-нд дүн шинжилгээ хийх, 

үнэлэх  зэрэг хамаарна [5]. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Эрчим хүчний хэмнэлтийг хийхдээ эхлээд хөрөнгө 

оруулалт шаардахгүй буюу багахан хэмжээний хөрөнгө 

оруулалт шаардах хэмнэлтийг хийнэ. Үүнд эрчим 

хүчний өндөр хэрэглээтэй тоноглолыг тодорхойлох, 

өндөр хэрэглээ гарахад ямар хамаарах хувьсагч 

нөлөөлөөд байгааг тооцох нь маш чухал. Мөн энэ өндөр 

хэрэглээ бүхий тоноглолд ухаалаг тоолуур суурилуулж 

зарцуулалтыг нь хянах хэрэгтэй. Ингээд өдөр бүрийн 

эрчим хүчний хэрэглээндээ хяналт тавьж хэмнэж 

хэрэглэж байна уу, хэтрүүлж хэрэглэж байгааг хянах 

боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн хэмнэлтийн 

менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх төлөвлөгөө 

гарган ажиллах, хэмнэлтийн сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулж сургалт явуулах, хэмнэлтийн зааврыг 

мөрдүүлж ажиллана. Ингэснээр эрчим хүчний зардлыг 

тасралтгүй бууруулах бөгөөд энэ нь байгаль орчинд 

болон, нийгэмдээ үзүүлж байгаа эерэг нөлөөлөл юм. 
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ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМЫН МЕХАНИК  

ДААЦЫН ТООЦОО, ҮР ДҮН  
 

А.Жандос*, Г.Мөнхцэцэг*, Ш.Гантөмөр* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын дамжуулагч, аянгын трос, тулгуурт өөрийн 

жин, мөсжилт, орчны температурын өөрчлөлт, салхины 

даралтын хүч, дамжуулагчийн чичиргээ, хавиралт 

болон бусад хүчин зүйлийн үйлчлэлээр дамжуулагч, 

аянгын трос, тулгуур, сууринд үүсэх механик ачааллыг 

даах чадварыг агаарын шугамын механик даац гэнэ. 

Энэ даацыг тодорхойлох болон байх ёстой хэмжээндээ 

байгаа эсэхийг шалгах тооцоог шугамын механик 

даацын тооцоо гэнэ. Манай улсад өргөн ашигладаг 35 

кВ-ын ЦДАШ-ын механик даацын тооцоонд 

дамжуулагч огтлол, мөсжилтийн муж, салхины муж 

зэрэг хүзчинй зүйлүүд хэрхэн нөлөөлдөг талаар энэхүү 

өгүүллийн хэрээнд авч үзсэн.    

 

Түлхүүр үг. Механик даацын тооцоо, критик 

пролет, хувийн ачаалал, МТ-2012 программ хангамж, 

габарит, пролет.  

 

I. ОРШИЛ  

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын механик 

даац нь цахилгаан шугам сүлжээ, системийн 

найдвартай ажиллагаанд тодорхой хэмжээгээр 

нөлөөлдөг байна.Механик даацын тооцоог шугамын 

дамжуулагчийн механик тооцоо, тулгуурын механик 

тооцоо, суурийн механик тооцоо гэж гурав ангилдаг.  

ЦШС-ний төслийн үед шугамын номиналь хүчдэл,  

дамжуулагчийн огтлол, марк тип, тулгуур, 

тусгаарлагчийг сонгон цахилгаан талаасаа хэвийн 

ажиллах талаар голлон авч үздэг. Харин шугамын 

механик хэсгийн төслийг гүйцэтгэх үед тодорхой 

тулгуурын төрөл сонгож тэдгээрийг трассын дагуу 

байрлуулж, тооцооны янз бүрийн горимд механик 

даацын тооцоог гүйцэтгэн дамжуулагчид үүсэх 

механик ачаалал, үйлчлэх механик хүч, дамжуулагчийн 

дурын цэг дэх механик хүчдэл, дамжуулагчийн 

хамгийн их, бага унжилт, тулгуур байрлах цэгүүдийг 

тодорхойлдог.  

Тооцооны үр дүнгүүдийг зөвшөөрөгдөх механик 

хүчдэл ба шугамын унжилтын хэмжээтэй харьцуулан 

авч үзэхийн зэрэгцээ тооцооны үр дүнд дамжуулагчийн 

угсралтын хүснэгт, орчны температураас хамаарсан 

унжилт ба тулгуур хоорондын зай, тулгуурын байрлал, 

габарит зэргийг тодорхойлдог [1-4].  

Цаг уурын нөхцлийг тооцсон шугамын 

дамжуулагчийн механик даацын тооцоог зөвшөөрөгдөх 

механик хүчдлийн аргаар гүйцэтгэдэг. Тооцооны үр 

дүнд тулгуурлан дараах асуудлуудыг шийддэг. Үүнд:  

1.Ямар нэгэн инженерийн байгууламжтай аюулгүй 

байдлаар огтлолцох 

2.Бэхлэх болон тогтоох тусгаарлагчийг сонгох 

3.Шугамын угсралтын үед үүсэх механик хүчдлийг 

тодорхойлох  

4.Газрын байрлалаас хамааруулан тулгуурыг 

байрлуулах 

5.Цаг уурын янз бүрийн нөхцөлд дамжуулагч газрын 

гадаргууд хамгийн их ойртох, холдох хэмжээг 

тодорхойлох 

6.Тросны механик даацын нөхцөл шалгах зэрэг болно. 

Тооцоог гүйцэтгэхдээ шугамын трасс байрлах орон 

нутгийн цаг уурын нөхцөл байдал, шугамын 

дамжуулагч, тулгуур тусгаарлагчийн техникийн 

механик тодорхойломжийг ашигладаг. Цахилгаан 

дамжуулах шугамыг хүчдлийн түвшин, үйлчлэх хүрээ 

зэргээс хамааруулан дараах байдлаар ангилах ба 

механик даацын тооцоонд агаарын шугамыг 

ашиглалтын нөхцөл, хүчдлийн түвшин зэргээс нь 

хамааруулан онцгой ангиллын, I ангиллын, II ангиллын 

болон III ангиллын (нам хүчдлийн) шугам гэж хуваан 

авч үздэг.  

Тооцооны цаг уурын нөхцлүүдийг (салхины хүч, 

мөсжилтийн зузаан, жилийн дундаж температур г.м) 

шугамын ангиллаас хамааруулан тодорхой хугацааны 

хамгийн хүнд нөхцлөөр авах шаардлагатай бөгөөд 

хугацааг дараах байдлаар авна. Үүнд: 

1.Онцгой ангиллын шугам   15 жил  

2.I ангиллын шугам    10 жил  

3.II ангиллын шугам   5 жил  

4.III ангилал ба нам хүчдлийн шугам   3-5 жил 

болно. 

Эдгээр цаг уурын нөхцлөөс гадна шугаманд үйлчлэх 

салхины хүч, мөсжилтөөс хамааруулсан нормативт 

хэмжээ гэсэн ойлголт байдаг. Нормативт хэмжээ гэдэг 

нь байх болох хязгаарын хамгийн их, бага утгууд юм. 

Энэ хэмжээнээс багаар цаг уурын нөхцлийг тооцох 

шаардлагагүй юм. 

Агаарын шугамын дамжуулагчид нилээд олон 

тооны механик ачаалал үйлчилдэг. Үүнд:  

1.Дамжуулагчийн өөрийн жингээс үүсэх ачаалал 

2.Дамжуулагчийн мөсжилтийн ачаалал 

3.Салхины даралтаас үүсэх ачаалал  

4.Агаарын температурын өөрчлөлтөөс болж 

дамжуулагчийн агшилтын улмаас үүсэх механик 

ачаалал зэрэг болно. 

Механик даацын тооцоонд (нб), (г), (+), (-), (в), (сэ), 

(а) гэсэн онцгой горимуудыг авч үздэг. Эдгээр горимын 

тооцоо, харьцуулсан үр дүнгийн талаар авч үзсэн.  

Агаарын шугамын механикийн горимыг дараах 

тэгшитгээр бүрэн илэрхийлдэг бөгөөд энэ 

тэгшитгэлийг дамжуулагчийн төлөв байдлын 

тэгшитгэл гэж нэрлэдэг 
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.        (1) 

Үүнийг ашиглан анхдагч нөхцлийн дамжуулагчийн 

температур tI, механик хувийн ачаалал I, механик 

хүчдэл I мэдэгдэж байхад дурын цаг уурын нөхцөлд 

буюу tII-тэй, II хувийн ачаалалтай үед дамжуулагчид 

үүсэж байгаа II механик хүчдлийг тодорхойлж болдог 

[2,5].  
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Тооцоог гүйцэтгэхийн тулд дамжуулагчийн төлөв 

байдлын тэгшитгэлийг  
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гэж орлуулан хялбарчлан дараах маягаар авч үздэг  
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II  .                   (3) 

Энэ тэгшитгэлээс харахад бидний олох гэж байгаа 

үл мэдэгдэгч механик хүчдэл II нь куб зэрэгтэй байна.  

Ийм хэлбэрийн трансцендент тэгшитгэлийг бодох 

шууд арга байхгүй ба зөвхөн ойролцоо тоон аргуудаар 

(Ньютоны арга, градиентын төрлийн аргууд, 

координатын дагуу шилжих арга, санамсаргүй хайлтын 

арга гэх мэт) боддог [3-6]. 

 

 

II.ТООЦОО, СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Судалгаанд 35 кВ-ын ЦДАШ-нд өргөн хэрэглэгддэг 

АС-70/11, АС-95/16, АС-120/19, АС-150/24 маркын 

дамжуулагчтай байх тохиолдолд мөсжилтийн мужийг 

4, салхины мужийг 3 байх үеийг авс үзсэн. Хамгийн 

бага температур -45 градус, дундаж температур нь +8 

градус, хамгийн их температур нь +45 градус буюу 

манай улсад байх боломжтой хязгаарыг тооцсон.  

 
Зураг 1. АС-70/11 дамжуулагчтай үеийн тооцоо 

 

Тооцоог зөвшөөрөгдөх механик хүчдлийн аргыг 

ашигалсан бөгөөд механик горимын төлөв байдлын 

тэгшитгэлийг бодохдоо Ньютоны I эрэмбийн аргыг тус 

тус ашигласан. Олон тооны өөр өөр горимын үед 

харьцуулсан тооцоог хийхдээ МТ-2012 шугамын 

механик төлөв байдлыг тодорхойлох программаар 

гүйцэтгэсэн [2].  

Дамжуулагч тус бүрийн тооцооны үр дүнг зураг 1-4 

нэгдсэн байдлаар үзүүлсэн бөгөөд энэ цонхонд тухайн 

дамжуулагчтай үеийн бүхий тооцооны үр дүнг 

харуулсан. 

 
Зураг 2. АС-95/16  дамжуулагчтай үеийн тооцоо 

 

 
Зураг 3. АС-120/19 дамжуулагчтай үеийн тооцоо 

 

Тооцооны үр дүнгээс харахад АС-70/11 

дамжуулагчтай үед ТАН (-) горим, ГН (г) горим, АС-

95/16 дамжуулагчтай үед ТАН (нб) горим, ГН (+) 

горим, АС-120/19 дамжуулагчтай үед ТАН (-) горим, 

ГН (+) горим, АС-95/16 дамжуулагчтай үед ТАН (-) 

горим, ГН (+) горим болж байна. Энэ нь дамжуулагчи 

огтлол ихсэхэд критик пролет 2-ын бага уртаас их урт 

руу шилжихтэй холбоотой юм. Габарит пролетын урт  

196, 279, 369, 360 м гарсан бөгөөд огтлол ихтэй 

дамжуулагчийн пролетын урт их байгаа нь давхар 

харагдаж байна.  

 
Зураг 4. АС-150/24 дамжуулагчтай үеийн тооцоо 
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Шугамын хамгийн их хувийн ачаалал 11,83, 9,54, 

8,57, 7,65 Н/(м.мм2) гарч огтлол ихсэхэд хувийн ачаалал 

буурсан үр дүн гарсан. 

 
Зураг 5.35 кВ-ын шугамын механик хүчдлийн муруй 

 (ММ-4, СМ1) 
Дараагийн шитны судалгаанд АС-120/19 маркын 

дамжуулагчтай үед мөсжилтийн мужийг 4, салхины 

мужийг өөрчлөн 1, 3, 5 байх үед харьцуулсан судалгаа 

хийсэн. Механик хүчдлийн муруйн өөрчлөлтийг 

горимын тус бүрийн хувьд зураг 5-7-д тус тус үзүүлсэн 

болно.  

 
Зураг 6.35 кВ-ын шугамын механик хүчдлийн муруй  

(ММ-4, СМ3) 

 
Зураг 7.35 кВ-ын шугамын механик хүчдлийн муруй  

(ММ-4, СМ5) 

 
Зураг8.35 кВ-ын шугамын унжилт болон таталтын муруй  

(ММ-4, СМ5) 

 

Судалгаанд мөсжилтийн муж 4 байхад салхины 

мужийг 1, 3, 5 байх үеийн харьцуулсан судлагааг авч 

үзлээ.  Критик пролет 1 өөрчлөлтгүй, харин критик 

пролет 2 нь 250.37 м  , 235.82 м,  210.9 м, критик пролет 

3 нь  182.87 м, 168.94м, 146,78 м болж өөрчлөгдөж 

байна.  Эдгээр үр дүн нь салхины ачааллын өөрчлөлт 

харьцангуй бага нөлөөлдөг  харагдаж байна. 

Мөн дээрх горимуудын унжилт болон таталтын 

муруй, шаблоныг байгуулан зураг 8,9-д үзүүлэв.  

 
Зураг 9.35 кВ-ын шугамын шаблон (ММ-4, СМ5) 

 

III. ДҮГНЭЛТ 

Энэ агаарын шугамын механик даацын тооцооны үр 

дүнд дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд: 

1.Тооцооны үр дүнгээс харахад АС-70/11 

дамжуулагчтай үед ТАН (-) горим, ГН (г) горим, АС-

95/16 дамжуулагчтай үед ТАН (нб) горим, ГН (+) 

горим, АС-120/19 дамжуулагчтай үед ТАН (-) горим, 

ГН (+) горим, АС-95/16 дамжуулагчтай үед ТАН (-) 

горим, ГН (+) горим болж байна. Энэ нь дамжуулагчи 

огтлол ихсэхэд критик пролет 2-ын бага уртаас их урт 

руу шилжихтэй холбоотой юм. Габарит пролетын урт  

196, 279, 369, 360 м гарсан бөгөөд огтлол ихтэй 

дамжуулагчийн пролетын урт их байгаа нь давхар 

харагдаж байна. 

2. Шугамын хамгийн их хувийн ачаалал 11,83, 9,54, 

8,57, 7,65 Н/(м.мм2) гарч огтлол ихсэхэд хувийн ачаалал 

буурсан үр дүн гарсан.  

3. СМ 1-5  байх үеийн хувийн ачаалал төдийлөн их 

өөрчлөлтгүй байна . 
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СМ 1 3 5 

ММ-4 8.1 8.6 9,44 

ММ-2 5,41 5,84 6,29 

 

4.Судалгаанд мөсжилтийн муж 4 байхад салхины 

мужийг 1, 3, 5 байх үеийн харьцуулсан судлагааг авч 

үзлээ.  Критик пролет 1 өөрчлөлтгүй, харин критик 

пролет 2 нь 250.37 м  , 235.82 м,  210.9 м, критик пролет 

3 нь  182.87 м, 168.94м, 146,78 м болж өөрчлөгдөж 

байна.  Эдгээр үр дүн нь салхины ачааллын өөрчлөлт 

харьцангуй бага нөлөөлдөг  харагдаж байна. 
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“САЛХИТ” САЛХИН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН 

СУДАЛГА, САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ  
 

П.Энхтөр*, Ч.Нацагдорж* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Өгүүлэлд “Салхит” СЦС-ын салхин 

турбин, салхин станцын 35 кВ-н хуваарилах 

байгууламжийн хүчний болон удирдлагын тоног 

төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын үеийн 

онцлогуудыг авч үзснээс гадна 35 кВ-н хуваарилах 

байгууламж дээр зарим нэг горим, шилжилтийн 

процессын үед гарсан асуудлуудын үед реле 

хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжүүдийн үйл 

ажиллагааг сайжруулах арга замуудын талаар, мөн 

РХА-н зарим нэг өөрчлөлт, шинэчлэлт болон 

тэдгээртэй холбоотой хэмжилт, туршилтын зарим үр 

дүнгийн талаар авч үзсэн болно.  

 

Түлхүүр үг. Салхин цахилгаан станц, Салхин 

турбин, реле хамгаалалт, дээд гармоник.  

 

I. ОРШИЛ  

Цахилгаан эрчим хүч гарган авах хамгийн цэвэр, 

байгальд ээлтэй, хүн төрөлхтний өсөн нэмэгдэж буй 

хэрэглээг хангах хэзээ ч шавхагддаггүй нөөц бол 

сэргээгдэх эрчим хүч юм. Сүүлийн жилүүдэд 

хурдацтай өсөж буй сэргээгдэх эрчим хүчний 

үүсвэрийн нэг бол салхины эрчим хүч бөгөөд 2018 онд 

дэлхий даяар нийт суурилагдсан эрчим хүч нь 591ГВт 

болсон нь 2017онтой харьцуулахад 9.6%-иар өссөн [1]. 

Жил бүр дэлхий даяар салхин станцын суурилагдаж 

буй чадал 10%-иар өсч байгаа нь дэлхийн нийт эрчим 

хүчний хэрэглээний 4.8%-ийг[2], Европын холбооны 

улсуудын ЦЭХ-ний хэрэглээний 14%-ийг салхины 

эрчим хүчээр хангаж байна [3].  

2004 оноос хойш Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас зүүн 

урд зүгт 8км зайд Хоолтын давааны салбар уулс болон 

Шар хөвийн нуруу дээр буюу Салхит уул хэмээх газар 

одоогийн “Салхит” салхин цахилгаан станцын төсөл 

эхэлсэн. 50м-ийн өндөртэй цаг уурын 3-5 станц 

тасралтгүй 8 жилийн хэмжилтийн үр дүнд салхины 

нөөцийг тодорхойлон 2011 онд салхин станц барих 

ажил эхлэн 2013 онд “Салхит” салхин цахилгаан станц 

ашиглалтанд ороод өдийг хүртэл ажиллаж байна. 

Жилдээ дунджаар 140-170 сая кВт.ц эрчим хүч 

үйлдвэрлэж төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд 

нийлүүлэх ба энэ нь төвийн бүсийн эрчим хүчний 

хэрэглээний 4-5% буюу ойролцоогоор 100,000 гаруй 

айл өрхийн жилийн цахилгааны хэрэглээг хангана [4].  

“Салхит” СЦС нь:  

1. 1.6МВт чадалтай GE 1.6-82.5xle загварын 31 СЦҮ 

(салхин цахилгаан үүсгүүр),  

2. 24 км урт 35 кВ-ын кабель сүлжээ, 

3. 2х50 МВА хүчин чадал бүхий трансформатортай,  

4. Статик Вар Компенсатор  , 

5.  Нум унтраах ороомог,  

6. Дотоод хэрэгцээний трансформатор 800кВА , 

7. 28 км урт 110 кВ-ын хоёр хэлхээт өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас бүрдэнэ.  

Зураг 1-д 110/35кВ-ын Салхит дэд станцын анхдагч 

схем зургийг үзүүлэв. 
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Зураг 1. 110/35кВ-ын Салхит дэд станцын анхдагч схем 

 

Фазын ротортой асинхрон генераторын статороос 

690В-ийн 50 гц-ийн давтамжтай хувьсах хүчдэл гарна. 

690В-ийн хүчдэл киоск трансформатор дээр 35кВ 

хүртэл өсгөгдөнө. Тус бүр 7-8 ширхэг генератор нэг 

багц хэлхээ болж нэгдэн нийт 4 багц болж холбогдоно. 

Багц-1,2 нь 35 кВ-ийн I секц дээр, Багц-3,4 нь 35 кВ-ийн 

II секц дээр холбогдох ба секц бүр дээр дээд 

гармоникуудыг шүүх, хүчдлийн синуслэг хэлбэрийг 

сайжруулах, хүчдлийн тохиргоо хийх, чадлын 

коэффициентийг нэмэгдүүлэх, хуурмаг чадлыг 

компенсацлах зориулалттай СВК-1,2 (Статик Вар 

компенсатор) холбогдоно. СВК нь TCR(Тиристорын 

удирдлагатай реактор) болон FC (Конденсаторын 

шүүлтүүр буюу гармоник шүүгч)-ээс бүрдэнэ. FC-н 

бүрдэл хэсэг нь 3 болон 5-р гармоникийн 

шүүлтүүрүүдээс бүрдэнэ [5].  

Мөн секц тус бүрт 35 кВ-ийн кабель шугамын 

газардлагын гүйдлийг багасгахын тулд НУО-г 35кВ 

талдаа зигзаг холболтоор саармаг цэг үүсгэгч 

трансформаторыг холбож өгсөн [6].  

35/0.4 кВ-н 800кВА-ийн чадалтай дотоод 

хэрэгцээний трансформатор болон ХТ-1,2 хүчдлийн 

трансформаторууд секц тус бүрт залгагдана. T-1,T-2 

гэсэн өсгөх трансформаторууд од/гурвалжин 

холбогдож 35 кВ-н тусгаарлагдсан саармаг цэг бүхий 

сүлжээг гүн газардуулагдсан саармаг цэг бүхий сүлжээ 

болгож 28 км урт 110 кВ-ийн хоёр хэлхээт өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар 

110/35/10 кВ-ийн Налайх дэд станцтай холбогдож 

ТБЭХС-тэй холбогдоно [7].  

ССЦС-ын 24км урттай кабель шугамд үүсч буй Ic 

багтаамжийн гүйдэл , салхин турбин доторх UPS, 

давтамж хувиргагч, шулуутгагч гэх мэт хүчний 

электроникийн төхөөрөмжүүдээс шалтгаалж үүссэн 

гармоник, салхин турбины өөрийн горим ажиллагаа 

реле хамгаалалтын ямар хүндрэл үүсгэж байгааг 

дэлгэрүүлэн авч үзье.  

 

II. “САЛХИТ” СЦС-ЫН 35 КВ ТАЛЫН РЕЛЕ 

ХАМГААЛАЛТ 

35 кВ-н фидерүүд болох СВК-1,2 , Оролт-1,2, ДХТ-

1,2 Бэлтгэл-1, Багц-1,2,3,4, СХВТ-д SEL-351А релег 

ашиглаж байна. 

35кВ-н СВК-1,2-ын хамгаалалтанд Тайкай ХХК-ийн 

үйлдвэрийн тавилын тооцооны дагуу 2 шаттай отсечка 

хамгаалалт тавигдсан. Тус элемент чиглэлгүй тул аль ч 

чиглэлд гэмтэл гарсан селектив таслалт хийх 

боломжтой. 

35кВ-н Оролт-1,2-ын реле хамгаалалтанд 

чиглэлгүй, хугацаатай гүйдлийн ихсэлтийн МТЗ 

хамгаалалт тавигдсан. Тус элемент чиглэлгүй тул аль ч 

чиглэлд гэмтэл гарсан селектив таслалт хийх 

боломжтой. 

35кВ-н ДХТ-1,2-ын реле хамгаалалтанд 2 шаттай 

отсечка хамгаалалт тавигдсан бөгөөд тус элемент нь 

чиглэлгүй тул аль ч чиглэлд гэмтэл гарсан селектив 

таслалт хийх боломжтой. Мөн трансформатор хийн 

реле, даралтын хавхлага болон тосны түвшин 

ихсэлтийн хамгаалалттай бөгөөд таслах хэлхээнд 

үйлчилнэ. 

35кВ-н Багц-1,2,3,4-н реле хамгаалалтанд 

чиглэлгүй, хугацаатай гүйдлийн ихсэлтийн МТЗ 

хамгаалалтын тавил тавигдсан ба тавилыг зохих 

аргачлалын дагуу тооцож тавьсан болно.Тус элемент 

чиглэлгүй тул аль ч чиглэлд гэмтэл гарсан селектив 

таслалт хийнэ. 

35кВ-н Багц-1,2,3,4 дээр суурилуулсан REF-615N 

серийн реле нь дараах хамгаалалтыг өөртөө агуулсан. 

Үүнд: 
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1. SEL-351A релен дээр тавигдсантай адилхан 

хугацаатай, гүйдлийн ихсэлтийн МТЗ-д хамаарах 

тодорхойломжтой хамгаалалт тавигдсан.  

2. SEL-351A релен дээр мөн тэг дарааллын 

хүчдэлийн ихсэлтийн хамгаалалт зохих тавилтай 

ажилладаг. 

REF-615 реле хамгаалалтын давуу талууд: 

1. Тэг дарааллын хүчдэл ихсэлтийн хамгаалалт 

/3U0/-ын тавилыг шилжүүлдэг түлхүүртэй, 

2. Компенсацлагдсан саармаг цэгтэй шугам сүлжээ 

болон бусад бүх саармаг цэгийн горимтой 

зохицож ажиллах чадвартай газардлагын 

чиглэлтэй хамгаалалттай, 

3. Компенсацлагдсан саармаг цэгтэй шугам 

сүлжээнд газардлагын гүйдэл 𝐼0 − ыг хэмжиж 

хамгаалалтын хэлхээнд ашиглахын тулд IEC 

61869-2 стандартын дагуу 100/1A , 5P 

нарийвчлалын зэрэгтэй Core Balance гүйдлийн 

трансформатор ашигладаг, 

4. Нумын хамгаалалттай [8]. 

35кВ-н СХВТ-ын реле хамгаалалтанд чиглэлгүй, 

хугацаатай гүйдлийн ихсэлтийн МТЗ хамгаалалт 

тавигдсан. Тус элемент чиглэлгүй тул аль ч чиглэлд 

гэмтэл гарсан селектив таслалт хийх боломжтой. 

35кВ-н НУО-ын реле хамгаалалтанд хугацаагүй 

отсечка хамгаалалт тавигдсан. Тус элемент чиглэлгүй 

тул аль ч чиглэлд гэмтэл гарсан селектив таслалт хийх 

боломжтой. 

“Салхит” СЦС-ын 35 кВ-н тоноглолуудад тавигдсан 

РХА-н төхөөрөмжүүдийг зохих тайлбартайгаар зураг 2-

т үзүүлэв. 

 
Зураг 2. 110/35кВ-ын Салхит дэд станцын 35кВ талын тоноглолуудад ашиглаж буй реле хамгаалалт 

 

III. РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 

ДУТАГДАЛТАЙ ТАЛ, САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ 

“Салхит” СЦС-н РХА-н төхөөрөмжүүд нь өөрийн 

үйл ажиллагаагаа найдвартай гүйцэтгэж ирсэн нь 

өнгөрсөн 6 гаруй жилийн статистик үзүүлэлтээр 

нотлогдоно. Гэвч Салхит СЦС-н ашиглалт, үйл 

ажиллагааны явцад дутагдалтай болон тоноглолын 

сайжруулж шинэчлэх шаардлагатай зүйлс бусад 

станцуудын адил тохиолдоно. Үүний нэгэн жишээ 

болгож  2017.09.19-ний өдөр 35 кВ-н НУО-2-г залгах 

үед болсон 35 кВ-н Багц-3,4-ийн тасралт, мөн  

2018.11.22-ны өдөр НУО-2-г залгах үед болсон 35 кВ-

ын Т-2 оролтын тасралтын учир шалтгаан, ийм 

тохиолдлууд үүсэхэд РХА-г хэрхэн сайжруулж 

болохыг авч үзье.  

Тохиолдол №1 : 2018.11.22-ны өдрийн 35 кВ-н Т-2 

оролтын тасралт: 

НУО-2-г залгах үед 35кВ-н Т-2 оролт газардлагын 

хүчдлийн хамгаалалтаар тасарсан гэж үзсэн. Тухайн 

үеийн тавил тохиргооноос харахад тасралтанд 

хүчдлийн трансформаторын задгай гурвалжин холболт 

нөлөөлөөгүй, харин 3 фазын хүчдлийн зөрүү буюу 

небалансын хамгаалалт ажиллаж таслуур тасарсан 

байсан. “59N1”, “59N2” функц нь тэг дарааллын 

хүчдлийг хүчдлийн трансформаторын задгай 

гурвалжин хэлхээнээс хамааралгүйгээр 3 фазын 

хүчдлийн хэлхээнээс тооцож гаргадаг. Тасралтын 

бичлэг дээрх коммутацын үед 35 кВ-ын шинд 

Unbalance хүчдэл 1470В-с 4200В хүртэл үүсч хэлбэлзэж 

байна. Харин задгай гурвалжин холболтоос тэжээгдэж 

буй релений VS оролт дээрх хүчдэл 870В-с 2500В 

хүртэл хэлбэлзэж байна. Мөн тасралтын үед 

гармоникийн хэмжээ THD 1.69%-иас 30% хүртэл өсч 

байна. Тасралтын үеийн бичлэгийг зураг 3,4-т үзүүлэв.
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Зураг 3. SEL 351A релен дээрх 35 кВ-ын Т-2 оролтын тасралтын бичлэг 

 
Зураг 4. SEL 351A релен дээрх 35 кВ-ын Т-2 оролтын тасралтын бичлэг 

 

Тохиолдол №2 : 2017.09.19-ний өдрийн 35 кВ-ын Багц-

3,4-ийн тасралт:  

35 кВ-ын НУО-2-г залгах үед Багц-3, Багц-4  нь “ тэг 

дарааллын хүчдэл ихсэлтийн хамгаалалт “59N1”-ээр  

тасарсан гэж үзсэн. Тухайн үеийн тавил тохиргооноос 

харахад тасралтанд хүчдлийн трансформаторын задгай 

гурвалжин холболт нөлөөлөөгүй байна. Харин 3 фазын 

хүчдлийн зөрүү буюу Unbalance protection ажиллаж 

таслуур тасарсан байна. Задгай гурвалжин холболтоос 

тэжээгдэж буй релений VS оролт дээрх хүчдэл 1187-c 

2750B хүртэл хэлбэлзэж байгаа нь бичлэгээс харагдаж 

байна. Тасралтын үеийн бичлэгийг зураг 5-д үзүүлэв. 

190



 
Зураг 5. 2017.09.19-ний өдрийн 35 кВ-ын Багц-3,4-ийн тасралтын бичлэг 

 

Дээрх тасралтууд үүссэн шалтгаан нь:  

Салхин турбин доторх UPS, давтамж хувиргагч, 

шулуутгагч гэх мэт хүчний электроникийн 

төхөөрөмжүүдээс шалтгаалж үүссэн гармоник[9], 

кабель шугамд үүсч буй Ic багтаамжийн гүйдэл зэргээс 

шалтгаалж НУО-т сэлгэн залгалт хийх үед 35кВ-ын 

секц-2-т хүчдлийн зөрүү 5 кВ хүртэл үүсч байгаа нь 

тасралт гарах үндсэн шалтгаан болж байна.  

Одоогийн тавилаар “59N1” тавилаар 3 фаз хооронд 

хүчдлийн зөрүү үүсэхээс гадна хоёрдогч талд үзүүр 

хөндийрөх, клемм хугарах гэх мэт гэмтлийн үед 

хамгаалалт ажиллаж секцийг бүрэн хүчдлээс чөлөөлж 

болзошгүй, үүнээс сэргийлэхийн тулд “59N1” 

небалансын тавилыг таслах хэлхээнээс гаргаж, 

дохиоллын хэлхээнд шилжүүлэх нь зүйтэй. Задгай 

гурвалжингийн хэлхээ холбогдсон “VS Channel”-ийн 

“59S1 Overvoltage” функцээр [10]газардлагын 

хамгаалалтыг идэвхитэй болгох нь сайн талтай 

харагдаж байна.   

Дээрх тасралтаас харахад THD гармоникийн хэмжээ 

1.69%-иас 30% хүртэл өсч байна. Олон улсын жишигээс 

харахад хүчдлийн трансформаторт үүсэх 

феррорезонансыг саармагжуулах эсэргүүцлийг 

хүчдлийн трансформаторын задгай гурвалжин 

хэлхээнд нэмж холболт хийдэг, ингэснээр гармоникийн 

нөлөөллийг багасгана[11].  

Зураг 6-д хүчдлийн трансформаторын хэлхээнд 

оруулсан өөрчлөлтийн схемийг үзүүлэв. 

 
Зураг 6. Хүчдлийн трансформаторын задгай гурвалжин хэлхээнд эсэргүүцэл зэрэгцээ холбох схем

191



Хүчдлийн трансформаторт феррорезонанс 

хязгаарлах эсэргүүцэл холбосноор коммутацийн үед 

ХТ-д үүсэх хэт хүчдлийг бууруулж байгаа нь тухайн 

цэг дээр хийгдсэн туршилт, хэмжилтийн үр дүнгээр 

батлагдаж байна [12].  

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Энэхүү судалгааны ажлаар салхин турбин доторх 

UPS, давтамж хувиргагч, шулуутгагч гэх мэт 

хүчний электроникийн төхөөрөмжүүд мөн өөрийн 

горим ажиллагаа зэргээс шалтгаалж үүссэн 

гармоник, кабель шугамд үүсч буй Ic багтаамжийн 

гүйдэл зэргээс шалтгаалж НУО-т сэлгэн залгалт 

хийх үед 35кВ-ын секц-2-т хүчдлийн зөрүү 5 кВ 

хүртэл үүсч байгаа нь тасралт гарах үндсэн 

шалтгаан болж байна.  

2. Бидний санал болгож буй тавилаар  “59N1” 3 фаз 

хооронд хүчдлийн зөрүү үүсэхээс гадна хоёрдогч 

талд үзүүр хөндийрөх, клемм хугарах гэх мэт 

гэмтлийн үед хамгаалалт ажиллаж секцийг бүрэн 

хүчдлээс чөлөөлж болзошгүй байдлаас сэргийлэх ба 

задгай гурвалжингийн хэлхээ холбогдсон “VS 

Channel”-ийн “59S1 Overvoltage” функцээр 

газардлагын хамгаалалтыг идэвхитэй болгож 

“59N1” небалансын тавилыг таслах хэлхээнээс 

гаргаж, дохиоллын хэлхээнд шилжүүлж тавилд 

өөрчлөлт оруулсан явдал нь СЦС-н хэвийн 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх боломж олгож 

байна. 
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Хураангуй. УБЦТС ТӨХК-ны Зүүн түгээх төвийн 

«Төмрийн завод» фидерийн эрчмийн алдагдлын 

судалгааг гүйцэтгэж хуваарилах цахилгаан шугам 

сүлжээний эрчмийн алдагдалд нөлөөлөх горимын 

интеграл үзүүлэлтүүдийг сонгон авч эрчмийн 

алдагдлын регрессын шугаман ба шугаман бус 

загваруудыг байгуулж илэрхийлэх чадварыг Фишер 

(F)-ийн болон олон хэмжээст корреляцын 

коэффициентийн шинжүүрүүдээр шалгаж үнэмшлэл 

бүхий загваруудыг практикт хэрэглэх санал оруулсан 

болно.  

 

Түлхүүр үг. Цахилгаан шугам сүлжээ, эрчмийн 

алдагдал, үл хамаарах ба хамаарах хувьсах, анхдагч 

өгөгдөл, регресс, шинжүүр, загвар.  

 

ОРШИЛ  

Хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн 

алдагдал нь түүний техникийн төлөв байдлыг 

тодорхойлдог үндсэн үзүүлэлтүүдийн нэг юм. 

Цахилгаан шугам сүлжээ (ЦШС)-ний эрчмийн 

алдагдлыг ашиглалтын болон хөгжлийн хэтийн 

төлөвийн үед тодорхой хугацааны туршид байнга 

тодорхойлж байх шаардлагатай байдаг. Ялангуяа 

ашиглалтын нөхцөлд эрчмийн алдагдлыг сар, улирал 

болон жилээр төлөвлөж үнэлгээ өгч байхын тулд цөөн 

тооны анхдагч мэдээлэлд тулгуурласан хялбар аргаар 

алдагдлын түвшинг үнэлэх хэрэгтэй юм. Энэ аргын мөн 

чанар нь хангалттай төлөөлөх чадвар бүхий цөөн тооны 

анхдагч мэдээллийн тусламжтайгаар регрессийн 

загварыг байгуулж үүний үндсэн дээр цахилгаан шугам 

сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлж, улмаар 

нийт шугам сүлжээний хувьд энэхүү загварыг хэрэглэх 

боломжийг олгодог[3]. Энэ тохиолдолд  ЦШС - ний 

схемийн болон горимын тодорхойломжийг илэрхийлж 

чадах интеграл үзүүлэлтүүдийн олонлогийг анхдагч 

параметрүүд болгон авч үздэг. 

 

1. ХУВААРИЛАХ ЦАХИЛГААН ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫН 

РЕГРЕССИЙН ЗАГВАРЫН ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ БА 

ЗАГВАР 

Цахилгаан эрчим хүчний чухал асуудлуудын нэг 

бол цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг 

тодорхойлох тухай өмнө дурьдсан. Тэгвэл энэ асуудлыг 

шийдвэрлэхийн тулд хамгийн ирээдүйтэй хандлагын 
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нэг нь магадлал - статистикийн загварыг хэрэглэх 

асуудал юм. Ийм загварыг байгуулахын тулд олон 

хэмжээст регрессийн шинжлэлийг өргөн ашигладаг [2]. 

Цахилгаан эрчмийн алдагдлын регрессийн загварыг 

байгуулах процесст дараах гурван үндсэн асуудлыг 

шийдвэрлэх шаардлагатай байдаг. Үүнд: 

1. Цахилгаан эрчмийн алдагдлын регрессийн 

загварыг байгуулах процессыг төлөвлөх. Энэ асуудалд 

үл хамаарах параметрүүдийн олонлогын сонголт, 

анхдагч параметрүүдийн корреляцын хамаарлын дүн 

шинжилгээ зэрэг хамрагдана;   

2. Эрчмийн алдагдлын регрессийн загварыг 

байгуулах. Үүнд: загварыг байгуулах аргын сонголт, 

тэгшитгэлийн үл хамаарах параметрүүдийг 

тодорхойлох, загварын илэрхийлэх чадварын асуудал 

орно. 

3. Регрессийн загварыг шалгаж хэрэглэх мужийг 

тогтоох. Энэ асуудалд регрессийн хамгийн сайн 

загварыг сонгох ба тэдгээрийн хэрэглэх мужийг 

тогтоох зэрэг асуудал багтана. 

 Эрчмийн алдагдлын олон хэмжээст регрессийн 

загварыг шугаман ба шугаман бус хэлбэрт байгуулж 

болно. Шугаман хэлбэрийн загварыг дараах ерөнхий 

байдлаар илэрхийлж болно [4]. 

,....ˆ
22110   YxaxaxaaY mm

    (1) 

үүнд: Ŷ  - гаралтын   хэмжигдэхүүний регрессийн 

үнэлгээ; ε - санамсаргүй хазайлт; а0 - регрессийн 

тэгшитгэлийн сул гишүүн; аi - хувьсахуудын өмнөх 

коэффициент. 

Бодлогын шийдэл нь тодорхой нэг хэвийн 

тэгшитгэлийн системээс олдох коэффициентүүдийн 

үнэлгээнд чиглэгддэг. Эдгээр коэффициентүүд  

цахилгаан эрчмийн алдагдлын хэмжээний өөрчлөлт ба 

хi хувьсахуудын хоорондын хамаарлын зэргийг 

тодорхойлж өгдөг. Эдгээр параметрүүдийг хамгийн 

бага квадратын аргаар үнэлэх арга түгээмэл байдаг. 

Хуваарилах шугам сүлжээний эрчмийн алдагдалд 

нөлөөлөхүйц бидний сонгон авсан үл хамаарах 

параметрүүдийн нилээд хэсэг нь физик мөн чанарын 

хувьд шугаман биш хамааралтай байна [3-4]. Иймд 

эдгээр параметрүүдээс хамаарах эрчмийн алдагдлын 

шугаман биш загварыг байгуулснаар тухайн загварын 

нарийвчлалыг дээшлүүлэх боломж олгодог.  

Шугаман биш регрессийн загварыг ерөнхий хэлбэрт 

бичвэл [2]: 

  ,.....,,,;.....,,, 2121   kmXXXfY           (2) 

үүнд: (α1, α2,…, αk) – үнэлэх гэж буй үл мэдэгдэх  

коэффициентүүдийн вектор. 

Шугаман биш  функц (3) янз бүрийн хэлбэртэй байх 

ба хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг шугаман биш хэлбэр 

нь хоёрдугаар эрэмбийн загвар юм.  
22

111211222110 ......... mmm xaxaxxaxaxaaY    (3)  

Энэ загвар дотор талдаа шугаман биш хэлбэртэй тул 

түүний шугаман биш xi xj, 
2

ix  элементүүдийг өөр 

төрлийн zij, zii  хувьсахуудаар солих замаар хялбар 

орлуулж шугаман хэлбэрт шилжүүлж болдог. Шугаман 

бус хэлбэрийг шугамчилсаны дараа мөн л хамгийн бага 

квадратын аргаар параметрүүдийг хялбархан 

тодорхойлж болно.  

Олон улсад математик - статистикийн дүн 

шилжилгээ хийхэд зориулагдсан SPSS, Matlab, 

Mathcad, S-Plus, R2 ба statistic гэх мэт маш олон хүчтэй 

программ хангамжууд боловсруулагдсан байдаг ба 

гарах үр дүнгүүд өөр хоорондоо яг адилхан бөгөөд 

чухам инженер бид тэдгээрийг өөрийн салбарт хэрхэн 

ур чадвартай ашиглах нь чухал юм [4].  

Бид  бүрэн бус мэдээлэлтэй хуваарилах цахилгаан 

шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох 

регрессийн загваруудыг бидний сайн мэдэх Exel 

программын Data Ananlysis багцын Regression 

программт функцийг ашигласан болно.  

 

2. ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫН РЕГРЕССИЙН 

ЗАГВАРЫГ ШАЛГАХ ШИНЖҮҮР 

Байгуулсан регрессийн загваруудын үнэмшлэлийн 

зэргийг шалгах гурван үндсэн шинжүүр байдаг. 

Эдгээрээс регрессийн загварыг шалгах шинжүүр нь 

олон хэмжээст корреляцын коэффициент R болон 

Фишер (F)-ийн шинжүүрүүд юм. Регрессийн загварын 

сүүлийн нэг шинжүүр нь Стьюдентийн t шинжүүр 

бөгөөд регрессийн загварын үнэлэгдэж буй 

параметрүүдийн үнэмшлэлийн зэргийг тодорхойлох 

шинжүүр юм.  

Олон хэмжээст корреляцын коэффициент – 1 < R > 

1  хооронд үнэлэгддэг бөгөөд энэ утга аль болох -1 ба 

1-д ойр байх тусам байгуулсан загварын алдаа бага 

байдаг. Эхний энэхүү шинжүүрийн утга 1-тэй  ойр 

буюу модуль утгаараа 0.8-аас их гарсан тохиолдолд 

дараагийн Фишерийн F шинжүүрийн нөхцөл хангагдаж 

байдаг. Иймээс олон хэмжээст корреляцын 

коэффициентийн R шинжүүр регрессийн загварын 

шалгах ерөнхий шинжүүр болдог [6].  

Фишерийн F шинжүүрийн тооцооны утгыг өгөгдсөн 

итгэх α түвшний хувьд хүснэгтийн Fхүс утгатай 

харьцуулна. Хэрэв тооцооны утга хүснэгтийн утгаас их 

байвал Fтооц > Fхүс тус загвар илэрхийлэх чадвартай, 

эсрэг тохиолдолд илэрхийлэх чадваргүй гэж үздэг. 

Харин энд Стьюдентийн t шинжүүрийг авч үзэх 

шаардлаггүй юм.  

 

3. «ТӨМРИЙН ЗАВОД» ФИДЕРИЙН ЭРЧМИЙН 

АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ РЕГРЕССИЙН 

ЗАГВАРУУД 

Бүрэн бус мэдээлэлтэй 6-10 кВ-ын хуваарилах 

цахилгаан сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох 

шугаман ба шугаман бус регрессийн хялбар 

загваруудыг байгуулах судалгааны объектоор УБЦТС 

ТӨХК-ны Зүүн түгээх төвийн «Төмрийн завод» 

фидерийг сонгон тус фидерийн эрчмийн алдагдлын 

судалгааг гүйцэтгэсэн болно.    

Бид олон хэмжээст регрессийн загвар байгуулах 

анхдагч параметрүүдийн бүрдүүлэлт ба сонголтыг олон 

жилийн судалгаа болон математик - статистикийн арга 

хандлагуудын тусламжтайгаар тодорхойлсон бөгөөд 

олон жилийн судалгааны үр дүнд горимын 

параметрүүдээс эрчмийн алдагдал хүчтэй хамаарч 

байгааг тогтоосон болно.  

Бид хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний 

эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох регрессийн хялбар 

загварын анхдагч хамаарах ба үл хамаарах 

параметрүүдийн түүвэрт «Төмрийн завод» фидерийн 

горимын параметрүүдийн туршилт, хэмжилт ба  

ажиглалтын үр дүнд боловсруулж хүснэгт 1-д үзүүлсэн 

бөгөөд хуваарилах цахилгаан шугам сүлжээний 

эрчмийн алдагдалд нөлөөлөх базмал параметрүүдэд 

дараах параметрүүдийг сонгон авсан: 
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X1 – фидерийн толгойн хэсгийн гүйдлийн нягт (δТ), 

А/мм2; X2 – фидерийн ачааллын төвийн зангилааны 

хүчдэл (Uтөв), кВ; X3 – фидерийн хамгийн (алслагдсан) 

их хүчдэлийн уналттай ДС (Uхи), кВ; Y – фидерийн 

эрчмийн алдагдал (ΔW), %.  

Хүснэгт 1 

Үл хамаарах ба хамаарах хувсахууд 

сар 

Фидерийн 

эхээр 

дамжсан 

эрчим хүч, 

Wэх, 

мян.кВт.ц 

Толгойн 

хүчдэл, 

Uтол, кВ 

Толгойн 

гүйдлийн 

нягт, δтол, 

А/мм2 

Фидерийн 

ачааллын 

төвийн цэг 

дэх хүчдэл, 

Uтөв, кВ 

/АТП-793/ 

Хүчдэлийн 

хамгийн их 

уналттай ДС-

ын хүчдэл, 

Uхи, кВ 

/КТПН-4587/ 

Эрчмийн 

алдагдал, 

ΔW% 

1 1000,72 10,1 0,40 10,03 9,95 2,29 

2 964,64 10,2 0,40 10,03 9,98 2,28 

3 832,56 10,1 0,33 9,95 9,95 2,34 

4 740,40 10,0 0,31 9,98 9,90 2,39 

5 704,48 10,0 0,28 9,98 9,92 2,46 

6 591,44 10,1 0,24 10,00 9,95 2,62 

7 550,16 10,0 0,22 9,98 9,90 2,77 

8 599,20 10,1 0,24 10,00 9,95 2,71 

9 626,96 10,1 0,26 10,03 9,95 2,36 

10 888,08 10,2 0,35 10,03 10,00 2,31 

11 1062,41 10,1 0,43 9,98 9,95 2,29 

12 1146,87 10,1 0,47 9,98 9,98 2,31 

 
 

Эдгээр хувьсахуудыг ашиглан эрчмийн алдагдлыг 

тодорхойлох олон хэмжээст шугаман ба шугаман бус 

регрессийн загварын параметрүүдийг үнэлсэн болно.  

Бид шугаман регрессийн загвар 2, шугаман бус 1 

загварыг байгуулсан бөгөөд загваруудын үнэмшлэлийн 

зэргийг шалгах шинжүүрүүдийн үзүүлэлтүүд 

хангалттай өндөр тул тус загваруудыг практикт 

хэрэглэх бүрэн боломжтой юм. 

Шугаман регрессийн загвар 1 (ШРЗ-1): 

хиттол UUW 04.007.167.108.14%     (4) 

(4) олон хэмжээст шугаман загварын корреляцын 

коэффициент R=0.82, Фишерийн шинжүүрийн 

тоооцооны утга Fтооц=5.55 тус тус гарсан нь загварын 

үнэмшлэлийн зэргийн шинжүүрүүдийг хангаж байна. 

Дээр байгуулсан шугаман регрессийн загвараар 

эрчмийн алдагдлыг сар тус бүрээр тодорхойлж бодит 

утгатай харьцуулсан дүрслэлийг зураг 2-д үзүүлэв. 

 
Зураг 1. «Төмрийн завод»  фидерийн эрчмийн алдагдлын 

бодит болон ШРЗ-1-ээр бодсон утгуудын харьцуулсан 

график дүрслэл 

 

Шугаман регрессийн загвар 2 (ШРЗ-2):  

хитол UW 70.055.189.9%           (5) 

(5) олон хэмжээст шугаман загварын корреляцын 

коэффициент R=0.81, Фишерийн шинжүүрийн 

тоооцооны утга Fтооц=8.60 тус тус гарсан нь хангалттай 

үнэмшлэл бүхий загвар болж байна. Бидний байгуулсан 

ШРЗ-2 нь дээрх ШРЗ-1-ийг бодвол загварын хувьсагч 

нэгээр цөөрсөн тул практикт хэрэглэхэд илүү хялбар 

загвар байх боломжтой юм. 

ШРЗ-2-ийн илэрхийлэх чадвар хангалттай өндөр 

байгаа нь эрчмийн алдагдалд толгойн гүйдлийн нягт ба 

хамгийн их хүчдэлийн хазайлттай ДС-ын шин дээрх 

хүчдэл хүчтэй нөлөөлж байгаа нь математик - 

статистикийн шинжүүрээр батлагдаж байна.  

Иймээс бид тус хоёр хувьсахаас хамаарсан эрчмийн 

алдагдлын хоёрдугаар эрэмбийн шугаман бус 

регрессийн загварын параметрүүдийг үнэлсэн болно.  

Шугаман бус регрессийн загвар 1 (ШБРЗ-1): 

22

%

74.835.1481.2

04.17527.3999.880

хитолхитол

хитол

UU

UW








 (6) 

(6)  олон хэмжээст шугаман бус загварын 

корреляцын коэффициент R=0.93, Фишерийн 

шинжүүрийн тоооцооны утга Fтооц=8.02 тус тус гарсан 

нь өмнөх хоёр шугаман регрессийн загваруудаас илүү 

үнэмшлэл бүхий  загвар гарсан байна. Шугаман бус 

регрессийн загвараар эрчмийн алдагдлыг сар тус 

бүрээр тодорхойлж бодит утгатай харьцуулсан 

дүрслэлийг зураг 3-д үзүүлэв.  

 
Зураг 3. «Төмрийн завод»  фидерийн эрчмийн алдагдлын 

бодит болон ШБРЗ-1-ээр бодсон утгуудын харьцуулсан 

график дүрслэл 
Дээр байгуулсан загварууд нь эрчмийн алдагдлын 

дүн шинжилгээг түргэн шуурхай сар, улирлаар 

гүйцэтгэх боломжийг олгож байгаа нь тус судалгааны 

ажлын нэг ач холбогдол болж байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

1. УБЦТС ТӨХК-ны Зүүн түгээх төвийн «Төмрийн 

завод» фидерийн эрчмийн алдагдалд нөлөөлөх 

горимын параметрүүдийг тодорхойлж олон 

хэмжээст регрессийн загварын анхдагч үл хамаарах 

ба хамаарах хувьсахуудыг тодорхойлсон. 

2. Регрессийн загварын үл хамаарах, хамаарах 

хувьсахуудын хоорондын хамаарлын 

параметрүүдийг үнэлж эрчмийн алдагдлын олон 

хэмжээст регрессийн загварыг байгуулах 

алгоритмыг ашиглан шугаман 2, шугаман бус 1 

загварыг байгуулсан ба үнэмшлэлийн зэргийг олон 

хэмжээст корреляцын коэффициентийн болон 

Фишерийн шинжүүрүүдээр шалгаж илэрхийлэх 

чадвартай болохыг тогтоосон болно. 

3. Байгуулсан 3  загвараар Зүүн түгээх төвийн 

«Төмрийн завод» фидерийн эрчмийн алдагдлыг сар 

болон улирлаар богино хугацаанд тодорхойлох 

боломжтой тул практикт хэрэглэхийг санал болгож 

байна.  

4. Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэл тус аргачлалаар 

УБЦТС ТӨХК-ны 6-10 кВ-ын бүх хуваарилах 

цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг 

тодорхойлох регрессийн загвар байгуулах бүрэн 

боломжтой байна. 
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АГААРЫН ХӨРГӨЛТТЭЙ ГРАДИРНИЙН ХӨРГӨЛТИЙН ЭРЧМИЙГ 
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*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү өгүүлэлд Ухаа худагийн 

цахилгаан станцын N6-3.43 маркийн уурын турбины 

агаарын хөргөлттэй конденсаторын үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор агаарын хөргөлттэй 

конденсатор №2-т “усан хөшиг систем” УХС-ыг анх 

удаа туршиж станцын дотоод хэрэгцээний цахилгаан 

эрчим хүчийг хэмнэх, вакуумыг нэмэгдүүлэн турбины 

ачаалал авах чадварт  үнлэлт дүгнэлт хийсэн талаар 

өгүүлсэн болно.  

 

Түлхүүр үг. Конденсатор, градирн, усан хөшиг 

систем.  

 

АГААРЫН ХӨРГӨЛТТЭЙ ГРАДИРНЫН 

СУДАЛГАА 

Ухаа худагийн 18 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан станц нь 2011 онд ашиглалтад орсон бөгөөд 

N6-3.43 маягийн 3 ширхэг конденсацын турбинтай. 

Турбинд ажилласан уурыг конденсат болгох агаарын 

хуурай хөргөлтийн технологи бүхий системтэй. Энэ нь 

уламжлалт усан хөргөлттэй системтэй харьцуулбал 

нийт усны хэрэглээ 8-9 дахин бага, байгаль цаг уурын 

эрс тэс хуурай уур амьсгалтай, усны нөөц багатай 

говийн нөхцөлд хамгийн тохиромжтой техникийг 

Монголд Улсад анх удаа нэвтрүүлсэн дэвшилтэт 

технологи болсон. Тус станцын уурын турбин болон 

агаарын хөргөлттэй конденсаторын техникийн 

үзүүлэлтийг хүснэгт 1-ээр харуулав. 

Хүснэгт 1 

N6-3.43 турбины техникийн үзүүлэлт  

№ Нэр Нэгж Хэмжээ 

1 Хэвийн чадал МВт 6/7.5 

2 Хурц уурын даралт Бар 34.3 

3 Хурц уурын температур ОС 435 

4 Хурц уурын зарцуулалт т/ц 30.42 

5 Конденсаторт орох 

уурын даралт 
МПа 0.018 

 

Гэвч сүүлийн жилүүдэд тус станцын техник эдийн 

засгийн үзүүлэлт буурах,  технологи ажиллагаа 

доголдох, мөн турбины эдийн засгийн үр ашигтай 

ажиллагаа нь дээрх техникийн үзүүлэлтээс  нилээд 

доогуур байгаа зэрэг дутагдалтай талууд гарч байна. 

Жишээлбэл, 2018 оны байдлаар тус станц нь 2411.24 

мян.кВтц цахилгаан үйлдвэрлэсэн бол 2019 оны 

байдлаар 1311.6 мян.кВтц цахилгаан үйлдвэрлэсэн 

байна. Үүнээс үзэхэд цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл 45.6 %-аар (Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн 

2019 оны статистик үзүүлэлтийн эмхэтгэл) буурсан  

үзүүлэлттэй байна.  Мөн N6-3.43 маягийн уурын 

турбины дотоод харьцангуй АҮК дундажаар 74.5 %, 

вакуум дундажаар 35 % тус тус  байгаа нь турбины 

эдийн засгийн үр ашигтай ажиллагаа  доогуур байгааг 

харуулж  байна. Иймд турбины ТЭЗҮ-ийг 

дээшлүүлэхийн тулд уурын турбины ашиглалтын үед 

үүсч буй хүндрэлүүдийг тодорхойлох горим 

ажиллагааны үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх, 

эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх нөхцөл 

боломжийг судлах шаардлага урган гарч байна. 

Агаарын хөргөлттэй конденсаторт ашиглалтын үед 

дараах хүндрэлүүд гардаг. Үүнд: 

1. Хуурай хөргөлтийн конденсаторын багц 

хоолой өвлийн  улиралд хөлддөг.  

2. Зуны улиралд хуурайшилт ихтэй, гадна агаар 

хэт халуун байдгаас шалтгаалан хөргөлтийн усыг 

шаардлагатай хэмжээнд хөргөхгүй, вакуум системд 

нөлөөлж турбин генератор зуны улиралд ачаалал 

авахад хүндрэл үүсдэг. Үүнээс шалтгаалан турбины 

уурын хувийн зарцуулалт өндөр байна. Тухайлбал 

станцын 2-р турбины уурын хувийн зарцуулалтыг 

хүснэгт 3-аар харуулав.  

Хүснэгт 2 

Турбины уурын хувийн зарцуулалт  
Сар 5 6 7 8 9 10 11 

Уурын 

хувийн 

зарцуулалт, 

кг/кВтц 

5,5 5,3 5,5 5,4 5,2 5,3 6,5 
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2-р турбины уурын хувийн зарцуулалтыг 1-ээр 

зургаар харуулав. 

 
1-р зураг. Турбины уурын хувийн зарцуулалт 

 

N6-3.43 маягийн турбины уурын хувийн зарцуулалт 

тооцоот горимд техникийн өгөгдлөөр 5.07 кг/кВт.ц 

байхаас 2-р турбины уурын хувийн зарцуулалтын 

дундаж  5.49 кг/кВт.ц байгаа нь  ашиглалтын явцад 0.42 

кг/кВт.ц илүү байна.   

Дээрх техник эдийн засгийн үзүүлэлт болон 

хүндрэлийг шийдвэрлэх зорилгоор Ухаахудаг КЦС-ын 

N6-3.43 маягийн 2-р турбины хөргөлтийн системд 

хийцийн өөрчлөлт хийсэн. Тус өөрчлөлт нь агаарын 

хөргөлттэй конденсаторын багц хоолойнуудаар 

өнгөрөх уур, гаднах агаар хоёрын дулаан солилцох 

процессийг эрчимжүүлэх, илүү үр дүнтэй явуулахын 

тулд нэмэлт  “Усан хөшиг” системыг шинээр хийсэн 

болно.  

“Усан хөшиг” систем нь агаарын хөргөлттэй 

конденсаторын хөргөлтийн сэнсний хүрээ хэсгийг 

тойруулж цагираг хэлбэрээр шугам хоолойг угсрах 

бөгөөд ус цацруулах форсунктай байна. Угсралтын 

ажлын зургийг 2-р зурагт харуулав.  

 
2-р зураг. Хөргөлтийн сэнсэнд усан хөшиг шинээр хийх 

ажлын зураг 
 

2-р зургаас харахад агаарын хөргөлттэй 

конденсаторын хөргөлтийн сэнсний гадна хүрээг 

тойруулан шугам хоолойгоор секцлэн нэмэлт шийдэл 

гаргасан байна. Тус шугам хоолойд нийт 71 ширхэг 

форсунк угсарч өгсөн бөгөөд техникийн усыг насосоор 

шахан тус форсункуудаар цацруулж тухайн орчинд 

усан манан үүсгэх юм.  

Агаарын хөргөлттэй конденсаторын сэнсийг зуны 

улиралд 5-11 сард гадна агаарын температур  +190С... 

+270С байх үед туршилтыг хийсэн.Гадна агаарын 

температур+230С хүртэл турбины вакуумын 

өөрчлөлтөнд сэнсний цахилгаан ачаалал тооцоот 

утгандаа хэлбэлзэж байсан ба  гадна агаарын 

температур +230С дээш болоход сэнсний цахилгаан 

ачаалал буурсан.  

“Усан хөшиг” системийг суурилуулсанаар 2-р 

турбины вакуум, конденсаторын сэнсний цахилгаан 

чадал хэрхэн өөрчлөгдсөнийг график хүснэгтээр 

харуулав. 

Хүснэгт 3 

Туршилтын өмнөх бадараах турбины сийрэгжилт, % 

Туршилтын өмнөх 

турбины сийрэгжилт, % 
78.6 73.6 77.6 76.6 79.6 74.6 

Туршилтын дараах 

турбины сийрэгжилт,  % 
83.2 75.1 79.3 78.3 82.3 78.2 

Хэмнэлт  4.63 1.53 1.73 1.73 2.73 3.63 

 

Хүснэгт 4 

Туршилтын өмнөх бадараах сэнсний цахилгаан чадал, 

кВт 
Хэмжилтийн 

утга 
1 2 3 4 5 6 7 

Туршилтын 

өмнөх 

сэнсний 

цахилгаан 

чадал, кВт  

114 118 138 117 105 113 104 

Туршилтын 

дараах 

сэнсний 

цахилгаан 

чадал, кВт  

96 98 114 104 89 97 88 

Хэмнэлт  18 20 24 13 16 16 16 

 

Ухаа худагийн дулааны цахилгаан N6-3.43 маркийн 

уурын турбины агаарын хөргөлттэй конденсаторын үр 

ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор агаарын хөргөлттэй 

конденсатор №2-т усан хөшгийн систем шинээр 

хийснээр турбины сийрэгжилт 1,53....6,63 хувиар,  

нэмэгдсэн, конденсенсаторын сэнсний чадал 16.....24 

кВт/ц хэмнэж байна. Тус станцын 1, 2 дугаар турбин тус 

бүр дээр дээрх усан хөшиг системийг турших 

боломжтой бөгөөд үр дүнг станцын нийт ачаалал авах 

хэмжээ, дотоод хэрэгцээний цахилгаан ачаалал болон 

жишмэл түлшний хувийн зарцуулалтыг тооцох боломж 

бүрднэ.  

 

АГААРЫН ХӨРГӨЛТТЭЙ ГРАДИРНЫН 

ЗАГВАРЧЛАЛЫН ҮР ДҮН 

EBSILON програм хангамж ашиглан Ухаа-Худаг 

ДЦС-ын N6-3.43 маягийн турбины загвар хийв [21]. 

Загварт сэргээн халаах төхөөрөмжүүдийн дутуу 

халалтын температуруудыг эжекторын халаагуурт 5 

0C, АХК конденсатын 50% нь буцаж ирнэ гэж 

тооцлоо.N6-3.43 турбины техникийн өгөгдлийн дагуу 

зарчмын схемийг боловсруулав. Тухайн турбины 

тооцооны  өгөгдлийг хүснэгт 5-р үзүүлэв.  

Хүснэгт 5 

N6-3.43 турбины техникийн үзүүлэлт  

№ Параметрын нэр Нэгж Хэмжээ 

1 Хэвийн чадал МВт 6/7.5 

2 Хурц уурын даралт Бар 34.3 

3 Хурц уурын температур ОС 435 

4 Хурц уурын зарцуулалт т/ц 30.42 

5 
Конденсаторт орох уурын 

даралт 
МПа 0.018 
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N6-3.43 турбины загварыг гаргахад тохируулгагүй 

өглөг бүрээр тус бүрд нь хэсэгчлэн загвар үүсгэж 

тухайн өглөгийн уураар үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан 

эрчим хүчний хэмжээг тодорхойлно. Загварт дээрх 

параметрүүдийг оруулан 3-р зурагт харуулав.  

 
3-р зураг.  EBSILON программ дээр загварчлалын үр дүн 

 

N-6-3.43 турбинтай циклийг конденсацийн болон 

зөвхөн дулаанжуулалтын өглөгтэй үед програмын 

тусламжтайгаар ДЦС-ын ажиллагааны онолын циклийг 

энэхүү програм дээр загварчилснаар дараах үр 

дүнгүүдийг гаргаж болно. 

ЗагвартУхаа-Худаг ЦС нь Ухаа-Худаг уурхайн 

нүүрсээр ажиллана гэж тооцоод түлшний цагийн 

зарцуулалт, бодит чадлыг генераторын үйлдвэрлэсэн 

чадал ба насосны бодит чадлын зөрүү, АҮК-ийг 

тодорхойлоно. 

 
4-р зураг. N-6-3.43турбинтай станцын конденсацийн 

горимынз агварчлал 

 

N6-3.43 МАЯГИЙН УУРЫН ТУРБИНЫ 

УНИВЕРСАЛЬ ХАМААРАЛ 

N6-3.43 маягийн уурын турбины ашиглалтын 

зааварт зааснаар турбинээс гарах уурын даралт 0.018 

ата байна. N6-3.43 маягийн уурын турбины загвараас 

уурын турбинаас гарч байгаа уурын даралтыг өөрчлөн 

partload үүсгэн ачааллын өөрчлөлтийг тооцож 

универсальмуруйг байгуулж 5–р зургаар харуулав.  

 
5-р зураг. Цахилгаан ачаалал ба  кондесаторт орох уурын 

даралтын хамаарал 

 

5-р зургаас харахад конденсаторт орох уурын даралт 

ба  цахилгаан ачааллын  хамаарал нь шугаман биш 

хамааралтай байна. Эндээс харахад конденсаторт орж 

байгаа уурын даралт өөрчлөгдөхөд цахилгаан 

ачаалалын тэгшитгэлийн утгыг бодит утгатай 

харьцуулан хүснэгт 6-аар харуулав.  

Хүснэгт 6 

Конденсаторт 

орох уурын 

даралт, кПа 0.335 0.325 0.325 0.321 0.315 

Цахилгаан 

ачаалал МВт 4.51 5.11 5.13 5.15 5.21 

Тэгшитгэлийн 

утга  4.89 4.99 4.99 5.03 5.08 

Зөрүү -0.38 0.12 0.14 0.12 0.13 

6-р хүснэгтийн үргэлжлэл 

0.295 0.265 0.253 0.235 0.225 0.215 0.205 

5.22 5.32 5.36 5.39 5.42 5.48 5.49 

5.23 5.39 5.42 5.45 5.45 5.44 5.42 

-0.01 -0.07 -0.06 -0.06 -0.03 0.04 0.07 

 

ДҮГНЭЛТ 

Ухаа Худаг ДЦС-ын 2019 оны техник эдийн засгийн 

статистик үзүүлэлтүүдийг судалж  дүн шинжилгээг 

хийсэний үндсэн дээр дараах дүгнэлтүүд хийж байна.  

1. Агаарын хөргөлттэй конденсаторт “Усан хөшиг 

систем” хийцийн шийдэл гаргаж туршсан 

2. Ухаа худагийн цахилгаан станцын N6-3.43 маркийн 

уурын турбины агаарын хөргөлттэй конденсаторын 

үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор агаарын 

хөргөлттэй конденсатор №2-т усан хөшгийн систем 

шинээр хийснээр турбины сийрэгжилт 1,53....6,63 

хувиар  нэмэгдсэн, конденсаторын хөргөх сэнсний 

чадал 16.....24 кВт-аар  хэмнэх боломж бүрдсэн.  

3. Дээрх усан хөшиг системийг Ухаа худаг КЦС-ийн 

турбин тус бүр дээр турших боломжтой бөгөөд 

станцын дотоод хэрэгцээний цахилгаан ачаалал, 

жишмэл түлшний хувийн зарцуулалтыг бууруулах 

нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байна.  
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БАГАНУУР-ЗҮҮН-ӨМНӨД БҮСИЙН 110 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРЧМИЙН АЛДАГДЛЫН СУДАЛГАА  
 

Н.Чулуунбат*, Д.Содномдорж* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Зүүн-Өмнөд бүсийн 110 кВ ЦШС-ний 

горимын үндсэн үзүүлэлт, чадал эрчмийн алдагдлыг 

2019 оны түвшинд бүрэн тодорхойлсон.Энэ нь нэгдсэн 

сүлжээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг зэрэгцээ залгаснаар 

тухайн цэгт хүчдлийн уналтууд гарах, чадал энергийн 

алдагдлыг тодорхойлж, дүгнэлт хийж хамгийн 

оновчтой хувилбараар тооцоог хийв.  Сүүлийн 

жилүүдэд энэ бүс нутгийн ЦЭХ-ний хэрэглээ жилд 

дундажаар 5-6%-иар нэмэгдэж, СЭХ-ний эх үүсвэрүүд 

олноор системд холбогдож байна.  

Зүүн-Өмнөд бүсийн 110 кВ-ын цахилгаан шугам 

сүлжээ нь үйлчлэх хүрээний хувьд 5 аймгийн 75 сум, 

сууринг ЦЭХ-р хангадаг. Улаанбаатараас 209,210-р 

ЦДАШ-аар ТЭХС-тэй холбогддог, Замын-Үүдийн 

15МВт НЦС, Сүмбэрийн 10МВт НЦС, Сайншандын 

50МВт СЦС, Цэций 55МВт СЦС-ийн олон СЭХ-ний 

үүсвэрүүд холбогдсон өвөрмөц сүлжээ юм. 110 кВ- ын 

шугамын нийт урт 1297.53км, 110  кВ-н 2  хэлхээт 

18,4км, 110кВ 1 хэлхээт 1279,13км байна.  

 

Түлхүүр үг. Чадлын алдагдал, эрчмийн алдагдал, 

хүчдлийн уналт,СЭХ-ний үүсвэрүүд.  

 
УДИРТГАЛ 

Цахилгаан системийн хугацааны агшин бүрт 

харгалзах төлөв байдлыг цахилгаан системийн горим 

гэж нэрлэдэг. Энэхүү төлөв байдлыг тодорхойлон заагч 

өөр өөрийн шинж чанартай параметрүүдийг горимын 

параметрүүд гэнэ. Эдгээр параметрийг олоход 

чиглэгдсэн тооцоог горимын тооцоо гэнэ. Тогтсон 

горимын тооцоог гүйцэтгэх аргыг ерөнхий тохиолдолд 

уламжлалт арга, хийсвэр арга гэсэн хоёр үндсэн бүлэг 

хуваан авч үздэг. Уламжлалт арга гэдэг нь салбарласан 

бүтэцтэй сүлжээнд тооцоо хийх чадлын балансын арга, 

хүчдлийн балансын арга, эквивалент хувиргалтын 

аргуудын  

тусламжтайгаар салбар-ласан, тойрог, хоёр талын 

үүсгэгчтэй зэрэг хялбар бүтэцтэй, цөөн элементээс 

тогтсон цахилгаан системийн хувьд тооцоо гүйцэтгэдэг 

аргуудыг хэлнэ. Харин хийсвэр буюу орчин үеийн арга 

гэдэг нь дурын бүтэцтэй, дурын тооны элемент 

агуулсан цахилгаан системийн хувьд төрөл бүрийн 

математик аргуудыг (граф онол, матрицан онол, 

шугаман ба шугаман бус тэгшитгэлийн системийг 

бодох аргууд) ашиглан тухайн цахилгаан системийн 

тогтсон горимын математик загварыг байгуулж 

түүнийг бодох замаар горимын горимын параметрийг 

тодорхойлдог арга юм.  

 

1. ТООЦООНЫ АРГА 

Уламжлалт арга:  

    Уламжлалт аргаар тооцоо хийхийн тулд чадлын 

балансын тооцоо, хүчдлийн балансын тооцоо гэсэн 

дарааллаар итерацийг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай 

байдаг. Тооцоог гүйцэтгэхдээ дор дурдсан дарааллаа 

хийж гүйцэтгэдэг. 

1.Чадлын балансын тооцоог шугам сүлжээний хамгийн 

төгсгөлийн зангилаануудаас эхлэн толгойн зангилаа 

хүртэл хийнэ. Шугамын төгсгөлөөр 222 ,, UQP 
 гэсэн 

дамжих чадал, төгсгөлийн хүчдлийг тодорхойлно. 

Хамгийн анхны итерацийн үед 2U
 хүчдлийн утга 

тодорхойгүй тул номU
 гэсэн хэвийн хүчдэлтэй 

тэнцүүгээр авна. Төгсгөлийн зангилааны хувьд 22, QP 
 

нь ачааллын чадалтай тэнцүү боловч завсрын 

дамжуулах дэд станцын хувьд тухайн дэд станцын 

чадал болон дэд станцаас тэжээгдэх шугамын толгойн 

нийлбэр чадлаар авна.  

2. Шугамын дагуу хэсгийн төгсгөлөөр дамжх 22 jQP 
 

чадлыг “в” цэгийн хувьд Крихгофын хууль болон 

чадлын балансыг ашиглан олно.  

3. Шугаманд гарах чадлын алдагдлыг бодит болон 

хуурмаг чадлын квадратуудын нийлбэрийг бодит болон 

хуурмаг эсэргүүцлээр үржүүлэн шугамын хүчдэлийн 

квадратад хуваасантай тэнцүү. 

4. Шугамын дагуу хэсгийн эхлэлээр дамжих 11 jQP 
 

чадлыг тодорхойлно. 
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5. Шугамын эхлэлээр дамжих 11 QjP 
 чадал  Дээрх 5 

дарааллаар хийснээр нэгдүгээр итерацийн чадлын 

балансын тооцоо дуусна. Үүний дараа нэгдүгээр 

итерацийн хүчдлийн балансын тооцоог шугам 

сүлжээний толгойн зангилаанаас эхлэн төгсгөлийн 

зангилаа руу гүйцэтгэнэ. Хүчдлийн балансын тооцоог 

дараах аргачлалын дагуу хийнэ.  

1.Цахилгаан шугам сүлжээний толгойн зангилааны 

хүчдэл буюу баланслагч зангилааны хүчдлийн TU
 

утгыг тодорхойлно. Баланслагч зангилааны хүчдлийн 

утга нь ихэвчлэн TaT UU 
 гэсэн хүчдлийн бодит 

байгуулагчаас тогтдог. Бидний авч үзэж байгаа 

сүлжээний хувьд 1UUT 
 тэнцүү байна. 

2.Хүчдлийн бодит хуурмаг уналтын утгыг 

тодорхойлно. Хүчдлийн уналтын утгыг 

тодорхойлохдоо шугамын дагуу хэсгийн эхлэлээр 

дамжих чадлыг ашигладаг. Шугамын эхлэлээр дамжих 

чадлыг ашиглан тооцоонд алдаа гаргах тохиолдол их 

байдгийг анхаарах хэрэгтэй. 

3. Шугамын унах хүчдлийн уналтыг тодорхойлсны 

дараа нэгдүгээр итерацийн шугамын төгсгөлийн 
]1[

2U
 

хүчдлийг олно. Хүчдлийн балансын тооцооны 
]1[

2U  

хүчдэл нь дараагийн шугамын толгойн хүчдэл болох ба 

салаа тус бүрд 1ээс 3 хүртэлх дарааллаар тооцоог хийж 

бүх зангилааны хүчдэлийг олно. Дээр хийгдсэн бүх 

тооцоо нь зөвхөн нэгдүгээр итерацийн тооцоо дуусч 

байгаа бөгөөд дарааагийн итерацийн тооцоог хийхдээ 

хүчдлийн балансын тооцоогоор олсон хүчдэлийг 

ашиглан тооцно.  

 

2. ТООЦООНЫ ХЭСЭГ 

Энэхүү судалгааны ажилд 110 кВ-ын Баруун-Уртын 

ЦДАШ-аар Сүхбаатар аймгийг тэжээх үед Цэций 50 

МВт-ын салхин цахилгаан станц, Сайншандын 55 МВт-

ын салхин цахилгаан станцыг нэгдсэн сүлжээнд залгаж, 

мөн тасалж горимын тооцоог гүйцэтгэн дүн шинжилгээ 

хийлээ. 

Горимын тооцоог гүйцэтгэхийн тулд Чойрын 110 

кВ-ын ЦШС-ний 2018-2019 оны өвлийн их ачаалал, 

зуны бага ачааллын хэмжилтийн өгөгдлийг ашигласан.  

Горимын тооцоонд 220/110/35/6кВ Чойр дэд 

станцын 110 кВ-ын шинийг баланслагч зангилаагаар 

сонгон хүчдлийг 110-120 кВ-оор авсан ба өдрийн 

ачааллаар горимын тооцоог гүйцэтгэв. 

Горимын тооцоонд тэгш болон туйлын 

координатын систем дэх PV хэлбэрийн зангилааг 

тооцсон чадлын балансын загвар, Ньютоны нэгдүгээр 

эрэмбийн аргыг ашиглан хийсэн. Яковын матрицаар 

тодорхойлогдох загварыг  Триангуляцийн аргад 

тулгуурласан матрицыг задлах аргаар тооцоог 

гүйцэтгэсэн.  

Цэций, Сайншандын салхин цахилгаан станц нь 

салхитай үед ажиллах бөгөөд станцын гаргах чадлыг 

дунджаар 22-26 МВт байхад харьцуулан горимын 

нэгдсэн дүнд шинжилгээ хийсэн.  

Тооцоог 5 горимын үед хийсэн. 

1.Баруун-Урт P=6 МВт ачаалал  авч байхад Цэций 

P=26 МВт СШ СЦС P=22 МВт 

2. Баруун-Урт P=0 МВт ачаалалгүй байхад  Цэций 

P=26 МВт СШ СЦС P=22 МВт 

3. Баруун-Урт P=6 МВт ачаалал  авч байхад  Цэций 

P=0 МВт СШ СЦС P=0 МВт 

4. Баруун-Урт P=6 МВт ачаалал  авч байхад  Цэций 

P=26 МВт СШ СЦС P=0 МВт  

5. Баруун-Урт P=6 МВт ачаалал  авч байхад  Цэций 

P=0 МВт СШ СЦС P=22 МВт 

Хүснэгт 2.1 

 
 

2.2. ӨВЛИЙН ИХ АЧААЛЛЫН 

ТРАНСФОРМАТОРЫН ПАРАМЕТРИЙН 

ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

Дээрх өгөгдлүүдийг ашиглах чадлын балансын 

тооцоо болон хүчдлийн балансын тооцоог гүйцэтгэж 

дэд станцын нийт ачааллыг тооцож тооцооны утгуудыг 

дор харуулав.  
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3. АЧААЛЛЫН ТООЦООНЫ ДҮН 

Тооцооны үр дүнг хувилбар тус бүрийн хувьд 

дараах маягаар гүйцэтгэн хэвлэн тайланд оруулсан. 

Үүнд: 

1.Зарчмын схем ба горимын анхдагч өгөгдөл 

2.Горимын тооцооны үр дүн /Схем дээр/ 

3.Зангилааны хүчдлийн утга 

4.Салаагаар дамжих чадлын урсгал 

5.Тооцооны нэгдсэн үр дүн зэрэг болно. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Зүүн-Өмнөд бүсийн 110 кВ-ын ЦШС-ний 2018 оны 

их ачааллын цагийн анхдагч өгөгдлөөр 110/35/6 кВ-ын 

Өндөрхаан дэд станцаас 110 кВ-ын Баруун-Урт 

ЦДАШ-аар Сүхбаатар аймгийг тэжээх үед нэгдсэн 

сүлжээнд Сайншандын салхин цахилгаан станц, Цэций 

50 МВт-ын салхин цахилгаан станцыг зэрэгцээ залгах 

үеийн горимын тооцоо, судалгааны ажлыг хийж 

гүйцэтгэсний үр дүнд дараах дүгнэлтүүдийг гаргаж 

байна. Үүнд: 

Цэций 50 МВт-ын салхин цахилгаан станц, 

Сайншандын 50 МВт-ын салхин цахилгаан станц нь 

салхитай үед ажиллах бөгөөд станцын гаргах чадлыг 

дунджаар 22-26 МВт байхад харьцуулан горимын 

нэгдсэн дүнд шинжилгээ хийсэн.   

Салхин цахилгаан станц ажиллахад Чойрын 110 кВ-

ын ЦШС-нд хүчдэл горим, параметр хэрхэн 

өөрчлөгдөхийг 110 кВ-ын тухайн салбар шугаманд 

холбогдож байгаа Чойр, Бор-Өндөр, Өндөрхаан, 

Баруун-Урт,салхин цахилгаан станцын 110 кВ-ын 

шинийг сонгон авч шинжилгээ хийв. 

1-р горимоор: Өндөрхаанаас Баруу-Урт P=6 МВт 

ачаалал  авч байхад  Цэций P=26 МВт СШ СЦС P=22 

МВт-г сүлжээнд нийлүүлж байхад хүчдэл Бор-Өндөр – 

111.7 кВ, Баянмөнх-109.8 кВ, Өндөрхаан-106.6 кВ, 

чадлын алдагдал- 5.23%, чадлын алдагдал- 4.14%  

2-р горимоор: Өндөрхаанаас Баруун-Уртыг 

тэжээгээгүй байхад Цэций салхин станц P=26МВт, 

Сайншандын СЦС P=22МВт-г сүлжээнд нийлүүлж 

байхад хүчдэл  Бор-Өндөр – 108.8 кВ, Баянмөнх-108.4 

кВ, Өндөрхаан-106.8 кВ, чадлын алдагдал- 4.42%, 

чадлын алдагдал- 3.85% 

3-р горимоор: Өндөрхаанаас 110 кВ-ын ЦДАШ-аар 

Баруун-Урт P=6МВт авч байхад д Цэций салхин станц 

P=0МВт, Сайншандын СЦС P=0МВт сүлжээнд 

нийлүүлж байхад хүчдэл Бор-Өндөр – 112.1 кВ, 

Баянмөнх-110.2 кВ, Өндөрхаан-107.1 кВ, чадлын 

алдагдал- 7.42%, чадлын алдагдал- 4.6% 

4-р горимоор: Өндөрхаанаас 110 кВ-ын ЦДАШ-аар 

Баруун-Урт P=6МВт авч байхад д Цэций салхин станц 

P=6МВт, Сайншандын СЦС P=0МВт сүлжээнд 

нийлүүлж байхад хүчдэл Бор-Өндөр – 112.7 кВ, 

Баянмөнх-110.9 кВ, Өндөрхаан-107.8 кВ, чадлын 

алдагдал- 5.03%, чадлын алдагдал- 3.51% 

5-р горимоор: Өндөрхаанаас 110 кВ-ын ЦДАШ-аар 

Баруун-Урт P=6МВт авч байхад д Цэций салхин станц 

P=0МВт, Сайншандын СЦС P=22МВт сүлжээнд 

нийлүүлж байхад хүчдэл Бор-Өндөр – 116.5 кВ, 

Баянмөнх-114.9 кВ, Өндөрхаан-111.9 кВ, чадлын 

алдагдал- 6.94%, чадлын алдагдал- 4.73% 

Одоогийн байдлаар Багануур-Чойрын өдрийн нийт 

ачаалал 76,86 МВт байгаа бөгөөд жилийн ачааллын 

статик өсөлтийг 5,85-6,15 хувь гэж үзэхэд 10 жилийн 

дараа нийт  хэрэглээ нь 130,38 МВт, 20 жилийн дараа 

230.25 МВт болж 302.3%-иар нэмэгдэх боломжтой 

байна. Динаимк өсөлтийг тооцвол үүнээс ч их байх 

магадлалтай. 

Системийн нийт чадлын алдагдлыг дээрх таван 

горимын хувьд гүйцэтгэхэд алдагдал 6,86-оос 4,55 % 

болж 2.82 МВт-аар буурч байна. Харьцангуй нэгжээр 

хувилбар тус бүрийн хувьд тооцоолоход дараах үр 

дүнтэй байна.  

 
Эрчмийн алдагдлын тооцоонд хамгийн их чадлыг 

ашиглах хугацаа Тнб=4500 цаг, алдагдлын хугацааг 

τ=2300 цаг байхаар авч дээрх таван горимын хувьд 

тооцоог гүйцэтгэсэн. Эрчмийн алдагдал 25,5 сая кВт-

цагаас 19,2 сая кВт.цаг болтол буурч байна.  

 
Горим, чадал, эрчмийн алдагдлын бүхий л тооцооны 

үр дүнгээс харахад Баруун-Уртыг Дорнодоос тэжээсэн 

үед Цогтцэций, Сайншандын СЦС ажиллаж байгаа үед 

чадал эрчмийн алдагдалыг жилийн түвшинд авч үзэхэд 

хамгийн бага буюу чадлын алдагдал – 4.42% 

P=2.05МВт, эрчмийн алдагдал – 8.056сая.кВт/цаг 3.85% 

байна.Иймд Дорнодын цахилгаан станцыг яаралтай 

барьж Баруун-Урт буюу Сүхбаатар аймгийг Дорнодоос 

тэжээх нь зүйтэй.  
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35 КВ-ЫН ХҮЧДЭЛТЭЙ ӨНДӨР ХҮЧДЛИЙН АГААРЫН ШУГАМЫН 

МЕХАНИК ДААЦЫН ТООЦООГ ГҮЙЦЭТГЭХ  

АЛГОРИТМ БОЛОВСРУУЛАХ  
 

А.Жандос* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. 35 кВ-ын өндөр хүчдлийн цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын механик даацын 

тооцооны комьпютерийн алгоритм боловсруулсан. Уг 

ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд Matlab2016b орчинд 

компьютерийн программ хангамж ба компьютерийн 

загварыг ашиглаж зохиосон.  

 

Түлхүүр үг. Компьютерийн загвар, компьютерийн 

программ хангамжийн алгоритм боловсруулах 

Matlab2016b программын функц ба стандарт 

функцүүд.  

 

I. ОРШИЛ 

Орчин үеийн шинжлэх ухаан техникийн хөгжилт, 

хувьсгал нь тооцоолох техникийн хүч чадал, программ 

хангамжаас ихээхэн нөлөөлж байдаг болсон байна. Ийм 

учраас өмнөх үед ашиглаж байсан инженерийн 

тооцооны зарим аргачлал үндэсээрээ өөрчлөгдөж 

ирлээ. Дэлхийн улс орны их дээд сургуульд болон 

үйлдвэр, аж ахуйн газруудад инженерийн тооцооны 

аргачлалд шинэ арга барилыг нэвтрүүлж байна. Их дээд 

сургуулиудад Маtlab-ыг бага курсээс нь эхлээд 

сургалтын системд нэвтрүүлж байна. 

Маtlab гэдэг бол инженерийн болоод эрдэм 

шинжилгээний ажлыг боловсруулахад зориулагдсан 

цогцолбор систем юм гэдгийг бүх орны эрдэмтэд, 

мэргэжилтнүүд хүлээн зөвшөөрч  байдаг. 

Нью Мексикийн их сургуулийн компьютерийн 

шинжлэх ухааны тэнхимийн дарга Клив Молер 1970-

аад оны сүүлээр MATLAB боловсруулж эхлэлсэн. Тэр 

үүнийг өөрийн оюутнуудад зориулж бүтээсэн байдаг. 

Удалгүй бусад их сургуулиудад хэрэглэж эхэлсэн. 1984 

онд MathWorks компанийг байгуулагдаж, 2000 онд 

MATLAB программыг дэлхийн бүх инженрийн салбарт 

ашиглаж эхэлсэн байдаг [15-16]. 

35 кВ-ын шугамын утасны өгөгдлийг программ 

дотроо суулгаж тооцоог хийхээр дотроо суулгаж өгсөн. 

Программыг зохиохдоо ОХУ болон Европын орнуудын 

стандартад тохирсон аргачлалаар гүйцэтгэхийг үндсэн 

зорилго болгож боловсруулсан юм. 

Энэ программыг хэрэгжүүлэхийн тулд программыг 

эхлээд онолоор гүйцэтгэж 4 дэд систем болгож Еxcel 

программыг ашиглан Matlab программаар үр дүнг 

харилцан солилцож тооцоогоо хийдгээр зохиосон юм 

[6-8].  

II. МЕХАНИК ДААЦЫН ТООЦОО 

Программын нэгдүгээр хэсэгт программын 

тооцоонд шаардлагатай анхдагч өгөгдлүүдийн санг 

бүрдүүлсэн болно. Энэ өгөгдлүүдэд ОХУ болон Европ 

улсаас оруулж байгаа өндөр хүчдлийн цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын утас, тулгуур, гирлянд, 

хөндийрүүлэгч зэргийг авч үзсэн.  

Эрчим хүчний системийг цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамгүйгээр авч үзэж болохгүй юм. 

Өндөр хүчдлийн агаарын шугам зураг 

боловсруулахад хамгийн нэгдүгээрт утас, тросны 

механик даацны тооцоо, тулгуурыг байрлуулах шаблон 

байгуулах шаардлагатай болдог. 

Ийм учир энэ программ нь утас, троссны механик 

тооцоо, тулгуурын байршлыг сонгох шаблон зэргийг 

байгуулахаар зохиогдсон болно. 

Тулгуур болон агаарын шугам нь тухайн орон 

нутгийн цаг агаарын нөлөөллийн бүхий л үйлчлэлийг 

даах чадвартай байх ёстой. 

Энэ программын үр дүнг цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын ашиглалт, засварын ажил гүйцэтгэх, 

зураг төсөл боловсруулах, цахилгаан шугам сүлжээний 

барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх болон мэргэжлийн 

дүгнэлт гаргах мэт ажлуудыг гүйцэтгэх үед утас ба 

тросны унжилтын сум, тулгуур хоорондын алхам 

зэргийг тодорхойлоход ашиглана [7-9]. 

Тооцооны горим:  

Программыг зохиохдоо тооцооны горим салхины 

мужууд, мөсжилтйин мужууд орчинд боловсруулахаар 

зохиосон болно. Цаг агаарын нөхцөлд гаднах 

температур хамгийн хүйтнээс хамгийн дулаан байх 

үеийн хооронд салхи ба мөсдөлттэй үеийн тооцооны 

утгаар авч бодно. 

Хүснэгт 1 

35 кВ-ын шугамын АС-70/11 маркийн дамжуулагчийн 

унжилтын үр дүнгийн 
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Программын анхдагч өгөгдөл, тооцооны хэсэг, 

шаблон байгуулах хэсэг, тооцооны үр дүн гэсэн дөрвөн 

дэд программаас бүрдэнэ. 

Анхдагч өгөгдлийн сангийн хэсэгт тухайн утас, 

тросны техникийн тодорхойломж, цаг агаарын нөхцөл, 

тулгуурын нөхцөл, тулгуурын төрлөөс хамаарсан 

габарит, салхины ба жингийн алхам, урьдчилан 

төлөвлөж байгаа тулгуур хоорондын алхам зэргийг 

тавих болно [7-8]. 

Тооцооны хэсэгт тухайн оруулсан өгөгдлийн дагуу 

утас, тросны хувийн жин, критик алхам, тооцооны 

анхдагч горимын сонголт, температурын максимум, 

минимум утгаар утас, тросны унжилтын сум, мөн 

механик хүчдлийн утгагыг тодорхойлж тооцоог 

гүйцэтгэнэ.  

Шаблон байгуулах хэсэгт тухайн орон нутгийн цаг 

агаарын нөхцөл, тулгуурын төрлөөс хамааруулан 

габарит алхамын уртаар утасны унжилт, габаритын 

муруйг графикаар зурж үзүүлнэ.  

Тооцооны үр дүнгийн хэсэгт тулгуур хоорондын 

алхам, утасны марк, хүчдлийн утга зэргийг сонгож 

утас, тросны унжилтын сум, хүйдлийн утгыг тоон 

утгаар илэрхийлж гаргана. Тооцооны үр дүнг excel 

болон Matlab программ дээр харуулна [15-16]. 

Жишээ тооцоо: 

Энэ программ дараах тооцооны горимуудаар бодож 

хариуг гаргана. 

Горим I. Температур: жилийн дундаж, салхи ба 

мөсдөлт байхгүй (γ1, tэ); 

Горим II. Температур: +19, хамгийн дулаан, салхи 

ба мөсдөлт байхгүй (γ1, tмах); 

Горим II. Температур: -35, хамгийн хүйтэн, салхи ба 

мөсдөлт байхгүй (γ1, tmin); 

Дамжуулагчийн тооцооны ачаалал (γ1, t)-ын 

утгуудыг доор үзүүлэв. Үүнийг бодолтын өмнө 

хувьсагчдад утгуудыг олгоно.  

 
Зураг 1. 11-ээс 124 хүртэлх унжилтын муруй 

 

Тооцооны үр дүн болох дамжуулагчийн унжилт ба 

механик хүчдлийг дээрх хүснэгтэнд  

үзүүллээ. Ийм байдлаар программ нь ашиглалтын 

болон зураг төслийн ажилд хэрэглэх боломжтой юм. 

Энд 35 кВ-ын ЦДАШ-д хэрэглэдэг АС-70/11 маркийн 

дамжуудагчийг жишээ болгож авч үзэв. 

ЦДАШ-ын трассын дагуух орчны цаг уурын 

нөхцлийг сайтаар харгалзан үзэх хэрэгтэй. 

 
Зураг 2. Механик хүчдлийн өөрчлөлтийн график 

 

Дээр авч үзэж байгаа шугам нь мөсжилтийн I муж 

мөсний зузаан 3мм, салхины I муж даралт 270 Н/м2 

учир хамгийн тохирамжтой тлугуур нь өгөгдлийн 

байдлаас харгалзан катлогоос ПБ35-1в маркийн 

тулгуурыг сонгож авав. 

 

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

Монгол орны эрчим хүчний салбарын томоохон 

хэсэг болох цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

механик даацын тооцоог маш нарийвчлалтай авч үзэн 

хийсэн судалгаа авч хийсэн байх явдал юм. Энэхүү “35 

кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

механик даацыг тооцох алгоритм боловсруулах” сэдэвт 

магистрын төгсөлтийн ажилд дараах дүгнэлтийг гаргаж 

байна. 

 Боловсруулж байгаа энэ программ нь цаашдын бүх 

тооцооны суурь программ юм. Учир нь зураг, 

төслийн ажил гүйцэтгэх инженер нь эхлээд техник-

эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу утас, тросны 

марк, тулгуурын төрлийг урьдчилан сонгодог. 

 Энэ программын тооцооны үр дүнг дараачийн 

программуудад анхдагч өгөгдөл болгон ашиглана. 

Жишээлбэл, сонгож авсан тулгуурын бат бөхийг 

тодорхойлох, утас, тросны унжилтын сумыг 

тодорхойлох г.м. тооцоог хийхдээ энэ программын 

үр дүнг ашиглах болно. 

 Энэ программын тооцооны үр дүнд шинжилгээ 

хийж үзэхэд анхдагч горимын нөхцөлийг зөв 

тодорхойлж байна. 

 Тооцооны аргачлал нь ОХУ-ын стандарттай 

тохирч байна. Ийм учир энэ аргачлалын дагуу 

цаашдын тооцоог хийх боломжтой юм. 

 Энэ аргачлалын дагуу гараар тооцоо хийсэн 

үзүүлэлт, программаар тооцоо хийсэн үзүүлэлтийн 

хооронд бараг зөрүү гарахгүй байна. 

 Энэ бүгдээс дүгнэлт хийхэд тус программыг зураг, 

төслийн ажилд болон шугам сүлжээний 

ашиглалтын байгууллагуудад үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх боломжтой гэсэн дүгнэлтийг өгч байна.  

Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд тохиолдож болох 

засварыг маш түргэн хугацаанд засах боломжтой 

юм. 

 Тус программ 35 кВ-ын өндөр хүчдлийн агаарын 

шугамын утас, тросны механик тооцоог Орчны өөр 

нөхцөлд цаг агаарын -400С...+200С хооронд бодож 

байгаа нь инженерийн нүсэр тооцооны ажлыг 

202



хөнгөвчилсөн практикийн чухал ач холбогдолтой 

болно. Ийм тооцооны ажлыг амьдралд олон дахин 

гүйцэтгэх шаардлагатай байдаг. 

 Тооцоонд орчны өөр нөхцөлд температур  -400С, -

300С, -200С, -100С, 00С, +100С,+200С үед механик 

хүчдэл нь температур нь ихсэх тусам буурж байсан 

тухайн үед харгалзан  хамгийн их унжилт хамгийн 

урт шугамын пролет буюу l3 завсарт унжилт 

үүссэн бол хамгийн бага унжилт нь l10 завсарт  

үүссэн. Өөр өө хэлбэл орчны температур 

нэмэгдэхэд унжилт ихссэдэг байна. Сонгон авсан 

дамжуулагчийн габарит пролетын  хэмжээ нь 

lгаб=224.882м байсан. Өөрөөр хэлбэл 5км шугамд 

АС-70/11 гант хөнгөнцагаан дамжуулагч нь 24 

ширхэг тулгуур ашиглана. Гэхдээ тухайн утга нь 

АС-70/11 дамжуулагчийн хувьд болно.  

 Механик даацын тооцоог Matlab болон Excel 

программууд дээр программчилсан. Анхдагч 

өгөгдөл өгөхөд эцсийн үр дүн гардаг маягаар 

программчилсан. Ингэмнээр инженерийн нарийн 

төвөгтэй тооцоог анхдагч өгөгдлийн сан 

бүрдүүлснээр хялбархан хийх боломжийг олгож 

өгч байгаа юм. 

 Тооцооны үр дүнг зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх, 

шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил хийх, 

ашиглалтын үеийн болон мэргэжлийн хяналтын 

байгуулалагууд авч ашиглах боломжтой. 

 Утас, тросны механик тооцооны ажлыг 

гүйцэтгэхдээ комьпютерийн программчиллыг 

ашигласан тул инженерийн тооцооны томъёо, 

график зураглал нь хүний нүдэнд ил тод харагдаж 

байдгаараа процедурний программчиллаас илүү 

онцлог талтай болно. 

 Программ дотор тооцооны анхдагч горим ба түүнд 

нөлөөлөх хүчлэг, температур, ачааллыг сонгох 

зэрэг олон үзүүлэлтийн тооцоог гүйцэтгэхдээ 

комьпютерийн загварчиллыг ашиглаж программ 

дотроо суулгаж өгсөн тул шинжлэх ухааны ач 

холбогдолтой шинэлэг талтай болсон.  

 Энэ программыг сургалт, үйлдвэрлэл, эрдэм 

шинжилгээний ажилд ашиглах боломжтой.  
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УГСАРМАЛ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫГ 

БУУРУУЛАХ, ТҮҮНИЙ ҮР АШИГ 
 

Б.Очбаяр*, Б.Намхайням* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эрчим хүч хэмнэх асуудал дэлхий 

даяар хурцаар тавигдаж байгаа өнөө үед дулааны эрчим 

хүчний зүй бус хэрэглээ, алдагдлыг бууруулах тал дээр 

туршилт судалгааны ажлуудыг хийж түүний дагуу 

дорвитой ажлуудыг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх 

шаардлага гарч байгаа. Манайд өнөөдөр алдагдалтай 

ажиллаж байгаа салбарын нэг бол дулаан хангамжийн 

систем гэж үзэж болно. Үйлдвэрлэх, дамжуулах, тvгээх, 

хэрэглэх шатандаа дулааны эрчим хүч алдагдаж байдаг. 

Энэ дундаас тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

алдагдлуудыг харьцангуй бага зардалтайгаар илрүүлж 

тогтсон хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх боломжтой. Зүй 

бус алдагдлыг бууруулах талаар тодорхой 

шийдлүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Тухайлбал 1980-д оноос эхлэн манай улсын барилгын 

салбар эрчимтэй хөгжиж ялангуяа Улаанбаатар хотод 

өдрөөс өдөрт олон арван шинэ барилга байгууламж 

баригдан ашиглалтад орсоор ирсэн. Эдгээр 

барилгуудын дулааны алдагдлыг багасгах, эрчим хүч 

хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг зөв 

тооцож дулааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй зарцуулахад 

чухал нөлөөтэй юм.  

 

Түлхүүр үг. Угсармал орон сууц,  барилгын 

дулааны алдагдлыг бууруулах,  үр ашиг.  

 

ОРШИЛ 

Манай салбарын инженерүүд барилгын дулааны 

эрчим хүч хэмнэх асуудалд төдийлөн ач холбогдол 

өгдөггүй бөгөөд өнөөгийн тулгамдаж байгаа уг 

асуудлыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх, ямар ажлуудыг 

ямар арга замаар авч хэрэгжүүлэх нь оновчтой вэ 

гэдгийг тодорхойлж, технологи горим ажиллагааны 

хажуугаар давхар бодлогын хүрээнд асуудлыг тавьж 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Орон сууцны 

барилгуудын халаалт доголдож байгаа шалтгаан нь 
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шугамын гидравлик горимын өөрчлөлт, дотор 

системийн бөглөрөл, бохирдол ихтэй, схемийн буруу 

холболттой, тохируулга жигд бус байдагтай холбоотой 

боловч ихэнх тохиолдолд барилга байгууламжийн 

дулааны алдагдал нормт хэмжээнээс харьцангуй их 

байдгаас шалтгаалдаг. Дээрхи шалтгаануудаас болж 

сопло, шайбаны голчийг томруулж, тооцооноос илүү 

дулаан өгч эрчим хүчний илүүдэл, үргүй зарцуулалтыг 

бий болгодог. Тиймээс орон сууцны барилгын дулаан 

алдагдлыг нарийвчлан тодорхойлж, шаардлага 

хангахгүй байгаа барилгуудыг нэмж дулаалсанаар 

дулааны эрчим хүчийг хэмнэх эдийн засгийн 

үндэслэлийг тооцоо, судалгааны үндсэн дээр гарган авч 

шат шатны байгууллагууд, оршин суугчдад тавьж энэ 

талын ажлуудыг бодитоор хэрэгжүүлэх явдал юм.  

i. Өгүүллийн I хэсэгт оршил, II Дулааны эрчим 

хүчний алдагдлын төрлүүл, тэдгээрийн эзлэх хувийн – 

тухай III орон сууцны барилгын дулааны хэрэглээ IV 

тухай, V барилгуудыг дулаалснаар нүүрсний хэрэглээ 

ба агаарт хаягдах хаягдал буурах үзүүлэлт, VI Эрчим 

хүчний хэрэглээ, VII энэхүү өгүүллээс гарсан 

дүгнэлтийг нэгтгэсэн болно. VIII ашигласан материал 

 

I. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Дулааны трансмиссийн алдагдал:  

 
Зураг 1.  

Барилгын гадна хана, дээвэр, шал, цонх, хаалга зэрэг 

хашлага хийцээр дулааны зонхилох хэсэг алдагддаг. 

Энэ төрлийн алдагдал тухайн барилгын дулааны 

алдагдлын 70-90%-ийг эзэлдэг.  

1992 онд батлагдсан БНбД 2.01.03-92 “ Барилгын 

дулаан техник” нормын нэмэлтэд зааснаар сүүлийн үед 

барилга байгууламжийн хаших хийцийн дулаан 

техникийн буюу дулаан алдагдлын тооцоог хөрвүүлсэн 

эсэргүүцлийн аргаар тооцох болсон.  Хөрвүүлсэн 

эсэргүүцэл гэдэг нь барилгын хаших хийцийн 

ашиглалтын үеийн  эрчим хүчний хэмнэлттэй байдлыг 

хангах нормчилсон хамгийн бага эсэргүүцэл юм.  

Барилгын дулаан техникийн шинэчилсэн нормд 

(БНбД 2.01.01-92) барилгын хашлага хийцийн дулаан 

тусгаарлалтын үзүүлэлтүүдийг халаалтын улирал 

үргэлжлэх хугацаанас хамааралтайгаар дулаан 

дамжуулах хөрвүүлсэн эсэргүүцэл Rш (м2 °С/Вт)-ээр 

илэрхийлдэг. 

 
Зураг 2. Цонхоор алдагдах дулааны схем 

 

- Гадна хана                         3.5-4.2   м2С/Вт 

- Хучилт(дээвэр)                 5.2-6.2   м2С/Вт 

- Шал                                    1.8 м2С/Вт-аас багагүй 

- Цонх                                   0.53-0.55 м2С/Вт 

 

Дулааны инфильтрацийн алдагдал:  

Агаар нэвтрүүлэлтийн алдагдал нь барилгын цонх, 

хаалганы завсар зай, хашлага хийцийн уулзвар, үүссэн 

ан цаваар болон салхижуулалт хийх үеэр гардаг. 

Барилгын завсар зай ан цаваар гадагшилж буй дулаан 

нийт дулаан алдагдлын 10-30%-ийг эзэлдэг. Барилгын 

шаардлагат дулааны ачааллыг тодорхойлоход 

барилгын 1м3 эзлэхүүнээс алдагдах хувийн дулаан 

алдагдлыг өргөн ашигладаг. Тооцоонд хувийн дулаан 

алдагдлын нормчилсон утгыг тооцохдоо ОХУ-н 

мөрдөж байгаа тооцооны утгаар шууд авч хэрэглэдэг. 

Энэхүү утга манай улсын шинээр баригдаж байгаа 

болон хуучин ашиглаж байгаа барилга 

байгууламжуудын хувьд бодит байдалд ямар утгатай 

байгааг тодорхойлох нь барилгын дулаан алдагдлыг 

нарийвчлан тодорхойлоход чухал нөлөөтэй юм.  

 

II. ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЛДАГДЛЫН 

ТӨРЛҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ 

 Шугам тоноглолын дулаалгаар  

 Тээвэрлэж буй усны алдагдалтай хамт  

 Зүй бус хэрэглээ 

 Горим технологийн доголдол 

Эдгээр төрлийн дулааны алдагдлын эзэлж буй хувь 

нь олон жилийн туршлагаас тооцож үзэхэд нийт 

түгээлтийн 10-15 хувийг эзэлдэг хэдий ч бодит байдалд 

илрүүлж алдагдалгүй болгох, бодит хохирлыг тооцож 

барагдуулах бүрэн боломжтой. Харин барилгын 

дулааны алдагдыг хэрхэн бууруулах талаар тодорхой 

ажлууд зохион байгуулах шаардлагатай юм.  
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Зураг 3. Орон сууцны барилгын хана, хийцийн ангилал 

 

 64 см зузаантай тоосгон ханатай /1940-1960он/ 

 30 см зузаантай угсармал төмөр бетон ханатай 

/1970-1980он/ 

 40 см зузаантай угсармал төмөр бетон ханатай 

/1980-1995он/ 

 50 см зузаантай хөнгөн блокон ханатай, каркасан 

цутгамал /1995 оноос хойш/ 

 

Угсармал орон сууцны нэг барилгын дулааны ачаалал:  

 5 давхар орон сууц – 2043м2, тооцоот ачаалал – 0,24 

Гкал/ц, зарцуулалт- 3тн/ц,  

 9 давхар орон сууц – 2951м2, тооцоот ачаалал – 0,18 

Гкал/ц, зарцуулалт- 2,2тн/ц, 

 12 давхар орон сууц – 1842м2, тооцоот ачаалал – 0,22 

Гкал/ц, зарцуулалт- 2,7тн/ц 

Энэхүү ажлын хүрээнд угсармал орон сууцны 

барилгуудын халаалтанд хэр хэмжээний дулааны эрчим 

хүчийг стандарт нормоос илүүгээр алдаж байна вэ 

гэдгийг тооцож түүнтэй холбоотойгоор туршилт 

судалгааг хийсэн юм. Ер нь угсармал барилгын 

дулааны алдагдал 12-20 хувь байдаг гэж тооцсон 

байдаг. Улаанбаатар хотод байгаа барилгын 40 хувь нь 

угсармал орон сууцны барилгууд байна. Тэдгээрийн 35 

хувь нь нар тусдаггvй цонхтой. 

 

УГСАРМАЛ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ХУВИЙН 

ДУЛААНЫ АЛДАГДЛЫГ ТОДОРХОЙЛСОН 

ТУРШИЛТ, ТООЦОО 

Туршилтанд хамруулсан барилгууд: 

 10 дугаар хорооллын 42 дугаар байр /5 давхар/ 

 1 дүгээр хорооллын 9 дүгээр байр /9давхар/ 

 3 дугаар хорооллын 16 дугаар байр /12 давхар/ 

 15 дугаар хорооллын 42 дугаар байр /5 давхар/ 

 

III. ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ 

ХЭРЭГЛЭЭ 

Улаанбаатар хотод 1000 гаруй орон сууцны барилга 

байдаг бөгөөд тэдгээрийн талбайг тооцож үзэхэд 5,5 сая 

м2 болж байгаа юм.  Ийм хэмжээний талбайг халаахад 

тооцоогоор 515 Гкал/ц дулааны ачаалалтай байх бөгөөд 

сүүлийн 3 жилийн халаалтын улирлын гадна агаарын 

дундаж температурын утгад /-160С/ тооцоход 340 

Гкал/ц-ийн харьцангуй ачаалалтай байна. Үүнийг 

баланс тооцооны аргаар тооцож үзэхэд халаалтын 

улиралд орон сууцны барилгууд 1580000 Гкал дулааны 

эрчим хүч хэрэглэх ёстой байгаа юм. Гэтэл бодит 

байдалд 1862000 Гкал дулааны хэрэглэж байна. Мөн 

энэ тоо хэмжээ нь манай түгээлтийн 42 хувийг эзэлж 

байна. Энэ зөрүүгээр нийт 282000 Гкал буюу 1,6 тэрбум 

төгрөгийн илүү зардал гарч байна.  

Орон сууцны барилгын 1 м2 талбайг халаах дулааны 

тоо хэмжээг тооцож үзэхэд жилд 232 ккал/жил болж 

байна. Гэтэл бодит амьдралд хэмжилт хийж үзэхэд 320-

345 ккал/жил дулаанаар халааж байна. Өөрөөр хэлбэл, 

хоёр байр халаах зардлаар нэг байрыг халааж байна. 

Хүснэгт 1 

Орон сууцны халаалтанд зарцуулж байгаа зардлын 

харьцуулалт 

 
 

Энэхүү жишгээр тооцоход одоо байгаа 1000 

угсармал орон сууцны барилгыг халаахад нийт 5,9 

тэрбум төгрөгийг дулааны эрчим хүчний зардал гарч 

байна. Хэрэв бид дулаалбал халаалтанд 4,4 тэрбум 

төгрөгийн дулааны эрчим хүчний зардал гарах юм. 

Үүний зөрүү 1,5-аас дээш тэрбум төгрөгийг 1 

халаалтын улиралд хэмнэх боломжтой байна. 

 

УГСАРМАЛ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ ГАДНА 

ТАЛААС НЬ ДУЛААЛАХАД ШААРДАГДАХ 

ЗАРДЛЫН ТООЦОО 

Жишээ нь: 9 давхар угсармал орон сууцны гадна ханын 

нийт талбай 1700 м2. Үүнийг дулаалахад шаардагдах 

материалын орц болон зардлыг тооцвол: 

Хүснэгт 2 

Дулаалгын материалын дулаан техникийн болон 

өөрийн өртөг 

 
 

IV. ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭГЭЭР АЛДАГДАХ ДУЛААНЫ 

АЛДАГДЛЫГ БУУРУУЛАХ 

Дулаан алдагдлыг бууруулах энгийн аргууд: 

 1.Барилгын хашлага хийцийн дулаан дамжуулалтыг 

багасгах: 

 Үүний тулд нэмэлт дулаалга хийх, дулаан 

дамжуулалт багатай дулаалгаар дулаалах г.м; 

 2.Агаар нэвтрэлтийн алдагдлыг хязгаарлах: 

 Үүний тулд цонх, хаалганы завсар зайг битүүмжлэх 

эсвэл чанар сайтай цонх, хаалгаар солих, завсар зай 

нүх сүвийг таглах байдлаар барилгыг ерөнхийд нь 

битүүмжлэл сайтай болгох г.м; 

 3.Гадна болон дотор агаарын температурын зөрүүг 

багасгах:  

 Үүний тулд шөнийн цагт болон ашиглалт багатай 

өрөөний температурыг бууруулах, халаах 

хэрэгслийн термостат вентилээр усны зарцуулалтыг 

тохируулах, бууруулах г.м; 
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 4.Гарч болох дулааны бусад алдагдлыг бууруулах: 

Үүний тулд цонх, гадна хаалга нээлттэй байх үеийн 

“хяналтгүй” дулаан алдагдлыг бууруулах арга 

хэмжээ авах, тусгаарлах хөшиг, хаалт ашиглах г.м; 

 
Зураг 4. Улаанбаатар хотын угсармал орон сууц дахь хүн 

амын тойм судалгаа 

Хүснэгт 3 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа нийт угсармал 

орон сууцнуудыг дулаалснаар гарах үр дүн 

/хорооллоор харуулсан байдал/ 

 
 

V. БАРИЛГУУДЫГ ДУЛААЛСНААР НҮҮРСНИЙ 

ХЭРЭГЛЭЭ БА АГААРТ ХАЯГДАХ ХАЯГДАХ 

БУУРАХ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 
Зураг 5. 

Хүснэгт 4 

Гадна фасадны дулаалга хийгдсэн барилгын 

харьцуулалт  

 

Хүснэгт 5 

Угсармал орон сууцны барилгуудын ачаалал ба 

дулаалсны дараах үр дүн  

 
 

Одоогийн байдлаар 1077ш угсармал орон сууцны 

барилгаас 2019,2020 оны хугацаанд 61ш барилгыг 18.5 

тэр/төгрөгийн төсвөөр гадна дулаалгын ажил хийсэн. 

Уг ажлын хүрээнд дулаалга хийгдсэн барилгууд цагт 

6.32 Гкал дулаан хэмнэж халаалтын улирлын туршид 

нийт 36403.2 Гкал дулааны эрчим хүч, мөнгөн дүнгээр  

596 сая/төгрөгийн цэвэр хэмнэлт гарч байна.  

Хүснэгт 6 

Дулааны алдагдлын ангилал 

 
 

VI. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ 

Халаалтын улирал 5200...5800 цаг үргэлжилдэг. 

Монгол улсын Үндэсний стандарт-БНбД 23-01-09 

ёсоор Улаанбаатар хотын хувьд орон сууцны барилгын 

дотор агаарын тооцоот температур-18...20С, гадна 

агаарын халаалтын тооцоот температур- (-320С). 

Барилгын халаалтын дулааны ачаалал цаг уурын 

нөхцөлөөс, ялангуяа гадна агаарын температураас 

хамаардаг. Улаанбаатар хотын орон сууцны барилгын 

хувьд халаалтын улирлын гадна агаарын дундаж 

температур -10.20С. [СНИП.23-01-99 барилгын уур 

амьсгал] 

Хүснэгт 7 

Улаанбаатар хотын гадна агаарын сар бүрийн дундаж 

температур  
Буянт 

ухаа 
I II III IV V VI VII 

1975-

2019 
-25.1 -19.9 -9.1 1.4 9.5 15.7 18 

Хүснэгт 7-ийн үргэлжлэл 

Буянт ухаа VIII IX X XI XII year 

1975-2019 15.7 8.5 -0.7 -13.5 -22.2 -1.8 

 

Зураг 6 ба 7-д 5 давхар орон бууцны барилгын 

дулааны ачаалал гадна агаарын температур ба жилийн 

саруудаас хэрхэн хамааран өөрчлөгдөж буйг үзүүлэв. 
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Зураг 6. Барилгын дулааны ачаалал ба гадна агаарын 

температурын хоорондын хамаарал 

 

Гадна агаарын температурын хамгийн бага утгад 

харгалзах ачааллыг тооцоот ачаалал (design heat load) 

гэдэг. Энэхүү ачааллаар дулааны тоног төхөөрөмжийн 

чадлыг сонгодог. Сүүлийн жилүүдэд гадна агаарын 

температур өвлийн улиралд тооцоот утгадаа бараг 

хүрэхээ больсон. Магадгүй, энэ нь дэлхийн 

дулааралтай холбоотой байж магадгүй. 

 
Зураг 7. Улаанбаатар хотод байгаа 5 давхар барилгын сар 

бүрийн дулааны ачаалал 

Хүснэгт 8  
Давхарын 

тоо 
IX X XI XII I 

5 давхар 6.4 12.6 21.2 27.0 29.1 

Хүснэгт 8-ын үргэлжлэл 
Давхарын 

тоо 
II III IV V жил 

5 давхар 25.6 18.3 11.2 5.7 157.1 

 

Дулааны үүсгүүр дээр тухайн хоногийн гадна 

дундаж температурыг үндэслэн дулааны сүлжээгээр 

хэрэглэгч рүү өгөх усны температурыг дээр дурдсан 

графикийн дагуу тохируулна. Дулааны станцаас ирэх 

сүлжээний усаар дэд станц дээр суурилагдсан 

халаагуурт барилгын халаалтын системээр эргэх усыг 

халаана. Халаалтын усны температурыг гадна агаарын 

температураас хамааруулан өөрчлөх замаар барилгын 

халаалтад өгөх дулааны тоо хэмжээг тохируулдаг.  

Хүснэгт 9 

 

№ 

 

 Indicators  

 

Unit 

4 орцтой 

5 давхар 

барилга 

1 
Дулаалахын өмнөх үеийн 

дулааны жилийн хэрэглээ 
GJ 2770.5 

2 

Дулаалсны дараах дулааны 

жилийн хэрэглээ  

(Дулааны тоолуурын заалт) 

GJ 2176.5 

3 Жилийн дулааны хэмнэлт GJ 594.0 

 Дулаалгын үр ашиг % 21.4 

ДҮГНЭЛТ 

 Орон сууцны барилгын 1м2 талбайд ногдох хувийн 

дулаан алдагдлын үзүүлэлтийн нормчилсон утгыг 

шинэчлэн тогтоох. Үүнд барилгын хийц, байршлын 

хувьд харилцан адилгүй байхаар норм, стандартыг 

шинэчлэн тогтоох ажлыг холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудтай хамтран өөрчлөх ажлыг зохион 

байгуулах.  

 Шинээр ашиглалтанд орж байгаа барилгуудын 

хаших хийцийн дулаан техникийн тооцоонд 

хөрвүүлсэн эсэргүүцлийн аргыг хэрэглэх замаар 

хийцийн дулаан дамжилтын эсэргүүцлийг 

нэмэгдүүлэх. Ингэснээр барилгын дулаан алдагдал 

2 дахин багасах боломжтой болж байгаа юм. 

 Орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг 

бууруулах хөтөлбөрт, болзолт ажлуудыг санаачилж 

өрнүүлэх. 

 Оршин суугчид болон шат шатны байгууллагуудад 

орон сууцаа дулаалсанаар дулааны эрчим хvчийг 

25-30 хувиар хэмнэж тав тухтай байх нөхцлийг 

хангаж байгааг олон нийтэд сурталчилж судалгаа 

тооцооны ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх. 

 Оршин суугчдад орон сууцаа дулаалах vvргийг зөв 

утгаар ойлгуулж, vлгэр жишээ дулаалсныг 

урамшуулах зэргээр төр засгаас дэмжин ажиллах 

хөшүүргийг бий болгох. 

 Шинээр ашиглалтанд орж байгаа барилгуудад 

стандарт норм шаардлагыг чанд мөрдүүлж 

хэвшүүлэх, хяналтыг сайжруулах.  

 Угсармал орон сууцны барилгын дулааны 

алдагдлыг бууруулсанаар жилд дунджаар 15500 

Гкал дулааны үргүй зардлыг хэмнэж энэ хэмжээгээр 

шинэ хэрэглэгчийн ачаалал нэмж холбогдох нөөц эх 

үүсвэрийг бий болж, оршин суугчдын халаалтын 

гомдлыг бууруулж тав тухтай орчин бүрдэх ба 

дулааны төв шугамын гидравлик горимын 

тогтворжилт сайжирч нэгж урт дахь даралтын уналт 

3-5 хүртэл хувиар буурна. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. УБДС ТӨХК, ҮХХэлтэс судалгаа 2020 он. 

2. УБДС ТӨХК, ДҮСалбар-1 судалгаа 2019 он. 

3. “Илтгэлүүдийн эмхтгэл” УБ 2015.  
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ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ГОРИМ  

ТЕХНОЛОГИЙГ САЙЖРУУЛАХ АСУУДАЛ 
 

Г.Мягмаржав*, О.Пүрэвжал* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дулаан хангамжийн систем  

хамааралтай схемээр ажиллах нь дулааны сүлжээний ус 

хэрэглэгчийн халаалтын системээр эргэх тул дулааны 

сүлжээний гидравликийн хамрах хүрээ маш их болно. 

Хэрэглэгчид нь харилцан адилгүй өндөржилтийн 

зөрүүнд оршиж байдаг. Иймээс хамааралтай схемээр 

ажиллах нь эх үүсгүүр, хэрэглэгчийн өндөржилтийн 

зөрүүг  ихэсгэж,  горимыг хүндрүүлдэг. Энэхүү 

хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх асуудлыг 

шийдвэрлэх  судалгааг хийсэн.  

 

Түлхүүр үг. Дулаан хангамж, дулаан хангамжийн 

системийн дулааны ачааллын тохируулга, сүлжээний 

горимыг сайжруулах.  

 

ОРШИЛ 

Одоогийн байгаа орон нутгийн дулааны эх үүсгүүр, 

дулаан дамжуулах сүлжээ, дулаан түгээх сүлжээ, 

хэрэглэгчийн систем нь үндсэн сүлжээнээс 

тусгаарлагдаагүй учраас үйлдвэрлэгч, дамжуулагч, 

түгээх компаниудын хооронд сүлжээний усны 

алдагдлыг хянах бололцоо хязгаарлагдмал байдгаас 

усны алдагдал ихтэй зэрэг олон дутагдалтай талтай.  

Сүлжээний усны алдагдал өөрөөр хэлбэл нэмэлт 

усны зарцуулалт ихэссэнээс болж эх үүсгүүр дээр 

нэмэлт ус бэлтгэх тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал 

хүрэхгүй улмаар дутуу боловсруулагдсан усаар 

системийг тэжээхэд хүрч тэр нь шугам сүлжээ, 

хэрэглэгчийн системийг бүхэлд нь зэврүүлэх гол 

шалтгаан болж байлаа. 

Үүнээс үндэслэн дамжуулах сүлжээг эх үүсгүүр, 

түгээх сүлжээнээс дулааны дэд станцад дулаан 

солилцуур тавих замаар гидравликийн хувьд 

тусгаарлах шаардлагатай.  

 

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Мөн зураг 1-т үзүүлснээр дулаан хангамжийн 

системийн дулааны дэд станцууд, дулааны 

хэрэглэгчийн тоноглол нь автоматчилагдаагүй байна.  

Дулаан түгээлтийг төвийн тохируулгын аргаар 

сүлжээний өгөх усны температурыг гадна агаарын 

температураас хамааруулан өөрчлөх зарчмаар  дулааны 

цахилгаан станц дээрээс хийхээс өөр нэмэлт нэгдсэн ба 

байрын тохируулгыг дулааны дэд станц, хэрэглэгчийн 

дулааны узелээс хийх техникийн боломж байхгүй 

байна.  

Дулаан хангамжийн автоматжуулалтын түвшин 

ийнхүү доогуур байгаа  манай орны дулаан хангамжийн 

технологид дулаан түгээлтийн чанарын тохируулга 

буюу гадна агаарын температураас хамааруулан эх 

үүсгүүрээс сүлжээний усны температурыг өөрчлөн 

“температурын график”-ийг мөрдөх замаар 

хэрэглэгчид өгөх дулааны ачааллыг тохируулан өгөх 

аргыг хэрэглэж байна.  

Энэ чанарын тохируулгын аргыг хэрэглэдэг дулаан 

хангамжийн системд халаалтын улирлын туршид бүх 

хэрэглэгч дээрх сүлжээний усны тооцоот зарцуулалт 

тогтмол байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл тогтмол 

зарцуулалттай дулаан хангамжийн систем ажилладаг.  

 
Зураг.1 Тогтмол зарцуулалттай дулаан хангамжийн 

системийн хэрэгцээний халуун усны халаагуурын зэрэгцээ, 

халаалтын систем хамааралтай схемээр холбогдсон дулааны 

дэд станц 
 

Энэхүү одоогийн хэрэглэж байгаа дулааны 

ачааллын чанарын тохируулгатай, тогтмол 

зарцуулалттай дулаан хангамжийн системийн  

дутагдалтай талууд нь: 

1. Дулааны ачааллыг тохируулахад дулааны инерц 

ихтэй өөрөөр хэлбэл эх үүсгүүрээс хамгийн холын 

хэрэглэгч хүртэл дулаан зөөгчийн явах 

тээвэрлэлтийн хугацааны хожимдол ихтэй.   

2. Дулаан зөөгчийн температурыг эх үүсгүүрээс 

өөрчлөн тохируулахдаа гадна агаарын 

температурын 8-12 цагийн дундаж температураар 

тохируулдаг учраас дулаан зөөгчийн температурыг 

гадна агаарын температураас хамааруулан 

тохируулах арга алдагдаж дулаан хангамжийн 

чанарын түвшин ихээхэн хангалтгүй болдог. 

3. Сүлжээний усны зарцуулалтыг тогтмол 

байлгаснаар гадна агаарын температур их байх 

үед(температурын графикийн хугарлын үед) хэт 

халалт үүсдэг. 

4. Дулаан зөөгчийн температур 60...85 оС байх 

халаалтын улирлын хугацаанд дулааны шугамын 

зэврэлтийн эрчим ихтэй байна. 

5. Хэрэглэгчийн халаалт, хэрэгцээний халуун усны 

ачааллын харьцаа, хэрэгцээний халуун усны 

халаагуурын холболтын схемээс хамаарч дотор 

агаарын температурын хэлбэлзэл ихтэй байна. 

6. Дулааны оргил ачааллыг өөр эх үүсгүүр өөрөөр 

хэлбэл оргил ачаалалд ажиллах дулааны станцаас 

хаах боломжгүй байдаг.  

7. Сүлжээний усны температурын өөрчлөлт нь 

компенсаторын ашиглалтад ихээхэн хүндрэл 

учруулдаг.  

Давуу тал нь: Дулааны сүлжээний гидравлик горим 

жигд тогтвортой байдаг.  

Дээр дурдсанаас гадна бид хамгийн оновчтой 

температурын графикийг ашиглалтын болоод 
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техникийн олон хүчин зүйлийг бодолцон сонгох 

шаардлага тулгарч байна. Үндэслэл нь: 

1. Дэлхийн улс орнуудын туршлагаас үзэхэд 

температурын графикийг 150/70, 140/70, 135/70, 

130/70, 120/70, 120/65, 110/70, 95/70, 95/65 гэх мэт 

графикуудыг барьж байна. Температурын 

графикийг өндрөөр сонгоход сүлжээний усны 

зарцуулалт бага байх бөгөөд дулааны шугамын 

диаметр багасаж түүнтэй холбоотойгоор дулааны 

шугамын хөрөнгө оруулалт багасах сайн талтай ч 

дутагдалтай талууд олонтой.  

2. Температурын график өндөр байх нь шугамын 

дулааны алдагдлыг ихэсгэдэг ба сүүлийн үеийн 

бэлэн дулаан тусгаарлагчтай дулааны шугамын 

дулаалгын материалын үнэ өндөр болсон.  

3. Зах зээлийн системд өндөр температурын графикт 

ажиллах тоног төхөөрөмжийн үнэ өндөр байна. 

4. Өндөр температурын графикаар ажиллах нөхцөлд 

бүх хэрэглэгчид элеваторын буюу насосын 

холигчийн узельтэй байх шаардлага гардаг. 

5. Ялангуяа бага чадлын эх үүсгүүрээс өндөр 

температурын график барихад ихээхэн төвөгтэй. 

Энэ нь автоматчилагдаагүй дулаан хангамжийн 

системийн хувьд сүлжээний тохируулга алдагдаж 

сүлжээний усны зарцуулалт ихсэхэд эх үүсгүүрээс 

температурыг барихад хүндрэл учирдаг.  

6. Мөн сүлжээний усны зарцуулалт тооцоот 

хэмжээнээсээ ихсэхэд сүлжээний нэвтрүүлэх 

чадвар хүрэхгүй болж гидравлик горимын 

хүндрэлд амархан орно.  

Одоогийн ашиглалтын практикт манай улсын Увс, 

Ховд, Баян-Өлгий, Сайншанд, Багануур, Налайх зэрэг 

хотуудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем 

150/70-ын графикаар ажиллахаар тооцоологдсон 

байдаг. Гэтэл тэдгээр эх үүсгүүрээс холбогдсон бүх 

хэрэглэгчид нь элеваторын буюу насосын холигчийн 

узель байхгүй шууд холбогдсон учраас ямар ч нөхцөлд 

95/70-ын графикаар ажиллаж байгаа тул одоогийн төв 

шугамын нэвтрүүлэх чадвар болон эх үүсгүүрийн 

насосын түрэлт хүрэхгүй, тохируулга хийхэд ихээхэн 

хүндрэлтэй болсон. Ийнхүү өндөр температурын 

график сонгосон нь дээр дурдсан  ашиглалтын болоод 

техникийн  хүндрэлүүдийг бий болгож тэр нь олон жил 

давтагдаж жил бүр хүндхэн өвөлжиж байна. 

Дээрх үндэслэлүүдийг харгалзан одоогийн ажиллаж 

байгаа аймаг, хотуудын төвийн төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системийн хамгийн оновчтой 

температурын графикийг сонгон сүлжээний гидравлик 

тооцооны үндсэн дээр шугамын нэвтрүүлэх чадварт 

бодитой үнэлгээ өгч хэрэглэгчийг үндсэн сүлжээнээс 

тусгаарлах, дулааны сүлжээнд холбогдсон дулааны дэд 

станц, хэрэглэгчийн тоноглолыг автоматжуулах, 

дулаан түгээлтийн тохируулгын аргыг өөрчлөх 

асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх асуудал тулгарч 

байна.  

Дурдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхгүйгээр 

төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем бүхий хотууд 

хэрэглэгчдийг дулаанаар жигд найдвартай, хэмнэлттэй 

хангах бололцоог бүрдүүлэх аргагүй бөгөөд одоогийн 

ихээхэн бэрхшээлтэй өвөлжиж байгаа горим, 

технологийн хүндрэлээс гарах боломжгүй.  

Энэхүү тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 

орон нутгийн дулаан хангамжийн системд өөрчлөлт, 

шинэчлэлт хийх төслийн техник эдийн засгийн 

үндэслэлийг боловсруулж технологийн өөрчлөлт, хийх 

ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Ийм төслийг бид 

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн системд 

судалж хэрэгжүүлсэн туршлага байгаа.  

Аймгийн төвүүдийн дулаан хангамжийн системд 

дараах багц асуудлуудыг судалж шийдвэрлэх асуудал 

тулгарч байгаа болно.  

1. Дулааны дэд станц дээр халаалтын дулаан 

солилцуур тавьж халаалтын ачааллыг тохируулах 

системээр тоноглох, дулаан солилцуурыг 

шинэчлэх 

2. Хэрэглэгчийн дулааны тоноглолд өөрчлөлт 

шинэчлэлт хийж халаалтын ачааллыг тохируулах 

системтэй  болгох. 

3. Температурын графикийн оновчтой хувилбарыг 

тооцоо судалгаатайгаар сонгох. 

4. Төв болон салбар шугам сүлжээний нэвтрүүлэх 

чадварт үнэлгээ хийж нэвтрүүлэх чадварыг 

нэмэгдүүлэх. 

5. Орон сууц, нийгэм ахуйн бүхий л барилгуудад 

балансжуулах хаалт суурилуулах, хэрэглэгчийн 

оруулгын хаалт арматурыг шинэчлэх. 

6. Хэрэглэгчийг тоолууржуулах. 

7. Дулааны дэд станц ба хэрэглэгчийн дулааны 

узелийг хэрэгцээний халуун усны температурыг 

тохируулах хэрэгслээр тоноглох. 

8. Агааржуулалтын системийн ашиглалт, горимын 

тохируулгыг боловсронгуй болгох. 

9. Станцын сүлжээний насосыг хувьсах хурдтай 

насосоор сольж, хянах тохируулах системийг 

суурилуулах. 

10. Станцын дотор халаалтын системийг сүлжээнээс 

тусгаарлаж хамааралгүй схемд шилжүүлэх. 

11. Статик даралт барих системийг сайжруулах. 

12. Ус боловсруулах үйл ажиллагааг сайжруулах. 

Ийнхүү хотуудын дулаан хангамжийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх, орчин үеийн техник технологийг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, томоохон төслийг 

хэрэгжүүлснээр  дулаан түгээлтийн тохируулгын аргыг 

өөрчлөх техникийн боломж бүрдэнэ. 

Одоо дулаан хангамжийн системийг зураг 2-т 

үзүүлснээр иж бүрэн автоматчилагдсан дулааны дэд 

станц, хэрэглэгчийн узельтэй болгох шаардлагатай. 

Ингэж дулаан хангамжийн системд шинэ техник 

технологи нэвтрүүлснээр  горим ажиллагаанд ихээхэн 

дэвшил гаргах бөгөөд дулаан хангамжийн тогтмол 

зарцуулалттай системээс хувьсах зарцуулалттай 

системд шилжиж, дулаан түгээлтийн чанарын 

тохируулгаас тоон тохируулгад шилжиж, зах зээлийн 

эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай дулааны эрчим 

хүчээр хангах, дулааны эрчим хүчийг зүй зохистой 

хэрэглэх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ 
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Зураг-2. Хэрэгцээний халуун ус, халаалтын  ачааллын автомат тохируулгатай дулааны дэд станц ба хэрэглэгчийн узель. 

Дулаан хангамжийн систем дулааны ачааллын тоо 

ба тоо-чанарын тохируулгын горимд шилжихэд 

ихээхэн үр дүн өгөх давуу талтайгаас гадна одоогийн 

ашиглалтын нөхцөлд учирч байгаа горим, технологийн 

олон хүндрэл, доголдлоос гарахад томоохон алхам 

болно гэж үзэж байна. 

Дулааны ачааллын тоо ба тоо-чанарын 

тохируулгын горимд шилжсэнээр одоогийн 

ашиглалтын нөхцөлд учирч байгаа горим, технологийн 

дараах  хүндрэл, доголдлыг шийдвэрлэнэ.  

1. Иж бүрнээр хэрэгжүүлсэн халаалт, хэрэгцээний 

халуун усны ачааллыг тохируулах системийг үр 

ашигтай ажиллуулж эдийн засгийн үр ашгийг 

бодитоор гаргахын тулд температурын графикийн 

хугарлын үеийн температурыг нэмэгдүүлснээр 

халаалт, хэрэгцээний халуун усны регуляторуудын 

ажиллах нөхцөл хангагдана.  

2. Манай дулаан хангамжийн системд хоолойн 

зэврэлт ихсэж аюулын ирмэгт тулсан байгаа. 

Дулааны сүлжээний шугам хоолой ашиглалтын 

хугацаа дуусах болоогүй байхад зэврэн цоорч 

солихоос өөр аргагүй болдгийг хэрэглэгчид мэднэ. 

Гэтэл сүлжээний усны температур 60...75 оС 

орчимд зэврэлт хамгийн их эрчимтэй явагддаг. 

Дулаан зөөгчийн температур 110 хэмээс их байх 

нөхцөлд чийглэг орчинд шугамын гадна 

гадаргуугийн зэврэлтийн хурд бараг байхгүй болно 

гэдгийг эрдэмтэд судалгаагаар тогтоосон байдаг. 

Иймээс зэврэлтийг багасгахад чухал алхам болно.  

3. Одоогийн дулаан хангамжийн системийн дулааны 

дэд станцууд болон хэрэглэгчийн дулааны узельд 

халах гадаргуу нь хүрэлцээгүй болсон өргөтгөх 

шаардлагатай байгаа хэрэгцээний халуун усны 

халаагуурууд  ч ихээхэн байгаа.  Үүнийг өргөтгөх 

шаардлагагүйгээр хэрэглэгчид хэрэгцээний халуун 

усаар хэвийн хангагдах бололцоотой. 

 

 
1    2    3 

Зураг 3. Дулааны ачааллын тоо ба тоо-чанарын тохируулгын арга, технологи. 

1-чанарын тохируулгын горим, 2-тоон тохируулгын горим, 3-тоо-чанарын тохируулгын горим.  
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Дулаан түгээлтийн чанарын тохируулгаас тоон 

тохируулгын горимд шилжиж дулаан хангамжийн 

тогтмол зарцуулалттай систем хувьсах 

зарцуулалттайгаар ажиллах горимын тооцоог хийж 

графикаар үзүүллээ.  

Тоон тохируулгын үед дулааны сүлжээний өгөх 

шугамын усны температур  тогтмол байна. Дулааны 

ачааллыг тохируулахдаа дулааны дэд станц ба 

хэрэглэгчийн оруулга дээрх автомат тохируулагчийн 

тусламжтайгаар сүлжээний усны зарцуулалтыг 

өөрчлөх замаар хэрэглэгчийн дулааны ачааллыг 

тохируулна. Мөн барилгын дулааны зангилаа, өрөөний 

халаах хэрэгслээс дараагийн түвшний нэмэлт 

тохируулгууд хийгдэнэ. 

 

Дулааны ачааллын тоо ба тоо-чанарын 

тохируулгын горимд шилжсэнээр одоогийн 

ашиглалтын нөхцөлд учирч байгаа дээр дурдсан горим, 

технологийн хүндрэл, доголдлуудыг арилгахаас гадна 

дараах үр ашиг гарна.  

1. Дулааны дэд станц болон хэрэглэгчийн оруулгыг 

автоматжуулж дулааны сүлжээг хувьсах 

зарцуулалтад шилжүүлснээр сүлжээний буцах 

усны температурыг буурна.  

2. Сүлжээний өгөх усны температурыг 110 хэмээс 

бууруулахгүй барьснаар нэмэлт ус боловсруулахад 

бага зардал гаргах нөхцөл бүрдэнэ. 

3. Халаалтын улирлын гадна агаарын температур +8 

хэмээс -39 хэм хүртэл үргэлжлэх 5808 цагаас гадна 

агаарын температурын +8 хэмээс -20 хэм хүртэлх 

халаалтын улирлын үргэлжлэх ихэнх хугацаа 4440 

цагийн  туршид  халаалтад зарцуулах сүлжээний 

усны зарцуулалтыг дунджаар 30...50 хувь 

бууруулна.  

4. Сүлжээний усны зарцуулалтыг ингэж 30...50 хувь 

бууруулснаар одоогийн хэт ачаалагдсан шугамын 

ачаалал багасаж сүлжээний даралтын алдагдал 

багасан одоогийн гидравлик горим эрс сайжирна.  

5. Сүлжээний усыг тээвэрлэхэд зарцуулах цахилгаан 

эрчим хүчийг мэдэгдэхүйц бууруулна. 

6. Халаалтын улирлын -20 хэмээс -30 хэм хүртэлх 953 

цагийн хугацаанд халаалтад зарцуулах сүлжээний 

усны зарцуулалтыг дунджаар 10 хувь бууруулна. 

7. Хэрэгцээний халуун усны халаагуурыг дулаан 

түгээлтийн чанарын тохируулгатай дулаан 

хангамжийн системд температурын графикийн  

хугарлын горимд сонгодог. Сүлжээний өгөх усны 

температурыг тогтмолоор 135оС–аар барина гэж 

үзвэл хэрэгцээний халуун усны халаагуурын халах 

гадаргууг 3.16 дахин багасгах бололцоотой болно.  

8. Хэрэв сүлжээний өгөх усны температурыг 110 

оС,125 оС, 135оС-ын 3 шатлалтайгаар тогтмолоор 

барина гэж үзвэл хэрэгцээний халуун усны 

халаагуурын халах гадаргууг 2.6...3.16 дахин 

багасгах боломж бүрдэнэ. Үүнээс үүдэн одоогийн 

нөхцөлд хэрэгцээний халуун усны халаагуурын 

халах гадаргуу хүрэхгүй болсон олон зуун 

хэрэглэгч байгаа бөгөөд тэдгээрийн халах 

гадаргууг нэмэгдүүлж ихээхэн хөрөнгө 

зарцуулахгүйгээр хэрэглэгчдийг халуун усаар 

хангах бололцоо бий болно. 

9. Сүлжээний өгөх шугамын температурыг 

нэмэгдүүлж тоон тохируулгын горимд шилжсэнээр 

хэрэгцээний халуун усыг халаах сүлжээний усны 

зарцуулалт 2.5...3 дахин багасна.  

10. Тоон тохируулгад шилжиж сүлжээний усны 

температурыг тогтмол барьснаар дулааны 

ачааллыг тохируулахад инерц багатай болно. 

Өөрөөр хэлбэл дулааны сүлжээгээр усны урсгалын 

хурд дунджаар 1....1.5 м/с хурдтай урсдаг учраас эх 

үүсгүүрээс нэмэгдүүлсэн буюу бууруулсан 

температурыг хэрэглэгч 5...8 цагийн дараа 

мэдэрдэг байсан бол энэхүү температурын 

хожимдлын хугацаа байхгүй болох бөгөөд дулаан 

хангамжийн систем нь сүлжээний усны 

температурын өөрчлөлтөөс илүү даралтын 

өөрчлөлтийг түргэн мэдрэх боломжтой болно.  

11. Хуучин тогтмол зарцуулалттай дулаан хангамжийн 

системийн хамгийн их сүлжээний усны 

зарцуулалтаар гидравлик тооцоог хийж хот 

өргөжих тутам шугамын нэвтрүүлэх чадвар 

хүрэхгүй хэмээн жил бүр хэдэн зуун сая  төгрөгөөр 

хотын шугамыг өргөтгөж байна. Тоон тохируулгын 

горим шилжсэнээр шугамын нэвтрүүлэх чадвар 

ихээхэн нэмэгдэнэ. Үүнд нарийвчилсан тооцоог 

системийн хувьд  хийх шаардлагатай.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Дурдсан тулгамдсан асуудлууд, техникийн 

хоцрогдол, горим технологийн хүндрэлээс гарах арга 

замыг шийдвэрлэхийн тулд орон нутгийн дулаан 

хангамжийн системд өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх  

төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 

боловсруулж технологийн өөрчлөлт, хийх ажлыг 

эхлүүлэх хэрэгтэй байгаа юм.  
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БКЗ-75-39 ФБ МАЯГИЙН ЗУУХНЫ ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ  

ЗАРИМ ҮР ДҮН 

 

Д.Ичинноров*, Г.Мөнхжаргал*, Л.Билгүүнбаяр*, Б.Лувсанбалдан*, Д.Даваацэрэн* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Манай улсын эрчим хүчний систем 

нөөц чадлын дутагдалд орж буй өнөө үед эл 

хүндрэлээс сэргийлэх нэг алхам нь одоо ажиллаж буй 

үндсэн тоноглолуудын найдвартай, тасралтгүй 

ажиллагааг хангах явдал юм. Иймд үндсэн 

тоноглолуудын амин зүрх болсон зуухнуудын 
найдвартай байдлаг хангах, ажиллагааны үзүүлэлтийг 

өндрөөр барих, мөн горимыг найдвартай барьж 

ажиллах нь нэн чухлаар тавигдаж байна.  

Уг судалгааны ажлын хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” 

ТӨҮГ-ын ДЦС-ын БКЗ-75-39 ФБ маягийн зуухны их 

засварын өмнөх болон дараах туршилтыг хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд туршилтын үр дүнгийн 

үзүүлэлтүүдийг харьцуулан дүн шинжилгээ хийсэн үр 

дүнг үзүүллээ.   
 

Түлхүүр үг. ДЦС, зуух, БКЗ-75-39, АҮК, түлш, 

тоос бэлтгэлийн систем, шаталт, тээрэм, салхилуур.  

 

Судалгааны арга зүй. Энэхүү судалгаанд 

математик статистик, хэмжилт туршилт, анализ 

синтез, харьцуулалтын, таамнал буюу гипотез гэх мэт 

аргуудыг хэрэглэсэн.  
 

Практик ач холбогдол. ДЦС-ын зуухнуудын 

горимыг тохируулах, горим барьж ажиллах, зуухны 

тоноглолуудын ажиллагааны хэвийн нөхцлийг ханган 

ашиглах нь зуухны АҮК болон ТЭЗҮ өндөр байх гол 

нөхцөл юм.  

Хүлээгдэж буй үр дүн. Энэхүү өгүүлэлд дурдан 

буй арга аргачлал, горимын судалгаа, үр дүнг 

парктикт бүрэн хэрэглэж хэвшвэл ДЦС-ын 

зуухнуудын ажиллагааны үзүүлэлт өндөр байх нэг 

боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд ингэснээр ДЦС-ын 
АҮК болон ТЭЗҮ өндөр байх нэг боломж бүрдэх юм.  

 

I. ОРШИЛ 

Эрдэнэт үйлдвэр 1963 онд анхны хайгуул хийгдэж, 

1978 онд анхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэснээс хойш 

тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд тус 

үйлдвэрийн Дулааны станц БКЗ-75-39 ФБ маягийн 6 

зуухтайгаар анх 1976 онд ашиглалтад оржээ. Улмаар 

2012 онд АНУ-д үйлдвэрлэсэн 2,5 МВт чадалтай 

турбогенератор 2 ширхэгийг суурилуулан тавьсанаар 

өөрийн гэсэн ДЦС-тай болсон юм. 2018 онд тус ДЦС-д 
БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн СС-12-35 маягийн 

турбогенератор 2 ш, N-12-35 маягийн турбогенератор 

2 ширхэгийн тус тус суурилуулан тавьсанаар нийт 

хүчин чадал 53 мВт болсон байна [1].  

Өнөөдрийн байдлаар станц хэвийн ажиллаж байгаа 

боловч зуухан цехийн тоноглолын насжилт, уурын 

үйлдвэрлэл хэрэглээнээс авч үзвэл нөөц зуухны 

дутагдалд орж болзошгүй байдал үүсээд байна. Эл 

хүндрэлээс сэргийлэхийн тулд хамгийн түрүүнд авч 

хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээний нэг нь 

зуухнуудын хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангах 

явдал чухал юм.  

 

II. ЗУУХНЫ ТУРШИЛТАНД ХЭРЭГЛЭСЭН БАГАЖ 

ХЭРЭГСЭЛ, ХЭМЖИЛТИЙН ЦЭГ 

“Эрдэнэт үйлдвэр“ ТӨҮГ-ын ДЦС-ын 5-р зуухны 
их засварын өмнөх ба дараах туршилтанд, зуухны 

туршилт судалгааны ажилд хэрэглэгддэг багаж 

хэрэгслүүдийг ашигласан [2-5] бөгөөд тэдгээрээс 

зарим хэмжүүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг доорх 

хүснэгтэд үзүүлэв.  

Хүснэгт 1 

Зуухны туршилтанд хэрэглэсэн зарим багажны 

техникийн үзүүлэлт 

Хэмжүүрийн 

нэр 

Зориулалт  Үзүүлэлт 

TESTO 350 

маркийн хийн 

шинжлүүр 

CO, O, NOX, 

SОx, ба даралт 

хэмжих 

1.CO2-0...25 

%, 0.01 % 

2.O2-0...50 %, 

0.01 % 
3.CO-0...10000 

ppm, 1 ppm 

4.NO-0...3000 

ppm, 1 ppm 

5.H2-0...1000 

ppm, 0.1 ppm 

6.SO2-0...5000 

ppm, 1 ppm 

7.CH4-

100...40000 

ppm ± 10 ppm 

Тоон (дижитал) 
термометр 

Yakagawa 

Хийн 
температур 

хэмжих 

K: 
-200 ... 1372 0C 

TESTO 735 

Агаар ба утааны 

температур 

хэмжих 

K: 1600 0C 

хүртэл 

TESTO 512  
Хийн хурд 

хэмжих 
0 ... 70 м/с 

Питогийн 

хоолой 

Агаар ба утааны 

хурд хэмжих 
- 

 

Манай улсын хэмжээнд БКЗ-75-39 маягийн зуух 

хамгийн олон тоогоор ашиглагдаж байгаа бөгөөд 

тэдгээрт туршилт хийж байсан хэмжилтийн цэгүүд нь 

зуухны туршилтын жишиг цэг болсон бөгөөд эдгээр 

цэгүүдийг хэмжилтийн цэгээр сонгон авч хэмжилтийг 
хийлээ [2-5].  

Дээрх хэмжилтийн цэгүүд болон мөн зуухны 

байрын хэмжүүрүүдийг байрлуулсан байдлаас 

харахад,  зарим хэмжилтийн цэгүүд нь тоноглолуудын 

байршил, хэмжилт хийх нөхцөл боломжоос алтгаалан 

алдаа гарах магадлалтай шугам хоолойн хэсэгт 

байрлуулсан байгаа нь ажиглагдаж байлаа.  
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III. ТУРШИЛТЫН ҮЕИЙН ЗУУХНЫ 

АЖИЛЛАГААНЫ БАЙДАЛ 

Их засварын өмнө: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын 

ДЦС-ын 5-р зуухны их засварын өмнөх туршилтыг 

2019 оны 10-11-р саруудад хийж гүйцэтгэв.  

Туршилт эхлэхийн өмнөх үзлэгээр 5-р зуухны 

агаар халаагчийн 1-р үеийн өмнөх хэсэгт хэмжилтээр 

илүүдэл агаарын коэффициент норм (α=1.39)-т 

хэмжээнээс 5-р зууханд 1.11...2.3 буюу -25.2...65,5% 

байсан нь агаарын горим тогтворгүй байсныг харуулж 
байгаа бөгөөд дутуу шаталт явагдах нөхцлийг бий 

болгож байгаа нь харагдаж байлаа. Туршилтын багийн 

удирдагч, гишүүд ярилцаж агаарын өгөлтийн хэмжээг 

өөрчлөн утаа сорогчийн ачааллыг өөрчлөх зэрэг 

шийдлүүдийг цаг тухайд нь гаргаж ажиллав.  

Зуухнуудын тээрмийн салхилуурын цахилгаан 

хөдөлгүүрийн чадал 315 кВт, хүчдэл нь 6000 В, гүйдэл 

38 А, эргэлтийн тоо 1500 эрг/мин, хөдөлгүүрийн ашигт 

үйлийн коэффициент 93.7 %, хөдөлгүүрийн өнцгийн 

коэффициент Соsφ 0.86 тус тус байна. Харин утаа 

сорогчийн цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал 1-р 
хурдандаа 125 кВт, 2-р хурдандаа 250 кВт, хүчдэл нь 

6000 В, гүйдэл 1-р хурдандаа 26 А, 2-р хурдандаа 

32,5...34.5 А, эргэлтийн тоо 1-р хурдандаа 597 эрг/мин, 

2-р хурдандаа 744 эрг/мин,  хөдөлгүүрийн ашигт 

үйлийн коэффициент 1-р хурдандаа 86.4 %, 2-р 

хурдандаа 90 %, хөдөлгүүрийн өнцгийн коэффициент 

Соsφ 1-р хурдандаа 0.53, 2-р хурдандаа 0.77 тус тус 

байна. 

Үрлэн тээрмийн цахилгаан хөдөлгүүрийн чадал 

500кВт, хүчдэл нь 6000 В, гүйдэл 66 А, эргэлтийн тоо 

750эрг/мин, хөдөлгүүрийн ашигт үйлийн коэффициент 
93.8%, хөдөлгүүрийн өнцгийн коэффициент Соsφ 0.82 

тус тус байна.  

Тус ДЦС-ын БКЗ-75-39 маягийн зуухнууд ВДН-18 

маягийн үлээх салхилуураар тоноглогдсон бөгөөд 

бүтээмж 115000 м3/ц, ажлын биеийн дээд температур 

70 0С, бүрэн напор 3490 Па, цахилгаан хөдөлгүүрийн 

чадал 200 кВт байна [4]. Үлээх салхилуур нь зуухны 

ажиллагааны явцад агаар халаагчийн 1 ба 2-р үеийн 

эсэргүүцлийг даван туулж, түлшний шаталтанд 

шаардлагатай агаарын хэрэгцээг хангах зориулалттай 

тоноглол юм [5-7].  

Үлээх салхилуурт инвертер суурилуулсан 
боловч агаар халаагчийн гэмтлийн улмаас түүний 

хүчин чадлыг тохируулахдаа түүнд суурилагдсан 

чиглүүлэгч хүрзмийн чиглэлийг өөрчлөх аргыг 

ашиглаж байна [4].  

Зуухны галын хотолд үүссэн шаталтын 

бүтээгдэхүүн болох утааны хийг хэвтээ болон босоо 

хийн хөндийн эсэргүүцэл, үнс баригчийн 

эсэргүүцлээс их хүчээр сорон яндангаар хаях үүргийг 

утаа сорогч гүйцэтгэнэ [5-7]. 

Зуух галлагааны үед шаардлагатай агаарыг 

халаах халуун агаарын богино эргэлтийн 
рециркуляцийн шугамыг бүх салхилуурт хийж өгсөн 

боловч шибрийн ажиллагаа хэвийн эсэх нь 

тодорхойгүй байна [4].  

Үлээх салхилуур, утаа сорогч зэрэг үлээх сорох 

төхөөрөмжүүдийн техникийн байдал дулааны станцын 

зуухнуудын ажлын шаардлагыг хангаж байгаа боловч 

тэдгээрийн актив чадал ашиглалтын коэффициентийг 

өсгөх тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай [4].  

Агаар халаагчийн бүх үеүдэд олон тооны хоолойд 

заглушка хийснээс шалтгаалан зуухны шаталтын 

процесс тогтвор муутай, дөл савалгаа ихтэй, ачаалал 

авалт муу байсан зэрэг дутагдалтай байдал 

ажиглагдаж байлаа.  

Их засварын дараа: Тус ДЦС-ын 5-р зуухны их 

засварын дараах туршилтыг 2021 оны 1-2-р саруудад 

хийж гүйцэтгэв.  

Туршилт эхлэхийн өмнө зуухны шаталтын горим 

тогтворгүй, 7,2 м-ын тэмдэгт орчимд галын хотолд дөл 
хэт шаргал, шааргадаж эхэлсэн байсан ба энэ нь 

хүйтэн воронкаруу бага зэрэг шааргадсан байлаа. 

Туршилтын багийн удирдагч, гишүүд ярилцаж 

агаарын өгөлтийн хэмжээг бага зэрэг өөрчлөн утаа 

сорогчийн ачааллыг өөрчлөх зэрэг шийдлүүдийг цаг 

тухайд нь гаргаж ажиллалаа.  

Их засварын үед хийгдсэн хамгийн том ажил нь 

агаар халаачийн бүх кубуудыг сольсон явдал байв. Энэ 

нь их засварын өмнөх үетэй харьцуулахад зуухны 

ачаалал авалт, түлшний шаталт тогтвортой явагдах 

нөхцлийг хангах гол үндэс болж байлаа [4].  
 

 

IV. ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН 

5-р зуухны их засварын ажлын эзлэхүүнээс 

томоохон ажлуудыг түүвэрлэн авч доорх хүснэгтэд 

үзүүлэв.  

Хүснэгт 1 

Их засварын ажлын товч  

№ Ажилбарын нэр Хувь, хэмжээ 

1 Уур халаагчийн 1, 2-р үе 

сольсон.  

Камер, 

коллекторуудын 

хамт – 100% 

2 Экономайзерийн 1, 2-р үе 

сольсон.  

Коллекторуудын 

хамт – 100% 

3 Агаар халаагч сольсон. Бүх куб – 100% 

4 Экран хоолой сольсон. Коллекторуудын 
хамт – 100% 

5 Халуун агаарын корбыг 

хэсэгчлэн засварлав.  

Компенсатор, 

рубашканы хамт  

6 Хийн хоолойд хэсэгчлэн 

засвар хийв.  

Гадна 

дулаалгын хамт 

7 ТБС-ийн шугам хоолойд 

хэсэгчлэн засвар хийв.  

Зарим шибер, 

фланц, 

компенсаторын 

хамт 

8 Шатаагууруудад засвар 

хийв.  

Улитка, насадка, 

форсункийн 

хамт 

9 Тээрэмд бүрэн засвар хийв.  Хуяг, хөтлөгч 

болон венец 

араа, 

хольхивчуудын 
хамт сольсон 

10 Салхилууруудын ажлын 

дугуй сольж балансировка 

хийв.  

ДВ, ДС, МВ 

 

Зуухны их засварын ажлын үед цахилгаан 

тоноглолуудад инвертер буюу давтамжийн хувьсгуур 

буурилуулах болон цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн 

өнцгийн коэффициентийг нэмэгдүүлэх талаар ямар нэг 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй нь их засварын ажлын 

боломжит нөөцийг бууруулж байна.  
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V. БКЗ-75-39 ФБ МАЯГИЙН ЗУУХНЫ 

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ДЦС-ын 5-р зуухны 

их засварын өмнөх болон дараах дулаан техникийн 

хураангуй туршилт нь зуухны ажиллагааны байдалд 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, түлшний зарцуулалтын хэмжээг 

тодорхойлох, ТЭЗҮ-г тодорхойлж төслийн 

үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан зуухны ажиллагааны үед 

мөрдөн ажиллах горимын түр карт боловсруулах 

болон цаашид зуухны хэвийн ажиллагааг хангахын 
тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулах 

зорилгыг агуулж байлаа [4].  

Зуухны их засварын өмнөх, дараах туршилтын үед 

үлгэр жишээ, баталгаат зөөврийн болон байрын 

хэмжүүрүүдийг ашиглан хэмжилтийг хийж 

гүйцэтгэсэн ба хэмжилтийн боловсруулалтыг 

эрдэмтэдийн бүтээлд дурдагдсан аргачлалын дагуу 

гүйцэтгэв [2-7].  

Их засварын өмнө:  

5-р зуухны суурилагдсан хүчин чадал ашиглалтын 

коэффициент туршилтын хугацаанд ku = 0,643...0,773 
байгаа нь эдгээр зуухнууд бүрэн ачаалал авах 

боломжгүй байгааг харуулж байна. 

Хурц уурын параметрийн хазайлт 0,96...1,02 % 

байсан бөгөөд энэ нь зуухны хурц уурын 

параметрүүдийн хазайлт тооцоот утгаас хол зөрүүгүй, 

тооцоот параметрийн утганд ажиллаж байгааг илтгэж 

байна. 

Түлшний илчлэг Qн
р = 3831,2...4269,3 кКал/кг, 

ажлын чийглэг Wр = 15,71...16,26 %, тоосны чийглэг 

Wпл=6,51...7,5 %, үнслэгийн хэмжээ Ар=22,28...27,76%, 

тоосны нунтаглалтын хэмжээ ΣR90 = 17,95...27,1 % 
орчим байгаа нь түлшний чанар сайн байгааг харуулж 

байна. Шарын голын уурхайгаас ирж буй нүүрсний 

үнслэгийн хэмжээ төслийн утга (23.7%)-аас 4,06 %-аар 

өндөр байлаа. Завсрын бункертэй тоос бэлтгэлийн 

системд Шарын голын нүүрсний тоосны чийглэгийн 

хэмжээг 11...13 %-д барьж хатаалгыг явуулах ёстой. 

Харин Шарын голын хагас чулуун нүүрсний хувьд 

тоосны чийглэгийн хэмжээ 7...10 % байх ёстой. 

Туршилтын үед тоосны чийглэгийн хэмжээ дээрх 

зуухнуудад 6.51...7.5 % байгаа нь нэг талаас хатаалт 

сайн хийгдэж байгааг харуулж байна. Төслөөр 

тээрмийн өмнөх халуун агаарын температур tха = 350 
0С байхаас 5-р зууханд дунджаар 332,1 0С байгаа нь 

тухайн үеийн нүүрсний ажлын чийглэгт харгалзсан 

нүүрсний хатаалт сайн явагдах нөхцлийг 

бүрдүүлэхүйц байгаа юм. Мөн нөгөө талаас ТБС-д өгч 

буй хатаалгын агентын зарцуулалт  5-р зууханд 

178472...21712 м3/ц байгаа нь тоосны нунтагралтын 

хэмжээг багасгахад нөлөөлж байгаа бөгөөд хэт 

нунтагралтад орсон тоосны ширхэг сайн хатахад 

нөлөөлсөн байна [4]. 

Шаарганд үлдсэн шатамхай хэсгийн хэмжээ 

дунджаар Сшл = 0,0...0,97 %, үнсэнд үлдсэн шатамхай 
хэсгийн хэмжээ тус зууханд Сун = 0,91...3,66 % байх 

үед механикийн дутуу шаталтаас үүсэх дулааны 

алдагдал q4 = 1.07 % байгаа нь нормт (q4 = 1.0 %) 

утгандаа байгаа боловч дэгдэмхий үнсэнд агуулагдах 

дутуу шатсан хэсгийн хэмжээ зарим үед ихсэж байгаа 

нь хэт нунтаглагдсан тоос галын хотолд шатаж 

амжилгүй хойш сорогдож байгааг харуулж байна.  

Халуун агаарын температур 5-р зууханд дунджаар 

327,2 0С байгаа нь төслийн утганд хүрэхгүй байгааг 

илтгэж байна.  

Ер нь халуун агаарын температур тооцоот утгандаа 

хүрэхгүй байх нь агаар халаагчийн ажиллагаа, тэр 

дундаа агаарын алдагдал (агаар халаагчийн хоолой 

цоорсон, хоолой самбараас салсан, агаар халаагч 

бохирдсон) -аас ихээхэн хамаарна.  

Тоосны нунтаглалтын зэрэг буюу 90 микроны 

шүүрэн дээр үлдэх үлдэгдлийн хэмжээ 5-р зууханд 
R90= 22,95 % байгаа нь Шарын голын нүүрсэнд байх 

ёстой (R90 = 25...35 %) хэмжээнээс бага байгааг илтгэж 

байна. Энэ нь Шарын голын нүүрсэнд байж болох 

хэмжээнээс ~10%-аар бага байгаа нь ТБС-д зарцуулах 

ЦЭХ-ний хэмжээг өсгөх нөлөөлөл үзүүлж байна.  

Химийн дутуу шаталтаас үүсэх дулааны алдагдал 

дунджаар q3 = 0,00...0,89 % байгаа нь химийн дутуу 

шаталт явагдаж байгааг харуулж байна.  

Эхний хэмжилтийн үед агаар халаагчийн 1-р үеийн 

өмнө хүчилтөрөгчийн хэмжээ 4,88 %, агаар 

халаагчийн 1-р үеийн дараа 13,03 %, үнс баригчийн 
дараа 13,96 %, байгаа нь агаар хэт бага байгааг 

харуулах ба агаарыг нэмж өгсөний дараа агаар 

халаагчийн 1-р үеийн өмнө 10,55...11,4 %, агаар 

халаагчийн 1-р үеийн дараа 12,35...13,2 %, үнс 

баригчийн дараа 14,2...14,43 % болсон. 11-р сард 

хийгдсэн туршилтын үед эргэлтийн хийн хөндийн 

хүчилтөрөгчийн хэмжээ 7,56...10,35 %, агаар 

халаагчийн 1-р үеийн дараа 12,34...14,37 %, үнс 

баригчийн дараа 13,55...14,67 % болсон бөгөөд 

агаарын горим өөрчлөхийн өмнө үнсэнд үлдсэн 

шатамхай хэсгийн агууламж 3.66 % байсан ба агаарын 
горимын өөрчилсний дараа 0,91...2,1 % болж 

өөрчлөгдөв.  

Утааны хийн температур Tух = 102,1...111 0С байгаа 

нь төслийн утгаас хэт бага байгаа ба дунджаар авч 

үзвэл Tух = 107,7 0С байгаа нь зуухны илүүдэл агаарын 

хэмжээ хэт их, өөрөөр хэлбэл агаар халаагчийн 

агаарын алдагдал их байгаагаас хамааран утааны 

хийтэй алдах дулааны алдагдлын бодит хэмжээ бага 

буюу тоон утгаараа q2 = 5,4...9,75 % гарч байна.  

Эргэлтийн хийн хөндийн хий соролтын хэмжээ 

дунджаар αпов = 1,77, Агаар халаагчийн 1-р үеийн 

дараах хий соролтын хэмжээ дунджаар αвп1 = 2,57 байх 
үед үнс баригчийн дараах илүүдэл агаар соролтын 

хэмжээ дунджаар αзу = 3,14, нийлбэр илүүдэл агаар 

соролтын хэмжээ дунджаар ΣΔα = 186,7 % гарч байгаа 

нь утаа сорогчийн ачааллыг нэмэгдүүлэх нэг нөхцөл 

болж байгаа бөгөөд үүнээс үүдэн галын хотол дахь 

түлшний шаталтын үед тоосны шаталтын хугацааг 

хангаж чадахгүй нөхцөлд хүрсэн байна.  

5-р зуухны АҮК дунджаар 90,4 % буюу 

89,52...91,86 болсон нь хүйтэн агаарын температур 

тооцоот утгаас өндөр, утааны хийн температур хэт 

бага буюу 102,1...111 0С, мөн илүүдэл агаарын хэмжээ 
их байснаас болжээ. 

Мөн тоос тэжээгчийн хурдуудыг асаагуур тус бүрт 

өөрчлөн удирдах щитэнд 705, 713, 650 эрг/мин болгох 

үед байранд 682, 675, 685 эрг/мин болгон тохируулав. 

Эндээс харахад зуухны удирдах щитэн дэх эргэлтийн 

тоог байрны эргэлтийн тоотой тохируулах 

шаардлагатай.  

Тоос бэлтгэлийн системийн хий соролтын хэмжээ 

зууханд Δαпл.с = 45,3 % байгаа нь уг зуухны ТБС-ийн 
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битүүмжлэл муу байгааг харуулж байгаа ба нормт 

утгаас 15,3 %-аар илүү байгааг харуулж байна.  

Зуухны үлээх салхилуурын сорох талын агаарын 

зарцуулалт дунджаар Vдв=89978м3/ц, байсан ба энэ үед 

халуун агаарын коробд хэмжихэд Vкороб = 63180 м3/ц 

болж 20798 м3/ц агаарын алдагдал үүсч байна. Тээрэмд 

өгөх халуун агаарын зарцуулалт дунджаар 

Vх.а=15256,7 м3/ц байхад тээрмийн салхилуурын сорох 

талын агаарын зарцуулалт дунджаар Vмв = 22174,1 м3/ц 

байв.  
Механикийн дутуу шаталтын хэмжээ 5-р зууханд 

дунджаар  q4 = 1,07 (0.39…1.95) % гарсан нь агаарын 

горимын үүднээс: Анхдагч ба хоёрдогч агаарын 

харьцаа 3:1 гэсэн харьцааг барьж байх ёстой боловч 

галын хотолд түлшний шаталтанд шаардлагатай 

агаарын хэмжээ их байгаагаас түлшний дутуу шаталт 

үүсч байгаа ба зууханд өгч буй түлшний зарим 

фракцийн хувьд галын хотолд байх хугацаа дутсаны 

улмаас шатаж амжилгүй галын хотлоос гарч байна.  

Тус зуухны тээрэм Nшбм = 289.74…352.8 кВт·ц 

ачааллагдаж байх үед тээрмийн шарны жинг тооцвол 
Gш ≈ 21...24,2 т гарч байгаа нь ШБМ-287/410 тээрмийн 

шарны дүүргэлт бүрэн биш байгааг харуулах ба шар 

дүүргэлтийн хэмжээ нь дээрх  тээрэмд 70,0...80,7 % 

болж байгаа нь ШБМ-250/390 маркийн тээрэмд байх 

ёстой шарны жингээс ч байга байгаа юм. Тээрмийн 

шар дүүргэлтийн хэмжээ нормт утганд хүрэхгүй 

байгаагаас шалтгаалан тээрмийн нунтаглалтын 

бүтээмж боломжит хэмжээнд хүрэхгүй байгаагийн 

дээр бункер дэх тоос ахилтын хэмжээ бага байна.  

Тээрмийн нунтаглалтад зарцуулах ЦЭХ-ний 

хувийн зарцуулалт Эр=35,2 кВт·ц/т.т байх үед мөн 
адил Gш>38 тн гарч байна. Энэ нь тээрэмд 

нунтаглалтанд оролцохгүй хэт бутарсан, жижгэрсэн 

шар их байж болзошгүйг харуулж байгаа юм. Мөн 

нөгөөтэйгүүр энэ нь ТБС-ийн ЦЭХ-ний зарцуулалт хэт 

өндөр байгааг харуулахаас гадна ялангуяа тээрмийн 

салхилуурын цахилгаан зарцуулалт хэт өссөн байгааг 

харуулж байна.  

К-5 зууханд Эпп-5 = 59,64 кВт·ц/т.т байгаа нь энэ 

төрлийн тээрэмтэй ТБС-д байх ёстой нормт үзүүлэлт 

болох Эпп = 28...30 кВт·ц/т.т-ээс ойролцоогоор 1,68...2 

дахин өндөр байна. 

Тоосны тээвэрлэлтэнд зарцуулах хувийн 
зарцуулалтын хэмжээ тус зууханд дунджаар               

Этр = 20,44...28,86 кВт·ц/т.т байгаа нь тооцоот үзүүлэлт 

(хэвийн горимд Этр ≈ 9,5...10,5 кВт·ц/т.т байх ёстой)-

ээс хэт өндөр  явж байгаа нь батлагдаж байна.  

К-5 зуухны галын хотлын илүүдэл агаар соролтын 

коэффициент αт = 0,91...2.3, зуухны сүүлийн хэсгийн 

илүүдэл агаар соролтын коэффициент 2,25...3,42 байх 

үед утаа сорогчийн цахилгаан чадал дунджаар Nдс = 

215,46 кВт байгаа нь утаа сорогчийн ажиллагаа сайн 

байгааг харуулж байна. Гэвч агаар халаагчаас 

алдагдаж буй агаарын алдагдлыг бууруулах арга 
хэмжээ авахгүй тохиолдолд утаа сорогчийн ЦЭХ-ний 

зарцуулалт улам нэмэгдэх болно.  

Зуухны бохир АҮК дунджаар 90,4 % байна. Үүнд 

илүүдэл агаарын хэмжээ, хүйтэн агаарын температур 

болон зуухнаас гарах утааны хийн температур зэрэг 

параметрүүд хамгийн хүчтэй нөлөөлж байна. 1 тонн 

уур боловсруулахад зуухны үлээлт соролтонд 

зарцуулах цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалт 

дунджаар 8,96 кВт·ц/т.у, 1 т тоос бэлтгэхэд зарцуулах 

цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалт дунджаар 

59,64 кВт·ц/т.т байгаа нь зуухны тоос бэлтгэх систем 

болоод утаа сорогчийн цахилгаан эрчим хүчний 

хувийн зарцуулалт их байгааг харуулж байна [4]. 

Их засварын дараа:  

5-р зуухны суурилагдсан хүчин чадал ашиглалтын 

коэффициент туршилтын хугацаанд ku = 0,732...1,0 

байгаа нь эдгээр зуухнууд бүрэн ачаалал авч байгааг 

харуулж байна [8].  

Хурц уурын параметрийн хазайлт 0,98...1,0 % 
байсан бөгөөд энэ нь зуухны хурц уурын 

параметрүүдийн хазайлтгүй ажиллаж байгааг илтгэж 

байна.  

Түлшний илчлэг Qн
р = 4280,2...4588,1 кКал/кг, 

ажлын чийглэг Wр=15,9...16,2 %, тоосны чийглэг 

Wпл=5,82...6,54 %, үнслэг Ар=18,31...22,05 %, тоосны 

нунтаглалтын хэмжээ ΣR90 = 19,6...25,75 % орчим 

байгаа нь түлшний чанар сайн байгааг харуулж байна. 

Шарын голын уурхайгаас ирж буй нүүрсний 

үнслэгийн хэмжээ төслийн утга (23.7%)-аас бага 

байлаа. 
Шарын голын нүүрсний хувьд тоосны чийглэгийн 

хэмжээ 7...10 % байх ёстой. Туршилтын үед тоосны 

чийглэгийн хэмжээ дээрх зуухнуудад 5,82...6,54 % 

байгаа нь нэг талаас хатаалт сайн хийгдэж байгааг 

харуулж байна. Төслөөр тээрмийн өмнөх халуун 

агаарын температур tха = 350 0С байхаас дунджаар    

385 0С байгаа нь тухайн үеийн нүүрсний ажлын 

чийглэгт харгалзсан нүүрсний хатаалт сайн явагдах 

нөхцлийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд галын хотол дахь 

шаталтын температур өсч шааргадах нөхцөл үүсэхэд 

онцгой нөлөө үзүүлсэн байна. 
Шаарганд үлдсэн шатамхай хэсгийн хэмжээ 

дунджаар Сшл = 0,0...0,32 %, үнсэнд үлдсэн шатамхай 

хэсгийн хэмжээ Сун = 1,76...2,28 % байх үед 

механикийн дутуу шаталтаас үүсэх дулааны алдагдал 

q4 = 0,65 % байгаа нь нормт (q4 = 1.0 %) утгаас бага 

байлаа.  

Тоосны нунтаглалтын зэрэг R90=17.72...23.88 %, 

R200 = 1.87...2.08 %; байгаа нь Шарын голын нүүрсэнд 

байх ёстой (R90 = 25...35 %) хэмжээнээс бага байгааг 

илтгэж байна. Энэ нь Шарын голын нүүрсэнд байж 

болох хэмжээнээс 10 гаруй хувиар бага байгаа нь ТБС-

д зарцуулах ЦЭХ-ний хэмжээг өсгөх нөлөөлөл үзүүлж 
байна.  

Химийн дутуу шаталтаас үүсэх дулааны алдагдал 

q3 = 0,03...0,06 % байгаа ба үүний шалтгаан нь тоос хэт 

нунтаг байгаагаас үүдэн дутуу шатсан коксын 

үлдэгдэл хойш сорогдож байна, гэж үзсэн байна.  

Туршилтын үед эргэлтийн хийн хөндийн 

хүчилтөрөгчийн хэмжээ 3,02...6,1 %, агаар халаагчийн 

1-р үеийн дараа 4,18...7,2 %, үнс баригчийн дараа 

5,67...8,28 % байлаа.  

Утааны хийн температур Tух = 138,5...146,8 0С 

байгаа нь төслийн утгаас бага байгаа ба дунджаар авч 
үзвэл Tух = 142,4 0С байх үед утааны хийтэй алдах 

дулааны алдагдлын бодит хэмжээ q2 = 8,95...9,96 % 

гарч байна.  

Зуухны АҮК дунджаар 89,02 % буюу 

88,26...89,56% гарч байлаа.  

1 тн уур боловсруулахад үлээлт, соролтонд 

зарцуулах цахилгаан энергийн хувийн зарцуулалт, 

зуухны бага ачаалалд 6,16...6,33 кВт∙ц/т.уур, 1 тн тоос 

бэлтгэхэд зарцуулах цахилгаан энергийн хувийн 
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зарцуулалт 57,34...58,37 кВт∙ц/т.т, дундаж ачаалалд 

5,6...5,72 кВт∙ц/т.уур, 1 тн тоос бэлтгэхэд зарцуулах 

ЦЭХ-ний хувийн зарцуулалт 52,3...53,59 кВт∙ц/т.т, их 

ачаалалд 5,21...5,3 кВт∙ц/т.уур, 1 тн тоос бэлтгэхэд 

зарцуулах ЦЭХ-ний хувийн зарцуулалт 45,28...46,72 

кВт∙ц/т.т байлаа.  

Зуухны үлээх салхилуурын сорох талын агаарын 

зарцуулалт дунджаар Vдв=66055м3/ц, байсан ба энэ үед 

халуун агаарын коробд хэмжихэд Vкороб = 62145,3 м3/ц 

болж 3900 м3/ц агаарын алдагдал үүсч байна. Тээрэмд 
өгөх халуун агаарын зарцуулалт дунджаар Vх.а=20405 

м3/ц байхад тээрмийн салхилуурын сорох талын 

агаарын зарцуулалт дунджаар Vмв = 27372 м3/ц байв.  

Механикийн дутуу шаталтын хэмжээ q4 = 0,65 

(0.56…0,73) % гарсан нь тооцоот утгаас бага байна.  

Тээрэм Nшбм = 345,13…359,62 кВт·ц ачааллагдаж 

байх үед тээрмийн шарны жинг тооцвол Gш ≈ 25...26,5 

тн гарч байгаа нь ШБМ-287/410 тээрмийн шарны 

дүүргэлт бүрэн биш байгааг харуулах ба шар 

дүүргэлтийн хэмжээ нь дээрх  тээрэмд 83...88,3 % 

болж байгаа юм. Тээрмийн шар дүүргэлтийн хэмжээ 

нормт утганд барихгүй байгаагаас шалтгаалан 

тээрмийн нунтаглалтын бүтээмж боломжит хэмжээнд 

хүрэхгүй байгаагийн дээр бункер дэх тоос ахилтын 

хэмжээ бага байна.  

Тус зууханд Эпп-5 = 52,25 кВт·ц/т.т байгаа нь энэ 

төрлийн тээрэмтэй ТБС-д байх ёстой нормт үзүүлэлт 

болох Эпп = 28...30 кВт·ц/т.т-ээс ойролцоогоор 1,74 

дахин өндөр байна.  

Зуухны галын хотлын илүүдэл агаар соролтын 
коэффициент αт = 1,09...1.35, зуухны сүүлийн хэсгийн 

илүүдэл агаар соролтын коэффициент 1,23...1,53 байх 

үед утаа сорогчийн цахилгаан чадал дунджаар Nдс = 

199,91 кВт байгаа нь утаа сорогчийн ажиллагаа хэвийн 

байгааг харуулж байна.  

Зуухны бохир АҮК дунджаар 89,02 % байна. 

Дараах хүснэгтэд 5-р зуухны их засварын өмнөх 

болон дараах үзүүлэлтүүдийг хэрхэн харьцуулсныг 

үзүүлэв.    

Хүснэгт 2 
Зуухны ажиллагааны харьцуулсан хүснэгт 

№ Үзүүлэлт  Тэмдэг-

лэгээ  

Хэмжих 

нэгж 
Зуух №5, 2019 он Зуух №5, 2021 он 

1 Зуухны уурын бүтээмж  Dпп т/ц 50,6 53,3 55 65 75 

2 Түлшний илчлэг Qн
р кКал/кг 3835,2 3835,2 4280 4559,7 4588,1 

3 Түлшний чийглэг Wр % 16,57 16,57 15,9 16,2 16,14 

4 Дэгдэмхий эдийн хэмжээ Vг % 41,89 41,89 43,16 42,27 42,07 

5 Түлшний үнслэг Ар % 26,42 26,42 22,05 18,88 18,31 

6 Хурц уурын температур tпп 0С 432 436,6 440 441 437 

7 Хурц уурын даралт Рпп ата 39,1 38,9 38,5 38 38,9 

8 Тэжээлийн усны зарцуулалт Dпв т/ц 50,2 50,5 59,38 65,6 78,14 

9 Тэжээлийн усны температур tпв 0С 118,8 118,3 133,9 129 131,7 

10 Тэжээлийн усны даралт Рпв ата 62,3 62,7 51,5 50,4 50,8 

11 Тогоон дахь ажлын биеийн 

даралт 

Рб ата 41 40,9 40,9 41,1 42,96 

12 Агаар халаагчийн 1-р үеийн 

дараах илүүдэл агаарын 

коэффициент 

αух - 2,25 2,25 1,5 1,38 1,28 

13 Утааны хийн температур tух 0С 109,5 109,9 139 141,7 146,5 

14 Хүйтэн агаарын температур tхв 0С 52,1 52,3 28,7 30,2 31,3 

15 Халуун агаарын температур tгв 
0С 329,3 332,1 379 386,8 388 

16 Утааны хийтэй алдах дулааны 

алдагдал /бодит/ 
q2 % 5,67 5,68 9,79 9,37 9,12 

17 Химийн дутуу шаталтанд алдах 

дулааны алдагдал 
q3 % 0,89 0,89 0,03 0,03 0,04 

18 Механикийн дутуу шаталтанд 

алдах дулааны алдагдал 
q4 % 1,95 1,95 0,73 0,56 0,69 

19 Нийлбэр дулааны алдагдал  Σq % 9,6 9,56 11,57 10,82 10,59 

20 Зуухны АҮК ηку % 90,4 90,44 88,43 89,18 89,41 

21 Зууханд боловсруулсан нийт 

дулаан 
Q1 кКал/ц 34301,0 35982,7 36514,5 43171,2 49846,6 

22 Түлшний зарцуулалт Вк т/ц 9,89 10,37 9,65 10,62 12,15 

23 1кг түлшээр үйлдвэрлэх уурын 

хэмжээ 
bп кг/кг 5,29 5,28 5,81 6,17 6,28 

24 Үлээлт соролтонд зарцуулах 
ЦЭХ-ний хувийн зарцуулалтын 

хэмжээ 

Этяг.дут кВт·ц/т.у 7,43 7,12 6,24 5,67 5,25 

25 Тоосны тээвэрлэлтэд зарцуулах 

ЦЭХ-ний хувийн зарцуулалт 
Этр кВт·ц/т.т 22,21 22,34 21,51 19,48 17,02 

26 Тоос бэлтгэхэд зарцуулах ЦЭХ-

ний хувийн зарцуулалт 
Эпп кВт·ц/т.т 56,75 55,36 57,71 52,95 45,94 
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Дээрх хүснэгтээс харахад цөөнгүй үзүүлэлт өмнөх 

туршилтын үеийн үзүүлэлтээс нэлээд сайжирсан нь 

харагдаж байна.  

Дараах зурагт түлшний зарцуулалтаас хурц уурын 

зарцуулалт хэрхэн хамаарахыг үзүүлэв.  

 

 
Зураг 1. Түлшний зарцуулалтаас  уурын зарцуулалт 

хамаарах нь 

 

Дээрх зургаас харахад 5-р зуухны их засварын 

өмнө, түлшний зарцуулалтыг нэмэхэд ачааллын өсөлт 

муу байгаа ба үүнтэй уялдан зуухны ТЭЗҮ сайнгүй 

байсан нь харагдаж байна. Харин их засварын дараа 

түлшний өгөлтийг нэмэхэд зуухны ачааллын өсөлт 
нэмэгдэж, өөрөөр хэлбэл зуухны удирдлаг хэвийн 

болсноор мэдрэмтгий байдал сайжирсан болох нь 

харагдаж байна.  

Ер нь аливаа хоёр параметрийн хамаарлын графикт 

дүрслэгдэж буй шүлууны өнцгийн хэмжээ нь тухайн 

хамаарлын мэдрэмжийн хэмжээг харуулж байдаг.  

2-р зурагт зуухны АҮК уурын ачааллаас хамаарах 

хамаарлыг үзүүлэв.  

 

 
Зураг 2. Зуухны АҮК уурын зарцуулалтаас 

хамаарах хамаарал 

 

Эндээс харахад их засварын өмнө зуух ачаалал 

авалт муу боловч АҮК өндөр гарсан байгаа нь 

харагдаж байна. Үүний шалтгаан нь агаар халаагчийн 
битүүмж алдагдсантай холбоотойгоор утааны хийн 

температур хэт бага, мөн илүүдэл агаарын 

коэффициент их, хүйтэн агаарын температур өндөр 

байсан зэргээс шалтгаалан АҮК өндөр гарсан. Мөн 

нөгөө талаас ашиглалтын үед утааны хийтэй алдах 

алдагдлыг энд ашигласан томъёогоор тодорхойлох нь 

төдий л тохиромжгүй болох нь батлагдаж байна. 

Харин их засварын дараа зуухны уурын зарцуулалтын 

өсөлттэй харьцуулахад АҮК нь жигд өсөлттэй, 

хамаарал нь тогтвортой гарч байгаа нь зуухны 

ажиллагааны байдал хэрхэн сайжирсныг харуулж 

байна.  

Доорх зурагт түлшний зарцуулалтаас тээрмийн 

цахилгаан чадал хэрхэн хамаарах хамаарлыг үзүүлэв.  

 

 
Зураг 3. Түлшний зарцуулалт, тээрмийн цахилгаан 

эрчим хүчний хоорондын хамаарал 

 

Зууханд түлж буй түлшний зарцуулалт өсөхөд 

анхдагч агаарын өсөлттэй хамааралтайгаар тээрмийн 
ачааллыг нэмэх байдлаар удирдаж байсныг дээрх 

зургаас харж болно. Гэвч завсарын бункертэй тоос 

бэлтгэлийн системд зууханд түлж буй түлшний 

зарцуулалтаас үл хамааран тээрмийг ачааллах ёстой. 

Ашиглалтын туршлагаас авч үзвэл тус станцын 

машинч нар зуухны уурын ачааллаас хамааруулан 

тээрмийг ачааллаж байгаа нь шууд үлээлгийн зарчмаар 

ажиллуулж байгаагаас өөрцгүй горимоор зуухыг 

удирдаж байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь нунтаглалт 

болон тээвэрлэлтэнд зарцуулах ЦЭХ-ний хэмжээг 

өсгөх нөлөө үзүүлсэн байж болох юм.  

Доорх зурагт 1тн тоос бэлтгэхэд зарцуулах ЦЭХ-
ний нийлбэр зарцуулалт уурын зарцуулалтаас хэрхэн 

хамаарах хамаарлыг үзүүлэв.  

 

 
Зураг 4. Нэг тн тоос бэлтгэхэд зарцуулах ЦЭХ-ний 
нийлбэр зарцуулалт уурын зарцуулалтаас хамаарах 

хамаарал 

 

Ер нь зуухны түлштэй холбоотой ЦЭХ-ний 

зарцуулалт уурын зарцуулалт өсөх тусам буурч байдаг 

зүй тогтол харагдаж байна. Гэвч их засварын өмнө 

зуухны ажиллагааны үзүүлэлт сайнгүй байснаас 

шалтгаалан ачаалал авалт муу байсны дээр 1 тн тоос 

бэлтгэхэд зарцуулах нийлбэр ЦЭХ-ний зарцуулалт хэт 

өндөр байсан нь харагдаж байна. Иймд зуухны 
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ачааллыг аль болох өндөр ажиллуулах нь ТЭЗҮ өндөр 

байх 1 үндэс болох нь батлагдаж байна.  

 

VI. ДҮГНЭЛТ 

Энэ супалгааны ажлын хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” 

ТӨҮГ-ын ДЦС-ын 5-р зуухны их засварын өмнөх 

болон дараах туршилтыг хийж, гарган авсан үр дүнд 

тулгуурлан тэдгээрийн зарим үзүүлэлтүүдийг 

харьцуулан үзүүлэв.   

Зуухны их засварын өмнө агаар халаагчуудын багц 
хоолойн багагүй хувь (30%-аас багагүй)-ийг битүүлсэн 

нь зуухны ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлхөөс гадна 

шаталтын горимд маш хүчтэй нөлөө үзүүлж байна. Ер 

нь зуухны ажиллагаанд агаар, хийн горим маш хүчтэй 

нөлөө үзүүлдэг болохыг баталлаа. Мөн агаар 

халаагчийн нэг кубын 30%-аас багагүй хоолойд гэмтэл 

гарсан тохиолдолд тухайн кубыг солих шаардлагатайг, 

агаар халаагчийг ТАД-ийн дагуу ашиглах нь нэн чухал 

болохыг давхар тодорхойлов.  

ДЦС-ын үндсэн тоноглолууд аль болох өндөр 

ачаалалттай ажиллах нь түүний ТЭЗҮ өндөр байх нэг 
үндэс болохыг туршилтаар баталлаа.  

ТБС-ийн хий соролт, тээрмийн салхилуурын 

ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах нь энэ системийн 

ажиллагааны доголдол болон гэмтлийг илрүүлэхэд 

онцгой үүрэгтэй.  

Зуухны АҮК-ийг тодорхойлоход одоо ашиглаж 

байгаа арга аргачлал зарим тохиолдолд бүрэн 

тохирохгүй байна. Иймд эл аргачлалыг зуухны их 

засварын өмнөх туршилтын үед ашиглахгүй байвал 

зохино.  

Эцэст нь зуухны их болон усргал засварыг 

хугацаанд нь, чанартай гүйцэтгэх нь зуухны 

ажиллагаанд асар хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Иймд зуухыг 

нормт хугацаанд нь засварт оруулж байх 

шаардлагатай.  
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УХАА ХУДАГИЙН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН HX-35/3.82-450 ЗУУХНЫ 

ЦИКЛОНЫ АЖИЛЛАГААНЫ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 

М.Мөнхгэрэл*, Д.Батгэрэл*, Д.Даваацэрэн*, Д.Чимэдсүрэн* 
 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Эрдэмтэд зуухны циклоны найдвартай 

ажиллагааны талаар олон тооны судалгааны 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байдаг. Энэхүү 

судалгааны ажил нь тэдгээр судалгааны зарим 

ажлуудад тулгуурлан Монгол улсад ашиглагдаж  

байгаа эрчим хүчний зуух болох HX-35/3.82-450 

маягийн зуухны  циклоны ажиллагааны загварчлалыг 

компьютер симуляцийн ANSYS программд 

тулгуурлан гаргасан зарим үр дүнг орууллаа. 

 

Түлхүүр үг: Циклон, галын хотол, HX-35/3.82-45, 

ANSYS. 

 

I. ОРШИЛ 

Өмнөговь аймгийн нутагт орших нүүрсний орд 

газруудаас “Energy Resources" компани нь “Ухаа 

худаг”-ийн нүүрсний уурхайн 2.962 гектор талбайн 

лиценз, “Khanged Exploration” компани нь “баруун 

наран”-ийн нүүрсний уурхайн 95.268 гектор талбайн 

лиценз эзэмших бөгөөд 2 уурхай нь хоорондоо 40 км 
зайтай байрлана. 

Өмнө нь уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа 

бөгөөд хоёр уурхайн угаагаагүй түүхий нүүрсийг 

шууд Хятад улс руу авто замаар тээвэрлэн гаргаж 

байна. 

Монгол улсад анх удаа Таван-толгойн, Ухаа худаг 

нүүрсний уурхайг түшиглэн бие даан цахилгаан станц 

барих том хэмжээний төсөл хэрэгжсэн [1]. 

Энэ төслийн хүрээнд УХГ ЦС-ын 35т/ц уурын 

бүтээмжтэй, уурын даралт 3.82 МПа, уурын 

температур 450ºС-тай HX-35/3.82-450 зуухны онцлог 

чанар нь галын хотлын үеийн температур бага, дутуу 
шатсан нүүрсийг дахин шатаах эргэлтийн системтэй, 

түлшний шатах хугацаа урт, хаягдал хий бага, ямар ч 

түлшинд тохиромжтой, өөр түлшинд шилжүүлэхэд 

хялбар, түлш өгөлтийн энгийн системтэй, түлшийн 

бүрэн шатаадаг, SOx бууруулахад шохойн чулуу 

хэрэглэх боломжтой, чанар муутай түлшийг түлэх 

боломжтой, хялбар бүтэц энгийн хийцтэй боловч анх 

ашиглаж эхлэхэд бидэнд ихээхэн хүндрэлүүд гарч 

байсан, тэр дундаа эргэлдэх буцлах давхаргад түлш 

шатаах технологи бүхий зуухны ялгах циклон нь 

ашиглахад ихээхэн бэрхшээл учруулсан. Тиймээс бид 
энэхүү шинэ технологийг зөв ашиглаж зуухны 

найдвартай ажиллагааг хангаж үр ашигтай ажиллахын 

тулд ялгах циклонд судалгаа, шинжилгээ хийх нь 

тулгамдсан асуудал боллоо [8]. Зуухны үр ашгийг 
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бууруулахад шууд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг нэг нь 

ялгах циклоны ажиллагаа юм. Энэхүү технологийн 

ажиллагааг судалж түүнийг найдвартай ажиллуулах 

боломж, арга замыг судлахад ажлын агуулга оршино. 

Судалгааг хийхдээ УХГ ЦС-д CFB (circulating 

fluidized bed) буюу ялгах циклонтой эргэлдэх буцлах 

давхаргад түлш шатаах технологи зуухны 

ажиллагааны процесс, туршилт, судалгааны аргуудыг 

ашиглалаа.  

Ер нь аэродинамик судалгааны ажлыг хийж 
гүйцэтгэх, орчин үеийн 3 төрлийн арга байдаг.  

1. Математик загварчлалын арга; 

2. Компьютер загварчлалын арга (энэ арга нь 

математик загварчлалын аргад үндэслэнэ); 

3. Физик загварчлалын арга; 

Эхний арга нь цэвэр математик тооцооллын 

үндсэн дээр хийгддэг бол 2 дахь арга нь математик 

төсөөллийг компьютерт дүрслэн харуулах болон 

зарим нэг сайжруулалт хийх боломж олгодгоороо 

давуу талтай. Харин физик моделийн арга нь тухайн 

процессийг бодит төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 
туршин судлах боломж олгодгоороо давуу талтай юм 

[5]. 

Ялгах циклоны судалгааг дахин хийснээр Ухаа 

Худаг ЦС-н HX-35/3.82-450 зуух нь туршилтын 

ажлын горимын үр дүнд уурын ачааллаа бүрэн авч, 

найдвартай хэмнэлттэй ажиллагааг хангах бололцоог 

харуулж, дараа дараагийн баригдаж эхлэх адил төстэй 

станцын зуухнуудад хэрэгжүүлж ашиглах ач 

холбогдолтой.  

 

II. ЗУУХНЫ ЯЛГАХ ЦИКЛОНЫ 
АЭРОДИНАМИК СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД 

Ansys программын санааг анх 1960-аад оны үед 

Вестингхаус Астрониклерийн лабораторид ажиллаж 

байсан Жон Свансон санаачилсан байна.  

ANSYS бол физик бүтцийн, чичиргээ, шингэний 

динамик, дулаан дамжуулах, инженерчлэлийн 

цахилгаан соронзон зэрэг бүх төрлийн харилцан 

үйлчлэлийг загварчлах зорилготой ерөнхий 

зориулалтын программ хангамж юм. Мөн тооцоолох 

хугацааг тодорхойлж, сайжруулж, болзошгүй 

асуудлуудыг урьдчилан таамаглах нь виртуал орчинд 

3D симуляци хийх боломжтой юм. 
С.А.Хаустов нь тоон загварчлалын арга ашиглан 

ANSYS 18. программ хангамжийн тусламжтайгаар 

циклон руу орох түлшний дутуу шатсан хэсгийн 

аэродинамик хөдөлгөөнийг бодитоор харуулж 

нөлөөллийг судалсан байдаг. Дээрх судалгааны ажилд 

циклон руу орох нүүрсний дутуу шатсан хэсгийг 

галын хотолд эргэж орж бүрэн шатах нөхцлийг хангах 

ашигтай хувилбарыг ANSYS 18. программийн 

тусламжтайгаар батлахыг зорьсон.  

Өмнө нь ялгах циклоны таазны бетон (1) нурж,  

конус хэсгийн хананы тоосго (2)  мөн унаж байсан. 
Энэ нь дутуу шаталтын бүтээгдэхүүнийг бүрэн 

эргэлдүүлэхгүй, галын хотлын үеийн температур 

өндөр байх нь зуух бүрэн ачааллаа авахгүй байх гол 

нөхцөл шалтгаан нь болж байв.  

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт 

байрлах “Ухаа Худаг ЦС”-ын HX-35/3.82-450 маягийн 

2-р зуухны ялгах циклоны туршилтыг Эрчим Хүчний 

Газрын зуухны туршилт, тохируулгын албанаас 

мөрддөг аргачлалын дагуу хийж байсан.  

 
Зураг 1. Циклоны таазны бетон шавар 

 

Дээрхи зургаас харахад угсралтын хүмүүсийн 

туршлага, ур чадвар болон цаг агаарын нөхцөл 

байдлаас болж зуухны шавар хайлсан нурсан байдал 

үүссэн [2].  

Туршилтын үед тус станцад Таван Толгойн сав 

газрын Ухаа Худагийн нүүрсийг түлж байв. 

Угсралтнаас гарсан зуухны циклоны дотоод диаметр 

их байх үеийн туршилтын үеийн түлшний дулаан 

техникийн үзүүлэлт нь: 

 Дулааны гаргах доод чадвар Qн
P=5596..5909 

ккал/кг 

 Ажлын чийглэг WP=4.66...5.26 % 

 Ажлын үнслэг AP=23.1...30.01 % 

 Дэгдэмхий эд Vг
л=19.7...29.63 % 

 Галын хотлоос циклон руу орох утааны хийн 

хурд ойролцоогоор 8...9 м/с 

Туршилтын үе дэх параметрийн өөрчлөлт нь: 

1. Хурц уурын температур tпп=419...441 ºС 

2. Хурц уурын даралт  

Pпп=3.5...3.7 МПа 

3. Тэжээлийн усны температур tпв=80...93 ºС 

4. Галын хотлын үеийн температур tпв=983...998 ºС 

Циклоны мөргөцгийн даралт DPбц1=878...1078 Па 

5. Циклоноос галын хотол руу орох даралт 

DPбц2=91..130 Па тус тус байв. 
Энэ үед туршилт явуулахад үнсэнд үлдсэн 

шатамхай хэсгийн хэмжээ дунджаар Сун=37.51 % 

байгаа нь механикийн дутуу шаталт маш их байгааг 

харуулж байна. Энэ үзүүлэлтээс хамаарч механикийн 

дутуу шаталттай алдах дулааны алдагдлын хэмжээ 

байх ёстой нормт хэмжээнээсээ дунджаар 4 дахин их 

гарсан ба зуухны АҮК-ыг тэр хэмжээгээр бууруулж 

байна.  

Галын хотлын үеийн температур буурахгүй 

ачаалал авах боломжгүй болгож байв. Зуух хамгийн 

ихдээ 26 т/ц ачаалал авч байсан.  
Дээрх туршилтаас үзэхэд галын хотлоос циклон 

руу орох хэсгийн утааны хийн хурдыг нэмж, дайран 

өнгөрөх дутуу шатсан хэсэг болон циклоны дотоод 

диаметрыг багасгаснаар циклонд дутуу шатсан хэсэг 

бүрэн ялгагдан буцаж галын хотол руу орох нь үеийн 

температурыг бууруулж ачаалал авах, механикийн 

дутуу шаталттай алдах дулааны алдагдлын хэмжээг 

хэд дахин бууруулах боломжтой гэж үзсэн.  

Иймээс тухайн үеийн циклоны дотоод диаметрийг 

хятад компаниар доторх ханын зузааныг нэмснээр, 

циклоны дотоод диаметрыг багасгаж, галын хотлоос 

циклон руу орох нарийссэн хэсгийн өргөнийг 50 см 
байсныг 36-38 см болгож дахин туршилт явуулсан [4].  
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Энэ үед туршилт явуулахад үнсэнд үлдсэн 

шатамхай хэсгийн хэмжээ дунджаар Сун=9.51 % 

байгаа нь механикийн дутуу шаталт маш бага байгааг 

харуулж байна.  

Тухайн үеийн туршилтын ажлын дүгнэлт  

1. 2-р зуухны циклоны дотоод диаметрыг 

багасгаснаар дутуу шатсан хэсгийг бүрэн галын 

хотолд дахин оруулах боломжтой.  

2. 2-р зуухны галын хотлоос циклон руу орох 

хэсгийн өргөнийг багасгаснаар дайран өнгөрөх 
дутуу шатсан хэсгийн хэмжээ буурч, мөн утааны 

хийн хурд нэмэгдэж циклоны ялгах процессийг 

сайжруулснаар дутуу шатсан хэсгийг бүрэн 

галын хотолд дахин оруулах боломжтой.  

3. Туршилтаас харахад дутуу шатсан хэсгийг галын 

хотолд бүрэн оруулснаар галын хотлын үеийн 

температурыг бууруулж, зуухыг бүрэн хүчин 

чадлаар нь ажиллуулах боломжтой [4]. 

Одоогоор 1, 2, 3 дугаар зуухнуудын циклоны 

хийцийг өөрчилснөөс хойш 10 жил болж байгаа 

бөгөөд одоогийн байдлаар циклоны бетон, тоосгоны 
их засварын ажил хийгдээгүй [2].  

 
Зураг 3. Одоогийн циклоны конус хэсгийн дотор 

хананы элэгдэл 

Дээрх зургаас харахад угсралтын дараах 

туршилтын ажлын хийцийн өөрчлөлт алдагдаж, 

циклоны дотор хана ашиглалтын явцад утааны хий 

болон дутуу шатсан хэсгийн урсгалд элэгдэж дотоод 

диаметр нэмэгдсэн [2].  

Одоо циклоны дотоод диаметр-Ø3120 мм 

Хүснэгт 1 
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1 
Угсралтын үеийн 

диаметр Ø 3250 
8.5 0.2 61.8 38.2 

2 

Угсралтын 
туршилтын дараах 
хийцийн өөрчлөлт- 

Ø 3000 

8.5 0.2 86.36 13.64 

3 
Одоогийн байгаа 

хэмжээс Ø 3120 
8.5 0.2 72.4 27.6 

 
Зураг 5. Зуухны ачаалал болон дутуу шатсан хэсгийн 

хоорондын хамаарал 

 

Үүнээс хамаарч дутуу шаталтын  судалгаа 

тооцооны үр дүнд норм хэмжээг 30 % гэж үздэг 
болсон [2]. 

 

III. HX-35/3.82-450 маягийн зуухны  

циклоны аэродинамикийн  

компьютер симуляцийн судалгаа 

Таван толгойн нүүрс түлж буй үед HX-35/3.82-

450 маягийн зуухны циклоны найдвартай ажиллагааг 

тодорхой аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэлээ [5]. 

Зуухны циклоны аэродинамикийг хийхэд Таван 

толгойн нүүрсний дулаан гаргах чадвар 𝑄н
р

=5950 
ккал/кг, шаталтанд шаардлагатай онолын агаарын 

хэмжээ 𝑉в
0=4.667 нм3/кг, хурц уурын энтальпи 

iпп=789.8 кКал/кг, тэжээлийн усны энтальпи iпв=146.4 

кКал/кг, зуухны сүүлийн үеийн илүүдэл агаарын 

коэффициентийг α=1.34 байх үед тооцооллоо [6].  

Зуухны хэвийн ачааллын үед утааны хийн 
хурдыг 8 м/с, циклонд эргэлдэх хурдыг 8.5 м/с байхыг 

онолын тооцооны аргаар тодорхойлсон.  

Угсралтын үеийн дотоод диаметр Ø 3000 мм, 

одоогийн үеийн дотоод диаметр Ø 3120 мм гэх 

утгуудад загварчлал гаргахад утааны хийн хурд 8 м/с 

байх үед зуухны ажиллагааны явцад циклоны төвөөс 

зугтах хүч үүсгэх болон дутуу шатсан массыг ялгах 

ашигтай диаметр Ø 3000 мм буюу угсралтын үеийн 

диаметр байна. Өөрөөр хэлбэл одоогийн байгаа 

циклоны дотоод диаметр нь галын хотолд дутуу 

шатсан хэсгийг буцаан бүрэн өгч амжахгүй утааны 
хийтэй цааш тээвэрлэгдэж халах гадаргууд наалдаж 

дулааны хүчдэлд ихээр оруулах нөлөөлөл үзүүлдэг 

байж болох юм.  

Компьютер загварчлалын Ansys-18 программд 

HX-35/3.82-450 маягийн зуухны циклоны загварыг 

дүрслэн оруулж өгсөн ба  одоогийн, угсралт, 

угсралтын дараах хийцийн өөрчлөлт тус бүр дэх 

хурдны тархалт, хуйлралтын хэлбэр, температурын 

орны тархалтыг гарган авсан үр дүнг дараах 6, а, б-р 

зургуудад үзүүллээ [9].    
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                         а)                                  б)                      

 
Зураг 6. Циклоны одоогийн байгаа хэмжээсээр 

загварчилсан байдал. а) Циклон дахь хурдны тархалт 

б) Циклон дахь температурын тархалт 

 

ДҮГНЭЛТ 
Энэхүү судалгааны ажлын үр дүнд доорх 

дүгнэлтүүдийг гаргалаа. 

1. HX-35/3.82/450 маягийн зуухны ачаалал ялгах 

циклоноос маш их хамааралтай гэдгийг бид 

бүхэн дээрх туршилтаас ойлгож авсан. Өмнө нь 

энэ зуухыг ачаалал авахуулах бүх талын арга 

хэмжээг авснаас  ялгах циклоны хийц, угсралт, 

ашиглалтын зураг схемийг нарийвчлан судалж 

үзсэний үндсэн дээр циклон доторхи шаврыг 

нурааж дахин мэргэжлийн хүмүүсээр шаврын 

ажлын тооцоо, судалгааны дагуу диаметрийг 

багасгах шийдэл гаргаж туршиж үзэхэд утааны 

хийн урсгалын хурд нэмэгдэж циклоны 

ажиллагаа эрс сайжирч байсан. 

2. Ялгах циклоны ажиллагаа муу байх үед утааны 

хийн хурд 8-10 м/с хэлбэлзэж байсан. Энэ үед 

зуухны үр ашиг найдвартай ажиллагаанд муугаар 

нөлөөлж байсан. 

3. Циклоны шинэчлэл, туршилт, тоосго, бетон 

солих их засварын ажил хийгдсэнээр утааны 

хийн хурд 14-16 м/с хүртэл нэмэгдэж, галын 

хотлын үеийн температурыг барих боломжтой 

болж, зуух ачааллаа бүрэн авах, механикийн 

дутуу шаталт 2-3 дахин багасна. 

4. Туршилтын үед нүүрсний дулаан гаргах доод 

чадвар 5400-6100 ккал/кг хооронд хэлбэлзэлтэй 

байсан. Гадны минериал хольц багатай 

баяжуулах нүүрс хэрэглэх, түүхий нүүрстэй 

холж түлэх шийдэл гаргасан. 

5. Зуухны циклоны бетон, тоосгоны их засварын 

ажил хийгдсэнээр буюу дотоод диаметрээ 

багасгаснаар зуухын ашигт үйлийн коеффициент 

нэмэгдэж, дутуу шаталт буурах боломжтой.  

Энэхүү судалгааны ажлаас харахад Ухаа Худагийн 

цахилгаан станцын HX-35/3.82-450 зуухны циклоны 

угсралтын үеийн дотоод диаметрийн хийцийн 

өөрчлөлт хийсэн нь дутуу шаталтын бага горимд 

ажиллах боломжийг бий болгож байна.  
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Хураангуй. Эрчим хүчний системд хэрэглэгддэг 

математик загвар нь цахилгаан станцын  технологийн 

технологийн процессын үндсэн үйл ажиллагааг 

математикийн тэгшитгэлээр илэрхийлж, тодорхой нэг 

шинжүүрийн экстремум утгаар оновчлолт хийж, 

тухайн бодлогын үр дүнг тодорхойлох арга юм.  Иймд 

судалж буй системийн технологийн үйл ажиллагааг 

бүрэн дүүрэн тусгаж чадсан математик загварыг 

зохиох нь чухал бөгөөд эдгээрийг  бүрэн тусгасан 

математик загварыг гаргах нь хүндрэлтэй ба 

процессыг програм хангамж ашиглан симуляц хийх 

замаар судлах нь шинжлэх ухааны болоод практик ач 

холбогдолтой. Иймд энэхүү өгүүлэлд Эрдэнэт ТӨҮГ-

ын ДЦС-д ажиллаж байгаа СС12-3.43/1.2/0.6 маягийн 

уурын турбины дулааны схемийг IPSEpro програм 

ашиглан загварчилж түүний дулааны баланс, турбинд 

орж байгаа болон гарч байгаа уурын параметрийн 

хамаарлын талаар авч үзлээ. 

Түлхүүр үг. Уурын турбин, конденсатор, даралт, 

температур, чадлын өөрчлөлт. 
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1. Уурын турбины дулааны схемийн загварчлал 

Уурын турбин нь нэгж хүчин чадал өндөр, эрчим 

хүчийг хослон үйлдвэрлэдэг, хямд ажлын биеийг 

хэрэглэдэг зэрэг давуу талуудтай учраас эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг. 

ДЦС-уудаас бүрдсэн нэгэн төрлийн бүтэцтэй 

үүсгүүр чадлыг агуулсан эрчим хүчний системд 

цахилгаан, дулааны ачааллыг хамтатган нэгэн зэрэг 

ашигтайгаар хуваарилахын тулд тухайн станцад 

ажиллаж байгаа уурын турбинуудын математик 
загварыг зохиох нь зүйтэй. 

Үүний тулд турбины төхөөрөмжийг цогц байдлаар 

авч үзсэн шугаман бус шинжилгээний загвар 

боловсруулах шаардлагатай юм. Уурын турбины 

загварыг  турбин, конденсатор, халаагч тус бүрийн 

дулааны болон материалын балансыг IPSEpro 

програм ашиглан гаргав. 

Эрдэнэт ТӨҮГ-ын ДЦС-д ажиллаж байгаа       

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загварыг 

термодинамикийн процессын шинжилгээ, эрчим 

хүчний баланс болон дулааны балансыг ашиглан 
боловсрууллаа.  

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загварыг гаргахад 

тохируулгатай болон тохируулгагүй өглөг бүрээр тус 

бүрд нь хэсэгчлэн загвар үүсгэж тухайн өглөгийн  

уураар үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан эрчим хүчний 

хэмжээг тодорхойлсон. Загварт дараах 

параметрүүдийг оруулна. 

 Турбинд орж байгаа хурц уурын даралт, 

температур, уурын зарцуулалт;  

  Нам даралтын халаагууруудын  

температурын дундаж утга; 

 Конденсаторт орж буй уурын даралт;  

 Хэсэгчилсэн загвар тус бүрийн эффектив 

болон механик ашигт үйлийн коэффициент; 

 Сүлжээний усны орох, гарах температур; 

 Сүлжээний усны ба хөргөлтийн усны 

халаагуурын температурын дундаж утга 

 Уурын урсгалын шугамуудын даралт; 

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загварын анхны 

өгөгдөл, үр дүнг 1.1-р зурагт  харууллаа. 

  

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загварт деаэратор, нам 

даралтын халаагчийн  тохируулгагүй өглөг 2, 

тохируулгатай 2 өглөгийн уур оролтын болон 

тэжээлийн усны даралтын уналт, циклийн 

насоснуудын ашигт үйлийн коэффициент, 

хэсэгчилсэн турбин бүрийн дотоод харьцангуй ашигт 

үйлийн коэффициент, конденсаторын температурын 
уналт, хөргөлтийн усны температурын уналт, турбин 

орж буй хурц уурын параметр зэргийг анхны өгөгдөл 

болгон авав. 

 
1.1-р зураг. СС12-3.43/1.2/0.6 турбины дулааны схемийн загвар 

Дээрх үр дүнгээс харахад турбины төхөөрөмжийн 

болон уурын урсгалын термодинамикийн 

параметрүүдийг харж болохоор байна. Энд масс ба 

дулааны балансыг ашиглан гаргасан. Турбины 

загварын дэлгэрэнгүй үр дүнг хавсралтаар харуулав. 

Загвараас генератор дээрх гаралтын чадал  12.1 

МВт, өглөгүүдийн хооронд үйлдвэрлэж байгаа чадал 

нь 5.86 МВт, 7.69 МВт, 9.766 МВт байна. 

Конденсаторын оролтын температурын уналт 5.74 0С, 

гаралтын температурын уналт 5.23 0С, дулаан 

дамжуулалтын коэффициент 27482.52 кВт/Км2, 

дулааны тоо хэмжээ 150757.41 кВт байна.  

 Боловсруулсан загварын утгыг турбины 

техникийн утгатай харьцуулан үзэхэд загварын утга 

ба бодит утгын хамгийн дээд зөрүү 0.2%-аас бага 

байна. Энэ нь загвар бодитой болсоныг илэрхийлж 

байна.   
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Түүнчлэн тохируулгатай болон тохируулгагүй 

өглөгүүдийн уураар үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан 

чадлыг тодорхойлно. Турбины урсгал хэсгийн ажлын 

биеийн параметрүүдийг тодорхойлсоноор турбины 

ашигт ажиллагааг үнэлэх боломжийг олгоно. Мөн  

турбины загварыг ашиглан ямарч турбинтай циклийн 

дулааны баланс болон түлшний зарцуулалтыг 

тодорхойлох боломжтой юм.  

Эрдэнэт ТӨҮГ-ын ДЦС-д ажиллаж байгаа     

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины дулааны схемийн дулааны 

балансыг дулаанжуулалтын болон конденсацйн 

горимд бодож гаргасан болно.  

 

Ашигтай ажилласан 

дулаан 100 %

ДХДЭХ -2.342 %

Хэрэглэгчид түгээсэн 

дулаан  49.2 %

Конденсатор дахь дулааны 

алдагдал -32.8 % 

Турбин дахь механик 

алдагдал-1.25 %

ЦЭХ-д хувирсан 

дулаан -14.28 %

ПТ-12-35/10м турбины 

дулаанжуулалтын горим
Хурц уурын зарцуулалт -106 т/ц

Турбины цахилгаан чадал -12.3 МВт

Циклийн дулааны АҮК -63.4 %

Нүүрсний орд – Багануур

Дулаан гаргах чадвар -3700 ккал/кг

Зуухны АҮК -0.9 

Түлшний зарцуулалт -22.2 т/ц

Станцын АҮК- 30.1 %

  

Ашигтай ажилласан 

дулаан 100 %

ДХДЭХ -2.25 %

Конденсатор дахь 

алдагдал -74.06 %

Турбин дахь механик 

алдагдал-0.73 %

ЦЭХ-д хувирсан 

дулаан -22.94 %

Хурц уурын зарцуулалт -65 т/ц

Турбины цахилгаан чадал -12.11 МВт

Циклийн дулааны АҮК -22.9 %

Нүүрсний орд – Багануур

Дулаан гаргах чадвар -3700 ккал/кг

Зуухны АҮК -0.9 

Түлшний зарцуулалт -13.32 т/ц

Станцын АҮК- 10.9 %

ПТ-12-35/10м турбины 

конденсацийн горим

 

а.Дулаанжуулалтын горим                                             б. Конденсацийн горим 

1.2-р зураг. СС12-3.43/1.2/0.6 турбинтай циклийн дулааны баланс 

Энд нийт ашигтай ажилласан дулаанд зуухнаас 
гарч байгаа дулаан бөгөөд хэрэглэгчдэд түгээсэн 

дулаанд үйлдвэрийн ба дулаанжуулалтын өглөгөөс 

түгээж байгаа дулааныг хамт тооцсон болно. 

Балансаас харахад конденсаторт орох дулааны 

алдагдал их байгаа нь конденсаторт орж байгаа уурын 

зарцуулалт их байгаатай холбоотой.   

1.1-р хүснэгт  

СС12-3.43/1.2/0.6 маягийн уурын турбины 

технологийн процессын загварчлалын балансын 

тооцооллын үр дүн 

№ Хэмжигдхүүний нэр Нэгж 
ПТ 

горим 

К 

горим 

1 Хурц уурын  зарцуулалт т/ц 106 65 

2 
Турбины цахилгаан 

чадал 
кВт 12300 12100 

3 Түлшний зарцуулалт т/ц 22.2 13.33 

4 Циклийн  АҮК % 30.1 22.9 

5 
Ашигтай ажилласан 

дулаан 
% 100 100 

6 
Хэрэглэгчдэд түгээсэн 

дулаан 
% 49.243 - 

7 ДХДЭХ % 2.342 2.259 

8 
Конденсатор дахь 

алдагдал 
% 32.878 74.066 

9 
Турбин дахь механик 

алдагдал 
% 1.256 0.733 

10 
Цахилгаан энергид 

хувирсан дулаан 
% 14.281 22.942 

Дээрх загварчлалын үр дүнгээс үзэхэд хамгийн их 

дулаан алдаж байгаа нь конденсацийн горим бөгөөд 

тэр хэмжээгээр АҮК бага байгаа нь харагдаж байна. 
Конденсацийн горимын АҮК бага гарч бас нэг 

шалтгаан нь үйлдвэр ба дулаацуулгын зориулалттай 

турбины төхөөрөмжийг конденсацийн горимоор 

ажиллуулж байгаатай холбоотой гэж үзнэ.  

Эрдэнэт ДЦС-ын 2017-2019 оны техник эдийн 

засгийн үзүүлэлтээс дулааны дотоод хэрэгцээ 2.1 хувь 

байсан бол загвараас харахад дулаанжуулалтын 

горимоор 2.342 байгаа нь 0.232 хувиар ихсэж байна. 

Конденсацын горимд 2.259 буюу 0.159 хувиар ихссэн  

байна.  

2. СС12-3.43/1.2/0.6 маягийн уурын турбины 

хувьсах горимын параметрийн өөрчлөлт 
СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загвараас цахилгаан 

ачааллыг өөрчлөн partload үүсгэн ачааллын 

өөрчлөлтийг тооцож дараах графикийг байгуулна. 

Энд  турбинд орж буй уурын зарцуулалт, 

дулаацуулгын өглөгийн уурын зарцуулалт, 

конденсаторт орж буй уурын зарцуулалтын 

хамаарлыг гаргалаа. 

Уурын турбины үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан 

энерги нь дулаацуулгын ба конденсацийн горимоор 

үйлдвэрлэгдэх бөгөөд дулаацуулгын горимоор 

үйлдвэрлэх цахилгаан энергийн хэмжээ нь 
дулаацуулгын өглөгийн уурын зарцуулалтаас 

хамаарна. Мөн гаднах агаарын температураас 

сүлжээний усны зарцуулалт ба хөргөлтийн усны 

зарцуулалт хамаарна.  

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины чадал болон 

дулаацуулгын өглөгийн зарцуулалтын болон 

харьцангуй өсөлтийн тодорхойломжийг 2.1-р 

хүснэгтэнд харуулав. 
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2.1-р хүснэгт 

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины чадал болон дулаацуулгын өглөгийн зарцуулалтын болон харьцангуй өсөлтийн 

тодорхойломж 

Хэмжигдхүүн 
Хэмжих 

нэгж 

Ачааллын хувь % 

75 80 85 90 95 100 

Цахилгаан чадал, кВт 

9203.1 9601 10208.15 10802.5 11403.04 12003 

Тохируулгатай өглөг т/ц 33.77 34.96 36.08 36.7 37.51 40 

Уурын хувийн 

зарцуулалт 
кг/кВт.ц 11.282 11.050 10.70713 10.3910 10.11134 9.9135 

Уурын хувийн 

дулаан 

ккал/ 

кВт.ц 
2462 2411.9 2336.87 2267.88 2206.836 2163.6 

 

Турбины төхөөрөмжийн ажиллагааны горим нь 

хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны ачаалал болон 

тухайн орчны байгаль цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч 

цаг ямагт хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Түүнээс гадна 

ажлын биеийн эхний ба эцсийн параметрүүдийг 

хэвийн хэмжээнд барьж ажиллаж байгаа эсэхээс 

түүний эдийн засгийн үр ашигтай ажиллагаа үлэмж 
хэмжээгээр хамаардаг.  

Дулааны цахилгаан станцын ашиглалтын 

практикаас үзэхэд турбинд орж байгаа хурц уурын 

даралт, температур нь гадаад ба дотоод  олон хүчин 

зүйлүүдээс хамааран тодорхой хязгаарт хэлбэлзэх нь 

олонтой тохиолддог.  

Уурын параметрүүдийн өөрчлөлт нь турбины эд 

ангиудын бат бөх чанар, ашиглалтын хугацаанаас 

гадна төхөөрөмжийн хүчин чадал ашиглалт болон 

техник эдийн засгийн үзүүлэлтэд нөлөөлдөг. Турбины 

төхөөрөмж тооцоот биш горимоор ажиллахад  түүний 
харьцангуй дотоод ашигт үйлийн коэффициент 

буурахын зэрэгцээ урсгал хэсэг болон уур хуваарилах 

байгууламжийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулдаг. 

Иймээс уурын параметрүүдийн өөрчлөлт ба 

цахилгаан ачааллын хоорондын хамаарлыг тогтоох нь 

зүйтэй.  

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины сүүлийн 2 жилийн 

техник эдийн засгийн үзүүлэлт болон техник 

ашиглалтын зааварт заасан үзүүлэлтүүдийн хүрээнд 

турбины зарцуулалт ба цахилгаан чадлын хамаарлыг 

загвар ашиглан дараах гурван тохиолдолд 

тодорхойллоо.Үүнд:  

1. Рк= var, Po= const, To=const 

2. Po = var, Рк = const, To=const 

3. To = var, Po= const, Рк =const 

1.Рк= var, Po= const, To=const 

СС12-3.43/1.2/0.6 турбины  ашиглалтын зааварт 

зааснаар турбинээс гарах уурын даралт 0.04 ата байна. 
СС12-3.43/1.2/0.6 турбины загвараас уурын турбинаас 

гарч байгаа уурын даралтыг өөрчлөн partload үүсгэн 

ачааллын өөрчлөлтийг тооцож дараах графикийг 

байгуулна. 

 

 
2.1-р зураг. Цахилгаан эрчим хүч ба  кондесаторт 

орох уурын зарцуулалтын хамаарал. 

 
Дээрх 2.1-р зургаас харахад кондесаторт орох 

уурын зарцуулалт нэмэгдэхэд цахилгаан ачаалал 

буурч байгаа нь харагдаж байна.  
 

 
2.2-р зураг. Конденсаторт орох уурын даралт ба  

кондесаторт орох уурын зарцуулалтын хамаарал. 

 

Дээрх 2.2-р зургаас харахад конденсаторт орох 

уурын даралт ба  кондесаторт орох уурын 
зарцуулалтын хамаарал нь шууд хамааралтай байна. 

Эндээс харахад конденсаторт орж байгаа уурын 

даралт өөрчлөгдөхөд цахилгаан ачаалал хэрхэн 

өөрчлөгдөхийг 2.3-р зураг болон 2.2-р хүснэгтээр 

харуулав. 

2.2-р хүснэгт 
Конденсатор дахь даралт ба чадлын өөрчлөлтийн хамаарал 

Pк, ата 0.02 0.026 0.032 0.038 0.04 0.041 0.044 0.047 0.05 0.056 0.06 

∆N, 

кВт 455 288.7 152.1 35.5 0 -17.2 -66.6 -113.4 -157.7 -240.1 -291 
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2.3-р зураг. Конденсаторт орох уурын даралт ба  

цахилгаан чадлын өөрчлөлтийн хамаарал  хамаарал. 

 

2.3-р зураг болон 2.2-р хүснэгтээс харахад 
турбинаас гарах уурын даралтыг 0,02 хүртэл 

бууруулбал 0,455МВт чадал нэмэгдэх боломжтой 

харин уурын даралт 0,06 болоход цахилгаан чадлыг 

0,291 МВт-аар хасах нь харагдаж байна. 

 

2. Po = var, Рк = const, To=const 

Турбины ашиглалтын зааварт зааснаар хурц уурын 

даралтыг 31,3-36,3 ата хүртэл нэмэгдүүлэх 

боломжтой. 2018-2019 оны турбины техник эдийн 

засгийн үзүүлэлтээс харахад хурц уурын даралт 34,3-

35,6 ата хүртэл хэлбэлзсэн байна. Энэ нь ашиглалтын 

зааварт заасан даралтын хязгаарт байгаа тул загварыг 

ашиглалтын зааварт заасан даралтын хэлбэлзэлд 

харгалзуулан  хурц уурын даралтыг өөрчлөн partload 
үүсгэн ачааллын өөрчлөлтийг тооцож дараах 

графикийг байгуулна.  

2.3-р хүснэгт 

Турбины хурц уурын даралтаас хамаарсан  

цахилгаан чадлын өөрчлөлт 

 хурц уурын 

даралт, ата 31.3 31.7 32.5 32.9 33.7 34.1 34.5 34.9 35 35.7 36.1 36.3 

Үйлдвэрийн  

өглөгийн 

чадал, кВт 5340 5401 5520 5577 5690 5745 5799 5852 5879 5956 6007 6032 

Дулаацуулгын 

өглөгийн 

чадал, кВт 7206 7262 7424 7477 7579 7629 7629 7678 7702 7774 7821 7844 

Цахилгаан  

чадал, кВт  11700 11750 11840 11890 11945 11956 11968 11980 12000 12170 12230 12250 

 

 
2.4-р зураг Хурц уурын даралтын өөрчлөлт ба 

үйлдвэр, дулаанжуулалтын горимоор үйлдвэрлэх 

цахилгаан чадлын хоорондын хамаарал 

 

Зургаас харахад хурц уурын даралтын өөрчлөлт ба 

үйлдвэр дулаанжуулалтын горимоор үйлдвэрлэсэн 

цахилгаан чадал нь хоорондоо шууд хамааралтай 

байна. 
2.4-р хүснэгт 

Хурц уурын даралтын өөрчлөлт ба цахилгаан чадлын  

хоорондын хамаарал 

Хурц уурын даралт , ата 31.3 32.1 32.5 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
-300 -200 -160 

Хурц уурын даралт , ата 33.3 33.7 34.1 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
-70 -55 -44 

Хурц уурын даралт , ата 34.9 35 35.7 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
-20 0 170 

Хурц уурын даралт , ата 36.3 - - 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
250 - - 

 
2.5-р зураг. Хурц уурын даралтын өөрчлөлт ба 

цахилгаан чадлын хоорондын хамаарал 

 

Зургаас харахад хурц уурын даралт 31.3 ата болтол 
буурахад цахилгаан ачааллыг 0.3 МВт-аар хасах 36.3 

ата  хүртэл нэмэгдэхэд 0.25 МВт цахилгаан ачааллыг 

нэмэх боломжтой байна.   

1. To = var, Po= const, Рк =const 

Турбины ашиглалтын зааварт зааснаар хурц уурын 

температуурыг 420-445 0С хүртэл нэмэгдүүлэх 

боломжтой. 2018-2019 оны турбины техник эдийн 

засгийн үзүүлэлтээс харахад хурц уурын температур 

426-431 0С хүртэл хэлбэлзсэн байна. Энэ нь 

ашиглалтын зааварт заасан даралтын хязгаарт байгаа 

тул загварыг ашиглалтын зааварт заасан уурын 

температурын хэлбэлзэлд харгалзуулан  хурц уурын 

температурыг өөрчлөн partload үүсгэн ачааллын 

өөрчлөлтийг тооцож дараах графикийг байгуулна. 
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2.5-р хүснэгт 

Хурц уурын даралт болон конденсатор дахь даралт тогтмол горимын хурц уурын температурын өөрчлөлтийн 

хамаарал 

Хурц уурын 

температур, 0С 
420 424 426 430 435 436 438 440 444 445 

Үйлдвэрийн  

өглөгийн чадал, кВт 
4713.03 4745.4 4761.6 4793.9 4834.2 4842.2 4858.3 4874.4 4906.51 4914.529 

Дулаацуулгын 

өглөгийн чадал, кВт 
6783.6 6830.4 6853.7 6900.37 6958.5 6970.11 6993.3 7016.4 7062.7 7074.35 

Цахилгаан  чадал, 

кВт 
11959.5 12052.08 12098.4 12191.3 12307.8 12331.2 12377.9 12424.7 12518.3 12541.7 

Хурц уурын температурын өөрчлөлт ба үйлдвэр, 

дулаанжуулалтын горимоор үйлдвэрлэх цахилгаан 

чадлын хоорондын хамаарлыг 2.6-р зурагт харуулав. 

 
2.6-р зураг. Хурц уурын температурын өөрчлөлт ба 

үйлдвэр, дулаанжуулалтын горимоор үйлдвэрлэх 

цахилгаан чадлын хоорондын хамаарал 

Дээрх 2.6-р зургаас харахад хурц уурын 

температурын өөрчлөлт ба үйлдвэр дулаанжуулалтын 

горимоор үйлдвэрлэсэн цахилгаан чадал нь 

хоорондоо шууд хамааралтай байна.  

2.6-р хүснэгт 

Хурц уурын температурын өөрчлөлт ба цахилгаан 

чадлын хоорондын хамаарлыг 

Хурц уурын 

температур, 0С 
420 424 426 

Цахилгаан ачааллын 
өөрчлөлт, кВт 

-348.3 -255.7 -209.4 

Хурц уурын 

температур, 0С 
428 430 435 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
-163 -116.5 0 

Хурц уурын 

температур, 0С 
436 438 440 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
23.4 70.1 116.9 

Хурц уурын 

температур, 0С 
442 444 445 

Цахилгаан ачааллын 

өөрчлөлт, кВт 
163.6 210.5 233.9 

 

 
2.7-р зураг. Хурц уурын температурын өөрчлөлт ба 

цахилгаан чадлын хоорондын хамаарал 

Зургаас харахад хурц уурын температур 420 0С  

болтол буурахад цахилгаан ачааллыг 0.348 МВт-аар 

хасах,  445 0С  хүртэл нэмэгдэхэд 0.233 МВт 
цахилгаан ачааллыг нэмэх боломжтой байна.    

  
ДҮГНЭЛТ 

1. Эрдэнэт ТӨҮГ-ын ДЦС-д ажиллаж байгаа СС12-

3.43/1.2/0.6 турбины дулааны схемийг програм 

хангамж ашиглан загварчилснаар турбины 

ашиглалтын ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг 

тодорхойлох замаар хэвийн, найдвартай ажиллах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

2. ДЦС-ын технологийн процессыг загварчилж, 

техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг бодитойгоор 

тодорхойлох боломжтой болно. 

3. Дулаанжуулалтын турбиныг аль болох дулааны 

горимоор нь ажиллуулснаар ДЦС-ын АҮК-ыг 

дээшлүүлэх боломжтой болох нь харагдаж байна. 
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УЛААНБААТАР ХОТОД БАЙРЛАХ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГАД BAPV 

БА BIPV ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 
 

Б.Бат-Энх*, Э.Мөнхтуяа* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 
 

Хураангуй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр 

дагаврыг бууруулах чиглэлээр дэлхийн олон орон 

хүчин чармайлт гаргаж ажиллаж байна. Өндөр 

хөгжилтэй олон орнууд барилга байгууламж, 

үйлдвэрлэлдээ ашигт малтмалын түлш шатааснаас 

үүсэх хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын түвшинг 

бууруулах, хянах олон бодлого, механизмыг 

хэрэгжүүлсээр ирсэн. Хот суурин газрын барилга 

байгууламж нь ашиглалтын явцад ихээхэн 

хэмжээний эрчим хүч зарцуулдаг. Барилга 

байгууламж нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хүн амын өсөлт, дэлхийн 

хүн амын амьдралын түвшинг дээшлүүлэхийн тулд 

сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэгцээ улам бүр 

нэмэгдэж байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний  хүчин 

чадал 2019 оны эцсээр дэлхийн хэмжээнд 2 537 

Гигаватт (GW) -д хүрсэн нь 2018 оноос 176 ГВт-аар 

өссөн байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудын нийт 

эрчим хүчний хэрэглээний 30-40 хувийг барилга 

байгууламжид хэрэглэдэг 1. Манай улсын хувьд 

олон давхар өндөр барилгууд баригдаж, хот суурин 

газрын хувьд сул газар улам бүр багасаж байна. 
Нөгөө талаас нарны цахилгаан үүсгүүрийг 

суурилуулахад ихээхэн хэмжээний зай талбай 

шаардлагатай болдог. Тиймээс Улаанбаатар хотын 

хувьд эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга 

байгууламж барих, BIPV ба BAPV системийг 

газарзүйн байршил, цаг уурын нөхцөлд ашиглах 

боломж байгаа эсэхийг судлах нь зүйтэй юм. Энэхүү 

судалгааны ажлаар орон сууцны  барилгад 

суурилуулсан 466,6 кВт хүчин чадалтай, 

монокристалл-цахиурын нарны зайн үүсгүүрийн 

жилийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, бүтээмжийн 

харьцаа (PR,%), хүчин чадал ашиглалтын фактор 
(CUF,%), тоноглолын сонголтыг судаллаа.  

 

Түлхүүр үг. Нарны цахилгаан үүсгүүр, BAPV, 

BIPV технологи, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, PR (%), 

Чадлын ашиглалт CUF (%).  

I. ОРШИЛ 
 Дэлхийн хэмжээнд байгаль орчны тулгамдсан 

асуудал ихсэх, эрчим хүчний хэрэгцээ улам бүр 
нэмэгдэж байгаа нь сэргээгдэх эрчим хүчний 
нөөцийг ашиглах шинэ боломжийг бий болгохоос 
гадна сэргээгдэх эрчим хүчний технологийн 
тогтвортой ахиц дэвшилийг авчирч байна. Нарны 
эрчим хүч нь сэргээгдэх эрчим хүчний бүх эх 

үүсвэрүүдийн нөөцөөс хамгийн их, шавхагдашгүй, 
цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэр юм. Дэлхийд ирэх 
нарны эрчим хүч нь ойролцоогоор 1.8 × 1011 МВт 
бөгөөд энэ нь одоогийн дэлхийн нийт эрчим хүчний 
хэрэглээнээс хэд дахин их үзүүлэлт юм. Нарны 
цахилгаан үүсгүүрийн технологи нь улам бүр 
хөгжиж байна 3. Нарны цахилгаан үүсгүүр нь нарны 
цацрагийг тогтмол гүйдлийн цахилгаан болгон 
хувиргах замаар цахилгаан энерги үүсгэдэг. Нарны 
цахилгаан үүсгүүр нь хагас дамжуулагч материалыг 
агуулсан хэд хэдэн нарны элементээс  бүрдсэн байна. 
Өнөөгийн байдлаар нарны эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 
ашиглаж буй материалууд нь монокристаллын 
цахиур, олон талст цахиур, аморф цахиур, кадмий 
теллурид, зэсийн индий селенид / сульфид болон 
органик нэгдлүүд байна4. Сэргээгдэх эрчим хүчний 
эх үүсвэрийн хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байгаатай 
холбогдуулан сүүлийн жилүүдэд нарны зай, 
фотовольтайк материалын үйлдвэрлэл нэлээд 
хөгжиж байна 5. 

BIPV нь дээвэр, дээврийн гэгээвч, фасад гэх мэт 
барилгын  бүтээцийн хэсгийг хийхэд шаардагдах 
ердийн барилгын материалыг орлох материал юм. 
Цахилгаан эрчим хүчний үндсэн эсвэл туслах эх 
үүсвэр болгон шинэ барилга байгууламжинд 
ашиглаж байгаа боловч одоо байгаа барилгуудад 
BIPV модулиудыг суурилуулж эрчим хүч 
үйлдвэрлэж болно 7. BIPV технологийн давуу тал нь 
ердийн барилгын материалын зардлыг бууруулах, 
барилга барих хүн хүчний хөдөлмөрийг багасгах 
замаар анхны өртгийг нөхөх бүрэн боломжтой. 
Эдгээр давуу талууд нь BIPV-ийг нарны цахилгаан 
үүсгүүр үйлдвэрлэл, материал үйлдвэрлэлийн 
хамгийн хурдацтай хөгжиж буй салбар болж байна 8. 

BIPV системийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлд PV 
модулийн температур, сүүдэрлэлт, суурилуулах 
өнцөг, суурилуулах чиглэл гэх мэт олон хүчин 
зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Эдгээр хүчин 
зүйлсийн дотроос BIPV системийн хувьд цахилгаан 
эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нөлөөлөх хүчин зүйл бол 
нарны цацрагийн эрчим ба PV модулийн 
гадаргуугийн температур юм. Нарны цахилгаан 
системийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, нарны 
цахилгаан системийн бүтээмж, хүчин чадал 
ашиглалтын факторын талаархи үндсэн судалгааны 
үр дүнг нарийвчлан судлах шаардлагатай 8.Энэ нь 
нарны цахилгаан  системийн үр ашгийг тодорхойлох 
чухал үзүүлэлт юм. 
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Энэхүү судалгааны ажлаар BIPV ба BAPV 
технологи, Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж буй 
өндөр барилга байгууламжинд суурилуулах 
боломжтой эсэх, хэрхэн сонгох зэрэг шийдлийг 
судлах зорилготой.  

Энэ судалгаанд орон сууцны  барилгад 

суурилуулсан 466,6 кВт хүчин чадалтай, 

монокристалл-цахиурын нарны зайн үүсгүүрийн 

жилийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, бүтээмжийн 

харьцаа (PR,%), хүчин чадал ашиглалтын фактор 
(CUF,%), тоноглолын сонголтыг судаллаа. 

II. ВAPV БА BIPV ТЕХНОЛОГИ 

BAPV технологи нь барилга байгууламжийн 

хийцлэлд холбоогүйгээр нэмэлтээр суурилуулдаг. 
Нарны цахилгаан үүсгүүрийг барилгын дээвэр, хана, 

сүүдрэвч гэх мэт хэсэгт суурилуулж өгдөг. Дээвэрт 

суурилуулахдаа налуу дээвэр болон хавтгай дээвэрт 

тодорхой налалтын өнцөгтэйгээр сууринд бэхлэж 

суурилуулдаг. Налуу дээвэр дээр суурилуулахдаа 

хөдөлгөөнгүй бэхэлгээ хийж угсардаг.  Харин BIPV 

технологи нь барилгын материалын оронд орлуулан 

хийх боломжийг олгодог. Өөрөөр хэлбэл барилгын 

хийцэнд оруулж архитекторын шийдлээр хийнэ 

гэсэн үг юм. Энэхүү BIPV ба BAPV систем нь нарны 

эрчим хүчийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч 
үйлдвэрлэнэ. Зураг 1-д BIPV ба BAPV системийн 

суурилуулалтын ялгааг харуулав.  

 
Зураг 1. BIPV ба BAPV системийн суурилуулалт 

 
BIPV систем нь ердийн барилгын материалыг 

орлон ханын хөшиг, цонхны сүүдрэвч, цонх, дээврийн 
гэгээвч зэрэг барилгын фасадны үүргийг гүйцэтгэх 
давуу талтай. Эдгээр системийн давуу тал нь 
архитекторын хувьд цэвэр, үзэмж сайтай бөгөөд 
дээвэр, фасад эсвэл шиллэгээний материалын оронд 
хэрэглэж, ердийн барилгын материалыг хэмнэх, эрчим 
хүч үйлдвэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч BIPV-ийн нарийн 
төвөгтэй бүтэцтэй, угсрах, засварлахад төвөгтэй 
технологитой тул BIPV-ийн нийт өртөг нь BAPV-ээс 
хамаагүй өндөр юм. Уламжлалт барилгын материал, 
фасадны хийц нь барилгын ачаалал, ус зайлуулах 
хоолой, дулааны шинж чанар зэрэг олон асуудлыг 
амархан шийддэг. Цаашилбал, ердийн барилгын 
материалын өртөг нь BIPV материалтай харьцуулахад 
хамаагүй бага юм 10. 

Энэхүү BAPV ба BIPV системүүд нь бодит 
практикт харилцан адилгүй үр ашигтай байх 
тохиолдол байдаг.  

BIPV технологийн хурдацтай хөгжил нь нарны 
цахилгаан үүсгүүрийг барилгад нэгтгэхэд илүү хялбар 
бас олон төрлийн сонголтыг олгож байна. Зураг 2-т 
аморф цахиурын нимгэн хальсан фотовольтайк 
модулиудын хийцийг харуулав. Нимгэн хальсан 
фотоволтайк системийн шинж чанарууд нь 
барилгуудтай нягт уялдаатай болгодог тул 
интеграцийн түвшин BIPV-ийн шаардлагад хүрсэн 
байна. Тиймээс нимгэн хальсан нарны модулиуд 

бүхий фасад, хананы хийц нь BIPV-ийн ашиглалтыг 
харуулж байна 11. 

BIPV системийг цаашид практикт хэрэгжүүлж 
хөгжүүлэхийн тулд үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний 
урьдчилсан өгөгдөл мэдээллийг цуглуулж, 
боловсруулах шаардлагатай. PV дэлгэц дээр ирэх 
нарны цацрагийн эрчим, температур, байршлаас 
хамаарах сүүдэрлэлт гэх мэт хүчин зүйлс нь 
системийн бүтээмжинд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
судалсан судалгааны ажил ховор байна. 

Эдгээр нөлөө нь эрчим хүчний үйлдвэрлэлд шууд 

нөлөөлж, BIPV системийн чадлын хэмжээг тооцоот 

утгаас бууруулдаг 13. 

 
Зураг 2. Аморф цахиурын нимгэн хальсан нарны цахилгаан 

үүсгүүр 

 

2.2 Улаанбаатар хотод ашиглаж буй BAPV ба 

BIPV технологи 

Улаанбаатар хотын хувьд барилгын дээврийн зай 

талбайг ашиглан нарны цахилгаан үүсгүүр 

суурилуулсан жишээ олон байна. Үүнд: Шинэ 
Монгол Технологийн дээд сургууль, МУИС-ын 

номын сангийн барилга, ШУТИС-ийн 8-р байр, Ариг 

банкны оффисын барилга,  

И-март худалдааны төв, СЭХҮТ-ийн оффисын 

барилга, сургууль цэцэрлэг, хорооны барилга болон 

амины орон сууц, амралтын газарт өргөн ашиглаж 

байна. Харин төдийлөн BIPV технологийн ашиглалт 

хангалтгүй байгаа нь суурьлуулалтын зардал 

өндөртэй шууд холбоотой  харагдаж байна.  

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь өөрийн 

оффисын барилгын дээвэрт (26 кВт) болон цонхны 
сүүдрэвчний (4 кВт) зориулалтаар нийт 30 кВт 

суурьлагдсан хүчин чадал бүхий нарны цахилгаан 

үүсгүүрийг ашиглаж байгаа бөгөөд 2020 онд 33,800 

кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн байна. 

Байгууллагын өөрийн эрчим хүчний хэрэглээний 50 

орчим хувийг нарны цахилгаан үүсгүүрийн системээс 

хангасан жишээ байна 14.  

Улаанбаатар хотын уур амьсгал нь сэрүүн бүсийн, 

эх газрын уур амьсгалын эрс тэс шинж чанарыг 

илэрхийлсэн жилийн дөрвөн улиралтай, өвөл нь 

хүйтэн, үнэмлэхүй бага температур нь -490С /1954 
оны 2 дугаар сард/ хүрдэг, үнэмлэхүй их температур 

нь 39,50С /2005 онд/ хүрдэг. Дэлхийн хамгийн хүйтэн 

нийслэлд тооцогддог. Жилийн дундаж температур нь 

-0.7 °C. Богино, дулаан зунтай бөгөөд урт, маш 

хүйтэн, хуурай өвөлтэй. Улаанбаатар хотыг жилд 

дунджаар 2791.5 цаг нар гийгүүлдэг ба энэ нь жилд 

250-аад хоног нартай байдаг байна. Үүнээс 12-р сард 

156.4 цаг (хамгийн бага)  5-р сард 299.3 цаг (хамгийн 

их) нартай байдаг. Нарны эрчим хүчний нөөц 

арвинтай 15. 

 

Барилгад суурилуулсан 
Фотоволволтайк

Барилгад нэгтгэсэн 
фотоволтайк

BAPV BIPV
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Одоогоор Улаанбаатар хотын хувьд барилгад 
суурилуулсан BAPV системийг түлхүү ашиглаж 
байгаа хэдий ч барилгын хийцлэлд оруулсан, 
барилгын материалыг орлуулан хийсэн BIPV 
системийг хараахан ашиглаагүй байна. Иймээс энэ 
чиглэлээр судалгаа шинжилгээний  ажлыг 
эрчимжүүлж боломжийг эрэлхийлэх нь нэн чухал 
байна. 

 
2.3 BIPV ба BAPV системийн  сонголт 

BAPV системийн PV дэлгэцийг фасад, хананд 

суурилуулж болох бөгөөд тэдгээрийг бэхлэх, 

засварлахад хялбар байдаг. BAPV системийн хувьд 

нарны цахилгаан үүсгүүрийг барилга байгууламжийн 

хана, фасаданд суурилуулахдаа тодорхой стандартын 

хэмжээ бүхий зайтай суурилуулдаг. Ингэснээр нарны 

цахилгаан үүсгүүрийн гадаргуугийн халалт үүсэх, 

барилга байгууламжийн хийцэнд сөргөөр 

нөлөөлөхөөс сэргийлж чадна 17. Нарны цахилгаан 

үүсгүүрийн гадаргуугийн халалт нь хүчдлийн уналт 

үүсгэж үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээг 

бууруулахаас гадна цахилгааны гэмтэл үүсэх 
шалтгаан болно.  

Тиймээс BIPV материал, технологи, архитектор 

шийдэл, үнэ өртөг зэрэг олон үзүүлэлтийг судлан 

тохиромжтой шийдлийг сонгож төлөвлөх нь чухал 

юм18. 

BIPV системийн  хамгийн чухал асуудал бол 

түүний үнэ өртөг юм. Тиймээс энэ асуудлыг 

шийвэрлэхээр технологийн хөгжүүлэлт хийгдэж 

бусад төрлийн материал, нимгэн цахиур зэргийг 

ашиглаж байна. Хэмжээ хэмнэлттэй тул нарны зай 

хураагуур нь хүмүүс илүү их хэрэглэж, худалдан авах 
тусам зардал багатай болж, үйлдвэрлэгчид 

үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхийн хэрээр ирэх жилүүдэд 

өртөг нь буурсаар байх болно. 2006 оны эхээр 

суурилуулсан ваттын дундаж өртөг нь самбар, 

инвертер, бэхэлгээ, цахилгаан хэрэгслийг 

оролцуулаад ойролцоогоор 6.50-7.50 ам.доллар 

байсан бол 2050 он гэхэд фото цахилгаан энерги 

үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчний өртөг нь ердийн 

цахилгаан үүсгүүртэй ойролцоо байх  судалгаа байна 

19. 

Түүнчлэн, BIPV материалууд  нь цахилгаан эрчим 
хүч үйлдвэрлэхээс гадна хэрэглээний онцлогоос 

хамааран дараахь үүргийг давхар гүйцэтгэнэ: 

 Бат бөх хатуу хамгаалалт болох 

 цаг агаарын нөлөөллөөс хамгаалалт болох: 

бороо, цас, салхи, мөндөр гэх мэт 

 Дулаан тусгаарлагч, сүүдрэвч болох 

 галаас хамгаалах 

 дуу чимээ тусгаарлах  

 

Барилгад ашиглаж байгаа BIPV материалуудын 

дундаж насжилт нь 20-25 жил байдаг тул урт 
хугацаанд найдвартай, тогтвортойгоор эрчим хүч 

үйлдвэрлэх боломжтой. BAPV ба BIPV нарны зайн 

системүүдийг барилгад ашигладаг боловч тэдгээрийн 

тохиргоо, суурилуулах үйл явц, угсрах арга нь өөр 

хоорондоо ялгаатай байдаг бөгөөд харьцуулалт хийх 

шаардлагатай20. 

BIPV-ийг орон нутгийн цаг уурын нөхцөл байдал, 

барилга байгууламжийн хийцийг харгалзан 

суурилуулдаг 21.  

Хүснэгт 1. 

BIPV ба BAPV системийн харьцуулалт 

Төрөл BIPV BАPV 

 

Суурилуулах  

арга 

Барилгын 

хийцлэлд 

шууд 

нэгтгэдэг. 

Барилгын 

хийцлэлд бэхлэж 

суурилуулдаг. 

Жин Хөнгөн, хүнд  Хүнд 

Шинж чанар Бат бөх Хугарах, Хагарах 

Орчны нөлөө Салхинд 

тэсвэртэй 

Өргөх эсвэл чирэх 

боломжтой 

Харагдах 

байдал 

Үзэмжтэй Энгийн  

Эдгээр хоёр PV систем нь суурилуулалтаараа 

ялгаатай хэдий ч цахилгааны холболтын схем нь ижил 

төстэй байдаг. Бүдүүвч схемийг Зураг 4-т үзүүлэв. 

 
Зураг 4. BIPV ба BAPV системийн бүдүүвч схем 

BIPV ба BAPV системүүд нь ашиглалтын явцад 

хүлэмжийн хий ялгаруулдаггүй, орон зай нэмэлтээр 

шаардахгүйгээр цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг.  

Тиймээс хотжилт нэмэгдэхийн хэрээр PV 

технологийг BIPV ба BAPV хэлбэрээр барилга 
байгууламжинд нэвтрүүлэх нь зүйтэй юм.  

Хүснэгт 2.  

BAPV системийн хэрэглээ 

Дээвэр-Roof 

Барилгын өндөр, байршил, 

зориулалт, дээврийн зай талбай, 

сүүдэрлэлтэнд нөлөөлөх 

байгууламж байгаа эсэх, тухайн 

бүс нутгийн цаг уурын нөхцөл 

зэргийг харгалзан PV системийн 

налалтын өнцгийг ойролцоогоор 

00-300 хооронд суурилуулах нь 

тохиромжтой.  

 

 

 

Хана-Wall 

Барилгын үндсэн бүтэц, 
даацад нөлөөлөл үзүүлэхээргүй, 

гадны сүүдэрлэлтэнд өртөхгүй 

өмнө зүгт байрлах ханыг сонгон 

аюулгүй байдлыг ханган PV 

системийг суурилуулна.  

 

Цонхны сүүдрэвч-Window shading 

Барилгын цонхны дээд доод 

хэсгийн бетонон хананд бэхлэн 

байрлуулна. Зуны улиралд 

барилгыг сэрүүцүүлэх зорилгоор 

ашиглах нэмэлт сэнс, 

төхөөрөмжийн хэрэглээг 

бууруулах замаар эрчим хүч 

хэмнэх боломжтой. 

 

 

 

BAPV

BIPV
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3.2 BIPV системийн ашиглалт хэрэглээ 

BIPV системд ашигладаг нарны цахилгаан үүсгүүр 

нь IEC/ EN 61215 (моно, поли цахиурын модулиуд) ба 

IEC/ EN 61646 (нимгэн үеийн модулиуд) чанарын 

стандартыг хангасан байх ёстой. Эдгээр стандартууд 

нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн цаг уурын нөлөө, 

механик ачаалал, хэт ягаан туяаны нөлөө, цахилгаан 

үйлдвэрлэлийг хангаж байх шаардлага юм. IEC/ EN 

61730 (аюулгүй байдал ба механик эсэргүүцэл) 

стандарт нь PV хавтанг барилга байгууламжинд 
ашиглахад шаардагдах урьдчилсан нөхцлийг 

тодорхойлж, механик болон цахилгааны аюулгүй 

байдлын хязгаарыг баталгаажуулж өгдөг 22. BIPV 

системийн хэрэглээг дараах Хүснэгт 3-т үзүүлэв.  

Хүснэгт 3.  

BIPV системийн хэрэглээ 

Гэгээвч-Skylight 

PV модулиуд ба 

тулгуур бүтэц нь хагас 

тунгалаг шилэн фасадтай 

ижил төстэй. 

Хүзүүвч, хонгил, 

танхим зэрэгт хийснээр 
архитектурын үзэмжтэй 

шинэлэг шийдлийг гаргах 

боломжтой. 

 

Сүүдрэвч-Shading system 

PV модулиудыг цонхны 

дээгүүр сүүдэрлэх эсвэл 

дээд талын шиллэгээний 

бүтцийн хэсэг болгон 

ашиглаж болно. 

Барилгын үндсэн 

бүтцэд нэмэлт ачаалал 

өгөхгүй байхаар сүүдэрлэх 

байгууламжийг 
суурилуулна. 

 

Фасад, хана-Solar Facade 

Фасадыг ихэвчлэн 

барилгын каркастай 

холбох ба энэ нь барилгын 

үндсэн бүтцэд 

нөлөөлдөггүй. Барилгын 

шилэн хийцийн оронд 

ашиглахаас гадна угсармал 

бетонон хана, тоосго, 

чулуун хийц, металл 

дэлгэц зэрэгтэй хослуулан 

хийж болно.  

 

Дээвэр-Roof system 

Орчин үед PV 

системийг дээвэр дээр 
суурилуулан өргөнөөр 

ашигладаг болсон. Учир нь 

газарт суурилуулснаас 

илүү сүүдэрлэлтэнд бага 

өртөх тул системийн үр 

ашгийг дээшлүүлэх 

боломжтой. 

 

Тунгалаг, хагас тунгалаг фасад-Semi transparent 

facade 

Тунгалаг, хагас 

тунгалаг PV фасад нь 

цахилгаан эрчим хүч 

үйлдвэрлэхээс гадна нарны 

энергийг шингээж 

барилгын дулааныг хангах 

боломжтой бөгөөд 

барилгын өнгө үзэмжтэй 

болгодгоороо давуу 

талтай. 

 

PV керамик муруй хавтан-Curved clay solar tiles 

PV муруй керамик 
хавтанг ердийн дээврийн 

материалыг орлуулан 

ашиглаж байна. 

Гадаргуугийн муруй 

талбайгаас шалтгаалан 

систем нь үр ашиг ихтэй 

биш боловч барилгын 

үзэмжинд сайнаар 

нөлөөлнө.  

 

Дулаалга, нэмэлт хана-External building walls 

Барилгын дуу чимээ, 

дулаан тусгаарлах, хуучин 

фасадыг сэргээж өнгө 

үзэмжтэй болгох 
зорилгоор одоо байгаа 

ханануудад PV 

модулиудыг нэмж 

суурилуулж байна. 
 

 

Сүүлийн жилүүдэд дээрх олон хэлбэрээр барилга 

байгууламжинд BIPV технологийг ашиглаж байна. 

 

III. НАРНЫ ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮРИЙН ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ  ҮЗҮҮЛЭЛТ 

BAPV ба BIPV цахилгаан үүсгүүрийн эрчим 

хүчний үзүүлэлтэд PV технологийн төрөл, системийн 

байршил, нарны тусгалын өнцөг, ажлын температур, 

сүлжээний холболтын горим, нарны цацрагийн 

хэмжээ, системийн алдагдал зэрэг олон хүчин зүйлүүд 

нөлөөлдөг.  
 

4.1. Энергийн үйлдвэрлэл- Energy yield  

Энэ нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн 

үйлдвэрлэж буй хувьсах гүйдлийн энергийн хэмжээ 

юм [23].  

𝐸𝑃𝑉,𝐴𝐶 = 𝑉𝐴𝐶 ∙ 𝐼𝐴𝐶 ∙ 𝑡                            (1) 

 

4.2 Стандарт гаралт- Reference yield 

Стандарт гаралт (YR) нь нарны цацрагийн хэдэн 

хувийг цахилгаан эрчим хүчинд хувиргаж буйг 

илэрхийлдэг үзүүлэлт юм. PV дэлгэцийг суурилуулах 

газар зүйн байршлаас хамаарч өөр өөр байдаг бөгөөд 

нарны төхөөрөмжинд тусах нарны нийлбэр цацрaгийн 
хэмжээг стандарт нөхцөл дэхь (AM1.5, 1000 Вт/м2, 

250С) нарны цацрагт харьцуулсан харьцаа юм [23]. 

 

𝑌𝑅 =
𝐺 

𝐺𝑆𝑇𝑆
;     [ 

кВт.ц/м2

Вт/м2 ]                          (2) 

Энд, G- төхөөрөмж дээр тусах нарны нийлбэр 

цацраг, G𝑆𝑇𝐶- стандарт нөхцөл дахь нарны цацраг 

(1000 Вт/м 2). 
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4.3 Гаралтын фактор- Yield factor 

Гаралтын фактор нь инвертерийн гаралтанд үүсэх 

хувьсах гүйдлийн энергийг суурилагдсан хүчин 

чадалд харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогдоно 

[23]. Энэ хүчин зүйлийг өдөр, сар, жилээр тооцож 

болно. 

 YF =
EPV,AC 

P𝑃𝑉,G.STC
                                 (3) 

Энд, P𝑃𝑉,G.STC- Стандарт нөхцөл дэхь системийн 

суурилагдсан хүчин чадал. 

 

4.4 Бүтээмжийн харьцаа-Performance Ratio (PR) 

Нарны зайн бүтээмжийг хүчдэл, гүйдлийн 

хэмжилтийн утга ашиглан хувиар илэрхийлдэг, 

ашиглалтын хугацааны элэгдлийг тооцоход хамгийн 

өргөн ашиглагддаг арга юм. Энэ нь гаралтын 

факторыг стандарт гаралтанд харьцуулсан 

харьцаагаар тодорхойлогдно [23].  

Нарны зайн системийн бүтээмжийн харьцааг IEC 
61724 стандартад заасан аргачлалын дагуу тооцов. 

 

𝑃𝑅 =
𝑌𝐹

𝑌𝑅
=

    𝐸𝑃𝑉,𝐴𝐶 ∙  𝐺𝑆𝑇𝐶

Р𝑚𝑎𝑥  ∙𝐺
∙ 100                    (4) 

Энд, Рmax- нарны зайн суурилагдсан хамгийн их 

чадал (Вт), G𝑆𝑇𝐶- стандарт нөхцөл дахь нарны цацраг. 
 

4.5 Хүчин чадал ашиглалтын фактор- Capacity 

utilization factor 

Жилийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр 

илэрхийлсэн гүйцэтгэлийн хүчин зүйлүүдийн нэг 

бөгөөд нарны эрчим хүчний системийн үйл 

ажиллагааны чухал үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт нь 

нарны цахилгаан системийн жилийн бодит эрчим 

хүчний үйлдвэрлэл ба суурилагдсан хүчин чадлаар 

үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний харьцаагаар 

илэрхийлэгдэнэ [23]. Энэ хүчин зүйл нь системийн 
байршил, ажлын температур, тусгалын өнцөг, нарны 

цацрагийн өөрчлөлт зэрэг бусад хүчин зүйлээс 

хамаарах боловч энэ тооцоонд тооцож үзээгүй. 

𝑪𝑼𝑭 =
𝑌𝐹

365∙24
∙ 100                                (5) 

IV. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 
 Тус судалгааны ажлаар 466,6кВт суурилагдсан 

хүчин чадалтай, монокристалл-цахиурын нарны 
цахилгаан  үүсгүүрийг орон сууцны  барилгын дээвэр 
дээр 150 налалтын өнцөг үүсгэж байхаар, харин BIPV 
нарны цахилгаан үүсгүүрийг барилгын гадна фасаданд 
900 өнцөг үүсгэж байхаар тооцож үр дүнг гаргасан. 
Зураг.5-д Судалгааны объект болох барилгын зургыг 
үзүүлэв.  

Эдгээр системийн сарын дундаж эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг Зураг 5-т үзүүлэв. 

 
Зураг 5. 23 давхар 94 айлын орон сууцны барилга 

Зураг 6-аас харахад BAPV системийн хувьд 5 
дугаар сард хамгийн их эрчим хүчийг өөрөөр хэлбэл 
5276.28 кВт.ц үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд 12-р сард 
хамгийн бага буюу 1292.08 кВт.ц эрчим хүчийг 
үйлдвэрлэж байгаа нь нар гийгүүлэх хугацаа, нарны 
радиацын эрчим багассантай холбоотой.  

 

 
Зураг 6. BIPV ба BAPV системийн сарын дундаж 

эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

 

BIPV системийн хувьд 3-р сард хамгийн их эрчим 

хүч буюу 4362.24 кВт.ц, хамгийн бага эрчим хүч 

буюу 1327.99 кВт.ц үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд энэ 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн бууралт нь нарны зайн 

үүсгүүрийн налалтын өнцөг, орчны температур, 

нарны радиац зэрэг хүчин зүйлс нөлөөлсөнтэй 

холбоотой юм. BAPV ба BIPV системүүдийн 

бүтээмжийн харьцаа (PR)-г дараах Зураг 7-д үзүүлэв. 
Энэ нь нарны зайн системийн гаралтын алдагдлын 

нөлөөг илэрхийлэх чухал үзүүлэлтийн нэг юм. 

 

 
Зураг 7. BIPV ба BAPV бүтээмжийн харьцаа 
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Нарны зайн үүсгүүрийн налалтын өнцөг 150 байх 

BAPV системийн хувьд бүтээмжийн дундаж харьцаа 

нь 77.10%, харин 900 налалтын өнцөг бүхий BIPV 

системийн хувьд бүтээмжийн дундаж харьцаа 77.5% 

байна. 

BAPV ба BIPV системүүдийн хүчин чадлын 

ашиглалтын фактор (CUF, %)-ыг Зураг 8-д үзүүлэв. 

Зургаас харахад BAPV ба BIPV системүүдийн хувьд 

13.81% ба 10.17% тус тус байна. 

 
Зураг 8. BIPV ба BIPV системүүдийн хүчин чадлын 

ашиглалтын үзүүлэлт 

BIPV ба BAPV системийн хүчин чадлаас 

хамааруулан тоноглол сонгох тооцоог налалтын 

өнцөг 150 үед BAPV системд монокристал дэлгэц 

Хүснэгт-4 , налалтын өнцөг 900  үед BIPV технологид 

монокристалл дэлгэц Хүснэгт 5-д    сонгосныг 

харуулав 
Хүснэгт-4 

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн сонголт 

BAPV M=15 

Нийт хэрэглээ 466.6 кВт 

PV дэлгэцийн төрөл  Монокристалл 

PV дэлгэцийн марк ZXM-6 

PV дэлгэцийн хүчдэл 48 В 

PV дэлгэцийн чадал 342,5кВт 

Шаардлагатай нарны 

дэлгэц 

Зэрэгцээ 2 ширхэг  

Цуваа 573 ширхэг 

Цэнэг зохицуулагч 45А 1 ширхэг  

Батарей Цуваа 24 ширхэг  

Инвертер  1100 Вт, 2ширхэг  

 

Хүснэгт-5 

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн сонголт 

BIPV M=90 

Нийт хэрэглээ 466.6 кВт 

PV дэлгэцийн төрөл  Монокристалл 

PV дэлгэцийн марк ZXM-6 

PV дэлгэцийн хүчдэл 48 В 

PV дэлгэцийн чадал 202,6кВт 

Шаардлагатай нарны 

дэлгэц 

Зэрэгцээ 2 ширхэг  

Цуваа 436 ширхэг  

Цэнэг зохицуулагч 45А, 1ширхэг  

Цуваа 24 ширхэг  Цуваа 24 ширхэг  

Инвертер  1500 Вт, 2ширхэг  

 

V. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны ажилд Улаанбаатар хотын  цаг 

уурын нөхцөлд орон сууцны барилгад BAPV 

системийг налалтын өнцөг 150 ,BIPV системийг 

налалтын өнцөг 900 үед технологиудыг харьцуулан 

судалсан. Энэ судалгааны үр дүнгээс дараах 
дүгнэлтийг гаргав.  

1. BAPV системийн хувьд жилийн эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, бүтээмжийн харьцаа, хүчин чадал 

ашиглалтын коэффициент харьцангуй хэлбэлзэл 

бага ашиглагдах нарны панелын тоо их байгаа  нь 

ажиглагдаж байна.  

2. BIPV системийн хувьд жилийн эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, бүтээмжийн харьцаа, хүчин чадал 

ашиглалтын коэффициент нь BAPV системтэй 

харьцуулахад хэлбэлзэл их ашиглагдах нарны 

панелын тоо түүнээс харьцангуй бага байгаа нь 
ажиглагдаж байна. 

3. BIPV нарны зайн системийн зуны саруудад 

үйлдвэрлэх эрчим хүч нь BAPV системээс 

харьцангуй бага байгаа нь зөвхөн барилгын гадна 

фасадад 900 үүсгэн суурилуулахаар тооцоо 

хийсэнтэй холбоотой юм.  

4. Харин BIPV системийг олон аргаар суурилуулан 

үр ашигтай ашиглаж буй туршлага олон улсад 

байгаа учраас Улаанбаатар хотын  цаг уурын 

нөхцөлд тохируулан барилгын өргөтгөл, хүзүүвч, 

хонгил, сүүдрэвч, барилгын дээвэр авто зогсоол 

зэрэгт цаашид ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
5. BIPV ба BAPV системүүд нь ашиглалтын явцад 

хүлэмжийн хий ялгаруулдаггүй, орон зай 

нэмэлтээр шаардахгүйгээр цахилгаан эрчим хүч 

үйлдвэрлэдэг давуу талтай.  

Тиймээс хотжилт нэмэгдэхийн хэрээр Улаанбаатар 

хотын хэмжээнд PV технологийг BIPV ба BAPV 

хэлбэрээр барилга байгууламж, амины орон сууцанд 

нэвтрүүлэх нь зүйтэй юм. 

BIPV системийг цаашид практикт хэрэгжүүлж 

хөгжүүлэхийн тулд үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний 

урьдчилсан өгөгдөл мэдээллийг цуглуулж, 
боловсруулах шаардлагатай байна.  
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ДУЛААНЫ ДЭД СТАНЦЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ҮР 

ДҮН 
 

Т. Гантулга*,  Д. Үлэмж* 

 
*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Дулааны дэд станцын найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлж хэрэглэгчдийг дулааны эрчим 

хүчээр хангахын тулд тухайн объектийн 

автоматжуулалтын түвшинг авч үзэх шаардлагатай 

юм. Дулааны эрчим хүчийг зүй зохистой, хэмнэлттэй 

хэрэглэхийн тулд дэд станц ба дулааны зангилааг аль 

болох автомат хэрэгсэл, хянах тооцох хэмжүүрээр иж 

бүрэн тоноглож ашиглалт үйлчилгээг технологийн 

дагуу тогтмол хийж байх хэрэгтэй.  Орчин үеийн 

дулааны дэд станцын найдвартай байдлыг хангахын 
тулд автоматжуулалт болон технологийн горимыг 

нарийн төлөвлөж зураг төслийн дагуу уг төслийг 

гүйцэтгэж ажиллах хүчний болоод эдийн засгийн 

хэмнэлт гаргах нь нэн тулгамдсан асуудал болоод 

байна.  

 

Түлхүүр үг. дулааны шугам сүлжээ, дулааны дэд 

станц, автоматжуулалт, схем.  

 

ОРШИЛ 

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд янз бүрийн 
хийц, шинж чанар, дулааны тодорхойломжтой 

барилгуудын дулааны хэрэглээг зөвхөн төвийн 

тохируулгаар зүй зохистой хангах боломжгүй юм. 

Иймд хугацааны тухайн агшинд барилгаас алдах 

дулааныг мөн тийм хэмжээнд нөхөн өгч дотор 

агаарын температурыг тохируулахын тулд халаалтын 

системийн оруулга, халаах хэрэгсэл дээр автомат 

тохируулга тавьж ажиллуулах шаардлагатай.       

Дулаан хангамжийн системийн үр ашиг ба найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлэх, улмаар дулааны эрчим 

хүчийг зүй зохистой, хэмнэлттэй хэрэглэхийн тулд 

хэрэглэгчийн системийг бүрэн автоматжуулж 

байнгын ажиллагаатай байлгах явдал нэн чухал юм.             

Дулааны дэд станцын (ДЦС) автоматжуулалтын схем 

нь дулааны төхөөрөмжүүдийн зориулалт, төрөл, мөн 
хэрэглэж буй автомат системийн ангилалаас 

хамаарна. ДДС-ийн автотамжуулалтыг хэрэглээний 

системийн төрөл бүрээр, бие даасан байдлаар, эсвэл 

нэгэн цогцолбор системээр шийдэж болно. 

Тохируулгын объект, мэдрэх хэрэгсэл, регулятор 

/контроллер/, гүйцэтгэх механизмын нэгдмэл бүтцийг 

автомат тохируулгын систем гэнэ [3]. 

 Автомат тохируулгын системийн төрлөөс 

хамаарч гүйцэтгэх механизмын ажиллагааны зарчим 

хоёр янз байж болно. Гүйцэтгэх механизм нь автомат 

тохируулгын гидравлик системд сүлжээний усны 
даралтын зөрүүгийн үйлчлэлээр, электрон системд 

цахилгаан хөдөлгүүрийн үйлчлэлээр тус тус 

ажиллана.Дулаалцуулгын ачааллын тохируулгыг 

зөвхөн автомат тохируулгын электрон системийн 

тусламжтайгаар төгс шийдэрлэж болно.  
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Автомат удирдлага, хамгаалалтын систем:  
Халаалтын системийн технологийн процесс 

төдийгүй дулаан зөөгчийн температурын тэлэлтийн 

үеийн илүүдэл  хаях процессыг хүртэл автоматжуулах 

шаардлагатай юм [2]. 

 
Зураг 1. Сүлжээний өгөх шугамаас халаалтын системд 

дүүргэлт хийх схем. (1- даралтын мэдрүүр, 2- автомат 

хаалт, Т1 – 1-р хэлхээний өгөх усны температур, Т2- 2-

р хэлхээний буцах усны температур, tг -2-р хэлхээний 
өгөх усны температур, tо -2-р хэлхээний буцах усны 

температур) 
 

Халаалтын систем дахь даралт өгөгдсөн 

түвшингөөс ихсэхэд даралтын мэдрүүрээс /1/   хэвийн 

хаалттай хаалтыг /2/ онгойлгох сигнал өгөгдөж, 

дулаан зөөгчийг дулааны сүлжээнд буцааж, 

халаалтын систем дахь даралтыг өгөгдсөн түвшинд 

хүртэлт бууруулна.  

 
Зураг 2.  Халаалтын системийн даралтыг барих ба 

дүүргэх зарчмын схем. (1, 3-даралтын мэдрүүр, 2, 4- 

цахилгаан хаалт, 5- хамгаалах хаалт,  Т1 – 1-р 

хэлхээний өгөх усны температур, Т2- 2-р хэлхээний 

буцах усны температур, tг -2-р хэлхээний өгөх усны 

температур, tо -2-р хэлхээний буцах усны температур) 
Систем дахь даралт өгөгдсөн доод түвшинээс 

буурахад, мэдрүүр /3/ хэвийн хаалттай-    цахилгаан  

соронзон хаалтыг /4/  онгойлгох сигнал өгч, дулааны 

сүлжээнээс халаалтын системд дулаан зөөгчийг өгнө. 

Даралт хэвийн түвшинд хүрэхэд энэ хаалт хаагдана. 

Ийм схемд тэлэгч бакны эзэлхүүнийг даралтын реле 
залгагдах давтамжтай уялдуулан тодорхойлно. Бакны 

эзэлхүүн ихсэхэд хаалтанд залгах давтамж буурна. 

Мөн шугам РО регуляторын хаалтны өмнө 

холбогдоно. Схемд сүлжээн дэх буцах дулаан 

зөөгчийн тооцоололт хийдэггүй, хоёр хүрээний 

хоорондох даралтын зөрөөний бүх диапазоныг 

хамаараагүй зэрэг нилээд дутагдал байна. /зураг 2/ -т 

хамгаалах хаалт хэрэглэсэн нь аюулгүй ажиллагаатай 

холбоотой. 

Хамааралгүй схемийн холболттой дулааны 

пунктэнд дулаан зөөгчийг цуглуулах ба буцаах 
систем байхгүй байдаг дутагдалтай. Тэгвэл нээлттэй 

цуглуулах бак хэрэглэж болно. 

 
Зураг 3. Цуглуулах бактай үзелийн зарчмын схем 

(1-хамааралгүй схем, 2- нээлттэй резевуар, 3- насос, 4- 

контроллер, 5- даралтын сигналь, 6-  хамгаалах хаалт, 

7- хөвүүртэй хаалт, 8- даралт бууруулах хаалт, 9- 

цахилгаан хаалт) 

 

Хамгаалах хаалтнаас хаягдах  дулаан зөөгчийг 
нээлттэй резевуарт /2/ шугамаар  дамжуулан өгөх ба 

тэндээс системд шахна. Шаардлагатай бол усны 

чанарыг хянаж, химийн бүтцийг тодруулна. 

Системийн дүүргэлт ба резервуар /2/-с насосоор /3/ 

гүйцэтгэнэ. Насосыг контроллероор /4/  даралтын 

сигналаар /5/ удирдана. Бакны түвшнийг хөвүүртэй 

хаалт /7/ хянана. Даралт бууруулах хаалт /8/ 

хэрэглэнэ. Насос 3 ажиллахад цахигаан соронзон 

хаалт /9/ онгорхой байна. Схемийн дутагдал бол 

дулаан зөөгч атмосферийн агаартай контактлах явдал. 

 
Зураг 4. ДС-ийн даралт барих ба дүүргэх үзелийн 

зарчмын схем. (1-удирдлагын блок, 2- хаалт, 3- 

эзэлхүүний бак, 4- даралтын мэдрүүр, 5- насос, 6- 

аваарийн хаалт, 7- даралтын мэдрүүр, 8- цахилгаан 

хаалт) 
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Дулаан зөөгчийн температур ихсэхэд систем дахь 

дулаан зөөгчийн даралт өсч, хаалт /2/ онгойх ба усны 

илүүдэл эзлэхүүн бак /3/-ын дотор талын мембрант 

цуглуулах эзэлхүүнд орно. Дулаан зөөгчийн 

температур багасч хөрөхөд, систем дахь даралт бага 

утгандаа хүртэл буурах ба даралтын мэдрүүрийн /4/ 

сигналаар насос /5/ залгагдаж, цуглуулах бакнаас /3/ 

буцааж системд усыг шахна. Ийм маягаар системд 

тогтмол даралтыг барина. Напорын биш цуглуулах 

бакан дахь хийн орчин нь атмосферын даралтанд Ра 
орших ба дулаан зөөгчийн хий авалт дараах байдлаар 

хийгдэнэ. Удирдлагын блокоос /1/ өгөгдөх командаар 

цахилгаан соронзон хаалт /2/ онгойно. Бакан дахь 

даралт огцом буурах үед дулаан зөөгчөөс агаар 

ялгарч, агаарын автомат отводчикоор /6/ бакнаас 

гадагш зайлуулагдана. Дулаан зөөгчийг бакаар 

нэвтрүүлэх нь янз бүрийн давтамжтай байна. 

Тензодатчик /7/ бакны даралтын хүчийг мэдэрч, 

халаалтын системийн дүүргэлтийг гүйцэтгэнэ. Бакан 

дахь усны өгөгдсөн түвшин буурахад системийн 

нэмэлт усны хэсэг залгагдана. Цахилгаан соронзон 
хаалт /8/ онгойж нэмэлт ус сүлжээний буцах усны 

баканд орох ба бакан дахь усны түвшин шаардлагатай 

хэмжээнд хүртэл цахилгаан соронзон хаалт онгорхой 

байдалд байна.    

 Халаалтын системд даралт автоматаар барих, 

нэмэлт  ус өгөх, хурсан хий зайлуулах үйлчилгээний 

хувьд энэ нь шинэлэг шийдэл юм. Хэрэглэгдэж байгаа 

тоноглол автомат удирдлагатай нэгдсэн блокоор 

авсаархан холбогдсон байдаг. Ийм блок  халаалтын 

системийн дулааны чадал ба найдваржилтын 

зэрэглэлээс хамаарч нэг эсвэл хоёр өргөх насосны иж 
бүрдэлтэй байх ба нэг нь нөөцийн эсвэл пикийн 

зорилгоор хэрэглэгдэнэ. Дулаацуулгын систем дахь 

даралт тогтворжуулалтын тохируулгыг цахилгаан 

соронзон хаалт ба насосны тусламжтай гүйцэтгэх ба 

тэдгээрийн ажиллагааг удирдлагын блокт 

байрлуулсан автомат систем удирдана [2]. 

Дулааны дэд станцыг бүрэн автоматжуулалт ба 

түүний судалгаа:    

Дулаан хангамжийн системийн үр ашиг ба 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх улмаар дулааны 

эрчим хүчийг зүй зохистой хэмнэлттэй хэрэглэхийн 

тулд хэрэглэчийн системийг бүрэн автоматжуулж 

тогтмол ажиллагаатай байлгах нь нэн чухал юм.  
Улаанбаатар хотын дулааны ачаалал жилд 

дунджаар 150-200 Гкал/ц-ийн дулааны тооцоот 

ачаалал бүхий 350-400 орчим барилга байгууламж 

төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдож, 

дулааны эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн 5 жилд 4-6 

хувиар тогтмол өсөж байна. 

 
Зураг 5. 2015-2019 оны дулаан түгээлтийн график 
 

Дулааны ачаалал нэмэгдэж байгаатай 

холбогдуулан дэд станцуудын найдвартай хэмнэлттэй 

байдал нэн чухал байна.  

 
Зураг 6. 12-р давхар үйлчилгээний төвийн дулааны дэд станцын холболтын схем (1- ECL – 200 электрон 

контроллер, 2- ESM –100  гадна агаарын температур мэдрэгч, 3- ESM – 10  дотор агаарын температур мэдрэгч, 4- 

DPCV – AFPB/VFQ2-50 даралт тохируулах автомат клапан, 5- ТСV –AMV-20/VM2-50 цахилгаан удирдлагатай 
хаалт,  6-UPS 40-180F холигч насос, 7- 16ч3р  үл буцах клапан,     8- 14М1-16 хог шүүгч Ф100,  9- бөмбөлгөн ган 

хаалт Ф100, 10- ОБМ 1- 100 манометр, 11- ТК-1 термометр, 12- даралтын датчик, 13- датчикийн холболтын утас, 

14- ган шилжвэр, 15- винтель муфьтан, 16- ган хоолой, 17- балансын хаалт, 18- дулааны электрон тоолуур). 
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Автомат удирдлагын системийг төлөвлөх нь 
    Автомат удирдлагын төхөөрөмж нь хүний 

зайлшгүй ба шууд оролцоогүйгээр удирдлагын 

үйлчилгээг гүйцэтгэж байгаа техникийн 

төхөөрөмжийг хэлнэ.  

Удирдлагын автомат төхөөрөмжийн иж бүрдэл нь: 

 Программчлагдсан логик контроллёр (ECL) 

 Гүйцэтгэх механизм 

 Мэдрүүр  гэсэн хэсгүүдээс тогтоно. 
Монгол улсад хотын ба бусад төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системд  DANFOSS, SIEMENS фирмийн 

электрон контроллерыг түгээмэл ашиглаж байна. 

 
Зураг 7.  Danfoss фирмийн электрон контроллер 

 
Зураг 8.  Danfoss фирмийн электрон контроллер 

 
Зураг 9. Siemens фирм фирмийн электрон контроллер 

 

Халаалтын дулааны ачааалал нь цаг уурын 

өөрчлөлт буюу гадна агаарын температураас 

хамаарна. Тухайн барилга дээр гадна агаарын 

температураас хамааруулан t=const, G=var байх 

нөхцөлийг ECL электрон контроллер хангадаг.  

Дулааны дэд станын тоног төхөөржийн 

сонголт: 

 
Зураг 10. Дулааны дэд станын шугам хоолойн угсралт 

тоног төхөөрөмжийн холболт.  

 
Зураг  11.  ECL -200 автомат контроллер 

 
Зураг 12. Дулааны тоолуур 

 
Зураг 13. ТCV автомат хаалт 

 
Зураг 14. Хяналтын самбар 

 
Зураг  15. DPCV – AFPB/VFQ2-50 даралт тохируулах 
автомат клапан. (1- гүйцэтгэх механизм, 2- даралтын 

активатор, 3- даралтын дифференциал тавил) 
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Судалгааны үр дүн 

Дулааны зангилааг автомат тохируулагчтай холигч 

насосны узель болгосоноор 1 ба 2-р хэлхээний 

параметрүүд болон горим ажиллагааг хянаж ажиллах 

боломжтой юм.  

Мөн контроллер нь гадна болон дотор агаарын 

мэдрэгчээс сигналь авч 2-р хэлхээний өгөх усны 

температур, мөн сүлжээний буцах усны 

температураас мэдээлэл авч тэндээс үйлчлэх 

сигналийг тохируулах хаалтанд өгч сүлжээний усны 
зарцуулалтыг өөрчлөх замаар дулаацуулга, 

агааржуулалт ба ХХУ-ны системд өгөх усны 

температурыг тохируулна. Дулаацуулга ба 

агааржуулалтын дулааны ачааллын тохируулгыг 

дотор агаарын температурын захиалгат утгаас 

хамааруулан насосны голын эргэлтийн тоог өөрчлөх, 

эсвэл зогсоож явуулах замаар гүйцэтгэнэ. 

 
Зураг  16.  2015-2019 оны Улаанбаатар хотын дулааны 

шугам сүлжээнд хэрэглэсэн нэмэлт усны зарцуулалт 
 

Эндээс хархад нэмэлт усны зарцуулалт багассан үр 
дүн гарсан байна. 2015 оноос  автоматжуулалт бүхий 

дулааны хувиарлах төвийн автомат удирдлагыг 

боловсронгуй болгосноор дараах үр дүн хүрсэн байна. 

/Зураг 16/ Автомат системийг бүрэн боловсронгуй 

болсоноор гэмтэлийг түргэн шуурхай илрүүлэн 

засварлах ажлыг шуурхай хийх боломж бүрдэж байна. 

 

12-р давхар үйлчилгээний төвийн барилгын 

дулааны зангилаан дээр хийсэн туршилт. 

    Уг туршилтын ажлыг холигч насосны үзель бүхий 

дулааны зангилаанд суурьлагдсан  GST–M400 
электрон контроллерын тусламжтайгаар хийсэн ба 

хавар намрын улиралд гадна агаарын температур 

дулаарч улмаар хэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан 

дулааны эрчим хүчийг хэрэглэх, эдийн засгийн үр 

өгөөжийн талаарх туршилтыг доор үзүүлэв. 

Контроллерт гадна агаарын температураас 

шалтгаалан утга өгөв. 

 
Зураг 17.  -5  - +150 С хүртэлх утгуудад харгалзан 

холих усны температурын утгыг өгөв  
 

Хувьсах температурын горимд ажиллуулсанаар 

дараах үр дүн гарав. 

 
Зураг 18.  Дулааны эрчим хүчний хэрэглээний график 

 
Хүснэгт 1.   

2019-2020 онуудын 4-р саруудын гадна агаарын 

температурын утга 
2019.04 -р сарын гадна 

агаарын температур 
2020.04 -р сарын гадна 

агаарын температур 

1 -15 1 -16 

3 -14 3 -13 

5 -16 5 -15 

7 -13 7 -13 

9 -10 9 -8 

11 -9.3 11 -7.1 

13 -8 13 -6 

15 -6.4 15 -5 

17 -7.01 17 -4 

19 -7.1 19 -4.1 

21 -5.01 21 -2 

23 -1 23 0 

25 2 25 2 

27 3 27 5 

29 5 29 6 
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Автомат удирдлага идвэхгүй үед – нийлбэр 

зарцуулалт G1 = 69,13 тн/цаг   

Автомат удирдлага идвэхтэй үед – нийлбэр 

зарцуулалт G2 = 47,36 тн/цаг  тус тус гарч байна.  

Эндээс зөрүүг олбол G = G1 - G2 = 21.77  тн/цаг   

Автомат удирдлагын системийг нэвтрүүлсэнээр 

Халаалтын зарцуулалтыг 31 хувь бууруулах 

боломжтой гэдэг нь харагдаж байна. 

 

Дулааны дэд станцын хувьсах горимын тооцоо: 
   Дулаан түгээлтийн гол зорилго нь цаг уурын 

нөхцөл байдал, хэрэглэгчдийн дулааны хэрэглээ зэрэг 

хүчин зүйлээс хамааран дулааны ачааллыг хангаж 

чадах дулааныг түгээхэд оршино. Өөрөөр хэлбэл 

түгээж буй дулаан нь хэрэглэгчийн тухайн агшинд 

гадна агаарын температурын хэлбэлзэлийн нөлөөгөөр 

алдаж байгаа дулаантай яаг таарч байж дулаан 

түгээлтийн тохируулгын мөн чанар оршино [1].   

Дулааны тохируулга төвийн чанарын 

тохируулгатай учир температурын графикийг тус 

тохируулгаар гүйцэтгэнэ. Чанарын тохируулга гэдэг 
нь гадна агаарын температураас хамруулан 

сүлжээний усны температур хувьсах харин 

зарцуулалт тогтмол байдаг [4]. 

Дулаан түгээлтийн температурын график: 

 t1/t2 = 150/700C 

Хоёрдугаар хэлхээний температурын график: 

 t01/t02 = 95/650C 

Дулаацуулгын системийн усны температурын 

тооцоот ялгавар:                              

1 - р хэлхээ       𝜃1 = 𝑡1 − 𝑡2 = 150 − 70 = 800С                  

2 - р хэлхээ      𝜃01 = 𝑡01 − 𝑡02 = 95 − 65 = 300С  
Тооцоот горимын үеийн халаах хэрэгсэл дээрх 

температурын уналт:  

 Δt = 
𝑡1+𝑡2 

2
− 𝑡ө = 

150+ 70 

2
− 18 = 920C 

              Δt1 = 
𝑡01+𝑡02 

2
− 𝑡ө = 

95+ 65 

2
− 18 = 620C 

2-р хэлхээний дулаан түгээлтийн температурын 

графикийн тооцоо:               

2-р хэлхээний температурын графикийг хамааралтай 

схемээр хийж гүйцэтгэв. 
tгад = 80C үед     

Халаалтын системийн харьцангуй ачаалал:    

Q1 = 
𝑡ө −𝑡гад  

𝑡ө− 𝑡гад∗и
 = 

18 −8   

18+39
 = 0.175              

2-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

 t01 = tө +  Δt1* Q1
0,8 + (θ1 – 0.5 θ1)*Q1       

t01 = 18 + 62* 0.1750.8+(30 – 30*0.5)*0.175 = 36.040C       

2-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:   
  t02 = t01 - θ1* Q1   

  t02 = 36.4 – 30*0.175 = 30.770C 

tгад = 00C үед     

Халаалтын системийн харьцангуй ачаалал:    

Q1 = 
𝑡ө −𝑡гад  

𝑡ө− 𝑡гад∗и
 = 

18 −0   

18+39
= 0.316              

2-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

 t01 = tө +  Δt1* Q1
0,8 + (θ1 – 0.5 θ1)*Q1       

t01 = 18 + 62* 0.3160.8+(30 – 30*0.5)*0.316 = 47.390C       

2-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 
сүлжээний усны температур:   

 t02 = t01 - θ1* Q1    

 t02 = 47.39 – 30*0.316 = 37.920C 

tгад = -50C үед     

Халаалтын системийн харьцангуй ачаалал:    

Q1 = 
𝑡ө −𝑡гад  

𝑡ө− 𝑡гад∗и
 = 

18 −(−5)   

18+39
 = 0.404              

2-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

 t01 = tө +  Δt1* Q1
0,8 + (θ1 – 0.5 θ1)*Q1       

t01 = 18 + 62* 0.4040.8+(30 – 30*0.5)*0.404 = 54.050C       

2-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:   

  t02 = t01 - θ1* Q1   

  t02 = 54.05 – 30*0.404 = 41.940C 

tгад = -150C үед     

Халаалтын системийн харьцангуй ачаалал:    

 Q1 = 
𝑡ө −𝑡гад   

𝑡ө− 𝑡гад∗и
 = 

18 −(−15)   
18+39  = 0.578              

2-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

 t01 = tө +  Δt1* Q1
0,8 + (θ1 – 0.5 θ1)*Q1       

t01 = 18 + 62* 0.5780.8+(30 – 30*0.5)*0.578 = 66.650C       

2-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:   

 t02 = t01 - θ1* Q1    

 t02 = 66.65 – 30*0.578 = 49.310C 

1-р хэлхээний дулаан түгээлтийн температурын 
графикийн тооцоо: 

1-р хэлхээ халаалтын системийн хамааралгүй 

схемээр ажиллах үед дараах байдлаар тодорхойлно.          

Дулаан зөөгчийн температурын зөрүүний их ба 

бага утга      

  Δtи = t1 – t01 = 150 – 95 = 550C 

  Δtб = t2 – t02 = 70 – 65 = 50C 

Дулаан зөөгчийн температурын логарифм дундаж 

ялгавар      

 Δtлог =
∆𝑡и−∆𝑡б

𝑙𝑛
∆𝑡и
∆𝑡б

=  
55−5

𝑙𝑛
55
5

 = 20.850C                    

Дулаан солилцох биеийн эквивалент зарцуулалтын 

их ба бага утгыг харьцуулах:   

 Δt1 = t1 – t2 = 80;    Δt01 = t01 – t02 = 30                   

Дээрх температуруудын зөрүүг жишихэд Δt1 –ийн 

утга Δt01 –аас их байх тохиолдолд эквивалент 

зарцуулалтыг доорх байдлаар тодорхойлно.      

Δt1 >  Δt01 үед 𝑊 =
𝑡01

𝑡1
 =  

30

80
 = 0.37    Халаагуурын 

параметр:      

Фп = 
√𝑡01∗𝑡1

∆𝑡лог
 = 

√30∗80

20.85
 = 2.35     

Халаагуурын нэгжгүй тодорхойломжийг ус-усны 
дулаан солилцуурын аппаратын характеристик 

тэгшитгэлээс тодорхойлно.                               

 𝑒п =
1

0,35∗
𝑡01
𝑡1

+0,65+
1

Фп
∗√

𝑡01
𝑡1

=  
1

0.35∗0.375+0.65+0.26
 = 0.95 

    𝑡гад = 80𝐶 үед              

1-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:   

 𝑡1 = 𝑡01 + (
𝑡01

𝑡1
∗

1

еп 
− 1) ∗ ∆𝑡01 ∗ 𝑄1 = 

  = 36.038+ 1.8*30*0.175 = 45.390C          

1-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур: 

𝑡2 = 𝑡1 − ∆𝑡1 ∗ 𝑄1 = 45.39 – 80*0.175 = 31.360C 

tгад = 00C үед                 

1-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

238



 𝑡1 = 𝑡01 + (
𝑡01

𝑡1
∗

1

еп 
− 1) ∗ ∆𝑡01 ∗ 𝑄1 =             

   47.39+1.8*30*0.316= 64.240C    
 1-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:  

 𝑡2 = 𝑡1 − ∆𝑡1 ∗ 𝑄1  = 64.24 – 30*0.316 = 38.90C 

tгад =( -5)0C үед         

1-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 

усны температур:    

 𝑡1 = 𝑡01 + (
𝑡01

𝑡1
∗

1

еп 
− 1) ∗ ∆𝑡01 ∗ 𝑄1= 

  = 54.05+1.8*30*0.404 = 77.810C           

1-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:    

𝑡2 = 𝑡1 − ∆𝑡1 ∗ 𝑄1 =     

  77.81 – 80*0.404 = 44.130C 

tгад =( -15)0C үед         

1-р хэлхээний халаалтын системд өгөх сүлжээний 
усны температур:    

 𝑡1 = 𝑡01 + (
𝑡01

𝑡1
∗

1

еп 
− 1) ∗ ∆𝑡01 ∗ 𝑄1  = 

  = 66.65+1.8*30*0.578 = 97.860C           

1-р хэлхээний халаалтын системээс буцах 

сүлжээний усны температур:    

𝑡2 = 𝑡1 − ∆𝑡1 ∗ 𝑄1  =     

  97.86 – 80*0.578 = 51.620C 

Хүснэгт 2 

1 ба 2-р хэлхээний дулаан түгээлтийн 

температурын тооцоот утга 
tгад Qхарь t01 t02 t1 t2 

8 0.18 36.04 30.77 45.40 31.36 

5 0.23 40.43 33.58 52.59 34.35 

3 0.26 43.26 35.36 57.3 36.24 

0 0.32 47.39 37.92 64.24 38.98 

-2 0.35 50.09 39.56 68.81 40.74 

-4 0.39 52.74 41.16 73.33 42.45 

-6 0.42 55.35 42.72 77.82 44.13 

-8 0.46 57.93 44.25 82.27 45.77 

-10 0.49 60.48 45.74 86.69 47.39 

-12 0.53 63.00 47.21 91.08 48.97 

-16 0.60 67.96 50.06 99.78 52.06 

-18 0.63 70.40 51.45 104.10 53.57 

-20 0.67 72.82 52.82 108.39 55.06 

-22 0.7 75.23 54.18 112.67 56.53 

-24 0.74 77.61 55.51 116.93 57.98 

-26 0.77 79.98 56.82 121.17 59.41 

-28 0.81 82.33 58.12 125.39 60.83 

-30 0.84 84.67 59.4 129.6 62.23 

-32 0.88 86.99 60.67 133.79 63.61 

-34 0.91 89.29 61.93 137.97 64.98 

-36 0.95 91.59 63.16 142.13 66.34 

-39 1 95 65 150 70 

 

Температурын тооцоот утгуудаар дулаан 

түгээлтийн температурын график байгуулав. 

 
Зураг 19. Дулаан түгээлтийн температурын график 

 

Гадна агаарын утгаас хамааран тооцоот утгууд 

хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа нь графикаас харагдаж 

байна. Тооцоот утгыг нарийн зөв тодорхойлж үүн 

дээр харгалзан тохируулга хийснээр дулааны эрчим 

хүчний хэрэглээг хэмнэх нэг үндэс болно. 

 

Халаалтын системийн хамааралгүй схемтэй 

дулааны дэд станцын дулаан түгээлтийн 
зарцуулалтын тооцоо: 

2-р хэлхээний зарцуулалтыг тогтмол харин  1-р 

хэлхээний зарцуулалт температур тохируулах 

хаалтны ажиллагаагаар гадна агаарын температураас 

хамааран хувьсах үүрэг гүйцэтгэнэ гэж үзвэл. 

 

Халаалтын тооцоот ачаалал:    

 Qт = 0.40 Гкал/цаг                   

Халаалтын системийн халаагч усны зарцуулалт:

 G1 = 
𝑄т∗Q

𝑐∗(𝑡1−𝑡2)
 = 

0.4∗1000

1.005∗(150−70)
= 4.97 т/ц  

Халаалтын системийн халаагдагч усны 

зарцуулалт:  

G2 = 
𝑄т∗Q

𝑐∗(𝑡1−𝑡2)
 = 

0.4∗1000

1.005∗(95−65)
= 13.26 т/ц 

G2 =  13.26 т/ц = const   учир тооцоонд халаагч 

усны зарцуулалтын утгын өөрчлөлт бүр дээр тооцоо 
хийнэ. 

Нэг ба хоёрдугаар хэлхээний зарцуулалтууд 

тэнцүү байх нөхцөлд харгалзах дулааны ачааллыг 

тодорхойлбол:  

Qтэн = (Δt* G2) = (150 - 65)*13.26 = 1.127 Гкал/цаг 

Халаагуурын параметрыг тодорхойлбол:  

Δt1 = t1 – t2 = 150 – 70 = 800C 

Δt2 = t01 – t02 = 95–65 = 300С 

Дээрх температурын зөрүүг жишихэд Δt1>Δt2  

тохиолдолд эквивалент зарцуулалтыг дараах 

томъёогоор тодорхойлно.   

 ∆𝑡1 > ∆𝑡01 үед 𝑊 =
∆𝑡2

∆𝑡1
 = 30/80 = 0.375 

Халаагуурын параметр нь:   

 Фп = 
√∆𝑡1∗∆𝑡2

∆𝑡лог
 = 

√30∗80

20.85
 = 2.3  

Дээрх тооцооны утгыг ашиглан  тооцоот утгуудыг 

олж /хүснэгт 3.т/ үзүүлэв. 

 

239



Хүснэгт -3  

2019.04.01 – 2019.05.01 хүртэлх онолын болон 

автомат удирдлагын тохируулга 2-н хоорондын 

судалгааны үр дүн 

 
 

Автомат тохируулга хийсэн зарцуулалтын утга нь 

хувьсах горимын тооцооны зарцуулалтын утгаас 

дундажаар 10-20т/ц бага байгаа нь дулааны хэмнэлт 
гарсан гэж үзэхээр байна. Дулааны тохируулга 

автомат удирдлагын системийг оновчтой 

ашигласанаар дулааны хэмнэлт бий болохоос гадна 

дулааны эрчим хүчний найдвартай, чанартай, 

хүртээмжтэй байдал улам нэмэгдэх юм.  

Дулааны дэд станцын автомат удирдлагын 

системийн нэг бүрэлдэхүүн болох температурын 

графикийн утганд оновчтой тохируулга хийснээр 

гарах үр дүнг судалж үзсэн болно. Дулааны дэд 

станцын ашиглалтын үед дээрх тохируулгыг дур 

мэдэн, тааварлан тохируулдаг бөгөөд хяналтгүй 
горимоор ажиллуулах нь дулааны хэрэглээг илүү 

хэрэглэдэг болох нь тодорхойлогдож байна. 

 

Дүгнэлт 

1. Дулаан хангамж болон дулааны зангилаа дээр 

автомат удирдлагын систем төлөвлөөгүйгээс хавар 

намрын улиралд гадна агаарын температур 

харьцангуй дулаарч хэрэглэгч дулааны эрчим 

хүчийг хэрэглээндээ зохицуулж багасгах 

боломжгүйгээс хэт халалт үүсч үр ашиггүй 

зарцуулдаг. Мөн системийн найдвартай байдал 

алдагдаж тохиргооны горимын үйл явц 

удааширдаг. Автомат удирдлагын системийг 

төлөвлөх нь эдийн засгийн болон найдвартай үр 

өгөөжтэй байдлыг бий болгодог сайн талтай юм. 

2. Судалгаагаар 0,7 Гкал/ц –ийн дулааны ачаалалтай 
хэрэглэгчийг автомат удирдлагын системд 

шилжсэнээр өмнөх жилүүдээс 15-30 хувиар 

багасаж 0,3Гкал/ц болсон нь тогтоогдсон. 

3. Хэрэглэгч нь гадна агаарын температураас 

хамааруулан дулааны хэрэглээг тохируулдаг иж 

бүрэн автомат ажиллагаатай халаалтын цогц 

төхөөрөмж ашиглах болсон нь сүлжээнд хувьсах 

зарцуулалтын горим ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

үндсэн суурь болж байна. 

4. Сүлжээний зарцуулалтыг хэрэглээнд тохируулан 

бууруулсанаар эх үүсвэр дээр сүлжээний насосны 
цахилгааны хэрэглээ буурахаас гадна сүлжээний 

буцах усны температурын өндөржилт буурч шугам 

сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдэж дулааны 

эрчим хүчийг жигд хувиарлах боломжтой болно. 

Сүлжээний буцах усны температурын өндөржилт 

хавар намрын улиралд 5-80С байсан бол хувьсах 

зарцуулалтын горимд шилжсэнээр    1-30С болж 

буурч дулаан түгээлтийн хэмжээг 5 хүртэл хувиар 

өссөн. 
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ҮҮСВЭР УСНЫ ЕРӨНХИЙ ШҮЛТЛЭГИЙГ ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 

АШИГЛАХГҮЙГЭЭР БУУРУУЛСАН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТУРШИЛТЫН 

АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭС 
 

Г.Мэндсайхан*,  Б.Оюунсувд* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. “Дарханы ДЦС” ТӨХК-ийн Хими цех 

нь зуухны нэмэлт усыг боловсруулах технологи 
ажиллагаандаа үүсвэр усны ерөнхий шүлтлэгийг 

бууруулахын тулд хүхрийн хүчил хэрэглэн, 

декарбонизаторын төхөөрөмжөөр үүссэн чөлөөт 

нүүрсхүчлийн хийг зайлуулах аргыг  ашигласаар 

ирсэн билээ. Энэхүү арга  нь химийн хортой бодисын 
аюулын зэрэглэл өндөртэй бодисыг байнга ашигладаг, 

хүчтэй хүхрийн хүчил агуулсан хаягдал усыг байгаль 

орчинд хаяхаас аргагүй болдог, хүхрийн хүчил 
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хэрэглэснээс тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн 

ашиглалтын хугацаа буурч цоорох, ажиллагсадын 

эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх зэрэг  дутагдалтай 

талуудтай байдаг.  

Энэхүү өгүүлэлд хүхрийн хүчил хэрэглэхгүй,  мөн 

декарбонизаторын төхөөрөмж ашиглахгүйгээр үүсвэр 

усны ерөнхий шүлтлэгийг бууруулах зорилгоор 

натри-хлор (Na-Cl) ионжуулалтын технологийг 

үйлдвэрлэлд туршиж нэвтрүүлсэн  ажлын үр дүнг авч 

үзсэн болно. Технологийн өөрчлөлт нэвтрүүлснээр 
хими цехэд техникийн хүчтэй хүхрийн хүчлийг огт 

хэрэглэхгүй болж, тоног төхөөрөмжийн засварын 

зардлыг бууруулах нөхцөл бүрдсэн бөгөөд байгаль 

орчинд ээлтэй ус боловсруулах технологийг 

нэвтрүүлсэн техникийн оновчтой шийдэл болсон.  

 

Түлхүүр үг. натри - хлор ионжуулалт, хлор 

анионжуулалт, хүчтэй суурийн анионит шүүх 

материал, ерөнхий шүлтлэг,  шингээлтийн ажлын 

багтаамж, сэргээлтийн бодисын хувийн зарцуулалт. 

 

Оршил 

Үүсвэр түүхий усанд агуулагдах анион ба 

катионууд нь усны температур өндөрсөх тутам өөр 

хоорондоо нэгдэж, янз бүрийн уусдаггүй хатуу 

фазуудыг үүсгэдэг бөгөөд эдгээр нь шугам хоолой, 

халах гадаргуу, арматуруудад маш бат бэх, хатуу хаг 

хусам үүсгэх, зэврэлтэнд оруулах аюултай байдаг. 

Ийм учраас дунд даралтын зуухны нэмэлт  усыг 

боловсруулж зөөлрүүлэхдээ уснаас зөвхөн 

хатуулгийн  ионуудыг салгахаас гадна карбонат 

хатуулаг буюу ерөнхий шүлтлэгийг бууруулах 
зайлшгүй шаардлага гардаг.  

 Натри-хлор ионжуулалтын технологийг дараах 

нөхцөлийг хангасан тохиолдолд хэрэглэдэг. Үүнд :  

1. Үүсгэвэр усны бикарбонатын шүлтлэгийг 

сульфат ба нитрат нитритүүдийн нийлбэрт 

харьцуулсан харьцаа 1-тэй тэнцүү буюу түүнээс их 

байх тохиолдолд:  

НСО3
- /( SO4

2- +NO3+NO2) ≥1 

2. Хүчтэй хүчлийн анионуудын нийлбэр 

концентраци 2 мг/дм3-с их буюу тэнцүү байхад 
∑ 𝐴с.к ≥2 

Хими цехэд ирж байгаа түүхий усны чанарын 

дундаж үзүүлэлтийг хүснэгт 1-т, усанд агуулагдах 

зонхилох ионуудын эзлэх хувийг 1-р зургаар тус тус 

үзүүлэв. 

Хүснэгт  1  

Түүхий усны чанарын үзүүлэлт 

Үзүүлэлтүүд мг/л мг-экв/л 

Ерөнхий хатуулаг - 4.1 

Карбонатын хатуулаг - 4.74 

Гидратын шүлтлэг - 0.8 

рН - 8.32 

Са2+ 62.52 3.12 

Мg2+ 11.91 0.98 

Na+ 30.9 1.34 

НСО3
-    289.14 4.74 

SO4
2- 16.0 0.33 

Cl- 22 0.62 

NO3
- 6.16 0.099 

NO2
- 0.0033 0.00007 

SIO3
2- 7.15 0.188 

Давслаг 352.5 - 

 
Зураг.1  Түүхий усанд агуулагдах зонхилох  

ионуудын эзлэх хувь  

Усны чанарын шинжилгээгээр нийт зонхилох 

ионы 43 %-ийг гидрокарбонат, 29%-ийг кальци, 12%-

ийг натри, 9%-ийг магни, хлор болон сульфатууд 3%-
ийг тус тус эзэлж байна.  Хими цехийн үүсвэр усанд 

агуулагдах гидрокарбонатын хэмжээ 250-290 мг/дм3, 

сульфатын агуулалт 10-29 мг/дм3, нитрат 

нитритүүдийн нийлбэр 2,2-6,4 мг/дм3, тэдгээрийн 

харьцаа 1,9 - 6  байгаа нь натри-хлор ионжуулалтын 

технологийг ашиглах нөхцөлийг хангаж байна. 

Судалгааны арга зүй, туршилт 

Натри-хлор ионжуулалтын технологийн 

зарчим нь  үүсвэр түүхий усанд агуулагдах  

гидрокарбонат  (НСО3
-)-ын ионыг хүчтэй суурийн 

анионит шүүх материалыг ашиглан, натрийн 
хлоридын давсны уусмалаар сэргээсний дараа түүнд 

шингээгдэн үлдсэн хлорын ионоор солин,  усны 

ерөнхий шүлтлэгийг багасгах  зарчим дээр 

үндэслэгдсэн арга юм.  

Натри-хлор (Na-Cl) ионжуулалтын технологийг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх туршилтыг  дараах зураг 1-т 

үзүүлсэн бүдүүвч схемийн дагуу явуулсан.  

 
Зураг.2  Туршилтын бүдүүвч схем 

Туршилтын схемээр ионит шүүлтүүр тус бүрт  

ажиллагааны процесс  дараах урвалын дагуу явагдана. 

  

Натрийн 1 ба 2-р шатны шүүлтүүрт: 

Na Кат + Са (НСО3)2 → Са Кат2 + 2NaHCО3; 

2Na Кат + MgS04 → Mg Кат2 + Na2SО4; 
2Na Кат + СаСl2 → Ca Kaт2 + 2NaCl;  
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Хлор анионит шүүлтүүрт: 

An Cl + Na2SО4→An2SО4 + 2NaCl;  

An Cl + NaNО3 → An NО3 + NaCl;  

An Cl + NaHCО3→An HCО3 + NaCl  г.м. 

Шинэчилсэн схемийн дагуу хуучин устөрөгч 

катионит шүүлтүүрийн ажиллагаагаар ажиллаж 

байсан шүүлтүүрийг натри  катионит 1-р шатанд, 

натрийн 1-р шатны шүүлтүүрийн ажиллагаанд байсан 

шүүлтүүрүүдийг схемийн өөрчлөлт хийж  хлор 

анионит шүүлтүүрт бүрэн шилжүүлсэн. Тус 
шүүлтүүрт хүчтэй суурийн анионит ион солилцооны 

шүүх материал болох БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 201-

7(717) маркын шүүх материалыг  ачаалсан бөгөөд 

натри хлоридын давсны 6-10 %-ийн уусмалд 4-8 

цагийн турш шүүх үеийг сойсны дараа сийрэгжилтийг 

15 минутын турш явуулсан. Анионит шүүх 

материалыг сэргээхдээ  сэргээлтийн бодис болох 

натри хлоридын давсны уусмалыг түүний 

концентрациас хамаарч 25-45 минутын хугацаанд өгч 

байв. Шүүгдсэн усны дээжийг 1-2 цаг тутамд 

шүүлтүүрийн орох ба гарах цэгээс авч шүлтлэг, 
хатуулаг зэрэг үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. 

Шүүлтүүр бүрийг сэргээлтэнд зогсоохдоо гарах усны 

шүлтлэгийн   хэмжээ 1.5 мг-экв/л   болох үед зогсоож 

сэргээж байсан ба анионит шүүлтүүр бүрт  3 удаа 

туршилтыг давтан явуулж сүүлийн хоёр туршилтын 

үр дүнгээр шүүлтүүрийн ажиллагааны тооцоог 

хийсэн.  Хлор анионит шүүлтүүрт орох усны 

температур туршилтын үед 27-30.5°С байсан . 

Туршилт хийсэн хлор анионит шүүлтүүрийн 

техникийн үзүүүлэлтийг  хүснэгт 2-т үзүүлэв.  

Хүснэгт 2 
Техникийн үзүүлэлт 

Үзүүлэлтүүд Хлор анионит  

шүүлтүүр  

Шүүлтүүрийн загвар ФИПа I-2.0-0.6 

Шүүлтүүрийн диаметр , м 2.0 

Шүүлтүүрийн өндөр,м 4.15 

 

Шүүх материалын марк 

Хүчтэй суурийн 

анионит   

201-7(717) 

Шүүлтүүрийн хөндлөн 

огтлолын талбай, м2 

 

3.14 

Шүүх материалын өндөр, м 1.5 

Шүүх үеийн эзэлхүүн, м3 4.71 

Сэргээлтийн натри хлоридын 

уусмалын концентраци, % 

 

6-10 

Туршилтын үеийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн 

хүснэгт 3, 4-т тус тус  үзүүлэв. 

Хүснэгт 3 

Туршилтын үеийн шинжилгээний үр дүн 

Хлор анионит шүүлтүүр №1 
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3.6 0.9 0.8 20.4 236.4 

3.5 0.95 1.25 22.1 220.1 

3.54 0.82 1.1 21.6 208.6 

3.6 0.92 1 20.9 198.6 

Хлор анионит шүүлтүүр №2 

3.6 0.78 0.8 20.4 158.4 

3.5 0.92 1.25 22.1 201.3 

3.54 0.95 1.1 21.6 194.3 

Хлор анионит шүүлтүүр №3 

3.6 0.85 0.8 20.4 218.2 

3.5 0.8 1.25 22.1 231.1 

3.54 0.88 1.1 21.6 199.8 

3.6 0.9 1 20.9 201.6 

3.6 0.95 0.8 22 168.9 

3.6 0.78 1 21 190.6 

Хүснэгт 4 

Туршилтын үеийн шинжилгээний үр дүн 

Хлор анионит шүүлтүүр №1 
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210.2 218.4 8.41 8.12 

215.4 234.5 9.03 7.96 

206.4 218.7 8.52 8.04 

198.8 201.6 8.34 8.12 

Хлор анионит шүүлтүүр №2 

281 287 9.19 8.55 

254 290 8.08 7.69 

246 238 9.01 8.25 

Хлор анионит шүүлтүүр №3 

212 222 8.53 8.18 

256 272.1 8.4 7.96 

292 313 9.12 8.24 

278 286 8.38 8.06 

320 343 8.56 8.28 

280 294 8.32 7.84 

 

Шинжилгээний үр дүнгээс харахад анионит 

шүүлтүүрт орох усны  ерөнхий шүлтлэг 3.5-3.6  мг-

экв/л байсан бөгөөд шүүлтүүрээс гарах усны дундаж 

ерөнхий шүлтлэг 0.78-0.95 мг-экв/л байна.   

Хуучин ажиллаж байсан  устөрөгч катионит 

шүүлтүүрийн дараах усны ерөнхий шүлтлэгтэй 

туршилтын үеийн үр дүнг харьцуулахад ерөнхий 
шүлтлэгийн дундаж хэмжээ 15 %-иар бага байв. Хлор 

анионит шүүлтүүрийн дараах усны дундаж 

шүлтлэгийг өмнөх Н-катионит шүүлтүүрийн дундаж 

шүлтлэгтэй харьцуулж 3-р зурагт үзүүлэв. Зургаас 

харахад хүхрийн хүчил хэрэглэж усны шүлтлэгийг 

бууруулж байсан өмнөх технологи нь натри – хлор 

ионжуулалтын технологитой харьцуулахад түүхий 

усны шүлтлэгийг  0.8-1.25  мг-экв/л хүртэл бууруулж 

байсан байна. Туршилтын явцад анионит 

шүүлтүүрийн дараах усны чанарын үзүүлэлтийн 

зарим хэмжигдэхүүний хэмжээ  хуучин технологитой 

харьцуулахад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг  харьцуулж авч 
үзсэн. 

 Зураг 4,5,6-аар хлор анионит шүүлтүүр №1,№2, 

№3 тус бүрийн дараах усны хлорын агууламж, 

давслаг, рН зэрэг үзүүлэлтүүдийг шүүлтүүрт орж буй 
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усны дундаж  тус бүрийн агууламжтай харьцуулж 

өөрчлөлтийг нь харуулав. 

 
Зураг.3.  Хлор анионит шүүлтүүрийн дараах усны 

дундаж шүлтлэгийг өмнөх Н-катионит шүүлтүүрийн 

дундаж шүлтлэгтэй харьцуулсан нь 

 

 
Зураг.4. Хлор анионит шүүлтүүрийн дараах усны 

дундаж хлорын агууламжийг  шүүлтүүрт орох усны 

дундаж хлорын агууламжтай харьцуулсан нь 

 

 

Зураг.5. Хлор анионит шүүлтүүрийн дараах усны 

дундаж давслагийг  шүүлтүүрт орох усны дундаж 

давслагтай харьцуулсан нь 

 
Зураг.6. Хлор анионит шүүлтүүрийн дараах усны 

дундаж рН-ыг  шүүлтүүрт орох усны дундаж рН-тай 

харьцуулсан нь 
Дээрх 4,5,6-р зургуудаас харахад туршилтын үед 

хлор анионит шүүлтүүрээс гарч байгаа усны хлорын 
ионы агууламж орж байгаагаасаа ихсэж байгаа нь 
усанд агуулагдаж байгаа бүх анионыг хлорын ионоор 
сольсонтой холбоотой юм. Харин усны давслагын 
агууламж бага зэрэг нэмэгдэж, рН-ийн үзүүлэлт нормт 
хэмжээндээ байна. Туршилтын үеийн 
шүүлтүүрүүдийн ажиллагаа,  боловсруулсан усны 
чанарын үзүүлэлт нь устөрөгч катионит 
шүүлтүүргүйгээр үүсвэр усны шүлтлэгийг бууруулах 
натри-хлор ионжуулалт хэвийн явагдаж байгааг 
харуулсан төдийгүй ерөнхий шүлтлэгийн хамгийн 
бага хэмжээ 0.2 мг-экв/л – т хүрсэн байна.  

Анионит шүүлтүүрийн шүүлтийн доод хурдыг 8 
м/цаг, дээд хурдыг 20 м/цагт хүргэж зарцуулалтын хэд 
хэдэн горимд туршилтыг явуулж, шүүх материалын 
ион солилцох чадварт ажиглалт хийв. Хүчтэй суурийн 
анионит материалын ион солилцох чадвар 
шүүлтүүрийн хурд 8 м/цаг –аас багасахад  буурч   
байсан тул ашиглалтын явцад анхаарч ажиллах 
шаардлага гарч байна.  

Үйлдвэрлэлийн туршилтын үр дүнг үндэслэн 
анионит шүүх материалын бикарбонатаар тооцсон 
шингээлтийн ажлын багтаамж, сэргээлтийн бодисын 
хувийн зарцуулалтыг  тооцож үр дүнг хүснэгт 5-т, 
тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг  зураг 6-аар тус тус 
үзүүлэв.  

Хүснэгт 5 

Хлор анионит шүүлтүүрүүдийн ажиллагааны 
дундаж үзүүлэлт 

Шүүлтүүрт 

орох усны 

бикарбонат

ын ионы 

концентрац,  

мг-экв/л 

Нэг сэргээл-

тэнд 

зарцуулсан 

давс , кг ,  

NaCl 

Сэргээлтийн 

бодисын 

хувийн 

зарцуулалт d, 

 г/г-экв 

Шингээл-

тийн 

ажлын 

багтаамж,  

Е р нсо3, 

 г-экв/м3 

3.6 310 209.52 296.00 

3.54 320 272.8 312.65 

3.5 350 299.25 311.90 

3.52 318 232.66 312.45 

3.72 330 243.79 278.00 

3.66 325 217.19 288.80 
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3.58 328 226.14 306.45 

3.56 320 277.06 312.64 

3.76 345 283.95 262.50 

 
Зураг.7. Анионит шүүлтүүрийн шингээлтийн ажлын 
багтаамж , үүсвэр усны бикарбонатын  агууламжаас 

хамаарах хамаарал 

 
Шингээлтийн ажлын багтаамж Ер-ийг 

тодорхойлсон  регрессийн математик загвар нь: 

y = -195.79x + 1003.6 
тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх бөгөөд 

детерминацийн коэффициент R² = 0.9459 гарсан нь  
шүүлтүүрт орох усны бикарбонат (НСО3

-)- ын ионы 
хэмжээнээс шүүх материалын шингээлтийн ажлын 
багтаамж хүчтэй хамаарч байгааг харуулж байна. 
Туршилтаар сэргээлтийн бодис болох натри хлоридын 
давсны  хувийн зарцуулалтын түр нормыг 230 г/г-экв 
гэж тогтоосон ба нэг сэргээлтэнд 306 кг давс 
хэрэглэнэ.   

 

ДҮГНЭЛТ 
2020 оны 6-р сард хийсэн энэхүү туршилтын  

ажлаар “Дарханы ДЦС” ТӨХК-ийн хими цехийн ус 

боловсруулах технологийг устөрөгч катионит 

шүүлтүүргүйгээр үүсвэр усны  ерөнхий шүлтлэг буюу 

карбонат хатуулгийг бууруулах натри хлор 

ионжуулалтанд бүрэн шилжүүлсэн.  

Үүсвэр усны карбонат хатуулгийг бууруулахын 

тулд 2019 онд 45 тн хүчтэй хүхрийн хүчил хэрэглэж 

байсан бол хлор анионжуулалтанд шилжсэнээр жилд 

эдгээр шүүлтүүрүүдэд жилд дунджаар 160 тн натри 

хлоридын давс зарцуулна.   

Анионит шүүлтүүр тус бүрт нэг сэргээлтэнд 

зарцуулагдах давсны хэмжээг 306 кг буюу 1 м3 

анионит шүүх материалыг 65 кг натри хлоридын 

давсаар сэргээхээр түр норм тогтоосон.  

Натри хлор ионжуулалтанд шилжсэнээр хими 

цехийн боловсруулсан зуухны нэмэлт усны чанар 

тэжээлийн усны чанарт сөргөөр нөлөөлөх нөлөө 
гараагүй байна. 

Хими цехийн ус бэлтгэлийн технологи бүрэн 

өөрчлөгдсөн тул боловсруулсан усны дундаж 

шүлтлэгийг нэмэгдүүлэх, фильтрциклийг уртасгах, 

сэргээлтийн бодисыг хэмнэхийн тулд цаашдаа хлор 

анионит шүүлтүүрийн дараа бактай болох боломжийг 

судлах шаардлагатай.  Мөн хүчтэй суурийн анионит 

материал нь температурын хэлбэлзэл их гарсан үед 

ион шингээх чадвараа  амархан алддаг тул анхаарч 

ажиллах, мөн орох усны температурыг 20 °С-ээс 

багагүй 40 °С-ээс ихгүй байлгахыг зорих зэрэг 
анионит шүүлтүүрийн ажиллагаанд нөлөөлөх сөрөг 

хүчин зүйлийг арилгах нь шүүх материалын 

ашиглалтын хугацааг бууруулахгүй байх нөхцөл 

бүрдэнэ.  

Цаашид анионит шүүлтүүрийн ажиллагааг 

тогтворжуулах, сэргээлтэнд зарцуулагдах давсны 

хувийн зарцуулалтын нормыг оновчтой тодорхойлох, 

ус бэлтгэлийн бүрэн хэмжээний туршилтыг хийж  

горим ажиллагааны картыг нарийвчлан тогтоох 

шаардлагатай гэж дүгнэж байна. 

  
Ашигласан материал 

1. Ц.Цэнджав. Ус бэлтгэл. УБ:Чулуунбар; 2008,-268 

х  

2. РД153-34.1-09.456-00. Методика расчета 

себестоимости воды, вырабатываемой на 

водоподготовительных установках ТЭС 

3. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. 

Водоподготовка в энергетике: М.: Издательский 

дом МЭИ, 2006. 47-62 с. 

4. Копылов А.С. Проектирование систем обработки 

воды на ТЭС и АЭС: Учебное пособие. - М.: 

Московский энергетический институт, 1988. 
5.  “ДДЦС” ТӨХК-н хими цехийн химийн туслах 

материалын гүйцэтгэл нормын тайлан 2019 он  

6. Бямбасүрэн Д. Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн 

ТЭЗҮ-д ус бэлтгэл, ус-химийн горимоос үзүүлэх 

нөлөө, боловсронгуй болгох арга зам. ШУТИС. 

Магистрын зэрэг горилох бүтээл. 2013 он. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
 

Д. Дариймаа*, З. Баттогтох*, Б. Одонхишиг* 

 
*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Улаанбаатар хотын агаарын 

бохирдлын 80 орчим хувийг гэр хороолол (гэр 

хорооллын 196 мянган айл өрх, 2742 халаалтын зуух) 

үүсгэж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах богино 

хугацааны шийдэл нь түүхий нүүрсийг чанар сайтай 

сайжруулсан хатуу түлшээр орлуулах юм. 2010 оноос 

хувийн хэвшлийн хэд хэдэн үйлдвэрүүд өөр өөрийн 

технологи, техникийн стандартын дагуу сайжруулсан 
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хатуу түлш үйлдвэрлэж байсан. 2021 оны байдлаар 

Улаанбаатар хотод төрийн өмчит нүүрсэн шахмал 

түлшний үйлдвэр дангаараа үйл ажиллагаагаа явуулж 

байна.  

 

Түлхүүр үг. Стандарт, үйлдвэр, шахмал, хагас 

кокс.  

ОРШИЛ 

Улс орны хөгжил дэвшилд нөлөөлөх үндсэн хүчин 

зүйл нь хүн ам ба тэдний эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг хангасан байх ёстой. Улаанбаатар 

хотын агаарын бохирдлын 80 орчим хувийг гэр 

хороолол (гэр хорооллын 196 мянган айл өрх, 2742 

халаалтын зуух) үүсгэж байна [1].  

XXI-р зуун гарсаар Улаанбаатар хотын агаарын 

бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төрийн болон хувийн 

хэвшлийн байгууллагууд шат дараалалтай томоохон 

ажлуудыг явуулсаар ирсэн. Үүнд: нүүрс хөтөлбөр, 

сайжруулсан хатуу түлш, сайжруулсан зуух, 

цахилгаан халаалт, гэр хорооллын дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх ажлууд зэргийг дурдаж болно.  
Шаталтаас үүсэж агаарт дэгдэж буй бохирдуулагч 

бодисын хэмжээг бууруулахад түлшний чанар, 

зуухны шаталтын процесс шууд нөлөөлнө. 2010 оноос 

хувийн хэвшлийн хэд хэдэн үйлдвэрүүд тус бүрийн 

технологи, техникийн стандартын дагуу сайжруулсан 

хатуу түлш үйлдвэрлэж байсан  хэдий ч  гадаад болон 

дотоодын хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр бүгд үйл 

ажиллагаагаа зогсоосон байна. 2018 оны Засгийн 

газрын 62-р тогтоолоор 2019 оны 05 дугаар сарын 15-

ны өдрөөс Улаанбаатар хотод түүхий нүүрс 

хэрэглэхийг хориглосон. Шийдвэрийн үр дүнд төрийн 
өмчит компани байгуулагдаж, үйлдвэрлэл явуулж 

байна.  

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг онцгой 

анхааран бүрэн шийдвэрлэх арга зам хайж буйтай 

зэрэгцэн хөдөө орон нутаг, аймгийн төвүүдэд агаарын 

бохирдлын талаар ярилцаж, шийдвэрлэх цаг хэдий нь 

иржээ. 

 

1. Онолын үндэс 

Монгол улсын MNS 5679:2019 сайжруулсан хатуу 

түлшний стандартаар түлшийг дараах байдлаар 

ангилан үзнэ.  
Хүснэгт 1.  

Сайжруулсан хатуу түлшний төрөл [9] 

 
Нүүрснээс шахмал түлш үйлдвэрлэх нь уурхайн 

олборлолтоос болон нүүрсний баяжуулалтаас үүсэх 

хаягдал, нунтаг нүүрсийг ашиглан эдийн засгийн 

эргэлтэд оруулах, байгаль орчны бохирдлыг 

бууруулах, чийгийн агуулга өндөртэй хүрэн нүүрсний 

илчлэгийг өсгөх, нүүрсний тээвэрлэлтийн зардлыг 

бууруулах, дулааны болон ахуйн хэрэгцээний 

нүүрсний чанарыг сайжруулан, хот суурин газрын 

агаар болон бохирдлыг бууруулах зорилгоор хийгдэж 

ирсэн [2]. 

Нунтаг нүүрсийг бүхэллэг хэлбэрт хувирган 

шахмал түлш (нүүрсэн шахмал түлш) гарган авах 

процессыг нүүрсийг бүхэллэгжүүлэх буюу брикетлэх 

гэж нэрлэнэ. Бүхэллэгжүүлэх буюу брикетлэх 

процессыг ердийн болон өндөр температурт 

холбогчтой болон холбогчгүйгээр явуулж болно. 

Шахалт тэсвэрлэх, уналт тэсвэрлэх, үрэлт тэсвэрлэх, 

ус тэсвэрлэх, өгөршил тэсвэрлэх чанарууд нь 

бүхэллэгжүүлэх процессын үр дүнд шууд 

хамааралтай [2, 3].   
Нүүрсний нунтгийг шахах үед чийг нь эрс 

багасдаг учир нэг талаар шахмал нүүрсний (нүүрсэн 

шахмал түлшний) дулаан өгөх чадвар буюу илчлэг 

нэмэгдэж нөгөө талаасаа амархан шатах чанартай 

болдог. Олон улсад шахмал түлш  (нүүрсэн шахмал 

түлш) гарган авах 2 технологи байдаг.  

1) Холигч холбогч бодис ашиглах -  Нүүрсний 

нунтгийг холбогчоор барьцалдуулж тодорхой 

даралтаар шахаж гаргах. Энэ аргаар чулуун 

нүүрс насажсан хүрэн нүүрс, хагас коксын 

нунтгийг хольж шахаж шахмал түлш (нүүрсэн 
шахмал түлш) бэлтгэнэ. 

2)  Өндөр даралт, температур ашиглах – Нунтаг 

нүүрсийг хооронд нь барьцалдуулагч ямар ч 

бодис хэрэглэхгүйгээр дангаар маш өндөр 

даралтаар шахаж гаргах. Энэ аргаар ихэвчлэн 

залуу хүрэн нүүрсийг шахдаг.  

Нүүрсэн шахмал түлшийг гарган авсан түүхий 

эдээс нь хамааруулан доорх байдлаар ангилан үзэж 

болно [3]. 

 Утаатай шахмал түлш /бүх төрлийн хүрэн нүүрс/ 

 Утаа багатай шахмал түлш /чулуун нүүрс, 
антрацит/ 

 Утаагүй шахмал түлш /хагас кокс, кокс/ 

Шахмал түлш (сайжруулсан хатуу түлш) нь ачих, 

буулгах, тээвэрлэх, хадгалах, шатаах явцад үүсэж 

болох аливаа шахаллтыг тэсвэрлэн бутарч 

нунтаграхгүй байх ёстой. Шахмал түлшийг 

(сайжруулсан хатуу түлш) задгай ачааны тэргээр 

тээвэрлэх, гадаа ил задгай хадгалах нөхцөл 

тохиолдож болзошгүй тул тэдгээрт ус, чийг, 

өгөршлийг тэсвэрлэх шинж чаанартай байх шаардлага 

тавигддаг [4]. 

Нүүрс бүхэллэгжүүлэх (нүүрсэн шахмал түлш 
гарган авах) процесс нь дараах шат дамжлагаас 

бүрдэнэ. Үүнд: 

1) Нүүрс хатаах: Чийгийн агуулга нь шахмалын бат 

бөх чанарт ихээхэн нөлөөтэй тул нүүрсийг 

урьдчилан хатааж, чийгийн тодорхой агуулгатай 

болгох шаардлага гардаг. Хатаах аргуудад: 

халуун хий ашиглах шууд хатаах, халуун уур 

ашиглан шууд бусаар хатаах процессууд орно. 

Хатаах температур 170-180 ℃ байдаг бөгөөд 

нүүрсний чийгийн агуулгыг 15% иас бага болгох 

шаардлагатай.   
2) Бутлах: Нүүрсний ширхэглэлийн хэмжээ жигд, 

жижиг байх нь шахмалын бат бөх чанарыг 

дээшлүүлдэг тул энэхүү дамжлага ашиглагддаг. 
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3) Холбогч, холигч: Бат бөх чанартай сайн чанарын 

шахмал бэлтгэхэд холбогч-холигч материал 

чухал үүрэгтэй. Холбогч-холигч материалыг 

нүүрстэй холихдоо нүүрсний жингийн 5-15 % -

иар ихгүй байхаар тооцож холино.  

4) Шахах процесс: Нүүрс ба холбогчийн хольцийг 

давхар хүрдэн шахуургад оруулж шахна. Шахах 

процессод холбогч-холигч материалаас гадна 

даралт, температур чухал үүрэгтэй. Шахах 

төхөөрөмжүүдийг даралтаар нь бага < 500 
кг/см2, дунд 600-1200 кг/см2,  өндөр даралтын 

1200-2500 кг/см2  гэж ангилна. [2, 3]. 

5) Хатаах: Битүү дамжуургат төхөөрөмжөөр уураар 

хатаах болон байгалийн нар, салхи ашиглан 

хатааж болно [5]. 

 

2. Сайжруулсан хатуу түлшний үйлдвэрүүдийн 

судалгаа 

 

Монголд нүүрсний нунтаг хаягдлыг шахаж ахуйн 
хэрэглээнд ашиглах талаарх судалгаа анх 1981 оны 

үеэс эхэлсэн. 1986-1991 онд Сайд нарын зөвлөлийн 

Эрдэм шинжилгээний судалгааны тусгай инстиут энэ 

чиглэлээр тусгай баг байгуоуан ажиллаж анхны 

бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Үүнээс хойш эрдэмтэн 

судлаачид төрөл бүрийн сайжруулсан хатуу түлш 

гарган авах судалгаа, туршилтууд хийж байна.  

Монгол улсад сайжруулсан хатуу түлшний 

үйлдвэр байгуулах ажил нь 2005 оны үеэс эхэлж 2010 

оноос эрчимтэй үргэлжилсэн хэдий ч тасралтгүйгээр 

тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан үйлдвэр хараахан 

байхгүй байна. Манай улсад сайжруулсан хатуу 
түлшний үйл ажиллагаа явуулж байсан үйлдвэрүүд нь 

ихэвчлэн түүхий нүүрсийг боловсруулж хагас коксон 

түлш бэлтгэж байсан.  Дараах хүснэгтэд 2013 онд 

идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан сайжруулсан 

хатуу шахмал түлшний үйлдвэрүүдийн мэдээллийг 

харуулав. 

Хүснэгт 2. 

Боловсруулсан түлш (сайжруулсан хатуу түлш) 

үйлдвэрлэж буй аж ахуйн нэгж байгууллага ба 

байршил [6] 
Түлшний төрөл Компани Байршил 

Үртсэн шахмал 

түлш  

Хайрхан буянт ХХК 

Сэлэнгэ аймаг, 

Мандал сум, 

Түнхэл тосгон 

Хүслэн-Өлзий ХХК 

Өлзийт төв ХХК 

Голден блейз ХХК 

Тара ХХК 

Дулаан агаар ХХК 

Булган аймаг, 

Мандал сум, 

Хялганат тосгон 

Тэнотэ ХХК 

Үртсэн шахмал 

түлшний үйлдвэр 

НӨҮГ 

Ворм-Энержи ХХК Улаанбаатар хот 

Хагас коксон 

шахмал 

түлшний 

үйлдвэрүүд 

Шарын гол энерго 

ХХК Дархан хот 

Нако түлш ХХК 

Дулааны 2-р 

цахилгаан станц / 

Аморе  интернэшнл 

ХХК / 

Улаанбаатар 

Монголын алт (МАК) 

ХХК 

Дорноговь, 

Даланжаргалан сум 

 
Хагас коксон шахмал түлшний үйлдвэрийн мэдээлэл [7] 

1) Шарын  гол энерго ХХК 

Түүхий эд: Шарын голын 

уурхайн нүүрс 

Технологи: Түүхий нүүрсийг 

боловсруулж хагас кокс гарган 

авах, 

Үйлдвэрийн хүчин чадал: 

Хагас кокс – 50000 тн/жил 

Бүтээгдэхүүн нь сайжруулсан 

хатуу түлшний MNS 

5679.1:2011 стандартыг хангаж 

байсан. 

 

2) Нако түлш ХХК 

Түүхий эд: Шарын голын 

уурхайн нүүрс 

Технологи: Түүхий нүүрсийг 

боловсруулж хагас кокс гарган 

авах 

Үйлдвэрийн хүчин чадал: хагас 

кокс - 60000 тн/жил, давирхай – 

6000 тн/жил, 35 сая м3 шатдаг 

хий.  

Бүтээгдэхүүн нь сайжруулсан 

хатуу түлшний MNS 

5679.1:2011 стандартыг хангаж 

байсан. 

 

3) МАК ХХК 

Түүхий эд: Элдэвийн  уурхайн 

 нүүрс 

Технологи: Түүхий нүүрсийг 

боловсруулж хагас кокс гарган 

авах 

Үйлдвэрийн хүчин чадал:  

Боловсруулах нүүрс – 120000 

тн/жил,  гарган авах хагас кокс 

- 75000 тн/жил, давирхай – 

3000 тн/жил.  

Бүтээгдэхүүн нь сайжруулсан 

хатуу түлшний MNS 

5679.1:2011 стандартыг хангаж 

байсан. 

 

 

4) Аморе интернэшнл ХХК 

Түүхий эд: Багануурын 

уурхайн нүүрс 

Технологи: Түүхий нүүрсийг 

боловсруулж хагас кокс гарган 

авах 

Төлөвлөгдсөн хүчин чадал:  

Хагас кокс - 210000 тонн/жил 

  

 

Дараах хүснэгтэд 2011-2013 онд үйлдвэрлэгдэж 

байсан сайжруулсан хатуу түлшний техникийн 

үзүүлэлтийг стандарт утгатай харьцуулан харуулав.  
Хүснэгт 3. 

Сайжруулсан хатуу түлшний шинжилгээний дүн 

2013 [8] 

 

Чийглэ

г (Wt), 

% 

Үнс 

(Aar)

, % 

Дэгдэмхи

й бодис 

(Vdaf), % 

Хүхэ

р 

(Sd
t), 

% 

Илчлэг 

(Qad
b ), 

ккал/к

г 

Хагас коксон шахмал түлш 

Стандарт 

утга 
≤ 10 ≤ 40 ≤ 22 ≤ 1 ≥ 4500 

“Шарын 

гол 

энерго” 

ХХК 

1.73 
23.7

5 
16.45 0.84 5206 

“МАК” 

ХХК 
1.03 

31.1

7 
9.19 0.64 5095 

Модны үртсэн шахмал түлш 

Стандарт 

утга 
≤ 10 ≤ 30 - - ≥ 3500 

246



“Хялганат

” ХХК 
1.52 1.78 76.97 0.027 4633 

Тара ХХК 1.75 3.9 74.63 0.02 4436 

 

3. Сайжруулсан хатуу түлшний стандарт  

Сайжруулсан хатуу түлшний анхны стандарт 2011 

онд батлагдсан ба Монголд дөнгөж гарч ирж байгаа 

салбар тул шалгах үзүүлэлтүүдийг хөнгөн баталж 

өгсөн. Сайжруулсан хатуу түлшний хөгжлийн явцад 

түлшинд тавигдах техникийн шаардлага нэмэгдсээр 

сүүлийн 9 жилийн хугацаанд MNS 5679 стандартад 3 
удаагийн шинэчлэлтийг хийсэн байна. Уг стандартаар 

сайжруулсан хатуу түлшний чийглэг, нийт хүхэр, 

дэгдэмхий бодис, үнслэг, илчлэг ба бат бэх гэсэн 6 

үзүүлэлтийг хэмждэг.  

Хамгийн сүүлд батлагдсан MNS 5679:2019 

стандартын давуу тал нь нүүрсэн шахмал түлшний 

дэгдэмхий бодисын хэмжих утгыг шинээр нэмж, 

илчлэгийн доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн явдал юм. 

Дараах хүснэгтэд MNS 5679:2011, MNS 5679:2014 

болон MNS 5679:2019 стандартуудыг харьцуулан 

харуулав.  
Хүснэгт 4.  

Сайжруулсан хатуу түлшний техникийн шаардлага 

Техникийн үзүүлэлт 

Нүүрсэн 

шахмал 

түлш 

Хагас 

коксон 

шахмал 

түлш 

Модны 

үртсэн 

шахмал 

түлш 

Чийглэг 

(Wt), 

% 

MNS 

5679:2011 
≤15 ≤10 ≤10 

(War), 

% 

MNS 

5679:2014 
≤15 ≤10 ≤10 

(Wa), 

% 

MNS 

5679:2019 
≤10 ≤10 ≤10 

 

Дэгдэмхий 

бодис  

(Vdaf), 

% 

MNS 

5679:2011 
- ≤ 18 - 

(Vd), % 

MNS 

5679:2014 
- ≤ 22 - 

MNS 

5679:2019 
≤22 ≤ 22 - 

 

Үнс 

(Aar), 

% 

MNS 

5679:2011 
≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 

(Ad), % 

MNS 

5679:2014 
≤ 30 ≤ 30 ≤ 5 

MNS 

5679:2019 
≤29 ≤ 30 ≤ 5 

 

Хүхэр (Sd
t), % 

MNS 

5679:2011 
≤1 ≤1 - 

MNS 

5679:2014 
≤1 ≤1 - 

MNS 

5679:2019 
≤1 ≤1 - 

 

Илчлэг 

(Qad
b ), 

ккал/кг 

MNS 

5679:2011 
≥ 3800 ≥ 4500 ≥ 3500 

(Qar 
net), 

ккал/кг 

MNS 

5679:2014 
≥ 3800 ≥ 4500 ≥ 4000 

(Qad
b ), 

ккал/кг 

MNS 

5679:2019 
≥ 4200 ≥ 4500 ≥ 4000 

 

Бат бэх 

Унагах 

аргаар, 

% 

MNS 

5679:2011 
≥ 80 ≥ 85 ≥ 80 

MNS 

5679:2014 
≥ 80 ≥ 85 ≥ 80 

MNS 

5679:2019 
≥ 80 ≥ 85 ≥ 80 

 

4. Дүгнэлт 

1) Дэлхий дахинд сайжруулсан хатуу түлшийг 

агаарын бохирдлыг бууруулах түр хугацааны 
шийдэл болгон ашиглаж ирсэн. 2005 оноос олон 

улсын туршлага, судалгаагаар сайжруулсан 

түлшний үйлдвэр баригдаж эхэлсэн ба үүний үр 

дүнд 2020 оны байдлаар Улаанбаатар хотын 

агаарын бохирдол тодорхой хувиар буурсан байна. 

2) 2013 он хүртэлх сайжруулсан хатуу түлшний 

үйлдвэрүүд нэгж бүтээгдэхүүний өртөг өндөр, 

хүчин чадал муу зэргээс шалтгаалан үйл 

ажиллагаагаа зогсоосон байна. Нөгөө талаас энэ нь 

Засгийн газраас олгох дэмжлэг байхгүй болсонтой 

холбоотой гэж үзэж байна. 

3) Дээрх үйл ажиллагаа явуулж байсан хагас коксон 
шахмал түлшний үйлдвэрүүд нь ихэвчлэн чулуун 

болон хүрэн нүүрсийг ашиглаж боловсруулалт 

хийж байсан.  Сайжруулсан хатуу түлшинд 

ашиглаж буй түүхий эдийн шинж чанараас 

хамааран боловсруулалт хийсний дараагаар өөр 

өөр техникийн үзүүлэлттэй байна. Эдгээр нь 

тухайн үед мөрдөгдөж байсан MNS 5679.1:2011 

сайжруулсан хатуу түлшний стандартыг бүрэн 

хангаж байсан.  

4) Сайжруулсан хатуу түлшний стандарт чангарахын 

хэмжээгээр түлшний чанар сайжирч, нөлөөлөл нь 
нэмэгдэх юм.  

 

Ашигласан материал 

1. Цолмон, Ц. (2020.06.17). Улаанбаатар хотын 

агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд [“Цэвэр агаартай 

хот” фэйсбүүк хуудас “Цэвэр агаартай хот”  олон 

улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал] 

Улаанбаатар, Монгол. 
2. Бямбагар, Б., Баттулга, Н., Энхцэцэг, Э. (2017). 

Хатуу түлшний боловсруулалтын технологи. 

Улаанбаатар, Монгол: ШУТИС Хэвлэлийн газар. 
х56, х167  

3. Нарангэрэл, Ж. (2011). “Нүрсний хими 

технологийн үндэс”. Улаанбаатар, Монгол: Адмон 

4. Пүрэвсайхан, Д. (2012). Шахмал түлшний 

судалгаа. Техникийн ухааны магистрын зэрэг 

горилсон бүтээл,  Шинжлэх Ухаан Технологийн 

Их Сургууль– Материал технологийн сургууль, 

Улаанбаатар, Монгол.  

5. Дариймаа, Д. Шахмал түлш үйлдвэрлэх технологи. 

(2016) Улаанбаатар: Гүүдшэйринг ХХК 

6. Нийслэлийн Агаарын Чанарын Алба. Нийслэлийн 

агаарын чанарын төлөв байдал, агаарын 
бохирдлыг бууруулах талаар хийж гүйцэтгэсэн 

ажил [тайлан]. 2013. Ху 97 

7. http://www.agaar.mn/article-view/134 
8. БОНХЯ, Улаанбаатар хотын Цэвэр агаарын 

санаачлага төслийн 2-р үе- Боловсруулсан 
түлшний чанарын шинжилгээ ба холбогдох 
сургалтын тайлан. 2013. ху24 

9. https://estandard.gov.mn 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

247

http://www.agaar.mn/article-view/134
https://estandard.gov.mn/


ЦИЛИНДР ХЭЛБЭРИЙН НҮҮРСЭН ШАХМАЛ ТҮЛШ ҮЙЛДВЭРЛЭХ 

БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 
 

Д. Дариймаа*, З. Баттогтох*, Б. Одонхишиг* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Шахмал түлшний технологи хамгийн 

анх 1930-1940 оны хооронд Герман улсад эхэлсэн 

байдаг. Үүнээс цааш Англи, Япон, Франц, Хятад, 

Солонгос, Энэтхэг, Польш, Австрали улсуудад 

өргөнөөр хэрэглэж ирсэн. Монголд нүүрсний нунтаг 

хаягдлыг шахаж ахуйн хэрэглээнд ашиглах талаарх 
судалгаа анх 1981 оны үеэс эхэлсэн. 1986-1991 онд 

Сайд нарын зөвлөлийн Эрдэм шинжилгээний 

судалгааны тусгай институт энэ чиглэлээр тусгай баг 

байгуулан ажиллаж анхны бүтээгдэхүүнийг гаргасан. 

Үүнээс хойш эрдэмтэн судлаачид төрөл бүрийн 

сайжруулсан хатуу түлш гарган авах судалгаа, 

туршилтууд хийж байна. Монгол улсад сайжруулсан 

хатуу түлшний үйлдвэр байгуулах ажил нь 2005 оны 

үеэс эхэлж 2010 оноос эрчимтэй үргэлжилсэн хэдий ч 

тасралтгүйгээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан 

үйлдвэр хараахан байхгүй байна. Манай улсад 

сайжруулсан хатуу түлшний үйл ажиллагаа явуулж 
байсан үйлдвэрүүд нь ихэвчлэн түүхий нүүрсийг 

боловсруулж хагас коксон түлш бэлтгэж байсан. 

Энэхүү судалгааны ажлаар нүүрсэн шахмал түлшний 

техникийн үзүүлэлт  нь түүхий эд болон холигч 

материалаас хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг 

лабораторийн дүгнэлтээр тогтоож, үр дүнг стандарт 

утгатай харьцуулав. Сайжруулсан хатуу түлшний 

чиглэлээр өмнө нь судалгаа явуулж байсан судлаачид 

ихэвчлэн коксон түлш гаргаж авах болон өндгөн 

жижиг хэлбэрийг сонгон авч үр дүнг гаргаж байсан. 

Энэхүү судалгаанд ашиглах нүүрсэн шахмал түлш нь 
цилиндр /харандаа/ хэлбэртэй гэдгээрээ бусад 

судалгааны ажлаас ялгагдах юм. Олон төрлийн 

нүүрсийг дангаар нь болон холигч материал ашиглаж 

цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлш туршсан 

тул цаашид Улаанбаатар хот төдийгүй хөдөө орон 

нутагт энэ салбарыг хөгжүүлэхэд нэмэлт дата 

мэдээлэл болох юм. 

 

Түлхүүр үг. Нүүрс, шахмал түлш, стандарт, 

туршилт, чанар. 

ОРШИЛ 

Дэлхийн улс орнуудын туршлагаас харахад хүн ам 
нягт суурьшсан хотуудад утаагүй утаа багатай 

шахмал түлш үйлдвэрлэж, хэрэглэх замаар агаарын 

бохирдлыг шийдвэрлэж иржээ. Шахмал түлшний 

технологи хамгийн анх 1930-1940 оны хооронд 

Герман улсад эхэлсэн байдаг. Үүнээс цааш Англи, 

Япон, Франц, Хятад, Солонгос, Энэтхэг, Польш, 

Австрали улсуудад өргөнөөр хэрэглэж ирсэн. 

Монголд нүүрсний нунтаг хаягдлыг шахаж ахуйн 

хэрэглээнд ашиглах талаарх судалгаа анх 1981 оны 

үеэс эхэлсэн. 1986-1991 онд Сайд нарын зөвлөлийн 

Эрдэм шинжилгээний судалгааны тусгай институт энэ 
чиглэлээр тусгай баг байгуулан ажиллаж анхны 

бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Үүнээс хойш эрдэмтэн 

судлаачид төрөл бүрийн сайжруулсан хатуу түлш 

гарган авах судалгаа, туршилтууд хийж байна. 

Монгол улс нүүрсний нөөцөөрөө дэлхийн эхний 

10 орны тоонд багтдаг ба 15 сав газрын 300 гаруй орд 

илрэл бүртгэгдээд байна. Монгол улсын геологийн 

таамаг нөөц 173.3 тэрбум тонн, цаашдаа өсөх 

магадлалтай гэж тогтоосон бөгөөд  судалгаагаар 

батлагдсан нөөц нь 31.7 тэрбумд хүрээд буй [1].   
Нийт нутаг дэвсгэрийн хүрээнд хүрэн нүүрс 

харьцангуй жигд тархсан байдаг. Нутгийн зүүн болон 

хангайн бүсэд хүрэн нүүрс, төвийн бүсэд хүрэн 

нүүрснээс завсрын коксжих нүүрсрүү шилжих 

завсрын үе, баруун болон говийн бүсэд чулуун болон 

коксжих нүүрс зонхилдог [2]. 

Монгол улсын цахилгаан дулааны эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, уул уурхай, тээвэр холбоо, хөдөө аж 

ахуй, барилгын салбарт хэрэглэж байгаа эрчим 

хүчний анхдагч эх үүсвэрүүдийн 91.5 хувийг нүүрс, 

5.1 хувийг газрын тос, 0.08 хувийг сэргээгдэх эрчим 

хүч, 3.3 хувийг мод, модны хаягдал болон био түлш 
тус тус эзэлж байна. Харин улсын хэмжээнд 

үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан, дулааны эрчим хүчний 

92.7 хувийг нүүрснээс, 3.41 хувийг нефть болон тосон 

бүтээгдэхүүнээс, 1.04 хувийг усны сэргээгдэх эрчим 

хүчнээс, 2.84 хувийг бусад сэр сэргээгдэх эрчим 

хүчнээс тус тус үйлдвэрлэдэг [3].  

Түлш эрчим хүчний гол нөөцийг зохистой 

ашиглах, хэмнэлттэй зарцуулах асуудал юуны өмнө 

нүүрсийг ашигтай зохистой, экологийн хувьд аль 

болох сөрөг нөлөөлөлгүй аргаар ашиглахад чиглэгдэх 

ёстой. Иймд нүүрсийг зөв зохистой ашиглаж агаарын 
бохирдлыг бууруулах богино хугацааны шийдэл нь 

сайжруулсан хатуу түлш юм. Энэхүү судалгааны 

ажлаар нүүрсэн шахмал түлшний техникийн үзүүлэлт 

нь түүхий эд болон холигч холбогч материалаас 

хамаарч хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг лабораторийн 

дүгнэлтээр тогтоож, үр дүнг стандарт утгатай 

харьцуулав. 

 

1. Монгол орны нүүрсний орд газар, техникийн 

үзүүлэлт 

Монгол орны нүүрсний орд газруудын байршил 

ерөнхий зүй тогтлыг илрүүлэх оролдлогыг хамгийн 
анх зөвлөлтийн геологич Ф.К.Шипулин 1954 онд 

хийсэн бөгөөд нүүрс хуралдах үйл явц баруунаас зүүн 

тийш шилжин хөгжиж ирсэн гэж тогтоосон байна [4].  

Монгол оронд нүүрс үүсэж бий болох геологийн 

процесс нь Карбон, Перм, Юра, Цэрдийн зэрэг 

геологийн насжилтын бүх үеийг хамрах бөгөөд 

нүүрсжилтийн зэрэг, чанар, геологи газарзүйн тогтоц 

зэрэг үзүүлэлтүүдээрээ эрс ялгардаг. Нүүрсжилтийн 

зэргээр нь авч үзвэл Карбоны болон Пермийн настай 

ордууд нь битумт болон суббитумт нүүрс агуулдаг 

бол Юрийн үеийн ордуудад лигнит болон суббитумт 
нүүрс зонхилно. Харин Цэрдийн настай ордуудад 

лигнит буюу залуу хүрэн нүүрс давамгайлна. 

Нүүрсний ангиллын хувьд Б1 маркийн хүрэн 

нүүрснээс антрацит хүртэлх бүх төрлийн нүүрс байгаа 
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бөгөөд ихэнх нь Дорнод Монголын мужид байрших 

залуу хүүрэн нүүрсний ордууд болно [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сав газар байршил 
Карбон I 

II 

III 

IV 

V 

Хархираа 

Монгол-Алтай 

Өмнөд Хангай 

Өмнөд Говь 

Их Богд 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Онги Гол  

Чойр Нялга 

Чойбалсан 

Сүхбаатар 

Тамсаг 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Дорноговь 

Дундговь 

Алтайн чанад 

Баян-Өлгий 

Орхон Сэлэнгэ 

Перм 

Юра 

Цэрд 

Зураг 1. Монголын нүүрсний сав газрууд [4] 
 

Дараах хүснэгтэд Монголын зарим чулуун болон 

хүрэн нүүрсний ордуудын техникийн үзүүлэлтийг 

харуулав.  
Хүснэгт 1. 

Нүүрсний техникийн үндсэн үзүүлэлт [6] 

Ордын нэр Байршил Марк Чийг, % 
Үнслэг, 

% 

Дэгдэм-

хий, % 

Хүхэр, 

% 

Илчлэг, 

ккал/кг 

Могойн гол Хөвсгөл чулуун 
0.2 - 

14.7 

2.4- 

39.3 

26.4 - 

60.6 
0.1 - 1.5 7350 

Баянтээг Өвөрхангай чулуун 
0.7 - 

12.5 
6.5-36.2 

39.1 - 

84.6 

0.27 - 

3.5 
7230 

Тавантолгой-

Ухаахудаг 
Өмнөговь чулуун 0.3 - 0.8 

16.0-

34.0 

16.0 - 

32.2 
0.6 - 1.6 

8115 - 

8795 

Налайх Улаанбаатар хүрэн 
3.6 - 

16.3 

7.5 - 

24.5 

31.4 - 

59.3 
0.2 - 3.9 

3172 - 

7700 

Багануур Улаанбаатар хүрэн 
3.8 - 

26.7 

4.9 - 

39.8 

33.9 - 

53.6 

0.03 - 

3.8 

5521 - 

7494 

Шарын гол Дархан хүрэн 
8.71-

14.4 

4.2 - 

44.9 

27.7 - 

53.1 

0.05 - 

0.11 

6670 - 

7580 

Алаг тогоо Дорноговь чулуун 
1.76-

8.16 

18.6 - 

39.8 

25.3 - 

30.3 

0.92 - 

2.31 

4584 - 

6108 

Хүрэн гол 
(хөв булаг) 

Говь-Алтай чулуун 0.6-1.94 
18.9 - 
39.3 

13.4 - 
15.4 

0.37 - 
0.83 

5967 

Хөшөөт Ховд чулуун 1-4 
10.9 - 

22.6 
19.3 0.5 

7143 - 

7190 

 

2. Нүүрсэн шахмал түлшний судалгаа, үр дүн 

Цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлш 

үйлдвэрлэх дамжлагыг дараах схемээр харуулав. 

 
Зураг 2. Гүүдшэйринг ХХК-ийн нүүрсэн шахмал 

түлш үйлдвэрлэх схем 

 
 

Хэмжээ: 

Урт: 150-160 мм 

Гадна диаметр: 50 мм 

Дотор диаметр: 10 мм  

Зураг 3. Цилиндр нүүрсэн шахмал түлш болон 

хэвлэгч машин 

 

Төрөл бүрийн нүүрс ашиглан нүүрсэн шахмал 

түлш үйлдвэрлэсэн туршилтын дүнг стандарт утгатай 

харьцуулан харуулав.   

 
 

Хүснэгт 2 

Цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлшний 

лабораторийн шинжилгээний дүн [Шарын гол] 

Огноо 
Лаб 

№ 
Нүүрс 

Хольцын 

хэмжээ 

Чийг 

𝑊𝑎𝑟 

Үнс 

𝐴𝑑 

Дэгдэм

хий 

𝑉𝑑 

Хүхэр 

𝑆𝑡
𝑑𝑏 

Илчлэг 

𝑄𝑛𝑒𝑡
𝑎𝑟  

Монгол улсын стандарт MNS 5679:2014 ≤ 15 ≤ 30 - ≤ 1 ≥ 3800 

2017/ 

09/20 
1119 

Шарын 

гол 

/эх дээж/ 

100 9.8 29.1 29.0 0.66 4568 

2017/ 

10/02 
1139 

Шарын 

гол 

Шохой 

99.8:0.2 12.3 26.7 29.3 0.70 4624 

2017/ 

11/30 
ALS 

Шарын 

гол  

Баянтээг 

68:30:2 9.5 27.3 33.5 0.73 4900 

2017/ 

11/30 
ALS 

Шарын 

гол  

Налайх 

70:30 13.6 27.4 32.5 0.64 4372 

2017 

/10/03 
1161 

Шарын 

гол 

Цемент  

97:3 11.6 29.3 30.6 0.52 4308 

2017/ 

10/03 
1162 

Шарын 

гол 

Цемент 

Шохой  

97.8:2:0.2 12.1 29.9 31.2 0.51 4239 

 

2-р хүснэгтийн шинжилгээний дүнг тухайн дээжид 

хамааруулан авч үзвэл: Шарын голын нүүрсийг өөр 

төрлийн материалтай хольж шахсан түлшний 
дэгдэмхий бодисын хэмжээ 1-7.6 % -иар, цементтэй 

барьцалдуулж шахсан түлшний үнслэгийн хэмжээ 1-

3.1 % -иар тус тус нэмэгдэж,  нүүрстэй хольж шахсан 

түлшний үнслэгийн хэмжээ 5.6-5.9 % -иар буурсан 

байна.  

Хүснэгт 3 

Цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлшний 

лабораторийн шинжилгээний дүн [Ухаа худаг] 

Огноо 
Лаб 

№ 
Нүүрс 

Хольцын 

хэмжээ 

Чийг 

𝑊𝑎𝑟 

Үнс 

𝐴𝑑 

Дэгдэм

хий 

𝑉𝑑 

Хүхэр 

𝑆𝑡
𝑑𝑏 

Илчлэг 

𝑄𝑛𝑒𝑡
𝑎𝑟  

Монгол улсын стандарт MNS 5679:2014 ≤ 15 ≤ 30 - ≤ 1 ≥ 3800 

2017/ 

09/20 
1120 

Ухаа 

худаг 

/эх дээж/ 

100 3.7 28.6 20.2 1.41 5473 

2017/ 

10/02 
1136 

Ухаа 

худаг 

Шохой 

99.8:0.2 11.0 28.6 21.5 1.29 4901 

2017/ 

10/02 
1137 

Ухаа 

худаг 

Цемент 

97:3 8.0 30.3 24.0 1.11 4818 

2017/ 

10/02 
1138 

Ухаа 

худаг 

Цемент 

Шохой 

97.8:2:0.2 7.0 30.6 21.6 1.30 4717 

 

3-р хүснэгтийн шинжилгээний дүнг тухайн дээжид 

хамааруулан авч үзвэл: Ухаа худгийн нүүрсийг өөр 
төрлийн материалтай хольж шахсан түлшний 

дэгдэмхий бодисын хэмжээ 6.4-18.8 % -иар, 

цементтэй барьцалдуулж шахсан түлшний үнслэгийн 

хэмжээ 5.9-7 % -иар тус тус нэмэгдэж,  нийт хольцын 

илчлэгийн хэмжээ 10.5-13.9 % -иар буурсан байна.  

 

Хүснэгт 4 

Цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлшний 

лабораторийн шинжилгээний дүн [6] 

Огноо 
Лаб 

№ 
Нүүрс 

Хольцын 

хэмжээ 

Чийг 

𝑊𝑎𝑟 

Үнс 

𝐴𝑑 

Дэгдэм

хий 

𝑉𝑑 

Хүхэр 

𝑆𝑡
𝑑𝑏 

Илчлэг 

𝑄𝑛𝑒𝑡
𝑎𝑟  

Монгол улсын стандарт MNS 5679:2014 ≤ 15 ≤ 30 - ≤ 1 ≥ 3800 

2018/ 

03/20 
327 

Алаг 

толгой 
100 11.0 21.7 40.4 0.90 4998 

2017/ 

01/09 
26 

Могойн 

гол 

Үртэс 

80:20 4.8 21.0 32.3 0.84 5087 

2018/ 

10/29 
1383 

Хүрэн 

гол 

Үртэс 

80:20 7.4 24.9 37.9 1.19 4340 

2018/ 

07/17 
834 

Хөшөөт 

Үртэс 
80:20 3.4 22.4 24.0 0.55 5538 

 

Бүх хольцын дэгдэмхий бодисын хэмжээ өндөр 

байгаа нь модны дэгдэмхий 60-70 % байдагтай холбон 

тайлбарлаж болох юм.  
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Хүснэгт 5 

Цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлшний 

лабораторийн шинжилгээний дүн [шинэ стандарт, 6] 

Огноо 
Лаб 

№ 
Нүүрс 

Хольцын 

хэмжээ 

Чийг 

𝑊𝑎𝑟 

Үнс 

𝐴𝑑 

Дэгдэм

хий 

𝑉𝑑 

Хүхэр 

𝑆𝑡
𝑑𝑏 

Илчлэг 

𝑄𝑏
𝑎𝑑 

Монгол улсын стандарт 5679:2019 ≤ 10 ≤ 29 ≤ 22 ≤ 1 ≥ 4200 

2018/ 

12/15 
1935 

Ухаа 

худаг-

мидлинг 

/эх дээж/ 

100 0.8 22.3 19.6 1.1 6201 

2019/ 

04/05 
440 

Ухаа 

худаг 

Цардуул 

98:2 4.3 21.5 20.6 0.9 6429 

2019/ 

04/05 
451 

Ухаа 

худаг 

Цардуул 

Шохой 

97.5:2:0.5 3.1 21.9 21.1 0.8 6414 

2019/ 

04/17 
543 

Ухаа 

худаг 

Цардуул 

Шохой 

97.5:1.5:0

.5 
1.1 23.7 20.6 0.9 6346 

2019/ 

04/04 
441 

Ухаа 

худаг 

Үртэс 

Цардуул 

93:5:2 10.7 20.3 18.1 0.8 6096 

2019/ 

04/05 
450 

Ухаа 

худаг 

Үртэс 

Цардуул 

87:10:3 2.7 21.1 22.4 0.8 6350 

2019/0

5/06 
620 

Ухаа 

худаг 

Шавар 

Шохой 

97.5:1:0.5 1.6 26.6 20.6 0.9 6086 

2019/ 
01/30 

158 

Ухаан 

худаг 
Шарын 

гол 

Шохой 

69.6:30:0.
4 

3.7 26.8 22.2 0.5 5756 

2020/ 

05/14 
578 

Могойн 

гол 

Үртэс 

80:20 4.8 22.1 28.8 0.9 6113 

5-р хүснэгтийн шинжилгээний дүнг тухайн дээжид 

хамааруулан авч үзвэл:  

  Ухаа худаг-миддлинг нүүрсийг цардуул, 

шохойтой хольсон түлшний илчлэгийн хэмжээ 

2.8-3.7 %-иар, чийглэгийн хэмжээ 37.5-437.5 %-

иар,  дэгдэмхий бодисын хэмжээ 5.1-7.7%-иар 

тус тус нэмэгдэж, хүхрийн хэмжээ 18.2-27.3 % 

буурсан бол үнслэгийн хэмжээ харилцан адилгүй 

үр дүнг гаргасан байна. 

  Ухаа худаг-миддлинг нүүрсийг үртэс 

цардуултай хольсон түлшний үнслэгийн хэмжээ 
5.4-9 %-иар,  хүхрийн хэмжээ 27.3 % -иар тус тус 

буурсан бол илчлэг, чийглэг болон дэгдэмхий 

бодисын хэмжээ харилцан адилгүй үр дүнг 

гаргасан байна.  

  Ухаа худаг-миддлинг нүүрсийг шавартай 

хольсон түлшний үнслэгийн хэмжээ нэмэгдэж, 

илчлэгийн хэмжээ буурсан байна. 

  Ухаа худаг-миддлинг нүүрсийг шарын голын 

нүүрс болон шохойтой хольсон түлшний  үнслэг, 

дэгдэмхий бодисын хэмжээ нэмэгдэж, хүхэр 

болон илчлэгийн хэмжээ харьцангуй буурсан 
байна.  

Дараах хүснэгтэд 2018-2019 оны хооронд үйл 

ажиллагаа явуулж байсан сайжруулсан хатуу 

түлшний үйлдвэрүүдийн нүүрсэн шахмал түлшний 

техникийн үзүүлэлтийг харьцуулан харуулав.  

Хүснэгт 6 

Нүүрсэн шахмал түлшний техникийн үзүүлэлт [6] 

Компани Хэлбэр Лаб № 
Чийг 

𝑊𝑎𝑟 

Үнс 

𝐴𝑑 

Дэгдэм

хий 

𝑉𝑑 

Хүхэр 

𝑆𝑡
𝑑𝑏 

Илчлэг 

𝑄𝑏
𝑎𝑑 

Бат 

бэх 

Монгол улсын стандарт MNS 5679:2019 ≤ 10 ≤ 29 ≤ 22 ≤ 1 ≥ 4200 >80 

Гүүдшэйринг 

ХХК 

“Илч” түлш 

Цилинд

р 
451 3.1 21.9 21.1 0.83 6414 90.4 

Таван толгой 

түлш ХХК 

Сайн түлш 

Өндөг 581 2.7 23.3 19.3 0.86 6334 - 

Ширээтийн 

хурд ХХК 
Өндөг 19-160 11 25.23 20.7 1.07 6165 82 

ORA Өндөг 19-407 4.4 22.19 19.05 0.89 6485 54.8 

Хотын түлш 
ХХК 

Өндөг 19-408 1.8 26.94 18.77 0.83 6028 79.7 

Ёнтан шахмал 19-409 2.7 36.48 21.54 0.99 5049 97.5 

Тухайн дээжинд хамааруулан авч үзвэл 6-р хүснэгтээс 

харахад:   

  Ширээтийн хурд ХХК -ийн өндгөн шахмал 

түлшний чийглэгийн хэмжээ стандарт утгаас 10 % 

-иар, хүхрийн хэмжээ стандарт утгаас 7 %-иар тус 

тус  илүү,  

  Ёнтан шахмал түлшний үнслэгийн хэмжээ 

стандарт утгаас 25.7%-иар илүү байна.  

  ОРА болон Хотын түлш ХХК -ийн өндгөн шахмал 

түлшний бат бэх стандарт утгаас 0.4-31.5 %-иар 
тус тус бага байна.  

 

3. ДҮГНЭЛТ 

1) Холигч түүхий эдээс шалтгаалан туршилтад 

ашигласан бүх төрлийн нүүрсний эх дээжтэй 

харьцуулахад түлшний бүх утгад эерэг, сөрөг 

нөлөөллийн өөрчлөлт орсон байна.  

 2-р хүснэгтээс харахад Шарын голын нүүрсээр 

хийсэн түлшний бүх дээжийн утга нь “MNS 

5679:2014 Сайжруулсан хатуу түлшний 

техникийн шаардлага” стандартыг бүрэн 
хангаж байна. 

 3-р хүснэгтээс харахад Ухаа худгийн нүүрсээр 

хийсэн бүх хольцын түлшний хүхрийн хэмжээ 

стандарт утгаас 11.0-30.0 % -иар илүү, цемент 

хольсон хольцын үнслэгийн хэмжээ стандарт 

утгаас 1.0-2.0 % -иар илүү байгаа нь MNS 

5679:2014 стандартыг хангахгүй байна. 

 4-р хүснэгтээс харахад  хүрэн голын нүүрсийг 

үртэстэй хольсон хольцын хүхрийн хэмжээ 

стандарт утгаас 19 %- иар илүү байгаа нь MNS 

5679:2014 стандартыг хангахгүй байна. 
 5-р хүснэгтээс харахад Ухаа худаг-миддлинг 

нүүрсний эх дээжийн хүхрийн хэмжээ MNS 

5679:2019 стандарт утгаас их байна.  

 6-р хүснэгтээс харахад Ширээтийн хурд ХХК-

ийн түлшний чийглэгийн болон хүхрийн 

хэмжээ, ёнтан түлшний үнслэгийн хэмжээ, 

ОРА болон Хотын түлш ХХК-ийн түлшний бат 

бэхийн хэмжээ тус бүр MNS 5679:2019 

стандартыг хангахгүй байна.  

 Бүх төрлийн нүүрсийг үртэс хольсон хольцын 

түлшний дэгдэмхий бодисын хэмжээ их байна.  

2) Бүх төрлийн чулуун болон хүрэн нүүрсийг 
холбогч, барьцалдуулагч материал ашиглаж 

цилиндр хэлбэрийн нүүрсэн шахмал түлш 

үйлдвэрлэхэд MNS 5679:2019 техникийн 

үзүүлэлтүүд хангахаар байна.  

3) Тухайн түлшний орцод агуулагдах холбогч, 

барьцалдуулагч материалын хувийг зөв тогтоох 

нь түлшний чанар болон стандартад нийцэхэд 

шууд нөлөөлөл болох юм.  
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САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ  ХЭМЖИЛТ СУДАЛГАА 
 

У.Жаргалбаатар*, З. Баттогтох* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 
Хураангуй. Сайжруулсан шахмал түлшний үндсэн 

түүхий эдэд тавигдах стандарт, лабораторийн 

шинжилгээний дүнгийн (Хүснэгт 1.) үзүүлэлтээс 

харахад түүгээр хийсэн сайжруулсан шахмал түлш 

одоо мөрдөж буй  MNS 5276:2019 стандарт 

шаардлагыг тогтвортой хангах бололцоогүйг илтгэж 

байна. Өөрөөр хэлбэл сайжруулсан шахмал түлшинд 

агуулагдах хүхрийн хэмжээг 1%-аас ихгүй байхаар 

тогтоож өгсөн бол тус үзүүлэлт нь үндсэн түүхий эдэд 

1%-аас өндөр байна.иймд хэд хэдэн туршилтыг 

хийллээ.  

 
Түлхүүр үг. Шахмал түлш, түлш, нүүрс.  

 

ОРШИЛ 

Сүүлийн жилүүдэд хүн амын шилжилт хөдөлгөөн 

улам нэмэгдэж байгаатай холбогдон Улаанбаатар 

хотын байгаль орчинд тулгарах асуудал нэмэгдэж 

байна. Хүн ам нэмэгдэх хэрээр агаарын бохирдол 

ихсэж, бохирдлын улмаас хүн амын эрүүл мэндэд 

сөрөг нөлөө нэмэгдэж иргэдийн дунд амьсгалын 

замын өвчин, архаг ханиад зэрэг өвчлөл нэмэгдсэн. 

Тэр дундаа агаарын бохирдлын хамгийн их хэмжээтэй 
бохирдуулагч нь тоосонцор (PM), хүхэр SO2 бөгөөд 

тоосонцор нь хүний амьсгалаар дамжин эрүүл мэндэд 

нь сөрөг нөлөө үзүүлсээр байна. 

 

“Таван толгой түлш” ххк 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ажлын албанаас 

гаргасан хүсэлтийн дагуу “Энержи Ресурс” ХХК 

жилд 800.0 мянган тонн хүртэл баяжуулсан эрчим 

хүчний нүүрс (миддлинг буюу завсрын 

бүтээгдэхүүн)-ийг ачих нөхцлөөр үнэ төлбөргүй 

нийлүүлэх гэрээг 5 жилийн хугацаатайгаар байгуулан 

ажиллаж байна.  
Энэхүү баяжуулсан эрчим хүчний нүүрс 

(миддлинг буюу завсрын бүтээгдэхүүн)-ийн 

стандартыг “Энержи Ресурс” ХХК 2011 онд 

Стандартчилал, Хэмжил зүйн Үндэсний зөвлөлөөр 

батлуулсан.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1 [1] 

Эрчим хүчний нүүрсний стандарт техникийн 
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Хүснэгт 2. [1] 

Сайжруулсан шахмал түлшний стандарт 

шаардлага 
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MNS 

5276: 

2019 

≤10 ≤29 ≤22 ≤1 ≥4200 ≥80 

 

Сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэлийн 

технологи 

Сайжруулсан шахмал түлшний орцын норм 96-

97% эрчим хүчний баяжуулсан нүүрс, 3-4% 
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барьцалдуулагч эд байх ба эдгээрийг  дараах үндсэн 3 

технологийн технологийн горимын дагуу 

үйлдвэрлэдэг. Үүнд: 

1.  Утаа агаарын хатаагч бүхий шугам 

 Хатаалтын дулаан тээгч нь 200-250 оС  температуртай 

утаа+агаар; 

2.  Технологийн уурын дулаан тээгчтэй шугам  

Хатаалтын дулаан тээгч материал 7-8 атм даралттай, 

240-260оС-ийн температуртай   технологийн уур; 

3.  Кнедр буюу уурын холигч бүхий шугам 

Кнедр буюу уурын холигч нь хуурай холигчоос орж 

ирсэн холимгийг 2.0-2.5 Ата даралттай, 130-150 оС 

температуртай уураар халааж холиод хэвлэх 

төхөөрөмжид халуунаар дамжуулна. [2] 

 

1. Туршилт судалгаа 

1. Техникийн үзүүлэлт 

Түлшинд агуулагдах хүхрийн хэмжээг бууруулах, 

мөн түлшийг сийрэгжүүлэх зорилгоор 10-30% хүртэл 
үнс, шавар зэрэг дүүргэгчийг нэмж холин шахмал 

түлш хийн туршлаа.  

Хүснэгт 3 
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MNS 
5679: 
2019 
[1] 

≤10,0 ≤1,0 ≤22,0 ≤29,0 ≥4200 ≥80 

Үнс-2 

70/30 
7,8 0,83 15,07 39,83 4986 31,9 

Үнс-3 
80/20 

6,4 0,79 16,77 33,01 5584 35,8 

Шавар 
70/30 

4,6 0,62 15,49 39,90 4974 49,1 

Шавар 

80/20 
4,9 0,68 16,36 34,55 5472 28,1 

 

Тайлбар: Үнс, Шавар- брикет түлш хийхэд 

дүүргэгчээр үнс эсвэл шавар ашигласан.+sb- 
барьцалдуулагч 3% нэмсэн. Үнсэн дүүргэгчтэй брикет 

түлш хийхэд барьцалдуулагч нэмсэн. 

 

1. Экологийн үзүүлэлт 

Түлшний шаталтаас дэгдэх хаягдал хийн 

агууламжийг изокинетик нөхцөл буюу Япон Улсын 

JIS Z 8808 стандартын дагуу MNS 5216 : 2016 

стандартын шаардлагыг хангасан зууханд туршин 

тодорхойлсон. Хэмжилтийг дараах нөхцөлд хийлээ. 

Үүнд : 

- Сайжруулсан шахмал түлш 5 кг шатаан.  
- Түлшийг ноцоооход 0,5 кг мод хэрэглэсэн.  

- Хаягдал хий болон тоосонцрын нийт ялгаралын 

хэмжээг түлш дөл үүсгэн шатах үеээс эхлэн СО2-ийн 

хэмжээ 2%-аас доош буух хүртэл хугацаанд хэмжин  

тодорхойлсон [3]. 

Хүснэгт 4 

CO ба SO2 ялгаралын харьцуулсан байдал 

№ 
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1 Нийт 

тоосонцор 
mg/Nm3 130 108 66 

2 SO2 mg/Nm3 1200 816 924 

3 NOX mg/Nm3 700 81 112 

4 CO mg/Nm3 9800 19794 11765 

 
Жич: Шаталтын үеийн температур гэдэг нь зуухны 

хүхээгнээс дээш 1м орчим дахь яндангийн доторх 

утааны температур юм. Түлш нь 50 мм голчтой 

бөгөөд 30 мм-ийн зузаантай.1 бүрийн жин 42.5-47 

грамм. 

1. Түлшний дэгдэмхий бодисын агууламж болон 

шаталт буюу дулаан ялгаруулах хугацаа өөр 

хоорондоо шууд хамааралтай байна.  

2. Үнслэг ихсэх түлшний шаталтын хугацаа уртсах 

боловч нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээ 

ихсэх сул талтай өөрөөр хэлбэл шатахгүй уугих 

үзэгдэл удаан ажиглагдаж байна. 
Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн ялгарал түлшний 

шаталтын төгсгөл хэсэгт өндөр байна.  

3. Түлшний шаталтаас ялгарах хүхэрлэг хий (SO2)-

н хэмжээ түлшинд агуулагдах хүхрийн 

агууламжаас шууд хамаарах ба энэ нь хэмжилт, 

туршилтаар тодорхойлогдож байна 

 

2. Туршилт судалгаа 

Экологийн үзүүлэлт 

Түлшний шаталтаас дэгдэх хаягдал хийн 

агууламжийг изокинетик нөхцөл буюу Япон Улсын 
JIS Z 8808 стандартын дагуу MNS 5216 : 2016 

стандартын шаардлагыг хангасан зууханд туршин 

тодорхойлсон. Хэмжилтийг дараах нөхцөлд хийлээ. 

Үүнд : 

- Түлшийг ноцооход 0,5 кг мод хэрэглэсэн. 

- Хаягдал хийн хэмжилтийг ноцоогч тогтвортой  
асаж эхлэх үеээс харин тоосонцрын нийт 

ялгаралтын хэмжээг ноцоогч шатаж эхэлснээс 30 

минутын дараа 30 минутын турш дээж эхний 

дээж, үргэлжлүүлэн 2 дах дээжийг СО2-ийн 

хэмжээ 2%-аас доош буух хүртэл авч нэгтгэн 

тодорхойлсон.[3] 

Дээрх туршилтийн адил хийгдэх ба дулаан 

боловсруулах нүүрс буюу багануурын нүүрсийг 

процентлож хийсэн байгаа. 

 
Хүснэгт 5 

Түлшний техникийн шинжилгээний дүн 

Үзүү-

лэлт  

Сайжруулсан 

хатуу түлш 

MNS 5679-

2019[1] 

Briquette (w/w) 

Марк 
хагас коксон 

шахмал түлш 
10% 20% 30% 
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Нийт 

чийг,  

% ar 
<10 

3.3 3.7 4.2 

Үнслэг, 

% d <30 
21.1 21.3 21.5 

Дэг-

дэм-

хий, % 

db  

<22 
17.7 17.1 16.5 

Илчлэг, 

кКал/кг 

ar 
>4500 

5903 5819 5735 

Хүхэр, 

% db <1 
0.96 0.91 0.85 

 

Хүснэгт 6 

CO ба SO2 ялгаралын харьцуулсан байдал 

№ Түлш 

Нийт 
тоосонцор 

(TSP) 

мг/нм3 

SO2 

мг/нм3 

CO  

мг/нм3 

1. 

MNS 5216 

: 2016 

стандарт 

≤130 ≤1200 ≤9800 

2. 
10% 

орцтой 
99 849 6607 

3. 
20% 

орцтой 
72 725 5013 

4. 
30% 

орцтой 
84 651 1673 

Агаарт дэгдэх тоосонцрын хэмжээ  

(түлшинд агуулагдах дулааны боловсруулалт хийсэн 

нүүрсний  орц). 

Хүснэгт 7 

 
 

Хүснэгт 8 
Харьцуулалт 

Төрөл 

 

SO2 

мг/нм3 

1200 

CO  

мг/нм3 

9800 

Нийт 

тоос 

(tsp) 

130 

Сайжруулсан 

шахмал 

түлшний дүн 

1159 1504 115 

Багануур 

30% 
651 1673 84 

Үнс 

30% 
816 1974 108 

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Үнс 30% түлшний шаталтын үүсэх хүхрийн 

хэмжээ буурсан, шаталтын үеийн  хугацаа уртсах 

боловч нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээ 

ихсэх сул талтай эргээд агаарын бохирдлыг 

бодисын хэмжээ нэг талаасаа бохирдолтой гэж 
үзнэ.  

2. Миддлингийг дулааны боловсруулалт хийсэн 

нүүрстэй хольж шахсанаар агаарт дэгдэх 

тоосонцор, хүхэрлэг хий дан миддлингээр шахсан 

түлшнээс буурах нь туршилтаар тогтоогдож байна.  

3. Дулааны боловсруулалт хийсэн нүүрсний орцтой 

түлшний  шаталтаас ялгарах хаягдал утааны хэм 

хэмжээ  MNS 5216 : 2016 стандартыг хангаж 

байна. Туршилтын дүнгээс харахад дулааны 

боловсруулалт хийсэн нүүрсний орцын хэмжээ 

ихсэх тусам  түүний шаталтаас агаарт дэгдэх 
тоосонцор, хүхэрлэг хий буурч байна. (Хүснэгт 7. 

Хүснэгт 8.)  

4. “Таван Толгой Түлш” ХХК-ий одоо үйлдвэрлэж 

байгаа сайжруулсан шахмал түлшний дүнгээс 

Багануурын хольцтой брикет түлш нь хүхрийн 

давхар исэл 0.5  тоосонцор 0.7 дахин багасаж 

байгаа юм. 

          

Ашигласан материал 

1. https://www.legalinfo.mn/ 

2. “Таван Толгой Түлш” танилцуулга     2019он. 
3. “Jika олон улсын байгуулаг”-аас гарсан гарыг 

авлага 2017он. 

4. “Нийслэлийн агаарын бохирдолтой  тэмцэх” 

газрын дата файл. 

 

“ДЦС-2” ТӨХК-НИЙ ТУРБИНЫ КОНДЕНСАТОРЫН ХООЛОЙН 

ДОТООД ГАДАРГУУД ТОГТСОН БОХИРДЛЫН ХИМИЙН 

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГЭЭС 
 

С.Мөнхсар*, Б.Оюунсувд* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. ‘’ДЦС-2’’ ТӨХК–ийн сүүлийн 

жилүүдийн ТЭЗҮ-ийн тайлан, судалгаанаас уурын 

турбины эцсийн параметр тооцоот утганд хүрч 

ажиллахгүй байгаа нь харагдаж байна. Үүний нэг 

шалтгаан нь конденсаторт өгч буй хөргөлтийн усны 

карбонат хатуулаг, давслаг өндөр учраас 

конденсаторын гуулин хоолойд хаг хусам тогтоож, 
турбинд ажиллаад гарсан уур болон хөргөлтийн усны 

хооронд явагдах дулаан солилцоог муутгаж 

конденсаторын дулааны ачааллыг нэмэгдүүлсэнээр 

вакуумыг бууруулж байгаа явдал юм.  

Иймээс энэхүү өгүүлэлд ‘’ДЦС-2’’ ТӨХК-ийн 

конденсаторын хөргөлтийн усны чанарын шинжилгээ, 

конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууд тогтсон хаг 

хурдсын химийн найрлагыг судалсаны үндсэн дээр 

хаг хусам тогтоох үйлчлэлтэй давсны нөлөөллийг 
бууруулах зорилгоор хөргөлтийн усыг ОЭДФК 

 

Миддлинг брикет 10% орцтой 20% орцтой 30% орцтой 
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(оксиэтилидендифосфор)-ын хүчлээр боловсруулах 

аргын талаар авч үзлээ.  

 

Түлхүүр үг. Хөргөлтийн ус конденсаторын 

хоолойн бохирдол, дулаан дамжуулалтын 

коэффициент  карбонат хатуулаг, фосфор агуулсан 

органик хүчил 

 

ОРШИЛ 

Турбины конденсаторын хөргөлтөнд  ашигладаг 
байгалийн ус нь   бүдүүн ширхэгтэй болон коллоид, 

усанд уусдаггүй бодисыг агуулдаг.  Техникийн ус 

хангамжийн усны чанар нь тодорхой хүчин зүйлийн 

нөлөөлөөс шалтгаалан физик-химийн болон 

биологийн бүтэц нь өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь 

турбины конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууд  

бохирдол үүсгэхэд хүргэдэг.  

Конденсаторын хоолойн дотоод гадаргуу дараах 

бохирдолд орж хагтдаг байна. Үүнд: 

 -механик хаягдал (лаг, элсэнцэр,   хаг   хусам   гэх 

мэт); 
- химийн нэгдлүүд (голдуу кальцийн карбонат); 

 Ихэнх тохиолдолд турбины конденсат дахь 

ууранд уусаж устдаггүй бодисуудаар   конденсаторын    

хоолой бохирддог. 

Уусдаггүй нэгдлүүдэд  дараах бодисууд  орно. 

Үүнд:  

 -карбонат  кальцийн нэгдлүүд CaCO3 , 

Mg(OH) 2 эсвэл MgCO 3 хэлбэрээр давамгайлах 

кальцийн нэгдлүүд ; 

Органик   нэгдэл - усны бичил элемент ба макро 

амархан уусдаггүй   нэгдлүүд; 
Холимог - бичил элемэнтээс бүрдсэн кальци, 

магни, төмөр, хөнгөн цагаан, силикатын хүчил гэх 

мэт.  

Дулаан солилцох гадаргуу дээр тогтсон хаг 

тогтоох үйлчлэлтэй микро ба макро хольцууд нь 

конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууд   төрөл 

бүрийн механик бохирдол үүсгэнэ. Конденсаторын 

хоолойн бохирдол нь   вакуум муутгах,   турбины 

цахилгаан ачааллыг хязгаарлахад хүргэдэг.  

Конденсаторын  шугам хоолойн  цэвэр байдлыг  

хангахын тулд эхний ээлжинд хаг тогтохоос   

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авдаг. Үүний тулд 
турбины конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууг  үе 

үе химийн, дулааны эсвэл механик аргаар цэвэрлэнэ.  

Конденсаторын хоолойд тогтсон хаг хурдасны 

найрлагын ангиллыг хүснэгт 1-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 1 

Хаг хурдасны төрөл, найрлага 

Хаг 

хурдасны 
төрөл 

Хурдасны найрлага,% 

Шатаалтын 

нийт 

алдагдал 

CaO 

+ 

MgO 

SiO 2 Аl 2 O 3 + 

Fe 2 O 3 

ZnO 

+ 

CuO 

+ 

SO 3 

Карбонатууд 35-45 40-

50 

1-6 1-5 1-5 

Органик 35-55 5-10 5-10 15-20 3-15 

Холимог 30-50 20-

35 

5-10 1-10 1-10 

2.  Турбины конденсаторын хоолойн дотоод 

гадаргууд тогтсон хаг хурдсын найрлагын  

шинжилгээний дүн 

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн  турбин №3-ын  

конденсаторын дотоод гадаргууд металлтай нягт 

барьцалдсан цайвар саарал өнгийн хатуу хаг 0.8-1.8 

мм-ын зузаантайгаар хоолойн уртын дагуу жигд 

бүрхэн тогтсон байна. Хагийг металлын гадаргуугаас 

салгаж авахад хоолойн гадаргууд цэгэн зэврэлтийн ул 

мөр ажиглагдсан. Хагийн найрлагад хийсэн 
шинжилгээний үр дүнг хүснэгт 2, зураг 1-д  тус тус 

үзүүлэв. 

Хүснэгт 2 

Хагийн химийн найрлага, % 

Химийн 

найрлага 
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ТГ-3 

конденсаторын 
хоолойд 

тогтсон хаг 

хурдас 

85,6 3,5 1,5 5,1 0,72 
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Зураг 1. ТГ-3 конденсаторын хоолойд тогтсон хаг 

хурдсын химийн найрлага 

 

Шинжилгээний үр дүнгээс харахад тогтсон хагийн 

ихэнх хувийг буюу 85.6 %-ийг кальцийн исэл эзэлж 

байгаа нь кальцийн төрлийн хаг давамгайлж 

тогтсоныг харуулж байна.  Мөн тогтсон хагийн 

хувийн бохирдлын хэмжээ 174 гр/м2 байгаа нь 

хоолойн дотоод гадаргуу бохирдол ихтэй байгааг 

харуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд  хөргөлтийн усны 

ерөнхий хатуулаг 5.4 мг-экв/л –ээс хамгийн ихдээ 8.9 
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мг-экв/л хүртэл нэмэгдсэн байгаа нь конденсаторын 

хоолойн дотоод гадаргууд хаг тогтох, вакуум 

буурахад хүчтэй нөлөө үзүүлсэн байна.  Тус станцын 

бусад турбины конденсаторын хоолойн дотоод 

гадаргууд мөн карбонат кальцийн хаг ихээр тогтож, 

удаа дараа турбиныг зогсоож механик аргаар болон 

давсны хүчлээр угааж цэвэрлэж байсан нь цаашид 

хөргөлтийн усыг химийн аргаар тогтвортой 

боловсруулах шаардлагатайг  илтгэж байна.  

Турбин №3-ын конденсаторын хоолойн дулаан 

дамжуулалтын коэффициент хаг тогтоогүй байхад 

к = 3229,39 Вт/(м2 ∙ K) байна. Хагийн зузаан 0.8-2 

мм байх үед гуулин хоолойн дулаан дамжуулалтын 

коэффициент хэрхэн өөрчлөгдөхийг тодорхойлон,  

тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг 2-р зургаар үзүүлэв. 

 
Зураг 3. Хоолойн дулаан дамжуулалтын коэффициент 

конденсаторын бохирдолтын зузаанаас хамаарах 

хамаарал  
Зураг 2-с харахад конденсаторын хоолойн дулаан 

дамжуулалтын коэффициент К, хагийн зузаан 𝛿 −аас 

хүчтэй хамаарч дараах   

К = -79.714𝜹 + 3349.3 

тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх бөгөөд 

детерминацийн коэффициент R² = 0.9464 байна.  

 

3. Хөргөлтийн усыг химийн аргаар боловсруулах 

боломж 

Конденсаторын хоолойд карбонатын хатуулгийн 
хаг хурдас тогтоохгүйн тулд хөргөлтийн усыг 

ихэвчлэн фосфор агуулсан органик хүчлээр 

боловсруулдаг.   Шинжилгээний үр дүнг үндэслэн 

фосфор агуулсан органик хүчил болох 

оксиэтилидендифосфорын хүчил буюу ОЭДФК 

бодисоор боловсруулалт хийх аргыг сонгон усны 

чанарын үзүүлэлтээс хамааруулан бодисын тунгийн 

тооцоог хийв.   

Оксиэтилидендифосфорын хүчлийн (ОЭДФК)-

химийн томьёо - С2Н8О7Р2 –р илэрхийлэгдэх  бөгөөд 

цагаан өнгийн нунтаг талст бодис юм. 20 ºС-т 1%-

ийн уусмалын рН = 2 байдаг.   
Хөргөлтийн  усыг фосфор агуулсан хүчлээр 

боловсруулах аргын мөн чанар нь бага хэмжээний 

фосфор агуулсан хүчлийг усанд оруулсанаар, 

кальцийн карбонатын талсжилтыг саатуулж, дээд 

кальцийн бикарбонатын уусмалыг тогтворжуулах 

замаар хоолойн хананд хаг хурдас тогтохоос 

хамгаалахад оршино.  

ОЭДФК –р хөргөлтийн усыг боловсруулахад 

карбонатын хатуулгийн хамгийн их утга болох 7.0 мг-

экв/л хүртэл түүний нэмэгдүүлэх боломжийг 

бүрдүүлнэ. Карбонатын хатуулгийн хязгаараас 

хамаарч хөргөлтийн усанд агуулагдах ОЭДФК--ийн 

агууламж 0.25-2.0 мг/л байна. 

Хөргөлтийн усны зарцуулалт, карбонат 

хатуулгийн хэмжээнээс хамаарч ОЭДФК бодисын 

тунгийн хэмжээг дараах зураг 3-с тодорхойлов. 

Хөргөлтийн усны карбонат хатуулгийг түүний 
хязгаар 7.0 мг-экв/л хүртэл нэмэгдүүлэхэд  бодисын 

шаардагдах тунгийн хэмжээ 1,7 мг/л болно.  

Хөргөлтийн усны системд тунлах бодисын 

шаардлагатай агууламжийг үүсгэхийн тулд эхэндээ 

бодисын зарцуулалт их байдаг. 

 
Зураг 3. Хөргөлтийн усны карбонат хатуулгаас 

хамаарсан ОЭДФК  бодисын ( ∂ ОЭДФК ) шаардагдах 

тун 

 ОЭДФК нь эргэлтийн усны системд 0.1-10% усан 

уусмал хэлбэрээр тасралтгүйгээр тунлагдана.  

ОЭДФК-ийн уусмал бэлтгэхэд химийн 

зөөлрүүлсэн усыг ашиглана. Хөргөлтийн усыг фосфор 

агуулсан хүчлээр боловсруулсан ажлын үр дүнг 

үнэлэхдээ боловсруулалт хийсэн усны карбонатын 
хатуулаг ба эргэлтийн усны хамгийн их боломжит 

карбонатын хатуулгийн хэмжээг хооронд нь 

харьцуулах замаар  үнэлэнэ.  

 Жк = Жк,макс
эр

− Жк
эр

≤ 0.3      
мг−экв

л
   

байвал конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууд 

карбонатын хаг тогтоогүй байгааг харуулна. 

Хэрвээ Δ Ж > 0,3 мг –экв/л байвал кальцийн 

карбонатын хаг конденсаторын хоолойн гадаргуу дээр 
сул тунадас хэлбэрээр нарийн ширхэгтэй тогтсон 

байна гэж үзнэ.  

 

ДҮГНЭЛТ 

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн турбины конденсаторын 

хоолойн дотоод гадаргууд тогтсон бохирдлын химийн 

шинжилгээний үр дүн, мөн турбиныг зогсоож 

конденсаторын гуулин хоолойг цэвэрлэсний дараа 

конденсаторын вакуум сайжирч  байгаа байдлаас  

үзэхэд,  вакуум  буурах нэг гол шалтгаан нь  

хөргөлтийн усны чанараас шалтгаалж байна гэж 
үзэхээр байна.   

Конденсаторын хоолойн дотоод гадаргууд тогтсон 

хагийн 85.6 %-ийг кальцийн исэл эзэлж байгаа нь 
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кальцийн төрлийн хаг давамгайлж тогтсоныг харуулж 

байна.  Энэ нь сүүлийн жилүүдэд  тус станцын 

хөргөлтийн усны карбонат хатуулгийн агууламж  

ихэссэнтэй шууд холбоотой юм.  

Турбин №3-ын конденсаторын хоолойн дулаан 

дамжуулалтын коэффициентыг хоолойд тогтсон 

хагийн зузаанаас хэрхэн хамаарч байгаа хамаарлын 

регрессийн тэгшитгэлийн детерминацийн 

коэффициент R² = 0.9464 байгаа нь хүчтэй хамаарч 

байгааг үзүүлж байна.   
Турбин дэх уурын  эцсийн параметрүүдийг хэвийн 

хэмжээнд барьж ажиллахад түүний вакуум систем 

болон конденсацийн системийн ажиллагаа чухал 

нөлөө үзүүлдэг. Иймээс  хөргөлтийн усыг фосфор 

агуулсан органик хүчлээр боловсруулж,  

конденсаторын хоолойд карбонат кальцийн хаг 

тогтохоос сэргийлэх арга хэмжээг авах нь  турбины 

вакуум системийн ажиллагааг сайжруулан, жишмэл 

түлшний хувийн зарцуулалтыг багасгаж, үйлдвэрийн 

үр ашгийг дээшлүүлэхэд чухал алхам болно.  
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БАГА ОВОРЫН ЗУУХНЫ ТЭЗҮ-ИЙН СУДАЛГАА 
 

Э.Цэндбаяр*, А.Түмэнбаяр* 

 
*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Монгол улс тэр тусмаа Улаанбаатар 

хотод тулгамдаж буй гол асуудлуудын нэг бол 

“Агаарын бохирдол”. Агаарын бохирдлыг бууруулах 

тухай асуудал хурцаар тавигдах болсон цагаас үндсэн 

шийдлүүд нь утаагүй зуух, утаагүй түлш, орон 

сууцны хүртээмж, цахилгаан халаалт, эрчим хүчний 

төлбөрийн хөнгөлөлт, автомашинуудад тавих хориг 

зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн билээ. Эдгээрээс 

гадна өөр нэг үр дүнтэй шийдэл нь хийн түлшний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх явдал юм. Монгол улсын 

импортлон оруулж ирдэг нийт газрын тосны 

бүтээгдэхүүний 2% орчимыг шингэрүүлсэн хийн 

эзэлдэг. Шингэрүүлсэн хийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

замаар энэ салбарын өрсөлдөөнийг бий болгон 

аюулгүй хэрэглээг хэвшүүлж, олон улсын жишигт 

нийцэх системийг нэвтрүүлснээр дээрх асуудлыг 

шийдвэрлэх томоохон нөлөө үзүүлэх гарц болж чадна 

гэж үзэж байгаа юм.  

Иймээс монгол улсын газрын тосны нөөц болон 

шингэрүүлсэн нефтийн хий буюу хийн түлшний 

шинж чанар, шаталтын процесс, хийн түлшээр 
ажилладаг бага оворын зуух, түүний ТЭЗҮ судалгаа 

зэргийг хөндөн судалж байна.  

 

Түлхүүр үг. Уурын зуух, Хийн түлш, агаарын 

бохирдол.  

ОРШИЛ 

Техник технологи хурдацтай хөгжиж байгаа 21-р 

зуунд цахилгаан болон дулааны эрчим хүчний 

хэрэглээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байна. 

Хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангахын 

тулд тэдний хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн хямд үнэ, 
өндөр чанарын үзүүлэлт бүхий цахилгаан дулааны 

эрчим хүчээр найдвартай тасралтгүй хангах шинэ эх 

үүсгүүр хэрэгтэй байгаа юм. 

Манай орны хувьд хот, суурин газруудын 

алслагдсан гэр хороолол, зах зайдуу байрласан 

хэрэглэгчид өөрсдийн дулаан хангамжийн асуудлаа 

шийдэхдээ ихэвчлэн хатуу түлшээр ажиллах дулааны 

эх үүсгүүртэй бие даасан халаалтын системийг 

өргөнөөр ашиглаж байна. Гэвч хэрэглэгчдийн гэр, 

орон сууц, албан байгууллагуудын байрны насжилт, 

хийц материал, дулаан тусгаарлалт зэргээс 

шалтгаалан тэдгээрийн түлш, эрчим хүчний зардал 
нэмэгдэж, улмаар халаалтын улиралд түлшний 

шаталтаас үүсэх утааны хийтэй агаарт хаягдах 

бохирдуулагч бодисын хэмжээ ихээхэн нэмэгдэж 

байна. 

Хүснэгт 1 

Бохирдуулах 

бодисийн нэрс 

Агаарын чанарын 

стандарт 

хүрэлцэх 

агууламж, мкг/м3 

Дундаж 

агууламж, 

мкг/м3 

2021 оны 

1-р сар 

PM10 

тоосонцор 

100 127 

Азот давхар 

исэл, NO2 

50 54 

PM2.5 
тоосонцор 

50 91 

Хүхэрлэг хий, 

SO2 

50 166 

 

Бага чадлын ус халаах болон уурын зуухнуудын 

хийцийг боловсронгуй болгох, ашиглалтын нөхцлийг 

сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх нь өнөөгийн 

тулгамдсан асуудал болж байна. Үүнийг 

шийдвэрлэхийн тулд судлаачдын өмнө бага чадлын 

зуухны хийцийг байгаль орчинд хор, хөнөөл багатай 

болгох, үр ашгийг дээшлүүлэх, ашиглалтын нөхцлийг 
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сайжруулах чиглэлээр судалгааны ажил хийгдэх 

шаардлага гарч байгаа юм.  

Үүнтэй холбоотойгоор Дорноговь аймгийн 

Алтанширээ суманд байгуулах газрын тос 

боловсруулах үйлдвэрийн гаднах дэд бүтцийг 2019 

оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр  ашиглалтад хүлээн 

авч, барилга угсралт, хөрөнгө оруулалтыг албан ёсоор 

эхэллээ. БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд 

2023 онд энэ үйлдвэрийг барьж ашиглалтад оруулах  

бөгөөд  Монгол Улсын  Засгийн  газар үйлдвэрийн 
гаднах дэд бүтцийг  байгуулах үүргээ цаг хугацаанд 

нь гүйцэтгэж ашиглалтад орууллаа. 

Газрын тосны боловсруулах үйлдвэр нь 

урьдчилсан ТЭЗҮ-ээр жилд 1,5 сая/тн тос 

боловруулах хүчин чадалтай байх юм. Үйлдвэрийн 

түүхий эдийн нөөцийг тогтоох хайгуулынажлууд бүс 

нутгийн хэмжээнд идэвхитэй хийгдэж байгаа бөгөөд 

бүрэн тогтоогдсон нь 35 сая/тн. Нефть-хими болон 

химийн аж үйлдвэрийн суурь, түүхий тос дамжуулах 

хоолой төслийн хүрээнд тавигдах юм. 

Судалгааны ажилын зорилго: Уг судалгааны 
ажил нь хөгжингүй орнуудад хэдийнээ амьдарлын 

энгийн нэг хэсэг болсон шингэн нефтын хийн 

хэрэглээг Монгол улсын зах зээлд өргөнөөр 

нэвтрүүлж, зөв системтэй хөгжүүлэх замаар 

Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй “Агаарын 

бохирдол”-н асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр 

оруулахуйц бодитой бөгөөд үр дүнтэй шийдлийг 

олоход оршино.  

Судалгааны ажилын практик ач холбогдол: 

Шингэрүүлсэн нефтийн хийн хэрэглээг бодлого, 

дэмжлэгтэйгээр нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд зөв 
таниулснаар үр дүнд нь Улаанбаатар хотын агаарын 

бохирдлыг бууруулах, зөв таниулснаар үр дүнд нь 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах, 

зөв эко хэрэглээг бий болгох зэрэг практик ач 

холбогдол оршино.  

Судалгааны обьект: Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2018 оны 43, 62 дугаар тогтоол, Агаарын 

бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1377 дугаар 

захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба, М-Си-Эс Кока-Кола 

компани хамтран жилдээ 6100-6800тн буюу 100 гаруй 
вагон түүхий нүүрс ашигладаг байсан уурын зуухыг 

байгальд ээлтэй хийн зуухад шилжүүллээ. Төслийг М-

Си-Эс Интернэйшнл компани хэрэгжүүлж Японы 

NTEC компанийн найман ширхэг ус халаалтын зуух, 

БНСУ-ын DAEYEOL компанийн дөрвөн ширхэг 

уурын зуух болон холбогдох дэд бүтэц бүхий бүрэн 

автомат, шинэ технологи бүхий хийгээр ажилладаг 

зуухнуудыг ашиглалтад оруулсан юм. 

 
Зураг 1. БНСУ-ын DAEYEOL компанийн уурын зуух 

 

Хүснэгт 2 

Зуухны үзүүлэлтүүд 

Уурын хүчин чадал 4 т/ц 

Уурын даралт (max) 1.6 МРа 

Түлшний зарцуулалт 174 кг/ц 

Халах гадаргуу 30.3 м3 

Галын хотолын эзэлхүүн  2.4 м3 

 

ШНХ-Н ТАЛААРХ ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, 

СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

1910 онд АНУ-н эрдэмтэн Волтер Стеллинг 

шатахууны ууранд протан, бутан болон бусад хөнгөн 

нүүрстөрөгч байгааг илрүүлснээр нээсэн байна. 

Тэрээр шатахуунаас дээрх хийнүүдийг ялгах 

төхөөрөм бүтээж улмаар 1912 онд хоол хийх 

зориулалтаар ашиглаж үзээд арилжааны зорилгоол 

нийтэд гаргасан ба 1913 оноос автомашинд ашилаж 

туршжээ. ШНХ нь байгалийн хий болох Пропан 

(С3H8)-ы болон Бутан (С3H10)-ы холимог бөгөөд 
автобензинтэй харьцуулахад бүрэн шаталт явагддаг 

учраас хүрээлэн байгаа орчин, хүний эрүүл мэндэд 

хор багатай, октаны тоо өндөр байдагаас автомашины 

эдэлгээнд эерэг нөлөөтэй зэрэг давуу талуудтай юм. 

Өнөөдөр дэлхийд ШНХ-н үйлдвэрийн 60%-г 

байгалийн хий боловсруулах үйлдвэр, 40%-г газрын 

тос боловсруулах үйлдвэрээс гарган авч байна.  

Хийн түлшний эх үүсвэрүүдийн хувьд дараах 

төрлүүд байдаг.  

 Нүүрсний гаралтай   

 Газрын тосны гаралтай  

 Байгалийн гаралтай  

 Биомассын гаралтай  

Хийн түлшийг ерөнхийд нь:  

 Байгалын гаралтай буюу нүүрсэн давхаргын 

метан хий, байгалийн хий 
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 Үйлдвэрийн гаралтай буюу Шингэрүүлсэн 

шатдаг хий, димэтилийн эфир гэж ангилдаг.  

Үйлдвэрт гарган авдаг нийлэг хийн түлш болох 

Шингэрүүлсэн нефтийн хий (LPG), нийлэг байгалийн 

хий (SNG), диметиллийн эфир (DME) хийг 

нүүрстөрөгч агуулсан олон янзын эх үүсвэрээс гарган 

авах боломжтой.  

Байгалийн хийг дамжуулан шугам хоолойгоор 

тээвэрлэх боломжгүй нөхцөлд -120-170℃-т 
шингэрүүлж Шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG)-г 

20-25МПа даралтаар шахаж Шахсан байгалийн хий 

(CNG) болон эзэлхүүнийг нь анхны хэмжээний 1% 

болтол багасган далай болон төмөр зам, авто замаар 

тээвэрлэдэг. LNG нь эзэлхүүн ихтэй учраас хөрөнгө 

оруулалт өндөр байдаг тул үйлдвэрлэлийн зардал 

ихтэй байдагаас ийнхүү шатаж СNG болдог.  

Цаашид газрын тосны гаралтай шингэрүүлсэн 

нефтийн хий (LPG)-н хэрэглээний талаар авч үзнэ.  

Хийн түлшний давуу тал  

 Хөдөлгүүрийн цилиндр дотор бүрэн шаталт 

явагддаг  

 Ямарч орчны температурт сайн шатдаг 

 Дулаан ялгаруулах чадвар өндөр  

 Шатсны дараа хортой нэгдэл ба утаа, тортог, 

тунадас бага үүсдэг  

 Хөдөлгүүрийн тосны бохирдол буурдаг  

 ДШХ-т шахсан ба шингэрүүлсэн байдлаар 

хэрэглэж болдог  

 Урт хоолойгоор зөөвөрлөхөд хялбар  

 Хийн өртөг бусад түлшийг бодвол харьцангуй 

хямд 

Хийн түлшний сул тал  

 Битүүмжлэл алдагдсаны улмаас орчинд 

алдагдсан үед хордуулах муу нөлөөтэй  

 Агаарт алдагдаж холилдсон үед дэлбэрэх 

аюултай  

 Битүүмжлэл муудсан газраар алдагдахад 

мэдэгдэхгүй  

 Ялимгүй нягт газраар их хэмжээгээр алдагддаг  

 ДШХ-ийн түлшний системийг их хэмжээний 

даралттай байлгах шаардлагатай  

Гарган авах байдлаар нь: 
-Газарын түлшний боловсруулалт  

-Хатуу түлшний боловсруулалтын  

-Хийжүүлэлтийн 

 
Зураг 2. Газрын тосны боловсруулалтаас гарган авдаг 

бүтээгдэхүүнүүд 

 
Зугар 3.Монгол орны газрын тосны нөөц 

Хүснэгт 

Газрын тосны нөөц (2010) 

Газрын тосны ордууд 
 Баталгаат нөөц 

 (сая тн.) 

 Тосон-Уул  179.6 

 Тамсаг  127 

 Цагаан элс  26 

 Нийт  332.6 

 

Баталагаат нөөц 

Нөөцийн төрөл  Нөөц (сая тн.) 

Баталгаат 332.6  

Ашиглалтын баталгаат 43.2 

Тосон-Уул XIX – 20.2 Тамсаг – 21.01 

 

Алтанширээ дэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг гүйцэтгэх 

Зөвлөх компаниар Энэтхэгийн төрийн өмчит  

Инженерс Индиа Лимитед (ИИЛ) компани 
ажиллахаар шалгарсан бөгөөд тус компанийнхан 

өнгөрсөн оны есдүгээр сард Монголд ирж уулзалт 

хийн ажлаа эхэлсэн билээ. 

Улмаар 2020 оны хоёрдугаар сард төслийн 

нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн хүлээлгэн өгсөн байна. 

Нарийвчилсан ТЭЗҮ-д хөндлөнгийн хяналт тавьж 

дүгнэлт гаргах компаниар Италийн Кинетикс 

Текноложи компани тендерт шалгарсаныг хэлэх 

хэрэгтэй.  

Нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийн гол өгөгдлүүдийг 

харвал: 

Хүчин чадал: 
Жилд 1.5 сая тонн тос 

боловсруулах  

Гүн боловсруулалтын 

технологи: 
Гидрокрекинг 

Үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүн: 

Автобензин: 380,000 тн 

Дизель: 800,000 тн 

Онгоцны түлш: 40,000 тн 

ШШХ: 100,000 тн 

Зуухны түлш: 20,000 тн 

Жилд ажиллах хугацаа: 8,000 цаг 

Эрчим хүчний 

хангамж: 

Үйлдвэр өөрийн цахилгаан 

станцтай байх (Үйлдвэрээс 

гарах хөнгөн хий, зуухны 
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түлшийг ашиглана) 

ХО-ын эргэн төлөгдөх 

хугацаа: 
7-8 жил 

 

Шингэрүүлсэн хийн физик-хими, 

термодинамикийн шинж чанар 

Шингэрүүлсэн хийн нягт  гэдэг нь шингэн ба 

уурын хэсгийн нэгж эзэлхүүн дахь массыг хэлнэ.  

𝜌ш =
Мш

𝑉ш
;  𝜌у =

Му

𝑉у
                        (1.1) 

Нягт нь газар дээрхи байрлалаас хамаарахгүй 

харин температураас хамаарна. Энэ температурт 𝜌ш =
𝜌у байх ба хар шугамаас дээд хэсэгт ханасан шингэн 

фазын нягт, доод хэсэгт ханасан уурын нягт харуулна.  

Шингэрүүлсэн хийн температур өсөхөд эзэлхүүн 

нь эрс нэмэгдэнэ. Үүнийг дараах томьёогоор 

тодорхойлно.  

𝑉𝜔2 = 𝑉𝜔1[1 + 𝛽(𝑡2 − 𝑡1)]                   (1.2) 

Үүний: 𝑉𝜔2-𝑡2 температурт шингэн эзэлхүүн  

            𝑉𝜔1-𝑡1 температурт шингэн эзэлхүүн  

            𝛽- тэлэлтийн коффицент  

Хүснэгт-1.1  

𝛽-ийн тоон үзүүлэлт 

Хий  Температурын хязгаар ℃ 

-20 ÷ +10 +10 ÷ +40 

Пропан 0.0021 0.00372 

Бутан 0.00209 0.0022 

 

Шингэрүүлсэн хийн зууралданги чанар гэдэг нь 

шингэний (хий) давхаргын хооронд үүсэх үрэлтийн 

эсэргүүцэл буюу молекулуудын хоорондох 

таталцааны хүчийг хэлнэ. Динамик ба кинематик 
зууралданги гэж ангилна.   

Дулаан ялгаруулах чадвар нь 1м3 буюу 1кг хий 
бүрэн шатаахад ялгарах дулааныг үзүүлнэ. Дулаан 

ялгаруулах доод хэмжээ гэдэг нь шаталтын үр дүнд 

бий болсон усны уур шингэрэхдээ ялгаруулдаг 

дулааныг тооцохгүй бол, харин дээд хэмжээ гэдэг энэ 

дулааныг тооцсоныг хэлнэ. Дулааныг тооцохдоо 

дараах хэмжээсийг хэрэглэнэ.  

Хийн түлшний химийн найрлага тодорхой 

нөхцөлд дулаан ялгаруулах дээд ба доод хязгаарыг 

дараах томьёогоор тодорхойлно.  

𝑄доод = 25.8𝐻2 + 30.2𝐶𝑂 + 85.5𝐶𝐻4 + 152𝐶2𝐻6 +
218𝐶3𝐻8 + 283𝐶4𝐻10 + 349𝐶4𝐻12 + 56𝐻2𝑆          (1.5) 

 

𝑄дээд = 30.5𝐻2 + 30.2𝐶𝑂 + 95𝐶𝐻4 + 166𝐶2𝐻6 +

273𝐶3𝐻8 + 307𝐶4𝐻10 + 377𝐶4𝐻12 + 61𝐻2𝑆            (1.6) 

𝐻2, 𝐶𝑂, 𝐶𝐻4 болон бусад хийн түлшинд байгаа 

эзэлхүүний хувь хэмжээ.  
Тооцоонд дундаж буюу бодит дулаан шингээх 

чадварыг ашигладаг. Дундаж дулаан шингээх чадвар 

нь температурын хязгаараас хамаарах бөгөөд 

зарцуулсан дулааныг температурын ялгаварт 

хуваасантай тэнцүү.  

𝐶 =  
𝑞

𝑡2−𝑡1
                        (1.7) 

Тэсрэлтийн хязгаар ба дөлний тархах хурд 

Шингэрүүлсэн нүүрстөрөгчийн хий нь шатахдаа 

дөл үүсгэнэ. Үүссэн дөлний тархах хурдны хэмжээг 

мэдэх нь хийгээр ажилгадаг тоног төхөөрөмж, 

асаагуурын тооцоог хийхэд чухал. Дөлний хурд нь 

агаар хийн хольмог үүсэх хурднаас шалтгаална. 

 Агаар хийн холимог дахь шатамхай хийн хэмжээ 

багасхад дөлний тархах хурд багассаар унтардаг. 

Үүнээс  үндэслэн хийн агаарын холимогийн доод ба 

дээд хязгаар гэдэг ойлголт бий болжээ.  

Тэсрэлтийн доод хязгаар гэдэг нь холимог гаднаас 

оч үүсэхэд тэсрэн шатах хий-агаарын холимог дотор 

шатамхай хийн хамгийн бага хэмжээг хэлнэ.  

Тэсрэлтйин дээд хязгаар гэдэг нь хий-агаарын 
холимогт оч үсрэхэд тэсрэлт өгөх шатамхай хийн дээд 

хэмжээг хэлнэ.  

Хий агаарын холимогийн тэсрэлт хязгаарлагдмал  

орчинд буюу байранд явагдах бөгөөд тэсрэмтгий 

холимог огцом халж тэлэн даралт ихсэж барилгыг 

нураах, гал гарах үндэс болдог. Тэсрэлтийн үед дөл 

тархах хурд секундэнд хэдэн зуун метр хүрч, 

секундийг хэд хуваасны төдийхөн хугацаанд үүссэн 

дөл хүний хүрхэд түлэгдэх аюултай. Иймээс хийн аж 

ахуй, шингэрүүлсэн хий ашигладаг хэрэглэгчийн гол 

зорилго нь тэсрэмтгий холимог үүсэхээс урьдчлан 
сэргийлэх, хийтэй агаар ямар нэг оч гаргахаас 

сэргийлэхэд оршино.  

Зуухны дулааны баланс, ТЭЗҮ-ийн тооцоо,  

үр дүн 

Зуухны  ажиллах цаг - 5000 цаг  

1кг түлшний зардал өнөөгийн үнээр – 1100 

төг  

1 тн уур = 2.25 ГДж  

 1 ГДж = 5397 төг (Эрчим хүчний зохицуулах 

хорооны баталсан үнэ) 

1. Түлшний хувийн зарцуулалт  

𝑏 =
𝐵

𝑄3

=  
184

2.26
= 81.4 

кг

Гкал
 

2. Түлшний хувийн зарцуулалт (уураар) 

𝑏 =
𝐵

𝐷пп

=  
184

4000
= 0.046 

кг

кг
 

3. Жилд түлшний хэрэглээ  

𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 ∗ 𝜏 = 184 ∗ 5000 = 400000 кг/ц 

4. Жилд боловсруулсан дулаан 

𝑄ж = 𝑄3 ∗ 𝜏 = 2.26 ∗ 5000 = 113000 Гкал/ж 

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ явуулах 

зориулалттай объектыг шинээр бий болгох, 

өргөтгөхөд зарцуулагдах бүх төрлийн зардлыг 

хөрөнгийн зардал буюу хөрөнгө оруулалт гэнэ. 4т/ц 

уурын бүтээмжтэй хийгээр ажилладаг уурын зуухын 

анхны хөрөнгө оруулалтыг 150 сая төгрөг болно, гэж 

үзсэн.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

259



Хүснэгт  

Зуухны техникийн зарим үзүүлэлт 

 

А. Түлшний зардлын тооцоо 

Зтүлш = Вбодит ∗ Рхий ∗ 𝜏 = 184 ∗ 1100 ∗ 5000

= 1012 сая төг  
Б. Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал- Үндсэн 
хөрөнгийн үнэ нь элэгдэл хорогдлын шимтгэлээрээ 

эргэн төлөгддөг. Шулуун шугамын аргаар ЭХШ-ийг 

тооцох бөгөөд энэ арга нь хөрөнгийн анхны өртгийг 

ашиглалтын хугацаа бүрт тэнцүү хэмжээгээр 

хувиарилж элэгдүүлнэ. Тооцонд үлдэх өртөггүй, 

ашиглалтын хугацаа 30 жил, хөрөнгө оруулалтын  

85% нь үндсэн хөрөнгийн анхны өртгийг илэрхийлнэ.  

Зэхш =
150 сая

30жил
= 5 сая төг 

Зуз = Куз ∗ Зэл = 0.15 ∗ 5 = 750000 төг 

В. Засварын фонд буюу засварын зардал- Засварын 

фондыг үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгийн балансын 

үнийн тодорхой хувиар тооцно. Засварын фондын 

хуримтлагдсан хөрөнгийг дулааны цахилгаан станцын 

жилийн урсгал засвар болон зуухыг 5 жилд 1 удаа их 

засварт оруулах нормын дагуу засварлахад зарцуулна.  

Ззас = Кб = 5 сая төг 

 Г. Бусад зардал- Бусад зардалд шатахуун, 
шатаах тослох материал, ус, сэлбэг хэрэгсэл, албан 

томилолт, хүний нөөцийн сургалт, семинар, харуул 

хамгаалалт, харилцаа холбоо, удирдлагын ба 

борлуулалт, хангамжийн үйл ажиллагааны болон 

байгалийн нөөц ашигласны төлбөр зэрэг зардлуудыг 

нэгтгэх бөгөөд үйлдвэрийн үндсэн хөрөнгийн 

балансын үнийн 1%-иар тооцож олно.  

Збус = Кб = 0.01 ∗ 150 = 15 сая төг 

 

Е. Уурын зуух ажиллах цахилгаан эрчим хүч нь 

Тэжээлийн усны насос   

kW 

4 

Үлээх салхилуур  18.5 

Удирдлагын самбар  0.2 

Нийлбэр  22.7 

 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2015 оны 203-

р тогтоолоор аж ахуй нэгж, байгууллагад 156.3 

төг/кВт*ц гэж тогтоосон.  
Жилийн цахилгааны зардал  

№ Тооцох хэмжигдэхүүн 
Тэмдэгл

эгээ 

Хэмжих 

нэгж 
Томъёо буюу үндэслэл Тооцоо 

1 Түлшний байж болох дулаан 𝑄𝑝
𝑝
 

кДж

кг
 𝑄н

𝑝
 28338 

2 Утааны хийн температур 𝜗ух ℃ СБ-1 х.71 таблиц II-8 80 

3 Утааны хийн энтальпи 𝐼ух 
кДж

кг
 I-𝜗таблиц 202 

4 Хүйтэн агаарын температур 𝑡хв ℃ СБ-1 х.20 пара (5-0.3) 30 

5 Хүйтэн агаарын энтальпи 𝐼хв
0  

кДж

кг
 I-𝜗таблиц 32.419 

6 

Дулааны алдагдлууд 

-химийн дутуу шаталт 

-механикийн дутуу шаталт 

-утааны хийтэй алдах 

-хүрээлэн байгаа орчинд 

𝑞3 

𝑞4 

𝑞2 

𝑞5 

% 

% 

% 

% 

Таблиц ХVII-XVIII 

Таблиц ХVII-XVIII 

(𝐼ух − 𝛼ух𝐼хв
0 )(100 − 𝑞4)

𝑄𝑝
𝑝  

n 5-10 

0 

0 

1.6 

0 

10 Шаарга дахь дулааны алдагдал 𝑞6 % 
𝑎шл(𝐶𝜗)злАр

𝑄𝑝
𝑝  0 

11 
Дулааны алдагдлуудын 

нийлбэр 
∑q % 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞6 1.6 

12 Зуухны агрегатын АҮК 𝜂ка % 100 − ∑𝑞 98.4 

13 Хэт халсан уурын даралт 𝑃𝑛𝑛 
кгс

см2
 Өгөгдлөөс 10 

14 Хэт халсан уурын температур 𝑡𝑛𝑛 ℃ Өгөгдлөөс 195 

15 Хэт халсан уурын энтальпи 𝑖𝑛𝑛 
кДж

кг
 

СБ -1 х. 214 

ТаблицXXV 
667.4 

16 Тэжээлийн усны температур 𝑡𝑛в ℃ Өгөгдлөөс 100 

17 Тэжээлийн усны энтальпи 𝑖𝑛в 
кДж

кг
 

СБ -1 х. 206 

ТаблицXXIV 

100.2 

 

18 
Зуухны агрегатад ашигтай 

ашигласан дулаан 
𝑄ка 

кДж

кг
 

𝐷вт = 0 үед 

𝐷(𝑖𝑛𝑛 − 𝑖𝑛в) 

2268800 

 

19 Түлшний бүрэн зарцуулалт B 
кг

ц
 

𝑄ка ∙ 100

𝑄𝑝
𝑝

∙ 𝜂ка

 184  
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Зцах = ∑ Эцах * 𝜏 * Үцах = 22.7 * 5000 * 156.3 = 17.7 

сая төг 

 

Д. Үйлдвэрлэлийн нийт зардал  

НЗзуух = Зтүлш + Зэхш + Зуз + Ззас + Збус + Зцах

= 1055.45 сая төг 

Ё . Орлог 

𝑂 =  𝐷0 ∗ Үуур ∗ 𝜏 = 4 ∗ 52670 ∗ 5000 =

1099.49 сая төг 

  Ж. Ашиг   

Ашиг = Орлог – Нийт зардал = 1099.49-

1055.45=44.04 сая төг 

 

Түлшний шаталтаас үүсэх бохирдуулагч 

бодисуудын хэмжилт 
Улаанбаатар хотын гэр хороололд байрлах 

сургууль, цэцэрлэгийн дулааныг хангадаг томоохон 

20-н уурын зууханд хэмжилт судалгааг 2017 онд 

хийсэн. У судалгаанд хамрагдсан нийт зуухны 

хүхэрлэг хийн агууламжаар 85% нь стандарт 

хэмжээнээс хэтэрсэн байгаа бөгөөд үүнээс 30% нь 

стандартаас хэмжээнээс 1.8-2.1 дахин хэтэрсэн байгаа 

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл буюу угаарын хийн (СО) 

агууламжаар мөн л 85% орчим нь стандарт 

хэмжээнээс хэтэрсэн байна [6].  

 
Зураг 4. БНСУ-ын DAEYEOL компанийн хийн 

түлшээр ажилладаг уурын зуухны утааны хийд 

TESTO-350 төхөөрөмжөөр хийсэн хэмжилт 

 
Зураг 5. Хийн болон хатуу түлшээр ажилладаг 

зуухнаас ялгарч буй бодисын агууламж 

ДҮГНЭЛТ 

Судалгааны ажлын хүрээнд дараах 

дүгнэлтүүдийг хийж байна. Үүнд: 

1. Газрын тосны үйлдвэр баригдсанаар ГТБ-ний 

импортын хамаарлаас гарч, эдийн засгийн 

аюулгүй байдлыг хангана. Автобензин, 

дизель түлш, онгоцны түлш, хий зэрэг олон 

нэрийн бүтээгдэхүүн гаргах боломжтой.  

2. Хийн түлшээр ажилладаг бага оворын уурын 

зуух нь хатуу түлшээр ажилладаг уурын 
зуухыг бодвол агаарт хаяж байгаа хорт 

бодисоороо NOx=2.9, СО=301,5 дахин бага, 

SO2 огт үүсэхгүй байгаа нь харагдаж байна.  

3. Хийн түлшээр ажилладаг зуух нь АҮК өндөр, 

ТЭЗҮ хувьд хэмнэлттэй, ялгарж байгаа хорт 

исэлүүд бага тул Улаанбаатар хотын хамгийн 

том тулгамдсан асуудлын нэг болох агаарын 

бохирдолыг бууруулж агаарын чанарын 

стандарт хүрэлцэх агууламжид хүрж эрчим 

хүчний салбарт өргөнөөр ашиглах боломжтой 

гэсэн олон давуу талтай. 
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МИАТ-ИЙН АНГАРЫН БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ АЧААЛЛЫГ 

ШУГАМАН ТЭНХЛЭГТ ПАРАБОЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭГЧТЭЙ НАРНЫ 

КОЛЛЕКТОР АШИГЛАН ХАНГАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА  
 

Ж.Ганбаатар*, Б.Намхайням* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Энэхүү судалгааны гол зорилго нь 

МИАТ-ийн Ангарын барилга буюу нисэх онгоцний 

засвар үйлчилгээ хийх зориулалттай барилгын 

дулааны ачааллыг өвлийн улиралд онгоц орох болон 

гарах үед алдах дулааныг өндөр температурын 

парабол төвлөрүүлэгчтэй нарны коллектороор агшин 

зуур нөхөх боломжийн судалгааг харуулахыг зорилоо.  
Ангарын барилга нь улиралд нийт 11454 ГДж 

дулааныг хэрэглэдэг ба 376,401,348.0 төгрөгийг 

зөвхөн халаалтандаа зарцуулдаг. Үүний хамгийн том 

хүчин зүйл нь хаалга онгойх болон хаагдах үед 

алдагдсан дулааныг нөхөхөд зарцуулсан дулааны 

эрчим хүч юм. Иймд парабол төвлөрүүлэгчтэй нарны 

коллектор суурилуулснаар зардлыг хэмнэх 

боломжтой юм.  

Түлхүүр үг. Ангар, Нисэх онгоц, Нарны эрчим хүч, 

Нарны коллектор  

I. ОРШИЛ 
Монгол орны нөхцөлд хөдөөгийн болон хот, 

аймаг, сум, суурингийн төвлөрсөн системээс 

алслагдсан хэрэглэгчдийн цахилгаан, дулааны эрчим 

хүч хангамжид бие даасан, бага чадлын сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсгүүрүүдээс нар, салхи, газрын гүн 

ба биомассын эх үүсгүүрийг ашиглах нь тохиромжтой 

юм. Монгол орны хувьд бараг бүх нутгуудаар өвөл 

цас бага, үүлшилт багатай байдаг тул адил өргөрөгт 

орших дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад манай 

газар нутаг нь нарны энергийг илүү хэмжээгээр 

хүлээж авдаг онцлогтой. Нарны эрчим хүчийг 

дулааны эрчим хүч болгон хувиргадаг хэд хэдэн 

төрлийн арга байдаг ба үйлдвэрийн хэрэглээнд 

зориулсан өндөр температурын парабол хэлбэрийн 

төвлөрүүлэгчтэй нарны коллектор нь үр ашигтай 

хувилбаруудын нэг юм. Парабол төвлөрүүлэгчтэй 
нарны коллектор нь коллекторын оптик фокусын 

шугаманд суурьшуулсан хүлээн авагч дахь дулаан 

шингээгч элемент дээр парабол гадаргын 

тусламжтайгаар нарны цацрагийг тасралтгүй 

төвлөрүүлдэг. Парабол төвлөрүүлэгчтэй коллекторын 

гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь тольнууд, хүлээн авагчид 

юм. Хүлээн авагч нь агаарыг соруулсан битүү дулаан 

шингээгчтэй шилэн хоолой байна.[1] Нарны цацраг 

шингэхэд ойролцоогоор 60-250 °C-ийн температуртай 

болтол өснө. Ийнхүү цаашид дулаан хангамжид 

хэрэглэнэ. Шилэн хоолойн хоолой дахь агаарыг 
соруулж вакуум орчим бий болгсоноор дулаан 

алдагдал 0.92-0.96 хувь хүртэл буурдаг. Шилэн 

хоолойн зузааныг 3 мм зузаантай хийдэг. 

 

 

Зураг 1. Шугаман тэнхлэгт парабол төвлөрүүлэгчтэй 
нарны коллекторын ажиллагааны зарчим 

 

Ангарын барилгын хувьд нийт 2557.69 м2 

талбайтай ба 120 м2 хаалгатай ба нэг онгоц орох эсвэл 

гарахад ойролцоогоор 15-20 минут зарцуулдаг ба 

өдөрт 2-3 онгоц дунджаар орж гардаг. Нэг удаа онгоц 

орох эсвэл гарахад ойролцоогоор 4020.192 кВт 

дулааныг алддаг ба энэ хэмжээний дулааныг нөхөхөд 

халаалтын зардал өндөр гардаг. Иймд энэхүү зардлыг 

хэмнэх болон нисэх онгоцны засварын бүтээмжийг 

өсгөх зорилгоор МИАТ-ийн Ангарын барилгын 
халаалтанд төвлөрүүлэгчтэй нарны коллектор 

боломжийг судалж үзлээ. 

 

Зураг 2. МИАТ-ийн ангарын барилга 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

A. Нэгж гадаргуу дээрх нарны эрчмийг тодорхойлох 

Сар бүрийн төлөөлсөн өдөрт харгалзах нарны 

хазайлтын өнцгийн хэмжээ 

 
284

23.45sin 360
365

n



 

 
  

  (1) 

энд: 𝛿-нарны хазайлтын өнцөг, 𝑛-өдрийн тоо  

Сар бүрийн төлөөлсөн  өдөрт хэвтээ гадаргуу дээр 

жаргах үеийн цацрагийн өнцгийг тооцоолох  

  arccos( tan tan )x      (2) 

энд: 𝜑-тухайн газрын өргөрөг 
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Мөн сар бүрийн өдрүүдийн налуу гадаргуу дээрх 

нар жаргах үеийн цацрагийн өнцгийг тооцоолох  

  arccos( tan tan )н      (3) 

Сар бүрийн төлөөлөх өдрүүдэд дэлхийн агаар 

мандлын гадаргуу дээр тусах нарны   нийлбэр 

цацрагийн хэмжээг тодорхойлох. 

' 0 2
24 1 0.033cos360 cos cos sin sin sin

365 365

x
o x

S n
S


    



  
           

   

(4) 

Сар бүрийн дундаж үүлшилтийн коэффициент 

тодорхойлох 

'

0

б
uul

Q
K

S
  (5) 

энд: 𝑄б-Хэвтээ гадаргууд тусаж байгаа нарны нийлбэр 

цацрагийн хэмжээ Вт/м2 
Газрын гадаргууд туссан нарны сарнисан 

цацрагийн хэмжээ Qc-г дэлхийн агаар мандлын гаднах 

гадаргуугийн нийлбэр цацрагийн хэмжээнд 

харьцуулсан харьцаа Qc/𝑆0
′  -ийн утгаар тодорхойлно. 

2 3

'

0

1.39 1.027 5.531 3.108
б

uul uul uul

Q
K K K

S
        (6) 

Сар бүрийн төлөөлөх өдрүүдэд газрын хэвтээ 

гадаргуугийн энергийг налуу гадаргууд шилжүүлэх 

шилжүүлгийн коэффициентийг олох 

cos cos( ) sin sin sin( )
180

cos cos sin sin sin
180

н н

ш

x x

m m

R


     


     

       



     

 (7) 

Налуу гадаргуу дээрх нийлбэр цацрагийн 

шилжүүлэлтийн коэффициентийг тодорхойлох  

' '

1 cos 1 cos
(1 ) ( ) ( )

2 2

c c
ш

o o

Q Q m m
R R

S S


 
      

(8) 

Сар бүрийн төлөөлөх өдрийн дэлгэцийн гадаргуу 

дээр ирэх нийлбэр цацрагийн хэмжээ 

T б
Q Q R   (9) 

B. Агаар халаагуурын тооцоо 

Агаар халаагуурын тооцоог хийхдээ агаар-усны 

дулаан солилцуурын үндсэн тэгшитгэл дээр 

үндэслэнэ.  
'

0 1 2  ( ) ( )a a в нв pQ L c t t G c          (10) 

энд: La – Халаах шаардлагатай агаарын зарцуулалт 

м3/ц, G0 –Нарны коллекторын усны зарцуулалт м3/ц, 
Cp – Усны дулаан багтаамж кДж·кг/°С, Ca - Агаарын 

дулаан багтаамж кДж·кг/°С, tв – Дотор агаарын 

температур °С, tнв
’
 – Гадна агаарын тооцоот 

температур °С, τ1 – Нарны коллекторын өгөх 

температур °С, τ2 – Нарны коллекторын буцах 

температур °С.  

Хаалгаар бүтэн онгойх үед хаалгаар орж ирэх 

агаарын зарцуулалтыг дараах томьёогоор олно.  

  3600aL F      (11) 

энд: ρ – Агаарын нягт кг/м3, F – Хаалганы талбай м2,  

ω – Агаарын хурд.   

 

III. АНГАРЫН БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ 

ХЭРЭГЛЭЭ БА ЗАРДАЛ 

Ангарын барилга нь одоогийн байдлаар 2 хоолойт 

усан халаалтын системтэй. 2019 оны 10-р сараас 2020 

оны 4 сарын дулааны хэрэглээ болон халаалтын 

зардлыг доорх графикаар харуулав. Ангарын барилга 

нь 2019-2020 оны халаалтын улиралд нийт 3182 МВт 

дулааны эрчим хүч хэрэглэсэн ба халаалтын зардал нь  

376,401,348.0 төгрөг гарсан [2]. 

 

Зураг 3. Ангарын барилгын дулааны хэрэглээ ба 

зардал 

IV. ХААЛГА ОНГОЙХ ҮЕД АЛДАХ ДУЛААНЫГ 

ТООЦООЛОХ 

Энэхүү Ангарын барилга нь 30 метр урттай, 4 метр 

өндөр гүйдэг хаалгатай.  Иймд хаалганы талбай         

F= 120 м2. Агаарын хурдыг тооцоолохдоо 

Улаанбаатар хотын салхины дундаж хоногийн явцын 

тоон мэдээн дээр үндэслэв [3]. 

 

Зураг 4. Улаанбаатар хотын салхины дундаж 
хоногийн явц 

Зураг 4-с харахад хамгийн ойр Буянт-Ухаа 

станцын мэдээлэлд үндэслэн өвлийн улиралд хамгийн 

их салхины хурдыг 2 м/с гэж авч үзлээ.  

Хаалгаар орж ирэх нийт агаарын зарцуулалтыг 

(11) томьёог ашиглан тодорхойлбол: 

3600 1.29 120 2 864000 
a

L      м3/ц 

Онгоц нэг удаа орох эсвэл гарахад 20 минут 

зарцуулна гэж үзэх ба нийт хаалга онгойх үед алдах 

дулааны 30%-ийг хаалга онгойх мөчид нөхөж үлдсэн 

70 хувийг хаагдсаний дараа нөхнө гэж үзье.  

864000 0.33 0.3 85536 
a

L      м3/ц  

Эндээс нийт халаах шаардлагатай агаарын 

дулааны тоо хэмжээг тодорхойлбол  

85536 1.002 (18 ( 39)) 4020.192 
a

Q       кВт 
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(10)-р тэгшитгэлээс коллекторын ажлын биеийн 

зарцуулалтыг тодорхойлбол  

0

4020.192
11993.41

4.19 (160 80)
 G  

 
 кг/с 

 

 

Зураг 5. Зарчмын схем 
 

V. НАРНЫ КОЛЛЕКТОРЫН ТООЦОО СОНГОЛТ 
 Ангарын барилгын хувьд зөвхөн өвлийн улиралд 
хаалгаар алдах дулааныг нөхөх зорилгоор 
төвлөрүүлэгчтэй парабол нарны коллекторыг ашиглах 
ба зуны хувьд хэрэгцээний халуун ус болон бусад 
хэрэглээнд хэрэглэх боломжтой. Иймд нэгж гадаргуу 
дээр ирэх нарны эрчмийг тооцоолохдоо (1)-(9) хүртэлх 
томьёог ашиглан зөвхөн халаалтын улиралын үед 
тооцож хүснэгт 1-т нэгтгэв. Ангарын барилга нь 
Уртрагийн: 106°77' Өргөрөг: 47°84' оршдог.  

 

Хүснэгт 1 

НЭГЖ ГАДАРГУУ ДЭЭРХ НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ 

Сар 
Нарны 

хазайлтын 
өнцөг 

Налуу гадаргууд 
тусах шулуун 

цацрагийн 
шилжүүлэлтийн 

коэф Rш 

Налуу 
гадаргуу 

дээрх 
нийлбэр 

цацраг QТ 

10 -9.60 2.03 5057.9 

11 -19.15 3.08 4305.3 

12 -23.34 3.93 3748.5 

1 -21.27 2.67 1590 

2 -13.29 1.97 2660 

3 -2.82 1.46 4080 

  Дундаж 3573 

 

m=45° үед хэвтээ гадаргуу дээрх нарны цацрагийн 

дундаж хэмжээ 3573 Вт/м2 байгаа тул энэхүү үзүүлэлт 

дээр үндэслэн нарны коллекторын тоог тодорхойлно. 

Хүснэгт 2-т NEP Solar The PolyTrough 1800 маркийн 

төвлөрүүлэгчтэй парабол нарны коллекторын 

үзүүлэлтүүдийг харуулав[4].  

Хүснэгт 2 

NEP Solar The PolyTrough 1800 үзүүлэлтүүд 

Үйлдвэрлэх дулааны 

чадал 

22.2 кВт (1000Вт/м2 үед) 

Өгөх температур 160 °C 

Буцах температур 80 °C 

Талбай 36.9 м2 

 

 

Зураг 6. NEP Solar The PolyTrough 1800 маркийн 

төвлөрүүлэгчтэй парабол нарны коллектор 

 

 

Зураг 7. Коллекторын үр ашгийн муруй 

Зураг 7-с харахад үр ашгийн коэффициент нь 0.68 

байна. Иймд нэгж талбайд ирэх нарны эрчим 
3573Вт/м2 байх үед нэг коллекторын үйлдвэрлэх 

дулааныг тодорхойлбол: 

  22.2 3.573 0.68 52.83коллекторQ     кВт 

Иймд шаардлагатай коллекторын тоог 
тодорхойлбол 

4020.92
  76.08

52.83

a

коллектор

Q
n

Q
   ширхэг 

VI. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ 
NEP Solar The PolyTrough 1800 маркийн 

төвлөрүүлэгчтэй парабол нарны коллекторын нэгж үнэ 
нь $4500 доллар буюу  975,830,161.25 төгрөг болно. 
Угсралт суурилуулалт бусад зардлыг 40%-иар тооцвол 
нийт анхны хөрөнгө оруулалт 1,366,162,225 болно. 
Одоогийн байдлаар Ангарын барилгын халаалтын 
жилийн зардал 376,401,348.0 төгрөг байгаа ба энэхүү 
коллекторын шийдлээр нийт халаалтын ачааллыг 
хуримтлуулагч ашиглан бүрэн хангана гэж үзнэ. 
Хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөх хугацааг тооцож 
үзвэл 4 жилийн дотор анхны өртөгөө нөхнө. 
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Зураг 8. Анхны хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөх 

хугацаа  

VII. ДҮГНЭЛТ 
Энэхүү судалгаагаар МИАТ-ийн Ангарын 

барилгын дулааны ачааллыг парабол төвлөрүүлэгчтэй 

нарны коллектороор ус-агаарын калорифер ашиглан 

хангах боломжийг судаллаа. Түүнчлэн халаалтын 
зардал өндөр байгаагийн хамгийн томоохон хүчин 

зүйлийг онгоц орох болон гарах үед хаалга бүтэн 

нээгдэж түүгээр алдагдах дулаан гэж тодорхойлоод 

гадна агаарын тооцоот температурын үед нийт орж 

ирэх хүйтэн агаарын 30% ийг хангана гэж үзлээ. Үүнд 

нийт орж ирэх хүйтэн агаарыг тооцооход L= 85536 

м3/ц байсан ба энэ нь хаалга нэг удаа бүрэн нээгдэхэд 

зарцуулах хугацааг тооцсон утга юм. Ийнхүү агаарыг 

халаахад шаардагдах дулааны тоо хэмжээ нь 4020.192 

кВт гарсан. Үүнийг төвлөрүүлэгчтэй парабол нарны 

коллектороор хангана гэж үзээд NEP Solar The 

PolyTrough 1800 маркийн золлектор сонгоход 
тооцоогоор нийт 76 ширхэг коллектор шаардлагатай 

ба хэрэв нийт дээвэр бүхэлд нь коллектор тавна гэж 

үзвэл 276 коллектор багтахаар байгаа. Иймээс 76 

ширхэг коллектор хоорондын стандарт зайтайгаар 

бүрэн багтах боломжтой юм.  

Ангарын барилга нь халаалтын улиралд нийт 

11454 ГДж дулааныг хэрэглэдэг ба 376,401,348.0 

төгрөгийг зөвхөн халаалтандаа зарцуулдаг. Харин 

нийт анхны хөрөнгө оруулалт нь 1,366,162,225 төгрөг 

болно. Хэрэв бид дулааны нөөцлүүр ашиглан шөнийн 

дулааны ачааллыг бүрэн хангана гэж үзвэл анхны 
хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөх хугацаа 4 жил болж 

байна. Монгол орны хувьд эрс тэс уур амьсгалтай 

хахир хүйтэн өвөл болдог тул дулааны алдагдал 

багатай, үр ашиг өндөртэй мөн температурын гаралт 

өндөртэй нарны эх үүсгүүр үр дүн сайн гарна гэж 

дүгнэлээ. Зуны улиралд оффис, ажилчдын 

хэрэгцээний халуун усанд боломжтой.   

Ашигласан материал 
1. Г.Номин-Эрдэнэ, О.Бавуудорж “Нарны 

төвлөрүүлэгчтэй дулааны эх үүсвэрийн 

харьцуулсан судалгаа”, Техникийн ухааны 

магистрын зэрэг горилох бүтээл, 2019он 

2. ИНҮТ-ийн харъяа барилгуудын дулааны эрчим 

хүчний хэрэглээний тайлан, 2021 он. 

3. “Нийслэл улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 

бууруулах мастер төлөвлөгөөний суурь судалгаа” 

боть I” ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн 

хүрээлэнгийн судалгаа 2018 он 

4. NEP Solar The PolyTrough 1800 Technical datasheet 
and Test report , Nep-solar.com 
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Хураангуй. 2017 оноос 2020оны  хооронд агаарын 

чанарын мэдээг харьцуулна түлшний өөрчлөлтөөс 

гарсан үр дүн мөн хөл хорионы үед агаарын чанарын 

  өөрчлөлтийг  хэмжилтийн үр дүнгээс харах болно. 

Оршил: Сүүлийн жилүүдэд манай оронд хүн амын 

суурьшил, хотжилт, үйлдвэржилт нэмэгдэж, 
техникийн болон хүний үйл ажиллагаатай холбоотой 

орчны бохирдол, түүний дотор агаарын бохирдол 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ихсэж, хүн амын эрүүл 

мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа нь 

тулгамдсан асуудал болоод байна. Үүний нэгээхэн 

хэсэг бол авто машин  2019 оны эцсийн байдлаар 

Монгол Улсад бүртгэлтэй нийт 614,753 тээврийн 

хэрэгсэл байгаагаас Улаанбаатар хотод 368,480 

тээврийн хэрэгсэл байна [1]. 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын гол эх 

үүсвэр нь гэр хорооллын 220,000 мянган айл өрхийн 
хэрэглэж буй гэрийн зуух, 3,200 нам даралтын зуух 

(80 %), нийслэлийн гурван дулааны цахилгаан станц 

(10 %), 439,000 автотээврийн хэрэгсэл (6 %), 1.4 зам 

мянган бага болон дунд оврын нам даралтын уурын 

зуух (10%) бусад эх үүсвэр буюу шороон, баригдаж 

буй барилга байгууламж, тоосгоны үйлдвэр, хуурай 

хог хаягдал (4 %) юм.  

Агаарын бохирдолд байгалийн нөхцөл ч бас 

нөлөөлж байна. Автотээврийн хэрэгсэл байгаа юм. 

Нийт автомашины 77.2% нь 10-аас дээш жилийн 

насжилттай байна. Автомашинаас ялгарч байгаа хийн 

найрлаганд этилт хар тугалга, нүүрс устөрөгч, азотын 

ислүүд, нүүрс устөрөгчийн дутуу ислүүд зэрэг 270 
гаруй төрлийн хорт бодис байдаг нь судалгаагаар 

тогтоогджээ.  

 
Зураг 1. УБ хотод агаар бохирдуулагч гол эх 

үүсвэрүүд 

2019 оны байдлаар Монгол улсад нийт 614753 

тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэнээс 60,9% буюу 368480 
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нь нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй байна. 

Нийт автомашинуудаас 3 жил хүртэл явсан 13408, 4-9 

жил явсан 126462, 10 ба түүнээс дээш жил явсан 

474883 тус тус байна [1].  

Хүснэгт 1 

Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан авто 

машины тоо 
Аймаг 

сум 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

УБ 339,626. 365,819. 401,725. 368,480. 383,703. 

ХУД 34,444. 37,954. 44,757. 49,794. 51,386. 

БД 2,688. 2,638. 2,765. 4,437. 4,754. 

БЗД 91,023. 93,714. 106,676. 82,963. 85,926. 

НД 3,184. 3,563. 4,200. 4,703. 4,883. 

БГД 67,658. 73,090. 81,336. 69,620. 73,818. 

СБД 46,906. 54,341. 55,490. 54,854. 55,644. 

ЧД 36,324. 39,309. 40,538. 40,489. 41,715. 

БХД 548. 692. 680. 587. 608. 

СХД 56,851. 60,518. 65,283. 61,033. 64,969. 

 

2018 оныг 2019 онтой харьцуулахад хүхэрлэг хий 

2.4 дахин ихсэж тоосонцор 2.3 дахин ихсэж байгаа 

юм. “Таван толгой түлш” ххк-ны сайжруулсан 

шахмал түлш нэвтрүүлсэн холбоотой хүхэрлэг хий 
исэж байгаа гэж тодорхойлсон боловч авто машинтай 

шууд холбоотойг хөл хорионы үеэс харж болно. 

Харин 2019, 2020 онуудыг харьцуулахад хүхэрлэг хий 

2.1 дахин буурсан, тоосонцор 1.4 дахин буурсан 

үзүүлэлтэй байна. Үүнээс харахад 2020 оны 11 сарын 

16 -ны үед хатуу хөл хорио тогтоож автомашингүй, 

харин галлагаа ихэссэн. 

Хүснэгт 3 

2017-2020 оны халаалтын үед буюу 11 дүгээр 

сарын 7 хоногийн дундаж мэдээ 

Бохирдуулах 

бодисын нэр 
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 ө
д

ө
р

/ 

мкг/м3 мкг/м3 мкг/м3 /мкг/м3 

1 
Хүхэрлэг 

хий (SO2) 
50 30 46 112 52 

2 

Азотын 

давхар исэл 

(NO2) 

50 57 49 60 32 

3 
PM10 

Тоосонцор 
100 152 257 100 83 

4 
PM2.5 

Тоосонцор 
50 134 144 73 41 

5 

Нүүрстөрөг

чийн дутуу 

исэл (CO) 

10000 1901 2285 2108 1144 

6 Озон (О3) 100 16 17 9 23 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4 

Хөл хорионы үеийн агаарын чанарын мэдээг хөл 

хорио тогтоох өмнө үетэй харьцуулсан үзүүлэлт 

Бохирдуулах 

бодисын нэр 
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-2
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-н
ы

 ө
д

ө
р
/ 

Хүхэрлэг хий 

(SO2) 
50 48 52 

Азотын давхар 
исэл (NO2) 

50 30 32 

PM10 

Тоосонцор 
100 88 83 

PM2.5 

Тоосонцор 
50 39 41 

Нүүрстөрөгчийн 

дутуу исэл (CO) 
10000 1816 1144 

Озон (О3) 100 19 23 

 

Хөл хорио тогтоох үеэс  долоо хоногийн 

өмнөх агаарын чанарын мэдээтэй харьцуулах 

хүхэрлэг хий 0,9 давхиан буурсан тоосонцор 0,9 

дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Улаанбаатар хотын авто замын томоохон 
уулзваруудын орчимд агаар чанарыг тодорхойлох 

богино хугацааны хэмжилтийг авто замын 

ердийн ачаалалтай үед болон хөл хорио тогтоосон үе 

харьцуулсан хэмжилтийг хөдөлгөөнт харуулаар 

тодорхойлов.  

Энэхүү хэмжилтийг агаарын бохирдолтой тэмцэх 

газрын мэргэжилтнүүд явуулын хэмжилтийг багажаар 

авто машин ихтэй цэгүүдэд сонгож хэмжилт хийллээ. 

 

Хүснэгт 5 

Хөл хорионы үед хийсэн хэмжилт 

Үзүүлэлт 
РМ2,5 
мкг/м

3 

РМ10 
мкг/м

3 

SO2 

мкг/м3
 

NO2 

мкг/м3
 

1-р 
цэг 

Сүхбаатарын 
талбайн 
уулзвар 
орчим /хөл 

хорио 
тогтоосон үе 
2021.02.14/ 

39 41 25 28 

2-р 
цэг 

32-ын 
тойргийн 
уулзвар 
орчим /хөл 
хорио 

тогтоосон үе 
2021.02.14/ 

38 42 59 34 

3-р 
цэг 

Бөмбөгөр 
худалдааны 
төвийн 
уулзвар /хөл 
хорио 

тогтоосон үе 
2021.02.14/ 

31 32 27 22 
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Хүснэгт 6 

Авто замын ердийн ачаалалтай үеийн хэмжилт 

Үзүүлэлт 
РМ2,5 

мкг/м3 

РМ10 

мкг/м3 

SO2 

мкг/м 

NO2 

мкг/м3
 

1-р 
цэг 

Сүхбаатарын 
талбайн 
уулзвар 
орчим 

/ердийн 
ачаалалтай үе 
2020.12.24/ 

198 200 110 88 

2-р 
цэг 

32-ын 
тойргийн 
уулзвар 
орчим 
/ердийн 

ачаалалтай үе 
2020.12.28/ 

75 75 45 44 

3-р 
цэг 

Бөмбөгөр 
худалдааны 
төвийн 
уулзвар/ерди
йн 

ачаалалтай үе 
20201225/ 

165 168 97 96 

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Сайжруулсан шахмал түлш нэвтрүүлснээр 2018он-

2019онд тоосонцор 2.5 дахин буурсан боловч 

хүхэр давхар исэл 2.4 өсөж байгаа харууллаа.  

2.  Дээрх хэмжилтээс хархад авто машинтай үеэс 

агаарын  бохирдуулагч бодисуудын хэмжээ 5 

дахин бага байгаа харуулж байна. Нийслэл 

Улаанбаатар хот нь хатуу хучилттай зам багатай 

учир авто машин  явах тусам тоос, тоосонцор 

дэгдэж түүнчлэн түлшний шаталтаас гарсан SO2-
хүхрийн давхар исэл CO нүүрстөрөгчийн дутуу 

исэл  гэх мэт бохирдуулагч бодисууд экологид 

үзүүлэх нөлөөлөл авто машингүй үеэс 4-5 дахин 

их байгаа юм.  
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Хураангуй. Хүнд элементийн бохирдол нь хүн 

амын төвлөрөл ихтэй гэр хороолол, хотын төв 

хэсэгтээ их үзүүлэлттэй гарч захын хүн ам сийрэг 

бүсээр, багасаж байна. Гэр хорооллын хөрсөнд 

хуримтлагдах хүнд металлын гол эх үүсвэр нь ахуйн 

хог хаягдал, үйлдвэрийн хаягдал, шатахуун түгээх 

станцууд, автомашины зам орчмын засварын газар, 

эмнэлэг хог хаягдал мөн олон тооны нүхэн жорлон 

байдаг. Мөн нүүрсний утаа хог хаягдлаас багагүй 

хэмжээний хорт бодис хөрсөнд шингэж байгаагаас 

гадна гэр хорооллын дэвсгэр нутгийн дийлэнх нь 
шороон авто замтай учраас автомашины шатах тослох 

материалаас ялгардаг хорт бодисууд хөрсийг их 

бохирдуулж байна. Хөрсний хүнд металлуудын 

урвалд хөрсний орчин, шинж чанар маш их 

хамааралтай байдаг [2]. 

 

Түлхүүр үг.  Хүнд металл, хөрсний бохирдол, Zn, 

Cr, Ni, Pb, Cd. 

 

ОРШИЛ 

Манай оронд сүүлийн жилүүдэд тулгамдаж байгаа 
асуудлын  нэг бол хөрсний бохирдол, түүнийг 

бууруулах арга замын талаарх асуудлууд юм. Нэн 

ялангуяа жил ирэх тусам нэмэгдэж буй үйлдвэр, 

барилга байгууламж буюу хүний зүй зохисгүй үйл 

ажиллагаанаас болж хөрс маш ихээр бохирдож байна. 

Энэ нь цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүн амын эрүүл 

мэндэд нөлөөлөх сөрөг үр дагаврыг бий  болгож 

байна. 

Улаанбаатар хотын хувьд манай улсын ихэнх хүн 

ам төвлөрсөн газар юм. Тэр дундаа хүн ам ихтэй хэсэг 

буюу гэр хороололд хог хаягдлын ихэнх нь зонхилдог 

учир бохирдлын эх үүсвэр болж байна. Үүнд: 

үйлдвэрийн газар, аюултай хог хаягдал түүнээс 

ялгаран гарах  химийн хорт бодис, зэргээс болж хөрс 

бохирдох  нь элбэг байдаг. Агаар, усны бохирдлыг 

харж мэдэж болох боловч хөрсний бохирдлыг ингэж 

мэдэх боломжгүй тул судалгаа шинжилгээний үр 

дүнгээр илрүүлж болдог. Үүнээс гадна хүн амьтанд 

нөлөөлж цаашлаад хүний удамшилд өөрчлөлт оруулж 
болох хөрсөн дэх хүнд элементүүдийг cудлах нь зүй 

ёсны хэрэг. Бидний өдөр тутамд хэрэглэдэг ус, 

хүнсний ногоо, амьсгалах  агаар гэх мэт зүйлээр хүнд 

нөлөөлж болох учир тэр тусмаа хот суурин газрын 

хөрсөнд  хэр  хэмжээгээр агуулагдаж байгааг тогтоох 

нь чухал юм. 

 Эдгээр тоос аэрозолууд  хүдрийн хуримтлал, 

хаягдал, автомашин ба төмөр замын ашиглалтын 

явцад үүсдэг. Хүрээлэн буй орчин хүнд элементээр  

бохирдож, амьдрах орчны зохистой тэнцвэр алдагдах 

болсны улмаас шинжлэх ухаанд хөрсний болон  
агаарын бохирдол  хүнд хэрхэн нөлөөлж буйг улс 

орон бүр өөрийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд энэхүү 

судалгааг эрчимтэй хийсээр байгаа юм. 

ҮНДЭСЛЭЛ 

Улаанбаатар хотын хувьд агаарын бохирдол, 

аюултай хог хаягдал, зэргээс шалтгаалан хөрсөн дэх 

бохирдол ихсэж өөрчлөгдөж байгааг жил бүрийн 

судалгааны үр дүнгээс харж болох юм.  
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Хөрсөнд нэмэгдэн орж байгаа ямар нэгэн бодис нь 

(хүнд металл, нян, нефть  бүтээгдэхүүн, цацраг 

идэвхжилт гэх мэт) тухайн бодисын задрал, уусалт 

аюулгүй хэлбэрт орших байдлаасаа илүү бол үүнийг 

хөрсний бохирдол гэж үздэг. Газрын гадаргын 

хөрсний химийн элементийн агууламж, нөгөө талаас 

хүний үйл ажиллагаагаар үүссэн техноген бохирдлын 

нөлөөлөл гэсэн хоёр хүчин зүйлээс хамаардаг [8]. 

Тэрээр хүн амын нягтаршил ихтэй хотуудад хөрс 

ихээхэн талхлагдаж ургамал ургах ямар ч нөхцөлгүй 
болгож үржил шимийг нь багасгасан. Энэ нь яваандаа 

тоосжилт үүсгэж хуурайшиж эргээд хүнд өөрт нь 

нөлөөлж байна Хүний биед хоногт дунджаар 0,5г хар 

тугалга ордог. Үүнд 0,22мг хүнсний бүтээгдэхүүнээр 

0,2мг ундны усаар 0,08 мг амьсгалж  буй агаараар 

ордог байна [9]. 

Хүснэгт 1 

Хөрс агаарын бохирдлын эх үүсвэр, хүчин зүйл [8] 
Агаарыг бохирдуулагч эх 

үүсвэр 
Агаарыг бохирдуулагч хүчин зүйлс 

Гэр хороолол 100 % Түлшний төрөл 100 % 

Автомашин 100 % 
Хот төлөвлөлтийн бодлого 

алдагдсанаас 
71.40 % 

Цахилгаан 

станц 
100 % 

Улаанбаатар хотын газар зүйн 

тогтоц  онцлогоос 
100 % 

Бага оворын 

уурын зуух 

28.50 

% 

Шилжилт хөдөлгөөн болон 

ядуурал 
85.70 % 

Бусад хүчин 

зүйлс 
 

Хүн амын боловсролын 

дутмагаас 
38.10 % 

Хог хаягдал цэг 19%   

Ойн түймэр 14.30% 
хүн амд мэдээллийн хомсдол 

үүссэнээс 
57.10% 

  

Салбар дундын хамтын 

ажиллагааны дутагдалтай 

байдал болон хууль эрх зүйн 

зохицуулалтын сул байдлаас 

 

Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрөл 

ихсэж, автомашины тоо, гэр хорооллын эзлэх талбай 

нэмэгдсэний улмаар хүрээлэн байгаа байгаль орчинд 

үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл улам бүр ихсэж , хүн амын 

эрүүл мэнд , тав тухтай ажиллаж амьдрах орчин 

алдагдахад хүрч байна.  

Нийслэл хотод хүн амын  тоо ихэссэнтэй 
холбоотой хатуу ба шингэн бохирдлын хэмжээ жил 

бүр ихсэж байна.  Хотын байгаль орчинд  түүний 

дотор хөрсөн бүрхэвчийн доройтол, бохирдол элэгдэл 

эвдрэлийн өнөөгийн төлөв байдлын төвшинг тогтоож 

цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлох явдал 

тулгамдсан асуудлын нэг болж байна. Хөрсний 

бохирдолд хог хаягдал нь түлхүү янз бүрийн 

элементийг агуулж тархааж байдаг учраас 

экосистемийн  төлөв байдлыг тодорхойлогч  гол 

үндсэн үзүүлэлт болдог [9]. 

Хүснэгт 2.  

Хорт бодисуудын хүнд үзүүлэх нөлөө [12] 
Хорт 

бодисууд 
Хүний бие махбодод үзүүлэх нөлөөлөл 

 

Нүүрсхүчлийн 

хий  

 Цусны хүчилөрөгчийг түгээх менанизмийг сулруулж, 

рефлекст үйл ажиллагааг бууруулж, ухаан алдуулж, 

амьсгал боогдуулж, үхэлд хүргэнэ. 

   Хар тугалга 

Цусны мэдрэлийн, шээс бэлгийн тогтолцоонд нөлөөлж, 

бага насны хүүхдүүдэд сэтгэх чадварыг бууруулж, ясны 

болон бусад эдүүдэд нөлөөлдөг. Энэ үйлчилггээ удаан 

хугацаагаар үргэлжилдаг учраас маш аюултай. 

Азотын 

давхар исэл  

Вирусаар үүсдэг өвчнүүдээр амархан өвдөж, гуурсан 

хоолойн үрэвсэл, уушигны үрэвсэл зэрэг өвчнүүдээр 

өвдөнө. 

       Озон  

Амьсгалын замын эрхтнүүдэд нөлөөлж, хөхүүлэн ханиаж 

, элгийг устгаж, зүрхний хэвийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөн, багтраа, гуурсан хоолойн үрэвсэл өвчнүүдийг 

сэдрээнэ. 

Хорт 

хаягдлууд 

( металлууд) 

Янз бүрийн хавдрын өвчнүүдийг үүсгэж, бэлгийн 

тогтолцоонд нөлөөлж, янз бүрийн төрөлхийн гажиг 

өвчнүүдийг үүсгэнэ. 

 
Авто тээврийн хэрэгсэлээс ялгарах хий нь агаарыг 

бохирдуулагч бусад хүчин зүйлүүдээс ялгагдах хэд 

хэдэн онцлогуудтай. 

 Том хотуудад автомашины тоо хурдан өсөж 

байгаагаас тэдгээрээс агаарт гарах хаягдал 
тасралтгүй өсөж байгаа. 

 Агаарыг бохирдуулах үйлдвэрийн эх үүсвэр нь 

тодорхой нэг хэсэг талбайн хүрээнд 

бохирдуулдаг бол авто тээвэр нь хөдөлгөөнтэй 

бохирдолтын эх үүсвэр тул бүх дүүрэг, 

мужуудад бохирдолтыг тараадаг. 

 Автомашины хаягдал нь хотын байгуулалтад 

хүндрэл учруулдаг [3]. 

 
Улаанбаатар хотын  хөрсний  бохирдол , хүнд 

элементийн судлагдсан байдал [11] 

Анх микро элементүүд гэсэн нэр томьёог Оросын 

эрдэмтэн В.И.Вернадский (1960) гаргаж тавьсан бол 

суурь судалгаануудыг А.П.Виноградов (1957) био 

геохимийн шинжлэх ухааны онолуудаа дэвшүүлсэн. 

Өнөөгийн байдлаар байгальд 92 элементийн 81 нь 

хүний организмд илэрсэн бол тэдгээрийн 15-г амин 

чухал гэж үздэг. Гэвч хэрвээ агууламж нь тодорхой 
хэмжээнээс хэтэрвэл сөргөөр нөлөөлж эхэлдэг [6]. 

Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлын 

судалгааны ажлууд 1990-ээд оноос анх хийгдэж 

эхэлсэн гэж үздэг. Шинжлэх Ухааны Академи 

(ШУА)-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын 

салбар 1988...1989 онуудад Монгол-Оросын 

биологийн хамтарсан экспедицитэй хамтран, 1999 онд 

МУИС-ийн Газарзүй-Геологийн факультетийн 

Газарзүйн тэнхимтэй хамтран Улаанбаатар хотын 

байгаль орчны экогеохимийн судалгааг явуулсан. 

Эдгээр ажлууд нь Улаанбаатар хотын хүрээлэн буй 
орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалах, 

сайжруулах, хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр 

байгаль орчинд учирч буй сөрөг өөрчлөлтүүдийг 

илрүүлэх, шинээр үүсэж болзошгүй өөрчлөлтийг 

прогнозчлоход ашиглагдаж иржээ. Мөн сүүлийн үед 

ШУА-ийн харъяа Геоэкологийн хүрээлэн 

Улаанбаатар хотын хөрс, усны бохирдлын талаар 

олон төрлийн судалгаа, төсөл ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн байна. Эдгээр бүх судалгаануудын үр 

дүнд Улаанбаатар хотын хөрсөн бүрхэвчийн 

бохирдол жил ирэх тусам нэмэгдэж байна гэсэн 

дүгнэлтүүдийг гаргасан байдаг. 
 2011-2013 онд Ус цаг уурын орчны 

шинжилгээний газар “Улаанбаатар хотын 

хөрсний бохирдлын 10тулгуур цэгт хүнд 

металлын бохирдол” тодорхойлсон 

 2013онд О. Батхишиг “Улаанбаатар хотын 

хөрсний бохирдол 

 2015 Оюунбат, Б. Энхмөнх “Улааанбаатар хотын 

арьс шир боловсруулах үйлдвэр орчмын  

хөрсний хүнд металлын бохирдол” 

 2016 онд Ч. Содномдагва, Ч. Бямбацэрэн, Д. 

Даваадорж нар “Улаанбаатар хотын суурьшлын 
бүсийн хөрсний хүнд металлын бохирдол” 

 2017 онд З. Эрдэнэ, Н. Дамбадаржаа нар “Туул 

гол орчмын геохимийн зарим үзүүлэлт” 
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 2018 онд ШУА-Газарзүйн-Геоэкологийн 

хүрээлэн  “Да хүрээ автомашины зах  орчмын 

хөрсний бохирдол”, Харгиа цэвэрлэх 

байгууламж орчмын хөрсний бохирдол”-ын 

судалгаа  

 2019 онд Ч. Содномдагва, Ч. Батболд, Ч. 

Бямбацэрэн нар “Монгол улсын томоохон 

хотуудын хөрсөн дэхь хүнд металлын бохирдол 

ба эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ” 

зэрэг судалгааны ажлууд хийгдсэн байна 

 
ДҮГНЭЛТ 

Хөрсний бохирдлыг бууруулах арга замын хувьд 

дараах хэрэгжүүлж болох саналыг дэвшүүлж байна. 

1. Гэр хороололтой нутаг дэвсгэрийг багасгаж, айл 

өрхүүдийг газрыг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулж, барилгажуулах ажлыг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх  

2. Хөрсний бохирдлыг хянах монитрингийн 

цэгүүдийг байгуулж, тодорхой хугацаанд  

хөрсний дээж авч шинжилгээ хийлгэх тогтолцоог 

бий болгох 

3.  Шороон замыг цэгцлэж хатуу хучилтай замаар 

солих  

4. Сонгино Хайрхан дүүрэгт бол үйлдвэр аж ахуйн 

нэгж газруудад хогийн функерийг нэлээн сайн 

төлөвлөж өгөх хэрэгтэй 

5. Орчны хог хаягдлын  менежментийг сайжруулах 
арга хэмжээний хүрээнд хог хаягдлыг багасгах, 

хогийг ялган ангилж дахин боловсруулах 

технологийг боловсронгуй болгох, шинэ 

технологи нэвтрүүлэх ёстой юм. 
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨРСӨНД АГУУЛАГДАХ  

ХАР ТУГАЛГЫН БОХИРДОЛ 
 

Ш.Нансал*, З.Баттогтох*, Ц.Бат-Өлзий 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын 

хүн ам огцом өсөж, хотын нутаг дэвсгэр дэх байгаль 

орчин, түүний гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох хөрсөн 

бүрхэвч их хэмжээгээр бохирдох болсон. Газрын 
хөрс, агаар, цас, ургамлыг бодвол техноген 

нөлөөллийн бух хугацаанд бохирдуулагч бодисыг 

өөртөө шингээж, удаан хугацаагаар хадгалж байдаг 

онцлогтой учир хөрсний бохирдлын судалгааны 

томоохон хот суурин газрын экологийн үнэлгээний 

үндсэн арга болдог давуу талтай. Хотын автомашины 

тоо, гэр хорооллын эзлэх талбай нэмэгдсэний улмаас 

хүрээлэн байгаа байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөлөл улам бүр ихсэж, хүн амын эрүүл мэнд, тав 

тухтай ажиллаж амьдрах орчин алдагдахад хүрч 

байна. Хөрсний  бохирдол нь цаашид ургамал, ус, 
агаарыг бохирдуулж улмаар мал амьтан, хүнийг 

хордуулах аюултай. Хүн ардын эрүүл мэнд аж 

төрөхөд хөрсний бохирдлын төлөв байдал, нөлөөлөл, 

цаашдын чиг хандлагыг тогтоох явдал хотжилтын үйл 

явц эрчимжиж байгаа өнөө үед тулгамдсан хурц 

асуудлын нэг болоод байгаа учир хүнд элементүүд нь 

хүний эрүүл мэндэд цаашлаад удамшилд хэрхэн 

нөлөөлж буйг судлах зорилгоо болголоо. 

Түлхүүр үг. хүнд элемент, хар тугалга, хөрс, 

бохирдол. 

 

ОРШИЛ 
Хүн амын нутагшил, суурьшил, улс эх орны эдийн 

засаг, хөгжлийн алдаатай бодлогын үүднээс 

хөдөөгөөс хотруу шилжих шилжилт хөдөлгөөн 

соронзон луу тэмүүлэх төмөр мэт болоод байна. Энэ 

хэмжээгээрээ хотын гэр хорооллын тоо жил ирэх 

тусам нэмэгдсээр байна. Үүнтэй уялдан байгаль 

орчны тэнцвэрт байдал алдагдсаар байгаа билээ. 

Хөрс бол эрүүл амьдралын үндэс бөгөөд хормын 

төдий ч зогсонгүй байдал бий болдоггүй байнга 

хөдөлгөөнт орчинд оршин байдаг. Өнөөдөр хүн бүр 

агаарын бохирдлыг Улаанбаатар хотын гамшиг 
хэмээн тодорхойлон  ярьж байгаа ч хөрсний бохирдол 

нь энэ зэрэгцэхүйц аюулын түвшинд хүрсэнийг тэр 

бүр ойлгохгүй байгаа юм. Нэг талруу туйлшрах 

хандлагатай Монголчууд агаарын бохирдлыг өвөлдөө 

санаад зундаа мартдаг хандлагатай. Гэхдээ зунд ч 

хотын агаарын бохирдол байж л байдаг.  Улаанбаатар 

хот нь харьцангуй их хүн ам нягт суурьшсан бүс 

нутаг юм. Хотын хүн ам 1956 онд нийт хүн амын 14 

хувь, 1969 онд нийт хүн амын 22.3 хувь, 2010 онд 43.6 
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хувийг эзэлж байсан бол хамгийн сүүлийн 2020 оны 

судалгаагаар Монгол улсын нийт хүн амын 48.5 хувь 

нь зөвхөн Улаанбаатар хотод амьдарч байна [1]. Мөн 

Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт 2030 онд 1870.0 

мянган хүнээр өснө гэсэн судалгааг Жайка Олон 

Улсын байгууллагаас гаргажээ. Хотын нийт өрхийн 

62 хувь нь гэр хороололд, 38 хувь нь инженерийн 

бүрэн хангамжтай орон сууцны хороололд амьдардаг 

байна гэсэн мэдээ байна. Хотжих үйл явцыг дагаад 

техноген бохирдол нэмэгдэж хөрсний эвдрэл, элэгдэл, 
бохирдолд ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. Хөрсөөр 

дамжин ус, агаар, хүн амьтны эрүүл мэндэд сөргөөр 

нөлөөлөх аюултай юм. 

 
Зураг 1. Улаанбаатар хотын газар нутаг [2] 

 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр нь  хөрс 

газарзүйн мужлалтаар Хангайн уур амьсгалын их 

мужийн хөрсний хагас чийглэг өндрийн бүсийн 

Хэнтий орчмын 52, 43-р өмнөд тойрогт багтана. Энэ 

бүс нутгийн ихэнх уулс Хэнтийн гол нуруунаас 
тасархай орших боловч хөрсөн бүрхэвчийн тархалтын 

хувьд Хэнтийн гол нуруутай ижил төстэй. Нутаг 

дэвсгэрийн хойд хэсгээр ойн хөрс, уулын хар шороон 

хөрс, ам хөндийгөөр нуга-намгархаг, урд хэсгээр 

уулын хар хүрэн хөрс голчлон тархана. Туул, Сэлбэ, 

Дунд, Улиастай зэрэг том жижиг голуудын 

хөндийгөөр аллювийн хөрс өргөн тархсан. УБ хотод 

далайн төвшнөөс дээш 1600...2000 метрийн өндрийн 

төвшинд орших ой бүхий хэсэгт уулын цэвдэгт 

тайгын, уулын ширэгт тайгын хөрс, уулын тайгаас 

доош 1400…1600 метрийн өндөрт уулын ойн бараан 
хөрс зурвас байдлаар тархах ба зарим газарт тусгай 

саланги талбай үүсгэн тогтворжих нь элбэг байна. 

Уулын тайгын бүсийн хөрс үүсэх үйл явцад монгол 

орны эрс тэс уур амьсгал хүйтэн өвөл хур бороо ихтэй 

богинохон зуны улирал олон жилийн цэвдэг зэрэг 

хүчин зүйлүүд ихээхэн нөлөөлдөг. 

Улаанбаатар хотын хөрсөн дэхь хар тугалгын 

бохирдолын зэрэг 

 
Зураг 2.  Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх хар тугалгын 

бохирдлын зэрэг 

Жилд дунджаар автомашины дутуу шаталтаас 260 

мянган тн, чулуун нүүрсний шаталтын дүнд 30,000 тн 

хар тугалга агаарт хаягддаг гэж үздэг. Ялангуяа 

андтидетонатор болох тетратил  хар тугалгыг нэмсэн 

бензинээс хар тугалга ялгарч агаарыг бохирдуулдаг. 

Хөрсөнд уусамтгай хөдөлгөөн багатай хэлбэрээр 

оршино [6]. 

 

Улаанбаатар хотын 9-н дүүргийн хөрсөн агуулагдаж 

буй хар тугалгын хэмжээ 

 
Зураг 3. Баянгол дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

 

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрээс 4-н газрын 

хөрснөөс дээж аван шинжлүүлж хар тугалгын 

хэмжээг тодорхойлоход стандарт хэмжээнээс давсан 

газар байсангүй.  

 

 
Зураг 4. Сонгино хайрхан дүүргийн хөрсөнд 

агуулагдах хар тугалгын хэмжээ 

 

Сонгино хайрхан дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс 

дээж авах шинжлэхэд стандарт хэмжээнээс давсан 

бохирдол гараагүй ч хөрсөнд байх хамгийн бага 

хэмжээнээс 5 дахин их бохирдолтой байна. 

Шинжилгээ хийсэн цэгүүдийн хар тугалгын хэмжээ 

15.1-58.7 мг/кг хооронд  байна. 
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Зураг 5. Чингэлтэй дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс дээж авч 

хар тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 16.4-47.7 мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Дундаж агууламжас их 

байгаа хэдийч стандарт хэмжээнээс давсан үзүүлэлт 

байхгүй байна. 

 
Зураг 6. Хан-Уул дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс дээж авч хар 

тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 15.1-265.3 мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Бохирдол хамгийн өндөр 

гарсан цэг биокомбинат стандарт хэмжэээнээс давсан 

үзүүлэлтэй харагдаж байна. 

 
Зураг 7. Сүхбаатар дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд 4 цэгээс дээж авч 

хар тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 10.1- 109.7 мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Стандарт хэмжээнээс 

бага зэрэг хэтэрсэн байна.  

 
Зураг 8. Баянзүрх дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс дээж авч хар 

тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 25.8-110.4мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Бохирдол хамгийн өндөр 

гарсан цэг нарантуул захын орчмоос авсан цэг 

стандарт хэмжэээнээс давсан үзүүлэлтэй харагдаж 

байна. 

 
Зураг 9. Багахангай дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Багахангай дүүргийн хэмжээнд 4 цэгээс дээж авч 

хар тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 38.4-110.4  мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Бохирдол хамгийн өндөр 

гарсан цэг  төв замын орчмоос авсан цэг стандарт 

хэмжэээнээс давсан үзүүлэлтэй харагдаж байна. 

 
Зураг 10. Багануур дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 
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Багануур дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс дээж авч хар 

тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 27.5-67.9 мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна.  Стандарт хэмжээнээс 

давсан үзүүлэлт байнгүй байна. 

 
Зураг 11. Налайх дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар 

тугалгын хэмжээ 

Налайх дүүргийн хэмжээнд 5 цэгээс дээж авч хар 

тугалгын хэмжээг шинжлэхэд 22.5-148.5  мг/кг 

бохирдолттой гарсан байна. Бохирдол хамгийн өндөр 

гарсан цэг  Налайх орчмоос авсан цэг стандарт 

хэмжэээнээс давсан үзүүлэлтэй харагдаж байна.  

 
Зураг 12. дүүргийн хөрсөнд агуулагдах хар тугалгын 

хэмжээ 

Дүүргүүдийн хар тугалгын бохирдолыг 

харьцуулсан хэмжээнээс харвал Сүхбаатар дүүргийн 

дундаж бусад дүүргийн дундажаас илүү бөгөөд 

стандарт хэмжээнээс давсан үзүүлэлтэй харагдаж 

байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Улаанбаатар хотын хүн ам төвлөрсөн хороод 

болон автомашины худалдаа үйлчилгээний газруудын 

ойр орчмын цэгүүдээс хар тугалгын хэмжээ их гарч 

байна. Хар тугалга нь хөрс болон агаараар дамжин  

орж хүний эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлж буйг үе 
үеийн хүмүүсын судалгаанаас харж болно. Судагаанд 

хар тугалгын хэмжээгээр харьцуулж үзүүлсэныг 

харвал дүүргийн хэмжээгээр Хан-уул, Сүхбаатар 

дүүрэг нь стандарт хэмжээнээсээ давсан үзүүлэлт 

харагдсангүй. Хүнд үзүүлэх нөлөөллийг багасгахын 

тулд  

  Хүн амын нягтаршлыг бууруулах 

 Томоохон захуудыг хотоос гаргах 

 Хар тугалгагүй бензин хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

 Гэр хорооллын хаягдалыг багасгах тал дээр 

менежмент хийх  
 Бохирдол өндөр гарсан дүүргүүдэд дахин 

давтамжтайгаар судалгааг хийгддэг байвал 

зохилтой байгаа.  
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MICRO SCADA СИСТЕМ БОЛОН ТҮҮНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ 

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА 

Э.Жавхланбаяр, О.Энхсувд, С.Халиун , Б.Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Монгол улсын хэмжээнд SCADA систем 

нь нэвтрээд багагүй хугацааг ардаа үджээ. Үүнээс 

улбаалан SCADA системийн хөгжил дэвшил ихсэж 

түүний нэг хэлбэр болох Micro Scada систем нь орчин 

үед хурдацтайгаар хөгжиж байна.Тиймээс судалгааны 

ажиллын хүрээнд SCADA системийн ашиглалт 

түүнчлэн түүний бүтэц болон SCADA системийн нэгэн 

төрөл болох MICRO SCADA системийн 

ашиглалт,бүтэц, ялгаатай тал түүнд хэрэглэгдэх 

программ хангамжийн талаар тусгасан болно.  

Түлхүүр үг : SCADA, Micro Scada, SCIL 

програмчлалын хэл, Micro Scada төв, RTU, MTU, 

Интерфэйс 

                    Оршил  

Эрчим хүчний систем хөгжиж өрөгжин тэлэхийн 

хэрээр түүнд хэрэглэгдэх ухаалаг төхөөрөмжүүд, 

түүнчлэн SCADA систем нь нилээдгүй хурдацтайгаар 

хөгжиж байна. Үүний нэг жишээ бол Micro SCADA 

систем юм. Micro SCADA систем бол тодорхой 

технологи биш, харин програм хөгжүүлэлтийн нэг 

төрөл ба өөрөөр хэлбэл SCADA системийн төрөл юм. 

Эрчим хүчний системийг удирдах болон саадгүй, 

ажиллагааг хангахын тулд төхөөрөмжөөс ирсэн 

мэдээлэл дээр ажилладаг програмыг SCADA систем 

гэж ойлгож болно. Нефтийн химийн процесс, усны 

шүүлтүүр систем, дамжуулах хоолойн компрессор гэх 

мэт үйлдвэрлэлийн аль ч процесст ашиглах боломжтой 

юм. Бүх бизнесүүд үйл ажиллагааны өндөр чадамж 

бүхий шинэ технологиор үр ашгийг хамгийн их 

байлгах сонирхолтой байдаг. Өрсөлдөх чадвартай 

байна гэдэг нь илүү хурдан, хэмнэлттэй ажиллах шинэ 

арга замыг байнга хайж олох гэсэн үг юм. Тоног 

төхөөрөмж бүрийг нэг нэг ажилтан хариуцан 

ажилладаг, хоорондын уялдаа муу, нэг дамжлага дээр 

хэт их зүйл овоордог, ашиглалт болон эцсийн 

бүтээгдэхүүний гарцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

гаргах боломжгүй зэрэг олон түвэгтэй асуудлыг 

шийдэхэд энэхүү систем туслах юм. 

SCADA 

Хяналт мэдээлэл удирдлагын систем 

(SCADA) нь ихэнх улс үндэстний дэд бүтэцийн амин 

чухал хэсэг юм. Хамгийн нийтлэг SCADA системийн 

ашиглалт нь ус суваг, атомын цахилгаан станц болон 

эрчим хүчний сүлжээнүүдэд ашиглагдаж байдаг. 

SCADA систем нь 1960 аад онд түгээмэл болж эхэлсэн 

бөгөөд алсад байгаа төхөөрөмжийн төлөвийн хяналт 

болон удирдлагыг илүү үр ашигтай болгох байдалаар 

ашиглагддаг. 

SCADA нь үйл ажиллагааны бүтээмжийн 

хувьд тухайн цаг хугцааны мэдээлэлд, илүү үр ашигтай 

хяналтын төхөөрөмж юм. Удирдлага болон 

менежментийг хангадаг бөгөөд механизм болон 

өөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулж үйл ажиллагааны 

зардалыг бууруулдаг. SCADA-г мэдээлэл 

дамжуулалтын протоколууд болон интернетийг 

оролцуулаад өргөжүүлж болдог. SCADA систем нь 

гадны холбооны сүлжээтэй хосолсон стандарт техник 

хангамж болон программ хангамжийг хэрэглэж болох 

боломжийг олгодог.[3] Хэдий тийм ч эдгээр давуу 

талууд нь гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс болоод 

алдаатай байдал үүсэх, гадны кибер халдалгад өртөж 

болзошгүй бөгөөд эмзэг байдал нь нэмэгддэг зэргээс 

болж зардал нэмэгддэг байна. 

Энгийн SCADA системийн бүтцийг Зураг 1-д үзүүлэв. 

 

Зураг 1. SCADA системийн бүтэц  

SCADA –ийн үндсэн үйл явц шаталсан 3 процессоор 

тодорхойлогддог, хамгийн эхэнд хяналтийн процесс, 

хоёр дахь нь удирдлагын процесс, эцэст нь 

мэдээлэлийн процесс, эдгээр процессуудыг доор 

үзүүлэв. 

 

Зураг 2. SCADA системийн үйл явц 

IED Ухаалаг цахилгаан төхөөрөмж: Дэд станцын 

ухаалаг цахилгаан төхөөрөмж гэдэг тухайн цахилгаан 

станцын үндсэн тоноглолууд болон гадны 

төхөөрөмжөөс аналог болон тоон сигналыг хүлээн авах 

дамжуулах өгөгдөлд хяналт тавих, удирдах чадвар 

бүхий нэг болон түүнээс олон функц агуулсан ямар 

нэгэн төхөөрөмжийг хэлнэ.[4] Үүнд:  

Төрөл бүрийн тоон релений төхөөрөмжүүд багтана.  

- Таслуурын контроллерууд  

- Реклозер  

- Контроллерууд 

- Хүчдэлийн тохируулагч  

- Олон үйлдэлт электрон тоолуурууд 

- Хянагчууд  

гэх мэт төхөөрөмжүүд орно. IED-ыг ихэвчлэн нэг 

болон хэдэ хэдэн микропроцессор , санах ой мөн хатуу 

диск, маш олон төрөлийн интерфеисүүдийг 
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ашгладаг.(USB port , Serial port, Ethernet интерфэйс гэх 

мэт).[6] 

Интерфейс (HMI): Мэдээлэлийг операторлуу 

дамжуулж график, схем, цонх, доош цувасан цэс , 

мэдрэгчтэй дэлгэц гэх мэт олон форматоор хяналтын 

оролтуудыг бий болгож байдаг. 

Оператор: Оператор нь хүн байх бөгөөд SCADA 

системийг удирдаж алсад байгаа станцын үйл 

ажиллагааг хянах үүргийг гүйцэтгэдэг.  

Алсын удирдлагын төхөөрөмж (RTU): Үндсэн ба 

туслах бүтцэд ажиллаж байгаа туслах маягийн 

функцууд. Хяналтанд байгаа төхөөрөмжүүд рүү 

хяналтын дохиог илгээж, эдгээр төхөөрөмжүүдээс 

мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлийг Төвийн удирдлагын 

төхөөрөмж (RTU) – рүү дамжуулах үүрэгтэй. Алсын 

удирдлагын төхөөрөмж (RTU) нь програмчлагддаг 

логик контроллёр байж болно. Алсын удирдлагын 

төхөөрөмж (RTU) болон хянагдаж байгаа 

төхөөрмжийн хоорондох мэдээлэлийн эрэмбэ нь 

харьцангуй өндөр бөгөөд хяналтын арга нь ихэвчлэн 

битүү байдаг. Алсын удирдлагын төхөөрөмж (RTU)-

ийн хяналтын үйл явцийг доор үзүүлэв.[7] 

 

Зураг 3. Алсын удирдлагын төхөөрөмж (RTU)-хяналт 

Төвийн удирдлагын төхөөрөмж (MTU): Хяналтын 

төвийн SCADA системийн техникийн болон программ 

хангамжийн цуглуулгыг SCADA төв гэж нэрлэнэ. 

Үндсэн болон туслах бүтцэд ажиллаж байгаа төвийн 

хэсэгтэй адилхан. Төвийн удирдлагын төхөөрөмж 

(MTU) нь интерфейсээр мэдээллийг операторлуу 

дамжуулж алсад байгаа хэсгээс мэдээлэлийг цуглуулж, 

хяналтын дохионуудыг алсын хэсэг рүү дамжуулдаг. 

Төв удирдлагын төхөөрөмж (MTU) болон алсын 

удирдлагын төхөөрөмж (RTU) хоёрын хоорондын 

мэдээлэл дамжуулалтын хурд нь харьцангуй доогуур 

бөгөөд хяналтын арга нь боломжит хугацааны 

хоцрогдол эсвэл мэдээлэлийн урсгалын түр зогсолтын 

улмаас ихэвчлэн задгай систем байдаг [5]. 

Micro Scada  

Micro Scada бол цахилгаан эрчим хүчний байгууламж 

дахь цахилгаан түгээх сүлжээний төвлөрсөн хяналтыг 

хангах автоматжуулалтын дэвшилтэт систем бөгөөд 

сүлжээний хяналт ба дэд станцын автоматжуулалтын 

програмуудад зориулсан  систем юм. Micro Scada нь 20 

гаруй жилийн турш хөгжүүлэгдэж ирж байгаа эрчим 

хүчний системд шаардагдах автоматжуулсан систем 

болно. Micro Scada нь алсын удирдлагтай цахилгаан 

болон цахилгаан бус процессын хувьд мөн алсын 

удирдлгатай программын хувьд тохиромжтой систем 

юм. Эрчим хүчний системд MicroScada 

автоматжуулсан систем нь 20 гаруй жилийн хугацаанд 

илүү туршилагатай болж тухайлбал эрчим хүчний 

хүрээнд өндөр хэмжээний төслийн ажлуудыг 

хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон юм. Micro 

Scada систем нь маш хурдацтайгаар хөгжиж байгаа 

бөгөөд энэ системд холбогдох программ хангамж 

болох MicroScada pro программын функцууд болон 

түүний функцуудын хэрхэн өргөжин тэлж байгаагаар, 

MicroScada системийн хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээнээс энэ программ нь хэрхэн хурдацтай хөгжиж 

байгааг харж болох юм. MicroScada системийн 

холболтын протокол нь олон стандарттай байдаг ба 

мөн PLC (Programmable logic controller), RTU (Remote 

Terminal Units) гэх зэрэг төхөөрөмжүүдтэй маш өндөр 

хурдаар болон нарын холболтоор холбогдож 

ажилладаг[6]. Micro Scada pro програм нь зөвхөн олон 

релег дотороо агуулах ба Modbus – IEC гэх мэт 

протоколуудыг дэмжиж ажилладаг. Түүнчлэн реленээс 

гаргаж байгаа бүх сигнал дохиололыг уншиж дамуулах 

боломжтой.  

 

Зураг 4. MicroSCADA системийн бүтэц 

Micro Scada систем процессуудад дараах 5 төрлийн 

процесс орно үүнд : 

- Сүлжээний хяналт удрдлага       (NCS) 

- Дэд станцын автоматжуулалт      (SA) 

- Дэд станцын хяналт              (SMS) 

- Ачаалалын менежмент            (LMS) 

- Тоолуурын менежмент           (MMS) 

Micro Scada системийн ашиг тус 

Орон нутаг бүс нутгийн инженерчлэлийг сайжруулах 

- Системийн хяналтын тасралтгүй байдал 

- Эрчим хүчний системийг хянах тохиромжтой байдал 

- Хяналтын системийн тууштай байдал  

- Өргөтгөх байдал 

- Нээлттэй байдал 

- Цахилгаан шугам сүлжээний процессод чиглэсэн 

архитектур 

Онцлох зүйлс  

-Инженерийн дэвшилтэт хэрэглээ  

-Системийн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчийн график 

-Инженерийн  хялбар модуль 

-Цахилгаан процессийн автомат нарийвчилсан 

бүртгэл, өгөгдөлийн функц 

-Өндөр түвшиний график дүрслэлийн интерфэйс 
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-MMI – ийн дэмжлэг 

-Нэмэлт тохиргоо зэрэг зүйлсийг агуулсан байдаг. 

Нээлттэй архитектур 

- Windows 2000 /XP/ 2003 сервер үйлдэлийн систем  

- Өргөн цар хүрээтэй техник болон программ хангамж  

- Стандарт техник хангамж, прорграмм хангамжийн 

цогц шийдэл 

- Гуравдагч хэрэглэгчийн холболт болон SW ба 

мэдээлэлийн баазууд  

- Өндөр гүйцэтгэлтэй систем  

- Олон процессорын дэмжлэг 

- DDE 

- ODBC/SQL 

- OPC 

Программ  

- Llb 5хх програмын хэрэглээний функцууд  

- Зургийг боловсруулах  

- Обектын үйл явцыг тайлагнах  

- SCIL программууд  

- Системийн хувьд болж буй арга хэмжээний жагсаалт, 

анхааруулах жагсаалт, тайлан гаргах  

Micro Scada төв  

- SCIL програмын гүйцэтгэл 

- Интерфэйсийн нээлтээй байдал 

- Хэрэглээний app-н төрлүүд  

- Програмын мэдээлэлийн баазын менежмент 

- Хэрэглэгчийн интерфэйсүүд  

- Харилцаа холбооны үйлчилгээ  

- Тохиргоо гэх зэрэг функцууд багтана. 

 Micro Scada систем нь үндсэндээ 3н үе шаттай 

хөгжүүлэгдэж ирсэн үүнд : 

Дан системт  

- Системийн сүлжээг дан ганц оператороор хангах 

Түгээх системт  

- Операторын сүлжээ 

- Системийг хянах сүлжээ 

- Харилцаа холбооны сүлжээ  

Олон системт  

Энэ систем нь түгээх системтэй төстэй боловч 

харилцаа холбоо, оператор, цахиилгаан сүлжээний 

системийг хянах сүлжээнүүд нь илүү өргөжин тэлсэн 

байх юм. [8] 

Micro SCADA онцлог ялгагдах тал  
- Реле болон PLC (Programmable logic controller) , 

RTU(Remote Terminal Units) гэх мэт төхөөрөмжүүдийг 

алсаас удирдах боломжийг олгодог. 

-  таслуурыг алсаас удирдах боломжийг олгодог. 

- Эрчим хүчний гол параметрүүд болох гүйдэл (I), 

хүчдэлийн (U) утгыг алсаас хянах хадгалах боломжийг 

олгоно. 

- Цахилгаан шугамын динамик тогтворжилтийг хянах 

- Цахилгаан төхөөрөмжийн цуглуулах шинийн өнгийг 

автоматаар өөрчлөх функц 

- Аваар саатлын үе дэхь анхааруулга-н жагсаалт  

- Трендийн шинжилгээ 

- Дохиололын тасалдлын шинжилгээ  

- Аваарын үеийн саатлын жагсаалт  

- Эрчим хүчний системийн хяналт 

- Эрчим хүчний чанарын шинжилгээ 

- Тохиргооны хэрэгслүүд 

- Алдааны бүртгэлийг хянах 

- Ачаалалыг хөнглөх 

- OPC сервер ба хэрэглэгчийн функцтэй 

- Дотоод хэрэглэгдэх мастер протоколууд : IEC 61850, 

IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, 

LON, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Serial/LAN, DNP 

3.0, SPA  

- Дотоод хэрэглэгдэх туслах протоколууд : IEC 60870-5-

101, IEC 60870-5-104, DNP 3.0, Serial/LAN 

- GPS цагийн синхрончлол 

- Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл 

- Дулааны алдагдалыг хянах 

- Дэд станцуудыг дэмжих  

- Өндөр хүчин чадал 

- Компьютеийн стандарт техник хангамж болон 

программ хангамжтай нийцдэг. 

- Windows үйлдэлийн системд суурилсан үйлдэлийн 

систем. [6] 

Micro Scada системийн программ хангамж  

Программ хангамжийн бүтэц  

Micro Scada системийн программ хангамжыг дараахь 

4н хэсэгт хуваан авч үзэж болно: үйлдэлийн систем, 

плтаформ программ хангамж ба хэрэглээний программ 

хангамж гэж хуваан авч үзэж болно. Micro Scada 

системийн суурь нь Microsoft Windows 2000 

үйлдэлийн систем юм. Micro Scada суурь системийн 

хувьд үйлдэлийн систем нь илүү нарийвчлалтай 

байдаг. Үйлдэлийн системийн хувьд Micro Scada цөм, 

Micro Scada програмууд гэж тодорхойлсон байдаг. 

Үүнээс үйлдэлийн систем болон Micro Scada цөм нь 

програмуудад зориулсан платфом үүсгэдэг юм. Micro 

Scada цөм нь платформ програм хангамж бөгөөд Micro 

Scada – ийн хувьд бүгд адилхан байдаг билээ. Энэ нь 

хэрэглэгчийн онцлог шинж чанар болон хаана хэрэглэх 

байдалаас үл хамааран ашиглах боломжтой юм. Micro 

Scada нь хяналт удирдлагын системд ашиглаглаж 

болох цогц систем юм. Дээр хэлсэнчлэн Micro Scada 

цөм нь бодит цагийн (Real Time) програм хангамж 

бөгөөд мөн түүнчлэн Micro Scada цөмд хэд хэдэн Micro 

0Scada програмууд зэрэг ажиллах боломжтой юм. 

Micro Scada цөм нь программ хангамж бүрийг 

мэдээлэлийн баазын бүтэц мэдээлэлийн баазтай 

харицах боломжийг олгодог механизм юм. Программ 

хэрэглэгчийн интерфэйсийн хувьд холбогдох 

хэрэгслүүдийн үндэс нь зураг болно. Micro Scada 

цөмтэй гол холбогддог хэл бол SCIL програмчлалын 

хэл юм. SCIL програмыг зураг, харилцах цонх команд 

биелүүлэх процессуудаар ажиллуулж идвэхжүүлж 

болно, жишээ нь процессын үйл явдалууд эсвэл 

циклийн цаг хугцааны дохио гэх мэт. Micro Scada цөм 

нь програмын програмчлалын интерфэйсийн функцыг 

тусдаа програм болгон хадгалана. Мөн түүнчлэн Micro 

Scada системийн бүх хэрэглээний функц нь 

хэрэглээний програм хангамжын цогц бөгөөд үндсэн 

програмыг нөлөөлөхгүйгээр хэрэглэгчийн хэрэгцээнд 

нийцүүлэн өөрчлөх боломжой. Хэрэглээний 

програмуудад нь зураг, харилцах цонх, програм, 

мэдээлэлийн сан болон бусад файлуудаас бүрддэг. 

Micro Scada програмыг платформоос үзүүлж буй 

үйлчилгээг ашигладаг инженерүүдийн хэрэгсэлүүдээс 

бүтсэн[7]. Хэрэглээний програм нь LIB 500 стандарт 
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функцуудыг суулгаж, хэрэглэгчийн онцлог шинж 

чанарыг агуулна: SCIL гэх мэт.  

Системийн үндсэн шинж чанарууд  

Хэрэглэгчийн интерфэйс:Хэрэглэгчийн интерфэйс 

нь тус бүрдээ нэг буюу хэд хэдэн цонхноос бүрддэг 

хяналттай өөрөөр хэлбэл  

- Процесын тойм  

- Дохиолол  

- Үйл явдалын төлөв байдалын танилцуулга 

- Процесын түүх  

- График зураг  

- Операторын харилцах цонх гэх мэт. 

Нэг үгээр хэлбэл хэрэглэгчийн интефэйс нь зураг, 

харилцах цонхноос бүрдэнэ. Түүнчлэн зураг ба 

харилцах цонх 2 ийг нэгтгэж болдог ба тухайлбал нэг 

талаас зургуудыг харилцах цонхонд оруулж эсвэл 

нөгөө талаас харилцах цонхыг зургаас нээх боломжтой 

юм.  

График зураг: Micro Scada хэрэглэгчийн 

интерфэйсийн бүрдэл болох зураг нь дараах зүйлсээс 

бүрдэнэ, үүнд :  

- Статик зураг  

- SCIL програмуудтай функциональ товчлуурууд 

- Цонх зураг нь дээрхи цонхыг жишээ нь динамик утгыг 

танилцуулахад ашиглаж болно (мэдээлэлийн сан, 

процесс гэх мэт) тоон эсвэл график дүрслэлийг мөн 

харж болно.  

- Зурагийн функцуудыг LIB500 функцуудыг ашиглан 

суулгана.  

Үйл явдлын гүйцэтгэлд зориулсан SCIL программууд 

Жишээ нь: Зураг нь дэд станцын динамик танилцуулга, 

тайлан жагсаалт эсвэл бүдүүвч зураг байж болно. SCIL 

програмчлалын хэл нь зурагтай ажиллах боломжийг 

олгоно.  

Visual SCIL програмын харилцах цонх :Visual SCIL 

бол хэрэглэгчийн интерфэйсийн шинэ ойлголт бөгөөд 

Visual SCIL хэрэглэггчийн гол элементүүд нь харилцах 

цонх ба Visual SCIL обеъектууд юм. Харилцах цонхонд 

харилцах функц, сонголт хийх цэс, жагсаалт, 

зааварчлан хөтлөх функц, зураг гэх мэт зүйлс багтана. 

Харилцах цонхтой харилцахын тулд Dialog Editor 

програмаар боловсруулж програмчилдаг. Жишээ нь 

текст, товчлуур, жагсаалт, комбокс хайрцаг,цэс гэх 

мэт. 

 

Зураг 5.Visual SCIL обьектын жишээ 

Хэрэглэгчийн интерфэйсийн элементүүдийг 

боловсруулахдаа харилцах цонх нь ерөнхийдөө цэс, 

операторын харилцах цонх, мэдээллийг боловсруулсан 

зураг, жагсаалт, текст гэх зэргийг боловсруулна. Мөн 

энэ дотроос зураг нь үйл явцыг танилцуулахад илүү 

тохиромжтой байдаг. Micro Scada нь Visual SCIL 

програмтай харилцах хэд хэдэн цонхтой байдаг.  

SCIL програмчлалын хэл  

SCIL бол маш өндөр түвшиний прогамчлалын хэл юм. 

SCIL програмын хэрэглээиий нэг жишээ бол SCIL 

програмчлалын хэл нь Micro Scada системд програмын 

функцыг бий болгоход ашигалдаг өндөр түвшиний 

програмчлалын хэл билээ. SCIL программ нь бусад 

програмчлалын хэлтэй адилхан шинж чанарыг агуулах 

бөгөөд тухайлбал хувьсагчийн хуваарилалт, 

арифметик тооцоолол, нөхцөл, блокын бүтэц, 

тохиолдол, гогцоо гэх мэт шинж чанаруудыг өөртөө 

агуулна. Үүнээс гадна SCIL програмчлалын хэл нь 

доорхи шинж чанаруудыг агуулдагаараа онцлогтой 

1. Үйл явцын хяналт, удирдлага 

2. Зураг бадалаар харьцах 

3. Мэдээлэлийн сангийн менежмент  

4. Системийн тохиргоо ба менежмент. 

Ерөнхийдөө Micro Scada програмын ихэнх нь SCIL 

програмыг ажилуулахтай холбоотой байдаг. SCIL 

програмыг зуаг, харилцах цонх, тушаалын процедурт 

гүйцэтгэдэг бөгөөд операторын үйл ажиллагаа, 

процессийн үйл явц эсвэл цаг хугцааны дохиогоор 

идвэхждэг. SCIL програмчлалын хэл нь Micro Scada-

ийн шинж чанаруудыг синтаксаар хүчтэй дэмждэг. 

Мөн SCIL програмчлалын хэл нь алсад байгаа 

обектуудад шууд хандах боломжтой.  

SCIL програмчлал нь 10000 мэдээллийг өөртөө агуулж 

болно. 

Хяналтын коммандууд:(Хяналтын командууд нь 

обьект, системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд програмын 

гүйцэтгэл гэх мэт.) 

Зургийн командууд:(Зургийн командууд нь зурагтай 

харьцахтай холбоотой системийн захиалгийг өгдөг, 

жишээ нь дэлгэц дээр зураг гаргах, цонхыг харуулах 

арилгах гэх мэт. Мөн түүнчлэн зургийн командыг 

зөвхөн зурагтай харилцахад ашииглах боломжтой). 

График команд: Бүрэн график командуудыг 

боловсруулдаг команд. Эдгээр командуудыг зураг 

болон Visual SCIL обьектуудад ашиглаж болно. 

Програмыг VS төрлийн дэлгэц ашигалсан тохиролдолд 

Visual SCIL програмын командуудыг ашиглаж болно. 

Motiw widget програм болон Micro Scada зураг 

боловсруулах командууд эдгээрийг Х монитор зураг 

дээр ашиглаж болно [6]. 

Эдгээр бүх төрлийн мэдээлэлүүд нь эргээд функцын 

мэдээлэл, функцын мэдээлэл, обьектын талаарх 

мэдээлэлүүдийг агуулж болно. SCIL програмчлалын 

хэл нь бусад SCIL програмчлалын хэлүүдтэй харьцаж 

болдог юм. SCIL програмчлалын хэл нь төрөл бүрийн 

мэдээлэл боловсруулахад зориулагдсан урьдчлан 

тодорхойлсон функцуудыг агуулдаг үүнд : 

 Арфиметик функцууд 

 Хугацааны хувьд хяналт тавих функцууд 

 Мөрийн функцууд  

 Битийн функцууд 

 Вектортой ажиллах функцууд  

276



 Мэдээлэлийн баазын функцууд  

 Файлтай харьцах функцууд  

 Холбооны функцууд 

 DDE клиентийн функцууд 

 SQL ODBC функцууд  

 Хэвлэх функцууд  

 Өгөгдөлийн төрөл боловсруулах функцууд гэх 

зэрэг функцуудыг өөртөө агуулна. 

Хэрэглээний обьект: Програмын обьектууд нь бодит 

цагийн явцын хяналт, хяналтын журам, өгөгдөлийг 

бүртгэх, хадаглах, тооцоо, цаг хугцаа үйл явдалын 

автомаажуулалтыг идвэхжүүлэх гэх мэт янз бүрийн 

даалгавар гүйцэтгэдэг програмчлагддаг нэгжүүд юм. 

Програмын обьекутуудыг SCIL үүсгэж устгах 

боломжтой. Обьектуудтай холбоотой мэдээллүүдийг 

тэдгээрийн үнэ цэнэ, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны 

шинж чанаруудаар тодорхойлох боломжтой. 

Обьектууд нь ихэвчлэн өөр өөр шинж чанарыг 

агуулдаг тэдгээрийг SCIL ашиглан хандаж болно. 

Шинж чанаруудыг статик ба динамик гэж хувааж 

болно. 

Статик шинж чанарууд нь обьектыг таних чанарыг 

тодорхойлдог. Жишээ нь обьектын нэр, хаяг, 

идэвхжүүлэх шалгуур, бусад обьектуудтай холбогдсон 

эсэх дохиололын харьцуулалт үзүүлэлт гэх зэрэг байж 

болно. 

Динамик шинж чанарууд нь обьектын утга ба 

статустай код, цагийн тэмдэг зэрэг үнэ цэнэтэй 

холбоотой мэдээлэлүүд багтана [7]. 

Програмын обьектуудыг дараах 9 төрөлд ангилана.  

Обьектуудыг боловсруулах: Процесын обьектууд нь 

холбогдсон процесуудын нэгжүүдийн дүрс бөгөөд 

обьектууд нь процесуудын бодит хугацааны(Real 

Time) байдлыг хадгалж хянадаг. 

Эдгээр нь процессын нэгжээс хэмжигдэхүүний бодит 

утга руу шилжүүлсэн өгөгдөлийг мастштабжуулах 

алгоритм юм. 

Мэдээлэлийн обьект: Мэдээлэлийн обьектууд нь 

түүвэрлэсэн эсвэл тооцоолсон өгөгдөлийг бүртгэж 

хяндаг. 

Командын процедур:Эдгээр нь автоматаар болон гар 

аргаар гүйцэтгэх боломжтой SCIL программууд юм. 

Цагийн сувгууд:Эдгээр нь өгөгдөлийг бүртгэх, 

програмын гүйцэтгэлийг цаг хугцаанд нь автоматаар 

эхлүүлэх обьектууд юм. 

Арга хэмжээний сувгууд: Эдгээр нь өгөгдөлийг 

бүртгэх, програмыг гүйцэтгэх үйл явдлыг автоматаар 

эхлүүлэх обьект юм. 

Чөлөөт обьектууд: Энэ обьектууд нь хэрэглэгчийн 

тодорхойлсон процессын обьектын төрлийг 

тодорхойлдог.  

Арга хэмжээний обьект: Эдгээр обьектууд нь 

зурагуудад үйл явдалын хяналтанд байдаг автомтатаар 

шинчлэлийг идэвхжүүлдэг.[7] Арга хэмжээний 

обьектуудыг гараар эсвэл гараар идвэхжүүлж болох 

боловч энэ нь ямар нэгэн шинж чанарыг агуулахгүй 

болно. 

Хувьсах обьектууд:Хувьсах обьектууд нь SCIL 

програмуудад ашигладаг шинж чанарын утгуудын түр 

зуурын жагсаалт юм. Micro Scada програм бүр 

процессын мэдээлэлийн ба тайлангийн санг агуулна. 

Процессын мэдээлэлийн бааз нь процессын обьект, 

масштаб чөлөөт обьектийн хэрэглээний төрлийг 

агуулдаг.  

Дүгнэлт 

Энэхүү судалгааны ажиллын хүрээнд SCADA 

систем болон түүний нэгэн төрөл болох Micro SCADA 

систем нь SCADA системээс ялгагдах тал мөн түүний 

давуу болон сул талыг харуулсан бөгөөд тухайлбал 

Micro Scada нь SCADA системээс ажлын бүтээмж үр 

ашиг өндөр, зардал бага, ашиглахад хялбар, системийн 

хэмжээ болон ажиллагааны хувьд өргөтгөх 

боломжтой, зөөврийн ширээний компьютер, гар 

төхөөрөмж дээр ашиглах боломжтой, техник 

хангамжийн хувьд найдвартай бат бөх, аюулгүй 

байдлыг бүрэн хангасан гэх мэт олон давуу талуудыг 

агуулж байна.  

Ашигласан материал 

[1] Macaulay, Tyson, and Bryan L. Singer. Cybersecurity 

for industrial control systems: SCADA, DCS, PLC, 

HMI, and SIS. CRC Press, 2011. 

[2] Kuuppelomäki,Teppo. "INTEGRATED SCADA 

AND DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM 

PROJECT: Engineering Process Principles." (2017).  

[3] McCrady, Stuart G. Designing SCADA application 

software: a practical approach. Elsevier, 2013. 

[4] Rantonen, Viliveikko. "MicroSCADA PRO 

Historian–Redundancy Features and Performance, 

Implementation in MicroSCADA System." (2020).  

[5] Rantonen, Viliveikko. "MicroSCADA PRO 

Historian–Redundancy Features and Performance, 

Implementation in MicroSCADA System." (2020). 

[6] Colbert, Edward JM, and Alexander Kott, eds. Cyber-

security of SCADA and other industrial control 

systems. Vol. 66. Springer, 2016. 

[7] Wilson, Tom. "PLC based substation automation and 

SCADA systems and selecting a control system 

integrator." Western Electric Power Institute 

Distribution/Substation Automation Workshop. 1999. 

[8] John, Asha, et al. "Automation of 11 kv substation 

using raspberry pi." 2017 International Conference on 

Circuit, Power and Computing Technologies 

(ICCPCT). IEEE, 2017. 

 

  

277



ТУСГААРЛАГДСАН НЕЙТРАЛТЬТАЙ СҮЛЖЭЭНИЙ НЭГ 

ФАЗЫН ГАЗАРДЛАГЫГ БУУРУУЛАХ СУДАЛГАА 

Б.Эрдэб , Ж.Арслан  

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Түгээх сүлжээний 6-35 кВ-ын сүлжээнд 

гарч буй гэмтлийн дийлэнх хувь нь (80-90% хүртэл) 

нэг фазын газардлагаас үүдэн бий болдог бөгөөд 

ердийн нэг фазын газардлага эдийн засгийн хор 

хохирол ихтэй аваар болон өргөжин тэлэх тохиолдол 

их байдаг. Тиймээс энэхүү гэмтлийг бууруулахын тулд 

6-35 кВ-ын сүлжээний саармаг цэгийг өөрчлөх 

судалгаа тооцоо хийж тооцооны үндсэн дээр Монгол 

орны түгээх сүлжээнд үүссэн нөхцөл байдалд 

тохиромжтой резистив газардуулгын горимд 

шилжүүлэх ажлыг 2012 оноос эхлэн судалж байна. 

Судалгааны үр дүнгээр 35 кВ-ын 14 дэд станцад их 

болон бага Омын эсэргүүцэл бүхий резистор 

суурилуулсан резистив газардуулгын горимд 

шилжүүлсэн. Резистор суурилуулсан дэд станцаас 

тэжээлтэй 7 хуваарилах байгууламж 205 шугамд 

чиглэлтэй газардлагын хамгаалалт оруулан нэг фазын 

газардлагыг сонгож таслан найдвартай ажиллагааг 

дээшлүүлж байна. Резистив газардуулгын сүлжээний 

давуу тал, судалгаа, суурилуулсан байдал, бодит үр 

дүнг авч үзэн өмнөх үзүүлэлттэй харьцуулан хэрхэн 

бууруулсан талаар судлан дүгнэсэн. 
Түлхүүр үг: Нейтралын горим, нэг фазын газардлага  

Оршил 
Тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй шугам 

сүлжээний нэг фазын газардлага гарах үзэгдлийг 

металл газардлага, нуман газардлага гэсэн хоёр төрөлд 

хувааж үздэг. 

Зураг.1. Нэг фазын нуман газардлага 

Нэг фазын металл газардлага гарсан үед удаан 

хугацааны хэт хүчдэл үүсэх боломжгүй ба гагцхүү 

эрүүл фазуудын газартай харьцангуй хүчдэл нь √3 

дахин ихсэж, шугамын хүчдэлтэйгээ тэнцүү болно. 

Ийм газардлага удаан хугацаанд үргэлжлэхэд 1 фазын 

газардлагаас 2 ба 3 фазын богино залгаанд шилжих 

магадлал тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Фаз 

газардсан цэгийн эргэн тойронд аюултай хэмжээний 

хүрэх болон алхмын хүчдэлүүд бий болж, аюулгүй 

ажиллагааны нөхцөл хүндэрдэг аюултай.  

Нуман газардлагын горимыг газардлагын 

гүйдлийн хэмжээнээс нь хамааруулан: 

 а. Түр зуурын нуман газардлага 

 б. Тогтворгүй нуман газардлага гэсэн 2 хэсэгт 

хуваана.  

Газардлагын гүйдлийн хэмжээ харьцангуй бага, 

тухайлбал 6-10 кВ-ийн сүлжээнд 30 А дотор байх 

тохиолдолд нуман доторх ионуудын нягтрал бага, 

ажлын температур нь харьцангуй доогуур байх тул 

синуслэг гүйдэл тэг утгыг авмагц, үүссэн нум 

хөргөлтөд орж, эргэлт буцалтгүй бүрэн унтрах 

боломжтой. Нум нэгэнт унтарсан тул газардлага бүрэн 

арилж шугам сүлжээ хэвийнхээ горимд орно. Ийм 

горимыг түр зуурын нуман газардлага гэж нэрлэх ба 

энэ нь хамгийн аюул багатай, ашиглалтын үед байвал 

зохих ажлын горим юм [1]. 

Газардлага гарах үед газардлагын гүйдэл нь 6кВ 

сүлжээнд 30А-аас, 10 кВ сүлжээнд 20 А-аас, 35 кВ 

сүлжээнд 10А-аас тус тус их байвал, газардлагын 

гүйдлийг багасгах зорилгоор тусгаарлагдсан 

нейтральтай сүлжээнд компенсацилсан нейтралийг 

хэрэглэнэ. Бага Омын эсэргүүцлийг саармаг цэг дээр 

залгасан үед нэг фазын идэвхтэй гүйдлийн хэмжээ нь 

газардлагын үед үүсэх багтаамжийн гүйдлээсээ олон 

дахин их байх тул шугам сүлжээний нэг фазын нуман 

газардлагын үед үүсэх хэт хүчдэлийн хэмжээ 

мэдэгдэхүйц буурч, (2.2-2.4) Uф хэмжээнд хүртэл 

багасна [2,3].  

Шугам сүлжээний саармаг цэг дээрх бага Омын 

эсэргүүцлээр гүйвэл зохих идэвхитэй гүйдлийг 

тодорхойлбол: 

Iрез=(2.5-4) Iс    (1) 

Энэ зарчмаар саармаг цэг дээр байвал зохих 

эсэргүүцлийн хэмжээг олбол:  

Rрез=Uф/Iрез = Uхэв/3Iрез , Ом   (2) 

Саармаг цэгийн эсэргүүцэл дээр ялгарах чадлыг 

олбол: 

Р𝑅рез
= 𝐼рез

2 ∙ 𝑅рез = (124.2)2 ∙ 30 = 462.7 кВт (3) 

болно. 

 

Туршилт судалгаа 

 Тасралтын тоог сүүлийн 5 жил тасралтын тоог 

5-15 хувиар бууруулж байгаа бөгөөд 2019 онд 1246 

аваарийн тасралт гарсан байна [6,7]. 
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Зураг 2. УБЦТС ТӨХК-ийн аваарын тасралтын олон 

жилийн судалгаа  

2019 оны тасралтын шалтгаанаар ангилан харуулбал 

кабелийн гэмтэл кабелийн гэмтэл 705 (56%), хавирсан 

гэмтэл 188 (15%), утас тасарсан 96 (8%), цэнэг 

шавхагч, гал хамгаалагч, хөндийрүүлэгч гэмтсэн 

гэмтлүүд 51-64 буюу 4-5% эзэлж байна. 

 

Зураг 3. УБЦТС ТӨХК-ийн аваарын тасралтын 

шалтгаанаар ангилсан судалгаа 

Нэг фазын гэмтэл болох кабелийн гэмтэл, хавирсан, 

цэнэг шавхагч, гал хамгаалагч шатсан, хөндийрүүлэгч 

хагарсан гэмтлүүд нь 1068 буюу 85.7%-ийг эзэлж 

байна [6].  

Дээрх тасралтын судалгаанаас харахад бүх 

аваарын гэмтлийн 85%-ийг нэг фазын газардлагын 

үеийн нумын хэт хүчдэл үүссэнтэй холбоотой бий 

болж буй гэмтлүүд эзэлж байдаг. Энэхүү хэт хүчдэл нь 

голдуу солигдмол нумын үед үүсэх шилжилтийн 

процессын хэлбэртэй байдаг бөгөөд цахилгаан 

байгууламж, тоног төхөөрөмжид хэт өндөр хүчдэл 

үүсгэж буй байдал Uпер=(3-3.5)Uф, үргэлжлэх 

хугацаагаар, гэмтсэн цэгтэй цахилгаан холбоостой 

сүлжээнд дэх хамрах хүрээгээр онц аюултай байдаг.  

Ихэнхдээ 2 фазын, 3 фазын богино залгаа болж 

өргөждөг бөгөөд нэгэн зэрэг олон цэгт гэмтэл бий 

болгодог. 6-10 кВ-ын шугам сүлжээний саармаг 

цэгийн бага омын эсэргүүцлийн хэмжээг сонгохдоо 

 Их бодит эсэргүүцлийн нейтралтай үед 

газардлагын гүйдэл 10 А-аас ихгүй байдаг бөгөөд 

нейтралын ийм горимтой үед газардлага гарсан 

тохиолдолд таслалт хийгдэхгүйгээр ажиллан, 

газардлага гарсан тухай дохиолол өгдөг. (35кВ) 

 Бага бодит эсэргүүцлийн нейтралтай үед 

газардлагын гүйдэл 10 А-аас их байдаг. 

Сүлжээний онцлогоос хамаарч газардлагын 

гүйдэл хэдэн арваас хэдэн зуун А байдаг тул 

газардлагын хамгаалалтаар хугацааны 

барилтгүйгээр буюу бага хэмжээний 

барилттайгаар сүлжээг тасалдаг. (6, 10кВ) 

6-10 кВ-ын сүлжээнд үүсэж буй процесс, олон 

давтагдах нэг фазын нуман газардлага компенсацласан 

сүлжээнд Iс = 40 А, Ik = 50 А. Uм=3,0 Uф 

 
Зураг.4. Нэг фазын нуман газардлагын хамаарамж 

Эсэргүүцлийн хэмжээ буурах нь нэг фазын 

газардлагын гүйдлийг нэмэгдүүлнэ. Энэ нь нэг талаас 

фазын багтаамжийн цэнэгийг түргэн шавхаж, 

нейтралийн хүчдэлийг багасгах боловч нөгөө талаас 

резисторын сарниулах энергийн хэмжээг ихэсгэдэг. 

Резистор дээр ялгарах энергийн хэмжээ хамгийн бага 

байхын зэрэгцээ нейтрал дээрх хүчдэлийг хамгийн үр 

дүнтэй бууруулахуйц эсэргүүцлийн оновчтой хэмжээг 

схемийн параметрээс хамааруулан тогтоож болно. 

6-35 кВ-ын сүлжээний нейтралийн газардуулгын 

горим нь газардлагын үед үүсэх хэт хүчдэлийн 

хэмжээг тодорхойлдог гол хүчин зүйл бөгөөд тухайн 

хэт хүчдэл нь гэмтлийн цэгтэй цахилгаан холбоостой 

сүлжээний хөндийрүүлэгт нэлэнхүйд нь нөлөөлнө. 

Эцсийн бүлэгт хөндийрүүлэг муудаж гэмтсэнээр 

аваари болох үндсийг бүрдүүлэх бөгөөд эндээс үзвэл 

нейтралийн газардуулгын горим нь аваарийн гэмтлийн 

хүнд хөнгөн байх, аваар устгах хугацаа түүнчлэн 

цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг бүхлээр нь 

тодорхойлж байдаг [4].  

6-35 кВ-ын түгээх сүлжээний чухал асуудлууд: 

 6-35 кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээний гол 

тоноглолуудын гэмтлийг бууруулах 

газардлага гарсан үед цахилгаан холбоостой 

сүлжээнд фидерүүд дараалан тасрахаас 

урьдчилан сэргийлэх 

 нэг фазын газардлагын горим удаан 

хугацаагаар байснаас шалтгаалсан хүн 

амьтныг хүчдэлд нэрвэгдэх аюулыг бууруулах  

Дээрх хоёр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд судалгаа 

тооцоо, туршилтын үндсэн дээр 35 кВ-ын 11 дэд станц, 

6-10 кВ-ын 9 хуваарилах байгууламжид резистив 

газардуулга суурилуулсан. 

Сүлжээний нейтралийн газардуулгын резистор нь хэт 

хүчдэлийг бууруулж феррорезонансаас урьдчилан 

сэргийлж реле хамгаалалтын ажиллах нөхцөлийг 

хөнгөлж өгнө. Резисторыг доорх төрлүүдэд хувааж 

болно. 

Эсэргүүцлээр нь  
 бага Омын – 1-100 Ом 

 өндөр Омын – 300 Ом түүнээс дээш 

  Дулаан тэсвэрлэх байдлаар нь  
 Нэг фазын газардлагын үед хугацаа  

хязгаарлахгүй ажиллах чадвартай 

 Ажиллах хугацаа хязгаарлагдмал 

 5-30 секунд 

ачаалал таслагч, 
52, 4%

гал хамгаалагч, 
60, 5%

изолятор, 51, 4%

кабель, 705, 56%

РХА, 9, 1%

таслуур, 9, 1%

трансформатор, 
12, 1%

утас тасарсан, 
96, 8%

хавирсан, 188, 
15%

цэнэг шавхагч, 
64, 5%
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  Залгалтын схемээр нь  
 тасалдаггүй 

 тасалдаг 

 залгаж тасалдаг 

Их болон бага Омын эсэргүүцлээр дамжуулан 

газардуулсан саармаг цэгийн горимтой сүлжээний 

газардуулгын реле хамгаалалт 

Саармаг цэгийг резистороор газардуулсан сүлжээнд 

нэг фазын газардлага гарахад гэмтэлтэй фидерээр 

багтаамжийн гүйдлийн нийлбэр болон тэг дарааллын 

хэлхээнд резисторын актив эсэргүүцэл орсноор бий 

болсон актив гүйдэл хамт гүйдэг.  Сүлжээний нэг 

фазын газардлагын хамгаалалтыг цахилгаан 

холбоостой холболт болгонд тавина. Тэг дарааллын 

ихсэх гүйдлийн хамгаалалтыг фидерийг таслах 

үйлчилгээтэйгээр саармаг цэгийн бага Омын резистив 

газардуулгатай үед хийдэг бол саармаг цэгийн өндөр 

Омын резистив газардуулгатай үед дохиолол эсвэл 

таслах үйлчилгээтэй хийж болдог. Саармаг цэгийг бага 

Омын эсэргүүцлээр газардуулсан бол гэмтэлтэй 

фидерийг заавал таслах хэрэгтэй. Их Омын резистор 

хэрэглэх нь тэг дарааллын гүйдлийн фильтр (ТДГФ) 

гүйдлийг илт өсгөдөггүй тул сүлжээний эзэмшлийн 

байгууллагын шийдвэрээр эсвэл дохиоллоор таслах 

үйлчилгээтэй байж болно.  

Дэд станцын нейтралыг резистив горимд 

шилжүүлснээр түгээх сүлжээний 200 гаруй шугамд 

чиглэлтэй газардлагын хамгаалалт оруулан нэг фазын 

газардлагын мэдрэн сонгож таслах боломжийг 

бүрдүүлж мөн хэт хүчдэлийг бууруулж 

феррорезонансаас урьдчилан сэргийлж реле 

хамгаалалтын ажиллах нөхцөлийг хөнгөлж өгсөн. 

Агаарын болон холимог шугамд АПВ-г хэрэглэх нь 

зохимжтой.  

Дэд станц ба дараагийн ХБ-ын хамгаалалтын 

ажиллагааг уялдуулахдаа ажиллах хугацааг өөр өөрөөр 

тавьж өгдөг. Аюулгүй ажиллагааны нөхцөлөөр 

зөвшөөрөгдөж байгаа бол селективийг хангах 

хугацааны шатлал нь 0.3—0.5 сек (хамгаалалт 

үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжөөс хамаарч) байна. Ингэхэд 

эх үүсвэрийн тэжээж буй дэд станцын хугацааны тавил 

нь хамгийн их болдог. Резистив газардуулгын горим 

шилжүүлснээр хуваарилах байгууламжид чиглэлтэй 

газардлагын хамгаалалт оруулахын дараах РХА-ийн 

төхөөрөмжийг суурилуулж байна. Нэг фазын 

газардлагаас хамгаалах РХА нь сонгон таслах 

боломжгүй буюу нэг фазын газардлага гарах үед хүн 

амьтан эрсдэх, тоноглол гэмтэх нөхцөл үүссэн нь 6-10 

кВ-ын түгээх сүлжээнд нейтралын резистив 

газардуулга хэрэглэх ажлыг эрчимжүүлж байна. 2020 

оны байдлаар түгээх сүлжээнд газардлагын 

хамгаалалтаар 50 удаа, нийт 236 удаа тасарсан байна 

[6]. 
Хүснэгт-1. 

Газардлагын хамгаалалт оруулахад шаардлагатай материал 

  

 

Газардлагын хамгаалалтын үр дүн. Дулааны III 

цахилгаан станцаас тэжээлтэй 35 кВ-ын Сонгино дэд 

станцад газардлагын хамгаалалт оруулснаар дараах үр 

дүн гарсан. 

Газардлагын хамгаалалт оруулаагүй байхад 

Алтанбулагаас Баян-Өнжүүл ЦДАШ-д гэмтэл гарсан 

тохиолдолд ДЦС-3-ийн 35 кВ-ын шинийн таслуур 

тасарч, 1665 хэрэглэгч, тасарч, гэмтэл хайж хугацаа 

алддаг байсан. Харин ТЭЦ-3 35 кВ-ын хүчдэл талд 

резистор суурилуулснаар Сонгино, Шувуу, Алтан 

булаг дэд станцад чиглэлтэй газардлагын хамгаалалт 

оруулсан. Ингэснээр Алтанбулагаас Баян-Өнжүүл 

ЦДАШ-д гэмтэл гарсан тохиолдолд Алтанбулаг дэд 

станцын 35 кВ-ын таслуур тасарч Баян-Өнжүүл сумын 

129 хэрэглэгч тасрах, гэмтэл хайх хугацаа багасах, 

хэрэглэгчийн найдвартай ажиллагааг хангасан юм 

(зураг 5).  

35/6 кВ-ын 

Сонгино

35/6 кВ-ын 

Шувуу
35/10 кВ-ын 

Алтанбулаг
35/10 кВ-ын 

Баян-Өнжүүл

Хэрэглэгч 

360

Хэрэглэгч 

129

Хэрэглэгч 

1176

t1
t2

t3

ТЭЦ-3

 
Зураг 5. 35 кВ-ын сүлжээ 

Гэмтэлтэй фидерийн хамгаалалт гацвал бага Ом-ын 

резистортой фидерийг тасалдаг. Шаардлагатай бол 

гэмтэлтэй фидерийн оролтыг (оруулгыг) тасалдаг 

бэлтгэл хамгаалалт байх ёстой ийм хамгаалалт байхгүй 

бол ТДГФ-ийн их гүйдэл бага Ом-ын резисторын 

дулаан тэсвэрлэх чадвараас давж резистор шатна.  

Тус ажлыг хийж гүйцэтгэснээр дараах үзүүлэлтүүд 

сайжирсан. Үүнд: 

 Дэд станцууд дээр гарах гэмтлийн тоо 50%-

аар буурсан. 

 Дэд станцаас эх үүсвэртэй сүлжээнд нэг фазын 

газардлага гарах үед үүсэх хэт хүчдэл эрс 

багассан (Тоноглолын насжилт ихэснэ) 

 Ердийн НФ нуман газардлага хор хохирол 

ихтэй аваар болж өргөжин тэлэхгүй  

 Нэг фазын газардлага фаз хоорондын богино 

залгаа болж өргөжих магадлал багассан  

 Феррорезонансын үзэгдэл гарахгүй 

(хүчдэлийн тр-р гэмтэхгүй болно)  

 Хүн амьтан хүчдэлд нэрвэгдэх аюулыг таслан 

сэргийлсэн (агаарын шугамууд дээр);  

 Хөдөлгүүрүүд дээр эрүүл фаз нь дагаж 

гэмтэхгүй;  

 Галын аюул буурна;  

Дүгнэлт 

6-35 кВ-ын сүлжээний нэг фазын газардлагын реле 

хамгаалалт нь сүлжээний найдвартай ажиллагааг 

хангаж гэмтэлтэй тоноглолыг гэмтэлгүй хэсгээс нь 

тусгаарлах, гэмтлийн цар хүрээг багасгаж сүлжээнд 

учрах хохирлыг бууруулах чухал ач холбогдолтой 

байдаг. Дээрх судалгааны ажлаар резистив горимын 

ажиллагаа, газардлагын хамгаалалт оруулснаар 

найдвартай ажиллагааны үзүүлэлтүүдэд гарсан үр дүнг 

харуулж байна. Үүнд:  
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1. Тасралтад хамрагдах хэрэглэгчийн тоо 92.3%-

иар буурсан. Тухайн секцэд холбогдсон бүх 

фидер тасрахгүй газардлага гарсан тухайн 

фидерийг сонгож таслах боломжтой холбосон. 

2. Хэт хүчдэлийн хэмжээ 3 дахин буурсан 

үзүүлэлттэй байна.  

3. Гэмтлийн тоо 50%-иар буурсан. Хэт 

хүчдэлийн хэмжээ буурснаар гэмтэл даамжрах 

өргөжиж гэмтлийг тоог өсгөх асуудал 

буурсан.  

4. Гэмтлийг олж илрүүлэх хугацаа 2-3 дахин 

буурч дутуу түгээсэн цахилгаан эрчим хүч 

38%-иар буурсан. 

5. Тусгаарлагдсан саармаг цэгийн горимыг 

резистив газардуулагын горимд 

шилжүүлснээр нэг фазын газардлагын үед 

гэмтэлтэй шугамыг 0.3 секундийн хугацаанд 

тусгаарлаж сонгож таслах боломжийг 

бүрдүүлсэн. Мөн хүн, мал амьтан хүчдэлд 

нэрвэгдэх магадлалыг бууруулан эрсдэл 

гарахаас урьдчилан сэргийлсэн.  

Тиймээс түгээх сүлжээний найдвартай ажиллагааг 

хангах үүднээс резистив газардуулгын гаримд 

шилжүүлэн, чиглэлтэй газардлагын хамгаалалт 

оруулах ажил үргэлжлэн хийгдсээр байна. Практикт 

нейтралийн резистив газардуулга – гадаадын 

цахилгаан түгээх сүлжээнүүдэд дунд хүчдэлийн 

түвшинд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нейтралийн 

газардуулгын арга болох нь харагдаж байна. Сүлжээнд 

нумын хэт хүчдэл үүсэхгүй ба гэмтэл олон фазын болж 

даамжран өргөжих боломжийг хааж нуман газардлага, 

феррорезонансын үйлчлэлээр үндсэн тоноглол 

гэмтэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж гэмтлийн тоог 

бууруулах зэрэг сүлжээний дотоод хэт хүчдэлийг 

техник ашиглалтын дүрэмд заасан хэмжээнд дарах 

зэрэг олон талт ажил юм. 
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ШИЛЖИЛТИЙН ГОРИМЫН ХЯНАЛТ-МЭДЭЭЛЛИЙН 

АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

Н. Буян-Өлзий, Ба.Бат-Эрдэнэ 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн 

сүлжээний тогтворжсон болон шилжилтийн 

процессын үеийн шинж чанар, тогтворжилтийн төлөв 

байдал, горимын тохируулгын системийн үйл 

ажиллагаа, реле хамгаалалтын үйлчлэл, хэвийн бус 

горимууд зэргийг хугацааны тухайн агшинд хянах, 

удирдах, аваарь эсэргүүцэх автоматик, реле 

хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн тавилын утгыг 

нарийвчлан тооцоолох, нэгдсэн сүлжээний горимын 

тооцооны загварчлал боловсруулах, шилжилтийн 

горимын хяналт-мэдээллийн автомат удирдлагын 

системийг бий болгох нь эрчим хүчний салбарын 

хөгжлийн нэн тэргүүний зорилго болж байна. Энэхүү 

зорилгыг хангахын тулд Монголын эрчим хүчний 

системийн томоохон зангилаануудад системийн 

тогтворжсон болон шилжилтийн процессын үеийн 

горимын параметруудын вектор утгыг цагийн 

синхрончлолтойгоор хэмжиж эрчим хүчний 

системийн хяналт удирдлагын системд ашиглах 

зориулалттай WAMS системийг практикт нэвтрүүлэн 

ашиглаж байна. Энэхүү өгүүлэлд WAMS-ын талаарх 

товч ойлголтыг дурьдаад Монгол улсын эрчим хүчний 

системд нэвтрүүлж буй байдал, хойшид ашиглаж 

болох зарим боломжуудын талаар авч үзлээ.  

Түлхүүр үгс: шилжилтийн горим, хяналт-удирдлагын 

систем, WAMS, вектор хэмжилт, цагийн синхрончлол, 

мэдээлэл цуглуулах концентратор. 

 

Оршил 

Шилжилтийн горимын хяналт, удирдлагын 

систем - Wide area management system (WAMS) нь 

эрчим хүчний тогтворжсон болон шилжилтийн 

процессын үеийн горимын мэдээллийг бодит 

хугацааны агшинд хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 

цагийн синхрончлогдсон вектор болон скаляр (бодит 

тоон утга) утгуудыг хэмжин авах замаар мэдээллийн 

нэгдсэн сан үүсгэн, эдгээр мэдээллийг системийн 

шуурхай ажиллагаа, диспетчерийн хяналт удирдлагын 

болон, тухайн нэг объектын удирдлагын түвшинд 

ашиглах өргөн боломж бүрдүүлдэг орчин үеийн 

хяналт, удирдлагын цогц систем юм. 

Системийн диспетчерийн шуурхай 

ажиллагааны хяналт удирдлагын түвшинд вектор 

хэмжилтийн мэдээллийн сан нь аваарийн процессын 

дараах шинжилгээ, системийн динамик 

тогтворжилтын загварчлалыг баталгаажуулах, 

синхрон савлалтыг илрүүлэх, генераторын өдөөлтийн 

системийн ажиллагааг хянах, системийн горимын 

ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд ашиглагдах бол 

автомат удирдлагын түвшинд тогтворжилт болон 

савлалтыг хянах, шугам (ЦДАШ) тоноглолын 

параметрүүдийг нарийвчлан тодорхойлох, чадал 

дамжуулах горимын ажиллагааг өнцгүүдийн 

тусламжтай удирдах, аваарь эсэргүүцэх автоматикийн 

байгууламжийг шинэчлэх, генераторуудын хурд болон 

өнцгийн өөрчлөлтийг хянаж удирдах зориулалтаар 

ашиглагдана.  

Харин тухайн объектын түвшинд 

тохируулгын систем болон тоноглолуудын горимын 

ажиллагаанд аваарийн дараах дүгнэлт, шинжилгээ 

хийх, генераторуудын горим ажиллагааг хянах, нам 

давтамжийн хэлбэлзэлийг хянах (бодит чадлын 

синхрон савалтыг хянах), өдөөлтийн системийн 

ажиллагааг дүгнэх, генераторуудын горим ажилгаанд 

статик дүгнэлт өгөх, жигд бус ажиллагааны горимыг 

илрүүлэх, хүчний трансформатруудын хүчдэл 

тохируулгын (РПН) төхөөрөмж болон хүчдэлийн 

трансформатруудын хяналт, ашиглалтын үеийн 

хязгаарын мэдээллийг шуурхай ажиллагааны 

ажилтанд мэдээлэх, бодит хугацаанд тухайн горимын 

хийгдэж буй хэмжилтийг (тоолуурын нэгдсэн сүлжээ) 

автоматаар баталгаажуулах, шуурхай ажиллагааны 

ажилтанг системийн горим ажиллагааны тухай 

шаардлагатай мэдээллээр дэмжиж ажиллах зэрэг 

хяналт, хэмжилт-мэдээллийн системийн бүх нөхцлийг 

хангах боломжтой [5]. 

WAMS системийн үндсэн элементийн нэг 

болох PMU (векторын синхрон хэмжилт хийх 

төхөөрөмж) нь хамгийн багадаа 20 мс хугацаанд 

параметрийн вектор хэмжилт хэмжилт хийнэ.  

Хэмжиж авсан авсан мэдээллийг GPS болон 

ГЛОНАСС хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 1 мкс 

нарийвчлалтайгаар харьцуулан ажиллана [1]. WAMS 

нь цагаар синхрончлогдсон вектор хэмжигдэхүүний 

тусламжтайгаар системд суурилагдсан үүсвэрүүдийн 

зэрэгцээ ажиллагааг бүрэн хянаж ажиллах ба үүнмий 

график дүрслэлийг зураг 1-д харуулав [2].  

 

 
Зураг 1. Генераторуудын зэрэгцээ ажиллагааны үеийн 

хэмжилтийн бичлэг 

 

Үүнээс гадна генераторын тохируулгын 

систем, өдөөлтийн системийн ажиллагааг бүрэн хянах 

ба параметруудын тохиргоо хийж тайвшруулах 

чадварыг өсгөх боломжтой. 
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Зураг 2. Генераторын АРВ-ын тохируулга 

 

WAMS систем нь PMU-гээр хэмжигдсэн 

вектор хэмжигдэхүүнүүдийг өөрийн хоёр дахь үндсэн 

элемент болох PDC (мэдээлэл цуглуулах 

концентратор)-д нэгтгэн цуглуулж тодорхой программ 

хангамж (WAProtector, WAMPAC software, 

SynchroWAVe зэрэг )-ийн тусламжтайгаар 

боловсруулалт хийнэ. Ингэхдээ олон төрлийн PMU-ээс 

ирсэн мэдээллийг IEEE C37.118 болон IEEE 1344 

протокол ашиглан цуглуулж тодорхой стандарт 

алгоритмын дагуу цуглуулсан мэдээллийг 

боловсруулдаг. Мөн SCADA системтэй IEC 

60870-5-101/104, DNP3 г.м протоколоор мэдээлэл 

солилцох бололцоотой [6].  

Бодит цаг хугацаанд хийгдэж байгаа 

өгөгдлийн шинжилгээ нь заагдсан алгоритмын дагуу 

эрчим хүчний системийг үнэлэх, үйлчлэл үзүүлэх, 

удирдах боломжийг олгоно.  

Эдгээр программ хангамжийн бас нэг онцлог 

нь цахилгаан параметруудын синхрон, вектор утгыг 

боовсруулахаас гадна системд явагдаж буй динамик 

өөрчлөлтүүдийг нийт газар зүйн байрлалаар 

харуулдагт оршино [3]. (зураг 3.)  

 

 
Зураг 3. Системийн динамик өөрчлөлтийн газар зүйн 

байршил  

WAMS системийг Монголын ЭХС-д нэвтрүүлсэн 

байдал 

Эрчим хүчний яамнаас 2019 оныг “Ухаалаг 

эрчим хүчний жил” болгон зарлаж энэ хүрээнд эрчим 

хүчний системийн хяналт, удирдлагын системийг 

сайжруулах, орчин үеийн хяналт, мэдээллийн 

системийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Диспетчерийн 

үндэсний төв”-ийн инженер техникийн ажилтнууд 

WAMS системийг ЭХС-д нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлж 

амжилттай хэрэгжиж байна. Өнөөгийн байдлаар 

Төвийн эрчим хүчний системийн үндсэн эх үүсвэрүүд 

(генераторууд), дамжуулах сүлжээний систем үүсгэгч 

зангилаануудад вектор хэмжилт хийх зориулалттай 

PMU-г нийт 23 цэгт (хүснэгт 1, зураг 4) суурилуулж 

“ДҮТ”-д байрлах PDC-д цагийн синхрончлогдсон 

байдлаар нэгтгэн цуглуулж байна.  

РФ, 

Бурятская ЭС

Селендума

ТЭЦ-4   

п/с Мандал

220/110/35 кВ 

п/с Тавантолгой

220/110/35 кВ

Цогт-цэций ВЭС

Даланзадгад ТЭЦ Ухаахудаг КЭС

LGJ-240x2   

250км 

LGJ-300    

248 км 

LGJQ-300  150 км 

Дархан ТЭЦ

 п/с Дархан

220/110/35 кВ

Эрдэнэт 

ТЭЦ

п/с Сонгино

220/110/35

п/с Улан-Батор

 220/110/35 кВ

ВЛ-208 АС-300 195,35 км

ВЛ-201,202 

АС-400 167,7 км

ВЛ-203 АС-400 29 км ВЛ-205 АС-300 29,4 км

ТЭЦ-2 ТЭЦ-3

ВЛ-111,112

п/с Чойр

220/110/35 кВ 

п/с Цагаансуварга

220/22 кВ

п/с Оюутолгой

220/110/35 кВ

п/с Оюутолгой новая

220/110/35 кВ

п/с Эрдэнэт

220/110/35 кВ

Холбоо АБ

ОРУ ТЭЦ-4

220/110/35 кВ

п/с Сайншанд

110/35 кВ 

110/35 кВ Замын-

Үүд дэд станц

Сайншанд ВЭС 50 МВт

Сүмбэр СЭС 15 МВт

Гэгээн СЭС 15 МВт

Салхит ВЭС   

п/с Баганур

220/110/35 кВ

220 кВ

110 кВ

35 кВ

ВЛ-204 АС-400 29 км
ВЛ-206 АС-300 29,4 км

ВЛ-209 АС-300 137,4 км

ВЛ-210 АС-300 137,4 км

ВЛ-207 АС-240 

171,6 км

  1*LGJ-300  178  км

GL/614-400-

50 км 

LL-ACSR/AS-

445 36км 

ВЛ-203-1 АС-400 239,7 км

ВЛ-204-1 АС-400 239,7 км

ВЛ-257,258 194,3 км

PMU 1

ВЛ-257

PMU 1

ВЛ-258

PMU 3

ВЛ-203

PMU 4

ВЛ-204

PMU 5

ВЛ-205

PMU 6

ВЛ-206

PMU 7

ВЛ-207

PMU 8

ВЛ-111

PMU 9

ВЛ-112

PMU 10

ТЭЦ-3

ТГ-9

PMU 11

Холбоо  

АБ

PMU 12

ВЛ-109

PMU 13

ВЛ-110

ВЛ-109,110

В
Л

-1
07

,1
08

PMU 14

АТ-1

PMU 15

АТ-2

PMU 16-22

ТГ-1-7

ТЭЦ-4

PMU 23

ВЛ

п/с Дорнод-2

110/35/10 кВ 

 
Зураг 4. Синхрончлогдсон ветор хэмжилт хийх PMU 

төхөөрөмжийн байршил 

Хүснэгт 1 
 Объектын нэр PMU-гийн холболтын 

нэр 

1 д/с Дархан 220/110/35 кВ АШ-257, 258 

2 д/с Эрдэнэт 220/110/35 кВ АШ-203, 204 

3 д/с Улан-Батор 220/110/35 кВ АШ-205, 206 

4 д/с Чойр 220/110/35 кВ АШ-207 

5 д/с Доронд-2 110/35/10 кВ АШ-109, 110 

6 ТЭЦ-3 ОРУ 110/35 кВ АШ-111, 112, ТГ-9 

7 ТЭЦ-4 ОРУ 220/110 кВ АТ-1, 2, ТГ-1,2,3,4,5,6,7 

8 ТЭЦ-2 ОРУ 35 кВ АШ-Холбоо-АБ 

9 д/с Тавантолгой 220/110/35 кВ АШ-Мандалговь 

10 Диспетчерийн үндэсний төв - 

PDC 

PDC 

 

PDC-д цуглуулсан өгөгдлүүдийг WAProtector 

программ боловсруулан үр дүнгээр нь WAMS 

системийн дээр дурьдсан функцүүдийг гүйцэтгэж 

байна. Дараах зургуудад тус программын зарим 

цонхнуудын харагдах байдлыг үзүүлсэн ба зураг 5-д 

вектор хэмжигдэхүүнүүдийн харьцааг харуулж байгаа 

бол зураг 6-д хэмжилтийн осциллограммыг харуулж 

байна [4].   

 
Зураг 5. Вектор хэмжилтийн дүрслэл 

 

 
Зураг 6. Параметруудын хэмжилтийн осциллограмм 

 

Судалгаагаар ТБЭХС-д систем үүсгэгч 220 кВ-ын АШ-

д 13 ш PMU, 110 кВ-ын транзит АШ-д 63 PMU нэмж 
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суурилж WAProtector программ хангамжинд 

холбосноор АЧР, АПВ, АРОЛ, АРОГ, АОПН гэх мэт 

автоматикуудыг IEC 60850-101,104, DNP3 протоколын 

түвшинд оруулах боломжтой. Ингэснээр remote буюу 

нэгдсэн удирдлагаар алсын зайнаас хянаж, удирдах 

боломжтой болох ба эрчим хүчний системд үүсэх 

хэвийн бус горимын үед: 

- давтамжийн ихсэлт, бууралт, 

- чадлын ихсэлт, багасалт 

- хүчдэлийн уналт, өнцгийн зөрүү 

- нам чадал, давтамжийн хэлбэлзэл  

зэрэг параметруудын утга урьдчилсан тооцооны 

тавилын утгаас хэтрэхээс урьдчилан сэргийлэх 

боломжтой болно. 

 

Дүгнэлт 
Монголын ЭХС-д WAMS системийг 

нэвтрүүлснээр өргөн боломжууд нээгдэнэ. Үүнд: 

1. Шилжилтийн горимын болон реле хамгаалалтын 

болон аваарь эсэргүүцэх автоматикийн тавил 

тооцооны үр дүн бодит байдалд ойртож тооцооны 

үнэмшил шинэ шатанд гарахаас гадна найдвартай 

ажиллагааны түвшин нэмэгдэнэ. 

2. Нэгдсэн сүлжээний тогтворжилтийг хангах 

техникийн арга хэмжээ тодорхой болно. 

3. Тогтворжилт алдагдахаас сэргийлэх төвлөрсөн 

аваарь эсэргүүцэх автоматикийн систем бий болно. 

4. МУ-ын ЭХС-ийн одоогийн төлөв байдал болон 

цаашдын хөгжлийн талаарх судалгаа шинжилгээг 

өөрийн ИТА-ууд бүрэн хийх чадамжтай болно. 

5. Диспетчерийн удирдлага оновчтой, хурдан, зөв 

шийдэлтэй болно. 

6. Эцсийн үр дүн нь эрчим хүчний системийн үндсэн 

зорилго болох “... хэрэглэгчдийг чанартай эрчим 

хүчээр найдвартай, тасралтгүй хангах ...” нөхцөл 

бүрдэнэ. 
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SCADA болон WAMS системүүдийн харьцуулалт 
Х.Эрдэмбилэг, Б.Тулга, Ба.Бат-Эрдэнэ 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль

Хураангуй:Эрчим хүчний системийн үйл ажиллагаа 

тасралтгүй явагддаг онцлогтой учир хяналт, 

мониторинг нь дагаад зогсолтгүй үргэлжилж байдаг. 

Эрчим хүчний хяналт, удирдлагын системд орчин 

үеийн тоон технологийг нэвтрүүлснээр системийн 

ажиллагааны найдваржилтын түвшин нэмэгдэж байна. 

Өнөөгийн байдлаар Монголын эрчим хүчний системд 

микропроцессорын элементийн бааз дээр 

суурилагдсан хяналт, удирдлагын төхөөрөмжүүд 

өргөнөөр нэвтэрснээр эдгээрийн функциональ 

ажиллагааг нэгтгэсэн цогц алгоритм боловсруулагдаж 

хэмжилт-хяналт-удирдлагын нэгдсэн системүүдийг 

ашиглах боломж бүрдсэн. Бид энэхүү илтгэлдээ 

Монголын эрчим хүчний системд ашиглагдаж буй 

системийн хяналт, мониторингийн хоёр өөр систем 

болох SCADA болон WAMS системүүдийг харьцуулан 

авч үзэж ялгаатай талуудыг тодруулахыг зорилоо.  

Түлхүүр үгс: SCADA, WAMS, PMU, эрчим хүчний 

систем, вектор хэмжилт, хянал-удирдлагын систем 

Удиртгал 

Аливаа улсын эдийн засгийн тулгуур нь эрчим 

хүчний салбар бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагааны 

тасралтгүй, найдвартай байдал нь бусад салбарт 

нөлөөлж байдаг билээ. Хэдийгээр орчин үеийн эрчим 

хүчний систем харьцангуй найдвартай болж байгаа 

хэдий ч шугам сүлжээ өргөжих тутам хяналт 

мониторингийн системийг боловсронгуй болгон 

сайжруулж, нэгдсэн сүлжээний тогтворжсон болон 

шилжилтийн процессын үеийн шинж чанар, 

тогтворжилтийн төлөв байдал, горимын тохируулгын 

системийн үйл ажиллагаа, реле хамгаалалтын үйлчлэл, 

хэвийн бус горимууд зэргийг хугацааны тухайн 

эгшинд хянах, удирдах, аваарь эсэргүүцэх автоматик, 

реле хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн тавилын утгыг 

нарийвчлан тооцоолох, нэгдсэн сүлжээний горимын 

тооцооны загварчлал боловсруулах, шилжилтийн 

горимын хяналт-мэдээллийн автомат удирдлагын 

системийг бий болгох зорилго улс орнуудад бий болж 

зарим хөгжингүй улс орнууд хэрэгжүүлэн хөгжүүлж 

байна.  

Монгол улс энэхүү зорилгыг хангахын тулд 

SCADA систем болон төвийн бүсийн эрчим хүчний 

системийн томоохон зангилаануудад системийн 

тогтворжсон болон шилжилтийн процессын үеийн 

горимын параметруудын вектор утгыг цагийн 

синхрончлолтойгоор хэмжиж эрчим хүчний 

системийн хяналт удирдлагын системд ашиглах 

зориулалттай WAMS системийг шинээр практикт 

нэвтрүүлэн ашиглаж байна. 

SCADA систем болон WAMS системийн ялгаа 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

нь үйлдвэрлэлийн хяналт мэдээллийн систем бөгөөд 

төв систем (MTU), нэг буюу хэд хэдэн алслагдсан 

талбараас мэдээлэл цуглуулдаг (RTU), эдгээрийг 

хадгалах болон хэрэглэгчид дурын хэлбэрээр харуулах 

программ хангамжаас бүрдсэн систем юм. 

Өргөн хүрээний хяналтын систем буюу WAMS нь 

эрчим хүчний тогтворжсон болон шилжилтийн 

процессын үеийн горимын мэдээллийг бодит 

хугацааны эгшинд хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 

цагийн синхрончлогдсон вектор болон скаляр (бодит 

тоон утга) утгуудаар хэмжин авч нэгдсэн сан үүсгэн, 

эдгээр мэдээллийг шуурхай ажиллагаа түүний 

удирдлагын түвшинд мэдээлдэг систем юм. Өөрөөр 

хэлбэл мэдээллийн технологийн дэвшилтэт хэрэгсэл, 

ашиглалтын дэд бүтцээс бүрдсэн эрчим хүчний 

системийн шилжилтийн процессын үеийг хянаж, 

шуурхай ажиллагааны диспетчерийн хяналт, 

удирдлагыг гүйцэтгэх цогц систем юм.[1] 

WAMS болон SCADA системүүд нь хэмжилт 

хийх давтамж, цагийн синхрончлол, фазын өнцгийн 

хэмжилт, тогтсон горим ба шилжилтийн процессыг 

хянах болон хамрах хүрээ гэсэн гол үзүүлэлтүүдээрээ 

ялгаатай.   

SCADA системийн хэвийн горимын хяналтын 

систем RTU төхөөрөмжөөр дамжуулан 2-4 секунд 

тутам мэдээлэл авдаг. Мэдээллүүд хугацааны хувьд 

синхрон бус байна. Харин WAMS Систем нь PMU 

буюу бодит хугацааны эгшинд хиймэл дагуулын 

тусламжтайгаар цагийн синхрончлогдсон вектор 

болон скаляр (бодит тоон утга) утгуудыг хэмждэг 

төхөөрөмжийг ашиглан секундэд 120 хүртэлх 

хэмжилтийн мэдээлэл авч хянаж байдаг. Цагийн 

синхрончлолыг ихэвчлэн GPS болон ГЛОНАСС 

хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 1 мкс 

нарийвчлалтайгаар хянадаг бөгөөд энэ нь сүлжээнд 

байгаа олон алслагдсан цэгүүдийн бодит цагийн 

синхрончлогдсон хэмжилтийг авах боломжийг 

олгодог. 

 
Зураг 1. SCADA системийн хэмжилт, цагийн 

синхрончлолгүй 

Зураг 2. WAMS системийн хэмжилт (улаанаар), 

цагийн синхрончлогдсон хэмжилт 

 
Зураг 3. SCADA болон WAMS системийн 

хэмжилтийн ялгаа 

WAMS систем PMU төхөөрөмжийн тусламжтай фазын 

өнцгийн хэмжилтийг хийдэг бол SCADA системийн 
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RTU төхөөрөмж нь шууд фазын өнцгийн хэмжилт 

хийдэггүй. Фазын өнцгийн хэмжилтийг хийснээр 

системд ачаалал болон чадлын баланс, чадлын 

урсгалыг сайжруулах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл 

цахилгаан дамжуулах шугамын горимын ажиллагааг 

өнцгийн харьцуулалтын тусламжтайгаар хянах, 

автоматаар удирдах (тусгаарлах автоматик, АЛАР, 

синхрон хяналттай АПВ, давтамжийн болон хүчдэлээр 

ачаалал хөнгөлөх автоматик г.м) боломжийг олгоно. 

Гэсэн хэдий ч Цинхуа их сургуулийн профессор 

Боминг Чан, Швейцарийн Луцерн их сургуулийн 

эрдэмтэдийн хийсэн судалгааны үр дүнд PMU-ын 

өнцгийн хэмжилтийн нарийвчлалыг сайжруулах 

шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан ба энэ нь тогтсон 

горимын загварчлалд хуурмаг чадлын тооцоонд алдаа 

гарахад нөлөөлж байна гэж үзсэн байна. [2] 

 
Зураг 4. WAMS системийн программ хангамж дээр 

фазын өнцгийг харуулсан байдал 

WAMS нь PMU-ын тусламжтайгаар системийн 

хэмжээнд бүхэлд нь үүсч болох бүхий л нам 

давтамжийн хэлбэлзлийг тасралтгүй хянаж байдаг. 

Үүсч буй хэлбэлзлийн параметруудын бодит 

хугацааны утга, үүссэн шалтгааныг олох, мөн 

системийн тогтворжилтын түвшин зэрэг бүхий л 

мэдээллийг тодорхойлно. Ингэснээр сүлжээний 

тогтвортой байдлыг хангахын тулд сайжруулсан 

тохируулгаар эрчим хүчний системийн хэлбэлзлийг 

(савлалтыг) бууруулах, сааруулах, автоматикуудыг 

илүү найдвартай ажиллуулах боломжийг олгодог. 

SCADA системийн хувьд энэ функциональ ажиллагаа 

боломжгүй юм.[3] 

 
Зураг 5. Нэгдсэн сүлжээнд үүсч байгаа нам 

давтамжийн хэлбэлзэл 

SCADA систем нь зөвхөн тогтворжсон горимын үеийг 

хянах боломжтой байдаг бол WAMS нь тогтворжсон 

болон шилжилтийн процессын үеийг хянаж 

чаддагаараа онцлогтой. Энэ нь нэгдсэн сүлжээний 

динамик загварчлалыг сайжруулах, диспетчерийн 

хяналт удирдлагыг төгөлдөржүүлэх, тогтворжилт 

алдагдахаас сэргийлэх төвлөрсөн автоматикийн 

системийг бий болгох, аваарын дүгнэлт гаргах, 

шалтгааныг тодорхойлох, системийн тогтворжилтын 

шинжилгээ хийх, реле хамгаалалтын тавил тооцоог 

хянах, сайжруулах боломжийг олгоно.  

 
Зураг 6. SCADA болон WAMS системүүдийн 

шилжилтийн үеийн шинийн гүйдэл, хүчдлийн 

осциллограмын ялгаа 

Хэрэглэгчийн интерфейсийн хувьд программ 

хангамжаасаа хамаараад SCADA болон WAMS 

системүүд хоорондоо харьцангуй ойролцоо байна. [4] 

 

Зураг 7. WAMS хэрэглэгчийн интерфейс 

 
Зураг 8. SCADA хэрэглэгчийн интерфейс 

Харилцаа холбооны дэд бүтцийн хувьд SCADA 

систем нь өгөгдөл дамжуулахдаа цахилгаан дамжуулах 

шугам сүлжээний холбоо- өндөр үелзлийн холбоо 

(PLC), агаарын шугам, коаксиаль кабель, шугамын 

дамжуулагч утас, GPRS, шилэн кабель, радио 

давтамжийг ашигладаг. Харин WAMS-д харилцаа 

холбооны хоёр төрөл болох утастай холбооны 

технологи PLC, шилэн кабелийн утас, утасгүй 

холбооны технологи болох Wi-Fi, WiMAX, LTE, үүрэн 

холбоо (хиймэл дагуул), Bluetooth, ZigBee, богино 

долгион, радио долгионыг ашигладаг. Холбооны арга 

бүр өөрийн давуу ба сул талуудтай боловч шилэн 

кабель нь хүлээгдэл багатай, найдвартай байдал өндөр 

юм. Гэхдээ зардал өндөртэй дэд бүтэц болно. Харин 

утасгүй сүлжээний 5 дахь үеийн технологи 5G нь 

хяналт мониторингийн системд нэвтрээгүй судалгааны 
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түвшинд байгаа ч олон давуу талуудтай учир ирээдүйд 

ашиглах бүрэн боломжтой. [5] 

Дүгнэлт 

Тогтсон горимын үед SCADA системийн 

функционал ажиллагаа хангалттай боловч нэгдсэн 

сүлжээний тогтворжсон болон шилжилтийн 

процессын үеийн шинж чанар, тогтворжилтийн төлөв 

байдал, горимын тохируулгын системийн үйл 

ажиллагаа, реле хамгаалалтын үйлчлэл, хэвийн бус 

горимууд зэргийг хугацааны тухайн эгшинд хянах, 

удирдах, аваарь эсэргүүцэх автоматик, реле 

хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн тавилын утгыг 

нарийвчлан тооцоолох, нэгдсэн сүлжээний горимын 

тооцооны загварчлал боловсруулах, шилжилтийн 

горимын хяналт-мэдээллийн автомат удирдлагын 

системийг бий болгоход WAMS системийг ашиглах нь 

зүйтэй. Харин фазын өнцгийн хэмжилтийн 

нарийвчлалыг сайжруулах, харилцаа холбооны илүү 

нарийвчлалтай, маш хурдан холбооны технологийг 

шийдэх шаардлагатай байна.  
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УБЦТС ТӨХК-ИЙН АШИГЛАЛТАД БУЙ РЕЛЕ 

ХАМГААЛАЛТЫН СУДАЛГАА 

Б.Даваасамбуу, М.Баттулга  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: УБЦТС ТӨХК-ийн ашиглалтын хүрээнд 

нийт 35/6,10 кВ-ын 46 дэд станц, 6,10 кВ-ын 56 

хуваарилах байгууламж хамаарагддаг бөгөөд 

эдгээрийн реле хамгаалалтад нийт 20 орчим нэр 

төрлийн цахилгаан механик болон микропроцессорын 

элементийн бааз дээр хийгдсэн реле ашиглагдаж 

байна. УБЦТС ТӨХК нь техникийн шинэчлэл 

хурдацтай хийж байгаа бөгөөд МП реле хамгаалалтын 

төхөөрөмжийн нэвтрэлт 2016 онл 40 орчим хувьтай 

байсан бол 2020 оны байдлаар 80%-д хүрсэн байна. 

Энэ өгүүллийн хүлээн УБЦТС ТӨХК-д ашиглагдаж 

буй реле хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн элементийн 

баазууд, төрөл, ажиллагааны статик судалгаануудыг 

оруулав. 

Түлхүүр үг: түгээх сүлжээ, реле хамгаалалт, 

элементийн бааз 

Оршил 

УБЦТС ТӨХК нь нийслэлийн 8 дүүрэг, Төв 

аймгийн 16 сумын иргэдэд 0,4-35 кВ-ын хүчдэлийн 

түвшний цахилгаан эрчим хүчийг түгээж, хангах 

үндсэн үүрэгтэй. Монгол Улсын төвийн бүсийн эрчим 

хүчний сүлжээний худалдан авсан цахилгаан эрчим 

хүчний 50 орчим хувийн түгээлт, борлуулалтыг хийж 

байна. Төвийн бүсийн эрчим хүчний тал хувийн 

түгээлтийг хариуцдаг учир реле хамгаалалтын 

найдвартай үнэн зөв ажиллагаа туйлын чухалд 

тооцогдоно. 

Судалгааны хэсэг 

УБЦТС ТӨХК-ний ажил үйлчилгээний хүрээ нь 

Сонгинохайрхан, Баянгол, Хан-Уул, Чингэлтэй, 

Сүхбаатар, Баянзүрх, Налайх, Багахангай дүүргүүд 

болон Төв аймгийн Зуунмод, Батсүмбэр, 

Баянчандмань, Баянцогт, Баянхангай, Аргалант, Лүн, 

Алтанбулаг, Сэргэлэн, Баянцагаан, Баянжаргалан, 

Баян, Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Архуст, Баян-Өнжүүл гэсэн 

16 сумыг хамардаг. Хэрэглэгчдийн тоо нь 390’000 

гаруй ба жил бүр ойролцоогоор 20%-иар өсөн 

нэмэгддэг байна. Түгээх сүлжээний ашиглалтад нийт 

35 кВ-ын дэд станц 46 иж бүрдэл, агаарын шугам 902.3 

км, 6-10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 56 иж бүрдэл, 

6-10 кВ-ын дэд станц 1522 иж бүрдэл, агаарын шугам 

1463 км, 6-10 кВ-ын кабель шугам 495.2 км, 0.4 кВ-ын 

агаарын шугам 1829.5 км, 0.4 кВ-ын кабель шугам 

495.2 км байна. Хамгийн алслагдсан хэрэглэгчид 

Улаанбаатар хотоос баруун урагш 145 километрийн 

зайд байрлах Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сум, өмнө зүгт 

180 километрт Төв аймгийн Баянцагаан сумууд байна 

(зураг 1)[6]  

 
Зураг 1. Үйлчилгээний хамрах хүрээ 

УБЦТС ТӨХК-ийн реле хамгаалалтад ашиглаж 

буй реленүүдийн нь: микропроцессорын реленд SEL, 

БМРЗ, Nari, DMP, Delixi-CDMP, VAMP, ORION-IPRA, 

HEAG HYP зэрэг реле ашиглагдаж байгаа бол 

цахилгаан механик реленд РНТ-565, КЛ-223, РТ-

40/10,РТВ, РТ-85, РТМ, ПСН-35, РТВ-67, РП-361, 

РВМ-12, РВС-13 реленүүдийг ашиглаж байна [1,2]. 

мэдрүүр дээр явган хүн алхахад мэдрүүр ажиллаж, 

пьезоэлектрик материалын тусламжтайгаар цахилгаан 

энерги үүсэх ба вольтметр зэрэгцээ холбогдсон байна. 

 
Зураг 2. Ашиглалтад буй реленүүдийн элементийн 

баазын ангилал 

Ашиглалтын статик судалгааг 2016 онд хийж 

байсан бөгөөд тухайн үеийн судалгаагаар 

микропроцессорын реле хамгаалалтын эзлэх хувь 

40.23% байсан бол одоогоор ашиглалтад байгаа РХА-

ийн төхөөрөмжийн 81%-ийг микропроцессорын 

элементийн баазаар дээрх, 19% нь цахилгаан соронзон 

ба индукцийн реленүүд эзэлж байна (зураг 2) [3, 4]. 

УБЦТС ТӨХК-ний ашиглалтад 46 дэд станц, 6,10 

кВ-ын 56 хуваарилах байгууламжууд хамаардаг 

бөгөөд тэдгээрт ашиглагдаж буй реленүүдийн 

судалгааг хийхэд 2020 оны байдлаар олон жил 

ашиглаж ашиглалтын хугацаа дууссан, гацалт, эвдрэл 

үүссэн механик реленүүдийг урсгал засвар болон 

гэмтлийн дагуу сольж найдвартай ажиллагааг хангаж 

ажилласан. Үүнд: РТВ, РТ-85, РТ-40, РТМ гүйдлийн 

реле нийт 25 ш, РП-23, РП-25, РП-361 завсрын реле 27 

ш, РВ-248 хугацааны реле 7ш, РН53/60 хүчдэлийн 

реле-5ш,  

19%

81%

Механик реле

МП реле
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35/10 кВ-ын Гачуурт, Алтанбулаг, 35/6 кВ-н 7-р 

зөрлөг, Олимп дэд станцууд, РП-8 хуваарилах 

байгууламжид төв дохиоллын хэлхээг шинэчилж, 

ажиллагаанд оруулсан [6]. 

УБЦТС ТӨХК-д анх 2009 оноос HEAG HYP-600 

маркийн БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 

микропроцессорын реле ашиглагдаж эхэлсэн. Үүнээс 

хойш өөр өөр оронд үйлдвэрлэгдсэн олон төрлийн 

микропроцессорын реле орж ирсэн бөгөөд одоогоор 

ашиглалтад буй релений нийт 81%- буюу 1076 ком 

микропроцессорын реленүүд эзлэх болсон. 19% буюу 

246 ком механик реле эзэлж байна. Эдгээрийг тоо 

ширхгээр нь нарийвчлан авч үзэх юм бол АНУ-ын 

“Schweitzer Engineering Laboratories” корпорацын SEL 

реле хамгийн их хэрэглэгддэг нь харагдаж байна. 

Бусад хэрэглэгдэж буй МП релений тоо хэмжээг 

Хүснэгт.1-т үзүүлэв. 

Хүснэгт.1  

МП-ын релений төрлүүд 

№ Релений марк 
Үйлдвэрлэсэн 

улс 

Тоо, 

ш 

Эзлэх 

хувь,% 

1 SEL АНУ 322 42.81 

2 БМРЗ-100 ОХУ 132 17.55 

3 Nari БНХАУ 64 8.51 

4 DMP-9656 БНХАУ 27 3.59 

5 Delixi-CDMP-

300A 

БНХАУ 28 3.72 

6 VAMP Финлянд 57 7.57 

7 ORION-IPRA Итали 17 2.26 

8 ПАРМА-РТД-

2 

ОХУ 62 8.24 

9 ARCTEQ AQ-

F215 

Финлянд 39 5.18 

10 HEAG HYP-

600 

БНХАУ 4 0.53 

 

 
Зураг 3. Микропроцессорын реле 

2018-2020 онуудын реле хамгаалалтын 

ажиллагааны судалгааг хүснэгт болон график 

хэлбэрээр харуулав. 

Хүснэгт.2  

Реле хамгаалалтын ажилласан байдлын судалгаа 

Он Нийт реле 

ажилласан 

тоо 

Реле зөв 

ажилласан 

/тоогоор/ 

Реле буруу 

ажилласан 

/тоогоор/ 

Реле буруу 

ажилласан 

/хувиар/ 

2018  534 519 15 2,8 % 

2019 613 602 11 1.8 % 

2020  612 603 9 1.4 % 

 

 
Зураг 4. Ашиглалтад буй реленүүдийн элементийн 

баазын ангилал 

Хүснэгтээс харахад сүүлийн жилүүдэд реле 

хамгаалалтын ажиллагааны найдвартай буюу зөв 

ажиллагаа сайжирч буруу ажилласан тоо хэмжээ буурч 

байгаа нь ажиглагдаж байна..  

Дүгнэлт 

УБЦТС ТӨХК-ийн ашиглалтад буй релений 81%-

ийг микропроцессорын элементийн бааз дээр 

хийгдсэн реле хамгаалалт эзэлж байна. 

2009 оноос эхлэн микропроцессорын релег 

идэвхтэй оруулж ирж байна. 

Цахилгаан механик релений хэрэглээ нь багасах 

төлөвтэй байгаа ба энэ нь ашиглалтын хугацаа 

дууссан, олдоц багатай, олдсон ч хуучны механик 

реленүүдтэй харьцуулахад чанар, хийцийн хувьд учир 

дутагдалтай гэсэн шалтгаантай холбоотой байна. 

Сүүлийн жилүүдэд реле хамгаалалтын найдвартай 

ажиллагаа сайжирч, реле буруу ажиллах явдал 

буурсан нь микропроцессорын реле хамгаалалтуудыг 

ашиглалтад өргөнөөр нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоос 

гадна тавил тооцооны программ хангамж хэрэглэх 

болсонтой холбоотой. 

Ашигласан материал 

1. УБЦТС ТӨХК-ийн ашиглалтын РХА-н 

төхөөрөмжийн судалгаа 

2. УБЦТС ТӨХК-ийн 2020 оны тасралтын тайлан 

3. Б.Уламжаргал, М.Баттулга “УБЦТС ТӨХК-ийн 

ашиглалтад буй реле хамгаалалтын судалгаа” 

ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2016 он 

4. Б.Уламжаргал, М.Баттулга “УБЦТС ТӨХК-ийн 

гэмтлийн судалгаа” ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2016 он 

5. УБЦТС ТӨХК-ийн ӨХТТ-ын 35 кВ-ын ЦДШ-ын 

судалгаа 

6. Б.Цолмон-Эрдэнэ “Цахилгаан түгээх сүлжээний 

кабель шугамын гэмтлийн судалгаа” магистрын 

ажил, 2020 он 
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ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ТАСРАЛТЫН 

СУДАЛГАА 

Д.Хосбаяр, М.Баттулга,  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Улс орны хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн 

зайлшгүй шаардлагатай чухал зүйлийн нэг бол эрчим 

хүч юм. Өнөө үед өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн 

засгийн хөгжил нь эрчим хүчний хэрэглээтэй нягт 

уялдаа холбоотой төдийгүй дэд бүтцийн хувьд энэ 

тэргүүнд тавигддаг бөгөөд шийдвэрлэхэд төвөгтэй гол 

асуудлын нэг юм. Хэрэглэгчийг чанартай, тасралтгүй 

эрчим хүчээр хангах үүргийг биелүүлэхэд цахилгаан 

түгээх сүлжээний цахилгаан тоноглолын найдвартай 

ажиллагаа нэн тэргүүнд тавигддаг. Тиймээс тэдгээр 

дээр гарч буй гэмтэл, саатлууд нь түгээх компани 

дутуу түгээлтийн алдагдал цаашилбал хэрэглэгч дээр 

гарах эдийн засгийн бодит хохирлыг учруулдаг тул 

түгээх сүлжээнд гарч буй тасралтыг судалж, шалгаан 

нөхцөлүүдийн талаар энэ өгүүлэлд авч үзсэн болно. 

Түлхүүр үг: тасралт, шугам, цахилгаан тоноглол, 

дутуу түгээсэн цахилгаан эрчим хүч (ДТЦЭХ) 

Оршил 

УБЦТС ТӨХК-ний суурилагдсан нийт чадал 

3502.3 МВА байгаагаас УБЦТС ТӨХК - 1964.3 МВА - 

57% , Бусдын өмч - 1517.3 МВА - 43% байна. УБЦТС 

ТӨХК нь нийслэлийн 8 дүүрэг, Төв аймгийн 16 сумын 

иргэдэд 0,4-35 кВ-ын хүчдэлийн түвшний цахилгаан 

эрчим хүчийг түгээж, хангах үндсэн үүрэгтэй. Монгол 

Улсын төвийн бүсийн эрчим хүчний сүлжээний 

худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний 50 орчим 

хувийн түгээлт, борлуулалтыг хийж гүйцэтгэдэг 

бөгөөд 1932 оны 02-р сарын 27-ны өдөр үүсэн 

байгуулагдсан салбарын ууган компаниудын нэг юм. 

Нийт хэрэглэгчдийн тоо нь 390’000 гаруй ба тогтмол 

өсөн нэмэгдэж байна. Түгээх сүлжээний ашиглалтад 

нийт 35 кВ-ын дэд станц 255 иж бүрдэл үүнээс 

хэрэглэгчийн өмчид 194 буюу 76%, 6-10кВ-ын 

хуваарилах байгууламж /РП/ 104 иж бүрдэл үүнээс 

хэрэглэгчийн РП 25 ком буюу 24%, 6-10 кВ-ын дэд 

станц 7422 иж бүрдэл үүнээс хэрэглэгчийн дэд станц 

4720 иж бүрдэл буюу 64%, 6-35кВ-ын агаарын шугам 

3984.7 км үүнээс хэрэглэгчийн агаарын шугам 

1552,7км буюу 39%, 6-35 кВ-ын кабель шугам 2110.2 

км үүнээс хэрэглэгчийн кабель шугам 694,9км буюу 

33% эзэлж байна.  

Тасралтын судалгаа 

УБЦТС ТӨХК-ний хамаарал бүхий өөрийн 

өмчлөлийн болон хувь хэрэглэгчийн эзэмшлийн 

цахилгаан тоноглолууд дээр гарч буй тасралтын 

статистик үзүүлэлтүүдийг 2010-2020 оны хооронд авч 

үзэн бөгөөд гэмтэл гарч буй тоноглолуудыг ангилж 

дараах график, хүснэгтүүдэд нэгтгэн харуулав. 

Тасралтын статистик судалгаанаас харахад жилд 

дунджаар 1265 удаагийн тасралт гарч байгаа бөгөөд 

сүүлийн 5 жил тасралтын тоог 2%-иар буурсан 

үзүүлэлттэй байна. Тасралтын тоо нь жил бүрийн 4 – 9 

дүгээр саруудад дулааны улиралд газар шорооны ажил 

хийх, газар гэсэх, хөлдөх, салхи шуурга, аадар бороо 

зэрэг хүчин зүйлтэй холбоотойгоор шугам тоноглолын 

гэмтэл 2-3 дахин ихсэж байна (зураг 1). 

 
Зураг 1. Цахилгаан тоноглолууд дээр гарсан 

тасралтын судалгаа (өсөлт, бууралтын хувь) 

Энэ нь нийт жилийн дүнгээр буурсан үзүүлэлт 

харагдаж байгаа хэдий ч жил бүрийн 4–9 дүгээр 

саруудад үүсэж буй тасралтыг төдийлөн бууруулж 

чадахгүй байгаа нь хүний буруутай ажиллагаа, болон 

хамгаалалтын зурвас дотор зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаа явуулснаас үүдэлтэй байна. 

 
Зураг 2. 2015-2020 оны тасралт, сараар 

УБЦТС ТӨХК-ний эзэмшлийн шугам тоноглолын 

тасралт нийт тасралтын 59%-ийг (739) эзэлж байгаа 

бөгөөд 2020 оны тасралтыг 2019 онтой харьцуулбал 66 

(5%)-иар буурсан байна.  

 Шугам, тоноглолын тасралт 581 болж 86 

(13%)-аар буурсан. 

 Байгалийн гамшигаас хамаарсан тасралт 16 

болж 2 дахин буурсан. 

 Тодорхойгүй тасралт 142 болж 40-өөр өссөн 

байна.  

Хувь хэрэглэгчийн ашиглалтын шугам 

тоноглолоос шалтгаалсан тасралт нийт тасралтын 

41%-ийг (518) эзэлж байгаа бөгөөд 2019 оноос 2020 

онд 77 (6%)-иар өссөн байна.  

 Механик гэмтлийн тасралт 158 болж 8 (5%)-

иар буурсан. 

 Бусад ТЗЭ-ийн тасралт 42 болж 15 (56%)-иар 

өссөн. 

 Гадны ашиглалтын шугам тоноглолын тасралт 

318 болж 70 (28%)-иар өссөн байна. 

Дээрх тасралтууд гарах шалгаан, нөхцөлүүдэд дүн 

шинжилгээ хийж үр дүнг хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 1  
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Шугам, тоноглолын гэмтлийн шалтгаан, 

нөхцөлүүд 

 

Хүснэгт 2  

2015-2020 оны төлөвлөгөөт болон аваарын 

тасралт 

Он 
Аваарын 

тасралт 

Төлөвлөгөөт 

тасралт 

2015 он 1208 3489 

2016 он 1309 3391 

2017 он 1250 3506 

2018 он 1247 7433 

2019 он 1246 6340 

2020 он 1257 3226 

 

Дутуу түгээсэн цахилгаан эрчим хүч: 2020 оны 

нийт 1257 тасралтаас шалтгаалан 1029.483 мян.кВт.цаг 

цахилгаан эрчим хүч дутуу түгээсэн ба 2019 оноос 

12.48 мян мян.кВт.ц буюу 1.2%-иар өссөн байна.  

2020 оны нэг хэрэглэгчийн цахилгаан тасалдлын 

дундаж хугацааны индекс SAIDI 951.6 минут буюу 

15.86 цаг, нэг хэрэглэгчид ноогдох тасалдлын дундаж 

тохиолдлын индекс SAIDI 7.08 удаа, таслагдсан 

хэрэглэгчийн тасалдлын дундаж хугацааны индекс 

CAIDI 134.5 минут буюу 2.2 цаг байна. 

 
Зураг 3. Цахилгаан тасалдлын дундаж хугацаа - 

SAIDI, мин 

 

Зураг 3. Цахилгаан тасалдлын дундаж тохиолдлын 

тоо - SAIFI 

 
Зураг 3. Таслагдсан хэрэглэгчийн тасалдлын дундаж 

хугацаа - CAIDI, мин 

2020 оныг 2019 онтой харьцуулбал 

- SAIDI 213.7 минутаар буюу 18.3%-аар 

буурсан.  

- -SAIFI 3.1-өөр буюу 30.2%-аар буурсан. 

- -CAIDI 19.5 минут буюу 17%-аар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 
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1

Хүний 

буруутай үйл 

ажиллагаа

- -

2
Кабель 

гэмтсэн 
481 39 360 414 32.9 294.7

3
Трансформат

ор гэмтсэн
9 1 7.3 7 0.6 4.04

4
0.4-35 кВ-ын 

тоноглол 
6 0.5 7.3 10 0.9 8.05

5
Цэнэг 

шавхагч
37 3 24.5 42 3.3 53.6

6

Изолятор 

нэвт 

цохигдсон

35 3 22.1 23 1.8 15.2

7
Гал 

хамгаалагч
39 3 35.9 27 2.1 15.8

8

РХА-ийн 

буруу 

ажиллагаа

4 0.3 2.5 6 0.5 3

9

Агаарын 

шугамын 

гэмтэл

28 2 22.9 34 2.7 28.2

10
Шугамын 

утас тасарсан
23 2 31.1 14 1.1 23.5

11
Тулгуурын 

гэмтэл
5 0.4 4.6 4 0.3 15.4

12

Тодорхой 

гэмтэл 

илрээгүй

102 8 80.1 142 11.3 97

13

Гуравдагч 

хүчин 

зүйлсээс

72 6 63.1 69 5.5 39.4

14
Кабель 

механикаар
63 5 56.2 74 5.9 49.2

15
Утас 

механикаар
19 2 20.2 12 1 15

16
Тулгуур 

механикаар
12 1 15.1 3 0.2 6.9

17 Байгалийн гамшиг36 3 18.9 16 1.3 21

18

Гадны 

байгууллагын 

шугам, 

тоноглол

248 20 226.7 318 25.3 259.4

19

Бусад ТЗЭ-

ийн  шугам, 

тоноглол

27 2 18.3 42 3.3 79.8

1246 1017 1257 1029.4

д/д
Гэмтлийн 

шалтгаан

2019 он өссөн дүн /12 сар/ 2020 оны өссөн дүн /12 сар/ 

Нийт 

232 225 170 143 157.7
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Тасалдлын индексүүдийг түгээх төв, нэгжүүдээр 

ангилж хүснэгт 4-д харуулав. 

Хүснэгт 4 

Тасалдлын индексүүд 

 

Зуунмод түгээх төв, Налайх түгээх төв, бусад ТЗЭ-

чид SAIDI, SAIFI, CAIDI өссөн, Баруун түгээх төв 

SAIFI өссөн байна. Аваарын тасралтын 45%-ийг БТТ, 

35%-ийг ЗТТ эзлэж байгаа бөгөөд БТТ-ын тасралт 23 

(4.4%)-аар, ӨХТТ-ын тасралт 23 (60.5%)-аар тус тус 

өссөн байна. Энэхүү аваарын тасралтын өсөлтөд: 

• Баруун түгээх төвийн хувьд хэрэглэгчийн тоо 

өндөртэй Товчоо, Хөтөл, 65-р сургууль, Бөхөг, Судалт, 

РП-13Б, Толгойт шугамын тасралтууд. 

• Өндөр хүчдэл түгээх төвийн хувьд Харцага-

А;Б, Батсүмбэр, Баянгол-А;Б тасралтууд.  

• Зуунмод түгээх төвийн тасралтад Дүүрэн, 

Сөгнөгөр, Төв-1, Төв-2, Ар гүнт, Булангаа фидерийн 

тасралт. 

• Налайх түгээх төвийн хувьд Аврах, Тосгон, 

Туул, Зах, Уурхай-А шугамын тасралтууд нөлөөлсөн 

байна. 

Нэг цагаас дээш хугацаагаар гарсан тасралтын 

судалгаа 

2020 онд нэг цагаас дээш хугацаагаар тасарсан 183 

удаагийн тасралтыг дунджаар 2.7 цагт гэмтлийг олж 

тусгаарласан бол 2019 онд 127 удаагийн тасралтын 

гэмтлийг 2.98 цаг олж тусгаарлаж байна. 2019 оны мөн 

үетэй харьцуулахад тасралт 56 (44%)-аар өсөж, 

тасралтын дундаж хугацаа 16.8 минутаар буурсан 

байна. 

Хүснэгт 5  

Нэг цагаас дээш хугацаагаар тасарсан тасралт 

 

Олон тасарсан шугамууд: 2020 онд Насос-1, 

Дүүрэн, Хадат, Арцат, Нефть, Дуган, Товчоо, ХААХ 

ЦДАШ-ууд 10-с дээш удаа тасарсан байна. 2020 онд 

ДЦС-3-с 6 кВ-н Насос-1 ЦДАШ хамгийн олон удаа 

буюу 25 удаа тасарч өмнөх оноос 7 (39%)-оор өссөн 

байна. Олон тасарсан фидерүүдийн тасралтын тоо нь 

нийт 1257 тасралтын 8.3%-ийг эзэлж байна. 

Дүгнэлт 

Тасралтын статистик судалгаанаас харахад жилд 

дунджаар 1265 удаагийн тасралт гарч байгаа бөгөөд 

сүүлийн 5 жил тасралтын тоог 2%-иар буурсан 

үзүүлэлттэй байгаа хэдий ч хүний буруутай үйл 

ажиллагаа болон байгалийн давагдашгүй хүчин 

зүйлээс үүдэлтэй тасралт ихээр гардаг 4 – 9 дүгээр 

саруудад шугам, тоноглолын гэмтэл 2-3 дахин ихсэж 

байна. 

Тоноглолын тасралтаас үүдэлтэй дутуу түгээсэн 

цахилгаан эрчим хүч нь 2020 оны байдлаар 1029.483 

мян.кВт.цаг ба 2019 оноос 12.48 мян мян.кВт.ц буюу 

1.2%-иар өссөн байна.  

2020 оны нэг хэрэглэгчийн цахилгаан тасалдлын 

дундаж хугацааны индекс SAIDI 951.6 минут буюу 

15.86 цаг, нэг хэрэглэгчид ноогдох тасалдлын дундаж 

тохиолдлын индекс SAIDI 7.08 удаа, таслагдсан 

хэрэглэгчийн тасалдлын дундаж хугацааны индекс 

CAIDI 134.5 минут буюу 2.2 цаг байна 

Урьдчилсан үзлэгийн чанар муугаас гарсан гэмтэл 

буюу үзүүр муфт буудсан, гадны байгууллага газар 

шорооны ажлаар гэмтээсэн гэмтлүүд их байдаг нь 

зуны улиралд барилгын ажил их хийгддэг мөн 

амралтын өдрүүд болон амралтаа авах ажилчдын тоо 

ихэсдэгтэй холбоотой байх магадлалтай. 

Нийт гарч буй тасалдлын 50%-ийг кабелийн 

гэмтэл эзэлж байна. Энэ нь кабелийн насжилт өндөр 

болсон, ачаалал ихэссэнтэй холбоотой гэж үзэж байна.  

Түгээх сүлжээний газар нутгийн тархмал 

байршил, хэрэглэгчдийн тоо, ачаалал, хэрэглээ, 

цахилгаан түгээх сүлжээний насжилт зэрэг олон хүчин 

зүйлээс хамаарч газар нутгийн нягтрал сайтай, техник 

технологийн хөгжил өндөр орнуудтай харьцуулахад 

цахилгаан хангамжийн тасралтгүй байдал хөгжилтэй 

улс орнуудтай харьцуулах хэмжээнд хүрээгүй байна. 

 

Ашигласан материал 

[1] Б.Уламжаргал, М.Баттулга “УБЦТС ТӨХК-ийн 

гэмтлийн судалгаа” ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2016 он 

[2] УБЦТС ТӨХК-ийн 2010-2020 оны тасралтын 

журнал 

[3] Э.Мөнхшүр “УБ хотын Зүүн түгээх төвийн 

тасралтын судалгаа” магистрын ажил, 2012 он. 

[4] Б.Цолмон-Эрдэнэ “Цахилгаан түгээх сүлжээний 

кабель шугамын гэмтлийн судалгаа” магистрын 

ажил, 2020 он 

  

2019 2020 Зөрүү 2019 2020 Зөрүү 2019 2020 Зөрүү

ЗТТ 601 573 -27 5 5 0 481 446 -35

БТТ 510 465 -45 4 4 0 554 566 12

ЗМТТ 982 1219 237 7 6 -1 83 79 -4

НТТ 1071 1384 314 7 8 0 54 48 -6

ӨХТТ 101 79 -22 1 0 0 38 62 24

РХТТА 27 12 -15 0 0 0 7 6 -1

Бусад 3 5 2 0 0 0 29 50 21

Нийт 1165 952 -214 10 7 -3 1246 1257 11

Түгээх 

төв

SAIDI, минут SAIFI, тоо Аваарийн тасралтын тоо

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

1 4 1 8 3 4 9 2.35 2.18 2 1.78 2.9 1.8

2 7 5 2 4 1 5 1.82 2.31 3.83 1.62 1.3 1.8

3 21 22 3 3 1 6 2.35 2.93 1.85 3.03 4.3 3.2

4 12 4 9 5 15 11 2.94 2.29 2.21 2.91 2.2 1.9

5 9 10 7 5 24 8 2.06 2.71 2.35 2 3.6 2.3

6 15 3 10 3 26 46 2.38 2.58 3 1.83 3.8 3.3

7 34 19 5 5 9 41 3 2.32 2.38 3.03 2.4 3.6

8 9 6 1 3 14 20 3.01 2.88 1.75 2.55 6.2 3.2

9 5 5 5 20 8 23 2.35 2.08 1.81 3.09 3 3.9

10 6 4 2 6 6 8 1.84 2.06 1.83 2.04 1.8 2.6

11 5 5 6 5 5 6 1.54 2.5 2.46 3.06 2.3 2.5

12 4 2 0 4 14 7  1.5 2.16 0 2.27 1.98  1.68

Нийт дүн 131 86 56 66 127 183 2.3 2.4 2.1 2.4 2.98 2.7

Сар
Тасралтын тоо Тасралтын дундаж хугацаа /цаг/
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LORA ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАСАН ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ 

ЧИГЛЭЛИЙН ӨГӨГДЛИЙГ РАДИО ДОХИО АШИГЛАН 

ДАМЖУУЛАХ СИСТЕМ 

Б.Сүхбат, Н.Билэгсайхан, Б.Нямбаяр 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Орчин үеийн технологийн хөгжил нь 

утастай болон утасгүйгээр мэдээллийг найдвартай 

дамжуулдаг олон төрлийн системийг ашиглах 

боломжийг бидэнд олгож байна. Юмсын интернэт 

(IoT) болон машинаас машинд (M2M) гэх мэт орчин 

үед хэрэглээнд нэвтэрч буй системүүд нь хүний 

оролцоогүйгээр өөр хоорондоо холбогдож мэдээлэл 

солилцож үйлдэл гүйцэтгэх боломжтой болжээ. Long 

Range (LoRa) нь бага чадлын өргөн зурвасын 

сүлжээний утасгүй технологи бөгөөд хол зайд 

мэдээлэл дамжуулах боломжтой юм. Энэхүү ажлаар 

SX1278 LoRa модуль болон atmega328 

микроконтроллер ашиглан төмөр замын байгууламж 

дээр засвар үйлчилгээ хийж байгаа техникийн 

ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ойртон 

ирж буй галт тэрэгнээс техникийн ажилчдад 

анхааруулах дохио өгөх системийг зохион бүтээж 

туршилт хийсэн үр дүнг танилцуулна.  
Түлхүүр үг. утасгүй холбоо, аюулгүйн систем, LoRa 

модуль 

Оршил 

Монгол улсын төмөр замын нэвтрүүлэн 

өнгөрүүлэх чадамж нэмэгдэх тусам хөдөлгөөнчдийн 

хувьд төмөр зам дээр ажиллах үеийн аюулгүй байдал, 

сонор сэрэмжээ сайжруулах шаардлага зайлшгүй гарч 

ирсэн. Иймд ойртон ирж буй галт тэргийг ажилчдад 

автоматаар алсаас дохиолон мэдээлэх төхөөрөмжийг 

хийхээр зорилоо.  

Сүүлийн арван жилийн хугацаанд төмөр замын 

салбарт 10 гаруй ажилчин ажил үүргээ гүйцэтгэж 

байгаад галт тэргэнд мөргүүлэн амь насаа алдаж, 60 

орчим ажилчин бэртэж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 

тоон үзүүлэлт байдаг. Тухайн ослууд гарсан 

шалтгаанууд нь бүгд анхаарал болгоомж алдсанаас 

болсон. Ослын хувийг багасгах боломжтой төхөөрөмж 

хийх нь төмөр замын салбарт ажиллаж байгаа хүний 

хувьд хамгийн чухал зүйл гэж үзсэн.  
 

 
 

Зураг 1. УБТЗ-ын сүүлийн 10 жилийн үйлдвэрлэлийн 

осол 

Иймд утасгүй технологийн талаар судалж, төлөвлөсөн 

системдээ ашиглахаар зорилт тавьсан. Зорилтын 

хүрээнд судалж үзэхэд юмсын интернэт (IoT) болон 

машинаас машинд (M2M) гэх мэт системүүдийг 

ашигласан тоног төхөөрөмжүүд 2020 оны байдлаар 50 

сая ширхэг үйлдвэрлэгдсэн байна. Учир нь эдгээр 

төхөөрөмжүүд нь ашиглалтын зардал бага, мэдээлэл 

дамжуулахад алдаа бага, удирдахад хялбар, өртөг хямд 

гэх мэт олон давуу тал нь ийнхүү өргөнөөр хэрэглэгдэх 

нөхцөлийг бүрдүүлжээ[1]. WiFi, Bluetooth гэх мэт 

утасгүй технологиудын дамжуулах зай бага учраас 

ашиглалтын хязгаарлагдмал нөхцөлийг бүрдүүлдэг 

[2]. Харин GPRS, LTE, EDGE технологиуд нь өргөн 

зурвасыг хамардаг ч эдгээр нь их хэмжээний цахилгаан 

энергийг хэрэглэдэг [2]. Утасгүй технологиудыг 

харьцуулан судалгаа хийсний үндсэн дээр бага 

хэмжээний өгөгдлийг 3км -ээс 12км хүртэлх зайд 

алдаагүй дамжуулах боломжтой, LoRa технологи нь 

цахилгаан энерги бага хэрэглэдэг учраас зөөврийн 

төхөөрөмжид тохиромжтой, гэйтвэйний зангилаанд 

хэдэн зуугаараа холбогдох боломжтой, дамжуулж буй 

мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан [3], [4]. 

Утасгүй технологиудыг харьцуулан судалгаа хийсэн. 

Эдгээр технологиудын техникийн үзүүлэлтийг 

хариуцуулан судалсны үндсэн дээр хүснэгт 1-ээс 

харахад LoRa технологи нь бидний тавьсан зорилгод, 

анхааруулах тохио илгээх мэдээлэл дамжуулах 

техникийн шаардлага бүрэн нийцэж байна.  
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Зураг.1-т төлөвлөж буй системийн блок диаграммыг 

харуулсан байна. Энэхүү систем нь хоёр ба түүнээс 

дээш төхөөрөмжөөс бүрдэх бөгөөд нэвтрүүлэгчээс 

хүлээн авагчид гэсэн ерөнхий зарчимтай 433 MHZ-ийн 

давтамжаар дохио дамжуулна. 

 

 
Зураг 2. Төлөвлөж буй системийн блок диаграмм 

Нэвтрүүлэгч талын төхөөрөмж нь галт тэрэгний 

зүтгүүр дээр суурилагдан явна. Харин хүлээн авагч 

талын  төхөөрөмжийг өртөөнөөс өртөө хоорондын 

замд ажиллаж байгаа техникийн ажилтан биедээ авч 

явна. Ингэснээр галт тэрэг нь хоорондын замд 

ажиллаж байгаа замчидтай саадтай болон саадгүй 

нөхцөлөөс хамааран 400-1100 м-ийн зайд ойртож 

ирэхэд хүлээн авагч талын төхөөрөмж дээр гэрэл 

ээлжлэн асах (Хойд зүгээс ойртсон бол шар гэрэл  

цэнхэр гэрэлтэй ээлжлэн асах, урд зүгээс ойртсон бол 

шар гэрэл улаан гэрэлтэй ээлжлэн асах), дуут дохиолол 

дугарах, чичиргээлэх зэргээр анхааруулах дохио өгнө. 

 
Зураг 3. Төлөвлөж буй системийн ажиллагаа 

Монгол улсын төмөр замаар зорчиж буй галт тэрэг 

дунджаар 80км/ц – ийн хурдтай явдаг. Зураг 3. - д 

харуулснаар хамгийн багадаа 400м - ийн зайнаас 

ажилчинд тохио өгсөн гэж үзэхэд ажилчинд аюулгүй 

байдлаа хангах 20 орчим секундийн хугацаа гарна 

гэсэн үг юм. Төхөөрөмж нь atmega328p 

микроконтроллер, SX1278 LoRa модуль дээр 

тулгуурлан хийгдсэн. Харин программчлалын С 

хэлний кодыг SPI цуваагаар өгөгдөл дамжуулах 

өгөгдлийн сан болон LoRa өгөгдлийн санг ашиглан 

Arduino Software ашиглан бичсэн.  

 

Зураг 4. Төлөвлөсөн системийн схем 

Галт тэрэгний ойртолт дохиологч нь нэвтрүүлэгч ба 

хүлээн авагч гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Зураг 4.а-

д нэвтрүүлэгчийн хэлхээг харуулсан байна. 

Нэвтрүүлэгч нь галт тэргэн дотор байрлах учраас галт 

тэрэгний үндсэн тэжээлээс LM2596 ашиглан 12VDC, 

эндээс хэлхээний микроконтроллер болон 5V-ийн 

хүчдэлийн түвшинд ажилладаг бусад элементүүдийг 

AMS1117 5V-ийн хүчдэл тогтворжуулагч ашиглан 

тэжээсэн. SX1278 LoRa модулийн MISO, MOSI, SEL, 

RESET, DIO0 портуудыг atmega328p-ийн D портны 

D12, D11, D10, D9, D2 хөлүүдтэй харгалзуулан 

холбосон. Мөн түүнчлэн хэрэглэгчтэй харьцах гурван 

товчлуур, дуут дохио өгөх хонх, гурван LED зэргийг 

холбож өгсөн. Зураг 4.b-д хүлээн авагч талыг 

харуулсан байна. Хүлээн авагч нь зөөврийн төхөөрөмж 

учраас цэнэглэх боломжтой 3.7V-ийн 3000mAh-ийн 

багтаамжтай Lithium батарейг хоёр ширхгийг 

цуваагаар холбон тэжээсэн. Мөн дуут дохио, гэрэл, 

чичиргээ гэсэн 3 төрлийн гаралтаар хэрэглэгчид галт 

тэрэг ирж буйг анхааруулах зорилгоор DC мотор, LED, 

хонх зэргийг холбож өгсөн.  

Хүлээн авагчийн микроконтроллер болон LoRa 

модулийн холболт нь нэвтрүүлэгч талтай ижилхэн 

болно. Зөвхөн программ хангамжийн хувьд ялгаатай. 

Зураг 5-д төхөөрөмжийн платыг харуулав. 

Төхөөрөмжийн PCB хавтанг EasyEDA программ 

ашиглан дизайныг нь гаргаж JLCPCB LLC компанид 

захиалга өгөн хэвлүүлсэн. Зураг 5-ын зүүн талд нь 

хүлээн авагчийн PCB, баруун талд нь нэвтрүүлэгчийн 

PCB-ыг харуулсан байна.  

 

Зураг 5. Төлөвлөсөн системийн плат 

Галт тэрэгний ойртолтыг дохиологч нь 

нэвтрүүлэгч төхөөрөм-жөөсөө байнгын 1010 датаг 

цацаж хүлээн авагч төхөөрөмж нь багадаа 400 метр 

зайд ойртон ирэхэд тухайн дохиог хүлээн авч 

микрокон-троллер дээрээ боловсруулан анхаар-уулах 

дохиог ажиллуулна. Зураг 6-д хүлээн авагч 

төхөөрөмжийн микроконт-роллер болон LoRa модуль 

хоёрын хоорондох дата сигналыг харууллаа. 

 
Зураг 6. Нэвтрүүлэгч төхөөрөмжийн схем 

400м-1100м 
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Хүснэгт 2-т төлөвлөж буй системийн техникийн 

үзүүлэлтийг харууллаа.  

Хүснэгт 2. 

Нэвтрүүлэгч төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт 

 Зүйл Өгөгдөл  

 

Овор хэмжээ 

Өндөр  9,5 см 

Өргөн  9,5 см 

Зузаан 4,7 см 

Жин 110 гр 

Давтамжийн 

зурвас 

433MHZ 

Радио долгионы 

чадал 

100mW 

 

Тэжээл 

Jack connector 

100 мA 

12 В 

Антен 7 дБ 

Ажиллах 

температур 

-10 Со ; +35 Со 

Хэвийн 

ажиллагааны 

заагдсан оролтын 

хүчдэл 

 

(+12В)-(+16В) 

 

 

Гэрэл 

Улаан өнгийн 5мм LED 

гэрэл 

Цэнхэр өнгийн 5мм LED 

гэрэл 

Шар өнгийн 5мм LED гэрэл 

Дуут дохиолол 8 Ом 

Дүгнэлт 

Аюулгүй байдлын төхөөрөмжийг судалгааны 

болон туршилтын түвшинд хийлээ. Хэрвээ аюулгүй 

байдлын тусгай зориулалтын төхөөрөмжийг гадаад зах 

зээлээс худалдан авч нэвтрүүлбэл өртөг ихтэй, эвдрэл 

гэмтэл гарсан үед дотооддоо засах боломжгүй, овор 

хэмжээ их зэрэг сул талтай.  

Харин бидний төлөвлөсөн системийн галт 

тэрэгний ойртолтыг дохиологч төхөөрөмж нь овор 

хэмжээ бага, хүйтэнд ажиллах боломжтой, бага 

өртөгтэй, байнгын хөгжүүлэлт хийгээд явах 

боломжтой гэх мэт давуу талтай байна. Энэхүү 

системээ цаашид хөгжүүлэн GPS-тэй хослуулан, 

ойртолтын зайг нарийвчлан мэдэгдэх дэлгэцийг нэмж 

тавина. Мөн хайрцгийн битүүмжлэлийг сайжруулж 

IP67 стандарттай болгохоор судалгааны ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийх болно. 
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ЧИНГИС ХААН ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ НИСЭХ БУУДЛЫН  

/AHU- AIR HANDLING UNIT/ АГААР БОЛОВСРУУЛАХ  

СИСТЕМИЙН ГАДНА АГААРЫН ТЕМПЕРАТУРААС ҮҮСЭХ 

 ГЭМТЛИЙН СУДАЛГАА 

Н.Чулуунтулга, Ө.Баярмаа, С.Эрдэнэтуяа,  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Манай орны эрчим хүч, барилга, агаар 

сэлгэлтийн салбар хөгжихийн хэрээр шинээр баригдаж 

буй барилга, худалдааны төв, уул уурхайд олон улсын 

жишигт нийцсэн агаар боловсруулах системийг 

ашиглаж эхлээд байна. Одоогий байдлаар Шангри-ла 

худалдааны төв, Оюу толгой төсөлийн гүний уурхайд, 

Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудал буюу 

Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд бүрэн 

ашиглалтанд оруулсан байна. Энэ өгүүлэлийг үндсэн 

зорилго агаар боловсруулах системийн гадна агаарын 

температураас хамааран гарах гэмтлийг багасгах арга 

боловсруулахад оршино. 

Түлхүүр үг: Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

(ЦДАШ), тасралт, тулгуурын хийц, загвар, өөрчлөлт, 

хүчин зүйл 

Оршил 
Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын хувьд 

нисэх буудал, бусад барилга байгууламжуудын албан 

болон тусгай зориулалтын өрөө тасалгаа, ирэх явах 

зорчигчийн ба угтан авах үдэн гаргах үйлчилгээний 

заал танхим, гүүрэн хүзүүвч, техникийн өрөө, 

/температур, чийгшил, агаарын урсгалын хурд, цэвэр 

байдал/ ажлын байрны бичил уур амьсгалын 

үзүүлэлтийг стандарт шаардлагад нийцүүлэн нисэх 

буудлаар үйлчлүүлж байгаа зорчигч үйлчлүүлэгч, 

ажилтан албан хаагчдад тав тухтай таатай орчинг 

бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл орчинг бий 

болгоно. 

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын AHU-AIR 

Handling Unit агаар боловсруулах систем 
 Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд 

ашиглагдаж байгаа Агаар боловсруулах систем нь 

барилгын удирдлагын систем буюу BMS / Building 

manegment system/ сисдемд холбогдсон учир тухайн 

системийг өрөө тасалгаанд тав тухтай орчинг 

бүрдүүлэх, температур, чийгшил, агаарын урсгал, 

хянахсистемийг хянах, удирдах ажиллагааг зайнаас 

гүйцэтгэж байна.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль, Халаалт, 

агааржуулалт, хөргөлтийн үйл ажиллагаа, горимыг 

Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 6-дугаар 

зүйлийн 6.1.11, Засгийн газрын тухай хуулийн 24-

дугаар зүйлийн 24.2 дахь хэсгийн заалттай уялдуулан 

өвлийн горимд 9 дүгээр сарын 15 –наас халуунаар 

хангах, зуны горимд 5 дугаар сарын 15-наас хүйтнээр 

хангах зориулалттай ажиллана. 

Шинэ нисэх буудлын агаар боловсруулах 

системийн хувьд манай орны эрс тэрс цаг уурын 

байдлаас шалтгаалан дулаан солилцуурын радиатор 

хөлдөх гэмтэл гарч байна. Уг гэмтлийн шалтгаан нь: 

1. Манай орны цаг уурын байдал, өвлийн 

улиралд хэт хүйтэрдэг. 

2. Тухайн системд хөлдөлтийн эсрэг хамгаалалт 

байхгүй. 

3.  Манай орны хэмжээнд урьд нь нийтлэг 

ашиглагдаж байгаагүйгээс эрсдэлийн тооцоо 

судалгаа бага. 

4. Системийн усны даралт буурах / одоогоор 

даралт буурсантай холбоотой гэмтэл 

бүртгэгдээгүй/ зэргээс үүсч байна.  

 Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын AHU-

AIR Handling Unit агаар боловсруулах системийн гадна 

харагдах байдлыг зураг 1-д, зарчмын схемийг зураг 2-

т үзүүлэв. 

 

Зураг 1. Агаар боловсруулах системийн харагдах 

байдал 

 

 
Зураг 2. Агаар боловсруулах системийн зарчмын схем 

 

Барилгын удирдлагын системийн хяналтын 

дэлгэцээс харагдах товчилсон нэрсийн тайлбарын 

байршилыг зураг 3-т үзүүлэв. 

 
 

Зураг 3. Агаар боловсруулах систетийн хяналтын үйл 

ажиллагааны процессыг BMS системээс хянах, 

удирдахад ашиглагдах интерфейс 
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Агаарын чанарын удирдлага ба үйлчилгээний 

техникийн ерөнхий шаардлагад хамаарах үндсэн 

үзүүлэлтийг хүснэгт 1 ба хүснэгт 2-т үзүүллээ. 

 Хүснэгт 1. 

Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага 

Үзүүлэлт Стандарт утга 

Нүүрсхүчлийн хий, ус 

төрөгчийн давхар исэл 

1800 мг/м3                     

/24 цагийн дундаж/ 

Температур  18 ℃ - 22 ℃  

Харьцангуй чийгшил  30% - 60%  

Агаарын урсгалын хурд  0.2 - 0.4 м/c 

Хүснэгт 2. 

Зорчигч үйлчилгээний барилга болон бусад 

барилгуудад барих агаарын чанар 

 

Үзүүлэлт Зун Өвөл 

Температур 24℃ 20℃ 

Харьцангуй 

чийгшил 

60 % -аас 

бага 

40 % -аас 

бага 

Нүүрстөрөгчийн            

давхар исэл 

1000 ppm 

ба түүнээс 

бага 

1000 ppm ба 

түүнээс бага 

Агаарын                   

хөдөлгөөний 

хурд 

0.5 ихгүй 0.5 ихгүй 

Техникийн өрөөнүүдийн температур 19-24 0C /2м/с, 

35-60% чийг/ байна.  

Бүтэн хоногийн турш өөрчлөгдөх температурын 

зөрүүгээр хэмжилт хийж үр дүнг зураг 4-т үзүүлэв.  

 
Зураг 4. Гэмтэл гарсан үеийн 24 цагийн хооронд 

хэмжигдсэн орчны температур. 

 

Агаар боловсруулах системд гэмтэл доголдол гарсан 

мэдээллийг үзүүлэв. 

Техникийн доголдол: 2019.11.13-ны шөнө AHU-

302 системийн дулаан солилцуур гэмтэж цоорсон 

зөрчил илэрсэн. Тухайн доголдол нь 00:56-11:00 цаг 

хүртлэх хугацаанд гарах үед бий болсон технологийн 

үйл ажиллагааны параметрын мэдээлэллийг зураг 5-

13-т үзүүлэв. 

Үүнд: 

1. Системийн усны даралтын параметр 

 
Зураг 5. Системийн даралт 00:56 цагаас эхлэн огцом 

унаж эхэлсэн. 

2. Сүлжээний усны өгөх температурын 

хяналтын дэлгэц 

 
Зураг 6. Сүлжээний усны температурын параметр 

тогтмол T=59 °с 

3. Сүлжээний усны буцах температурын 

хяналтын дэлгэц 

 
Зураг 7. Сүлжээний усны температурын параметр нь 

01:24 минутаас эхлэн T=57.9 °с буурч эхэлсэн. 

4. Сүлжээний усны зарцуулалтын хяналтын 

дэлгэц 

 
Зураг 8. Сүлжээний усны зарцуулалт 01:20 минутаас 

эхлэн буурсан. 

5. AHU 302 Агаар боловсруулах системийн 

гадна агаарын температурын параметр. 

 
Зураг 9. Гадна агаарын температур Т= -6.2 °C эхлэн 

буурч эхэлсэн. Хамгийн багадаа -13.7 хүрсэн. 

6. AHU 302 Агаар боловсруулах систем ажилд 

залгагдсан эсэх. 
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Зураг 10. AHU 302 систем бэлтгэл байдалд байсан 

7. Агаар боловсруулах систем AHU 302 гадна 

агаарын хавхлагын статус. 

 
Зураг 11. AHU 302 системийн гадна агаарын 

хавхлага хаалттай байсан. 

8. Агаар боловсруулах систем AHU 302 

шугамын буцах усны температурын параметр. 

 
Зураг 12. AHU 302 системийн буцах усны шугамын 

температур 07:52 минутаас эхлэн буурч эхэлсэн. 07:52 

минутын үед T=56.4 °C 

9. Агаар боловсруулах систем AHU 302 буцах 

усны шугам дээр байрлах цахилгаан хаалтны 

параметр. 

 
Зураг 13. AHU 302 системийн буцах усны шугам дээр 

байрлах цахилгаан хаалт 20% нээлттэй. 

10. Агаар боловсруулах систем AHU 302 дулаан 

солилцуурын гэмтэл. 

 
Зураг 14. AHU 302 систем дулаан солилцуур цоорж 

гэмтсэн байдал. 

Тухайн өдрийн ээлжийн ажилчид систем 

доголдож эхэлснийг өглөөний 06:00 цагт илрүүлсэн 

байна. 

Дүгнэлт 

1. Аваарийн болон хэвийн горимын параметрүүдээд 

тухайн цахилгаан төхөөрөмжүүдийн төлөв, 

чанарыг хянах суурь утгыг сонгохдоо ашиглалтын 

нөхцөл, орчиноос онцгой хамаардагыг тооцох 

ёстой.  

2. Тухайн төхөөрөмжийн төлөвт үнэн зөв үнэлгээ 

өгөхөд олон удаагийн хэмжилт, аваарийн үеийн 

бичлэг шаардлагатай болох нь харагдаж байна.  

3. Цахилгаан төхөөрөмжийн төлөв байдалд үнэлгээ 

өгөх зөвшөөрөгдөх хязгаарын утгыг ашиглалтын 

нөхцөлөөс хамааруулж сонгож тогтоох 

шаардлагатай нь харагдаж байна.  

 

Ашигласан материал 

[1] Цахилгаан тоноглолын төхөөрөмжийн дүрэм.  

[2] Ч.Авдай. Судалгаан шинжилгээний арга зүй – 2007 

он 
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АМЬСГАЛЫГ УДИРДАХ АРГЫГ СОНГОЖ, ТОХИРУУЛАХАД 

ТЕХНИКИЙН ТАЛААС НӨЛӨӨЛӨХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

Г.Анхцэцэг, Д.Пүрэвдаш, Б.Энхжаргал 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Монгол улсын эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээнд тухайлбал КОВИД цар тахлын энэ үед 

эрчимт эмчилгээ болон яаралтай тусламжийн нэн 

шаардлагатай амьсгалын аппаратаар өргөжин хөгжиж 

байгаатай холбогдуулан технологийн дэвшлийг 

чанарын өндөр түвшинд ашиглаж эмчилгээний үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэхэд анхаарлаа хандуулан ажиллах 

шаардлага гарч байна. Судалгаандаа гуравдугаар 

шатлалын буюу Лавлагаа төвийн гэж нэрлэгддэг 

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын хоёрдугаар төв 

эмнэлэг, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт ашиглаж 

байгаа амьсгалын аппаратуудын эмчилгээний чанарт 

тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх тухайлбал 

амьсгалыг удирдах аргыг сонгож, тохируулахад 

техникийн талаас нөлөөлөх хүчин зүйл болох тохиргоо 

алдагдах, гэмтлийн шалтгаан нөлөөлөх учир 

шалтгааныг тооцоолсон нь энэхүү ажлыг хийх 

үндэслэл болсон. 

Түлхүүр үг: КОВИД, Амьсгалын аппарат, гэмтэл 

ОРШИЛ 

Манай улс эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

үйлдвэрлэгч бус импортлогч улс учраас бүх эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжөө экспортоор оруулан ирж 

ашигладаг. Эдгээр аппаратын ихэнх нь гадны улс орны 

төсөл хөтөлбөр зээл тусламжаар нийлүүлэгдсэн тухайн 

улс орондоо ашиглагдаж байсан аппаратууд 

байна.Одоо ашиглагдаж буй эдгээр аппаратууд нь 

2016-2019 оны хооронд 70-80%-иар 

шинэчлэгдсэн.Манай улсын гуравдугаар шатлалын төв 

эмнэлгүүдийн судалгаанд хамрагдсан гурван 

эмнэлгийн 67 ширхэг амьсгалын аппаратнаас 49 

ширхэг аппарат буюу 68,42%-ийг Холбооны Бүгд 

Найрамдах Герман улс, 6 ширхэг буюу 10,52%-ийг 

Хятад улс, 1 ширхэг буюу 1,75 %-ийг Япон улс, 10 

ширхэг буюу 17,54 %-ийг Солонгос улс, 1 ширхэг 

буюу 1,75%-ийг Америкийн нэгдсэн улсад 

үйлдвэрлэсэн аппарат эзэлж байна. 

 

Зураг 1. Амьсгалын аппарат 

 

 

Зураг 2. Амьсгалын замын блок диаграм 

СУДАЛГААНЫ ОБЬЕКТ  

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Улсын хоёрдугаар төв 

эмнэлэг, Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Эрчимт 

эмчилгээ, Яаралтай тусламжийн тасгууд. 

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Судалгааг 2016-2019 оны хооронд судалгаанд 

хамрагдсан эмнэлгүүдийн тоног төхөөрөмжийн 

судалгаа, эмнэлгүүдэд ашиглагдаж буй амьсгалын 

аппаратуудын техникийн тохиргоо, үйлчилгээ, 

гэмтлийн талаарх инженерүүдийн хувийн тэмдэглэл, 

техникийн паспорт хөтлөлтийн үндсэн дээр Excel-

Insert-Chart, SPSS (Statistical package for the social 

sciences) програмаар боловсруулж статистик судалгаа 

гарган cанамсаргүй түүврийн аргаар хийж гүйцэтгэсэн 

болно. 

Амьсгалын аппаратын гэмтлийн судалгаа 
Амьсгалын аппаратуудын гэмтлийн шалтгаан дараах 

хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж байна. 

1. Аппаратын ачаалал 

2. Хүчдлийн хэлбэлзэл 

3. Ашиглалт 

Зураг 3. Гэмтлийн тоо (оноор) 

Сүүлийн үед хүн амын дунд өвчлөл ихэссэн 

түүний 2019-2020 онуудад цар тахал КОВИД-19 

дэлхийн улс орон даяар тархсан, мөн тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж орны тоог ихэсгэснээр 

Уушигны капилляр судаснууд (цусны 
урсгалд орох)

Салбарласан хэсэг

Гуурсан хоолой

Мөгөөрсөн хоолой

Төвөнх
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нэгж аппаратанд ногдох аппарат ашиглалтын цаг 

ихэссээр байгаа нь аппаратын гэмтлийн гол шалтгаан 

болж байна. Аппарат ашиглалтын цаг хугацаа нь 

өвчтөний хүндрэл нөхцөл байдлаас шалтгаалж 

харилцан адилгүй байдаг.  

Нэг аппаратыг удаан хугацаагаар ажиллуулахгүй байх 

нь гэмтлээс сэргийлэх боломжийг олгож байна. 

Тасралтгүй удаан ажилласан аппарат нь халалтын 

улмаас микросхем болон бусад электроникийн 

идэвхитэй элементийн параметрийн өөрчлөлтийн 

үүний улмаас тохиргоо алдагдах гэмтэл их гарч байна. 

Аппарат ашиглалтын мэдлэг муугаас дур мэдэн 

тохируулгын параметр өөрчлөх, цэвэрлэгээ ариутгал 

хийхдээ технологийн горим барьдаггүй. Сүүлийн 

жилүүдэд аппарат ашиглалтын талаарх мэдлэгийг 

тогтмол өгч буруутай этгээдэд хариуцлага тооцдог 

болсноор ашиглалтаас шалтгаалсан гэмтэл эрс буурч 

байна. Эмнэлгүүдэд цахилгааны эх үүсвэр 

найдваргүйгээс цахилгааны хэлбэлзлийн улмаас тоног 

төхөөрөмжид тэжээлийн гэмтэл багагүй гарсаар байна.  

Гэмтлийн ангилал 

Амьсгалын аппаратуудын гэмтлийг судалж үзэхэд 

дараах гэмтлүүд голлон гарсан байна. Үүнд: 

- Тохиргоо алдагдах гэмтэл буюу үйл 

ажиллагаанаас шалтгаалсан гэмтэл 

- Электроник гэмтэл 

- Механик гэмтэл 

Амьсгалын 67 ширхэг аппаратуудын тохиргоо, 

үйлчилгээ хийсэн тоог аппарат тус бүрээр үзүүллээ. 

 

Зураг 4. Гэмтлийн харьцуулал (оноор) 

Амьсгалын аппаратын ашиглалтын цаг нэмэгдсэнээр 

тохиргоо алдагдах гэмтэл байнга гарсаар байна. Олон 

цагаар ажиллуулах шаардлага гарсан үед 

аппаратуудыг сэлгэн залгаж байх нь илүү үр дүнтэй 

юм. Электроникийн гэмтлийн хувьд хүчдлийн 

хэлбэлзлээс шалтгаалсан тэжээлийн гэмтэл, аппаратын 

цаг ашиглалт болон халалтаас шалтгаалсан транзитор 

болон микросхемийн гэмтэл, даралтын сенсорын 

гэмтэл илүү тохиолдож байна. Механик гэмтлийн 

хувьд амьсгал авалт гаргалтын хэсэг дэх холболтын 

резинэн эд ангиудын уян харимхай чанар алдагдсны 

улмаас аппаратын битүүмжлэл алдагдаж хэвийн 

ажиллагаа болон тохиргоо хийх боломжгүй болгож 

байна. 

Амьсгалын аппаратын гэмтлийг илрүүлэх 
Бүх амьсгалын аппаратыг шинэ өвчтөнд холбохын 

өмнө гүйцэтгэлийг шалгаж, ашиглалт бүрийн дараа 

тестлэх нь зүйтэй. Хиймэл уушиг ашиглан даралт 

болон эзэлхүүнээр аппаратын ажиллагааг шалгахад 

бодит утга хэмжилтийн утгаас зөрж байвал аппаратын 

ажиллагаа хэвийн бус байгааг илэрхийлдэг. Мөн 

аппаратыг СPAP төрлөөр, даралт болон урсгалын 

хугацааны диаграммаар аппаратын ажиллагааг шалгаж 

болдог. Эдгээр шалгалтын явцад аппаратын 

параметрийн утгууд зөрөөтэй байгаагаас шалтгаалан 

аппаратын хэвийн бус гэмтэлтэй байгааг тогтоодог. 

Хэрвээ аппарат хэвийн бус гэмтэлтэйг тогтоовол 

тохиргоо хийх шаардлагатай. Амьсгалын аппаратын 

хэвийн үйл ажиллагааг шалгах явцад ажиллагаа 

хэвийн бус зарим параметрүүдийн заалт зөрөөтэй 

байвал зайлшгүй тохиргоо хийх шаардлагатай байдаг. 

Харин тохиргоо хийх үед тохиргоо авахгүй байвал 

дараах шалтгаантай байдаг. 

1. Амьсгалын системийн битүүмжлэл 

алдагдсан 

2. Электроникийн гэмтэл 

Амьсгалын системийн битүүмжлэл алдагдсан эсэхийг 

тодорхойлохын тулд амьсгал авалт, гаралтын хэсэг дэх 

резинэн холболтуудаас хий алдаж байгаа эсэхийг 

шалгах. Битүүмжлэлийг шалгасны дараа дахин 

тохиргоо хийхэд тохиргоо авахгүй бол электроникийн 

хэсэгт гэмтэл гарсныг илтгэдэг. Электроникийн 

гэмтлүүдээс хамгийн их тохиолддог гэмтлүүд нь:  

1. Даралтын өсгөгч (Pressure amplifier) 

2. Амьсгалын төгсгөл дэх урсгалын 

өсгөгч(Exp.Flow amplifier) 

3. Тэжээлийн гэмтэл 

ДҮГНЭЛТ 
Энэхүү судалгааны ажлаар Улсын гуравдугаар 

шатлалын клиникийн эмнэлгүүдэд ашиглагдаж буй 

амьсгалын аппаратын судалгааг 2016-2019 оны 

байдлаар гаргалаа. Эндээс дараах дүгнэлтэнд хүрч 

байна. 

1. Эмнэлгүүдэд ашиглагдаж буй амьсгалын 

аппаратууд нь зээл тусламжийн хүрээнд 

олон жил ашиглагдсан хуучин аппаратууд 

нийлүүлэгдсэн мөн үүнтэй зэрэгцээд 

дэлхийн бренд дэвшилтэт технологийн 

бүтээгдэхүүнүүд байна. Мөн тухайн 

аппаратуудын засвар, тохиргоо, 

үйлчилгээний гарын авлага байхгүй байгаа 

нь өвчтөнд үйлчлэх үйлчилгээг хүндрүүлж 

байгаа нь эмчилгээний чанарт муугаар 

нөлөөлөх нөхцөл болж байна. 

2. Эмнэлгүүдэд амьсгалын аппаратын хэвийн 

ажиллагааг шалгадаг, ажиллагаа хэвийн бус 

үед тохиргоо үйлчилгээ хийдэг тогтолцоо 

одоог хүртэл бүрэлдэн тогтоогүй байна.  

3. Амьсгалын аппаратыг хэвийн 

ажиллагаагаар хангах, ашиглалтын түвшинг 

дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд тавигдах 

техникийн үзлэг үйлчилгээ, засвар 

үйлчилгээ, шалгалт тохируулга ажлыг 

хийдэггүй нь эмчилгээнд доголдол үүсгэж 

байна. 
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Дүгнэлт 

Судалгааны үр дүнд эдгээр амьсгалын 

аппаратуудын хувьд хэвийн ажиллагааг шалгах, 

тохиргоо үйлчилгээ хийх ажиллагаа 2019 оноос 

жигдэрсэн боловч ачааллаас шалтгаалсан гэмтлүүд 

түгээмэл гарсаар байдаг байна. Иймд цаашид 

амьсгалын аппаратыг шинэ өвчтөнд холбохын өмнө 

гүйцэтгэлийг шалгаж, ашиглалт бүрийн дараа тестлэх 

амьсгалын аппаратын аюулгүй ажиллагааг шалгах 

дараалалын технологийн карт системийг бий болгох нь 

зүйтэй. Эдгээр ажиллагааг сайжруулахаар шалгаж буй 

үйл ажиллагааны явцууд нь үйлдвэрлэгчийн 

зөвлөмжүүдэд үндэслэн боловсруулагдсан байх 

бөгөөд тухай бүрт нь шинэчилсээр гүйцэтгэнэ. Эдгээр 

зөвлөмж зааврыг олон улсад бол тухайн аппарат тоног 

төхөөрөмж ашиглаж буй байгууллагын өмчийн 

бодлогын журамд нарийн тайлбарласан байдаг байна. 

Үүнийг өөрийн орны эмнэлгүүдэд хэвшүүлэх 

шаардлагатай байна.  
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ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТНЫ 

ПАРАМЕТРҮҮДЭД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Ц.Батчимэг, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль

Хураангуй: Судалгаагаар зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн аппаратны оношлогоонд нөлөөлж 

болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг багасгах, найдвартай 

үйл ажиллагааг дээшлүүлэх хүчин зүйлсийг авч үзсэн 

болно. 

Түлхүүр үгс: тохиргоо, параметрүүд, зүрхний 

цахилгаан бичлэгийн аппарат, үр дүнд нөлөөлөл 

Оршил 

1903 онд Голланд улсын эрдэмтэн, физиологич 

Виллем Эйнтховен (Willem Einthoven) нь зүрхний 

цахилгаан бичлэгийн анхны аппаратыг зохион бүтээж 

байсан бөгөөд уг нээлтээрээ Анагаах Ухааны 

Салбарын Нобелийн Шагналыг 1924 онд авч байжээ. 

Энэ үеэс хойш зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 

нь өнөөдрийг хүртэл хөгжин, улам боловсронгуй, илүү 

тэвшилтэт технологитой болсоор байна. 

 
Зураг 5. Анхны зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппарат, 1903 он. 

2019 онд хүн амын нас баралтын шалтгааны 34.4%-ийг 

зүрх-судасны тогтолцооны өвчин, 24.6%-ийг хавдар 

6.8%-ийг хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин, 

4.3%-ийг амьсгалын тогтолцооны өвчин эзэлж байгаа 

нь судалгаагаар тогтоогджээ 

        

 
Зураг 1. Дэлхийн хүн амын нас баралтын шалтгаан-

зүрх судасны өвчлөл 

  

 
Зураг 2. Монгол Улсад нас баралтын тэргүүлэх 3 

шалтгаан 10000 хүн амд /2015-2019 он/  

Энэ судалгаанаас харахад зүрх судасны тогтолцоог 

судлах уг салбарын оношлогоонд ихээхэн анхаарах 

шаардлагатай байна. 

    Зүрх судасны тогтолцоо: Цусны эргэлтийн 

тогтолцоо ба зүрх судасны тогтолцоо нь хүний биеийн 

бүх эд эсүүдэд хэрэгцээт хүчилтөрөгч болон бусад 

тэжээлийн бодисыг зөөвөрлөж, нүүрсхүчлийн хий ба 

бусад хэрэгцээгүй бодисыг биеэс зайлуулах үүрэгтэй.  

   
 

Зураг 3. Зүрхний эрүүл анатоми 

1-гол судас, 2-уушгины их бие, 3-зүүн тосгуур, 4-

уушигны судалууд, 5-зүүн ховдол, 6-доод хөндийн 

вений судас, 7-баруун ховдол, 8-баруун тосгуур, 9-дээд 

хөндийн вений судас 

Энэ нарийн нийлмэл торон сүлжээ нь мэдрэл болон 

тунгалгийн тогтолцоотой хамтран биеийн ховилуудад 

түгэн байршдаг. Цусны эргэлтийн тогтолцоо нь зүрх, 

цус, цусны судас гэсэн хэсгүүдээс бүрэлдэнэ. 

Хэдийгээр зүрх нь хайр дурлал, эр зориг гэх мэт эсрэг 

үйл болон сэтгэл хөдлөлтэй уялдаатай байдаг ч нэгэн 

төрлийн булчинлаг шахуурга юм. 

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 

     Хүний организмын био потенциалын өөрчлөлтийг 

бичиж тэмдэглэхэд олон зүйл шинээр хийгдсээр өнөөг 

хүрсэн. Монгол улс дэлхийн тэргүүний хөгжилтэй 

олон орны орчин үеийн анагаах ухааны салбартай 
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болж зүрх судасны эмгэгийг оношлох зүрхний 

цахилгаан физиологийг судлах аргуудыг эзэмшиж 

байна. Зүрхний булчинд үүсдэг үйлчлэлийн 

потенциалын үр дүнгээр биеийн гадаргуугийн янз 

бүрийн хэсэгт бий болох биопотенциалын абсолют 

утгыг бүртгэх замаар эрүүл ба эмгэг үеийн зүрхний 

үйл ажиллагааг судлах электрофизиологийн аргыг 

электрокардиографи, биеийн гадаргууд байрлуулсан 

эерэг ба сөрөг туйлтай электродын потенциалын 

ялгаврыг зүрхний мөчлөгийн туршид илтгэн 

харуулсан муруйн зураглалыг зүрхний цахилгаан 

бичлэг (ЗБЦ) гэнэ.  

  
      Зураг 4. Зүрхний цахилгаан бичлэг 

Аливаа өвчлөлийг хурдан, зөв оношилгоон дээр 

үндэслэн эмчилгээ хийгддэг тул оношилгоо алдаагүй 

байхыг зайлшгүй шаарддаг. Тиймээс оношилгоог 

хэрхэн сайжруулах боломж судалгаа орчин үед 

өрнөсөөр байна. 

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратны 

ажиллах зарчим: Зүрхний үйл ажиллагааны үед бага 

хэмжээний биопотенциал зүрхнээс биеэр 

дамжуулагдан тархана. Зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппарат нь эдгээр тархаж буй биопотенциалийг хүний 

биеийн онцлог цэгүүдэд тавигдсан электродуудын 

тусламжтайгаар мэдэрч, хүлээн авч бичлэг хийж 

гаргана. Бичлэг хийснээр зүрхний үйл ажиллагааны 

хэм, давтамжийн алдагдал зэргийг оношилоход чухал 

үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн аппарат нь 1-12 сувгаар зүрхний бичлэгийг 

автоматаар болон тохиргооны дагуу хийх боломжтой 

юм. Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат нь 

оношилогоо хийхдээ мэдээллийг хүлээн авч, 

боловсруулж, харьцуулалт хийдэг. 

Зураг 6. Зүрхний цахилгаан бичлэг 

Монгол улсын хэмжээнд 2020 оны байдлаар 

ЭМЯ-ны харъяа байгууллага -53 

НЭМГ-ын харъяа байгууллага -65  

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг БОЭТ -114  

Сумын ЭМТ, сум дундын эмнэлэг -178 нийдээ 410 

Зүрхний бичлэгийн аппарат ажиллаж байна 

       

 
Зураг 7. Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 

үйлвэрлэгч (Brand) 

Судалгаанд хамрагдсан зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратын үйлдвэрлэсэн улсаар нь авч үзэхэд 

Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн аппарат хамгийн их 47% байна. Харин 

хамгийн цөөн буюу 2% нь Итали улсад үйлдвэрлэгдсэн 

байна. 

 
         Зураг 8 Үйлдвэрлэсэн улс  

Уг аппаратуудыг Эрүүл мэндийн сайын 2018 оны 8 

дугаар сарын 28-ны өдрийн А/345 дугаар шалгалт 

тохируулга хийх “Арга, аргачлал батлах тухай” 

тушаалын дагуу 8 багц 22 үзүүлэлтийн дагуу шалгаж 

баталгаажуулдаг. 

Хүснэгт 1.  

ЭМХТөвөөс дараах онуудад шалгалт тохируулга 

хийсэн ЭКГ аппаратууд 

2015 

он 

2016 

он 

2017 он 2018 

он 

2019 

он 

нийт 

172 103 76 67 56 474 

Судалгаанд хамрагдсан зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратаас 84% нь шалгалт тохируулгад тэнцсэн. 
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         Зураг 9. Шалгалт тохируулгын үр дүн  

Шалгалт тохируулгад тэнцээгүй аппаратуудын 

шалтгааныг дэлгэрэнгүй авч үзэхэд 72% нь 

электродын гэмтэлтэй байна. Мөн платны болон 

хэвлэгчийн гэмтэлтэй зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратууд байна. Үүнээс зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн электрод байнга хэрэглэгддэг, ашиглалтын 

буруугаас гэмтэх магадлал өндөртэй, хадгалалт болон 

хэрэглээнээс шууд хамаардаг болох нь харагдаж байна. 

 
Зураг 10. Тэнцээгүй шалтгаан 

ЭКГ-д түгээмэл гардаг зарим артифакт, 

гэмтлүүдийг арилгах нь 

1. Хувьсах гүйдлийн хэлхээнд аппаратыг залгасан үед 

үйлчлүүлэгчийн электродуудын утсыг тэжээлийн 

дамжуулагч утсанд хүргэхээс сэргийлэх. Хүрсэн 

тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн биеэр гүйдэл гүйх 

аюултай. 

2. Аппарат болон үйлчлүүлэгчийг зөв газардуулгад 

холбоогүй үед хэлхээний хүчдэл нь ЭКГраммын 

муруйн хэлбэрт нөлөөлдөг. 

3. Дутуу холбогдсон болон холбогдоогүй 

электродуудын утсаар 50Гц бүхий гүйдэл гүйж, худал 

хариу гаргах буюу зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратыг гэмтээх аюултай. 

4. Операторын синтетик материалаар хийгдсэн хувцас 

дээр статик цэнэг хуримтлагдаж энэ нь ЭКГраммын 

муруй дээр шуугианыг нэмж, хариуг буруу гаргаж 

болзошгүй. 

5. Агаар цэвэршүүлэгч, лифт, рентген төхөөрөмж зэрэг 

нь шугамын гүйдлийг хэлбэлзүүлж, ЭКГ-н гүйдлийн 

оролтын хэлхээнд нөлөөлдөг. Иймд ЭКГ-н өрөө нь 

хамгаалалт, газардуулга, электродуудын чанарт 

нийцсэн байх хэрэгтэй. 

6. Булчингийн агшилт буюу үйлчлүүлэгч хангалттай 

тайван бус, бие нь хүйтэн тохиолдолд бичлэг худлаа 

гардаг. Булчингийн агшилтын дохио нь ихэвчлэн 

мөчдийн электродуудаас ирдэг тул урт хугацааны 

ЭКГрамын хяналтыг хийхдээ цээжний электродуудыг 

ашиглах нь зүйтэй. 

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратны 

параметрүүдэд үзүүлж болох нөлөөллүүд: 

Гар утасны нөлөө: Сүүлийн жилүүдэд харилцаа 

холбооны энгийн хэрэгсэл болсон цахилгаан холбооны 

хэрэгслүүдийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдсээр байна. 

Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нэн ялангуяа гар 

утасны хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байгаа тул хот, 

хөдөө орон нутаг болон цөөн хүн амтай бүс нутгуудад 

цахилгаан сүлжээний цамхагийг ихээр бий болгож 

байна. Уг цамхагууд болон гар утас нь хүний эрүүл 

мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан маш олон 

судалгаа байдаг. Гар утас болон эдгээр цамхагуудын 

үүсгэж буй цахилгаан соронзон цацрагаас үүдэн 

зүрхний цахилгаан бичлэгийн үед зүрхний цохилтыг 

оновчтой тооцох, ТР сегмент болон Т Долгионы 

хугацааг зөв тодорхойлход нөлөөлнө. Иймээс эдгээр 

долгионыг судалсан биологийн судалгаанд үндэслэн 

зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат ашиглах явцад 

гар утас ашиглахгүй байх нь зүйтэй.  

Цагны нөлөө: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппарат ашиглан зүрхний цахилгаан бичлэг хийх 

тохиолдолд тухайн өвчтөнийн дижитал болон энгийн 

цаг гэх мэт бүх металлын хольцтой хэрэгслүүдийг 

салгасан байх бөгөөд үүнээс үүдэн гарч болох 

нөлөөллийг доорх зурагт үзүүлэв. 

 
Зураг 11. Зүрхний цахилгаан бичлэгт энгийн цаг 

хэрхэн нөлөөлж буй байдал 

Үсний нөлөөлөл: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратанд орох өвчтөн нь цээж хэсгийн үсээ хуссан 

байна. Цээж хэсэг нь үстэй тохиолдолд цахилгаан 

соронзон орны буруу үелзэл үүсгэх, электрод арьсан 

дээр наалдахгүй байх гэх мэт сөрөг талтай.  

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратны гель: 

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратны гель нь услаг 

шинж чанартай, нэвтрэлтийн чанар өндөртэй гель 

байна. Уг гелийг үйлдвэрлэхдээ зуурамтгай чанартай 

хийх ба уг гелийн тусгамжтайгаар арьс болон электрод 

хооронд бий болох эсэргүүцэл багасдаг. Мөн уг гелний 

найрлаганд хүний биед ямар нэгэн хоргүй зүйлсийг 

ашиглах бөгөөд электродуудыг хүний биенд наахын 

өмнө тухайн хэсэгт түрхэж хэрэглэдэг.  

 

 

 

Хүснэгт 2.  

Шалгалт тохируулгад тэнцсэн 

аппаратын тоо, 36, 84%

Шалгалт тохируулгад тэнцээгүй 

аппаратын тоо, 7, 16%

Принтерийн 

гэмтэлтэй., 

1, 14%

Электрод 

гэмтэлтэй., 5, 

72%

Плат 

гэмтэлтэй., 1, 

14%
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Зүрхний цахилгаан бичлэгт нөлөөлж болзошгүй 

гадны хүчин зүйлс 

 

Apple цаг: Сүүлийн жилүүдэд Apple Компани нь 

өвчтөн өөрийн зүрхний цохилтыг тогтмол хэмжиж 

байх боломжтой цагийг бүтээн зах зээлд худалдаалж 

эхэлсэн. Apple цагны зүрхний цохилтыг хэмжихэд 

ашигладаг оптик мэдрэгч нь маш нарийвчилсан 

техниктэй бөгөөд улаан болон ногоон гэсэн гэрлээр 

дамжуулан зүрхний цохилтыг тооцон гаргадаг бөгөөд 

бугуйнд ирж буй цусны урсгалд үндэслэн гэрэлд 

мэдрэмтгий диодуудоор зүрхний цохилтын хэмжээг 

нарийвчлан хэмжинэ. Мөн Apple Компаний цаг нь нэг 

минутанд 30 – 210 импульс буюу зүрхний цохилтыг 

тооцох чадвартай байдаг.  

    
Зураг 12. Iwatch гэрлэн диод 

Хүснэгт 3. 

Одоогоор ашиглагдаж буй зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн аппаратны мэдрэгчийн давуу болон сул 

талууд 
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппаратны мэдрэгч 
Давуу талууд Сул талууд 

Epic Мэдрэгч 

 

 

 

 

Өвчтөн нь жолоо 

барьж явах үед 

сонор сэрэмжийг 

хянах боломжтой. 

1. Шаардлагатай 

мэдээллийг авахын тулд 

өвчтөн нь сандал дээр 

нилээн удаан суух 

шаардлага бий болдог. 

2. Олон төрлийн 

хэрэглэгчийн онцлог шинж 

чанартай тул хүн өдөр 

тутамдаа ашиглах 

боломжгүй. 

Цээжний мэдрэгч 

 

 

Өвчтөнийг ямар 

нэгэн нэмэлт 

төхөөрөмжгүйгээр 

48 цаг хүртэл 

хугацаанд хянах 

боломжтой. 

• Бага хэмжээний цахилгаан 

дамжуулдаг. 

• Цээжний хөлс, хөлрөлтөөс 

хамааран гүйцэтгэлийн 

чанар өөрчлөгддөг. 

• Удаан хугацааны зүрхний 

цахилгаан бичлэгийн 

хяналтанд тохиромжгүй. 

 

 

 

Олон үйлдэлт 

 хантаазан цамц 

 

 

Өмсөхөд маш 

тохиромжтой. 

Өвчтөний 

температур, хурд 

болон зүрхний 

цахилгаан 

бичлэгийг зэрэг 

хянах боломжтой. 

Арьс мэдрэгчийн зөрүү их 

байдал тул дохиолол 

алдагдах магадлалтай.  

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн чанарт нөлөөлөх 

гадны хүчин зүйлс 

 
Хүснэгт 4. 

 Зүрхний цахилгаан бичлэгт түгээмэл тохиолдох алдааг 

шалгах дэс дараалал 
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Дохиоллын 

тасалдсан 

байдал 
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Монитор Арьс Электрод 

• CMRR загварыг 

зүрхний цахилгаан 

бичлэгийг бусад 

долгионоос ялгахад 

ашигладаг. 

• Шүүлтүүрүүд 

• Давтамжийн урт  

• Өсгөгчийн дуу 

чимээний түвшин 

• Газардуулга 

• Нэвчилтээс үүдэх 

нөлөөлөл 

• Оролтын эсэргүүцэл 

• Дифференциал оролт 

(Зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн долгионыг 

үүсгэхэд) 

• Импеданс 

• Диафорез 

• Хуурайшилт 

• Хэт тослог байдал 

• Булчингийн цахилгаан 

бичлэг (EMG), амьсгалын 

замын болон бусад 

төрлийн биопотенциалууд 

(физиологийн цахилгаан 

дохиолол) 

• Арьсыг шинжилгээнд 

бэлтгэх техник 

• Хэт таргалалт 

• Арьсны суналт 

• Гүрвэлзэх хөдөлгөөн 

• Наалдалт 

• Дамжуулагч 

• Гель 

• Электродын 

эсрэг тал 

• Хэмжээ 

• Загвар 

• Хөдөлгөөн 

• Хэрэглэх 

хугацаа 

• Технологийн 

онцлог 

• Электрон, 

механик 

шинж чанар 

• Бие дээр 

байрлуулсан 

байдал 

Хүрээлэн буй орчноос хамааран нөлөөлөх хүчин зүйлс Тугалга болон кабелийн 

утаснаас хамааран 

нөлөөлөх хүчин зүйлс 

 

• Цахилгааны хэсэг 

(6Гц) 

• Чийгшилт 

• Температур 

• Статик цахилгаан 

• Цахилгаан соронзон 

орон 

• Радио давтамж 

• Бусад механизмыг 

ойролцоо ашиглах 

• (утлагын аппарат, 

сэнс, цахилгааны утас 

гэх мэт) 

• Материалын 

механик болон 

цахилгааны 

шинж чанар 

• Хамгаалалттай 

кабель болон 

хар тугалганы 

утас 

• Хар тугалганы 

нээлттэй утас 

• Трибоэлектрик 

нөлөөлөл 

(кабелийн 

хөдөлгөөнөөс 

үүдэн бий 

болох) 
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Долгионы 
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Алдаа бүрийг  – ээс эхлэн ангилав. 

    Зүрхний цахилгаан бичлэг хийхэд ямар нэг алдаа 

гарвал Хүснэгт 4-т үзүүлсэн аргачлалаар алдааг 

илрүүлэх арга, дадлыг хэрэглэгч бүр эзэмших хэрэгтэй 

байна.  

Дүгнэлт 

Судалгаанаас үзэхэд зүрхний цахилгаан бичлэгт 

сөргөөр нөлөөлж болзошгүй маш олон хүчин зүйл 

цахилгаан төхөөрөмжүүд байдаг. Монгол улсад 2020 

оны байдлаар ашиглаж буй 6 улсын 12 брэндийн 410 

аппаратны 84 % нь хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд 

гэмтэлтэй 16% буюу 66 аппаратны 72% нь электрод 

гэмтэлтэй байна.  

1. Зүрхний цахилгаан бичлэг хийхэд ямар нэг алдаа 

гарвал Хүснэгт 3-т үзүүлсэн аргачлалаар алдааг 

илрүүлэх арга, дадлыг хэрэглэгч бүр эзэмших  

2. Оношлогооны үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд 

Зүрхний цахилгаан бичлэг хийх өрөө, өвчтөнг 

тусгайлан бэлгтэж шаардлага хангаж буй эсэхэд 

хяналт тавих нь чухал байна. Үүнд: 

 Өвчтөнөө бэлтгэх цээжний үсийг хусаж, 

цаггүй, утасгүй, метал гоёл чимэглэл 

хэрэглэхгүй хөдөлгөөнгүй тайван байлгах 

 Ямар төрлийн электод хэрэглэхээ зөв сонгох, 

электродоо зөв хадгалах,зөв байрлуулах 

  Өвчтөн, электрод 2-ын хоорондийн 

эсэргүүцлийг багасгахын тулд зөв гель сонгох 

  ЗЦБ аппаратанд нөлөөлөх статик цэнэг үүсгэх, 

радио долгион үүсгэх бусад аппарат тоног 

төхөөрөмжнөөс хол зайтай байрлуулах 

 Газардуулгыг шалгах  

  Холболтыг зөв хийсэн эсэхийг зайлшгүй 

шалгаж байх шаардлагатай 

Ном зүй 

[1] https://stanfordhealthcare.org/medical-

tests/e/ekg/risks 

[2] https://multimedia.3m.com/mws/media/128344O/fact

ors-affecting-ecg-trace-quality.pdf 

[3] https://www.fda.gov/regulatory-information 

[4] https://www.researchgate.net/publication/5285091_F

actors_Affecting_Relevance_of_Tele-

ECG_Systems_Application_to_High_Risk_for_Futur

e_Ischemic_Heart_Disease_Events_Patients_Group 

[5] https://www.researchgate.net/publication/329109809

_Critical_review_of_electrocardiography_measurem

ent_systems_and_technology 

[6] https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1119950/FULLTEXT01.p

df 

[7] http://www.doctor33.it/cont/download-center-

files/17519/cap-electrocardiography-x20968allp1.pdf 
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УЛААНБАТАР ХОТЫН II, III ШАТЛАЛЫН ЭМНЭЛГҮҮДИЙН 

РЕНТГЕН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙН АШИГЛАЛТЫН 

СУДАЛГАА 

 Н.Буянбадрах, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль

Хураангуй: Улаанбаатар хотын II, III шатлалын 26 

эмнэлгийн 54 рентген аппарат хамрагдахад 6 улсын 27 

үйлдвэрлэгчийн 2007 -2020 онд үйлдвэрлэгдсэн байна. 

Судалгааг үйлдвэрлэгч орон, үйлдвэрлсэн улс, төрөл, 

брэнд зэргийг хамруулан өнөөгийн байдал, тоног 

төхөөрөмжүүдэд нийтлэг тохиолдох 24 гэмтлийг 

бүлэглэн техник ба програм хангамжийн, параметрийн 

гэсэн 3 төрөлд авч үзсэн болно. 
Түлхүүр үг: Дүрс оношилгоо, икс цацраг, рентген 

хоолой, үүсгэн бүртгэгч. 

Оршил 

ХХ зууны сүүлийн хорин жилээс физик, хими, 

электроник, компьютерийн шинэ ололтыг анагаах 

ухаанд эрчимтэй нэвтрүүлснээр эмнэлгийн 

оношилгоо, эмчилгээг богино хугацаанд чанартай, 

өндөр түвшинд гүйцэтгэх болсны гэрч нь Дүрслэл 

оношилгооны өнөөгийн хөгжил юм. Тэртээх 1895 онд 

Германы эрдэмтэн В.К.Рентген анагаах ухааны 

оношилгооны салбарт шинэ төрлийн Х (икс) цацраг 

нээжээ. ХХ зууны дунд үеийг хүртэл дүрслэл 

оношилгооны салбарт рентген шинжилгээ дангаар 

ноёрхож байсан бол 1950 оноос ангиографи, цөмийн 

онош зүй, 1970 оноос хэт авиан ошошилгоо, 1980 

оноос соронзон резонанст томографи бол интервенци 

радиологийн салбарууд гарснаар дүрслэл 

оношлогооны тэргүүлэх салбар болсон билээ [1-2]. 

Онолын хэсэг 

Икс цацрагийг хүн эмнэлгийн салбарт шүдний 

рентген, рентген аппарат, компьютер томографи, 

ангиографи, С-арм, зэрэг оношилгооны тоног 

төхөөрөмжүүдэд ашиглаж байна. Рентген туяа нь 80 

нм-ээс 10-5 нм хүртэлх долгионы урт бүхий цахилгаан 

соронзон цацраг юм. Рентген зургийн техник нь 

рентген аппаратын удирдлагын хэсэг түүний 

тохиргооны нэгдлээр тодорхойлогддог. Үүнд: зураг 

хүлээн авагч, өвчтөн, рентген хоолойн байрлалыг 

тохируулдаг. Рентген зургийн техник нь хоёр төрлийн 

хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Анодын хүчдлээр 

(кВ) туяаны хатуулагийг, халалтын гүйдлийн хүчээр 

(мА) туяаны чадлыг тохируулдаг [3-4.] 

 
Зураг 1. Рентген цацрагийг илэрхийлэх фотоны 

энерги 

Нэвчих техникийн хүчин зүйлд: рентген 

хоолойн хүчдэл, миллиампер, хугацаа, зай зэрэг 

параметрүүд нь зургийн хүлээн авагч болон өвчтөнд 

цацраг нэвчих үндсэн шинж чанарыг тодорхойлдог. 

Зургийн чанарын хүчин зүйлд: нягт, нягтрал, 

нарийвчлал, гажилт зэрэг хүчин зүйлүүд нь рентген 

зургийн техникчид зургуудыг харьцуулах, үнэлэх, 

цацрагийн гаралт зэргийг хянах боломжтой [5].  
    Рентген тоног төхөөрөмжийн бүтэц: Тоног 

төхөөрөмжинд ирэх цахилгаан тэжээлийн хүчдлийг 

тогтворжуулан нам хүчдлээр аппаратын бүхий л 

хэсгийг цахилгаан тэжээлээр хангаж, удирдлагын 

хэсгээс өгөгдсөн утгын дагуу өндөр хүчдлийн 

генератороор цацрагийн үүсгүүрийг ажиллуулж 

тухайн өвчтөний нас, хүйс, жин зэргээс хамааруулж 

тохирох рентген тунг өгнө. Тухайн өгөгдсөн туяаг 

нэгж хугацаанд дүрс бүртгэгчээр бүртгэн, дүрсийн 

боловсруулалтыг аналогоос тоон хэлбэр рүү хөрвүүлж 

өвчтөний боломжит оношийг гаргана [6].  

Зураг 2. Рентген аппаратын нийт иж бүрдэл 

1-цацрагийн үүсгүүр, 2-детектор, 3-удирдлагын хэсэг, 

4-өндөр хүчдлийн генератор, 5-цахилгаан тэжээлийн 

хэсэг, 6-зураг боловсруулах хэсэг 

Тоног төхөөрөмжийн бүтцийг дараах байдлаар 

ангилна. Үүнд: 

 Цацрагийн үүсгүүр /Рентген хоолой/: Өндөр 

хүчдлийн цахилгаан энергийг гэрлийн энергид 

хувиргаж Х цацрагийг гаргана.  

 Детектор буюу үүсгэн бүртгэгч: Дурын рентген 

туяа үүсгэгчтэй хоршин ажиллах чадвартай, бие 

даасан төхөөрөмж юм. 

 Аналоги утгыг тоон утганд хөрвүүлж, тоон 

мэдээлэл болгон гаргана. 

 Удирдлагын хэсэг: Аппаратыг асааж унтраах, 

дээш, доош өвчтөнд тохируулах, мөн рентген 

туяаны нэгж тунг тохируулна. 

 Өндөр хүчдлийн генератор: Шугамаас өгөгдсөн 

өндөр хүчдлийг тогтворжуулан аппаратын 

цацрагийн үүсгүүрт өгнө. 

 Цахилгаан тэжээлийн хэсэг: Шугамаас өгөгдсөн 

өндөр хүчдлийг тогтворжуулан нам хүчдлээр 

аппаратын бүхий л хэсгийг цахилгаан тэжээлээр 

хангах юм. 
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 Зураг боловсруулах хэсэг: Аналоги мэдээллийг 

тоон хэлбэрт шилжүүлэн анализ хийх хэсэг юм. 

Судалгааны хэсэг, үр дүн 

Судалгаанд Улаанбаатар хотын II, III шатлалын нийт 

26 эмнэлгийн 54 рентген аппаратанд үйлдвэрлэгч орон, 

техникийн үзүүлэлтүүд, нийтлэг тохиолдох гэмтлийн 

судалгааг хийсэн. Судалгааны үр дүнг боловсруулж 

нийтэд нь 3 бүлэгт хамааруулан үзсэн (Хүснэгт 2). 

Франц, БНСУ, Герман, Япон зэрэг үйлдвэрлэгч орноор 

тоног төхөөрөмжүүд нь гэмтэл бага, ашиглалтын 

хугацаа урт, сэлбэг хэрэгслийн олдоц өндөртэй байхад 

БНХАУ-ын тоног төхөөрөмжүүд нь гэмтэл их, сэлбэг 

хэрэгслийн олдоц бага, програм хангамжийн алдаа 

ихтэй байна. 

 

Хүснэгт 1.  

Улаанбаатар хот дахь II, III шатлалын эмнэлгүүдийн 

рентген тоног төхөөрөмжүүдийн судалгаа 

 

№ 
Эмнэлги

йн нэр 

Анги-

лал 
Төрөл Брэнд 

Үйлдвэр-

лэсэн улс 

Үйлдвэ

рлэсэн 

он 

Ашигл

ал-танд 

орсон 

он 

Детект

орын 

төрөл 

1 ГССҮТ 

суурин тоон Rotanode БНХАУ 2020 2020 
CCD/F

PD 

суурин тоон Hitachi Япон 2007 2008 ССD 

суурин тоон Baccara Франц 2013 2014 ССD 

2 
ЭХЭМҮ

Т 

суурин тоон Shimadzu Япон 2015 2015 CCD 

суурин тоон Philips Австрали 2015 2016 CCD 

3 ХСҮТ суурин тоон Philips Австрали 2015 2018 CCD 

4 УХТЭ 
суурин 

аналог

и 
Toshiba Япон 2008 2011 CCD 

суурин тоон Median БНСУ 2012 2012 FPD 

5 СЭМҮТ 

суурин тоон JPI БНСУ 2015 2015 FPD 

зөөвөр 
аналог

и 
MIS БНСУ 2013 2013 FPD 

6 ХӨСҮТ 

суурин тоон Hitachi Япон 2008 2009 CCD 

суурин тоон Hitachi Япон 2008 2008 CCD 

зөөвөр 
аналог

и 
Mis БНСУ 2013 2013 CR 

зөөвөр 
аналог

и 
APELEM Франц 2018 2020 FPD 

зөөвөр тоон Listem БНСУ 2009 2009 FPD 

зөөвөр 
аналог

и 
Economic БНСУ 2011 2011 FPD 

7 
Монгол-

Япон 

суурин 
аналог

и 
Shimadzu Япон 2018 2020 CCD 

зөөвөр тоон Shimadzu Япон 2018 2019 FPD 

зөөвөр 
аналог

и 
Shimadzu Япон 2018 2020 CCD 

8 ХАБЭМТ 
зөөвөр 

аналог

и 
Eco-ray БНСУ 2014 2014 CR 

суурин тоон Median БНСУ 2014 2014 CCD 

9 
ЧД 

ЭМТөв 

суурин тоон 
Nanjing 

Perlove 
БНХАУ 2020 2020 CCD 

зөөвөр 
аналог

и 
Hyundai БНСУ 2007 2014 ССD 

зөөвөр 
аналог

и 
Scitec БНСУ 2018 2020 ССD 

10 
БЗД 

ЭМТөв 

суурин тоон Dongmun БНСУ 2019 2019 CCD 

суурин тоон Korea БНСУ 2008 2009 CCD 

11 
СБД 

ЭМТ 

суурин тоон ORICH БНХАУ 2014 2015 CCD 

суурин тоон Median БНСУ 2009 2010 CCD 

12 
СХД 

ЭМТ 

зөөвөр 
аналог

и 
Dongmun БНСУ 2017 2017 FPD 

зөөвөр 
аналог

и 
Bemems БНСУ 2015 2015 FPD 

суурин тоон 
Perlove 

medical 
БНХАУ 2020 2020 FPD 

суурин 
аналог

и 
GEMSS БНСУ 2016 2016 FPD 

13 
ХУД 

ЭМТ 

суурин тоон Perlove БНХАУ 2020 2020 
CCD, 

FPD 

суурин тоон Median БНСУ 2015 2015 FPD 

суурин тоон Median БНСУ 2010 2010 CCD 

14 
БГД 

ЭМТ 

суурин тоон Haier БНСУ 2014 2015 CCD 

суурин тоон 
Titan 

2000 
БНСУ 2015 2017 CCD 

15 СБД НЭ суурин тоон TCL БНСУ 2008 2008 CCD 

16 СХД НЭ 

зөөвөр 
аналог

и 
Ecoray БНСУ 2010 2011 CR 

суурин тоон TCL БНХАУ 2008 2008 
CCD, 

CR 

17 ХУД НЭ суурин тоон Perlove БНХАУ 2020 2020 
CCD, 

FPD 

18 ЧД НЭ 

суурин тоон Median БНСУ 2011 2014 CCD 

зөөвөр 
аналог

и 
Phywe БНСУ 2007 2014 CR 

19 БЗД НЭ 
суурин тоон Median БНСУ 2008 2009 CCD 

суурин тоон SMS БНСУ 2019 2019 CCD 

20 

БГД 

Хүүхдий

н төв 

суурин тоон 
Daeswon

g 
БНСУ 2019 2019 CCD 

суурин тоон DRGEM БНСУ 2017 2019 CCD 

21 

БГД 

Ахмад 

настан 

суурин тоон DRJAM БНСУ 2017 2019 FPD 

22 
Мөнгөнг

үүр 
суурин тоон Samsung Тайван 2014 2014 ССD 

23 
УБ 

Сонгдо 
суурин тоон Listem БНСУ 2007 2007 ССD 

24 
Гурван-

гал 
суурин тоон Toshiba Япон 2008 2011 ССD 

25 Марал суурин тоон Toshiba БНСУ 2013 2013 CR 

26 Энэрэл 
зөөвөр тоон ORICH БНХАУ 2013 2017 FPD 

суурин тоон ORICH БНХАУ 2013 2017 CCD 

 

 

 
Зураг 3. Рентген тоног төхөөрөмжүүдийн 

үйлдвэрлэгдсэн он 

 

Зураг 4. Рентген тоног төхөөрөмжүүдийн гэмтлийн 

тоо 

Рентген техникч, инженерүүдийг хамруулж 

хийсэн судалгааны үр дүнд 54 рентген аппаратаас 24 

гэмтлийг бүртгэж авсан. Судалгаанд хамрагдсан тоног 

төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлсэн он, тухайн онд гарсан 

гэмтэлтэй харьцуулж үзэхэд, үйлдвэрлсэн он, 

ашиглалтаас хамаарч гэмтэл харьцангуй өндөр байна. 

Үйлдвэрлсэн оноор нь авч үзвэл 2007-2020 он хүртэл 

бөгөөд 30% нь 10-н жилээс дээш ашиглагдсан, үлдсэн 

70% нь 10-н жил дотроо ашиглагдаж байгаа 

харьцангуй сүүлийн үеийн аппаратууд юм. Нийтдэг 

тохиолдох 24 гэмтлийг бүлэглэн техник ба програм 

хангамжийн, параметрийн гэсэн 3 төрөлд авч үзсэн 

(Хүснэгт 2). 

Хүснэгт 2.  

II, III шатлалын эмнэлгүүдийн рентген тоног 

төхөөрөмжинд нийтлэг гарах алдаа 
 Нэршил Шалтгаан Шийдэл 

1 

Програм 

хангамжийн 

гэмтэл 

(Software) 

 Аппаратын 

удирдлагын хэсгийн 

компьютерийг 

интернэт сүлжээнд 

холбох  

 Гаднаас USB, flash 

драйв холбох 

 Олон үйлдэл нэг доор 

өгч гацаах, цаашид 

олон дахин давтагдвал 

програм гэмтэх 

 Удирдлагын хэсгийн 

компьютерийг интернет сүлжээнд 

холбох шаардлагагүй ба програм 

хангамжинд шинэчлэл хийгдэх 

тохиолдолд IT, болон ЭТТ-ийн 

инженерүүдээр хийлгэх 

 Удирдлагын компьютер нь 

вирусын програм хангамжийг 

дэмжиж ажилладгүй учир гаднаас 

бусад драйв холбохгүй байх 

2 

Техникийн 

гэмтэл 

(Hardware) 

 Цахилгаан тэжээлийн 

хэлбэлзэл 

 

  

 Тухайн тоног төхөөрөмжийн 

цахилгаан чадалд тохируулан 

хүчдэл тогтворжуулагч AVR, 

хүчдэл баригч UPS тавих  

 Аппаратанд тогтмол үзлэг 

оношилгоо хийх 
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 Ремин, үндсэн 

хөдөлгөгч моторууд 

ажиллахгүй байх 

 Тоног төхөөрөмж 

суурилагдсан хэсэгт 

гал, ус, цахилгааны 

хохирол учирах 

 Ашиглагчаас 

хамааралтай гэмтэл 

(Аюулгүй 

ажиллагааны 

зааварчилгааг 

мөрдөхгүй байх, 

өөрийн буруутай үйл 

ажиллагаанаас хамаарч 

аппаратыг гэмтээх) 

 Цахилгаан тэжээл, 

удирдлагын 

компьютер, рентген 

хоолой ашиглалтнаас 

гарч эвдрэх 

 Тоос шороо 

удирдлагын эх хавтан, 

цахилгааны хэсэгт 

бөөгнөрч 

компьютерийг гацаах 

 Ремин, моторуудын ажиллагааг 

тогтмол шалгаж, тос тосолгоог 

хийх 

 Аппаратын байрлах өрөөний дээд, 

доод, баруун, зүүн хэсэгт байрлах 

өрөөнүүдийг шалгах, цахилгаан 

тэжээлийн хэсгийг хамгийн 

боломжит зөв хэсэгт байрлуулах 

 Өвчтөнд аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгааг оношилгоонд 

орохын өмнө сайтар танилцуулах, 

гарсан зардлыг тухайн өвчтөнөөр 

төлүүлэх 

 Гэмтлийг оношилсон тохиолдолд 

тохирох сэлбэгийг цаг алдалгүй 

сольж тавих 

 Тогтмол цэвэрлэгээ хийх, 

тоосжилт багатай газар тоног 

төхөөрөмжүүдийг суурилуулах 

3 

Параметрүүди

йн утгын 

алдаа 

 Өгөгдсөн утга 

зөрүүтэй гарах 

 Рентген тун өндөр 

өгөгдөх 

 Тусгай зориулалтын хэмжилтийн 

багажуудаар тун, кВ, мА гэсэн 

үндсэн 3 хэмжилтийг тогтмол 

авах, хэрэв өгөгдсөн утгаас өндөр 

байвал рентген хоолойг шинээр 

солих, тохируулга хийх 

шаардлагатай 

 

 
Зураг 5. Нийт гэмтлийг засварлахад тулгамдаж буй 

асуудал 

 

Зураг 6. Нийт гэмтлийн эзлэх хувь 

Манай орны инженерүүд засвар үйлчилгээг 

Монгол улсдаа бүрэн хийх боломжтой боловч сэлбэг 

хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, тогтмол сургалт зэргээс 

шалтгаалан засварыг хийх боломжгүй байна. Сэлбэг 

хэрэгслийн захиалгыг хийхэд санхүүжилтын асуудлыг 

шийдвэрлэх, олон үйлдвэрлэгчээс хамааралтай олон 

төрлийн програм хангамжуудтай харилцах, 

параметрийн тохиргоог хийх стандартын шаардлага 

хангасан багаж, лаборатори байхгүй зэрэг 

шалтгаанууд байна. 
Дүгнэлт 

Судалгаанд Улаанбаатар хотын II, III шатлалын 

нийт 26 эмнэлгийн 54 рентген аппарат хамрагдсан 

болно. Тус тоног төхөөрөмжүүд нь 6 улсын 27 

үйлдвэрлэгчийн 2007 оноос 2020 хооронд 

үйлдвэрлэгдсэн. Судалгааг үйлдвэрлэгч орон, 

үйлдвэрлсэн улс, төрөл, брэнд зэргийг хамруулан 

өнөөгийн байдал, тоног төхөөрөмжүүдэд нийтлэг 

тохиолдох гэмтлийг техникч, инженерүүдээс 

асуумжаар авсан болно. Нийтлэг тохиолдох 24 

гэмтлийг бүлэглэн техник ба програм хангамжийн, 

параметрийн гэсэн 3 төрөлд авч үзсэн.  

Судалгаанаас харахад тус гэмтлүүдийг манай 

орны инженерүүд засварлах боломжтой боловч хэд 

хэдэн төрлийн асуудлууд гарч байна. Үүнд: 

үйлдвэрлэгчээс хамаарч өөр өөр төрлийн програм 

хангамж, сэлбэг хэрэглдэг, тус үйлдвэрлэгч бүрээс нэг 

бүрчлэн сэлбэгийн захиалга хийхэд хүндрэлтэй гэх 

мэт. Цаашид нэг брэнд, нэг үйлдвэрлэгч орноор дагнан 

худалдан авалтыг хийх, эмнэлгийн инженерүүдийг 

бодлогоор сургалтанд олон төрлийн брэнд дагнуулан 

суралцуулах, эрэлт хэрэгцээг үндэслэн ахьсан 

түвшний сургалтуудыг тогтмол хийх нь цаашид гарах 

урсгал зардлыг бууруулж тоног төхөөрөмжийн 

эдэлгээг уртасгах, эдийн засгийн өндөр ач 

холбогдолтой ажил болохоор байна.  
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ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН 

ЭМНЭЛГИЙН БУС ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ХИЙСЭН  

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 

Ц.Энхмэнд, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Судалгааны хүрээнд нийт 7 ЦСТ 

хамрагдаж эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног 

төхөөрөмжийн арчилгаа үйлчилгээ, засварын хэвийн 

ажиллагааны бэлэн байдлын талаарх үнэлгээг 2020 

оны 8-9 сард ЦСТ-үүдэд зохион байгуулсан. Цусны 

албанд ашиглагдаж буй “Засвар үйлчилгээ, удирдлага 

хяналтын систем”-ийг ашиглан 2021 оны 2 сард цахим 

үнэлгээнд дээрх ЦСТ-үүдийг дахин хамруулж, үр дүнг 

харьцуулан судалсан. 2020 оны 8-9 сард зохион 

байгуулсан үнэлгээнд нийт 364 эмнэлгийн болон 

эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмж хамрагдсан бөгөөд 

үнэлгээнд хамрагдсан ЦСТ-үүдэд тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт дунджаар 93% байсан. 2021 

оны 2 сард зохион байгуулсан цахим үнэлгээнд нийт 

370 тоног төхөөрөмж хамрагдсан, өмнөх үнэлгээгээр 

ЦСТ-үүдэд зохион байгуулсан тоног төхөөрөмжийн 

зохистой ашиглалтын талаарх сургалтын үр дүнд тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт дунджаар 96% болж өссөн 

байна.  

Түлхүүр үг: Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв, 

Цусны салбар төв, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, 

үзлэг, засвар үйлчилгээ, урсгал засвар 

Оршил 

1956 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 16 

дугаар тогтоолоор Мэс заслын больницын дэргэд 

эмнэлгийн байгууллагуудыг эмчилгээний цусаар 

хангах зорилготой “Цус сольж эмчлэх газар”-ыг 4 

хүний орон тоотой байгуулснаар Монгол улсад Цусны 

алба үүсч хөгжих үндэс суурь тавигдсан билээ [1].  

2016 онд Эрүүл мэнд, спортын сайдын А/137 тоот 

тушаалаар Цус сэлбэлт судлалын дүрэм, бүтцийг 

өргөжүүлэн шинэчлэн баталж, 8-9 баллын газар 

хөдлөлтөд тэсвэртэй зориулалтын байранд орж 

Монгол улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цус, цусны 

бүрэлдэхүүн хэсэг цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, 

хадгалах, олгоход иж бүрэн техник, технологийн 

шинэчлэл хийгдсэн. 

  
Зураг 1. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв 

2021 оны байдлаар Монгол улсын Цусны алба 

Улаанбаатар хотод байрлах 3 салбар төв, нийслэлийн 

алслагдсан дүүрэг, хөдөө орон нутагт байрлах нийт 26 

цусны салбар төвтэй улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн 

байгууллагуудыг аюулгүй цус, цусан бүтээгдэхүүнээр 

100% хангаж байна. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний 

төв (ЦССҮТ) нь улсын хэмжээнд цусны донор 

элсүүлэлт, цус авах, цус, цусан бүтээгдэхүүний 

шинжилгээ, үйлдвэрлэл, чанар, аюулгүй байдал, цусны 

сонор сэрэмжийн тогтолцоо, цус сэлбэлт судлалын 

чиглэлээр төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх, мэргэжил apгa зүйгээр хангах, стандарт 

заавар, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах, мэргэжлийн 

дүгнэлт гаргах, цус сэлбэлтийн чиглэлээр мэргэжилтэн 

бэлтгэх, сургах, судалгаа, шинжилгээний ажлыг 

үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий 

эрүүл мэндийн байгууллага (тусгай мэргэжлийн төв) 

юм. ЦССҮТ нь Цусны салбар төв (ЦСТ)-ийг мэргэжил, 

арга зүйн зөвлөлөөгөөр хангах, цус сэлбэлт судлалын 

стандарт, дүрэм, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавина. 

ЦСТ нь өөрийн харъях нутаг дэвсгэртээ цусны 

донорын сургалт, сурталчилгаа, донор элсүүлэлт, 

хадгалалтыг удирдан зохион байгуулах, цус авах, цус, 

цусан бүтээгдэхүүн бэлтгэх, нийлүүлэх болон цусны 

аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй, тухайн аймаг, 

дүүрэг, сумын Нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн 

бүтцийн нэгжид хамаарна (Зураг 2). ЦССҮТ нь 2021 

оны 2 сарын байдлаар нийт 34 нэр төрлийн цус, цусан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эмнэлгүүдийн хэрэгцээг 

хангаж байгаа бол ЦСТ-үүд дунджаар 10-11 нэр 

төрлийн цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тухайн 

орон нутагт байрлах эмнэлгүүдийн хэрэгцээг 

хангахаас гадна зайлшгүй шаардлагатай үед ЦССҮТ-

өөс алсын тээвэрлэлт хийж байна [2].  

 

 
Зураг 2. Цусны салбар төвийн байршил 

Цус сэлбэлт судлалын салбарт 2014-2019 онд 

хэрэгжсэн Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-

5 (ЭМСХХ-5) төслийн хүрээнд ЦССҮТ, 21 аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт байрлах ЦСТ, хүн ам олноор 

суурьшсан сум болох Өвөрхангай аймгийн Хархорин, 

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Сэлэнгэ аймгийн 

Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг, нийслэлийн Багануур, 

Налайх дүүргийн ЦСТ-ийн барилгыг засварлаж, орчин 

үеийн өндөр хүчин чадал бүхий 145 төрлийн 850 

ширхэг эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног 

төхөөрөмжөөр бүрэн хангасан. Эдгээр тоног 

төхөөрөмжийг цус цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, 

хадгалах, тээвэрлэх явцад ашиглахаас гадна тоног 

төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг хянах 

зорилгоор “Засвар үйлчилгээ, удирдлага хяналтын 
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систем”-ийг нэвтрүүлсэн. Энэхүү системээр 

дамжуулан ЦССҮТ нь улсын хэмжээнд ЦСТ-үүдийн 

эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалт, засварыг хариуцан ажиллаж байна [3]. 
Цусны албаны хэмжээнд цус цуглуулалт болон 

цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл жил бүр өссөн 

дүнтэй байна. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар нийт цус 

цуглуулалтын тоо 2016 онд 32966 байсан бол 2020 онд 

37671 болж 12%-иар өссөн байна. 2020 оны байдлаар 

Цусны албаны нийт цус цуглуулалтын 28735 (76%) 

ЦССҮТ-д, 8936 (24%) ЦСТ-үүдэд цуглуулсан байна 

(Зураг 3) [4].  

 
Зураг 3. Нийт цус цуглуулалтын тоо, 2016-2020 

он 

ЦССҮТ нь 2015 онд 15 нэр төрлийн цус, цусан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан бол техник, 

технологийн шинэчлэлтийг үе шаттайгаар 

нэвтрүүлсэний үр дүнд 2020 онд 34 нэр төрлийн цус, 

цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Цус, цусан 

бүтээгдэхүүнийг шарах технологи, улаан эсийг 

хөлдөөж хадгалах технологи, бүтээгдэхүүний 

эмгэгтөрүүлэгчийг идэвхгүйжүүлэх технологи зэрэг 

орчин үеийн шинэ технологийг үйл ажиллагаандаа 

нутагшуулсантай холбоотой 2020 онд цус, цусан 

бүтээгдэхүүний нэр төрөл өмнөх онтой харьцуулахад 

10% өссөн байна. Улсын хэмжээнд үйлдвэрлэж буй 

нийт цус, цусан бүтээгдэхүүний 80%-ийг ЦССҮТ-д, 

20%-ийг ЦСТ-үүдэд үйлдвэрлэж байна [4].  

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар Цусны албаны 

хэмжээнд 2016 онд 81927 нэгж цус, цусан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан бол 2020 онд 101790 

нэгж цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийт 

үйлдвэрлэл 20% өссөн байна (Зураг 4). 

 
Зураг 4. Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 

2016-2020 он 

Газарзүйн байршлаар төвийн бүсийн аймгуудад 

цус цуглуулалт өндөр байна. 2020 оны байдлаар цус 

цуглуулалтын тоо Дорнод (619); Хөвсгөл (745); Дархан 

(807) зэрэг аймгуудад хамгийн өндөр байсан бол 

Говьсүмбэр (137); Говь-Алтай (187); Булган (187); 

Дундговь (188) зэрэг аймгуудад бага байна [5]. 

 
Зураг 5. ЦСТ-үүдэд цус цуглуулалт, 2020 

Дэлхий дахинаа Коронавируст халдвар (COVID-

19) тархсанаас хойш Монгол Улсад нийт 2021 оны 02 

сарын 28-ны байдлаар нийт 2907 тохиолдол 

бүртгэгдэж, 2249 нь эдгэрч, 643 тохиолдол эмчлүүлж 

байгаа [6] бөгөөд эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлэн 

байдлыг ханган холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж 

байна. COVID-19 халдварын идэвхтэй тархалт эхлэх 

үед дэлхийн улс, орнуудад нийт цус цуглуулалт 

дунджаар 40-50% буурсан үзүүлэлттэй байсан.  

Манай улсад өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжсэнтэй холбоотой явуулын цус цуглуулалт өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулахад эрс буурсан ч Цусны 

албаны менежментийг оновчтой зохион байгуулж, 

донор зохион байгуулалтыг зөв төлөвлөж ажилласнаар 

11%-иар буурсан байна. Харин цус, цусан 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өмнөх оны энэ үеэс 8%-

иар өссөн байгаа нь эмнэлгүүдийн захиалгыг цаг тухай 

бүрд нь бүрэн ханган ажиллаж байна. Иймд COVID-19 

халдварын үед тоног төхөөрөмжийн бүрэн ажиллагаа, 

ЦСТ-ийн энэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэрхэн 

ажиллах талаар үнэлгээг хийж, мэргэжил аргазүйн 

удирдлагаар хангах хэрэгцээ шаардлага тулгарч байгаа 

нь энэхүү судалгааг гүйцэтгэх үндэслэл болж байна.  

ЦСТ-үүдийн эмнэлгийн ба эмнэлгийн бус 

тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдлын судалгаа 

Үнэлгээнд хамрагдсан нийт 364 нэр төрлийн 

эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмж[7]-

өөс 122 нэр төрлийн 198 (54.3%) тоног төхөөрөмжид 

үзлэг, засвар үйлчилгээ хийсэн байна. Бусад 166 

(45.7%) тоног төхөөрөмжид үзлэг, урсгал засвар 

үйлчилгээ хийсэн. Үнэлгээнд хамрагдсан ЦСТ-үүдэд 

бүртгэлтэй нийт 364 тоног төхөөрөмжөөс эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмж 264 (72.5%), эмнэлгийн бус тоног 

төхөөрөмж 100 (27.5%) байна (Хүснэгт 1). Үнэлгээнд 

хамрагдсан ЦСТ-үүдэд тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 

дунджаар 93% байсан. Үнэлгээний явцад эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээ, 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилагаа өгөв [8, 9].  

2021 оны 2 сард зохион байгуулсан цахим 

үнэлгээнд ЦССҮТ болон ЦСТ-үүдэд ашиглагдаж буй 

“Засвар үйлчилгээ, удирдлага хяналтын систем”-ийг 

ашиглав (Зураг 6) [10]. 2020 оны 8-9 сард үнэлгээнд 

хамрагдсан ЦСТ-үүдийг үнэлгээнд дахин хамруулж, 

гарсан үр дүнг өмнөх үнэлгээний үр дүнтэй 

харьцуулан судалсан. Цахим үнэлгээнд нийт 370 

эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмж 

хамрагдсанаас 122 нэр төрлийн 203 (54.8%) эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмж, бусад 167 (45.2%) тоног төхөөрөмж 

байна. 

Хүснэгт 1 

7586 7805 8243 8530 8936

25380 25602 26053 26426
28735

32966 33704 34296 34956
37671

2016 2017 2018 2019 2020

ЦСТ ЦССҮТ Цусны алба

15992 17416 18369 19593 20358

65935
73087

79641 79550 8143281927
90503

98037 99143 101790

2016 2017 2018 2019 2020

ЦСТ ЦССҮТ Цусны алба
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ЦСТ-үүдэд бүртгэлтэй тоног төхөөрөмж ба үнэлгээнд 

хамрагдсан тоног төхөөрөмж 

 
Зураг 6. Засвар үйлчилгээ, удирдлага хяналтын систем 

2020 оны 8 сараас 2021 оны 2 сар хүртэлх хугацаанд 

ЦСТ-үүдээс ЦССҮТ-д “Засвар үйлчилгээний, 

удирдлага хяналтын систем”-ээр дамжуулан 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засварын нийт 16 

хүсэлт ирсэн байна (Зураг 7). Үүнээс:  

1. Засвар үйлчилгээний мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө 

өгсөн-10 

2. Цахимаар холбогдож эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа өгсөн-6 

 
Зураг 7. Засвар үйлчилгээ, удирдлага хяналтын 

системд ирсэн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал 

Зураг 8. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 

2020 оны 8-9 сард ЦСТ-үүдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд 

зохион байгуулсан тоног төхөөрөмжийн зохистой 

ашиглалтын талаарх сургалт, мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөний үр дүнд ЦСТ-үүдэд тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалт дунджаар 96% болж, өмнөх үнэлгээтэй 

харьцуулахад 3% өссөн байна. 

Дүгнэлт 

1. 2020 оны 8-9 сард зохион байгуулсан үнэлгээнд 

нийт 7 ЦСТ хамрагдсан. Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний 

өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж, ашиглалтыг 

тодорхойлж, тоног төхөөрөмжийн урсгал болон 

эвдрэл, гэмтлийн засврыг хийж гүйцэтгэв. Нийт 364 

эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног 

төхөөрөмжөөс 122 нэр төрлийн 198 (54.3%) тоног 

төхөөрөмжинд үзлэг, засвар үйлчилгээ хийсэн. 

Бусад 166 (45.7%) тоног төхөөрөмжинд үзлэг, 

урсгал засвар үйлчилгээ хийсэн. Үнэлгээнд 

хамрагдсан ЦСТ-үүдэд тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалт дунджаар 93% байна. 

2. 2021 оны 2 сард зохион байгуулсан цахим 

үнэлгээнд ЦССҮТ болон ЦСТ-үүдэд ашиглагдаж 

буй “Засвар үйлчилгээ, удирдлагын систем”-ийг 

ашигласан. 2020 оны 8-9 сард үнэлгээнд 

хамрагдсан ЦСТ-үүдийг үнэлгээнд дахин 

хамруулж, гарсан үр дүнг өмнөх үнэлгээний үр 

дүнтэй харьцуулан судалсан. Цахим үнэлгээнд 

нийт 370 эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног 

төхөөрөмж хамрагдсанаас 122 нэр төрлийн 203 

(54.8%) эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, бусад 167 

(45.2%) тоног төхөөрөмж байна.  

3. 2020 оны 8-9 сард ЦСТ-үүдийн эмч, 

мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулсан тоног 

төхөөрөмжийн зохистой ашиглалтын талаарх 

сургалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөний үр дүнд 

ЦСТ-үүдэд тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 

дунджаар 96% болж, өмнөх үнэлгээтэй 

харьцуулахад 3% өссөн байна.  

Ашигласан материал 

[1] ЦССҮТ-ийн түүхэн хөгжил 

[2] Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/370 дугаар 

тушаал 

[3] www.donor.mohs.mn  

[4] Цусны албаны статистик үзүүлэлт, 2016-2020 

[5] ЦССҮТ-ийн 2020 оны үндсэн үйл ажиллагааны 

тайлан 

[6] www.mohs.mn  

[7] Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/493 дугаар 

тушаал “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам” 

[8] Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/361 дугаар 

тушаал “Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв 

болон Цусны салбар төвүүдийн эмнэлгийн болон 

эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээг зохицуулан ажиллах журам” 

[9] Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны 249 дугаар 

тушаал “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж шалгалт, 

тохируулга хийх журам” 

[10] Засвар үйлчилгээ, удирдлага хяналтын систем 

  

93%

96%

90%

92%

94%

96%

98%

Үнэлгээ I                      (2020 

оны 8-9 сар) 

Үнэлгээ II                 (2021 

оны 2 сар)

ЦСТ-үүд 

Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж 

Үзлэг, засвар 

үйлчилгээ хийсэн 

тоног төхөөрөмж 

Эмнэл-

гийн 

Эмнэлги

йн  

бус 

Нэр, төрөл 
Тоо  

ширхэг 

Налайх  35 14 15 27 

Сэлэнгэ  58 7 18 18 

Сэлэнгэ 

Мандал  
31 11 10 15 

Хэнтий  20 15 11 18  

Сүхбаатар 

аймгийн  
32 11 16 32 

Дорноговь  49 23 32 49 

Говьсүмбэр  39 19 20 39 

Нийт 264 100 122 198 
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ТООН СИСТЕМ ДЭХ ӨВЧТӨНИЙ ТУНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 Ж.Товуудорж, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Тоон системийг ашигласнаар урьдын адил 

өвчтөний тунгийн үнэлгээнд их анхаарал хандуулах 

шаардлагатай болсон. Тоон технологийн хөгжил нь 

уламжлалт дэлгэц-хальс системтэй харьцуулбал 

дүрсний чанарыг алдахгүй цацрагийн тунг 

ойролцоогоор 50% бууруулах боломжтой болгосон. 

Тоон системүүд нь оношлогооны уламжлалт аргаас 

давуу талуудыг агуулдаг ч дүрсний чанарт 

өөрчлөлтгүй цацрагийн хэт өндөр тунг авах эрсдэлтэй. 

Өвчтөний цацрагийн тунгийн менежмент болон бодит 

дүрслэлд цацрагаас үзүүлэх нөлөө, үйлчлэлийн талаар 

авч үзсэн болно.  

Түлхүүр үгс: өвчтөний тун, радиографи, тоон 

систем, үнэлгээ, технологи, цацрагийн тун, цацрагийн 

нөлөө, гүйцэтгэл, хэт өндөр цацраг, дүрсний чанар.  

Оршил 
Рентгений техникийн дүрсийн боловсруулалт нь:  

• цацрагийн үзүүлэлтүүдийн зохицуулалт,  

• өвчтөнүүдэд цацрагийн нөлөөлөх байдал,  

• оношийг зөв тодорхойлох,  

• дүрс илрүүлэгчид цацрагийн үзүүлэх нөлөө 

зэргийг багтаасан байдаг.  

Цацрагийн нөлөө болон дүрсний чанар оновчтой 

байвал зохино. Шинэ тоон систем эсвэл дүрсний 

файлыг боловсруулах программ хангамжийг оновчтой 

болгох, эмнэлгийн ажилтнуудын тогтмол сургалтад 

хамруулах шаардлагатай [1]. Түүнчлэн өвчтөний тун 

болон оношлогооны түвшнүүдийг тодорхойлох дүрсэд 

нөлөөлөх өвчтөний тунгийн удирдлагын асуудлуудыг 

авч үзэв. 

Цацрагийн тухай ойлголт 

Цацрагийн нөлөө: Бодис болон ионжуулагч 

цацрагийн харилцан үйлчлэлээр энерги шингээгдэх 

үндсэндээ ионжуулагч үйл явц болон фото цахилгааны 

нөлөөтэй. Амьд эд эсэд шингэж буй цацрагийн 

энергийг Грэй (Гр) нэгжээр хэмждэг бөгөөд тус энерги 

нь физик, химийн урвалуудыг өдөөж биологийн 

өөрчлөлтөд хүргэдэг.  

Радиобиологийн судалгаагаар цацраг идэвхт туяа 

нь хүмүүст хорт хавдар болон бусад генетикийн 

нөлөөнүүдийн аюулыг үзүүлж болзошгүй байна. 

Оношлогооны зорилгоор рентген туяаг ашиглах нь 

хорт хавдар тусах давхар эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг [4]. 

талаар Европын зарим улс орнуудад үнэлсэн. Үүнд: Их 

Британид (0,6%); Голландад (0,7%); Швейцарт (1%); 

Германд (1,5%).  

Радиологийн тасгийн цацрагаас хамгаалах 

хамгаалалтын зорилго нь цацраг идэвхт туяатай 

холбоотой аюулыг урьдчилан сэргийлэх, түүнийг 

хамгийн доод түвшинд барих явдал юм. Эмнэлгийн 

оношлогооны зориулалтаар хийгдэх цацрагийн 

эрсдэлийн задлан шинжлэл нь өвчтөний нас, хүйс 

тэдний бие эрхтэнд үзүүлэх тунгийн хэмжээг нарийн 

тогтоохыг шаарддаг. [1]. Эсүүдэд үзүүлэх цацраг 

туяаны биологийн нөлөөг детерминистик болон 

стохастик (тохиолдлын) гэсэн 2 бүлэгт хуваадаг [5]:  

Детерминистик эффект нь цацрагийн тунгийн 

хэмжээ тодорхой босго хэтэрсэн тохиолдолд сөрөг 

нөлөөлөл үзүүлнэ. Тунгийн хэмжээ нэмэгдэхэд 

хүндрэлийн явц нэмэгддэг. Гол шинж тэмдэг нь 

тунгалаг эс буурах, бөөлжих, үс унах, нүдэнд цагаа 

буух зэрэг шинж тэмдэгүүд ажиглагдана. Энэхүү 

эффект нь эффектив тунд хамаарна, гэхдээ Зиверт 

нэгжийг бусад хэмжигдэхүүнд ашигладаг. Эд эрхтэнд 

шингэсэн энерги-Грей болон эд эрхтэн бүрийн цацраг 

мэдрэх ялгаатай чанарыг илэрхийлсэн жинлэх 

коэффициент зэргийг харгалзан тооцоолсон тунгийн 

утга юм. 

Стохастик эффект нь тодорхой босгогүй тунгийн 

хэмжээнээс хамаарч нөлөөлөл үзүүлнэ. Томоохон 

шинж тэмдэг нь цусны өвчин-лейкеми, хорт хавдар 

юм. Цацрагийн хүний биед үзүүлэх биологийн нөлөөг 

илэрхийлэх хоёр хэмжигдэхүүн байдаг; Эквивалент 

тун нь тухайн нэг эд эрхтэнд олон төрлийн цацрагийн 

нөлөөг үзүүлсэн хэмжигдэхүүн юм. Эффектив тун нь 

эд эрхтэн бүрийн цацрагт мэдрэг байдлыг тооцоолон 

бүтэн биеийн авсан цацрагийн тун буюу цацрагийн 

нөлөөг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн юм [7]. 

Өвчтөнтэй холбоотой тун. Юуг хэмжихээс 

хамаарч цацрагийн нөлөөний тунг хэмжих хэд хэдэн 

аргууд байдаг. Цацрагийн тунг цацрагийн нөлөөнд 

орсон ажилтнуудтай холбоотой мэргэжлийн, нийт хүн 

амыг хамарсан цацрагийн нөлөөнд орсон 

өвчтөнүүдийг эрүүл мэндийн цацрагийн нөлөө гэх 

мэтээр ангилна. Цацраг идэвхт туяанаас хамгаалахын 

тулд ALARP (As Low As Reasonable Practicable) буюу 

пракитикт цацрагийн нөлөөний эрсдэлийг хамгийн 

доод түвшинд барихдаа дараах зүйлийг баримтлана 

[6]. Үүнд:  

• Цацрагаас хамгаалах үйлдлүүд,  

• Цацрагаас хамгаалах зарчмууд.  

Цацрагаас хамгаалах үйлдлүүд: нь өвчтөнүүд, 

ажилтнууд болон хүн амын байдал, ашиглах хугацаа, 

хамгаалалт болон барих зайг тодорхойлдог.  

Цацрагаас хамгаалах зарчмууд: нь эерэг цэвэр 

ашиг, оновчтой болгохдоо тунгийн хязгаарлалтыг авч 

үздэг. 

Цацраг идэвхт туяаны нөлөөний тохирох тунгийн 

хэмжээг тоон хэлбэрээр цацрагийн нөлөөний тунгийн 

нэгжээр илэрхийлэгддэг. Үүнд:  

• Шингэсэн тун  

• Тэнцүү тун 

• Үр ашигтай тун 

Өвчтөнтэй холбоотой тунгийн хэд хэдэн 

үзүүлэлтүүд байдаг (Зураг 1): талбайд үзүүлсэн тун 

(DAP), арьсаар нэвтрэх үеийн тун (ESD).  

Илрүүлэгчид үзүүлэх цацрагийн нөлөө болон 

цацрагийн нөлөөний индексийг өвчтөнд хамаатай 

хэмжигдэхүүнүүд гэж ойлгох ёстой. Учир нь тэдгээр 

нь аливаа рентгений дүрслэлд шаардлагдах дүрсний 

чанар болон нийлүүлэх тунд нөлөөтэй байдаг. 

Өвчтөний тунг хэд хэдэн аргуудаар үнэлж янз бүрийн 

хэмжээгээр илэрхийлэх талаар дор дурдсан үзэл 

санаануудаас харагдана [1]. 
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Зураг 1. 1- тун гарах хэсэг, 2- арьсанд шингэх тун, 3-

өртөлтийн индекс, 4-эффектив тун, 5-детекторын 

байрлал 

Шингэсэн тун: Биеийн нэгж массад шингэсэн 

ионжуулагч цацрагийн энергийн хэмжээг шингэсэн 

тун (D) гэнэ. 

𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
     (1)  

de – биеийн dm масс-д шингэсэн ионжуулагч 

цацрагийн энерги 

dm – хэмжээний элемент дэх бодисын жин.  

Энергийг тодорхой хэмжээгээр дундажлахад тун нь 

заагдсан нийт энергитэй тэнцүү байна. 

Тэнцүү тун: 𝐻𝑇,𝑅 эд эрхтэнд шингэсэн 𝐷𝑇,𝑅 тунг тухайн 

цацрагийн жинлэх коэффициент 𝑊𝑅–аар үржүүлсэн 

хэмжигдэхүүн [1] юм. 

  𝐻𝑇,𝑅 = 𝑊𝑅 ∗ 𝐷𝑇,𝑅     (2) 

𝑊𝑅 -нэгжгүй хэмжигдэхүүн бөгөөд цацрагийн 

төрлүүдийн биологийн үйлчлэлийг илэрхийлдэг.  

𝐷𝑇𝑅 – R төрлийн цацрагаар биеийн эрхтэн эсвэл эд 

эс Т-д шингэсэн тун. 

𝑊𝑅–R цацрагийн төрлийн цацрагийн жингийн 

коэфф. 

 Цацрагийн талбай нь цацрагийн олон төрлийн 𝑊𝑅 

утгатай тун нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:  

𝐻𝑇  =𝑅  𝑊𝑅 ∗ 𝐷𝑇,𝑅    (3) 

Рентген цацраг 𝑊𝑅 = 1 байдаг. Тэнцүү тунгийн Си 

систем дэх нэгж нь Зиверт, (Зв). Өмнө нь системийн 

бус 0,01Зв–тэй тэнцүү бэр нэгжийг хэрэглэж байсан. 

1бэр=0.01Зв, 

Тэнцүү тун нь эд эс болон биеийн эрхтэнд 

зориулсан тунгийн хэмжээ биологийн эд эс, эрхтэнд 

учруулсан хор хөнөөлийн түвшинг тусгах 

зориулалттай юм. Ямарч төрлийн цацраг тодорхой эд 

эсэд зориулсан тунгийн хэмжээг шууд харьцуулж 

болно. 

Үр ашигтай тун: Хүний биеийн эд, эрхтэн бүрийн 

цацрагт мэдрэг байдлыг харгалзан тухайн хүний бүтэн 

биеийн цацрагийн шарлагын үр дагаврын эрсдлийг 

тодорхойлоход ашигладаг хэмжигдэхүүн юм. Үр 

ашигтай тун нь эд, эрхтэн дэх үр ашигтай тунд 

харгалзах жинлэсэн коэффициентийн үржвэрүүдийн 

нийлбэр юм [1]. Үр ашигтай тунг тодорхой эд эсүүдэд 

шингэсэн тун, хэрэглэж буй цацрагийн төрөл, 

харьцангуй нөлөө, эд эсүүдийн хувьд эрүүл мэндэд 

учирсан стохастик хор хөнөөлийн мэдрэмтгий чанар 

зэргээс тодорхойлдог [9]. Үр ашигтай тунг (Е) дараах 

томъёогоор тодорхойлдог [1, 10]:               

𝐸 = ∑ 𝑇𝑊𝑇𝐻𝑇      (4) 

Энд: 𝐻𝑇– эд буюу эрхтэн дэх тэнцүү тун. 
𝑊𝑇–тухайн эд буюу эрхтэнд харгалзах жинлэсэн 

коэффициент,  

Үр ашигтай тунгийн нэгж нь мөн Зиверт (Зв) байна. 

Цацрагийн санамсаргүй эффект үүсэхэд эд, эрхтэний 

янз бүрийн мэдрэмжийг тооцоход ашигладаг жинлэсэн 

коэффициентийн утгыг (хүснэгт 1)-д харуулав. 
 

Хүснэгт 1.  

Хүний эд эрхтэнд жинлэсэн коэффициент 
Эрхтэн буюу эд 𝑊𝑇 

Бэлгийн булчирхай 0,20 

Чөмөг (Улаан) 0,12 

Бүдүүн гэдэс, уушиг, ходоод 0,12 

Давсаг, хөхний булчирхай, элэг, улаан 

хоолой, бамбай булчирхай 
0,05 

Арьс, ясны гадаргын эс 0,01 

Бусад 0,05 

Цацрагийн тунгын хязгаар: Цацрагтай 

ажиллагчдын 5 жилийн туршид авах цацрагийн 

тунгийн хязгаар 100 мЗв-ээс ихгүй байна. Гэхдээ 

дурын 1 жилд авч болох цацрагийн тунгийн хязгаар 50 

мЗв-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Цацрагийн үүсгүүртэй 

ажилладаг 45 хүртэл насны эмэгтэйчүүдийн хувьд 

дараах нэмэлт хязгаарлалт байна. Үүнд: хэвлийн доод 

хэсгийн гадарга дээрхи тэнцүү тун 1 сард 1 мЗв-ээс 

хэтрэхгүй байх ёстой. Харин эрхтэний жилд авах 

цацрагийн хэмжээ цацрагтай ажиллагчдын жилийн 

хязгаарын 1/20-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Энэ нөхцөлд 

жирэмслэлтийн эхний 2 сард ургын авах тэнцүү 

тунгийн хэмжээ 1 мЗв-ээс хэтрэхгүй. Нийт хүн амын 

болох цацрагийн тунгийн хязгаар жилд 1 мЗв-ээс 

хэтрэхгүй байна. Байгалийн цацрагийн ердийн дэвсгэр 

түвшин, эмчилгээ, оношлогооны шарлага энд 

хамаарахгүй. Цацрагтай ажиллагчид, хүн амын авч 

болох цацрагийн тунгийн үндсэн хязгаар (Хүснэгт 2)-д 

харуулав. Ионжуулагч цацрагийн удаан үйлчлэлийн 

аюулыг үнэлэх болон цацрагийн нормчилолын үед 

хэрэглэдэг тэнцүү тунгийн нэгж (мЗв)-ээр 

илэрхийлэгддэг. 

Цацрагтай ажиллагчид болон нийт хүн амын сар, 

долоо хоногт авах цацрагийн тун, цацрагийн тунгийн 

чадлын хэмжээг (Хүснэгт 2)-д харуулав. Цацрагийн 

тунгийн үндсэн хязгаарыг үндэслэн тооцно. 

Хүснэгт 2  

Жинлэсэн коэффициент 

Цацрагийн төрөл 
Жинлэсэн 

коэффициент, 𝑊𝑅 

Рентген ба гамма цацраг 1 

Электрон позитрон, мюон 1 

Нейтроны энерги нь: 

10 КэВ-ээс бага 

10-100 КэВ 

100 КэВ-ээс 2 МэВ 

2-20 МэВ 

 

5 

10 

20 

10 

20 МэВ-ээс их 5 

Альфа бөөм, хуваагдлын хэлтэрхий, 

хүнд цөм 
20 

314



 

Рентген цацраг тухайн нэгж талбайд шингэсэн 

тунгийн хэмжээ буюу DAP (Dose Area Product): нь 

өвчтөнд өгөх тунгийн талбайн хэмжээг хэмждэг багаж 

юм. Өөрөөр хэлбэл (Гр*см2) тухайн нэгж талбайд 

шингэсэн тунгийн хэмжээг тодорхойлно гэсэн үг [10]. 

Жишээ нь: Ангиографийн шинжилгээний үед рентген 

зураг авалт болон рентген харалтын үед үүсгүүрээс 

өвчтөний арьс хүртэл их хэмжээний туяа цацардаг 

бөгөөд DAP метр нь арьсны гадаргуу дээр шингэх 

талбайн цацрагийн тунг хэмжинэ. Агаарт шингэсэн 

тунгийн болон рентген туяаны нөлөөнд орсон талбайн 

бүтээгдэхүүн бөгөөд Гр/см2 илэрхийлэгдэнэ [10]. DAP-

ын хэмжилтүүд эсвэл үзүүлэлтүүд нь өвчтөний 

цацрагийн параметрүүдийн өөрчлөлт (кВ; мА сек; 

нөлөөнд орсон цаг хугацаа) болон коллимацийн 

талбайн өөрчлөлтөөс шалтгаална. 

 
Зураг 2. DAP буюу нэгж талбайд шингэх цацрагийн 

тунг хэмжигч метр 

Зураг 3 дээр цацрагийн талбай нэмэгдэхэд DAP 

нэмэгдэж байгааг, мөн талбай (см2) болон тун (мГр) 

хоёрын хооронд хүчтэй корреляци (R2 =0.9643) байгааг 

харуулсан. 

I. Орчин үеийн рентгений системүүдэд DAP 

хэмжигч нь рентгений блокд тодорхой чиглүүлэгч зам 

дээр суурилж; эсвэл цаанаас суулгасан тохиолдолд 

рентгений блокийн дотор байрлаж PACS системтэй 

энгийнээр холбогддог.  

DAP хэмжигч нь камер дэх рентген туяаны бий 

болгож байгаа цэнэгийг цуглуулдаг, дамжуулагч ионы 

камер юм. Ионы камер нь рентген туяаны боодлын 

голчид хөндлөнгөөр, рентгений гуурсын болон 

коллиматоруудын ард, боодлын бүх талбайг авч 

болохоор газарт байрладаг. Хэдийгээр DAP хэмжигч 

нь рентген хоолой болон өвчтөний дунд байрладаг ч 

рентгений зургийн чанарыг бууруулдаггүй. 

Зураг 3. Талбайн коллимаци (cм2) болон DAP 

(мГр*cм2)-ын хамаарал; 

Kerma air product (КАР) агаарт шингэж буй рентген 

цацрагийн тунгийн утгыг хэмжигч багаж юм. KAP нь 

ангиографийн оношлогоо ба эмчилгээний үед рентген 

үүсгүүрээс гарч байгаа их хэмжээний цацрагийн агаарт 

тархаж байгаа хэмжээг тодорхойлдог. КАР нь 

коллиматор (Хаалт)-ын доор байрладаг.  

 
Зураг 4. KAP буюу агаарт шингэж байгаа рентген 

цацрагийн тунгийн утгыг хэмжих багаж 

Арьс руу орж байгаа тун: (ESD - Entrance Skin 

Dose) эсвэл арьс руу орж байгаа тун (ESE - entrance skin 

exposure) нь өвчтөний тунг хэмжихэд хамгийн нийтлэг 

ашиглагддаг [11]. Энэ нь СИ системийн ангиллаар грэй 

(Гр) эсвэл милигрэй (мГр)-ээр хэмжигддэг. Өвчтөнтэй 

холбоотой энэхүү тунгийн үзүүлэлт нь Европт хэд 

хэдэн рентгений судалгаануудад цацрагийн хэмжүүр 

болж ашиглагддаг. ESD нь тусаж буй рентген туяаны 

голчийн өвчтөний арьсанд үзүүлж буй нөлөөний тун 

юм. Тиймээс, ESD-г эргэж тарсан цацрагийг өөртөө 

багтаасан, туяаны голын агаарт шингэсэн тун гэж 

тодорхойлж болох юм [11]. Хэвийн рентгений 

шинжилгээний үед өвчтөний ESE-г шууд хэмжиж 

болно (өвчтөний арьсан дээр байршуулсан дулаан 

гэрэлтдэг TLD дозиметрээр) эсвэл нөлөөний хүчин 

зүйл ашиглаж (кВ болон мA сек), рентген гуурсын 

гарах хэмжилтүүдтэй хослуулж хэмжиж болно [5]. 

Өвчтөнтэй холбоотой практик тохиолдолд TLD 

үзүүлэлтүүдийг авахад төвөгтэй байдаг учир ESD 

үнэлгээг олон тохиолдолд ашигладаг. 

Нөлөөний индекс болон илрүүлэгчийн нөлөө: 

Хэрэглэгчдэд клиник дүрс дээр илрүүлэгчийн тунгийн 

бодит түвшний мэдээллийг өгөх зорилгоор ихэнх тоон 

системүүд “нөлөөний индекс” гаргадаг [11]. Тоон 

системүүдэд нөлөөний индексийг (EI) тоон дүрс дээр 

байгаа дохионоос гаргасан нь илрүүлэгч тунтай 

холбоотой байдаг. 

 
Зураг 5. Нөлөөний индикаторууд болон илрүүлэгчийн 

нөлөө 

Өөрөөр хэлбэл, тэрээр илрүүлэгчийн бодит тун нь 

хүлээгдэж байгаа тунтай хэр ойр байгааг харуулж 

байдаг.  

EI-ийн тодорхойлолт, математикийн 

тодорхойлолт болон тохируулга зэрэг нь бүх тоон 

илрүүлэгчдэд харилцан адилгүй байдаг. Янз бүрийн 

үйлдвэрлэгчид өөр хоорондоо ялгаатай нөлөөний 

илрүүлэгчдийг гаргасан байдаг (зураг 5). Илрүүлэгч 

дээр ижил нөлөөг гаргахыг зорьсон ч (мГр) 

үйлдвэрлэгч бүр нөлөөний индексийн шатлал дээр EI-

ийн ялгаатай утгыг гаргаж ирдэг: шугамын шатлал 

(Philips; Fuji; Siemens) эсвэл логарифмын шатлал 

(Kodak; Agfa). Энэхүү авцалдаагүй байдал нь 

0.2

0.4

0.8

R² = 0.96
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4

Талбай (cm2)

Т
у
н

 (
u

G
y
*
cm

2
)

0
500

1000
1500
2000
2500

Ү
й

л
д

в
эр

л
эг

ч
 

Цацрагийн тун

1,25 µGy

1,25 µGy

5,0 µGy

10,0 µGy

315



 

рентгенологчдыг төөрөгдөлд оруулж нэгээс илүү 

үйлдвэрлэгчийн системүүдтэй ажиллах үед нөлөөний 

алдааг бий болгоно. 

EI тодорхойлолтыг Олон улсын цахилгаан 

техникийн комисс илрүүлэгчийн нөлөөний индексийн 

хувьд шугамын шатлал хэрэглэхээр болсон. Нөлөөний 

индексийн IEC шатлал нь 125 (илрүүлэгч дээр 1.25 

мГр)-1,000 (илрүүлэгч дээр 10 мГр) хооронд 

хэлбэлздэг. Өвчтөний биеийн байдал, цацрагийн 

үзүүлэлтүүдийн төрөл бүрийн хувилбарууд нь 

илрүүлэгч дээр нэг янзын дохио үзүүлж EI утга нь 

өвчтөний болон цацрагийн үзүүлэлтүүдийн цогц 

үнэлгээг хангаж өгдөг. Рентгенийн дүрслэлийн 

судалгаанаас харахад EI утга нь үйлдвэрлэгчийн 

зааснаас дээгүүр байна. 

Ачаалал ихтэй клиникийн тасгуудад EI 

мониторингийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан 

үр өгөөжтэй шийдлийг Ng гаргасан. EI нь клиникийн 

зургийн илрүүлэгчийн тунгийн түвшинг төлөөлж, 

өвчтөний тунтай холбоотой DAP эсвэл ESD 

параметрүүдийг орлуулж чадахгүй.  

Оношлогооны лавлагааны түвшнүүд: Цацрагийн 

нөлөөг оновчтой болгох үйл явцын дүнд тохирох 

техникийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн ашигласнаас 

дүрсний тохирох чанар нь шалтгаалж рентгений онош 

тавих чанарт нөлөөлөхгүй. Цацрагийн нөлөөг 

оновчтой болгох явцад тунгийн лавлагааны 

түвшнүүдийг харгалзах шаардлагатай. 

Европт оношлогооны лавлагааны түвшинүүд нь 

15 жилийн туршлагаар хэдийнээ өөрийгөө сайн 

танилцуулсан. Зарим Европын улс орнууд өөрийн 

үндэсний хууль тогтоомжид дээрх зааврууд болон 

цацрагаас хамгаалах Европын заавруудыг багтаасан 

байдаг. оношлогооны лавлагааны түвшинүүдийг 

Европын улс орнуудад хэрэглэснээр, тухайлбал, 

Англид 10 жилийн хугацааны рентгений төлөв байдалд 

өвчтөнүүдэд үзүүлэх цацрагийн нөлөө 30% буурсан. 

[12]. АНУ-д оношлогооны лавлагааны түвшиний үзэл 

санаа хожуу гарч ирсэн бөгөөд Америкийн 

Радиологийн коллеж нь практик гарын авлагыг 2002 

онд боловсруулж нийтэлсэн [12]. Seeram [6]-ын үзэж 

буйгаар дараах зүйл нь оношлогооны лавлагааны 

түвшинд хамаатай удирдлагын зарчмуудыг нэгтгэж 

болно [11]: 

• Оношлогооны лавлагааны түвшинүүд нь 

зохицуулах биш харин зөвлөмжийн хэмжээ юм. 

Энэ нь ажилчдад болон хүн амд тогтоосон 

тунгийн хэмжээнд хамаарахгүй. 

• Оношлогооны лавлагааны түвшинүүд нь 

өвчтөнүүдийн өндөр хэмжээний тунг 

тодорхойлоход зориулагдсан.  

• Оношлогооны лавлагааны түвшинүүд нь ердийн 

судалгаа шинжилгээ болон тодорхой хэрэгсэлд 

хэрэглэж болно.  

• Тунгийн хэмжээ болон арга техникийг хэмжихэд 

хялбар байх шаардлагатай.  

• Оношлогооны лавлагааны түвшинүүд сонголтыг 

өвчтөнд тухайн бүс нутаг болон улс оронд 

ажиглаж буй хуваарилалтын хувийн цэгийг 

ашиглаж мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагууд 

хийнэ. 

Хүснэгт 3. 

СЕС-ын зааварт тусгасан өвчтөнд үзүүлэх тунгийн 

радиацийн рентгений арга техник болон шалгуур 

Биеийн 

хэсэг 
Проекц Рентгений арга техник  

ESD 

(мГр) 

Гавал яс 
Ар талын 

хажуу 

Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

70–85 

115 (100–

150) 

5 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <100  

 

Хажуугийн 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

70–85 

115 (100–

150) 

3 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <100  

Цээж 

(уушги 

болон зүрх) 

Ар талын 

хажуу 

Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

125 

180 (140-

200) 

0.3 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <20  

 Хажуугийн 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

125 

180 (140-

200) 

1.5 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <40  

Ууц нуруу Урд ба ард 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

75-90 

115 (100-

150) 

10 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <400  

 Хажуу-гийн 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

80-95 

115 (100-

150) 

30 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <1.000  

 
Ууц нуруу 

хажуу 

Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

80-90 

115 (100-

150) 

40 

  Нөлөөлөх хугацаа (мс) <1.000  

Таз Урд ба ард 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

75-90 

115 (100-

150) 

10 

Хэвлий Урд ба ард 
Гуурсны чадамж (кВ) 

FDD (cм) 

75-90 

115 (100-

150) 

10 

СЕС-ийн зөвлөмжийн дагуу 5 өөр анатомийн 

хэсэг болон тохирох радиологийн проекцуудыг, 

рентгений арга техникийн жишээнүүдийг (гуурсны 

чадамж, фокус-илрүүлэгч зай, нөлөөний хугацаа) 

өвчтөний нөлөөний тунгийн шалгууруудыг (ESD) 

Хүснэгт 3-д харуулсан. Тоон проекцийн 

рентгенографид тавигдах оношлогооны шаардлагууд 

болон оношлогооны рентгенографийн дүрсийн 

чанарын шалгууруудад тавигдах Европын зөвлөмжүүд 

нь зохих рентгенографийн техникийн тусламжтай 

оношлогооны шаардлага болон тунгийн шалгууруудыг 

олж болохыг зааж өгсөн [11, 12]. Дээрх зөвлөмжүүд нь 

хэвийн суурь рентгенографид тавигдах оношлогооны 

шаардлага, анатомийн дүрс, түүний нарийвчлалын 

шаардлагыг тодорхойлсон. Өвчтөнд нийлүүлсэн 

цацрагийн тунгийн шалгуурууд, зохих 

рентгенографийн техникийн тусламжтай 

оношлогооны шаардлага болон тунгийн шалгууруудыг 

олж болохыг зааж өгсөн.  

Тун болон дүрсд нөлөөлөх цацрагийн нөлөөлөл: 

Өвчтөн энгийн рентгенографийн шинжилгээнд орох 

үед рентгений цацрагийн нөлөө дүрсний чанар болон 

тунд шууд нөлөөлдөг. Тохирох бус нөлөө нь 

оношлогооны оновчтой байдалд нөлөөлөх учир нөлөөг 

тохирох шатанд явуулах нь чухал байдаг. Зураг 6-д 

хэвийн нөлөөнд оруулсан цээжний хөндийн зураг 

(зураг 6a), хэт өндөр нөлөөнд оруулсан 

рентгенограммын зургийг харуулсан (зураг 6b). 

Хэвийн нөлөөнд оруулсан зургийн гистограмм нь 

дүрсний хэвийн ялгарлыг харуулж грэйн бүх түвшинд 

агуулагдаж байгаа хүсэн хүлээсэн анатомийн 

мэдээллийг харуулсан. Нөгөө талаас цацрагийн хэт 

нөлөөнд оруулсан зургийн гистограмм нь дүрсний 

хангалтгүй ялгарлыг харуулж, илрүүлэгч хэт баяжсаны 

улмаас доогуур динамик хүрээ үзүүлж, анатомийн 

чухал мэдээлэл алдагдсан байна. Түүнчлэн цацрагийн 

энгийн нөлөөнд оруулсан зурагтай харьцуулбал 

гистограмм доогуур байна. 
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Зураг 6. Цээжний хэсгийн тоон рентгенографи болон 

гистограмм: энгийн (a) хэт нөлөөнд оруулсан (b) 

Тоон дүрсэд үзүүлж байгаа нөлөө нь ямар чухал 

байдгийг харуулж байна. Нөлөөг оновчтой болгох нь 

өвчтөнүүдийг шаардлагагүй нөлөөнөөс хамгаалахад 

тус дэм болдог. Гэвч ALARP зарчим нь маш чухал юм. 

Учир нь CR, DR судалгаанууд нь тунгийн өргөн 

хүрээнд явагддаг. Өндөр тунгийн үед чимээ багатай 

дүрсийг илүү гаргах нь нийтлэг байдаг [1]. 

Хатуу биет илрүүлэгч дээр суурилсан DR 

технологи нь илрүүлэлтийн өндөр квантын үр 

ашигтай, динамикийн өргөн цар хүрээтэй байдаг. 

Иймд тус технологи нь дэлгэц-хальс гэсэн уламжлалт 

рентгенографитай харьцуулахад цээжний хэсэг, араг 

ясны рентгенографийн дүрсний чанарын алдагдалгүй 

цацрагийн тунг 33–50% бууруулах бололцоотой. 

Цээжний хөндий, араг ясны рентгенографийн хүрээнд 

хавтгай илрүүлэгчид нь дэлгэц-хальс гэсэн энгийн 

системтэй (SF) харьцуулахад дүрсний чанар ижил 

хэрнээ тунгийн хэмжээг бууруулах бололцоотой [9]. 

Илрүүлэгчийн 3 өөр технологийн тусламжтай 

явуулсан клиникийн цээжний хөндийн шинжлэлийн 

үед өвчтөнүүдийн авч байсан цацрагийн тунгийн 

хэмжээ нэлээдгүй зөрүүтэй байсныг судалгаа 

харуулсан [10]. Хавтгай илрүүлэгчтэй 

рентгенографийн систем нь ESD болон үр ашигтай 

тунг SF радиографийн системтэй харьцуулахад (2,7 

бууруулсан); компьютерын радиографитай 

харьцуулахад (1,7 бууруулсан) юм. Түүнчлэн хавтгай 

илрүүлэгчтэй рентгенографийн системийн тусламжтай 

гаргаж авсан дүрсний чанар нь SF эсвэл компьютерын 

радиографийн системүүдийн тусламжтай гаргасан 

дүрсний чанараас мэдэгдэхүйц дээгүүр байсан нь 

тунгийн хэмжээ буурах нь дүрсний чанарт 

нөлөөлдөггүй гэдгийг дахин баталсан юм [10]. 

Цацрагийн нөлөөнд оруулах хугацааг багасгаснаар CR 

системүүд нь SF системийг бодвол оношлогооны 

чанартай дүрсийг өвчтөнд үзүүлэх бага тунгаар 

гаргадаг [11]. SF рентгенографаас ялгаатай нь өвчтөнд 

үзүүлэх бага тунгаар оношлогооны тохирох дүрсийг 

авсан нь судалгаануудаар дахин батлагдсан юм. [12]. 

Дүгнэлт 

Тоон проекцийн рентгенографид тавигдах 

оношлогооны шаардлагууд, дүрсний чанарын шалгуур 

нь рентгенографийн боловсронгуй арга техникийн 

зөвлөмжүүдийг агуулдаг. Тунг бууруулж тохирох арга 

техник, стратегийг ашигласнаар оношлогооны 

шаардлагууд, тунгийн хэмжээг мөрдөж болно. 

Зөвлөмжүүд нь энгийн суурь рентгенографид тавигдах 

оношлогооны шаардлагуудыг тусгаж, анатомийн 

дүрсний чухал нарийвчлалуудыг тодорхойлдог. 

Улмаар өвчтөнд үйлчлэх цацрагийн тунг зааж, 

радиологийн боловсронгуй арга техникийн жишээг 

гаргаснаар өвчтөний аюулгүй байдлыг дээгүүрт 

тавьдаг. Өвчтөнд үзүүлэх цацрагийн нөлөөг оновчтой 

болгох нь өвчтөнд шаардлагагүй цацрагийн нөлөөнөөс 

хамгаалахад тус дэм болж, клиникийн практикт 

ALARP зарчмыг цаг ямагт хэрэглэх бололцоог 

олгодог. 

Ашигласан материал 

[1] Монгол улсын цацрагийн хамгаалалт, цацрагийн 

тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ MNS 5631:2006  

[2] United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation. UNSCEAR 2008 report to the 

general assembly, with scientific annexes. Scientific 

Annexes A and B; 2008. 

[3] Regulla DF, Eder H. Patient exposures in medical X-

ray imaging in Europe. Radiat Prot Dosimetry. 

2005;14:11–25C. 

[4] Berrington de Gonza´lez A, Darby S. Risk of cancer 

from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 

other countries. Lancet. 2004; 363:345–51. 

[5] Seeram E, Brennan P. Diagnostic reference levels in 

radiology. Radiol Technol. 2006;77:373–84.  

[6] Цөмийн энергийн комисс, цацрагийн хамгаалалт, 

аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм, цацрагийн 

аюулгүйн норм 2016 

[7] International Commission on Radiological Protection. 

Avoidance of radiation injuries from medical 

interventional procedures. ICRP Publication 85. 

Annals of the ICRP 30; 2000.  

[8] International Atomic Energy Agency. Optimization of 

the radiological protection of patients undergoing 

radiography, fluoroscopy and computed tomography. 

Available at 

http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te

_1423_web.pdf (2004).  

[9] International Commission on Radiological Protection. 

Radiologic protection in medicine. ICRP Publication 

105. Annals of the ICRP 37; 2007.  

[10] Engel-Hills P. Radiation protection in medical 

imaging. Radiography. 2006;12:153–60.  

[11] Commission of the European Communities. European 

guidelines on quality criteria for diagnostic 

radiographic images. EUR 16260. Available at 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp5- 

euratom/docs/eur16260.pdf (1996).  

[12] International Electrotechnical Commission. Medical 

electrical equipment—exposure index of digital X-ray 

imaging systems—Part 1: Definitions and 

requirements for general radiography. In: International 

Standard, IEC 62494, Geneva; 2008. 

  

317



 

КЛИНИКИЙН ЭМНЭЛГҮҮД ДЭХ ӨВЧТӨНИЙ ХЯНАЛТЫН 

МОНИТОРУУДЫН АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА 

Ц.Ууганбат, Д.Пүрэвдаш 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

II. Хураангуй: Улаанбаатар хот дахь клиникийн 7 

эмнэлгийн 339 өвчтөний хяналтын иж бүрдэл монитор 

хамрагдахад 5 улсын 20 гаруй брэндийн 2015-2020 онд 

үйлдвэрлэгдсэн аппаратуудын 18% буюу 69 тоног 

төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн заасан ашиглалтын 

хугацаа дууссан байв. Шалгалт тохируулгыг тогтмол 

хугацаанд хийж, ашиглаж байгаа ч цаашид 

үйлдвэрлэгчийн гаргасан ашиглалтын хугацааг чанд 

мөрдөх нь зүйтэй. Түүнчлэн түгээмэл тохиолдох 

гэмтлүүдийг бууруулах боломжийн тухай авч үзсэн 

болно. 

Түлхүүр үг: параметр, сенсор, өсгөгч. 

Оршил 
Эмчилгээний явцад өвчтөнүүдийн биеийн 

байдал, амин үзүүлэлтийг хянах явдал нь чухал 

асуудлуудын нэг байдаг. Клиникийн эмнэлэг нь хүн 

амд 10-аас доошгүй чиглэлээр үндсэн болон 

төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг өндөр 

технологи бүхий оношлогоо, лабораторийн 

үйлчилгээтэй хослуулан амбулатор, хэвтэн эмчлүүлэх 

үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий хуулийн этгээд юм. 

Клиникийн эмнэлгүүдэд өвчтөний хяналтын 

мониторыг дараах 2 тохиолдолд хэрэглэнэ [1]. Үүнд: 

- Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтэн эмчлүүлж 

буй өвчтөн 

- Мэс заслын хагалгааны үед гол төлөв 

хэрэглэнэ  

Өвчтөний хяналтын монитор нь өвчтөний зүрхний 

цохилт, амьсгалын тоо, биеийн эрчим, диастол ба 

систолын даралт, биеийн температур, цусан дахь 

хүчилтөрөгчийн хэмжээ зэрэг амин үзүүлэлтүүдийг 

хянаж зөвшөөрөгдөх хязгаарт байгаа эсэхийг эмч, 

сувилагчид мэдээллэх үндсэн үүрэгтэй. Өвчтөний 

хяналтын монитор нь том хүний, хүүхдийн, нярайн 

гэсэн үндсэн төрлүүдтэй байдаг. Ямар өвчтөнд 

хэрэглэхээс шалтгаалж сонгох параметрууд нь 

зөвшөөрөгдөх хязгаар нь өөр өөр байна. Иймд тухайн 

аппаратын найдвартай хэвийн тасалдалгүй ажиллагааг 

хангах нь нэн тэргүүний яригдах асуудал нь энэхүү 

сэдвийг сонгох үндэсэлэл болов. 

Онолын хэсэг 

Өвчтөний хяналтын монитор нь:  

- Хэмжилт: PR, артерийн даралтыг шууд бус аргаар 

үзэх, SPO2 хэмжээс, PLETH ба TEMP монитороор 

мэдээлнэ.  

- Дохиолол: батарей дуусахад “speaker”-ээр дуут 

дохиолол өгөх ба LED дэлгэц дээр гэрэл асна.  

- Хүчдэл хэмнэх: автоматаар хүчдэл унтрах функц 

- Мэдээлэл оруулах: Мэдээлэл хадгалах, мэдээлэл 

нэмэх ба мэдээлэл устгах (NIBP мэдээллийг 900 

хүртэл SPO2, PR ба TEMP мэдээллийг 3150 хүртэл 

хадгална). 

- Мэдээлэл: Өвчтөнүүдийн мэдээллийг дэлгэцэнд 

үзүүлэх эсвэл хэвлэх функцтэй.  

Зүрхний цохилтыг тоолохдоо Зүрхний цахилгаан 

бичлэг (ЗЦБ)-ийн QRS комплексийн оргил утгыг 

бүртгэн авч тоолуураар тоолно. Мөн нил улаан 

туяагаар биеийн нимгэн (чих, хуруу...) хэсгийг нэвт 

шингэлтийн их багцаар тоолно [1].  

Амьсгалыг хамарт байрлуулсан термодатчикаар 

бүртгэхээс гадна зүрхний электродын хоорондын 

импедансийг бүртгэх замаар тоолох температурыг 

терморезистороор тодорхойлдог. Монитор бусад 

аппаратуудаас гол ялгагдах онцлог нь аналоги болон 

тоон компараторуудыг эрчимт эмчилгээний тасгуудад 

хэрэглэхээс гадна шинжилгээ судалгааны ажилд 

ашиглана [2].  

Биомэдээллийг бие махбодиос хүлээн авч 

хувиргах, өсгөх, тооцоолон бодож үнэлэх ажлыг 

гүйцэтгэхэд тахометрийг ашиглана [6]. Тахометр нь 

фото цахилгаан хувиргагч, өсгөгч, тооцоолон бүртгэх, 

мэдээлэл дамжуулах хэмжүүрийн багаж зэрэг эд анги 

бүхий нарийн бүтэцтэй төхөөрөмж юм. Фото 

цахилгаан хувиргагч нь фотоэлементээр (фото датчик) 

хуруунаас мэдээллийг авдаг. Фотоэлемент гэрлийн 

энергийг цахилгаан энергид шилжүүлнэ [5].  

 
Зураг 1. Өвчтөний хяналтын монитор 

 
Зураг 2. Өвчтөний хяналтын мониторын дагалдах 

хэрэгсэл 

Өвчтөний хяналтын монитор нь үндсэн хэсэг, 

даралтын манжатка, зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

сенсор болон электрод, температурын сенсор, 

пульсоксиметр зэргээс бүрдэнэ [7]. 
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Зураг 3. Хүний организмд үүсч буй биомэдээллийг 

бүртгэх бүдүүвч 

Эмнэлэг биологийн мэдээллийг хүлээн авах, 

дамжуулах, бүртгэн тэмдэглэх хэмжилтийн хэлхээний 

ерөнхий бүдүүвч (Зураг 3) нь анагаах ухааны практикт 

оношилгоо, судалгаа шинжилгээнд хэрэглэдэг бүдүүвч 

юм. Дээрх иж бүрдлийн анхдагч элемент мэдрэмтгий 

хэсэг нь биосистемтэй холбогдож харилцан үйлчлэж 

биомэдээллийг (мэдэрч) хүлээн авдаг. Бусад 

элементүүд нь эмнэлэг-биологийн системээс тусдаа 

байх ба зарим тохиолдолд хэмжилтийн хэлхээний 

тоног төхөөрөмжүүд судалгааны био объектоосоо алс 

зайд байрлаж болно [1]. Энэ чухал тоног 

төхөөрөмжийн хяналт тохиргоого баталгаалжуулсан 

симулятороор хийж гүйцэтгэдэг. 

 
Зураг 4. Просим 8 маркийн симулятор 

Просим 8 маркийн симулятор нь хяналтын 

мониторыг бүхэлд нь дэлгэрэнгүй шуурхай, хялбархан 

тестлэх боломжтой төхөөрөмж юм. Энэ аппаратанд 

хэмжигдэх параметр нь: Ритм, Зүрхний цахилгаан 

бичлэгийн гүйцэтгэлийн тохиргоо, ургийн зүрхний 

бичлэг, амьсгал авалт, гаргалт, Non-invasive цусны 

даралт, цусан дахь хүчилтөрөгчийн агууламж зэрэг 6 

үндсэн үзүүлэлтээс дээш параметрыг хянан тохиргоо 

хийгч тестлэх боломжтой аппарат юм [1]. Тест хийх 

хэмжигдэхүүнүүд: 

- ЗЦБ 

- Амьсгал 

- Температур 

- IBP (Артерийн даралтын шууд аргаар үзэх) 

- NIBP (Артерийн даралтыг шууд бус аргаар 

үзэх) 

- Зүрхний гаралт 

- SpO2-Сатураци буюу хүчилтөрөгчийн 

хангамж  

Өвчтөний хяналтын мониторын ашиглалтын 

судалгаа 

Судалгаанд 7 эмнэлгийн 339 өвчтөний хяналтын 

монитор хамрагдсан, нийт аппаратуудын тооллогын 

судлагааг эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дэргэдэх 

Эм эмнэлгийн хэрэгсэл хяналт зохицуулалтын газрын 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн нэгдсэн 

сангаас 2020 оны 12 сарын байдлаар авсан болно [5]. 

 Хүснэгт 1.  

Ашиглалтын судалгаа 

Д/д Байгууллагын нэр 
Тоо 

хэмжээ 

Ашиглах 

хугацаа 

дууссан 

1 УНТЭмнэлэг 106 28 

2 УХТЭмнэлэг 48 9 

3 УГТЭмнэлэг 100 15 

4 Халдварт өвчин 

судлалын 

үндэсний төв 

39 7 

5 Хавдар судлалын 

үндэсний төв 
11 3 

6 Эх хүүхдийн 

эрүүл мэндийн төв 
28 8 

7 Гэмтэл согог 

судлалын 

үндэсний төв 

7 2 

Нийт  339 72 

 Эмнэлгийн тоног төхөрөмжийн хүртээмжийн 

талаар Клиникийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 

6673:2017 станадртад Эмнэлзүйн оношлогоо, 

эмчилгээний стандартын заалт ёсоор багаж хэрэгслийг 

хүрэлцэхүйц хэмжээгээр нөөцөлсөн байна [3]. 

Түүнчлэн ашиглалтын хугацааг тухайн тоног 

төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн гарын авлагад 

насжилтыг тодорхой заасан байна. Эрүүл мэндийн 

яамны харъяа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хэрэгслийн 

мэдээллийн сангийн мэдээллээс өвчтөний хяналтын 

мониторын тоо, насжилт, хүртээмжийг (Зураг 5) авч 

үзэв. 
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Зураг 5. Өвчтөний хяналтын мониторын тоо, насжилт, 

хүртээмж 

 
Зураг 6. Ашиглалын хугацааны хамаарал 

Клиникийн эмнэлгүүдэд ашиглагдаж байгаа 

мониторууд хангалттай байгаа боловч ашиглалтын 

хугацаа дууссан нь цөөнгүй байна. Тоног төхөөрөмж 

тус бүрийн үйлдвэрлэгчээс гаргасан ашиглалтын 

хугацаа харилцан адилгүй байсан бөгөөд ДЭМБ-аас 

гаргасан жишгийн дагуу эмнэлгийн цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийн IEC 80601-2-49:2018 [8]. стандартын дагуу 

багадаа 3 жил ихдээ 5 жил ашиглах заалттай байна. 

Зарим эмнэлгүүдэд Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, 

бодлого зохицуулалтын газрын харъяа Эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн газраас Просим-8 тоног 

төхөөрөмжийн хяналтын багажаар хагас жил тутамд 

шалгалт, тохируулга хийн ашиглаж байна. 

Үйлдвэрлэгчээс заасан ашиглалтын хугацаа дууссан 

хэдий ч баталгаажуулалт хийн ашигласнаар дараах 

давуу талууд бий болно. Үүнд:  

- Эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй 

- Баталгаажилт хийсэн учир эрсдэл бага 

- Сэлбэг хэрэгсэл, мэдрэгчийг шинэчлэн ашиглаж 

буй учир үр дүнгийн мэдээлэлд алдаа гарахгүй 

Түгээмэл тохиолдох алдаа түүнийг засварлах 

Өвчтөний хяналтын монитор аппаратад түгээмэл 

тохиолдох алдаануудын талаар судалгаанд хамрагдсан 

7 эмнэлгийн 6 инженерээс асуумжит судалгааг авав.  

- Дэлгэц асахгүй байх 

- Электродуудын холболтын кабель утас тасрах 

- Даралтын манжетка барихгүй байх  

- Эх хавтан хөндийрөх  

- Пульсоксиметрийн уян зам гэмтэх 

- Дэлгэцийн мэдрэгч ажиллагаагүй болох 

Дээрх алдаа болон гэмтэлүүд нь ихэвчлэн ашиглалтын 

буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран үүсэж байгаа 

бөгөөд эх хавтан хөндийрөх, дэлгэц мэдрэхгүй болох 

зэргээс бусад гэмтэлд зайлшгүй шинээр солих 

шаардлагатай. Зарим тохиолдолд өвчтөний биеийн 

жин, насны онцлогт тохирсон даралтын манжетка, 

пульсоксиметр зэрэг мэдрэгчүүдийг хэмжээ тус бүрээр 

хангах нь зүйтэй байна. 

 
Зураг 7. Түгээмэл тохиолох гэмтлийн хамаарал 

Дэлгэцийн мэдрэгч ажиллагаагүй үед ихэвчлэн хэт 

чанга дарах, хумслах гэх мэт санамсаргүй үйлдлээс 

шалтгаалсан байна. Иймд өвчтөний хяналтын 

мониторыг ашиглах явцад илүү хянамгай, ариг гамтай 

хэрэглэх шаардлагатай. 

Дүгнэлт 

III. Судалгаанд Улаанбаатар хот дахь III шатлалын 

7 эмнэлгийн 339 иж бүрдэл өвчтөний хяналтын 

монитор нь 5 улсын 20 гаруй брэндийн 2015-аас 2020 

онд үйлдвэрлэгдсэн аппаратууд хамрагдсан болно. Тус 

судалгааны үр дүнд нийт 339 тоног төхөөрөмжийн 18% 

буюу 69 тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн заасан 

ашиглалтын хугацаа дууссан байв. Шалгалт 

тохируулгыг тогтмол хугацаанд хийж, ашиглаж байгаа 

ч цаашид үйлдвэрлэгчийн гаргасан ашиглалтын 

хугацааг чанд мөрдөх нь зүйтэй. Түүнчлэн түгээмэл 

тохиолдох 6 төрлийн алдаа нь ихэвчлэн ашиглалтын 

буруутай үйл ажиллагаанаас хамаарч байгаа учир 

цаашид хэрэглэгч буй эмч, сувилагч, өвчтнүүдэд 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогмтол өгч 

хэвших нь электрод холбогч, даралтын манжетка 

барихаа болих зэрэг хамгийн өндөр хувьтай байгаа 

гэмтлүүдийг 50% хүртэл буурлах боломжтой байна. 
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Ухаалаг тоолуурт тавигдах шаардлага, 2 чиглэлтэй 

тоолуурын хэрэгцээний судалгаа 

Г.Энх-Од, Ж.Арслан 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Дэлхийн улс орнууд Сэргээгдэх эрчим 

хүчний бага чадлын тархмал эх үүсгүүрүүдийг 

хөгжүүлж, хэрэглэгч өөрийн хэрэглээг сэргээгдэх 

эрчим хүчээр хангаж, илүү гарсныг нь түгээх сүлжээнд 

нийлүүлэх, нарны үүсгүүрээр дулааны хэрэглээгээ 

хангадаг ухаалаг сүлжээ (smart grid)-г бий болгож 

байна. Манай улс ч мөн адил дунд хугацааны үндэсний 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж 2019-2023 он хүртэл зорилго, 

зорилт тавин ажиллаж байна. Нар, салхины бага 

чадлын эх үүсгүүрүүдийг айл өрхүүд нэвтрүүлэхэд 

ЦЭХ-ний тооцоо хийх хэмжих хэрэгсэл нь 2 чиглэлээр 

тоолдог ухаалаг тоолуур байх шаардлага урган гарч 

ирж байна. Энэхүү өгүүлэлд 2 чиглэлтэй ухаалаг 

тоолуурыг нэвтрүүлэхэд манай улсын Эрчим хүчний 

системд (ЭХС) тавигдах шаардлагыг хангасан, түгээх 

сүлжээний тоолуурын нэгдсэн систем (ТНС) тохирч 

ажилладаг байхаар хэрхэн сонгож авах талаар өгүүлэх 

юм.  

Түлхүүр үгс. Ухаалаг тоолуур (Smart electricmeter), 

Хоёр чиглэлтэй (Bi-directional), Ухаалаг сүлжээ (Smart 

grid), ReadEn систем, ESB-Enterprice Service Bus, ТНС-

Тоолуурын Нэгдсэн Систем, Hybrid (хосолмол) 

систем, ТЗЭ-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

ОРШИЛ 

Салбарын эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, 

түгээх, хангах болон хэрэглэгчийн бүхий л түвшинд 

инновац, технологийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлогыг 

гаргаж үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Хамгийн эхний алхам бол эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн процессыг бүх шатанд хэмжих ухаалаг 

тоолуурын системийг бий болгох, хэмжүүр хяналтын 

ухаалаг тогтолцоог бүрдүүлэх нь зүйтэй. Тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч (ТЗЭ) болгон өөрийн 

технологийн шийдэл, загвартай байх бус салбарын 

хэмжээнд нэг ижил стандарт, норм, протоколын дагуу 

ажилладаг байхыг анхаарах нь чухал юм.  

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах Парисын 

хэлэлцээрийн дагуу улс бүр өөрийн үүрэг, амлалтаа 

НҮБ-д өгч байгаа билээ.  

 
Зураг 1.Ухаалаг цахилгааны тоолуурын хэрэглээ 

Манай улсын хувьд хүлэмжийн хийн ялгарлаа 

22.7 хувиар бууруулах амлалтаа Засгийн газраар 

баталгаажуулан НҮБ-д хүргүүлсэн бөгөөд энэ 

зорилтдоо хүрэхийн тулд сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим 

хүчний үр ашиг, хэмнэлтийг 2030 хүртэл хөгжүүлэх 

юм. Харин БНСУ-ын Засгийн газар өөрсийн амлалтаа 

мөн боловсруулаад байгаа бөгөөд үүн дотроо 

Устөрөгчийн эрчим хүчийг хөгжүүлэхээс гадна Зүйн 

хойд Азийн Цахилгаан эрчим хүчний супер сүлжээг 

(Asian Super Grid) байгуулах зорилтыг мөн тусгаад 

байгаа юм байна. Энэ нь Монгол, Хятад, Орос, Япон 

улсууд холбогдсон цахилгаан эрчим хүчний сүлжээ 

байгуулах төсөл юм. Дээрх төслийг хэрэгжүүлснээрээ 

хүлэмжийн хийн ялгарлаа 75.6 хувиар бууруулах 

юм.[1, 2, 3] 

ЦЭХ-ний эрэлт жилээс жилд өсөж, ухаалаг сүлжээ 

байгуулах шаардлагатай болж байгаа гол хүчин зүйлс: 

 Хэрэглээний өсөлт, байгаль орчны 

асуудал, дэлхийн дулаарал; 

 Эрчим хүчний системд Сэргээгдэх эрчим 

хүч хүчтэй нэвтэрсэн; 

 Цахилгаан машины хэрэглээ өссөн; 

 Энгийн хэрэглэгчээс ухаалаг хэрэглэгч 

рүү, хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч рүү 

 Эрчим хүчний шинэ хэрэглээ гарч ирсэн 

(биткойн гэх мэт) 

 Зай хураагуур, PV, салхин станцын 

хөрөнгө оруулалтын үнэ хямдарсан; 

 Мэдээлэл, холбооны технологийн 

үсрэнгүй хөгжил; 

 Хэмжүүр, хувиргуурын хөгжил, big data, 

Cloud, Хиймэл оюун ухаан; 

 Интернэт, харилцаа холбооны 

технологийн хөгжил, хэрэглээний цар 

хүрээ нэмэгдсэн; 

 Мэдээлэл дамжуулах сүлжээнүүдийн 

хамрах хүрээ өссөн; 

 Инновацын тасралтгүй хөгжил. [4]  

Энэхүү хүчин зүйлсийг Нэгдсэн ухаалаг 

сүлжээнд холбож, энергийн урсгалыг зохицуулах гол 

хэрэгсэл нь 2 чиглэлтэй ухаалаг тоолуур юм.   

ЭХС-д Баримтлах Мэдээллийн Технологийн 

Бодлогын баримт бичгийг ЭХЯ-наас боловсруулан 

2019-2023 он хүртэл дунд хугацааны үндэсний 

хөтөлбөр болгон ТЗЭ нарт хүргэж, мэдээллийн 

технологитой холбоотой зорилго, зорилтот ажил 

болгон ажиллаж байна. Энэхүү Мэдээлэл технологийн 

бодлогын зорилт нь Мэдээллийн технологийн үйл 

ажиллагааны тасралтгүй найдвартай байдал, ЭХС-ийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл, бодлогод 

тулгуурласан мэдээллийн технологийн арга 

хэрэгслийн судалгаа, мэдээллийн технологийн үйл 

ажиллагааны залгамж чанар, боловсон хүчний сонголт, 

мэргэжлийн бэлтгэл, техник тоног төхөөрөмжид 

тавигдах шаардлагын үзэл баримтлал зэрэг чиг 
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хандлагыг тодорхойлоход оршино. [5] ТНС-тэй 

холбоотой гол шаардлагуудыг доор жагсаавал. 

1. Тоолуурын Нэгдсэн Системд тавигдах 

шаардлага  

ТНС-ийн үндсэн үүрэг функцыг гүйцэтгэх, Олон 

улсын нийтлэг стандартыг хангасан DLMS, COSEM, 

DLT645, IEC62056, IEC61968 протоколуудыг дэмждэг, 

цаашид өргөтгөх, хөгжүүлэх боломж бүхий программ 

хангамжийг сонгох. 

2. ESB систем 

ESB нь ДҮТ ХХК-ийн альфацентер, ЦДҮС ТӨХК-ийн 

Дамжуулах Сүлжээний Удирдлага Мэдээллийн 

Систем (ДСУМС), УБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчтэй 

харилцах харилцааны менежментийн систем 

(ХХХМС), Дотоод мэдээлэл солилцооны систем 

(ДМСС), my.tog.mn, СКАДА, титэм гэх мэт эрчим 

хүчний салбарт ашиглагдаж байгаа системүүд хооронд 

гол холбоос, гүүр болж өгөгдөл, мэдээллүүдийн оролт, 

гаралтуудыг нэгдсэн стандартад оруулан удирдаж 

ажиллана. 

3. Программ хангамжид тавигдах шаардлага 

Программ хангамжийг нэвтрүүлэх, захиалан зохион 

бүтээлгэхдээ бусад программ хангамжтай интеграци 

хийх боломжтой байх. Оюуны өмчийн маргаанаас 

сэргийлэх үүднээс программ хангамжийн өмчлөх 

эрхийг гэрээгээр тохиролцон баталгаажуулж байх.  

4. Мэдээллийн сан, аюулгүй байдалд тавигдах 

шаардлага  

Байгууллагын болон төрийн нууцын зэрэглэлд 

хамаарах мэдээлэл боловсруулдаг системийг интернэт, 

гадаад сүлжээнд холбохгүй байх бодлого баримтална. 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжид 

программын эх кодыг захиалагч байгууллага эзэмших, 

программын хөгжүүлэлтийг тасралтгүй хийх 

боломжтой байх. [5] 

5. Гурван фазын дөрвөн утастай шууд холбох 

ухаалаг тоолуурт тавигдах техникийн 

шаардлага  
1.1 Гадны төхөөрөмжтэй холбогдох арга:   

a. RS-485, IR (Хэт улаан 

туяа) 

b. PLC 

1.2 Тоолуурын стандарт: IEC62052-11 

(IEC62053-21) 

1.3 Актив, реактив энергийн 2 талын урсгалыг 

тоолдог байна. 

1.4 Тоолуурын санах ой нь фаз тус бүрийн 

гүйдэл, хүчдэл, чадал, актив нийт импорт 

заалт, актив нийт экспорт заалт, реактив 

нийт импорт заалт, реактив нийт экспорт 

заалт, системийн чадлын коэффициент тус 

бүрийг 15 минутын интервалаар 3 сараас 

доошгүй хугацаанд хадгалдаг байна. 

1.5 Фаз тус бүрийн хүчдэл, гүйдэл, чадлын 

коэффициент, сүлжээний давтамжийн 

хэмжээг эгшин зуурын утгаар тооцдог 

байна. 

1.6 Тоолуурын дэлгэцнээ тухайн үед аль 

тарифын горимоор тоолж байгаа нь 

харагддаг байна.  

1.7 Тоолуурын тарифыг өөрчлөх боломжтой 

байна. 

1.8   Тоолуурын нүүр дээрээс үйлдвэрлэгчийн 

нэр, тоолуурын марк, нарийвчлалын 

ангилал, үйлдвэрлэсэн он, ажиллах хүчдэл, 

гүйдэл, максимум гүйдэл, тоолуурын 

тогтмол, хамгаалалтын зэрэг, тоолуурын 

утасны тоо (3 буюу 4) харагддаг байна. 

1.9   Цахилгаан эрчим хүчийг 3 буюу түүнээс 

доошгүй тарифаар тооцох ба тарифыг 

өөрчилдөг байна. 

1.10 Тоолуурын тарифын цаг нь жилд 2 удаа 

өвлийн болон зуны тарифт автоматаар 

шилждэг тохируулгаар тохируулдаг байна. 

(СӨХ, Гэрэлтүүлэг) 

1.11 Тоолуурын заалтыг тэглэдэг байна. 

1.12 Тоолуурын программын хэл: Англи  

1.13   Алсын зайнаас операторын түвшинд 

тоолуурын мэдээллийг татах болон 

программчилдаг байна. 

1.14   Гадны ямар нэгэн таслах залгах аппаратын 

оролцоогүйгээр өөр дээрээсээ Цахилгаан 

эрчим хүчний хэрэглээг тасалж залгах 

зориулалт бүхий релетэй байна. 

1.15 DLMS/COSEM (IEC62056-21, IEC62056-

42, IEC62056-46, IEC62056-47, IEC62056-

53, IEC62056-61, IEC62056-62 протоколыг 

дэмждэг байна. 

Тоолуур болон түүний программ хангамжийн 

ашиглалтын заавар монгол, англи хэл дээр байна. 

 

6. PLC Тоолуураас өгөгдөл цуглуулан, 

нөөцөлж дамжуулах төхөөрөмжид тавигдах 

шаардлага /DCU- Data Concentrator Unit/  

Өгөгдөл цуглуулагч Концентратор нь тоолуураас 

мэдээллийг/ параметр, алдааны мэдээлэл г.м/ 

цуглуулах, систем рүү дамжуулах, системээс тоолуурт 

команд илгээх, мэдээллийг хадгалах зориулалт бүхий 

суурин төхөөрөмж бөгөөд төв сервер дахь системтэй 

VPN GPRS сүлжээгээр, тоолууртай PLC технологиор 

тус тус холбогдоно.  

Үндсэн үзүүлэлтүүд: 

• Холбогдон ажиллах систем: “УБЦТС” ТӨХК-д 

ашиглагдаж буй ReadEn2 HES системтэй бүрэн 

зохицож ажилладаг байх. Тус ТШТ-д “систем” гэж 

нэрлэх болно.  

• Холболтын протокол: DLMS / нэмэлтээр DTL645, 

IEC, Flag г.м байж болно./  

• Холболтын интерфайс: PLC, GPRS, IR, Ethernet / 

нэмэлтээр RS485, RS232, USB порт г.м байж болно/  

• Системийн программ хангамж ажиллаж байгаа 

сервертэй GPRS технологиор холбогддог байх. /VPN/  

• Өгөгдөл цуглуулагч нь хамгийн багадаа 400 

тоолууртай ажиллах болон мэдээллийг нь хадгалах 

боломжтой байх.  

• Санах ойн багтаамж: 400 тоолуурын 6 төрлийн 

өгөгдлийг 15 минутын интервалаар авсан сүүлийн 10 

сарын мэдээллийг хадгалдаг байх.  

• Концентратор нь PLC технологиор дамжуулан 

тоолуураас өгөгдөл автоматаар авах, авсан өгөгдлийг 

хадгалах хугацааны тавилыг системээс тохируулах 

боломжтой болон тохиргооны дахин ачаалах/reset/, цаг 

тохируулах болон программын сайжруулалт/update/ 

хийдэг байх. Концентраторын санах ой нь батарейтай 

байна. 
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Монгол улсын ЭХС-д хэрэглэж буй Ухаалаг 

тоолуурын системийн өнөөгийн байдал. 

Эрчим хүчний зохицуулах хороо 2019 оноос 

оффистоо нарны эрчим хүчний цахилгааны үүсгүүр 

тавьж хайбрид (hybrid) систем нэвтрүүлснээр, 

оффисын 2020 оны жилийн хэрэглээ болох 33.8МВт.ц 

энергийн 50%-ийг СЭХ-ээр буюу нарны эрчим хүчээр 

шийдсэн байна. [6] 

Цаашид бид дамжуулах сүлжээнд ажиллах их 

чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрүүдийг 

төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын 

хүрээнд хөгжүүлэхийн зэрэгцээ түгээх сүлжээнд айл 

өрхийн хэмжээнд ашиглагдах тархмал үүсгүүрүүдийг 

ашиглахаар зорин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 10,000 нарны дээвэр 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр бид сэргээгдэх 

эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлээд зогсохгүй 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг шийдэхэд 

тодорхой хувь нэмэр оруулах юм. Нөгөө талаар 

сэргээгдэх эрчим хүчийг экспортлох эх үүсгүүр, шугам 

сүлжээгээ барьж байгуулах шаардлагатай.[3] Манай 

орны хамгийн том түгээх сүлжээ болох “УБЦТС” 

ТӨХК нь ReadEn ТНС-ийг ашиглаж байна. Энэхүү 

системтэй интеграци хийж болохуйц тоолуурын 

системийг сонгох шаардлагатай юм. [7] 

Зураг 2. Түгээх сүлжээнд айл өрхийн хэмжээнд 

ашиглагдах тархмал үүсгүүрүүдийг ашигласан байдал 

Манай улсын ЭХС-д ОХУ-ын альфа центр, 

Чех улсын ZPA, БНХАУ-ын Shenzhen Star, Shenzhen 

Clou, Chint, Measurement, Holley, ХБНГУ-ын 

компаниудын төрөл бүрийн тоолуурыг системд 

нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Монголд орж ирж байгаа 

ухаалаг, олон үйлдэлт электрон тоолууруудын 

судалгааг гүйцэтгэв.  

 
а. 

 
б. 

Зураг 2. Монгол улсад хэрэглэж буй ухаалаг 

тоолуурууд. (үйлдвэрлэсэн орноор ангилсан байдал)  
Нийт 7 оронд үйлдвэрлэсэн ухаалаг 

тоолуурыг хэрэглэж байгаагаас БНХАУ-ын 13 

үйлдвэрийн тоолуурууд дийлэнх нь байна (зураг 

2). Манай оронд 2019 оны 11 сарын 22-ны 

байдлаар ашиглахыг зөвшөөрсөн нийт ухаалаг 

болон олон үйлдэлт электрон тоолуурын 59.1% нь 

БНХАУ-ын үйлдвэрүүдэд үйлдвэрлэсэн.  

 
а. 

 
б. 

Зураг 3. Монгол улсад хэрэглэж буй ухаалаг 

тоолуурууд ангилал. (фазаар болон тоолуурын 

үйлдлээр ангилсан байдал) 

Тоолуурыг фазаар болон төрлөөр ангилж 

үзвэл ухаалаг тоолууруудын ихэнх нь нэг фазын олон 

үйлдэлт тоолуурыг ашиглаж байгаа нь харагдаж байна. 

Судалгаанаас харахад нийт 74 төрлийн ухаалаг 

тоолуур манай улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн байна. 
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Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд нь 

Тоолуурын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэхдээ манай 

орны ЭХС-д ашиглагдаж байгаа ТНС-тэй холбогдож 

ажиллаж чадахуйц, техникийн шаардлагыг хангасан 

ухаалаг тоолуурын систем сонговол техник, эдийн 

засгийн өндөр ач холбогдолтой юм. Ухаалаг 

тоолуурын нэгдсэн системийг нэвтрүүлснээр дараах үр 

дүн гарна.  

 

1. Орлого төвлөрүүлэлтийн үзүүлэлт өсч, 

үйлчилгээг зайнаас үзүүлэх, хэрэглэгч болон 

ажилчин хоорондын харилцааны асуудал 

багасах юм. 

2. Ачааллын менежмент сайжирч, ачааллын 

төлөвлөлт болон техникийн найдвар байдлыг 

дээшлүүлэх болно. Мөн хэрэглээний өсөлт, 

ачааллыг хянах, тасалдлын менежментийг 

дээшлүүлэх боломжтой болно. 

3. Алдагдлыг нарийвчлалтай цагийн зөрүү 

байхгүйгээр, бодитойгоор тооцоолох, 

алдагдалтай цэгийг илрүүлж техникийн бус 

алдагдлыг бууруулах  

4. Хэрэглэгчид зориулагдсан гар утасны 

апликейшн бүтээн, хэрэглэгч өөрөө 

хэрэглээгээ хянах, сар бүрийн нэхэмжлэх 

болон төлбөрөө цахим хэлбэрээр хялбар 

шийдэх, хэрэглэгчийн санал хүсэлт, 

мэдэгдлийг цахимаар шийдэх  

5. Айл өрх болон ААН-үүд Бага оврын СЭХ-ний 

эх үүсгүүртэй болж, 2 талдаа тоолдог 

тоолуураар тооцоо хийдэг болох боломжтой 

болох юм. 
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“GENERAL ALGEBRAIC MODELING SYSTEM(GAMS)” 

ОНОВЧЛОЛЫН ПРОГРАММЫГ ДИСПЕТЧЕРИЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТАНД АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 
Б.Энхсүрэн, Б.Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Монгол Улсын Эрчим хүчний хэрэглээ 

маш хурдацтай өсөн нэмэгдэж байгаа өнөө үед Төвийн 

бүсийн эрчим хүчний системд (ТЭХС) хамаарч буй 

цахилгааны зах зээлд оролцогч талууд болох эрчим 

хүчийг үйлдвэрлэгч компаниудын хоорондын 

цахилгаан энергийн урсгалыг өндөр 

нарийвчлалтайгаар тооцон гаргах зориулалт бүхий 

диспетчерийн зохицуулалтыг дэлхийн жишигт хүргэх 

боловсронгуй нэгдсэн систем байгуулах оновчтой 

загварыг одоо байгаа нөхцөл байдалд нийцүүлэн 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Иймд GAMS 

оновчлолын программыг судлан оруулсан болно. 

Түлхүүр үг: Цахилгааны зах зээл, горим төлөвлөлт, 

GAMS оновчлолын программ 

Оршил 

General Algebraic Modeling System (GAMS) 
математикийн оновчлол хийдэг өндөр түвшний 

моделчлолын систем юм. GAMS нь шугаман болон 

шугаман бус мөн холимог тоон /mix integer/ асуудлаар 

шийдэл гаргах моделийг загварчилдаг. Систем нь том 

хэмжээний нарийн төвөгтэй моделуудыг өргөн цар 

хүрээнд хэрэглэгчид дахин хялбар засварлах 

боломжтойгоор моделчлох боломжийг олгодог. 

Систем нь төрөл бүрийн компьютерийн үйлдлийн 

систем дээр ажиллах боломжтой. GAMS бол хамгийн 

анхны алгебр моделчлолын хэл бөгөөд 4-р үеийн 

программчлалын хэлэнд хэрэглэгддэг. GAMS нь 

өөртөө (IDE) хөгжлийн нэгдсэн орчинг агуулахаас 

гадна 3-дагч моделчлолууд болох BARON, COIN-OR, 

CONOPT, CPLEX, DICOPT, Gurobi, MOSEK, SNOPT, 

SULUM, XPRESS оновчлолын моделуудтай 

холбогдож ажилладаг. Оновчлолын элементүүдээс 

дурдвал: 3-н чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүд байдаг. [8] 

Зорилгын функц түүний өгөгдөл агуулсан 

хязгаарууд  

 
Зураг 1. GAMS программын ажиллах бүтцийн 

бүдүүвч 

 

 Зорилгын функц нь шийдлүүд гаргаж буй 

моделууд байна. Жишээлбэл зардлыг хамгийн бага, 

найдвартай байдлыг хамгийн ихээр байхаар 

шийдвэрлэх гэх мэт зааж өгдөг.  

Хязгаарлалтын нөхцөлүүд нь өгөгдсөн дата болон 

өгөгдлийн хязгаарууд эсвэл нөхцөлүүд гэж 

тайлбарлагдана. Жишээлбэл: G1 цахилгаан станц 

зогссон үед буцааж залгахдаа 24 цагийн дараа залгана 

гэх мэт. 

Зураг 2. Оновчлолын жишээ 

Энэ зураг дээр чадлын урсгалын оновчлол хийх жишээ 

авъя. 

 Зорилгын функц: үнэ болон систем дээр 

алдагдаж байгаа чадлын алдагдлыг хамгийн багаар 

тооцоолно. Үүний тулд цахилгаан үүсгүүрүүдийн 

байршил, тэдгээрийн үйлдвэрлэх үнэ хэрэгтэй.  

Нөхцөлүүд нь Кирхгофын 1,2-р хуулиар 

тодорхойлогдоно. 

 Дата нь шугамын хамгийн их ачаалал, 

хэрэглэгч болон генераторын ачааллуудын утгуудыг 

оруулна.  

Эдгээрийг GAMS программд зааж өгөхдөө 

программын Set, Variable, Table, Scalar, Parameter 

зэрэг оролтын method-ын тусламжтайгаар 

өгөгдлүүдийг оруулна. Харин нөхцөлүүдийг тэнцэтгэл 

/equation/ хэсэгт тэгшитгэл хэлбэрээр бичиж оруулах 

бол Объектив функцыг үр дүнгийн гаралтан дээр зааж 

өгнө. 

Хүснэгт 1. дээр Мөрийн дагуу байгаа нь 

моделууд юм. Харин баганы дагуу байгаа нь 

шийдлүүдийг харуулна.  

 Unit commitment асуудлыг шийдэхэд хамгийн 

тохиромжтой модель нь mix integer program 

/MIP/модель юм. Мөн дээрх хүснэгтээс LP /linear 

program/ нь түгээмэл хэрэглэгддэг модель бөгөөд 

үнийг хамгийн бага эсвэл их байхаар оновчлоход 

ашиглагддаг. 

Өргөн хэрэглэгддэг LP модель дээр жишээ 

авъя. Зураг 3. дээрх i нь S1, S2, S3 гэсэн нийлүүлэгч тал 

харин j нь D1*D4 гэсэн хэрэглэгч тал, цэнхэр шугам нь 

нийлүүлэгч тал болон хэрэглэгч талын хоорондын зай 

dij=10*i*j2 ,  

Үйлдвэрлэлийн үнэ нь Ci=100/i (төг/ширхэг),  

Өөрөөр хэлвэл нэг бүрийн үнэ нь 100төг 

Тээвэрлэлтийн үнэ нь cost/km=2.1төг нэг км бүр нь 

2,1төг.  
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Хүснэгт 1  

GAMS программ дахь шийдлүүд 

 

 
 

   

Үүнийг хэрхэн программ дээр илэрхийлэх вэ? 

 
Зураг 3. Үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчийн хоорондын 

зай 

 

Оролтын утгуудыг тодорхойлох нь: 

 i /si*s3/, j /D1*D4/; нийлүүлэгч болон хэрэглэгчийг set 

ашиглан тодорхойлж байна.  

Scalar Tcost /2.1/; үнийг тодорхойлж байна. Энэ нь 

тогтмол тоо учраас scalar ашиглаж байна. 

Хувьсагчуудыг зарлах: 

Variable X(i,j), P(i), OF хичнээн хэмжээний бараа 

бүтээгдэхүүн i нийлүүлэгчээс j хэрэглэгч рүү 

тээвэрлэгдэж байгааг зарлахдаа Variable X(I,j) . 

 

 
 

Зураг 4. Математик загварыг GAMS программ дээр 

бичвэл 

P(i) - нийлүүлэгч нэг бүрийн нийлүүлэх боломжтой 

бүтээгдэхүний тоо хэмжээ, 

p.lo(i)=20; p.up(i)=200; - бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 

нь 20-200 хооронд байна гэдгийг таамагласан тоо, 

x.lo(i,j)=0; - х нь хамгийн багадаа 0 утга авах бөгөөд 

эерэг утга авна, 

parameter demand (j) - хэрэглэгчид, 

d(i,j)- хоорондын зай, c(i)- үнэ, 

equations eq1, eq2, eq3;  

eq1(i).. p(i)=e=sum(j,X(i,j)); - бүтээгдэхүүнүүдийн 

нийлбэр үнийг eq1 дээр тодорхойлсон, 

eq2(j).. Demand(j)=e=sum(i,x(i,j)); - хэрэглэгч нэг 

бүрийн нийт хүлээн авах боломжтой бүтээгдэхүүний 

нийлбэр, 

eq3..OF=e=sum(i,p(i)*c(i))+ 

sum((i,j),X(i,j)*Tcost*d(i,j)); eq3.т - зорилгын функцыг 

тодорхойлсон бөгөөд энэ нь нийлүүлэгч бүр дээрх 

бүтээгдэхүүний нийт үнэ дээр, хэрэглэгч бүр дээрх 

тээвэрлэлтийн нийт үнийг нэмсэнтэй тэнцүү.  

OF нь чухал үүрэг бүхий функц юм цаашид үүнийг 

модельд зарлан хэрэглэнэ. 

model Transport /all/ программын энэ хэсэгт моделийг 

үүсгэж байгаа бөгөөд all гэж тодорхойлсон нь бүх eq 

хувьд моделийг үүсгэж байна гэсэн үг. [10] 

solve transport us LP min OF; шугаман программын 

аргаар моделийг хамгийн бага байхаар өөрөөр хэлбэл 

үнэ хамгийн бага байхаар оновчлолыг хийлээ. Үр 

дүнг зураг 5 дээр харуулав.  

 
Зураг 5. Программын үр дүн 
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S1.D1, S1.D2, S2.D1, S2.D4, S3.D3, S3.D4 

үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч рүү тээвэр хйигдээгүй. 

S1.D3, S1.D4, S2.D2, S3.D1, S3.D2 үйлдвэрлэгчээс 

хэрэглэгч рүү тээвэр тус тус хийгдсэн харагдаж байна. 

 Эрчим хүчний системд үйлдвэрлэгч болон 

хэрэглэгчийн ачааалал нь тэнцүү байх ёстой. Хэрэв 

зөрүүтэй байвал давтамж ихсэх болон буурах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Диспетчерийн удирдлага 

 Асуудлын энгийн хэлбэр нь диспетчерийн 

удирдлагаар илэрхийлэгддэг. Диспетчерийн 

удирдлагад илэрхий харагдаж байгаа эрчим хүчний 

эрэлтийн хэмжээг системд байгаа үүсгүүрүүдээс 

хэрхэн сонгож хангах асуудал яригдана. 

Unit commitment модельд үүсгүүрүүд нь тодорхой өөр 

өөр характристикуудтай, жишээлбэл чадлын хэмжээ, 

үнийн коэффициентууд гэх мэт. Unit 

commitment/UC./д динамик буюу уртасгасан цагаар 

болон эгшин зуурын хувилбараар модельчилж болдог.  

 

  
Зураг 6. Агшин зуурын увилбараар QCP моделиор 

загварчилсан байна 

 
Зураг 7. Unit commitment.д хэрэглэгдэх Эрчим хүчний 

өгөгдлүүд 

 

 Нөөц – системийн нөхцөл байдлаас 

хамаарахгүй эрэлт тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх үед 

зарим үүсгүүрүүд уг эрэлтийг үйлдвэрлэх бололцоотой 

байх юм. Хэрэв бид зарим үүсгүүрүүдээ гэнэтийн 

байдлаас болж алдах үед тэр алдах эрчим хүчийг 

нөхөж үйлдвэрлэх боломжтой байх ёстой. 

 Аюулгүй байдал – Энэ нь OPF 

тодорхойлогдсон байна. Жишээлбэл шугам засварт 

гарсан тохиолдолд үүсгүүр нь техникийн 

хязгаарлалтгүйгээр хэрэглэгчийг хангах.  

 Хамгийн бага ихсэх болон өсөх хугацаа- 

Дулааны цахилгааны станц нь зогсоход тодорхой цаг 

хугацаа хэрэгтэйгээс гадна, хэрэв энэ станцыг асаасны 

дараа шууд унтраах боломжгүй. Энэ хугацааг ихсэх 

буурах хугацаанд оруулан тооцно. 

 Түлш- Цахилгаан станцын хувьд нүүрс болон 

хэрэглэж буй ус тэдгээрийн өдөр тутамд хэрэглэдэг гэх 

мэт түүний нөөцийг хэлнэ. 

Өсөлт бууралтын хугацаа – Үүсгүүрийн үйлдвэрлэж 

байгаа эрчим хүчний төлөвлөгөөг өөрчлөх дээд доод 

хэмжээ  

Unit commitment.д идэвхитэй чадлыг авч үздэг.  

Моделиуд нь MIPNLP, MIQCP, MIP  

Unit commitment /UC/.д зөвхөн үйлдвэрлэж байгаа 

эрчим хүч нь хэрэглэгч байгаа эрчим хүчтэйгээ тэнцүү 

гэж шууд авч үзэх нь буруу юм. Бид чадлын урсгалын 

загварчлалыг заавал нэгтгэж өгнө. Ингэснээр бид 

хүчдэл, гүйдлийн уналтыг UC.д тооцож оруулна. 

UC ын асуудлыг шийддэг шалгарсан арга нь эрчим 

хүчний үнэд суурилсан загварчлал юм. Үнийн чөлөөт 

зах зээлтэй гадаад улс орныг харахад эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийн үнийг хамгийн бага байлгах томъёолол 

хэрэглэх нь оновчтой байдаг боловч эрчим хүчний зах 

зээл дээр үйлдвэрлэгчид үнийг бууруулахын оронд 

үнийг өсгөх сонирхолтой байдаг. [1-4] 

 Unit commitment.ыг Монгол улсын Эрчим 

хүчний диспетчерийн удирдлагыг хялбар байдлаар 

GAMS программ дээр хамгийн бага үнийн сонголтоор 

программчлан туршиж үзлээ. 

 
Зураг 8. GAMS программ кодчилж бичсэн байдал. 

Үүнд: ТЭХС-ийн ДЦС-2, ДЦС-3, ДЦС-4 мөн ОХУ-ын 

импортын эрчим хүчийг оролцуулан 4-н эх үүсвэр дээр 

жишээ аван ДҮТ-ийн хоногийн горимоор тооцооллоо. 
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Зурагт үзүүлсэнээр программд gendata гэсэн table 

үүсгэж үйлдвэрлэгч талын характеристикуудыг 

оруулсан. 

 

Set 

 t 'time' / t1*t24 / 

 i 'generators indices' / g2*g5 /  

k 'cost segments' / sg1*sg20 /  

char / ch1*ch2 /; 

 

Table gendata(i,*) 'generator cost characteristics and 

limits'    CostsDCostsD   costst  RU  RD  Pmin  Pmax 

g2      78.29   78.29  64  64    0    24 

g3     42.98   42.98  30  30    90   186 

g4     37.68   37.68  104 104   500  789 

g5     200     200   50  50   0    300; 

үүний дараа dataLP гэсэн Table үүсгэж хоногийн 

горимыг t1-t24 ын хугацаанд хийж программчлахад 

шаардлагатай бүх оролтын өгөгдлүүдийг өгсөн.   

Программ дээр орох гол тэгшитгэлийн нэг нь 

үйлдвэрлэгч нэг бүрийн t хугацаан дахь нийлбэрүүдтэй 

тэнцүү байна. 

∑ Pi,t = Хэрэглэгчt

i

 

Энэ тэгшитгэлийг оруулахдаа  

balance(t).. sum(i, p(i,t)) =e= dataLP(t,'load'); 

оруулсан байна. 

Хамгийн хямд эрчим хүчний үүсвэрийг сонгохын 

зэрэгцээ хэрэглэгчид шаардлагатай эрчим хүчний эх 

үүсвэрийг сонгох доорх математик загваруудыг 

программд дараах байдлаар бичлээ.   

MinPi,t TC=∑i,t ai P2
i,t +biPi,t+ci зорилгын ф  

 

costThermal =e= sum((i,t), StC(i,t) + SDC(i,t)) + sum((t,i), 

u(i,t)*gendata(i,'Mincost')  

+ sum(k, data(k,i,'s')*pk(i,t,k))); 

 

Эдгээр бүх тэгшитгэлүүдийг доорх функцээр 

модельчилж хамгийн бага үнийн сонголтоор үр дүнг 

гаргалаа.  

Model UCLP / all /; option optCr = 0.0; solve UCLP 

minimizing costThermal using mip; 

 

Оновчлолын програмаас гаргасан үр дүнг хүснэгтээр 

харуулъя. 

Хүснэгт№1 
Хоно
г 

/цаг/ 
ДЦС-2 

/мВт/ 

ДЦС-3 

/мВт/ 

ДЦС-4 

/мВт/ 

Импорт 

ЦЭХ 

/мВт/ 

ДҮТ 

горим 

/мВт/ 

1 0 99 789 0 888 

2 0 90 765 0 855 

3 0 90 743 0 833 

4 0 90 737 0 827 

5 0 90 737 0 827 

6 0 90 737 0 827 

7 0 90 762 0 852 

8 19 90 789 0 898 

9 5.25 99.5 789 0 893.75 

10 24 129.5 789 67.5 1010 

11 24 159.5 789 74.5 1047 

12 24 177.5 789 67.5 1058 

13 24 171.6 789 67.4 1052 

14 24 154 789 60 1027 

15 24 146.5 789 52.5 1012 

16 24 142.5 789 52.5 1008 

17 24 144.5 789 52.5 1010 

18 24 157 789 60 1030 

19 24 186 789 86 1085 

20 24 186 789 116 1115 

21 24 186 789 89 1088 

22 24 166.8 789 78.2 1058 

23 24 136.8 789 74.2 1024 

24 4.2 106.8 789 0 900 

Үнэ 

/төг/ 

кВт 

78.29 

төг 

42.98 

төг 

37.68 

төг 

~150 

 төг  

Чадал 

Рmax 24мВт 186мВт 789мВт 300мВт  

Чадал 
Рmin 6мВт 90мВт 500мВт 0мВт  

 

Дээрх программчлалын үр дүнг харууллаа. 

 Хүснэгт болон график№1-4-өөс харахад ДЦС-

2-ын ачаалал 1-7 цагийн хооронд мөн Импортын ЦЭХ 

1-9 цагуудад 0мВт утгуудыг тус тус авсан байна. Учир 

нь цахилгаан үйлдвэрлэж байгаа үнэ нь өндөр байгаа 

нь программ дээр тооцоологдон сонгогдсон байна. 

Харин 1-24 цагуудад ДЦС-4 нь үнийн хамгийн хямд 

саналтайгаар тасралтгүй ачаалалаа авсан байна. 

Дээрх үр дүнг график хэлбэрээр харуулъя. 

График№1 

 
График№2 

 
График№3 

 
График№4 
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Дүгнэлт 

Диспетчерийн удирдлагыг GAMS программ 

дээр математик загварчлалыг боловсруулан 

программчилж үзлээ. Гарсан үр дүн бодит байдал 

дээрээс зөрүүтэй байгаач /жишээлбэл ДЦС-2 ыг 

зогсоож 0мВт-ын горимоор явуулах/GAMS 

программын үр дүн хамгийн бага үнийг сонгох 

зорилтоо биелүүлсэн гэж үзэж байна. Цаашид 

програмчлалын өгөгдлүүдийг илүү нарийн болгох 

тухайлбал дулааны цахилгаан станц түүний доторх 

тоноглолыг блок байдлаар, мөн жишмэл түлшний 

коэффициентүүдийг нэг бүрчлэн тусгах шаардлагатай 

байна. Нөгөө талаас харахад Импортын ЦЭХ-ний 

хэрэглээ өндөр байгаа нь эрчим хүчний эх үүсгэврийг 

тооцоололд маниварьлах чадвар өндөртэйгээр 

оруулсантай холбоотой юм.  

Салхин болон Нарны эх үүсвэрүүд тэдгээртэй 

холбоотой хуримтлуур /storage/ буюу батерейны 

байгууламжуудыг одоо ажиллаж байгаа дулааны 

цахилгаан төвүүдтэй нэгтгэн GAMS программд 

оруулж Unit commitment.ын хамгийн сүүлийн үеийн 

загварыг загварчилж болох юм. Ингэснээр хамгийн 

бага үнийн саналтай шударга өрсөлдөөнт зах зээлийг 

бий болгох юм. 
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ШИЛЖИЛТИЙН ГОРИМЫН ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ, 

УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ (WIDE AREA MONITORING SYSTEM)-

ИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА 

О.Энхсувд, С.Халиун, Э.Жавхланбаяр, Б.Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: “WAMS” систем нь шилжилтийн 

горимын хяналт мэдээлэл, удирдлагын нэгдсэн систем 

юм. Тогтворжилт алдагдахаас сэргийлэх автоматик 

энэхүү систем нь Эрчим хүчний систем /ЭХС/-д үүсч 

болох бүхий л төрлийн аваарын горимын үед ситемийг 

тогтвортой авч үлдэх мэдээлэл хүлээн авах, 

боловсруулах, үйлдэл хийх гэсэн дараалал бүхий 

алгоритимчлэгдсэн цогц шийдэл юм. Энэ системийн 

ажиллагааны хамрах хүрээ эрчим хүчний системийн 

динамик тооцооллоор тодорхойлно. 

Энэхүү өгүүлэлд WAMS-ын талаарх товч ойлголт 

болон олон улсын туршлага, хэрэглээг судлан Монгол 

улсын эрчим хүчний системд нэвтрүүлж буй байдал, 

цаашид ашиглаж болох зарим боломжуудын талаар 

авч үзнэ. 

Түлхүүр үг: эрчим хүчний систем, шилжилтийн 

горимын хяналт мэдээлэл, удирдлагын систем 

(WAMS), фазор хэмжих нэгж (PMU), давтамж, 

найдваржилт  

Оршил 

Синхрофазорын технологид суурилсан 

дэвшилтэт өргөн хүрээтэй хяналтын системийг 

(WAMS) боловсруулж, эрчим хүчний системийн 

динамик зан үйлийг урьд өмнө үзэгдээгүй 

нарийвчлалтай, нарийвчлалтайгаар харуулдаг. 

Мэдээллийн хэмжээ өсөхөөс гадна хэмжих хэрэгслийн 

төрөл зүйл нэмэгдсэн. Үүнтэй холбогдуулан хямд, бага 

хүчдэлтэй бичлэгийн төхөөрөмжийг боловсруулж 

суурилуулах ажлын дэвшил нь өгөгдлийг төрөлжсөн 

баяжуулагч руу дамжуулдаг олон тооны мэдрэгч 

байрлуулсан болно. Цахилгааны сүлжээнүүдийн 

хэмжээ, нарийн төвөгтэй байдал улам бүр нэмэгдэхийн 

хэрээр динамик процессыг бодит цаг хугацаанд хянах, 

урьдчилан таамаглах нь улам бүр чухал болж байна. 

Мэдээллийн хэмжээ, төрөл бүрийн аль алинд нь энэ 

өсөлт нь өгөгдлийг автоматаар ойлгох, боловсруулах, 

нэгтгэн дүгнэхэд арга зүйн дэвшил шаардагдана. 

Дэлхийн байршил тогтоох хиймэл дагуулын дохиог 

ашиглан хүчдэл ба гүйдлийн фазыг хурдан, өндөр 

чанартай синхрофазороор хэмжих нь өргөн хүрээний 

алсын барааны харагдацыг сайжруулж, системийн 

аюулгүй байдал, найдвартай байдлыг дээшлүүлэх 

боломжтой юм. 

Өргөн хүрээний хяналт-шинжилгээний 

дэвшилтэт програмууд нь нөхцөл байдлын талаархи 

ойлголтын системийг хэрэгжүүлэх, үүнд аваарийн 

дохиолол, хэлбэлзлийг илрүүлэх, эрт сэрэмжлүүлэх 

систем, эрчим хүчний системийн хэлбэлзлийн хяналт, 

бусад дэвшилтэт шинж чанаруудыг багтаасан болно. 

Эдгээр системийн цөм нь өргөн цар хүрээтэй 

өгөгдлийг оновчтой ашиглах ухаалаг мэдрэх, дохио 

боловсруулах, харилцаа холбооны техник хэрэгсэл юм. 

Цаг хугацааны синхрончлогдсон системийн 

хэмжилтийг шинжлэх, тодорхойлоход системийн янз 

бүрийн нөхцөлд дасан зохицох чадвартай, нягт 

нямбай, хурдан хянах ухаалаг хэрэгслүүд шаардагдах 

бөгөөд өгөгдлийн нарийн төвөгтэй байдлыг багасгаж, 

автоматжуулсан хяналт, бодит цагийн шийдвэр 

гаргахад ойлгомжтой, хэрэгцээтэй болгоно. 

Мэдээллийн менежментийн чиглэлээр бодит цагийн 

системийн хяналт, судалгааны гол чиглэлийг 

сайжруулах загвар, хэрэглээ, сайжруулалтын 

чиглэлийг тодорхойлж, онцолсон болно.[7] 

Wide area monitoring system гэж юу вэ? 

WAMS систем нь эрчим хүчний тогтворжсон 

болон шилжилтийн процессын үеийн горимын 

мэдээллийг бодит хугацааны агшинд хиймэл дагуулын 

тусламжтайгаар цагийн синхрончлогдсон вектор 

болон скаляр (бодит тоон утга) утгуудаар нэгдсэн сан 

үүсгэн, эдгээр мэдээллийг шуурхай ажиллагаа түүний 

удирдлагын түвшинд дараах байдлаар ашиглана. 

Үүнд: 

Шуурхай ажиллагаа – диспетчерийн хяналт 

удирдлагын түвшинд (дээд түвшинд): 

 Аваарийн болон аваарийн дараах процессд 

дүн шинжилгээг богино хугацаанд хийх; 

 Нэгдсэн сүлжээний хэмжээнд синхрон 

савлалтыг илрүүлэх; 

 Генераторын тохируулгын болон өдөөлтийн 

системийн ажиллагааг хянах; 

 Горимын тохируулгын системийн ажиллагаа, 

түүний нөлөөллийг хянах; 

 Бодит хугацаанд ЭХС-ийн төлөв байдалд 

үнэлэлт дүгнэлт хийх; 

 Монгол Улсын ЭХС–ийн динамик процессыг 

хянах; 

 ЦДАШ болон тоноглолын зөвшөөрөгдөх 

ачааллын хэмжээг орчны нөхцөлөөс 

хамааруулан бодитойгоор үнэлэх; 

 Нэгдсэн сүлжээний тогтворжилтын нөөц, 

халуун бэлтгэл чадлын нөөцийг тодорхойлох; 

 РХА-ын ажиллагааны амжилтыг шууд хянах, 

тодорхойлох; 

 Шугамыг гараар синхрон хяналттай залгах. 

Шуурхай ажиллагаа– диспетчерийн автомат 

удирдлагын түвшинд (дунд түвшинд): 

 Системийн тогтворжилт болон савлалтыг 

хянах, мэдээлэх; 

 Тухайн тоноглол болон ЦДАШ-ын горимын 

параметруудын хязгаарын утгуудыг 

тооцоолох, мэдээлэх; 

 Цахилгаан дамжуулах шугамын горимын 

ажиллагааг өнцгийн харьцуулалтын 

тусламжтайгаар хянах, автоматаар удирдах; 

(тусгаарлах автоматик, АЛАР, синхрон 

хяналттай АПВ, давтамжийн болон хүчдэлээр 

ачаалал хөнгөлөх автоматик г.м) 

 Систем тусдаа ажиллах үеийн горим ажиллааг 

хянах удирдах; 

330



 

 Хүчдэл, давтамж, өнцөгийн тогтворжилтыг 

хянах, тодорхойлох, мэдээлэх. 

 РХА-ын алсын бэлтгэлийг хангах; 

 Нэгдсэн сүлжээний горимын тохируулгын 

автомат удирдлагын төхөөрөмжийг хянах 

удирдах. 

Нэгдсэн сүлжээний горимын тооцооны 

түвшинд: 

 Динамик тооцооны загварчлалын 

үнэмшилийг шалгах, сайжруулалт хийх, 

баталгаажуулах; 

 Шугамын бодит ба хуурмаг эсэргүүцлийн 

утгуудыг тухайн агшинд бодитойгоор 

тодорхойлох; 

 Аваарь эсэргүүцэх автоматикийн 

байгууламжийг шинэчлэн зохион 

байгуулах тохирох тавилийг сонгох; 

 Генераторуудын өнцгийн өөрчлөлт болон 

хурдыг хэмжих, өдөөлтийн хэлхээний 

төлөв байдлыг тодорхойлох. 

  Тухайн объектын түвшинд (доод түвшинд): 

 Тохируулгын систем болон тоноглолуудын 

горимын ажиллагаанд аваарийн дараах 

дүгнэлт шинжилгээ хийх; 

 Генераторуудын горим ажиллагааг хянах, 

бодит дүгнэлт өгөх; 

 Нам давтамжийн хэлбэлзлийг хянах; (бодит 

чадлын синхрон савлалтыг хянах) 

 Өдөөлтийн системийн ажиллагааг дүгнэх; 

 Тухайн обьектын горим ажиллагааг хянах; 

 Хэвийн бус ажиллагааны горимыг илрүүлэх; 

 Хүчний трансформаторуудын хүчдэл 

тохируулгын төхөөрөмжийн ажиллагааг 

хянах; 

 Хүчдэлийн трансформаторуудын хяналт 

хийх; 

 Хэт хүчдэл үүсэх процессыг тодорхойлох, 

хянах; 

 Ашиглалтын үеийн тоноглолуудын 

ажиллагааны хязгаарын утгуудын мэдээллийг 

тухайн агшинд шуурхай ажиллагааны 

ажилтанд мэдээлэх, анхааруулах.[3] 

Бүтэц 

Сүүлийн хорин жилийн хугацаанд эрчим 

хүчний системийг хянах WAMS-ийн янз бүрийн 

хэлбэрийг боловсруулсан. Өргөн хүрээний хяналтын 

систем нь үндсэндээ эрчим хүчний системийн байдлыг 

ухаалаг, тасралтгүй таних систем юм. 

WAMS-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг Зураг 1-д 

үзүүлэв.[9] 

  

 

Зураг 1. WAMS-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

Үзэл баримтлалын хувьд WAMS нь давтамжийн 

эвдрэлийн бүртгэл, фазор хэмжих нэгж, тоон реле, 

харилцаа холбооны дэвшилтэт холболт, дохио 

боловсруулах техник гэх мэт янз бүрийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдээс бүрдэнэ. Хэмжилтийн синхрончлогдсон 

технологи нь фазорын өгөгдлийг секундэд 60 дээж 

хүртэл хурдаар өгдөг бөгөөд энэ нь системийн үйл 

ажиллагааг бодит цаг хугацаанд хянах боломжийг 

олгодог.  

WAMS бүтэц нь шаталсан бөгөөд хоёр том 

түвшинд хуваагдах боломжтой; бүс нутгийн болон 

дэлхийн. Орон нутгийн түвшинд мэдрэгдсэн 

мэдээллийг Phasor Data Concentrator (PDC) гэж 

нэрлэдэг хяналт, хяналтын төвөөс автоматаар 

цуглуулж, синхрончилж, архивлаж хадгалдаг . Дараа 

нь энэхүү мэдээллийг дэлхийн өгөгдөл баяжуулах 

үйлдвэрт бодит цагийн динамик хяналт (RTDM) 

систем, өргөн хүрээний хяналт (WAC), өргөн хүрээний 

хамгаалалт (WAP) зорилгоор илгээнэ. 

Оруулсан өгөгдөл нь төгс бус, харилцан 

уялдаатай, динамик зөрүүтэй, ялгаатай хэлбэр, 

хэлбэртэй байж болно. Хяналт нь эрчим хүчний 

системийн доройтлыг зогсоохын тулд чухал өгөгдлийг 

боловсруулж, хяналт, хамгаалалтын функцэд ашиглах 

боломжийг олгодог. 

Синхрофазорын технологид суурилсан бодит цагийн 

хяналт шинжилгээний арга техникийг амжилттай 

хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн түвшний триггерүүд болон 

эрчим хүчний системийн хэвийн үйл ажиллагаа 

явагдаж байгаа нөхцөлд системийн доройтлыг 

илрүүлдэг тохиргоонуудыг нэгтгэхийг шаарддаг. 

Эдгээр технологид зориулсан олон төрлийн 

програмуудыг тайлбарласан болно. 

Эдгээр технологийн сүүлийн үеийн хэрэглээнд орно: 

 Өргөн хүрээний нөхцөл байдлын талаархи 

мэдлэг 

 Улсын үнэлгээ 

 Аюулгүй байдлын маржингийн үнэлгээ 

 Бодит хугацааны нийт дамжуулах чадвар 

(TTC) 

 Бүс хоорондын хэлбэлзлийг хянах 

 Динамик параметр тодорхойлох 

 Загварын баталгаажуулалт 

 Эвдрэлийн дараах системийн бүрэн бүтэн 

байдлыг үнэлэх 

 Үе шатны өнцгийн хяналт 

 Хүчдэлийн тогтвортой байдлыг хянах 

 Үйл явдалд тулгуурласан өгөгдлийг архивлах 

Хэмжсэн өгөгдөлд түр зуурын хэлбэлзлийг илрүүлэх, 

тодорхойлох нь янз бүрийн хүчин зүйлээс ихээхэн 

төвөгтэй байдаг. Бодит байдал дээр орчны болон 

хэмжилтийн дуу чимээ, хольц, олдвор зэрэг нь 

хэмжсэн өгөгдлийг бохирдуулж, хуурамч түгшүүр, үйл 

ажиллагааны алдаатай шийдвэр гаргахад хүргэж 

болзошгүй юм. Цаашилбал, харилцааны алдаа 

өгөгдлийн эвдрэл үүсгэж, мэдээллийн шинжилгээний 

тайлбарт нөлөөлж болзошгүй. 

Дизайн аргууд нь найдвартай, аюулгүй байдлыг 

дээшлүүлэх, өргөн хүрээний хяналтын системийн 

ажиллагааг сайжруулахын тулд алдаанд тэсвэртэй 
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стратеги, өгөгдөл хайлуулах аргуудыг хоёуланг нь 

багтаасан байх ёстой. 

WAMS-ийн өнөөгийн архитектурууд нь хяналтын 

дэвшилтэт хамгаалалт, хяналтын системээс өгөгдлийг 

нэгтгэх, хянах илүү ухаалаг аргууд руу шилжиж байна. 

Дохионы боловсруулалт, өгөгдлийг нэгтгэх дэвшилтэт 

аргыг ашигласнаар зорилтот хяналтын гүйцэтгэл 

ихээхэн нэмэгдэх болно.[5] 

Үндсэн хэсэг болох PMU-гийн тухай 

Хамгийн багадаа 20 мс хугацаанд вектор хэмжилтийн 

өгөгдөлийн хэмжилт хийнэ. Өгөгдлүүдийг GPS болон 

ГЛОНАСС хиймэл дагуулын тусламжтайгаар 1 мкс 

нарийвчлалтайгаар синхрон хүлээн авч харьцуулан 

ажиллана. 

PMU -гийн синхрон хэмжилтийн вектор өгөгдлүүдийг 

хадгалах төхөөрөмжинд тавигдах шаардлага (IEEE 

C37.118.2-2011 стандартын дагуу):  

• Давтамж – ± 0,001 Гц  

• Өнгийн алдаа – ± 0,05o  

• Хувьсах гүйдлийн хүчдэлийн утга – ± 0,1%  

• Хувьсах гүйдлийн хүч– ± 0,2 %  

• Бодит болон хуурмаг чадал– ± 0,25 %[4] 
WAMPAC - Шилжилтийн горимын хяналт мэдээлэл, 

хамгаалалт, автомат удирдлагын цогц систем 

Зураг 2. WAMPAC-ийн бүтэц 

 

Олон улсад хэрэглэгдэж байгаа туршлага  

Оросын Холбооны Улс 

ОХУ-ын нэгдсэн ЭХС –д СМПР нэвтрүүлсэн 

байдал 2005 оноос PMU ашиглаж эхэлсэн. 

2006-2009 оны хооронд өөрийн эх орны үйлдвэрүүдэд 

PMU буюу УСВИ төхөөрөмж болон PDC буюу КСВД 

үйлдвэрлэж эхэлсэн.  

2006-2010 онуудад 32 объект дээр СМПР системийг 

нэвтрүүлсэн  

2008-2010 хооронд СМПР системийг бүтээх бий 

болгох төслийг хэрэгжүүлэн  

2011 оноос хойш нэгдсэн ЭХС ашиглалтад нэвтрүүлж 

эхэлсэн. ОХУ-ын нэгдсэн ЭХС –д СМПР нэвтрүүлэх 

чиглэлээр ажилласан  

Гадны мэргэжилтэнүүдтэй хамтран ажилласан: 

VLPGO/GO-15 , СIGRE, BPA, Virginia University, PJM, 

CAISO, OSIsoft, etc ОХУ –ын судалгаа шинжилгээний 

төв болон үйлдвэрлэгч фирм:(НТЦ ЕЭС, ИСЭМ РАН, 

ЭСП), техническими университетами (МЭИ, УПИ) и 

компаниями-производителями оборудования 

(РТСофт, Прософт-Системы, Парма, ИЦ 

ЭнергоСервис, АльтероПауэр)[6]. 

Япон 

Японд Баруун Япон 60 Гц-ийн системийг зургаан 

томоохон цахилгаан эрчим хүчний компаниудын хэд 

хэдэн бүлэгт хувааж болно. Бүлэг бүрийг өргөн 

хүрээнд 500 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамаар 

холбодог. Уртааш бүтцийн хувьд бүхэл бүтэн системд 

бага давтамжтай хэлбэлзлийн горимууд байдаг. 

Зангилааны хэвийсэн хяналтанд суурилсан бие даасан 

ачааллын давтамжийн хяналтыг үеийн компани бүрт 

хэрэгжүүлдэг. Түүнчлэн зарим бие даасан эрчим хүч 

үйлдвэрлэгчид (IPP) эсвэл цахилгаан үйлдвэрлэгч, 

ханган нийлүүлэгчид эрчим хүчний зах зээлд оролцож 

байна. Одоогийн байдлаар хэлбэлзлийн зарим шинж 

чанарыг орон нутгийн нутаг эсвэл хоорондоо 

уялдаатай газруудын хооронд. Японы зарим их дээд 

сургуулийн синхрончлогдсон фазор хэмжих техникийг 

ашиглан эрчим хүчний системийн динамикийг онлайн 

өргөн хүрээнд хэмжих судалгааны хамтарсан 

судалгааны төслийг танилцуулж байна.  

Бодит WAMS байгуулахын тулд хэд хэдэн PMU-ийг 

Японы газарзүйн янз бүрийн байршил дахь их, дээд 

сургуулиудад суурилуулдаг. Зураг 3-т оюутны 

хотхоны PMU суурилуулсан байршлыг харуулав. 

PMU-ийн төрөл нь Toshiba корпорацийн үйлдвэрлэсэн 

NCT2000 бөгөөд дэлхийн байршлын систем (GPS) 

дохиогоор синхрончлогдсон. 

PMU-г суурилуулах ажлыг 2001 оноос Япон дахь 

эрчим хүчний системийг бүхэлд нь хамарсан WAMS-

ийг боловсруулж, Campus WAMS нэртэй хамтарсан 

судалгаа хийжээ. Эрчим хүчний компани бүрийн 

үйлчилгээний талбайн дор хаяж нэг PMU 

суурилуулсан болно. PMU нь Японы стандарт хүчдэл 

болох 100 В залгуурын хүчдэлийн фазыг хэмжсэн 24 

цагийн хуваарийн дагуу их сургуулийн оюутны хотхон 

бүрийн хяналтын байршилд (лабораторид) хананы 

гарцууд. Практик хэрэглээнд PMU-ийг ихэвчлэн 

дамжуулах шугамын дэд станцад суурилуулдаг. [2] 

 
Зураг 3. Япон дахь кампусын WAMS-ийн тохиргоо 

(2011 оны 11-р сар). 

Хөгжсөн системд орон нутгийн болон бүс 

нутгийн горимыг багтаасан цахилгаан савлуурын 

динамик шинж чанарыг ажиглахын тулд хэмжилтийн 

интервал нь баруун 60 Гц-ийн бүсэд 2/60 с, зүүн 50 гц-

ийн бүсэд 2/50 с байна. Өргөн тархсан эрчим хүчний 

системд ч гэсэн GPS хүлээн авагчийн секундэд нарийн 

импульсийн (PPS) гаралтыг ашиглан синхрончлогдсон 

хяналт хийх боломжтой бөгөөд хэмжсэн алсын 

өгөгдлийг хурдан холбооны сүлжээгээр дамжуулан 

хялбархан төвлөрүүлж болно.  

𝑉 =  
√2

96

̇
(∑ 𝑉𝑘 sin 𝑘𝜃 + 𝑗 ∑ 𝑉𝑘 cos 𝑘𝜃96

𝑘=1
96
𝑘=1 ) (1) 
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Зураг 4. Гүйцэтгэсэн кампусын WAMS-ийн ерөнхий 

хүрээ 

PMU-ийн хэмжсэн өгөгдлийг шинжлэх ухааны 

мэдээллийн сүлжээгээр Нагояа технологийн дээд 

сургууль, Кюүшюүгийн технологийн дээд сургуульд 

суурилуулсан фазорын өгөгдлийн баяжуулагч (PDC) 

автоматаар цуглуулдаг. IEEE COMTRADE форматыг 

PMU болгонд хадгалагдсан өгөгдлийн формат болгон 

ашигладаг боловч PDC-ээр цуглуулсан өгөгдлийг 

ашиглахад зориулж таслалаар тусгаарласан утгын 

формат болгон хөрвүүлж, дараа нь хөрвүүлсэн 

өгөгдлийг сүлжээнд хавсаргасан агуулахад их 

багтаамжтай хадгалдаг. Фазорын хүчдэлийг хананы 

залгуурт хэмжсэн синусиод хүчдэл ашиглан 

тооцоолно. 

Томъёо (1) -аас хүчдэлийн далайц ба фазыг хялбархан 

олж авах боломжтой: 

|𝑉| = √(𝑉𝑅𝑒
2 + 𝑉𝐼𝑚

2 )       (2) 

 ∠𝑉 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑉𝐼𝑚/𝑉𝑅𝑒)   (3) 

Тэгшитгэлийг тооцоолох (3) нь GPS-ийн хугацаатай 

холбоотой фазын өнцгийг өгдөг.[2] 

WAMS-c гарах тоон өгөгдлийг эрчим хүчний 

тооцоонд хэрэглэх нь 

1. WAMS-д суурилсан INTERAREA горимыг 

тодорхойлох 

Энэ хэсэгт WAMS-ээр дамжуулж хэмжигдэх фазорын 

хэлбэлзлийг ашиглан давамгайлах горимыг 

тодорхойлох аргыг танилцуулж байна. Өргөн хүрээний 

фазорын хэмжилтээр олж авсан хэлбэлзлийн өгөгдөлд 

бүс нутгийн нам давтамжийн хэлбэлзэлтэй холбоотой 

олон давтамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд орно. 

олон тооны дуу чимээ. Энд заасан давтамжийн 

динамикийг судлахын тулд давамгайлсан бага 

давтамжийн хэлбэлзлийг шүүлтүүрээр гаргаж авдаг. 

Фурьегийн шинжилгээнд суурилсан, далайц ба фазыг 

хадгалах хурц зурвасын шинж чанар бүхий туузан 

дамжуулагч шүүлтүүр 

анхны өгөгдлийн шинж чанарыг харгалзан үзнэ. 

Хугацааны цуврал өгөгдлийн х хязгаартай тооны N-

ийн салангид Фурье хувиргалт ба урвуу хувиргалтыг 

дараахь нөхцлөөр өгч болно: 

𝑋[𝑚] =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑁−1

𝑛=0 𝑊𝑚𝑛     (4) 

𝑋[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑚]𝑁−1

𝑚=0 𝑊−𝑛𝑚    (5) 

Үүнд W=exp(-j2 𝜋/N) бас m, n= 0,1, . . . , N-1. Шүүлтүүр 

хийх процедур нь давамгайлсан горимын давтамжид 

харгалзах x[n] хугацааны цуврал өгөгдлийн Фурье 

хувиргалтыг X[m] болгож, бусад горимын давтамжид 

харгалзах X[m] -ийг хасах явдал юм. 

Дараа нь давамгайлсан горимуудын хугацааны 

цувааны өгөгдлийг урвуу хувиргалтаар сэргээнэ (5). 

Энэ шүүлтүүр нь далайцын далайц ба фазыг хадгалдаг 

болохыг анхаарна уу. Дараахь алхамууд нь өргөн цар 

хүрээтэй горимыг тодорхойлох журмыг нэгтгэн 

харуулав 

дамжуулах зурвасыг тодорхойлох уян хатан аргыг 

өгдөг хурдан Фурье хувиргах (FFT) дээр суурилсан 

шүүлтүүрийг ашиглах. 

Алхам 1: Фазын зөрүүний Фурье спектрийг шинжлэх, 

Алхам 2: Туузан дамжуулагч шүүлтүүрийн төв 

давтамж fc-ийг спектрээр тодорхойлно 

Алхам 1, ба 

Алхам 3: FFT дээр суурилсан туузан дамжуулагч 

шүүлтүүр ашиглан фазын зөрүүний анхны 

өгөгдлүүдээс хэлбэлзлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

гаргаж авна fc ± 0.1 Гц.[1] 

2. Нам давтамжийн хэлбэлзэлийн динамик 

Эрчим хүчний системийн хэлбэлзлийн динамик шинж 

чанарыг хэмжсэн PMU өгөгдөл дээр үндэслэн судалж 

болно. Системийн шугаман бус шинж чанараас 

шалтгаалан эрчим хүчний системийн хэлбэлзэлд олон 

тооны цахилгаан механик горимууд байдаг. Норгосны 

шинж чанар муутай интерареа нам давтамжийн 

хэлбэлзэл нь хоорондоо холбогдсон эрчим хүчний 

системүүдийн сайн мэддэг асуудал юм. Эрчим хүчний 

системийн тогтвортой байдал, найдвартай байдлыг 

хангахын тулд ийм давамгайлсан горимуудын шинж 

чанарыг шинжлэх хэрэгтэй. Эрчим хүчний систем 

харьцангуй харуулж байна 

тогтвортой төлөвт ажиллах нөхцлийн шугаман зан 

байдал, жижиг дохионы динамикийг шугаман 

системийн ойлголтыг ашиглан судалж болно.[8] 

Монгол улсын эрчим хүчний туршлага  
Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд 

“WAMS”систем нэвтэрч 2019 оны 12-р сарын 23-нд 

нэвтэрсэн. Эрчим хүчний яамнаас 2019 оныг “Ухаалаг 

эрчим хүчний жил” болгон зарлаж энэ хүрээнд эрчим 

хүчний системийн хяналт, удирдлагын системийг 

сайжруулах, орчин үеийн хяналт, мэдээллийн 

системийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Диспетчерийн 

үндэсний төв”-ийн инженер техникийн ажилтнууд 

WAMS системийг ЭХС-д нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлж 

амжилттай хэрэгжиж байна. Өнөөгийн байдлаар 

Төвийн эрчим хүчний системийн үндсэн эх үүсвэрүүд 

(генераторууд), дамжуулах сүлжээний систем үүсгэгч 

зангилаануудад вектор хэмжилт хийх зориулалттай 

PMU-г нийт 23 цэгт (зураг 5) суурилуулж “ДҮТ”-д 

байрлах PDC-д цагийн синхрончлогдсон байдлаар 

нэгтгэн цуглуулж байна.[5] 

 

 

Хүснэгт 1 
 Объектын нэр PMU-гийн холболтын нэр 

1 д/с Дархан 220/110/35 кВ АШ-257, 258 

2 д/с Эрдэнэт 220/110/35 кВ АШ-203, 204 

3 д/с Улаан-Баатар 220/110/35 кВ АШ-205, 206 

4 д/с Чойр 220/110/35 кВ АШ-207 

5 д/с Дорнод-2 110/35/10 кВ АШ-109, 110 

6 ТЭЦ-3 ОРУ 110/35 кВ АШ-111, 112, ТГ-9 

7 ТЭЦ-4 ОРУ 220/110 кВ АТ-1, 2, ТГ-1,2,3,4,5,6,7 

8 ТЭЦ-2 ОРУ 35 кВ АШ-Холбоо-АБ 

9 д/с Тавантолгой 220/110/35 кВ АШ-Мандалговь 

10 Диспетчерийн үндэсний төв - 

PDC 

PDC 
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PDC-д цуглуулсан өгөгдлүүдийг WAProtector 

программ боловсруулан үр дүнгээр нь WAMS 

системийн дээр дурьдсан функцүүдийг гүйцэтгэж 

байна.  

РФ, 

Бурятская ЭС

Селендума

ТЭЦ-4   

п/с Мандал

220/110/35 кВ 

п/с Тавантолгой

220/110/35 кВ

Цогт-цэций ВЭС

Даланзадгад ТЭЦ Ухаахудаг КЭС

LGJ-240x2   

250км 

LGJ-300    

248 км 

LGJQ-300  150 км 

Дархан ТЭЦ

 п/с Дархан

220/110/35 кВ

Эрдэнэт 

ТЭЦ

п/с Сонгино

220/110/35

п/с Улан-Батор

 220/110/35 кВ

ВЛ-208 АС-300 195,35 км

ВЛ-201,202 

АС-400 167,7 км

ВЛ-203 АС-400 29 км ВЛ-205 АС-300 29,4 км

ТЭЦ-2 ТЭЦ-3

ВЛ-111,112

п/с Чойр

220/110/35 кВ 

п/с Цагаансуварга

220/22 кВ

п/с Оюутолгой

220/110/35 кВ

п/с Оюутолгой новая

220/110/35 кВ

п/с Эрдэнэт

220/110/35 кВ

Холбоо АБ

ОРУ ТЭЦ-4

220/110/35 кВ

п/с Сайншанд

110/35 кВ 

110/35 кВ Замын-

Үүд дэд станц

Сайншанд ВЭС 50 МВт

Сүмбэр СЭС 15 МВт

Гэгээн СЭС 15 МВт

Салхит ВЭС   

п/с Баганур

220/110/35 кВ

220 кВ

110 кВ

35 кВ

ВЛ-204 АС-400 29 км
ВЛ-206 АС-300 29,4 км

ВЛ-209 АС-300 137,4 км

ВЛ-210 АС-300 137,4 км

ВЛ-207 АС-240 

171,6 км

  1*LGJ-300  178  км

GL/614-400-

50 км 

LL-ACSR/AS-

445 36км 

ВЛ-203-1 АС-400 239,7 км

ВЛ-204-1 АС-400 239,7 км

ВЛ-257,258 194,3 км

PMU 1

ВЛ-257

PMU 1

ВЛ-258

PMU 3

ВЛ-203

PMU 4

ВЛ-204

PMU 5

ВЛ-205

PMU 6

ВЛ-206

PMU 7

ВЛ-207

PMU 8

ВЛ-111

PMU 9

ВЛ-112

PMU 10

ТЭЦ-3

ТГ-9

PMU 11

Холбоо  

АБ

PMU 12

ВЛ-109

PMU 13

ВЛ-110

ВЛ-109,110

В
Л

-1
0
7

,1
0
8

PMU 14

АТ-1

PMU 15

АТ-2

PMU 16-22

ТГ-1-7

ТЭЦ-4

PMU 23

ВЛ

п/с Дорнод-2

110/35/10 кВ 

 
Зураг 5. Синхрончлогдсон вектор хэмжилт хийх PMU 

төхөөрөмжийн байршил 

Доорх зургаас Монгол улсын WAMS дээрх 

хэмжилтүүдийн графикуудыг харж болно. 

 
Зураг 6. DARKHAN L-258 шугамын хоногийн график 

үзүүлэлт /цагаар/ 

1.  Давтамжийн график 

2. Хүчдэлийн график 

3. Фазын график 

 
Зураг 7. Нэгдсэн системд үүсэж байгаа нам 

давтамжийн хэлбэлзэл 

Дүгнэлт 

Энэхүү өгүүлэлд WAMS-н үндсэн ойлголт 

бүтцийн тухай болон олон улсын хэрэглээ, ашиглалтыг 

судлалаа. ОХУ, Япон, Монгол улсын эрчим хүчний 

системд одоо хэрэглэгдэж байгаа WAMS 

системүүдийг харьцууллаа. WAMS-г нэвтрүүлсэнээр 

монгол улсад дараах боломжууд бий болно. Үүнд:  

1. Нэгдсэн сүлжээний тогтворжилтийг хангах 

техникийн арга хэмжээ тодорхой болно. 

2. WAMS-н хэмжилтийн утгуудыг ашиглан 

Монгол улсын эрчим хүчний системийг 

тодорхойлох. 

3. Диспетчерийн удирдлага оновчтой, хурдан, 

зөв шийдэлтэй болно. 

WAMS-с гарах тоон өгөгдлүүдийг ашиглан эрчим 

хүчний дараах Нам давтамжийн хэлбэлзэлийн 

динамик, WAMS-д суурилсан INTERAREA горимын 

бодлогууд бодогдоно. Эдгээр бодлогоос Нам 

давтамжийн хэлбэлзэлийн динамик бодлогыг 

судалгааны чиглэл болгон авч цаашид гүнзгийрүүлэн 

судална. 
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ХИБРИД СИСТЕМИЙН БҮТЦИЙН СУДАЛГАА 

С. Халиун, О.Энхсувд,Э. Жавхланбаяр Б. Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Монгол улс эрчим хүчний салбарыг 

дэлхийн жишигт нийцүүлж хөгжүүлэх энэ салбарын 

хөгжлөөр дэлхийн бусад улсаас тодорхой хэмжээгээр 

хоцорч байгаа. Уламжлалт эрчим хүчний эх үүсвэрийг 

сайжруулахад удаан хугацаа шаарддаг. Иймд Монголд 

богино хугацаанд чанараа өөрчилж чаддаг станцууд 

хэрэгтэй байна.Энэхүү судалгааг хийснээр найдвартай 

ажиллагааг сайжруулж эрчим хүчний алдагдлыг 

багасгаж байгалийн эх үүсвэрийн зөв зохистой 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх мөн алс зайд байрлах газруудыг 

эрчим хүчээр бүрэн хангах түүнийг удирдаж хянах 

боломжийг судласан болно.  

Түлхүүр үг. Сэргээгдэх эрчим хүч (СЭХ), Хибрид 

сэргээгдэх эрчим хүчний систем (HRES), Сэргээгдэх 

эрчим хүчний эх үүсвэр (RES), Хибрид эрчим хүчний 

систем(HES), Хибрид эрчим хүчний хураагуурын 

систем (HESS), Микрогрид (МГ) 

Оршил 

Орчин үеийн эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг 

хангахын тулд шинэ төрлийн системт цахилгаан эрчим 

хүч ашиглах болсон. Хибрид систем нь цахилгаан 

үүсгүүрийн хоёр буюу түүнээс дээш горимыг нэгтгэдэг 

бөгөөд ихэвчлэн сэргээгдэхийн технологийг 

ашигладаг. Олон янзын эх үүсвэр байж болохоос эхний 

хувилбар нь усан цахилгаан станц, хийн станц, эсвэл 

томоохон хэмжээний хуримтлуурын систем байж 

болно. Сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг нь байгаль дээр 

тасралтгүй нөхөн сэргээгдэж байдаг энерги бөгөөд 

үүнд нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч, усны эрчим 

хүч, биомассын эрчим хүч, далайн татралт, түрэлтийн 

эрчим хүч, газрын гүний дулааны эрчим багтдаг. 

Ихэвчлэн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх, эрчим 

хүчний хангамжийн тэнцвэрийг дээшлүүлэх зорилгоор 

ашигладаг. Дан ганц нарны цахилгаан станц 

байршуулах нь маш олон дутагдалтай ба нарны зайн 

хураагуур нь өртөг өндөр байдаг. Үүлэрхэг бүрхэг 

өдөр болон шөнийн цагаар оргил ачааллаас илүү давах 

боломжгүй. Мөн үүнтэй адилаар салхин цахилгаан 

станц нь намуухан үед болон хэт хүчтэй салхинд 

ажиллах боломж муу байдаг. Иймд бусад 

хөдөлгүүртэй системчлэн ажиллуулснаар найдвартай 

ажиллагааг хангах явдал юм. Хибрид систем нь өөр 

өөр төрлийн хөдөлгүүр ашиглан байгалийн эх үүсвэр 

болох нар салхин цахилгаан станцыг дизель 

хөдөлгүүртэй хоршиж тасралтгүй эрчим хүчээр 

найдвартай хэрэглээг бага өртгөөр хангах систем юм.  

 
Зураг 1. Хибрид системийн бүтэц 

Эх үүсвэр: https://www.th-energy.net/english/platform-

renewable-energy-on-islands/hybrid-power-plants/ 

Хибрид системийн тухай 
Манай улс холын зайд цахилгаан шугам татаж зардал 

гаргахад маш их алдагдал үүсдэг. Сэргээгдэх эрчим 

хүчний станцаас үүсэж буй цахилгаан дамжуулах 

замдаа хүчдэл, чанар нь буурч бага хэрэглээтэй газар 

буюу сум эсвэл дунд зэргийн уурхайн эрчим хүчний 

хэрэглээнд хүрч байгаа юм. Иймд урт цахилгаан шугам 

татахын оронд бичил сүлжээ буюу “микрогрид” 

нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Микрогрид нь нар, 

салхины комбинацыг дизель юм уу бусад эх үүсвэртэй 

холимог байдлаар ашиглах боломж олгодгоороо давуу 

талтай төдийгүй зардлыг их хэмжээгээр бууруулдаг. 

Монгол улсын нэг онцлог нь хүн ам нь тархай бутархай 

суурьшсан, нийт хүн амын тал нь Улаанбаатарт, нөгөө 

тал нь орон нутагт байдаг төдийгүй сум, суурин 

газрууд нь нэгнээсээ нэлээд хол байршсан байдаг. СЭХ 

нь алслагдсан бүс нутгийг цахилгаан эрчим хүчээр 

хангах бие даасан эрчим хүчний систем болж байна.  

Хибрид эрчим хүчний хуримтлуурын систем 

нь удаан эдэлгээтэй, практикын болон эдийн засгийн 

хувьд зөв шийдэл юм. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

сонгохдоо байгалийн нөөц баялаг нь их, байршил ба 

үйлдвэрлэх аргыг сайн тооцоолж сонгох хэрэгтэй. 

Ингэснээр богино хугацаанд хэрэглэгчдэд хохирол 

учруулахгүйгээр шийдэх боломжтой.  

Хибрид системийн давуу талууд [1,2] 

- Нар болон салхи нь байгалийн шавхагдашгүй 

үнэгүй нөөц баялаг юм. 

- Нар болон салхины энерги нь хаягдал гаргадагүй 

байгальд ээлтэй. 

- Нар болон салхин станц нь байгаль орчиныг 

бохирдуулагч элдэв бодис, нүүрстөрөгчийн давхар 

исэл болон бусад хүлэмжийн хийнүүдийг 

ялгаруулдаггүй. 

- Суурилагдсаны дараагаар нар болон салхин станц 

нь зардалын хувьд маш хэмнэлттэй. Бусад 

уламжлалт цахилгаан станцтай харьцуулахад 

ашиглалтын зардал бага. 

- Нар болон салхин станц нь цахилгаан үйлдвэрлэх 

өндөр бүтээмжтэй. 

- Нар болон салхины энерги нь нүүрс, газрын 

тосноос ялгаатай нь инфляцид өртдөггүй. 

- Нар болон салхины энерги нь улс орны нүүрсний 

хараат байдлыг бууруулна. 

- Нар болон салхин парк баригдсан газрыг 

бэлчээрийн, хөдөө аж аюуйн болон өөр бусад 

зорилгоор ашиглах бүрэн боломжтой. 

Хибрид системийн хяналт мэдээлэл 

Хибрид системийн хяналт удирдлагын систем нь 

сайжруулсан мэдээлэл дамжуулалтын протоколууд 

болон интернетийг оролцуулаад гадна холбооны 

сүлжээтэй хосолсон скада системтэй стандарт техник 

хангамж болон программ хангамжийг хэрэглэж болох 

боломжийг олгодог. Энэхүү сүлжээг бүрдүүлэгч (нар 

болон салхи) эрчим хүчний элементүүдийг ашиглан 
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эрчим хүч үйлдвэрлэх, эрчим хүчээр хангах, худалдах 

зэрэг шийдэлтэйгээр ашиглах боломжтой.  

Микрогрид нь сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллах 

үед цахилгаан эрчим хүчний систем доголдоход нөөц 

эрчим хүчээр хангахаас гадна эрэлт нийлүүлэлтийн 

тэнцвэрийг хадгалж, сүлжээний горимын ажиллагааг 

сайжруулан найдвартай эрчим хүчний нэмэлт үүсгүүр 

болно. Микрогрид контроллёрын хяналт удирдлага нь 

нар болон салхины эрчим хүчийг түгээх болон 

дамжуулах процессийн ажлын горимд хяналт 

оношилгоо болон хэмжилтийг, диспетчерийн 

зохицуулалттай скадагаар удирдаж хянана.  

Скада системийн стандарт нь Мэдээлэл 

цуглуулах, Хяналт ба үйлдлийн процессийн бичлэг, 

Хяналтын функц, Мэдээллийн хадгалалтыг архивлах, 

анализ хийх, Скада техник хангамж гэсэн суурь 

функцуудтай.  

Хибрид системийн хяналт мэдээлэл, 

удирдлагыг скадагаар дамжуулан хянаж, түүнд 

тавигдах реле хамгаалалтын тоног төхөөрөмж SEL 

3351, 751а, 351 зэрэг хамгалаалтууд хамгийн өргөн 

ашиглагдаж байна [4,8]. 

Ачааллын эрэлтийг эрчим хүчийг тасралтгүй 

хангахын тулд хибрид системийн эрчим хүчний 

урсгалыг зохистой зохицуулах нь чухал юм. Тиймээс 

HRES дахь цахилгаан урсгалын менежмент нь 

системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондох эрчим 

хүчний тасралтгүй урсгалыг хангахад маш чухал юм. 

Энэ нь HRES-ийн ашиглалтын хугацааг уртасгах, 

эрчим хүчний урсгалын чанарыг баталгаажуулахад 

шаардагдана. Эрэлт хэрэгцээний дагуу ачааллын 

хэрэгцээнд цахилгаан хангамжийг хянах уламжлалт 

аргыг олон HRES-д ашиглаж ирсэн. Уламжлалт арга нь 

нарны болон салхины эрчим хүчний нөөцөөс хамгийн 

их энерги гаргаж авах, бүрэн HRES-ийг хянахын тулд 

цахилгаан электроникт суурилсан DC-DC конверторыг 

ашигладаг. Уламжлалт арга барилаас гадна сэргээгдэх 

эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн хэлбэлзлээс үүдэлтэй 

цахилгаан хэлбэлзлийг нөхөж чадахуйц зарим 

хяналтын дэвшилтэт арга техникт өгөгдсөн байдаг. 

Энэ талаар олон судлаачид судалгаа туршилт [5,6,7] 

хийснээс судлаач Чедид нь [5] хүрээлэн буй орчны бүх 

хүчин зүйлийг харгалзан хибрид эрчим хүчний 

системийг оновчтой зохион бүтээх, хянахад ашигладаг 

CAD (Computer aided design) хэрэгслийг ашигласан. 

Мөн судлаач Питроне нь [6] тархсан HRES-ийн 

шугаман хяналт, хяналтанд тодорхой бус логик онол, 

мэдрэлийн сүлжээ ба програмчлагдах логик хянагч 

(PLC) агуулсан шинжээчийн системийг ашигласан.  

 

Зураг 2. Хибрид систем болон скада системийн бүтэц 

[8] 

Судалгаанаас харахад [5,6,7] зураг төслийн 

эхний үе шатанд сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн 

нарийвчилсан шинжилгээ нь нар салхины холимог 

HRES-ийн хэмжээг оновчтой тодорхойлоход зайлшгүй 

шаардлагатай болох нь тодорхой байна. Түүнчлэн 

ачааллын эрэлтэд тулгуурласан нөөцийн оновчтой 

хуваарилалт нь байгууламжийн өртөг ба ашиглалтын 

зардлыг бууруулахад зайлшгүй шаардлагатай юм. 

Сэргээгдэх эрчим хүчний янз бүрийн эх үүсвэрийг 

баттерей хадгалах төхөөрөмжтэй нэгтгэх нь системийн 

найдвартай байдал, гүйцэтгэлийг сайжруулдаг. [3,4] 

 

Зураг 3. Микрогрид контроллёрын систем 

Эх үүсвэр: https://www.wikipedia.org/ 

Ухаалаг сүлжээн дэх Микрогрид. 

СЭХ-ний эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан 

цахилгаан энерги үйлдвэрлэх Микрогридыг бага, дунд, 

их чадлын гэж ангилна [1]. Үндсэндээ Микрогрид нь 

нэгдсэн нэг сүлжээнд хамааралтай аж ахуй нэгж, 

хэрэглэгч хоорондын ачааллыг тодорхойлж 

сүлжээнээс тасалж, залгах хил хязгаартай, эрчим 

хүчний нөөцтөй, үүсгэгчтэй цогцолбор бүхий эрчим 

хүчний сүлжээ юм. Микрогрид нь эрчим хүчний 

сүлжээтэй зэрэгцээ ажилласанаар цахилгаан эрчим 

шууд ханган нийлүүлэхээс гадна эрэлт нийлүүлэлтийн 

тэнцэврийг хадгалж, сүлжээний горимын ажиллагааг 

сайжруулан найдвартай эрчим хүчний нэмэлт үүсгүүр 

болно. Энэ сүлжээний технологийн гол хэсэг нь 

автоматжуулалт бөгөөд автоматаар ажиллах систем нь 

байгаль орчинд хор хөнөөлгүй, хүний хөдөлмөрийг 

хөнгөвчилсөн, эрчим хүчний шуурхай бэлэн байдал, 

өндөр хурд, уян хатан байдал болон энергийн 

хангалтын аюулгүй байдал, бүтээмжийг нэмэгдүүлж 

чадна.  

Хувьсах гүйдлийн микрогридийн бүтэц эсвэл 

тогтмол гүйдлийн микрогридийн бүтэц байхаас үл 

хамааран цахилгаан дамжуулагч конвертор дээр 

суурилсан хэд хэдэн хагас дамжуулагч төхөөрөмжүүд 

нь үндсэндээ янз бүрийн бичил эх үүсвэрүүдийн 

интерфейст шаардлагатай байдаг. Хибрид 

микрогридийн бүтцэд хувьсах болон тогтмол 

гүйдлийн аль аль нь бий болдог. АС гаралттай бүх эх 

үүсвэрүүд хувьсах шугамд холбогдсон байна. DC 

гаралттай эх үүсвэрүүд DC /DC конвертороор 

дамжуулан DC баазад холбогддог. AC ба DC баазууд 

хоёулаа хоёр чиглэлт конвертороор холбогдсон бөгөөд 

энэ нь хоёр чиглэлд хоёр баазын хоорондох тэжээлийн 
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урсгалыг зөвшөөрдөг.Хибрид микрогридийн бүтэц нь 

хувьсах болон тогтмол гүйдлийн ачааллыг хоёуланг нь 

багтаана. Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн сүлжээний 

хоорондох эрчим хүчний дамжуулалтыг хөнгөвчлөхөд 

тохиромжтой зохицуулалтын схем шаардлагатай. 

[2,3,4,8] 

 

Зураг 4. AC–DC хибрид микрогридийн бүтэц [8] 

Дүгнэлт 

  Монголд төдийгүй дэлхий улс орнууд сэргээгдэх 

эрчим хүчийг ашиглан хяналт удирдлагыг судлан 

нэвтрүүлж байна. Алс зайд болон алдагдал багатай 

цахилгаан эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг 

хангах зөв шийдэл болоод байна.   

  Ухаалаг сүлжээ нь мэдээлэл холбооны сүлжээг 

ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэл, эрчим хүчний 

хэрэглээний мэдээлэл цуглуулах технологиор 

дамжуулан түүний үр ашгийг дээшлүүлэх, найдвартай 

байдал эдийн засгийн үр ашигтай байдал, цахилгаан 

эрчим хүч үйлдвэрлэх хуваарилалтыг тогтвортой 

болгох зорилготой цахилгаан хангамжийн 

шинэчлэгдсэн сүлжээ юм.  

Олон объекттой хэмжих аргачлалыг хөгжүүлэх 

өнөөгийн чиг хандлага нь HRES-ийг найдвартай, 

хэрэгжих боломжтой, байгаль орчинд ээлтэй болгож 

байгааг ажиглаж болно. 
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ГЕМАТОЛОГИЙН АНАЛИЗАТОРЫН АШИГЛАЛТЫН 

ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА  

Б.Маралмаа, А.Амаржаргал 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль  

Гялс анагаах ухааны Төв, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэлтэс 
 

Хураангуй: Хүний эрүүл мэндийн байдлыг үнэлэх, 

өвчныг оношлох, эмчлэх болон эмчилгээний үр дүнг 

хянахад эмнэлзүйн лабораторын шинжилгээ чухал ач 

холбогдолтой. Монгол улс нийслэл Улаанбаатар хотод 

улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлзүйн 

лабораторийн тусламж үйлчилгээний зонхилох хувийг 

цусны ерөнхий шинжилгээ эзэлдэг.  

Энэхүү судалгаагаар эрүүл мэндийн 

байгууллагууд, эмнэл зүйн лабораторуудад 

ашиглагдаж байгаа нийт гематологийн 

анализаторуудын ашиглалт, хэвийн ажиллагаа, 

зонхилох үйлдвэрлэгчийн өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлохыг зорьсон. Улмаар хэвийн үйл 

ажиллагаар хангах техник нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

түүний шийдлийг илрүүлэх үүднээс нийслэлийн хоёр, 

гуравдугаар шатлалын эмнэлэгүүд болон хувийн эмнэл 

зүйн лабораторуудад ашиглагдаж буй гематологийн 

бүрэн автомат анализаторын үйлдвэрлэсэн улс, 

хэмжилтийн технологийн ялгаатай байдал, насжилтын 

зэрэг, техник үзүүлэлтийг судлаж хэвийн 

ажиллагаатай эсэх, ашиглалтын явцад түгээмэл гардаг 

гэмтэл, алдаа зэрэгт дүн шинжилгээ хийсэн. 

Түлхүүр үг: цусны ерөнхий шинжилгээ, гематологийн 

анализатор  

I. ОРШИЛ 

Эмнэл зүйн лабораторийн физик, хими, 

техник технологийн хувьсгалыг дагалдан аппарат 

багаж хэрэгсэл боловсронгуй болохын хэрээр цоо 

шинэ зарчим дээр үндэслэсэн шинжилгээний шинэ 

аргууд хөгжсөөр байна. Тухайлбал, жараад оны үес 

эмнэл зүйн лабораторийн шинжилгээг голчлон химийн 

титрлэлтийн аргаар хийж байсан бол далаад оны үеэс 

анализын илүү өндөр мэдрэмжтэй, оношлогооны 

чадавхи сайтай фотометр, хэт ягаан ба үзэгдэх гэрлийн 

спектрофотометр, хийн хроматограф, масс 

спектрометрийн аргаар шинжлэх болсон юм. Сүүлийн 

жилүүдэд автомат эс тоолуур, лазерын нефелометр, 

ион сонгох электрод, клиник-химийн анализатор зэрэг 

нарийн хэмжилтийн багаж өргөн нэвтэрч байна. 

Цаашилбал шинжилгээний боломж, мэдээллийн үр 

ашиг ихээхэн нэмэгдсэний үр дүнд өвчнийг ялган 

оношлох, өвчтөний биеийн байдлыг үнэлэх, байнгын 

хяналт тавих, хүн амд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх, 

өвчнийг эрт илрүүлэх, өвчтөнд тохирох эм сонгох, 

эмчилгээ зогсоох зэрэг эмч нарын өдөр тутмын 

практикийн тулгамдсан асуудлыг эмнэл зүйн 

лабораторгүйгээр шийдвэрлэх аргагүй болсон [1].  

Эмнэл зүйн лабораторид шинжилгээний 

материалууд болох бие махбодийн шингэн (цус, 

нугасны ус гэх мэт), эрхтэн системийн үйл 

ажиллагааны үр дүнд үүсэж байдаг шүүрс, ялгадас 

(шээс, цөс, ходоодны шүүс гэх мэт), эд эрхтэнээс авсан 

сорьц (шавиа, чөмөг, элэг дэлүүний сорьц), үрэвсэл 

эмгэгийн шингэнийг (идээ, цус, салс) ашиглан 

гематологи, клиник биохими (биохими, шээсний 

дэлгэрэнгүй, иммунологи), бактерлоги, гистологи, 

цитологи, молекулбиологи шинжилгээнүүд хийгддэг. 

Бие махбодийн шингэний буюу цус нь дүрст 

элементүүд ба сийвэнгээс тогтох ба дүрст 

элементүүдийн (цусны эс) төрлийг зураг 1-д харуулав. 

[2, 3] 

  
Зураг 1. Цусны дүрс элементүүдийн (эс) төрлүүд 

Хүний биеийн эрхтэн тогтолцооны байдал, 

үйл ажиллагаа, эсийн гэмтлийн зэрэг болон өвчний 

оношийг тогтоох, эмчилгээг хянах, урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор цусны ерөнхий шинжилгээ 

(Complete blood count) хийдэг [4]. Энэхүү шинжилгээг 

микроскоп болон автомат анализаторыг ашиглан 

явуулдаг ба цуснаас дараах үзүүлэлтүүдийг хэмжиж 

гаргадаг (Хүснэгт 1). 

Хүснэгт 1.  

Гематологийн анализаторын шинжилгээний 

үзүүлэлтүүд 
Товчилсэ

н нэр 

Эсийн төрөл /англи/ Эсийн төрөл /монгол/ 

RBC Red blood cell Улаан эсийн тоо 

HCT Hematocrit Гематокрит (Цусандахь 

улаан эсийн эзлэх хувь) 

MCV Mean Corpuscular 

Volume 

Нэг улаан эсийн хэмжээ 

MCH Mean Corpuscular  Нэг улаан эсэд ноогдох 

гемоглобиний хэмжээ 

MCHC Mean Corpuscular 

Hemoglobin 

Concenration 

Нэг улаан эсэд ноогдох 

гемоглобиний 

концентраци 

RDW-CV RBC Distribution 

Width-CV 

Улаан эсийн тархалт 

RDW-SD RBC Distribution 

Width-SD 

Улаан эсийн тархалтын 

хазайлт 

HGB Hemoglobin Гемаглобин 

WBC White Blood cell Цагаан эс 

NEUT% Neutrophil Precent Нейтрофил % 

LYMPH

% 

Lymphocyte Precent Лимфоцит % 

MONO% Monocyte Precent Моноцит % 

EO% Eosinophil Precent Эозинофил % 

BASO% Basophil Precent Базофил % 
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NEUT# Neutrophil Count Нейтрофил # 

LYMPH# Lymphocyte Count Лимфоцит # 

MONO# Monocyte Count Моноцит # 

EO# Eosinophil Count Эозинофил # 

BASO# Basophil Count Базофил # 

PLT Platelet count Ялтас эсийн тоо 

MVP Mean Platelet Volume Ялтас эсийн дундаж 

эзэлхүүн 

PDW Platelet Distribution 

Width 

Ялтас эсийн тархалт 

P-LCR Platelet-Large Cell 

Ratio 

Том хэмжээтэй Ялтас 

эсийн харьцаа 

PCT Plateletcrit Ялтас эсийн цусны эсэд 

эзлэх хэмжээ 

IG% Immature Granulocyte 

present  

Залуу мөхлөгт эсийн 

хэмжээ % 

IG# Immature Granulocyte 

count 

Залуу мөхлөгт эсийн 

хэмжээ # 

Эмнэл зүйн лабораторийн шинжилгээний 

хариуны үнэн зөв байдал нь шинжилгээний өмнөх 

болон дараах үйл ажиллагаа, шинжилгээнд ашиглаж 

байгаа тоног төхөөрөмж, шинжилгээ хийх үеийн 

урвалж бодис, багаж хэрэгсэл, эмнэл зүйн 

лабораторийн ажилтны мэргэжлийн ур чадвар, 

байгуулагын бүтэц, зохион байгуулалт менежментийг 

хамарсан нарийн нэгдмэл үйл явцын үр дүнтэй 

холбоотой. 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Гематологийн анализатор нь цусан дахь эсүүдийг 

цахим аргаар тоолон, голчийг хэмжин зарим 

шаардлагатай үзүүлэлтийг тооцоолж гаргадаг ба хагас 

автомат болон бүрэн автомат анализатор гэж ангилна. 

Хагас автомат анализатор нь: Шинжилгээний цөөн 

хэдэн үзүүлэлтүүдийг тооцоолох үйл ажиллагаа нь 

автоматжсан бөгөөд шинжилгээний сорьцийг 

урвалжийн тусламжтай шингэлэн анализаторын 

хэмжилтийн хэсэгт хүргэх процест зайлшгүй 

лаборантийн оролцоог шаарддаг. 

Бүрэн автомат анализатор нь: Шинжилгээний 

ихэнх үйл ажиллагааг автоматжсан бөгөөд зөвхөн 

сорьцыг дээж авах хэсэгт байрлуулах процест 

лаборантын оролцдог. Аппаратын хүчин чадлаас 

шалтгаалан 12-72 хэмжилтийн үзүүлэлтээр 

шинжилгээг тодорхойлон гаргахдаа дараах аргаар 

тооцоолон гаргадаг.  

Цагаан эс: Цагаан эсийн тоог шууд тоолж гаргана. 

Анализатор шингэлэгч уусмал дахь 35 фл -с том эгэл 

хэсгийг цагаан эс гэж тооцож тоолно. Харин цагаан 

эстэй ижил хэмжээтэй улаан эс нь задлагч уусмалын 

нөлөөгөөр задардаг. Ялтас эс нь 35 фл-с бага 

хэмжээтэй тул тэдгээрийг цагаан эс гэж тоолдоггүй. 

Анализатор давхцалыг зохицуулан тооцоог хийн, 

цагаан эсийн калибровкийн фактораар үржүүлэн 

цагаан эсийн тоог гаргадаг. (1фл = 10−15л) 

Цагаан эсийн гистограмм (график): Задлагч уусмал 

цагаан эсийн мембраныг хагас нэвчүүлэгч болгон 

хувиргана. Мембран эсийн бөөмийн эргэн тойрон нягт 

хүрээлэн байрлах ба цитоплазм нь мөхлөг, 

оршихуйнуудаа агуулсан хэвээр байдаг. Харин 

цитоплазм дахь шингэн хэсэг нь эсийн мембранаар 

гадагшилна. Ийнхүү бөөмийн хэмжээ, эсийн хэлбэр, 

эсийн бие гүйцсэн байдал, цитоплазмын байдал, эсийн 

мембранаар нэвчих байдал зэргийг үндэслэн эсийн 

эзэлхүүний хэмжээг гаргадаг. Цагаан эсийн 

гистограмм, лимфоцит, гранулоцит, моноцит гэсэн 3 

бүлэг эс дүрслэгддэг. Эдгээр нь босго хэмжээгээрээ 

цусны сорьц бүрд ялгаатай. 

Гемоглобин: Гемоглобиныг шууд хэмжинэ. Задлагч 

уусмал, цус хоёр холилдоход улаан эс задарч 

гемоглобин чөлөөлөгдөн хэмжигдэнэ. Маш нарийн 

зурвасаар шингэлэгч уусмал бүхий цусны эс урсан 

өнгөрөх үед 525 нм долгионы урттай гэрэл тусна. 

Гемоглобин хэдий чинээ их байна, төдий чинээ их 

гэрлийг шингээнэ. Сорьцын шингээсэн гэрлийг 

хяналтын шингээсэн гэрлийн хэмжээтэй харьцуулан 

калибровкийн фактораар үржүүлэн анализатор хариуг 

гаргадаг. 

Улаан эс: Улаан эсийг анализатор шууд тоолж гаргана. 

Шингэлэгч уусмал, цусны холимогт улаан эс, цагаан 

эс, ялтас эс гурвуул агуулагддаг. Ялтас эсийн импульс 

улаан эс, цагаан эсийн импульсээс ялгаатай байдаг тул 

36 фл болон түүнээс том хэмжээтэй эгэл хэсгийг улаан 

эс гэж тоолно. Цагаан эс шингэлсэн цусанд байдаг 

хэдий ч улаан эс хэдэн сая, цагаан эс хэдэн мянга 

байдаг тул улаан эс тоолох явцад нөлөөлөх нөлөөг бага 

гэж үздэг. Улаан эсийн тоог анализатор фактораар 

үржүүлэн гаргана. 

Улаан эсийн гистограмм (график): Улаан эсийг 

тоолохын зэрэгцээ анализаторт бүртгэгдсэн 

импульсийн далайцын хэмжээгээр нь улаан эсийг 

дотор нь ялгадаг. 256 эзэлхүүний сувгаар ялган 

гистограммд дүрслэгддэг. Дэлгэц дээр 24-360 фл -ийн 

хэмжээс байна. Улаан эсийн бага босго 36 фл, гэхдээ 

24-36 фл хэмжээтэй эс байсан эсэхийг гистограммаас 

харж болно. 

Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн (MCV): Улаан эсийн 

гистограммаас тооцоолон гардаг. Гистограмм дээр 

улаан эсийн хэмжээ 36-360 фл -ийн хооронд 

дүрслэгдэнэ. Хоёр эс маш нарийн зурвасаар нэвтрэн 

орох үед давхцан нэг том импульс үүсгэдэг, гэхдээ 

анализатор давхцалыг тооцон гаргадаг. 

Улаан эсийн тархалтын өргөн (RDW): Гистограммаас 

улаан эсийн голч хэмжээний хэлбэлзлийг гаргана. 

Анализатор зөвхөн улаан эсийн импульсийн 

мэдээллээр байгуулагдсан тархалтын гистограммаас 

улаан эсийн голчийн хэлбэлзлийн коэффициентийг 

тооцоолон гаргадаг. Үүгээр анизоцитозыг илрүүлэх, 

цус сэлбэлтийн дүнг хянана. Улаан эсийг хоёр 

хязгаарын хооронд хэмждэг. Үүнд: доод хязгаар 25-75 

фл, дээд хязгаар 200-250 фл. 

 1. RDW-SD: Графикийн өндрийг 100% гэж 

тооцвол, хэвтээ тэнхлэгээс өндрийн 2095-тай тэнцэх 

зайд графикийн хоёр мөрний хоорондох зайг улаан 

эсийн тархалтын өргөн RDW-SD гэж үзнэ. Энэ нь фл-

ээр илэрхийлэгдэнэ. (1фл = 10−15л) 

 2. RDW-CV: Нийт тархалтын өргөний 68.26% 

нь L1, L2- ын завсарт оршино. Үүнийг дараах 

томьёогоор бодож олно. 

RDW - CV(%) = 
L2 − L1

L2 + l1
 * 100 

Гематокрит (НСТ): Анализатор нь доорх томьёогоор 

тооцоолон гаргадаг. Улаан эсийн дундаж эзэлхүүнтэй 

холбоотой бөгөөд %-р илэрхийлэгдэнэ. 

𝐻𝐶𝑇 =
Улаан эс ∗ 𝑀𝐶𝑉

10
 

Улаан эс дэх гемоглобины дундаж (МСН): Улаан эсэд 

агуулагдах гемоглобины дундажийг доорх томьёогоор 

тооцоолон гаргадаг. 

339



 

𝑀𝐶𝐻 =
HB ∗ 10

Улаан эсийн тоо
 

Улаан эс дэх гемоглобины дундаж концентраци 

(МСНС): Улаан эс дэх гемоглобины дундаж 

концентрацийг доорх томьёогоор тооцоолон гаргадаг. 

𝑀𝐶𝐻𝐶 =
HB ∗ 100

𝐻𝐶𝑇
 

Ялтас эс: Ялтас эсийн тоог анализатор гистограммаас 

тооцоолон гаргадаг. Улаан эс, ялтас эсийн шингэлэгч 

уусмал, цусны холимог маш нарийн зурвасаар урсан 

өнгөрөх үед 2-20 фл хэмжээтэй эгэл хэсгийг хэмжинэ. 

Гистограммд 2-с бага, 20-с том хэмжээтэй эгэл хэсэг 

бүртгэгдсэн байдаг хэдий ч тэр нь жижиг хийн 

бөмбөлөг, улаан эсийн тасархай, эсийн эвдэрсэн 

үлдэгдлийг илэрхийлнэ. Ялтас эсийн тархалтын 

өргөнийг 3 хязгаарт авч үздэг. 

 Бага хязгаар (LD) 2-6 фл 

 Их хязгаар (UD) 12-30 фл 

 Тогтмол хязгаар (Fixed) 12 фл 

Ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн (MPV): Энэ нь ялтас 

эсийн эзэлхүүний дундаж хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд 

гистограммаас харж болно. Үүнийг доорх томьёогоор 

бодно. 

MPV (фл) = 
PCT(%)

PLT(∗103μL)
 * 10000 

РСТ: үүнийг ялтас эсийн гематокрит буюу ялтас эсийн 

эзэлхүүний харьцаа гэж нэрлэнэ.  

Ялтас эсийн тархалтын өргөн (PDW): Гистограммаас 

ялтас эсийн голч хэмжээний хэлбэлзлийг гаргана. 

Анализатор зөвхөн ялтас эсийн импульсийн 

мэдээллээр байгуулагдсан тархалтын гистограммаас 

ялтас эсийн голчийн хэлбэлзлийн коэффициентийг 

тооцоолон гаргадаг. Үүгээр ялтас эсийн бөөгнөрөл, 

улаан эсийн онцгой өөрчлөлтийг илрүүлнэ. Графикийн 

өндрийг 100% гэж тооцвол, хэвтээ тэнхлэгээс өндрийн 

20%-тай тэнцэх зайд графикийн хоёр мөрний 

хоорондох зайг ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW . 

Энэ нь фл-ээр илэрхийлэгдэнэ. 

P-LCR (Том ялтас эсийн харьцаа): 12 фл, түүнээс том 

эзэлхүүнтэй ялтас эсийг том эсэд тооцно. Энэ эсийн 

харьцааг тогтмол хязгаар, их хязгаар, бага хязгаарт буй 

эсүүдийг харьцуулж гаргана [4, 5].  

Гематологийн анализатор дээр дурьсан цусны 

эсийн үзүүлэлтийн тооцоолохдоо дараах хэмжилтийн 

технологиудад үндэслэн шинжилгээг гүйцэтгэнэ. 

Үүнд: 

• Тогтмол гүйдлийн цахилгаан эсэргүүцлийг 

хэмжих гидродинамик фокусын арга 

• Хагас дамжуулагч лазер ашиглан, эс урсган 

тоолох арга  

• Лаурил сульфат натри- (ЛСН) гемоглобины 

аргын хэмжилтийн зарчим  

1. Тогмол гүйдлийн цахилгаан эсэргүүцлийн арга: 

Цусны улаан эс /ялтсын (RBC/PLT) суваг нь тогтмол 

гүйдэл хаалтны (DС)-ийг ашиглан урсгал шингэнд 

цусны улаан эс болон ялтасыг тоолж гаргадаг арга. 

Шингэрүүлсэн сорьц сувгийн хошуугаар шахагдан 

гарч цитометрийн шингэнээр хүрээлэгдсэн сүвийн 

төвд байрлах зориулалтын гарцаар дамжин өнгөрнө. 

Сүвийн төвөөр дамжин өнгөрөх цусны эс бүрийн 

эзэлхүүний мэдээлэл нь тогтмол гүйдлийн импулсээр 

нарийвчлагдан илэрхийлэгдэнэ [6,7]. Цахилгаан 

импульсийн давтамж нь эсийн тоог, цахилгаан 

импульсийн далайц эсийн эзэлхүүнийг тус тус 

илэрхийлдэг ба дээрх 2 хэмжээг ашиглан 

гистограммыг дүрсэлдэг. (Зураг 2.) 

 
Зураг 2. Цахилгаан импульсийн давтамжийн 

тархалтын графикийг a) осциллографик болон б) 

гистограм дээр дүрсэлсэн байдал. 

Цахилгаан импульсийг хүлээн авах зааг гэж байх 

ба энэ нь хоёр өөр эсийг цахилгаан цэнэгийн хувьд 

ялгах, эсийг төрлөөр нь ялган тархалтын муруй зурах 

ач холбогдолтой. Анализатор эсийн тооцооллын 

индексийг гаргахдаа улаан эс, ялтас эсийн тоо, дундаж 

эзэлхүүнийг ашигладаг. (Зураг 3.) 

 
Зураг 3. Тогтмол гүйдлийн цахилгаан 

эсэргүүцлийг хэмжих гидродинамик фокусын 

арга 

2. Хагас дамжуулагч лазер ашиглан, эс урсган 

тоолох (Урсгал цитометрийн арга – Flow cytometry ): 

Энэ аргаар цусны эсийн физиологийн онцлог болон 

химийн шинж чанарыг шинжлэх замаар эсүүдийг 

тоолно [8, 9]. Анализатор цусны сорьцыг соруулан авч, 

тодорхой харьцаагаар шингэлээд, эсүүдийг будгаар 

будсаны дараа хагас дамжуулагч лазерын 633 нм 

долгионы урттай гэрлийг шилэн гуурс дотор урсах 

цусны эс рүү тусахад эсүүд уг гэрлийг сарниулдаг 

(Зураг 4). Анализатор нь 3 төрлийн сарнисан гэрлийг 

хэмжинэ. Үүнд:  

 Цусны эс рүү эгц тусгахад цацрах сарнисан 

гэрэл (Forward Scatter Light - FSC),  

 Хажуугийн сарнисан гэрэл (Side Scatter Light - 

SSC), 

 Хажуугийн флюресценци гэрлийг (Side 

Fluorescence Ligth - SFL) фотодетектор 

цахилгаан импульсд хувирган цагаан эсийн 

мөхлөгийн онцлогоос хамаарсан тооцоололыг 

графикаар илэрхийлэн үзүүлдэг [9].  

Хоёр төрлийн зарчим буюу нягтрал нь (FSC, SSC) 

эсийн гадаргуу, эгэл хэсгийн хэлбэр, мөхлөгийн 

хэлбэр, эсийн гэрлийг тусгах, ойлгох чадвараар 

илэрхийлэгдэнэ. Ерөнхийдөө харьцангуй том 

диаметртэй эсүүд болон мөхлөгийн нягт өндөртэй 
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эсээс сарнисан гэрлийн (FSC and SSC) фотон энерги ба 

цахилгаан импульсийн далайц нь өндөр байдаг. 

Хажуугийн флюоресценци гэрэл (FSC) эсийн төрөл 

нуклейн хүчлийн хэмжээ, эсийн мөрлөгийн тухай 

нарийн тухай мэдээллийг илэрхийлнэ. Хагас 

дамжуулагч лазерыг ашиглан эсийг урсган тоолохдоо 

эсийн сарниулсан эгц, хажуугийн гэрэл болон 

хажуугийн флюресценци гэрлийн фотоныг хувирган 

хоёр хэмжээст сарнилын график-скаттерграм 

(scattergram) дүрслэн гаргадаг. 

 

 
Зураг 4. Хагас дамжуулагч лазер ашиглан, эс урсган 

тоолох (Урсгал цитометрийн арга) 

3. ЛСН - гемоглобины аргын хэмжилтийн зарчим: 

ЛСН- гемоглобины аргаар гемоглобины 

концентрацийг тодорхойлохын тулд Лаурил сульфат 

натри (ЛСН)-ийг ашигладаг [10]. 

 Эхний шатанд ЛСН - ийн нөлөөгөөр улаан эс 

задрах: СЛС нь улаан эсийн мембрантай ионы, 

гидрофаб холбоогоор холбогдоно. Энэ нь улаан 

эсийн мембраны фосфолипидийг уусган уургийн 

бүтцийг өөрчилсөнөөр гемоглобин гадагшлах 

нөхцлийг бий болгоно. 

 ЛСН -ийн нөлөөгөөр глобины гурван хэмжээст 

бүтэц өөрчлөгдөх: Улаан эсээс гадагшлах 

гемоглобины глобин уураг СЛС-тэй гидрофоб 

холбоогоор холбогдсоноор гемоглобины 3 

хэмжээст бүтэц нь өөрчлөгдөнө. 

 Гемийн Төмөр эсэлдэх: Глобины 3 хэмжээст бүтэц 

өөрчлөгдөхийн зэрэгцээ гемийн 2 валенттай төмөр 

нь 3 валенттай төмөрт шилжиж, гемийн төмөртэй 

нэгдэх юмуу уусдаггүй исэл нэгдэл үүснэ. 

 ЛСН-тэй холбогдох: ЛСН-ийн гидрофил бүлэг 

гемийн 3 валенттай төмөртэй холбогдон 

тогтвортой ЛСН-Гемоглобин үүснэ. Цус нь 

SULFOLYSER урвалжтай урвалд орсноос хойш 10 

секундын дотор ЛСН-гемоглобин үүснэ. 

ЛСН гемоглобин нь хамгийн өндөр 535 нм болон 

бага 560 нм урттай гэрлийн долгионы шингээлт буюу 

оптик нягтийн утгаар тодорхойлогдох ба шингээлтийн 

муруйг Зураг 5-д дүрслэн үзүүлэв. 

 
Зураг 5. ЛСН - гемоглобины аргын хэмжилтийн 

зарчим 
 

Цагаан эсийг ялган тоолох чадавхи ба хэмжилтийн 

зарчимаас нь хамааруулан бүрэн автомат 

гематологийн анализаторыг 3 парт (3 part) ба 5 парт (5 

part) гэж ангилдаг бөгөөд цагаан эсийг ерөнхийд нь 

грануолит (мөхлөгтэй), агранулоцит (мөхлөггүй), гэж 

ангилдаг. Гранулоцитыг мөхлөгийнх нь байдлаас 

хамааруулан нейтрофиль, базофиль, эозинофиль гэж 3 

ангилна. Агранулоцит эсэд лимфоцит, моноцит 

багтдаг. 3 парт (3 part) анализатораар цагаан эсийг 

нейтрофиль, лимфоцит, дунд эс гэж ангилан, дунд эсэд 

моноцит, зозинофиль, базофилийг нэгтгэн тоолдог. 5 

парт (5 part) горимоор цагаан эсийг нейтрофиль, 

лимфоцит, моноцит, эозинофиль, базофиль гэж ялган 

тоолж шинжилгээний үр дүнг тооцоолдог [11, 12]. 

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

     Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмнэл 

зүйн лабораторуудад ашиглагдаж байгаа гематологийн 

бүрэн автомат анализаторын хэвийн ажиллагаа, 

зонхилох үйлдвэрлэгч, ашиглалтын өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох, судалгааны үр дүнгээс техникийн 

нөхцөлүүдийг гаргах, ашиглалтын явцад түгээмэл 

тулгарах гэмтэлийг судлах, түүний шийдлийг 

илрүүлэх үүднээс хийж энэхүү судалгааг гүйцэтгэсэн. 

Судалгааг гематологийн бүрэн автомат анализаторыг 

ханган нийлүүлэгч байгуулагууд, эрүүл мэндийн 

хөгжлийн төв, улсын болон хувийн эмнэл зүйн 

лабораторын албаны дарга, инженерүүдтэй хамтран 

ажиллаж тодорхой асуумж боловсруулан нийслэлийн 

хоёр, гуравдугаар шатлалын эмнэлэгүүд болон хувийн 

лабораторуудад ашиглагдаж буй анализаторын 

үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрлэгч компани, үйлдвэрлэсэн 

болон ашиглалтад орсон (суурьлагдсан) он, хэвийн 

ажиллагаатай эсэх зэрэг үзүүлэлтээр судалгааны 

асуумж авч, авсан мэдээлэлүүдээ тулгуурлан судалж 

дүн шинжилгээ хийн, үр дүнг графикаар болон 

хүснэгтээр харууллаа.  

Улмаар гематологийн анализаторт түгээмэл 

гарах алдаа болон гэмтэлийн судалгааг БНХАУ-ын 

Mindray компаний BC-5800 болон Япон улсын Sysmex 

компаний XN-1000i загварын 5 партын анализаторын 

2019-2021 онд ашигласан техник үйлчилгээний 

хуудаснаас түүвэрлэн хийсэн болно. Энэхүү 

судалгаанд хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагыг 

шатлал тус бүрээр ангилж гематологийн анализаторын 

технологийн ялгаатай шийдэл бүхий үйлдвэрлэгч 

компаниудын харьцуулсан байдлыг Хүснэгт 2-д 

харуулав. 

Хүснэгт 2. 
Д

/

д 

Байгууллагуудын 

ангилал 
Байгуу

ллагуу

д 

Гематологийн анализаторын тоо (ширхэг) 

Mindr

ay 

Sysm

ex 

Bou

le 

Swel

ab 

Hori

ba 

Бус

ад 

1 Гуравдагч шатлалын 

эрүүл мэндийн 

байгуулага (Эрүүл 

мэндийн яамны 

харьяа төрөлжсөн 

мэргэжлийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэг) 

20 2 32 5 3 3 4 

2 Хоёрдогч шатлалын 

эрүүл мэндийн 

байгуулага (Эрүүл 

мэндийн яамны 

харьяа төрөлжсөн 

мэргэжлийн төв, 

нэгдсэн эмнэлэг) 

9 1 8 0 6 5 4 

3 Хувийн эмнэл зүйн 

лабораторууд  
151 94 64 10 0 26 2 

НИЙТ 180 97 104 15 9 34 10 
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IY. ҮР ДҮН 

Нийслэлийн хэмжээнд эмнэл зүйн 

лабораторийн үйлчилгээ үзүүлдэг 180 гаруй улсын 

болон хувийн хэвшилийн байгууллага үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс хоёр ба 

гуравдугаар шатлалын эмнэлгийн эмнэлзүйн 

лабораторийн тасагуудад 73 бүрэн автомат 

гематологийн анализатор суурилагдсан бол, хувийн 

хэвшилийн эмнэлэг ба эмнэлзүйн лабораторууд 

давтагдсан тоогоор 196 гаруй гематологийн 

анализаторын тусламжтайгаар цусны дэлгэрэнгүй 

шинжилгээ хийгдэж байна (Хүснэгт 2). Түүнчлэн 

судалгаанаас үзэхэд Япон улсын Sysmex, БНХАУ-ын 

Mindray компанийн анализаторууд түгээмэл 

ашиглагдаж байгаа ч урвалжийн нээлттэй системийн 

онцлогоос шалтгаалан хувийн хэвшлийн эмнэл зүйн 

лабораторууд БНХАУ-ын Mindray компанийн 

гематологийн анализаторуудыг түлхүү суурилагдсан 

байна. 

Монгол улсын хэмжээнд хамгийн өргөн 

ашиглагдаж байгаа дээрх 2 анализаторыг цагийн эсийн 

мөхлөгийн хэмжээ ба онцлогийг ялган тоолох чадавхи 

ба хэмжилтийн зарчимын ялгаатай байдлаар нь (3 парт 

ба 5 парт) ангилан загвар, моделиор нь харьцуулсан 

байдлыг зураг 6–д харуулав. Судалгааны үр дүнд 

анализ хийхэд цусны эсийн гол үзүүлэлт болох 

нейтрофиль, лимфоцит, моноцит, эозинофиль, 

базофилийг ялган тоолох урсгал цитометрийн 

хэмжилтийн технологи бүхий Sysmex компанийн 5 

партын (66 буюу 33%), гематологийн анализаторууд 

ашиглан цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний бүрэн 

үзүүлэлтийг тодорхойлон гаргаж эрүүл мэндийг 

үйлчилгээг явуулж байгаагийн ихэнх хувийг III 

шатлалын эмнэлэг эзэлж байна. Нөгөөтэйгүүр хувийн 

хэвшлийн эмнэлзүйн лабораторууд Mindray 

компанийн 3 партын (87 буюу 43%) гематологийн 

анализаторууд хамгийн олон тоогоор ашиглагдаж 

байгаа нь судалгаагаар харагдсан. Уг анализаторын 

онцлог давуу тал нь урвалжийн нээлттэй системтэй, 

үнэ өртөгийн хувьд харьцангуй хямд боловч цагийн 

эсийг зөвхөн грануолит (мөхлөгтэй), агранулоцит 

(мөхлөггүй) байдлаар ялгах тоолох энгийн аргад 

(тогтмол гүйдлийн цахилгаан эсэргүүцлийг хэмжих 

гидродинамик фокусын арга) сууриласан байдаг нь 

шинжлэх үзүүлэлтийн тоо буурах тохиолдолтой.  

 
Зураг 7. Гематологийн анализаторийг насжилтаар нь 

ангилан харуулсан байдал 

Зураг 7-д гематлогийн анализаторыг 

насжилтаар нь ангилан харуулав. Судалгаанд 

хамрагдсан II ба III шатлалын эмнэлгийн болон хувийн 

хэвшлийн эмнэлзүйн лабораторуудад ашиглаж байгаа 

анализаторын ашиглалтанд орсон оноос үзэхэд 2006-

2009 онд суурилагдсан өөрөөр хэлбэл 10 дээш жил 

ашиглагдаж байгаа анализаторууд нийт судалгаанд 

хамрагдсан анализаторуудын хамгийн бага буюу 11%, 

2014-2020 онд суурилагдсан 5 хүртэлх жилийн 

насжилттай анализаторууд нь нийт судалгаанд 

хамрагдсан анализаторуудын 63% эзэлж байна. 

Гематологийн анализатор нь нарийн нийлмэл 

бүтэцтэй, хэмжилтийн мэдрэг чанар өндөртэй учир 

ашиглалтын явцад гарах гэмтэл нь эдгээрийн 

насжилттай шууд хамааралтай байдаг ба үйлдвэрлэгч 

компаниудаас аппаратны ашиглалтын хугацааг нарийн 

тогтоож өгсөн байдаг. Сүүлийн 5-н жилийн хугацаанд 

Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног 

төхөөрөмжүүдэд технологийн эрс шинэчлэл хийгдэж 

харахад манай оронд ашиглагдаж байгаа гематологийн 

бүрэн автомат анализаторын насжилт харьцангуй бага 

байгаа нь сайн хийгдэж байна. 

Судалгааны явцад ашиглагдсан Horiba, Mindray, 

Sysmex компаниудын үйлдвэрлэсэн 5 партын 

анализаторуудын техник үзүүлэлтийн харьцуулалтыг 

Хүснэгт 3-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 3 

Гематлогийн анализаторуудын техник үзүүлэлтийн харьцуулалт 

№ Үйлдвэрлэгч компани Horiba Mindray Sysmex 

1 Ханган нийлүүлэгч компани Сетунари Лайфтроник Пролианс 

2 Марк Pentra80 BC-5800 XN-550 

3 Шинжлэх үзүүлэлтийн тоо 36\27 29 33 

4 Нэмэлт үзүүлэлт N/A N/A 10 

Зураг 6. Түгээмэл ашиглагддаг гематологийн 

анализаторуудын загвар, моделийн ангилал 
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Эдгээр техник үзүүлэлтийн харьцуулалт хийсэн 

анализаторууд нь дэлхийд тэргүүлэгч компаниудын 

үйлдвэрлэсэн загварууд бөгөөд үйлдвэрээс албан ёсны 

монгол дах төлөөлөгч компаниар дамжуулан шууд 

хэрэглэгчийн гар дээр ирдэг. Эндээс үзвэл монголд 

ашиглагдаж байгаа анализаторууд нь дэлхий нийтэд 

хэрэглэж байгаа техник технологийн дэвшилтэй хөл 

нийлүүлэн алхаж байгааг харуулж байна. Хүснэгт 3-

аас харахад Япон улсын Sysmex компанийн 

гематологийн бүрэн автомат анализатор бусдаасаа хэд 

хэдэн техникийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдээрээ 

давуу байна. 

Хүснэгт 4. 

Гематологийн бүрэн автомат анализаторm mүгээмэл гардаг алдаа ба шийдвэрлэх арга зам 
Түгээмэл тулгардаг гэмтэл Алдааны 

код 
Шийдвэрлэх арга зам Mindray 

BC-5800 
Sysmex 
XN-1000i 

Air pump error 471160 Air pump–ийн циклийн ажиллах хязгаар нь 30000 байдаг ба энэ дууссан 

тохиолдолд шинээр солино.  

3  1  

Pressure error 113030 Air pump солих, даралтын тохиргоо хийх 6  N\A 

Failed to read sample number 

(Бар кодын алдаа) 

446113 Алдаа заасан тохиолдолд бар кодтой тендерийг гаргаж ирж шинээр баркод 

нааж гар аргаар дахин уншуулна. 

5  3 

Control has expired (Дотоод 

хяналтын урвалжын хугацаа 
дууссан.) 

464010 Шинээр урвалж авчран тохируулга хийж, хэвийн ажиллагаанд оруулах 3  10 

Out of Cellpack DCL (Угаагч 

урвалж дууссан.) 

131029 Шинэ угаагч урвалжаар хийнэ. 2  9 

Sensor error 421140 Аппаратны мэдрэгч эвдэрсэн, гэмтсэн. 3  N\A 

Waste chamber error 141002 Аппарат бөглөрөлтэй байгаа тохиолдолд усаар дүүрээд хаагддаг тэр 

тохиолдолд ийм алдаа заадаг. 

5  N\A 

Background abnormal N\A Background товчин дээр ларж дахин ачаалалуулна. 10  N\A 

Механик гэмтэл N\A Их бие хагарч гэмтэх, ашиглалтын горим алдагдах 1  N\A  

Тэжээлийн блок гэмтэх N\A Хүчдэлийн хэлбэлзэл доторх эд ангиудыг гэмтээх 2  N\A 

Бохирдол, Бөглөрөл N\A Зориулалтын угаалт хийх, үйлчилгээ хийх 12  1  

5 

С
о
р

ьц
ы

н
 

х
эм

ж
ээ

 

Цус, цагаан эсийн 
бага түвшинд 

53µl 180µl 25µl 

6 

Урьдчилсан 

шингэлсэн горимд 

N/A 120µl 70µl 

7 
Биеийн шингэний 

горимд 
N/A 40µl 70µl 

8 
Хучин чадал \Цагт\сорьц\ 80сорьц 90сорьц 60сорьц 

9 Давтал 
чанарын 

хазайлт 

Улаан эс 2%-с бага 0.5%-с бага 3%-с бага 

10 Цагаан эс 2%-с бага 0.5%-с бага 1.5%-с бага 

11 Тромбоцит 1%-с бага 1%-с бага 1.5%-с бага 

12 Гемоглобин 5%-с бага 1%-с бага 1.5%-с бага 

13 

Ш
и

н
ж

и
л
гэ

эн
и

й
 з

ар
и

м
 ү

зү
ү

л
эл

т 

WBC Гэрлийн тархалт ба шингээлт Гэрлийн тархалт ба 

шингээлт 

Флюресцент будалт, эгц 

тусгасан гэрлийн цацраг, Гэрэл 

тархалт ба хажуугийн 
флюресцент гэрлийг илрүүлэх  

14 RBC Импеданс Импеданс Импеданс 

15 

PLT Импедансын эзэлхүүн ба 
дамжуулах чанар ба гэрлийн 

цацрагийн 5º өнцгийн хэмжилт 

Импедансын эзэлхүүн ба 
дамжуулах чанар ба 

гэрлийн цацрагийн 5º 

өнцгийн хэмжилт 

Импеданс; гэрлийн цацраг; 
флуорес будаг, эгц тусгасан 

гэрэл сарниулах, хажуугийн 

флюресцент гэрэл илрүүлэх 

16 

HGB Өөрчилсөн цианметемоглобин 

(525нм) 

Өөрчилсөн 

цианметемоглобин(525н) 

Натрийн лаурил сульфат-HGB 

(555нм) 

17 

WBC Diff Импедансын эзэлхүүн ба 
дамжуулах чанар ба гэрлийн 

цацрагийн 5º өнцгийн хэмжилт 

Пероксидазын будалт, 
гэрлийн тархалт ба 

шингээлт; basos, 

дифференциал лизис 

Флюресцент будалт; эгц 
тусгасан гэрэлийн тархалт ба 

хажуугийн флюресцент гэрлийг 

илрүүлэх 

18 
Хэмжилтийн зарчим Фотометр, бүрэн эсэргүүцэл 

арга \Импиданс\ 
Гистограм, эсийн урсгал Гистограм, скатеграм, тоон утга 

19 

Солигдох сэлбэг \Зүү\ N/A 36000 шинжилгээ тутамд 

эсвэл жил тутамд 

120000 шинжилгээ тутамд 

\Титан төмрөөр хийгддэг\ 

20 Лазерийн долгионы урт         555-600нм 525нм  633нм  

21 

Нэмэлт үзүүлэлт N/A N/A IG (Immature Granulocyte) бyюy 

залуу эс гранулоцитын тоог 

илрүүлэх  

22 

Давуу тал Бүрэн автомат N/A Ашиглахад хялбар,дэлхийн 

Good design шагналтай.Онлайн 
гадаад хяналтанд холбогддог. 

23 

Түгээмэл гардаг алдаа Зүү бөглөрөх, хэмжилтийн 

хэсэг бохирдох 

Бөглөрөл Ашиглалтын буруу үйлдлийн 

болон бөглөрөл гарах 

(Background error) 

24  Суурьлагдсан тоо 8 2 9 
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Гематологийн анализаторт нийт гардаг алдааны 

41% нь ашиглалтын явцад үүдэлтэй байдаг бол 34% нь 

программых, 25% нь механик гэмтэл байдаг. Жишээ 

нь: ашиглалтын явцад анализаторт хамгийн их гардаг 

алданы нэг нь гидродинамик системийн бохирдол 

болон бөглөрөлийн алдаа байдаг. Энэ нь шинжилгээ 

хийгдсэний дараагаар тогтмол зориулалтын угаагчаар 

угаагаагүй, хаягдалын савыг тогтмол суллаагүй гэх 

зэрэг өдөр тутмын тогтмол үйлчилгээг хийгээгүйгээс 

шалтгаалан анализатор гэнэт зогсолт хийх шинээр 

сэлбэг солих зэрэг үр ашиггүй зардлууд ихээхэн 

үүсдэг. Механик болон анализатортой холбоотой 

зарим гэмтэлүүд нь ажлын байрны аюулгүй байдалыг 

бүрэн гүйцэт хангаж ажиллаагүйгээс шалтгаалан 

гардаг байна. Мөн түгээмэл тохиолдох гэмтэл ба 

шинжилгээний явцад гарах алдаанууд үйлдвэрлэгч 

улс, брендээс хамааралтай байгаа нь судалгаанаас 

ажиглагдсан. Тодруулбал, Япон улсын Sysmex 

компанийн анализаторуудад тохиолдох гэмтэл 

харьцангуй бага, ашиглалтын хугацаа урт, сэлбэг 

солих хугацаа тодорхой, сэлбэгийн ашиглалт чанар 

сайтай, гэнэтийн зогсолт бага байгаа бол БНХАУ-ын 

Mindray үйлдвэрийн анализаторууд нь гэмтэл их, 

гэнэтийн зогсолт их, сэлбэгийн зардал өндөр, 

сэлбэгийн ашиглалт муу байна. Энэхүү гэмтлүүдийг 

багасгахын тулд ашиглалтын явцад дараах тогтмол 

үйлчилгээ болон засвар үйлчилгээг хийж хэвших 

хэрэгтэй харагдаж байна. 

 Цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, техник 

ашиглалтын паспорт дээр баталгажуулан 

бичиглэл хөтлөх  

 Дотоод болон гадаад чанарын хяналтыг хийх 

аргачлалыг олон улсын стандартад заасны 

дагуу гүйцэтгэх 

 Төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах 

техникийн ба бусад нөхцөлийг бүрэн хангаж 

төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ, тохиргоог 

тогтмол хугацаанд хийж гүйцэтгэн 

үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу солигдох 

сэлбэг хэрэгслүүдийг хугацаанд нь тогтмол 

сольж, програм хангамжийг шинэчлэж байх 

 Хэрэглэгчийг (эмч ба лаборант) шаардлагатай 

мэдээлэлээр хангах, төхөөрөмжийн 

ашиглалтын сургалтыг байнга явуулах 

ДҮГНЭЛТ 

Гематологийн анализатор ашиглалтын 

өнөөгийн байдлын судалгаанаас үзвэл БНХАУ-ын 

Mindray (BC-2800) болон Япон улсын Sysmex (XN-

550) компаний анализаторууд Монгол улсад 

хамгийн их суурьлагдсан байна. Түүнчлэн 

ашиглалтанд орсноос хойш 10-аас дээш жилийн 

насжилттай анализатор тодорхой хувийг эзэлж байгаа 

ч сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл ихээхэн хийгдэж шинэ 

дэвшилтэд технологи хурдацтай нэвтэрсний үр дүнд 

нийт анализаторын 63% нь 5 хүртэлх жилийн 

насжилтай байгаа нь харагдсан. Аливаа үйлдвэрлэгч 

компаниас тухайн анализаторын ашиглалтын хугацааг 

янз бүрээр тогтоосон байдаг. Энэхүү хугацааг 

уртасгаж ашиглалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд тухайн 

анализаторын тогтмол солигдох сэлбэгийг 

(Тоолууртай сэлбэг) заасан хугацаанд солих, засвар 

үйлчилгээний байдлыг үнэлж, цаашид авах арга 

хэмжээг тодорхойлж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж 

техникийн хэвийн ажиллагаагаар хангах 

шаардлагатай. 

Цаашид нэг брэнд, нэг үйлдвэрлэгч орноор 

дагнан худалдан авалтыг хийх, эмнэлгийн 

инженерүүдийг бодлогоор брэнд дагнуулан 

сургалтанд суралцуулах, засвар үйлчилгээг тогтмол 

хийх нь цаашид гарах урсгал зардлыг бууруулснаар 

эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзэж байна.  
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ЗҮРХНИЙ ТИТЭМ СУДАСНЫ СТЕНТИЙН СУДАЛГАА БА 

СИМУЛЯЦИ 

Ч.Мөнхжаргал, Б.Насанжаргал, А. Амаржаргал 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасаг 

Хураангуй: Титэм судасны стентийг 1980-аад оны 

дунд үеэс боловсруулж эхэлсэн бөгөөд тэр үеэс хойш 

хийц, бүтцэд томоохон шинэчлэлтүүд гарсан билээ. 

Дан метал стенттэй харьцуулвал эм ялгаруулдаг стент 

нь зүрх судасны өвчлөлийн эмчилгээнд хувьсгал 

хийсэн өөрчлөлт хэмээн тооцогддог. Судалгаа, 

симуляцийн үр дүнгээс харахад өөрөө тэлдэг нитинол 

стент нь бөмбөлгөөр тэлдэг стенттэй харьцуулахад 

даралтын нөлөөгөөр хэлбэрээ алдалт бага, судсан жигд 

даралтаар тэлж, судасны хананд гэмтэл бага учруулдаг 

тул судас эргэн бөглөрөх магадлал багасах боломжтой 

байна. Манай улсад хэрэглэж буй стентийн төрөл 

сонголтыг олон болгож өвчтний судасны анатоми, 

өвчний түвшинд тохирсон стентийг сонгох нь 

эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой 

юм. 

Түлхүүр үг:. Зүрхний титэм судас, стент, бөмбөлгөөр 

тэлдэг, өөрөө тэлдэг, нитинол.  

I. ОРШИЛ 

Дэлхийн хүн амын өвчлөлт, нас баралтын 

шалтгааны тэргүүн байрыг зүрх судасны өвчин эзэлж 

байсан бөгөөд үүнээс үүдэн ДЭМБ-ын тайланд дэлхий 

дээр жил бүр 50-60 сая хүн нас барж байгаагийн 17-18 

саяыг зүрх судасны өвчин эзэлж байгаа нь олон орны 

эрдэмтдийн анхаарлыг татаж, зүрх судасны эмчилгээ 

шинэ шатанд гарах түлхэц болсон. Жил ирэх тусам улс 

орнуудад зүрх судасны өвчнөөр нас баралт тогтмол өсч 

байгаа бөгөөд 31% нь зүрхний шигдээс гэсэн тоо 

баримт байна [1]. Титэм судас нь зүрхний булчингийн 

эсүүдийг шим тэжээл, хүчилтөрөгчөөр хангадаг гол 

амин судас юм. бөгөөд зүрхний гадна талыг бүрхэн 

байрладаг. Жижиг салаанууд нь зүрхний булчинд очиж 

нүүрс хүчлийн хий агуулсан цусыг хүчил төрөгч 

агуулсан цусаар сэлбэлэг. Титэм судас нь зүүн ба 

баруун гэсэн 2 гол судастай. Зүүн гол артери нь 

зүрхний булчингийн зүүн хэсгийг (зүүн ховдол ба зүүн 

тосгуур) цусаар хангадаг бол баруун артери нь зүрхний 

хэмнэлийг зохицуулдаг баруун ховдол, баруун тосгуур 

болон SA (sinoatrial) ба AV (атриовентрикуляр) 

зангилааг цусаар хангадаг [2].  

Хэрэв титэм судас нарийсвал цээж хорсох, 

амьсгал давчдах, хүйтэн хөлс гарах, толгой эргэх зэрэг 

шинж тэмдэг илэрч болно. Зарим тохиолдолд шинж 

тэмдэггүй байх нь бий. Хэсэгчлэн бөглөрсөн титэм 

судсанд бүлэгнэл үүсч цусны урсгалыг бүрэн хаадаг. 

Үүнээс үүдэн 1964 онд C.T.Dotter, M.R.Judkins нар 

нарийссан судасны дотуур баллоноор тэлэлт хийх, 

бичил судсан хана буюу стент /зүрхний титэм судасны/ 

суулгах тухай санал дэвшүүлснээр энэ арга эмнэлзүйн 

практикт нэвтрэх түүхийн эхлэл болсон [3]. Өнөө үед 

стентийн 75 орчим хувийг цавины аортын судсаар 

тавихын оронд бугуйны аортын судсаар хийж байгаа 

нь цус алдах эрсдэлийг бууруулж, эдгэрэлтийг 

түргэсгэж байна . 

2000 оны 10 сард Францын эмч доктор B.Gerardin 

P.Remy нар монгол улсад анх удаа баллонт сэтгүүрээр 

тэлж, стент (титэм судасны) тавих эмчилгээг хийсэн. 

Мөн АНУ-ын эмч M.Howell-той хамтран 2009 онд анх 

удаа гол судасны цүлхэнд өмсгөлтэй стент (Graft stent) 

тавих эмчилгээг тус тус Монгол улсын анагаах ухааны 

түүхэнд амжилттай хийсэн юм [4]. 2016 оноос манай 

улсад ДЭМБ-ийн тусламжтайгаар "Зүрхний 

шигдээсийн сэргээн засалтын эмнэлзүйн удирдамж"-

ын цөм хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд үүний үр 

дүнд жил бүр 2000-3000 хүн оношилгоонд хамрагдаж 

1200-2000 хүн стент (титэм судасны) суулгах хаалттай 

хагалгаанд орж байна. Дан ганц стент суулгах нь төгс 

эмчилгээ болж чадахгүй бөгөөд тухайн суулгасан 

стент нь эргэн бөглөрөх магадлалтай байдаг ч үндсэн 

шалтгаануудад мэс заслын дараах өвчтний гам барих, 

стентийн төрөл, стентийн материал, загвар гэх мэт 

хүчин зүйлсээс хамаарч болно. 

II. ОНОЛ ХЭСЭГ 

Судасны стент нь торон бүтэцтэй, хоолой 

хэлбэртэй нарийссан эсвэл бөглөрсөн судас, шингэн 

дамжуулагчийг тэлэгч бөгөөд биеийн хаана 

байрлуулснаас хамааран цус эсвэл бусад шингэний 

хэвийн урсгалыг хангах зорилготой. Зүрхний, тархины 

судсанд тавьдгаас эхлээд бөөр давсагны хоорондох 

шээсний урсгалыг хэвийн явуулах энгийн хуванцар 

зэрэг төрөл бүрийн зориулалттай хэлбэр дүрс, 

материал, бүтцээрээ өөр хоорондоо ялгаатай стентүүд 

байдаг.  

1964 онд Доттер, Жудкинс нарын онолоор 

тодорхойлсон титэм судасны ангиопластик эмчилгээг 

Андреас Грунтциг анх 1977 онд хийсэн. Титэм судасны 

стентийг 1980-аад оны дунд үеэс боловсруулж эхэлсэн 

бөгөөд тэр үеэс хойш хийц, бүтцэд томоохон 

шинэчлэлтүүд гарсан билээ (Хүснэгт 1) [5]. 

Хүснэгт 1.  

Стентийн түүхэн хөгжил 
Он сар Эрдэмтэд Онцлох үйл явдал 

1964  Dotter, 

Judkins  

Зүрх судсанд ангиопластик хийх хиймэл 

суулгацын концепцын тодорхойлолт  

1977.5 

сар 

Gruntzig ба 

Myler  

Титэм судас залгах хагалгааны үеэр анх 

удаа зүрх судасны ангиопластик хийсэн  

1977. 9 

сар 

Andreas 

Gruentzig  

Анх удаа сэрүүн өвчтөнд зүрх судасны 

ангиопластик хийсэн нь 
интервеншиналь кардиологид хувьсгал 

болсон 

1979  Geoffrey 
Hartzler  

Зүрхний булчингийн цочмог шигдээс 
(AMI) -ийн эмчилгээг хамгийн анх удаа 

бөмбөлгөн ангиопластикаар хийсэн  

1986  Jacques 

Puel, Ulrich 
Sigwart 

Хүний титэм судсанд анх удаа стент 

суулгасан нь интервеншиналь 
кардиологид хоёрдугаар хувьсгал 

болсон 
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1990 Wallstent Анхны өөрөө тэлдэг стентийг хүний 
биед, титэм судсанд байрлуулсан 

1991  Cannon, 

Roubin  

Зүрхний булчингийн цочмог шигдээс 

(AMI) -ийн эмчилгээнд анх удаа 

стентийг ашигласан  

1994  FDA (Food 

and Drug 
Administrat

ion) 

АНУ-ын Хүнс эмийн захиргаанаас 

(FDA) бөмбөлгөн ангиопластик 
бүтэлгүйтвэл хаагдаж болзошгүй 

цочмог болон аюултай судаснд стент 

тавихыг зөвшөөрсөн 

1999  Eduardo 

Sousa  

Хамгийн анхны эм ялгаруулдаг 

(серолимус) стентийг хүний биеийн 

титэм судсанд тависан нь 
интервеншиналь кардиологид 

гуравдугаар хувьсгал болсон 

2002–

04  

EMA, 

FDA  

Европ болон АНУ-д Cypher, Taxus 

стентүүдийг зөвшөөрсөн 

 2011  EMA (Euro

pean 
Medical 

Agency) 

Absorb BVS (судсанд уусдаг тэлэгч 

тулгуур)-г Европд зөвшөөрсөн нь 
интервеншиналь кардиологид 

дөрөвдүгээр хувьсгалыг авч ирсэн 

 

Клиникийн биоматериал судлал нь эрчимтэй 

хөгжиж үүнийг дагаад стентийн материал даган 

хувьсаж байна. Стент нь үндсэн 3 төрлийн материалаар 

хийгддэг бөгөөд үүнд полимер, хайлш, метал зэрэг 

биоматериалиуд багтана [6]. Эдгээр биоматериал 

дотроос стентийн үндсэн шаардлагад нийцсэн чухал 

материал бол метал юм. Учир нь ангиопластикийг 

судасны гэнэтийн хаагдал болон эргэн хаагдах (recoil) 

эрсдэлтэй гэж үзсэнээс хойш бөмбөлгөөр тэлдэг метал 

хайлшин стентийг зүрх судасны эмчилгээнд голчлон 

хэрэглэх болсон юм. Стент хөгжих тусам метал 

материалыг түлхүү хэрэглэх болсон ба бусад 

материалаас ялгарах гол онцлогууд бат бөх, уян хатан, 

даралтад тэсвэртэй чанар бөгөөд энэ нь судасны уян 

хатан чанарт нийцсэн байдаг.  

Зураг 1. Стентийн үе хоорондын холбоос 

Стентийн бүтцийг үе хоорондын холбоосоос 

нь хамааруулан задгай ба битүү гэж ангилдаг. Тэдгээр 

бүтэц бүр өөр өөрийн гэсэн давуу болон сул талтай ба 

энэ нь судасны дахин бөглөрөл үүсэхэд тодорхой 

нөлөө үзүүлдэг байна [7]. Тухайлбал, задгай стент нь 

илүү уян хатан, судасны хананд нийцэл сайтай байдаг 

бол хаалттай стент нь бат бөх чанар, рентген дүрслэл 

сайтай зэрэг ялгардаг. Зураг 1-т үзүүлснээр битүү стент 

нь үе хоорондын тасралтгүй холбоостой байхад задгай 

стент нь үе хоорондоо харьцангуй цөөн тооны 

холбоосоор бэхлэгдсэн байна. Стентийн үе хоорондын 

холбоосны тоо ихсэх нь бат бөхийн чанар нэмэгдүүлэх 

боловч уян хатан чанараа алдахад хүргэдэг [8]. 

Стентийг тэлэх аргаас нь хамааруулан өөрөө ба 

бөмбөлгөөр тэлдэг гэж хоёр ангилдаг. Бөмбөлгөөр 

тэлдэг стент атираа хэлбэртэй, диаметрийг хумхиж, 

байрлуулах хэсэгт хүргэж дотоод талаас гадагш 

хийгээр даралт өгөх замаар судасны диаметрт 

тохируулан тэлдэг бол өөрөө тэлдэг стент нь бие 

(судасны дотор хана)-ийн дулааны нөлөөгөөр тэлж 

байрладаг (Зураг 2). 

 

Зураг 2. Стентийн тэлэх аргууд а. Бөмбөлгөөр ба б. 

өөрөө тэлэх механизм 

Хүний биеийн эд эс, биологийн шингэнтэй шууд 

харилцан үйлчилдэг стент нь биоматериалын үндсэн 

шаардлагыг хангаж бионийцэл сайтай байх 

шаардлагатай ч биеийн хаана байрлуулж байгаагаас 

хамаарч өөр өөр шаардлагад нийцүүлэх нь бий: 

Стентийн үндсэн шаардлагууд: 

 Бионийцэл сайн 

 Зэврэлтийн тэсвэр өндөр 

 Рентген дүрслэл сайн 

 Соронзон резонансын оношилгооны үед 

цахилгаан соронзон нөлөө бага үзүүлдэг 

(MRI) 

 Уян хатан 

 Гадаргуун талбай бага  

 Даралтад тэсвэртэй  

 Гидродинамик нийцэл сайн 

 Хөдөлгөөнгүй байрлах 

 Хэлбэрээ сайн хадгалдаг байх гэх мэт  

Ямар материалаар хийгдэж байгаагаас хамааран 

тухайн стентийн механик болон уян хатан чанар 

өөрчлөгддөг ба титэм судасны стентэд өргөн 

хэрэглэгддэг метал материал ба тэдгээрийн механик 

шинж чанарыг Хүснэгт 3-т үзүүлэв [9]. 

Хүснэгт 3. 

Стентийн материалын төрөл ба механик шинж чанар 

Материал 
SUS
316L 

Ta 
Co-
Cr 

Ti Pt-Cr  Nitinol 

Суналтын 

модуль 

(GPa) 

192 61 200 
100-
200 

191-
203 

50* 

Нугаларах 

ачаалал 

(MПa) 

175 200 550 
310-
490 

460-
480 

~200 

Ачаалал 

даах 

(MПa) 

480 500 720 
380-
640 

824-
834 

~1000 

Ачаалалд 
сунах (%) 

>40 >60 3 
10–
20 

43.0–
44.8 

~10 

Долгион 

хаалт 

Дунд

аж 

Маш 

сайн 
Сайн Муу 

Маш 

сайн 
Сайн 

ба
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Pt-Cr: Платин –Хром; Co-Cr : Кобалт-Хром; Ta:Тантал; Ti: Титан; Nitinol: 

Никель-Титан; SUS316L5: нүүрстөрөгч бага ган 

Бөмбөлгөөр тэлдэг болон өөрөө тэлдэг стент 

нь механик, динамикийн хувьд ялгаатай байдаг. 

Жишээ нь: Бөмбөлгөөр тэлдэг стент нь суулгах үед 

хамгийн их диаметртээ хүрдэг бол өөрөө тэлдэг стент 

нь суулгаснаас хойш тэлсээр хэд хоногоос хэдэн долоо 

хоногийн дараа хамгийн их диаметр хэмжээндээ очдог. 

Шинэ үеийн өөрөө тэлэгч стент нь уян хатан чанартай, 

даралт, мушгилт, судасны уртын өөрчлөлтөд тэсвэртэй 

мөн хагарч хугарахгүй, дахин бөглөрөл бага байхаар 

зохион бүтээгдэж байна. Шинэ үеийн өөрөө тэлдэг уян 

хатан чанар өндөр нитинол стентийн багана илүү 

нарийн, оновчтой стент хүргэлт, стентэд үүсэх 

бөглөрөл бага болсон зэрэг гайхалтай сайжруулалтууд 

бий болсон. Дутуу байрлуулсан стент нь яваандаа 

тромб үүсэх шалтгаан болдог. Өөрөө тэлдэг стент нь 

суулгаснаас хойш хамгийн том хэмжээндээ хүртэл 

хэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног тэлдэг нь стент буруу 

байрлах эрсдлийг багасгаж, зөв байрлалд ороход 

тусладаг ба ингэснээр судасны дахин бөглөрлийг 

бууруулдаг.  

Стентийг хөгжлийн үе шатаар нь 3 хуваадаг.  

 I үе- Дан метал стент (Bare metal) 

 II үе- Эм агуулсан стент(Drug-eluting) 

 III үе- Био-уусдаг стент (Bioresorbable) 

I үеийн стент нь голлон полимер материалаар 

хийгддэг байсан бөгөөд гол тулгарч байсан асуудал нь 

стентын дахин бөглөрөл байсан. II үеийн эмийн 

бүрхүүлтэй стент нь илүү нийлмэл бүтэцтэй бөгөөд 

полимер материалд эмийг шингээж нэхэх аргаар 

хийдэг болсон. Энэ төрлийн стент нь судасны хананд 

суусны дараа гадаргуугаасаа эм ялгаруулдаг. Өөрөөсөө 

эм ялгаруулдаг стент нь судас дахин бөглөрөхөөс 

сэргийлэх нэг арга технологи ч хараахан дахин 

бөглөрөх асуудлыг бүрэн шийдээгүй байна. III үеийн 

эм ялгаруулдаг стент нь эргэн бөглөрөл, стентэд 

тулгардаг зарим дутагдлуудыг нөхөж өнөөгийн зүрх 

судасны эмчилгээний хөгжилд шинэчлэл авч ирсэн 

байдаг.  

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Монгол улсын сүүлийн таван жилийн хүн амын 

нас баралтын судалгаанаас үзвэл зүрхний шигдээс 

(титэм судас бөглөрөх) эмгэг дангаараа нас баралтын 

38,6%-г эзэлж байна. Энэ нь дэлхийн бусад улс 

оронтой харьцуулахад харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм 

[10]. Нийслэлийн III шатлалын эмнэлгүүдээс Шастины 

нэрэмжит УГТЭ-д зүрхний титэм судсанд стент тавих 

хаалттай мэс засал хийгддэг учир уг эмчилгээний 

онцлогийн талаар болон стентийн ашиглалтын 

өнөөгийн байдал дээр асуумж, арга зүйн судалгаа 

хийлээ. Стентийн симуляцийг Solidworks 2016 програм 

ашиглан хийсэн бөгөөд стентийн загвар, хэмжээг 

нээлттэй стентийн загвараас, материалын өгөгдөл ба 

параметрүүдийг уг програмын материалын сангаас 

ашиглав. Нитинол стентийн гол чанар бол даралтан 

доор хэлбэрээ яаж ч алдсан даралт үгүй болоход 

буцаад үндсэн хэлбэртээ ордог (shape memory alloy), 

хэлбэрээ санах болон уян хатан байдал юм. Иймд 

өөрөө тэлдэг стентийн материалын найрлага (никель-

титан) ба үндсэн өгөгдлүүдэд (диаметр нь 8 мм, урт 

нэгжийн өргөн 2.08 мм, урт 1.135 мм, өндөр 0.1 мм, 

гүүрний өргөн 3.175 мм) Finite Element Analysis (FEA) 

хийж, стентийн гадна гадаргуу дээр нийтэд нь даралт 

өгөх замаар тэлэх үеийн стресст стентийн аль хэсэг 

хамгийн их даралтад орж байгааг мөн даралтын 

нөлөөгөөр хэр зэрэг хэлбэрээ алдаж сунаж байгааг 

симуляцийн аргаар судаллаа.  

IV. ҮР ДҮН 

Стент (титэм судасны) суулгах үндсэн 

шалтгаанууд болох амьдралын буруу хэв маяг, буруу 

хооллолт, архи, тамхины зохисгүй хэрэглээ, удамшил 

зэргээс үүдэн зүрхний титэм судсаар цус болон 

хүчилтөрөгч явах зам битүүрч зүрхэнд очих шим 

тэжээл багасч, титэм судасны хомсрол үүсч улмаар 

зүрхний шигдээс үүсэх нөхцлийг бүрдүүлдэг нь хэмээн 

үздэг билээ. Зураг 4-д үзүүлсэээр 2018-2020 оны 

судалгаанаас үзэхэд судсан дотуурх оношилгоо, 

эмчилгээний төвийн ачаалал жил бүр дунджаар 37.73% 

эрчимтэй өсөж байна (Дахин бөглөрөл багтаагүй) [11]. 

Mэс заслын дараах эмнэл зүйн хүндрэлийн нэг болох 

титэм судас дахин бөглөрөх тохиолдол нь стентийн 

оновчтой сонголттой холбоотой байж болох талтай.  

Манай улсын зүрхний титэм судасны эмчилгээнд 

ашиглагдаж байгаа стентийн төрөл, шинж чанар, 

үзүүлэлтийн судалгааг Хүснэгт 3-д харуулав. Уг 

судалгаанаас харахад дэлхийд технологи ба эмнэл зүйн 

үр дүнгээрээ тэргүүлдэг Medtronic болон Boston 

Scientific компанийн үйлдвэрлэсэн титэм судасны эм 

ялгаруулдаг стентүүдийг ашигладаг ба хоёулаа 

бөмбөлөгөөр тэлэх механизмаар судас дотуур 

тавигддаг байна. Бөмбөлгөөр тэлдэг стент нь зарим 

тохиолдолд хүссэн үр дүнг үзүүлдэггүй бөгөөд энэ үед 

өвчтөнд тохирсон өөр төрлийн стентийг сонгох 

сонголттой байх нь чухал юм. Түүнчлэн Стентийг 

үйлдвэрлэгч компани, материалийн найрлага, тэлэх 

механизм, механик шинж чанар болон бионийцэл зэрэг 

олон сонголт дотроос өөрөө тэлдэг нитинол стент нь 

хамгийн тохиромжтой сонголт байх талтай. 

Ерөнхийдээ зүрхний титэм судасны эмчилгээнд 

стентийн загвар болон клиник үр дүн хоёрын чухал 

хамааралтай болох талаар олон судалгаа байдаг []. Мөн 

бага хэмжээний гадагш чиглэсэн хүч (Low chronic 

outward force- COF) болон нарийн баганын өргөн 

хосолсон өөрөө тэлэгч нитинол стентийн загвар нь 

судасны хана бага гэмтэх, энэ нь эргээд судас дахин 

бөглөрөх магадлалыг бууруулж байна [12, 13]. Иймд 

стентийг хэрэглэхдээ загварын шинж чанарыг тооцож 

сонгох хэрэгтэй юм.  

Өнөө үеийн эмнэлзүйн практикт нитинол 

стентийн олон загварыг ашиглаж байгаа бөгөөд 

заримыг нь нимгэн утсыг гагнах замаар нөгөө хэсгийг 

нимгэн ханатай хоолойноос материалыг лазераар зүсэх 

замаар хийдэг. Ямар ч тохиолдолд нитинолоор хийсэн 

бүх стентүүдэд стрессийн төвлөрөл (булан, нүх, 

залгаас) агуулагддаг бөгөөд стресс нь тухайн хэсэгт 

өндөр байх ба эдгээр байрлалд гэмтэл гарах боломжтой 

[14]. Ерөнхийдөө нитинол стент нь V хэлбэрийн нэгж 

хэсгээс (strut) бүрдсэн цилиндр хэлбэртэй. Нэгж 

хэсгийн нийлсэн хэсгийг үзүүр, тохой эсвэл орой гэж 

нэрлэх нь бий. Хэд хэдэн нэгж хэсгүүд нийлж нэг 

бүхэл тойргийг үүсгэж цагираг эсвэл багана бий 

болгоно. Үүссэн цагираг, баганыг гүүрээр хэлбэр 

загварын дагуу холбож нэгтгэнэ.  
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Solidworks 2016 програм ашиглан стентийн гадаргууд 

даралт өгөхөд нитинол материалын шинж чанараас 

хамааран стент нь судасны хананд бага хэмжээгээр 

гадагш чиглэсэн хүчээр жигд түлхэх ба энэ нь стент 

байрлалаа алдах, хөдлөх зэрэг эрсдэл бөмбөлгөөр 

тэлдэг стентээс бага байдаг. Гадаргууд ирж байгаа 

даралт жигд хэмжээтэй буюу бүдэг ногоон өнгөөр 

дүрслэгдсэн байна. (Зураг 5а.) Өөрөө тэлдэг стентийг 

судсанд байрлуулах үед хүний биеийн температурт 

тэлж, байрлалаа олдог. Тэлэх үед загвараас хамаарч, 

стентийн тодорхой хэсэгт илүү их даралт ирдэг бөгөөд 

туршилтаар даралтын хэмжээ титэм хэсэгт илүү их 

шар, улбар шар өнгөөр дүрслэгдсэн байгааг Зураг б.-с 

харж болно. Стент судсанд байрласны дараа цусны 

урсгалын даралтын нөлөөнд ордог. Энэ даралт нь 

стентийн аль хэсэгт илүү нөлөөлж байгааг туршиж 

үзсэн. Туршилтын үр дүнгээр стентийн үзүүр хэсэгт 

цусны урсгалын даралт илүү их байгааг Зураг 5в-ийн 

улаан өнгөтэй хэсгээс харж болно. Судалгаа, 

симуляцийн үр дүнгээс харахад өөрөө тэлдэг нитинол 

стент нь бөмбөлгөөр тэлдэг стенттэй харьцуулахад 

даралтын нөлөөгөөр хэлбэрээ алдалт бага, судсан жигд 

даралтаар тэлж, судасны хананд гэмтэл бага учруулдаг 

тул судас эргэн бөглөрөх магадлал багасах боломжтой 

байна. 

Хүснэгт 3. 

ШУГТЭ-н судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээнд ашигладаг стентийн судалгаа 

Өөрөө тэлэгч стент нь суулгах явцад судасны 

хананд сайн бэхлэгдэн, тэлэлтээс үүсэх механик 

хүчийн улмаас судасны дотор хананд гэмтэл бага 

учруулсанаар эдгэрэлтийн динамикд тодорхой 

хэмжээгээр нөлөөлж эмчилгээний үр дүнг 

сайжруулдаг нь Michael S Aboodi нарын 

судалгаагаар батлагдсан [15]. Дэлгэрүүлбэл, эмнэл 

зүйн судалгаагаар эхний 30 хоногт өөрөө тэлэгч 

стент бөмбөлгөөр тэлдэг стенттэй харьцуулахад 

судсанд бага гэмтэл учруулсан бол 180 хоногийн 

дараа бөмбөлгөөр тэлдэг стенттэй адил хэмжээний 

гэмтэл учруулсан байжээ. Мөн өөрөө тэлэгч 

стентийн загвар болон үзүүлэлт нь зүрхний титэм 

судасны нарийн төвөгтэй анатомууд болох, 

мушгиралдсан судас, (bifurcation lesion), жижиг 

судас (vein graft lesion), мөн ST-Elevation 

Myocardial Infarction үүсгэж буй өвчлөлд сайн 

тохирдог байна. Өөрөө тэлэгч стент нь бөмбөлгөөр 

тэлэгддэг стентэд тулгардаг олон асуудлыг даван 

туулж чадна. Үүнд: өндөр даралтын бөмбөлөг 

тэлэлт, стентийн төвөөс хол байх захын хэсгийн хэт 

тэлэлт, захын үзүүр тасрах, төв хэсэг дутуу 

тэлснээс судасны хананд сайн суухгүй гэх мэт.  

Стентийн төрөл, 

шинж чанар 

Resolute Integrity Zotarolimus-Eluting Coronary Stent 

/Medtronic/ 

TAXUS liberte 

Over-the-Wire Stent delivery system /Boston 

Scientific / 

Урт (мм) 30 32 

Диаметр (мм) 4.0 4.0 

Материалын 

найрлага 

ASTM F562 ба ISO 5832-6: 1997 стандартад 

нийцсэн кобальт дээр суурилсан хайлш 
A 316L мэс заслийн зэвэрдэггүй ган 

Стентийн тэлэх арга Бөмбөлгөөр тэлдэг Бөмбөлгөөр тэлдэг 

Стентийг хүргэх зай 

(см) 
140 138 

Хүргэлтийн 

системийн оролт 

 

Хүний бие рүү нэвтрэх, гарах нэг гарцтай. 

Чиглүүлэх хэсэг нь үзүүрээс ойролцоогоор 25 см 

зайд байрладаг. 0.36 мм (0.014 инч) -ээс бага буюу 

тэнцүү хэмжээтэй чиглүүлэгч утсанд зориулагдсан. 

Хүний бие рүү нэвтрэх, гарах нэг гарцтай. 0.4 мм 

-ээс урт стентэнд зориулагдсан 

Стентийн хийг 

хүргэх систем 

 

Нэг давхарга бүхий Pebax бөмбөлөг, стентын 

үзүүрийг олохын тулд радиопакийн маркерийн 2 

туузаар хоолойн дотор ороосон. 

Стентын үзүүрийг олохын тулд радиопакийн 

маркерийн 2 туузаар хоолойн дотор ороосон. 

Хийн үзүүлэх даралт 

 

Нэрэлсэн даралт: 9 ATM (912 kPa) 

Бутлах таралт /Няцаах/: 16 ATM (1621 kPa) -2.25-

3.5мм диаметрт 15 ATM (1520 kPa) - 4.0 mm 

диаметрт 

Нэрэлсэн даралт: 8 ATM (811 kPa, 2.75мм-4.00мм) 

Бутлах таралт /Няцаах/: 18 ATM (1824 kPa) -2.25-

4.00 мм диаметрт 15 ATM (1520 kPa) - 4.0 mm 

диаметрт 

Чиглүүлэгч утасын 

дотоод диаметр 
 1.42 мм  1.68 мм 

Чиглүүлэгчийн 

гаднах диаметр 

Proximal OD: 2.1 F (0.69 мм) 

Distal Section OD: 2.7 F (0.91мм) 

Proximal OD: 3.2 F (1.10 мм) 

Distal Section OD: 2.7 F (0.91мм) 

а

. 

б

. 

в. 

Зураг 4. Solidworks програмаар симуляци хийхэд а. 

нитинол стентийн тэлэгдсэн байдал б. шахаж 

эвхсэн байдал в. стентийн загварыг бүрдүүлэгч 

нэгж хэсэг 
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Манай улс дан ганц зүрхний титэм судасны 

эмчилгээнд тохирсон стентээс гадна тархи, хүзүү, 

бөөр, шээсний зам болон биеийн бусад шаардлагатай 

хэсэгт тавьдаг стентийн дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор стентийн 

биоматериалын талаар нарийвчилсан суурь судалгаа, 

мөн эмч, мэргэжилтэн, эмнэлгийн ажилчдыг сургаж, 

бэлтгэх зэрэг олон ажлыг хийх шаардлагатай байна. 

Тухайлбал, титэм судасны стент тавьдаг эмнэлгийн 

тоог нэмэх, эмч, мэргэжилтэнгүүдийг бэлдэх, өвчтөнд 

тохирсон стентийн төрөл, ангилалыг олшруулах зэрэг 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэх зэрэг юм.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Нийслэлийн III шатлалын эмнэлгүүдээс 

Шастины нэрэмжит УГТЭ-д зүрхний титэм судсанд 

стент тавих хаалттай мэс засал хийгдэж байна. Уг 

стентийн гол онцлог нь өөрөөсөө эм ялгаруулдаг учир 

титэм судас бөглөрөлөөс үүдэлтэй зүрхний шигдээс 

өвчиний эмчилгээнд хувьсгал хийсэн гэж үздэг. Гэвч 

дан ганц стент суулгах нь төгс эмчилгээ болж чадахгүй 

бөгөөд тухайн суулгасан стент нь эргэн бөглөрөх 

магадлалтай байдаг. Эргэн бөглөрөх үндсэн 

шалтгаануудад мэс заслын дараах өвчтний гам барих, 

стентийн төрөл, стентийн материал, загвар гэх мэт 

хүчин зүйлсээс хамаарч болно. Шинэ төрлийн 

стентийн судалгааг олон оронд хийж улам бүр 

боловсронгуй болгож байгаатай зэрэгцэн манай улс ч 

мөн өөрийн орны ард иргэдийн биеийн онцлог, бүтцэд 

тохирсон стентийн дизайн ба биоматериалын судалгаа, 

симуляцийн ажлыг эхлүүлэх нь чухал байна.  
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Зураг 5. а. Стентийн гадна гадаргуу дээр даралт 

өгөх үед нэгж хэсгүүд дэх даралтын нөлөөлөл б. 

стент тэлэх үед нэгж хэсгүүдэд очиж буй даралт в. 

Стентийн гадна гадаргуу дээр өгсөн даралтын 

нөлөөгөөр хэлбэрийн өөрчлөлтөд орж буй байдал 
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УЯН ДУРАНГИЙН УГААЛГА, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН 

ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛД 

П.Жавхлан, А.Амаржаргал 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль  

Цэргийн Төв Эмнэлэг, Эмнэлгийн Тоног Төхөөрөмжийн Алба 

Хураангуй: Монгол улсын хувьд дэлхийд 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн дурангийн оношилгоо, 

эмчилгээний тоног төхөөрөмж, угаалга, 

халдваргүйтгэл хийх аргачлал, технологийг клиникийн 

практикт ашиглаж ирсэн. Нийслэлийн III шатлалын 

эмнэлгүүдийн уян дурангийн ашиглалтын байдал, 

угаалга, халдваргүйжүүлэгтгэлийн аргууд, түүнд 

хэрэглэдэг уусмалын төрөл, техник, технологийг 

гаднын зарим улс орнуудтай харьцуулан дүн 

шинжилгээ хийх нь уг судалгааны зорилго болно. Уян 

дурангаас үүдэлтэй эмнэлгийн дотоод халдварын 

тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга замууд, түүнд 

нөлөөлөх хүчин зүйлс, тулгамдсан асуудлуудыг 

хөндөж, шийдвэрлэх боломжийг судаллаа. 

Түлхүүр үг- дурангийн оношлогоо, оптик 

систем, автомат угаагч, хатаалт. 

I. ОРШИЛ 

Дурангаар хүний биеийн дотор талыг дүрслэх 

арга үүссэн цагаас эхэлж өнөөг хүртэл шинэ 

технологид суурилсан оношилгоо, эмчилгээнүүд 

хөгжсөөр байна. Уян дурангийн оношилгоо, 

эмчилгээний дараах угаалга, халдваргүйжүүлэг, 

уусмал хэрэглэх технологитой хамааралтай эмнэлгийн 

дотоод халдварыг бууруулах, улмаар урьдчилан 

сэргийлэх боломжтойг гаднын орнуудын туршлага, 

судалгаа харуулж байна. Монгол улсад дурангийн 

оношилгоо, эмчилгээний тусламж авах иргэдийн тоо 

жил ирэх тутам нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 

эмнэлгийн дотоод халдвараас урьдчилан сэргийлж уян 

дурангийн угаалга, халдваргүйтгэлийн уусмал 

ашиглах технологийг олон улсын стандартад 

нийцүүлсэн байдаг [1].  

Нийгмийн эрүүл мэндийн төрөөс баримтлах 

бодлого, эрүүл мэндийн хуулийн хэрэгжилтэд 

нийцүүлэн “Хорт хавдартай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр”-ийг 1997 онд баталж, хорт хавдраас 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамрагдах 

насны ангиллыг гаргасан байдаг [2]. Ингэснээр 35-аас 

дээш насны иргэд жил бүр, 45-аас дээш иргэд хоёр жил 

тутам ходоод, бүдүүн гэдэсний дурангийн 

оношлогоонд хамрагдах боломжтой болсон. Ингэснээр 

өдөрт нэг эмнэлэгт 20-30 хүн дурангийн оношилогоо, 

эмчилгээний тусламж үйлчилгээ авч байна. Монгол 

Улсад ходоодны хорт хавдрын өвчлөлийн түвшин 

сүүлийн 5 жилийн дунджаар 3.0 пункт болсон нь 

өмнөх 14 жилийн дунджаас 0.6-гаар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Энэхүү тоон үзүүлэлт нь 2041-2045 он гэхэд 

дунджаар 6.1 болж хоёр дахин өсөх статистик тоон 

үзүүлэлт гаржээ [3]. Хорт хавдрын өвчлөлийн 

индексээс үзэхэд хоол боловсруулах замын эрхтний 

хорт хавдар жил бүр өсөж байгаа нь дурангийн 

оношилгоо, эмчилгээнийн тусламж авч буй иргэд 

нэмэгдсэнийг дээрх тоо баримтаас харж болно.  

Олон улсын эрдэмтэдийн судалгаанаас үзвэл 

уян дурангийн шинжилгээ, оношилгоо, эмчилгээний 

тоо өсөх тусам уян дурангаас үүдэлтэй халдварт 

өвчний дэгдэлт, эмнэлгийн дотоод халдвар нэмэгдэх 

магадлалттай гэж дүгнэжээ. Улмаар уян дурангийн 

угаалга, халдваргүйжүүлэлтийн үеийн стандарт 

зааврыг дагаж мөрдөөгүй, угаалгын тоног 

төхөөрөмжийг ашиглалтаас шалтгаалсан уян 

дурангаас үүдэлтэй халдварын дийлэнх хувийг эзэлж 

байгааг судалгаандаа дурьдсан [4] байна. 

Дурангийн угаалга, халдваргүйтгэл хийх 

заавар, журамууд гараад багагүй хугацаа өнгөрсөн 

хэдий ч Зөв ашиглалт, угаалга халдваргүйтгэлийн 

дүрэм журам, стандартыг чанд сахисанаар эмнэлгийн 

дотоод халдвараас урьдчилан сэргийлэх улмааар 

тархалтыг бууруулж чадах гол арга зам юм. 

II.ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Уян дуран нь хүний биеийн зарим хэсгийн 

шууд харах боломжгүй хэсэгт нэвтэрч оношилгоо, 

эмчилгээ хийх боломж олгодог анагаахын дүрслэлийн 

технологи юм. Дурангийн эмнэл зүйн ашиглалт нь өөр 

өөр байх бөгөөд диаметр, уртын хэмжээнээс 

хамаардаг. 

 

Зураг 1.Уян дурангийн бүтэц 

Орчин үеийн дурангийн иж бүрдэлд гэрэл үүсгэгч, 

видео процессор, ба уян дуран зэрэг багтдаг (зураг 1). 

Харж буй обьектыг гэрэлтүүлэх систем, дүрсийг 

буцааж нүд эсвэл дэлгэц рүү хоромхон хугацаанд 

дүрсний өндөр чанартай дамжуулах ширхэглэг оптик 

систем нь дуран ажиллагааны цөм болдог. Уян дуранд 

чиглүүлэгч, ажилбарын суваг, шинжилгээ авах суваг, 

CCD камер зэрэг хэсгүүдээс бүрддэг. Дүрсийг CCD 

камераар дамжиж видео процессорт дүрс 

боловсруулагдаж дэлгэцэнд харуулна (зураг 2). Гэрэл 
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үүсгэгч нь гэрлийн фотоныг шинжлэх обьект руу 

оптик шилэн багцаар дамжуулдаг бөгөөд геометрийн 

оптикийн хуулиар тайлбарлагдана.  

 

Зураг 2.Уян дурангийн блок схем 

Геометрийн оптик 

Нэг төрлийн орчинд гэрлийн туяа нь тэгш 

өнцөгтэй байдаг. Геометрийн оптик долгионы урт тэг 

болох хандлагатай тул долгионы оптикийн 

хязгаарлагдмал тохиолдол гэж нэрлэдэг.   

𝜃∁ = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑛2

𝑛1
) 

(1) 

 

Тусгалын мөн чанар нь тусгах гадаргуйн тэгш 

бус байдлын хэмжээ ба долгионы уртын харьцаанаас 

хамаарна. Гэрлийн цацраг нь хоёр тунгалаг 

зөөвөрлөгчийн хоорондох интерфесийг мөргөхөд 

тусгал нь хоёр цацраг болон хуваагдах бөгөөд хугарсан 

туяа орчинд тархахдаа чиглэлээ өөрчилдөг. Орчины 

оптик шинж чанар нь үнэмлэхүй байна.  

sin 𝛼1

sin 𝛼2
=

𝑛2

𝑛1
    

(2) 

Тусах өнцгийг нэмэгдүүлснээр хугарлын 

өнцөг 90 градусттай тэнцэх хүртэл хугарлын өнцгийг 

нэмэгдүүлдэг. Обьектийн өнцөг нэмэгдэх тусам 

гэрлийн цацраг нь хугардаггүй бөгөөд энэ үзэгдлийг 

бүрэн дотоод тусгал гэнэ [4]. 

 

 

Зураг 3. Гэрлийн нийт дотоод тусгал 

Нийт дотоод тусгалын үзэгдлийг ширхэглэг 

оптикт ашигладаг. Гэрлийн хугарлын илтгэгчийг 

бүрхүүлээр хүрээлэн чиглүүлсэнээр гэрэл шилийг 

даган тархаж шилэн бүрээстэй интерфейсийн бүрэн 

тусгалд орно. Оптикийн гулзайлт нь гэрлийн нэвтрэлд 

саад болохгүй. Ширхэглэг оптик утаснуудад 

шингээлтийн улмаас гэрлийн алдагдал маш байдаг тул 

бөгөөд уян дуранд өргөнөөр ашигладаг бөгөөд 

ширхэгийн тоо сая хүртэл байна. 

Гэрлийн долгион 8 мкм-аас бага байвал 

ширхэглэг оптикт дифракцийн алдагдал гарч, 

дамжуулж буй гэрлийн эрчмийг мэдэгдэхүйцээр 

бууруулдаг учир уян дуранд 10 мкм диаметртэй оптик 

хэрэглэгдэг байна. Нэг ширхэглэг нь цөм болон 

бүрхүүлээс бүрдэнэ. Уян дуран энэхүү олон сая 

ширхэглэг оптикийг багтаасанаар нэг ширхэглэг оптик 

нь нэг цэгийн дүрсийг дамжуулах боломжтой болсон 

бөгөөд дүрсийг хэдэн зуун дахин өсгөж 

дамжуулсанаар технологийн үсэрэнгүй хөгжил болж 

анагаах ухааны салбарт шинэ төрлийн оношилогоо, 

эмчилгээнд ашиглах болсон. 

 

Зураг 4. Уян дурангийн а) ширхэглэг оптикийн 

хөндлөн огтлол б) ширхэглэг оппикийн багц 

Оношлогооны уян дуранг ашиглалтын дараах 

угаалга, халдваргүйтгэлийн үйл явц нь эмнэлгийн 

дотоод халдвараас урьдчилан сэргийлэх хамгийн 

анхан шатны үйлдэл юм. Олон улсын практикт 1984 

оноос өмнө уян дуранг гар аргаар угааж, 

халдваргүйтгэл хийдэг байсан нь эмнэлгийн дотоод 

халдварын ихсэх үндсэн шалтгааны нэг болж байв. 

Автомат угаалгын технологи нэвтэрснээр гар аргаар 

уян дуранг бүрэн гүйцэд стандартын дагуу угаах, 

халдваргүйжүүлэх аргаас хэд дахин үр дүнтэй нь 

судалгаагаар батлагдсан бөгөөд цаашилбал ажлын 

байран дах мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийн 

(сувилагчийн халдвар авах) эрсдэлийг тодорхой 

хувиар бууруулдаг байна [5]. 

Уян дурангийн автомат угаагч нь удирдлагын 

эх хавтан, микроконтроллер, агаар шингэний хавхлаг, 

цахилгаан соронзон реле, агаарын компрессор, ус, 

вакум шахуургаас бүрдэх бөгөөд өгөгдсөн өгөгдлийн 

дагуу шингэнийг сорох, шүрших, даралтат агаараар 

үлээх зэрэг зарчмаар ажиллана [6]. Дуран үйлдвэрлэгч 

нар ихэнхдээ өөрсдийн дуранд тохирсон угаагч 

машины хэрэглэхийг зөвлөдөг. Ижил зориулалт бүхий 

угаагч машинд өөр дуран таарахгүй бөгөөд зайлшгүй 

шаардлага гарсан тохиолдолд тусгай холбох хэрэгсэл 

ашиглана. Мөн дурангийн механизм, ажилбарын 

сувагт гэмтэл учруулахгүйгээр гадна, дотор хэсгийн 

гадаргууг үр дүнтэй угааж, халдваргүйтгэл хийж, 

цэвэр усаар зайлж хатаалт хийдэг. Дараах байдлаар уян 

дурангийн угаалга, халдваргүйжүүлэг хийгддэг. Үүнд: 

- Битүүмж шалгах сорил 

- Угаалга 

- Усаар зайлах 

б) а) 
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- Халдваргүйтгэл 

- Хатаалт 

Дурангийн гадаргуу, ан цав, харагдахуйц бохирдол, 

цус, уургийн бодис зэрэг гаднын бичил биетийг 

арилгахыг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн ус, угаалгын нунтаг, 

ферментийн бүтээгдэхүүн ашиглан механик 

үйлчлэлээр хийгддэг. Багажийн гадаргуу дээр үлдсэн 

органик ба органик бус үлдэгдлүүд нь үр дүнд сөргөөр 

нөлөөлдөг тул механик угаалга, автомат угаа 

(халдваргүйтгэл) процедурын өмнө үргэлж байх ёстой 

[7]. Механик цэвэрлэгээ буюу орны дэргэдэх уян 

дурангийн гадна хэсэг дэх органик ба органик бус 

үлдэгдлийг анхан шатны угаалга, 

халдваргүйжүүлэхээр бичил биетний тоо, ачааллыг 

99.9% бууруулах боломжтой байдаг [8].  

Хүснэгт 1.  

Бичил биетийн төлөв байдал 
Төрөл 

Стандарт 
Уусмалд 

устах хугацаа 

Бактери 

EN1040, 

EN13727, 

MRSA, 

Мецитилинд тэсвэртэй  

Staphylococcus ausreus 

NF T 72 -190, 

72-300 A.Baumannil 

төрлийн өвчин үүсгэгч, 

 

 

 

5 минут 

 

 

15 минут 

 

Микробактери Сүрьеэгийн савханцар 5 минут 

Мөөгөнцөр 
EN 1275,  

EN 13624 
5 минут 

Вирус 

Гепатит С 

Ротавирус 

Герпевирус 

ХДХВ-1 

Элэгний  

В вирус 

 

5 минут 

 

 

15 минут 

 

Уян дурангийн угаалга халдваргүйтгэлийн 2% 

уусмалын (ОПА, Глутаральдегид, Перацетикхүчил) 

бактери, мөөгөнцөр болон вируст үйлчлэх нөлөө, 

хугацааг хүснэгт 1-т харуулав. 

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Манай улсын хувьд дэлхийд хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн оношилгооны дуран ашигладаг боловч 

тусламж, үйлчилгээний ачаалалын улмаас түүний 

угаалга, халдваргүйтгэл хийх технологийн стандарт 

алдагдах магадлал өндөртэй байна. Тиймээс өөрийн 

орны нөхцөлд уян дурангаас үүдэлтэй эмнэлгийн 

дотоод халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэхэд 

нөлөөлөх хүчин зүйлс, тулгамдсан асуудлууд, түүнийг 

шийдвэрлэх боломж тодорхойлж, оновчтой шийдлийг 

боловсруулах зорилготойгоор уг судалгааны ажлыг 

хийлээ. Уян дурангийн өнөөгийн байдал, угаалга, 

халдваргүйтгэлийн журам, стандартын талаарх 

судалгаанд клиникийн III шатлалын эмнэлгүүдийн 

хоол боловсруулах замын эрхтэн системийн (улаан 

хоолой, ходоод, 12 нугалаа гэдэс, бүдүүн гэдэс, 

шулуун гэдэс) оношилгоо, эмчилгээнд ашиглаж буй 80 

гаруй уян дуранг хамруулсан. 

Орчин үеийн технологи бүхий уян 

дурангуудын үйлдвэрлэгчид тухайн дуранд тусгайлан 

нийцсэн угаалга, халдваргүйтгэлийн уусмал болон 

угаалгын технологи бүхий автомат машиныг зөвлөсөн 

байдаг. Нийслэлийн III шатлалын эмнэлгүүдэдийн уян 

дурангийн ашиглалтын судалгааг хүснэгт 2-д 

харуулав. 

Хүснэгт.2 

Уян дурангийн ашиглалтын судалгаа 

Үйлдвэрлэгч компани Olympus Fujinon Karl storz Fujifilm Pentax 

Ханган нийлүүлэгч компани Мед Импекс Си Ай Ти Чоногол Арима мед Эйч Энд Эйч 

Марк GIF- XP190N EG-600 WR Silver series  EG2990i 

 

III шатлалын   

эмнэлгүүд 

УНТЭ 4 6    

УХТЭ    4 4 

УГТЭ 4 2    

ХСҮТ 8 3 2   

ЭХЭМҮТ 2 2   2 

ГССҮТ      

Монгол-Японы эмнэлэг    8  

ЦТЭ 1 4    

ТТАХНЭ  5    

Харах талбайн өнцөг 140° 140° 140° 140° 140° 

Харах талбайн гүн 3-100 мм 2-100 мм 3-100 мм 2-100 мм 3-100 мм 

Өнцгийн хазайлт чадамж дээш/доош 

баруун/зүүн 

210°/90° 

100°/100° 

210°/90° 

100°/100° 

210°/100° 

120°/120° 

210°/90° 

100°/100° 

210°/120° 

120°/120° 

Үзүүр хэсгийн диаметр 5.4 мм 9.2 мм 9.3 мм 9.2 мм 10.8 мм 

Уян хэсгийн диаметр 5.8 мм 9.3 мм 7.8 мм 9.3 мм 9.8 мм 

Ажлын сувгийн диаметр 2.2 мм 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм 

Ажлын сувгийн урт 1100 мм 1100 мм 1100 мм 1100 мм 1050 мм 

Нийт урт 1420 мм 1400 мм 1400 мм 1400 мм 1400 мм 

 

 
Загвар 

CV-180 

EvisExera II 
VP-4450 HD Image one VP-7000 EPK-p 
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Видео 

процессор 

Нягтрал Нягтрал өндөр 
Нягтрал өндөр1080 

пиксель 

Нягтрал сайн 

768*494 

Нягтрал 

өндөр 
Нягтрал сайн 

Технологи 3CCD 
CCD 

Anti-Blur 
CCD 

CCD 

Iris mode 
CCD 

Image Freeze Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй 

White Balance  Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 

Дата USB USB USB USB 
Сериал 

гаралттай 

Тохирох монитор 
Нягтрал өндөр 

өргөн хэмжээст 

Нягтрал өндөр 

өргөн хэмжээст 
LCD 

Нягтрал 

өндөр өргөн 

хэмжээст 

LCD 

Манан  

Утаа сорогч 
Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй 

Чадал 150 Вт 150 Вт 100 Вт 150 Вт 150 Вт 

 

 

 

Гэрэл үүсгэгч 

Загвар CVL-180 XL-4450 Image one BL-7000 EPK-p 

Лампын төрөл 

 

Xenon 

Хүйтэн гэрэл 

Xenon 

Хүйтэн гэрэл 

Xenon 

Хүйтэн гэрэл 
LED 

Xenon 

Хүйтэн гэрэл 

Чадал 300 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт 
150 Вт 

150 Вт 

Ажиллах хугацаа 300 цаг 500 цаг 250 цаг 6 жил 250 цаг 

 

IV. ҮР ДҮН 

Дурангийн угаалга, халдваргүйтгэлийн үр 

дүнг хянах нь өнөөгийн уян дуран угаах стандартад 

нийцэж байгаа эсэхийг богино хугацаанд үнэлэх 

боломжийг олгодог туршилтын аргуудыг шаарддаг. 

Гэсэн хэдий ч олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

бактери ургуулах/микробын жишиг зэрэг эдгээрийг 

үнэлэх баталгаажуулсан арга хэрэгсэл дутагдалтай 

байгаа нь стратегийг хэрэгжүүлэхэд хязгаарлагдмал 

байдаг.Тандалт хийх боломжит аргуудад дараах зүйлс 

орно [9]. Үүнд: 

-Бактери ургуулах 

-Биобурдены шинжилгээ 

АНУ-ын эрдэмтдийн хийсэн судалгааны үр 

дүнгээс харвал уян дурангийн зөв ашиглалт, угаалга 

халдваргүйтгэл үеийн стандартыг чанд мөрдөж, 

хэрэгжүүлснээр уян дурангаас үүдэлтэй халдвар нь 

бусад төрлийн эмнэлгийн дотоод халдвар дамжих 

нөхцөлөөс харьцангуй ховор тохиолдсон бөгөөд 1.8 

сая дуран тутамд 1 тохиолдол бүртгэгдсэн аж. Мөн 

Тайвайны эрдэмтдийн хийсэн угаалга, 

халдваргүйтгэлийг автомат угаагчаар хийсний дараах 

уян дуранд арчдасын шинжилгээ хийж бактери 

ургуулсан судалгааг хүснэгт 3-т харуулж байна [10].  

Хүснэгт 3.  

Уян дурангийн халдваргүйтгэлийн дараах бактерийн 

өсгөврийн судалгаа 
Уян дурангийн төрөл Эерэг хувь 

Бүдүүн гэдэс1 71.40 % 

Бүдүүн гэдэс 20.8 % 

Нарийн гэдэс /шулуун гэдсээр/ 19.2 % 

Ходоод 10.7-14.3 % 

Нарийн гэдэс /улаан хоолойгоор/ 12.9 % 

Ходоод 2/ Автоматаар угаагчаар / 2 % 

Бүдүүн гэдэс3/ Автоматаар угаагчаар / 0.8 % 
1 Автомат угаагч гэмтэлтэй байхад; 2 6/300 тохиолдол, 
31/120 тохиолдол автомат угаагч хэвийн ажиллагаатай үе. 

Мөн БНСУ-ын эрдэмтэд уян дуран 

халдваргүйжүүлэх глютаральдегидийн 2 %-ийн 

уусмалаар 125 ширхэг хоол боловсруулах эрхтэний 

дээд замын оношилогооны уян дуранг механик аргаар 

угаалга халдваргүйжүүлэг хийж үзжээ. Үүний дараа 

арчдасын шинжилгээ хийхэд уян дурангийн 

ажилбарын суваг 3.2 %, оруулах хоолой 9.5 %, биопси 

авах суваг 3.2 %, чиглүүлэгчийн товчноос 27.0 % 

нянгийн өсгөвөрийн шинжилгээгээр уян дурангийн 

бусад хэсгээсээ их гарч байгаа нь судалгаанаас 

харагдаж байна [11].  

Нийслэлийн III шатлалын эмнэлгүүд 

ачааллаасаа хамаарч өдөрт дунджаар нэг дурангаар 5-

10 хүнд оношилгоо, эмчилгээ хийж байгаагаас 

“Olympus”, “Fujinon”, “Pentax”, “KralStorz” болон 

“Fujiflim” зэрэг дэлхийд тэргүүлэх брэндийн уян 

дурангийн ашиглалт дийлэнх хувийг эзэлж байна 

(Хүснэгт 2). Ашиглалтын явцад угаалга, 

халдваргүйтгэлийн уусмалын хэрэглэх тунг 

хэтрүүлсэнээс шалтгаалж уян дурангийн лензний 

чанар муудах, толбо тогтох, бөглөрөл үүсэх, бүрээс 

элэгдэлд орох, битүүмж алдагдах, чиглүүлэгч тросс 

сунах, тасрах, ламп шатах, CCD камер зэрэг гэмтлүүд 

гарч байна. Нөгөө талаас битүүмж алдагдсан дуранг 

ашиглах, халдваргүйтгэлийн уусмалын хэмжээ хэт 

бага байх зэрэг нь халдвар гарах эрсдлийг нэмэгдүүлж 

болох талтай. Судалгаанд хамрагдсан уян 

дурангуудын техник ашиглалтын паспорт бичигдсэн 

төлөвлөгөөт засвар, үйлчилгээний тэмдэглэлээс 

харахад Olympus, Fujinon зэрэг уян дурангууд бусад 

брендтэй харьцуулахад механик эд, ангийн технологи 

сайн, оптик систем нь олон удаагийн угаалга, 

халдваргүйтгэлийн уусмалд тэсвэртэй байгаа зэрэг нь 

ашиглалтын давуу байдлыг харуулж байна.  

АНУ-д 2015-2019 онуудад уян дурангаас 

шалтгаалсан эмнэлгийн дотоод халдвар нийт 1115 

тохиолдол бүртгэгдсэн судалгаан үр дүнг зураг 5-д 

харуулав [12]. 
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Зураг 5. Дурангийн угаалга, халдваргүйтгэлээс 

шалтгаалсан эмнэлгийн дотоод халдварын бүртгэлийн 

судалгаа 

Гадны улс орнууд дуранг гар аргаар угаах 

практикаас татгалзаж, автомат угаагч машиныг өргөн 

хэрэглэж байгаа нь халдварын эрсдэлийг тодорхой 

хувиар бууруулж байгааг олон судалгаа батлан 

харуулсан байдаг. Уян дурангаас үүдэлтэй эмнэлгийн 

дотоод халдварыг бууруулах шийдэл нь гадны улс 

орнуудын ашиглаж байгаа өндөр технологи бүхий уян 

дуран, түүний автомат угаагч, халдваргүйжүүлэг хийж 

байгаа аргачилал, тавигдаж буй стандарт, дуранд 

хийгддэг техник үйлчилгээ зэргийг өөрийн орны 

стандартад бүрэн нийцүүлэн улмаар хяналт, үнэлгээг 

сайжруулах явдал юм. 

Хүснэгт 4 

Уян дурангийн автомат угаагчийн харьцуулалт 

 

 

 

III шатлалын эмнэлэгүүдэд ашиглаж байгаа 

уян дурангийн автомат угаагч болон 

халдваргүйтгэлийн уусмалын үйлчлэлийн 

харьцуулсан судалгааг хүснэгт 4-т харуулав. 

Судалгаанаас харахад Olympus OER PRO брендийн 

дуран угаагч зөвхөн өөрийн загварын дуранг угаах 

технологийн олон брендийн дуран ашигладаг манай 

улсын хувьд ашиглах зардал өндөр, хэрэглээ 

хязгаарлагдмал сул талтай байна. Өндөр түвшины 

халдваргүйтгэлийн уусмал тун хамжээнд хяналт тавих 

зөв хэрэглэх, угаалга халдвартгэл хийх холбоотой 
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Өвчтөн… Өвчтөн… Уян дуран…

Загвар  System 83 Plus Olympus  

OER PRO 

Medivators 

DSD Edge 

Steris  

EPS  

Нийцэх дуран Бүх бренд Зөвхөн Olympus Бүх бренд Бүх бренд 

Ажиллах  

Температур  

20°С 30-40°С 30-40°С 48-50°С 

Халдваргүйжүүлэх уусмалын 

төрөл 

ОПА Глутаральдегид  Перацетикхүчил 

 

Үйлчилгээ Амин хүчлил, уураг, 

бичил биетэнтэй 

харилцан үйлчилдэг. 

Биоцидын үйл ажиллагаа нь РНХ, ДНХ, 

уургийн нийлэгжилтийг өөрчилдөг 

сульфгидрил, гидроксил, карбоксил, амин 

бүлгийн бичил биетний алкилжүүлэлтээс 

үүсдэг. 

Уургуудыг цайруулж, эсийн хананы 

нэвчилтийг алдагдуулж, уураг, 

ферментүүд болон бусад 

метаболитууд дахь сульфгидрил ба 

хүхрийн холбоог исэлдүүлдэг. 

Үйлчлэх хугацаа Өрөөний температурт 

хамгийн хамгийн 

багадаа 

10 минут (20°С) 

Үйлдвэрлэгчээс 25°C-т хамгийн багадаа 

45 минут зааж өгдөг (өрөөний 

температурт 20°C) 20 минут байх нь 

хангалттай байдаг) 

30°C-т 5 минут 

Найрлагаасаа хамааран 

50-56°C –аас 12 минут 

Давуу тал Үнэргүй, цус 

өтгөрүүлдэггүй 

гадаргүйг сайтар 

цэвэрлэнэ.Хорт хавдар 

үүсгэхгүй  

PH 3-9 

Үнэ хямд 

Идэмхий нөлөө үзүүлэхгүй 

Хорт хавдар үүсгэхгүй 

Гараар болон автомат угаагчид хэрэглэж 

болно. 

Ариутгалын мөчлөг  

(30-45 минут) 

Бага температурт ариутгана 

(50°–55°C) 

Сул тал Биофилма үүсгэдэг 

бөгөөд сайтар цэвэрлэх 

шаардлагатай 

Өртөг өндөртэй 

Биофилма үүсгэдэг бөгөөд сайтар 

цэвэрлэх шаардлагатай 

14-28 хоногийн турш дахин ашиглах 

Зэс, гууль, хүрэл, энгийн ган, 

цайрдсан төмрийг зэврүүлж болно. 

Илүү үнэтэй 

Аюулгүй байдал Нүд гэмтээх Амьсгалын эрхтэн гэмтээдэг Нүд, арьс гэмтээх 

Циклийн хугацаа 27 мин 27-29 мин 22 мин 30 мин 

Багтаамж 2 дуран 2 дуран 2 дуран 2 дуран 

Спиртэн уусмалаар 

зайлдаг эсэх 

Тийм  Тийм  Тийм  Үгүй  

Бар код уншигчтай Тийм  Тийм  Тийм  Үгүй  

Авто битүүмж шалгагчтай Тийм  Тийм  Тийм  Үгүй  

Хэвлэгч Тийм  Тийм  Тийм  Үгүй 

Ус зөөлрүүлэгч  

шаарддаг эсэх 

Тийм  Үгүй Үгүй Үгүй 

Ажиллах хүчдэл (B) 220  220  220  220  
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стандарт журмыг чанд сахих, уян дурангийн гэмтлээс 

урьдчилан сэргийлэх, битүүмж шалгах төхөөрөмжөөр 

тогтсон хугацаанд сорил хийлгэж байх, төлөвлөгөөт 

техник үйлчилгээг тогтмол хугацаанд нь гүйцэтгэж 

хэвших, ашигласаны дараа агааржуулалт сайтай, цэвэр 

хуурай орчинд хадгалах, оношилгоо, эмчилгээ хийх 

өрөөнд тогтмол ариутгал халдваргүйтгэл хийх, 

дурангийн ачаалалыг зөв тооцож стандарт журамыг 

чиг болгон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж, 

түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж бүртгэлжүүлэх 

болон шинээр гарч буй уян дуран угаах шинэ 

технологийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. 

ДҮГНЭЛТ 

Иргэд олноор үйлчлүүлдэг улсын томоохон 

эмнэлгүүдэд дурангийн оношлогоо, эмчилгээний 

тусламж үйлчилгээ авах иргэдийн тоо өдрөөс өдөрт 

нэмэгдэж байгаа нь тоног төхөөрөмжийн хэвийн 

найдвартай ажиллагааг хангах, эмч, сувилагч болон 

үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал, тухайн тоног 

төхөөрөмжөөс шалтгаалсан эмнэлгийн дотоод 

халдварын эрсдэлийн үнэлгээ ба менежментийг цогц 

байдлаар авч үздэг. 

Дурангийн угаалга, халдваргүйжүүлэлт нь 

ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн технологиос 

ихээхэн хамааралтай байдаг. Мөн тухайн дуранд 

тохирсон халдваргүйжүүлэх уусмал, угаах дараалал 

нягт гүйцэтгэх, өрөө тасалгаанд тавигдах стандарт 

хангасан байдал зэргийг эмнэлгийн дотоод халдвар 

тархах эрсдэлтэй шууд холбоотой байдаг. Техник 

технологи хурдацтай хөгжиж байгаа энэ үед эрүүл 

мэндийн салбарт шинэ технологийг нэвтрүүлж, тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалтын ачааллыг бууруулах нь 

чухал ач холбогдолтой. 
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МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН СУДАЛГАА 

Э. Майцэцэг, А. Амаржаргал  

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Ариун Мед Трейд ХХК, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасаг 

Хураангуй: Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-тай 

тэмцэх, сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга 

хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх үүднээс 

оношилгооны нэгжүүдийн техник нөхцөлийг 

бүрлүүлэхэд онцгой анхаарч байна. Энэхүү нөхцөлд 

байдалд тулгуурлан Улаанбаатар хотын II ба III 

шатлалын эмнэлгүүдийн эмнэл зүйн лабораторид 

ашиглагдаж байгаа полимеразын гинжин урвал (ПГУ)-

ийн зарчимд тулгуурласан төхөөрөмжийн ашиглалтын 

өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж 

шинжилгээний цар хүрээ, хүртээмжийг сайжруулах 

боломжуудыг судаллаа. Судалгаанаас үндэслээд 

цаашид хувийн хэвшлийн эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэл зүйн лабораториуд, 

КОВИД-19 цар тахлын үеийн шинжилгээний ачааллыг 

хуваалцах, цаашилбал хамтарсан судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг эхлүүлснээр шинжилгээний 

хурд, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.  

Түлхүүр үг: ДНХ, Полимеразын гинжин урвал, 

температурын хяналт 

I.  ОРШИЛ 

Молекул биологийн шинжлэх ухаан нь хүн болоод 

бусад амьд биеийн удамшил болон үр хөврөлийн 

хөгжлийг судалдаг, өвчин эмгэг, гаж нөлөөллийг 

эмчлэх арга технологийг боловсруулдаг биологийн 

салбар шинжлэх ухаан юм. Дэлхийд цар тахлын 

хэмжээнд тархаад байгаа КОВИД-19 буюу SARS-CoC-

2 (Severse Acute Respiratory Syndrom Coronovirus-2–

Амьсгалын Цочмог Халтай Хам Шинжийн 

Коронавирус-2) вирусээр үүсгэгддэг халдварт өвчиний 

масс оношилгоо нь эмнэл зүйн молекул биологийн 

лабораторуудын гол зорилго болоод байна. КОВИД-19 

өвчний халдварыг илрүүлэхийн тулд түргэвчилсэн 

сорил (Rapid test), 

энзим-холбоот эсрэг биеийн урвал (ELISA - Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay), бодит хугацааны урвуу 

транскриптазийн полимеразийн гинжин урвал (Real 

Time Polymerase Chain Reaction-RT-PCR) гэсэн үндсэн 

гурван төрлийн шинжилгээг хийдэг. Бодит хугацааны 

ПГУ нь тухайн хүнээс шинжлэгдэхүүн авсан яг тухайн 

мөчид сорьцонд нь вирус нь өөрөө байсан эсэхийг 

тодорхойлдог сүүлийн үеийн дэвшилтэт 

шинжилгээний арга юм. Ялангуяа өсгөвөрлөх, наац 

бэлтгэх болон иммунологийн аргаар илэрдэггүй нян, 

вирусийн гаралтай халдварыг молекул биологийн 

шинжилгээний энэ аргаар илрүүлж оношилох 

боломжийг олгодог [1, 2]. 1992 онд Японы эрдэмтэн 

Нагаши бодит хугацааны ПГУ суурийг тавьсан 

туршилт, судалгааг хийсэн бөгөөд өнөөгийн байдлаар 

шинжилгээний технологи нь нуклейн хүчлийн 

утаслагийн тоо хэмжээг ширхэгийн нарийвчлалтай 

тооцоолох мэдрэг чанар өндөр, найдвартай, өргөн 

хэрэглээний арга болсон билээ [3, 4]. Цаашилбал 

коронавирусыг биологийн дээжинд илрүүлэх, 

агууламжийг тооцоолох ажилбарыг эрчимжүүлэх, 

мэргэжилтний ур чадварыг дээшлүүлэх, зардлыг 

бууруулах тал дээр сүүлийн саруудад олон орны 

эрдэмтэн, судлаачид санал бодлоо эрчимтэй солилцож 

байнa [5-6]. 

Монгол улсад 1980-аад оны үеэс ПГУ-ын зарчимд 

тулгуурласан оношлогооны технологи, тоног 

төхөөрөмжийг ашиглаж эхэлсэнээр вирус судлалын 

салбар шинжлэх ухаан болоод эмнэл зүйн 

лабораторийн чадавхи нэг шатаар ахисан юм. Сүүлийн 

жилүүдэд Монгол улсын томоохон эмнэлэгүүдийн 

эмнэл зүйн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хүчин 

чадал сайжирч байгаатай уялдан молекул биологийн 

шинжилгээнд ашиглагддаг ПГУ-ийн төхөөрөмжийн 

хүчин чадал цаг үеэ даган шинэчлэгдсээр байна. 

Тухайлбал КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор 

шинжилгээний үр дүнгийн өвөрмөц чанар, мэдрэг 

чанар болон нарийвчлалийн үзүүлэлт өндөр болохын 

зэрэгцээ цаг хугацааг хэмнэсэн бодит хугацааны (real-

time) ПГУ-ын техник, технологийг өргөн ашиглаж 

байна. 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Эмнэл зүйн молекул биологийн шинжилгээнд 

Polymerase chain reaction буюу ПГУ-ын зарчим дээр 

тулгуурласан төхөөрөмжийг хүний болон малын 

өвчний молекулын оношилгоо, шүүх эмнэлэг, хүнсний 

технологи, хүрээлэн буй орчны судалгаа зэрэг олон 

төрлийн судалгаа шинжилгээнд ашигладаг. 

 ПГУ-ын тусламжтай ДНХ-ийн өчүүхэн хэсгийн 

ганц эсвэл цөөн хуулбарыг олшруулж хэдэн сая ба 

түүнээс дээш ДНХ-ийн хэсгийг гарган авах 

боломжтой. ДНХ-н мэдээллээс уураг болоход хэд 

хэдэн үе шатыг дамжина. Эхлээд мэдээллийн сан 

болох ДНХ–ээс уургийн мэдээллийг мэдээллийн РНХ 

(мРНХ) болон хуулагдана. Үүнийг транскрипц гэнэ. 

Цаашлаад мРНХ-н мэдээлэл нь рибосомын 

тусламжтайгаар уураг болно. Үүнийг трансляци буюу 

хөрвүүлэх гэнэ. Ингэж ДНХ-ээс мРНХ, мРНХ-ээс 

уураг болох явдал нь вирусаас бусад амьд биед зөвхөн 

нэг урсгалтай явагдах бөгөөд уургаас мРНХ, мРНХ-ээс 

ДНХ үүсэхгүй гэж үздэг байна. Үүнийг молекул 

биологийн гол сургааль буюу төв догма гэнэ (Зураг1) 

[1, 7]. 

Зураг.1. Молекул биологийн төв догма 

ПГУ-ийн шинжилгээний систем нь биологийн 

төрөл бүрийн сорьцоос удмын материал болох нуклейн 
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хүчлийг ялгах, олшруулах, дэс дарааллыг тогтоох 

зориулагдсан төхөөрөмж юм (Зураг 2). Дэлгэрүүлбэл, 

сорьцон дахь коронавирусуудыг тусгай уусмалаар 

задалж угаагаад зөвхөн удамшлын мэдээлэл бүхий 

РНХ-г нь цэврээр нь ялган авах ба улмаар уг РНХ-ээ 

ДНХ болгон хувиргасны дараа тус ДНХ-г олон дахин 

хувилан олшруулж хувилах явцдаа бичил гэрэлтэгч 

бодис холбон гэрэлтэж байгаа хэмжээг нь анализ хийн 

вирусийн РНХ-н хэмжээг тооцон гаргана. [7-9].  

 
Зураг 2. CFX96 real- time ПГУ-ын аппарат 

ПГУ-ын систем нь шинжилгээний сорьц 

байрлуулах нүх таваг ба урвалыг тодорхой 

температурын шатлалуудын дагуу явуулах үүднээс 

ээлжлэн богино хугацаанд халах, хөрөх дулааны блок 

(thermal cycler) буюу ПГУ-ын төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. 

Мөн урвалын үндсэн бүрдэлүүдэд хуулбарлагч уураг 

буюу өндөр температурт тэсвэртэй Taq полимераз, 

праймер (primer) гэж нэрлэгдэх богинохон ДНХ (ДНХ-

н аль нэг хэсэгт холбогдон, тухайн хэсгээс эхэлэн 

хуулбарлахыг зааж өгнө), шинэ ДНХ үүсгэх материал 

болох нуклеотидууд (проб) багтана юм. Проб гэдэг нь 

нуклейн хүчил дээж дунд тодорхой дараалалтай 

хэсгийг танин сууж, таньсан хэсгийг дээжнээс авч 

хаях, эсвэл хадгалж үлдэх, эсвэл байгаа эсэхийг 

мэдэгдэх зориулалттай бэлтгэгдсэн, 15-1000 хүртэл 

нуклеотид урттай, дан утаслаг нуклейн хүчил юм. 

Проб нь ДНХ эсвэл РНХ байж болох бөгөөд, толгой 

(5’) эсвэл сүүлэн дээрээ (3’), эсвэл хоёулан дээр (5’, 3’ 

төгсгөл) нь, эсвэл утаслагийн дагуу жигд холбосон 

будаг, мөн өөр зориулалттай молекул (биотин, НRP, 

бусад хэлбэрийн модификацид орсон нуклеотид), 

эсвэл уураг холбосон байдаг. Eclipse, beacon, 

amplifluor, taqman, scorpion, FRET, LUX, QZyme нэрээр 

танигдсан олон янзын проб байдгаас FRET-ийг эс 

тооцвол бусад нь бүгд taqman аргазүй дээр суурилж 

өөрчилсөн аргачлал юм.  

Полимеразын идэвхжил ба праймеруудын 

наалдацыг ПГУ-ын үед температурын өөрчлөлтөөр 

удирддаг. Энэ техник нь үндсэндээ гурван үе шатыг 

агуулдаг. 

1. Денатураци: Урвал нь температурыг 95°C хүртэл 

өсгөхөөс эхэлдэг. Энэ температурт давхар 

судалтай ДНХ-ийн хоорондох устөрөгчийн 

холбоог хайлуулж, гигибридизаци хийж, хоёр 

ширхэг судалтай болгоно. 

2. Праймер анализ: Дараа нь температурыг 45-55° C 

хүртэл бууруулна. Эх ДНХ-ийн утас праймертай 

нийлж эрлийжнэ. Полимеразын өргөтгөл: Эцэст 

нь температурыг 72-80°C хүртэл өсгөнө. 

3. Полимераз уураг ДНХ-ийн праймертай 

холбогдсон хэсгийг олоод, тэндээс үргэлжлүүлэн 

шинэ ДНХ-ийг угсарна.  

 
Зураг 3. Полимеразын гинжин урвалын зарчим 

Бодит хугацааны ПГУ-ын төхөөрөмжийн 

үндсэн техник хангамж нь гэрлийн эх үүсвэр, детектор, 

температурын шатлалын өөрчлөлтийг хянах 

системүүд бөгөөд ялгаатай технологийн шийдэлтэй 

байж болно. Мөн түүнчлэн урвал явуулах хуванцар 

нүхт тавгийн загвар, нэг удаа уншуулах дээжийн дээд 

хэмжээ, бүртгэж таних чадвартай гэрлийн урт, хүчин 

чадал, тохирох урвалжийн будгийн нэр төрөл, хурд, 

програм хангамж болно. 

 
Зураг 4. Бодит хугацааны ПГУ-ын оптик илрүүлэх 

систем 
Температурын хяналт: туршилт явуулах хурд, 

дээжээс дээж хүртэлх температурын жигд байдал, 

байрлуулж болох дээжийн тоо зэргийг тодорхойлно. 

Илрүүлэх систем:  шинжилгээний спектрийн хүрээ ба 

мэдрэмжийг тодорхойлдог. 

Гэрлийн эх үүсвэр: Одоогийн байдлаар ПГУ-н 

төхөөрөмжинд дөрвөн өөр төрлийн гэрлийн эх 

үүсвэрийг ашиглаж байна. Үүнд: аргон-ион лазер, 

LED, кварц галоген вольфрамын чийдэн ба ксенон 

чийдэн гэх мэт багтана. 

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

КОВИД-19 өвчний халдвар Монгол улсын хүн 

амын дунд голомтлон тархаж, хөл хорионы тодорхой 

түвшний шаталсан дэглэм тогтоох зайлшгүй 

шаардлагатай болсон өнөө үед тандалт, илрүүлэгийн 

шинжилгээний чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх шуурхай 

арга хэмжээний удирдамж, шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй удирдлага зохион байгуулалтыг бий 

болгон уг өвчинтэй тэмцэж байна. Уг цар тахалтай 

холбогдуулан нийслэлийн II ба III шатлалын (ХӨСҮТ-

д, ЗӨСҮТ , НЭМҮТ, Дүүргийн эмнэлгүүд), хөдөө орон 

нутгийн (Ховд, Дорнод, Орхон, Дархан Уул, Сэлэнгэ, 

Замын Үүд сум, зэрэг) 11 лабораторид 35 ширхэг ПГУ-
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н төхөөрөмжүүдийг шинээр суурилуулсан ба эдгээр 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын өнөөгийн байдал дээр 

асуумж, арга зүйн судалгаа хийлээ. Дэлхийн зах зээл 

дээрх бодит хугацааны ПГУ-ын төхөөрөмжийн төрөл, 

загварууд улам бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд гэрлийн 

долгионы урт, температурын шатлалын хугацаа, 

урвалын иж бүрдэл (полимераз, праймер, нуклеотид)-

ийн уян хатан байдал, үнэ өртгийн хувьд янз бүрийн 

сонголтууд байдаг. Манай улсын II, III-р шатлалын 

эмнэлгүүдэд ашиглагдаж байгаа ПГУ-ын аппаратын 

судалгааг Хүснэгт 1-д харуулав.

Хүснэгт 1. 

II ба III шатлалын эмнэлгүүдийн ПГУ-ийн төхөөрөмжийн судалгаа 

 
IV. ҮР ДҮН 

Нийслэлийн II, III-р шатлалын эмнэлгүүдийн 

нийт 11 байршилд эмнэл зүйн молекул биологийн 

лаборатори ажиллаж байгаа бөгөөд, 35 PCR аппарат, 

25 нуклейн хүчил ялгагч аппараттайгаар ПГУ-ын 

шинжилгээ хийгдэж байна. Эдгээрийн 28,5%-д 

нуклейн хүчлийн гар аргаар, 71,4% нь автоматаар 

ялгаж байна. Үүнд: Улаанбаатар хотод 10 байршилд 26 

ПГУ-н аппарат, 23 нуклейн хүчил ялгагч аппарат, 

Орон нутагт 7 байршилд нь 9 –н ПГУ-н аппарат, 2 

нуклейн хүчил ялгагч аппарат байна. 
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Үйлдвэрлэгч 
компани 

Sansure 
BioTech 

Bio-Rad Bioneer Techne Roche  Thermo Fisher  

Өдөрт 

шинжлэх 
сорьцын тоо 

5000 8000 4000 4000 5000 4000 4000 8000 5000 - 

Ашиглалтан

д орсон он 
2021 

2019 

2021 
2011 2011 2018 2013 2012 2013 

2007 

2011 
- 

Лазерын 

үүсгэгч эд 

анги 

LED LED 

Xenon 

Short arc 

lamp 

Вольфрам 
галоген 

LED LED 
Вольфрам 

галоген 
LED 

Вольфра

м 

галоген 

Аргон 

Гэрэл 
бүртгэх эд 

анги (камер) 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

Фотодио
д буюу 

гэрлийн 

уртыг 
энергээр 

нь ялгах 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

CCD буюу 

гэрлийн 
уртыг 

дифракцаа

р ялгах 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

Фотодиод 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
энергээр 

нь ялгах 

CCD 

буюу 

гэрлийн 
уртыг 

дифракц

аар 
ялгах 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

CCD 
буюу 

гэрлийн 

уртыг 
дифракц

аар ялгах 

Үүсгэх 

гэрлийн урт 

(нм) 

380-780 450-730  475-628  350-750  450-650 370-630 450-650 450-650 350-750  
448 

500/600 

Халах хөрөх 

техник  

Хийн 
хоолой 

(агаар) 

Пелтье 

эффект 

Пелтье 

эффект 

Пелтье 

эффект 

Пелтье 

эффект 

Пелтье 

эффект 

Хийн 

хоолой 

(агаар) 

Пелтье 

эффект 
Пелтье 

эффект 
Пелтье 

эффект 

Хурд (40 

шатлал 
явуулах, 

мин) 

40-100 90-100 100-110 110-110 40 90-100 32 100-110 100-110 100-110 

Урвалын 

эзэлхүүн 
(мкл) 

 

20-120 1-50 20 - 100  20-100  20 - 100 20 - 100 20 - 100  10–100  20-100  5-20 

Дээж 
байрлуулах 

формат 

96-нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

32- нүхт 

таваг 

96 ба 384 
нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

96- нүхт 

таваг 

84 ба 384 
нүхт 

таваг 

Температур

ын хүрээ 
4е –990C  0-100°C 

4.0 - 99.9 

°C 
4° – 99°C 1 -1000 C 4° - 99°C 4° - 99°C 4° - 99°C 4-100°C 

4° – 

100°C 

Температур

ын 

нарийвчлал  

0.10C 0.25°C ± 0.3 °C 0.10C 0.25°C 0.10C ± 0.3 °C ±0.25°C 0.25°C 
± 0.25 ° 

C 
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Зураг 5. ПГУ-ийн төхөөрөмжийг загварын 

харьцуулсан байдал. 

ПГУ-ийн төхөөрөмжийн гол үзүүлэлт бол 

температурын жигд нарийвчилсан хяналт, урвалжийн 

хэмжээ, оптик систем болон унших хурд юм. Түүнчлэн 

шинжилгээний үр дүн, найдвартай байдлыг хангахын 

тулд ПГУ-ийн төхөөрөмжийн загвар болон урвалжийн 

системийн сонголтыг сайтар бодож үзэх нь зүйтэй. 

Судалгаанаас харахад КОВИД-19 цар тахалтай 

холбоотойгоор нийлүүлэгдсэн ПГУ-ийн 

төхөөрөмжийн ихэнхи хувийг БНХАУ-ын Sansure 

Biotech, АНУ-ын Bio-Rad компанийн үйлдвэрлэсэн 

MA6000, CFX-96 загварууд эзлэж байна. Эдгээр хоёр 

төрлийн ПГУ-ийн төхөөрөмжүүд нь LED болон 

галоген вольфраман гэрлийн үүсгүүртэй. Удамзүй, 

эмнэл зүйн молекул биологийн салбарт хамгийн нэр 

хүндтэй Thermo Fisher компанийн ABI7500 загвар нь 

ХӨСҮТ, УНТЭ-д суурилагдсан хэдийн ч 

төхөөрөмжийн насжилт, зарим техник хангамжийн эд, 

ангиудын технологид анхаарах цаг ирсэн байна. Уг 

компанийн хамгийн сүүлд зах зээлд нийлүүлсэн 

ABI7900 загвар нь оптик системийн дэвшилтэт 

технологи болох аргон-ион лазерийн (488 нм-ийн 

долгион урт) гэрэл эх үүсгүүртэйгээс гадна сорьц 

уншуулах автоматжуулсан системтэй бөгөөд 84 

хүртэлх тавгийг автоматаар зогсолтгүй ар араас нь 

уншуулж болдог гол давуу талтай (Хүснэгт 1). II ба III 

шатлалын эмнэлэгүүдэд нийлүүлэгдсэн бодит 

хугацааны ПГУ-н төхөөрөмжийн нилээд хувийг эзэлж 

байгаа Bio-Rad болон Qiagen-ны зарим загварууд нь 

дэлхийн шилдэг 5-н үйлдвэрлэгч компануудын нэг юм 

(Зураг 6). 

ПГУ-ын төхөөрөмжийн дэлхийн зах зээлийн 

борлуулалтын хэмжээ 2019 онд 4.5 тэрбум 

ам.доллараар үнэлэгдсэн бөгөөд 2020 оноос 2027 он 

хүртэл жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) 17.5% 

-иар тэлэх төлөвтэй байна. Зах зээлд өрсөлдөх чадвараа 

хадгалахын тулд үйлдвэрлэгчид эцсийн хэрэглэгчдийн 

өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд шинэ 

онцлог шинж чанартай бүтээгдэхүүн боловсруулахад 

анхаарлаа хандуулж байна.  
 

 
 

Зураг 6. 2016-2020 оны дэлхийн ПГУ-н зах зээлийн 

шилдэг 5 борлуулагч 

Нуклейн хүчил ялгах ажиллагааны бүтээмжийг 

сайжруулах улмаар автоматжуулсан систем 

ашиглалтын асуудал чухалаар хөндөгдөж байна. 

ХӨСҮТ-д байрлах 1 ширхэг Seegene-ийн Nimbus 

(Hamilton үйлдвэрлэсэн) нуклейн хүчил ялгах 

аппаратын хүчил чадал хангалттай бус байгаах бөгөөд 

бага хүчин чадалтай нуклейн хүчил ялгах QIAcube 

аппарат байгаа боловч, одоогийн байдлаар ашиглалт 

байхгүй байна. Энэ 2 аппарат ашиглалтад орсон ч 

нэгэнт техникийн хүчин чадал багатай, мөн зөвхөн 

өөрийнхөө урвалжийг таньж ажилладаг хаалттай 

системүүд тулд оношилгооны хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэхэд дорвитой нөлөө үзүүлэхгүй байж болох 

талтай. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн 

лабораторид суурилагдсан Hamilton-ий автомат 

нуклейн хүчил ялгах аппаратыг ашиглалтыг Цаашид 

богино хугацаанд, олон тоогоор оношилгоог хийхийн 

тулд нуклейн хүчил ялгах ажиллагааг сайтар 

автоматжуулах шаардлагатай. Үүний тулд ПГУ-ын иж 

бүрдэлүүдийн нээлттэй системүүдийг худалдан 

авалтыг үйл ажиллагаа зохион байгуулах нь зүйтэй 

юм. Эдгээр системийн давуу талууд нь  

- Одоо ашиглаж буй вирүсийн РНХ ялгах 

протоколыг машинд програмчлан өгч, ямар нэг 

арга зүйн том ялгаа гаргахгүйгээр одоо ашиглаж 

буй ПГУ-ын цомгийг үргэлжлүүлэн ашиглах 

боломжтой. Өөрөөр хэлбэл эдгээр цомогнууд нь 

САРС-КоВ-2 вирүсийг илрүүлэх оношилгоонд 

бүрэн туршигдсан, баталгаажсан, бусад олон 

ПГУ-ын цомгуудтай хоршиж ажилласан 

судалгааны үр дүн сайтай цомгууд юм.  

- Уг нээлттэй системүүд нь хаалттай системтэй 

харьцуулахад урсгал зардал хямд, арчилгаа 

үйлчилгээ бага шаардаж байна [10].  

КОВИД-19 өвчний тархалтын голомт дотоодод 

илэрч, масс оношилгоо, олон хүн хамарсан халдварын 

тандан судалгаа, шинжилгээ хийх зайлшгүй 

шаардлагатай тулгарч байна. Тухайлбал Улсын 

Онцгой Комисс, Эрүүл мэндийн яамнаас “Нэг өрх-нэг 

шинжилгээ” арга хэмжээг богино хугацаанд (12 өдөр) 

авч хэрэгжүүлсэний үр дүнд УБ хотын 70 гаруй мянган 

өрхийн 480 мянган гаруй хүн амыг шинжилгээнд 

хамруулсан байдаг. Гэвч сүүлийн үеийн статистик 

мэдээгээр КОВИД-19-ын халдварын тохиолдол эрс 

нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь улсын эмнэлэгүүдийн 

оношилгооны хүчин чадал дутагдах, оношлуурын 

хүрэлцээ хангалтгүй болох эрсдэл үүсч болзошгүй юм. 

Иймд богино хугацаанд олон хүнийг бодит хугацааны 

ПГУ-ын оношилгоонд хамруулах онцгой шаардлага 

үүсвэл, улсын эмнэлгүүдийн лабораторийн багаж, 

төхөөрөмж эвдрэх, доголдох зэрэг нөхцөлд хувийн 

хэвшлийн лабораториудыг татан төвлөрүүлэлтийг 

хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж болох талтай. 

  

III. ДҮГНЭЛТ 

Дэлхий нийтэд молекул биологийн шижлэх ухааны 

судалгаа, шинжилгээнүүдэд бодит хугацааны ПГУ-

ийн төхөөрөмжийг өргөнөөр хэрэглэсээр байна. 

Одоогийн байдлаар III шатлалын эмнэлэг ба төвүүдэд 

(ХӨСҮТ-3, ЗӨСҮТ-1, НЭМҮТ-1) КОВИД-19 ѳвчнийг 

илрүүлэх шинжилгээнүүд төвлөрөн явагдаж байгаа 

бөгөөд ачаалал ихтэй, вирусын илрүүлэлтэнд хугацаа 

их шаардагдаж байна. Иймд хувийн хэвшлийн 

байгууллага, эмнэлзүйн лабораториудыг тандалт, 

MA6000 Real-time PCR 

21%

7500 RT-

PCR

11%CFX-96  

touch RT-

PCR
46%

Бусад

22%

MA6000 Real-time PCR 7500 RT-PCR

CFX-96  touch RT-PCR бусад 

0%

50%

100%

250
685

250 38

1000
1000

900 1000 1000

Ажиллагсдын тоо/мянга/

Жилийн борлуулалт/сая доллар/
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илрүүлэгийн шинжилгээний чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж буй шуурхай арга хэмжээнд татан 

оруулсанаар шинжилгээний хурд ба чанар, арга зүйн 

сонголт, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжууд 

бүрдэнэ. Улмаар дэлхий нийтэд хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг 

шингээсэн ПГУ-н шинжилгээний систем, техник 

нөхцлийг төсөвдөө уялдуулан лабораторийн чадавхиа 

сайжруулах нь зүйтэй юм.  
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ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН 

УДИРДЛАГА, ОРОЛЦОО 

Г.Хосбилэг, Б.Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. Түгээх сүлжээний ухаалаг хэрэглэгчийн 

үйл ажиллагаа, онцлогийг судласнаар ухаалаг 

хэрэглэгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх, түүнийг удирдах, 

хөгжүүлэх боломжийг олгох юм. Тиймээс ухаалаг 

хэрглэгчийн оролцоог нарийн тодорхойлж, загварчлан 

үнэлэх нь түгээх сүлжээг ухаалаг болгох чухал арга 

хэмжээг дэмжих үндэслэл болно. Энэ судалгаагаар 

хэрэглэгчийн оролцооны хэлбэрүүд, хүлээх үүрэг, 

тарифийн ангилал, өөрийн генерацийн ачааллын 

хэмжээ ба сүлжээнээс эрчим хүч худалдан авах 

стратеги, удирдлагыг тодорхойллоо.  

Түлхүүр үг: ухаалаг сүлжээ, хувийн генераци, 

эрэлтийн удирдлагын систем, уян хатан тариф, 

загвар 

Оршил 
Эрчим хүчний түгээх сүлжээ нь өөртөө ухаалаг 

сүлжээний үндсэн элемент болох ухаалаг хэрэглэгчийг 

агуулж байдаг. Ухаалаг хэрэглэгч гэдэг нь эрэлт 

хэрэгцээндээ тохируулан удирдлагын програмыг 

өөрчлөх боломжтой ба өөрийн эрчим хүчний 

технологийн маневарлах боломжийг эзэмшсэн 

цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийн оролцогч юм. 

Ухаалага хэрэглэгч нь чадал ба цахилгаан эрчим хүч 

худалдан орлого олох зорилгоор цахилгаан эрчим 

хүчинд хамгийн бага зардалтай байх боломжийг 

өөрийн хэрэгцээнээс хамааран тодорхойлох 

боломжийг олгодог [1-7]. 

Эрчим хүчний систем дэх ухаалаг хэрэглэгчийн 

концепци нь эрчим хүчний систем ба хүрээлэн буй 

орчин, эрчим хүчний зах зээл, хэрэглэгчдийн янз 

бүрийн хэлбэрийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бий 

болж бүрдсэн эрчим хүчний хэрэглээний удирдлагын 

(Demand side managemant) механизмаар хэрэгждэг.  

Ухаалаг хэрэглэгчийн оролцоо,  

үйл ажиллагаа 

- Гадаад зах зээлээс цахилгаан эрчим хүчийг худалдан 

авах, өөрийн зардлыг зохицуулах, ахуйн цахилгааны 

хэрэгцээг хангах эсвэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 

өөрийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг биелүүлэх 

шаардлагыг харгалзан өөрийн эрчим хүчний хэрэглээг 

удирдах. 

- Системийн операторын зүгээс удирдах актив, реактив 

ачааллыг удирдахад чиглэгдсэн нэмэгдэл 

үйлчилгээний тухай өөрийн оролцооны зэрэглэлийг 

тодорхойлох. 

- Бөөний ба жижиглэнгийн зах зээлд цахилгаан эрчим 

хүчийг худалдах, худалдан авахад оролцох мэдэгдлийг 

бий болгохын тулд хувийн хэрэгцээний чадлын 

ачааллын нөхцлийг тодорхойлох. 

Ухаалаг хэрэглэгчийн тооцоонд дараах үйл ажиллагааг 

багтаах ба цахилгаан сүлжээнээс стратегийн 

хэрэглэгчдийг сонгоход хүргэдэг: Өөрийгөө хянах, 

эрчим хүчний системээс цахилгаан эрчим хүч 

худалдан авах, бусад хэрэглэгчдээс цахилгаан эрчим 

хүч худалдан авах. 

Ухаалаг хэрэглэгчийн боломжийг ахуйн, үйлдвэрийн, 

хөдөө аж ахуйн хэрэглэгчдийн жишээ болгон Зураг 1-

3-т харуулав.  

Ухаалаг хэрэглэгчийн үүрэг 

1. Гадны зах зээлд цахилгаан эрчим хүчийг 

худалдсан өөрийн зардлыг оновчлон гэр ахуйг 

эрчим хүчээр хангах эсвэл үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнээр өөрийн үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөгөөг гүйцэтгэх шаардлагатай нийцүүлэн 

өөрийн эрчим хүчний хэрэглээг удирдах; 

2. Системийн удирдлагын талаас удирдахын тулд 

актив, реактив ачаалалыг удирдахад чиглэгдсэн 

нэмэгдэл үйлчилгээ хийхэд өөрийн оролцооны 

зэргийг тодорхойлох; 

Цахилгаан энергийг 

хуримтлуулж байгаа

Хувийн 

үүсгэвэр

Одоо Ирээдүйд

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний 

горимоор удирдах

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний 

горимоор удирдах

Ажлын графикийг хангах зэрэглэл ба эрчим хүч 

хангамжийн хамгийн бага зардлаас үндэслэн 

цахилгаан хэрэгслийн ажлын горимыг 

автоматаар удирдах.

(Цахилгаан машин, хөргөгч, халаагч, 

агааржуулагч, сав угаагч, угаалгын машин г.м-

ийн ажиллах хугацааг шилжүүлэх боломжууд)

Гар ажиллагааны 

горимын хэмжээнд 

өчүүхэн хэсэг нь 

хэрэгжих ба 

хэрэгжихгүй

Стратеги: гар горимоор дураар нь хэрэгжүүлэх 

цахилгаан хэрэгслийн ажлын горимын 

төлөвлөлт дураараа хэрэгжихгүй байгаа.

Хувийн үүсгүүрийг нэмэгдүүлэх: Эрчим 

хүчний системд хувийн үүсгүүрээс 

цахилгаан эрчим хүчийг өгөх боломж.

Стратеги:

  Цахилгаан хэрэглэгчийг автоматаар залгах салгах үеийн цахилгаан 

хэрэгслийн ажлын горимыг төлөвлөх, тэдгээрийн ачааллыг хугацаагаар 

нь  шилжүүлэх боломж.

 Сүлжээнд өгөх цахилгаан эрчим ба түүний хэрэглээний хэмжээ, хувийн 

үүсгүүрийн ачааллын стратегийг тодорхойлох.

 Цахилгаан энергийг хуримтлуулж ашиглах стратегийг тодорхойлох: 

цэнэглэх, хувийн үүсгүүрийн сүлжээн дэх  хуримтлагдсан ЦЭХ-ийг 

худалдах

Цахилгаан энерги 

хуримтлуулах

 
Зураг 1. Орон сууцны жишээн дээр ухаалаг 

хэрэглэгчийн боломж 

Ухаалаг эрчим хүчний системийн үйл ажиллагааны 

үзүүлэлтүүдийн нэг зангилаа асуудал нь эцсийн 

хэрэглэгчийн идэвхитэй үйл ажиллагааг дайчлах явдал 

юм. Энэ ойлголтонд цахилгаан энергийн нийлүүлэх 

хэмжээ, найдвартай байдал, чанар г.м, үнийн тухай 

мэдээллийг ашигласан цахилгаан системийн боломж 

ба өөрийн хэрэгцээний балансад үндэслэгдсэн эрчим 

хүчийг авч буй үйл ажиллагааны ба ажлын эзэлхүүний 

шинж чанар (найдваржилтын зэрэг, чанар г.м) нь 

хэрэглэгчдийг биеэ даан өөрчлөх боломжийн хангалт 

зэргийг хамтруулан ойлгодог[1, 5].  

Одоо Ирээдүйд

Цахилгаан эрчим 

хүч хуримтлуулах

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний горимоор 

удирдах

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний горимоор 

удирдах

Хувийн 

үүсгэвэр

Хувийн 

үүсгэвэр

Их хэмжээний цахилгаан 

эрчим хүч хадгалахад 

бэлэн байдаг
Цахилгаан эрчим хүчийг 

зах зээлд борлуулах 

боломжгүй

Өөрийн үүсгэврээс сүлжээнд 

цахилгаан эрчим хүч худалдах 

боломжтой

Эрэлт удирдлагын програмын оролцоо:

 Онцгой тохиолдолд автоматаар ачаалал бууруулах;

 Зардлаа хамгийн бага болгохоос үүдэн  (Ачааллыг 

хугацаагаар шилжүүлэх), тоног төхөөрөмжийн 

ажлын горимоор автоматаар удирдах

 Оргил/нөөц генерацийн ачааллын эквивалентийн 

хэмжээнд төлбөр аван эрчим хүчний хэрэглээг 

бууруулах системийн үйлчилгээг олгох

Үйлдвэрлэл

Оргил цагуудад ачаалал 

бууруулахыг зах зээл нөөц/

оргил ачааллын альтернатив 

чадал авч үздэггүй ба зах 

зээлээр төлөгдөхгүй.

Стратеги:

Тусдаа тохиолдлуудад эрчим хүч хэрэглээний 

горимын төлөвлөлт хийгдэх ба зах зээлийн үнээс 

шалтгаалан өөрийн генерацийн ачааллын төлөвлөлт 

хийгдэнэ.

Стратеги: 

 Нийцэх төлбөрийг аван системийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор ачааллыг 

шилжүүлэх, таслах харгалзсан хөтөлбөрт оролцох тохиолдолд автоматаар 

таслах боломжтой тоног төхөөрөмжийн ажлын горим төлөвлөгдөнө.

 Өөрийн генерацийн ачааллын стратеги тодорхойлогдоно: түүнээс хэрэглэх 

хэмжээ ба сүлжээ рүү эрчим хүч өгөх хэмжээ

 Эрчим хүч хуримтлуулагч хэрэглэх стратеги тодорхойлогдоно: сүлжээ рүү 

хуримтлуулсан эрчим хүч  худалдах, цэнэг, хуримтлуулсан эрчим хүчний 

өөрийн хэрэглээ

 

Зураг 2. Үйлдвэрийн хэрэглэгчийн жишээн дээр 

ухаалаг хэрэглэгчийн боломжийн шинжилгээ 
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Эрчим хүчний систем дэх ухаалаг хэрэглэгчдийн гол 

чиглэлийн удирдамж нь өөртөө эрчим хүчний үр ашиг 

ба эрэлтийн удирдлагыг (Demand Response)-ыг 

ухааалаг хэрэглэгчдийн механизмын систем (Demand 

Side Management)-ээр дамжуулан хэрэгжинэ. 

Одоо Ирээдүйд

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний горимоор 

удирдах

Цахилгаан эрчим                  

хүчийг хэрэглээний горимоор 

удирдах

Хувийн 

үүсгэвэр

Хувийн 

үүсгэвэр

Цахилгаан эрчим 

хүчийг хуримтлуулах Хугацаагаар ачааллыг 

шилжүүлэх технологийн 

боломж байхгүй

Өөрийн үүсгэвэрийг хөгжүүлэх түүний 

дотор салхины эрчим хүчийг ашиглахыг 

дэмжих. Сүлжээнд өөрийн үүсгэврээс 

ЦЭХ-ийг худалдах боломжтой

Их хэмжээний 

цахилгаан эрчим хүч 

хадгалж байгаа

Ерөнхий чиглэл:

 Өөрийн үүсэврээс ачаалах чиглэлийг тодорхойлох: Сүлжээнд 

ЦЭХ-ийг өгөх хэмжээ ба түүнээс хэрэглэх хэмжээ

 ЦЭХ-ийг хуримтлуулж ашиглах чиглэлийг тодорхойлох: 

ЦЭХ-ий хуритлалын өөрийн хэрэглээ ба сүлжээнд 

хуримтлуулсан ЦЭХ-ийг худалдах

Өөрийн үүсгэвэрийг 

ашиглаагүй ( салхин цахилгаан 

станц хөгжил муутай байгаа).

Зах зээл дээр эрчим хүчийг 

худалдах боломжгүй.

Хугацаагаар ачааллыг 

шилжүүлэх технологийн боломж 

байхгүй

Хөдөө аж ахуй

Эрчим хүчний системд 

нэвтрүүлэх

 

Зураг 3. Хөдөө аж ахуйн хэрэглэгчдийн жишээн дээр 

ухаалаг хэрэглэгчийн боломжийн шинжилгээ 

Хэрэглэгчийн өөрийн үүсгүүр ба эрчим хүчний 

хэрэглээний горимоор удирдах 

Ерөнхий тохиолдолд асуудлыг тодорхойлж түүнийг 

загварчлан шийдэх нь оновчлолын нарийн төвөгтэй 

бодлого байдаг. Энэ бодлого хамгийн энгийн байх тэр 

үеийн аналитик шийдлийг харуулсан чухал практик 

тохиолдлуудыг илрүүлэх явдал юм. Үүний тулд дараах 

бодлогын хэсгүүдэд ангилалт хийе. Үндсэн ангилал нь 

түүний янз бүрийн бүрэлдэхүүний төвөгтэй байдлын 

үүргийг харуулна. Манай тохиолдолд ухаалаг 

хэрэглэгчийн оролцоо болон үнэ тарифийн тооцооны 

хувьд авч үзье. 

Уян хатан тарифын тооцооны томъёо 𝑐𝐼(∙)  

-Цагийн тариф 𝑐𝐼- Энэ үед хэрэглэж буй цахилгаан 

эрчим хүчний үнэ нь зөвхөн хоногийн хугацаанаас бус 

ихэвчлэн хоёроос дөрөв хүртэлх үнийн үе шатны 

оролцооноос хамаарч байна. (Зураг 4).  

-Хамгийн их чадлыг хэрэглэх хязгаарлалтыг тооцсон 

𝐶𝐼(𝑡, 𝑉𝑡 , 𝜉𝑎) бүсийн тариф нь зөвхөн хугацаанаас 

хамаарсан үнэ байгаа бус түүний хэрэглэж буй чадлаас 

хамаарч байна.  

Ингэснээр:  

𝐶𝐼(𝑡, 𝑉𝑡 , 𝜉𝑎) = {𝑐𝐼 , 𝑉𝑡 ≤ 𝜉𝑎  + ∞,   𝑉𝑡 > 𝜉𝑎  (1) 

Чадлын үнийн ийм хамаарал нь цахилгаан эрчим 

хүчний нэг эгшинд хэрэглэж буй хэмжээний 𝜉𝑎 

нормоос хэтрэх хэрэглэгчийг бодит байдлаар 

хориглодог. Практик дээр тийм тарифыг автомат 

таслуурын гүйдлээр ба бүсийн тарифын хослолоор 

шууд хэрэгжүүлдэг. 

 
Зураг 4. Цагийн тарифын жишээ 

- Хэрэглээний нормтой тариф (хэрэглээний нийгмийн 

хэм хэмжээ) нь тодорхой бус шатан дахь нийлбэр 

хэрэглээний үнийн хамаарлыг санал болгож байдаг. 

Хэрэглэж буй цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг 

зохицуулалтын тариф (одоогоор 150кВт цаг хүртэлх 

янз бүрийн хувилбаруудыг авч үзсэн)-аар хэрэгжүүлэх 

бөгөөд харин түүний дээд тал нь зах зээлийн үнээр 

зохицуулагдана.  

Үнийн тооцооны илүү их төвөгтэй томъёонууд: 

Удирдлагын эрэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд үнийн 

тооцооны илүү их төвөгтэй тооцооны томъёог 

ашиглаж болох юм. Хамгийн их тархсан жишээ нь 

хэзээ ЦЭХ-ий хэрэглээний тодорхой хэлбэлзэлд үнийг 

тогтоох тэр үед хэрэглээний шинэ хэлбэлзэлд шилжсэн 

үед үнэ нэмэгдэж, хэрэглээний хэлбэлзэл бүрийн үнэ 

тогтоогдсон ЦЭХ-ий хэрэглээний хэмжээ ихсэх үе дэх 

үнэ бууралтыг тогтоох явдал юм. (зураг 5) 

 
Зураг 5. Удирдлагын эрэлтийн програмыг хэрэглэх 

үеийн үнэ үүсгэх нөхцлийн тооцсон хамаарлын үнийн 

шинэчлэсэн график 

    Өөрийн генераци 

 Хуваарьлагдсан генерацийг хэрэглэх боломж 

байхгүй 

 Зах зээлийн үнээр, хэрэглэгчийн үйлдвэрлэсэн 

цахилгаан эрчим хүчийг сүлжээ рүү худалдах 

боломжтой. 𝑐𝐼(∙) = 𝑐𝐸(∙) 

 Хувийн хэрэглээнд зориулан зөвхөн 

хуваарьлагдсан эх үүсгүүрийг (генерацийг) 

ашиглах боломж бий. (сүлжээ рүү өгөлгүй) 

 Зах зээлийнхээс ялгаатай үнээр, сүлжээ рүү, 

хэрэглэгчийн үйлдвэрлэсэн генерацаар цахилгаан 

эрчим хүчийг худалдах боломжтой. 

Тариф нь хоногийн цагаас хамаарах үеийн загвар нь 

илүү нарийн судлагдсан бөгөөд харин үүсгэвэр нь зах 

зээлийн үнээр цахилгаан эрчим хүчийг худалдахыг 

зөвшөөрнө. (Хүснэгт 1-д бодлого 2).  

Хэрэглэгчийн өөрийн генераци ба цахилгаан 

хэрэглээний горимоор удирдах бодлогын ангилал 

Хүснэгт 1. 
 Хуваарьлаг

дсан 

генерацийн 

боломж 

байхгүй 

Зах зээлийн 

үнээр сүлжээ 

рүү худалдах 

боломжтой 

Зөвхөн хувийн хэрэглээнд 

зориулан хуваарьлагдсан 

генерацийг хэрэглэх 

боломжтой, эсвэл зах 

зээлийнхээс ялгаатай үнээр 

худалдах боломжтой 

Хоногийн 

цагаас тариф 

хамаарна 

Бодлого 1 Бодлого 2 - 

Хэрэглэж буй 

чадлаас тариф 

шугаман бус 

хамаарна 

эсвэл чадлын 

хязгаарлалт 

байна 

- - - 

Үнийн 

тооцооны 

илүү нарийн 

томъёотой 

- - - 
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Ухаалаг хэрэглэгчийн стратеги  

Ерөнхийдөө өөрийн генерацийн ачааллын хэмжээ ба 

сүлжээнээс эрчим хүч худалдан авах стратеги нь 

дараах байдалтай байна. 

 Хэрэв өөрийн генерацид зарцуулах эрчим хүчний 

нэгжийн үйлдвэрлэлийн зардал нь сүлжээнээс 

хэрэглэх (𝑐𝑚(𝑡) > 𝑐𝑖(𝑡)), эрчим хүний үнээс илүү 

гарч байвал, хэрэглэгч нь зах зэл дээр эрчим 

хүчийг бүгдийг нь худалдан авах хэрэгтэй ба 

өөрийн генерацийг ачаалах хэрэггүй. 

 Хэрэв өөрийн генерацид зарцуулах эрчим хүчний 

нэгжийн үйлдвэрлэлд зарцуулах зардал нь 

сүлжээнээс хэрэглэх (𝑐𝑚(𝑡) < 𝑐𝑖(𝑡)), эрчим 

хүчний үнээс доогуур бол, хэрэглэгч нь өөрийн 

генерацийг дээд зэргийн хэмжээнд ачаалах 

хэрэгтэй, харин үлдсэн хэрэгцээт хэмжээг эрчим 

хүчний системээс хэрэглэх нь зүйтэй. 

 Хэрэв сүлжээ рүү өгөх эрчим хүчний үнэ нь 

өөрийн генерацийн эрчим хүчний үнийн нэгжийн 

үйлдвэрлэлтийн зардлыг (𝑐𝐸(𝑡) < 𝑐𝑚(𝑡)) хэтэрч 

байвал хэрэглэгч нь 1-р шалгууртай харьцуулбал, 

илүү эрчим хүчийг үйлдвэрлэх ба зах зээл рүү 

түүнийг худалдах хэрэгтэй. 

 Хэрэв сүлжээ рүү өгөх эрчим хүчний үнэ нь 

өөрийн генерацийн эрчим хүчний үнийн нэгжийн 

үйлдвэрлэлтийн зардлаас доогуур (𝑐𝐸(𝑡) >

𝑐𝑚(𝑡)) бол хэрэглэгч 1-р шалгуураар дотоод 

хэрэглээнд хэрэгцээт хэмжээнд эрчим хүчийг 

үйлдвэрлэх хэрэггүй, зах зээлд худалдах хэрэггүй. 

Ухаалаг хэрэглэгчийн шийдлийн загварын 

нөхцлийг дараах байдалтай сонгон авна. Үүнд:  

 Үнийн өөрчлөлтийн өгөгдсөн график 

 НТТ тус бүрийн хэрэглээний өгөгдсөн график 

 Хэрэглээний график тус бүрийн үр ашгийн 

өгөгдсөн үнэлгээ 

 Үүсгэвэрийн өөрийн өртгийн тэмдэглэгдсэн 

(зурагдсан) график 

 Үйлдвэрлэх чадлын зогсолтонд асаах үеийн зардал 

байхгүй 

 Өөрийн эх үүсгэврээс сүлжээнд нийлүүлж буй 

цахилгаан энергийн хэрэглээнд үүссэн үнэ.  

Ухаалаг хэрэглэгчийн шийдлийн загварыг дараах 

хязгаарлалттай сонгон авч болно.  

Үүнд: хэрэглэх чадлын хамгийн их хэмжээг 

хязгаарлах боломж: ∀𝑡 ∑𝑁
𝑛=1 𝑉1 ∙ 𝑃𝑛

хэр
≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥  бүх 

ахуйн үйлдвэрийн хэрэглэгчдэд хэрэглэж буй 

хязгаарлалтын хэмжээ 

Ухаалаг хэрэглэгчийн шийдлийг сонгон авсны үндсэн 

дээр боловсруулсан ухаалаг хэрэглэгчийн стратегийг 

үнэлэх арга зүй нь дараах өөрийн үүсгэвэрийн 

ачааллын горим ба энерги хэрэглээний графикыг 

агуулж байдаг. Нэгж тоног төхөөрөмж (НТТ) тус 

бүрийн ажлын үзүүлэлтүүд өгөгдөнө: холболт хийх 

интервал, ажлын үргэлжлэх хугацаа, ажлын графикын 

засварлах боломж г.м 

1. Матриц хэлбэрийн төлөвлөлтийн (жишээ нь 

хоногт) үед НТТ тус бүрийн ажлын (горим) 

боломжийн хосолмол графикыг байгуулах ба 

мөрийн тоо нь ачааллын хосолмол боломжит 

графикын НТТ-ийн хамгийн их бүх тооны 

хэмжээтэй харгалзах ба харин баганын тоо нь 

төлөвлөлтийн үеийн (жишээ нь цаг) тоотой 

харгалзана. Байхгүй байгаа горим ажиллагаа нь – 

матрицын үндсэн хэсгийг тэгээр дүүргэнэ. 

2. НТТ тус бүрийн ажлын горим тус бүр (хоногоор 

төлөвлөсөн бүх үеүүдэд) нь хэрэглээний графикын 

үр ашгийн мөнгөний эквивалент өгөгдөнө. 

3. Үнийн үзүүлэлтүүд өгөгдөнө: сүлжээнд цахилгаан 

энергийг худалдах үнэ, сүлжээнээс цахилгаан 

энергийг худалдан авах үнэ, үйлдвэрлэх тоног 

төхөөрөмжийн өөрийн хэрэгцээний цахилгаан 

эрчим хүчний нэгж үйлдвэрлэл дэх зардлууд.  

4. Цахилгаан хэрэглээний хангалтын зэрэглэлийг 

тооцох ба цахилгаан хангамжинд хэрэглэгчдийн 

хамгийн бага зардал загварын үндсэн дээр НТТ-н 

хэрэглэгч тус бүрийн эрчим хүчний хэрэглээний 

график (хоногийн цаг тус бүрд) төлөвлөлтийн үед 

тодорхойлогдоно. Түүнчлэн зах зээл дээр 

худалдах хэмжээ ба дотоод хэрэглээнд чиглүүлэх 

хувиарлалтын хэмжээ НТТ тус бүрийн хувийн 

үүсгэвэрийн боловсруулалтын хэмжээ 

тодорхойлогдоно. 

Эрэлтийн удирдлага 

Ухааалаг хэрэглэгчдийн удирдлагын төлвийг 

хүснэгтлэн харуулья (Хүснэгт 2).  

Эрэлтийн удирдлагаар хэрэгжүүлэх хэтийн төлвийн 

шинжилгээ 

Хүснэгт 2 
Эрэлтийн 

удирдлагын 
элементүүд 

Өнөөгийн төлөв 

байдал 

Хэтийн төлөв байдал 

 

Эрэлтийн 
шууд 

удирдлага 

Хэрэглэгч нь 

өөрийнхөө үзэл 
бодлоор одоогийн 

мөрдөж буй 

тарифын цэсд 
харгалзсан цагийн 

минимум/максимум 

тарифыг 
төхөөрөмжинд өгч 

гаргаж байдаг. 

Хэрэглэгчийн 

төхөөрөмж нь хамгийн 
бага үнийн эгшинд 

холбогдох ба хамгийн 

их ачааллын үед алсаас 
салгах харгалзах 

төхөөрөмжүүдээр 

хангагдана. 

 
Хоногийн 

хугацаагаар 

нарийвчилса
н тариф 

Хэрэглэгч өөрийн 
үзэл бодлоор 

бүсийн тарифын 

үйлчлэлийн 
хугацаагаар 

төхөөрөмжийг 

залгаж эсвэл салгаж 
болно. 

Сайн дурын програмын 
адил хийгдэх эсвэл 

албадан хийгдэх нь бүх 

хэрэглэгч заавал 
оролцох зарчимд 

үндэслэгдэнэ. 

Хэрэглэгч нь аль нэг 
хугацааны үйлчлэл 

эсвэл өөр тарифаар 

өөрийн төхөөрөмжийг 
заавал ачааллаж болно. 

Худалдах үйлвэрлэх хөтөлбөрийн хувилбарууд 

 
Хөтөлбөрийн 

завсарлага 

 
Форс мажорны 

байдал албадан 

таслалт хийх. 

Үнэ шинэчлэх 
системийн тусламжаар 

нийлүүлэгч талд 

төлбөрийг бууруулах 

боломжийн тухай 

хэрэглэгчтэй 

тохиролцон таслалт 
хийх. 

 

Ачааллыг 
багасгах 

хөтөлбөр 

Форс мажорны 

төлөв байдалд 
ачааллыг албадан 

хорогдуулах. 

Үнэ шинэчлэх 

системийн ачаар 
нийлүүлэгч талд 

төлбөрийг бууруулах 

боломжийн тухай 
хэрэглэгчтэй 

тохиролцон таслалт 

хийх. 
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Бодит 

хугацааны 

горимд тариф 
журамлалт 

хийх (үнэ 

тогтоох) 

Цахилгаан эрчим 
хүч ба чадлын 

бөөний зах зээл 

дээр баланслагдсан 
бодит хугацааны 

горимд ажиллах. 

Цахилгааны болон 
чадлын бөөний зах зээл 

дээр баланслагдсан 

бодит хугацааны 
горимд ажиллах ба 

түүнчлэн хэрэглэгчийн 

жижиглэнгийн зах зээл 
дээр эцсийн 

хэрэглэгчийн түвшинд 

ажиллана. 

 
Ачааллын 

хөтөлбөрийн 
шаардлагууд 

(санал)эсвэл 

буцааж 
худалдах 

хөтөлбөрүүд 

 
Үйлдвэрийн 

хэрэглэгч өөрийн 
үзэмжээр урт 

хугацааны гэрээний 

нөхцөл эсвэл 
тарифаас 

хамааруулан ажлын 

горимтой харгалзан 
чадлыг ачааллаж 

болно. 

Зах зээлийн тухай 
шуурхай мэдээллийн 

үндсэн дээр хэрэглэгч 
тухайн хугацааны 

эгшинд хэрэглээнээс 

татгалзаж болох ба 
түүний нэг хувилбар нь 

чадал худалдах юм. 

Бөөний үнийн хувьсах 
хувь, тогтмол хувь, 

тогтмол ба хувьсах үнэ 

зэргийг хэрэглэгчийн 
өрсөлдөх сонголтын 

нөхцөлөөр 

тодорхойлогдоно. 

    Ухаалаг хэрэглэгчдийн оролцоог хэрэгжүүлэхэд 

эрчим хүчний системийн талаас технологийн, эдийн 

засгийн, зохион байгуулалтын шаардлагууд тавигдана. 

Ухаалаг хэрэглэгчдийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь дараах 

байдалтай байна. Үүнд: 

Бэлэн байдалд байгаа технологийн тоног 

төхөөрөмжүүд (бүх бүрдэл эсвэл биеэ даасан 

нэгжүүд, тоног төхөөрөмжүүд): 

 Ачааллыг өөрчлөх, шилжүүлэх чадвар бүхий 

цахилгаан хэрэглэгчид 

 Хувийн үйлдвэрлэгч, үүсгэгч (үйлдвэрлэлийг 

хуваарьлах) 

 Цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулагч 

Удирдлагын эрэлтээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 

оролцуулсан байдал: 

 Цахилгаан энергийн хамгийн бага зарцуулалтад 

үндэслэн эсвэл зах зээлийн төлбөрөөр үйлчилгээ 

үзүүлэх зорилготой цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглэгчдийг маневарлах (хугацааны тодорхой 

эгшинд ачааллыг шилжүүлэх эсвэл багасгах); 

 Хувийн/өөрийн үүсгэвэрийн удирдлага: Түүний 

ачааллын зэрэглэлийг тодорхойлох, түүний 

хувийн хэрэглээний хэмжээ ба зах зээлд 

нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ; 

 Хуримтлагдсан цахилгааны эрчим хүчний 

горимыг удирдах 

 Эрчим хүчний системээс хэрэглэж байгаа 

цахилгаан энергийн хуримтлал эсвэл хувийн эх 

үүсгэвэрээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим 

хүчний хуримтлал 

 Хуримтлагдсан цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 

 Зах зээл дээрх хуримтлагдсан цахилгаан эрчим 

хүчний худалдаа 

Ухаалаг хэрэглэгчийн боломжит өөрчлөлтөнд үзүүлэх 

нөлөөлөл, дахин үүсэх хүчин зүйлс ба хэрэглэгчийн 

эрчим хүчний үзүүлэлтүүдийн уламжлалаас үндэслэн 

эрэлтийн удирдлагаар програмд түүний оролцох 

боломжит түвшин болон үнийг байгуулах хэлхээнд 

хэрэглэгчдийг татан оролцуулах зэрэглэлийн үүднээс 

ухаалаг хэрэглэгчийн ангилалын шинж чанарыг санал 

болгодог.  

 Ухаалаг хэрэглэгчийг урамшуулах ба 

борлуулах механизмыг боловсруулахын тулд эрэлтийн 

удирдлагаар програмд оролцох боломжийн үүднээс 

хэрэглэгчийн ангилалыг боловсруулах шаардлагатай 

болдог (Зураг 6). 

Цахилгаан эрчим хүчинд уламжлалт байдлаар дараах 

ангиллын шинжүүдийг ялган ангилдаг. Үүнд: 

Чанарын ангилалын шинжүүд: хэрэглэгчдийн 

төрлүүд, хэрэглэгчид өөрийн (хувийн) үүсгэвэр байгаа 

эсэх, тохируулгын (зохицуулалтын) хүлээн авах үр 

ашгийн төрөл зүйл, хэрэглэгчийн технологийн 

процессын төрөл, эцсийн хэрэглэгчийн төрөл 

Тоон үзүүлэлтүүд: ачааллын зөвшөөрөгдөх бууралтын 

потенциал, ачаалал бууруулах хурд, технологийн 

процессийг тасрахад үл хүргэх, гэнэтийн таслалтын 

максимал боломжит үргэлжлэх хугацаа, ачааллыг 

зохицуулах нөхцөлд ажлын максимал боломжит 

үргэлжлэх хугацаа 

Энэхүү дэвшүүлж байгаа загварыг ухаалаг 

хэрэглэгчийн үйл байдалд үзүүлэх, үндсэн эдийн 

засгийн хүчин зүйлсийн нөлөөг ялгавал:  

 Сүлжээнээс хэрэглэсэн цахилгаан эрчим 

хүчний үнэ ба түүний тооцооны томъёо 

(тарифын төрөл) 

 Хувийн өөрийн үүсгэвэр байгаа эсэх 

 Өөрийн үүсгэврээс гаргасан цахилгаан эрчим 

хүчийг сүлжээнд өгөх боломжтой эсэх 

 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэний горимын үр 

ашгийн мөнгөн эквивалентийн үнэлгээ 

 Хугацагаар тоног төхөөрөмжийн ачааллыг 

шилжүүлэх боломж байгаа эсэх 

Эрэлтийг удирдах програмд оролцох боломжийн хувьд 

ухаалаг хэрэглэгчдийн ангилал нь эрчим хүчний 

хэрэглэгчдийн уламжлалт үзүүлэлтүүд болон, ухаалаг 

хэрэглэгчийн үйл байдалд үзүүлэх нөлөөний үндсэн 

хүчин зүйлийг тооцдог учир цаашид түүнийг 

хэрэглэгчдийн ялган авсан категори бүрийн хувьд 

хэрэглэгчийн идэвхитэй үйл байдлийг хэрэгжүүлэх, 

урамшуулах механизмуудыг боловсруулах эсвэл дасан 

зохицуулах зорилгоор хэрэглэх боломж олгосон.  

 Эдийн засгийн урамшуулал нь нэгдүгээрт 

хэрэглэгчийн хувийн үүсгэвэрийн эрчим хүчний 

системд генерацлах боломж, хоёрдугаарт 

хэрэглэгчдийн хүссэн төлвийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, 

тарифын уян системийг байгуулах боломж олгох юм. 

Түүний үндсэн байдлууд нь: 

Хувийн өөрийн үүсгэврийн интеграци: Хувийн 

үүсгэврийн ачааллыг удирдах функцыг 

хэрэгжүүлэхийн тулд дараах бодлогыг шийдвэрлэх 

хэрэгцээтэй болно. Үүнд:  

 Эрчим хүчний системд Технологийн 

интеграцлал: 

 Эрчим хүчний системд холбох стандартууд 

боловсруулах; 

 Мэргэшсэн нийлүүлэгчийн статусыг 

хэрэглэгчийн үүсгэврээс авах шаардлагыг 

боловсруулах; 

 Мэргэшсэн нийлүүлэгчийн статусыг 

хэрэглэгчийн үүсгэврээр олж авах ажиллагааг 

боловсруулах; 

Үйлдвэрлэх чадлаар удирдах стартегийг хэрэгжүүлэх 

эдийн засгийн урамшуулал бий болгох: 

 Системийн операторыг удирдлагаар ачааллыг 

тохируулахад оролцохыг субъетад сонголтыг 

олгох 
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 Зах зээлд өөрийн үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим 

хүчийг худалдах, үнийн мэдэгдлийг өгөх боломж 

олгох 

 Хэрэглэгч өөрөө хэрэглэсэн ба өөрийн 

үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ рүү 

дамжуулсан үнээр харилцан тооцоо хийх 

боломжийг хадгалах 
Хэрэглэгчийн идэвхитэй үйл байдлыг урамшуулах механизмууд

Хувийн үүсгэврийг 

интеграцлах

Угталцах 
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Өөрийн үүсгэврээр 
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үйлдлийг хэрэгжүүлэх Системийг 

тэнцвэржүүлэх 
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үеийн үед эрчим 
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Зураг 6. Хэрэглэгчийн идэвхитэй үйл байдлыг 

урамшуулах механизмын систем 

Дүгнэлт 

Ухаалаг хэрэглэгч нь түгээх сүлжээний үндсэн 

элемэнтийн хувьд судлагдах сонирхолтой шинж 

чанартай, бие даасан оролцоотой, өөрийн эрчим 

хүчний хэрэглээ ба үйлдвэрлэлтэнд бүрэн зохицуулалт 

хийх боломжтой хэрэглэгч юм. Энэ судалгаагаар 

тариф, стратеги, оролцоо зэргийг ангилан харууллаа. 

Мөн ухаалаг хэрэглэгчийг урамшуулах ба хэрэгжүүлэх 

механизмийн системийг бий болгохыг санал болгож 

байна: нэгдүгээрт: хэрэглэгчийн хувийн 

үүсгүүрүүдийг эрчим хүчний системд нэгтгэх 

хоёрдугаарт: хэрэглэгчийн хүссэн үйлчилгээг бий 

болгоход чиглэгдсэн уян хатан тарифын системийг 

байгуулах, эдийн засгийн урамшууллыг бий болгоно. 

Ухаалаг хэрэглэгчийн оролцоог боловсруулснаар 

түгээх сүлжээний диспеттчерийн удирдлагыг 

хөгжүүлэх боломжтой болно. 
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ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ДИСПЕТЧЕРИЙН УДИРДЛАГА, 

ТӨЛӨВЛӨЛТ  

Б.Пүрэвээ, Б.Загдхорол 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

ХУРААНГУЙ: Нэгдсэн сүлжээний диспетчерийн 

удирдлагыг сайжруулах, зах зээлийн харилцааг 

хөгжүүлэх, өрсөлдөөнт зах зээлийн загварыг 

боловсронгуй болгох, хэрэглээ үйлдвэрлэлтийн урт 

хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа имитаци 

загвар ашиглан диспетчерийн оновчтой, аюулгүй, 

найдвартай, үнэн бодит даалгавар өгч удирдах болон 

SCADA-тай холбох Монгол улсын орчин нөхцөлд 

тохирох эрчим хүчний зах зээлийг судлах, үүнтэй 

уялдуулан ТБНС-ний хэрэглээ, үйлдвэрлэлтийн урт 

хугацааны төлөвлөлтийг хийх, одоо ашиглагдаж 

байгаа болон шинээр ашиглалтанд орох эх үүсвэрийг 

диспетчер хэрхэн зохицуулах талаар төлөвлөгөө гаргах 

шаардлага гарсан.  

ТҮЛХҮҮР ҮГ: диспетчерийн зохицуулалт, 

төлөвлөлт, удирдлага, түгээх сүлжээний төлөвлөлт 

ОРШИЛ 

Эрчим хүчний системийн төвлөлтийн үйл 

ажиллагааг урт болон богино хугацаагаар ангилан 

боловсруулах шаардлагатай байдаг. Нэгдсэн 

сүлжээний хэрэглээ үйлдвэрлэлтийг хэрэглээний 

өсөлтийн таамаглал, нэгдсэн сүлжээний хүрээнд 

хэрэгжүүлж буй зах зээлийн төрөл, загвараас хамаарах 

өөрчлөлт, дамжуулах, түгээх ТЗЭ-ийн захиалга, 

нэгдсэн сүлжээнд шинээр холбогдох, сүлжээнээс 

таслагдах хэрэглэгчдийн талаархи мэдээлэл болон 

бусад шаардлагатай хүчин зүйлийг харгалзан сар, 

жилээр төлөвлөхийг урт хугацааны төлөвлөлт гэнэ.  

Нэгдсэн сүлжээний хэрэглээ, үйлдвэрлэлтийг 

тухайн үеийн хүлээгдэж байгаа хэрэглээ, хэрэглээний 

өсөлтийн таамаглал, төвийн болон бусад бүсүүдийн 

ЦДС, ЦТС-нүүдийн бодит захиалга, улирал, цаг уурын 

мэдээ зэргийг харгалзан өдөр тутмын ажиллагааны 

горимыг нэг өдрийн өмнө урьдчилан боловсруулахыг 

богино хугацааны төлөвлөлт гэнэ.  

ЦЭХ –ний хэрэглээ урьдчилан төлөвлөгдсөн 

диспетчерийн графикаас хазайх үед ачааллын прогноз, 

график, дулаан үйлдвэрлэх шаардлага, үйлдвэрлэх 

тоноглолын төлөвлөгөөт засвар, үйлчилгээний 

хуваарь, импорт/эскпорт дамжуулах сүлжээний 

хязгаарлах хүчин зүйлс, туслах үйлчилгээг үзүүлэх 

хэрэгцээ зэргийг үндэслэн системд гарсан өөрчлөлт, 

диспетчерийн даалгаврын өөрчлөлт зэргийг 

анхааралдаа авч цахилгаан системийн болон 

дамжуулах зардлыг хамгийн бага хэмжээнд хүргэх 

зорилгоор системийн симуляцийг дахин хийхийг мөн 

диспетчерийн зохицуулалтын өөрчлөлтийн талаар 

тухай бүрт нь үйлдвэрлэгчдэд мэдэгдэх ажиллагааг 

REAL TIME буюу бодит хугацааны диспетчерийн 

зохицуулалт гэнэ.  

Нэгдсэн сүлжээний хэрэглээ, үйлдвэрлэлтийг 

урт болон богино хугацаагаар төлөвлөхөд сэргээгдэх 

эрчим хүчний эх үүсвэр болох НЦС, СЦС, УЦС, цэнэг 

хураагуурыг диспетчерийн зохицуулалтад оруулснаар 

давтамжийн савлалтыг арилгах, эрчим хүчний 

системийн горим ажиллагаанд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах, оргил ачааллын үеийн 

импортын урсгалыг багасгах, доголдол гарсан үед 

тодорхой хугацааны нөөц эх үүсвэрээр хангах 

боломжийг бүрдүүлэх тул сүүлийн үед СЭХ-ний 

үүсвэрүүдийг түлхүү дэмжиж ашиглалтанд оруулж 

байна.  

Эрчим Хүчний Системийн зөвлөх 

үйлчилгээний төвүүдээрээ дамжуулан дэлхий даяар 

олон улс орны эрчим хүчний сүлжээний найдвартай, 

тогтвортой, тасралтгүй, аюулгүй, ногоон байдлыг 

хангах 200 гаруй төслүүдийг хэрэгжүүлээд байгаа ба 

Монголын Эрчим хүчний системийн аюулгүй байдал, 

тогтворжилтын шинжилгээг хийх, шийдэл 

боловсруулах тооцоо, судалгааны ажлыг хийж 

гүйцэтгэх боломжтой юм.  

Эрчим хүчний системийн автоматжуулалт дэлхий 

нийтийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлж буй 

дижитал технологи ялангуяа дижитал дэд станц, орчин 

үеийн дэд станцын түвшний комплекс реле 

хамгаалалтын шинэ шийдэл, тоног төхөөрөмжүүдийг 

нэвтрүүлэх нь түгээх сүлжээг ухаалаг болгон 

хөгжүүлэх, автоматжуулахад нь чухал үүрэгтэй.  

Мөн УБ хотын найдвартай, тогтвортой ажиллагааг 

хангасан, эдийн засгийн хэмнэлттэй, оновчтой 

горимыг тооцон мөрдүүлж, хэрэглэгчдийг стандартын 

шаардлагад нийцсэн цахилгаанаар хангах үйл явцыг 

хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй хянаж 

зохицуулахаар ажиллаж байна.  

Системийн болон арилжааны 

операторуудын үүрэг 
ДҮТ нь САО-ын үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд 

САО-ын үүргийг доор хураангуйлан харуулав. САО-

ын үндсэн үүрэг нь цахилгааны зах зээлийг удирдан 

явуулахдаа нэгдсэн системийн аюулгүй, найдвартай, 

үр ашигтай ажиллагааг хангахад оршино. 

Диспетчерийн зохицуулалт хийхдээ САО нь 

үйлдвэрлэгчдээс цахилгааны системийн тогтвортой 

болон аюулгүй байдлыг баталгаажуулж, хэрэглэгчдийг 

цахилгаанаар найдвартай хангах шаардлагуудыг 

хэрэгжүүлэхийг шаардах болно. 

Эдгээр шаардлагыг зохих шалгуур болон 

найдвартай ажиллагааны дүрэм, журмыг үндэслэн 

тодорхойлж, Нэгдсэн сүлжээний дүрмээр 

баримтжуулна. САО-аас зах зээлд оролцогчдын 

арилжааны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө нь 

цахилгааны системийн төлөвлөлт, зах зээлийн тухай 
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бүрийн үйл ажиллагааг явуулах, хоёр талт гэрээнд 

техник үнэлгээ өгөх зэргээр хязгаарлагдана. Техник 

үнэлгээний дүнд үндэслэн САО нь тухайн гэрээг 

цуцлах эсвэл хэрэгжилтийг хязгаарлах эсвэл гэрээнд 

заасан чадлын хэмжээг өөрчлөхийг шаардах эрхтэй 

байна. 

САО-ын үүргээс доор харуулав (Зураг 1). Үүнд: 

1. Системийн төлөвлөлт 

а) Ойрын хугацааны - ачааллын прогноз, 

график, дулаан үйлдвэрлэх шаардлага, 

үйлдвэрлэх тоноглолын төлөвлөгөөт засвар, 

үйлчилгээний хуваарь, импорт/экспорт, 

дамжуулах сүлжээний хязгаарлах хүчин 

зүйлс, туслах үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ 

зэрэгт үндэслэн цахилгаан системийн болон 

дамжуулах зардлыг хамгийн бага хэмжээнд 

хүргэх зорилгоор системийн симуляцийг 

(зохих програм хангамжийг ашиглан) хийх, 

б) Дунд хугацааны - үйлдвэрлэх болон 

дамжуулах хүчин чадлыг оновчтой, зардал 

багатайгаар нэмэгдүүлж, системийг 

өргөжүүлэх симуляцийг хийх.  

2. Арилжааны дараагийн (30 минут, 1 цаг гэх мэт) 

тогтмол хугацаа буюу интервалын диспетчерийн 

даалгавар  
Ачааллын прогноз, график, дулаан үйлдвэрлэх 

шаардлага, үйлдвэрлэх тоноглолын төлөвлөгөөт 

засвар, үйлчилгээний хуваарь, импорт/экспорт, 

дамжуулах сүлжээний хязгаарлах хүчин зүйлс, туслах 

үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ зэрэгт үндэслэн 

цахилгаан системийн болон дамжуулах зардлыг 

хамгийн бага хэмжээнд хүргэх зорилгоор системийн 

симуляцийг хийх. 

Хамгийн тохиромжтой шийдэл олох хүртэл 

симуляцийг үргэлжлүүлж, арилжааны дараагийн 

интервалын диспетчерийн даалгаврыг үйлдвэрлэгчдэд 

мэдэгдэх, 

3. Real time буюу тухай бүрийн диспетчерийн 

зохицуулалт 
(Генераторын хүчин чадал унах гэх мэтээс хамаарч) 

диспетчерийн даалгавраас хазайх үед ачааллын 

прогноз, график, дулаан үйлдвэрлэх шаардлага, 

үйлдвэрлэх тоноглолын төлөвлөгөөт засвар, 

үйлчилгээний хуваарь, импорт/экспорт, дамжуулах 

сүлжээний хязгаарлах хүчин зүйлс, туслах үйлчилгээг 

үзүүлэх хэрэгцээ зэрэгт үндэслэн, системд гарсан 

өөрчлөлт, диспетчерийн даалгаврын өөрчлөлт зэргийг 

анхааралдаа авч цахилгаан системийн болон 

дамжуулах зардлыг хамгийн бага хэмжээнд хүргэх 

зорилгоор системийн симуляцийг дахин хийх. Тухай 

бүрийн диспетчерийн зохицуулалтын талаар 

үйлдвэрлэгчдэд мэдэгдэх [1]. 

 
Зураг 1 Диспетчерийн төвийн үүрэг 

Төвийн эрчим хүчний системийн төлөвлөлтийн 

шийдвэр гаргах шатлал 
Хөрөнгө оруулалт хийгээд хэдэн жилийн дараа 

монголд үр ашиг өгөх вэ гэдэг төлөвлөгөөг гаргана. 

Түлш нь хязгаарлагдмал нөөцтэй юу, хэр их нөөц 

байгааг тодорхойлно. Ингээд ТЭЗҮ боловсруулна. 1 

кВт.ц эрчим хүч үйлдвэрлэх зардлыг тооцож олно. 

Зардал нь тогтмол болон хувьсах гэж ангилагдана. 

СЭХ болон уламжлалт станцын ажиллагаа хоорондоо 

уялдаа холбоотой байхаар төлөвлөлт хийнэ. Тоног 

төхөөрөмж суурьлуулах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

нь эхний 3-5 жилд бүх засвар үйлчилгээг хариуцна. 

Тоноглол сонгохдоо тухайн тоноглолын ашиглах 

хугацаа насжилтыг тооцож төлөвлөнө. Байгал орчны 

судалгааг хийж тухайн нутаг дэвсгэр дээр хэрхэн 

байгал орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах 

төлөвлөгөөг гаргана. Хэдэн хүнийг ажлын байраар 

хангах вэ, хэдэн айл, хэдэн үйлдвэрийг ЦЭХ-ээр хангах 

эдийн засгийн тооцоог гаргаж төлөвлөнө. 

 Дараагийн чухал асуудал бол эрчим хүчний 

сүлжээнд хаана чадал дутагдаж байгааг харгалзан 

газар зүйн байршлыг зөв сонгох хэрэгтэй. Энэ нь 

цахилгаан шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг бага 

байлгахад чухад ач холбогдолтой. Сүүлийн үед илүү 

тархалт сайтай эрчим хүчний эх үүсвэр болон 

сэргээгдэх эрчим хүчийг сонгож байна. Үүнээс гадна 

эрчим хүчний системийн тогворжилтыг хангаж байх 

автоматикууд сайн байх зэрэг шалгуурыг бүрэн хангаж 

байх зэргийг үндэслэн сонголт хийнэ. Эдгээрийг эргэх 

холбоотойгоор хянаж шийдвэрлэх нь зүйтэй юм. 

Төлөвлөлт хийх онцлог. Цахилгаан эрчим хүчийг 

эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар хадгалах нь 

төвөгтэй бөгөөд алсын зайд дамжуулах болон эцсийн 

хэрэглэгчидэд хүрэх хугацаа нь бараг нэгэн зэрэг 

байдаг онцгой шинж чанартай юм. Тиймээс эрчим 

хүчний эрэлт болон нийлүүлэлт нь нэгэн зэрэг давхцаж 

байх шаардлагатай байдаг. Уламжлалт эрчим хүч 

үйлдвэрлэх технологиуд нь анхны хөрөнгө оруулалт 

өндөр байдгийн зэрэгцээ барьж байгуулахад нэлээдгүй 

хугацаа шаарддаг. Эрчим хүчний хэрэгцээгээ 

хангахгүй чадлыг суурилуулах нь гэнэтийн тасралт гэх 

мэт эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй зүйлс тохиолдоход 

хүргэх бол эсрэгээр хэт их чадлыг суурилуулах нь мөн 

л өртөг өндөртэй, үр ашиггүй байх юм. Цахилгаан 

эрчим хүчний системийн гол зорилго нь 

үйлдвэрлэлийг хамгийн бага өртөгөөр урт хугацаанд 

өргөтгөх ирээдүйн эрэлт хэрэгцээ (цахилгаан + 

дулаан)-г хангах, дамжуулах болон түгээх юм. 

Төлөвлөлтийн стратегийг техник, эдийн засаг, улс төр 

мөн олон тодорхой бус бүх зүйлээс хамааруулан хийх 

юм. 

 
Зураг 2 Төлөвлөлтийн шийдвэр гаргах онцлог 

Диспетчерийн үндэсний төвийн төлөвлөлт хийх 

аргууд.  

Уламжлалт "шугаман төлөвлөлт" нь эрэлтийг 

таамаглан үүсвэрүүдээ хэдийн хэмжээний цахилгаан 
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эрчим хүч үйлдвэрлэхийг төлөвлөнө. Төлөвлөсөн 

ЦЭХ-ээ дамжуулна. Эрэлт ихсэж буурахад түүнд 

зориулж зохицуулалт хийдэггүй.  

  
Зураг 3 Эрчим хүчний системийн төлөвлөлт хийх 

нийтлэг загвар  

Илүү цогц төлөвлөлт нь эрэлтийг таамаглаад 

дараа нь оновчтой шийдвэр гаргаад системийн 

оператор үйлдвэрлэлийг төлөвлөн эх үүсвэрүүдэд 

даалгавар өгнө. Эрэлт өсөх болон буурахад 

үйлдвэрүүдэд дахин даалгавар өгнө. Дамжуулалт 

болон үйлдвэрлэл эргэх холбоотой удирдах 

боломжтой байхаар төлөвлөх арга байна. 

 
Зураг 4 Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэл болон 

дамжуулалтыг зэрэг оновчилсон загвар 

 Зарим тохиолдолд эрэлтийн таамаглал, 

хэрэглээ талын менежмент цогц байж болох ба 

төлөвлөлийн нэг хэсэг байж болно 

Эрэлтийг таамаглаад системийн оператор эх 

үүсвэрүүдэд даалгавар өгнө. Эрэлт өсөх болон 

буурахад үйлдвэрүүд операторын даалгавраар эрэлтэд 

тааруулан ачааллана. Эрэлт болон үйлдвэрлэл нягт 

уялдаа холбоотой байна.  

Дамжуулалт болон үйлдвэрлэл эргэх 

холбоотой удирдах боломжтой байхаар төлөвлөх арга 

байна. Энэ төлөвлөлтийн аргыг Real time буюу бодит 

цаг хугацааны зах зээл, балансын зах зээл, спот зах 

зээл, цахилгааны зах зээл, чадлын зах зээл бүрэн 

хэрэгжиж байгаа зах зээл дээр хэрэгжүүлэх 

боломжтой. 

 
Зураг 5 Эрчим хүчний системийн эрэлт, үйлдвэрлэл, 

дамжуулалтыг зэрэг оновчилсон загвар [6] 

Зураг 6 Диспетчерийн үндэсний төвд хийгдсэн 

онцлох ажлууд 

 
Зураг 7. Цахилгаан түгээх сүлжээний горимын 

хяналтын схем 

УБЦТС ТӨХК нь энэ схемээр диспетчерийн 

нэгдсэн удирдлагаар баталгаажиж шуурхай ажиллагаа 

явуулж, шуурхай сэлгэн залгалт хийж хэрэглэчдийг 

найдвартай тасралтгүй эрчим хүчээр түгээхээр 

ажилладаг.  

35кВ ЦДАШ болон 35/10кВ, 35/6кВ, дэд 

станцуудын тоноглолыг хариуцан диспетчерийн нэг 

зохион байгуулалттай байдаг. 

 

 
Зураг 8 Цахилгаан дамжуулах сүлжээний нэгдсэн 

схем 

ЦДҮС-ТӨХК нь энэ схемээр диспетчерийн нэгдсэн 

удирдлагаар баталгаажиж шуурхай ажиллагаа явуулж, 

шуурхай сэлгэн залгалт хийж хэрэглэчдийг найдвартай 

тасралтгүй эрчим хүчээр дамжуулах үүргээр 

ажилладаг (Зураг 8).  

220кВ, 110кВ ЦДАШ болон 110/35/10кВ, 110/35/6кВ, 

дэд станцуудын тоноглолыг хариуцан диспетчерийн 

нэг зохион байгуулалттай байдаг. Дэд станцын 

диспетчерүүд станцын тоног төхөөрөмжийн сэлгэн 

залгалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг билээ. 

ДҮГНЭЛТ 

Монгол улс ирээдүйн эдийн засгийн өсөлтөө 

дээшлүүлэх, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, хөрөнгө 

оруулалт татах, өрсөлдөөний түвшинг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байна.  
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Цахилгаан системийн горимын 

параметрүүдийн дотроос түүний ашиглалтын болон 

хэтийн горимыг тодорхойлох гол параметр бол 

цахилгаан ачаалал, хэрэглээ байх ба тэдгээрийн 

хэмжээг тодорхойлох асуудал байдаг. Энэ асуудлыг 

амжилттай шийдвэрлэхэд загварчлалын математик 

аргуудыг боловсронгуй болгож хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байдаг. 

Монгол улсын Эрчим хүчний систем нь АЗИ 

НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН нэгдсэн системд 

2030 онд нэгдэх ойрын зорилготой ажиллаж байна. Энэ 

системд нэгдэх нь манай системийн хувьд чадлын 

дутагдал, шугмын алдагдал, хүчдлийн түвшин, 

ачааллын тодорхой хэмжээний зүйлүүд өөрчлөлт орно. 

Иймд ТЗЭ –ийн нийт тоноглолыг бүрэн шинэчлэж 

найдвартай ажилагааг хангах нь чухал болоод байна. 

SCADA хяналт удирдлагын систем нь илүү 

хялбар тооцоолуур орчин үеийн тоноглолд нэвтрээд 

удаж байна. Жишээлбэл ДБЭХС ийн нийт тоноглолын 

М33,3% нь МП-ынх байгаа бол АЗИ НОМХОН 

ДАЛАЙН ОРНУУДЫН нэгдсэн системд нэгдэхэд 

нийт тоноглолоо дэлхийд хөл нийлсэн баталгаажсан 

тоноглолоор шинэчлэх хэрэгтэй байна. ЭХС-ийн 

диспетчерийн төлөвлөлт хийх аргуудаас “ЭХС-ийн 

үйлдвэрлэл, дамжуулалтыг зэрэг оновчилсон загвар” 

илүү нарийвчлалтай тооцоолох боломжтой учир 

сонгож авсан. Энэхүү төлөвлөлтийн аргыг Монголд 

хэрэгжүүлвэл төлөвлөлт илүү сайжирна. 
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ӨНДӨР ДАВТАМЖИЙН ЦАХИЛГААН МЭС ЗАСЛЫН 

АППАРАТЫН ГАРАЛТЫН ПАРАМЕТРИЙН ШАЛГАЛТ, 

ТОХИРУУЛГА 
 

Э.Должинсүрэн1, А.Амаржаргал2 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль1, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Эрүүл мэндийн салбарт 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл ихээхэн 

хийгдэн шинэ техник технологи хурдацтай нэвтэрч 

байгаагийн хэрээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

хэвийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах 

шаардлага тулгарч байна. Нийслэлийн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг эмнэлэгүүдэд 

ашиглагдаж буй өндөр давтамжийн цахилгаан мэс 

заслын аппаратуудын шалгалт, тохируулгын судалгааг 

гүйцэтгэсэн ба үүнээс эвдрэл гэмтэлгүй 32 аппаратын 

гаралтын параметр болох чадлын үзүүлэлтийг 

ашиглалтын хугацаанаас хамаарсан корреляцийн 

шинжилгээ хийсэн. Энэхүү судалгааны ач холбогдол 

нь эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа 

цахилгаан мэс заслын аппаратын ашиглалт, 

стандартын дагуу шалгалт тохируулгыг хийж 

гүйцэтгэх, насжилтийг нэмэгдүүлэх, улмаар 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай хүргэх 

боломж бүрдэнэ.  

Түлхүүр үг: цахилгаан мэс заслын аппарат, 

хэмжилтийн анализатор, өндөр давтамжийн 

генератор 

 

I. УДИРТГАЛ 

 

Орчин үеийн анагаах ухаанд эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгах янз бүрийн 

физиологийн эффекттэй хэмжилт хийх зориулалттай 

олон төрлийн анализаторийг ашиглаж байна. Эрүүл 

мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа 

эмнэлгийн техник, тоног төхөөрөмж нь чанар 

стандартын шаардлага хангасан байх зорилгыг 

биелүүлэхэд чанарын хяналт, техникийн 

баталгаажуулалт нэн чухал байдаг. Мэс заслын явцад 

цус алдалтыг тогтоож эмчилэхэд өндөр давтамжийн 

цахилгаан мэс заслын аппарат (коагуляц)-ыг өргөнөөр 

ашигладаг [1], [2].  Биологийн эд нь харьцангуй өндөр 

концентрацитай электролитуудыг агуулдаг тул 

цахилгаан мэс засал хийхэд хангалттай дамжуулагч 

болж ашигладаг [3].  

Цахилгаан мэс заслын аппарат нь эдийг зүсэх, 

хатаах, ууршуулах, түлэхийн тулд өндөр давтамжийн 

цахилгаан гүйдэл, хүчдэлийг идэвхтэй электродоор 

дамжуулах зарчимаар ажилладаг [4]. Бага давтамжтай 

хувьсах гүйдэл нь цахилгаанд цохиулах аюултай учир 

эмнэлгийн цахилгаан төхөөрөмжийн IEC 60601-2-2 

олон улсын стандартын дагуу цахилгаан мэс заслын 

аппарат нь 250 кГц-ээс дээш давтамжтай гүйдлийг 

ашигладаг [5].  

Зураг 1-д туршилтанд хамрагдсан цахилгаан 

мэс заслын аппаратууд нь 350-500 кГц -ийн өндөр 

давтамжуудыг голчлон ашиглаж байна. Цахилгаан мэс 

заслын аппаратыг ашиглахтай холбоотойгоор хэд 

хэдэн эрсдэлүүд байдгаас туйхалбал: цахилгаанд 

цохиулах, түлэгдэх, шатах, мэдээ алдах мөн 

пэйсмайкер багажийн давтамжийн интерференц 

нөлөөлөх зэрэг орно [6–9]. Өндөр давтамжийн 

генераторийн зөв ажиллагаа нь хүний биеэр гүйх 

өндөр болон нам давтамжийн цахилгаан гүйдлийг 

удирдах ба аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй 

[10].  

 

Тоног төхөөрөмжийн хэт ачаалалын нөлөөлөл, 

шок, чадлын алдагдал нь хамгийн их алдааны 

үзүүлэлтээс давсан доголдол үүсгэдэг [13]. Иймд 

өвчтөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд ДЭМБ-аас 

гаргасан эрсдэлийн зэрэг өндөртэй эмнэлгийн 

цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдэд тогтмол хяналт 

шалгалт хийхийг зөвлөдөг. Иймд өндөр давтамжийн 

цахилгаан мэс заслын аппарат нь эрсдэл өндөртэй 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид ордог бөгөөд жилд 2 

удаа хяналт шалгалт хийх шаардлагатай. Түүнчлэн ISO 

17025 стандартаар тогтоосон олон улсын хяналт 

тохиргооны шаардлагуудыг баримталж, ажиллах 

шаардлагатай [14]. 

 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

 

Биологийн эд нь харьцангуй өндөр 

концетрацитай электролитуудыг агуулдаг тул 

цахилгаан мэс засал хийхэд хангалттай дамжуулагч 

болж хуваах, зүсэх, эдийг түлэх, хатаах цус тогтооход 

өндөр давтамжтай цахилгаан гүйдлийн дулааны 

үйлчлэлийг ашигладаг.  

Зураг 2-т үзүүлсэнээр цахилгаан мэс заслын 

генераторт хуримтлагдсан энергийг гаргах цахилгаан 

хэлхээг харуулав. Цахилгаан хэлхээ нь өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан хангамжийг хянах зориулалттай 

импульс хоорондын модулятор мөн өндөр хүчдлийн 

цахилгаан хангамжаар үүсэх эргэх холбоотой 

гаралтын дохионы потенциалын зөрүүгээр үүсэх 

дохиог дамжуулахаар тохируулсан цахилгаан 

хэлхээнээс бүрдсэн. Гаралтын дохио нь модулятор 

хоорондын импульсаар дамжина. Уг хэлхээнд дохио 

нь гаралтын урсгалыг урьдчилан тодорхойлсон босго 

хэмжээнээс бага байх тохиолдолд өндөр хүчдэлийн 

 
Зураг 1. Өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын 

аппаратын давтамжийн харьцуулалт 
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тэжээлийн гаралттай зэрэгцээ ачаалалыг 

шилжүүлэхээр тохируулагдсан холболтын хэлхээг 

багтаасан. 

Осцилляторын хэлхээ нь гадны 

үүсгүүргүйгээр цахилгаан хэлбэлзлийг үүсгэдэг. Иймд 

температурын нөлөөгөөр чөлөөт электронууд эмх 

замбараагүй хөдөлгөөний улмаас эсэргүүцлээр 

тодорхой хэмжээний гүйдэл гүйнэ. Эсэргүүцэл нь маш 

бага хувьсах гүйдлийн үүсгүүр тул эхний гүйдлийг 

осцилляторт өгнө. Осциллятор нь хүчдлийг өсгөөд 

гаралтанд гаргана. Осциллятораас гарах дохио нь 

дурын давтамжтай учир шүүлтүүр ашиглан 20 кГц ба 

500 кГц давтамжтай хэлбэлзлийг гарган авна. 

Микроконтроллёр нь хугацааны импульстай 

модуляцийн (Pulse Duration Modulation-PDM) дохиог 

үүсгэж, эдгээр дохионууд нь хугацааны импульстай 

модуляцийн хэлхээг тэжээнэ. Удирдлагын ба 

хамгаалалтын хэлхээ нь зүсэх, түлэх хэлбэрээр 2 

төрлийн импульс үүсгэнэ. Энэ нь цахилгаан мэс 

заслын аппаратын өөр өөр горимыг хянадаг бөгөөд 

идэвхгүй электродын аюулгүй байдлыг гараар эсвэл 

хөл удирдлагаар чадлын гаралтыг өөрчилнө. Өндөр 

өсгөлттэй өсгүүрийн төрөл болох MOSFET драйвер нь 

өндөр хүчдлийн гаралтын трансформаторт тэжээгддэг 

500 кГц хувьсах гүйдэл үүсгэх гаралтын хэлхээг 

удирддаг. Трансформаторын хоёрдогч ороомгоос 

шаардлагатай өндөр давтамжийн хувьсах гүйдлийг 

авна.  

Микроконтроллёр нь хугацааны импульстай 

модуляцийн (Pulse Duration Modulation-PDM) дохиог 

үүсгэж, эдгээр дохионууд нь хугацааны импульстай 

модуляцийн хэлхээг тэжээнэ. Удирдлагын ба 

хамгаалалтын хэлхээ нь зүсэх, түлэх хэлбэрээр 2 

төрлийн импульс үүсгэнэ. Энэ нь цахилгаан мэс 

заслын аппаратын өөр өөр горимыг хянадаг бөгөөд 

идэвхгүй электродын аюулгүй байдлыг гараар эсвэл 

хөл удирдлагаар чадлын гаралтыг өөрчилнө. Өндөр 

өсгөлттэй өсгүүрийн төрөл болох MOSFET драйвер нь 

өндөр хүчдлийн гаралтын трансформаторт тэжээгддэг 

500 кГц хувьсах гүйдэл үүсгэх гаралтын хэлхээг 

удирддаг. Трансформаторын хоёрдогч ороомгоос 

шаардлагатай өндөр давтамжийн хувьсах гүйдлийг 

авна.  

Хэмжилтийн анализатор: Fluke QA-ES II 

маркийн герман улсад үйлдвэрлэсэн энэхүү 

төхөөрөмж нь олон улсын стандартын дагуу өндөр 

давтамжийн цахилгаан мэс заслын аппарат дээр 

гаралтын параметрүүдийг хэмжих зориулалттай 

хэмжилтийн анализатор юм. 

Зураг 3-т үзүүлсэнээр хэмжилтийн анализатор 

нь 200 Ом-оос 500 Ом хүртэл хувьсах индукцийн бус 

резистор ашиглан хүний биеийн эд эсийн ачааллын 

бүрэн эсэргүүцэлийг загварчлах замаар ажилладаг. 

Энэхүү анализаторыг ашиглан өндөр түвшиний 

монополяр ба нам түвшиний биполярын горимд 

цахилгаан мэс заслын аппаратын генераторын гаралт 

ба өндөр давтамжийн алдагдалыг хэмжинэ. Хэрэглэсэн 

цахилгаан мэс заслын аппаратын сигналын мэдээллийг 

олж авахы тулд анализатор нь өндөр хүчдлийн 

багтаамжийн нарийвчлалыг ашигладаг. Энэхүү 

хэмжсэн өндөр давтамжийн хүчдэл ба сонгосон 

туршилтын ачааллын эсэргүүцлийн утгыг ашиглан 

гүйдэл ба чадлын аль альных нь бодит утгыг олж авна.  

 Туршилтын ачааллын эсэргүүцлийг (200 Ом) 

олон улсын стандартын IEC 601-2-2-т заасны дагуу 

газардуулгатай цахилгаан мэс заслын аппаратуудад 

дүн шинжилгээ хийх зорилгоор тохируулсан. 

Сүлжээний (attenuation network) хоёрдогч 

унтралтын дараа цахилгаан гүйдлийг өндөр 

давтамжийн амперметр ашиглан хэмжинэ. Хүчдлийг 

аналог тоон хувиргагчаар хэмжинэ. Өндөр 

давтамжийн цахилгаан мэс заслын төхөөрөмжийн 

гаралтын чадлыг дараах томьёогоор тодорхойлно. 

Үүнд: 

𝑃 = 𝐼2𝑅        (1) 

Энд, 𝐼 – өндөр давтамжийн гүйдэл, амметр.  

     𝑅 – хувьсах эсэргүүцэл.                                                                                                          

 
Зураг 2. Цахилгаан мэс заслын аппаратын ачааллын эсэргүүцлийн блок схем 

 

 
Зураг 3. Хэмжилтийн анализаторын схем 
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ойролцоогоор 5% -ийн хэлбэлзэлтэй байж болно. 

Анализатораар төхөөрөмжийг шалгах чадлын хэмжилт 

хийхдээ анализаторын оролтын терминалаас 

индукцийн бус ачаалал дээр өндөр давтамжийн 

идэвхтэй чадлыг хэмжих бөгөөд 2% -ийн хэлбэлзэлтэй 

байна. 

Нэг фазын синусоид долгионоор өдөөгдөхөд 

чадлын фазын өнцөг 𝜑(𝑓)-ийг ачааллын эсэргүүцлийн 

өнцөг 𝜃(𝑓)-өөр орлуулж болох тул идэвхтэй чадлыг 

дараах тэгшитгэлээр (2) илэрхийлж болно. Өндөр 

давтамжийн чадал (Р)-ийг анализаторын 

эсэргүүцэл| 𝑍(𝑓)| <  𝜃(𝑓) ба түүний чадлыг 

тогтвортой байлгах, ачаалал дээрх өндөр давтамжийн 

хүчдэл (U) хэмжих замаар тохируулна. 

𝑃 = 𝑈 × 𝐼 × cos 𝜑
𝑈2

|�̃�(𝑓)|
× cos 𝜃   (2) 

Энд, 𝑃 – анализаторын зарцуулсан чадал.  

     𝑈 – Ачааллын хүчдэл.  

      𝐼 – Ачааллаар урсах гүйдэл. 
     𝜑 – Чадлын фазын өнцөг.  

      | 𝑍(𝑓)| – Ачааллын эсэргүүцлийн модуль. 

      𝜃 – Ачааллын эсэргүүцлийн өнцөг. 

    𝑓 – Синусоид долгионы давтамж.  
Тэгшитгэл (2) –д зааснаар анализаторын 

ачааллын сүлжээнд зарцуулсан чадлыг ачааллын 

эсэргүүцэл ба өндөр давтамжийн вольтметртэй 

зэрэгцээ ачаалал дээрх хүчдлийг хэмжих замаар 

тохируулна.         

                                                                                            

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

 

Цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын 

чадлын үзүүлэлт нь техникийн төлөв байдлыг 

тодорхойлдог үндсэн үзүүлэлт юм. Эх хүүхдийн эрүүл 

мэндийн үндэсний төв, Улсын гуравдугаар төв 

эмнэлэг, Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг, 

Цэргийн төв эмнэлэг болох нийслэлийн гуравдугаар 

шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

ашиглагдаж байгаа өндөр давтамжийн цахилгаан мэс 

заслын аппаратуудыг гаралтын параметрийн тоон 

үзүүлэлт дээр уг судалгааг явуулсан.  

IEC 60601-2-2 цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

стандартын зөвлөмжийн дагуу [10] цахилгаан мэс 

заслын аппаратын гаралтын чадал ба өндөр 

давтамжийн гүйдлийн нэвчилтийг Герман улсын Fluke 

QA-ES II загварын хэмжилтийн анализатор ашиглан 

судалгаа хийж гүйцэтгэсэн болно [5]. Анализаторийн 

оролтын хүчдэл нь 0.1 Вт –ийн нарийвчлалтайгаар 1-

400 Вт хүртэлх, өндөр давтамжийн гүйдлийн хязгаар 

нь 1 мА – ийн нарийвчлалтай 30-2500 мА, 1 МГц 

хүртэлх давтамжтай тохируулсан. Статистик 

боловсруулалт ба өгөгдлийн дүн шинжилгээг EVIEWS 

10 программ ашиглан загварчилж тооцоолсон болно. 

 

IV. ҮР ДҮН 

Цахилгаан мэс заслын аппаратуудын 

ашиглалтын хугацаанаас хамаарсан чадлын 

үзүүлэлтийн үнэлгээний давтамжийг улирал болон 

жилээр төлөвлөж өгөхдөө засвар үйлчилгээ тогтмол 

хийгдэж байсан болон засвар үйлчилгээ хийгдэж 

байгаагүй 2 хэсэгт авч үзэн цөөн тооны хэмжилтийн 

параметрүүд дээр тулгуурлан хялбар аргаар 

хамаарлын хүчийг үнэлэх боломжтой. Энэ аргын мөн 

чанар нь хэмжилтийн мэдээллийн тусламжтайгаар 

регрессийн шинжилгээ хийж үүний үндсэн дээр 

цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын чадлын 

үзүүлэлтийг тодорхойлж үнэлэх боломжийг олгоно. 

Хүснэгт 1-т чадлын зөрүү, ашиглагдаж буй хугацаа 

хоорондын хамаарлыг судлан, хамаарлын хүчийг 

тодорхойлсон судалгааны үр дүнг харуулав.  

Цахилгаан мэс заслын аппаратын ажилласан 

хугацаа (жил) нь 𝑦, аппаратын гаралтын чадлын зөрүү 

(ватт) нь 𝑥 ба уг хэмжигдэхүүнийг санамсаргүй 

түүврийн аргаар сонгосон. 

 

𝑥 = (
2.5 3.8 1.6 2.4 1.3 5 3 2.8 3.3 3 10.5 2.3 1 5 1 0 

1 2.1 2.8 3.3 2 7 4 6 5.2 3.9 6 7 1 2 6 3
) 

 

у = (
4, 5, 3, 4, 4, 11, 6, 8, 4, 4, 10, 4, 4, 9, 3, 3, 3, 5,

 5, 6, 6, 5, 4, 5, 5, 4, 7, 5, 4, 5, 5, 3 
) 

 

Хамгийн бага квадратын аргаар параметрийг үнэлье. 

𝑏 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
=

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥𝑦𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛𝑥

2𝑛
𝑖=1

= 0.99 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� = 1.45 

Иймд шугаман регрессийн загвар  

𝑦 = 1.45 + 0.99𝑥 

Судалгаанд хамрагдсан цахилгаан мэс заслын 

аппарат жилд дунджаар 0.99 Вт чадлын зөрүүтэй 

ажиллаж байна.  

Хүснэгт 2-т хэмжилтийн анализатораар 

хэмжсэн цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын 

параметрийн утгыг харуулав. 

Хүснэгт 1. Насжилтийн статистик үзүүлэлтүүд 

№ 
Түүврийн тоон 

үзүүлэлт 

Чадлын 

хэлбэлзэл  

Ажилласан 

жил 

1. Дундаж 3.493750 4.843750 

2. Медиан  3.000000 5.000000 

3. Max утга 10.50000 11.00000 

4. Min утга 0.300000 1.00000 

5. Стандарт хазайлт  2.156750 2.259166 

6. 
Ассиметрийн 

коэффициент 
1.220184 0.947342 

7. 
Экцессийн 

коэффициент 
4.733869 3.875956 

8. Статистик үзүүлэлт 11.94893 5.809498 

9. 
Статистик 

таамаглал  
0.002543 0.0054763 
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Хүснэгт 2. Хэмжилтийн үр дүн  

Д/д 
Үйлдвэрл

эгч улс 
Марк Delay Load Хүчдэл Чадал Гүйдэл CF Хэмжих утга 

Эффе

кт 

Ажиллас

ан жил 

1 БНХАУ 
DGD-

300B-2 

300мс 200Oм 532В 46Вт 300мА 1.9 Cut=50Вт - 
4 

300мс 200Oм 1023В 53Вт 269мА 3.3 Coag=50Вт - 

2 БНГУ 
Autocon 

II 400 

300мс 200Oм 379В 46Вт 513мА 2.2 Cut=50Вт - 
5 

300мс 200Oм 1109В 52Вт 382мА 4.7 Coag=50Вт - 

3 БНСУ Zeus 400 
300мс 200Oм 612В 53Вт 627мА 2.6 Cut=50Вт - 

3 
300мс 200Oм 944В 52Вт 504мА 4.8 Coag=50Вт - 

4 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 371В 52Вт 411мА 1.5 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1209В 46Вт 382мА 5.9 Coag=50Вт 3 

5 БНГУ 
ERBE 
300S 

300мс 200Oм 510В 52ВТ 472мА 1.6 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1115В 46Вт 623мА 5.7 Coag=50Вт 3 

6 АНУ 
System 

5000 

300мс 200Oм 547В 61Вт 646мА 2.8 Cut=50Вт 2 
12 

300мс 200Oм 470В 54Вт 377мА 5.1 Coag=50Вт 2 

7 БНСУ Zeus 400 
300мс 200Oм 582В 56Вт 854мА 2.1 Cut=50Вт - 

6 
300мс 200Oм 627В 58Вт 629мА 3.1 Coag=50Вт - 

8 БНХАУ 
Heal 
Force 

300мс 200Oм 482В 42Вт 430мА 1.8 Cut=50Вт - 
8 

300мс 200Oм 975В 55Вт 652мА 3.2 Coag=50Вт - 

9 БНГУ 
ERBE 

300D 

300мс 200Oм 365В 54Вт 492мА 2.0 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1300В 50Вт 358мА 5.1 Coag=50Вт 3 

10 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 370В 54Вт 425мА 1.5 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1204В 49Вт 375мА 5.9 Coag=50Вт 3 

11 БНСУ DT-400P 
300мс 200Oм 627В 60Вт 612мА 2.6 Cut=50Вт 3 

10 
300мс 200Oм 1172В 47Вт 140мА 2.6 Coag=50Вт 3 

12 БНГУ 
ERBE 

200S 

300мс 200Oм 288В 46Вт 415мА 1.5 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 879В 50Вт 422мА 5.8 Coag=50Вт 3 

13 БНГУ 
ERBE 
300S 

300мс 200Oм 369В 54Вт 415мА 1.4 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1213В 52Вт 389мА 5.8 Coag=50Вт 3 

14 АНУ 
Valleyla 

Force 2 

300мс 200Oм 360В 41Вт 488мА 2.1 Cut=50Вт 4 
9 

300мс 200Oм 985В 48Вт 489мА 5.0 Coag=50Вт 4 

15 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 372В 53Вт 419мА 1.6 Cut=50Вт 3 
3 

300мс 200Oм 1119В 47Вт 391мА 5.7 Coag=50Вт 3 

16 БНГУ 
ERBE 
300S 

300мс 200Oм 385В 53Вт 420мА 1.6 Cut=50Вт 3 
3 

300мс 200Oм 1102В 48Вт 415мА 5.7 Coag=50Вт 3 

17 БНГУ 
Autocon 

II 400 

300мс 200Oм 388В 53Вт 515мА 2.2 Cut=50Вт 3 
5 

300мс 200Oм 1106В 49Вт 383мА 4.7 Coag=50Вт 3 

18 БНГУ 
Electroto

m390 

300мс 200Oм 1061В 45Вт 582мА 3.0 Cut=3 - 
6 

300мс 200Oм 792В 58Вт 420мА 2.9 Coag=3 - 

19 БНГУ 
Autocon 

II 400 

300мс 200Oм 378В 55Вт 514мА 2.1 Cut=50Вт 3 
6 

300мс 200Oм 1172В 49Вт 388мА 4.6 Coag=50Вт 3 

20 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 363В 54Вт 420мА 1.6 Cut=50Вт 3 
5 

300мс 200Oм 1120В 48Вт 415мА 5.7 Coag=50Вт 3 

21 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 372В 54Вт 425мА 1.6 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1125В 47Вт 349мА 5.7 Coag=50Вт 3 

22 БНСУ DT-400P 
300мс 200Oм 650В 45Вт 615мА 2.7 Cut=50Вт - 

5 
300мс 200Oм 805В 48Вт 143мА 4.6 Coag=50Вт - 

23 БНГУ 
ERBE 

200S 

300мс 200Oм 298В 46Вт 405мА 1.5 Cut=50Вт 3 
5 

300мс 200Oм 874В 49Вт 419мА 5.8 Coag=50Вт 3 

24 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 385В 45Вт 426мА 1.6 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 993В 49Вт 501мА 5.6 Coag=50Вт 3 

25 БНГУ 
ERBE 

ICC 200 

300мс 200Oм 396В 50Вт 443мА 1.5 Cut=50Вт 3 
7 

300мс 200Oм 1125В 48Вт 456мА 5.8 Coag=50Вт 2 

26 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 406В 54Вт 428мА 1.3 Cut=50Вт 3 
4 

300мс 200Oм 1205В 46Вт 525мА 5.5 Coag=50Вт 3 

27 БНХАУ 
Heal 

Force 

300мс 200Oм 481В 43Вт 430мА 1.9 Cut=50Вт - 
5 

300мс 200Oм 976В 52Вт 652мА 3.3 Coag=50Вт - 

28 БНХАУ 
Heal 
Force 

300мс 200Oм 495В 45Вт 430мА 1.3 Cut=50Вт - 
5 

300мс 200Oм 1200В 49Вт 652мА 3.5 Coag=50Вт - 

29 БНГУ 
Electroto

m390 

300мс 200Oм 612В 46Вт 627мА 2.6 Cut=50Вт 3 
3 

300мс 200Oм 944В 51Вт 504мА 4.8 Coag=50Вт 3 

30 БНГУ 
ERBE 

300S 

300мс 200Oм 387В 55Вт 429мА 1.1 Cut=50Вт 3 
5 

300мс 200Oм 1104В 45Вт 531мА 4.9 Coag=50Вт 3 

31 БНХАУ S900K 
300мс  200Oм 547В 45Вт 439мА 2.9 Cut=50Вт - 

3 
300мс 200Oм 1113В 45Вт 467мА 4.4 Coag=50Вт - 

32 БНГУ 
ERBE 

300D 

300мс 200Oм 398В 47Вт 427мА 1.2 Cut=50Вт 3 
3 

300мс 200Oм 998В 45Вт 601мА 5.4 Coag=50Вт 3 
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Судалгаанд ашиглагдсан Fluke хэмжилтийн 

анализаторын хэмжилтээр цахилгаан мэс заслын 

аппаратын чадлын зөрүү ±10% бол гаралтын чадал 

хэвийн гэж тодорхойлдог. Статистик үзүүлэлтийн үр 

дүнгээс харвал дунджаар 4.8 жил ажилласан цахилгаан 

мэс заслын аппаратын гаралтын параметр (чадал) 2.15 

стандарт хазайлттай 3.5 Вт зөрүүтэй байгаа нь чадлын 

зөрүү бага цахилгаан мэс заслын аппаратуудын 

гаралтын чадлын утга хэвийн байна (Зураг 4).  

Судалгаанаас харахад аппаратын чадлын 

зөрүү ажилласан жил хоорондын ковариацийн 

коэффициент нь 4.27 буюу эерэг хамааралтай байна. 

Корреляцийн коэффициент нь 0.93 байгаа нь 

ашиглагдаж буй хугацаа чадлын зөрүү 2-ын хооронд 

хүчтэй хамааралтай болохыг харуулж байна. Өөрөөр 

хэлбэл цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын 

чадлын зөрүү нь ажилласан жилээс эерэг хүчтэй 

хамааралтай бөгөөд ажилласан хугацааны 93% -ийг 

гаралтын чадлаар тайлбарлагдаж байна. Энэхүү 2 

хэмжигдэхүүн хоорондоо функцэн хамааралтай 

гэдгийг баталсан тул регрессийн анализаар хамаарлын 

хэлбэрийг тогтоож, хэмжилтийн утгуудыг байгуулан 

регрессийн тэгшитгэлийг тодорхойлсон. 

Зураг 5-д харуулсанаар статистик загварыг 

тайлбарладаг гол параметр болох детерминацийн 

коэффициент R2=85% байгаа нь хүчтэй шугаман 

хамааралтайг илтгэж байна. Түүнчлэн ажилласан 

жилийн 85% нь гаралтын чадлын зөрүүнээс хамаарч 

гарсан. Графикаас харахад цахилгаан мэс заслын 

аппаратын гаралтын чадлын зөрүү нь ашиглалтын 

үеийн хугацаанаас шугаман хамаарч байна. Энэхүү 

регрессийн шулууныг ашиглан цахилгаан мэс заслын 

аппаратын гаралтын чадлын зөрүүг зөв тодорхойлж, 

аппаратын ашиглалт, стандартын дагуу шалгалт 

тохируулгыг хийж гүйцэтгэх нь уг аппаратын 

насжилтийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. 

Статистик үзүүлэлтээс харахад 6-р аппарат 

болох System 5000 маркийн АНУ-д үйлдвэрлэсэн 

цахилгаан мэс заслын аппаратын ажилласан хугацаа нь 

12 жил байхад чадлийн зөрүү нь 5 Вт байна. Харин 11-

р аппарат болох DT-400P маркийн БНСУ-д 

үйлдвэрлэсэн цахилгаан мэс заслын аппаратын 

ажилласан хугацаа нь 10 жил байхад чадлийн зөрүү нь 

10 Вт байна.  

Цахилгаан мэс заслын аппаратуудын 

ажилласан хугацаа ба чадлын зөрүүний харилцан 

хамааралд үйлдвэрлэгч компаний технологийн 

онцлогоос хамаарч болох юм. Иймд IEC60-601-2-2 

олон улсын стандартад заасны дагуу эрсдэлийн зэрэг 

өндөртэй эмнэлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжид 

шалгалт тохируулга хийх арга аргачлалын дагуу жилд 

2 удаа хэмжилт хийх нь өвчтөний аюулгүй байдалыг 

хангах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж техникийн 

хэвийн ажиллагаагаар хангах чухал ач холбогдолтой. 

Хэмжилтийн ачааллыг 150-200 Ом-ийн 

эсэргүүцлээр тохируулж, цахилгаан мэс заслын 

аппаратыг биполяр горимын 50Вт, 60Вт, 120Вт-аар 

хэмжихэд үйлдвэрлэгчээс заасан чадлын идеал 

графикийг хангаж ажиллаж байсан нь судалгааны үр 

дүнгээс харагдаж байна (Зураг 6). Олон улсын 

судалгаатай харьцуулахад гаралтын параметрүүдийн 

шалгалт тохируулгыг сайжруулахын тулд цахилгаан 

мэс заслын аппаратны чадлын идеал графикийг 

ашигладаг. Иймд гаралтын чадал ба ачааллын 

эсэргүүцлийн хамаарлын графикийг ашиглан 

хүчдлийн утгыг өөрчлөх замаар гаралтын чадлыг 

тохируулах боломжтой юм. 

ДҮГНЭЛТ  

Судалгаанд ашиглагдсан Fluke хэмжилтийн 

анализаторын хэмжилтээр цахилгаан мэс заслын 

аппаратын чадлын зөрүүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

зөв тогтоож, цаашид авах арга хэмжээг зөв чиглүүлэх 

нь эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа 

 
Зураг 4. Ажилласан жилээс хамаарсан чадлын статистик 

үзүүлэлт 

 

 
Зураг 5. Хэмжилтийн үр дүнгийн регрессийн шулуун 
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0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12

Ч
ад

л
ы

н
 з

ө
р

ү
ү

Ажилласан жил

 
Зураг 6. Түлэх горимын 50Вт, 60Вт, 120Вт –ийн үеийн 

гаралтын чадал ба ачааллын эсэргүүцлийн хамаарал  
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цахилгаан мэс заслын аппаратын ашиглалт, 

стандартын дагуу шалгалт тохируулгыг хийж 

гүйцэтгэх, насжилтийг нэмэгдүүлэх, тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагааг сайжруулахад уг 

судалгааны үр дүн оршино. 

Цахилгаан мэс заслын аппаратын гаралтын 

чадлын зөрүү нь ажилласан жилээс хамаарсан 

туршилтад корреляцийн коэффициентийн тоон утга 

𝑟 = −1 ≤ 0.93 ≥ 1 байгаа нь аппаратын гаралтын 

чадлын зөрүү дээрх хүчин зүйлстэй эерэг хүчтэй 

хамааралтай байна. Статистик загварын гол параметр 

болох детерминацийн коэффициент 𝑅2 = 85% байгаа 

нь чадлын зөрүү ажилласан жилтэй хүчтэй шугаман 

хамааралтай болохыг нотолж байна. 

Хэмжилтийн үр дүнгээс үзэхэд цахилгаан мэс 

заслын аппаратын гаралтын параметрүүдийн шалгалт 

тохируулгыг сайжруулахын тулд үйлдвэрлэгч 

компаний технологийн онцлогт заасан чадлын идеал 

график ашиглан хүчдлийн тохиргоог хангах, түүнчлэн 

дундажаар 5-аас дээш жил ажилласан цахилгаан мэс 

заслын аппаратын гаралтын чадлын зөрүү хэвийн 

хэмжээнээс ихэсч байгаа нь судалгааны үр дүнгээс 

харагдаж байна. 
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ШИНЭ НАЛАЙХ ХОРООЛОЛД УХААЛАГ ТООЛУУРЫН 

АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН 

СУДАЛГАА 
 

Г.Энх-Од*, Ж.Арслан*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Улаанбаатар хотын алслагдсан 

дүүргүүд, мөн алс зайд орших ЦЭХ-ний хэрэглэгчдийг 

түгээх сүлжээнд холбох хамгийн оновчтой арга зам бол 

ухаалаг тоолуурын автоматжуулсан системтэй болгох 

асуудал юм. Их хотын хүн амын төвлөрөл ихэссэн нь 

цахилгаан болон дулааны шугам тоноглолын хэт 

ачааллал үүсэх шалтгаан болсоор байна. Алслагдсан 

дүүрэг, сум, тосгодын бие даасан дэд бүтцийг оновчтой 

арга замаар шийдэж чадвал хотын төвлөрлийг 

бууруулах, хэрэглэгчид бага оврын СЭХ-ний эх 

үүсвэртэй болох, мөн Түгээх сүлжээний ажилчдын 

ачааллыг багасгах юм. Энэхүү өгүүлэлд Улаанбаатар 

хотын алслагдсан Налайх дүүрэгт байрлах шинэ 

сууришлын бүс болох “Шинэ Налайх” орон сууцны 

хорооллыг сонгон авч ухаалаг тоолуурын автомат 

систем нэвтрүүлэх боломж, техникийн шийдлийн 

талаар өгүүлнэ.   

 

Түлхүүр үг: PLC-Power Line Communication, 

PRIME-PoweRline intelligent Metering Evolution, GSM-

the Global System for Mobile communications, GPRS- 

General Packet Radio Service.  

 

ОРШИЛ 

Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамж нь төвийн 

бүсийн эрчим хүчний системд үйлдвэрлэсэн цахилгаан 

эрчим хүчээр хангагддаг бөгөөд 220кВ-ын хоёр, 110кВ-

ын 34, 35кВ-ын 30 дэд станц, 6-10/0.4кВ-ын 7422 дэд 

станц, 220кВ-ын 455.7 км, 110кВ-ын 424.6 км, 35кВ-ын 

5657 км, 6-10кВ-ын 5164 км урт цахилгаан дамжуулах 

шугамаар нийт 401,704 хэрэглэгчийг ханган ажилладаг. 

Төвийн бүсийн эрчим хүчний систем /ТБЭХС/-ийн 

оргил ачаалал 2020 онд 1309 МВт хүрсэн бөгөөд үүний 

60%-г Улаанбаатар хотын ачаалал эзэлж байв. 

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн 5 жилийн 

дунджаар 6-8%-ийн өсөлттэй байна [1]. 

Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг болох Налайх 

дүүрэгт байрлах уг хороолол нь 2016 онд Шинэ Налайх 

хороолол нэртэйгээр ашиглалтанд орсон. Уг хорооллын 

ЦЭХ-ний дэд бүтэц нь Налайх 110/35/10кВ-ын дэд 

станцын 10кВ-ын Тэлмэн А, Б гаргалгаар кабель болон 

ЦДАШ-аар хосолсон дэд бүтэцтэй. 2 ХТП-тэй 

хороолол юм. Шинэ Налайх хороололд нийт 12 блок 3 

орцтой 5 давхар байр байрлах бөгөөд байр тус бүр 

давхартаа 4 айл өрхтэй, нийт 680 хэрэглэгчтэй юм.  

 
Зураг 1. Шинэ Налайх хорооллын бодит байдал 

 

1. ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Манай улсын ЭХС-д ОХУ-ын альфа центр, Чех 

улсын ZPA, БНХАУ-ын Shenzhen Star, Shenzhen Clou, 

Chint, Measurement, Holley, ХБНГУ, Литва улсын 

Elgama компаниудын төрөл бүрийн тоолуурыг системд 

нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Монголд орж ирж байгаа 

ухаалаг, олон үйлдэлт электрон тоолууруудын 

судалгааг гүйцэтгэв.  

 
А.  

 
Б.  

Зураг 2. Монгол улсад хэрэглэж буй ухаалаг тоолуурууд 

(үйлдвэрлэсэн орноор ангилсан байдал) 
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Нийт 7 оронд үйлдвэрлэсэн ухаалаг тоолуурыг 

хэрэглэж байгаагаас БНХАУ-ын 13 үйлдвэрийн 

тоолуурууд дийлэнх нь байна (зураг 2). Манай оронд 

2019 оны 11 сарын 22-ны өдрийн байдлаар ашиглахыг 

зөвшөөрсөн нийт ухаалаг болон олон үйлдэлт электрон 

тоолуурын 59.1% нь БНХАУ-ын үйлдвэрүүдэд 

үйлдвэрлэсэн тоолуурууд эзэлж байна. Эндээс харахад 

нэг улсаас хараат болох магадлалтай тул ухаалаг 

тоолуурыг сонгохдоо гуравдагч орны  буюу Литва 

улсын Elgama компанийн ухаалаг тоолуурыг сонгож 

аван судалсан.  

Манай оронд ухаалаг тоолуураас өгөгдлийг 

цуглуулах болон дамжуулахад IR, RS485, GPRS, GSM 

холболтуудыг өргөнөөр ашиглаж байна. Ухаалаг 

тоолуурын өгөгдөл дамжуулах холболтын сувгуудын 

ангиллыг үзсэнийг зураг 3-д үзүүлэв.  

 
Зураг 3. Ухаалаг тоолуурын холболтын сувгийн төрлүүд 

 

Утастай холбоо болох RS485 нь нэмэлт дэд бүтэц шаарддаг, харин PLC холболтын тоолуур илүү үнэтэй байдаг 

дутагдалтай юм.  

 

1.1. ШИНЭ НАЛАЙХ ХОРООЛЛЫН ОДОО АШИГЛАГДАЖ БАЙГАА ТООЛУУРЫН ЖАГСААЛТ 

Шинэ Налайх хорооллын тоолуурын өгөгдлийг гараар буюу очиж авдаг ба нэмэлт дэд бүтэц байхгүй юм. 

Одоогоор ашиглагдаж байгаа тоолуурын жагсаалт болон ангиллыг хүснэгтээр харуулбал. 

Хүснэгт 1 

Шинэ Налайх хорооллын тоолуурын ангиллын судалгаа 

Д/д 
Хэрэглэгчийн 

ангилал 
Тоолуурын ангилал Тоолуурын марк Тоо ширхэг Хувиар 

1 Айл өрх 
1 фазын электрон 

тоолуур 
DDSF36C 202.0 29.79% 

2 Айл өрх 
1 фазын электрон 

тоолуур 
DDSF22 238.0 35.10% 

3 Айл өрх 
1 фазын электрон 

тоолуур 
DDSD285 237.0 34.96% 

4 Айл өрх 
1 фазын электрон 

тоолуур 
DDS26 1.0 0.15% 

5 
Байрны ОЕС-ын 

толгой тоолуур 

3 фазын 5А-ийн 

электрон тоолуур 
DTSD111 18.0  

6 
ААН 

 

3 фазын 4 утастай 

электрон тоолуур 
DTS122 1.0  

7 
ААН 

 

3 фазын 4 утастай 

электрон тоолуур 
DTZY341 1.0  

8 
Байрны ОЕС-ын 

толгой тоолуур 

3 фазын 5А-ийн 

электрон тоолуур 
DTSD545 8.0  

9 

ХТП-ны Тр-р-ын 

гаргалга дээрхи 

тоолуур 

3 фазын 5А-ийн 

электрон тоолуур 
DTSD22 4.0  

Нийт 710.0  
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А.  

 
Б.  

Зураг 4. Айл өрхүүдэд ашиглагдаж буй тоолуурын судалгаа 

 

Айл өрхийн тоолуурууд бүгд RS485 холболттой 

электрон тоолуурууд байна. Эдгээр тоолуурыг 

баталгаажуулан импульсийн болон механик 

тоолууртай хэрэглэгчдийн тоолуураар сольж 

сайжруулах боломжтой юм. 

 

2. УХААЛАГ ТООЛУУР 

Литва улсын Элгама компанийн ухаалаг тоолуурууд 

болон дата концентраторыг Титан Грид ХХК албан 

ёсны эрхтэйгээр 2021 оноос импортлон оруулж ирж 

байна. Европын холбооны стандартыг хангасан уг 

компанийн ухаалаг тоолуурыг Шинэ Налайх 

хорооллын ухаалаг тоолуурын автоматжуулсан 

системд нэвтрүүлэн ашиглах арга замыг судалж үзье. 

 
Зураг 5. Нэг болон гурван фазын Gama100, Gama300 

маркийн ухаалаг тоолуур 

Техникийн үзүүлэлтүүд: 

o Гадны төхөөрөмжтэй холбогдох арга:   

o RS-485, IR (Хэт улаан туяа) 

o PRIME PLC 

o Тоолуурын стандарт: IEC62052-11 (IEC62053-21) 

o Актив, реактив энергийн 2 талын урсгалыг 

тоолдог байна. 

o Тоолуурын санах ой нь фаз тус бүрийн гүйдэл, 

хүчдэл, чадал, актив нийт импорт заалт, актив 

нийт экспорт заалт, реактив нийт импорт заалт, 

реактив нийт экспорт заалт,  системийн чадлын 

коэффициент тус бүрийг 15 минутын интервалаар 

3 сараас доошгүй хугацаанд хадгалдаг байна. 

o Фаз тус бүрийн хүчдэл, гүйдэл, чадлын 

коэффициент, сүлжээний давтамжийн хэмжээг 

эгшин зуурын утгаар тооцдог байна. 

o Тоолуурын дэлгэцнээ тухайн үед аль тарифын 

горимоор тоолж байгаа нь харагддаг байна.  

o Тоолуурын тарифыг өөрчлөх боломжтой байна. 

o    Тоолуурын нүүр дээрээс үйлдвэрлэгчийн нэр, 

тоолуурын марк, нарийвчлалын ангилал, 

үйлдвэрлэсэн он, ажиллах хүчдэл, гүйдэл, 

максимум гүйдэл, тоолуурын тогтмол, 

хамгаалалтын зэрэг, тоолуурын утасны тоо (3 

буюу 4) харагддаг байна. 

o    Алсын зайнаас операторын түвшинд тоолуурын 

мэдээллийг татах болон программчилдаг байна. 

o    Гадны ямар нэгэн таслах залгах аппаратын 

оролцоогүйгээр өөр дээрээсээ  Цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээг тасалж залгах зориулалт бүхий 

релетэй байна. 

o DLMS/COSEM (IEC62056-21, IEC62056-42, 

IEC62056-46, IEC62056-47, IEC62056-53, 

IEC62056-61, IEC62056-62 протоколыг дэмждэг 

байна. 

Тоолуур болон түүний программ хангамжийн 

ашиглалтын заавар монгол, англи хэл дээр байна 

 

2.1. ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАГЧ БУЮУ DATA 

CONCENTRATOR ТӨХӨӨРӨМЖ  

/DCU- Data Concentrator Unit/ 

Өгөгдөл цуглуулагч Концентратор нь тоолуураас 

мэдээллийг /параметр, алдааны мэдээлэл г.м/ 

цуглуулах, систем рүү дамжуулах, системээс тоолуурт 

команд илгээх, мэдээллийг хадгалах зориулалт бүхий 

суурин төхөөрөмж бөгөөд төв сервер дахь системтэй 

VPN, GPRS сүлжээгээр, тоолууртай PLC технологиор 

тус тус холбогдоно.  

 
Зураг 6. Data Concentrator буюу өгөгдөл цуглуулж, 

дамжуулах төхөөрөмж 
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Үндсэн үзүүлэлтүүд: 

• Холболтын протокол: DLMS / нэмэлтээр DTL645, 

IEC, Flag г.м байж болно./  

• Холболтын интерфайс: PLC, GPRS, IR, Ethernet / 

нэмэлтээр RS485, RS232, USB порт г.м байж болно/  

• Системийн программ хангамж ажиллаж байгаа 

сервертэй GPRS технологиор холбогддог байх. 

/VPN/  

• Өгөгдөл цуглуулагч нь хамгийн багадаа 400 

тоолууртай ажиллах болон мэдээллийг нь хадгалах 

боломжтой. 

• Санах ойн багтаамж: 400 тоолуурын 6 төрлийн 

өгөгдлийг 15 минутын интервалаар авсан сүүлийн 

10 сарын мэдээллийг хадгалдаг. 

• Концентратор нь PLC технологиор дамжуулан 

тоолуураас өгөгдөл автоматаар авах, авсан 

өгөгдлийг хадгалах хугацааны тавилыг системээс 

тохируулах боломжтой болон тохиргооны дахин 

ачаалах/reset/, цаг тохируулах болон программын 

сайжруулалт/update/ хийдэг байх. Концентраторын 

санах ой нь батарейтай байна [3]. 

 

3. ДЭД БҮТЦИЙН ШИЙДЭЛ 

Шинэ Налайх хорооллын цахилгааны дэд бүтцийг 

харахад 2 ХТП-нээс 6, 6 байр тэжээгдэж байна. PLC 

холболт нь Шинэ Налайх хорооллын ХТП-нээс 

байрнууд хүртэлх кабелийн урт, мөн байрны дээд 

давхарт байрлах цахилгааны щит хүртэлх зайг тооцож 

үзэхэд PLC технологийг ашиглан мэдээлэл солилцох 

боломжтой байна. 

 
Зураг 7. Шинэ Налайх хорооллын цахилгааны дэд бүтцийн схем 

 

3.1. PRIME (PoweRline intelligent Metering Evolution) 

PLC ТЕХНЛОГИ 

Prime PLC технологи нь багц өгөгдлүүдийн 

чиглүүлэлтийн зарчимд (data packet routing principle) 

суурилсан бөгөөд тоолуур нь өөрийн өгөгдөлийн эх 

үүсвэр төдийгүй хөрш зэргэлдээх эх сурвалжаас 

өгөгдлийг давтан дамжуулах боломжийг олгодог. Ийм 

учраас тоолуур нь трансформаторын дэд станц (дата 

концентратор)-аас 100 метрээс хол зайд байрласан 

байсан ч  дата концентратой PLC холбоог завсрын 

холбоос (замд нь байгаа тоолуурууд)-оор дамжуулан 

амжилттай дамжуулж чадна. Ийм завсарын холбоос 

тоолуурууд нь 7 ш хүртэл тооны байж болно. Олон 

байрт  орон сууцны байшингууд нь трансформаторын 

дэд станцаас 400 метрийн зайд байрладаг байсан ч гэсэн 

завсарын холбоос тоолууруудаар дамжуулан өгөгдлийг 

амжилттай цуглуулдаг гэж болно.  

Энд анхаарах зүйл бол трансформаторын станц 

(дата концентратор)-аас эхний байшин (буюу эхний 

тоолуур) хүртэлх зай 150 метрээс дотогш байх ёстой. 

Үүнээс гадна Prime PLC технологи нь өгөгдлийн 

багцын динамик чиглүүлэлт (data packet dynamic 

routing)-ийг  дэмждэг, өөрөөр хэлбэл хэрэв завсрын 

холбоос нь ямар нэгэн шалтгаанаар "тоглоомоос 

хасагдсан" (жишээлбэл, тоолуурыг хассан эсвэл 

цахилгаан сүлжээнд саатал гарсан г.м.) бол PLC сүлжээ 

автоматаар тохируулагдаж бусад завсрын 

холбоосуудаар дамжуулалтаа хийдэг.  

PLC холбооны мэдээлэл цуглуулах ажлын амжилтын 

түвшин нь доорх хүчин зүйлсээс хамаарна. 

- Унших өгөгдлийн хэмжээ ба унших давтамж; 

- PLC сүлжээнд байгаа тоолуурын тоо; 

- Цахилгаан сүлжээнд хөндлөнгөөс оролцох 

түвшин; 

- Цахилгаан сүлжээнд байгаа утас ба холболтын 

чанар; 

- Цахилгаан дамжуулах шугамын төрөл (газар 

доорхи эсвэл агаарын шугам); 

Тоолуурын хоорондох зай (завсрын холбоосууд) [3].  

PRIME нь Open Systems Interconnection (OSI) 1 

болон 2-р түвшний протоколуудыг тодорхойлдог 

дараахь гол давуу талуудтай: 

- Өндөр үр ашиг бүхий AMR ба автоматжуулсан 

тоолуурын дэд бүтэц (AMI) -ийг оновчтой 

болгосон 

- Энэхүү PLC технологиор тоноглогдсон сая сая 

цахилгаан тоолуурыг газар дээр нь суурилуулах 

болон бусад улс орнууд үүнийг хамгийн 

боловсронгуй OFDM шийдлүүдийн нэг болгосон. 
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- ISO 1-р түвшин дэх the long Cyclic Prefix (CP) урт 

нь давтамжийн сувгийг сонгоход хялбар болгодог.  

- Программууд COSEM / DLMS-ийг дэмжихийн 

тулд IPv6 эсвэл IEC61334-4-32 холбоосын аль 

нэгтэй нь салшгүй холбож болно. 

- “Tree” топологитой автоматжуулсан сүлжээ 

үүсгэхийг дэмждэг. 

- Аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлалыг 

шийддэг.[4] 

- Бага овортой PLC модулиуд нь PLC сүлжээг 

хурдан загварчлах боломжийг олгодог бөгөөд 

тусад нь худалдаж авах боломжтой тул 

хөгжүүлэгчид PLC системийг ухаалаг сүлжээний 

хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчлөх 

боломжтой. 

TMDSPLCKITV4-CEN иж бүрдэл нь TI-ийн C2000 

™ F28PLC83 микроконтроллер (MCU) болон AFE031 

PLC аналог урд тал ашиглан Европ дахь CENELEC A 

(35 kHz - 91 kHz) эсвэл CENELEC B (98 kHz - 122 kHz) 

давтамжийн зурвасыг дэмждэг. 

TMDSPLCKITV4-ARIB иж бүрдэл нь TI-ийн C2000 

F28M35H52 MCU ба AFE032 PLC аналог урд тал 

ашиглан Япон дахь ARIB давтамжийн зурвасыг (154 

кГц-ээс 403 кГц) дэмждэг [6].  

 

3.2. GPRS ТЕХНОЛОГИ 

General Packet Radio Service (GPRS) нь 2G болон 3G 

үүрэн холбооны сүлжээний гар утасны холбооны 

дэлхийн систем (GSM) дээрх пакетэд чиглэсэн 

хөдөлгөөнт өгөгдлийн стандарт юм. GPRS үндсэн 

сүлжээ нь 2G, 3G, WCDMA гар утасны сүлжээнд IP 

пакетуудыг интернет гэх мэт гадаад сүлжээнд 

дамжуулах боломжийг олгодог. GPRS систем нь GSM 

сүлжээ солих дэд системийн нэгдмэл хэсэг юм [5].  

 
Зураг 8. GPRS технологиор тоолуураас өгөгдөл дамжуулж 

буй топологи 
 

3.3. УХААЛАГ ТООЛУУРЫН АВТОМАТЖУУЛСАН 

СИСТЕМ  

Төвлөрсөн орон сууцны хорооллуудад Prime PLC 

ухаалаг тоолуур ашиглахад тохиромжтой байна. Шинэ 

Налайх хорооллын 2 Тр-р-ын дэд станцад 1, 1 дата 

концентратор байрлуулж, эдгээр өгөгдлийн 

концентратораар өгөгдлөө сервер лүү GPRS 

технологиор дамжуулах юм.  

 
Зураг 9. Элгама компанийн ухаалаг тоолуурын 

автоматжуулсан системийн шийдэл 
 

ДҮГНЭЛТ  

1. Орон сууцны хорооллуудад PRIME PLC 

технологийг амжилттай нэвтрүүлснээр RS485 

холболтын дэд бүтцийг хийхгүйгээр цахилгааны 

тоолуурыг шууд сольж суурилуулан өгөгдлийг 

хялбараар цуглуулж, дамжуулах боломжтой болно.  

2. PRIME PLC технологи нь завсрын тоолуураар 

өгөгдөл дамжуулах зайг холдуулж чаддаг, мөн 

завсрын тоолуурт гэмтэл саатал гарсан тохиолдолд 

өөр тоолуур сонгож өгөгдлийг дамжуулж чаддаг 

зэрэг нь найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж байна. 

3. Ийм төрлийн ухаалаг тоолуурын системийг 

нэвтрүүлснээр хүнээс хамаарсан байдал, төлбөр 

тооцооны системийг боловсронгуй болгох, өр 

төлбөрийг шуурхай шийдэх боломж бүрдэнэ.  

4. Ухаалаг тоолуурын системийн бүтцийг зөв, 

оновчтой тогтоосноор цаашид Монгол улсын 

цахилгаан түгээх сүлжээнд ийм төрлийн системийг 

нэвтрүүлэх суурь судалгаа болох боломжтой. 
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ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 

СУДАЛГАА 
 

С.Гончигсүрэн*, Б.Сэргэлэн*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл(Electric 

vehicle-EV) нь малтмал түлшний хэрэглээг бууруулж, 

замын хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй бохирдуулагч бодисын 

ялгаруулалтыг багасгадаг тээврийн системийн үр 

дүнтэй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үздэг. Монголын зах 

зээлд EV-ийг хэрэгжүүлэх нь ашигтай бөгөөд үүнийг 

сайтар судалж үзэх хэрэгтэй. Энэхүү судалгаа нь 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 

зорилгоор сүүлийн үед дэлхийн автомашин 

үйлдвэрлэгч компаниудын цахилгаан автомашинуудыг 

нийслэл хотноо ашиглах нь нилээд дэлгэрч байна. 

Үүнтэй уялдан цахилгаан автомашин нь цахилгаан 

хөдөлгүүр ба батарейны онцлог шинжүүдээс хамаарч 

түүний цэнэглэх станцын цахилгаан тэжээлийн 

хангамжийг найдвартай, хүртээмжтэй, боломжит 

газруудад байршуулахад зайлшгүй судалгаа 

шаардлагатай. Уг судалгааны ажлыг хийхэд математик 

загварчлалын MATLAB SIMULINK програм хангамж 

ашиглан симуляц хийж үр дүнг гаргалаа.    
 

Түлхүүр үг: Улаанбаатар хот, цахилгаан 

автомашины хөдөлгүүр, батарей, цахилгаан 

хангамжийн сүлжээ, MATLAB SIMULINK.  

 

УДИРТГАЛ 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад цахилгаан 

автомашины олон нийтийн хэрэгцээ өсч байгаа ба 

үүнтэй уялдан засгийн газрын захирамж [1] гарсны 

дагуу цахилгаан хангамжийг найдвартай хангаж өгөх 

шаардлагатай байна. 2020 оны судалгаагаар [2] залгуур 

бүхий цахилгаан тээврийн хэрэгсэл (plug-in vehicle)-

ийн хувьд гайхалтай жил болж дэлхий даяар 

борлуулалт нь 3,2 саяд хүрлээ. Энэ нь өмнөх оны 

үзүүлэлтээс 20%-иар буурсан ч хангалттай их 

хэмжээний тоо юм. [2] 2019 оны байдлаар Монгол 

улсын хэмжээнд нийт 934510 автомашин бүртгэлтэй 

байгаа ба үүний 276 буюу 0,03% нь цахилгаанаар 

ажилладаг хөдөлгүүр бүхий автомашин байгаа энэ тоо 

2021 он гэхэд 1000 хүртэл өсөх төлөвтэй байна. [3] 

Түүнчлэн засгийн газраас цахилгаан автомашинд 

автобусны эгнээгээр зорчих, дугаарын хязгаарлалтгүй 

зорчих, татвараас чөлөөлөх зэрэг урамшууллуудыг 

олгож байна. Мөн манай орны хувьд түлш шатахуунаа 

дотооддоо боловсруулдаггүй ба өнөөдрийн байдлаар 

хамгийн өргөн хэрэглэдэг Аи-92 шатахуун 1450 

төгрөгний үнэтэй [4] харин цахилгаан эрчим хүчний 

үнийн хувьд нэг кВт.ц эрчим хүч 128,5 төгрөгний 

үнэтэй байна [5].  

Эдгээрээс харахад цахилгаан автомашинууд 

автомашины зах зээлд мэдэгдэхүйц хувь эзлэх болно. 

Тиймээс хот суурин газрын болон суурьшлын бүсэд 

цахилгаан автомашин цэнэглэх станцыг барих нь чухал 

ач холбогдолтой юм. Энэхүү илтгэлд цахилгаан 

автомашины цэнэглэх цахилгаан хангамж, цахилгаан 

түгээх, цаг агаарын хамаарал, зорчих замын хүчин 

зүйлүүд, цэнэглэх станцын хугацаа, цэнэглэх станцын 

тариф, хэдэн автомашиныг зэрэг цэнэглэх хүчин 

чадлын судалгаа зэргийн судалгааны үр дүнг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

 

1. ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ БҮТЭЦ, ТҮҮНИЙ 

БАТАРЕЙНУУД БОЛОН ЦЭНЭГЛЭГЧ СТАНЦ 

 
Зураг 1. Цахилгаан машны бүтэц 

 

Цахилгаан машинууд үндсэндээ дээрх байдлаар 

бүтэцлэгдсэн байдаг. ( Зураг . 1)  

1. Цахилгаан хөдөлгүүр  

2. Удирдлага хяналтын блок  

3. DC/DC хувиргуур  

4. Халаалт, хөргөлтийн систем  

5. Батарей  

6. Цэнэглэх порт  

7. Дамжлагын хэсэг  

8. Цэнэглэх блок  

9. Нэмэлт батарей  

Цахилгаан хөдөлгүүр: Энэ хөдөлгүүр нь батарейнд 

хуримтлагдсан эрчим хүчийг ашиглан тээврийн 

хэрэгслийн дугуйг жолооддог.  

Удирдлага хяналтын блок: Энэ блок нь батарейгаар 

дамжуулж буй цахилгаан энергийн урсгалыг удирдаж, 

цахилгаан хөдөлгүүрийн хурд болон түүний эргүүлэх 

моментийг хянана.  

DC / DC хувиргуур: Энэ төхөөрөмж нь батарейнаас 

гарах өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийг тээврийн 

хэрэгслийн дагалдах хэрэгслийг ажиллуулах, нэмэлт 

батарейг цэнэглэхэд шаардагдах бага хүчдэлийн 

тогтмол гүйдэлд шилжүүлдэг.  

Халаалт, хөргөлтийн систем: Энэхүү систем нь 

цахилгаан хөдөлгүүр, цахилгаан электроник болон 

бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажиллах температурын 

зохистой түвшинг хадгалж байдаг.  

Батарейны багц: Цахилгаан хөдөлгүүрийн ашиглах 

цахилгаан эрчим хүчийг хадгалдаг.  

Цэнэглэх порт: Цэнэглэх порт нь батарейг 

цэнэглэхийн тулд тээврийн хэрэгслийг гадны 

цахилгаан тэжээлд холбох боломжийг олгодог.  
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Дамжлагын хэсэг: Дамжлагын хэсэг нь цахилгаан 

хөдөлгүүрээс механик хүчийг дугуйг жолоодох хэсэгт 

дамжуулдаг.  

Цэнэглэх блок: Цэнэглэх портоор дамжин орж ирж 

буй хувьсах гүйдлийг хүлээн авч, батарейг цэнэглэхэд 

шаардлагатай тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаг. 

Түүнчлэн цэнэглэгч төхөөрөмжтэй холбогдож, 

цэнэглэх явцад хүчдэл, гүйдэл, температур, цэнэгийн 

байдал, батарейны шинж чанар зэргийг хянадаг.  

Нэмэлт батарей: Энэ нь цахилгаан тээврийн 

хэрэгслийн дагалдах хэрэгслийг цахилгаан эрчим 

хүчээр хангадаг. 

 

1.1. БАТАРЕЙ 

Цахилгаан автомашиныг ажиллуулахад шаардагдах 

бүх энерги батарей селээр ( зураг1- ийн 1 ) дамжин 

өнгөрдөг. Тиймээс цахилгаан автомашины зайлшгүй 

хэрэгцээтэй зүйл нь батарейнууд юм. Одоогоор 

хамгийн түгээмэл ашиглагдаж байгаа батарей нь хар 

тугалган батарей (lead-acid battery) бөгөөд энэ нь 

дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэлд 

тусгай зориулалтаар хэрэглэгдэж байна. Гэхдээ энэ 

төрлийн батарейны гол дутагдалтай тал нь энергийн 

багтаамж. Эдгээр нь 1кг-даа 30-40Вт*цаг эрчим хүч 

агуулах боломжтой ба энэ нь тээврийн хэрэгслийн нийт 

жинг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хүрдэг. 

Хүснэгт 1 

Батарейний төрлүүдийн харьцуулалт  

Батарейны 

төрөл  

Энергийн 

багтаамж 

Вт.цаг.кг  

АҮК, % Насжилт  

жил  

Хар 

тугалган 

батарей  

30-40 70-90 3-5 

Никель 

метал 

гидрид 

батарей  

30-80 70 6-8 

Лити-ион 

батарей  
200-250 75-95 8-10 

 

Никель метал гидрид батерей нь өөр нэгэн 

цэнэглэдэг батерей бөгөөд хосолсон хөдөлгүүртэй 

цахилгаан тээврийн хэрэгсэл (hybrid electric vehicle)-д 

өргөнөөр ашиглагддаг. Жишээ нь Японд 1997 оноос 

Тоёото Приус машинд никель метал гидрид батерейг 

ашигласан ба 2000 оноос дэлхийн зах зээлд гаргасан. 

Тэдгээрийн давуу тал нь найдвартай ажиллагаатай, 

аюулгүй мөн энергийн багтаамж өндөртэй (1кг-д 60 Вт 

цаг). Никель метал гидрид батарейнууд нь одоог хүртэл 

хосолсон хөдөлгүүртэй цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд 

ашиглагдсаар байна. Гэхдээ эдгээр нь хосолсон болон 

залгуур бүхий цахилгаан тээврийн хэрэгслийн зөвхөн 

цахилгааны хэрэглээнд нь хязгаарлагдмал байна. 

Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хязгаарлалт нь 

батарейны хэмжээ, багтаамж юм. Эдгээр талыг 

сайжруулах нь цахилгаан автомашин ашиглах гол 

түлхүүр юм. Лити-ион батарей эдгээр чанаруудыг 

бүрэн хангаж өгдөг. Учир нь тэд 200 Вт*цаг*кг 

энергийг агуулах боломжтой мөн энергийн багтаамж нь 

1кг-д 250 Вт*цаг. Энэ төрлийн батарейтэй дэлхий 

нийтэд танигдсан цахилгаан машин бол Nissan Leaf 

болон Tesla Model S. Лити-ион батарейнууд нь 

техникийн үйлчилгээ бага, найдвартай мөн ашиглалтын 

урт хугацаатай буюу 8-10 жил эсвэл 160000км байдаг 

(хүснэгт 1).  

1.2. ЦЭНЭГЛАХ СТАНЦ 

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх станц гэдэг 

нь залгуур бүхий цахилгаан тээврийн хэрэгслийг 

цахилгаанаар хангах зориулалт бүхий байгууламж юм 

(зураг. 2).  

 
Зураг 2. Цахилгаан автомашин цэнэглэх станц 

 

Дахин цэнэглэх горимыг олон улсын IEC 61851-1 

стандартад 4 горимд ангилдаг [6]. Цэнэглэх станцын 

цэнэглэх горимуудыг хүснэгт 2-т үзүүлэв. 

Хүснэгт 2 

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл цэнэглэх станцын 

горимын тоөрлүүд 

 
Хүснэгт 2-ийг дүгнэвэл горим 1 нь бага эрчим хүч 

бүхий машиныг цэнэглэх хамгийн удаан горим бөгөөд 

шөнийн цагаар зайг цэнэглэхэд илүү тохиромжтой юм. 

2 болон 3-р горимд хувийн цахилгаан төхөөрөмж 

шаардлагатай. Энэ горим нь цахилгаан тээврийн 

хэрэгслийг тусгай төхөөрөмж ашиглан 63 А-аас 

хэтрэхгүй хувьсах гүйдлийн сүлжээнд холбодог бөгөөд 

үүнийг "хагас хурдан" цэнэглэх шийдэл гэж нэрлэдэг. 

4-р горимыг хурдан цэнэглэгч гэж нэрлэдэг. Энэ 

системд ашигладаг хүчдэл нь хувьсах талдаа 380 В, 

тогтмол талдаа 600 В, хамгийн их гүйдэл нь 400 А 

хүртэл хамгийн ихдээ 240 кВт чадал гаргах боломжтой. 

100 кВт.ц цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батарейг 

хагас цагийн дотор бүрэн цэнэглэж болно.  
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2. ЦАХИЛГААН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 

ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦЫН ХЭМЖИЛТ БОЛОН 

ЗАРДЛЫН СУДАЛГАА 

Монголд сүүлийн жилүүдэд цахилгаан тээврийн 

хэрэгсэл мэдэгдэхүйц хэмжээгээр импортлогдож байна. 

Үүнийг дагаад арилжааны болон судалгааны цэнэглэгч 

станцууд суурилагдаж байна. Улаанбаатар хотын 

хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 6 ширхэг цэнэглэх станц 

байгаа бөгөөд үүний дөрвийг нь “Глобал Моторс” ХХК 

эзэмшдэг. Тэдгээр станцуудын суурилсан чадал нь 

харгалзан 2*20кВт болон 2*60кВт юм. Үүнээс гадна 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвд нарны эрчим 

хүчээр бүрэн хангагдсан 7 кВт хүчин чадалтай 

цахилгаан автомашин цэнэглэх станцын үйл ажиллагаа 

явуулдаг. Тус бүр нь 7.12кВт, 7.18кВт, 8.2кВт чадалтай 

3 нарны панелын систем суурилуулж тэдгээр нь 3 

ширхэг 10кВт-ын инвертертэй холбогддог. Тэдгээр нь 

үд дундад буюу цахилгаан эрчим хүч хамгийн их байх 

үед цахилгаан машиныг 3-4 цагт хангалттай цэнэглэдэг. 

9-р сарын 2-ны өдрийн 12 цаг 47 минутад нарлаг үед 

хэмжилт хийхэд нарны зай хураагуураас гаргаж авсан 

энерги нь ойролцоогоор 63 кВт * цаг байв. [7] Энэ 

эрчим хүчээр Монголд хамгийн түгээмэл байгаа 

24кВт*цаг багтаамжтай батарейтай Nissan Leaf 

загварын автомашиныг 2,5 цагт хангалттай цэнэглэх 

юм. 

Хүснэгт 3 

Түлш шатахууны болон ЦЭХ-ний үнийн харьцуулалт 

 
 

Худалдааны зориулалттай хурдан цэнэглэгч Nissan 

Leaf-ийг бүрэн цэнэглэхэд хамгийн багадаа 30 минут л 

шаардагдана (хүснэгт.1). Nissan Leaf автомашин 

үйлдвэрлэгчийн тодорхойлсоноор нэг удаагийн 

цэнэглэлтээр 150 км замыг туулж чадна. Гэвч бодит 

байдал дээр тэд жолоодлогын хэв маяг, ачаалал, замын 

хөдөлгөөний нөхцөл байдал, цаг агаар, дагалдах 

хэрэгслийн ашиглалтаас шалтгаалан богино хугацаанд, 

нэг удаагийн цэнэглэлтээр хамгийн ихдээ 110 гаруй км 

зам туулдаг. 

 

2.1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТООЦОО 

Улаанбаатарт түгээмэл хэрэглэгддэг автомашины 

түлшний өртөг болон Nissan Leaf цэнэглэх зардлыг 

харьцуулсан болно (зураг 3) .  

 
Зураг 3. Монголд түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа зарим 

автомашин болон ниссан лийф машины 100 км зам туулахад 

зарцуулагдах зардал 

 

Хүснэгт 4 

Эдийн засгийн тооцоо 

 
 

Графикаас харахад Тоёота Приус болон бусад бүх 

автомашины түлшний зардал Leaf-ийн зайг цахилгаан 

эрчим хүчээр цэнэглэхээс 2.5-13.5 дахин үнэтэй байгаа 

нь харагдаж байна. Түүнчлэн цахилгаан автомашиныг 

бүрэн цэнэглэх өртөг нь цахилгаан эрчим хүчний 

шөнийн тарифын давуу талыг ашиглан худалдааны 

тарифаас 2 дахин бага үнээр цэнэглэх боломжтой юм. 

 

3. МАТLAB SIMULINK АШИГЛАСАН 

СИМУЛЯЦИЙН ҮР ДҮН 

Цахилгаан автомашиныг бүтцийн хувьд болон нийт 

эрчмийн зарцуулалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 

доорх байдлаар Matlab Simulink програм хангамж 

ашиглан загварчилсан болно (зураг 4). 
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Зураг. 4 Цахилгаан автомашины эрчмийн зарцуулалтанд 

нөлөөх хүчин зүйлсийн загварчлал 

 

Дээрх загварчлалд Analyze Power and Energy 

модулийг ашиглан цахилгаан машины ашиглаж байгаа 

нийт чадал эрчмийн үзүүлэлтүүдийг тооцно.  

Drive Cycle Source block — FTP75 блок нь стандарт 

эсвэл хэрэглэгчийн тодорхойлсон хөтөчийн мөчлөгийн 

хурдыг цаг хугацааны хамаарамжтай харьцуулдаг.  

Environment subsystem- Замын байдал, салхины 

хурд, агаар мандлын температур, даралт зэрэг орчны 

хувьсагчуудыг бий болгодог.  

Longitudinal Driver subsystem- Longitudinal Driver 

эсвэл Open Loop хувилбарыг ашиглан хэвийн хурдатгал 

ба тоормосны командыг үүсгэдэг. 

Controllers subsystem - Тоормос, хөдөлгүүрийн 

моментийн утга, эрчим хүчний менежмент бүхий 

цахилгаан дамжуулах удирдлагын модулийг (PCM) 

хэрэгжүүлдэг.  

Visualization subsystem - Тээврийн хэрэгслийн 

түвшний гүйцэтгэл, батарейны цэнэгийн байдал (SOC) 

болон түүнтэй дүйцэх түлшний хэмнэлттэй үр дүнг 

цахилгаан дамжуулагчийн тохируулга, бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн сонголтод ашиг тустай байдлыг харуулна. 

 

 
Зураг. 5 Цахилгаан автомашины хурд, момент, батарейны 

үлдэгдэл цэнэг, батарейны гүйдэл нь хугацаанаас хамаарсан 

хамаарал 

 

Matlab Simulink- ийн үр дүнгээс харахад цахилгаан 

машины хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурд, момент, гүйдэл 

нь бие биеэсээ шууд хамааралтай. Харин батарейн 

үлдэгдэл цэнэг нь хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдаас 

шалтгаалж байна. Үүнээс харвал тухайн автомашин 

өндөр хурдтай явах тусам батарейн зарцуулалт их 

байна. Хөдөлгүүр өндөр хурдтай эргэлдэж байх үед нь 

тормослоход момент хасах утгатай болж хөдөлгүүр 

генераторын горимд хэсэг хугацаанд орж батарейн 

үлдэгдэл цэнэг бага зэрэг нэмэгдэж байгаа харагдаж 

байна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Цахилгаан автомашины хамгийн чухал хэсэг 

батарейны хэсэг бөгөөд батарейны үзүүлэлтээс хамаарч 

тухайн автомашины чанар хамаарч байна. Цахилгаан 

автомашинд ашиглагддаг батарейнуудаас Лити-ион 

батарей нь хамгийн сайн үзүүлэлттэй. Мөн монголд 

хамгийн түгээмэл байгаа автомашинуудын 100 км зам 

туулахад зарцуулах эдийн засгийн тооцоог хийхэд 

ниссан лийф маркийн автомашинд зарцуулах мөнгөн 

дүн Land cruiser автомашинаас 12.7, pruis20 маркийн 

автомашинаас 5.4 дахин бага байна. Цахилгаан 

автомашин хэрэглэгчдийн гол асуудал нь цахилгаан 

автомашин нэг цэнэглэлтээрээ бага зам туулж 

байгаатай холбоотой бөгөөд үүнийг цэнэглэх станцын 

дэд бүтцийг нэмэгдүүлснээр шийдэх боломжтой гэж 

дүгнэж байна. 
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ИХ ТОЙРОГ ТӨСӨЛ БОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ 

ҮР НӨЛӨӨ 
 

Б.Гонбодорж*, З.Цэрэндорж*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй 

хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор ТЭХС-ийн гол 

зангилаа болсон 220/110 кВ-ын дэд станцууд болон 

шугам сүлжээний дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлэх, 

шугам дэд станцын тасралтгүй найдвартай ажиллагааг 

хангах, техникийн алдагдлыг бууруулж оновчтой 

горимоор ажиллуулахын тулд 2012 оноос Их тойруу 

төсөл хэрэгжиж, шинэ дэд станцууд болон ЦДАШ-

уудыг ашиглалтанд шинээр хүлээн авч байна. 

Ингэснээр ТЭХС-ийн одоогийн схем горим ажиллагаа 

болон ачааллын урсгалд өөрчлөлт орсноор ЦДАШ-ууд 

болон дэд станцын трансформаторуудын ачааллууд 

хөнгөлөгдөж, 220/110/35 кВ-н Сонгино дэд станц 

ашиглалтанд орсноор 110 кВ-ын бага тойрог схемийг 

их тойрогтой, мөн 220 кВ-ын ЦДАШ-р Говийн бүс, 

Хангай бүсийн салбартай холбогдсон нь чухал ач 

холбогдолтой ажил болсон юм.  

 

Түлхүүр үг: Их тойрог төсөл эрчим хүчний системд 

үзүүлэх үр нөлөө.  
 

1. ОРШИЛ ХЭСЭГ 

Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 

жилд дундажаар 3.2-6.1%-иар өсөж байгаа бөгөөд 

сүүлийн жилүүдийн статистик тоон үзүүлэлтүүдийг 

харвал Улаанбаатар хотын ачааллын өсөлт 2.3 хувь 

хүртэл өссөн үзүүлэлтүүд байна.  

 Системийн оргил ачаалал 2019.12.09-нд 1153 МВт 

(өнгөрсөн оноос 3.2% /36 МВт-р өссөн)  

 Улаанбаатар хотын оргил ачаалал 765 МВт 

(өнгөрсөн оноос 2.3% /17 МВт/ өссөн)  

Системийн ачаалал 36 МВт өссөний 17 МВт буюу 

47.2%-ийг Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн ачаалал 

эзэлж байна.  

ТБЭХС-д нийт нүүрсээр ажилладаг найман ДЦС 

болон гурван салхин парк, зургаан нарны станц эрчим 

хүч үйлдвэрлэдэг бөгөөд нийт суурилуулагдсан хүчин 

чадал нь 1304 МВт байна.  

2006 оноос 2020 он хүртэлх системийн хамгийн их 

ачааллыг хүснэгтээр гаргав.  

Хүснэгт 1 

2006 оноос 2020 он хүртэлх системийн хамгийн их 

ачаалал, /МВт/ 

 

 
Зураг 1.  

 

2006 оноос 2020 оны хооронд Өвлийн горимын үед 

дулаацуулгын улиралд оргил ачааллын цагуудад 

Төвийн Бүсийн Эрчим Хүчний Системийн Max 

ачааллыг хамгийн их буюу эгшин зуурын утгаар нь 

тэмдэглэн авч дүгнэв. Дээрх жилүүдэд ачаалал өссөн 

үзүүлэлттэй харагдаж байгаа ба 2-11%-н хооронд буюу 

жил бүр харилцан адилгүйгээр өссөн харагдаж байна.  

Графикаас харж, дүгнэхэд 2020-2021 онд системийн 

Max ачаалал 1250 МВт орчим болохоор харагдаж 

байна.  

Мөн ОХУ-тай Селендум-Дарханы 220 кВ-н хоёр 

хэлхээт ЦДАШ-р зэрэгцээ ажиллах ба импортын эрчим 

хүч болон системийн үйлчилгээ авдаг. Одоогийн 

байдлаар Дамжуулах компани болон 10 түгээх компани 

үйл ажиллагаа явуулж Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт 

хотууд, 15 аймгийн 288 сумыг эрчим хүчээр хангадаг. 

Энэ нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 70 орчим 

хувийг хамрах бөгөөд нийт хүн амын 80 орчим хувийг 

эрчим хүчээр хангаж байна.  

Монгол Улсын эрчим хүчний салбар нь газар 

нутгийн алслагдмал байдал, дэд бүтцийн хөгжлөөс 

хамааран Баруун, Төв, Зүүн, Өмнөд бүс болон Алтай-

Улиастайн эрчим хүчний сүлжээ гэсэн таван хэсгээс 

бүрдэж байна.  

ТЭХС-ийн өвөл, зуны хэрэглээ болон оргил ачаалал, 

шөнийн бага ачааллын зөрүү их, ахуйн шинж чанартай 

буюу хоёр оргил ачаалал, хоёр бага ачаалалтай байдаг. 

Хатуу түлш ашигладаг, суурь горимд ажиллах 

зориулалттай ДЦС-ууд ажиллаж байгаа нь дээрх 

хэрэглээний өөрчлөлтөнд тохируулга хийхэд 

хүндрэлтэй. Иймд ОХУ-аас импорт, экспортын эрчим 

хүчээр давтамж, чадлын тохируулгын үйлчилгээ авч 

ажиллаж байна.  

ТЭХС-ийн 220/110/35 кВ-ын зангилаа 11 дэд 

станцын 22 автотрансформатортай. Үүнээс 63 МВА-

ийн 6, 75 МВА-ийн 2, 125 МВА-ийн 10, 200 МВА-ийн 

4, нийт 2578 МВА-ийн суурилагдсан хүчин чадалтай. 

220 кВ-ын 1 хэлхээт 378 км, 2 хэлхээт 1602.1 км, нийт 

1980.1 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай.  
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Зураг 2.  

 

ИХ ТОЙРУУ ТӨСӨЛ БОЛОН 100 МЯНГАН АЙЛЫН 

ОРОН СУУЦ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ  

“100 мянган орон сууц” төсөл нь 2011-2015 онд 

хэрэгжих бөгөөд шинээр хороолол хотхон байгуулах, 

гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, 

суурьшлын бүсэд байгаа аж ахуй, агуулахын 

зориулалтаар эзэмшиж буй газрыг дахин төлөвлөж 

шинэчлэн барилгажуулах замаар газар ашиглалтыг 

сайжруулах, суурьшлыг бодлогоор зохицуулах 

зорилтын хүрээнд үндсэн 7 чиглэлээр 75 мянган айлын 

орон сууц барьж орон сууцны хангажийг 65%-д 

хүргэхээр тусгасан. Үүнд: 

 Шинэ хотхон хороололд 20304 айлын орон сууц, 

 Гэр хорооллыг барилгажуулах хөтөлбөрийн 

хүрээнд 21442 айлын орон сууц,  

 Нягтрал сайжруулах чиглэлээр 16604 айлын орон 

сууц,  

 Суурьшлын бүс дэх аж ахуй, агуулахын 

зориулалтын газарт 6600 айлын орон сууц,  

 Шинээр баригдах түрээсийн 2000 айлын орон 

сууц,  

 Алслагдсан дүүргүүдэд 3800 айлын орон сууц.  

 
Зураг 3.  

 
Зураг 4. 

 

“Их тойрог” төсөл нь 2012 онд нийслэлийн хөрөнгө 

оруулалтаар эхлүүлж, Монгол улсын Засгийн газрын 

118-р тогтоолоор “Шинэ бүтээн байгуулалт” 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2013-2014 онд эрчим хүчний 

салбарт хийх ажлуудыг тодорхойлж, ШИНЭ-ЯАРМАГ, 

14-Р ХОРООЛОЛ, ЯАРМАГИЙН ГҮҮР, БУЯНТ-УХАА 

гэсэн 4 дэд станцын хөрөнгийн асуудлыг 3 талт 

гэрээгээр Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн.  

Энэ төслөөр: 220/110/35 кВ-ын ”Сонгино”, 

110/35/10 кВ-ын “Найрамдал”, 110/35/10 кВ-ын 

“Телевиз”, 110/35/10 кВ-ын “7-р хороолол” , 110/35/10 

кВ-ын “Зайсан”, 110/35/10 кВ-ын 14-р хороолол”, 

110/35/10 кВ-ын “Шинэ яармаг”, 110/35/10 кВ-ын 

“Яармагийн гүүр”, 110/10 кВ-ын “Буянт-Ухаа” дэд 

станцууд 220 кВ-ын 1 дэд станц, 10 км 220 кВ-ын 

ЦДАШ, 110 кВ-ын 9 дэд станц болон тэдгээрийг 

холбосон 110 кВ-ын 2 хэлхээт 127 км ЦДАШ-ыг барьж 

ашиглалтанд оруулж байна.  

Эдгээр станцуудын суурилагдсан хүчин чадал нь 

710 МВА болж байгаа юм. 110 кВ-ын Шинэ-яармаг, 

Телевиз дэд станцын 110 кВ-ын тоноглол нь орчин 

үеийн GIS-ийн төхөөрөмжүүд тавигдсанаараа онцлог 

юм.  

“Их тойрог” төслийн ажлыг ЭХБУТ, Алтай трест, 

Аркади, Эрчим инженеринг, Цагаан хорол, Смарт 

крафт, Мегаденки нийт 7 компани гүйцэтгэсэн байна. 

 
Зураг 5. 

Хүснэгт 2 

ИХ ТОЙРОГ 110, 220 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН 

МЭДЭЭЛЭЛ 

 
 

Хүснэгт 3 

ИХ ТОЙРОГ 110 КВ-ЫН ТӨСЛИЙН ХҮЧНИЙ 

ТРАНСФОРМАТОРЫН СУДАЛГАА 
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Хүн ам, барилга байгууламж, аж үйлдвэр зэрэг хүн 

ихээр төвлөрсөн улаанбаатар хотод хэрэглэгчдийг 

найдвартай тасралтгүй эрчим хүчээр хангах зорилгоор 

их тойруу хэмээх тойрог системийг шинээр бий 

болгосон. Энэ ажлын хүрээнд 119, 121, 122, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 

зэрэг агаарын шугамууд шинээр ашиглалтанд орж дэд 

станцуудыг холбон хэрэглэгчдэд хүрч байна. Эдгээр 

шугамуудын талаар авч үзвэл: 

 АШ-119. Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны 

буудал барихтай холбогдуулан барьсан уг шугам 

нь “Налайх-Хөшигт” холбосон 110 кВ-ын шугам 

юм. 2013 онд ашиглалтанд орсон. Шугамын нийт 

урт 48,5 км. Нийт 188 ширхэг тулгууртай. Үүнээс 

анкер тулгуур 14, завсрын төмөр бетон-169, 

завсрын төмөр тулгуур 5 байдаг. Дамжуулах 

утасны марк LGJ-240/39. Аянгын троссны марк 

OPGW-09G42. Уур амьсгалын II-III мужид 

байрладаг.  

 АШ-121, 122. “Сонгино-Хөшигт” холбосон 110 

кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2013 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 34,8 км. Нийт 155 ширхэг 

тулгууртай. Үүнээс анкер тулгуур 10, завсрын 

төмөр бетон тулгуур 143, завсрын төмөр тулгуур 2 

ширхэг байдаг, дамжуулагч утасны марк АС-

240/39, аянгын троссны марк OPGW-09A46 уур 

амьсгалын II-III мужид байрладаг.  

 АШ-131, 132. “Сонгино-Найрамдал” холбосон 110 

кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2015 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 23,7 км. Нийт 103 тулгууртай 

бөгөөд үүнээс анкер тулгуур 48, завсрын төмөр 

тулгуур 55. Дамжуулагч утасны марк АС-240/39, 

аянгын троссны марк OPGW-d11  

 АШ-133, 134. “Найрамдал-Телевиз” холбосон 110 

кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2015 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 19,2 км. Нийт 93 тулгууртай. 

Үүнээс анкер тулгуур 44, завсрын төмөр тулгуур 

48. Дамжуулагч утасны марк АС-240/39, аянгын 

троссны марк OPGW-d116  

 АШ-135, 136. “Телевиз-7-р хороолол” холбосон 

110 кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2015 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 8,4 км. Нийт 39 тулгууртай 

бөгөөд үүнээс анкер тулгуур 25, завсрын төмөр 

тулгуур 14. Дамжуулагч утасны марк АС-240/39, 

аянгын троссны марк OPGW-d11.  

 АШ-137, 138. “7-р хороолол-Улаанбаатар” 

холбосон 110 кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2015 

онд орсон. Шугамын нийт урт 14,9 км. Нийт 56 

тулгууртай бөгөөд үүнээс анкер тулгуур 17, 

завсрын төмөр тулгуур 39. Дамжуулагч утасны 

марк АС-240/39, аянгын троссны марк OPGW-d11.  

 АШ-125, 126. “Сонгино-Зайсан” холбосон 110 кВ-

ын шугам. Ашиглалтанд 2017 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 44,5 км. дамжуулагч утасны 

марк АС-240/39, аянгын троссны марк OPGW-

09A46. уур амьсгалын II-III мужид байрладаг.  

 АШ-127, 128. “Улаанбаатар-Зайсан” холбосон 110 

кВ-ын шугам. Ашиглалтанд 2017 онд орсон. 

Шугамын нийт урт 8,5 км. Дамжуулагч утасны 

марк. АС-240/39.  

 АШ-129, 130. “Амгалан-Дулаан” холбосон 110 кВ-

ын шугам. Ашиглалтанд 2015 онд орсон. 

Шугамын урт 0,36 км. Дамжуулагч утасны марк. 

АС-120/19.  

 
Зураг 6.  

 
Зураг 7. 

Хүснэгт 4 

 

 

 
 

Дээрх ачаалал шилжсэн судалгаанаас харж дүгнэхэд 

Их Тойрог төслийн 9 дэд станц болон ЦДАШ-ууд 

ашиглалтанд орсноор 220/110 кВ-ын шугам сүлжээний 

схем горим найдваржиж хэрэглэгчдийг найдвартай 

эрчим хүчээр тасралтгүй хангах зорилго болон нөхцөл 

боломж бүрдэж байна. Их тойрог хэмээх тойрог систем 
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шинээр үүссэнээр 220/110 кВ-ын шугам сүлжээний 

чадлын урсгал болон ачаалалд өөрчлөлт орж, ИХБ-4 

АТ-1,2 болон 220/110 кВ-ын транзит систем үүсгэж 

байгаа шугамуудын ачааллууд мөн буурсан үзүүлэлт 

харагдаж байна. 

 
Зураг 8. 

 
Зураг 9. 

 

220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд станц нь OSFPSZ11-

250000 маркийн 2х125 МВА-ийн чадалтай 2 

автотрансформатор, 220 кВ-ын 12, 110 кВ-ын 14, 35 кВ-

ын 6 фидертэй. Төвийн эрчим хүчний системд 

гүйцэтгэх үүргийн хувьд 110 кВ-ын бага тойрог 

схемийг их тойрогтой, мөн Говийн бүс, Хангай бүсийн 

салбартай холбосон чухал ач холбогдолтой дэд станц 

юм. 

 
Зураг 10.  

 

220 кВ-ын LW30-252/Т4000-50 маркийн 12 элегаз 

таслуур, GW4-252D маркийн 36 хуурай салгуур, TYD-

220/3-0.005W3 маркийн 12 хүчдлийн 

трансформатортай.  

110 кВ-ын LW30-145/T3150-40 маркийн 14 элегаз 

таслуур, GW4-145DD/2000-40 маркийн 52 хуурай 

салгуур, LB6-110W3 маркийн 14 гүйдлийн 

трансформатортай.  

Мөн “Сонгино” дэд станцаас Өмнийн говь руу 

татсан 670 км 220 кВ-ын агаарын шугам хүчдэлд 

холбогдон 220 кВ-ын “Мандал”, “Тавантолгой”, 

“Оюутолгой”, “Цагаан суварга” дэд станцууд 

ажиллагаанд орж, уул уурхайн стратегийн ач холбогдол 

бүхий орд газруудыг дотоодын эрчим хүчээр хангах 

боломж бүрдэж байна.  

220/110/35 кВ-н Сонгино д/ст-д 211-р АШ залгаж, 

220/110 кВ-н I, II СШ болон АТ-1,2, 35 кВ ДХТ-1 анх 

хүчдэлд дор залгасан. U=223/117/37 кВ. Тоолуур, 

хэмжүүрүүд хэвийн. 220 кВ-н 11ш, 110 кВ-н 12ш, 35 

кВ-н 3ш таслууруудыг хүчдэл дор тавьсан. ЭХЯ болон 

ЦДҮС ТӨХК-н Төв удирдлага, УБС-н удирдлагууд 

болон техникийн албадууд мөн ЭХБУТ ХХК, М СЭЛ 

ХХК, Эрч чадал, РЗА ХХК-н төлөөллүүд ажилласан. 

XI/25 13:00-20:30 

 
Зураг 11.  

 

 
Зураг 11. 

 

Хүснэгт 5 

2015-2020 оны хоорондор их ачааллын цагуудын 

шугамуудын ачаалал урсгал  

 
 

ДҮГНЭЛТ 

Улаанбаатар хотын ачаалал нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор 2012 оноос анх их тойруу төсөл 

хэрэгжиж 2020 он хүртэл нийт 13 дэд станцыг 

ашиглалтанд оруулаад байна. Их тойруу төсөл 

хэрэгжиснээр систем давхар кольцо хэлбэртэй болж 

системийн найдвартай ажиллагааг хангах, 
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хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй 

хангах боломжийг бий болгож байна. 2015-с 2020 оны 

их ачааллын судалгаанаас харахад ИХБ-4-т 

Автотрансформаторын ачаалал 57.6 МВт-аар 34% 

багасаж, 109,110-р АШ-н ачаалал 31 МВт-аар ихэсч, 

107,108-р АШ 14 МВт-аар багассан байна. Эндээс 

харахад УБС-н ачаалал нэмэгдэхийн хэрээр АТ, болон 

шугамуудын ачаалал нэмэгдээгүй байгаа нь их тойруу 

станцууд орсонтой холбоотой юм. 

 

АШИГЛАСАН НОМ ЗОХИОЛ 

1. Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны үйл 

ажиллагааны тайлан, статистик үзүүлэлтүүд  

2. Х.Цагаан, М.Хуягдорж “Цахилгаан энергийн 

дамжуулалт хуваарилалт” хд. 39-60, УБ. 2003 он  

3. Ш.Гантөмөр “Цахилгаан шугам сүлжээ, систем” хд. 

238-519,УБ. 2005 он  

4. Ш.Гантөмөр “Цахилгаан шугам сүлжээ, систем” хд. 

238-519,УБ. 2017 он  

5. Ш.Гантөмөр “Цахилгаан шугам сүлжээ, систем” хд. 

443-760,УБ. 2018 он  

6. Ш.Дуламсүрэн “Цахилгаан сүлжээний тоноглол, 

түүний ашиглалт” хд. 90-136,УБ. 2016 он  

7. Д.Алтанцэцэг, Ш.Даваахүү, Ч.Улам-Оргил, 

Ц.Энхтуул “Бакалаврын дипломын төслийн эдийн 

засгийн тооцооны аргачлал” хд. 28-40, 86-88, УБ 

2016 он  

8. “Цахилгаан дамжуулах сүлжээний найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлье” эрдэм шинжилгээ онол 

практикийн бага хурлын эмхэтгэл хд. 125-244, УБ 

2007 он  

9. Эрчим Хүч ∞ Ingereenig Сэтгүүл 2018 оны 3-5 

хэвлэл  

10. Ш.Дуламсүрэн Цахилгаан Сүлжээний тоноглол, 

Улаанбаатар хот, Монгол улс 2011  

11. С.Энхбат Цахилгаан дамжуулах шугамын 

алдагдлыг бууруулж, дамжуулах чадварыг 

нэмэгдүүлэх судалгаа 2015  

12. С. Оюундарь Төвийн эрчим хүчний системийн 220 

кВ-ын цахилгаан шугам сүлжээний горимын 

судалгаа 2017  

13. З.Цэрэндорж, Ц.Эрдэнэбат (2015) Өндөр хүчдэлийн 

техник 1 Гадаад тусгаарлага Улаанбаатар, Монгол: 

Color book.  

14. З.Цэрэндорж, Ц.Эрдэнэтуяа (2018) Цахилгаан 

хангамжийн үндэс-2 Улаанбаатар, Монгол  

15. Х.Цагаан, М.Хуягдорж (2003) Цахилгаан энергийн 

дамжуулалт хуваарилалт Улаанбаатар, Монгол  

16. Содномдорж, Д. (2016) Эрчим хүчний судалгаа 

шинжилгээний арга зүй Улаанбаатар, Монгол: 

Соёмбо принтинг.  

17. Дашжамц, Д. (2017) Шинжлэх ухааны судалгааны 

ажлын онол-арга зүйн үндэс Улаанбаатар, Монгол  

18. Ч.Авдай, Ч.Энхтуяа (2015) Судалгаа шинжилгээний 

арга зүй Улаанбаатар, Монгол  

19. Намхай, Н. (2016) Цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын гэмтлийг оношлох орчин үеийн аргууд 

Улаанбаатар, Монгол: Мөнхийн үсэг.  

20. Содномдорж, Д. (2015) Технологийн процессийн 

оновчлол Улаанбаатар, Монгол: Соёмбо принтинг.  
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принтинг.  
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Хураангуй: Уг ажлын үндсэн зорилго нь ЦДҮС 

ТӨХК-ийн 110 кВ-ын ЦДАШ-ын тасралтын судалгааг 

нарийвчлан гаргаж боловсруулсны үр дүнд эдгээр 

шугамын найдвартай ажиллагааг бууруулахад нөлөөлж 

байгаа хүчин зүйлүүдийг илрүүлэн судалж, төрөл 

бүрийн хэмжилт туршилт, шинжлэх ухааны 

аргачлалуудын тусламжтайгаар өөрийн орны өвөрмөц 

цаг уурын онцлогт тохирсон нөхцөлд өндөр хүчдэлийн 

ЦДАШ-ын найдвартай ажиллагааг сайжруулах 

боломжуудыг олж тогтооход оршино. Уг ажлын 

судалгаанд хамрагдсан ЦДАШ-ын трассын нийт 70% 

орчим нь ой мод, уулархаг газраар дамжин өнгөрдөг ба 

алслагдсан хэрэглэгчдэд эрчим хүчийг дамжуулахын 

тулд хэт урт трасстай шугамууд ашигладаг нь гэмтэл 

гарахад нөлөөлөх гол хүчин зүйл болж байна. Мөн цаг 

уурын нөхцөл байдал, шувуу ихээр амьдардаг бүс 

нутаг, тоноглолын насжилтын хугацаа урт байх зэрэг 

бусад хүчин зүйлүүд ихээхэн нөлөөлж байгааг судлахад 

оршино..  
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Түлхүүр үг: Тасралт, тасралтын шалтгаан, нөлөөлж 

буй хүчин зүйлс.  
 

1.1. ОРШИЛ - МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ СИСТЕМ БОЛОН ТӨВИЙН БҮСИЙН 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ 

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж нь улс орны 

аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

суурь дэд бүтцийг бүрдүүлдэг, түрүүлж хөгжүүлэх 

шаардлагатай стратегийн салбар юм. 

Монгол улсын Эрчим хүчний салбар нь Эрчим 

хүчний яам, Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо, 

Диспетчерийн Үндэсний Төв, Үйлдвэрлэгчид, 

Дамжуулах болон Түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

компаниуд гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. Манай улсын хэмжээнд цахилгаан 

үйлдвэрлэлийн нийт суурилагдсан хүчин чадлын 85 

хувийг нь нүүрсээр ажилладаг дулаан, цахилгааныг 

хослон үйлдвэрлэх станц, 5 хувийг салхин парк, 7 

хувийг дизель станц, 2 хувийг усан цахилгаан станц, 

0.62 хувийг бага оврын сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэр бүрдүүлж, цахилгаан хангамжийн 80 хувийг 

дотоодод үйлдвэрлэж, импортоор 20 хувийг авч 

ашиглаж байна. 

Ашиглалтанд байгаа Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, 

Дорнодын дулааны цахилгаан станцууд, дамжуулах, 

түгээх сүлжээний дийлэнх хувь нь 1960-1980 онд 

баригдсан бөгөөд салбарын хүрээнд насжилт өндөр 

тоног төхөөрөмжийн эзлэх хувь өндөр байна. 

 
График-1.  

 
Зураг 1. 

 

Улсын хэмжээнд цахилгаан станцуудын дотоод 

хэрэгцээ 14.4 хувь, цахилгаан дамжуулах, түгээх 

сүлжээний алдагдал 13.7 хувь байгаа нь хөгжингүй 

орнуудын жишгээс 1.3-1.7 дахин өндөр байна. Эрчим 

хүчний салбарын хөдөлмөрийн бүтээмжийг 

сайжруулах, дулааны цахилгаан станцуудын дотоод 

хэрэгцээг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

хэрэглэгчийн түвшинд хэмнэлтийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  

Монгол Улсын эрчим хүчний салбар нь газар 

нутгийн алслагдмал байдал, дэд бүтцийн хөгжлөөс 

хамаарч, Баруун, Төв, Зүүн бүс болон Алтай-Улиастайн 

эрчим хүчний сүлжээ гэсэн 4 хэсгээс бүрддэг.  

 
Зураг 2.  

 
График 2.  

Хүснэгт 1 

 
 

ТЭХС-ийн өвөл, зуны хэрэглээ болон оргил ачаалал, 

шөнийн бага ачааллын зөрүү их, ахуйн шинж чанартай 

буюу хоёр оргил ачаалал, хоёр бага ачаалалтай байдаг. 

Хатуу түлш ашигладаг, суурь горимд ажиллах 

зориулалттай ДЦС-ууд ажиллаж байгаа нь дээрх 

хэрэглээний өөрчлөлтөнд тохируулга хийхэд 

хүндрэлтэй. Иймд ОХУ-аас импорт, экспортын эрчим 

хүчээр давтамж, чадлын тохируулгын үйлчилгээ авч 

ажиллаж байна. 

Хэрэглээний төлвөөс хамаарч үүсвэрүүдэд ажиллах 

тоноглолыг сонгох, чадлын хуваарилалтыг хийнэ. 

Өөрөөр хэлбэл хэрэглээний захиалгыг үнэн зөв 

гаргаснаар таац буюу төлөвлөлт бодит байдалд ойртох, 

үүн дээр үндэслэн үүсгэвэрүүдэд чадлын 

хуваарилалтыг хийдэг. Системийн хэрэглээний 

төлөвлөлтийг хийхдээ тухайн үеийн хүлээгдэж байгаа 

хэрэглээ, хэрэглээний өсөлтийн таамаглал, түгээх 

дамжуулах сүлжээнээс ирсэн бодит захиалга, олон 

жилийн судалгаа, улирал, цаг агаарын мэдээ зэргийг 

харгалзаж хийнэ. Хэрэглээг өдөр, сар, жилээр нь 

төлөвлөдөг. 
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Системийн өдөр тутмын ажиллагааны горимыг 

тухайн жил, сарын болон өвөл, зуны батлагдсан ба 

тодотгосон горимыг үндэслэн эх үүсгэвэрүүд болон 

дамжуулах түгээх ТЗЭ нараас ирүүлсэн үйлдвэрлэлт ба 

хэрэглээний захиалга, үндсэн тоноглолын ажиллагаанд 

орох өөрчлөлт, хоногын ачааллын графикын олон 

жилийн гүйцэтгэлтэй харьцуулан тооцож нэг өдрийн 

өмнө урьдчилан боловсруулна. 

Хүснэгт 2 

 
 

Эх үүсгэвэрүүдийн хувьд тухайн сард үйлдвэрлэх, 

түгээх /мян.кВт.ц/ ЦЭХ, ажиллах үндсэн тоноглолын 

тоо, авч болох дээд чадал болон шөнийн бага ачааллын 

үед оролцох хамгийн бага чадлын саналыг авч чадлын 

хуваарилалтыг хийдэг. 

 

1.2. ЦДҮСТӨХК-ИЙН 110 КВ-ИЙН ЦДАШ-УУДЫН 

АШИГЛАЛТ 

Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК нь 

Улаанбаатар, Төвийн бүс, Хангайн бүс, Зүүн-Өмнөд 

бүс, Говийн бүс гэсэн орон нутгийн 5 салбартай үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Улаанбаатар хот, Дархан-

Уул, Орхон, Булган, Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, 

Хөвсгөл, Баянхонгор, Төв, Дорноговь, Дундговь, 

Хэнтий, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Завхан аймгуудын 300 

гаруй сумдын цахилгаан хангамжийг 220, 110 кВ-ын 

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам, 77 дэд 

станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан 

ажиллахын зэрэгцээ 6,3-200 МВА-ийн чадалтай том 

оврын трансформаторын бүрэн задаргаат их засварын 

ажил хийж, цахилгаан эрчим хүчийг найдвартай 

дамжуулах үүрэгтэй ажиллаж байна. Тус компани нь 

110, 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 

станцаар Монгол улсын цахилгаан эрчим хүчний 80 

орчим хувийг ханган ажилладаг. 

Хүснэгт 3 

 
 

 
График 3.  

ЦДҮС ТӨХК-ийн 220/110 кВ-ын тасралтын нийт 

тоог сүүлийн 10-н жилийн хугацаанд харьцуулж 

харахад дараах байдалтай байна. 

 
График 4.  

 
График 5. 

Хүснэгт 4 

 
 

 
График-6 

 

Тасралтын тоог сар бүрээр нь харьцуулвал:  

Үүнээс харж дүгнэхэд 05-10 сарын хоорондох 

тасралтууд ихэнхи хувийг эзэлж байгаа нь зуны 

улиралд цаг агаарын өөрчлөлт, агаарын даралт, 

хөрсний шинж чанар, чийгшилт бохирдолт болон 

шувууны нүүдэл зэргээс ихээхэн шалтгаалж байна. 

 
График 7.  
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График 8. 

 

ЦДҮС ТӨХК-ийн нийт тасралтуудыг хүчдлийн 

түвшингээр ангилж үзэхэд 110 кВ тасралт хамгийн их 

буюу 80.2 %-г эзэлж байна. Монгол орон нь эрс тэс уур 

амьсгалтай , 110 кВ агаарын шугамын хамрах хүрээ их, 

хэт урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар бага 

ачаалалтай орон нутгийг тэжээж байгаа нь тасралтын 

тоог нэмэгдүүлэх шалтгаан болж байна. 

Хүснэгт 5 

 
 

ЦДҮС ТӨХК-ийн 2015-2020 онд хамгийн ихээр 

тасралт гарсан шугамууд болон тасралтыг жил бүрээр 

нь харьцуулав. 

Дээрх хүснэгтээс харж дүгнэхэд: 110 кВ-ын 

Өндөрхаан, Баруун-Уртын шугам нь жил бүрийн 

тасралтын тоо нь тогтмол нэмэгдэж байгаа тул уг 

шугамыг голчлон судалж тасралтанд нөлөөлж байгаа 

хүчин зүйлүүдийг олж тогтоож, тасралтын тоог 

бууруулах найдваржилтыг хангах болоцоотой гэж харж 

байна. 

Өндөрхаан, Баруун-Уртын 110 кВ-ын ЦДАШ нь 

2008 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

баригдсан. Трассын нийт урт 214,6 км, 794 тулгууртай. 

Дамжуулагч нь АС-120/16. Анх ашиглалтанд орсноос 

хойш Сүхбаатар аймгаас Хэнтий аймгийг, Хэнтий 

аймгаас Сүхбаатар аймгийг тус тус цахилгаан эрчим 

хангадаг бэлтгэл шугам байдлаар ашигладаг байгаад 

2015 оны 12-р сарын 02-ны өдрөөс эхлэн ТЭХНС-ийн 

“Өндөрхаан” дэд станцаас Сүхбаатар аймгийг 

цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангаж байна. 

Сүхбаатар аймгийн 12 сум суурин газрын 900 гаруй 

ААН байгууллага, 12000 гаруй ахуйн хэрэглэгчийг 

цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна. Эдгээр 

хэрэглэгчдийн дотор “Цайрт Минериал” ХХК-ийн 

цайрын баяжуулах үйлдвэр, “Эм Эл Цахиурт Овоо” 

ХХК-ийн төмрийн баяжуулах үйлдвэрүүд “Баруун-

Урт” дэд станцаас 110 кВ-ын ЦДАШ-аар тэжээгддэг, 

технологийн боловсруулалт ихтэй, үйл ажиллагаа нь 

тасралтгүй 24 цагийн турш явагддаг онцлогтой 

хэрэглэгчид багтдаг.  

Уг Өндөрхаан-Баруун-Уртын 110 кВ-ын ЦДАШ- нь 

2015 оноос нэг фазын газардлагын гүйдлийн 

хамгаалалт /МТО/-аар удаа дараа тасарч АПВ 

амжилттай ажиллаж байна. 2016 онд 32 удаа, 2017 онд 

48 удаа, 2018 онд 93 удаа, 2019 онд 96 удаа, 2020 он 

гарсаар 37 удаа нийт 306 удаа дээрх шугамд тасралт 

үүсч, АПВ амжилттай залгагдсан байна. Тасралт 

бүрийн дараа шугам сүлжээний эргүүл үзлэгийг 

тогтмол хийж байсан боловч тасралтын шалтгааныг 

оновчтой тодорхойлж арга хэмжээг авалгүй өдийг 

хүрсэн. Цахилгааны түр зуурын тасралт нь технологийн 

процесс ихтэй уурхайнууд, ус дулаан хангамжийн 

станцууд, 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчдэд хүчтэй нөлөөг 

үзүүлж том чадлын хөдөлгүүрүүд хамгаалалтаар 

зогсож, үйл ажиллагаа нь ихээр доголдож 

байна.Багануур, Зүүн-Өмнөд бүсийн нийт 507 

тасралтын 67%-ийг Өндөрхаан, Баруун-Уртын ЦДАШ-

ын 339 тасралт эзэлж байна. 2018-2019 онуудад нийт 

шугамуудын тасралтын тоо бусад онуудтай 

харьцуулахад харьцангуй өндөр байна. 

 
График 9. 

 

2016-2020 оны Өндөрхаан, Баруун-Урт 110 кВ-ын 

ЦДАШ-ын тасралт:  

 
График 10. 

 

2016-2020 оны Өндөрхаан, Баруун-Урт 110 кВ ЦДАШ-

ын тасралтын фаз тус бүрийн мэдээ:  

Тасралтын үеийн хүчдэлийн түвшин (кВ) 2016-2020 

оны нийт тасралтын шалтгааныг шинжилж үзвэл, 4 

төрлийн шалтгаан зонхилж байна. Үүнээс голлох 

шалтгаан нь байгалийн хүчин зүйлээс хамааралтай ба 

тодорхойгүй нөхцөл байдлаас үүсэлтэй байна. 

 
График 11. 
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2.3. ӨНДӨРХААН-БАРУУН-УРТЫН 110 КВ-ЫН 

ЦДАШ-ЫН ТАСРАЛТЫН СУДАЛГАА БОЛОН 

ТАСРАЛТАНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС: 

ШУГАМЫН ТАСРАЛТАНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ 

ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮДИЙН СУДАЛГАА 

Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-ийн найдвартай 

ажиллагаа нь тасралтын тоо үргэлжлэх хугацаа, 

тасралтын шинж чанараар ихээхэн 

тодорхойлогдоно. Шугам тасрахад нөлөөлж буй 

хүчин зүйлүүд нь хийцийн болон ашиглалт, цаг уурын 

нөхцөлүүдээр тодорхойлогдоно. Үүнд: 

1. Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-ийн янз бүрийн шинж 

чанар, тодорхойломж бүхий төрөл бүрийн материал 

хэрэглэдэг.  

2. Шугамын трасс янз бүрийн газар орныг дайран 

өнгөрөх учраас түүнд гадны хүчин зүйлүүдийн 

үйлчлэлийн үр дүн ихээхэн нөлөөлдөг.  

3. ЦДАШ-ууд нь механик ачаалалаас болж, гэмтэх 

явдал нэлээд байдаг.  

4. Шугамын нийт уртын хувьд тусгаарлагчдын 

бохирдлогын түвшин харилцан адилгүй байдаг.  

5. Агаарын шугамын урт янз бүр байна.  

Шугам дайран өнгөрөх газар орны байгаль цаг 

уурын нөхцөл тухайлбал, агаарын температур, 

харьцангуй чийглэг, хөрсний бүтэц найрлага нь янз бүр, 

үргэлж өөрчлөгдөж байдаг зэрэг болно. ОХУ болон 

бусад орны олон жилийн судалгаанаас үзэхэд шугамын 

гэмтлийн ихэнх хэсэг нь тулгуур изолятор, дамжуулагч 

гэсэн элементүүдэд үүсдэг байна. Харин манай орны 

нөхцөлд эдгээр элементүүд тасралтанд хэрхэн нөлөөлж 

байгааг доор авч үзье. 

Тулгуур гэмтэх:  

Өндөр хүчдэлийн ЦДАШ-д төмөр, төмөр бетон, 

модон тулгуурыг хэрэглэдэг. Гадны ачаалал, үер ус, 

салхи, шуурга зэргээс болж хазайж, гулзайсан төмөр 

бетон тулгуур өөрөө овор жин ихтэй учраас нэмэлт 

хазайлгах момент үүсгэж, маш амархан унадаг байна. 

Үүнээс гадна тулгуурын доторх арматур төмөр 

үйлдвэрлэх буюу тээвэрлэх явцад хугарч гэмтэх, 

проектын шаардлага хангахгүй байх явдал нь шугам 

барьж байгуулах, ашиглалтанд орох анхны үед 

мэдэгдэхгүй байдаг нь гэмтэл гарахад нэлээд их 

нөлөөтэй байна. Манай орны хувьд тулгуур унах, 

монтажын буруугаас гэмтэх, тулгуурын ашиглалтын 

дүрэм журам зөрчигдөх зэргээс шалтгаалсан тасралт нь 

нийт тасралтын харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа 

юм. 

Утас тасрах:  

Утас тасрах гэмтэл ихэвчлэн утас механик ачаалалд 

орох, габрит алдах, марк тип буруу сонгох, гадны 

хүчний үйлчлэлд өртөх, монтажийг дутуу буюу буруу 

хийснээс үүдэн гардаг. Манай орны хувьд утас тасрах 

гэмтэл маш ховор байдаг бөгөөд цас цан хүүрэг, 

мөсжилт зэрэг механик ачааллын улмаас ЦДАШ 

тасарсан явдал ганц нэг удаа ажиглагдсан байна. Тус 

шугам сүлжээнд 110 кВ-ын шугаманд зажемны аппарат 

буюу төгсгөвч угаараа хугарах тохиолдол хэд хэдэн 

удаа гарсан. 2000 онд Өндөрхааны 110 кВ-ын ЦДАШ-

ын нэг фазын утас тасарч байсан.  

 
 

Тусгаарлагч гэмтэх:  

Тусгаарлагч элементүүдийн үйлдвэрлэх 

технологийг боловсронгуй болгох, тусгаарлагчийн 

металл хэсгийн бөх батын үзүүлэлт, тусгаарлагч 

материалын шинж чанарыг дээшлүүлэх явдал чухал ач 

холбогдолтой байна. 

 
 

Шуурхай ажиллагаа диспетчерийн бүртгэл, 

гэмтлийн журнал зэргээс үзэхэд тасралтын цөөн 

хэсгийг тусгаарлагч элемент хагарч гэмтсэн ихэнх 

хэсгийн гэмтэл бүрэн нотлогдоогүй явдал эзэлж байна. 

Тусгаарлагч дахин сэргээгдэх байдлаар гэмтэх явдал нь 

тусгаарлагч элементийн бохирдлого ихэссэний улмаас 

түүний цахилгаан бөх бат эрс муудаж чийгтэлт ихэссэн, 

хүчдэл нэмэгдсэн үед нэлээд тохиолддог байна. Эдгээр 

тохиолдлоос гадна ЦДАШ-ын тасралтанд голлох хүчин 

зүйлийн нэг болох байгаль цаг агаарын хүчин зүйлийн 

нөлөөлөл тэдгээрийн уялдаа холбоог нарийвчлан авч 

үзэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Бороо 

 Аянга  

 Цас 

 Цасан болон шороон шуурга  
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 Тухайн орон нутгийн хоногийн чийглэгийн 

тархалт  

 Тухайн газар орны температурын хоногийн 

тархалт  

 Шугамын трассын дагуух хөрсний цахилгаан 

дамжуулах чадвар  

 Тухайн газар орны бохирдуулах чадвар зэрэг 

болно.  

 
 

Багануур, Зүүн-Өмнөд бүсийн салбар нь географ 

(41.5-55) өргөрөгтэй далайн түвшнээс (1000-1300м) 

өндөрт өргөгдсөн цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай 

нутаг дэвсгэрт байрласан байна. Энэ хэсгийн болон ер 

нь Монгол улсын говь хээрийн бүс, Хэнтийн районы 

онцлог шинж чанар нь жилийн болон хоногийн 

температурын өөрчлөлт хэлбэлзэл ихтэй жилд орох 

тунадасны хэмжээ бага, агаарын чийгшил ерөнхийдөө 

бага боловч тэр нь жилийн болон хоногийн туршид 

өөрчлөгддөг 7-8-р сард аянгатай бороо эхлэн ордог 

зэрэг явдал юм. 1-р сар жилийн хамгийн хүйтэн сард 

тооцогдож, сарын дундаж температур -26,4 градус 

байж, хамгийн их хүйтэн 1954 онд -49 градус хүрч 

байсан байна. Жилийн хамгийн дулаан улирал 7-р сард 

харгалзах сарын дундаж температур +23,1 градус 

хамгийн их температур +39 градус хүрдэг байна. 

Дулааны улиралд шөнөдөө хүйтэвтэр, өдөртөө 

дулаан байсны улмаас өдөр шөнийн температурын 

ялгавар 20 градус хүрч өглөө оройд температур огцом 

өөрчлөгдөх процесс явагддаг байна. Ингэж хоногийн 

туршид температурын өөрчлөлт гарч байгаа нь өглөө 

оройн цагаар тусгаарлагчдын гадаргуугаар абсорбци 

шүүдэр унах үзэгдэл явагдах бололцоотойг харуулж 

оайна. Абсорбци шүүдэр унах үзэгдэл нь агаарын 

чийглэгээс их хамаардаг. ЗӨБС-ийн оршин байгаа 

нутаг дэвсгэр нь Монголын хамгийн чийглэг район юм. 

Багануур Зүүн Өмнөд бүст харьцангуй чийглэгийн 

сарын дундаж хамгийн их утга 1-р сард ажиглагдаж 67-

75% хүрэх ба 5-р сард хамгийн хуурай үе болж дундаж 

чийглэгийн хэмжээ 32-47% түүгээр барахгүй зарим 

жилд 18% хүрч хуурайшдаг. Энэ районд жилд орох 

тунадасны хэмжээ 245-300 мм байх ба 6-р сарын 

сүүлчээс 8-р сарын сүүлч хүртэлх хугацаанд жилийн 

нийт тунадасны 55-70% нь унадаг байна. Мөн ялангуяа 

дулааны улиралд хоногийн туршид агаарын 

«харьцангуй чийгшил хүчтэй өөрчлөгдөж шөнө, өглөө, 

оройн цагаар агаарын чийглэг ихсэж, өдрийн цагаар 

чийглэг багасдаг явдлыг шугамын тусгаарлагчийн 

найдвартай ажиллагааг судлахад бодож үзэх нь зүйтэй 

юм. Зуны сүүл хэсгээс эхлэн агаарын доод давхарга 

огцом хүйтэрч шүүдэр унах, цочир хүйтрэлт болох 

байдал байнга ажиглагддаг мөн л шугамын 

тусгаарлагчдын ажиллагаанд зохих нөлөө үзүүлэх нь 

ойлгомжтой. Өвлийн улиралд салхины хурд 

харьцангуй бага салхигүй шахам байснаа хавар 

болоход салхины циклон бий болж, 4-5-р сард салхитай 

өдрийн тоо 14-16 хүртэл ихсэж, салхины хурд ихэвчлэн 

10-20м/сек хүртэл ихсэж, заримдаа түүнээс хэтрэх 

тохиолдол ч гарч байна. Гэтэл энэ үед агаарын 

харьцангуй чийглэг хамгийн бага байх тул хөрсний өвс 

ургамлын бүрхүүсгүй хэсэгт хүчтэй салхины улмаас 

тоосрон босож, тусгаарлагчдын гадаргууд хүчтэй 

бохирдолтыг үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Энэ 

үзэгдэл ялангуяа жижиг ширхэгтэй. сул, хөрстэй газар 

нутаг, тариалангийн районуудад маш хүчтэй явагдах 

бололцоотой юм. Ийм маягаар үүссэн бохирдлого нь 

шугамын тусгаарлагчийн найдвартай ажиллагаанд хэр 

зэрэг муугаар нөлөөлөх нь тухайн хөрсний шинж чанар 

давслаг байдлаас их хэмжээгээр хамаарах бөгөөд 

хөрсний давслаг чанарын шинжилгээг хийх нь онцгой 

ач холбогдолтой. Багануур Зүүн Өмнөд бүсийн шугам 

сүлжээний 110 кВ-ын шугам байрласан газар нутгийн 

цаг агаарын онцлог байдлаас үзвэл хаврын салхи ихтэй 

үед шугамын тусгаарлагчид хөрсний тоосролтоос их 

хэмжээгээр бохирдож, үүний дараа зуны улирал эхлэн 

хур бороо орж агаарын чийгшил ихсэж, бохирдсон 

гадаргуу чийгтэх үед гадаргуугын цахилалт болж 

шугам тасрах бололцоотой юм. 

 
2.3.1 БОХИРДСОН НИРГЭЛЭГ ЯВАГДСАН 

ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ТУРШСАН БАЙДАЛ: 

ӨНДӨРХААН, БАРУУН УРТЫН 110 КВ-ИЙН 

ЦДАШ-ЫН ТУСГААРЛАГЧ ЭЛЕМЕНТҮҮДЭД 

ХИЙСЭН ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 

Өндөрхаан, Баруун-Уртын 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 

ниргэлэг явагдсан завсарын тулгууруудаас буулгаж 

авсан элементүүдийн гадаргуугийн паалангууд нийлж 

хайлсан илэрхий гүйдлийн ул мөртэй, төмрийн зэв 

болон бохирдолт, шороо болон шувууны сангасаар 

ихээхэн бохирдсон дүүжин тусгаарлагч элементүүдийг 

сонгон авч, өндөр хүчдэлийн туршилтыг 2020 оны 08-р 
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сарын 26-ны өдөр “ЦДҮС” ТӨХК-ийн Улаанбаатар 

салбарын итгэмжлэгдсэн өндөр хүчдэлийн лабораторид 

АИИ-70 маркийн өндөр хүчдэлийн туршилтын тоног 

төхөөрөмж ашиглан гүйцэтгэв. 

Хүснэгт 6 

 
Туршилт явуулсан лабораторийн өрөөний 

температур 20 градус, чийггүй хэвийн байв. 

Чийгшүүлэлтийг нэрсэн ус ашиглан гүйцэтгэв.  

Өндөрхаан, Баруун Уртын 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 

бохирдсон, ниргэлэг явагдсан элементийн зураг. 

 

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 

 
 Тулгуур №64-н 1-р элемент /ПС-70Д/ хуурай 

нөхцөлд 26-30 кВ-ын хүчдэлээр 2 минут туршихад 

хэвийн байв. Элементийг нэрсэн усаар шүрших 

замаар чийгтүүлэхэд 18,7 кВ-с эхлэн элементийн 

гадаргуугийн дагуу бяцхан цахилалт явагдаж 

эхлээд 20 кВ хүрэхэд элементийн гадаргуу дагуу 

ниргэлэг үүсч байв. Энэ үед хуурай туршихад 

байсан нэвчилтийн гүйдэл 0,46-аас 0,79 А болж 

өсөн, гадаргуугийн дагуу жигд биш тархаж байгаа 

нь харагдав.  

 Тулгуур №64-н 9-р элемент /ПС-70Д/ хуурай 

нөхцөлд 26,2 кВ-ын хүчдэлээр 2 минут туршихад 

хэвийн байв. Элементийг нэрсэн усаар шүрших 

замаар чийгтүүлэхэд 17 кВ-оос эхлэн элементийн 

гадаргуугийн дагуу бяцхан цахилалт явагдаж 

эхлээд 21 кВ хүрэхэд элементийн гадаргуу дагуу 

ниргэлэг үүсч байв. Энэ үед хуурай туршихад 

байсан нэвчилтийн гүйдэл 0,46-аас 0,81 А болж 

өсөн, гадаргуугийн дагуу жигд биш тархаж байгаа 

нь харагдав.  

 Тулгуур №331-н 2-р элемент /ПС-70Д/ хуурай 

нөхцөлд 25,2 кВ-ын хүчдэлээр 2 минут туршихад 

хэвийн байв. Элементийг нэрсэн усаар шүрших 

замаар чийгтүүлэхэд 18,9 кВ-с эхлэн элементийн 

гадаргуугийн дагуу бяцхан цахилалт явагдаж 

эхлээд 21 кВ хүрэхэд элементийн гадаргуу дагуу 

ниргэлэг үүсч байв.  

Энэ үед хуурай туршихад байсан нэвчилтийн гүйдэл 

0,45-аас 2,74 А болж өсөн, гадаргуугийн дагуу жигд 

биш тархаж байгаа нь харагдав. 

Тулгуур №516-ын 8-р элемент /ПС-160Д/ хуурай 

нөхцөлд 25,2-36,1 кВ-ын хүчдэлээр 2 минут туршихад 

хэвийн байв. Элементийг нэрсэн усаар шүрших замаар 

чийгтүүлэхэд 25,6 кВ-оос эхлэн элементийн 

гадаргуугийн дагуу бяцхан цахилалт явагдаж эхлээд 

31,8 кВ хүрэхэд элементийн гадаргуу дагуу ниргэлэг 

үүсч байв. Энэ үед хуурай туршихад байсан утечкын 

гүйдэл 0,45-аас 0,87 А болж өсөн, гадаргуугийн дагуу 

жигд биш тархаж байгаа нь харагдав. 

Туршилтын үр дүнгээс харахад ПС-70Д маркийн 

тусгаарлагчийн хэвийн хүчдэл Un=20-25 кВ байх ёстой 

бол бохирдлого чийгтэлттэй үед Un=17-18.7 кВ, ПС-

160Д маркийн тусгаарлагчийн хэвийн хүчдэл Un=35 кВ 

байх ёстой бол 25,6-31,8 кВ хүрч тусгаарлах шинж 

чанараа 10-25 хувиар алдаж байгаа нь харагдаж байна. 

Мөн дүүжин тусгаарлагчийн 1 болон 8, 9-р элементүүд 

гэмтэх магадлал өндөр байгаа нь дээрх 8 тулгуураас 

чөлөөлж буулгасан элементүүдээс харагдаж байна.  

Өндөрхаан, Баруун-Урт 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 100 

км уртад ноогдох жилийн тасралтын тоо: 

 
 

2-р арга. Дэрсэн электродын арга:  

Энэ нь хоорондоо 10 мм-ийн зайтай хоёр /дэрсэн/ 

электродын хооронд харгалзах тэр хэсгийн 

гадаргуугийн дамжууламж /мк сим/-ийг хэмжих арга 

юм. Энэ үед хэмжилтийг тусгаарлагчийн дээд тал, доод 

тал, хажуу, ирмэг, үрчлээ зэрэг янз бүрийн хэсгүүдэд 

явуулж, дүгнэх бололцоотой байдаг. Тусгаарлагчийн 

хэлбэр дүрсээс хамаарч, хэмжилт хийх цэгийн тоо 

хэдэн арав, хэдэн зуу байж болно. Ийм төхөөрөмжийг 

хийхдээ 2мм голчтой гуулин утасны үзүүрийг тэгшлэн 

тайрч, хооронд нь 10 мм зайтай байхаар бодож, органик 

шилэн суурин дээр суулгаж, хэмжүүртэй холбох 

утасны үзүүрийг гагнаж, бариул гаргана. Хэмжилтийг 

60-100В хүртэл хэмжээтэй хувьсах хүчдэлийн үед 

явуулж тухайн гадаргууд харгалзах эсэргүүцэл Рg-г 

тодорхойлж улмаар түүнээс хамааруулан гадаргуугийн 

хувийн дамжууламжийг тодорхойлно. 

Ug -/дэрсэн/ электродын хооронд өгсөн хүчдэл /В/  

Ig -хэмжилтийн хэлхээгээр гүйсэн гүйдэл  

fЭ-электродын хэлбэрээс хамаарсан коэффициент 

/дээр заасан 2мм голчтой электродын хувьд fЭ= 0,56 

байна/  

Ингэж гадаргуугийн цахилгаан дамжууламжийг 

хэмжиж, цахилалтын хүчдэлийн бууралтыг үнэлж 

дүгнэхдээ зарим оронд гадаргуугийн нэгж талбайд 

харгалзах хоолны давс /Na Ce/-д шилжүүлсэн 

эквивалент утга 
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Rg=Ug/Ig ω=fэ1/Rg 

ESDD /Egrialent Salt Deposit Dendity/-г тодорхойлох, 

мөн бохирдсон тусгаарлагчийн чийгтсэн үеийн 

гадаргуугийн нэвчих гүйдлийг тодорхойлох зэрэг 

аргуудыг судалгаанд хэрэглэдэг байна. 

Эдгээр аргуудын дотроос бохирдлогын шинж чанар, 

чийглэлтийн хэмжээг нэгэн зэрэг тодорхойлдог, 

хээрийн нөхцөлд тусгай өндөр хүчдэлийн үүсгэгч 

шаардлагагүй бодит байдлыг арай илүү тусгасан арга 

нь гадаргуугийн цахилгаан дамжууламжийг хэмжих 

арга юм. 

Гадаргуугийн цахилгаан дамжууламжийг хэмжих 

техникийн арга нь хэрэглэхэд хялбар, цаг хугацаа бага 

шаарддаг сайн талтай.  

Жигд бус бохирдлогын туршилтын үр дүнгээс харахад: 

1. Тусгаарлагчийн дээд доод хэсгийн бохирдлогын 

жигд бусын хэмжээ 5 хүртэл байх тохиолдолд 

цахилалтын хүчдэл нэгж төрлийн бохирдлоготой байх 

үеийнхтэй ойролцоогоо тэнцүү буюу ялимгүй “3% 

хүртэл” их байна.  

Бохирдлогын жигд бусын хэмжээ 5-аас 25 дахин 

ихэсхэд цахилалтын хүчдэлийн хэмжээ жигд 

бохирдлоготой байсан үеийнхээс эрс багасч 25% 

буурах бололцоотой юм. 

 
Хүснэгт 8 

 
 

Манай орны нөхцөлд бохирдлогын жигд бусын 

коэффициент дунджаар 14 хүрч байгаа нь гадаргуугийн 

цахилалтын хүчдэлийг жигд бохирдлоготой үеийнхээс 

15 хувиар бууруулах бололцоотой бөгөөд энэ байдал нь 

өндөр хүчдэлийн шугамын тасралт ихсэх шалтгааны 

нэг болох юм. 

Жигд бус бохирдсон тусгаарлагчийн цахилалтын 

хүчдэлийг тооцоолохдоо дээд болон доод хэсгийн 

бохирдлогын түвшинд нэгэн зэрэг тооцдог “дээд, доод” 

коэффициент аргын хэрэглэх нь бодит байдалд бусад 

аргуудыг бодвол илүү дөхөм бололцоотой юм. 

 
Зураг 3.  

 
Зураг 4. 

 

ДҮГНЭЛТ 

 
1. Өндөрхаан, Баруун-Урт 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 

тасралтын шалтгааныг тусгаарлагчийн бохирдсон 

гадаргуу чийгтсэн байх үед ажлын хүчдэлийн 

үйлчлэлээр үүсч байгаа гадаргуугийн ниргэлэг гэж 

үзэж байна. Элементүүдийн бохирдлого нь 

гадаргуугийнхаа дагуу эрс жигд бус байгаа нь 

харагдсан. Ийм эрс жигд бус бохирдлого нь дүүжин 

тусгаарлагчийн цахилгаан даацыг 10-15 хувиар 

бууруулдаг болохыг гадаад, дотоодын эрдэмтэд 

нотолсон байдаг. Бохирдсон гадаргуугийн дагуух 

ниргэлэг нь санамсаргүй тул шууд илрэх боломжгүй. 

Бидний олж тогтоосон цэгүүдээс гадна трассын дагуу 

хэд хэдэн тулгууруудад дээрх ниргэлэг явагдсан байх 

боломжтой. Нийт тасралтын 339 тохиолдлын 

хамгаалалт ажилласан зай өөр байгаа нь ниргэлэг өөр 

цэгүүдэд байгааг тогтоож өгч байна. Мөн хамгаалалтын 

ажилласан цаг хугацааг тооцож үзэхэд тасралтын 80-90 

хувь нь дулааны удиралд, бүх тасралтын 50-иас дээш 

хувь нь шөнийн 03-08 цагийн хооронд явагдаж байна. 

Дулааны улиралд өглөө нар мандах үеэр тасралт их 

байгааг тусгаарлагчийн гадаргуу дээр унах шүүдэр 

/чийг/-тэй холбон үзэж байна. Монгол орны 

бохирдлого нь цаг агаарын нөхцөлд бий болж, өглөө 

оройны шүүдэр буух үед өндөр хүчдэлийн шугамын 

тусгаарлагчийн цахилгаан даацыг эрс сулруулдаг нь 

харагдаж байна.  

1.1. Трассын дагуу зэрлэг махчин шувууд ихээр 

суурьшдаг нь тасралт үүсэх нэг хүчин зүйл гэж үзэж 

байна. Тулгуурын трайверс дээр төмөр утас бүхий 

үүр ихээр засдаг нь дамжуулагч, трайверс дундах 
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зай алдагдаж, агааран ниргэлэг явагдах боломжийг 

бий болгож байна.  

1.2. Дүүжин тусгаарлагын элементүүдэд хийгдсэн 

туршилтын үр дүнгээс харахад ниргэлэг явагдсан 

элементүүд хуурай үед хэвийн хүчдэлийн утганд 

хэвийн ажиллагаатай байснаа, чийгтэх үед 

тусгаарлах чадвараа 10-25 хувиар алдаж байгаа нь 

тасралтанд нөлөөлөх гол хүчин зүйл болсон гэж 

үзэж байна.  

1.3. Трассын дагуу 794 тулгуурын 458 буюу 57,6 

хувь нь 8 элементтэй байгаа нь ажлын хүчдэлийн 

үйлчлэлээр гадаргуугийн ниргэлэг явагдах 

боломжийг бий болгож байна. 1 болон 8-р элемент 

тусгаарлах чадвараа 10-25 хувь алдаж, дамжууламж 

бүхий элемент болж, хөндлөн трайверс руу шууд 

ниргэлэг явах замыг нээж байна.  

1.4. Сүхбаатар аймаг нь далайн түвшнээс дээш 1100 

м-ээс дээш өндөрт өргөгдсөн учир агаарын даралт 

буурч, агаарын харьцангуй нягт 0,85-0,89 болтол 

багасдаг тул агаарын цахилгаан даацыг 10-15 

хувиар бууруулж, шугамын тасралт их байх нэг 

шалтгаан болж байна. Агаарын цахилгаан даацын 

бууралтыг тооцож, далайн түвшнээс 1000 метрээс 

дээш байрлах шугамуудад тусгаарлагчийн тоог 

зохих хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг зарчмыг уг шугамд 

тооцоогүй байна гэж тус тус үзэж байна. Мөн 

цахилгаан байгууламжийн дүрмийг /БД 43-101-03/ 

үндэслэх хэрэгтэй.  

1.5. Трассын дагуу нийт тулгууруудад дээд үзлэгийг 

чанартай хийх.  

1.6. Бохирдсон элементүүдийг нарийвчлан шалгаж, 

ниргэлэг явагдсан элементүүдийг шинээр солих. 

Ниргэлэг явагдаж, тусгаарлах чадвараа алдсан 

элементийн тоог өмнөх онуудад ажилласан 

тасралтын судалгаан дээр үндэслэн тооцоолоход 

219 тулгуур буюу 657 ширхэг элемент байх 

магадлалтай байна.  

1.7. Трайверс дээр тохогдсон шувууны үүр болон 

металл дамжуулагчуудыг бүрэн цэвэрлэж, 

тээвэрлэж байх.  

1.8. Трассын дагуух 458 тулгуурын дүүжин 

тусгаарлагчийн элементийн тоог 9 ширхэг болгон 

нэмэх. Нийт 1374 ширхэг элемент нэмэх 

шаардлагатай.  

1.9. Элементийн тоог нэмэхдээ шугамын габаритыг 

алдагдуулахгүйгээр нэмэгдүүлэх.  

1.10. Одоо ашиглагдаж байгаа элемент нь ПС-70Д 

маягийн керамик/шилэн/ бүтэцтэй элемент зонхилж 

байна. ПС-160Д маягийн элементийг утасны 

габарит алдагдсан, дамжуулагч хөөрдөг хэсгүүдэд 

хийсэн байна. ПС-70Д маягийн 9 элементээс 

бүрдсэн гирляндын нийт урт 1314 см байхад, 

ПС160Д маягийн 8 элементээс бүрдсэн гирляндын 

нийт урт 1360 см байна. ПС-160Д элемент нь олдоц 

ховор ашиглалтын нөхцөлийг хүндрүүлэх 

магадлалтай тул ПС-160Д маягийн дүүжин 

тусгаарлуурын оронд ПС-70Е маягийн 9 элемент 

бүхий дүүжин тусгаарлуур ашиглах боломжтой 

байна.  
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ (SCADA)-ИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА 

ШИНЭЧЛЭЛТ 
 

Г.Мөнхбат*, Ш.Гантөмөр*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-

ийн диспетчерийн системийг сайжруулах, төвлөрсөн 

өгөгдлийн сан бий болгох, инженер техникийн 

ажилтнуудыг сургах, чадавхийг дээшлүүлж тухайн 

үеийн Диспетчерийн зохицуулалт хийх үйл 

ажиллагааны нөхцөл байдлыг сайжруулах 

зорилготойгоор ХБНГУ-ын Сэргээн босголт зээлийн 

банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 2006 оноос  “Эрчим 

хүчний програм 1” төслийг хэрэгжүүлж Монгол улсын 

эрчим хүчний системд одоо ашиглагдаж буй Хяналт, 

мэдээллийн системийг суурилуулж одоог хүртэл 

ашиглаж байна. Энэхүү системийн ашиглалтын хугацаа 

дуусаж хуучирч хоцрогдсоноос техник хангамж, тоног 

төхөөрөмжүүдэд байнга эвдрэл, гэмтэл гардаг болсон, 

мөн програм хангамжийн шинэчлэлт зогссон тул 

өнөөгийн Монгол улсын эрчим хүчний системийн 

шаардлагад нийцэхгүй болж системийн ачааллыг үр 

ашигтайгаар зохицуулахад төвөгтэй болсон. Иймээс 

Монгол улсын эрчим хүчний системийн хяналт, 

мэдээллийн системийг үе шаттайгаар олон улсын 

ухаалаг сүлжээний стандартад нийцсэн, орчин үеийн 

дэвшилтэт технологи, алсын удирдлага бүхий цогц 

EMS системтэй болгон шинэчлэн сайжруулах зайлшгүй 

шаардлага тулгарсан тул энэхүү судалгааг хийв.  

 

Түлхүүр үг: SCADA - Supervisory Control And Data 

Acquisition - Хяналт, Мэдээлэл, Удирдлагын Систем, 

RTU - Remote Terminal Unit - Мэдээлэл Цуглуулах 

Төхөөрөмж, EMS Energy Management System – Эрчим 

Хүчний Менежментийн Систем, OPGW - Optical 

Ground Wire – шилэн кабель бүхий аянгын тросс, HMI 

Human-Machine Interface – Хяналт, Удирдлагын 

Систем, PLCC Power-line Carrier Communication - 

Цахилгаан Эрчим Хүчний Шугамаар Дамжих Харилцаа 

Холбоо.  
 

ОРШИЛ 

Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ жил ирэх 

тусам нэмэгдэж байгаа ба хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр 

шинэ эх үүсгүүр, хуваарилах байгууламжууд болон дэд 

станцууд нэмэгдэж эрчим хүчний систем улам бүр 

төвөгтэй болж байна. Аливаа улс, үндэстний цахилгаан 

эрчим хүчний сүлжээ нь үндсэндээ цахилгаан станцууд 

болон гол дэд станцуудыг холбосон өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ байдаг. Цахилгаан 

дамжуулах шугам, сүлжээ нь үйлдвэрлэсэн цахилгаан 

эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд хүргэж эрчим хүчний 

хэрэглээг хангах боломж бүрдүүлдэг билээ. 

“Дэвшилтэт технологи ашиглаж эрчим хүчний 

дамжуулалтын алдагдлыг бууруулах, ачааллыг 

хамгийн бага өртөгтэй, оновчтой зохицуулах нь эрчим 

хүчний хэмнэлт болон үйлдвэрлэлтэй эн зэрэгцэх чухал 

асуудал болоод байна.” (A.H. Mahjoub; N.H. Dandachi 

2007) Цахилгаан эрчим хүчний сүлжээг мэргэжлийн 

арга барилаар үр ашигтай хянах, зохицуулах, удирдахад 

шаталсан ачааллын диспетчерийн системүүдийг 

ашигладаг. “Ачааллын зохицуулалтын үүргийг үр 

ашигтай гүйцэтгэхэд цахилгаан эрчим хүчний 

системийн өгөгдөл, мэдээллийг шуурхай цуглуулах, 

мэдээллийг бодит хугацаанд боловсруулах 

шаардлагатай.” (Yaping Zhang, APSCOM 2015.) 

Харилцаа холбооны суваг болох шилэн кабель бүхий 

аянгын троссон (OPGW) дэд бүтцэд суурилсан 

компьютержсэн мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмжтэй 

(RTU) Хяналт, мэдээлэл, удирдлагын (SCADA) систем 

бүхий Эрчим хүчний менежментийн цогц системтэй 

байх нь Монголын цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнд 

нэн тэргүүний шаардлага болж байна. Монгол Улсын 

“Диспетчерийн Үндэсний Төв” ТӨХХК нь 

диспетчерийн шуурхай зохицуулалт, ашиглалт, 

удирдлагыг хангах, мөн Эрчим хүчний нэгдсэн 

сүлжээний дүрмийн дагуу эрчим хүчний системүүдийн 

шуурхай ажиллагааны тоноглол болон холбооны 

найдвартай ажиллагааг хангах үүрэгтэй.  Энэ хүрээнд 

2006 оноос Төвийн бүсийн эрчим хүчний системд 

SCADA системийг нэвтрүүлж одоог хүртэл үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

Эрчим хүчний системд ашиглаж буй SCADA 

системийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд: 

Системийн хамрах хүрээ: Анх ашиглалтад орсон 

SCADA системд нийт 13 зангилаа дэд станцууд түүний 

дотор 8 ДЦС холбогдсон байдаг. SCADA систем 

ашиглалтад орсноос хойш ДҮТ ТӨХХК нь тус 

системийн найдвартай ажиллагааг хангах, хяналтын 

цэгийн тоог нэмэгдүүлэх, өгөгдөл цуглуулах болон 

мэдээлэл дамжуулах тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн 

инженерийн шийдлийг боловсруулж, сайжруулсаар 

2020 оны байдлаар ТБЭХС, АУЭХС, ББЭХС, АУЭХС, 

ӨБЭХС болон ОХУ-ын системийг хамарсан нийт 34 

объектоос мэдээлэл цуглуулах боломж бүрдүүлэн 

хамрах хүрээг тэлж диспетчерийн зохицуулалтын өдөр 

тутмын шуурхай ажиллагаанд ашиглаж байна. 
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Зураг 1: SCADA Системийн хамрах хүрээ 

 

Судалгаагаар 2010 оноос хойш нийт 21 цэгийг 

Диспетчерийн үндэсний төвийн инженер, техникийн 

ажилтнууд бие даан SCADA системд нэмж холбон, 

ашиглалтанд оруулсан бөгөөд диспетчерийн хяналт, 

удирдлага дор байх нэн шаардлагатай дэд станц, эх 

үүсгүүрүүдийг холбоод байна. Одоогоор 17 дэд станц, 

7 дулааны цахилгаан станц, 5 нарны цахилгаан станц, 3 

салхин цахилгаан станц, 2 усан цахилгаан станцаас тус 

тус мэдээлэл авч байна.  

 
График 1: 2010-2020 онд холбогдсон цэгийн судалгаа 

 

Анх 13 цэгээс, 3329 төлөвийн мэдээлэл авдаг байсан 

бол 2020 онд 34 цэгээс, 5131 төлөвийн мэдээлэл авдаг 

болж системийн хамрах хүрээ тэлсэн байна.  

Системийн програм хангамж: SCADA системийн 

програм хангамж  нь Siemens компанийн SINAUT 

Spectrum бөгөөд 4.4 хувилбарыг ашиглаж байна. Уг 

програм хангамж нь UNIX үйлдлийн систем дээр 

суурилсан Solaris 8 (хуучнаар SunOS 5.8) дээр 

ажилладаг. 2009 онд ORACLE компани нь Sun 

Microsystems-ыг худалдан авснаар (Redwood Shores, 

Calif.—Apr 20, 2009) SunOS систем Solaris гэсэн 

нэршлийн дор бүтэгдэхүүн нь худалдаанд гарах болсон. 

Тухайн үед орчин үеийн дэвшилтэт SCADA систем 

болох SINAUT Spectrum 4 платформыг 2006 онд 

Төвийн бүсийн эрчим хүчний системд суурилуулж 

байсан бөгөөд энэхүү системийн цаашдын хувилбарууд 

шинэчлэгдээгүй байсаар өдийг хүрсэн. Siemens 

компанийн тус SINAUT Spectrum удирдлагын систем 

нь Solaris 10 үйлдлийн систем дээр ажилладаг Spectrum 

Power ADMS автомат хяналт удирдлага мэдээллийн 

програм хангамж болон шинэчлэгдсэн бөгөөд SINAUT 

Spectrum 4 системийг 2012 оноос хойш хөгжүүлэлт 

хийхийг зогсоосон. Энэхүү SINAUT Spectrum 4.4 

систем нь модулан бүтэцтэй.  

 

 
Зураг 2: Spectrum-ын модулиуд 

 

Мэдээлэл, холбооны дэд бүтэц: Хяналт мэдээллийн 

SCADA систем нь дараах мэдээлэл холбооны сүлжээг 

ашиглан өгөгдөл мэдээллээ хүлээн авч байна.  

 
Зураг 3: SCADA системийн мэдээлэл, холбооны сүлжээ 

0

5

10

15

20

25

30

35

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

Дэд станц

УЦС

СЦС

НЦС

ДЦС

399



 

SCADA системийн мэдээлэлийг дамжуулахдаа 

шилэн кабель (Optical Ground Wire / All-Dielectric Self 

Supporting), өндөр үелзэл (Power Line Carrier), 

түрээсийн суваг (Virtual Private Network), радио модем 

(Radio Modem) зэрэг 4 төрлийн мэдээлэл дамжуулах 

сүлжээ ашиглаж байна.  

Одоогоор нийт Улаанбаатар болон хөдөө орон 

нутгийг хамарсан 930 км урт аянгийн тросс бүхий 

шилэн кабель нэгдсэн сүлжээнд ашиглагдаж байна.  

 
Зураг 4: Одоогоор ашиглагдаж буй шилэн кабелийн 

сүлжээийн бүтэц 

 

Улаанбаатар хотод шилэн кабель шугамын SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy) сүлжээ (155 Mbps), PDH 

(Plesiochronous Digital Hierarchy) сүлжээ (2 Mbps) зэрэг 

хоёр сүлжээг ашиглаж байна. 

Өндөр үелзлийн холбооны сүлжээ: Нийт 13 ширхэг 

шуурхай ажиллагааны өндөр үелзлэлийн холбооны 

төхөөрөмж ажиллаж байгаа бөгөөд 8 чиглэлд  ярианы  

28, өгөгдлийн 20  сувгуудыг дамжуулж  байна.  

 
Зураг 5: Одоогоор ашиглагдаж буй өндөр үелзлийн сүлжээ 

 

Түрээсийн VPN суваг: Диспетчерийн 

зохицуулалтыг үндэсний хэмжээнд хийхийн тулд 

Дархан,  Баруун бүсийн эрчим хүчний систем /ББЭХС/, 

Алтай Улиастайн эрчим хүчний систем /АУЭХС/, 

Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем /ДБЭХС/, Говийн 

бүсийн эрчим хүчний системийн /ГБЭХС/ гол 

цэгүүдийг эрчим хүчний диспетчерийн шуурхай 

ажиллагааны холбооны системд холбох шаардлагын 

хүрээнд 8 цэгийг шилэн кабелийн VPN сувгийг 

ашиглан эрчим хүчний холбооны нэгдсэн сүлжээнд 

холбосон. Эдгээр цэгүүд нь хэт алслагдсан байршилд 

байдаг тул харилцаа, холбооны компаниудын 

түрээсийн шугамыг үйл ажиллагаанд ашигладаг.  

Тулгамдаж буй асуудлууд, шинэчлэл хийх 

үндэслэл: Диспетчерийн Үндэсний Төв ТӨХХК дээр 

ашиглагдаж буй SCADA систем нь 2006 оноос хойш 

нийт 15 жил тасралтгүйгээр диспетчерийн шуурхай үйл 

ажиллагаанд ашиглагдсаар байна. Техник технологийн 

хурдацтай хөгжлийг дагаад одоо ашиглагдаж буй 

SCADA системийн техник болон програм 

хангамжуудад хоцрогдол, хуучралт бий болж эхэлсэн. 

Үүний улмаас тус системийн үйл ажиллагааг бүрэн 

дүүрэн найдвартай ажиллуулахад учир дутагдалтай 

байгаа бөгөөд техник, програм хангамжийн засвар 

үйлчилгээ тогтмол хийгдсээр байна.  

Түүнчлэн Монгол улсын эрчим хүчний салбар 

өргөжин хөгжиж шинэ техник технологийн шийдэл, 

ухаалаг системүүдийг нэвтрүүлж буйтай 

холбоотойгоор тус системийг технологийн хувьд 

шинэчлэх цаг ирсэн байна. Мөн цаашид ухаалаг 

сүлжээнд ашиглах өндөр түвшний хяналт мэдээллийн 

SCADA системийг нэвтрүүлж эрчим хүчний системийн 

найдвартай ажиллагааг хангах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 

урьдчилсан дүн шинжилгээ, тооцоолол, 

боловсруулалтанд үндэслэж Эрчим хүчний системийг 

удирдаж, хянах шаардлагатай болсон ба үүнийг дагаад 

инженер техникийн ажилтнуудыг бэлтгэж, 

чадавхижуулах шаардлага тулгараад байна.  

SCADA системийг шинэчлэх, сайжруулах талаар 

төрийн томоохон бодлогын бичиг баримтуудад дараах 

байдлаар дурдсан: 

 Төрөөс Эрчим Хүчний Талаар Баримтлах Бодлого 

/2015-2030 он/: 

“3.2.5.1 эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, 

хангах үйл ажиллагааны удирдлага, хяналт, 

мэдээллийн системийг тоон системд бүрэн шилжүүлж 

нэгдсэн ухаалаг сүлжээг бий болгох”  

 Эрчим Хүчний Салбарт Баримтлах Мэдээллийн 

Технологийн Бодлогын Баримт Бичиг /2019-2023 

он/: 

“7.2.1 Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, 

хангах үйл ажиллагааны удирдлага, хяналт, 

мэдээллийн системийг тоон системд бүрэн шилжүүлж, 

нэгдсэн ухаалаг сүлжээ бий болгох; 

7.2.2 Эрчим хүчний системийн диспетчерийн 

удирдлагын хяналт мэдээллийн системд холбогдоогүй 

байгаа төвийн бүсийн эрчим хүчний системд шинээр 

холбогдсон дэд станцуудыг хяналт мэдээллийн системд 

холбох;  

7.2.3 Сэргээгдэх эрчим хүчний нийт эх 

үүсвэрүүдийг нэгтгэсэн хяналт мэдээллийн системийг 

бий болгох;  

7.2.4 Хяналт мэдээллийн системийн мэдээлэл 

дамжуулах хурд болон найдвартай ажиллагааг хангаж 

ажиллах хүрээнд мэдээлэл дамжуулах протоколыг IEC-

60870-5-101 протоколоос IEC-60870-5-104 протоколд 

шилжүүлэх;  

7.2.5 Төвийн бүсийн эрчим хүчний системээс бусад 

ББЭХС, ДБЭХС, АУЭХС болон ӨБЭХС-д тухайн бүс 

нутгыг хамарсан диспетчерийн төвийг бий болгох;”  

Үүнээс гадна: 

 Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаа өргөжин 

тэлж, шинэ эх үүсвэрүүд, шинэ технологи (battery 

storage гэх мэт), шинэ систем, инновацийн 
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системүүд нэвтэрч буйтай холбоотойгоор одоо 

байгаа SCADA систем нь нэгдсэн сүлжээний үйл 

ажиллагааг бүрэн дүүрэн нэгдсэн байдлаар хянахад 

технологийн болон системийн хувьд хоцрогдсон; 

 Эрчим хүчний горим төлөвлөлтийг оновчлох үйл 

ажиллагааг нарийвчлан гаргах хүрээнд цахилгаан 

дулааны үйлдвэрлэлт, дамжуулалт, түгээх цэг 

болгонд өртөг зардлыг тооцож, системийн ахиуц 

зардлыг тодорхойлох, диспетчерийн зохицуулалтыг 

эдийн засгийн хувьд оновчтой хийх систем болон 

функц байхгүй; 

 Одоо ашиглаж буй SCADA систем эх 

үүсгүүрүүдийн автомат тохируулгын AGC 

(Automatic Generation Control) системтэй уялдаж 

ажиллахад шаардлагатай тохиргоо хийгдээгүй, 

системийн автомат функц байхгүй; 

 Ухаалаг сүлжээнд ашиглах Energy Management 

System-ын функц, ашиглалтын боломжийг хангасан 

байдал дутмаг бөгөөд цаашид уг системийг 

диспетчерийн шуурхай ажиллагаа, горим 

тохируулгыг нарийвчлах зорилгоор зайлшгүй 

нэвтрүүлэх шаардлага тулгарч байна;  

 SCADA дээрх тооцоолол, системийн шинжилгээ 

хийх, диспетчерийн сургалтын системийн аваарийн 

үеийн туршилт хийхэд өгөгдлийн сан, системийн 

функцийн тохиргоо алдагдсан тул зөвхөн хяналтын 

түвшний үйлдэл гүйцэтгэхэд SINAUT Spectrum 

системийг ашиглагдаж байна.  

 Одоогийн ашиглагдаж буй SCADA систем нь 

сэргээгдэх эрчим хүчний үүсвэрүүдийн нарийн 

хэмжилт, тохируулгыг хянах өгөгдөл мэдээллийг 

авах боломжгүй (Жиш: Салхины өнцөг, хурд, даралт 

гэх мэт); 

 Шинээр холбох 220/110 кВ-ын их тойрог сүлжээг 

ХМС-г оруулах шаардлагатай болсон.  Одоогийн 

ХМС-н протоколийн дэмжлэг нь шинээр орж байгаа 

дэд станцуудын протокол болон мэдээллийг хүлээн 

авах боломжгүй; 

 Одоогийн SCADA систем нь техник тоног 

төхөөрөмж элэгдэл болон програм хангамж 

хоцрогдолтойгоор ажиллаж байна. 
 

Орчин үеийн SCADA системийн судалгаа: 

Одоо ашиглаж буй хяналт удирдлагын SCADA 

систем нь цаашид Монгол улсын эрчим хүчний салбарт 

үүсэх ухаалаг сүлжээ, нэгдсэн сүлжээнд залгагдах эх 

үүсгүүр, дэд станцын шинэ техник технологи, 

системийн тоног төхөөрөмжийг удирдаж, оновчтой 

зохицуулалт хийхэд шаардлага хангахгүй байгаа. “Эх 

үүсгүүрийн тоноглолыг эдийн засгийн болон 

технологийн хувьд автоматаар удирдах (EMS, AGC), 

сэлгэн залгалт үйлдлийг урьдаас боловсруулсан 

алгоритмын тусламжтайгаар автоматаар хийх, эх 

үүсгүүрийг системд залгах, дэд станцын 

тоноглолуудыг залгах үед үүсч болох нөхцөл байдлыг  

бодит хугацааны нөхцөлд урьдчилан тооцоолж 

шуурхай үнэлж дүгнэх, арилжааны үйл ажиллагааг 

автомат тооцооллын системийн тусламжтайгаар 

тооцоолж зохицуулалтыг хийх, хэрэглээний таацыг 

компьютерийн статистик, математикийн тооцооллын 

тусламжтайгаар тооцоолж өндөр түвшинд 

боловсруулан горим тохируулгыг хийх шаардлага 

бидний өмнө тулгараад байна.”  (A.G. Bruce, 1998.) 

SCADA системийн бүтэц: 

 
Зураг 6: Төлөвлөж буй SCADA системийн архитектур 

 

SCADA системийн серверийг үндсэн болон туслах 

сервер хэлбэрээр зохион байгуулсан байх бөгөөд 

нэмэлтээр газар зүйн байрлалын хувьд өөр бүс нутагт 

эсвэл дата төвд нөөц серверийг байрлуулах замаар 

зохион байгуулалтыг хангасан байна. Тус систем нь 

эрчим хүчний системийн цэгүүдээс RTU болон 

холбооны тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 

өгөгдөл мэдээллийг цуглуулах, эргээд тус цэгүүд рүү 

өгөгдөл мэдээлэл, удирдлагын команд өгөх хэлбэрээр 

нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг бүрэн дүүрэн хангах 

зарчмаар ажилладаг бүтэцтэй байна. Түүнчлэн одоо 

ашиглагдаж байгаа болон цаашид шинээр холбогдох 

цэгүүдийн мэдээллийг мэдээллийн технологийн 

сүлжээний тусламжтайгаар хүлээн авч ажилладаг 

байхаар системийн ерөнхий бүтцийг  зохион байгуулна. 

Дотоод орчны бүтэц нь SCADA системийн програм 

хангамжийн  найдвартай ажиллагааг бүрэн хангасан 

байх бөгөөд гадны ямар нэгэн цахим халдлагаас бүрэн 

дүүрэн хамгаалагдсан байх шаардлага тавигдана. 

Түүнчлэн цаашид ухаалаг эрчим хүчний систем 

өргөжин тэлэхдээ холбоотойгоор ТБЭХС-ээс бусад 

эрчим хүчний бүсүүдэд удирдлагын төвүүд баригдана 

гэж үзэж байгаа бөгөөд тус системтэй уялдаж ажиллах 

мэдээллийн технологийн бүтэцтэй (Common 

Information Model) байх юм.  

 
Зураг 7: Цаашид үүсгэх SCADA системийн удирдлагын 

төвүүд 

 

SCADA системийн ажиллагаа түүнд тавигдах 

шаардлага: 

Тус систем нь үйлдвэрлэгч, дамжуулах болон 

цаашид түгээх сүлжээтэй уялдаж ажиллах боломж 

 

ББЭХС 
ТБЭХС 

ӨБ

ДБЭХС 

АУЭХС 
Уд. төв

Уд. төв

Уд. төв

Уд. төв

Уд. төв

401

https://ieeexplore.ieee.org/author/37358982900


 

бүхий цогц систем байх бөгөөд арилжааны 

зориулалтын програм хангамжуудыг уялдуулж 

ажиллуулах зайлшгүй шаардлагатай систем байх юм. 

Түүнчлэн дараагийн үеийн SCADA систем нь ирээдүйд 

мэдээллийн технологи болон эрчим хүчний тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг дагаж хөгжих чадамжтай 

байх бөгөөд дараах үндсэн шаардлагыг хангасан байна. 

Үүнд:  

 Уян хатан болон өргөтгөх боломжтой; 

 Бусад диспетчерийн удирдлагын төвүүдтэй 

уялдаж ажиллах боломжтой; 

 Үр ашигтайгаар ажилладаг байх; 

 Найдвартай ажиллагааг бүрэн дүүрэн хангасан 

байх; 

 Гадны цахим халдлагаас бүрэн хамгаалагдсан 

байх; 

 Хялбар тохируулгын бүтэцтэй байх; 

 Ухаалаг байх. 

 

СКАДА системийн програм хангамж нь дараах 

функцуудтай байна: 

 Нэгдсэн сүлжээний оновчлол, үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллгааны менежмент.  

o Ачааллын урьдчилсан таамаглал (LF)  

o Үйлдвэрлэлийг хэрэглээтэй тэнцвэржүүлэх 

(UC)  

o Ус, дулааны зохицуулалт (HTC)  

o Хамгийн бага өртөгтэй байх диспетчерийн 

зохицуулалтыг бодит хугацаанд хийх ба 

нөөцийн хяналт (ED)  

o Бодит хугацааны Үйлдвэрлэлийн Автомат 

Удирдлага (AGC)  

o Ачааллын давтамж тохируулга функц (LFC) 

o Эдийн засгийн үр ашигтай зохицуулалтын 

тооцооло хийх функц (EMS) 

o Нөөцөнд буй тоног төхөөрөмжийг тооцоолол 

хийх (RM) 

 

 Дамжуулах сүлжээний үйл ажиллагааны 

менежмент:  

o Сүлжээний тохиргоо ба топологийн 

зохицуулалт (TP) 

o Сүлжээнд орсон өөрчлөлтийн тооцоолоол (NS) 

o Төлөв байдлын тооцоолол (SE)  

o Болзошгүй төлөв байдлын дүн шинжилгээ 

(CA)  

o Оновчтой чадлын урсгалын тооцоо ба 

болзошгүй төлөв байдлыг оруулсан оновчтой 

урсгалын тооцоо (OPF, SCOPF)  

o Цахилгаан эрчим хүчний системийн тодорхой 

хэсгийг тусгаарлах 

 

 Туршилт, тооцооллын горимын симуляцууд:  

o Чадлын урсгалын тооцоолол (PF)  

o Сүлжээний загварчлал  

o Богино залгааны тооцоолол 

 

 Эрчим хүчний үйлчилгээ ба болсон процессын дүн 

шинжилгээ:  

o Үйл явдлын дүн шинжилгээ  

o Эрчим хүчний төлөвлөлт ба нягтлан бодох 

бүртгэл  

o Эрчим хүчний үйлчилгээ үзүүлэгчид 

 

 Диспетчерийн сургалтын симулятор (DTS):  

Дээр дурдсанаас гадна:  

 Тасралт болон бусад холбогдох мэдээллийг и-майл 

болон мессежээр дамжуулалт (Alarm Forwarding) 

 Нэгдсэн сүлжээний схем зураглал (Topology 

Analysis)  

 Сэлгэн залгалтын үйл явцыг харуулах функц 

(Supervisory Control) 

 Сэлгэн залгалтын автомат тохируулгыг тохируулах 

зарчмаар сэлгэн залгалтыг хийх функц (Switching 

Procedure Management) 

 Системийн төлөв байдлыг зааж, тэмдэглэгээ тавих 

функц (Tags) 

 Диспетчерийн үйл ажиллагааны журнал хөтлөх 

функц (Operations Logbook) 

 Нэгдсэн сүлжээнд түр ашиглахаар тавьсан тоног 

төхөөрөмжийг  оруулах функц (Temporary Network 

Elements)  

 Програм хангамжууд нь модуль хэлбэрийн 

бүтэцтэй байх; 

 Дата өгөгдөл дамжуулах, солилцох, засварлах 

(IMM – Information Model Manager) 

 Өгөгдлийн сангийн оновчтой зохион байгуулалт, 

архивжуулалт, real-time нөхцөлд өгөгдөл 

боловсруулах (HIS – Historical Information System)  

 Диспетчерийн төвүүд хооронд өгөгдөл дамжуулах 

протоколыг дэмжих (ICCP Data Link)  

 Програм хангамжийн ашиглах хэрэглэгчийн 

хянах, хяналтын дэлгэцтэй холбох боломжийг 

бүрдүүлж, бусад өгөгдлийг төрөл бүрээр харуулах 

системүүдтэй уялдаатай ажиллах (UI – User 

Interface) 

 Өгөгдөл цуглуулах системүүдтэй уялдаж 

ажиллах, холбооны протокол IEC60870-5-101, 

IEC60870-5-104, DNP3.0/DNP3.0i, IEEE C37.118 

болон бусад, RTU төхөөрөмжүүдийг алсын 

зайнаас тохируулах (Independent Frontend System) 

 Бусад гадны IT системүүд, уялдаж ажиллах, 

өгөгдөл цуглуулах, ухаалаг сүлжээний Enterpise 

Service Bus-ыг дэмжих (SOA - Service Oriented 

Architecrure) бөгөөд өгөгдөл мэдээллийн шинийн 

тусламжтайгаар дараах мэдээллүүдийг 

нэгтгэх/дамжуулах боломжтой байх:  

 Эх үүсгүүр, дэд станц болон бусад тоног 

төхөөрөмж, системийн бүрдэл хэсгүүдийн газар 

зүйн байршил (GIS – Geospatial Information 

System) 

 Цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авах 

 Веб, цахим хуудас руу өгөгдөл мэдээлэл 

дамжуулах 
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 Тоолуурын системийн өгөгдөл мэдээллийг 

ашиглах 

 Тооцооллын системүүд рүү өгөгдлийг хөрвүүлэх 

зэрэг функцуудыг агуулсан байна. 

 

Үйлдлийн систем болон сервер: 

o Дараагийн үеийн SCADA систем нь Linux 

эсвэл Windows үйлдлийн систем дээр 

ажилладаг, Intel 64 bit x86 процессор дээр 

суурилсан серверийн орчин дээр ажиллах 

шаардлагатай.  

o Серверийн үйл ажиллагааг redundant буюу 

сэлгэж ажиллах зарчмаар ажилладаг бүрэн хос 

ажиллагаатай байна. 

o Нөөц серверийн систем зайлшгүй байх 

o Системийн найдвартай ажиллагаа 99.9% 

хангасан байна. 

o Цахим халдалтаас бүрэн хамгаалагдсан байна. 

o Олон төрлийн архивтай ба 7000 минут өгөгдөл 

архив хадгалалттай байна. 

o Эрхийн хандалттай байна. 

Диспетчерийн хяналтын өрөө: 

o Өргөн дэлгэцийн системээр иж бүрэн 

тоноглогдсон байх бөгөөд дор хаяж 15 х 3.5м 

хэмжээтэй LED дэлгэц; 

o Системийн болон арилжааны операторуудын 

ажиллах орчинг бүрэн хангасан төлөвлөлттэй; 

o Хэрэглэгчийн компьютер болон дэлгэц, 

шуурхай ажиллагааны холбооны хэрэгсэл 

зэргээр бүрэн хангагдсан байна 

Гадна орчны дуу чимээ, халдлагаас бүрэн 

тусгаарлагдсан, гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, галын 

аюулгүй системийг бүрэн хангасан, антистатик шалаар 

тоноглогдсон байна.  

SCADA системийн харилцаа холбооны дэд бүтэц 

болон холбогдох цэгүүд: Шинэчлэлтийн хүрээнд одоо 

байгаа системийг програм, техник хангамжийн 

хэмжээнд шинэчлэн сайжруулж, холбогдсон цэгүүдийн 

мэдээлэл авах боломжийг сайжруулахаас гадна 

одоогийн системд холбогдсон 34 цэгийг 84 цэг болгон 

өргөтгөнө. Цогц СКАДА системийг үүсгэх дараагийн 

үндсэн гол шаардлага бол найдвартай бөгөөд хурдан 

ажиллагаатай холбооны дэд бүтцийг үүсгэх асуудал 

бөгөөд  бие даасан, аюулгүй шилэн кабелийн сүлжээ 

үүсгэнэ гэж үзвэл 110кВ, 220 кВ-ын ЦДАШ-аар доорх 

зурагт үзүүлсний дагуу газар зүйн байршлын босоо 

болон хэвтээ чиглэлд шилэн кабелийн гол магистрал 

шугамыг барьж байгуулах нь зүйтэй. Гэхдээ ингэхэд их 

хэмжээний цаг хугацаа, санхүүжилт шаардлагатай 

болно. Учир нь манай шугам сүлжээний дийлэнх нь 

2000-аад оноос өмнө баригдсан ба шилэн кабель бүхий 

аянгийн тросс байдаггүй.  

 
Зураг 8: Одоо байгаа болон цаашид суурилуулах шилэн 

кабелийн дэд бүтцийг үүсгэх төсөөлөл 

 

2004 оноос хойш 110 кВ, 220 кВ-ын агаарын 

шугамаар OPGW шилэн кабель суурилуулахаар 

төлөвлөж байгаа шугамаас өнөөдрийн байдлаар шилэн 

кабель суурилагдсан 3 шугам буюу 559 км урт, Засгийн 

газрын 2018 оны 325-р тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс 

эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын дунд 

хугацааны үндэсний хөтөлбөр”-т тусгагдсан 6 шугам 

буюу 1643 км урт, “Эрчим Хүчний Салбарт Баримтлах 

Мэдээллийн Технологийн Бодлого” баримт бичигт 

тусгагдсан байна. Нийт 118 шугамын 4989 км урттай 

шилэн кабелийн гол магистрал шугамыг бий болгох 

шаардлагатай гэж үзэж байна. Сонгино - Мандалговийн 

330 кВ-ын 260 км ЦДАШ, Оюутолгой – 

Цагаансуваргын 110 кВ-ын 160 км, Улиастай – 

Тайширын 110 кВ-ын 134 км урт OPGW маягийн шилэн 

кабелиуд нь ЦДАШ-аар суурилагдсан. Дээр дурдсанаар 

4989 км урт OPGW шилэн кабелийг суурилуулахад их 

хэмжээний цаг хугацаа, хөрөнгө шаардлагатай тул 

зарим хэсгийг түрээсийн шилэн кабелийн суваг 

ашиглан шийдэх хувилбар байж болно. Энэ тохиолдолд 

зардлын хэмжээ буурах ба ингэхдээ гол үндсэн 

магистраль шилэн кабелийн сүлжээг OPGW шийдлээр 

үүсгэж, бусдыг нь VPN түрээсийн шугам ашиглах, 

цаашид үе шаттайгаар OPGW сүлжээ рүү шилжүүлж 

болно. Иймд эхний ээлжинд доорх 7 ЦДАШ дээр 

СКАДА болон бусад системд ашиглахаар нийт 794 км 

OPGW шилэн кабелийн магистрал мэдээлэл холбооны 

дэд бүтцийг үүсгэхээр тооцов.  

Хөрөнгө оруулалтын тооцоо:  

Хүснэгт 1 

Зардлын тойм тооцоолол 

 
 

Хөрөнгө оруулалтын тооцоололыг ойролцоогоор 

хамгийн бага өртөгтэй байж болох хувилбараар 

тооцоолсон бөгөөд үргэлжлүүлж нарийвчилсан 

судалгаа хийх шаардлагатай.  

 

 

 

Таних тэмдэг:

Одоо байгаа OPGW

Төлөвлөж буй OPGW

Улаанбаатар

Улаангом

Өмнөговь

Мянгад

Дөргөн УЦС
Тэлмэн

Мөрөн

Улиастай Цэцэрлэг

Булган

Эрдэнэт

Хархорин

АрвайхээрТайшир УЦС

Баянхонгор
Баянтээг Мандалговь

АУЭХС

Тавантолгой

Оюутолгой

Цагаан

суварга

БНХАУ

Замын үүд

Сайншанд

Айраг

Чойр Баруун-Урт

Чойбалсан ДЦС
Багануур

Дархан

ОХУ

Баянчанд

мань

Зүүнхараа

Шарын гол

403



 

ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааг орчин үеийн технологийг ашиглан 

эрчим хүчний системийн операторын үйл ажиллагааг 

сайжруулах зорилгоор гүйцэтгэсэн ба Эрчим хүчний 

системийн Хяналт мэдээлэл, удирдлагын систем болох 

SCADA системийг шинэчлэснээр дараах үр дүн гарна.  

1. Алсын зайны удирдлагын системийг нэвтрүүлэх 

нөхцөл бүрдэж, алсаас удирдах боломжтой болно; 

2. Системийн болон арилжааны зохицуулалтыг илүү 

нарийвчлан дүн шинжилгээг урьдчилсан байдлаар 

тооцоолох замаар хийдэг болно; 

3. Шинэ төрлийн өгөгдлийн сан бүрдэх нөхцөл 

бүрдэж системийн горим төлөвлөлтийн үйл 

ажиллагаа, системийн эдийн засгийн үр ашиг 

нэмэгдүүлэхэд нөлөө үзүүлнэ; 

4. Инженерийн тооцоолол хийхэд олон төрлийн 

хэмжилт, факторуудыг ашиглах бололцоо бүрдэнэ; 

5. Диспетчерийн мэдлийн тоног төхөөрөмжүүдийг 

автоматаар удирдах нөхцөл бүрдэж диспетчерийн 

шуурхай ажиллагаа, оновчтой зохицуулалт 

сайжирна; 
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“ОРХОН-ОНГИ” ЭКО ТӨСЛИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 

СИСТЕМ БА БАГА ЧАДЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦУУДЫГ 

СИСТЕМД ХОЛБОХ ҮЕИЙН ГОРИМЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 
 

Мягмарсүрэн Азжаргал*, Отгонбаяр Чанцалням*, Энхсайхан Эрдэнэбат*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: “Орхон-Онги” эко төслийн дэд бүтцийн 

шийдлийн гол цөм нь цахилгаан хангамжийн системийг 

зөв оновчтой бий болгох юм. Онги голын урсац 

нэмэгдүүлэх энэхүү эко төслийг хэрэгжүүлэхэд бий 

болох хоёр хиймэл усан сан болон ус дамжуулах 

шугамын төгсгөлд нийт гурван бага чадлын усан 

цахилгаан станц (УЦС) барихаар төлөвлөсөн. Харин ус 

дамжуулах шугам хоолойн нийт урт 74 орчим 

киллометр үргэлжлэх ба дөрвөн ус татах насос станцтай 

байхаар тооцож гаргасан байна. Бид эдгээр бага УЦС-

ууд болон ус татах насос дэд станцуудыг цахилгаан 

эрчим хүчний системд холбоход цахилгаан шугам 

сүлжээ (ЦШС)-ний ашиглалтын горимын хувьд хэвийн, 

хөрөнгө оруулалтын зардлын хувьд хамгийн бага 

оновчтой хувилбарыг тодорхойлсон бөгөөд эко 

төслийн цахилгаан хангамжийн системийг сүлжээнд 

холбох хувилбарыг гаргасан болно.  

 

Түлхүүр үг: Тогтсон горим, динамик тогтворжилт, 

усан цахилгаан станц, насос дэд станц  
 

ОРШИЛ 

“Орхон - Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

систем холбогдох Хангайн бүсийн Эрдэнэт – Булганы 

цахилгаан түгээх сүлжээний одоогийн түвшний талаар 

авч үзвэл: Монгол улсын 11 аймгийн 124 сум суурин 

газрын 81123 хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр 

хангах үйл ажиллагааг 35, 15, 10, 6, 0.4 кВ-ын 6590.98 

км цахилгаан дамжуулах шугам, улсын буюу компаний 

эзэмшлийн 667, хувийн эзэмшлийн 598 ширхэг нийт 
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1265 дэд станц болон хуваарилах байгууламжуудаар 

дамжуулан явуулж байна  [10]. 

Хангайн бүсийн Эрдэнэт – Булган (Булган - А, Б 

шугам) чиглэлийн ЦШС-гээр дамжуулсан өвлийн их, 

зуны бага ачааллын өсөлтийн сүүлийн 4 жилийн үр 

дүнг хүснэгт 1-д үзүүлэв. Тус статистик мэдээллээс 

үзвэл Хангайн бүсийн Эрдэнэт-Булганы ЦШС-ний 

өвлийн их ба зуны бага бодит ачааллын зөрүү дунджаар 

44 %, ачааллын өсөлтийн дундаж 7 % байна. Хангайн 

бүсийн салбарын Булган чиглэлийн ЦШС-ний 2019 

оны өвлийн их (19:00 цаг), шөнийн бага (03:00 цаг), 

2020 оны зуны бага ачааллын хэмжилт, балансаар 

гүйцэтгэсэн чадлын урсгал ба зангилааны 

хүчдэлүүдийн ерөнхий төлвийг зураг 1-3-д үзүүлэв.  

Хангайн бүсийн ЦШС-ний өнөөгийн горим 

ашиглалтын түвшнээс дүгнэж үзвэл төвлөрсөн эрчим 

хүчний системээс алслагдсан цэгүүдэд тухайлбал 

дамжуулах сүлжээний харъяа Баянхонгор ДС-ын өндөр 

талын шин дээр оройн их ачааллын үед хүчдэл өвлийн 

горимд 96-99 кВ хүртэл унаж байгаа нь тус сүлжээний 

хүчдэлийн горим хангагдахгүй байгааг илэрхийлж 

байна. Энэ нь тус сүлжээнд шинэ хэрэглэгч (Ачаалал) 

холбох нөөц бололцоо бага байгааг илтгэж байгаа 

болно.  

Хүснэгт 1 

Булган А, Б шугамаар урсах өвлийн их ба зуны бага 

ачааллын өсөлт  

Шугамын нэр 

2016 он 2017 он 
2018 

он 

2019 

он 

Шугамын дамжиж буй бодит 

ачаалал Р, кВт 

Зуны бага  

Булган-А 15213 16605 18021 19200 

Булган-Б 18576 20245 21056 22300 

Нийт 33789 36850 39077 41500 

Өвлийн их  

Булган-А 30542 32820 33520 35200 

Булган-Б 33102 33956 35245 37400 

Нийт 63644 66776 68765 72600 

Аваарын горим 

Булган-А, Б 63644 66776 68765 72600 

 
Зураг 1.  Булган гаргалгын ЦШС-ний 2019 оны 12 сарын 18-

ны оройн пик ачааллын хэмжилт, балансын үр дүн (19:00 

цаг) 

“Орхон-Онги” эко төслийн хүрээнд бага чадлын 

УЦС-ууд төлөвлөгдөж байгаа нь  нэг давуу тал болж 

байна. Иймээс эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

системийн оновчтой шийдлийг гаргахын тулд Хангайн 

бүсийн ЦШС-ний горимын тооцоог төслийн ус татах 

насос дэд станц болон бага чадлын УЦС-ууд холбогдох 

үед гүйцэтгэж шийдэл гаргах нь чухал юм.  

 

Зураг 2. Булган гаргалгын ЦШС-ний 2019 оны 12 сарын 19-

ний өдрийн шөнийн бага ачааллын хэмжилт, балансын үр 

дүн (03:00 цаг) 

Арвайхээр

Сансар

Баянтээг

Баянхонгор

Хархорин

Цэцэрлэг

Хишиг-Өндөр

Хялганат

Эрдэнэт

Булган

Тосонцэнгэл

Мөрөн

6.3+j1.6 МВА

106.0 кВ

35.0 кВ

6.0 кВ
1.2-j0.7 МВА

107.2 кВ

37.1 кВ

9.8 кВ

5.7+j2.3 МВА

108.1 кВ

35.3 кВ

9.9 кВ

3.0+j8.9 МВА

111.0 кВ

35.4 кВ

10.1 кВ

4.0+j0.5 МВА

110.0 кВ

35.3 кВ

10.2 кВ

1.0-j0.7 МВА

112.0 кВ

35.6 кВ

10.5 кВ

0.4-j0.2 МВА

113.1 кВ

36.2 кВ

9.9 кВ

3.2+j0.7 МВА

114.0 кВ

35.6 кВ

10.3 кВ

0.9+j0.02 МВА

114.8 кВ

35.3 кВ

9.8 кВ

7.2+j5.5 МВА

115.0 кВ

36.9 кВ

6.3 кВ

220 кВ

35 кВ

10 кВ

Таних тэмдэг:

6 кВ

110 кВ

Дэд станц

Цахилгаан ачаалал

 
Зураг 3. Булган чиглэлийн ЦШС-ний 2020 оны зуны бага 

ачааллын хэмжилт, баланс (11:00 цаг) 
 

Бид Хангайн бүсийн Булган гаргалгын ЦШС-ний 

ачааллын одоогийн горимыг нарийн судлах үүднээс 

2020 оны 10 сарын 25-31-ний өдрүүдийн хоногийн 

ачааллын хэмжилтийг гүйцэтгэж ачааллын график 

байгуулж      зураг 4 -д үзүүлэв.  

Арвайхээр

Сансар

Баянтээг

Баянхонгор

Хархорин

Цэцэрлэг

Хишиг-Өндөр

Хялганат

Эрдэнэт

Булган

Тосонцэнгэл

Мөрөн

9.8+j1.8 МВА

99.8 кВ

33.8 кВ

5.7 кВ
2.3+j0.5 МВА

100.1 кВ

33.7 кВ

9.4 кВ

9.3+j2.0 МВА

104.7 кВ

35.8 кВ

10.5 кВ

4.0+j3.5 МВА
110.5 кВ

36.3 кВ

10.6 кВ

7.18+j0.9 МВА

110.0 кВ

35.0 кВ
10.2 кВ

2.1-j0.6 МВА
111.0 кВ

35.6 кВ

10.1 кВ

0.7-j0.2 МВА
112.5 кВ

36.8 кВ

10.1 кВ

4.9+j0.4 МВА

114.2 кВ
35.2 кВ

10.2 кВ

1.4+j0.04 МВА

113.2 кВ
35.6 кВ

10.2 кВ

10.1+j5.8 МВА
113.0 кВ

37.1 кВ

6.2 кВ

220 кВ

35 кВ

10 кВ

Таних тэмдэг:

6 кВ

110 кВ

Дэд станц

Цахилгаан ачаалал

 

Арвайхээр

Сансар

Баянтээг

Баянхонгор

Хархорин

Цэцэрлэг

Хишиг-Өндөр

Хялганат

Эрдэнэт

Булган

Тосонцэнгэл

Мөрөн

4.2+j4.1 МВА

109.1 кВ

36.5 кВ

6.1 кВ
0.82-j0.8 МВА

110.0 кВ

37.0 кВ

10.3 кВ

3.4+j6.0 МВА

111.8 кВ

37.8 кВ

10.9 кВ

2.1+j9.3 МВА
114.5 кВ

37.4 кВ

10.5 кВ

3.25+j1.0 МВА

114.0 кВ

37.3 кВ
10.9 кВ

1.1-j0.8 МВА
115.0 кВ

36.5 кВ

10.6 кВ

0.29-j0.2 МВА
116.1 кВ

37.8 кВ

10.4 кВ

1.72+j0.3 МВА

116.5 кВ
36.0 кВ

10.5 кВ

0.45+j0.02 МВА

118.0 кВ
37.7 кВ

10.8 кВ

4.9+j9.3 МВА
119.0 кВ

38.9 кВ

6.4 кВ

220 кВ

35 кВ

10 кВ

Таних тэмдэг:

6 кВ

110 кВ

Дэд станц

Цахилгаан ачаалал
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Ачааллын графикийн өөрчлөлтийн тоон дүн 

шинжилгээнээс үзвэл Булган гаргалгын ЦШС-ний 

намрын улирлын пик ачаалал 80 МВт, бага ачаалал 36 

МВт ба дундаж ачаалал 55 МВт байна. Тэгвэл тус 

сүлжээний жигд бусын коэффициент дунджаар 0.48 

байгаа нь ачааллын өөрчлөлтийн далайц өндөр байгааг 

илтгэж байгаа бөгөөд энэ нь ахуйн хэрэглээний ачаалал 

давамгайлсан сүлжээ болохыг илтгэж байна.  

 
Зураг 1.  Булган гаргалгын 110 кВ-ын ЦШС-ний хоногийн 

ачааллын график  (2020 оны намрын улирлын 7 хоног) 
 

Иймээс тус сүлжээнд шөнийн бага ачааллын үед 

ашиглалтанд орох харьцангуй тогтмол ачаалал бүхий 

цахилгаан хэрэглэгч (Насос) холбогдох, нөгөө талаас 

өдрийн болон оройн оргил ачааллын үед цахилгаан 

үйлдвэрлэх бага чадлын УЦС холбогдох нь ачааллын 

графикийн үзүүлэлт ба эдийн засгийн үр ашгийг 

дээшлүүлэх олон талын ач холбогдолтой юм. Гэвч энэ 

нь тус сүлжээнд шинээр холбогдох цахилгаан хэрэглэгч 

ба цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх УЦС-уудын хоног 

болон улирлын ашиглалтын горимыг оновчтой 

удирдахаас шууд хамаарна гэдгийг хатуу анхааруулан 

тэмдэглэх нь зүйтэй юм.  

 

I. ЭКО ТӨСЛИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 

СИСТЕМ БА ГОРИМЫН ТООЦООНЫ ҮНДСЭН 

ХЭСЭГ 

Бид эко төслийн цахилгаан хангамжийн системийг 

хоёр үндсэн хувилбарын хувьд горимын тооцоог 

гүйцэтгэсэн болно.  

A. Хувилбар 1  

Төслийн цахилгаан хангамжийн системийг одоо 

байгаа Хархорин ДС-аас Шанхаар дайран ирэх Хужирт 

болон Арвайхээр ДС-аас ирэх Зүүнбаян-Улаан 

сумуудыг холбосон 35 кВ-ын өндөр хүчдэлийн 

шугамуудад салбарлалт хийх замаар тойрог битүү 

сүлжээ (Тойрог битүү сүлжээ - найдвартай ажиллагаа 

дээшилнэ)  болгон холбох. 

Б.   Хувилбар 2  

Төслийн цахилгаан хангамжийн системийн нэг 

талыг одоо байгаа Хархорин – Арвайхээр ДС-уудыг 

холбосон 110 кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас 

салбарлалт хийж шинээр Хужирт 110/35/10 кВ-ын ДС 

барьж 35 кВ-ын шинд болон нөгөө талыг Арвайхээр ДС-

аас ирэх Зүүнбаян-Улаан сумыг холбосон 35 кВ-ын 

шугамд салбарлалт хийх замаар тойрог битүү сүлжээ 

болгон холбох. 

Ус татах насос станцуудын хоногийн ашиглалтын 

горим нь оройн 21:00 - 06:00 цагийн хооронд ажиллах 

бөгөөд Хангайн бүсийн Булган гаргалгын ЦШС-ний 

шөнийн бага ачааллыг 6 - 8.4 МВт-аар ихэсгэх, өдрийн 

болон оройн их ачааллын үед бага чадлын УЦС-ууд 

улирлаас хамааран 2 - 5 МВт чадал үйлдвэрлэж тус 

сүлжээнд нийлүүлснээр пик ачааллыг мөн тэр 

хэмжээгээр бууруулах боломжтой юм. Энэ нь тус 

сүлжээний эдийн засгийн үр ашгийг сайжруулах, 

хоногийн ачааллын графикийн үзүүлэлтүүдийг  

дээшлүүлэх сайн талтай юм. 

Тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэхдээ эхлээд тус 

сүлжээний хамгийн хүнд нөхцөл буюу хамгийн их 

(2019 оны 12 сарын 18-ны их ачаалал нь 2020 оны 10 

сарын 25-31-ний тус сүлжээний ачаалалтай ойролцоо 

байна) ачаалалтай байх үед хийх бөгөөд чухам энэ 

горим хангагдаж байвал бусад бүх горимд сүлжээний 

хэвийн горим хангагдах юм. Хэдийгээр ус татах насос 

станцууд шөнийн бага ачаалалтай байх горимд ажиллах 

боловч тус Булган гаргалгын ЦШС-ний шөнийн бага 

хэтийн (20-30 жилийн дараах) ачаалал өнөөдрийн 

оройн их ачаалалтай ойролцоо очих боломжтой юм.  

 

II. ТОГТСОН ГОРИМЫН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

A. Хувилбар 1  

Тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэх анхдагч 

өгөгдлийг ашиглан RastrWin3 симуляцийн программын 

цогцолборын тусламжтайгаар ЦШС-ний системийн 

параметрүүдийг хувилбар тус бүрээр нарийвчлан 

тодорхойлсон болно. 

Булган гаргалгын ЦШС-ний хялбарчлал хийсэн 

схемээр тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэсэн ба 

чадлын балансын үр дүнгээс үзвэл сүлжээний 

баланслагч (Эрдэнэт) ДС-аас авч байгаа чадал 84.8 МВт, 

бага чадлын УЦС-уудын үйлдвэрлэл 5 МВт, чадлын 

алдагдал 15.8 МВт буюу 17.6 %-тай байгаа нь хэвийн 

байх утгаас өндөр байна.   

Харин тогтсон горимын тооцооны зангилааны 

хүчдэлийн үр дүнгээс үзвэл 110 кВ-ын түвшинд хүчдэл 

бага талдаа -12.0 %, их талдаа 4.5 %, 35 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл бага талдаа -15.6 %, их талдаа 1.8 %, 10 кВ-ын 

түвшинд хүчдэл бага талдаа -5.0 %, их талдаа 10.0 %, 6 

кВ-ын түвшинд хүчдэл бага талдаа -8.5 % ба 0.4 кВ-ын 

түвшинд хүчдэл бага талдаа -15.0 % тус тус гарсан нь 

хүчдэлийн хэвийн зөвшөөрөгдөх хазайлт (±5%)-ын 

түвшинг сүлжээний аль ч зангилаанд хангахгүй байна.   

Дараа нь тогтсон горимын тооцоог шөнийн бага 

буюу 03:00 цагийн ачаалалтай байх үед тооцоог хийсэн 

ба бөгөөд Булган гаргалгын ЦШС-ний шөнийн бага 

ачааллын өсөлтийн богино хугацаа (5 жил)-ны 

прогнозыг тооцсон болно.  

Энэхүү өөрчлөлтийг симуляцийн програмын орчинд 

оруулж Булган гаргалгын ЦШС-ний тогтсон горимын 

тооцоог гүйцэтгэсэн ба чадлын балансын үр дүнгээс 

үзвэл сүлжээний баланслагч (Эрдэнэт) ДС-аас авч 

байгаа чадал 48.36 МВт, бага чадлын УЦС-уудын 

үйлдвэрлэл 5 МВт, чадлын алдагдал 6.5 МВт буюу 12.2 

%-тай гарч байна.   

Тэгвэл тогтсон горимын тооцооны зангилааны 

хүчдэлийн үр дүнгээс үзвэл 110 кВ-ын түвшинд хүчдэл 

бага талдаа -5.4 %, их талдаа 9.8 %, 35 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл бага талдаа -15.0 %, их талдаа 4.3 %, 10 кВ-ын 

түвшинд хүчдэл бага талдаа -6.2 %, их талдаа 10.0 %, 6 

кВ-ын түвшинд хүчдэл бага талдаа -8.1 % ба 0.4 кВ-ын 

түвшинд хүчдэл бага талдаа -15.0 % тус тус гарсан нь 

хүчдэлийн хэвийн зөвшөөрөгдөх хазайлтын түвшинг 

мөн л сүлжээний аль ч зангилаанд хангахгүй байна.  

Иймээс авч үзэж буй “Орхон-Онги” эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн систем болон бага чадлын УЦС-
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уудыг сүлжээнд хувилбар 1-ээр холбох шийдэл 

боломжгүй болж байна   

Б.   Хувилбар 2 

Тогтсон горимын тооцооны чадлын балансын үр 

дүнгээс үзвэл сүлжээний баланслагч (Эрдэнэт) ДС-аас 

авч байгаа чадал 83.8 МВт, бага чадлын УЦС-уудын 

үйлдвэрлэл 5 МВт, чадлын алдагдал 14.7 МВт буюу 16.5 

%-тай байгаа нь өмнөх хувилбар 1-ээс арай бага байна. 

Тогтсон горимын тооцооны зангилааны хүчдэлийн 

үр дүнгээс үзвэл 110 кВ-ын түвшинд хүчдэл бага талдаа 

-13.4 %, их талдаа 4.5 %, 35 кВ-ын түвшинд хүчдэл бага 

талдаа -7.8 %, их талдаа 4.0 %, 10 кВ-ын түвшинд хүчдэл 

бага талдаа -7.8 %, их талдаа 8.4 %, 6 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл зөвхөн их талдаа 5.0 % ба 0.4 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл зөвхөн бага талдаа -7.5 % тус тус гарсан нь 

хүчдэлийн хэвийн зөвшөөрөгдөх хазайлт (±5%)-ын 

түвшинг сүлжээний зарим зангилаанд хангаагүй бол 

зарим зангилаанд хангаж байна. 

Тогтсон горимын тооцооны үр дүнгээс тус хувилбар 

2-оор холбох нь өмнөх хувилбар 1-ээс арай илүү үр дүн 

өгч байгаач сүлжээний хэвийн горимын үзүүлэлтүүдийг 

бүрэн хангаж чадахгүй байна. Одоо Булган гаргалгын 

ЦШС шөнийн бага ачаалалтай байх үед горимын 

тооцоог гүйцэтгэж дүн шинжилгээ хийе. 

Булган гаргалгын ЦШС шөнийн 03 цагийн 

ачаалалтай байх үеийн тогтсон горимын тооцооны 

чадлын балансын үр дүнгээс үзвэл баланслагч (Эрдэнэт) 

ДС-аас авч байгаа чадал 47.42 МВт, бага чадлын УЦС-

уудын нийт үйлдвэрлэл 5 МВт, сүлжээний чадлын 

алдагдал 5.65 МВт буюу 12.2 %-тай гарч байна.   

Тэгвэл тогтсон горимын тооцооны зангилааны 

хүчдэлийн үр дүнгээс үзвэл 110 кВ-ын түвшинд хүчдэл 

бага талдаа -3.1 %, их талдаа 10.2 %, 35 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл бага талдаа -1.0 %, их талдаа 6.7 %, 10 кВ-ын 

түвшинд хүчдэл их талдаа 8.7 %, 6 кВ-ын түвшинд 

хүчдэл их талдаа 5.0 % ба 0.4 кВ-ын түвшинд хүчдэл 

бага талдаа -2.5 %, их талдаа 2.5 % хазайлттай тус тус 

гарсан нь хүчдэлийн хэвийн зөвшөөрөгдөх хазайлтын 

түвшинг зарим зангилаанд хангахгүй байна. Гэхдээ тус 

хүчдэлийн хазайлт нь ихэвчлэн их талдаа хангахгүй 

байгаа нь сүлжээний хүчдэлийг хэвийн утганд 

тохируулах боломжтой бөгөөд тус сүлжээний Хархорин 

ДС-ын 3.3 МВАр-ын гурав, Мөрөн ДС-ын 3.3 МВАр-ын 

хоёр, Арвайхээр ДС-ын 3.3 МВАр-ын нэг ба Баянхонгор 

ДС-ын 3.3 МВАр-ын хоёр нийт найман реактор, 

Баянтээгийн 3.3 МВАр чадалтай нэг БСК болон 

тэдгээрийг оновчтой залгах, таслах горимуудаар 

хүчдэлийн горимыг хэвийн зөвшөөрөгдөх завсарт 

тохируулах боломжтой юм 

“Орхон-Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

систем болон бага чадлын УЦС-уудыг сүлжээнд  

хувилбар 2-т авч үзсэн схемийн дагуу холбох бөгөөд 

шөнийн бага ачаалал (Оройн 21 цагаас өглөөний 06 

цагийн хооронд)-ын үед ус татах насос станцуудыг 

ашиглах боломжтой байгаа нь тогтсон горимын 

тооцооны үр дүнгээр тодорхойлогдов. Иймд төслийн 

УЦС-ууд болон ус татах насос дэд станцуудын 

цахилгаан дамжуулах шугамын холболтыг хувилбар 2-

р эцэслэн сонгож зураг 5-д үзүүлэв. 

 
Зураг 5. Төслийн хүрээнд шинээр баригдах УЦС-ууд болон 110, 35 кВ-ын шугам, дэд станцуудын холболтын бүдүүвч схем 

(Хувилбар 2) 

 

III. МАНДАЛГОВЬ - АРВАЙХЭЭРИЙН 220 КВ (330 

КВ-ИЙН ГАБАРИТТАЙ)-ИЙН ШУГАМ 

ХОЛБОГДСОН БАЙХ ҮЕИЙН ТОГТСОН 

ГОРИМЫН ТООЦООНЫ ҮР ДҮН 

Улсаас эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх бодлогын 

хүрээнд Хангайн бүсийн Булган гаргалгын ЦШС-ний 

өнөөгийн горимын түвшин хүнд байгаа асуудлыг 

шийдвэрлэх зорилгоор шинээр ашиглалтанд орсон 

Дундговь аймгийн Мандалговь суманд баригдсан 

Мандал 220/110/35 кВ-ын ДС-ыг Өвөрхангай аймгийн 

Арвайхээр суманд шинээр 220/110/35 кВ-ын ДС барьж 

220 кВ -ын 320 орчим километр ЦДАШ холбох ажил 

маш хүчтэй яригдаж, ойрын үед хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай ажлын нэг болоод байна. Тиймээс хэрэв 

энэ шугам баригдаж ашиглалтанд орвол Хангайн 

бүсийн Булганы ЦШС нь хоёр талын үүсгэгчтэй болж 

сүлжээний горим эрс сайжрах болно. Мөн төрөөс эрчим 

хүчний талаар баримтлах бодлогын хүрээнд 

Баянтээгийн нүүрсний ордыг түшиглэн 40 МВт орчим 

чадалтай ДЦС барих ажил тусгагдсан бөгөөд ТЭЗҮ-ийг 

шинэчлэн гүйцэтгэж хүчин чадлыг одоо байгаа нөөцтэй 

нь уялдуулан багасгах тухай яригдаж байна [4].  

Иймээс бид дээрх хоёр арга хэмжээний нэг болох 

хамгийн ирээдүйтэй, ашиглалтанд оруулах нь тодорхой 

болсон Мандалговь – Арвайхээрийг холбох 330 кВ-ын 

габариттай өндөр хүчдэлийн агаарын шугам 220 кВ-ын 

хүчдэл дор ашиглалтанд орсон байх үед Булганы ЦШС-

ний горимын тооцоог оройн пик ачаалалтай байх 

 

Насос  

ДС-3

Насос  

ДС-4

Насос  

ДС-1

Насос  

ДС-2

Зүүнбаян-Улаан 

УЦС, 0.456 МВт

Мөнгөт уулын 

УЦС, 3.48 МВт

2.1 МВт

35 кВ

6 кВ

0.4 кВ

Шинэ 

Хужирт 110/35/10 

кВ-ын ДС

110 кВ

Хархорин ДС болон Арвайхээр 

ДС-уудыг холбож байгаа 110 кВ-

ын шугамаас салбарлалт хийж 

холбох
5.4 км

Төвийн бүсийн эрчим 

хүчний системд 

холбогдох зангилаа 1

2.1 МВт

2.1 МВт

2.1 МВт

Таних тэмдэг:

0.2 км

0.35 км

Арвайхээр ДС болон 

Зүүнбаян-Улаан ДС-ыг 

холбосон 35 кВ-ын 

шугамтай салбарлалт 

хийж холбох

Төвийн бүсийн эрчим 

хүчний системд 

холбогдох зангилаа 2

2.0 км

Ус дамжуулах 

шугамын УЦС, 

2.3 МВт

16.5 км

Зүүнбаян-Улаан 

ДС
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хамгийн хүнд нөхцөлд гүйцэтгэж тооцооны үр дүнг 

зураг 6-д үзүүлэв.  

Схемийн бүтцийн энэхүү өөрчлөлтийн эцэст Булган 

чиглэлийн ЦШС нь хоёр талын тэжээлтэй болж байгаа 

тул тус сүлжээний горим эрс сайжрах ба хэрэглэгчдийн 

цахилгаан хангамжийн системийн найдваржилт хоёр 

дахин өсөх юм. Энэ нь бидний “Орхон-Онги” эко 

төслийн цахилгаан хангамжийн систем болон бага 

чадлын УЦС-уудын ажлын горимын найдваржилттай 

шууд эерэг хамааралтай болох юм.  

. ЭКО ТӨСЛИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 

СИСТЕМИЙН N-1 ГОРИМЫН ТООЦООНЫ БА  

ҮР ДҮН 

ТБЭХС-ийн хувьд их ачаалалтай байх үед үүсэх 

хамгийн хүнд горим нь 220 кВ ба 110 кВ-ын зэрэгцээ 

ажиллаж байгаа системийн элементүүд (шугам ба 

трансформатор)-ийн нэг хэвийн, засварын  болон 

аваарын горимоор ажлаас гарах бөгөөд үүнийг бид N-1 

горим гэдэг.  

Бидний хувьд N-1 горим нь эко төслийн цахилгаан 

хангамжийн системийн шугам тасархай байх горим 

бөгөөд бид дараах 4 тохиолдол буюу 35 кВ-ын 

шугамууд тасарсан байх үеийн горимын дүн 

шинжилгээг гүйцэтгэе. Эдгээр тохиолдолуудыг 

Булганы ЦШС-нд холбогдсон зөвхөн эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн системийн хэсэгчилсэн схемд 

тэмдэглэн үзүүлэв (Зураг 7).  

 
Зураг6. Мандалговь – Арвайхээрийн 220 кВ-ын шугамыг 

холбох үеийн тогтсон горимын тооцооны үр дүн 

 
Зураг 7. Цахилгаан хангамжийн системийн N-1 горим буюу 

шугам тасархай байх тохиолдлууд  

Тохиолдол 1.  

Шинэ Хужирт ба Насос 3 дэд станцуудыг холбосон 

35 кВ-ын шугам тасархай байх горим. Тус тохиолдолын 

тогтсон горимын тооцоог RastrWin3 симуляцийн 

програмын орчинд гүйцэтгэсэн бөгөөд тухайн шугам 

тасархай тохиолдолд “Орхон-Онги” эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн системийн хүчдэлийн хазайлт 

хэвийн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утгаас доогуур орж 

байгаа нь хүчдэлийн чанарын үзүүлэлтийг хангахгүй 

байна.   

35 кВ-ын тус шугам тасархад ус татах насос станц 3 

ба 4, Зүүнбаян-Улаан ДС, Цэргийн анги, Онги голоос ус 

татах насос станц 1 болон 2 ба бага чадлын Зүүнбаян-

Улаан УЦС, ус дамжуулах шугамын УСЦ-уудын 

хүчдэлийн горим алдагдаж хэвийн зөвшөөрөгдөх утгаас 

доогуур үзүүлэлттэй болж байна. Жишээ нь насос дэд 

станц 3-ын шин дээр хүчдэл 28.26 кВ буюу хазайлт бага 

талдаа 20 % байгаа нь хэвийн байх ±5 %-иас эрс их 

байна. Иймээс Хужирт – Насос 3 ДС-уудыг холбосон 35 

кВ-ын шугамыг тасархай горимд ашиглах боломжгүй 

байна. 

Тохиолдол 2. 

 Арвайхээр 35 кВ-ын Зүүнбаян-Улаан фидерийн 

гаргалга тасархай байх горим. Горимын тооцооны үр 

дүнгээс үзвэл тухайн шугам тасархай тохиолдолд 

“Орхон-Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

системийн хүчдэлийн хазайлт хэвийн зөвшөөрөгдөх ±5 

%-ийн завсарт байна. Иймээс Арвайхээр ДС-ын 35 кВ-

ын Зүүнбаян-Улаан фидерийг ашиглалтын горимын үед 

тасархай горимд байлгах боломжтой байна. 

Тохиолдол 3.  

Насос ДС 3 болон насос ДС 4-ийг холбосон 35 кВ-

ын шугам тасархай байх горим. Тогтсон горимын 

тооцооны үр дүнгээс үзвэл тухайн шугам тасархай 

тохиолдолд “Орхон-Онги” эко төслийн цахилгаан 

хангамжийн системийн хүчдэлийн хазайлт хэвийн 

зөвшөөрөгдөх ±5 %-ийн завсарт гарсан байна. Иймээс 

тус шугам ашиглалтын горимын үед тасархай горимд 

байлгах боломжтой байна. 

Тохиолдол 4.  

Зүүнбаян-Улаан УЦС-ыг Зүүнбаян-Улааны 35 кВ-

ын шугамтай холбосон шугам тасархай байх горим. 

Тогтсон горимын тооцооны үр дүнгээс үзвэл тухайн 

шугам тасархай тохиолдолд “Орхон-Онги” эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн системийн хүчдэлийн хазайлт 

хэвийн зөвшөөрөгдөх ±5 %-ийн завсарт байна. Иймээс 

тус 35 кВ-ын шугамын холбоос ашиглалтын горимын 

үед тасархай байх тохиолдолд горимд муугаар 

нөлөөллөхөөргүй байна. 

 

V. БАГА ЧАДЛЫН УЦС-УУД СҮЛЖЭЭНД 

ХОЛБОГДОН ЗЭРЭГЦЭЭ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН 

ДИНАМИЪ ТОГТВОРЖИЛТЫН ТООЦОО БА ҮР 

ДҮН 

Цахилгаан ЭХС-ийн динамик тогтворжилтын 

тооцоог гүйцэтгэхдээ тогтворжилтын тооцоог гүйцэтгэх 

ерөнхий аргачлал, зааврын дагуу хэд хэдэн групп 

цочролыг авч үзэх шаардлагатай байдаг.  

Эко төслийн хүрээнд бий болж буй бага чадлын 

гурван УЦС сүлжээнд холбоотой байх үед динамик 

тогтворжилтын тооцоог ОХУ-ын Эрчим хүчний яамны 

2018 оны 08 сарын 03-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан 

“ЭХС-ийн тогтворжилтын тооцоог гүйцэтгэх 

аргачилсан заавар”-т тусгасан болон Хангайн бүсийн 

 

0.25 МВт

0.7 МВт

2.1 МВт

Баянтээг

9.8 МВт

35 кВ

10 кВ

0.4 кВ

Таних тэмдэг:

111.04 кВ

2.0 МВт

113.2 кВ

Баянхонгор

Арвайхээр

9.3 МВт
114.98 кВ

12.1-j4.5 МВA9.97-j0.73 МВA

35.47 кВ

115.1 кВ

35.1 кВ

Хархорин

7.7-j9.9 МВA

-0.16-j0.1 МВA 5.6+j1.3 МВA

7.27-j2.98 МВт

Шанх

0.52 МВт

3.03+j2.48 МВА

Насос 2

2.1 МВт

35.94 кВ

0.9-j1.08 МВA

Мөнгөт уулын 

УЦС, 2х1.74 МВт

3.15+j0.81 МВA

2.12+j1.73 МВA

2.12+j1.73 МВA

35.95 кВ

3.1 МВт

Сансар 

салбарлалт

Хишиг-Өндөр 

салбарлалт

115.7 кВ 115.75 кВ

4.9 МВт

Булган

115.25 кВ

115 кВ

Эрдэнэт ДС

220/110/35 кВ

42.0-j23.6 МВА 5.9-j9.4 МВA 5.1-j4.8 МВA

3.06-j0.12 MBAБаланслагч 

зангилаа 1

Цэргийн 

анги, 

Онги-1,2

35.51 кВ

Насос 3

2.1 МВт

35.11 кВ

Насос 4

2.1 МВт

0.86+j0.72 МВA

1.3+j0.9 МВA

Зүүнбаян-

Улаан 

УЦС, 

2х0.228 МВт

0.78+j0.75 МВA

35.55 кВ

Зүүнбаян-

Улаан 

35.94 кВ

1.2+j0.7 МВA

0.94+j0.74 МВA

110 кВ

25-j12 МВA

Мөрөн

0.0 МВАр
БСК-3.3 
МВАр

0.2+j0.1 МВA

34.86 кВ

35.46 кВ

0.5-j0.01 МВA

Жуулчны бааз, 

Бат-Өлзийт

Ус дамжуулах 

шугамын 

УЦС, 

2х1.15 МВт

1.5+j0.86 МВA

1.44+j0.79 МВA

35.99 кВ

Шинэ 

Хужирт 

салбарлат

13.3-j6.8 МВA

5.35+j5.49 МВA

Шинэ 

Хужирт ДС

35.55 кВ

0.54-j0.07 МВA

Баланслагч 

зангилаа 2

Шинэ 

Арвайхээр ДС 

220/110/35 кВ 34.68-j8.6 MBA

114.35 кВ

114.1 кВ

35.96 кВ

Салбарлалт 35 кВ

115 кВ

Насос 1

2.1 МВт

35.94 кВ

Цэцэрлэг
7.15 МВт

113.8 кВ

 

Насос  
ДС-4

Шинэ 
Хужирт ДС

Насос 
ДС-2

2.1+j1.57 МВА

АС-95,   15.2 кмАС-95, 27 км

2.1+j1.57 МВА

Зүүнбаян-
Улаан 
УЦС, 

2x0.228 МВт

Арвайхээр 
ДС

Зүүнбаян-
-Улаан ДС

АС-95, 15.5 км

АС-70, 16.5 км

АС-95, 5.5 км

АС-70, 12.2 км

2.1+j1.57 МВА

Насос  
ДС-3

2xАС-70, 19.5 км

АС-120, 80.4 км

Бат-Өлзийт
ДС

АС-50, 16 км

Жуулчны 
бааз

АС-50, 30.2 км

АС-70, 0.35 км

АС-70, 12 км

Цэргийн анги, 
Онги - 1,2

АС-120, 8.3 км

Насос  
ДС-1

Мөнгөт уулын 
УЦС, 2x1.74 

МВт

АС-70, 0.2 км

2.1+j1.57 МВА

Ус дамжуулах 
шугамын 

УЦС, 2x1.15 МВт

АС-70, 2.0 км

Тохиолдол 1.

Тохиолдол 2.

Тохиолдол 3.

Тохиолдол 4.
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Булган гаргалгын ЦШС-нд бий болох цочролуудад 

гүйцэтгэж ерөнхий дүн шинжилгээ хийсэн болно. 

Динамик тогтворжилтын тооцоог ОХУ-ын 

MUSTANG симуляцийн программын цогцолбороор 

гүйцэтгэсэн бөгөөд програмд дулааны болон усан 

цахилгаан станцуудын синхрон машиныг төлөөлүүлэн 

загварчлах асуудал чухал байдаг ба  синхрон машин 

(СМ) болоод турбины хурдны тохируулга (ТХТ), 

сэргээлтийн автомат тохируулга (САТ)-уудыг 

загварчлан тогтворжилтонд нөлөөлөх нөлөөллийг 

судлах боломжтой байдаг. Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн бүхий л дүн шинжилгээний суурь тооцоо нь 

тогтсон горимын тооцоо байдаг. Бид бага чадлын УЦС-

уудыг их чадлын эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ 

ажиллах үеийн динамик тогтворжилтын дүн 

шинжилгээг гүйцэтгэх суурь горимын тооцоог өмнөх 

хэсэгт авч үзсэн схемд Мандалговь – Арвайхээрийг 

холбох 220 кВ (330 кВ-ын габариттай)-ын шугам, дэд 

станц баригдан холбогдсон байна гэж үзэж тооцоог 

хийсэн болно.  

А.   Цочрол 1. 

 Мөнгөт уулын УЦС-ыг шинэ хужирт дэд станцад 

холбож буй 35 кВ-ын хоёр хэлхээт шугамын нэг 

хэлхээнд гурван фазын богино залгаа К(3) болж шугамын 

үндсэн хамгаалалтаар гэмтэлтэй шугам тасрах. Энд реле 

хамгаалалт, автоматикийн ажиллах нийт хугацааг 150 

мс-ээр авав. 

Энэхүү цочролоор горимыг хүндрүүлж динамик 

тогтворжилтын тооцооны үр дүнгүүдийн график 

дүрслэлийг зураг 8-11-үүдэд үзүүлэв.  

Генераторын роторын системтэй харилцан өнцгийн 

тогтворжилтын график дүрслэлийн үр дүнгээс үзвэл 

богино залгаа болж байгаа цэгтэй хамгийн ойр орших 

Мөнгөт уулын УЦС-ын хэвийн горимд өнцөг 40 

градусаас динамик шилжилтийн горимд 110 ÷ 0 

градусын хооронд хэлбэлзэж тогтворжилтоо хадгалаж 

байна. Харин нөгөө хоёр УЦС-ын генераторуудын 

харицан өнцөг харьцангуй бага завсарт хэлбэлзэн 

динамик тогтворжилтоо хадгалан үлдэж байна. Нийт 

харилцан өнцгийн тогтворжилт 3 секунд орчим 

хэлбэлзэн замхарч байна. 

Цочрол 1-ээр горим хүндрэх үеийн бодит, хуурмаг 

чадлын хэлбэлзлэлийн график дүрслэлийн үр дүнгээс 

үзвэл мөн цочролд хамгийн ойр орших Мөнгөт уулын 

УЦС-ын генераторын бодит чадал хэвийн горимын 

үйлдвэрлэлийн дундаж утга 1.6 МВт-аас аваарын 

шилжилтийн горимд цахилгаан соронзон бодит чадлын 

хэлбэлзэл  - 2.3 ÷ 5.7 МВт-ын завсарт байгаа нь бага 

чадлын УЦС-ын генераторуудын турбины голд үйлчлэх 

цахилгаан механик энерги их байхаар байна. 

Энэхүү турбины голд үйлчлэх цахилгаан механик 

цохилтын момент богино залгааны буюу аваарын 

процессын үргэлжлэх хугацаа их байх тусам улам 

ихэсдэг тул ашиглалтын горимын үед бага чадлын 

генераторуудыг аваарын горимын үед сүлжээнээс байж 

болох хамгийн бага хугацаанд таслах шаардлагатай 

байгааг илэрхийлж байна. 

 
Зураг 8. Бага чадлын УЦС-ын генераторуудын роторын 

системтэй харилцан өнцгийн тогтворжилтын график дүрслэл 

 

 
Зураг9. Бага чадлын УЦС-ын генераторуудын бодит, 

хуурмаг чадлын хэлбэлзлэлийн график дүрслэл 

 

 
Зураг 10. Бага чадлын УЦС-ын генераторуудын шин дээрх 

хүчдэлийн хэлбэлзлэлийн график дүрслэл  

(Харьцангуй нэгжид) 

 

Бага чадлын УЦС-уудын генераторуудын шин дээрх 

хүчдэлийн тогтворжилтын үр дүнгээс үзвэл богино 

залгаа болсон цэгтэй хамгийн ойр орших Мөнгөт уулын 

УЦС-ын генераторын шинийн хүчдэл 0.25Uхэв, 

Зүүнбаян-Улаан УЦС-ын генераторын шинийн хүчдэл 

0.65Uхэв ба ус дамжуулах шугамын УЦС-ын 

генераторын шинийн хүчдэл 0.72Uхэв болтол тус тус 

унаж богино залгаатай шугам тасарсаны дараа сэргэж 

хэвийн утганд 3 секундын хугацаанд бүрэн тогтворжиж 

байна. 

Харин давтамжийн тогтворжилтын график 

дүрслэлийн үр дүнгээс үзвэл мөн л Мөнгөт уулын УЦС-

ын генераторын шин дээрх давтамж 49.8 ÷ 50.98 Гц-ын 

завсарт хэлбэлзэж 3 секундын хугацаанд бүрэн 

тогтворжиж байна.  

“Орхон-Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

системд цочрол 1 бий болоход бага чадлын УЦС-уудын 

динамик тогтворжилт хэдий хадгалагдан үлдэж байгаа 

боловч генераторын гол дээр үзүүлэх цахилгаан 

соронзон механик цохилтын момент өндөр байх тул 

УЦС-уудын генераторуудын аваар эсэргүүцэх 

автоматикуудын тавилыг аль болох бага хугацаанд 

тохируулж маш бага хугацаанд сүлжээнээс таслах 

шаардлагатай байна. 
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Зураг 11. Бага чадлын УЦС-ын генераторуудын шин дээрх 

давтамжийн хэлбэлзлэлийн график дүрслэл 

 

Б.   Цочрол 2.  

Хархорин – Салбарлалт Шинэ хужиртын 110 кВ-ын 

шугамын эхэнд нэг фаз газартай К(1) богино залгаа болж 

шугамын үндсэн хамгаалалтаар гэмтэлтэй шугам тасрах 

ба АПВ амжилтгүй байх. Энд үндсэн хамгаалалт 

ажиллах хугацааг tүнд.хам=150 мc, АПВ-ын пауз барилт 

300 мс - 500 мс гэвэл аваарын процессын үргэлжлэх 

нийт хугацаа tнийт=таслах (150 мc) + пауз (500 мc) + 

залгах (100 мс) + салгах (100 мс) = 850 мc байна. 

Хангайн бүсийн Булган гаргалгын ЦШС-нд бий 

болох цочрол 2-ын үед “Орхон-Онги” эко төслийн 

хүрээнд бүтээн байгуулагдах бага чадлын УЦС-уудын 

генератор бүрэн динамик тогтворжилтоо хадгалан 

үлдсэн болно.  

Ийм байдлаар цахилгаан шугам сүлжээнд бий болох 

аваарын горимуудад төслийн бага чадлын УЦС-уудын 

генераторуудын динамик тогтворжилтын тооцоог 

гүйцэтгэж болох бөгөөд төсөл хэрэгжиж бага чадлын 

УЦС-ууд баригдан ашиглалтанд орох үед дахин 

тогтворжилтын тооцоог гүйцэтгэж генераторуудын 

аваар эсэргүүцэх автоматикууд болон цахилгаан шугам 

сүлжээний реле хамгаалалт автоматикуудын тавилыг 

нарийвчлан тодорхойлох шаардлагатай. 

 

VI. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

“Орхон - Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн 

системийн шийдэл гаргах болон төслийн хүрээнд 

шинээр ашиглалтанд орох бага чадлын УЦС-ууд 

сүлжээнд холбогдон системтэй зэрэгцээ ажиллах үеийн 

горимын болон динамик тогтворжилтын тооцоог ОХУ-

ын RastrWin3, MUSTANG симуляцийн программын 

цогцолборуудыг ашиглан гүйцэтгэсний дүнд дараах 

дүгнэлтүүдийг хийж байна. 

 Өнөөгийн Хангайн бүсийн Булган гаргалгын 

ЦШС-ний ачаалал их, хэт урт үргэлжилсэн нь 

түүний найдвартай ажиллагаа болон горимын 

параметрүүд ба цахилгаан эрчмийн чанарын 

үзүүлэлт доогуур байгааг судалгаа болон горимын 

тооцооны үндсэн дээр тодорхойлсон. 

 ЦШС-ний төсөл боловсруулах үндсэн аргачлал, 

зааврын дагуу Ус татах насос станцууд болон бага 

чадлын УЦС-уудын цахилгаан хангамжийн 

системийн холболтын схемийг урьдчилсан 

байдлаар боловсруулж, хүчний элементүүдийг 

хоёр хувилбарын хувьд тодорхойлж тэдгээрийн 

жишиг төсөвт үнийг гаргасан; 

 Хангайн бүсийн Булган гаргалгын ЦШС-нд 

холбох хоёр үндсэн хувилбарын хүрээнд тогтсон 

горимын тооцоог гүйцэтгэж горим, цахилгаан 

эрчмийн чанарын үзүүлэлт ба найдвартай 

ажиллагааны үзүүлэлт дээгүүр нэг хувилбарыг 

тодорхойлсон бөгөөд эко төслийн цахилгаан 

хангамжийн систем болон бага чадлын УЦС-

уудыг сүлжээнд холбох схемийн хувилбарыг 

эцэслэн тодорхойлсон; 

 Өнөөгийн горимд буюу доор үзүүлсэн Булган 

гаргалгын 4, 6, 8 ба 9 сарын хоногийн ачааллын 

улирлын өөрчлөлтийн үзүүлэлтийн судалгаанаас 

үзвэл Онги голын урсац нэмэгдүүлэх эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн системийг 4 сарын 1-ээс 8 

сарыг 31-ийг дуустал тус сүлжээнд холбож эрчим 

хүчээр хангах боломжтой байна. 

 
 Одоогийн Булган гаргалгын 110 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах сүлжээний горим ба найдвартай 

ажиллагааг дээшлүүлэх арга хэмжээг төлөвлөж, 

хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд “Орхон - Онги” эко 

төслийн ус татах насос станцуудыг ирээдүйд (5-10 

жилийн дараа) өдөр, оройн их ачааллын горимд 

цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжгүй бөгөөд 

зөвхөн шөнийн бага ачааллын горим (21:00 - 07:00 

цаг)-д буюу тус сүлжээний эхээр дамжих чадал 55 

МВт-аас ихгүй байх тохиолдолд хангаж болохыг 

горимын тооцоо ба судалгааны үндсэн дээр 

тодорхойлсон;  

 Хангайн бүсийн Булган гаргалгын цаашид өсөн 

нэмэгдэх цахилгаан хэрэглээг хангахын тулд тус 

ЦШС-ний горим, цахилгаан эрчмийн чанар ба 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх Мандалговь – 

Арвайхээрийг холбосон 220 кВ (330 кВ-ын 

габариттай)-ын хүчдэлтэй 320 км орчим хоёр 

хэлхээт ЦДАШ, 2х125 МВА чадалтай 220/110/35 

кВ, ойролцоогоор 2х30 МВАр-ын хуурмаг чадлыг 

компенсацлах (SVC) төхөөрөмжтэй дэд станцыг 

барьж ашиглалтанд оруулах нь манай эко төслийн 

цахилгаан хангамжийн системд эерэг нөлөө 

үзүүлэхээр байна; 

 Мөн төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 

бодлогын хүрээнд яригдаж буй Баянтээгийн 

нүүрсний уурхайг түшиглэсэн 30-40 МВт чадалтай 

ДЦС барьж ашиглалтанд оруулах нь Хангайн 

бүсийн Булган чиглэлийн ЦШС-ний горим 

ашиглалтын түвшин сайжрах бөгөөд “Орхон-

Онги” эко төслийн цахилгаан хангамжийн системд 

эерэг нөлөө үзүүлэх болно.  

 Эко төслийн цахилгаан хангамжийн системийн N-

1 горимын тооцоог дөрвөн үндсэн тохиолдолд 

гүйцэтгэж 35 кВ-ын шугамын ашиглалтын 

горимыг тодорхойлсон. 

 Бага чадлын УЦС-уудыг сүлжээтэй зэрэгцээ 

ажиллах үеийн динамик тогтворжилтын тооцоог 

гүйцэтгэсэн бөгөөд авч үзсэн цочролуудад хэдий 

динамик тогтворжилтоо хадгалан үлдэж байгаа 

боловч их чадлын системээс генераторын гол дээр 
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үзүүлэх цахилгаан механик цохилтын момент 

өндөр гарч байгаа тул УЦС-уудын 

генераторуудын аваар эсэргүүцэх 

автоматикуудын тавилыг аль болох бага хугацаанд 

тохируулж, аваарын горимын үед маш бага 

хугацаанд сүлжээнээс таслах шаардлагатай 

болохыг тодорхойлсон болно 
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*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Цахилгаан эрчим хүчний системд 

хамгийн чухал зүйл бол хэрэглэгчдэд эрчим хүчийг 

найдвартай тасралтгүйгээр хангахал оршдог. Манай 

улсын хувьд дийлэнх хувийг гэр хороолол эзэлдэг. Мөн 

хүн амын талаас илүү хувь нь Улаанбаатар хотод 

суурьшин амьдардаг. Тийм учраас Улаанбаатар хотод 

илүү их алдагдал үүсч авах ачаалал нь өндөр болдог.  

Алдагдлыг багасгахын тулд эхлээд хаана ямар алдагдал 

гарч байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Дараа нь тухайн 

алдагдлыг бууруулах арга хэмжээ авах нь зөв. Яармаг 

фидер нь өндөр ачаалладаг шугам тул 10кВ-ын ЦДАШ-

ын хүчдэлийн уналт, чадал болон эрчмийн алдагдлыг 

бууруулах талаар энэхүү өгүүлэлдээ авч үзсэн..  

 

Түлхүүр үг: Эрчмийн алдагдлыг бууруулах 

судалгаа, Хүчдэлийн уналт, PowerFactory программ 

хангамж, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо.   
 

I. ОРШИЛ 

Цахилгаан станцад үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим 

хүчийг алсын зайд тулгуур, тусгаарлагч, дамжуулагч, 

холбогч арматур, кабель, кабелийн траншей, кабелийн 

төрөл бүрийн байгууламж зэргийн тусламжтайгаар 

хэрэглэгч рүү дамжуулах зориулалттай иж бүрэн 

инженерийн байгууламжийг цахилгаан дамжуулах 

шугам гэж нэрлэдэг. Цахилгаан дамжуулах шугамыг 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, цахилгаан 

дамжуулах кабель шугам, хэт дамжууламж буюу хэт 

хөргөлттэй шугам гэж гурав ангилдаг [1].  

Цахилгаан дамжуулах металл дамжуулагчийг 

тусгаарлагч, арматурын тусламжтайгаар тулгуурт 

бэхэлсэн, цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулах 

зориулалттай, ил задгай агаарт байрласан, агаар 

тогтоох тусгаарлагч, дамжуулагч утсыг өргөх 

тусгаарлагч, дамжуулах утсыг өргөх тулгуур, аянга 

хамгаалагч тросс, дамжуулагч ба тусгаарлагч хоёрыг 

холбох шугамын арматур зэргээс тогтох инженерийн 

байгууламжийг цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

гэнэ [2].  

Томоохон фидерийн хувьд шугамын энергийн 

алдагдал нь нилээд их хувийг эзэлдэг бөгөөд үүнийг 

бууруулах техникийн боломж байнга байдаг [3].  

 

II. АНХДАГЧ ӨГӨГДӨЛ 

110/35/10кВ-ын Яармаг дэд станцаас тэжээлтэй 

10кВ-ын Яармаг фидер нь нийт 21 станцтай, шугамын 

урт нь 9 км байна. Үүнээс 17 нь УБЦТС ТӨХК-ийн 

өмчлөлийн станцууд, 4 нь хувийн станцууд байна. 

АТП-16, КТПН-3, ХТП-2. Гол шугамын гуравдугаар 

тулгуураас Эрэг фидертэй хуурай салгуураар 

холбогддог. Гол шугамын үндсэн дамжуулагч нь АС-

50/8 маркийн хөндлөн огтлолтой утас юм.  

УБЦТС ТӨХК-ийн Баруун түгээх төв нь 

нийслэлийн Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянгол 

дүүргийн    хэрэглэгчдэд чанартай цахилгаан эрчим 
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хүчийг    тасралтгүй түгээх үүрэгтэй. Мөн эдгээр дүүрэг 

дэх компанийн эзэмтлийн 463 АТП буюу агаарын 

оруулгатай дэд станц, 396 ХТП буюу хаалттай дэд 

станц буюу хаалттай дэд станц, 191 КТПН буюу кабель 

шугамын оруулгатай дэд станц,6,10 кВ-ын 734,03км, 

0,4 кВ-ын 344,25км цахигаан дамжуулах кабель шугам, 

6,10 кВ-ын 443,99км, 0,4 кВ-ын 1025,22 км цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын ашиглалтыг хариуцан 

ажилладаг. Нийт суурилагдсан чадал 628,4 МВА байна. 

Хүснэгт 1 

10 кВ-ын Яармаг фидерийн анхдагч өгөгдөл 

 
 

III. ЯАРМАГ ФИДЕРИЙН ЧАДАЛ, ЭРЧМИЙН 

АЛДАГДЛЫН ТООЦОО 

Тооцооны үр дүнгэээс харахад Яармаг фидерийн 

чадлын алдагдал 5.81%, эрчмийн алдагдал 4.15% 

гарсан. Техникийн алдагдлын бүтцийг харахад 

шугамын эрчмийн алдагдал 60.21%-ийг эзэлж байна 

(Хүснэгт 2).  

Шугамын чадлын алдагдалд 77.44%, 

трансформаторын ган дээрх нийлбэр алдагдалд 11.16%, 

трансформаторын ороомог дээрхи нийлбэр алдагдал 

11.40%, ний чадлын алдагдлын 5.81% хувь алдагдаж 

байна. Тиймээс алдагдлын өндөр хувь эзэлж байгаа 

шугамын алдагдлыг бууруулснаар Яармаг фидерийн 

чадал, эрчмийн алдагдал буурах боломжтой нь 

харагдаж байна.  

Эрчмийн алдагдалд Яармаг фидерийн 

трансформаторын ачаалагдсан байдал, гарсан шугам 

урт, гол шугам 40%-иас дээш ачаалагдсан, шугамын 

төгсгөл хүчдэлийн уналттай байгаа нь зайлшгүй 

шинэчлэх зайлшгүй шинэчлэх шаардлагатайг харуулж 

байна.  

Хүснэгт 2 

Яармаг фидерийн чадал болон эрчмийн алдагдлыг 

харьцуулсан харьцуулалт 

 
 

 

Хүснэгт 3 

Яармаг фидерийн PowerFactory программаас гарсан 

үр дүн 

 

 
Зураг 1. Яармаг фидерийн чадлын алдагдлын бүтэц  

 
Зураг 2. Яармаг фидерийн эрчмийн алдагдлын бүтэц 

 

Powerfactory программ хангамжинд тооцооны схем 

бүрэн зурж оруулан салаа тус бүрийн схемийн 

параметрийг оруулсанаар тогтсон горимын тооцоо 

хийхэд бэлэн болно. Энэхүү программ хангамж нь 

мэдээлэл дутуу эсвэл буруу орсон тохиолдолд алдааг 

илэрхийлж харуулаад тооцоог гүйцэтгэдэггүй. 

Power factory программ нь MS Windows-д суурилсан 

эрчим хүчний системийн шинжилгээний цогц программ 

хангамж юм. Үүнд дамжуулах, түгээх, үүсгүүр, аж 

үйлдвэрийн системүүд, сэргээгдэх эрчим хүч, 

цахилгаан хангамжийн салбарт инженерийн үйлчилгээ 

үзүүлдэг   программ юм. Анх 1986 онд эрчим хүчний 

шинжилгээний анхны программ хангамж Unix болж 

гарч байсан юм.  

Энэ нь стандарт функциональ функциональ 

функцүүдээс өндөр хүчин чадалтай, дэвшилтэт 

програмууд болох салхин сэнс, түгээлтийн үе, бодит 

цагийн симуляци, системийн туршилт, хяналтын 

гүйцэтгэлийн хяналтыг багтаасан. PowerFactory нь 

хэрэглэхэд хялбар, найдвартай, уян хатан системийн 

загварчлалын чадамжийг сүүлийн үеийн хамгийн 

алгоритмууд болон өгөгдлийн сангийн өвөрмөц 

контентоор хослуулдаг.  
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Түүнчлэн скрипт болон интерфэйсийн уян хатан 

чанар бүхий PowerFactory нь таны бизнесийн 

програмуудад өндөр автоматжуулсан, нэгдсэн 

шийдэлд тохирсон байдаг. Powerfactory программ нь 

эрчим хүчний системийг моделчлох, түүн дээр тогтсон 

болон шилжилтийн горимын бүх төрлийн тооцоо 

богино залгааны тооцоог иж бүрдлээр нь хийдэг цогц 

шинжилгээний хэрэгсэл юм. 

 
Зураг 3.10 кВ-ын Яармаг болон Эрэг фидерийн горимын 

схем 
Схемийн параметр бүрэн зөв оруулснаар тооцоог 

гүйцэтгэж тооцооны үр дүнг схем, график, хүснэгт 

хэлбэрээр харуулдаг. Тооцооны үр дүнгээс тухайн 

фидерийн чадлын алдагдлыг гаргаж авах хэмжээнд 

хөгжсөн байна. Тиймээс чадлын алдагдлыг их 

ачааллынхугацаа буюу нб , алдагдлыг ашиглах 

хугацаа  -г ашиглан эрчмийн алдагдлыг тодорхойлж 

судалгаа хийсэн. Тооцоноос харахад эрчмийн нийт 

алдагдлын 30.92%-ийг трансформаторын хоосон 

явалтын алдагдал эзэлж байгаа учраас 50%-иас доош 

ачаалалтай трансформаторуудыг аморф зүрхэвчтэй 

трансформатораар сольсон.  

 
Зураг 4. Яармаг болон Эрэг фидерийн PowerFactory 

программын тооцооны үр дүн 

 
Зураг 5. Дэд станцын трансформаторыг SH-250/10 маркийн 

аморф зүрхэвчтэй трансформатораар сольсон үеийн 

параметр 

Дамжуулагч утасны хөндлөн огтлолыг АС-70 

болгон трансформаторыг алдагдал багатай аморф 

зүрхэвчтэй трансформатораар сольсон тооцооны үр 

дүнг хүснэгт 4-д харуулав. 

Хүснэгт 4 

Хөндлөн огтлолыг АС-70 болгон трансформаторыг 

аморф зүрхэвчтэй болгон  сольсон тооцоо  

 
 

ДҮГНЭЛТ 

PowerFactory программ Яармаг фидерийн горимын 

тооцоог Яармаг фидерийн тогтсон горимын тооцоог 

хийж гүйцэтгэхэд гарсан үр дүнд дараах дүгнэлтийг 

гаргаж байна. Үүнд: 

Тооцооны үр дүнгээс харахад АС-50/8 маркийн 

дамжуулагчтай байхад хүчдэлийн уналт үүсч шугам 

бага зэргийн ачаалалтай, чадал нь 5.81 кВт, эрчмийн 

алдагдал нь 4.15 кВт*цаг байсан.  

SAX-W 70 маркийн дамжуулагч утас нь АС-70/11 

марктай хөндлөн огтлолтой утсыг бодвол 4 дахин илүү 

үнэтэй боловч жингийн хувьд хөнгөн, дамжуулах 

чадвар маш сайн. SAX-W 70 утсаар PowerFactory 

программ дээр ахин тооцоо хийхэд шугамын ачаалал 

хэвийн, чадлын алдагдал нь 5.07 кВт, эрчмийн алдагдал 

нь 3.74кВт*цагболж буурсан.  

SAX-W 70 дамжуулагч утастай үед 

трансформаторыг алдагдал багатай аморф зүрхэвчтэй 

(SH-11-250/10) трансформатораар солин тооцоо хийхэд 

хүчдэлийн уналт хэвийн болж шугам болон 

трансформатор хэвийн ажиллаж чадлын алдагдал нь 

4.89 кВт, эрчмийн алдагдал нь 2.91 кВт*цаг болж буурч 

байна. Дамжуулагч утасны маркийг АС-70 болгон 

сольж трансформаторыг аморф зүрхэвчтэй болгон 

сольсон үеийн тооцоо  хамгийн ашигтай алдагдал 

багатай хүчдэлийн уналтгүй хувилбар байна. 
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“УБТЗ” ХНН-ИЙН ТӨМӨР ЗАМЫГ ЦАХИЛГААНЖУУЛСНААР ГАРАХ 

ҮР ДҮН 
 

Л.Цогбадрах*, Б.Сэргэлэн *  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: “УБТЗ” ХНН-ийн 1 тонн ачаа 

тээвэрлэлтийн өнөөгийн зардлыг тооцож гаргасан 

бөгөөд цахилгаанжсан төмөр замын контактын сүлжээ, 

татах дэд станцууд баригдаж тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагааг явуулснаар 1тонн ачааг ямар зардлаар 

тээвэрлэх, анхны хөрөнгө оруулалтыг ямар хугацаанд 

нөхөх, байгаль орчин, экологи, нийгэм эдийн засагт 

ямар үр нөлөөг үзүүлэх талаар тусгасан болно.  

 

Түлхүүр үг: 2ТЭ116УМ илчит тэрэг, Ачааны 

цахилгаан зүтгүүр 2ЭС5, ачаа эргэлт, тээх нэвтрүүлэх 

чадвар, электровоз.  
 

ОРШИЛ 

Монгол улсад одоогоос 83 жилийн өмнө 1938 онд 

Улаанбаатар-Налайх чиглэлд 43 километр урт, 750 

миллиметрийн өргөнтэй нарийн төмөр зам тавигдаж 

уурын галт тэрэг явж Монголын төмөр замын түүхийг 

эхлүүлсэн байдаг. 

Тухайн үеийн Монгол-Зөвлөлтийн хооронд 

байгуулсан 1946 оны гэрээгээр Наушка-Улаанбаатарыг 

холбосон 400 километр төмөр замыг 1949 онд, 

Улаанбаатар-Замын-Үүдийг холбосон 700 километр 

төмөр замыг 1955 онд тус тус ашиглалтад оруулсан. 

Ингэснээр Ази болон Европ тивийг холбосон 

Евроазийн төмөр замын сүлжээний хамгийн дөт зам 

болсон байдаг. 1949 оны 06 дугаар сарын 06-нд 

хийгдсэн хоёр орны Засгийн газрын хоорондын 

хэлэлцээрээр Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн 

нийгэмлэг “УБТЗ” нийгэмлэгийг байгуулж, Монголын 

талаас Ерөнхий сайд Маршал Х.Чойбалсан, Оросын 

талаас Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Ю.Приходов 

нар гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. 1949 оны 11 

дүгээр сарын 07-ны өглөө 08:30 цагт анхны галт тэргийг 

хүлээн авсан бөгөөд 1952 онд Орос, Монгол, Хятадын 

гурвалсан хэлэлцээрт гарын үсэг зурсны үр дүнд 1956 

онд БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрээр дамжин ОХУ-аас 

БНХАУ-руу аялах төмөр замын коридор бий болсон 

түүхтэй [1]. Түүнээс хойш Монгол улсын үйлдвэржилт, 

бүтээн байгуулалтыг даган Дархан-Шарын гол, Салхит-

Эрдэнэт, Багахангай-Багануур, Айраг-Бор-Өндөр, 

Сайншанд-Зүүнбаян, Эрээнцав-Баянтүмэн чиглэлийн 

төмөр замын бүтээн байгуулалтуудыг хийж ашиглалтад 

оруулжээ. 

 

“УБТЗ” ХНН-ИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Өнөөгийн “УБТЗ” ХНН нь нэг гол замтай, 1960-

1970 оны техник технологитой, зүтгүүрүүд нь дизель 

түлшний энергийн эх үүсвэртэй байдаг бөгөөд тээх 

нэвтрүүлэх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд тодорхой 

олон ажлуудыг хийж ирсэн. Тухайлбал заримаас нь 

дурдвал өртөө, зөрлөгүүдийг нэмэх, зам сумын хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, уртасгах, хамгийн сүүлд СИРДП-Е 

системийг нэвтрүүлэх гэх мэт ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн байна. Мөн уг ажилтай холбоотойгоор 

замын хэмжээнд өртөө, зөрлөгүүдэд 67 ширхэг 

цамхгийг барьж үүрэн телефон холбооны оператор 

компаниудын адилаар Тетра системээр өөрийн 

хөдөлгөөний диспетчер, өртөөний жижүүр, зүтгүүрийн 

машинч нарын хоорондын харилцаа холбоог хурдан 

шуурхай болгож шийдвэрлэсэн нь дэвшилтэд 

ажлуудын нэг болж 2019 оны 11 дүгээр сард 

ашиглалтад оруулсан [2]. 

Гэвч дорвитой өөрчлөлт хийхгүйгээр энэ 

байдлаараа байвал дараах хүндрэл, асуудлууд гарсаар  

байна. Үүнд: 

1. “УБТЗ” ХНН-ийн нийт зардлын 30%-ийг түлшний 

зардал эзэлдэг [3]. Өөрөөр хэлбэл валютын урсгал 

шууд гадагшаа явж байна; 

2. Байгаль орчин, экологид үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 

өндөр байдаг; 

3. Байгууллагын үнэт зүйл болсон ажилчдын эрүүл 

мэндэд сөрөг нөлөөтэй; 

4. Зорчигчид тав тух муутай байдаг; 

5. Тээх нэвтрүүлэх чадвар муутай; 

6. Олон улсын ижил төрлийн тээврийн хэрэгслүүд 

болон бусад төрлийн тээврийн хэрэгслүүдтэй 

өрсөлдөх чадвар сайнгүй. 

Тээврийн хэрэгцээ нэмэгдэхийн хэрээр “УБТЗ” 

ХНН нь хөгжлийн жишгээр томоохон мега төслүүдийг 

эхлүүлж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч 

байна.  

Үүний нэг нь одоогийн төмөр замыг хос замтай 

болгож цахилгаанжуулах явдал юм. 

 

КОНТАКТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ 

ОЙЛГОЛТ 

Цахилгаанжуулсан төмөр зам нь эрчим хүчний том 

системтэй бөгөөд цахилгаан эрчим хүчийг хүлээн авч 

хувиргаж, дамжуулж, түгээж, хэрэглэдэг байгууламж 

юм. Контактын сүлжээ нь цахилгаанжсан төмөр зам 

болон өөр төрлийн тээврийн (метро, трамвай, 

троллейбус, фуникулёр гэх мэт) гол хэсэг нь байдаг 

бөгөөд зориулалт нь цахилгаан эрчим хүчийг татах дэд 

станцаас хөдлөх бүрэлдэхүүнд дамжуулах явдал юм. 

 
Зураг 1. Цахилгаанжсан төмөр замын зарчмын схем [4]. 

Электровоз
Гүйдлийн чиглэл

 
ПЦ – Цахилгаан дамжуулах сүлжээний дэд станц;         

РП – Бүсийн дэд станц; 1, 5, 9 – Тулгуур дэд станц; 2, 4, 

6, 8 – Нэвтрүүлэх дэд станц; 3, 7 – Завсрын дэд станц; 

 ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3

РП 1 РП 2

1

2 3 4

5

6 7 8

9

Кс

Рц
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Кс – Контактын сүлжээ; Рц – Зам төмрийн хэлхээ; ПЦ, 

РП – Гаднах цахилгаан хангамж; 1, 5, 9 ба түүнээс 

дооших хэсэг – Татах цахилгаан хангамж 

Электровоз нь цахилгаан зүтгүүр бөгөөд хөдөлгөгч 

хүч нь дотор нь суурилагдсан татах цахилгаан 

хөдөлгүүр байна. Татах цахилгаан хөдөлгүүр нь гаднах 

цахилгаан сүлжээнээс татах дэд станцаар холбогдон 

контактын сүлжээгээр дамжуулан тэжээгдэнэ. 

ЭЧ
1

2

3

4

Электровоз

 
Зураг 2. Зарчмын схем [4].  

ЭЧ – Татах дэд станц, 1 – Тэжээлийн шугам, 2 – Контактын 

сүлжээ, 3 – Зам төмөр, 4 – Буцах сүлжээ; 

 

КОНТАКТЫН ДАМЖУУЛАГЧ 

Контактын дамжуулагч нь үндсэн ганц тэжээлийн 

дамжуулагч юм. 

 
Зураг 3. Контактын дамжуулагч 

 

Контактын дамжуулагч нь дараах шинж чанартай 

байх шаардлагатай. 

1. Механик бат бөх байдал өндөр байх 

2. Элэгдэл бага байх 

3. Цахилгаан дамжуулах дамжууламж өндөр байх 

4. Зэвэрдэггүй байх 

Хөндлөн огтлолын талбай нь ихэвчлэн дараах 

стандарт хэмжээтэй байдаг. 

МФ-85,90,100,120,150   

М- медный- зэс                          

Ф- фасоный- тусгай хэлбэр 

 
Зураг 4. Контактын дамжуулагчийн төрөл 

 

ТЭЭХ ТРОСС 

Тээх троссонд хөвчний тусламжтай контактын 

дамжуулагчийг эсвэл туслах троссыг зажемаар зүүж 

бэхэлнэ. Тээх тросс нь олон судалтай дамжуулагчаас 

бүрдэнэ. 

 
Зураг 5. Тээх троссын хөндлөн огтлол 

 

Тээх троссны доторх судлын тоо нь 7-19 байдаг. 

Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг тээх троссын марк нь 

ПБСМ-1, ПБСМ-2 байна. Энэ нь Биметалл гантай зэсэн 

дамжуулагч юм. 

КОНТАКТЫН УНЖЛАГА 

Контактын унжлага нь дараах 3 янз байдаг. 

 
Зураг 6. Нэг хэлхээт контактын унжлага 

 
Зураг 7. Хоёр хэлхээт контактын унжлага 

 
Зураг 8. Гурван хэлхээт контактын унжлага 

 

КОНТАКТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ 

БОЛОН ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД 

Контактын сүлжээнд дараах хүч үйлчилнэ. Үүнд:  

1. Салхи 

2. Мөстлөг (хүндийн хүч) 

 
Зураг 9. Ачааллуудын үйлчлэх чиглэл 

 

𝑅 = √Х2 + 𝑌2 
энд: 𝑅 - Дамжуулагчид үйлчлэх ачаалал; Х - Салхины 

ачаалал; 𝑌 - Хүндийн хүчний ачаалал; 

 
А Б

Тээх тросс

Хөвч

Контактын дамжуулагч

 
А Б

Тээх тросс

Хөвч

Контактын дамжуулагч

Туслах тросс

 
А Б

Туслах тросс

Тээх тросс

Хөвч

Контактын дамжуулагч

Хоёрдугаар туслах тросс

 

X

RY

Дамжуулагч
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Контактын унжлагад зун бол зөвхөн хүндийн хүч, 

салхи хоёр  үйлчилнэ. Харин өвөл агаарын температур 

-5℃ буюу түүнээс доош болоход хүндийн хүч, мөстлөг, 

салхи үйлчилнэ. 

ХҮНДИЙН ХҮЧ 

Хүндийн хүч нь унжлагад босоо хэлбэрийн байнгын 

ачаалал үзүүлнэ. 

 
Зураг 10. Унжлагын хүндийн хүчний ачааллын чиглэл 

 

𝑔у = 𝑔т.т + (𝑔к.д + 0,1) ∗ 𝑛т 

энд: 𝑔у- унжлагын хүндийн хүчний ачаалал; 𝑔т.т- тээх 

троссонд үйлчлэх хүндийн хүчний ачаалал; 𝑔к.д- 

контактын дамжуулагчид үйлчлэх хүндийн хүчний 

ачаалал; 𝑛т- контактын дамжуулагчийн тоо; 

 

МӨСТЛӨГ 

Мөстлөгийг -5℃ ба түүнээс доош температурт 

тооцдог. Мөсний ачааны (хүндийн хүчний) тооцоог 

дараах томьёогоор тодорхойлно. 

𝑔г = 2.77 ∗ (𝑑 + вт) ∗ 10−3 

энд: 𝑔г- мөстлөгтэй үеийн хүндийн хүч; 𝑑- 

дамжуулагчийн диаметр; вт- Мөсний тооцооны зузаан;  

 

САЛХИНЫ АЧАА 

Энэ нь хэвтээ чиглэлийн буюу түр зуурын ачаа юм. 

Салхин ачаа нь мөсжилтгүй зуны үед дараах хэлбэртэй 

байна. 

 
Зураг 11. Контактын дамжуулагчид үйлчлэх салхины ачаа.  

𝑃 − мөстлөггүй үеийн салхины үйлчлэх ачаалал, 

𝐵т −тооцооны хэмжигдэхүүн, 𝐶х −салхины айродинамик 

коэффициент 

МӨСТЛӨГТЭЙ, САЛХИТАЙ ҮЕИЙН НИЙТ 

АЧААЛАЛ 

 
Зураг 12. Мөстлөгтэй үеийн дамжуулагчид үйлчлэх нийт 

ачаалал 

𝑔гд
= 𝑔д + 𝑔дг

 

𝑞г = √Рг
2 + 𝑔гд

2 

энд: 𝑞г − Мөстлөгтэй үеийн дамжуулагчид үйлчлэх 

нийт ачаалал; Рг − Мөстлөгтэй үеийн дамжуулагчид 

үйлчлэх салхины ачаалал; 𝑔гд
− Мөстлөгтэй үеийн 

дамжуулагчид үйлчлэх нийт хүндийн хүчний ачаалал; 

Энергийн эх үүсвэрээс хамаарсан ачаа тээвэрлэх 

зардлын судалгааг Сүхбаатар өртөөнөөс Улаанбаатар 

өртөө хүртэлх хоорондын замд тооцож үзлээ. 

 
Зураг 13. Тулгуур болон нэвтрүүлэх дэд станцын байршлын 

схем 
 

ОДОО АШИГЛАЖ БАЙГАА 2ТЭ116УМ ИЛЧИТ 

ТЭРЭГ 1 ТОНН АЧААГ ТЭЭВЭРЛЭЖ БУЙ 

ЗАРДЛЫН СУДАЛГАА 

 
Зураг 14. Илчит тэрэг 2ТЭ116УМ 
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2ТЭ116УМ илчит тэрэг нь Улаанбаатар өртөөнөөс 

Сүхбаатар өртөө хүртэлх хэсэгт 40-60 вагон буюу гол 

дээрээ 4500 тонн, цэвэр жин 3500 тонн ачааг 379.2 

километр зайд тээвэрлэхэд 5600 литр дизель түлш, 50 

литр масло зарцуулж байна. Өнөөдрийн худалдан авч 

буй зардлаар 1 литр түлш 1580.79 төгрөг, 1 кг  масло 

1840 төгрөгөөр [3] тооцоход тухайн хэсэгт 379.2 

километр зайд 1 тонн ачааг 2555.54 төгрөгийн зардлаар 

тээвэрлэж байна. Уг зардалд ажилчдын цалингийн 

зардал, зүтгүүрийн хэрэглэдэг элс болон бусад зардлыг 

тооцоогүй болно. 

 

2ЭС5 ЦАХИЛГААН ЗҮТГҮҮР 1 ТОНН АЧААГ 

ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН СУДАЛГАА 

 
Зураг 15. Ачааны цахилгаан зүтгүүр 2ЭС5 

Хүснэгт 1 

2ЭС5 цахилгаан зүтгүүрийн техникийн тодорхойлолт 
Ачаа тээвэрлэлтийн чадвар, кн 833 

Хөдөлгүүрийн чадал, квт 8400 

Жин, тонн 200 

Хамгийн бага температурт ажиллах 

чадвар, °С 

-50 

Гүйлтийн хэмжээ, км 1 сая гаруй 

Хамгийн дээд хурд, км/цаг 120 

Хөдөлгүүрийн урт удаан ажиллах 

үеийн чадал, квт 

7600 

Урт удаан ашиглалтын үеийн 

коэффициент 

0,95 

 

2ЭС5 цахилгаан зүтгүүр нь Улаанбаатар өртөөнөөс 

Сүхбаатар өртөө хүртэлх хэсэгт 100-120 вагон буюу гол 

дээрээ 9900 тонн, цэвэр жин 7700 тонн ачааг 379.2 

километр зайд тээвэрлэхэд 33440 квт*цаг цахилгаан 

эрчим хүч зарцуулна [4]. Өнөөдрийн худалдан авч буй 

зардлаар 1 квт*цаг цахилгаан эрчим хүчийг 105.44  

төгрөгөөр [3] тооцоход тухайн хэсэгт 379,2 километр 

зайд 1 тонн ачааг 457.91 төгрөгийн зардлаар тээвэрлэж 

байна. Мөн хэрэглэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг 

тооцохдоо хөдөлгүүрийн урт удаан ажиллах үеийн 

чадлаар тооцсон бөгөөд уруу газар явахад системээс 

хэрэглэх биш буцааж нийлүүлэх тооцоог оруулаагүй 

болно. 

Хүснэгт 2 

2ТЭ116УМ илчит тэрэг, 2ЭС5 цахилгаан зүтгүүрийн 1 

тонн ачаа тээвэрлэхэд гарах зардлын харьцуулалт 
 

 

 

Төрөл 

Сүхбаатар өртөөнөөс 

Улаанбаатар өртөө хооронд 

1тонн ачааг тээвэрлэхэд 

зарцуулах цахилгаан эрчим 

хүч, түлш, маслоны зардал, 

/төг/ 

Цахилгаан зүтгүүр 457.91 

Илчит тэрэг 2555.54 

ИЛЧИТ ТЭРЭГНЭЭС ЦАХИЛГААН ЗҮТГҮҮРТ 

ШИЛЖИХ ҮЕИЙН 1ТОНН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХЭД 

ХЭМНЭХ ЗАРДАЛ 

Эхэм = Си.т − Сцах = 2555.44 − 457.91 = 2097.63 төг (1) 

Манай улсын төмөр замаар тээвэрлэсэн ачааны 

хэмжээ өнгөрөгч 3 жилийн хугацаанд 2018 онд 25763.3 

мянган тонн, 2019 онд 28143 мянган тонн, 2020 онд 

30000.1 мянган тонн болж тогтмол өссөн  байдаг. 

Сүүлийн 2 жилийн өссөн үзүүлэлтийг хувилж үзвэл 

2019 онд 9.23%, 2020 онд 6.59% тус тус өмнөх оноос 

өссөн дүн гарч байна. 

2018-2019 оны тээсэн ачааны харьцуулалтыг 

үзүүлбэл: 

 
Зураг 16. 2018, 2019 онд тээсэн  ачааны хэмжээ 

 

2019-2020 оны тээсэн ачааны харьцуулалтыг 

үзүүлбэл: 

 
Зураг 17. 2019, 2020 онд тээсэн  ачааны хэмжээ 

 

Сүхбаатар өртөөнөөс Улаанбаатар өртөө хүртэлх 

хэсэгт ачаа тээвэрлэлт дээрх 2018 онд 25763.3 мянган 

тонн, 2019 онд 28143 мянган тонн, 2020 онд 30000.1 

мянган тонн хэмжээгээр байхгүй нь ойлгомжтой. Иймд 

бодит утгаар тооцож үзэхэд 2018 онд 8778 мянган тонн, 

2019 онд 9558 мянган тонн, 2020 онд 10220 мянган тонн 

ачаа тээвэрлэсэн байна. Энэ тээвэрлэсэн ачааг 

цахилгаан зүтгүүрээр хийсэн бол (1) тэгшитгэлээр 2018 

онд 18412 сая төгрөг, 2019 онд 20112 сая төгрөг, 2020 

онд 21437 сая төгрөг хэмнэх байжээ. 
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СҮХБААТАР ӨРТӨӨНӨӨС УЛААНБААТАР 

ӨРТӨӨ ХҮРТЭЛХ 379,2 КИЛОМЕТР ЗАМЫГ 

ЦАХИЛГААНЖУУЛАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 

ТООЦОО 

ОХУ-ын “Трансэлектромонтаж” ХК-ны 2013 онд 

гаргасан тооцоогоор 1 километр урт төмөр замыг КС-

160 маркийн контактын сүлжээний иж бүрэн 

тоноглолоор хийж гүйцэтгэхэд барилга байгууламж, 

ажиллах хүн хүчний цалин хөлс, машин механизмын 

нийт зардалд  9.3 сая рубль, контактын сүлжээний иж 

бүрэн тоноглол, тоног төхөөрөмж, нэвтрүүлэх дэд 

станцын зардалд 0.54 сая рубль, татах дэд станцын 

зардалд 408.75 сая рубль гэж тус тус гаргасан байдаг.  

Харин өнөөдрийн ханшийн тооцоогоор гаргахад 

бидний цахилгаанжуулах 379,2 километр төмөр зам нь 

7233.072 сая рубль болж байгаа юм.  

К нийт= С тон,т.т + С бар+ С тат д.с+ К зүт.парк = 7233.072 сая 

рубль 

Нийт өртөг 282523.792 сая төгрөг (1рубль=39.06 

төгрөгөөр тооцов) [5]. 

 

НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРГЭН 

ТӨЛӨГДӨХ ХУГАЦАА 

Хүснэгт 3 

Илчит тэрэгнээс цахилгаан зүтгүүрт шилжих үеийн 

гарах зардлын зөрүүгээр нийт хөрөнгө оруулалтын 

эргэн төлөгдөх хугацааг харуулсан байдал 

 
 

ДҮГНЭЛТ 

1. Одоогийн түлш, шатах тослох материалд гаргаж 

буй зардлын хэмжээ их хэмжээгээр буурна; 

2. Байгаль орчин, экологид ээлтэй болно; 

3. Ажилчдын мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл буурч 

ажлын бүтээмж дээшилнэ; 

4. Ажлын байр шинээр бий болно; 

5. Зорчигчдын тав тухтай байдал сайжирна; 

6. Ачаа тээврийн хэмжээ эрс нэмэгдэнэ; 

7. Улс орны эдийн засагт үнэтэй хувь нэмэр оруулна; 

8. Үйлчлүүлэгчдийн тээврийн хэрэгцээг хангасан 

олон улсад өрсөлдөхүйц чадвартай улсын 

тэргүүлэх салбар болно. 

Онолын хувьд 9 тэрбум тонн*км-ээс дээш ачаа 

эргэлттэй төмөр замыг цахилгаанжуулах нь ашигтай 

гэж үздэг. Тэгвэл 2012 онд “УБТЗ” ХНН-ийн ачаа 

эргэлт 12 тэрбум 143 сая тонн*км болсон үзүүлэлт гарч 

түүнээс хойш үргэлж нэмэгдсэн  байдаг. Үүнээс 

харахад “УБТЗ” ХНН-ийг цахилгаанжуулах нь 

боломжтой юм. Зөвхөн түлшний зардал болон 

цахилгаан эрчим хүчний зардлын зөрүүгээр тооцож 

үзэхэд 2020 оны тээврийн хэмжээнээс харахад 13.1 

жилийн дотор нийт хөрөнгө оруулалтаа эргэн төлөх 

боломжтой байсан нь харагдаж байна. Харин ачаа 

тээврийн ашгийг тооцоогүй бөгөөд хэрэв бүх ашиг, 

орлогыг тооцож үзвэл нийт хөрөнгө оруулалтыг эргэн 

төлөх хугацаа эрс багасах нь тодорхой юм. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. https://ubtz.mn/; 

2. “УБТЗ” ХНН-ийн Дохиолол холбооны албаны 

тайлан 2019 он; 

3. “УБТЗ” ХНН-ийн Төлөвлөлт, эдийн засгийн албаны 

балансын тайлбар 2020 он; 

4. Л.Цогбадрах, П.Баяржаргал “Сүхбаатар – 

Улаанбаатар өртөө хүртэлх контактын сүлжээ 

байгуулах төслийн тооцоо” дипломын ажил 2014 

он;  

5. Б.Сайнжаргал, Л.Мөнх-Очир “Хөрөнгө оруулалтын 

төслийн шинжилгээ”. 

 

БАРУУН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМД СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ 
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Хураангуй: Энэхүү судалгаагаар Баруун бүсийн 

эрчим хүчний системийн өнөөгийн байдалд дүн 

шинжилгээ хийх, цахилгаан эрчим хүчний  үйлдвэрлэл, 

оргил ачаалал, хэрэглээний хэмжээг  тооцоолсон. 

Мянгадын нарны цахилгаан станц ашиглалтад орсноор 

Баруун бүсийн эрчим хүчний системд хэрхэн нөлөөлөх 

талаар хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээг 

хийж судаллаа.  

 

Түлхүүр үг: Үйлдвэрлэл, хэрэглээ, оргил ачааллын 

өсөлт, регрессийн шинжилгээ, нарны цахилгаан 

станцын үйлдвэрлэлийн өртөг.  
 

 

 

ОРШИЛ 

Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн 

цахилгаан хэрэглээ 2019 онд 172.3 сая кВт.ц болж, 

өмнөх оноос 9.1 сая кВт.ц буюу 5.3%-иар өссөн ба нийт 

хэрэглээний 26 % буюу 120.5 сая кВт.ц ЦЭХ-ийг 

Дөргөний УЦС үйлдвэрлэж, 69.9% буюу 120.5 сая 

кВт.ц ЦЭХ-ийг ОХУ-аас, 4.1% буюу 7.0 сая кВт.ц ЦЭХ-

ийг БНХАУ-аас цахилгаан импортолж хангасан байна 

[1]. 

ББЭХС-ийн 110 кВ-ын 913.7 км, 35 кВ-ын 980.8 км, 

110 кВ-ын 9, 35 кВ-ын 20-н дэд станцуудаар ЦЭХ-ийг 

дамжуулан баруун бүс нутгийн 3 аймгийн төв, 5 

аймгийн 52 сум, 40 гаруй багийн төв суурин газрыг 

цахилгаан эрчим хүчээр хангасан байна.  
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Хүснэгт 1  

ЦЭХ-ний үйлдвэрлэл, хэрэглээ,импортын хэмжээ 

Он 

Үйлдвэрлэсэн 

ЦЭХ 

(cая.квт.ц) 

Хэрэглээ 

(cая.квт.ц) 

Импорт 

(cая.квт.ц) 

2010 26.64 81.66 55.59 

2011 34.23 95.00 63.66 

2012 27.04 109.20 85.39 

2013 40.13 126.81 91.14 

2014 42.94 145.10 105.98 

2015 34.54 143.11 111.70 

2016 47.32 156.42 103.20 

2017 49.05 154.51 105.49 

2018 46.01 163.25 117.21 

2019 44.79 172.34 127.50 
Эх сурвалж: ББЭХС-ийн 2019 оны тайлан 

ББЭХС-ийн  цахилгааны хэрэглээ 2019 онд 172.34 

сая кВт.ц болж өмнөх оноос 9.1 сая кВт.ц буюу 5.3%-

иар өссөн байна. Нийт хэрэглээнд нийлүүлсэн нийт 

үйлдвэрлэл 2019 онд 44.79 сая кВт.ц болж өмнөх оноос 

1.2 сая кВт.ц буюу 2.6%-иар буурч, импортын хэмжээ 

2019 онд 127.50 сая кВт.ц болж 10.3 сая кВт.ц буюу 

8.8%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
Зураг 1. Оргил ачаалал, бага ачааллын хэмжээ 

 

Зураг 1-д үзүүлснээр ББЭХС-ийн оргил ачаалал 

2018 онд 36.1 МВт болж өмнөх оноос 3.2 МВт буюу 

9.7%-иар, бага ачаалал 2018 онд 3.7 МВт болж өмнөх 

оноос 0.8 МВт буюу 27.6%-иар тус тус өссөн байна. 

2018 оны байдлаар оргил ачаалал, бага ачааллын зөрүү 

32.4 МВт байна.  

ББЭХС ТӨХК-ийн оргил ачаалал 36.5 МВт (2019 

оны оргил ачааллын хэмжээ) боловч дотоодын эх 

үүсвэр болох Дөргөны усан цахилгаан станцын 

суурилагдсан хүчин чадал нь 12 МВт юм. ББЭХС  нь 

улсын төсвөөс 8.6 тэрбум төгрөгийн татаас авч, 6.1 

тэрбумын алдагдалтай ажилладаг [2].  

Баруун бүсийн эрчим хүчний системд сэргээгдэх эрчим 

хүчний оролцооны тухай:  

Манай орны хувьд эрчим хүчний хэрэглээ 

хурдацтай өсөж байна. 2019 онд цахилгаан эрчим хүч 

хэрэглэгчдийн тоо 718696 болсон байна үүнээс ББЭХС 

нь нийт хэрэглэгчдийн 6.4%-ийг эзэлж 46234 

хэрэглэгчтэй болсон байна [1]. 

Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системд 12 

МВт-ын Дөргөний усан цахилгаан станц нь сэргээгдэх 

эрчим хүчээр дотоодын хэрэгцээг үйлдвэрлэн ажиллаж 

байна. Дөргөний усан цахилгаан станц ажиллаж 

эхэлснээр ОХУ-ын эрчим хүчний систем талаас 

цахилгаан тасрах, шугамын гэмтэлд саатал гарах үед 

үүсдэг эрсдлүүд буурч цахилгаан эрчим хүчний 

хангамжийн аюулгүй байдал сайжирсан.  

Хүснэгт 2 

Дөргөн УЦС-ын үйлдвэрлэл 

Он 

Үйлдвэрлэсэн 

ЦЭХ 

(cая.квт.ц) 

Нийт 

хэрэглээнд 

эзлэх хувь 

(%) 

Өсөлт, 

бууралтын 

хувь (%) 

2010 26.64 28.37  

2011 34.23 32.03 128.51 

2012 27.04 21.60 78.97 

2013 40.13 28.60 148.41 

2014 42.94 26.95 107.00 

2015 34.55 22.00 80.45 

2016 47.32 29.54 136.96 

2017 49.05 29.90 103.65 

2018 46.01 28.23 93.80 

2019 44.79 26.00 97.36 

Дундаж өсөлт 27.32 108.38 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар 
Баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн 

дотоодын ганц үйлдвэрлэгч болох Дөргөний усан 

цахилгаан станцын үйлдвэрлэлийн хэмжээг сүүлийн 10 

жилийн байдлаар авч үзэхэд /Хүснэгт 2/ 2017 онд 

хамгийн их буюу 49.02 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч 

үйлдвэрлэж 2018 онтой харьцуулахад 3.03 сая кВт.ц 

буюу 6%-иар буурсан байна. 2019 онд үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ 2018 онтой харьцуулахад 1.02 сая кВт.ц буюу 

2.65%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн 10 

жилийн дунджаар авч үзвэл Дөргөний усан цахилгаан 

станц ББЭХС-ийн нийт хэрэглээний 27.32% ханган 

ажилласан байна. ББЭХС-ийн цахилгаан эрчим хүч 

хэрэглэгдчийн цахилгааны аюулгүй байдлыг 

сайжруулахад 10 MВт-ын нарны цахилгаан станцын 

төслийн ажил эхэлж байна. 

2019-2025 он хүртэлх ББЭХС-ийн эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, оргил ачаалал, хэрэглээ, импортын 

хэмжээг регрессийн шинжилгээгээр тооцоолов.  

Хүснэгт 3 

ББЭХС-ийн оргил ачаалал, хэрэглээ, үйлдвэрлэл, 

импортын таац 

Он 
Хэрэглээ 

(сая кВт.ц) 

Pmax 

(МВт) 

Эхүч 

(сая кВт.ц) 

Импорт 

(сая 

кВт.ц) 

2020 188.27 37.99 51.57 135.50 

2021 198.01 39.34 53.81 142.56 

2022 207.75 40.68 56.05 149.62 

2023 217.48 42.03 58.29 156.68 

2024 227.22 43.37 60.52 163.73 

2025 236.95 44.72 62.76 170.79 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар 
Хүснэгт 3-аас харахад Баруун бүсийн нэгдсэн 

системийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаа импортын 

хэмжээ ч нэмэгдсээр байх төлөвтэй байна. Оргил 

ачааллын хэмжээ жил бүр өсөж, 2025 онд ойролцоогоор 

45 МВт-д хүрэх төлөвтэй байна. Мөн импортын 

хэрэглээг бууруулахын тулд дотоодын үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болж байна. 

 

ОНОЛЫН ТОЙМ СУДАЛГАА 

2019 онд манай орны нийт нарны эрчим хүчний 

хэрэглээний 9.3% буюу 653.7 сая кВт.ц эрчим хүчийг 
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сэргээгдэх эрчим хүчээр хангасан байна. Үүнээс нарны 

цахилгаан станц 16.7% буюу 109.0 cая кВт.ц эрчим 

хүчийг үйлдвэрлэсэн байна [1].  

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай өмнөх хуульд нарны 

цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн цахилгаан борлуулах 

үнийг 15-18 цент/кВтц гэж зааcан байсан харин 2019 

оны шинэчилсэн хуулинд нарны цахилгаан станцын 

үйлдвэрлэсэн цахилгаан борлуулах үнийг 12 цент/кВтц 

хүртэл болгон шинэчилсэн [3]. 

Хүснэгт 4 

Нарны цахилгаан станцын үнэ, өсөлтийн хувь  

Он 

Тухайн 

жилийн ам 

долларын 

дундаж ханш  

НЦС-ын 1 

кВт.ц 

ЦЭХ-ийн 

үнэ (₮) 

Өсөлтийн 

хувь 

2007 1170.44 210.679  

2008 1165.82 209.848 99.6% 

2009 1437.41 258.734 22.8% 

2010 1360.38 244.868 16.2% 

2011 1265.43 227.777 8.1% 

2012 1359.23 244.661 16.1% 

2013 1523.93 274,307 30.2% 

2014 1817.94 327.229 55.3% 

2015 1970.31 354.656 68.3% 

2016 2145.53 386.195 83.3% 

2017 2439.78 439.160 108.4% 

2018 2401.46 432.263 105.1% 

2019 2657.76 478.400 90.4% 

2020 2824.16 508.430 94.1% 
Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар 

Хүснэгт 4-д заасны дагуу 2007-2020 оны Нарны 

эрчим хүчээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний 

борлуулах үнэ болон түүний жил бүрийн өсөлтийг 

харуулсан [4]. 2007 оноос хойш долларын ханш 

тасралтгүй өсөж байгаатай уялдан нарны эрчим хүчний 

борлуулалтын үнэ ч мөн адил өсөж байна. Сэргээгдэх 

эрчим хүчний тухай хууль анх батлагдсан 2007 онтой 

харьцуулахад ам.долларын ханш 241.29%-иар өсч, 

1кВт.ц ЦЭХ үнэ 2.41 дахин өссөн байна.  

 

Ховд аймгийн Мянгадын 10 МВт-ын Нарны цахилгаан 

станцын тухай: 

10МВт чадалтай нарны цахилгаан станцыг 110/35/6 

кВ-ын Мянгад дэд станцын дэргэд барьснаар цахилгаан 

эрчим хүчийг байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр 

үйлдвэрлэж, өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээг хангах, импортын эрчим хүчийг 

бууруулж гадаад валютын урсгалыг багасгах, 1 жилд 80 

мянга орчим тонн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 

бууруулах, 78416 тонн нүүрс хэмнэх, урт хугацаанд 

эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах ач холбогдолтой [5]. 

Ховд аймгийн Мянгад сумын нарны гийгүүлэх хугацаа 

нь бусад сумуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр 

байгаа юм.  

Ховд аймгийн Мянгад суманд 10 МВт-ын нарны 

цахилгаан станц баригдсанаар жилд 15.75 сая кВт.ц 

цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэн ББЭХС-д нийлүүлнэ. 

Тус нарны цахилгаан станц ашиглалтад орсноор өндөр 

үнэтэй импортын эрчим хүчний хэмжээ жилд дунджаар 

15.75 сая кВт.ц-аар багасаж, “ББЭХС” ТӨХК-ийн 

импортын зардал буурч, дотооддоо үйлдвэрлэсэн 

нэмүү өртөг шингэсэн эрчим хүчийг хэрэглэх боломж 

бүрдэнэ.  

Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 12.027.725$. 

Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулагчийн буцалтгүй 

тусламж 50%, Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарыг 

дэмжих хөтөлбөрт багтсан урт хугацааны хөнгөлөлттэй 

зээлийн санхүүжилт 50% байна. 2021 онд тухайн 

төслийн барилга угсралтын ажил эхэлж үргэлжлэх 

хугацаа 1 жил, эхний үйлдвэрлэлийг 2022 онд зах зээлд 

гаргахаар төлөвлөж байна. Төслийн үргэлжлэх хугацаа 

25 жил, зээлийн хүү 3%, зээлийн эргэн төлөлт 15 жил, 

элэгдлийн хугацаа 20 жил.  

Нарны цахилгаан станцын үйлдвэрлэсэн эрчим 

хүчийг ББЭХС-д шууд нийлүүлэх байдлаар орлогыг 

тооцсон ба үнэ тарифыг ОХУ-ын импортын тарифаар 

тооцож 5.1 ам.цент/кВт.цаг үнийн өсөлтийг жилийн 

3%-иар бодож Азийн хөгжлийн банк ба Дэлхийн 

банкны судалгаан дээр үндэслэж хийсэн.  

100 мянга гаруй айл өрхийн цахилгааны хэрэглээтэй 

тэнцэх цэвэр эрчим хүчийг үйлдвэрлэж Монгол улсын 

эрчим хүчний салбарт технологийн дэвшлийг бий 

болгоно.  

Нарны цахилгаан станцын өртөг, хөрөнгө оруулалтын 

үр ашгийн тооцооны талаар:  

Хөрөнгө оруулалтын зардал тодорхойлох: 

1. НЦС-д нийт шаардагдах хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ нь: 

ЗХО = СХ/Чадал ∗ ХОнэгж  (1) 

Энд Зхо-хөрөнгө оруулалтын зардал; Сх/чадал-

суурилагдсан хүчин чадал; ХОнэгж-хөрөнгө 

оруулалтын нэгж 

2. Нарны станцын нийт үйл 

ажиллагааны зардал: 
 

ЗҮА = ЗА + ЗГТ + ЗЗАС + ЗБ (2) 

Энд ЗА-удирдлага цалингийн зардал; ЗГТ-газрын 

төлбөр; ЗЗАС-засвар үйлчилгээ,сэлбэг; ЗБ-бусад 

зардал; 

3. Нарны станцын нийт зардал нь нь үйл ажиллагаа 

засвар үйлчилгээний зардал болон элэгдлийн 

зардлын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. 

∑ ЗСЦС = ЗҮА + ЗЭЛ  

 

(3) 

энд: ЗҮА-үйл ажиллагааны зардал; ЗЭЛ-элэгдлийн зардал; 

3. Нарны станцын жилийн элэгдлийн 

шимтгэлийн зардал: 

ЗЭЛ = ЗХО/ЖАШ  (3) 

энд: Зхо-хөрөнгө оруулалтын зардал; ЖАШ-ашиглалтын 

хугацаа  

4. Үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг 

олохдоо станцын жилд ажиллах цагийг суурилагдсан 

хүчин чадлаар үржүүлж тооцно [6]. 

ЭҮЙЛ = ЦАШ ∗ СХ/Чадал  (4) 

энд: Сх/чадал-суурилагдсан хүчин чадал; ЦАШ-жилд 

ажиллах цаг  

5. Жилд үйлдвэрлэсэн цахилгааны хэмжээнээс 

станцын дотоод хэрэгцээний цахилгааныг хасаж түгээх 

цахилгааны хэмжээг олно. 

 ЭТҮГ = ЭҮЙЛ(1 − ЭДХ/100) (5) 

энд: ЭТҮГ-үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ; 

ЭДХ- дотоод хэрэгцээний цахилгаан; 

6. Станцын түгээх нэгж цахилгааны өөрийн өртөг 
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 𝑆Ц = ∑ ЗСЦС /ЭТҮГ  (6) 

7. Бэлэн мөнгөний урсгалыг тодорхойлохдоо: 

Нийт ашиг = Нийт орлого – Нийт зардал 

Ашгийн татвар=Нийт ашиг * Татварын хувь          

Цэвэр ашиг = Нийт ашиг – Ашгийн татвар 

БМУ = Цэвэр ашиг + Элэгдлийн зардал  

Эдгээр томъёонуудыг ашиглан тодорхойлно. 

 

СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Мянгадын 10 МВт-ын НЦС-ын үр ашгийн тооцоолол:  

Хүснэгт 5  

Анхдагч өгөгдлүүд  

Д/д Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 
Өгөгдөл 

1 

Станцын 

суурилагдсан хүчин 

чадал 

МВт 10 

2 
Станцын жилд 

ажиллах дундаж цаг 
Цаг 1500 

3 
Дотоод хэрэгцээний 

цахилгааны хэмжээ 
% 1 

4 
Долларын ханш 

(2020.11.01-ний ханш) 
₮ 2852 

5 
Дискаунтын хувь 

хэмжээ 
% 5 

Эх сурвалж: Судлаачийн боловсруулснаар 

Цахилгааны өөрийн өртгийн тооцоо 

a) НЦС-д шаардагдах хөрөнгө оруулалтын зардал 

10 МВт-ын НЦС-д нийт шаардагдах хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ нь: 

ЗХО=12027725 $ 

Хөрөнгө оруулалтын зардлыг төгрөгөөр харуулбал: 

ЗХО=12027725*2852=34.303 тэрбум ₮ 

b) Нарны станцын үйл ажиллагаа, засвар 

үйлчилгээний зардал  

Нарны станцын үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний 

зардлыг хөрөнг оруулалтын зардлын 2%-тай тэнцүү 

байна. Зардлын хэмжээг хүснэгт 6-д харуулав.  

Хүснэгт 6 

Нарны станцын үйл ажиллагаа зардлын төрөл, хувь 

хэмжээ  

№ Зардлын төрөл 

Эзлэх 

хувь 

(%) 

Хэмжээ 

сая ₮ 

1 
Удирдлага цалингийн 

зардал 
40 275 

2 
Засвар үйлчилгээ сэлбэг 

хэрэгсэл 
15 103 

3 Газрын төлбөр 40 275 

4 Бусад зардал 5 33 

5 
Нийт үйл ажиллагааны 

зардал 
100 686 

ЗҮА=0.275+0.103+0.275+0.032=0.686 тэрбум ₮ 

a) Нарны станцын жилийн нийт зардал  

Элэгдлийн зардал  

ЗЭЛ=1.715 тэрбум ₮ 

Нарны станцын жилийн нийт зардал нь:  

∑Зсцс =2.401 тэрбум ₮ 

b) Нарны станцын бүтээгдэхүүний өөрийн 

өртгийн тооцоо (үйлдвэрлэлийн хэмжээг 5%-иар 

нэмэгдүүлж тооцсон) 

Эүйл=15.75 сая кВтц 

Жилд түгээх цахилгааны хэмжээ: 

                  ЭТҮГ=15.593 сая кВтц 

Станцын түгээх нэгж цахилгааны өөрийн өртөг 

Sц=2403/19.53=154 ₮/кВтц 

 

Цэвэр ашиг, цэвэр мөнгөн урсгалын тооцоо:  

Эрчим хүчний тухай хуулинд сүлжээнд холбогдсон 

нарны станцын цахилгаан борлуулах үнийг 1кВт.ц-ийг 

12 цент гэж заасан байдаг. Цахилгааны үнийг 

дундажаар 12 цент/кВтц гэж тооцоолж  хөрөнгө 

оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд үнийг 

10%-иар нэмэгдүүлж тооцов. Цэвэр мөнгөн урсгалыг 

тооцоолсон тооцооны үр дүнг хүснэгт 3.3–д харуулав. 

Хүснэгт 7 

Цэвэр мөнгөн урсгалын хүснэгт  

№ Зардлын төрөл 
Хэмжих 

нэгж 

Тооцооны үр 

дүн 

1 Үйлдвэрлэх ЦЭХ Сая кВтц 15.75 

2 ДХЦЭХ Сая кВтц 0.16 

3 Түгээх ЦЭХ Сая кВтц 15.59 

4 Борлуулах үнэ  ₮/кВтц 346 

5 
Борлуулалтын 

орлого 
Сая ₮ 5395.01 

6 

Үйл.а засвар 

үйлчилгээний 

зардал 

Сая ₮ 686.00 

7 Элэгдлийн зардал Сая ₮ 1715.15 

8 Нийт ашиг Сая ₮ 2993.85 

9 Ашгийн татвар Сая ₮ 748.46 

10 Цэвэр ашиг Сая ₮ 2245.39 

11 
Цэвэр мөнгөн 

урсгал  
Сая ₮ 3960.54 

 

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн тооцоо: 

10МВт-ын чадалтай НЦС-ын хөрөнгө оруулалтын 

төслийн үр ашгийн тооцооны үр дүнг Хүснэгт 8-д 

нэгтгэн харуулав.  

Хүснэгт 8 

Тооцооны үр дүнгийн нэгтгэл 

№ 
Тооцооны 

үзүүлэлтүүд 

Тэмдэг 

лэгээ 

Хэмжих 

нэгж 
Үр дүн 

1 
Энгийн эргэн 

төлөгдөх хугацаа 
PBP жил 8.66 

2 

Дискаунтлагдсан 

эргэн төлөгдөх 

хугацаа 

DPBP жил 11.64 

3 
Цэвэр өнөөгийн 

үнэ цэнэ 
NPV сая.төг 15054.04 

4 
Өгөөжийн дотоод 

хувь 
IRR % 10% 

 

Тооцооны үр дүнгээс харахад тухайн станцын 

хөрөнгө оруулалтаа нөхөх энгийн эргэн төлөгдөх 

хугацаа 8 жил 7 сар, Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ 15054.04 

сая төгрөг гарсан бөгөөд энэ нь тухайн төслийн 20 

жилийн дараах байдлаар олох цэвэр ашгийн хэмжээг 

харуулж байна. Дискаунт тооцсон эргэн төлөгдөх 

хугацаа 11 жил 7 сар гарсан бөгөөд тухайн станцын 

өгөөжийн дундаж хувь хэмжээ 10%-тай тэнцүү гарсан 

нь тухайн станцыг барьж ашиглах нь эдийн засгийн 

хувьд ашигтай байхыг харуулж байна.  
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Дээрх тооцооллуудын үр дүнд ББЭХС-ийн 

хэрэглээнд шинэ эх үүсвэр бий болсноор импортын 

хэмжээ хэрхэн бүүрахыг хүснэгт 9-д тооцов.  

Хүснэгт 9 

Шинэ эх үүсвэрийн үйлдвэрлэх ЭХ-ний хэмжээ болон 

импортын бууралт 

Он 

Хэрэг-

лээ 

Дөргөний 

УЦС 

Мянгад 

НЦС 
Импорт Зөрүү 

(сая 

кВт.ц) 

(сая 

кВт.ц) 

(сая 

кВт.ц) 

(сая 

кВт.ц) 

(сая 

кВт.ц) 

2020 188.27 51.57 0 135.5 135.5 

2021 198.01 53.81 15.75 142.56 126.81 

2022 207.75 56.05 15.59 149.62 134.03 

2023 217.48 58.29 15.44 156.68 141.24 

2024 227.22 60.52 15.28 163.73 148.45 

2025 236.95 62.76 15.13 170.79 155.66 

 

Мянгадын нарны цахилгаан станц шинээр 

ашиглалтад орсноор эхний жилдээ 15.75 сая кВт.ц 

эрчим хүчийг үйлдвэрлэх боломжтой тооцооллыг 

хийсний дагуу нийт импортын цахилгаан эрчим хүчний 

хэмжээг 15.75 сая кВт.ц-аар бууруулах бүрэн 

боломжтой юм. 

 

ДҮГНЭЛТ 

ББЭХС-д шинээр баригдах Мянгадын 10МВт-ын 

нарны цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалтын үр 

ашгийн тооцоог хийхэд Мянгадын НЦС-ын хувьд жилд 

15.75 сая кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх 

тооцоолол гарсан бөгөөд дотоодын эх үүсвэр нэмэгдэж, 

импортоор авах цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ 10%-

аар буурч, цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн 

цахилгааны найдвартай байдал нэмэгдэх бүрэн 

боломжтой төсөл юм. 

Тухайн төсөл хэрэгжснээр орон нутагт ажлын байр 

шинээр нэмэгдэх, ББЭХС-ийн ашиг 3 тэрбум төгрөгөөр 

өссөнөөр ажилчдын сэтгэл ханамж дээшилж залуу 

инженерүүд орон нутагт ажиллах сонирхол нэмэгдэх 

зэргээр аймаг орон нутгийн эдийн засагт эерэг үр 

нөлөөтэй. Мянгадын нарны цахилгаан станц нь 

ажиллаж эхэлснээр жилд дунджаар 17600 тонн 

нүүрстөрөгчийн хийг бууруулах боломжтой байгаль 

орчинд ээлтэй төсөл юм. 
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ТАРХМАЛ БАГА ЧАДЛЫН “УХААХУДАГ” ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН 

ДИНАМИК ТОГТВОРЖИЛТЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ 
 

С.Тулгач*, Э.Энхсайхан*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Техник технологийн хөгжлийн эрин үед 

тархмал бага чадлын эх үүсвэртэй бие даасан цахилгаан 

хангамжийн систем (ЦХС)-ийн горимыг удирдахад 

гарах олон шийдвэрлэгдээгүй асуудал, хүндрэлүүд 

байсаар байна. Тухайлбал бие даасан горимд ЦХС-ийн 

давтамжийг хэвийн зөвшөөрөгдөх хязгаарт тохируулан 

ажиллах үеийн хүндрэл, сүлжээний техник эдийн 

засгийн доогуур үзүүлэлт ба сүлжээний чадлын 

алдагдал их байх нь түүнийг их чадлын системтэй 

зэрэгцээ горимд ажиллуулах үндэс болдог байна. 

Иймээс тархмал бага чадлын эх үүсвэрүүдийг их 

чадлын эрчим хүчний систем (ЭХС)-тэй зэрэгцээ 

ажлын горимд холбох нь олон хүндрэлүүдийг арилгах, 

техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэх олон 

талын давуу талтай болно. Гэвч эдгээр тархмал бага 

чадлын эх үүсвэрүүдэд их чадлын системээс үзүүлэх 

олон эрсдэлийг тооцож арилгах шаардлагатай юм. Их 

чадлын ЭХС-д бий болох бүх төрлийн гэмтлийн үед 

бага чадлын эх үүсвэрүүдийг маш богино хугацаанд 

системээс амжилттай бие даасан буюу тусгаарлагдсан 

(Арал) горимд шилжүүлэх ба гадны системийн горим 

сэргэсэн үед эргээд синхрон горимд орох нь түүний 

ашиглалтын горим сайжрах олон талын ач 

холбогдолтой болно. Энэхүү илтгэлд манай орны 

өмнөд бүсийн ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байгаа 18 

МВт суурилагдсан чадалтай “Ухаахудаг” ЦС-ыг 

системээс аваарын горимын үед амжилттай тусгаарлаж, 

бие даасан горимд шилжүүлэх, түүний динамик 

тогтворжилтыг хэрхэн сайжруулах талаар авч үзсэн 

болно. Бид энд тусгаарлах автоматик (ЧВА) – ийн тавил 

ба үйл ажиллагааг сайжруулах боломжийг “Ухаахудаг” 

ЦС-ын тасралтын бодит судалгаан (SIEMENS 

SIPROTEC 7UM62, 7SJ8042, SEL-311C релений 

тасралтын бичлэг)-д үндэслэн АНУ-ын ETAP 

симуляцийн программын орчинд загварчлан гүйцэтгэж 

дүгнэлт гаргасан болно..  

 

Түлхүүр үг: Бага чадлын синхрон эх үүсвэр, 

цахилгаан хангамжийн систем, бие даасан горим, 

арлын горим, сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллах горим, 

тусгаарлах автоматик, бодит бичилт, симуляци.  
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I. ОРШИЛ 

Өнөө үед эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн хөгжлийн 

чиг хандлага нь тархмал бага чадлын эх үүсвэрүүд 

болоод байна [1]. Тархмал бага чадлын эх үүсвэрүүд нь 

олон улсын массын хувьд дийлэнхдээ сэргээгдэх эрчим 

хүч байгаа бол мөн уламжлалт түлшний үүсвэрүүд ч 

байсаар байна.  

Манай оронд сүүлийн жилүүдэд тархмал бага 

чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүд 

хурдацтай ашиглалтад орж, их чадлын ЭХС-тэй 

зэрэгцээ ажлын горимд ажиллаж, цахилгаан эрчим хүч 

нийлүүлж байна. Мөн уламжлалт бага чадлын түлшний 

эх үүсвэр болох Даланзадгад, Ухаахудаг цахилгаан 

станцууд (ЦС) ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллаж байна. 

Эдгээр станцуудыг их чадлын системтэй зэрэгцээ 

ажиллуулах нь техник эдийн засгийн өндөр үр өгөөж 

өгч байна. Уламжлалт түлшний бага чадлын эх 

үүсвэрүүд системтэй зэрэгцээ ажилласнаар дараах үр 

өгөөж гарч ирж байна. Үүнд: 

Тархмал бага чадлын эх үүсвэрийн хувьд [1]: 

• Илүүдэл чадлыг гадны цахилгаан сүлжээнд өгөх, 

• Давтамжийн тогтвортой байдал бий болох, 

• ЦС-ын ачааллын графикийг тэгшитгэх 

• Сэлгэн залгалтаас үүсэх синхрон машины гол 

дээрх балансын бус динамикийн бууралт бий 

болох, 

• Өөрийн нөөц чадлын хэрэглээний бууралт, 

• Системээс үзүүлэх үйлчилгээний зах зээлд 

оролцох боломж,  

Бүсийн шугам сүлжээний хувьд [1]: 

• Хуваарилах цахилгаан сүлжээнд ЦС-ууд холбогдон 

илүүдэл чадлаа өгснөөр сүлжээний чадлын урсгал 

хөнгөрч алдагдал буурах, 

• Бага чадлын объектуудын хүчдэл тохируулгын 

тусламжтайгаар ДС-уудын шин дээр хүчдэлийн 

тогтвортой байдал бий болох, 

• ЦС-уудын нөөц чадлыг ДС дээр хэрэглэх боломж 

(ЦС-ын хэсэгчилсэн тэжээлийн ба ДС-ын бүх 

ачаалалтай зэрэгцээ ажлын горимд шилжүүлэх), 

• Сүлжээнд холбогдсон бага чадлын эх үүсвэрийн 

тусламжтайгаар цахилгаан шугам сүлжээний 

нормчлогдсон алдагдлыг бууруулах боломж, 

• Түгээх сүлжээний богино залгааны гүйдэл 

нэмэгдсэнээр реле хамгаалалтын мэдрэх чадвар 

сайжрах, 

Бие даасан цахилгаан хангамжийн системийн болон 

хуваарилах сүлжээний цахилгаан энергийн 

хэрэглэгчдийн хувьд [1]: 

• Цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа ба 

цахилгаан эрчмийн чанарын үзүүлэлтүүд дээшлэх, 

• Хэрэглэгчдийн өргөжин тэлэх, эрчим хүчний 

хэрэглээ нэмэгдэх боломжтой болох, 

ЦС гадны сүлжээтэй зэрэгцээ ажлын горимд 

холбогдоход хосолмол олон эрсдэлүүд үүсдэг ба 

түүнийг зайлшгүй устгах, бууруулах шаардлага гарч 

ирдэг [1]. Үүнд: 

• Зөвшөөрөгдөөгүй асинхрон явалтын горим үүсэх, 

ЦС-ын цахилгаан блокуудын гол дээр үйлчлэх 

цохилтын момент, цахилгаан блокуудыг таслах 

үеийн урвуу дарааллын параметрүүд болон урвуу 

чадлын нөлөөллүүдийн эрсдэлүүд, 

• Холбогдох ДС болон бие даасан ЦХС-ийн богино 

залгааны гүйдлийн өсөлт, 

• ЦС-аас тэжээгдэх гүйдлийн нөлөөллөөр зэргэлдээ 

ДС-уудын холбогдох цахилгаан дамжуулах 

шугамын зайн хамгаалалтын мэдрэх чадвар, 

• Дэд системүүдийг амжилтгүй зэрэгцээ ажлын 

горимд синхрончлох ба ДС-ын шин дээр үүсэх 

эрсдэл 

• ЭХС-д гарсан гэмтлийн үед тусдаа гарах буюу 

арлын горимд орохдоо ЦС-ын динамик 

тогтворжилтыг хадгалах, [1] 

Эдгээр асуудлуудаас тулгамдаад байгаа нэг гол 

асуудал нь системд гэмтэл гарах, бага чадлын ЦС-ыг 

ЭХС-тэй холбож буй шугам тоноглолд гэмтэл гарах үед 

ЦС-ын динамик тогтворжилт алдагдаж байгаа явдал 

юм. Энэхүү асуудлын шийдэл нь ЦС-ыг амжилттай 

баланслагдсан ачаалалтайгаар арлын горимд 

шилжүүлэх билээ.  

 

II. УХААХУДАГ ЦС-ЫГ АРЛЫН ГОРИМД 

ШИЛЖИХ ҮЕИЙН ДИНАМИК ТОГТВОРЖИЛТ 

Авч үзэж буй систем нь гурван үндсэн горимын аль 

нэгээр нь ЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллана. Үүнд: 

1. ЭХС-рүү чадал өгөхгүй горим, 

2. ЭХС-рүү чадал өгөх горим, 

3. ЭХС-ээс чадал хэрэглэх горим, 

Дээрх гурван горимын 1, 3-р горимын үед ЦС-ын 

генераторыг таслахгүйгээр баланслагдсан ачаалалтай 

арлын горимд орох бүрэн боломжтой.  

Энд үндсэн горим буюу бодит байдал дээр хамгийн 

их явдаг 2-р горимыг сонгон авч үзье. Уг горимд ЦС-

ын үйлдвэрлэл сайтын хэрэглэгчдийн чадлаас их байгаа 

буюу ЭХС-рүү тодорхой хэмжээний чадал нийлүүлж 

ажиллаж байна. ЦС-ыг ЭХС-тэй холбож байсан 

ЦДАШ, ДС дээр тасралт гарахад ЦС-ын үйлдвэрлэж 

байсан чадал, хэрэглэгчдийн ачааллын зөрүүнээс болж 

давтамжийн тогтворжилт өөрчлөгддөг. ЦС-ын 

давтамжийн тогтворжилтыг хадгалж үлдэхийн тулд 

баланслагдсан ачаалалтайгаар ЭХС-ээс тусгаарлах 

автоматикаар тасарч арлын горимд шилжих, 

давтамжийн тогтворжилтыг хадгалах зайлшгүй 

шаардлага гарч ирдэг. 

Манай орны эрчим хүчний системд байгаа бага 

чадлын синхрон эх үүсвэр болох 18 МВт-ын Ухаахудаг 

ЦС-ыг сонгон авч давтамжийн тогтворжилтыг цааш 

судалъя. 

Ухаахудаг ЦС-ын онцлог нь ЭХС-тэй 800 км урт 

өндөр хүчдэлийн шугамаар холбогддог бөгөөд эдгээр 

шугамуудын аль нэгд гэмтэл гарахад ЦС арлын горимд 

буюу тусдаа гарахаас өөр сонголтгүй болдог. 

Ухаахудаг сайтын ачаалал буюу Өмнөговь аймгийн 

Цогтцэций сумын ачаалал нь Энержи Ресурс ХХК-ын 

нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн горим ажиллагаанаас 

хамаарч P=4-18 МВт хүртэл өөрчлөгдөж ажилладаг 

онцлогтой. Энэхүү ачааллын өөрчлөлтөд ЦС-ын 

давтамжийн тогтворжилтыг хангахын тулд 1-3-н 

генератортай арлын горимд орох сонголт гарч ирж 

байна. ЦС сайтын ачааллаас шалтгаалан үлдэхээр 

тооцоолсон генераторууд, таслахаар тооцоолсон 

генераторын давтамжийн хамгаалалтын тавилыг 

дараах байдалтай оруулдаг. Үүнд: 

Үлдэх генераторын давтамж ихсэлтийн хамгаалалт:

  F=53 Гц,  t=3 сек, 

Үлдэх генераторын давтамж бууралтын хамгаалалт: 

  F=47 Гц,  t=3 сек, 
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Тасрах генераторын давтамж ихсэлтийн хамгаалалт: 

  F=50.5 Гц,  t=0.25 сек, 

Тасрах генераторын давтамж бууралтын хамгаалалт: 

  F=49.5 Гц,  t=0.15 сек, [2] 

Сайтын ачааллаас шалтгаалан үлдэхээр 

тооцоологдсон генераторын давтамжийн тавилыг дээрх 

байдлаар өөрчилж ажилладаг. 

ЭХС-д гэмтэл гарах үед Ухаахудаг ЦС-ыг сайтын 

ачаалалтай арлын горимд оруулах үндсэн 4-н 

автоматик байгаа. Үүнд: 

• Хүчдэл ихсэлтээр тусгаарлах автоматик 

• Хүчдэл бууралтаар тусгаарлах автоматик 

• Давтамж ихсэлтээр тусгаарлах автоматик 

• Давтамж бууралтаар тусгаарлах автоматик 

Эдгээр дөрвөн автоматикийн аль нэг нь ажилласан 

тохиолдолд 110 кВ-ын ТТ-А, Б ЦДАШ-ын элегазан 

таслуур тасарч, Ухаахудаг ЦС сайтын ачаалалтай 

тусдаа гардаг. Тасралт саатал гарах бүрийд реле 

хамгаалалтын гэмтлийн бүртгэлийг шүүж, аваарын 

бичлэг авч тайлан гаргадаг. Уг тайлангуудаас харахад 

тусгаарлах автоматикын ажиллагаанаас хамаарсан ЦС-

ын тогтворжилт дараах байдалтай харагдаж байна. 

 
Зураг 1. 2020 онд тусгаарлах автоматикийн ажилласан 

статистик үзүүлэлт 

Тусгаарлах автоматикийн ажиллагаа, ЦС-ын 

тогтворжилтыг харуулсан графикаас харахад 

тусгаарлах автоматикийн ажиллагаа нь ЦС-ын 

тогтворжилтод шууд нөлөөлж байна [3]. 

110 кВ-ын шугамын хүчдэл ихсэлт, бууралт, 

давтамж ихсэлтээр тусгаарлах автоматик ажилласан 

тасралтуудаас харахад тасрахаар тооцоологдсон 

генераторуудаас түрүүлж 110 кВ-ын тусгаарлах 

автоматик ажиллаж, ЦС-ын үйлдвэрлэж байсан чадал 

сайтын хэрэглэгчдийн чадлаас их байсны улмаас 

давтамж ихсэж f=50.5 Гц дээр t=0.25 сек хугацаа 

тоолоод тасрах үед давтамж өсөж f=51-51.9 Гц-ын 

хооронд хүрдэг байна.  

ЦС-ын тогтворжилтыг дээшлүүлэхийн тулд 110 кВ-

ын тусгаарлах автоматик, ЦС-ын тасрахаар тооцсон 

генератор хоорондын уялдаа холбоог дээшлүүлэх, хамт 

таслах нэмэлт автоматикийн шаардлага гарч ирж байна. 

 

III. ТУСГААРЛАХ АВТОМАТИКИЙН ТАСЛАХ 

ХЭЛХЭЭНИЙ ӨРГӨТГӨЛ 

A. Технологийн үндсэн санаа:  

ЦС системрүү ачаалал өгч ажиллаж байхад системд 

гэмтэл гарч, 110 кВ-ын Тавантолгой ЦДАШ-ын хүчдэл 

бууралт, хүчдэл ихсэлт, давтамж бууралтын аль нэг 

тусгаарлах автоматик ажиллаж ЦС-ыг арлын горимд 

шилжүүлж байгаа. Тусгаарлах автоматик ажиллаж 

тасрахдаа ЦС-ын тасрахаар тооцоологдсон генераторыг 

хамт тасална. Өөрөөр хэлбэр тасрахаар тооцоологдсон 

генератор тусгаарлах автоматикаар тасарна. Тасрахаар 

тооцоологдсон генераторын давтамж өөрчлөгдөөгүй 

байхад тасалснаар ЦС-ын үлдэхээр тооцоологдсон 

генераторын давтамжийн тогтворжих хязгаарыг f=50-

54 Гц хүртэл сунгаж чадна.  

Одоогийн нөхцөл байдалд ЦС-ын үлдэхээр 

тооцоологдсон генераторуудын давтамжийн 

тогтворжих хязгаар f=51.5-54 Гц-ын хооронд байгаа 

бөгөөд уг автоматикийг оруулснаар давтамжийн 

тогтворжих хязгаар f=50-54 Гц хүртэл уртсах 

боломжтой болж, тасралт гарах үед ЦС амжилттай 

үлдэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.  

 
Зураг 2. Тусгаарлах автоматикийн ЦС-ын генераторыг таслах схем 
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Ухаахудаг ЦС-д уг тусгаарлах автоматикийг 

оруулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд техникийн шийдэл, 

зураг төслийг боловсруулж, угсралтын шатанд явж 

байна.  

Тусгаарлах автоматикийн өргөтгөлийн ажлыг 

Ухаахудаг ЦС, ДС дээр байгаа микропроцессорын 

реленүүдийн логик үйлдлүүдийг ашиглан хийж байгаа 

бөгөөд ЦС, ДС хоёрын холбоог 10 кВ-ын Холбооны 11, 

12-р шугамын  дагуу ялгаврын хамгаалалт SIEMENS 

брендийн SIPROTEC 7SD61 релейний SP сигналыг 

ашиглан шилэн кабелаар дамжуулж байгаа. Релений 

мэдээллийг шилэн кабелаар дамжуулснаар хугацааны 

хувьд хурдан үйлчилгээтэй, ДС, ЦС-ын таслуур нэгэн 

зэрэг тасрах боломж бүрдэж байгаа. Уг ажлын хийхэд 

нэмэлтээр хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй бөгөөд 

релений тохиргоо хийх, релений оролт гаралтуудын 

хооронд монтажны нэмэлт ажил хийх шаардлага гарч 

ирж байна. 

 

IV. ЕТАР СИМУЛЯЦИЙН ПРОГРАММЫН 

ЗАГВАРЧЛАЛ 

Ухаахудаг ЦС-ын давтамжийн тогтворжилтыг 

судлахын тулд орчин үеийн тооцооны программ 

хангамжийг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай болсон. 

Үүний тулд АНУ-ын ETAP симуляцийн программыг 

ашиглан Ухаахудаг ЦС-ыг өмнөд бүсийн сүлжээтэй 

хамт загварчилж, системд гэмтэл гарах үеийн ЦС-ын 

тогтворжилтыг (Transient Stability-р) судлав. 

ETAP программ дээр дараах шугам дэд станц, ЦС-

уудыг загварчлав. 

 220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц. 220 кВ-ын 

Сонгино-Мандалын 213-р ЦДАШ , Чойр-

Мандалын 225-р ЦДАШ-ууд залгаатай өвлийн их 

горимын богино залгааны чадлаар систем үүсгэн 

загварчлав. 

 220/110/35/10 кВ-ын Тавантолгой дэд станцын 220, 

110, 35, 10 кВ-ын гарсан шугамуудын ачааллыг 

оруулж загварчлав. 

 50 МВт-ын Цэций салхин парк, 110/35 кВ-ын Цэций 

дэд станц, 110 кВ-ын Тавантолгой-Цэций 148-р 

ЦДАШ-ыг залгаатай загварчлав. 

 110/35/10 кВ-ын Ухаахудаг дэд станцын 35, 10 кВ-

ын хэрэглэгчдийн ачааллыг оруулж загварчлав. 

 18 МВт-ын Ухаахудаг ЦС-ыг загварчлав. 

 220/110/35 кВ-ын Оюутолгой дэд станц, түүний 

ачаалал, 220 кВ-ын Тавантолгой-Оюутолгойн 217-

р ЦДАШ-уудыг загварчлав.  

Схем дээр орсон шугам, дэд станц, ЦС-уудыг тус 

бүрийн параметрүүдийн дагуу тооцоолон загварчилж, 

системийн өгөгдөлтэй нэгтгэв. 

Тогтворжилтыг судлахын тулд загварчлалаар гарсан 

параметрүүдийг бодит тасралтын параметрүүдтэй 

харьцуулж, загварчлал үнэн зөв ажиллаж байгаа 

эсэхийг шалгасан болно. 

 

V. УХААХУДАГ ЦС-Д ГАРСАН БОДИТ ТАСРАЛТ, 

СИМУЛЯЦИЙН ҮР ДҮН 

Ухаахудаг ЦС, өмнөд бүсийн сүлжээг загварчласан 

загварчлал үнэн зөв эсэхийг шалгахын тулд бодит 

байдал дээр гарсан тасралтын параметрүүд, загварчлал 

дээр гарсан параметрүүд хоёрыг жиших шаардлага гарч 

ирсэн. Иймд бодит байдал дээр гарсан нэг тасралтыг 

сонгон авч, загварчлал дээр оруулан тооцож үзье.  

2020 оны 1 дүгээр сарын 25-нд гарсан тасралт: 

Системийн тасралт гарахын өмнөх параметр: 

 Ухаахудаг ЦС P=18 МВт-ын ачаалалтай ЭХС-тэй 

зэрэгцээ 

 Сайтын ачаалал P=9.2 МВт 

 Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 1 ажилд, 2, 3 бэлтгэлд 

 Цэций салхин парк P=50 МВт  

 Тавантолгой дэд станцын ачаалал P= МВт 

 220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц Чойр-

Мандалын 225-р ЦДАШ-р тэжээгдэж байгаа. 

/Сонгино-Мандалын 220 кВ-ын 213-р ЦДАШ 

залгагдсанаас хойш тасралт гараагүй учраас уг 

тасралтыг сонгон авав/ 

Тавантолгой дэд станцыг ЭХС-тэй холбож буй 220 

кВ-ын Мандал-Тавантолгойн 215-р ЦДАШ-д 

газардлага гарч тус шугам хоёр талдаа хамгаалалтаар 

тасарна. Уг тасралтаас шалтгаалан өмнөд бүсийн 

систем ЭХС-ээс тасарна.  

50 МВт-ын Цэций салхин паркын салхин турбинууд 

хамгаалалтаар тасарч Ухаахудаг ЦС Тавантолгой дэд 

станцын ачаалалтай ЭХС-ээс тусдаа гарах бөгөөд энэ 

үед давтамж, хүчдэл буурч, 110 кВ-ын Тавантолгой-Б 

ЦДАШ хүчдэл бууралтын хамгаалалтаар тасарч 

Ухаахудаг ЦС арлын горимд шилжинэ. 

Системд гарсан тасралтын дараалал: 

 220 кВ-ын Мандал-Тавантолгойн ЦДАШ-д гэмтэл 

гарна.  

 Гэмтлийн улмаас мандал-Тавантолгойн ЦДАШ 

тасарна. 

 Цэций салхин паркийн салхин турбинууд 

хамгаалалтаар тасарна  

 110 кВ-ын Тавантолгой-Цэций –ын шугам тасарна. 

 110 кВ-н Тавантолгой-Б ЦДАШ тусгаарлах 

автоматикаар тасарна.  

 ЦС-ын давтамж f=50.5 Гц хүрэх үед, ТГ-2  t=0.25 сек 

хугацаа тоолоод тасарна. 

ЦС сайтын ачаалалтай арлын горимд шилжсний 

дараах давтамжийн тогтворжилт. 

2020 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн уг тасралтаар 

110 кВ-ын Тавантолгой ЦДАШ-ын тусгаарлах 

автоматик ажиллаж, ЦС арлын горимд орж ТГ-2 

давтамж ихсэлтийн хамгаалалтаар тасарч, ТГ-1, 3-ын 

давтамж ихсэж f=53.8 Гц хүрэх үед дулааны хамгаалалт 

ажиллан тасарч ЦС “0” суусан 

Тасралт гарах үеийн реле хамгаалалтын бичлэгийг 

үзье. 

 
Зураг 3. ТГ-2-ын тасралтын үеийн давтамжийн бичлэгийг 

дээр үзүүлэв 
 

Дээрх тасралтын бичлэгээс харахад реле хамгаалалт 

f=50.5 Гц дээр t=0.25 сек хугацаа тоолоод таслуурт 

таслах команд өгч таслуур тасрахад давтамж f=51.256 

Гц хүртэл өссөн байна.  

Бодит байдал дээрх давтамж тасрах үед F=51.256 Гц 

байсан бол тооцоогоор гарсан давтамж F=51.28 Гц хүрч 

байв. Үүнээс харахад тооцооны утга бодит байдал 

дээрх утгатай дөхсөн үнэмшилтэй болсон байна. 
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Зураг 4. ТГ-2 тасарсны дараа ТГ-1, 3-ын тасралтын үеийн графикийг дээр харуулав [4].  

 

Тасралт гарах үеийн бодит схем дээр ТГ-1, 3-ын 

дулааны хамгаалалт ажиллаж тасарсан бөгөөд энэ үед 

давтамж f=53.8 Гц байсан бол загварчлал дээр f=53.616 

Гц хүртэл өссөн байв. Үүнээс харахад загварчлалын 

утга, бодит байдал дээрх утгатай тун дөхсөн цаашид 

ашиглаж болохоор харагдаж байна.  

Уг тасралтын үед 110 кВ-ын ТТ-Б ЦДАШ-ын хүчдэл 

бууралтаар тусгаарлах автоматик ажилласан бөгөөд 

тасрахаар тооцоологдсон генераторын давтамж тасрах 

үедээ f=51.256 Гц хүрсэн байсан. Тусгаарлах 

автоматикт нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар тасрах үеийн 

давтамжийн өөрчлөлт дараах байдалтай болно.  

Тасрахаар тооцоологдсон генераторыг тусгаарлах 

автоматиктай хамт таслах бөгөөд ингэснээр f=50 Гц 

дээр тасарч, үлдсэн 2 генераторыг давтамж дараах 

байдлаар өөрчлөгдөнө.  

 
Зураг 5. 2020 оны 1 дүгээр сарын 25-ны тасралтыг ETAP 

симуляцийн программ дээр хийсэн үр дүн 
 

Одоогийн нөхцөл байдалд тусгаарлах автоматик 

ажиллаж, тасрахаар тооцоологдсон генератор тасарсны 

дараа 4-н секунд болоход үлдсэн хоёр генератор 

дулааны хамгаалалтаар тасарч ЦС “0” сууж байгаа бол 

тусгаарлах автоматикт өөрчлөлт оруулсны дараа 

тасрахаар тооцоологдсон генератор тасарснаас хойш 

давтамж өсөж f=53.75 Гц хүртэл 8-н секундийн хугацаа 

зарцуулж байна.  

Үүнээс харахад тусгаарлах автоматикт өөрчлөлт 

оруулж, тасрахаар тооцоологдсон генераторыг 

тусгаарлах автоматиктай хамт тасалснаар ЦС-ын 

давтамжийн тогтворжих хугацаа хоёр дахин урт болж 

байна.  

Давтамжийн тогтворжилтыг уртасгаснаар ЦС дээр 

давтамж тогтворжуулах үйлдэл хийх боломжтой болж 

ЭХС-ээс амжилттай арлын горимд шилжих боломжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Тусгаарлах автоматикийг өөрчилснөөр хоёр 

машинтай ЭХС-ээс тусдаа гарах үед давтамжийн 

хамгийн их утга нь f=53.8-53.5 Гц хүртэл буурч, 

давтамж тогтворжих хугацаа 4 секундээр уртассан 

байна.  

Үүнээс харахад тусгаарлах автоматикийн 

ажиллагааны өөрчлөлт нь ЦС-ын тогтворжилтыг 

сайжруулж, амжилттай үлдэх боломжийг нэмэгдүүлж 

байна.  

Давтамжийн тогтворжилтын графикаас харахад 

тасрахаар тооцоологдсон генераторыг тусгаарлах 

автоматиктай хамт тасалснаар турбины эргэлт хамгийн 

дээд тал нь 3210 эгр/мин буюу f=53.5 Гц хүргэсэн 

байна. Үүнээс харахад ЦС-ын тасрахаар тооцоологдсон 

генераторыг тусгаарлах автоматиктай хамт таслах нь үр 

дүнтэй шийдэл болох нь харагдаж байна. 

Бодит байдал дээр болсон тасралтаас харахад 

давтамж өсөж f=53.8 Гц буюу эргэлт 3228 эрг/мин 

болох үед дулааны хамгаалалт ажиллаж ажилласан. 

Ухаахудаг ЦС гарсан ижил төстэй тасралтуудаас 

харахад давтамж 54.5 Гц-с дээш гарах үед дулааны 

хамгаалалт буюу АХА ажилладаг. 2020 оны 1 дүгээр 

сарын 25-ны уг тасралт нь дулааны хамгаалалт хамгийн 

бага эргэлттэй байхад ажилласан онцлогтой тасралт 

болсон юм.  

ЦС-ын турбинуудын АХА-ын тавил: 

 ТГ-1 n=3275 эрг/мин 

 ТГ-2 n=3258 эрг/мин 

 ТГ-3 n=3230 эрг/мин 

Дээрх хамгаалалтын тавилуудаас харахад турбины 

эргэлт хамгийн ихдээ n=3229 эрг/мин хүрэх боломжтой 

харагдаж байна.  

ЦС-ын давтамж ихсэлтийн хугацаа, АХА болон 

дулааны бусад хамгаалалтуудын тавилуудыг тооцон 

одоо байгаа ЦС-ын тогтворжилтыг өөр өөр 

ачааллуудаас хамааруулан загварчлал дээр хийж үзэхэд 

дараах үр дүн гарч байна. 
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Зураг 6. Тусгаарлах автоматикт өргөтгөл хийхээс өмнөх ЭХС-ээс тасрах үеийн ЦС-ын давтамж  

ачааллаас хамаарсан тогтворжих график 
 

Дээрх графикаас харахад ЦС-ын одоогийн байдлаар 

сайтын ачаалал хамгийн багадаа P=4.8 МВт байх үед 

ЦС нэг машинтай ЭХС-ээс арлын горимд амжилттай 

тусдаа гарах боломжтой харагдаж байна.  

Тусгаарлах автоматикийн таслах хэлхээнд нэмэлт 

өөрчлөл хийж, ЦС-ын тасархаар тооцоологдсон 

генератор хамт тасарснаар цахилгаан станцын 

тогтворжилт хэрхэн сайжрах, генераторууд хэдэн МВт 

ачаалалтай тусдаа гарах боломжтой болох зэргийг 

судлах шаардлага гарч ирж байна.  

Иймд бид тусгаарлах автоматик ажиллахад 

тасрахаар тооцоологдсон генераторыг хамт тасалж,   

ЦС-ын генераторуудын тасрах үеийн ачаалал, 

давтамжаас хамаарсан хамаарлыг байгуулъя. 

 
Зураг 7. Тусгаарлах автоматикт өргөтгөл хийсний дараа ЭХС-ээс тасрах үеийн ЦС-ын давтамж ачааллаас хамаарсан тогтворжих 

график 

Дээрх графикаас харахад ЦС-ын тасрахаар 

тооцоологдсон генераторыг тусгаарлах автоматиктай 

хамт тасалснаар ЦС нэг генератортай амжилттай тусдаа 

гарах хамгийн бага ачаалал P=4.5-4.6 МВт хүртэл 

буурсан байна.  

ЦС-ын генераторуудын өөр нэг чухал үзүүлэлтүүд 

нь давтамж ихсээд хэдий хэр хугацаанд буюу аваарын 

горимд явж чадах чадамж байдаг билээ. Ухаахудаг ЦС-

ын генераторуудын техникийн өгөгдлүүд, бодит байдал 

дээр гарч байсан тасралтуудаас харахад f=53 Гц дээр 

t=3 сек орчим явах нь хамгийн дээд үзүүлэлт гэж 

харагдаж байгаа билээ. Иймд ЦС ямар ачаалалтай явж 

байх үед давтамж f=53  Гц-ээс дээш гарсан тохиолдолд 

хэдий хэр хугацаанд тогтворжиж амжих вэ гэдэг нь бас 

нэгэн чухал үзүүлэлт болж байна. Уг үзүүлэлтийг 

шалгахын тулд дараах давтамж 53 Гц-ээс дээш гарсан 

тохиолдолд ачааллын өөр өөр утгуудад ЦС-ын 

генератор хэдэн секундийн дотор тогтворжих буюу 

давтамж 53 Гц-ээс доош бууж байгаа ачаалал 

хугацааны тогтворжих графикийг байгуулав 

 
Зураг 8. Давтамж 53 Гц-ээс дээш гарсан үеийн ЦС-ын 

ачаалал хугацааны тогтворжих график 
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Дээрх графикаас харахад сайтын ачаалал 4.5 МВт-

аас доош орох үед ЦС давтамжийн тогтворжилтоо 

хадгалж үлдэж чадахааргүй харагдаж байна. Иймд ЦС 

P=4.5 МВт-аас доош ачаалалтай ЭХС-ээс тасрах үед 

генератор дээр ирж байгаа ачааллыг өсгөх 

зориулалттай нэмэлт ачаалал хэрэгтэй болж байна.  

ЦС-ын ачаалал давтамжийн хамаарлуудаас харахад 

ЦС-ын генератор P=4.6 МВт-ын ачаалалтай үлдэхэд 

давтамжийн тогтворжилтыг хангаж чадна гэж харагдаж 

байна. ЦС-ын найдвартай ажиллагааг хангахын тулд 

нэг генератор дээр үлдэх ачааллыг P=4.8 МВт байхаар 

тооцож өгөе. Ингэснээр сайтын ачаалал хамгийн 

багадаа P=14.4 МВт байхад ЦС амжилттай 3-н 

генератортай тусдаа гарах буюу арлын горимд орж 

чадахаар харагдаж байна. 

 ЦС 3-н генератортай амжилттай үлдэх хамгийн 

бага ачаалал P=14.4 МВт 

 ЦС 2-н генератортай амжилттай үлдэх хамгийн 

бага ачаалал P=9.6 МВт 

 ЦС 1-н генератортай амжилттай үлдэх хамгийн 

бага ачаалал P=4.8 МВт 

Сайтын ачаалал нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн горим 

ажиллагаанаас шалтгаалан өөр өөр ачаалалтай явдаг 

бөгөөд нүүрс баяжуулах үйлдвэр зогссон үед P=4-5.5 

МВт орчмын ачаалалтай, нэг нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

явж эхлэхэд P=4.5-5.5  МВт-ын ачаалал, хоёр нүүрс 

баяжуулах үйлдвэр явж эхлэхэд P=8-9 МВт ачаалал, 

гурван нүүрс баяжуулах үйлдвэр явж эхлэхэд P=14-15 

МВт ачаалал нэмэгддэг. 

Хүснэгт 1-с харахад ЦС нүүрс баяжуулах 

үйлдвэрийн ачааллаас шалтгаалан 1-3 генератортай 

ЭХС-ээс тусдаа гарах боломжтой байна. ЦС-ын 

давтамжийн тогтворжилтыг хангаж, амжилттай тусдаа 

гаргахын тулд P=0.6-2.4 МВт-ын хооронд шатлалтай 

залгагддаг ачаалал шаардлагатай байна. 

Хүснэгт 1 

ЦС-ын шаардлагатай ачаалал  
Ажилд 

байгаа 

НБҮ-ын 
тоо 

НБҮ-ын 
ачаалал, Р 

МВт 

Сайтын 
нийлбэр 

ачаалал 

ЦС-ын 

шаардлагатай 

ачаалал, Р 
МВт 

Нэмэлт 
ачаалал, 

Р МВт 

0 0 4.2 4.8 0.6 

1 4.5 8.5 9.6 1.1 

2 8 12 14.4 2.4 

3 14 18 14.4 - 

ЦС-ын давтамжийн тогтворжилтыг хангахад 

шаардлагатай байгаа чадлыг ЦС-ын горим 

ажиллагаанаас шалтгаалан өөр өөр тавилаар залгагддаг 

байхаар тохируулж өгнө.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Бие даасан эх үүсвэртэй цахилгаан хангамжийн 

системийг төвлөрсөн их чадлын системтэй зэрэгцээ 

ажлын горимд холбох нь үр ашигтай шийдэл болж 

өгсөн. 

Бага чадлын синхрон эх үүсвэр ЭХС-тэй зэрэгцээ 

ажиллахад ашигтай талууд гарч ирж байгаа хэдий ч 

хүндрэлтэй олон асуудлуудтай тулгарч байна. Эдгээр 

асуудлуудын нэг болох ЭХС-ээс аваарын горимын үед 

баланслагдсан ачаалалтай тусдаа гарах (арлын горимд 

орох), тусдаа гарсны дараа давтамжийн тогтворжилтоо 

хадгалахад тусгаарлах автоматикийн өргөтгөл буюу 

ЦС-ын тасрахаар тооцсон синхрон генераторыг 

тусгаарлах автоматиктай хамт таслах үр дүнтэй 

харагдаж байна.  

ЭХС-д гэмтэл гарч ЦС тусгаарлах автоматикаар 

тасрах үед ЦС-ын нэг генератор P=6-4.8  МВт 

ачаалалтай үлдэх буюу 20 % ачаалал хаяхад ЦС-ын 

давтамжийн тогтворжилт хадгалагдах боломжтой 

байсныг тусгаарлах автоматикийн хэлхээнд өргөтгөл 

хийснээр P=4.6 МВт буюу ЦС 24 %-ийн ачаалал хаяхад 

ЦС давтамжийн тогтворжилтоо хадгалагдаж үлдэх 

боломжтой болж байна. Үүнээс дүгнэхэд тусгаарлах 

автоматикийн хэлхээний өргөтгөлийн ажил нь ЦС-ын 

динамик тогтворжилтыг дээшлүүлэх, үр дүнтэй, өөр 

бусад ижил төстэй эх үүсвэр дээр хэрэглэж болох нь 

харагдаж байна.  
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ҮЙЛДВЭРИЙН ТЭЭРМИЙН ЦЕХИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ҮР 

АШГИЙН СУДАЛГАА 
 

С.Бямбабаяр*, Б.Сэргэлэн*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Барилга байгууламж болон бүтээн 

байгуулалтын үндсэн хэрэглээ нь цемент юм. 

Цементийн үндсэн түүхий эд чулуунцарыг Дорноговь 

аймаг дахь Өргөн суманд байршилтай Монцемент 

үйлдвэрт 900-1400 ℃ шатааж үндсэн түүхий эдийг 

гарган авдаг. Тус үйлдвэр нь жилд нэг сая тонн цемент 

үйлдвэрлэх хүчин чадалтай хуурай аргын технологи 

дээр суурилсан эко үйлдвэр юм. Цементийн үндсэн 

түүхий эдийг Улаанбаатар хотруу вагоноор зөөвөрлөж 

хүргэдэг. Улаанбаатар Тээрмийн Цех нь 1 цагт 120 тн 

цемент тээрэмдэх хүчин чадалтай (60 тн/ц) 2 ширхэг 

хагас өөрөө нунтаглагч ган бөмбөлөгт тээрэмтэй 

тээрмийн цех юм.  

 

Түлхүүр үг: Цемент, асинхрон хөдөлгүүр, цахилгаан 

хангамж, үр ашиг, цахилгаан хэрэглээ.  
 

I. ОРШИЛ 

Улаанбаатар Тээрэм цехийн тээрэм нь үндсэн ба 

туслах хөдөлгүүрээс бүрдсэн. Үндсэн хөдөлгүүр нь 

асинхрон фазын ротортой, 2Мвт-ийн  чадалтай, туслах 
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хөдөлгүүр нь 37кВт- ийн чадалтай асинхрон богино 

холбоот хөдөлгүүр юм. 

Боловсруулсан клиникийг вагоноор хүлээн авч 

12600тн түүхий эд агуулах агуулахдаа хадгалан 

агуулахаас тээрэм рүү тэжээн 10300 тн цемент 

хадгалах бүхий 4 ширхэг цемент хадгалах агуулах 

(силос)-руу хийж хадгалж борлуулах байгууламж юм. 

Цементээ задгай болон 1 тонны ууттай, 50 кг-ийн 

ууттай гэсэн хэлбэрээр борлуулан гаргадаг. Иймд 

энэхүү үйлдвэрийн цахилгаан хэрэглээний үр ашгийг 

судлахад оршино. 

 

II. СУДАЛГАА 

Улаанбаатар тээрэм цехийн 2018, 2019, 2020 оны 

цахилгаан хэрэглээний судалгааны тойм. 

Улаанбаатар тээрэм цехийн технолги нь дараах 

дамжлагуудаар явагдана. Үүнд: 

1. Боловсруулсан клиникийг вагоноор хүлээн авах 

хэсэг 

2. Тэжээх хэсэг 

3. Агуулахын хэсэг, Үнс хадгалах хэсэг, Халуун 

хийн зуухны хэсэг 

4. Тээрмийн хэсэг 

5. Хадгалах силосны хэсэг 

6. Борлуулах хэсэг (1 тонноор, задгайгаар, 

ууттайгаар) гэх дамжлагуудаас бүрдэнэ.  

Ерөнхий оруулгын 10 кВ- ийн цахилгаан схем нь 

дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 Ячиек №1 Оруулга 

 Ячиек №2 Хэмжүүрийн трансформатор 

 Ячиек №3 Хөдөлгүүр 1 (10кВ- ийн 2 МВт- ийн 3 

фазын фазын ротортай асинхрон хөдөлгүүр) 

 Ячиек №4 Хөдөлгүүр 21 (10кВ- ийн 2 МВт- ийн 3 

фазын фазын ротортай асинхрон хөдөлгүүр) 

 Ячиек №5 Хөдөлгүүр 31 (10кВ- ийн 315 кВт- ийн 

3 фазын фазын ротортай асинхрон хөдөлгүүр) 

 Ячиек №6 Трансформатор #1 (S11/1600/10 

трансформатор) 

 Ячиек №7 Трансформатор #2 (S11/1600/10 

трансформатор) 

 Ячиек №8Трансформатор #3 (S11/800/10 

трансформатор) бүрдэнэ. 

Автоматжуулалтын программ хангамж нь SCADA 

Siemens WinCC болон Setup 7 гэсэн программ 

хангамжаас бүрдэнэ. 

 
Зураг 1. WinCC программ ашиглан дэлгэц дээр харагдах 

технологийн схем, ажиллага 

 
Зураг 2. Цахилгаан хэрэглээний дата цуглуулах, цахилгаан 

параметрүүдийн хэмжилтийн дэлгэц  

 

 
График 1. 2018 оны цахилгаан хэрэглээ 

 

 
График 2. 2019 оны цахилгаан хэрэглээ 

 

 

График 3. 2020 оны цахилгаан хэрэглээ 

 

 
График 4. 2018,2019,2020 онуудын цахилгаан хэрэглээ 

харьцуулалт 
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График 5. 2019 оны цахилгаан хэрэглээний ангилал 

 

 
График 6. 2020 оны цахилгаан хэрэглээний ангилал 

 

 
График 7. 2020 оны трансформатор #1 ийн 

цахилгаан хэрэглээний ангилал  

 

 

График 8. 2020 оны трансформатор #1 ийн цахилгаан 

хэрэглээний ангилал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1 

2018 оны цахилгаан хэрэглээний төлбөр 
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Хүснэгт 2 

2019 оны цахилгаан хэрэглээний төлбөр  
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Хүснэгт 3 

2020 оын цахилгаан хэрэглээний  төлбөр 
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СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгааны ажлыг хийснээр тээрэм цэхийн 

цахилгаан хэрэглээг үнэн бодит, нарийвчлалтай гаргаж 

ирэх юм. 2018,2019,2020 оны цахилгаан хэрэглээнээс 

харахад 2019 онд илүү их цахилгаан хэрэглээ 

хэрэглэсэн байна. Энэ нь борлуулалт, үйлдвэрлэлт 

ихтэй цахилгаан хөдөлгүүрүүд, эвдрэл багатай түүхий 

эдийн нийлүүлэлт хэвийн тасралтгүй хангагдсан гэж 

үзэж байна. 2019 оны нийт цахилгаан хэрэглээ 

19014000 кВт*цаг ба 2637971815.60 ₮-ний зардал 

гарсан. Цахилгаан хэрэглээг эзлэх хувиар ангилахад 

тээрэм А үндсэн хөдөлгүүр 34 хувь, тээрэм Б үндсэн 

хөдөлгүүр 34 хувь трансформатор #1 – ээс хэрэглэж буй 

тоног төхөөрөмж 13 хувь, трансформатор #2 – оос 
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хэрэглэж буй тоног төхөөрөмж 7 хувь, трансформатор 

#3 аас хэрэглэж буй тоног төхөөрөмж #3 аас хэрэглэж 

байгаа нь 11 хувь байна. Үлдсэн 1 хувийг ахуйн 

хэрэглээ эзэлж байгаа нь харагдаж байна. 2020 оны 

судалгааг илүү нарийвчлалтай гаргахын тулд тоног 

төхөөрөмжийг зориулалтаар нь ангилан тоолуур тавьж 

хэрэглээг судласан. Судалгааны үр дүнгээс харахад 

2020 онд нийт 13798000 кВт*цаг 3908636438.90 ₮ ний 

зардал гарсан. Цахилгаан хэрэглээг эзлэх хувиар 

ангилахад тээрэм А үндсэн хөдөлгүүр 37 хувь, тээрэм Б 

үндсэн хөдөлгүүр 29 хувь, трансформатор #1- ийн 

тоног төхөөрөмж 14 хувь, трансформатор #2-ийн тоног 

төхөөрөмж 6 хувь, трансформатор #3-ийн тоног 

төхөөрөмж 14 хувь тус тус хэрэглэж байна. Үүнээс 

трансформатор #1 болон трансформатор #3-н хэрэглээг 

тус тусд нь задалж ангилав. Трансформаторын #1 нийт 

хэрэглээ нь 2027260 кВт*цаг эрчим хүчийг хэрэглэсэн. 

Үүний 7 хувийг вагон буулгах хэсэг, 14 хувийг насос 

станц, 6 хувийг ахуйн хэрэглээ, 25 хувийг бусад 

хэрэглээ, 48 хувийг тээрэм А ийн дамжлага тус тус 

эзэлж байна.    Трансформатор #3 нийт хэрэглээ 1962970 

кВт*цаг хэрэглэсэн. Үүний 45 хувийг савлахын тоног 

төхөөрөмж, 15 хувийг компрессор 1, 37 хувийг 

компрессор 2, үдсэн 3 хувийг бусад хэрэглээ эзэлж 

байна. Компрессорын хөдөлгүүр дээр давтамж 

хувиргуур тавьж цахилгаан хэрэглээний хэмнэлт хийх 

хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрж байна.  

 

IV. ДАВТАМЖ ХУВИРГУУРЫГ СОНГОСОН 

ТООЦООЛОЛ БА ҮР ДҮН 

Хөдөлгүүрийн төрөл: Богино холбоот ротортой 

асинхрон хөдөлгүүр 

Хүснэгт 1 

Компрессорын хөдөлгүүрийн өгөгдөл 

Хэвийн чадал, кВт 200 

Хэвийн хүчдэл, В 380 

хэвийн гүйдэл, А 359 

Асаалтын гүйдэл, А 413 

Холболт Гурвалжин 

Хэвийн эргэлт, 

эрг/мин 
1485 

Чадлын 

коэффициент 
0.89 

Давтамж , Гц 50 

 

Хөдөлгүүрийн өгөгдлийг ашиглан давтамж 

хувиргуурыг дараах шалгуураар сонгоно. Үүнд: 

1. Хөдөлгүүрийн чадалтай тэнцүү ба түүнээс дээш 

чадалтай байх 

2. Ачаалалын гүйдлийг тодорхойлох 

3. Ачааллын төрөл ангилал  

4. Гаралтын давтамж 

5. Суурилуулах орчны температурыг тооцоолон 

сонгох энэ шалгууруудыг бүрэн хангасан ABB 

компаний ACS580 маркын ACS580-01-363A-4 

төрлийн давтамж хувиргуурыг сонгов. 

Үзүүлэлтийг жагсаалтаас харвал: 

1. 3 фаз хүчдлийн түвшин 380-480 В, чадал нь 0.75-

250кВт 

2. Орчны температур -15 аас +500 C хүртэл хязгаарт 

цан үүсэх боломжгүй газар суурилуулна. 

3. Ачааллын төрөл нь компрессорт зориулагдсан 

давтамж хувиргуур 

4. Таслаж, залгах давтамж 12кГц хүртэл 

5. Гаралтын давтамж 0-50 Гц хүртэл 

6. Хэт ачаалал даах чадвар 150%-д 60 секунд, 180%-д 

2сек байна. 

7. Хурдыг урьдчилан тохируулах тоо 7 

 
Зураг 3. ACS580 давтамж хувиргагчийн оролт болон 

гаралтын үйлдвэрийн холболт 

 

 
Хүснэгт 4. Давтамж хувиргуурын овор  хэмжээ 
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Давтамж хувиргуур суурилуулсанаар тухайн 

хөдөлгүүрийн цахилгаан хэрэглээг 40-70% хэмнэнэ 

гэдгийг эрдэмтэн судлаачид болон борлуулагч 

компаниуд судалгааны үндсэн дээр тогтоосон. Энэ 

компрессорын хөдөлгүүрт ABB брендийн ACS580 

маркын давтамж хувиргуур 

суурилуулснаар 40 хувийн эрчим хүчний хэмнэлт гарч 

жилдээ 380358.4 кВт*цаг цахилгаан энерги буюу 

77313192.03 ₮ компанид хэмнэх,сардаа 6442766 ₮ ний 

хэмнэлтийг хийх боломжтой байна. ACS580-01-363A-

4 (200 kW, 363 A, 380 V IP21) маркийн 

давтамж хувиргуурын үнийн санал шкафны 

гүйцэтгэлтэй 37315000 ₮ үнэтэй зарагдаж байна. Энэ 

зардлыг 7 сарын дотор хэмнэсэн зардлаараа нөхөх 

бололцоотой гэж дүгнэгдэж байна. Түүнээс цааш энэ 

хэмнэлт нь компанид ашиг болон орно. Мөн 

хөдөлгүүрийн насжилтыг уртасгана. 
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KH300 -КОНУСАН БУТЛУУРЫН ЦАХИЛГААН ХӨДӨЛГҮҮРИЙН 

УДИРДЛАГЫГ АВТОМАТЖУУЛЖ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ ХИЙХ 

БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 
 

Г.Жадамба*, Ч.Улам-Оргил*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Аливаа уурхайн гол зорилго нь 

төлөвлөгөөний дагуу жигд, тасралтгүй найдвартай, үр 

ашигтай ажиллах явдал байдаг. Энэ илтгэлээр уул 

уурхайн компаниуд өргөн ашигладаг хүдэр бутлах 

KH300 конусан бутлуурын хүчний шингэний 

системийн цахилгаан хөдөлгүүр, хөдөлгүүрийн 

гэмтлийг бууруулан, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд 

цахилгаан хөтлүүрийн удирдлагын системийг 

автоматжуулан шинэчилснээр тухайн уурхай хэдий 

хэмжээний цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт хийж 

эрчим хүчний зардлаа хэрхэн бууруулах талаар тооцоо 

хийлээ. Ингэснээр уул уурхайн компанид эрчим хүчний 

хэмнэлтийн менежментийг нэвтрүүлэх ямар 

боломжууд байгааг  харуулахыг зорьсон.  

 

Түлхүүр үг: Бутлуур, эрчим хүч хэмнэлт, цахилгаан 

хөдөлгүүр, бүтээмж, давтамж хувиргагч.  
 

УДИРТГАЛ 

Бүх л уул уурхайн компаниуд бутлуурын тоног 

төхөөрөмжийг үйл ажиллагаандаа өргөн хэрэглэдэг. 

Бутлуурын тоног төхөөрөмжид үүсдэг үндсэн асуудал 

432

https://instrumentationforum.com/t/control-strategies-for-efficiently-operating-multiple-vfd-air-compressors/9091
https://instrumentationforum.com/t/control-strategies-for-efficiently-operating-multiple-vfd-air-compressors/9091
https://instrumentationforum.com/t/control-strategies-for-efficiently-operating-multiple-vfd-air-compressors/9091
https://instrumentationforum.com/t/control-strategies-for-efficiently-operating-multiple-vfd-air-compressors/9091
https://instrumentationforum.com/t/control-strategies-for-efficiently-operating-multiple-vfd-air-compressors/9091
https://new.abb.com/mn/about-abb/abb-mongolia
https://new.abb.com/mn/about-abb/abb-mongolia
https://library.automationdirect.com/how-to-select-a-variable-frequency-drive/
https://library.automationdirect.com/how-to-select-a-variable-frequency-drive/
https://library.automationdirect.com/how-to-select-a-variable-frequency-drive/
https://ww2.mathworks.cn/help/autoblks/ref/inductionmotor.html
https://ww2.mathworks.cn/help/autoblks/ref/inductionmotor.html
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html
https://www.researchgate.net/figure/VFD-model-in-Matlab-Simulink_fig2_318092367
https://www.researchgate.net/figure/VFD-model-in-Matlab-Simulink_fig2_318092367
https://www.researchgate.net/figure/VFD-model-in-Matlab-Simulink_fig2_318092367
https://www.researchgate.net/figure/VFD-model-in-Matlab-Simulink_fig2_318092367
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/331/1/012025/pdf%20page%204-8
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/331/1/012025/pdf%20page%204-8
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/331/1/012025/pdf%20page%204-8
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/331/1/012025/pdf%20page%204-8
http://www.ijeijournal.com/papers/v3i5/F0353641.pdf
http://www.ijeijournal.com/papers/v3i5/F0353641.pdf
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html?requestedDomain=cn
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html?requestedDomain=cn
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html?requestedDomain=cn
https://ww2.mathworks.cn/help/physmod/sps/powersys/ug/simulating-variable-speed-motor-control.html?requestedDomain=cn
https://ijettjournal.org/2016/volume-35/number-10/IJETT-V35P296.pdf
https://ijettjournal.org/2016/volume-35/number-10/IJETT-V35P296.pdf
https://ijettjournal.org/2016/volume-35/number-10/IJETT-V35P296.pdf
https://www.invt.com/variable-
https://www.invt.com/variable-
https://www.invt.com/variable-frequency-drive?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJ-f4b2h81tkSw2zrQwCWr8FykGKMhh3Ik4R3yHY1lXSjVfv8Qz-OcaAiAQEALw_wcB
https://www.invt.com/variable-frequency-drive?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJ-f4b2h81tkSw2zrQwCWr8FykGKMhh3Ik4R3yHY1lXSjVfv8Qz-OcaAiAQEALw_wcB
https://www.invt.com/variable-frequency-drive?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJ-f4b2h81tkSw2zrQwCWr8FykGKMhh3Ik4R3yHY1lXSjVfv8Qz-OcaAiAQEALw_wcB
https://www.invt.com/variable-frequency-drive?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJ-f4b2h81tkSw2zrQwCWr8FykGKMhh3Ik4R3yHY1lXSjVfv8Qz-OcaAiAQEALw_wcB
https://www.invt.com/variable-frequency-drive?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJ-f4b2h81tkSw2zrQwCWr8FykGKMhh3Ik4R3yHY1lXSjVfv8Qz-OcaAiAQEALw_wcB
https://www.ijsr.net/archive/v2i6/IJSRON12013152.pdf
https://www.ijsr.net/archive/v2i6/IJSRON12013152.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Research-to-study-Variable-Frequency-Drive-and-its-Vihar/ee97cac8da8a8db3c93d36b19e0fa20834aa9961
https://www.semanticscholar.org/paper/Research-to-study-Variable-Frequency-Drive-and-its-Vihar/ee97cac8da8a8db3c93d36b19e0fa20834aa9961
https://www.semanticscholar.org/paper/Research-to-study-Variable-Frequency-Drive-and-its-Vihar/ee97cac8da8a8db3c93d36b19e0fa20834aa9961
https://www.semanticscholar.org/paper/Research-to-study-Variable-Frequency-Drive-and-its-Vihar/ee97cac8da8a8db3c93d36b19e0fa20834aa9961
https://www.semanticscholar.org/paper/Research-to-study-Variable-Frequency-Drive-and-its-Vihar/ee97cac8da8a8db3c93d36b19e0fa20834aa9961
https://www.academia.edu/10671367/ENERGY_CONSERVATION_USING_VFD
https://www.academia.edu/10671367/ENERGY_CONSERVATION_USING_VFD
https://www.academia.edu/10671367/ENERGY_CONSERVATION_USING_VFD
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22348972.2018.1564548
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22348972.2018.1564548
https://www.ijsdr.org/viewpaperforall.php?paper=IJSDR1706004
https://www.ijsdr.org/viewpaperforall.php?paper=IJSDR1706004


 

 

нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, сул зогсолт юм. 

Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийн улмаас сул 

зогссон хугацааг бууруулж илүү найдвартай тасралтгүй 

ажиллуулахын тулд удирдлагын системийг 

автоматжуулах шаардлагатай болдог. “Степ Голд" 

уурхай нь манай улсын томоохон алт олборлогч 

үйлдвэрийн нэг юм. Тус уурхайн ашигладаг KH300 

конусан бутлуур нь том ширхэгт бутлалтаас дунд 

нунтаг болон нарийн ширхэгт бутлалт хийдэг тоног 

төхөөрөмж юм.  Оператор бутлах хэмжээ буюу 

өгөгдлийг гараар HMI дэлгэцэнд оруулан 24 цагт 2-3 

удаагийн давтамжтайгаар өгөгдлийн дагуу конусан 

хэлбэртэй хүдэр бутлах хэсгийн хоорондын зайг 

механик аргаар шалгаж кноп даран цахилгаан 

хөдөлгүүр шингэний хүчээр хуягийг эргүүлэх замаар 

тохируулга хийдэг. Энэ нь маш нарийн төвөгтэй ажил 

бөгөөд тоног төхөөрөмжийг тодорхой хугацааны турш 

олон давтамжтай зогсоодог мөн хүний  механик 

ажиллагаа ихтэй процесс юм. Тухайн тоног 

төхөөрөмжийн хуягны элэгдлээс болж шаардагдах 

хэмжээнээс илүү том бутлах, олон дахин циклдэх, 

цахилгаан хөдөлгүүрийн эвдрэл нэмэгдэх гэх мэт 

асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилготойгоор энэхүү 

шинэчлэлт автоматжуулалтыг хэрхэн хийх талаар 

судалсан.  Ингэснээр тус компанид цахилгааны 

дуудлага багасаж сэлбэгийн зардал буурч ажилчдын 

ажлын байрны бүтээмж хэрхэн өөрчлөгдөхийг эрчим 

хүчний хэмнэлтийн менежмент талаас нь судалсан.  

Энэхүү өгүүлэлд зай мэдрэгч, давтамж 

хувиргагчийг ашиглан KH300 конусан бутлууртай 

хөдөлгүүрийн удирдлагын системийг автоматжуулж 

системийн эвдрэл гэмтлийг бууруулснаар хөдөлмөрийн 

бүтээмжийг нэмэгдүүлж, цахилгаан эрчим хүчний 

хэрэглээ хэрхэн буурч байгааг авч үзсэн.  

 

ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Удирдлагын систем нь цахилгаан эрчим хүчний 

зарцуулалт их, ашиглалтын зардал өндөр байсан тул 

бид судалгаа хийж дараах эрчим хүчинд хэмнэлттэй 

давтамж хувиргагчийг судлан суурилуулсан.  

 
Зураг 1. Давтамж хувиргагчийн ажиллах зарчим 

 

Бутлуурт суурилуулсан давтамж хувиргагч 

удирдлагын гол онцлог: 

1. 0-10В, 0-20мА (-10...0...+10) хүчдэл, гүйдлийн 

аналог сигналтай, 

2. Компьютероор удирдах хянах программчлах 

боломжтой. 

Гадаад өгөгдлүүдийн тоон утга бол текстээр дэлгэц 

дээр (өөрийн удирдлагын панель) харах өгөгдлүүдийг 

өөрчлөх программчлах боломжоор хангагдсан. 

Давтамжаас хамаарсан хүчдэл тогтмол олон хэлбэрээр 

хийгддэг болохоор (хүчдэл, давтамж) үйлдвэрлэлийн 

ямар ч зориулалтаар хэрэглэж болно. Америк (60 Гц), 

Европын (50 Гц) эрчим хүчний давтамжийн нормчлолд 

ажиллах сонголттой. Тэжээлийн хүчдэлийн хувьд 

220В, 380В алинд ч ажиллах тип маркийн сонголттой. 

Ажиллаж байх үед удирдлагын панелийг салган авч, 

буцааж тавьж болдог. Удирдлагын панельгүйгээр 

ажиллагааны горимын гэрлийн дохиоллоор халалтыг 

мэдрэн хэвийн хэмжээнээс их болох үед хамгаалалт 

ажиллана. Нэг панелиар хэд хэдэн хувиргагчийг 

удирдах, хянах программчлах боломжтой. Гаралтын 

хүчдэлийн удирдлага нь өргөн импульсийн модуляцад 

(ШИМ 2кГц-16кГц) хийгдсэн. Өөрөөр хэлбэл гаралтын 

хүчдэлийн амплитуд нь маш өндөр давтамжийн 

импульсээр дүүргэгдсэн байдаг. Асаалтын болон 

зогсоох хугацааг өргөн утганд өөрчилж болно. Давтамж 

хувиргагч  нь программын өгөгдлөөр бүхэл бүтэн 

үйлдвэрлэлийн автомат төхөөрөмжүүдтэй нэгдсэн 

системд хэрэглэж болох онцлогтой. 

Цахилгаан удирдлагын  сул талууд нь:  

 Овор хэмжээ их, хүнд жинтэй 

 Хэрэглэхэд төвөгтэй 

 Гэмтэл ихтэй 

 Тоос шороо их татдаг 

 Цахилгаан хөдөлгүүрийг удирдахад төвөгтэй 

 Энерги зарцуулалт өндөр байдаг. 

Давтамж хувиргагч удирдлагын давуу талууд: 

 Овор хэмжээ бага, хөнгөн жинтэй 

 Хэрэглэхэд хялбар 

 Тоос шороо татахгүй, битүүмж сайн 

 Цахилгаан хөдөлгүүрийг давтамжаар удирдах 

өндөр нарийвчлалтай 

 Өндөр чанарын вектор удирдлагатай 

 Орчин үеийн IGBT транзистор дээр 

суурилагдсан бүрэн программчлагдсан 

 Момент нь тогтмол буюу хувьсах  

 Энергийн хэмнэлттэй 

Авааргүй ажиллахын тулд түргэн зуурын гүйдлийг 

хязгаарлах. 

 

ДАВТАМЖ ХУВИРГУУР АШИГЛАСНААС ГАРАХ 

ҮР АШГИЙН СУДАЛГАА 

Давтамж хувиргуур нь 3 фазын цахилгаан 

хөдөлгүүрт зөөлөн асаалт хийхээс гадна ажлын үед 

хөдөлгүүрийн хурдыг гараар болон автоматоор 

удирдах боломжтой. Энэ төрлийн хувиргагч нь 

микропроцессорын удирдлагатай бөгөөд хамгийн 

сүүлийн үеийн технологи болох IGBT (Insuleted Gate 

Bipolar Transistor) транзисторын модулийн бааз дээр 

суурилагдан хийгдсэн. Энэ хувиргагч нь хөдөлгүүрийг 

ямар ч чимээгүй ажиллах боломж олгодог арга бөгөөд 

хүчдэлийн хэлбэр нь гажилтгүй синусоид хэлбэртэй 

байдаг явдал юм.  

 
Зураг 2. Давтамж хувиргагчийн хүчний схем 
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Давтамж хувиргагч нь дараах давуу талуудыг бий 

болгодог. Үүнд:  

1. Зөөлөн асаалт явуулснаар хөдөлгүүрт 

цахилгаан динамик болон дулааны үйлчлэлд 

орох явдлыг үгүйсгэдэг. Ингэснээр 

хөдөлгүүрийн ороомог зүрхэвч сулрах, тасрах, 

хөндийрүүлэг муудах, чангалгаа сулрах, 

хөдлөх хэсгүүд хавирах зэрэг хөдөлгүүрт 

тохиолдох хамгийн их гэмтлүүд байхгүй болж 

хөдөлгүүрийн эдэлгээний хугацааг 5-10 дахин 

уртасгадаг. Мөн түүнчлэн асаалт явуулах үед 

өөрийн хэвийн чадал, гүйдлийг авч асах учир 

сүлжээний горимд хэт ачаалал өгөх, хэлбэлзэх, 

савлалт үүсэхгүй тосон таслуур, 

трансформаторын ажлын горимд өөрчлөлт 

оруулахгүй байх сайн талтай.  

2. Тухайн хөдөлгүүрийг технологийн процесстой 

нь уялдуулан шаардлагатай хурдыг нь 0-18 

кГц , 0-30 Гц , 0-50 Гц-ийн хязгаарт пультнээс 

гараар эсвэл гадны ямар нэгэн дохиогоор 

автоматаар удирдах боломж олгодог.  

 
График 1. Энгийн удирдлагаар асаах үеийн гүйдэл 

 

 Асаалтын гүйдэл 7-10 дахин ихэсдэг 

 Хөдөлгүүр цахилгаан динамик болон дулааны 

үйлчлэлд ордог 

Эдгээрээс үүдэн хөдөлгүүрт дээрх гэмтлүүд байнга 

гардаг. 

 
График 2. Давтамж хувиргагчаар асаах үеийн гүйдэл 

 

 Хэвийн гүйдлээр асаалт хийх боломж олгодог.  

 Хөдөлгүүрт цахилгаан динамик болон дулааны 

үйлчлэлд орохгүй ингэснээр хөдөлгүүрийн 

эдэлгээний хугацаа уртасдаг. 

Хүснэгт 1 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй тоног төхөөрөмж 

суурилуулсны дараах болон суурилуулаагүй хоёрын 

хэмжилтийн утгыг харьцуулсан үр дүн 
 

Паспортын өгөгдөл 

 

Давтамж 

хувиргагчгүй 

Давтамж 

хувиргагчтай 

Хэмжигдэхүүн 

Хэмжих нэгж 

Хэвийн 

утга 
Хэмжилтээр Хэмжилтээр 

“А” Фаз 

Ампер 
46 47 22 

“B” Фаз 

Ампер 
46 46 22 

“C” Фаз 

Ампер 
46 47 23 

Давтамж  

Герц 
50 50 50 

Чадлын 

коэффициент 
0.96 0.69 0.96 

Актив чадал 

Квт 
14 6.8 14 

Реактив чадал 

Квар 
 30 19.2 

Бүрэн чадал 

Ква 
 30.6 20.1 

Эргэлт 

Эрг/мин 
 960 960 

 

Тоног төхөөрөмжийн 30 кВт-ын цахилгаан 

хөдөлгүүрт туршилт тохируулга хэмжилт хийж 

хүснэгтээр харьцуулан харууллаа.  

Давтамж хувиргагчийн хамгаалалтын онцлог:  

 Хүчдлийн ихсэх үеийн хамгаалалт  

 Хүчдэл багасах үеийн хамгаалалт  

 Фаз дутуу ажиллах үеийн хамгаалалт 

 Хувиргагчийн халалтын хамгаалалт 

 Газардлагын хамгаалалт 

 Хөдөлгүүрийн хэт ачаалал буюу халалтын 

хамгаалалт 

Хэмжилтийн багаж ашиглан гүйдэл, давтамжийн 

диаграммыг нарийвчлан туршилт хийсэн үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 

 
График 3. Энгийн цахилгаан удирдлагатай хөдөлгүүрийн 

диаграмм 
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30кВт-н цахилгаан хөдөлгүүрт давтамж хувиргагч 

суурилуулж эрчим хүчний хэмнэлт хийх боломжийг 

судалсан эдийн засгийн тооцоолол: 

Хүснэгт 2 

Энгийн удирдлагатай цахилгаан хөдөлгүүрийн эрчим 

хүчний хэрэглээний зардал  
 

Төхөөрөмж 
Цахилгааны 

үнэ /кВт/ 

Чадал 

кВт 

Эрчим хүчний 

зардал, жилээр 

/төг/ 

Цахилгаан 

хөдөлгүүр 

 

155.90 

 

30 

 

40 970 520 

Хүснэгт 3 

Давтамж хувиргагч суурилуулсан болон 

суурилуулаагүй хоёрын эрчим хүчний зардлын 

харьцуулалт  

Үзүүлэлт 
Эрчим хүчний зардал 

/төг/ 

Давтамж хувиргуургүй 40 970 520 

Давтамж хувиргууртай 26 221 132 

Хэмнэсэн зардал 14 749 387 

Хүснэгт 4 

Хөрөнгө оруулалтын зардал  

Зардал Мөнгөн дүн /төг/ 

Нийт ажлын зардал 7 500 000 

Материалын зардал 18 560 000 

Хөрөнгө оруулалтын зардал 26 060 000 

Хүснэгт 5 

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн статик тооцоолол 
 

 

Жил 

Орох 

урсгал 

Цэвэр ашиг 

Зардлын 

хэмнэлт 

Цэвэр 

мөнгөн 

урсгал 

Хуримтлагдсан 

цэвэр мөнгөн 

урсгал) 

0  -26 060 000 -26 060 000 

1 14 749 387 14 749 387 -11 610 613 

2 14 749 387 14 749 387 2 838 774 

3 14 749 387 14 749 387 17 288 162 

4 14 749 387 14 749 387 31 737 549 

5 14 749 387 14 749 387 46 186 936 

 

Хөрөнгө оруулалтын зардал                 26 000 000 төг 

Ашиглалт засварын урсгал зардал жилд 300 000 төг 

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ               46 186 936 төг   

Нийт ахиуц ашиг                                            80% 

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж                    454%               

Энгийн эргэн төлөгдөх хугацаа                            1.8 жил 

Төслийн хугацаа нь 5 жил, хөрөнгө оруулалтыг 1.8 

жилийн хугацаанд нөхөн төлж байна. Иймээс эргэн 

төлөгдөх хугацааны шалгуурыг хангаж байгаа тул энэ 

хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой 

нь эдийн засгийн тооцооллоор харагдаж байна. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү илтгэлээр уурхайн болон үйлдвэрийн машин 

тоног төхөөрөмжийн автомат удирдлагын шинэчлэл 

болон түүний үр ашгийн судалгааг хийлээ. Хөрөнгө 

оруулалтын үр ашгийн тооцоо хийхэд энгийн эргэн 

төлөгдөх хугацаа 1.8 жил гарч эдийн засгийн үр ашиг 

өндөртэй учраас үйлдвэрлэлд хэрэгжүүлэхэд бүрэн 

боломжтойг харуулж байна. Хүчний давтамж 

хувиргагч болон, микроконтролёр, PLC нь техникийн 

боломжийг ашигласнаар хуучин төхөөрөмжид 

тулгардаг байсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх 

боломжтойгоос гадна, шинээр нэмэгдсэн орчин үеийн 

мэдээллийн  нэгдсэн баазад холбогдох боломжтой юм. 

Давтамж хувиргагчийг үйлдвэрлэлд ашигласнаар 

үйлдвэрийн хамгийн томоохон зардал болох  цахилгаан 

эрчим хүчний зардал механик ажиллагааг багасгаж, 

ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн 

болно. Илтгэлдээ тулгуурлан давтамж хувиргуурыг 

өөрийн ажиллаж буй уурхайн тоног төхөөрөмжид 

нэвтрүүлэн эрчим хүчний хэмнэлт гарган сул зогсолтыг 

тодорхой хугацаагаар бууруулан ажиллаж байна. 

 

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 

1. GRUNDFOS CUE 0.75-125 HP datasheet (техникийн 

өгөгдөл) 

2. Бат-Отгон “Электроникийн үндэс” 

3. Н.Батсүх, Я.Бат-Очир “Уул уурхайн цахилгаан 

хангамж 

4. Ч.Улам-Оргил, бусад “Эрчмийн төслийн санхүү 

эдийн засгийн тооцооны аргачлал” УБ 2018 

5. Website: Эрчим хүчний зохицуулах хороо - 

http://erc.gov.mn/  

ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМД 

МИНИ-ДЦС-ЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ 
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*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Эрчим хүчний салбарын бодлого нь 

хэрэглэгчийг эрчим хүчээр хэрхэн найдвартай хангах 

вэ? гэдэгт илүү анхаарахаас гадна, эрчим хүчийг хэрхэн 

хэмнэлттэй хэрэглэх, газрын доорх түлшний нөөцийг 

арвич байдлаар ашиглах, байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийг багасгах, цахилгаан ба дулааны эрчим 

хүчний өөрийн өртгийг яаж хямдруулах вэ?  гэх зэрэг 

харилцан уялдаатай цогц асуудлууд руу хандаж эхлээд 

байна. Үүний нэг илрэл нь төр, засгийн зүгээс эрчим 

хүчийг хэмнэж хэрэглэх асуудлыг байгаль экологийг 

хамгаалахтай уялдуулан авч үзэж тодорхой бодлого, 

хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 

2015 онд Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай  хууль,  2017 

онд эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр 

батлагдсанаар эрчим хүчийг зөв зохистой хэрэглэх, зүй 

бус алдагдлыг бууруулах, норм дүрмийг шинэчлэн 

тогтоох  маш олон үйл ажиллагааг гүйцэтгэх  нөхцөл 

бүрдсэн.   

Орон нутагт дулаан үйлдвэрлэх, хэрэглэгчдийг 

дулааны эрчим хүчээр хангах үйл ажиллагаа эрхэлж 

буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Эрчим хүчний тухай 

хуулийн дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хороо болон 
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Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлөөс тусгай 

зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулдаг  бөгөөд ихэнх 

нь Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлөөс тусгай 

зөвшөөрөлтэй байна. Энэхүү илтгэлээр орон нутгийн 

тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлуудыг судлан, 

түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх, эрчим хүчийг зүй 

зохистой, хэмнэлттэй хэрэглэх талаар төрийн зүгээс 

барих бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан орон нутгийн 

дулаан хангамжийн  үр ашгийг сайжруулах тал дээр 

тодорхой саналуудыг  дэвшүүлэхийг зорилоо.  

 

Түлхүүр үг: Орон нутаг, дулаан хангамжийн систем, 

үр ашиг, эрчим хүч хэмнэлт.  
 

УДИРТГАЛ 

Орон нутгийн дулаан хангамжийн систем нь 

дулааны цахилгаан станцтай төвлөрсөн халаалтын 

зуух, халаалтын жижиг зуухнуудтай, аймгийн дулаан 

хангамжийн систем нь олон жил ажилласан хуучирсан 

тоног төхөөрөмжтэй хэрэглэгчдийг дулааны эрчим 

хүчээр найдвартай хангах боломжгүй болсон.  Монголд 

21 аймаг 330  гаруй сум суурин газар байна. Нэг суманд 

тогтвортой байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг засаг 

даргын тамгын газар, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, 

соёлын төв гэсэн 6  байгууллага л үндсэндээ ажилладаг. 

Эдгээр нь тус бүрдээ дулааны эх үүсвэртэй, зөвхөн 

халаалтын  өгөх буцах шугамтай, хэрэгцээний халуун 

усны нэгдсэн шугамгүй байдалтай байна. Аймаг орон 

нутагт хүн амыг тогтвор суурьшилтай амьдрах, эрүүл 

ахуйн шаардлага хангасан халуун усаар хангах 

зорилгоор  бага чадлын ус халаах зуухны газруудыг 

хааж төвлөрсөн дулаан хангамж хөгжүүлэх 

бодлогобаримталж байгаа хэдий ч халаалтын зуухны 

дараагаас халуун ус түгээх болон эргэлтийн усны 

шугам суурилуулаагүй угсарсан байдаг дутагдал 

байсаар л  байдаг.  

 

I. ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН 

ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Орон нутагт дулаан хангамжийн бодлогын 

өнөөгийн нөхцөл байдал нь: 

 Тухайн аймаг сум  орон нутагт хэрэгжүүлэх 

дулаан хангамжийн нэгдсэн бодлого байхгүй. 

 Дулаан хангамжийн төрийн болон хувийн 

байгууллагыг хөдөө орон нутагт нэг зүгт 

чиглүүлэн хэрэгжүүлдэг анхан шатны төрийн 

байгууллага байхгүй байна. 

 Орон нутгийн дулаан хангамжийн барилга 

байгууламжийн хувьчлал буруу явагдсан,  

мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг. 

 Хуулийн зарим зохицуулалт байхгүй. 

 Хөдөө орон нутгийн засаг захиргаа, төрийн 

байгууллагын удирдах албан тушаалтан өөрийн 

сум орон нутгийн дулаан хангамжийн асуудлаа 

сайжруулах шинэчлэх, техник технологи 

нэвтрүүлэх санал санаачилга гаргадаггүй гаргасан 

хэдий ч түүнийг хийж бүтээх хөрөнгө зардал 

байхгүй. 

 Тоног төхөөрөмж, техник технологи хуучирсан, 

ашиглалтын болон хэмнэлтийн горим бүрэн 

алдагдсан үр ашиггүй үрэлгэн зардал ихтэй 

нөхцөл байдалтай. байна. 

Зохицуулах зөвлөлүүд нь Эрчим хүчний тухай 

хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан эрх, үүргийн дагуу 2019 

оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 265 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагад 776 тусгай зөвшөөрөл олгож, 

тэдгээрийн үнэ тарифыг хянаж баталсан байна. Мөн 

тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага зэрэг холбогдох 

дүрэм, журмыг батлан олгох, боловсронгуй болгох, 

хэрэгжилтэд хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна. Дээрх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 

нийт 26 018 гаруй нь айл өрх, 3 648 гаруй аж ахуйн 

нэгж, байгууллагыг дулааны эрчим хүчээр ханган 

ажиллаж байна. 

 
Диаграм 1: Орон нутагт дулаан үйлдвэрлэх, түгээх хангах 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-уудын тоо 
 

Аймаг сум, суурин газрууд хувийн болон орон 

нутаг, улсын төсвийн санхүүжилтээр төвлөрсөн дулаан 

хангамжид холбогдож Зохицуулах зөвлөлөөс тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо нэмэгдэх, 

зохицуулалтын цар хүрээ өргөжих хандлагатай байна. 

Иймд шинээр баригдах бага, дунд хүчин чадлын ус 

халаагуурын зуух, тоног төхөөрөмжийг түлшний 

зарцуулалт багатай, ашигт үйлийн коэффициент 

өндөртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй, хамгийн сүүлийн 

үеийн дэвшилтэд технологитой байх шаардлагыг тавих, 

одоо Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт, норм 

дүрмийг үүнтэй уялдуулан өөрчлөх, тус шаардлагыг 

хангасан эсэхэд сайтар хяналт тавьж ажиллах зорилт 

тулгарч байна. Үүнд: 

1. Одоогийн байдлаар Өлгий, Увс, Сайншанд, 

Сүхбаатар, Ховд, Улаангом хотууд болон бүх сумдууд 

зөвхөн дулаан үйлдвэрлэдэг АҮК-нь багатай зуухтай, 

Дулааны станц эх үүсвэртэй төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн системтэй байна. Эдгээрээс Увс, Ховд,  

Баян-Өлгий аймгийн дулааны станц хувьчлагдсан 

бөгөөд бусад нь орон нутгийн өмчид мөн 330 сумдыг 

хувийн зуухнууд хангаж байна.  

2. Бусад аймгуудын төв болон алслагдсан 

томоохон сум хороод нь DZL, НР-18, БЗУИ-100, ДТХ, 

ДКВР маркийн халаалтын зуухтай хэсэгчилсэн дулаан 

хангамжийн системтэй байна. Хэсэгчилсэн дулаан 

хангамжийн систем нь хувийн болон орон нутгийн 

өмчид байгаа болно.   

Орон нутагт ус, дулаанаар хангах үйлчилгээг нэг аж 

ахуйн нэгж, байгууллага хариуцан ажилладаг бөгөөд 

цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах тусгай 

зөвшөөрөл олгох, үнэ тарифыг батлах зохицуулалтын 

үйл ажиллагааг Ус хангамж ариутгах татуургын 

ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл /УХАТАҮЗЗ/, 

дулааны үнэ тарифыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 
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аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь хуульд заасан 

эрх, үүргийн дагуу хэрэгжүүлдэг. 

 УХАТАҮЗЗ-өөс цэвэр усаар хангах, бохир ус татан 

зайлуулах үнэ тарифыг батлахдаа өөрийн үйл 

ажиллагааны өртөг, зардлыг нөхөх боломжгүй бага 

тариф баталж өгдөг бөгөөд тус алдагдлыг дулааны 

эрчим хүчний борлуулалтын орлогоос нөхдөг. Энэ нь 

орон нутагт дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг 

нэмэгдүүлж байна. 

Дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа усны 

чанараас их хамаардаг тул  тухайн орон нутгийн гүний 

усны найрлага, чанарыг дулаан техникийн шаардлагын 

дагуу нарийвчлан судалж сүлжээний ус боловсруулах 

технологийн арга схемийг зөв сонгон нэвтрүүлэх 

шаардлагатай байна. Гэвч орон нутагт дээрх ажил 

хэрэгжихгүй боловсруулаагүй усыг дулаан хангамжийн 

сүлжээнд ашиглаж  байна. Энэ  нь дулаан үйлдвэрлэх, 

түгээх, хангах шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн 

эдэлгээний хугацааг богиносгох, дулааны шугамын 

нэвтрүүлэх чадварыг бууруулах, даралтын алдагдлыг 

нэмэгдүүлэх зэрэг дулаан хангамжийг доголдох 

томоохон шалтгаан болж байгаа юм. 

 

II. ОРОН НУТГИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН 

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 

Орон нутгийн дулаан хангамжийн чиглэлээр ТЗЭ-

чдийн дулаан хангамжийн системд тулгарч байгаа 

нийтлэг хүндрэлүүдийг тодорхойлох, дулаан 

хангамжийг сайжруулах үр ашгийг дээшлүүлэх 

боломжууд, мөн дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах үйл 

ажиллагааны нийт зардлын ихэнх хувийг эзэлж байгаа 

нүүрсний хэрэглээ зэргийг судаллаа. Үүнд: 

 Нэг. Судалгаанд хамрагдсан нийт ТЗЭ-ийн  дулаан 

хангамжийн системд тулгарч байгаа нийтлэг 

хүндрэлүүдийг авч үзэн, дулаан хангамжийг 

сайжруулах үр ашгийг дээшлүүлэх авч хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээг  тодорхойлсныг дараах хүснэгтээр 

харуулсан. 

Хүснэгт 1 

Дулаан үйлдвэрлэх ТЗЭ-дийн нийтлэг хүндрэл 

бэрхшээл, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам 

Аймгуудын төвийн дулаан 
хангамжийн системийн нийтлэг 

хүндрэл: 

Дулаан хангамжийг 

сайжруулах, үр ашгийг 

дээшлүүлэх арга хэмжээ: 

   Бие даасан дулааны станцтай 

аймаг сумдын төвүүд  
 

 1. Эх үүсвэр буюу халаалтын зуух. 

-МИНИ-ДЦС- буюу дулааны 
цахилгаан станц 

-Зуухнуудын АҮК бага, түлш их 

зарцуулдаг, сэлбэг нь үйлдвэрлэхээ 
больсон. 

-Сүлжээний усыг зөөлрүүлэх 

боловсруулалт хийгддэг боловч 
шаардлагын хэмжээнд деэарацлаж 

чаддаггүй  ажиллагаа муу буюу огт 

хийгддэггүй. 
-Сүлжээний усны халаагуур, насос 

хуучирсан, хүчин чадлаа авч 
чаддаггүй. 

-Барилга байгууламж нь хуучирч 

муудсан, тогтмол зарцуулалтын 
насостой. 

2. Дулааны сүлжээ. 

-Гол (дамжуулах) шугамыг 
150/70оС-ын горимоор тооцож 

диаметрийг сонгосон боловч эх 

үүсвэр хуучирч 130/70оС, 105/70оС, 

 

 
 

Цахилгаан дулаан хослон 

үйлдвэрлэдэг 
 

Зуухнуудыг өндөр АҮК-

тай дэвшилтэд 
технологид шилжүүлэх 

 

Бус нутгуудын төвийг 
ДЦС-тай болгох  

 

 
 

 
 

Сүлжээг хувьсах 

зарцуулалтын горимд 
шилжүүлэх 

 

Дулааны дамжуулах ба 
түгээх сүлжээг шинэчлэх 

ихэвчлэн 95/70оС-ын горимоор 

ажиллах болсон тул нэвтрүүлэх 

чадвар хүрэлцээгүй, даралтын уналт 
их.  

-ЦТП-ээс цааших (түгээх) шугам 

30-40 жил ажилласан, зэврэлттэй, 
цоордог 

-Дулаалга муу, дулааны алдагдал 

их, худаг, камерууд таггүй, сувгийн 
чанар муудсан 

-Хаалт арматур бүрэн бус, 

барьдаггүй, ашиглалтын түвшин 
муу. 

3. Хэрэглэгчид. 

-Даралт, температур, зарцуулалтыг 
хянах хэмжүүргүй, таслах хаалтгүй, 

байгаа нь барьдаггүй   

-Халаалтын систем хуучирсан, 
халаах хэрэгслийн дулаан өгөлт 

муудсан. 

-Шугам хоолой хуучин, даралт даах 
чадваргүй. 

Хэрэглэгчид халаалтын системээс 

хэрэглээндээ ус зүй бусаар авч 
хэрэглэдэг 

 

ХХУ-ны дэвшилтэд 

систем нэвтрүүлэх 
 

 

 
Хэрэглэгчдийн дулааны 

узель, дотор системийн 

стандартыг хангах  
Орон сууцны халуун, 

хүйтэн усны системийг 

сэргээх, шинээр бий 
болгох 

Дулааны шугам 

сүлжээний гидравлик 
тооцоо, тохируулга хийх 

Боловсон хүчин сургаж 

бэлдэх 
 

Бие даасан жижиг зуухнуудтай 

аймаг сумдын төвүүд 
1.Эх үүсвэр буюу халаалтын зуух 

-Халаалтын зуухнууд технологиор 

хоцрогдсон, АҮК бага, түлш их 
иддэг. 

-Ус боловсруулах, утаа шүүх  

тоноглолгүй 
-Хянах хэмжих хэрэгсэл байхгүй 

-Барилга байгууламж нь хуучирч 

муудсан 
2.Дулааны сүлжээ 

-Нэвтрүүлэх чадвар хүрэлцээгүй, 

30-40 жил ажилласан, зэврэлттэй, 
цоордог 

-Дулаалга муу, дулааны алдагдал их 

-Усны алдагдал их, худаг сувгийн 
чанар муудсан 

-Хаалт арматур бүрэн бус, 

барьдаггүй 
3.Хэрэглэгчид 

-Даралт температурыг хянах 

хэмжүүргүй, таслах хаалтгүй, 
байгаа нь барьдаггүй   

-Халаалтын систем хуучирсан, 

халаах хэрэгслийн дулаан өгөлт 
муудсан 

-Шугам хоолой хуучин, нэвтрүүлэх 

чадвар хүрэлцээгүй, даралт даах 
чадваргүй 

-Барилга байгууламжийн дулааны 

алдагдал их   
-Подвалын болон шатны хонгилын 

халаалтын систем үгүй болсон 

4.Үйл ажиллагаанд  
-Сүүлийн үед хэрэглэгчид зураг 

төсөлгүй дураараа холболт хийдэг 

болсон 
-Халаалтын улирлын үргэлжлэх 

хугацааг цаг уурын нөхцөлтэй 

уялдуулдаггүй   
-Хэрэглэгчид халаалтын системээс 

ус зүй бусаар авч хэрэглэдэг 
-Хэрэглэгчид өвлийн бэлтгэл 

хангахад, барилга байгууламжаа 

дулаалдаггүй 
-Худгийн таг, бусад металл 

эдлэлийг хулгайлдаг. 

 

 
 

-Халаалтын зуухнуудыг 

өндөр АҮК-тай зуухаар 
шинэчлэх 

-Богино сүлжээ, цөөн 

хэрэглэгчтэй зуухны 
газруудыг нэгтгэж 

цөөрүүлэх 

 
-Халаалтын зуухнуудыг 

төвлөрүүлэн нэгдсэн 

Дулааны станцтай болгох  
-Сүлжээг хувьсах 

зарцуулалтад шилжүүлэх 

 
 

-ХХУ-ны системгүй 

газруудыг хэрэгцээний 
халуун устай болгох 

-Халаалтын зуухыг ус 

боловсруулах 
төхөөрөмжтэй болгох 

-Хуучирч муудсан 

дулааны сүлжээг 
шинэчлэх 

-Орон сууцны халуун 

хүйтэн усны системийг 
сэргээх, шинээр бий 

болгох 

-Орон сууцны шатны 
хонгил, подвалын 

халаалтын системийг 

сэргээх  
-Дулааны шугам 

сүлжээний гидравлик 

тооцоо, тохируулга хийх 
-Ажиллагсдыг сургах, 

тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулах 
 

 

Судалгаанаас үндэслэн дараах  дүгнэлтэд хүрч 

байна. Үүнд: 

1. Хөдөө орон нутагт мэргэжлийн боловсон хүчний 

хангалт дутмаг учраас технологийн процессыг 
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сайн мэдэхгүй байгаа ашиглалт, засвар үйлчилгээ, 

менежмент, техникийн шинэчлэл, хөрөнгө 

оруулалт, байгаль орчны нөлөөлөл, эрчим хүчний 

үр ашгийн талаарх болон ашиглаж байгаа тоног 

төхөөрөмжийн техник технологийн талаарх 

мэдлэг чадвар дутмаг, ашиглалт, засвар 

үйлчилгээний стандарт, хэрэглэгч өмч эзэмшлийн 

хоорондын уялдаа холбоог ойлгохгүй зэрэг 

бэрхшээлтэй асуудлууд байна. Төвлөрсөн дулаан 

хангамжтай томоохон хотуудад хэрэглэгчийн 

төлж байгаа тариф нь бодит зардлаасаа бага байгаа 

нь хэрэглэгчдэд эрчим хүч хэмнэх хөшүүрэг болж 

чадахгүй байгаагаас гадна дулаан хангамжийн 

системийг үр ашигтай ажиллуулах, техник 

технологийг шинэчлэх хөрөнгийн эх үүсвэр 

бүрдүүлэх боломжгүй болгож байна. 

2. Зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигчид нь хэрэглэгчтэй дулааны гадна 

шугамын эзэмшлийн заагийг тодорхойлж 

баталгаажуулаагүй байдаг. Ингэснээр гадна шугам 

сүлжээнд эвдрэл, гэмтэл гарахад хариуцах эзэн нь 

тодорхойгүй болж хэрэглэгчдийн дулаан хангамж 

доголдох үндэслэл болж байна. 

3. Халаалтын улирлын үед халсан усыг замаас нь зүй 

бусаар халаалтын системээс авч ахуйн 

хэрэгцээндээ ашиглаж байгаа нь усны алдагдлыг 

нэмэгдүүлж, зуухны үйл ажиллагааг доголдуулж, 

халаалтын чанарыг муутгах, нүүрсний зарцуулалт 

ихсэж алдагдалд орох үндсэн шалтгаан болж 

байна. Мөн ашиглалт болон засвар үйлчилгээг 

мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэхгүй байгаа 

нь харагдаж байна.  

Хоёр. ТЗЭ компаниудын дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, 

хангах үйл ажиллагааны нийт зардлын ихэнх хувийг 

эзэлж байгаа нүүрсний хэрэглээ, түүнийг тээвэрлэх мөн 

зүй бусаар шатааж буйд судалгаа хийж, агаарын 

бохирдлыг үүсгэж буй хүлэмжийн хийг  хэрхэн 

бууруулж болох талаар тооцож үзье. 

Одоо ажиллаж байгаа бага чадлын зуухнууд 

ихэвчлэн Монгол болон ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн ашигт 

үйлийн коэффициент багатай, нүүрсний зарцуулалт 

өндөртэй, нүүрсийг үр ашиг муутай дутуу шатаадаг, 

утаа ихээр ялгаруулдаг зуухнууд байна. 

Зуухнуудад утааны хийг цэвэрлэх нэмэлт тоноглол, 

механикжуулалт байхгүй, мөн нүүрсийг технологийн 

дагуу зөв хадгалаагүй зэргээс болж, шаталтын процесст 

доголдол гарч байна. Дээрх техник, технологийн 

хуучралт зэргээс шалтгаалан дутуу шаталт явагдаж 

аймгийн төв, суурин газруудын агаарын бохирдол 

ихээр нэмэгдүүлж ихээхэн хэмжээний хүлэмжийн хийг 

ялгаруулж байна.    

Орон нутгийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн 

нэгж байгууллагууд 20  гаруй уурхайгаас дунджаар 

100-200 км зарим тохиолдолд 400-695 км зайтай алс 

холоос, автомашинаар алдагдал ихтэй тээвэрлэж, 

харилцан адилгүй  үнэ  төлж, худалдан авч байна. 

Эрчим хүчний тухай хуульд эрчим хүч 

үйлдвэрлэхэд ашиглах нүүрсний үнийг Эрчим хүчний 

зохицуулах хороо хянахаар заасан боловч бага хүчин 

чадалтай, хэрэглээ багатай Аймаг, нийслэлийн 

зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд 

худалдах нүүрсний үнийг нэг бүрчлэн хянах нөхцөл, 

боломж бүрдээгүй байна.      

Аймаг, орон нутгийн ТЗЭ байгууллагууд ямар 

зориулалтаар нүүрсийг хэрхэн    тээвэрлэдэг талаар 

дараах судалгааг авч үзье.  

Хүснэгт 2 

Дулаан үйлдвэрлэх ТЗЭ-дийн нүүрсний судалгаа 
 

 
Аймгуудын нэрс Архангай 

Баян-

өлгий 

Баян 

хонгор 
Булган 

Говь-

Алтай 
Говьсүмбэр 

1 

Компан

иудын 

нэрс 

Хэм

жих 
нэгж 

Эх 

голомты

н илч 
ОНӨАА

ТҮГ 

“Эрчи

м Баян-
Өлгий” 

ХК 

Чандман

ь 
баянхнг

ор ХХК 

“Булган 

мээж” 
ХХК 

Мандал 

голомт 
ХХК 

Ус-Ду ОНӨҮГ 

2 

Нүүрс 

тээвэрлэ

х зай 

км 402 141 200 95 100 28 

3 

Нүүрсн

ий  газар 

дээрх 

үнэ 

Төг/

тн 
35000 16000 22000 46500 49000 30000 

4 

Нүүрс 

тээвэрлэ

х зардал 

Төг/

тн 
110400 58000 20400 34000 43400 14000 

5 

Нүүрсн

ий  

зардал 

Төг/

тн.к

м 

200 200 200 200 200 200 

6 Уурхайн нэр Баян тээг 
Нүүрст 

хотгор 
Баянтээг 

Эрээн/ 

Багануур 
Хөвбулаг Шивээ-овоо 

 

№ 
 

Аймгуудын нэрс 

Дорногов

ь 
Дундговь Завхан 

Өвөрха

нгай 
Сүхбаатар Сэлэнгэ 

1 
Компаниу

дын нэрс 

Хэмжи

х нэгж 

Чандман

ь илч 

ХХК 

Ган илч 

ХХК 
 

Арвай 

илч 

ХХК 

Дөрвөлж 

ОНӨААТҮГ 

“Сэлэнгэ 

энерги” 

ОНӨҮГ 

2 

Нүүрс  

тээрлэх 

зай 
км 200 280 226 100 250 165/648 

3 

Нүүрсний  

газар 

дээрх үнэ 

Төг/т

н 
38000 23000 30000 20000 24200 60000 

4 

Нүүрс 

тээвэрлэх 

зардал 

Төг/т

н 
30000 42000 48951 40500 39600 72051 

5 
Нүүрсний  

зардал 

Төг/т

н.км 
150 150 216 150  219 

6 Уурхайн нэр 
Шивээ-

Овоо 

Тавантол

гой 

Могой

н гол 

Баянтэ

эг/ 

Баялаг 

орд 

Нутгийн гал/ 

Талын гал 

Улаан-

Овоо 

/Шивээ-

Овоо 

 
 

 
Аймгуудын нэрс Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий 

Дархан-

Уул 
Төв 

1 

Компан

иудын 

нэрс 

Хэм

жих 

нэгж 

Увс 

дулаан

ы станц 

ОНӨҮ

Г 

Бада

млах 

дөл 

ХХК 

Хөвсгөл 

дулааны 

станц 

ТӨААТҮ

Г 

Хэнтий-ус 

ҮНӨААТ

14ҮГ 

Дулаан 

шарын 

гол 

ТӨХК 

Төв 

чандман

ь ДЭХГ 

ОНӨҮГ 

2 

Нүүрс 

тээвэрлэ

х зай 
км 100 208 218 60/130 0,7 47 

3 

Нүүрсн

ий  газар 

дээрх 

үнэ 

Төг/

тн 
20300 

1600

0 
36000 21000 50000 54000 

4 

Нүүрс 

тээвэрлэ

х зардал 

Төг/

тн 
23760 

3120

0 
32000 21000 0 18000 

5 

Нүүрсн

ий  

зардал 

Төг/

тн.к

м 

216 150 150 150 200 150 

6 Уурхайн нэр 

Хар 

тарвага

тай/ 

Довт 

Хар 

тарва

гатай

/ 

Хөш

өөт 

Могойн 

гол/Жил

чиг булаг 

Чандгань/ 

Шивээ -

Овоо 

Шарын 

гол 

Багануур

/ Налайх 

 

Мөн бага чадлын ус халаагуурын зуухнууд 

нүүрсний 16-20%-ийг үр ашиг муутай шатаадаг, мөн 

нүүрсний үнэ өндөр, алс холоос машинаар тээвэрлэдэг 

зэргээс шалтгаалан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 

үйл ажиллагааны зардалд нүүрсний зардлын эзлэх хувь 

хэмжээ өндөр байна.  
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Диаграм2. ТЗЭ-ийн Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, хангах  үйл 

ажиллагааны зардалд   нүүрсний эзлэх хувь /сая.төг/ 
 

Дээрх судалгаанаас үзэхэд  Аймгуудын ТЗЭ 

томоохон  компаниудын дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, 

хангах үйл ажиллагааны нийт зардлын 22.5-50 хувийг 

зөвхөн нүүрсэнд зарцуулж байгаа гэсэн судалгаа гарч 

байна. 

Үүнээс гадна орон нутгуудаас Сэлэнгэ, Баянхонгор 

аймгуудын хувьд түлшний шаталтаас ялгарах утааны 

хийн найрлага дахь нүүрсхүчлийн хийн CO2 хэмжээг  

Олон улсын хэмжээнд мөрддөг IPPC аргачлалаар нэг 

ГДж дулааны утганд харгалзах тооцож үзвэл: 

       Нэг кг түлшний шаталтаас үүсэх нүүрсхүчлийн хий 

CO2 

ECO2=Qp
n*mC*ce*44/12,кг CO2 

      Энд: Q-түлшний дулаан гаргах чадвар ( heating 

value), GJ/kt; mc-нэг ГДж дулаан гаргахад шаардагдах 

түлшинд агуулагдах нүүрстөрөгчийн масс (emission 

factor), кг C/GJ; ce-шаталтын коэффифиент (combustion 

efficiency). 

      Тодорхой хэмжээний (B) түлш шатаахад ялгарах 

хүлэмжийн хий- CO2 

ECO2=B*Qp
n*mC*ce*44/12,кг CO2 

      Дулааны ба цахилгааны эрчим хүч нь эцсийн 

бүтээгдэхүүн учраас нэгж хэмжээний энергийг ямар 

АҮК-тай эх үүсгүүр дээр хичнээн түлш хэрэглэн 

үйлдвэрлэснээс хамааруулан нэгж тутмаас ялгарах 

CO2-ын утгыг тогтоов. 

     Сүүлийн жилүүдэд аливаа төрлийн ялангуяа олон 

улсын төсөл боловсруулахад тухайн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлснээр хүлэмжийн хийг ямар хэмжээгээр 

бууруулахыг заавал тооцдог болсон. 

     Дулааны станц болон бага чадлын ус халаагуурын 

зуухны техник, технологийг шинэчилж АҮК-ийг 

нэмэгдүүлж 92-94%-д хүргэх боломж байна. Ингэснээр 

бага чадлын зуухны түлшний хэрэглээ 40 гаруй хувиар,   

Дулааны станцын хэрэглээ 20 гаруй хувиар буурч тэр 

хэмжээгээр түлшний шаталтаас ялгарч буй утааны 

хийн найрлага дахь нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ буурах 

юм. 

Бага чадлын зуухтай аймаг, төвлөрсөн Дулааны 

станцтай аймгийн нүүрсний хэрэглээ, ялгаруулж буй 

СО2-ийг харьцуулж үзэхэд бага чадлын зуухны 

ялгаруулах хорт хийн хэмжээ, нүүрсний хэрэглээ 

харьцангуй өндөр, АҮК нь бага байна. Иймээс цаашид 

жижиг ус халаагуурын зуухнуудыг ашиглалтаас гаргаж 

аймгийн төв, томоохон суурин газруудыг төвлөрсөн 

дулаан хангамжийн системд шилжүүлж түлшний 

зардлыг багасгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ, 

агаарын бохирдол хүлэмжийн хийг бууруулах нь 

зүйтэй гэж үзэж байна. 

 

III. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН БОДЛОГЫГ 

ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

Эрчим хүчний хэмнэлтийн хууль, эрчим хүчний 

үндэсний хөтөлбөр батлагдсанаар эрчим хүчийг зөв 

зохистой хэрэглэх, зүй бус алдагдлыг бууруулах, норм 

дүрмийг шинэчлэн тогтоох  маш олон үйл ажиллагааг 

гүйцэтгэх  нөхцөл бүрдэж байна. 

Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөрт Аймаг 

нийслэл, сум дүүрэгт баримтлах эрчим хүч хэмнэлтийн 

бодлого тодорхойлж хэрэгжүүлэх талаар дараах заалт 

тусгагдсан. 

 Орон нутгийн засаг захиргааны нэгжүүд өөрийн 

онцлогт тохирсон эрчим хүчний хэмнэлтийн 

бодлого хөтөлбөрөө боловсруулж баталсан байна. 

 Бодлого хөтөлбөрт туссан арга хэмжээг аймаг 

нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжилтийг хангасан 

байна. 

 Орон нутагт хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний 5-аас доошгүй 

хувийг эрчим хүчний хэмнэлтийг дэмжсэн арга 

хэмжээнд зарцуулсан байна гэж тусгасан нь эрчим 

хүчний хэмнэлтийн арга хэмжээг орон нутагт 

хэрэгжүүлэх суурь болж өгсөн. 

       Эрчим хүч хэмнэлтийг бий болгоход төр, хувийн 

хэвшлийн бүхий л аж ахуйн нэгж, байгууллага хүний 

нөөцийн чадавхыг дээшлүүлж мэргэшүүлэх, эрчим 

хүчний хэмнэлтийн талаар олон нийтэд чиглэсэн, 

мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион 

байгуулах, барилга байгууламжид эрчим хүчний 

хэмнэлттэй ашиглалтын зардал багатай шийдлийг 

тусгах, барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах зэрэг 

арга хэмжээг цогцоор нь хэрэгжүүлэх шаардлага зүй 

ёсоор тавигдаж байна. Үүнд:  

 Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр  

  Аймаг, орон нутагт “Эрчим хүчний хэмнэлтийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллах”  

 Эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр сургалт 

сурталчилгаа явуулах 

 Эрчим хүч хэмнэх үр ашигтай хэрэглээг дэмжсэн 

мэдээллийн системийг хөгжүүлж хэрэглэгчдэд 

зориулсан компанийн мэдээллийн  цахим 

системийг бий болгох 

 Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр 

холбогдох инженер техникийн ажилтнуудыг 

чадавхжуулах, сургах 

 Шинэ техник технологийг талаар ашиглалтын 

ажилтнуудад тусгай сургалт явуулах 

 Барилгын орон сууцны дулаалгыг сайжруулах 

арга хэмжээг холбогдох удирдлагуудтай хамтран 

зохион байгуулж судлах  

 Технологийн горимыг сайжруулах 

  Эрчим хүч дамжуулах түгээх үйл ажиллагааны 

удирдлага хяналт, мэдээллийн системийг  тоон 

системд үе шаттай шилжүүлэх 

  Горимыг оновчтой зөв төлөвлөж түүнийг 

хэрэгжүүлэх системийг боловсронгуй болгох 

горим төлөвлөлтийн орчин үеийн программ 

ашиглах 
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 Орон сууц тус бүрд ялтсан бойлер элеватор 

суурилуулан үр өгөөжийг харьцуулан тооцоолох 

 Дулааны шугамын дулаалгын алдагдлыг 

бууруулах 

 Дулаан дамжуулалт, түгээлтийн алдагдлыг 

бууруулах талаар судалгаа хийж шаардлагатай 

шинэчлэх ажлуудыг жил бүр төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх 

 Шинээр баригдах дулааны шугамыг орчин үеийн 

полиуретан дулаан тусгаарлах чанар сайтай 

материалаар дулаалж дулааны алдагдлыг 

бууруулах. Энэ  асуудлыг техникийн нөхцөл 

олгохдоо тусгаж хэрэгжүүлэх зэрэг арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

 Дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх 

 Хатуу түлшинд суурилсан МИНИ-ДЦС 

 

ХАТУУ ТҮЛШИНД СУУРИЛСАН МИНИ-ДЦС 

Хөдөө орон нутагт хатуу түлшинд суурилсан 

хосолмол МИНИ-ДЦС-аар суурин, автомат ДЦС-тай 

болох бөгөөд бөгөөд хатуу түлш (модны хаягдал, торф, 

нүүрс, наран цэцгийн самрын хальс, хаягдал зэрэг)- ийг 

уурын зууханд шатааж технологийн уур ба цахилгаан, 

халуун ус гаргах боломжтой.   

Мини-ДЦС-ыг орон нутгийн онцлогт тааруулж 

ажиллуулахын тулд захиалагчийн техникийн 

даалгавраар гүйцэтгэлийн тооцоог хийж дараах туслах 

тоног төхөөрөмжийг нэмэлтээр санал болгодог: 

1. Холтос-модны хог хаягдлыг шатаах зориулалттай 

албадмал хиймэл буцалгах үетэй Нейтрон-ПГС 

төрлийн эргүүлгэн гал үлээх зуух. 

2. Түлш үлдэхээс урьдчилан сэргийлэх "сэгсэрдэг 

ёроол" бүхий бүтээцтэй завсрын бункер. 

3. Зуухны агрегатад холтос, модны хаягдлыг 

дамжуулах конвейр. 

4. Нейтрон-PGS төрлийн эргүүлгийн зууханд түлш 

нийлүүлэх тоног төхөөрөмж. 

5. Үлээгч сэнс. 

6. Утаа зайлуулагч. 

7. Утааны хийг дахин эргэлтэд оруулах яндангийн 

сэнс. 

8. Шлак болон үнс зайлуулах төхөөрөмж. 

9. Утаа шүүх төхөөрөмж. 

10. Ус ба уурын дээж авах төхөөрөмж. 

11 Халаалтын гадаргууг гадны тундас бохирдлоос 

үлээж цэвэрлэх хяналтын удирдлагатай 

төхөөрөмж. 

12. Компенсатор, хаалттай хавхлага, хаалт бүхий 

агаар суваг ба хийн хоолой. 

13. Ус зайлуулах насос бүхий цэвэршүүлэгч, ус 

зайлуулах савны тэлэгч сав. 

14. Тэжээл ба уурын зуухны усыг дахин 

боловсруулах, цэвэршүүлэх төхөөрөмж. 

15. Хэмжих хэрэгсэл ба хяналтын төхөөрөмжүүд. 

16. Гидравлик туршилт, уурын зуухыг химийн аргаар 

цэвэрлэх, эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах ажлын 

түр зуурын дамжуулах хоолой, тоног төхөөрөмж. 

17. Түгжих, урьдчилан сэргийлэх, тохируулах 

хийцүүд. 

Төсөл (ажлын зураг)-д сүлжээний усыг тохируулах, 

дулаан хангамжийн системийг дүүргэх, уурын даралт, 

усны түвшнийг зохицуулах боломжийг тусгаж өгсөн 

байдаг. Үнс, хөөнөөс утааны хийг цэвэрлэх ажлыг үнс 

цуглуулагч - олон циклонт батарейн блокоор хийнэ. 

Шаталтын явцад үүссэн нарийн үнс нь үнсний 

савнаас шурган дамжуулагчаар дамжин доош унаж, 

хамагдаж үндсэн үнс рүү нийлүүлэгдэнэ. "Нейтрон-

PGS" төрлийн эргүүлгийн зуухны хөдөлгөөнөөр үнс нь 

төгсгөлдөө тогтмол онгойж хаагддаг хавхалгатай 

үнсний агуулах руу орно.  

Үнс зайлуулах системд хэд хэдэн зөөвөрлөх сав 

орно. Эдгээр нь утаа зайлуулагч төхөөрөмжийн хажууд  

тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх боломжтой газар байрлана.  

МИНИ-ДЦС-ууд нь 88% хүртэл үр ашигтай өндөр 

хурдны уурын турбин PARSONS ба уурын зуухыг 

ашиглан эргүүлгэн галын үлээлттэй Нейтрон-PGS 

албадмал хиймэл буцалгах үетэй технологийг 

ашигладаг. 

 

МИНИ-ДЦС-ЫГ ХААНА ХЭРЭГЛЭВЭЛ 

ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ? 

Хатуу түлш (модны хаягдал, модны үртэс, нүүрс, 

наранцэцгийн самрын хальс болон бусад хатуу түлш) 

дээр суурилж ДЦС барих нь үндсэн үйл ажиллагааны үр 

дүнд түүхий эд бий болдог газарт илүү тохиромжтой. 

Жишээлэхэд: 

 Хөдөө алслагдсан аймаг, сум суурин газар; 

 Химийн үйлдвэр (лак, будаг, химийн урвалж 

гэх мэт); 

 Хүнд үйлдвэр (гангийн үйлдвэр, механик 

инженерчлэл гэх мэт). 

 Хүнсний үйлдвэр (мах боловсруулах үйлдвэр, 

цөцгийн тосны үйлдвэр, шувууны үйлдвэр, 

чихрийн үйлдвэр гэх мэт); 

 Хөнгөн үйлдвэр (маалингын үйлдвэр, 

боловсруулах үйлдвэр гэх мэт); 

 Мод бэлтгэл, мод боловсруулах үйлдвэр; 

 Ашигт малтмал (газрын тос, хий, алт, нүүрс гэх 

мэт) олборлох, боловсруулах үйлдвэр; 

 Цэрэг үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд; 

 Хөдөө аж ахуй (шувууны үйлдвэр, гахайн ферм 

гэх мэт). 

 

МИНИ-ДЦС-ЫН ТЕХНИКИЙН ҮНДСЭН 

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 Чадал: 1000 кВт-аас 100 МВт; 

 Дулааны эрчим хүч: 1 МВт-аас 300 МВт 

хүртэл; 

 0.4, 6.3; 10.5 кВ хүчдэлтэй, 50 Гц-ийн 

давтамжтай гурван фазын хувьсах гүйдэл,  

 МИНИ-ДЦС-ын блокийн тоог - Захиалагчийн 

хүсэлтээр хийж болдог. 

 

МИНИ-ДЦС-ЫН ДАВУУ ТАЛ 

1. Түлшний төрөл – мод бэлтгэлээс гарсан хаягдал, 

модон хүлэрт шахмал түлш, мод, хүлэрт үрэл, модны 

үртэс, наранцэцгийн хальс, нүүрс. 

2. Цахилгааны агрегатуудын бага овор нь турбины 

өрөөний хэмжээг багаж цаашлаад шаардагдах хөрөнгө 

оруулалтын зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулсан. 

3. Эрчим хүчний агрегатуудын ашигт үйлийн коэф.-

ийг дээшлүүлсэн 

4. Хосолмол МИНИ-ДЦС-ын ашиглалтын хугацаа 

уртсаж, ашиглалтын найдвартай байдал дээшилсэн /25-

30/ жил 
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5. Аливаа хатуу түлшийг ашигладаг, янз бүрийн 

төрлийн түлшээр ажиллах чадвартай учраас аль нэгэн  

түлш нийлүүлэгчээс хараат бус байх боломжийг бий 

болгосон. 

6. Албадмал, хиймэл буцлах үетэй Нейтрон-ПГС 

төрлийн галын эргүүлэгт үлээлттэй зуухтай учраас 

түлшний чанар муу байгаагаас үл хамааран үр дүнтэй 

шаталттай 

7. МИНИ-ДЦС нь бүрэн автоматжуулсан, ашиглахад 

хялбар. 

8. Түлшний бункерийн овор том (уурын зуух / ДЦС-

ын оноосон хүчин чадлыг тооцоолсон бөгөөд үүнээс 

хамаарч агуулах, хадгалах савны эзлэхүүнийг 

төлөвлөдөг); 

9. Мини-ДЦС нь механикжуулалт, автоматжуулалт, 

үнс зайлуулах найдвартай системтэй 

10. Хатуу түлшний уурын зуух /мини-ДЦС-ыг хурдан 

барьж угсрах боломж. 

11. Ашиглалтын аюулгүй байдал. 

12. Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хатуу түлшний мини-

ДЦС-ыг янз бүрийн өнгөөр гүйцэтгэх боломж; 

13. Угсралт, ашиглалтад оруулахад цагийг хэмнэнэ. 

14. Нэг үйлдвэрлэгчийн баталгаа, үйлчилгээ 

 
Зураг 2: МИНИ-ДЦС 

 

Нүүрс болон антрацит (чулуун нүүрсний төрөл) –д 

суурилсан 3МВт-ийн чадалтай МИНИ ДЦС 

Мини-ДЦС нь үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээ 

болон бусад тоноглолоосоо шалтгаалан үнийн 

харьцангүй ялгаатай байдаг. 

 

ДҮГНЭЛТ. ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ 

1. Аймаг орон нутгийн засаг захиргаа, Эрчим хүчний 

хэмнэлтийн хууль эрчим хүчний үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд эрчим хүчний 

хөтөлбөр боловсруулан, хөдөө орон нутаг төв 

суурин газруудын дулаан хангамжийн асуудлыг 

төр, орон нутгийн  хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөтэй уялдуулан өөрийн орон нутгийн 

онцлогт дасан зохицож чадах шинэ техник 

технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, одоо 

ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх үр 

ашгийг дээшлүүлэх, хэмнэлт гаргах, удирдлага 

зохион байгуулалтын оновчтой зөв хэлбэрийг  

сонгох талаар цогц арга хэмжээ авч ажиллах нь 

зүйтэй. 

2. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд 

холбогдоогүй  сум, суурин газарт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа олон бага дунд оврын дулааны 

станцуудыг одоо зарцуулж буй өөрийн өртөгт нь 

багтаан хэрэглэгчдийн тав тухтай ажиллах амьдрах 

нөхцлөөр хангах үр ашгийг дээшлүүлэх 

бололцолтойгоор ур чадвартай мэргэжлийн багийг 

ажиллуулахад анхаарах шаардлагатай. 

3. Аймаг сумдын төв суурин газруудад бичил дулааны 

цахилгаан станцуудыг байгуулснаар (дан ганц 

дулааны станц барихгүйгээр) эрчим хүчний 

салбарын бие даасан үйл ажиллагааг дэмжих, улсын 

төсвийн алдагдлыг бууруулах боломж бүрдэнэ. 

Орон нутагт дан ганц дулааны станц барьж 

байгуулах гэхээсээ илүүтэй жижиг дулааны 

цахилгаан станцыг барих нь цахилгаан дулааныг 

хослон үйлдвэрлэж ТЗЭ-ийн хувьд ч эдийн засгийн 

хувьд ч үр өгөөж нэмэгдэх чухал ач холбогдолтой 

юм. 
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УХАА ХУДАГИЙН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН HX-35/3.82-450 ЗУУХНЫ 

ДУТУУ ШАТАЛТЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 
 

М.Мөнхгэрэл*, Д.Даваацэрэн*, Д.Чимэдсүрэн*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажил нь тэдгээр 

судалгааны зарим ажлуудад тулгуурлан Монгол улсад 

ашиглагдаж  байгаа эрчим хүчний зуух болох HX-

35/3.82-450 маягийн зуухны  циклоны ажиллагааны 

загварчлалыг компьютер симуляцийн ANSYS 

программд тулгуурлан гаргасан зарим үр дүнг мөн 

нүүрсний бутлалтын хэмжээны оновчтой утгыг 

тодорхойлох тооцоо судалгааны үр дүнг орууллаа.  
 

Түлхүүр үг: Циклон, галын хотол, HX-35/3.82-45,   

ANSYS.  
 

I. УДИРТГАЛ 

УХГ ЦС-ын 35т/ц уурын бүтээмжтэй, уурын даралт 

3.82 МПа, уурын температур 450ºС-тай HX-35/3.82-450 

зуухны циклоны судалгааг хийхдээ УХГ ЦС-д CFB 

(circulating fluidized bed) буюу ялгах циклонтой 

эргэлдэх буцлах давхаргад түлш шатаах технологи 

зуухны ажиллагааны процесс, туршилт, судалгааны 

аргуудыг ашиглалаа.  

Ер нь аэродинамик судалгааны ажлыг хийж 

гүйцэтгэх, орчин үеийн 3 төрлийн арга байдаг.  

1. Математик загварчлалын арга; 

2. Компьютер загварчлалын арга (энэ арга нь 

математик загварчлалын аргад үндэслэнэ); 

3. Физик загварчлалын арга; 

Эхний арга нь цэвэр математик тооцооллын 

үндсэн дээр хийгддэг бол 2 дахь арга нь математик 

төсөөллийг компьютерт дүрслэн харуулах болон зарим 

нэг сайжруулалт хийх боломж олгодгоороо давуу 

талтай. Харин физик моделийн арга нь тухайн 

процессийг бодит төхөөрөмжийн тусламжтайгаар 

туршин судлах боломж олгодгоороо давуу талтай юм 

[9]. 

Ухаа Худаг ЦС-н HX-35/3.82-450 зуухны дутуу 

шаталтын тооцоо судалгаа хийснээр  зуухнууд уурын 

ачааллаа бүрэн авч, найдвартай хэмнэлттэй ажиллагааг 

хангах бололцоог харуулах ба дараа дараагийн 

баригдаж эхлэх адил төстэй станцын зуухнуудад 

хэрэгжүүлж ашиглах ач холбогдолтой. 

 

II. ЗУУХНЫ ДУТУУ ШАТАЛТЫН СУДАЛГААНЫ 

АЖЛУУД 

1. ANSYS бол физик бүтцийн, чичиргээ, шингэний 

динамик, дулаан дамжуулах, инженерчлэлийн 

цахилгаан соронзон зэрэг бүх төрлийн харилцан 

үйлчлэлийг загварчлах зорилготой ерөнхий 

зориулалтын программ хангамж юм. Мөн тооцоолох 

хугацааг тодорхойлж, сайжруулж, болзошгүй 

асуудлуудыг урьдчилан таамаглах нь виртуал орчинд 

3D симуляци хийх боломжтой юм. [12]. 

С.А.Хаустов нь тоон загварчлалын арга ашиглан 

ANSYS 19. программ хангамжийн тусламжтайгаар 

циклон руу орох түлшний дутуу шатсан хэсгийн 

аэродинамик хөдөлгөөнийг бодитоор харуулж 

нөлөөллийг судалсан байдаг. Дээрх судалгааны ажилд 

циклон руу орох нүүрсний дутуу шатсан хэсгийг галын 

хотолд эргэж орж бүрэн шатах нөхцлийг хангах 

ашигтай хувилбарыг ANSYS 19. программийн 

тусламжтайгаар батлахыг зорьсон.  

2. Механик дутуу шаталтаас үүсэх дулааны 

алдагдалд нүүрсний бутлалтын хэмжээ буюу R < 2мм-

ийн хэмжээтэй ширхэгүүд зонхилох нөлөөлөл үзүүлж 

байгаа тул түүний оновчтой хэмжээг тооцоо судлаж 

батлахыг зорьсон. 

3

.

Конвектив хэсгийн ханын гадна гадаргуугийн 

бохирдлын зузаан 1-5 мм болоход зуухны ашигт 

үйлийн коеффициент хэрхэн нөлөөлж байгааг судлаж 

түүнийг бууруулах арга замыг судлаж батлахыг 

зорьсон. 

 

Одоогийн тооцоо судалгаанаас үзэхэд:  

1. 2-р зуухны циклоны Ф3060мм дотоод диаметрыг 

Ф3000мм угсралтын үеийнхээр болгож 

багасгаснаар дутуу шатсан хэсгийг бүрэн галын 

хотолд дахин оруулах боломжтой.  

2. 2-р зуухны галын хотлоос циклон руу орох 

хэсгийн өргөнийг 360-380 мм  буюу одоогийн 

өргөнөөр байлгаснаар дайран өнгөрөх дутуу 

шатсан хэсгийн хэмжээ буурч, мөн утааны хийн 

хурд нэмэгдэж циклоны ялгах процессийг 

сайжруулснаар дутуу шатсан хэсгийг бүрэн галын 

хотолд дахин оруулах боломжтой.  

3. Туршилтаас харахад дутуу шатсан хэсгийг галын 

хотолд бүрэн оруулснаар галын хотлын үеийн 

температурыг бууруулж, зуухыг бүрэн хүчин 

чадлаар нь ажиллуулах боломжтой. 

 
Зураг 1. Циклоны одоогийн үеийн элэгдсэн байдал 

 

Дээрх зургаас харахад угсралтын хийцийн өөрчлөлт 

алдагдаж, циклоны дотор хана ашиглалтын явцад 

утааны хий болон дутуу шатсан хэсгийн урсгалд 

элэгдэж дотоод диаметр нэмэгдсэн [2].  

Одоогийн үеийн циклоны дотоод диаметр, 

угсралтын үеийн циклоны дотоод диаметрын  

хоорондыг харьцуулсан загварчлалын үр дүнг 

судласан. 
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Зураг 2. Зуухны ачаалал болон дутуу шатсан хэсгийн 

хоорондын хамаарал 

 

Одоогийн байдлаар циклоны дотоод диаметр 

өөрчлөгдсөнөөс буюу ихссэнээс хамаарч дутуу 

шаталтын горим 20-30 % тогтмол явж байна [2]. 

 

III. НХ-35/3,82-450 МАЯГИЙН УУРЫН ЗУУХНЫ 

ЦИКЛОНЫ АЭРОДИНАМИКИЙН КОМПЬЮТЕР 

СИМУЛЯЦИЙН СУДАЛГАА 

Таван толгойн нүүрс түлж буй үед HX-35/3.82-450 

маягийн зуухны циклоны найдвартай ажиллагааг 

тодорхой аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэлээ [5]. 

 (1) 

Энэхүү Навьер-Стоксийн тэгшитгэлээр шингэн 

болон хийн урсгалын чиглэл, хурд болон даралтын 

өөрчлөлтыг математик төсөөллийг компьютерт 

дүрслэн харуулах боломжтой юм. 

Угсралтын үеийн дотоод диаметр Ф3000 мм, 

одоогийн үеийн дотоод диаметр Ф3060 мм гэх утгуудад 

загварчлал гаргахад утааны хийн хурд 8 м/с байх үед 

одоогийн байгаа циклоны дотоод диаметр нь галын 

хотолд дутуу шатсан хэсгийг буцаан бүрэн өгч 

амжихгүй утааны хийтэй цааш тээвэрлэгдэж халах 

гадаргууд наалдаж дулааны хүчдэлд ихээр оруулах 

нөлөөлөл үзүүлдэг байж болох юм.  

Компьютер загварчлалын Ansys-19 программд HX-

35/3.82-450 маягийн зуухны циклоны загварыг дүрслэн 

оруулж өгсөн ба  одоогийн, угсралт, угсралтын дараах 

хийцийн өөрчлөлт тус бүр дэх хурдны тархалт, 

хуйлралтын хэлбэр, температурын орны тархалтыг 

гарган авсан үр дүнг дараах 6, а, б-р зургуудад үзүүллээ 

[9].  

    
                         а)                                             б)                      
Зураг 3.Циклоны одоогийн байгаа хэмжээсээр загварчилсан 

байдал. а) Циклон дахь хурдны тархалт, б) Циклон дахь 

температурын тархалт. 
 

  (2) 

Энэхүү томьёо нь циклоны ялгах ашигт ажиллагаа 

ялгагдсан болон ялгагдаагүй массын зарцуулалтаар 

тодорхойлдог. 

HX-35/3.82-450 маягийн зуухны циклоны 

аэродинамикийн компьютер симуляцийн судалгааны 

үр дүнг дараах хүснэгт 1 болон 2-оос харахад: 

Хүснэгт 1 

Циклоны ялгах процессийн ашигт үйлийн 

коэффициентийн тооцоо  

№
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х
у
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ь,

 %
 

1 
Дурын диаметр 

Ф3100 
8.5 0.2 61.8 38.2 

2 

Угсралтын 

дотоод 

диаметр-Ф3000 

8.5 0.2 86.36 13.64 

3 

Одоогийн 

байгаа хэмжээс 

Ф3060 

8.5 0.2 72.4 27.6 

 

Дээрх хүснэгт 1-ээс үзэхэд дутуу шатсан масс нь 

дурын болон одоогийн үеийн диаметрээс  угсралтын 

үеийн циклоны конус хэсгийн дотоод диаметр нь 

загварчлалын үр дүнд  үр ашиг ихтэй буюу дутуу 

шатсан массынхаа 86.36 хувийг ялгаж байна. 

Хүснэгт 2  

Циклоны оновчтой дотоод диаметр болгох үеийн 

хэмнэлт  

№
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Ц
Э

Х
 ү

й
л
д
в
эр

л
эх

 ж
и

ш
м

эл
 

тү
л
ш

 3
.3

2
 х

эм
н

эн
э.

 

 

1
0
0

 с
ая

 э
н

ер
ги

  
ү

й
л
д
в
эр

л
эх

эд
 

х
эм

н
эх

 т
ү

л
ш

н
и

й
 х

эм
ж

ээ
, 

м
я
н

.т
н

 

1
0
0

 с
ая

 э
н

ер
ги

  
ү

й
л
д
в
эр

л
эх

эд
 

за
р

ц
у
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ү
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г 
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1 
Угсралтын үеийн 

диаметр Ф3100 
38.2 126.8 12.68 380.4 

2 

Угсралтын 
туршилтын дараах 

хийцийн өөрчлөлт-

Ф3000 

13.64 45.28 4.528 135.8 

3 
Одоогийн байгаа 

хэмжээс Ф3060 
27.6 91.63 9.163 274.8 

 

Дээрх хүснэгт 2-оос үзэхэд дутуу шатсан массыг 1 

хувиар буурахад цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх 

жишмэл түлшний зарцуулалтыг 3.32гр хэмнэх 
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боломжтой байдаг ба тиймээс угсралтын үеийн 

диаметрээр циклонд их засвар хийж дутуу шатсан 

массыг 14-16 хувь болгосноор жилд 135.584 сая.төгрөг 

хэмнэх боломжтой байна. 

 
Зураг 4. 2017 оны дутуу шатсан масс болон R2 -н бутлалтын 

хоорондын хамаарал 

 
Зураг 5. 2017 оны дутуу шатсан масс болон R2 -н бутлалтын 

хоорондын хамаарал 

 

      Дээрх зураг 4 болон 5-аас харахад дутуу шатсан 

масс нь R2-н бутлалтын хэмжээ их болоход буюу 35 

хувиас их байхад дутуу шаталт 2020 оны дутуу шаталт 

20-30 хувийн хооронд хэлбэлзэж байна. Үүнээс харахад 

хэт нунтаг нүүрс орох нь шаталтанд оролцохгүй цаашаа 

утааны хийтэй тээвэрлэгддэг байна.  

Тооцоо судалгаанаас үзэхэд R2-н бутлалт хэмжээ нь 

циклонд бүрэн ялгагддаггүй ашигт үйлийн 

коэффициент бага байна. Эдгээрээс дүгнэхэд механик 

дутуу шаталтаас үүсэх дулааны алдагдалд нүүрсний 

бутлалтын хэмжээ буюу R2 хэмжээтэй ширхэгүүд 

зонхилох нөлөөлөл үзүүлж байгаа(≤ 35 %) дээш байх 

үед дутуу шатсан масс 20-30 хувиар хэлбэлзэж байна. 

Тиймээс R2 бутлалтын эзлэх хувийг шаардлагатай 

хэмжээнд (≤ 35 %) хүртэл бууруулах шаардлагатай 

байна.  

 

 

Хүснэгт 4 

Конвектив хэсгийн бохирдол болон зуухны ашигт 

үйлийн коэффициентийн тооцоо 
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1 
Үр 

дүн 
155 423.1 3.85 15.1 84.8 5.5 

2 1мм 235 694.2 9.49 20.7 79.2 5.9 

3 
2 

мм 
336 1005 12.28 25.5 74.4 6.3 

4 
3 

мм 
406 1225 17.68 28.9 71.1 6.6 

5 
4 

мм 
463 1408. 20.51 31.8 62.1 6.9 

6 
5 

мм 
497 1518. 22.21 33.5 66.4 7.1 

 

Дээрх хүснэгтээс харахад ханын гадна гадаргуугийн 

бохирдлын зузаан 1-5 мм болоход зуухны дулааны 

чадал нэрлэсэн чадлаасаа 0.32-0.96 т/ц буюу 1 мм 

тутамд зуухны ачаалал 1-3%-иар буурч байна. Ханын 

гадна гадаргуугийн бохирдолын зузаан 1мм-ээсыы 5 

мм болж нэмэгдэхэд түүний хүлээн авах дулаан 

буурснаар зуухнаас гарах утааны хийн температур 235-

497С хүртэл буюу 2,2 дахин нэмэгдсэн ба 1мм зузаарах 

тусам дундажаар 3,78%-иар буурсаар 5 мм зузаан 

бохирдолт үүсэхэд ашигт үйлийн коэффициент 18,9% 

буурч байна.  Сүүлийн хэсгийн цэвэрлэгээний 

үлээлгийн аппарат судлаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

 

IV. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судлагааны ажлын үр дүнд доорх 

дүгнэлтүүдийг гаргалаа. 

1. Циклоны шинэчлэл, туршилт, тоосго, бетон солих, 

циклоны конус хэсгийн дотоод диаметр Ф3000мм 

болгох их засварын ажил хийгдсэнээр утааны хийн 

хурд 14-16 м/с хүртэл нэмэгдэж, галын хотлын 

үеийн температурыг барих боломжтой болж, зуух 

ачааллаа бүрэн авах, дутуу шатсан массын 86%-аас 

дээш ялгагдаж ингэснээр дутуу шаталт 1-2 дахин 

багасна. ТЭЗҮ-ийн тооцоогоор дутуу шаталт 1%-

иар бууруулахад ЦЭХ үйлдвэрлэх жишмэл түлшний 

зарцуулалт 3.32гр (8.27гр) буурдаг ба Энэхүү 

оновчтой диаметрээр буюу үйлдвэрлэгчийн цэнхэр 

зургийн дагуу диаметрээ өөрчилснөөр жилд 139.04 

сая.төгрөг (346.3476 сая.төгрөг) хэмнэх боломжтой 

байна. 

2. Туршилтын үр дүнгээс харахад механик дутуу 

шаталтаас үүсэх дулааны алдагдалд нүүрсний 

бутлалтын хэмжээ буюу R < 2 мм-ийн хэмжээтэй 

ширхэгүүд зонхилох нөлөөлөл үзүүлж байгаа тул 

түүний хэмжээг шаардлагатай хэмжээнд (≤ 35 %) 

хүртэл бууруулах шаардлагатай байна.  

3. Ханын гадна гадаргуугийн бохирдлын зузаан 1-5 мм 

болоход зуухны дулааны чадал нэрлэсэн чадлаасаа 

0.32-0.96 т/ц буюу 1 мм тутамд зуухны ачаалал 1-

3%-иар буурч байна. Ханын гадна гадаргуугийн 

бохирдолын зузаан 1мм-ээс 5 мм болж нэмэгдэхэд 
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түүний хүлээн авах дулаан буурснаар зуухнаас 

гарах утааны хийн температур 235-497С хүртэл 

буюу 2,2 дахин нэмэгдсэн ба 1мм зузаарах тусам 

дундажаар 3,78%-иар буурсаар 5 мм зузаан 

бохирдолт үүсэхэд ашигт үйлийн коэффициент 

18,9% буурч байна.  Сүүлийн хэсгийн 

цэвэрлэгээний үлээлгийн аппарат судлаж 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
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ГАЗРЫН ГҮНИЙ ДУЛААНЫ НАСОСНЫ ҮР АШГИЙН СУДАЛГАА 
 

Э.Хүдэрхүү*, П.Бямбацогт*  

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй: Манай улсын нийслэл Улаанбаатар 

хотын халаалтын улирлын үеийн агаарын бохирдлыг 

бууруулахад газрын гүний дулааны насосны системийн 

оновчтой технологийг нэвтрүүлж таниулах, газрын 

гүний дулааны насосыг олон улсад хэрэглэж байгаа 

чиглэл болон төрлүүдээр нь харьцуулж, манай орны 

уур амьсгалд аль технологи, төрлийг нь ашиглахад илүү 

тохиромжтой болох талаар судлагаа туршилтын ажил 

хийсэн байна. Яармагийн урд Хүйсийн аманд 

баригдсан 1000м3 амины орон сууцны барилга дээр 

суурилуулсан Казакстан улсад үйлдвэрлэсэн SEPHEUS 

ARCTIC 60 загварын дулааны насосны ажиллагаанд 

хэмжилт, туршилт, горим тохируулгын ажил хийж, 

хэмжилт туршилтын үр дүнгүүдэд шинжилгээ 

хийснээр COP буюу АҮК-ийг тодорхойлсон. Үр 

дүнгээр тус амины орон сууцны барилгын уламжлалт 

халаалтын системийг газрын гүний дулааны насосоор 

орлуулснаар эрчим хүч болон эдийн засгийн ихээхэн ач 

холбогдолтой болохыг баталсан. Газрын гүний эх 

үүсвэрийн дулааны насосны систем ашигласнаар CO2 

ялгаруулалт эрс буурч, COP=3.0-3.8 байгаа зэрэг нь 

байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай харагдаж байна.  
 

Түлхүүр үг: Сэргээгдэх эрчим хүч, дулааны насос - 

нам потенциалын эх үүсвэр, хөлддөггүй ажлын бие, 

хөргөлтийн ажлын бие R 744, R407C, гүний эх 

үүсвэрийн дулаан.  
 

I. ОРШИЛ 

Газрын гүний дулааны насос нь бага потенциалийн 

энергиэс өндөр потенциалийн энерги гаргаж авдаг 

учраас эрчим хүчний хэмнэлттэй байгальд ээлтэй тоног 

төхөөрөмж юм. Дэлхий нийтээр нүүрс-хүчлийн хийн 

ялгаруулалтыг бууруулах бодлого баримталж, эрчим 

хүчний хэмнэлттэй тоног төхөөрөмж рүү шилжиж 

байгаа өнөө үед дэлхийд танигдсан, ашиглагдаж байгаа 

тоног төхөөрөмжүүдийг нутагшуулж, илүү өргөн 

хүрээнд хэрэглэхийн тулд дулааны насосны ажиллагааг 

судалж, дүн шинжилгээ хийж, эрчим хүчний 

хэмнэлтийг нэмэгдүүлэх талаар итгэл үнэмжил олж 

авах шаардлагатай байгаа юм.  

ОНОЛЫН ХЭСЭГ:  

ГАЗРЫН ГҮНИЙ ДУЛААНЫ НАСОС:  

Дулааны насос бол бага хэмд байгаа нэг шингэнийг 

өндөр хэмтэй болгон шилжүүлдэг төхөөрөмж юм. 

Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосыг ерөнхийд нь 

гүний зангилааны төрлөөр нь ангилдаг.  

Улс бүрийн онцлог буюу газрын нөхцөл, хэрэглээ 

зэргээс хамаарч зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ нь өөр 

байна. 
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а. нээлттэй зангилаа 

 
б. Хаалттай зангилаа 

Зураг 1. Орон сууцны гүний зангилаа 

 

Зураг-1(a) -д харуулсан нээлттэй зангилаат систем 

буюу “гүний усны эх үүсвэрийн” дулааны насос нь  

хамгийн хуучны бөгөөд хямд, гүний усыг ашиглахад 

тохиромжтой гэж үздэг гүний эх үүсвэрийн дулааны 

насос /GSHP-Ground Source Heat Pump/ юм.  Нээлттэй 

зангилааны систем нь 1970-аад оноос хойш түгээмэл 

хэрэглэгдэж байгаа. Ийм төрлийн системд гүний усыг 

дулаан тээвэрлэгч болгож ашигладаг бөгөөд дулааны 

насос руу шууд ирдэг.  Ус нь эргээд худаг руу эсвэл 

гадаргын ус руу ордог. Эдгээр систем нь арвин, гүехэн, 

цэвэр гүний усны хангамжийг шаарддаг. Гүний усанд 

нөлөөлөх нөлөөллөөс нь шалтгаалан зарим газруудад 

нээлттэй зангилаат системийн суурилуулалтыг 

хориглосон байдаг. 

Зураг-1(б) -д харуулсан хаалттай зангилаат систем 

буюу гүний хоёрлосон систем нь ус эсхүл гликолын 

уусмалыг агуулсан зангилааг ашигладаг бөгөөд 

дулааныг дулааны насос руу дамжуулахдаа хөргөх 

зангилааг ашигладаг. Гүнийг зангилааг газар доор 

босоо эсвэл хэвтээ байдлаар суурилуулж болох бөгөөд  

цөөн тохиолдолд нуур болон усан санд байршуулдаг.  

 
а) Нээлттэй зангилаа (Гүний ус) 

 
б) Босоо хаалттай зангилаа  

 
в) Хэвтээ хаалттай зангилаа 

Зураг 2. Байгууллагын газрын доорх зангилаа 
 

Босоо зангилаа нь 1 тонн тутамд 45-65м гүн худаг 

өрөмдөж гаргах шаардлагатай. Босоо зангилаанд бага 

талбай буюу ойролцоогоор 5-10м2/кВт шаардагддаг 

бөгөөд энэ нь жижиг хэмжээтэй барилгад илүү 

тохиромжтой, гэхдээ системийн суурилуулалтын 

зардал дээр их хэмжээний өрөмдлөгийн зардал 

нэмэгддэг.  

Хэвтээ зангилаа нь илүү өртөг багатай хувилбар, 

учир нь гүн худаг биш 1-2м суваг ухдаг. Гэхдээ илүү 

том талбай шаарддаг бөгөөд гүний температур гүехэн 

хэсэгтээ улирлын нөлөөллөөр хэлбэлздэг. Хэвтээ 

сувгийн урт нь тонн багтаамж тутамд 38-90 метрийн 

хооронд байна.  Хоолойн уртын хэмжээ нь системийн 

хэмжээ, уур амьсгал, хөрс, чулуулгийн дулааны онцлог 

болон зангилааны төрлөөс хамаарна.  

Энгийн хэвтээ зангилаанд шаардагдаг гадаргын 

талбайн хэмжээ  тонн тутамд 50-90м2/кВт байна.  

Хэвтээ зангилааны өөр нэг хувилбар нь спирал 

хэлбэрийн зангилаа бөгөөд хоолойг дээр дээрээс нь 

давхарлан тойрог хэлбэрээр байрлуулдаг. Энэ 

суурилуулалт нь илүү бага талбай шаарддаг боловч 

энгийн хэвтээгээс илүү урт хоолой, болон илүү их 

эрчим хүч шаарддаг. 

Усан сангийн зангилаанд гүний зангилаа нь нуур 

буюу усанд сан доогуур явдаг. Хэрэв тохирох ус байвал 

энэ сонголт нь илүү эдийн засгийн хэмнэлттэй, учир нь 

газар ухах нь бага.  

Шууд солилцооны систем нь дулааныг шууд 

солилцохын тулд хөргөх бодисыг  гүний зангилаагаар 

явуулдаг. Энэ системд хоолой ашиглах шаардлагагүй 

боловч илүү урт зэс гуурс болон илүү хөргүүрийн 

зардал шаардагдана. Энэ нь тийм түгээмэл 

ашиглагддаггүй. 

Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосыг айл өрх, албан 

байгууллага гээд төрөл бүрийн барилгад ашиглаж 

болно. Нэгж бүрийн хэмжээ барилгын том жижгээс 

хамааран 1.5 тоноос 40 тонн хүртэл хэлбэлзэнэ. Зураг 

2-т харуулсанчлан томоохон барилгуудад цуваа болон 

зэрэгцээ хэд хэдэн эгнээ хоолойг хийдэг. 

АНУ-д ихэнх нэгжийн багтаамжийг хөргүүрийн 

ачааллаар хэмждэг бөгөөд тиймээс халаалтын 

ачаалалыг илүү гаргаж хэмждэг. Үүнд анхдагч ачаалал 

нь халаалт байдаг хойд зүгийн уур амьсгалын бүс 

орохгүй.  
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Европд багтаамж буюу хүчин чадлыг халаалтын 

ачааллаар нь хэмждэг бөгөөд ид ачааллыг нүүрсээр 

хангаж харин суурь ачааллыг үүгээр хангадаг. 

 

II. ДУЛААНЫ НАСОСНЫ АНГИЛАЛ, 

ХӨРГӨЛТИЙН АЖЛЫН БИЕ 

Дулааны насоснуудыг ашигладаг хүйтэн болон 

халуун эх үүсвэрээс нь шалтгаалан ангилдаг.  

Хүйтэн эх үүсвэрээс дулааны насос руу дулаан 

дамжуулахад болон дулааны насосноос халуун эх 

үүсвэр рүү дамжуулахад ашиглаж байгаа шингэнээс 

хамааран 4 төрөл байж болно.  

АГААР-УС: Дулааны насос нь агаараас /гадна/ бүрдсэн 

хүйтэн эх үүсвэрээс дулааныг татаж усны гүйдлээс 

/өрөөнүүдийн халаалтанд зориулсан/ бүрдсэн халуун эх 

үүсвэр рүү дамжуулдаг. 

АГААР-АГААР: Дулааны насос нь агаараас /гадна/ 

бүрдсэн хүйтэн эх үүсвэрээс дулааныг татаж мөн 

агаараас /халаасан орчны/ бүрдсэн халуун үүсвэр рүү 

дамжуулдаг. 

УС-УС: Дулааны насос нь уснаас /нуур, гол болон усан 

сангаас/ бүрдсэн хүйтэн эх үүсвэрээс дулааныг татаж 

усны гүйдлээс/өрөөнүүдийн халаалтанд зориулсан/  

бүрдсэн халуун эх үүсвэр рүү өгдөг. 

УС-АГААР: Дулааны насос нь уснаас /нуур, гол болон 

усан сангаас/ бүрдсэн хүйтэн эх үүсвэрээс дулааныг 

татаж агаараас /халаасан орчны/ бүрдсэн халуун үүсвэр 

рүү дамжуулдаг. 

АГААР нь хүйтэн эх үүсвэр бөгөөд хаа сайгүй 

байдгаараа давуу талтай байдаг боловч ямар ч 

тохиолдолд хүйтэн эх үүсвэрийн температур унахад 

дулааны насосоор гарч байгаа гаралт ч бас буурдаг. 

Хэрэв гадна агаарыг ашиглавал 0ºC орчмын хэмд  

гэсгээх систем шаардлагатай бөгөөд үүнд нэмэлт эрчим 

хүчний зарцуулалт гарна.  

Энэ алхмын үед дулааны насос нь батарейг гэсгээхийн 

тулд халуун үүсвэрийн дулааныг  ашигладаг бөгөөд 

халаалт хэдэн минут зогсдог. 

УС нь хүйтэн эх үүсвэр тул гадаад цаг уурын нөхцлийн 

нөлөөнд оролгүйгээр дулааны насосны оновчтой 

ажиллагааг хангадаг; гэхдээ ус таталтын системээс 

шалтгаалан нэмэлт зардал гардаг. 

ГАЗАР нь хүйтэн эх үүсвэр бөгөөд агаартай 

харьцуулахад температурын өөрчлөлт бага байдаг 

давуу талтай. 

Манайд U хэлбэрийн, босоо –г ашиглаж байна. 96-

150м гүний цооногуудыг ашиглаж байна. 

1976 оноос дулааны насосны хөгжлийн үе эхлэсэн 

гэж үздэг бөгөөд Европийн холбооны улсуудад эрчим 

хүчний хямрал болсонтой холбоотойгоор түгээмэл 

хэрэглээ болж эхлэсэн. Өнөөдрийг хүртэл хөгжлийн үе 

шатуудыг дамжаад явж байна. 

Дулааны насосны технологи дээр халаалтын хувьд 

хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа систем нь шалны 

халаалт юм.  

R744 (Нүүрстөрөгчийн давхар исэл) 

R744 нь озонд нөлөөлөх химийн бүрдэлгүй бөгөөд 

дэлхийн дулааралд нөлөөлөх нөлөө маш бага гэдгээрээ 

байгаль орчинд ээлтэй. Түүнчлэн гайхалтай 

термодинамик шинж чанартай бөгөөд эрчим хүчний 

хэрэглээ бага учраас үйлдвэрлэлийн халаалm, 

хөргөлттэй агуулах, ачааны хөлөг онгоц, худалдааны 

хөргүүр болон  зөөврийн агааржуулагч гэх мэт өргөн 

хэрэглээнд тохиромжтой. R744 болон бусад 

хөргөлтийн ажлын биеийн нэг гол ялгаа нь 

даралт/температурын онцлог юм: өндөр даралт, бага 

температрууртай байдгаас шалтгаалан хөргөлтийн 

системд тусгай загвартай тоног төхөөрөмж шаарддаг.   

1. R744 гэж юу вэ? 

R744 бол хөргөлтийн ажлын бие болгон 

ашиглагддаг нүүрстөрөгчийн давхар исэлийн химийн 

холбоо юм. Энэ нь байгальд тохиолддог бодис бөгөөд 

дулаан гайхалтай дамжуулдаг мөн хөргөлтийн хүчин 

чадал өндөр учраас төрөл бүрийн халаалт, хөргүүрийн 

ажлын шингэн болгон ашиглагддаг.   

2. R744 болон CO2 нь ижилхэн зүйл юм. Үйлдвэрийн 

стандартаар хөргүүрийн ажлын бие болгонд R-аар 

(Refrigerant/ хөргүүрийн ажлын бие) эхэлсэн нэршил 

өгдөг  бөгөөд дагалдах тоо нь харъяалагдах бодисын 

“бүл”-ээс хамаарсан дугаарлалт юм. R744 / R-744 нь 

хөргүүрийн ажлын бие болгон ашиглагддаг CO2-ын 

нэршил юм: "7" нь байгалийн шингэнийг харуулж буй 

бол "44" нь шингэний жинг илтгэдэг. R744 нь 

хөргүүрийн ажлын биеийг илэрхийлэхэд ашиглагддаг 

бол хэрэглээг илэрхийлэхдээ CO2, болон/эсхүл 

CO2технологи гэсэн нэршлийг ашиглана.  

3. R744-ын үндсэн онцлогууд 

 Хоргүй Шатамхай биш  

 Озоны чанарт нөлөөлдөггүй 

 Байгаль орчинд ээлтэй, Дэлхийн дулаарлын 

чадамж = 1 

4. R744 яагаад байгаль орчинд ээлтэй вэ? 

R744 ашигласнаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн эх 

үүсвэр болох агаар мандал ялгаруулах хүлэмжийн хийн 

ялгаралыг (GHG) маш ихээр бууруулна.  

Түүнчлэн, R744 системүүд нь ихэнх уур амьсгалын 

нөхцөлд одоогийн системүүдээс илүү үр ашигтай байх 

боломж өндөртэй бөгөөд тиймээс эрчим хүчний 

хэрэглээнээс үүдэлтэй хүлэмжийн хийн шууд бус 

ялгаруулалт ч буурна.   

5. R744 нь шатамхай биш бөгөөд бусад төрлийн бодис, 

химийн холимогтой урвалд ороход ямар нэг эрсдэлгүй. 

CO2 олон галын хоронд ашиглагддаг. 

6. R744 нь дунд концентрацид хоргүй. Халаалт болон 

хөргүүрт  баг хэмжээгээр ашиглагддаг тул эрсдэл 

багатай.  

Өндөр концентрацид үүнийг амьсгалвал нүүрстөрөгч 

хүчилтөрөгчийг шахан гаргадаг тул аьсгал боогдоход 

хүрнэ.   

7. Хөргүүрт ашиглагддаг CO2-г хаанаас гарган авдаг 

вэ? 

Дулааны насост ашиглагддаг хөргүүрийн ажлын бие нь 

үйлдвэрлэлийн хаягдал бүтээгдэхүүн. Зарим 

үйлдвэрлэлийн компаниуд  CO2-г боловсруулж 

хөргүүрийн ажлын бие болгон худалдаалах зорилгоор 

үйлдвэрээсээ CO2-г ялгах системийг боловсруулаад 

байна.    

9. R744 –г юунд ашиглавал тохирох вэ? 

R744 –г автомашин болон автобусны агааржуулагч, 

худалдааны машинууд, хөргүүр, дэлгүүрийн хөргөгч, 

агуулах болон уур амьсгалын хяналтын систем гэх 

мэтийн халаалт хөргүүрийн системд ашиглаж болно. 

CO2 технологи (R744) нь ус халаахад өндөр үр дүнтэй 

нь батлагдсан. Японы "EcoCute"  дулааны насосны ус 

халаагч үүнтэй холбоотойгоор амжилт олсон бөгөөд 

шалны халаалттай маш үр дүнтэй хосолдог. 
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III. ДУЛААНЫ НАСОСНЫ АШИГТ БАЙДЛЫГ 

ТОДОРХОЙЛОХ 

Дулааны насосны ашигт байдлыг гаргаж авсан 

ашигтай эрчим хүчийг түүнийг нийлүүлэхэд 

зарцуулсан нийт эрчим хүчид хувааснаар тодорхойлно.  

Дулааны насосны нийлүүлж буй халаалтын эрчим 

хүч гэдэг нь дулааны эх үүсвэрээс гаргаж авсан 

дулааны хэмжээ болон циклыг явуулахад зарцуулсан 

эрчим хүчний (ж.нь: компрессор моторын эрчим хүч) 

нийлбэр юм.  Дулааны насосны нийлүүлж буй хөргөх 

үйлд зөвхөн эх үүсвэрээс гаргаж авсан эрчим хүч л 

ордог.  

АҮК нь дулааны насосны дулааны ажиллагааг 

тодорхойлоход ашиглагддаг. АҮК нь дулааны насосны 

нийлүүлж буй дулаан болон шаардлагатай дулааныг 

нийлүүлэхэд зарцуулж буй эрчим хүчний харьцаагаар 

тодорхойлогдоно. Тиймээс нийт АҮК-г нь дараах 

томъёогоор олно.  

A. COP дулаан = (Ашигтай дулааны эрчим хүч) / 

(компрессор болон сэнс, насосны эрчим хүч) 

АҮК-г мөн дулааны насосны хөргүүрийн ашигт 

ажиллагааг тодорхойлоход ашиглаж болно. Энэ 

тохиолдолд ганц ялгаа нь компрессор болон сэнсний 

эрчим хүч нь ашигт хөргүүрийн эрчим хүч байдаггүй. 

Гэхдээ хөргүүрийн ашигт ажиллагааг эрчим хүчний 

ашигт байдлын хувиар (EER) илэрхийлэх нь 

үйлдвэрлэлд түгээмэл байдаг. EER нь АҮК-тай ижил 

бөгөөд ганц ялгаа нь эх үүсвэрээс гарсан дулааныг Вт 

эсвэл кВт биш Btu/h-ээр илэрхийлдэг.  

B. COP хөргөх = (Ашигтай хөргөх эрчим хүч) / 

(компрессор болон сэнс, насосны эрчим хүч) 

Ашигтай хөргөх эрчим = өрөөнөөс гаргаж байгаа 

дулаан 

EER ба АҮК: 

C. EER= АҮК*3.413 

EER, АҮК –ын утгуудын аль аль нь рэйтингд 

ашиглагддаг тодорхой нэг тестийн нөхцөлд л хүчинтэй. 

Эдгээр нөхцлүүд нь ихэнхдээ талбай дээрхээс илүү 

ашигтай байдаг. Түүнчлэн EER, АҮК-г хоолойн эрчим 

хүчийг тооцолгүйгээр гаргадаг. Эдгээр утгуудыг 

ихэвчлэн тоног төхөөрөмжийг харьцуулахад л 

ашигладаг. Дулааны насосны EER, АҮК нь дулааны 

насосны температурын өсөлттэй / temperature lift/ нягт 

холбоотой.  Өсөлт их байх тусам ашигт ажиллагаа бага 

байдаг. 

Дулааны насосны АҮК-ийн хэлбэлзэл5  

Хүснэгт I-т АҮК-ын хэлбэлзлийг дулааны насос 

дахь гаралтын  температуртай илэрхийллээ. 

Хүснэгт I 

Дулааны насос дахь гаралтын  температуртай АҮК-ын хэлбэлзэл 

 
IV. ГҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ДУЛААНЫ 

НАСОСНЫ ДАВУУ БА СУЛ ТАЛ 

Дараах хүснэгтэнд дулааны насосны давуу болон 

сул талуудыг жагсаасан бөгөөд хамтад нь харьцуулахад 

тусална. Хүснэгт 2,3-т агаарын болон гүний эх 

үүсвэрийн дулааны насосны давуу талуудыг жагсаасан. 

Хүснэгт 5,6-д агаарын болон гүний эх үүсвэрийн 

дулааны насосны сул талуудыг жагсаасан. 
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Хүснэгт II 

Агаарын эх үүсвэрийн дулааны насосны давуу талууд 

Дулааны насос  Давуу тал 

АГААРЫН ЭХ 

ҮҮСВЭРИЙН 

ДУЛААНЫ 

НАСОС 

- цөөн хөдөлдөг эд ангитай, 

ингэснээр засвар үйлчилгээний 

шаардлага багасна. Гэхдээ гадна 

дулааны солилцогч болон сэнсийг 

навч болон бусад хог хаягдлаас 

цэвэр байлгах хэрэгтэй, эс тэгвэл 

гэмтэнэ.  

- Үр ашигтай тул түлшний 

төлбөрийг багасгана. 

- агаарын эх үүсвэрийн дулааны 

насос нь  330%  хүртэл үр ашигтай 

байж болно. 

- бусад сэргээгдэх технологитой 

хослуулан ашиглаж болно. 

 

Хүснэгт III 

Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосны давуу талууд 

Дулааны 

насос  

Давуу тал 

Гүний эх 

үүсвэр 

 

- Гүний эх үүсвэрийн дулааны насос нь 

(гүнээс агаар луу) тогтмол засвар 

үйлчилгээ гэж байхгүй  

- Үр ашигтай тул түлшний төлбөрийг 

багасгана  

- 450% хүртэл үр ашигтай байж болно, 

хийн бойлер үүнтэй харьцуулахад  90% 

байдаг. 

- булсан хуванцар хоолойнуудад зэврэл, 

элэгдэл гэж байдаггүй тул хоолойнуудыг 

шинэчлэн солих шаардлага огт байхгүй.  

- хөрсний дулаан урт хугацаанд хадгалдаг 

чанараас шалтгаалан өвөлдөө дулаан, 

зундаа хөргүүрийн үүрэг гүйцэтгэнэ. 

- хий болон тосоор халдаг системтэй 

харьцуулахад CO2 ялгаруулалт маш бага 

бөгөөд сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэрт тооцогддог  

- бусад сэргээгдэх технологитой 

хослуулан ашиглаж болно 

 

Хүснэгт IV 

Агаарын эх үүсвэрийн дулааны насосны сул тал 

Дулааны 

насос  

Сул тал 

Агаарын 

эх үүсвэр 

- Гадна температур багасахад агаарын эх 

үүсвэрийн дулааны насос нь агаараас 

дулааныг ялгахдаа хамгийн үр ашиггүй 

болдог 

- сэнснээс шалтгаалан дуу чимээтэй 

бөгөөд гоо зүйн хувьд тааруу. 

 

Хүснэгт V 

Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосны сул тал  

Дулааны 

насос  

Сул тал 

Гүний эх 

үүсвэр 

 

- Төлөвлөгдсөн дулааны насосноос 

шалтгаалан тоног төхөөрөмж, материал, 

суурилуулалтын зардал өндөр байна. 

Хажуугаар нь гүний агаарын дулааны 

насосыг суурилуулах нь зүйтэй.  

- газар доор суулгах хоолойноос 

шалтгаалан нилээд хэмжээний газар 

шаардлагатай.  Энэ нь сул тал гэхээс илүү 

шаардлага юм. 

- гүний эх үүсвэрийн дулааны насосыг 

шалны халаалттай хослуулах нь хамгийн 

үр ашигтай бөгөөд шалны талбай томтой 

барилгуудад тохиромжтой. 

- суурилуулалтын зардал харьцангуй 

өндөр. 

- Ажиллуулахад цахилгаан хэрэгтэй -  CO2 

ялгаруулдагийг тооцох хэрэгтэй 

- насосыг ажиллуулахад цахилгаан 

шаардлагатай 

- ус халаах зорилгоор туслах дулааны эх 

үүсвэр шаардлагатай. 

- суурилуулалтын үед ялангуяа босоо 

зангилааны системийн хувьд том суваг 

ухах шаардлагатай болно  

- хортой хөргүүрийн бодис ашигладаг 

- дулааны ажиллагаа нь цаг агаарын 

нөхцлөөс хамаардаг. 

- гүний температур бага үед хамгийн үр 

ашиг муутай 

- Үйлдвэрлэгч АҮК нь 3-4 гэж хэлдэг ч 

бодит байдал дээр нотлогдоогүй бөгөөд 

ихэнхдээ 2 орчим байсан   

 

Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосын хамгийн 

чухал ашиг нь ашигт ажиллагаа өндөр (АҮК өндөр), 

бөгөөд өвөлдөө халаалт, зундаа агааржуулагч болж 

ажиллах боломжтой. Хийн болон тосон түлшээс CO2 

ялгаруулалт харьцангуй бага бөгөөд эрчим хүч бага 

зарцуулдаг тул сэргээгдэх эрчим хүчинд тооцогддог 

бөгөөд дэлхийд улам түгээмэл болсоор байна.  

 

V. БОДИТ СУДАЛГАА БА ТООЦООЛОЛ 

- Энгийн нэг айлын зориулалттай барилга нь 2 

давхар нийт 205м2 талбайг хамарсан байна (Зураг 1). 

Ихэвчлэн суурийн давхарт байдаг зоорийн давхар нь 

104 м² бөгөөд зочны өрөө, гал тогоо, болон ажлын 

өрөөтэй.  Дотор шатаар дээд давхар руу гарах бөгөөд 

газаргын талбай багасна (97.8 m²). 3 унтлагын өрөө 

болон суух хэсэгтэй. Цонх нь барилгын фасадын нийт 

талбайн  15 хувийг эзлэнэ; ихэнх нь (70%) өмнөд 

фасадад байрлах бөгөөд ойролцоогоор 22% нь хойд 

хэсэгт байрлана.  
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Зураг  1: Энгийн нэг айлын зориулалттай байшингийн 

архитекторын зохион байгуулалт: (a) суурин давхар, (б) дээд 

давхар 

 

- Олон өрхөд зориулсан барилга 

Загвар олон өрхөд зориулсан байшин суурийн 

давхраас дээш 4 давхар. Зураг 2-т зохион байгуулалтыг 

нь харуулсан давхар тус бүр нь 247.9 м² талбайг 

хамарсан бөгөөд тус бүр нь 113.3м2 талбайтай 2 

байшин байна. Байшин тус бүр 3 унтлагын өрөө, ажлын 

өрөө, галт тогоо, зочны өрөөтэй. Тагт барилгын өмнөд 

фасадын дагуу байрласан. Дунджаар цонхнууд 

барилгын фасадын 17% эзлэнэ. 

 

 

 

 
Зураг  2: Энгийн олон айлын зориулалттай байшингийн архитекторын зохион байгуулалт 

Хүснэгт 1 

Барилгын элементүүдийн дулаан нэвтрүүлэх 

коэффицент  

Барилгын 

элемент 

Дулаан 

нэвтрүүлэх 

коэффицент 

Дээд дулаан 

нэвтрүүлэх 

утга 

Чулуун өрлөг 0.691 W (m2.K) 0.72 W (m2.K) 

Бэхжүүлсэн 

цемент 
0.586 W (m2.K) 0.72 W (m2.K) 

Хавтгай шал 0.61 W (m2.K) 0.63 W (m2.K) 

Сууриас 

дээшхи давхар 
0.766 W (m2.K) 2.0 W (m2.K) 

Гадна баганаас 

дээшхи давхар 
0.591 W (m2.K) 0.63 W (m2.K) 

 

ЗАГВАР, СИМУЛЯЦИ БОЛОН ШИНЖИЛГЭЭ:  

Барилгын хучаас. 

Загвар барилгын хучаасны эрчим хүчний 

шинжилгээг EnergyPlus програм хангамжийн 

тусламжтайгаар цаг уурын өгөгдлийн сан ашиглан 

хийсэн. Жилийн халаалт, хөргөлтийн хэрэгцээг 

тооцоолохын тулд нэг болон олон өрхөд зориусан 

барилгыг 11 болон 64 бие даасан дулааны бүсэд тус тус 

хуваасан. Хүснэгт 2-т барилгын хучаасын эрчим 

хүчний шинжилгээнд ашигласан параметрүүдийг 

харууллаа 

Хүснэгт 2 

Эрчим хүчний шинжилгээний параметрүүд 

Параметр Утга 

Ажиллагааны хугацаа Өдөрт 24 цаг 

Халаалтын хугацаа  01/11-01/05 

Өвлийн дотоод хэм 16/05-15/11 

Хөргөлтийн хугацаа 8 

Зуны дотор хэм 16-18 

Агаарын өөрчлөлт 0,05 

Гэрэлтүүлгийн хүч 50-65 

Оршин суугчийн тоо 4-20 

Төхөөрөмжийн чадал 60-140 
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VI. ДҮГНЭЛТ 

- Энэхүү ажилд гүний эх үүсвэрийн дулааны насосны 

системийн загварчлал болон бодит хэрэгжүүлэлтийг 

бүрэн сэргээн засварлагдсан том хэмжээний орон 

сууцны жишээн дээр тайлбарласан. Бид хэд хэдэн 

загварын техникийн ашигласан бөгөөд хэрэглэсэн 

аргууд нь “шинжлэх ухааны” хувьд бодитой 

төдийгүй хүчирхэг, үр дүнтэй системийг загварчлан 

байгуулах боломжийг олгосон . 

- Загварын судалгаандаа анхаарч үзсэн нэг зүйл нь 

барилгын халаалтын ачааллын тооцоолол байв. Энэ 

хэмжээний гүний эх үүсвэрийн дулааны насосны 

системийг амжилттай суурилуулахын 

тулдбарилгын эрчим хүчний хэрэглээний 

төсөөллийн талаар чанартай бодитой мэдээлэл, 

өгөгдөл байх ёстой.  

- Гүний эх үүсвэрийн дулааны насосны загварын нэг 

болгоомжлох зүйл нь дан ганц хүчин чадлаар нь 

загвар хийж болохгүй нийт эрчим хүчний 

хэрэглээний мэдээлэл бас шаардлагатай  болдогт 

юм. Түүнчлэн хүчин чадлыг хэтрүүлэн тооцох нь 

системийн ажиллагааг ихээхэн муутгана, учир нь 

компрессор, насоснуудын цахилгааны хэрэглээ 

барилгын ачаалалтай тохирохгүй.  

- Тиймээс нэгжүүдийг урьдчилан стандартчилан 

загварчилж өөр өөр хэрэглээнд нийцүүлэн 

хялбархан өөрчлөх нь маш олон тохиолдолд 

ашигтай гэдгээ харуулсан. Стандарт загвар нь 

нэмэгдэл зардалгүйгээр хэд хэдэн боловсронгуй 

хяналтын алгоритмыг хөгжүүлэх боломжийг 

олгодог. Талбайгаас гадна барилгын ажил 

явагдсанаар чанарын хяналт сайжирч мөн багаж 

хэрэгсэл бэлэн зориулалтын газар хийгдсэнээр 

үйлдвэрлэл үр ашигтай болно.  

- Урьдчилан ашиглалтанд хүлээн авах, програм 

хангамж ашиглах болон хяналтын стратеги зэрэг нь 

системийн нэгдмэл чанарыг илтгэх бөгөөд бүх 

хэсгүүдийг талбай дээрх техникийн өрөөнд нэгтгэн 

суурилуулснаар нэг өдрийн дотор техникийн өрөөг 

ашиглалтанд оруулна. 
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ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АСУУДАЛ 
 

Л.Чинзориг*, Д.Пүрэвдаш** 

 

*Тавин Ус Фарм ХХК 

**Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Монгол улсад эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үйлдвэрлэл хурдацтай хөгжихийн хэрээр 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд нь эмийн онцлог, 

төрлөөс хамаарч загвар хийц, үйл ажиллагааны 

зарчимууд нь ялгаатай, чанар бүтээмжийн өндөр 

түвшний олон төрлийн дэвшилтэт техник, 

технологиудыг ашиглаж байна. Тэдгээрийн хэвийн үйл 

ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 

тодорхойлж түүнийг бууруулах арга хэмжээг “Тавин 

Ус Фарм” эмийн үйлдвэрийн жишээн дээр судалгааг 

хийв.  

 

Түлхүүр үг. Стандартын үзүүлэлт, хяналтын багаж, 

хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн.  

 

I. ОРШИЛ 

Монгол улсад албан ёсны зөвшөөрөлтэй 41 эмийн 

үйлдвэр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрүүдийг олон улсын 

стандарт дүрэм журамд нийцүүлэн ажиллах талаар 

төрөөс бодлогоор зохицуулдаг.  Тэдгээр үйлдвэрүүд нь 

дуслын шингэн, ампул, хатуу тугнагдсан эм, биологийн 

бэлдмэл, ханд, шүүс, үрлэн эм, ариутгалын уусмалууд, 

эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгслүүд болох маск, малгай, 

халад, улавч, тариур, систем зэргийг үйлдвэрлэдэг. 

Аливаа үйлдвэрийн хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг 

тоног төхөөрөмж байдаг. Манай улсын хувьд 

үйлдвэрлэлд ашиглагдаж буй ихэнх түүхий эд, 

савлалтын материал, тоног төхөөрөмж зэрэг нь 

үйлдвэрлэгч орнуудаас хамааралтай, хил хаалттай үед 

эм хангамжийн тасалдал үүсэх шалтгаан болсоор 

байгаа юм. Иймд уг хүндрэлээс сэргийлэхийн тулд 

хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээний нэг нь тоног 

төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг найдвартай 

хангаж ажиллах, дээшлүүлэх явдал юм. Уг судалгааны 

ажлын хүрээнд “Тавин Ус Фарм” эмийн үйлдвэрийн 

шахмал эмийн цехийн гол дамжлагын 5 тоног 

төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны бүртгэлд анализ хийж 

олон улсын GMP стандартын шалгуурыг мөрдөж 

ажилласнаар үйл ажиллагаа хэрхэн дээшилсэн зэргийг 

судлав.  

“Тавин Ус Фарм” эмийн үйлдвэр нь анх 1999 онд 2 

хүний орон тоотой хөвөн боож, савлах үйл 

ажиллагаагаар ажлын гараагаа эхэлж байсан бөгөөд 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны цар хүрээ болон  

ажлын байраа сайжруулан ажилласаар өдгөө 2021 оны 

байдлаар 7 цех тасагт 42 хүний орон тоотой 

MNS5524:2014, ISO9001:2016, IEC17025:2015 

стандартуудын шаардлагыг ханган ажиллаж байна. Уг 

үйлдвэр нь 70 гаруй нэр төрлийн эм үйлдвэрлэлд 100 

гаруй тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байна. 

 

 

II. ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ 

ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ТАВИГДДАГ ОЛОН УЛСЫН 

БОЛОН МОНГОЛ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГУУД 

1. GMP /Good Manufacture Practice/ стандарт:   

GMP стандартын төслийг анх 1968 онд ДЭМБ-аас 

баталсан ба үүнээс хойш тухайн  стандартын заалтууд 

шинэчлэгдэн сайжирч 1990 оноос дэлхийн ихэнх улс 

орнууд GMP  стандартыг дагаж мөрдөн ажиллах 

шаардлагыг тавьж эхэлсэн байдаг [1]. 

2. Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал:   

“Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” буюу 

MNS5524:2014 стандарт нь манай улсад  2014 онд 

батлагдаж, хэрэгжүүлэх үйл явц эхэлсэн байна. Уг 

стандарт нь эмийг хэрхэн зөв зохистой, аюулгүй, 

чанарын баталгаатай үйлдвэрлэж бэлэн бүтээгдэхүүн 

болгон хэрэглэгчид хүргэх алхам бүрийг 18 бүлэг 292 

зүйл заалтаар стандартчилсан байдаг [2]. 

3. Чанарын удирдлагын тогтолцоо:  

ISO9001:2016 стандарт нь үйлдвэрлэл болон 

үйлчилгээний байгууллагад нэвтрүүлэх зайлшгүй 

шаардлагатай стандарт юм. Энэхүү стандартын заалтад 

тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа болон холбогдох 

бичиг баримтуудыг тодорхой заасан байдаг [3]. 

4. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагааны шаардлага:  

MNS4930:2000 стандарт нь бүхий л төрлийн 

үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй 

байдалд тавигддаг шаардлага юм [4]. 

5. Эмийн лабораторит тавигдах шаардлага:  

ISO/IEC17025:2017 стандарт нь эмийн хими болон 

микробиологийн лабораториудад тавигддаг олон улсын 

итгэмжлэлийн гэрчилгээ олгох шалгуур бүхий стандарт 

юм [5]. 

Эдгээр стандартуудаас тоног төхөөрөмжтэй 

холбоотой хамгийн гол баримтладаг MNS5524:2014 

стандартын үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 1-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 1 

MNS5524:2014 стандарт 

№ Стандартын 

заалт 

Стандартын шаардлагууд 

1 
MNS5524:2014 

стандартын 7.1 

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж нь зориулалтдаа тохирсон, шат дамжлагын 

дарааллаар зөв байрлуулж, суурилуулсан аливаа алдаа эрсдэл гарах, тоос шороо, 

дамжин бохирдолтоос сэргийлсэн байна. 

2 
MNS5524:2014 

стандартын 7.2 

Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй хэмжих хэрэгслүүдэд тохиргоог тогтмол хийж, шалгах 

тухай бүр баримтжуулан, аюулгүй ажиллагааг хангасан байна. Үйлдвэрлэлд болон 
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чанарын хяналтын үйл ажиллагаанд тохирох, нарийвчлал, хэмжих хязгаар бүхий жин 

болон бусад хэмжих хэрэгслийг хэрэглэнэ. 

3 
MNS5524:2014 

стандартын 7.3 

Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж нь бүтээгдэхүүнд аюул учруулахгүй, 

бүтээгдэхүүнтэй хүрэлцдэг хэсгүүд нь урвалд орох, шингээх шинж чанаргүй болохыг 

тогтмол шалгаж, үнэлгээ дүгнэлт гаргасан байна. 

4 
MNS5524:2014 

стандартын 7.4 

Гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийг ялган танихын тулд “гэмтэлтэй” гэсэн тодорхой 

хаяг нааж, үйлдвэрлэлийн болон чанарын хяналтын байрнаас гаргасан байна. 

5 
MNS5524:2014 

стандартын 7.5 

Тоног төхөөрөмжийн дамжуулах хоолой, хэрэгслүүдийг хаягласан байхаас гадна 

тоног төхөөрөмжтэй холбож бэхэлсэн хоолойн урсгалын чиглэлийг сумаар заан, 

тэмдэглэнэ. 

6 
MNS5524:2014 

стандартын 7.6.1 

Тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийхэд шаардагдах зай талбайтай 

байна. Бага оврын, зөөвөрлөж болохуйц багаж, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлийн 

байрнаас гаргаж засварлана. 

7 
MNS5524:2014 

стандартын 7.6.2 

Нэг цуврал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дуусмагц тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэж, 

тохируулгыг шалгаж, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийн бүртгэх ба үр дүнд хяналт 

тавьдаг байна. 

8 
MNS5524:2014 

стандартын 7.6.3 
Цэвэрлэгээний материалыг дамжин бохирдолгүй нөхцөлд хадгалдаг. 

9 

MNS5524:2014 

стандартын 

11.9.10.5 

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэсэг тус бүрээр стандарт үйл ажиллагааны 

журам байх ба эдгээрийг тоног төхөөрөмжийн дэргэд байршуулсан байна. 

10 

MNS5524:2014 

стандартын 

11.9.10.16 

Үйлдвэрлэлд ашигласан үндсэн болон эгзэгтэй тоног төхөөрөмжүүдийн 

баталгаажуулалт, тохиргоо, үзлэг шалгалт, цэвэрлэгээ болон засварыг хийсэн огноо, 

гүйцэтгэсэн ажилтны нэрийн хамтаар бүртгэж хадгалдаг байна. 

11 
MNS5524:2014 

стандартын 9.3.8 

Хэмжих, жинлэх, бүртгэх болон хяналтын багаж тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилан 

тогтоосон хугацаанд засвар үйлчилгээ ба тохиргоог хийж, бүртгэл хөтөлдөг. Багаж 

төхөөрөмжийн зөв үйл ажиллагааны үзлэг шалгалтыг өдөр тутам хийж, багаж тоног 

төхөөрөмж тус бүр дээр засвар үйлчилгээ, тохиргоо хийгдсэн болон давтан тохиргоо 

хийгдэх огноог тодорхой байршуулсан байна. 

 

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Судалгааны ажилд шахмал эм үйлдвэрлэхэд 

ашиглагдаж буй дараах тоног төхөөрөмжүүдийг                    

хамруулсан: 

 Чийгтэй мөхлөгжүүлэн хатаах машин /FG-120/ 

 Өндөр хурдны холигч /GHL-150/ 

 Хуурай мөхлөгжүүлэгч / YK-160 / 

 Эм шахах машин /ZP-1124/ 

 Блистерт савлах машин /LPDPC-250C/ 

FG-120 загварын машин нь 120 кг массыг хөөргөх 

зарчмаар хуурамч шингэрүүлсэн үе үүсгэн 

мөхлөгжүүлэн, хатаах үүргийг гүйцэтгэдэг. Өөрөөр 

хэлбэл түүхий эдийн ширхэгийг чийглэн томруулах 

процесс юм. GHL-150 загварын холигч машин нь эмийн 

түүхий эдийг маш жигд тарааж хольдог. YK-160 

загварын тоног төхөөрөмж нь бэлэн мөхлөгийг 1.5 мм 

зориулалтын тороор торлон ширхэгийг 1 ижил 

хэмжээнд оруулахад ашигладаг. ZP-1124 загварын эм 

шахах машин нь мөхлөгийг өндөр даралтаар шахаж, 

шахмал эм болгох бүрэн автомат тоног төхөөрөмж юм. 

Харин LPDPC загварын блистерт савлах машин нь 

шахмал эмийг 10 ширхэгээр савлах зориулалтын тоног 

төхөөрөмжүүд нь шахмал эм үйлдвэрлэх процессд тус 

тусын үүргийг гүйцэтгэдэг. 

 
Зураг 1. Шахмал эм үйлдвэрлэх процесс 

 

Дараах тоног төхөөрөмжүүдийг GMP стандарт 

хэрэгжихээс өмнөх ба нийцүүлсний дараах байдалд дүн 

шинжилгээ хийв. 

 

 

Хүснэгт 2

Стандартын заалт 
FG-120 GHL-150 YK-160 ZP-1124 LPDPC-252C 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

MNS5524:2014  7.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

MNS5524:2014 7.2 80% 100% 80% 100% - - 100% 100% 100% 100% 

MNS5524:2014 7.3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

MNS5524:2014  7.4 80% 100% 80% 100% 70% 100% 80% 100% 80% 100% 

MNS5524:2014 7.5 60% 100% 50% 100% 60% 100% 65% 100% 60% 100% 

MNS5524:2014 7.6.1 90% 90% 80% 80% 90% 100% 80% 100% 100% 100% 

MNS5524:2014 7.6.2 90% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 90% 100% 
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MNS5524:2014 7.6.3 40% 90% 40% 90% 40% 90% 40% 90% 40% 90% 

MNS5524:2014 11.9.10.5 65% 100% 60% 100% 60% 100% 60% 100% 60% 100% 

MNS5524:2014 11.9.10.16 40% 100% 40% 100% 40% 100% 40% 100% 40% 100% 

 

MNS5524:2014 стандартын нийцлийг Эрүүл мэндийн 

сайдын А/168 тоот тушаалаар батлагдсан GMP шалгуур 

үзүүлэлтүүдээр үнэлгээ хийхэд 2020 оны байдлаар тус 

стандартын шаардлагууд бүрэн хэрэгжээгүй байна. 

Энэхүү стандартын шаардлагад нийцүүлэх ажлуудыг 

шат дараалан, төлөвлөн зохион байгуулснаар 2021 онд 

дахин үнэлгээ хийхэд стандартын нийцэл 92% болж 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл 

ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлж байна. Судалгаа хийх 

хугацаанд тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл 

ажиллагаанд дараах сөрөг хүчин зүйлс нөлөөлж байв. 

Үүнд:  

1. Техникийн үзлэг үйлчилгээ, хяналт тохиргоо, 

2. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үеийн 

ачаалал,  

3. Цахилгаан хэлбэлзэл, 

4. Газардуулгын систем, 

5. Тоног төхөөрөмжийн байршил, зөөвөрлөлт, 

6. Сэлбэг хэрэгслийн нөөц, 

7. Ажилтны үйл ажиллагааны арга барил, 

Тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч дутмаг 

 
Зураг 2. Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй 

сөрөг хүчин зүйлс 

Эмийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн 

үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй сөрөг хүчин зүйлсд 

тоног төхөөрөмжийн ачаалал, хугацаат сэлбэгийн 

нөөцлөлт, хэрэглэгчийн хэвийн бус үйл ажиллагаа зэрэг 

хамгийн их хувь эзэлж байна. 

Хүснэгт 3 

Гарсан гэмтлийн давтамж 

№ 
Тоног төхөөрөмжийн 

төрөл 

Давтамж  Гэмтэл 

2020 он 2021 он  

1 

FG-120 буюу чийгтэй 

мөхлөгжүүлэн хатаах 

машин 

2 1 Филтр бохирдсон  

1 - Тоног төхөөрөмжийн цамц ханзарч элэгдсэн  

1 - Шүрших бууны тохиргоо алдагдсан  

1 - Тогооны дугуй эвдэрсэн 

2 
GHL-150 буюу өндөр 

хурдны холигч 
1 - Сэлүүрийн түгжээ боолтыг муу чангалсан  

3 
YK-160 буюу хуурай 

мөхлөгжүүлэгч 

1 - Нержин торыг солих хугацаа хэтэрсэн  

2 2 Бутлагчийн шахалт тохиргоог муу хийсэн  

4 
ZP-1124 буюу эм 

шахах машин 

2 2 Эмийн жин тохируулагч хүрдний тохиргоо алдагдсан  

1 - Илүүдэл эмийн хаягдалыг соруулах сорогчийн хүч муудсан  

1 1 Тосолгооны насос бөглөрсөн  

1    Хийн системийн тохируулга алдагдсан  

5 

LPDPC-252C буюу 

блистерт савлах 

машин 

- 1 Дэлгэц болог PLC-ны программ хангамжид гэмтэл гарсан  

2 1 Моторын инвертер алдаа зааж зогссон 

1 - Гол арааны шпонк элэгдэж дуу орсон  

3 1 Ажлын дугуйны шарик нурсан  

2 3 Хутганы ир мохсон  

Гэмтлийн тоо 22 12   

 

Хүснэгт 4 

Гэмтлийн төрөл, шалтгаан  

№ Гэмтлийн төрөл Шалтгаан 

1 Гэнэтийн эвдрэл гэмтэл 

Цахилгаан хүчдэл, ажилчдын ажиллуулах арга барил, цэвэрлэгээ үйлчилгээ 

хийж гүйцэтгээд буцаан угсрахдаа чанаргүй гүйцэтгэсэн байдал, өдөр тутмын 

үзлэгийг чанар муутай хийж гүйцэтгэх  

2 
Үйл ажиллагааны 

ачаалал 

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалд тохируулан 

тооцож гаргаагүй болон төлөвлөснөөс хэтрүүлэн олон цагаар ашиглах, хийж 

буй бүтээгдэхүүний орц нормыг тоног төхөөрөмжийн чадлаас хэтрүүлэх  

3 
Засвар үйлчилгээний 

чанар  

Хуваарьт болон гэнэтийн эвдрэл гэмтлийг засварлахдаа чанартай хийж 

гүйцэтгээгүйгээс  

4 
Засвар үйлчилгээний 

давтамж 

Тоног төхөөрөмжийн хуваарьт засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь чанартай хийж 

гүйцэтгээгүй.  
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Цахилгаан хүчдэл 

Цахилгаан хүчдэл хэлбэлзэх, урьдчилан мэдэгдэлгүй тасарч буцаж залгагдах 

зэрэг үзэгдлүүдэд урьдчилан сэргийлэх хүчдэл тогтворжуулагчгүй байх нь 

гэмтлийн нэг үзүүлэлт болж байна.  

6 Программ хангамж 
 Зарим тоног төхөөрөмжийн программ хангамж нь үйлдвэрлэгчээс шалтгаалан 

тодорхой хугацааны горимтой гардаг байна. 

 

IV. ДҮГНЭЛТ 

Судалгаанд хамруулсан тоног төхөөрөмжүүдийн 

үйл ажиллагаанд 24 сар анализ,  судалгаа хийхэд 2020 

онд тоног төхөөрөмжийн гэмтэл 22 удаа, стандартын 

нийцэл 54%, гэнэтийн эвдрэл гэмтэл 3 удаа, сэлбэг 

хэрэгслийн тасалдал үүссэн тохиодол 2 удаа, засвар 

үйлчилгээ болон тохируулгыг хуваарийн дагуу 

хийгдээгүйн улмаас 17 удаа гэмтэл тохиолдож 

үйлдвэрийн процесст 63 цаг тасалдал үүссэн байна. 

2021 онд тоног төхөөрөмжийн гэмтэл 12 удаа, 

стандартын нийцэл 96%, гэнэтийн гэмтэл 2 удаа,  засвар 

үйлчилгээ, тохируулгын чанараас хамаарсан гэмтэл 8 

удаа, цэвэрлэгээний задаргаа угсралтаас шалтгаалсан 

гэмтэл 2 удаа гарч үйлдвэрлэлийн процесст 31 цаг 

тасалдал үүссэн  байна. Иймээс тоног 

төхөөрөмжүүдийг захиалах, суурилуулах, үйл 

ажиллагаанд оруулахаас эхлээд бүх үйл явцыг 

холбогдох стандартын дагуу нийцүүлэн ажиллах нь 

тоног төхөөрөмжийн хэвийн  үйл ажиллагаа  дээшлэх 

үндэс болж байна. Мөн тоног төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээг хуваарийн дагуу тогтмол чанартай хийж 

хэвших, ажилчдад тоног төхөөрөмжтэй зөв харьцах 

сургалтуудыг тогтмол явуулах, шаардлагатай сэлбэг 

хэрэгслүүдийн бэлэн байдал, тоног төхөөрөмжийн 

ачааллыг хүчин чадалд тохируулан ажиллуулснаар 

хэвийн үйл ажиллагаа дээшлэхэд чухал нөлөө үзүүлж 

байна. 

V. НОМ ЗҮЙ 

1. ДЭМБ-аас гаргасан GMP ANNEX2, ANNEX3, 

ANNEX4 / онлайн/ 

2. Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал MNS5524:2014 

/хэвлэмэл / 

3. Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2016 / 

хэвлэмэл/ 

4. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй 

ажиллагааны гарын авлага /хэвлэмэл/ 

5. Эмийн шинжилгээний лабораторид тавигдах 

шаардлага ISO/IEC17025:2017 

6. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг 

хангах засвар үйлчилгээ хийх журам /онлайн/ 

7. Олон улсад хийгдсэн ижил төстэй судалгааны ажил 

болон өгүүллүүд /онлайн/ 

 

ЭМИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АСУУДАЛ 
 

Н.Мөнхгэрэл*, Д.Пүрэвдаш* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Өвчтөний зузаанаас хамаарсан 

туршилтын утгаар шугаман регрессийн шулуун ба 

корреляцийн коэффициент r = -1 ≤ 0-0.885 ≤ 1 буюу 

зайн тун 89%-ийн хамааралтай, зургийн чанарт сөрөг 

хүчтэй хамааралтай байна. Өвчтөн буруу 

байрласнаар детекторт бүртгэгдэх тунгийн хэмжээ 

багасч, өвчтөний биеийн зузаанаас хамаарч 

өртөлтийн хүчин зүйлсийг зохисгүй өгснөөр 

детекторт бага тунг бүртгэгдэх боломжтой байна.  

 

Түлхүүр үг. Рентген оношлогоо, рентген туяа, 

шугаман регресс, корреляцийн хамаарал.  

 

I. ОРШИЛ 

Чанартай рентген зураг нь оношлогооны үнэн зөв 

мэдээлэлд хэт сүүдэрлэлт,  тодосголт ихтэй, хэт гэрэл 

зэрэг нь зургийн чанарыг доголдуулдаг. Рентген 

зургаас эмч оношлогооны зохих шинж чанар, 

мэдээллийг бүрэн гүйцэт авснаар зургийн чанар нь 

тодорхойлогдоно. Рентген зургийн техник нь рентген 

аппаратын удирдлагын хэсэг түүний тохиргооны 

нэгдлээр тодорхойлогддог. Үүнд: Зураг хүлээн авагч, 

өвчтөн, рентген хоолойн байрлалыг тохируулдаг. 

Рентген зургийн техник нь анодын хүчдлээр (кВ) 

туяаны хатуулага, халалтын гүйдлийн хүчээр (мА) 

туяаны чадлыг тохируулдаг. Зургийн чанарын хүчин 

зүйлд нягт, нягтрал, нарийвчлал, гажилт зэрэг хүчин 

зүйлүүд нь рентген зургуудыг харьцуулах, үнэлэх, 

цацрагийн гаралт зургийг хянах боломжтой. Рентген 

зургийн чанарт дараах хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Үүнд:  

 Рентген туяанд дутуу өртөх  

 Хэт их өртөх  

 Өвчтөний байрлал  

 Өвчтөний хөдөлгөөн  

 Техникийн хүчин зүйлүүдийн сонголт  

 Сүүдэрлэлт  

 Бусад 

Зургийн чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс 

одоогийн нөхцөл байдалтай уялдуулан өвчтөний 

байршлын алдаа нь дижитал зургуудаас татгалзах, 

давтах хамгийн түгээмэл шалтгаан болдог тул өвчтөний 

байршлаас хамаарсан 21 удаа өвчтөний зузаанаас 

хамаарсан 6 удаа хэмжилт, туршилт хийсэн болно. 

Энэхүү судалгаанд зөөврийн шүдний рентген 

аппаратыг сонгон детекторын тунг зай болон зузаан 

биетээс хамааруулан өөрлөж тоон утгуудаар шугаман 

регресс байгуулав. 

 

II. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Манай улс рентген оношлогооны тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагаанд чанарын хяналт хийхдээ 

MNS5391:2010 стандарт, Эрүүл мэндийн яамны 2018 

оны А/345-р тушаал, Арга аргачлал батлах тухай 

журмыг үндэслэл болгодог. Тус стандарт, жураманд 

бүх төрлийн рентген туяа үүсгүүртэй тоног 

төхөөрөмжүүд хамаарна. Дозиметрээр рентген 
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төхөөрөмжийн рентген туяа болон нэвтлэх чанарыг 

тогтоодог. Рентген тоног төхөөрөмжийн хувьд хүчдэл 

(кВ) нь нэгж хугацаанд рентген хоолойд өгч буй 

цахилгаан чадал, хугацаа (мсек) нь нэгж хугацаанд 

өвчтөнд өгч буй рентген цацрагийн хугацаа, тун (мкГр) 

нь нэгж хугацаанд өвчтөнд өгч буй рентген гэсэн 

үндсэн гурван параметртэй [2]. 

Рентген туяаг эрүүл мэндийн салбарт шүдний 

рентген, рентген аппарат, компьютер томографи, 

ангиографи, С-арм зэрэг тоног төхөөрөмжүүдэд 

ашигладаг. Рентген цацраг нь 0,01-10 нанометрийн 

урттай, 30*1015 Гц-ээс 30*1018 Гц давтамжтай, 100В-100 

кВ энергитэй цахилгаан соронзон цацраг юм [3]. 

 
Зураг 1. Рентген аппаратын бүтэц зохион байгуулалт. 1-рентген 

хоолой, 2-удирдлагын хэсэг, 3-детектор 

 

Хүний нуруун талд рентген хальсыг байрлуулаад 

эсрэг талаас нь рентген туяаг тусгаж эрхтэнүүдийн 

бүтцийг тусгай хальсан дээр буулгадаг дүрслэл 

оношлогооны арга юм. Ясанд агуулагдах кальци нь 

рентген туяаг хамгийн их шингээдэг тул яс нь цагаан 

өнгөтэй ба өөх тос болон бусад зөөлөн эдүүдэд бага 

шингэж, саарал өнгөтэй харагддаг. Агаар нь хамгийн 

бага шингээдэг тул уушиг нь хар өнгөтэй байдаг.  

Рентген туяагаар хүний биеийн цуллаг эрхтэн, ясны 

хугарал зэрэгт оношлогоо хийх зориулалттай [4]. 

Жишээ нь: Цээжний рентген нь уушигны үрэвсэл, 

маммограмм нь хөхний хортой, хоргүй хавдарыг 

илрүүлэхэд рентген туяаг ашигладаг. Рентген тоног 

төхөөрөмжүүд нь ажиллах зарчим ижил, бүтэц зохион 

байгуулалт нь рентген хоолой, удирдлагын хэсэг болон 

детектор хэсгээс бүрдэнэ [5-6]. 

 

III. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ 

Зөөвөрлөхөд хялбар, олон удаагийн хэмжилт,  

туршилт хийхэд хамгийн бага цацраг туяаг гаргах 

боломжтой шүдний зөөврийн рентген аппаратыг 

ашигласан болно. Шүдний ренттген зураг нь өдөр 

тутмын шүдний эмчилгээний салшгүй хэсэг юм. 

Шүдний рентген нь суурин (хана, шал, таазанд 

суурилсан), хөдөлгөөнт, зөөврийн  БНХАУ-ын Zzlinker 

брендийн утасгүй LK-C27 загварын аппаратыг энэхүү 

судалгаанд ашигласан ба зөөвөрлөлт, зай хэмнэлт, 

шүдний зураг авалт нь маш бага цацраг ялгаруулдаг. 

Хэмжилтийн багаж Atomtex брендийн AT6130 

загварын тоон дозиметрийг ашиглав. Энэхүү шүдний 

рентген төхөөрөмжийг зохих байрлалд байрлуулж 

нэмэлт цацраг туяанд өртөхгүй цацраг алдахаас 

хамгаалах боломжтой. Конусыг үйлчлүүлэгчийн 

нүүрэнд хүргэхгүйгээр боломжит ойрын зайнд (130 мм)  

зургийг авах ёстой. 

 
Зураг 2. Zzlinker брендийн LK-C27 шүдний рентген аппарат 

 

Хүснэгт 1 

Zzlinker брендийн LK-C27 шүдний рентген аппаратны 

үзүүлэлт 

Чадал 220±10%, 50 Гц, 1 кВА 

Хоолойн хүчдэл 60 кВ 

Хоолойн гүйдэл 8 мА/0.5 мА сонголттой 

Фокусын хэмжээ 0.8 мм 

Нийт шүүлтүүр 2.5 мм Ам 

Өртөлтийн хугацаа 0.2 – 4 сек 

1 метрээс гадуур цацраг 

алдах 

0.002 мГ/ц (стандарт 

0.25 мГ/ц) 

Арьснаас конус хүртэлх 

зай 

130 мм 

 

Шүдний рентгенийг ажиллуулах заавар  

1. Сенсорыг суурин хэрэглээний төхөөрөмжтэй 

холбох 

2. Сенсорыг өвчтөний амны хөндийн зураг авах 

шүдэнд байрлуулах 

3. Шүдний рентгений асаах товчлуурыг дарах. 

4. SET товчлуур дээр дарж 5 секундын дараа 

тохиргоо хийх. 

5. Үндсэн товчлуурт шүдний цэснээс шүдийг сонгох. 

6. Хугацаа (мсек) буюу нэгж хугацаанд өвчтөнд өгөх 

рентген цацрагын хугацааг сонгох.  

7. Хүчдэл (кВ) буюу нэгж хугацаанд рентген 

хоолойд өгч буй цахилгаан чадалыг сонгох.  

8. Конусыг сенсороос 130 мм зайтай байрлуулж 

зургийг авах. 

 
Зураг 3. Atomtex брендийн AT6130 загварын тоон дозиметр 
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Хүснэгт 2 

Atomtex брендийн AT6130 загварын тоон дозиметрийн 

үзүүлэлт  

Хэмжилтийн цар 

хүрээ 

Орчны тунгийн эквивалент 

үнэлгээ: 0.1 – 10 мкСв/ц 

Орчны тунгийн эквивалент: 

0.1 – 100 мкСв/ц 

Эрчим хүчний цар 

хүрээ: 

Рентген болол гамма 

60 кВ 

Тасралтгүй ажиллах 

хугацаа 
≥ 500 ц 

Уналтаас хамгаалах ≤ 1.5 м өндөр 

 

 
Зураг 4. Хэмжилт, туршилтанд урт 10 см, өргөн 10 см, зузаан 5 см-

ийн хэмжээтэй 6 ш мах ашиглав.  

 

Хэмжилт: 

Зөөврийн рентген тоног төхөөрөмжийг 45 м2 ажлын 

байранд хэмжилт, туршилтыг хийв. Зургийн чанар нь 

хүчдэл болон өвчтөний зузаан, рентген туяа үүсгэгчээс 

өвчтөн хоорондын зайнаас хамаардаг. Энэхүү 

туршилтаас хүний биеийн зузаан ихсэх тусам рентген 

туяаны нэвчих чанар, рентген туяа үүсгэгчээс 

үйлчлүүлэгч холдох бүрт рентген туяаны сулралтыг 

тодорхойлохыг зорилоо. Туршилтанд махыг биежүүлж 

5 см-ийн зузаантай хонины хөлдөөсөн махыг 

ашигласан болно. Уг туршилтын санааг “Соронзон 

резонансын дүрслэлд амьд үхлийн дараах болон 

хөлдөөсөн, гэсгээсэн адууны толгойн рентген зургийн 

чанарын харьцуулсан судалгаа (Кристиан Ростригар)”-

ны аргыг ашигласан болно [7]. Уг туршилтанд адууны 

хөлдөөсөн толгой болон шүдний зураг, толгойг хүний 

биеийн халууны хэмтэй дүйцэхүйц дулаанд рентген 

зураг авсан үр дүнд нь хөлдөөсөн толгойны зөөлөн эдэд 

зургийн чанар бусад харьцуулалтаас тодосголт муу, 

хатуу эдүүдэд ялгаагүй байв. Гэвч энэхүү туршилтаар 

хөлдөөсөн махны зузааснаас хамаарч рентген туяаны 

эрчим сулралыг тодорхойлов. 

 
Зураг 5. Зайнаас хамаарсан туршилтын үйл явц 

 
Зураг 6.  Зузаанаас хамаарсан туршилтын үйл явц 

 

Зайнаас болон зузаанаас хамаарсан хэмжилт хийх:  
Зайнаас ба зузаанаас хамаарсан хэмжилт хийх 

дараалал: 

1. Хэмжилт хийх явцдаа рентген цацрагаас хамгаалах 

хормогч өмсөнө. 

2. Рентген үүсгэгчийг цонх болон нэвтлэх чадвартай 

хана руу харуулж байрлуулна. 

3. Хэмжилтийг эхлэхийн өмнө аппаратын ажиллагааг 

шалгаж, тоног төхөөрөмжийг ажилд  бэлтгэнэ. 

4. Хэмжилтийн багажийг тэгш гадаргуун дээр рентген 

аппараттай тэгш хэмтэй байрлуулах. 

5. Рентген үүсгэгчийг хэвтээ тэнхлэг дагуу 

хэмжилтийн багажийг байрлуулах. 

6. Зайнаас хамаарсан: Рентген туяа үүсгэгч ба 

хэмжилтийн багажны хоорондох зайг 70 см-аар 

байрлуулна. Зузаанаас хамаарсан: рентген туяа 

үүсгэгч ба дозметр хоорондох зайг 80 см-ээр 

байрлуулна. 

7. Хэмжилт хийх явцад агаар сэлгэлт хийх. 

Зайнаас хамаарсан хэмжилтэнд рентген хоолойн 

гаралтын утга 30 кВ, хэмжилтийн багажийг рентгенээс 

70–240 см хүртэл тус бүр 10 см-ээр  нэмэгдүүлж тухайн 

утга тус бүрд 2-оос доошгүй хэмжилтийг хийнэ. 

Шаардлагатай тохиолдолд хэмжилтийг 3-4 удаа давтан 

хийж математик дундажийг гаргав. Зузаанаас 

хамаарсан хэмжилтийг хийхэд рентген туяа үүсгэгч ба 

хэмжилтийн багажны хооронд тогтмол 80 см байхаар 

төлөвлөн дозметрээс 5 см-ийн урд байрлуулан хэмжсэн 

болно. Мах, хэмжилтийн багажны хоорондох зайнд 5 

см-ийн 6 ширхэг мах буюу нийт 30 см-ийн зузаантай 

хэмжилт хийв. 

Хэмжилт хийх явцад ионжуулагч цацрагаас 

хамгаалах дараах үндсэн 3-н аргыг баримтлав. 

1. Хугацаагаар хамгаалах /цацрагийн урсгалд 

хүмүүсийн байх хугацааг багасгах/ 

2. Зайгаар хамгаалах /цацрагийн үүсгүүрээс аль болох 

хол байх/  

3. Хамгаалалтын хэрэгслээр хамгаалах /рентген 

процедурыг өрөөнд хамгаалалт хийх, хувийн болон 

бусад хамгаалалтын хэрэгслийг хэрэглэх/ 

Рентген туршилтын үед ионжуулагч цацрагийн 

нөлөөнд өртөхгүй байх дараах зарчмыг баримтлан 

ажилласан болно.  

1. Рентген кабинет нь батлагдсан зураг төслийн дагуу 

байх. 

2. Ренген оношлогооны чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулахдаа Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны A/120 

тоот тушаалаар батлагдсан “Цацраг туяа үүсгэгч 

аппарат дээр ажиллахад дагаж мөрдөх дүрэм”, 

“Цацрагын аюулгүй үндсэн стандарт”-ын 

холбогдох заалтуудыг баримтлах. 

3. Рентген кабинет нь агааржуулалтын системтэй 

байх ба агаарын солилцоог тогтмол хийх. 

4. Рентген аппаратыг суурилуулахдаа анхдагч 

цацрагыг даацын хана руу чиглэхээр 

байрлуулахдаа цаад өрөөнд хүн ам цөөн байх 

байрлалыг сонгох. 

5. Аппарат тоөхөөрөмж, техник хангамжийн 

цахилгаан залгуурыг газардуулгатай холбож  

цахилгаан аюулгүй байдлыг хангах.  

6. Цацрагаас хамгаалахын тулд цацрагаас хамгаалах 

хувцас, шил, бамбайн хаалт болон малгай зэргийг 

ашиглах. 
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IV. ҮР ДҮН 

1. Зургийн чанарт зайн нөлөөллийн шинжилгээ:   

Рентген тоног төхөөрөмжийн хүчдлийг хамгийн 

бага боломжит утга болох 30 кВ тохируулсан ба зайнаас 

хамаарсан хэмжилтийг рентген туяа үүсгэгчээс 

хэмжилтийн багажийг 70 см зайтай байрлуулан 21 

удаагийн хэмжилт, зузаанаас хамаарсан хэмжилтийг 

рентген туяа үүсгэгчээс 80 см зайтай байрлуулан нийт 

6 удаагийн хэмжилтийг хийсэн болно.  

Рентген аппаратнаас хэмжилтийн багажийг 

холдуулах тусам рентген туяаны эрчим суларч, зузаан 

ихсэх тусам нэвтлэх чанар буурч байгааг хэмжилтээр 

тогтоов. Хэмжилтийн үр дүнгээс харахад зайнаас 

хамаарсан тунгийн параметр хоорондын хамаарлаар  

зай ихсэх тусам тунд өөрчлөлт орох, өвчтөний зузаан 

болон тунгийн параметр хооронд сөрөг хүчтэй 

хамааралтай байна.  

Хэмжилтийн өгөгдлийн хүснэгтийн тайлбар:  

хi – рентген тоног төхөөрөмж болон хэмжилтийн 

багажийн хооронд дахь зай; yi – хэмжилтийн дундаж 

утга; xy – рентген тоног төхөөрөмж болон хэмжилтийн 

багажийн хооронд дахь зай болоэ хэмжилтийн дундаж 

утгын үржвэр; x2 - рентген тоног төхөөрөмж болон 

хэмжилтийн багажийн хооронд дахь зайг квадрат 

зэрэгт дэвшүүлсэн утга; y2 - хэмжилтийн дундаж утгыг 

квадрат зэрэгт дэвшүүлсэн утга;  

Хүснэгт 3 

Зайнаас хамаарсан хэмжилт, туршилт 

 
Нийт 21 удаагийн хэмжилт туршилтанд зайг 70 см-

аас 270 см хүртэл нэмэгдүүлж (хүснэгт 3) шугаман 

регрессийн тэгшитгэлийг бичив.  

 b0, b1 коэффициентүүдийн олвол: 

b1 =
24519.8−

3570∗168.84

21

683900−
35702

21

≈ −0.05; b0 =
168.84

21
 +  0.05 ∗

3570

21
==

17.2751948 
болно. Эндээс шугаман регрессийн тэгшиггэл нь:  

y̅=17.28-0.05x 

гэж гарч байна. Эх олонлогийн (x, y) элементүүдийн 

шугаман хамаарлыг уг олонлог дээрх  
(xi, yi) түүврээр графикийг (зураг 5) байгуулав.  

 
Зураг 5. Зайнаас хамаарсан тунгийн шугаман регресс 

 

Эндээс корреляцийн хамаарлыг олвол:  

r =
21 ∗ 24519.8 − 35700 ∗ 168.84

√21 ∗ 683900 − 35702 ∗ √21 ∗ 1647.1 − 168.842

= −0.8857307 

Коэффициентын тоон утга -1≤-0.885≤ 1 гарч байгаа 

нь сөрөг хүчтэй хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл 

өвчтөний бие буюу зай холдох тусам тун буурч рентген 

цацрагын сарнилт ихэсч зургийн чанар буурах 

магадлалтай байна. Энэхүү шугаман регрессийг 

ашиглан x тэнхлэг дээрх хувьсагчаас хамааран y 

тэнхлэг дээр өөрчлөлт гарч байв. 

2. Зургийн чанарт зузаанаас хамаарсан шинжилгээ  

Энэхүү туршилтанд өвчтөний биеийн зузаан ихсэх 

тусам шаардлагатай хүчдэл хэрэгцээтэй ба биеийн 

зузаан нэмэгдэхэд рентген туяаны эрчим суларч 

байгааг тогтоов. Рентген шинжилгээний алдааны 

хамгийн түгээмэл шалтгаан нь өвчтөний биеийн 

зузаанаас хамаардаг. 

 Хүснэгт 4 

Зузаанаас хамаарсан хэмжилт  

 

Махны зузааныг 5 см-ийн зузаанаар нэмж нийт 

(n=7)  7 удаагийн туршилт  (Хүснэгт 4)- аар регрессийн 

тэгшитгэл байгуулав.  5 см махны зузаан бүрт рентген 

туяаны нэвтлэх чадварыг тодорхойлов.  

энд: 𝓍 −махны зузааны давтамж, y-хэмжсэн тунгийн 

дундаж утга.  b0, b1 коэффициентүүдийн олвол: 

 

д/д xi yi xiyi x2 y2 

1 70 13 4900 169 910 

2 80 14.2 6400 201.64 1136 

3 90 11.3 8100 127.69 1017 

4 100 16.3 10000 265.69 1630 

5 110 9.4 12100 88.36 1034 

6 120 11.6 14400 134.56 1392 

7 130 9.8 16900 96.04 1274 

8 140 11.35 19600 128.82 1589 

9 150 6.96 22500 48.442 1044 

10 160 5.37 25600 28.837 859.2 

11 170 7.28 28900 52.998 1237.6 

12 180 7.27 32400 52.853 1308.6 

13 190 6.39 36100 40.832 1214.1 

14 200 8.12 40000 65.934 1624 

15 210 6.16 44100 37.946 1293.6 

16 220 2.41 48400 5.8081 530.2 

17 230 6.24 52900 38.938 1435.2 

18 240 4.74 57600 22.468 1137.6 

19 250 3.43 62500 11.765 857.5 

20 260 3.42 67600 11.696 889.2 

21 270 4.1 72900 16.81 1107 

Σ 3570 168.84 683900 1647.1 24519.8 

д/д xi yi xiyi x2 y2 

1 0 13.09 0 171.3481 0 

2 5 12.5 25 156.25 62.5 

3 10 9.29 100 86.3041 92.9 

4 15 6.25 225 39.0625 93.75 

5 20 3.61 400 13.0321 72.2 

6 25 1.51 625 2.2801 37.75 

7 30 1.73 900 2.9929 51.9 

Σ 105 47.98 2275 471.2698 411 
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b1 =
411−

105∗47,98

7

2275−
1052

7

≈ −0,98;          b0 =
47.98

7
 +  0.98 ∗

105

7
=

= 13.4692857  
болно. Эндээс шугаман регрессийн тэгшиггэл нь:  

y̅=0.441x+13.5 

байна. Эх олонлогийн (x, y) элементүүдийн шугаман 

хамаарлыг уг олонлог дээрх (xi yi) түүврээр (зураг 6) 

байгуулав. 

 
Зураг 6. Шугаман регрессийн шулуун 

 

Эндээс корреляцийн хамааралыг олвол:  

r =
7 ∗ 411 − 105 ∗ 47.98

√7 ∗ 2275 − 1052 ∗ √7 ∗ 471.2698 − 47.982

= −0.9777568 

Коэффициентын тоон утга -1≤-0.977≤ 1 гарч байгаа 

нь сөрөг хүчтэй хамааралтай байна. 

 

ДҮГНЭЛТ 

Рентген тоног төхөөрөмжийн төлөөллөөр шүдний 

зөөврийн рентген аппаратны зургийн чанарт нөлөөлж 

буй өвчтөний байрлал, өвчтөний зузаан зэрэг хүчин 

зүйлсэд хэмжилт, туршилт  гүйцэтгэлээ.  

Өвчтөний зузаанаас хамаарсан туршилтанд 

шугаман регрессийн шулуун ба корреляцийн 

коэффициентын тоон утга r нь -1≤0-0.885≤
1 буюу өвчтөний зай болон тунгын хамаарал нь 89%-

ийн хамааралтай байна. Өвчтөний зузаанаас 

хамаарсан нөлөөллийн шинжилгээ туршилтанд 

корреляцийн коэффициентын тоон утга r нь -1≤-

0.977≤ 1 буюу 98%-ийн хамааралтай  гарч байгаа нь 

зургийн чанарт  сөрөг хүчтэй хамааралтай байна. 

Өвчтөнг буруу байрласнаар детекторт бүртгэгдэх 

тун багасч, өвчтөний биеийн зузаанаас хамаарч 

өртөлтийн хүчин зүйлсийг зохисгүй өгснөөр 

детекторт бага тунг бүртгэгдэх боломжтой байна. 

Чанартай зураг авахын тулд эдгээр шалтгаанууд дээр 

үндэслэн өвчтөнийг дүрс хүлээн авагчтай 

зэрэгцүүлэх, рентген хоолойг зөв байрлуулахыг 

зөвлөж байна. 
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*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Сүүлийн жилүүдэд манай орны хувьд 

үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын салбар эрчимтэй 

хөгжиж байна. Тухайн ажлын онцлог нь Maix Dock 

хөгжүүлэлтийн хавтан камер ашиглан зураг авч 

түүнийг өндөр хурдтай боловсруулах аргуудыг 

судлан дүрс боловсруулах технологийг үйлдвэрлэлд 

ашиглах зарим алгоритм, програм, техникийн 

системийг зохион бүтээж туршихад өгүүллийн 

зорилго оршино. Тухайлбал үйлдвэрийн 

технологийн процессыг ухаалгаар машин сургалтын 

аргачлалд тулгуурлан удирдах, тэр дундаа дүрс 

таних, ангилах процесст хэрэглэх боломжийг уг 

өгүүлэлд харуулсан. Уг өгүүлэлд үйлдвэрлэлийн 

процессын объект ялгах ангилах аргачлал, машин 

сургалт дээр суурилсан алгоритм, Sipeed MAIX 

Dock, RISC-V AI+IOT K210 хиймэл оюун ухаанд 

суурилсан микроконтроллёрийн модуль ашигласан 

зарим нэг туршилтын үр дүнг үзүүлсэн. Ангилах 

объектод үйлдвэрлэлд ашиглаж болох аяга, 

компьютерын хулгана, пивоны лааз, хуванцар сав 

зэрэг объектууд ашиглагдсан болно.  

 

Түлхүүр үг. Хиймэл оюун ухаан, машин сургалт, 

үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, үйлдвэрлэлийн 

ухаалаг удирдлага, дүрс ангилах.  

 

УДИРТГАЛ 

Орчин үеийн удирдлагын технологи, 

автоматжуулалт, робот техник, хиймэл оюун ухааны 

технологиуд хурдацтай хөгжиж, аж үйлдвэрийн 4-р 
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хувьсгал, түүнтэй холбоотой технологиудын 

хөгжүүлэлтүүд эрчимтэй явагдаж байна. Дэлхийн 

эдийн засгийн чуулга уулзалтын гол сэдэв 

“Үйлдвэржилт 4.0” болж байна. Дэлхийн эдийн засгийн 

46-р чуулганы үндсэн сэдэв нь “Аж үйлдвэрийн IV 

хувьсгал” буюу “Industry 4.0” байлаа. “Аж үйлдвэрийн 

IV хувьсгал”, “Хамтын эдийн засаг” гэсэн шинэ 

хандлагууд нь манай улсын үйлдвэрийн газрууд, 

түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчид, тээвэр, логистик, 

худалдаа, үйлчилгээ, санхүүгийн бүх салбарт хамтын 

ажиллагааны цоо шинэ хэлбэрийг шаардаж байна [1].  

Мөн түүнчлэн хиймэл оюун ухааныг автомат 

удирдлага, технологийн процессын автоматжуулалтад 

эрчимтэй хэрэглэж эхэлж байна. Хиймэл оюуны гол 

санаа бол машин сургалт аргыг ашиглан хүн шиг сэтгэх 

чадвартай хэрэгсэл, агент бий болгох юм. Хиймэл оюун 

ухааныг албан ёсны болгоход хэцүү байдаг бөгөөд 

түүнийг тодорхойлох арга нь олон байдаг. Хиймэл 

оюун ухааны нэг салбар хэсэг нь машин сургалт юм [2]. 

Машин сургалт гэдэг нь компьютерыг өөрөө 

туршлагаасаа сурах боломжийг олгож буй аргачлал юм. 

Машин сургалтын алгоритмууд урьдчилан 

тодорхойлогдсон томьёо, загваргүйгээр, зөвхөн 

тооцоолох аргад суурилан, өгөгдлөөс шууд “суралцаж” 

мэдээллийг олж авдаг. Суралцах өгөгдөл ихсэхийн 

хэрээр алгоритмын ажиллагаа улам сайжирдаг [3].  

Сургалтын өгөгдлийг түүврийн тусламжтайгаар 

машин сурах алгоритмууд нь тодорхой 

програмчлалгүйгээр урьдчилан таамаглах эсвэл 

шийдвэр гаргахад тусалдаг математик загварыг бий 

болгодог. Машин сургалт нь аливаа компьютерт юу 

хийхийг нь детальчилж програмчлалгүйгээр, ямар 

нэгэн хүний туслалцаа оролцоогүйгээр аливаа 

үйлдлийг автоматжуулах, суралцах процессыг машины 

өөрийнх нь туршлага дээр үндэслэн сайжруулах 

процесс юм. Машин сургалтын 3 чухал алхам байдаг.  

• Өгөгдөл түүний шинж чанараар задлах (Data,feature 

extraction ) 

• Загвар гаргах (model) 

• Алдааны функц, оновчлол, сургалт, (Error 

function,optimization, training) 

Сургах процесс нь ямар ч тохиолдолд машиныг 

сургах өгөгдлөөр (data) эхлэх бөгөөд энэхүү өгөгдлөө 

машины (компьютерт) оролтод өгснөөр машин model 

буюу загвар үүсгэж эхэлдэг. Ийнхүү загвар үүсгэхдээ 

өөр өөр төрлийн өгөгдөл (data) болон алгоритм 

ашигладаг. Ямар төрлийн өгөгдөл байгаа, мөн ямар үр 

дүнд хүрэхийг зорьж байна гэдгээс хамааран өөр өөр 

байж болно. Үүнтэй яг ижилхэн процесс загварыг 

сургахад хийгддэг бөгөөд загварыг шалгах үед зөвхөн 

оролтын (input) өгөгдлийг оруулах байдлаар шалгадаг 

[4].  

Үйлдвэрлэлийн робот, ухаалаг үйлдвэрүүд, 

автоматжуулалтын технологи нэвтрүүлэлт, 

борлуулалтаар Америк, Европ тивүүд өндөр, Ази тив 

дунд түвшинд явж байна. Эдгээр орнуудын түвшинд 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үнийн хувьд өрсөлдөх 

чадвартай байхын тулд манай орны хувьд эдгээр 

технологиудыг хэрэглэх, нутагшуулах, шинээр 

хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. 

Мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, мэдээллийн технологи, 

кибер физик систем, тэдгээрт хамаарагдах удирдлагын 

системүүд, тэдгээрийн хоорондын холболт, архитектур, 

мэдээлэл дамжуулалтын протоколууд чухал байр 

суурийг эзэлдэг.  

Техник үсрэнгүй хөгжихийн хэрээр дүрс 

боловсруулах систем нь сүүлийн үед өргөжин сайжирч 

шинэ шинэ хэрэглээ гарч шинжлэх ухаан үйлдвэрт 

өргөн нэвтэрч эхэлж байна. Дүрс боловсруулах 

технологи нь харьцангуй хямд төхөөрөмж шаарддаг, 

ашиглалтын зардал бага байх бололцоотой учир 

сүүлийн жилүүдэд үнэтэй багаж төхөөрөмж шаарддаг, 

ашиглалтын зардал өндөртэй аргуудыг орлуулах 

боломжийг эрдэмтэд эрж хайж байна [5]. 

Компьютер, хиймэл оюун ухааныг асар олон зүйлд 

ашиглаж болно, Гэвч улс орон бүр өөрсдийн онцлог 

тохируулан тухайлсан салбарт хэрэглэн хөгжүүлж 

хамгийн бага зардлаар хамгийн оновчтой үйлдвэрлэл 

явуулах системийг бий болгохыг зорьж байна. Манай 

оронд 5000 орчим боловсруулах үйлдвэрүүд үйл 

ажиллагаа явуулдгаас 1800 орчим хүнсний 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчид байдаг. Эдгээр 

үйлдвэрүүдийн ихэнх нь үйлдвэрлэлийн процессыг 

хүний оролцоотойгоор хянаж, удирдаж ажилладаг. 

Иймд үйлдвэрийн технологийн процессыг дүрс 

боловсруулалтын аргаар хянах болон удирдах 

аргачлалыг боловсруулах нь нэн чухал ач холбогдолтой 

юм. [6] 

Мөн үүнтэй холбоотой дотоодын болон олон улсын 

түвшинд нэлээд олон төрлийн судалгааны ажлууд 

хийгдсэн байдаг [3]-[10]. 

Аргачлал:  

Машины сургалт гэсэн нэр томьёог 1959 онд Артур 

Самуел өгчээ. Том М.Митчелл нь машин сургалт 

чиглэлээр судлагдсан алгоритмуудын талаар илүү 

өргөн хэрэглэгддэг, илүү албан ёсны тодорхойлолтыг 

өгсөн “Илүү тодорхой бичвэл, Компьютер Т (task) 

үйлдлийг гүйцэтгэх гүйцэтгэл Р (performance) нь 

түүний өмнөх туршлага болох Е (Experience)-ээс үүдэн 

сайжирч байвал энэхүү компьютер суралцаж байна 

гэсэн үг.” гэж тодорхойлсон бөгөөд энэ тодорхойлолт 

машин сургалтын сонгодог тодорхойлолт болж байна. 

Эндээс машин сургалтын алгоритм нь хүний 

оролцоогүйгээр өгөгдлөөс суралцаж, туршлагаас 

гүйцэтгэл нь сайжирдаг байна. Машин сургалтыг 

суралцаж буй систем маань өөрийн гаралтыг хэрхэн 

ашиглаж буй байдлаас нь хамааруулан дараах байдлаар 

ангилж болно [12]. 

Машин сургалтын голлох 4 арга байдаг. Үүнд: 

Хяналттай (Supervised): 

Машинд оролтын мэдээлэл болон түүнд харгалзах 

гаралтын мэдээллийг зэрэг өгч сургах. 

Хяналтгүй сургалт (Unsupervised):  

Машинд зөвхөн оролтын мэдээллийг өгөх. Машин 

өөрөө тухайн өгөгдлөөс бүтцийг нь таньж сурах 

процесс. 

Хэсэгчилсэн хяналттай (Semi-supervised ): 

Оролтын зарим хэсэг нь ямар үр дүн гаргах нь 

тодорхой, харин үлдсэн хэсэг нь ямар гаралт гаргах нь 

тодорхойгүй байх үед машиныг сургах. 

Урамшуулалд суурилсан (Reinforcement):  

Систем хүрээлэн буй орчноос хариу мэдэрч 

түүгээрээ дамжуулан сурах процессыг урамшуулах 

эсвэл шийтгэх үйлдэл хийх байдлаар сурах Хяналттай 

сургалт (Supervised Learning): Хяналттай сургалтад 

алгоритм нь оролт, хүссэн гаралтыг хоёуланг нь 

агуулсан өгөгдлийн багцаас математик загварыг бий 
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болгодог. Энэхүү сургалтын үед бид компьютерт 

жишээ оролтыг оруулах бөгөөд мөн түүнчлэн түүнд 

хамаарах үнэн зөв үр дүнг машинд оруулж өгдөг. 

Ингэснээр машин ерөнхий байдлаар оролтод орж буй 

өгөгдлийг гаралтыг өгөгдөлтэй холбож сурдаг. Тухайн 

модель (хяналттай сургалтаар сурч байгаа) зорилтот 

үйлдлийг тодорхой түвшинд алдаа багатайгаар 

гүйцэтгэдэг болтол нь сургах процессыг 

үргэлжлүүлдэг. Өдөр тутам хэрэглэгдэж буй 

жишээнүүдээс дурдвал: зураг ангилах модель (Image 

Classification)- Өөрийн моделийг сургахдаа 

зураг/тэмдэглэгээ гэсэн хос мэдээллийг оруулж өгнө. 

Жишээлбэл, маш түгээмэл хэрэглэгддэг жишээ бол 

(Нохойн зураг, “Нохой”), (Муурын зураг, “Муур”) 

гэсэн мэдээллийг модельд өгч сургалт хийсний дараа, 

та системд нохойн зураг үзүүлэхэд систем түүнд нохой 

гэсэн ангиллыг өгч сурна гэсэн үг. Хяналтгүй сургалт 

(Unsupervised Learning): Оролтын өгөгдөл нь ямар 

нэгэн гаралтын утгатай харгалзан холбогдоогүй байх ба 

оролтыг өгөгдлийг шууд модель руу өгөхөд модель 

маань тухайн өгөгдөл дотроос ямар нэгэн логик 

хамаарал бүхий бүтцийг олж илрүүлэх ёстой болдог. 

Энэ төрлийн алгоритмыг ихэвчлэн бүлэглэн ангилах 

(clustering) зорилгоор ашигладаг. Гэхдээ хяналтгүй 

сургалт нь өгөгдсөн мэдээлэл дотроос хүн харах 

боломжгүй байгаа шинж чанарыг илрүүлэх зорилготой 

ч ашиглагдаж болно. 

Бүлэглэн ангилах (Clustering): Компьютер ижил 

төстэй өгөгдлүүдийг тус тусад нь бүлэглэн ангилна. 

Олон Хэмжээст өгөгдлийг Дүрслэх (High Dimension 

Visualization): Олон хэмжээст өгөгдлийн графикийг 

зурах боломжгүй байдаг. Тиймээс unsupervised learning 

ашиглан олон хэмжээст өгөгдлийг хэмжээс бүрийг нь 

бүлэглэх байдлаар дүрслэн харуулах боломжтой юм. 

Үүсгэгч Моделиуд (Generative Models): Оролтын 

өгөгдлийн тархалтын функцийг суралцсаны дараа, 

ижил төстэй өгөгдлийг энэхүү модель үүсгэж чаддаг. 

Хэсэгчилсэн Хяналттай сургалт (Semi-Supervised 

Learning): Машин сургалтын алгоритмын оролтын 

мэдээллийн зарим хэсэг нь ямар гаралт гаргах нь 

мэдэгдэж байх боловч үлдсэн хэсгийн оролт нь 

хяналтгүй сургалтын оролтын өгөгдөл шиг ямар гаралт 

гаргах нь тодорхойгүй үеийн сургалт юм. Өөрөөр 

хэлбэл, энэ төрлийн машин сургалтын алгоритмын 

оролт нь supervised болон unsupervised сургалтад 

ашиглагддаг оролтууд байна гэсэн үг бөгөөд сургалт нь 

supervised болон unsupervised -д аль алинд нь хамаарах 

тул хэсэгчилсэн хяналттай гэж нэрлэгдэж байгаа юм. 

Машин сургалтын гаралтаас хүлээгдэж буй үр дүнд нь 

суурилан дараах байдлаар ангилж болно. • Ангилах 

(Classification): Оролтын мэдээллийг 2 болон түүнээс 

дээш бүлэгт ангилах үйлдлийг суралцдаг. Суралцаж 

буй алгоритм маань өмнө нь харж байгаагүй 

мэдээллийг өөрийн туршлага дээр үндэслэн ямар нэгэн 

ангилалд хамруулж сурна гэсэн үг. Энэ төрлийн 

алгоритм нь ихэвчлэн supervised learning төрөлд 

хамаардаг. Имэйлээс спам ялгах алгоритм нь энэ 

төрлийн алгоритм юм. • Регресс (Regression): Регресс нь 

мөн л supervised learning төрөл юм. Гэхдээ регресс 

загвараас гарч байгаа гаралт нь тасралтгүй байна. 

Жишээлбэл, түүхэн мэдээлэл ашиглан байшингийн үнэ 

таамаглах алгоритм энэ бүлэгт хамаарна. Урамшуулалд 

суурилсан машин сургалт (Reinforcement learning): 

Машин сургалтын алгоритм маань хүрээлэн буй 

орчноос динамик мэдээллийг хүлээн авч улмаар ямар 

нэгэн үр дүнд хүрэхийг зорин ажиллана. Жишээлбэл: 

Тоглоомын агент нь хүний эсрэг тоглох эсвэл автомат 

жолоодлого бүхий автомашин гэх мэт. Хүрээлэн буй 

орчноос ирэх динамик мэдээллийг ашиглан тухайн 

машин сургалтын алгоритм нь зорилгодоо хүрэхийн 

тулд системийн урамшуулах шаардлагатай юу, эсвэл 

шийтгэх (буруу чиглэл рүү явж байна) шаардлагатай 

юу гэдгээ шийддэг. Machine Learning-ийн хүрээнд 

бидний хэрэглэх олон алгоритм байдаг бөгөөд 

эдгээрээс хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг алгоритмууд 

нь:  

 Шугаман Регресс (Linear Regression) 

 Логистик Регресс (Logistic Regression) 

 Шийдвэрийн мод (Decision Tree) 

 SVM (Support Vector Machine) 

 Naive Bayes 

 KNN (K Nearest Neighbors) 

 K-Means гэх мэт орж болох юм. 

Эдгээрээс энэ өгүүлэлд гүн мэдрэлийн сүлжээ 

ашиглан үйлдвэрийн объектыг ялгах үйлдлийг 

гүйцэтгэсэн. 

Гүн мэдрэлийн сүлжээ: Гүн мэдрэлийн сүлжээ гэдэг 

нь биологийн мэдрэлийн сүлжээ буюу хүн амьтны төв 

мэдрэлийн системийг дуурайлган хийсэн математик 

загварчлал юм. Эхэн үед Neutral Network нэрээр 

судалгааны ажлууд хийгдэж байсан ч биологийн 

судалгааны ажлуудтай андуурах тохиолдлууд байсан 

тул Deep Learning нэрийн дор нэгтгэх болсон [9]. Энэ 

нь зургийн онцлог шинж чанарыг илүү сайн санаж 

чаддаг торон бүтэцтэй бөгөөд энэ торон бүтэц нь олон 

давхаргатай. Өөрөөр хэлбэл гүнтэй тул гүнзгий 

мэдрэлийн сүлжээ (DNN) гэж нэрлэдэг. DNN бол 

сүлжээний бүтэц бөгөөд машины сургалтыг 

хэрэгжүүлэх хэрэгсэл юм. Давхарга бүр олон 

зангилаанаас бүрдэх бөгөөд доорх зурагт 

давхраануудыг харуулсан ба оролтын давхраанд x 

оролтууд өгөгдөнө. Энд далд давхарга нь гурван 

давхаргаас (A[1], A[2], A[3]) бүрдэх боловч нэгтгэн 

далд давхарга гэж нэрлэдэг. 

 
Зураг 1. Нейрон сүлжээний загвар 

 

Нейрон сүлжээ нь өөрийн гэсэн бүтэц, 

архитектуртай байдаг. Оролтын давхаргыг ихэвчлэн Х 

вектор гэж тэмдэглэдэг, гаралтын давхаргуудаас гадна 

нуугдмал давхарга байдаг. Энэ нь нейрон сүлжээний 

гол боловсруулалт хийх хэсэг буюу оролтын утгад 

шугаман бус хувиргалтуудыг хийснээр гаралтад гаргах 

математик үйлдлүүдийг хийдэг давхаргууд юм.  

Нейрон сүлжээ (NN) нь бидний тархины мэдрэлийн 

бүтцийг харуулах програм хангамж юм. Хүний 

тархины мэдрэлийн сүлжээ нь хоорондоо харилцан 
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уялдаатай бөгөөд аливаа мэдрэлийн эсийн гаралт нь 

бусад мянга мянган мэдрэлийн эсүүдийн оролт байж 

болох юм. Суралцах нь зарим мэдрэлийн холболтыг 

бусдаас илүү олон удаа идэвхжүүлснээр үүсдэг. Энэ нь 

тодорхой оролт өгснөөр хүссэн үр дүнд хүрэх 

магадлалыг нэмэгдүүлдэг.  

Нейрон сүлжээ нь тархины энэхүү зан үйлийг 

хялбарчилж, дуурайхыг оролддог. Тэднийг хараа 

хяналтгүй, хараа хяналттай байдлаар сургаж болно. 

Хяналттай NN-д сүлжээг өгөгдсөн оролтод хүссэн 

гаралтыг хангахын тулд тохирсон оролт, гаралтын 

өгөгдлийг өгөх замаар сургадаг [14]. 

 
Зураг 2. Нейрон сүлжээний сургах процесс 

 

Сургалтын процесс нь олон төрлийн математикийн 

аргууд ашигладаг ба өнөө үед нейрон сүлжээний маш 

олон хувилбар гарч, судалгааны олон салбарт үр дүнгээ 

өгч байгаа. Сургах хугацаа нь удаан ч, таних хугацаа 

хурдан тул онлайн процессуудын их үр дүнтэй 

хэрэглэж байна [9]. 

Дүрсэд боловсруулалт хийж өнгөт LCD дэлгэцэд 

харуулах: 

Хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэх техник хангамжийн хувьд 

Maix Dock хөгжүүлэлтийн хавтанг хэрэглэсэн ба дараах 

шинж чанаруудыг агуулдаг: 

 •Өөр дээрээ FPC24P socket –р 8 

битийнмикроконтроллёр бүхий LCD дэлгэц 

холбохболомжтой. 

 •Өөр дээрээ FPC24P socket –р DVP камер 

холбохболомжтой. 

 •Микро SD карт холбох интерфейстэй. 

 •Чанга яригч, микрофон залгахад 

зориулсанмикросхемийг агуулсан байдаг. 

 •USB Type C порттой. 

 •WiFi холболттой. 

 •Ерөнхий зориулалтын оролт, гаралтын порттой. 

 •Өндөр хурдны тоон аналог хувиргагчийг 

агуулдаг.  

 Хандах боломжтой хөлийн тоо 72. 

Зураг 3-д түүнийг харуулсан ба худалдааны багцдаа 

микроконтроллёроос гадна 2.4 инч LCD дэлгэц, 

OV2640 камер, хоёр холболтын терминал, USB 

хөрвүүлэгч, WiFi антен зэргийг агуулдаг. 

 
Зураг 3. Хавтангийн харагдах байдал 

 

 
Зураг 4. Maixpy IDE програмын харагдах байдал 

 

Харин програмчлахдаа MicroPython хэлийг 

ашигласан. Энэ судалгаанд “MaixPy IDE” редакторыг 

хэрэглэсэн (зураг 4). 

 

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 

Энэ туршилтаар машин сургалтыг ашиглан 

“Лаазтай” болон “Пет” пивоны зураг ашиглан сургалт 

хийлээ. Ингээд сургалтын процессыг тайлбарлая.  

Эхлээд second_train дотор хавтас үүсгээд машин 

сургалт хийх зургаа 224x224 pixel хэмжээтэй болгон 

нэр өгч хадгална (зураг 5). 

  
Зураг 5. Second_train хавтас доторх харагдах байдал 

 

Second_train хавтсан дотор “pet1” ”Laaz” хавтсыг 

бэлдсэний дараа “DataAssistant” программ ашиглан 

зургийг нэгтгэнэ. Үр дүнд нь модель үүсгэхэд хэрэгтэй 

“*.zip” өргөтгөлтэй файл үүснэ. 

 

 
Зураг 6. “DataAssistant” програмын харагдах харагдах байдал 

 

Үүссэн output.zip өргөтгөлтэй файлыг доорх зурагт 

харуулав. 
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Зураг 7. “output.zip” файлын харагдах байдал 

 

MaixHub сайт ашиглан машин сургалтын процессыг 

онлайнаар хийсэн ба сургаж байгаа процессыг доор 

харуулав. 

 
Зураг 8. “MaixHub” онлайн сургалтын харагдах байдал 

 

Гарсан үр дүнгүүд:  

Машин сургалтаар нийт pet-ны 45 зураг, лаазтай 

пиво 40 зураг ашиглан сургасан. Туршилтаар таних 

хугацаа нь 65ms байсан. Таньсан үр дүнгүүдийг Зураг 

9-17-д тус тус харуулсан. 

 
Зураг 9. Хуванцар сав таньсан байдал, хувилбар №1 

 
Зураг 10. Хуванцар сав таньсан байдал, хувилбар №2 

 
Зураг 11. Лааз таньсан байдал, хувилбар №1 
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Танилтын чанарыг сайжруулахад сургалтын 

өгөгдлийн бааз хангалттай хэмжээтэй байх 

шаардлагатай. Мөн зургийн харьцааны хэмжээг 

алдагдуулахгүй байх нь чухал юм. 

 
Зураг 12. Лааз таньсан байдал, хувилбар №2 

 

Сургалтын үр дүнгийн хувьд пет 96%, лааз 88% 

магадлалтай сургалт явагдлаа. 

 
Зураг 13. “Pet” болон “лааз” сургалтын процессын гарсан үр дүн 

Мөн түүнчлэн хоёр дахь туршилтаар “cup” болон 

”mouse” гэсэн объектууд дээр машин сургалтын 

алгоритм ашиглан сургалтыг явуулсан ба үр 

дүнгүүдийг дараах зургуудад харуулсан. 

 
Зураг 14. “Mouse” таньсан байдал 

 

 
Зураг 15. Аяга таньсан байдал 

 

 
Зураг 16. “Mouse” болон “Аяга” сургалтын үр дүн 

 

Maix dock хавтан ашиглан mouse таниулж байгаа 

сургалтын явцыг доорх зурагт харуулсан.  
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Зураг 17. “Maix dock” хавтан дээр “Mouse” таньсан байдал 

 

ДҮГНЭЛТ 

Maix Dock хөгжүүлэлтийн хавтан камер ашиглан 

зураг авч түүнийг өндөр хурдтай боловсруулах 

аргуудыг судлан дүрс боловсруулж, ангилан ялгаж 

сургах машин сургалтын туршилтыг энэхүү судалгааны 

ажлаар хийж гүйцэтгэсэн.  

Туршилтын ажлаар “пет”, “лаазтай” пиво, “mouse” 

болон ”cup” зэрэг объектуудыг машин сургалтаар 

ялгаж сургасан туршилт хийсэн. Сургалтын үр дүнгүүд 

бүгд амжилттай болсон.  

Цаашлаад энэхүү дүрс боловсруулах аргыг 

үйлдвэрлэлийн ангилан ялгах процесст ашиглан хүний 

оролцоог хөнгөвчлөх, мөн үнэ өртгийн хувьд бага 

зардлаар бүхий л салбарт хэрэглэж болох нь харагдсан. 
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НАРНЫ АГААР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАН ТҮЛШ, ЭРЧИМ 

ХҮЧИЙГ ХЭМНЭХ БОЛОМЖ  
 

Г.Одонтунгалаг*, Ч.Мангалжалав* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Abstarct. In this paper, a review of the available 

literature on solar air heaters is presented. The review is 

performed to allow a discussion and evaluation of the 

findings obtained by researchers. The review covers the 

over view of solar air heater technology, detail description 

of various types of solar air heater, solar air heater with 

different absorber plate surface geometry to enhance the 

rate of heat transfer.  Different designs of solar with and 

without heat storage materials especially phase change 

materials are reported. Therefore, this papers presents the 

testing results of prototype for a solar air heater integrated 

with balcony for climate condition of Mongolia.  

 

Keywords. Solar air heater, absorber plate, heat storage 

materials, solar air heater integrated with balcony.  

 

1. ОРШИЛ 

Манай дэлхий дээрхи бүх л төрлийн энергийн эх 

үүсвэр нь нарны энергээс үүсэлтэй байдаг. Зарим 

төрлийн сэргээгдэх эрчим хүчний технологиуд нь 21-р 

зууны практик хэрэглээ болсон бол ихэнх нь хөгжлийн 

үе шатандаа явж байна. Нарны агаар халаагуур нь 

нарны эрчим хүчний технологийн хамгийн өргөн 

тархсан түгээмэл хэрэглээний нэг бөгөөд түүнийг нэгэн 

төрлийн дулаан солилцуур гэж үзэж болно. Агаар 

халаагуур нь нарны дулааны үндсэн хэрэглээ бөгөөд 

түүнийг зай талбайн халаалтанд хэрэглэхээс гадна 

угаалга, ус цэвэршүүлэх мэтийн үйлдвэрлэлийн 

дулааны процесс, үр тариа хатаах болон бусад 

хатаалгын процесст хэрэглэж байна. Эдгээр процесст 

уламжлалт эрчим хүчийг хэрэглэхэд ихээхэн 

хэмжээний эрчим хүч шаардагдаж, түүнийг ашиглах 

явцад хүрээлэн буй орчин ихээхэн хэмжээгээр 

бохирдож байна. Сүүлийн жилүүдэд гадаадын олон 

судлаачид нарны агаар халаагуурын ажиллагааны 

түвшинг сайжруулах талаар олон тооны судалгааны 

ажил хийсэн байдаг. Тэдгээрийг нэгтгэсэн тойм 

судалгаа, нарны агаар халаагуурын  ангилал, 

зориулалтын талаар дараах хэсгүүдэд тусган оруулав.  

 

2. АГААР ХАЛААГУУРЫН АНГИЛАЛ 

Нарны агаар халаагурын талаар судалдаг 

судлаачдын ололт амжилтыг нэгтгэсэн энэхүү тойм 

судалгаа нь агаар халаагуурыг цаашид практик 

хэрэглээнд тогтвортой, байнгын хэрэглээ болгох арга 

замыг олоход туслах зорилготой юм. Нарны агаар 

халаагуурыг хэлбэр, бүтцийн хувьд ангилан үзвэл маш 

нийлмэл олон янз байдаг. Агаар халаагуурыг хэлбэрээр 

нь ерөнхийд нь идэвхтэй, хосолсон, идэвхгүй гэж 

ангилдаг. Судлаач V.V Tyagi [4] нарны агаар 

халаагуурыг тэнхлэгийн дагуух эргэлтээр нь, дулааны 

хуримтлуураар нь, гадаргуугийн дагуу агаарын урсгал 

өнгөрөх замын урт буюу явалтын тоогоор нь ангилсан 

байдаг. Нарны халаалтын идэвхгүй систем нь өөр өөр 

газарт агаарыг халаан түүнийг шууд хэрэглээнд 

ашигладаг. Дулаан хуримтлуур нь ихэвчлэн идэвхтэй 

агаар халаагуурт ашиглагддаг бөгөөд өдрийн турш 

нарны энергийг хуримтлуулан авч, наргүй буюу өдрийн 

бус цагуудад халуун агаарыг ялгаруулдаг. Агаар 

халаагуурын АҮК-ийг дээшлүүлэх нэг арга бол 

шингээх хавтангийн дагуух агаарын урсгал өнгөрөх 

замыг аль болох уртасгах явдал бөгөөд явалтын тоогоор 

нь нэг удаагийн явалттай, хоёр удаагийн явалттай, 

дулаан хуримтлууртай болон хуримтлуургүй гэж 

ангилдаг. Нэг удаагийн явалттай агаар халаагуурт 

агаарын урсгал шингээх хавтангийн дээгүүр эсвэл 

доогуур урсан өнгөрч гарах явцдаа халах зарчмаар 

ажилладаг бол харин хоёр удаагийн явалттай агаар 

халаагуурт шингээх хавтангийн дагуу агаарын урсгал 2 

удаа урсан өнгөрөхдөө сайн илүү халаагддаг. НАХ нь 

шингээх хавтан, агаарын урсгалын суваг гэсэн үндсэн 

хэсгээс бүрддэг. Түүний ёроол болон хажуу талын 

ханаар алдагдах дулааны алдагдлыг бууруулахын тулд 

дулаан дамжуулалт багатай материалыг ашигладаг.  

 
Зураг 1. Нарны агаар халаагуурын төрөл, ангилал 

 

Шингэний халаагуурт шугам хоолойн зэврэлт, 

шингэний буцлалт, хөлдөлт, алдагдал гэх мэт 

асуудлууд гардаг бол НАХ-т эдгээр зүйлүүд 

тохиолддоггүй учир давуу тал олонтой[7]. Ихэнх ХАА-

н бүтээгдхүүн нам температурт (50-60оС) хатдаг тулд 

хавтгай ялтсан агаар халаагуур хэрэглэх нь 

тохиромжтой байдаг. Агаар халаагуурт үүссэн халуун 

агаар нь ердийн болон албадмал конвекцийн хэлбэрээр 

цаашид түгээгдэнэ. Энэ нь уур амьсгал болон хийц 

зохиомжийн шийдлээс үндсэндээ хамаарна. Chabane [8] 

нэг удаагийн явалттай НАХ-ын үзүүлэлтүүдийг судлах 

зорилгоор хоёр туршилтын стендыг зохион бүтээсэн 

бөгөөд үүндээ хоёр өөр төрлийн шингээх хавтанг 

ашигласан байна. Энэ туршилтын төхөөрөмж нь 

албадмал конвекцоор ажилладаг байна.Akpinar Kocyigit 

[9] дөрвөн өөр төрлийн, тэгш өнцөгт хэлбэрийн 

шингээх хавтантай, навч хэлбэртэй хавтгай ялтсан 
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агаар халаагуурыг зохион бүтээж, үзүүлэлтүүдийг нь 

судалсан байна. Bayrak[10] тусгай ирмэг бүхий 

шингээх хавтантай, таван төрлийн коллекторын 

үзүүлэлтүүдийг судласан байна. Битүү хөнгөн цагаан 

элементийг шингээх хавтан дээр суулгаж, агаарын 

урсгалын замыг хаалтаар тусгаарлан явах замыг нь 

уртасгасан нь гарч байгаа халуун агаарын 

температурыг нэлээд хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн 

байна.El-Sebaii [11] хоёр удаагийн явалттай НАХ-ын 

үзүүлэлтүүдийг судлах зорилгоор туршилтын 

төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн байна. Тэрээр 

ирмэгжүүлсэн шингээх хавтантай агаар халаагуурыг V 

хэлбэрийн долгионтой хавтгай ялтсан шингээх хавтан 

болон бусад хувилбаруудтай харьцуулсан судалгаа 

хийсэн байна. Gao[12] агаарын урсгалыг хаалтаар 

тусгаарласан, хоёр удаагийн явалттай НАХ-ийн 

хийцийг бүтээсэн бөгөөд тусгаарлах хаалт нь шингээх 

хавтангийн дээд болон доод талд зэвэрдэггүй гангаар 

хийсэн таван ирмэгт гагнагдсан байна. Иймэрхүү дахин 

явагдах цикл процесст доод талын сувгаас агаарын 

урсгал  дээд талын суваг руу орохоосоо өмнөх ялтасын 

төгсгөлд байрлах тохируулах хаалтаар тохируулагдсан 

агаарын урсгалтай холигдоно.  

Bouadila[13] нууцлагдсан дулааныг ашиглах 

хуримтлууртай НАХ-ын үзүүлэлтүүдийг судлах 

туршилтын тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн 

байна. Энэ туршилтын төхөөрөмж нь хар өнгийн 

шингээх хавтан, түүний ард угсарсан хайрцаганд 

байрлах бөмбөлөг хэлбэрийн капсултай дулаан 

хуримтлуураас бүрдэнэ.  

 

 
Зураг 2.Дулаан хуримтлуурт нарны агаар халаагуур 

Yamali,Solmus нар хоёр удаагийн явалттай НАХ-

ийн хийцийг боловсруулсан байна. Энэ НАХ нь хар 

өнгөөр будсан төмөр хуудсаар хийсэн агаарын 

урсгалын сувгаас бүрдэнэ. Шингээх хавтан нь хар 

өнгөөр будсан зэс хавтгай ялтас байх бөгөөд агаарын 

урсгалын шугамын төв дээр хэвтээ байрласан байна.  

 

3. НАРНЫ АГААР ХАЛААГУУРЫН ДУЛААН 

ХУРИМТЛУУР, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛ 

Jurinak, Abdel Khalik нар НАХ-т тохиромжтой фаз 

шилжилтийн дулаан хуримтлуулах материалын 

оновчтой физик шинж чанарыг тодорхойлох судалгааг 

хийсэн байна. Тэд янз бүрийн дулааны ачаалалтай 

халаалтын улиралдуудад олон төрлийн дулаан 

хуримтлуулах материалуудыг судлан, үнэлэлт 

дүгнэлтийг өгч, энэ материалд тавигдах нийтлэг 

шаардлагыг тодорхойлсон байна.  Үүнд:  

 Дулаан багтаамж өндөртэй байх 

 Дулаан дамжуулах чадвар сайтай 

 Дулаан солилцох гадаргуугийн материалтай урвалд 

ордоггүй байх 

 Олон тооны циклээр ажиллах чадвартай байх 

 Температурын горимыг тохируулахад хялбар байх 

Дунд температурын дулаан нөөцлөх материалд 30-

120оС –ийн температурын дулааны хэрэглээнд 

зориулагдсан материалууд ордог. Хатуу фазын дулаан 

хуримтлуурыг нарны агаар халаалтын системд өргөн 

хэрэглэж байна. Үүнд: Төрөл бүрийн байгалийн чулуу, 

хайрга,тоосго,бетон,керамик материалууд 

 Сүүлийн жилүүдэд хэрэглээнд нэвтэрч буй хатуу 

фазын дулаан хуримтлуурын нэг төрөл бол нүх-

сүвэрхэг керамик материал юм.  

 

 
Зураг 3. Нүх сүвэрхэг керамик материал 

 

Фаз шилжилтийн дулааны хуримтлуур нь дулааны 

энергийг фазын шилжилтийн хэлбэрээр нөөцлөн 

хадгалдаг. Энэ төрлийн дулаан хуримтлуур нь фаз 

шилжилтийн үеийн нууцлагдсан дулааныг ашиглах 

зарчим дээр үндэслэгдсэн байдаг. Нууцлагдсан дулаан 

гэдэг нь бодисын химийн холбоосны дулааны энерги 

бөгөөд хатуу, шингэн, хийн төлөв байдалд орших 

биеийн молекулуудын холбооснууд өөрчлөгдсөнөөр 

дулааны энерги нэг бол шингээгдэж, нэг бол ялгарч 

гардаг байна. Энэ нь гадна орчны температурын 

нөлөөгөөр бодисын бүтэц өөрчлөгдөж байгаатай 

холбоотой юм. 
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Зураг 4. Нарны агаар халаагуурын дулаан хуримтлуур, түүний ангилал 

 

4. ТУРШИЛТЫН СУДАЛГАА 

Нарны агаар халаах коллекторын байрлал, хийц:  

Нарны агаар халаах коллектор нь нарны энергийг 

шингээн авч, хуримтлуулдаг энгийн төхөөрөмж юм. 

Коллектор нь шилэн хаагч хийц, шингээх хавтан, 

дулаан хуримтлуур зэргээс бүрдэнэ. Энэхүү 

туршилтанд ашигласан коллекторын ёроол болон 

хажуу талуудын дулаалгыг 100 мм зузаантай хөөсөнцөр 

хавтангаар хийж, нар мандахаас жаргах хүртэлх 

хугацаанд нарны эрчмийг хамгийн ихэээр хүлээн авдаг 

байхаар, чанх өмнө зүгт харсан барилгын балконы урд 

талд дараах зурагт үзүүлсэн байдлаар байрлуулав. 

Коллекторын шилэн нүүрээр алдагдах дулааны 

алдагдлыг багасгах зорилгоор 2 давхар шилтэй, вакуум 

цонхоор нүүрэн талыг нь хийсэн бөгөөд УБ хотын 

халаалтын улиралын хамгийн оргил ачаалалтай үе 

болох 2018 оны 12 сарын 01-нээс 2019 оны 2-р сарын 24 

хүртэлх хугацаанд дараах туршилтыг явуулав. Энэ 

туршилт нь коллекторт халаагдан гарах агаарын 

температур, АҮК-ыг тодорхойлох  зорилготой байв.   

         Нарны коллекторын АҮК-ыг тодорхойлох 

 ASHRAE 93-2003 стандартад нарны коллекторын 

А.Ү.К-ыг дараах тэгшитгэлээр тодорхойлохоор заасан 

байдаг. 

𝜂 =
𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑡гар − 𝑡ор)

А𝑔 ∙ 𝐼𝑡
 

энд: η – коллекторын А.Ү.К буюу нарны энерги 

дулааны энергид шилжих хувь хэмжээ;  m – агаарын 

массын зарцуулалт, кг/с; Ср-дулаан багтаамж;             tгар 

– коллектороос гарах агаарын температур, 0С;        toр – 

коллектороос орох агаарын температур, 0С;         Ag – 

коллекторын талбай, м2; It – коллекторын аператур 

гадаргууд тусах нарны нийлбэр цацрагийн нягтрал, 

Вт/м2;  

Коллектороор өнгөрөх агаарын урсгалын хурдыг 

анемометрыг ашиглан хэмжив. Хэмжсэн утгаа м/с –ийн 

нэгжээр илэрхийлсэн утгаа массын зарцуулалтанд 

шилжүүлэхийн кг/с-ээр илэрхийнэ. Үүний тулд дараах 

тэгшитгэлийг ашиглана.  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐴 

энд: m – агаарын массын зарцуулалт, кг/с; ρ – нягт, 

кг/м3; V – хурд, м/с; А - агаарын сувгийн хөндлөн 

огтлолын талбай, м2.  

 

 
Зураг 5. Нарны агаар халаагуурыг барилгын бүтцэд 

нэгтгэсэн хийц загвар 
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 Агаар халаагуур- талбай 0.65 м2 , Шилэн хаагч 

хийцийн талбай: 0,57 м2  

       (950 х 600 мм), шилний зузаан 3мм,  давхар шилээр 

шиллэсэн.  

 Шингээх хавтан : 0,57 м2 (950 х 600 мм), долгиолсон 

хэлбэртэй, хар селектив хучаас суулгасан хөнгөн 

цагаан гадаргуу. Түүний хоёр захад агаар оруулах 

суваг, дунд хэсэгт агаар гаргах хоолой байрласан 

байна. Шил болон шингээх хавтангийн хоорондох 

агаарын завсарын зузаан 10мм.  

 Агаарын оролт, гаралтын суваг: Агаар орох сувгийн 

диаметр 0.05 м, коллектороос агаар гарах сувгийн 

диаметр 0.05 м 

 Агаар халаагуурын хажуу ба ар талын дулаалга: 

хөөсөн хавтан (1000 х 600 мм), зузаан-100 мм 

 Хэмжих хэрэгсэл-Пиронометр, лазер чиглүүлэгчтэй 

хэт улаан туяаны термометр 39800 infrated 

Thermometer k=1, олон талт хэмжүүрийн багаж ФТ-

880 Environment Meter ( хэмжилтийн нарийвчлал 

±1%).  

Эргэх сэнс бүхий анемометр нь коллектороос гарах 

агаарын урсгалын хурдыг хэмжив. (хэмжилтийн 

нарийвчлал ±3%). 

 

ТУРШИЛТЫН ҮР ДҮН 

УБ хотын халаалтын улиралын хамгийн оргил 

ачаалалтай үе болох 2018 оны 12 сарын 01-нээс 2019 

оны 2-р сарын 24 хүртэлх хугацаанд туршилтыг 

явуулав. Энэ туршилтаар коллекторт орох гадна 

агаарын температурыг хэмжив (зураг 6).  

 
Зураг 6.Нарны коллекторт орох агаарын температур (2018.12.01-2019.2.24)  

 
Зураг 7. Нарны коллектороос гарах агаарын температур (2018.12.01-2019.2.24) 

 

Энэ өвөл харьцангуй дулаан жил болсон бөгөөд 

хамгийн хүйтэн өдөр нь 12-р сарын 27, 2-р сарын 6,7-

ны өдрүүд байв. Эдгээр өдрүүдэд коллекторт орох 

гадна агаарын температур -26оС хүрч хүйтэрсэн боловч 

өдрийн цагуудад -10оС–ийн температуртай байв. Энэ 

үед коллектороос гарах агаарын температур 50-52оС-д 

хүрч байв. 
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Зураг 8. Нарны агаар халаах коллекторт орох ба гарах агаарын температур, АҮК, доторхи агаарын температурын хэлбэлзэл 

(2018-12-27) 

 

Коллекторын АҮК нь гадна агаарын температураас 

ихээхэн хамаарч байсан бөгөөд шөнийн цагуудад -26оС 

хүрч хүйтэрч, нар мандсан өдрийн цагуудад -10оС–ийн 

температуртай болоход  коллекторын дотор талд 

хуримтлагдсан хүйтэн агаар, металл хавтанг халаахад 

нарны эрчмийн ихээхэн дулаан шаардагдаж байгаас 

хамаарч, коллекторын АҮК ихээхэн доогуур байгаа нь 

харагдаж байна. Металл хавтан нарны эрчмийг 4-5 

цагийн турш шингээн халж, 50-52оС температуртай 

болох үед нарны эрчим нэлээд буурсан байв. Харин энэ 

үед коллекторын АҮК огцом өсч  30-64%-д хүрсэн 

байлаа.  

 

ДҮГНЭЛТ 

1. Манай орон газар зүйн байрлалын хувьд далайн 

түвшнээс дээш нэлээд  өндөрт оршдог учраас цэлмэг 

нартай өдрийн тоо олон, нарны эрчмийн нөөц 

сайтай болох нь УБ хотод хийсэн энэхүү судалгааны 

үр дүнгээс харагдаж байна.  

2. Нарны цацрагийн нягтрал, гадна агаарын 

температур хамгийн бага байх өвлийн цэлмэг 

нартай өдөр хоногт 6-7 цаг нарны энергийг ашиглах 

боломжтой гэдэг нь энэ туршилтын  үр дүн үзүүлж 

байна. Харин бусад үед шөнийн цагийн хямд 

цахилгааныг ашиглан байр, орон сууцаа халааж 

болох бөгөөд төвлөрсөн халаалттай орон сууц, 

барилгын хувьд халаах хэрэгслийн тохируулгыг 

багасган дулаанаа хэмнэх боломжтой болох юм. 

Ингэснээр ЭХС-ийн хувьд цахилгааны ачааллын 

графикийг тэгшитгэх, өвлийн оргил ачааллыг 

бууруулах ач холбогдолтой.    

3. Нарны агаар халаах коллектороос гарах агаарын 

температур өрөө тасалгааны доторхи агаарын 

тооцоот температурын утгаас 2-3 дахин их байна. 

Нарны эрчмээр халсан энэхүү илүү дулааныг дулаан 

хуримтлуурт нөөцлөн ашигласнаар барилга орон 

сууцны дулааны ачааллын 60-70%-ийг хангах 

боломжтой гэдэг нь харагдаж байна.  

4. Манай орны хувьд хавар, намрын улиралд нарны 

цацрагийн нягтрал нэмэгдсэн үед нарны агаар 

халаагуурыг орон сууц, барилгын хаших хийцэд 

нэгтгэсэн хийц загварыг ашигласнаар ус, түлш, 

эрчим хүчийг ихээхэн хэмнэх боломжтой болох юм.  
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ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЭНЕРГИЙН ДАМЖУУЛАЛТЫН 

ОНОВЧТОЙ ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ  
 

О.Цогбаяр*, Д.Содномдорж* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Цахилгаан шугам сүлжээний 

ашиглалтын болон хөгжлийн хэтийн төлөвийн явцад 

түүний найдвартай ажиллагааг хангахын тулд аль 

болох бага зардалтайгаар хэвийн төлөв байдлыг хангах 

асуудал чухал байдаг. Цахилгаан шугам сүлжээний 

үндсэн элемент болох өндөр хүчдэлийн цахилгаан 

дамжуулах шугам ба дэд станцын цахилгаан энергийн 

дамжуулалтын эдийн засгийн (өртгийн) математик 

загварыг байгуулж гүйдэл, хүчдэл болон шугамын 

огтлолын оновчтой утгыг тодорхойлоход энэхүү 

өгүүллийн гол зорилго оршино.  

 

Түлхүүр үг. Цахилгаан, шугам сүлжээ, дэд станц, 

өртөг, загвар, энерги дамжуулалт.  

 

ОРШИЛ 

Цахилгаан шугам сүлжээний ашиглалтын болон 

хөгжлийн хэтийн төлөвийн үед түүний найдвартай 

ажиллагааг хангахын тулд ихээхэн хөрөнгө зардал 

шаардагддаг. Иймд аль болох бага зардалтайгаар шугам 

сүлжээний хэвийн төлөв байдлыг хангах асуудал 

чухлаар тавигддаг. Энд юуны өмнө цахилгаан шугам 

сүлжээний үндсэн элементүүдийн өртгийн 

тодорхойломжийг үнэн зөв байгуулах шаардлагатай 

юм [1]. Цахилгаан шугам сүлжээний үндсэн элемент 

бол өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам ба 

дэд станц болно. Ийм учраас бид цахилгаан дамжуулах 

шугам, дэд станцын эдийн засгийн (өртгийн) загварыг 

байгуулж [1] улмаар гүйдэл, хүчдэлийн болон энергийн 

дамжуулалтын оновчтой утгуудыг тодорхойлоход 

энэхүү өгүүллийн гол зорилго оршино.  

 

ЭНЕРГИЙН ДАМЖУУЛАЛТЫН ОНОВЧЛОЛ 

Гурван фазын хувьсах хүчдэл дээр энергийн 

дамжуулалтыг авч үзье. Бидний шийдвэрлэвэл зохих 

асуудал нь тодорхой P чадлыг нэг пунктээс нөгөө 

пунктрүү дамжуулахад шаардагдах шугамын оновчтой 

тодорхойломжийг олоход оршино. Асуудлын 

математик тавил нь тодорхой P чадал өгөгдсөн байхад 

C өртгийн функцын хамгийн бага утгыг олох, өөрөөр 

хэлбэл, UI
P


3

 нөхцөлд 0C  бодлогыг бодно. Энд 

P ба I нь чадал ба гүйдлийн номинал утгууд. Ийм 

бодлогын шийдлийн арга нь Лагранжийн арга болно 

[2]. 

Шугамын оновчлол. Тухайн тохиолдолд С өртгийн 

функцыг U, F ба I-ээс хамаарах илэрхийллээр авч үзье. 

Дээр авч үзсэн хязгаарлалын нөхцөлийг тооцож 

Лагранжийн функцыг бичвэл 
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 (1) 

болно. Одоо бид С функцээс U, F ба I хувьсахуудаар 

тухайн уламжлал авч тэгтэй тэнцүүлнэ. 
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 (2) 

энд: U0, F0 ба I0 нь U, F ба I хувьсахуудын оновчтой 

шийдэлд харгалзах утгууд болно.  

Огтлолын оновчлол. Дээрх (2) системийн хоёр дахь 

тэгшитгэлд Лагранжийн коэффициент байхгүй байна. 

Иймд шугамын огтлолын оновчлол зөвхөн оновчтой 

номинал гүйдлээс хамаарах тул  
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Харин энэ (3) илэрхийллээс [1] бүтээлийн (4) 

тэгшитгэлийн сүүлчийн FCШ2
 ба 

F

Ik 20  хоёр гишүүн 

өөр хоорондоо тэнцүү байна гэдэг нь харагдаж байна. 

Цааш гарах дүгнэлт Кельвины хуулиар илэрхий болно. 

Энэ хууль дараах байдлаар тодорхойлогдоно: 

цахилгаан системийн шугамын оновчтой огтлол нь 

дулааны алдагдлын өртөг ба шугамыг барьж байгуулах 

өртгийн дамжуулагчийн огтлолоос хамаарах хэсэг хоёр 

хоорондоо тэнцүү байх тийм огтлолтой тэнцүү байна 

[3]. 

Хэрэв дамжуулагчийн гүйдлийн 0j  нягтыг )(
2мм

A
 

оруулж өгвөл дээрх хамаарлыг дараах хэлбэрт бичиж 

болно [4] 
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Эндээс гүйдлийн оновчтой нягт шугамын хүчдэл ба 

дамжуулж буй чадлаас хамаарахгүй байна. Хэрэв 

дамжуулагчийн металлын төрөл (r), их алдагдлын 

хугацаа ( ) ба дамжуулагчийн металлын өртгийг 1 

кВт.ц цахилгаан эрчмийн өртөгт харьцуулсан 
0

2



ШC
 

харьцаа өөрчлөгдөхгүй байвал энэ гүйдлийн нягт 

тогтмол байна.  

Хүчдэлийн оновчлол. Дээрх (4) хамаарал (2) 

тэгшитгэлийг хувиргах боломж олгож дараах 

хэлбэртэй болно 
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.2 002
UkCШ     (5) 

Энэ (5) илэрхийллийг (2) тэгшитгэлийн системийн 

хоёрдугаар тэгшитгэл 
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  ба 00 2

2 UCk Ш   гэж гарна. Дээрх 

(5) тэгшитгэл ба (2) системийн эхний тэгшитгэлээс 

Лагранжийн тодорхой бус үржигдэхүүнийг олох 

илэрхийлэл гарна. 
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CkC ШШ
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Энэ утгыг (5) илэрхийлэлд орлуулбал хүчдэлийн 

оновчтой утгыг олно 
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Эндээс шугамын оновчтой хүчдэл дамжуулж буй 

чадлаас квадрат язгуур гаргасантай пропорционал 

байна. 

Хэрэв P чадал өгөгдөөгүй, харин хүчдэл өгөгдсөн 

гэж үзвэл (7) тэгшитгэлийн U ба P гишүүний байрыг 

соливол дараах илэрхийлэл гарна 
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Эндээс шугамын эдийн засгийн чадал түүний 

хүчдэлийн квадраттай пропорционал байна. Энэ 

дүгнэлт практикаар шалгагдсан боловч [1] бүтээлийн 

(4) илэрхийллийн коэффициентүүдийн тодорхой 

утганд (7) ба (8) томъёонуудын тоон утга хүчдэлийн 

хэмжээнээс хамаарч 
ШЭзP  чадлын бага утга өгдөг. Энэ 

илрэлийг тайлбарлъя. 

Шугам оновчтой хүчдэлтэй ажиллаж байхад P 

чадлаас хамаарах оновчтой гүйдэл I0 ба оновчтой F0 

огтлолыг илэрхийлж болно. Үүний тулд (2) системийн 

эхний тэгшитгэлээс  -г олж (6) илэрхийлэлд 

орлуулбал [5] 
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гэж гарна. Мөн (2) системийн хоёрдугаар тэгшитгэлээс 
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орлуулбал 
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Мөн (2) системийн нэг ба гуравдугаар 
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гэж тус тус гарна. Мөн (2) системийн нэг ба гуравдугаар 
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хоёрдугаар тэгшитгэлээс 
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дараах илэрхийлэл гарна. 
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Энэ (12) хамаарал нь хэрэв хүчдэл киловольтоор 

илэрхийлэгдэж байвал оновчтой огтлол тоон утгаараа 

миллиметр квадратаар илэрхийлэгдэнэ гэдгийг 

харуулж байна. Үүнээс гадна (12) илэрхийлэл [1] 

бүтээлийн (4) тэгшитгэлийн гурав ба дөрөвдүгээр 

гишүүд өөр хоорондоо тэнцүү байна гэдгийг харуулж 

байна. 
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Тэгвэл [1] бүтээлийн (4) илэрхийлэл дараах хэлбэртэй 

болно. 

.2 010
UCCC ШШШ    (13) 

Дэд станцын оновчлол. Шугамд холбогдсон дэд 

станц буюу түүний нэг хэсэг мөн Р чадлаар 

тодорхойлогддог. Дэд станцын өртгийн [1] бүтээлийн 

(5) функц дэх Р чадлыг агуулсан гишүүнийг UI3 -аар 

сольж Лагранжийн аргыг хэрэглэе. Үүний тулд эхлээд 

Лагранжийг функцыг бичье.  
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болно. Эндээс U ба I хувьсахуудаар тухайн уламжлал 

авч тэгтэй тэнцүүлбэл 
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Энэ (15) системт тэгшитгэлийн шийд нь 
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болно. Энэ хоёр тэгшитгэлээс Лагранжийн тодорхой 

бус үржигдэхүүнийг тодорхойлох илэрхийллийг гарган 

авна 
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  (18) 

Энд шугамын адил дэд станцын оновчтой хүчдэл 

чадлаас язгуур гаргасантай пропорционалаар өсч 

байна. 

Цахилгаан энергийн дамжуулалтын оновчлол. 

Бидний дээр гарган авсан судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 

дамжуулж буй Р чадал нэг ижил байхад шугам ба 

түүний төгсгөлд байгаа дэд станцын оновчтой хүчдэл 

өөр өөр байна. Ийм учраас энергийн дамжуулалтанд 

оролцож байгаа бүх тоног төхөөрөмжийн өртгийн 

оновчлолын тооцоог хамтад нь дахин хийе. 

Энерги дамжуулж буй шугамын урт   [км] байг. 

Тэгвэл шугам сүлжээний өртгийн функц дараах 

хэлбэртэй болно 

./стдШ CCC     (19) 

Энд шугамын F огтлол зөвхөн түүний өртөгт л 

нөлөөлөх ба өмнө авч үзсэн шугамын огтлолын 

оновчлолын асуудал нь гүйдлийн нягт тогтмол байх 

дүгнэлтийн адил хүчин төгөлдөр байна. Энд бид 

шугамын огтлол (3) томъёогоор тодорхойлогдох 

оновчтой огтлолтой тэнцүү гэж авъя. Тэгвэл [1] 

бүтээлийн (4) илэрхийллийн сүүлийн хоёр гишүүн 

Кельвины хуулиар тэнцүү тул тэдгээрийн нийлбэр 

IkC стд 0/ 2
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болно. Лагранжийн функцыг бичвэл  
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Одоо энэ функцээс U ба I хувьсахуудаар тухайн 

уламжлал авч тэгтэй тэнцүүлбэл: 
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Дамжуулалтын оновчтой хүчдэл. Энэ (22) 

тэгшитгэлийн систем (20) тэгшитгэлийн систем адил 

бодогдоно. Үүний тулд (22) тэгшитгэлийн системийг 

дараах хэлбэрт бичье. 
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Энэ (23) системийг зохих хувиргалт хийж квадрат 

тэгшитгэлийн шийдийг дараах байдлаар гарган авна  
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 (26) 

гэж хүчдэл ба гүйдлийн оновчтой утгыг гарган авна.  

 

ДҮГНЭЛТ 

Дээрх (25) ба (26) тэгшитгэлүүдээс дараах 

дүгнэлтүүдийг хийж болно: 

1. Цахилгаан энергийн дамжуулалтын оновчтой 

хүчдэл дамжуулж буй чадлаас квадрат язгуур 

гаргасантай пропорционалаар өөрчлөгдөж байна; 

2. Цахилгаан энергийн дамжуулалтын эдийн засгийн 

чадал шугамын хүчдэлийн квадраттай 

пропорционалаар өөрчлөгдөнө; 

3. Шугамын номинал гүйдэл ба оновчтой огтлол 

оновчтой хүчдэлтэй пропорционалаар өөрчлөгдөнө.  

Дээрх (25) ба (26) томъёонуудад энерги 

дамжуулагдаж буй   зай орж байна. Түүний үүргийг, 

эдийн засгийн бүрэн Zэз эсэргүүцлийн ойлголтыг авч 

үзэж илрүүлбэл илүү ойлгомжтой болно.  

Дамжуулалтын эдийн засгийн бүрэн эсэргүүцэл. 

Дээр гарсан (25) ба (26) тэгшитгэлүүдээс дараах 

илэрхийллийг гарган авч болно 
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Энэ эзZ  шугамын уртаас хамаарах ба хэрэв 0  

бол эзZ  хамгийн бага утгатай болж дэд станцын эдийн 

засгийн эсэргүүцэлтэй тэнцүү байна. 
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Хэрэв   бол эзZ  ихсэж шугамын эдийн 

засгийн эсэргүүцэлрүү тэмүүлнэ.  

.
3

2

1

20

max

Ш

Ш

эз
C

Ck
Z    (30) 

474



Ингэж бид цахилгаан шугам сүлжээний энергийн 

дамжуулалтын өртгийн математик загварыг 

боловсруулж шугамын хүчдэл, гүйдэл болон огтлолын 

оновчтой утгыг тодорхойлох математик илэрхийллийг 

гарган авсан болно. 
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ДЦС-ЫН ХАЯГДАЛ КОНДЕНСАТЫГ БОЛОВСРУУЛЖ, 

УУР УСНЫ АЛДАГДЛЫГ БУУРУУЛАХ  

 

В.Өлзий*, Б.Оюунсувд*, С.Батмөнх* 

 

*Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Ус бол чандмань эрдэнэ юм. Хүн 
төрөлхтөн, байгаль дэлхий усгүйгээр амьдарч 

чадахгүй. Усаа хайрлаж гамнахгүй л бол манай улс 

усны нөөцгүй болж байгааг мэргэжилтнүүд 

анхааруулж байгаа өнөө үед бид дусал усыг ч хэмнэх 

хэрэгтэй билээ. Дулааны цахилгаан станцуудын  

хувьд их хэмжээний ус технологидоо ашигладаг 

бөгөөд ус бэлтгэлийн технологийн шинэчлэл, 

боловсруулах схемийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан бохир 

конденсатын хэмжээг бууруулах, дахин ашиглах 

ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА тулгарсан. 

 

Түлхүүр үг. Зуух юүлэх бак /ЗЮБ/, дренажийн бакны 

конденсат (ДБ), цэвэр конденсатын бак (ЦКБ), бохир 

конденсатын бак (ХКБ), нам цэгийн бак (НЦБ), 

устөрөгч катионит шүүлтүүр (Hк), анионит шүүлтүүр 

(An),  нөөц конденсатын бак- (БЗК). 

 
НЭГ. ОРШИЛ 

  Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд эерэг нөлөө 

үзүүлэх, уур усны алдагдлыг багасгах технологи 

боловсруулах зорилготой. Станцын хувьд жилд 

дотоод циклээс хаягдаж байгаа конденсатуудын 

100000 тн орчмыг нь ууршуулах төхөөрөмжөөр 

дамжуулан (ИУ) дулааны аргаар дахин боловсруулалт 

хийн ИУ-ийн деаэраторт өгч эргүүлэн ашигладаг 

байсан. 2014 оноос станцын дотоод циклийн нөхөн 

хангалтын ус бэлтгэлийн систем болох ууршуулах       

ИУ-ийн төхөөрөмжийг бүрэн халж технологийн 
шинэчлэл хийгдэж, эсрэг осмос болон цахилгаан 

деионизацийн төхөөрөмжийг суурилуулснаар 

технологийн схемийн хувьд бохир конденсатыг дахин 

ашиглах боломжгүй болсон. Дотоод циклээс хаягдаж 

байгаа үнэ шингэсэн 100000 тн конденсатыг 

боловсруулан зуухны тэжээлийн усаар ашиглахаар 

шийдсэн. 

 

ХОЁР. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 

Давсгүйжүүлэх процесс нь үндсэндээ шаталсан 

катионит, анионит, холимог шүүлтүүрүүдэд явагдана. 

Энэ шүүлтүүрүүд дэх шүүх матөриал нь усанд байгаа 
катион ба анионуудыг Н+ ба ОН- ионоор солих 

химийн солилцоо явуулж усыг давсгүйжүүлэн 

цэвэршүүлнэ.  

Катионжуулалт. 

Н+-катионит шүүлтүүрүүдэд катион солилцоо 

буюу усан дахь нэмэх цэнэгтэй ионыг шүүх процесс 

явагдана. (НR-шүүх материал)  

СаСО3 + 2НR →СаR2 + Н2СО3  

Са(ОН)2 + 2НR→СаR2 + 2Н2О  

 

Анионжуулалт.  
Анион солилцох гол зорилго нь Н+ -катионит 

шүүлтүүрүүдээс ирж байгаа усан дахь хүчтэй ба сул 

хүчлийн анионуудыг ялгаж авахад оршино. (АnОН-

шүүх материал) 

НСl + АnОН → АnСl + Н2О  

Н2SiO3 + 2АnОН → Аn2SiO3 + 2Н2О 

Технологийн бүдүүвч схем:  

 Дренажийн бак 

 Хөргөгч  

 Зэв баригч 

 Н⁺ катионит шүүлтүүр  

 AnI шүүлтүүр 

 Холимог шүүлтүүр 

Хувилбар 3. Батлагдсан схемыг хавсралтаар 

үзүүлэв.  

Дренажийн баканд цуглуулсан бохир конденсатыг 

насосоор шахан, 2ш ДШС-ний түүхий усаар 25-300 

хүртэл хөргөнө. Дараа нь  зэв баригчид  

төмөргүйжүүлэлт хийгдсэний дараа БКБ-д 

хуримтлуулж, насосоор шахан Н+-катионит шүүлтүүр 

ба ОН--анионит, холимог шүүлтүүрээр шүүгдэж 
давсгүйжүүлнэ.  

Ионит шүүлтүүрүүд шүүх чадвараа алдаж 

боловсруулсан усны чанар муудахад шүүлтүүрийг 

зогсооно. Ионитын шингээлтийн ажлын багтаамж нь 

ионитын бүрэн шингээх багтаамж бус ионыг алдах 

хүртэл шингээх чадварыг хэлнэ. Шүүлтүүрт байгаа 1 

м3 эзэлхүүнтэй ионит (шүүгч материал) хичнээн 

грамм-эквивалент ионыг шингээж авсныг илэрхийлэх 

хэмжигдэхүүнийг шингээлтийн багтаамж гэнэ.  

Катионжуулалтанд КУ-2-8, анионжуулалтанд  АВ-

17-8 маркийн шүүх материалуудыг ашиглана. 

  
А. КУ-2-8 шүүх материал Б. АВ-17-8 шүүх 

материал 

Хүснэгт 1 

Шүүлтүүрийн техникийн техникийн үзүүлэлт 

Үзүүлэлт 

Т
о

м
ь
ёо

 

Х
эм

ж
и

х
 

н
эг

ж
 

К
ат

и
о

н
и

т 

ш
ү

ү
л
тү

ү
р

 

А
н

и
о

н
и

т 

ш
ү

ү
л
тү

ү
р

 

Х
о
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ү

ү
л
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ү
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Хүчин чадал Q м3/ц 90 90 90 

Шүүх хөндлөн 

огтлолын талбай 
f м2 2.35 2.35 2.35 

Фильтрийн 

үзүүлэлт 
d/f м/м2 1.5/2.5 1.5/4.0 1.5/4.0 

Шүүх материалын 

өндөр 
h м 0.8-1.0 1.0-1.3 2.0 

Шүүх хурд W=Q

/f*n 
м/ц 20-40 20-40 20-40 

Шүүх материалын 

төрөл 
- - КУ-2-8 АВ-17 

КУ-2-8 

АВ-17 
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Шүүх материал шүүх чадвараа алдсан тохиолдолд 

түүнийг дахин сэргээж ашиглана. Устөрөгч катионит 

шүүлтүүрийн сэргээлтэнд хүхрийн хүчлийг хэрэглэнэ. 

Сэргээлтийг 3-4%-ын хүхрийн хүчлийн уусмалаар 

явуулдаг. Хэрэв хүхрийн хүчлийн концентрац нь 

үүнээс бага бол катионитод сэргээлт гүйцэд явагдаж 

чадахгүй ба дээрх хэмжээнээс их бол катионит 

гипсжих улмаар гидравлик эсэргүүцэл ихсэн, ион 

солилцох чадвар нь алдагдана. (СаSО4-ыг гипс гэдэг.) 

Сэргээлтийн үед дараах урвал явагдана. 
Са2+R2 + Н2SO4 → 2НR + СаSO4  

Мg2+R2 + Н2SO4 → 2НR + МgSO4 

Анионит шүүлтүүрүүд хүчтэй ба сул хүчлийн 

анионуудыг ялгаж авах чадвар бүхий хүчтэй суурийн 

анионитаар дүүргэгдсэн байна. Ажиллагааны явцад 

анионитын шүүх чадвар буурснаар гарч байгаа усан 

дахь цахиур агуулалт өсөж 200 мкг/кг-аас дээш гарсан 

тохиолдолд анионит шүүх материалын шүүх чадвар 

ханасанд тооцно. Энэ үед анионит шүүгч материалын 

ус шүүх чадварыг идэмхий натрийн шүлт (NаОН)- 

ийн уусмалаар сэргээнэ. 
АnСl + NаОН → АnОН + NаСl  

Аn2SiO3 + 2NаОН → 2АnОН + Na2SiO3 

Н катионит ба  анионит фильтрүүдийн сэргээлтэнд 

ашиглах хүхрийн хүчил, шүлтийн хэмжээг дараах 

томъёогоор олно.  

𝐺𝐻2𝑆𝑂4
=

𝑉 ∗ 𝐸 ∗ 𝑑

1000
         кг 

энд: V-анионит шүүлтүүрийн шүүх үеийн эзэлхүүн, 

E-анионитын ажлын шингээх багтаамж,  гр-экв/м3,    

d-шүлтийн хувийн зарцуулалтын норм,  гр/гр-экв; 

Анионитын шингээлтийн багтаамжийг олохдоо: 

𝐸𝑝 =
𝑄 ∗ (𝐾 +

𝑆𝑖𝑂2

30 +
𝐶𝑂2

22 )

𝑉
; [гр − экв/м3] 

энд: Ep – анионит шүүлтүүрийн шингээлтийн 

багтаамж, гр-экв/м3, Q – сэргээлтийн хооронд нийт 

цэвэрлэсэн усны хэмжээ/фильтр цикл/, м3,                    

K – катионит шүүлтүүрийн дараах усны дундаж 

хүчиллэгийн хэмжээ, г-экв/м3, SiO2 – баканд 

хуримтлагдсан усны цахиурын дундаж хэмжээ, г-

экв/м3, CO2 – Катионит шүүлтүүрийн дараах усны 

дундаж нүүрсхүчлийн хийн дундаж хэмжээ, г-экв/м3.  

Сэргээлтэнд хэрэглэгдэх уусмалын концентраци 2-

3% NaOH байх ба дозаторын насосны өгөх чадварыг 
тогтмол байлгаснаар дээрх концентрацийг барьж 

болно. Дозатор насосны ажиллах хугацаа: 

M =
𝐺𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 60 ∗ 1000

𝑄 ∗ 𝑐 ∗ 40
   /мин 

энд: c-уусмалын концентраци 2% буюу 500 г.экв/м3, 

Q-насосны хүчин чадал тн/ц.  

Шүлтийг найруулж бэлдэхэд концентрацийг 

заавал тодорхойлох шаардлагатай. Жишээ нь: 

шүлтийн мерникт 1,37гр/мл нягттай шүлт найруулна.  

h =
𝑚 ∗ 95

𝑔 ∗ 𝑆 ∗ 37 ∗ 1000
∗ 100; [см] 

энд: m-сэргээлт хийх шүлтийн хэмжээнд, кг,              

g-шүлтийн нягт, S-шүлтийн мерникийн талбай, м2, 37-

1,37г/мл нягттай шүлтийн концентраци, %, 95- 37%-

ийн шүлтийг 95%-д шилжүүлсэн тоо, 1000- граммыг 

кг-д шилжүүлсэн тоо, 100- метрийг см-т шилжүүлсэн 
тоо.  

 

 

ГУРАВ. ТЕНХНОЛОГИЙН ШИЙДЭЛ 

2014 онд ТЗХ-ийн шийдвэрээр Бохир конденсатыг 

цэвэрлэх аргыг ашиглах   шийдвэр гарсан (техникийн 

зөвлөлийн хурлын шийдвэр хавсаргав). Үүний дагуу 

2015 онд бид ус цэвэрлэгээний хуучин 

шүүлтүүрүүдийг ашиглан өөрсдийн хүчээр бохир 

конденсатыг дахин боловсруулах схемийг 

суурилуулан ажиллуулж эхэлсэн. “Хаягдал 

конденсатыг цэвэрлэх арга” нэртэй 20-0002788 

улсын бүртгэлийн дугаартай ашигтай загварын 
гэрчилгээг 2017 онд авсан. (Ашигтай загварын 

гэрчилгээг хавсаргав). 

ДБ-нд туслах бойлер болон бусад халаагчуудын 

угаалтын үеийн конденсат болон Нам цэгийн бакнаас 

(НЦБ) ирэх бохир конденсатыг  хуримтлуулж 

насосоор шахан, конденсат хөргөгчөөр хөргөж бохир 

конденсатын бак /ХКБ/-д цугларна. Усны чанар 

үзүүлэлтүүдийн доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.  

 
БКБ-ний усны чанар 

Он  Хатуу 
мкг*экв/л 

Цахиур 
мкг/л 

Төмөр 
мкг/л 

Натри 
мкг/л 

2017 650 3200 - - 

2018 5 689 367 3339 

2019 30.4 361 86 820 

2020 4.5 180 79.7 278 

 

Дренажийн баканд (ДБ) цугларч байгаа усны 

чанарыг нормчилж, ажиллагааг жигдрүүлэн 

ажиллуулж байна. 

 

Дренажийн бакны норм 

№ Үзүүлэлтүүд  Нэгж  Зөвшөөрөгдөх 

хэмжээ  

1 Ерөнхий 

хатуулаг  

мкг*экв/кг ≤1000 

2 Ерөнхий 
шүлтлэг 

фф/мо 

мкг*экв/кг ≤0/0.2 

3 Давслаг  мг/ кг ≤50 

4 Төмөр  мкг/кг ≤200 

5 Цахиурын 

хүчил  

мг/кг ≤10 

6 рН - 6-8 

7 Температур  °С 30 

8 Чөлөөт нүүрс 

хүчлийн хий  

мг/кг ≤10 

9 Натри мкг/кг ≤2000 

 

Дренажийн баканд цугларсан конденсатын 

чанарыг нормчилж өгснөөр конденсат руу сүлжээний 

усны урсгал орж холилдон, конденсат цэвэрлэгээний 

системд хүндрэл учруулж байсныг таслан зогсоосон. 

Үүний үр дүнд анионит, катионит, холимог 

шүүлтүүрийн хэвийн ажиллагааг хангаж, сэргээлт 

хийх хугацааг уртасгаж, химийн бодисын 
зарцуулалтыг хэмнэж чадсан. 

Үзүүлэлтүүд  2017 2018 2019 2020 

Цуглуулсан 

бохир 

конденсат,тн 

96182 94422 97787 112424 

Боловсруулсан 

усны хэмжээ,тн 
36022 83457 79877 112238 

H2 SO4, кг 1364 1245 1475 740 

NaOH, кг 3152 5548 2199 1407 
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Тоноглолын ажиллагааг сайжруулж жил ирэх 

тусам конденсатын хэмжээ өсч, сэргээлт хийх тоо 

багасан, химийн бодистой харьцах ажилчдын  тоо 

цөөрч, химийн бодисын дам өртөлт буурч байна. 

Сэргээлтийн 

бодис 

Сэргээлтийн тоо 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

H2 SO4, кг 1 2 5 6 11 3 

NaOH, кг 9 10 37 56 17 6 

 

Бохир конденсат боловсруулсан ус нь БЗК-д орох 

усны чанарын шаардлагыг хангах ёстой. 

Боловсруулсан усны үзүүлэлтийг он оноор 

харьцуулан гаргав. 

Он 

Бохир конденсат боловсруулсан ус 

pH 
SiO2 

мкг/л 

Na 

мкг/л 

ЦДЧ 

µS/см 

2016 9.5 88 17 1.1 

2017 10.1 64 21 0.8 

2018 9.45 70.3 8 0.6 

2019 6.5 26 10 0.7 

2020 7.36 31 4 0.6 

 

Бохир конденсат боловсруулах ажиллагааны явцад 

дараах хүндрэлүүд гарсан.  

Үүнд:  

 Бохир конденсат нь хэт өндөр температуртай 

хаягддаг тул тоноглолын хими хамгаалалт 

хуурах, шүүх материалын температур даах 

чадвараас хэтэрч тоноглол доголдуулах. 

 Фильтрүүдийг дренажлах үед канал хальж тэр 

орчноо устай болгох, хүний гутал хувцас 

норох, хальтрах зэрэг эрсдэл бий болж байсан. 
 Дренажийн шугам хэтэрхий урт тракттай тул 

фильтр юүлэлт удаан, явагддаг. 

 Фильтрүүдэд сэргээлт хийх хугацаа ойрхон, 

давтамж олон байсантай уялдан химийн 

бодисын зарцуулалт их, ажилчдын эрүүл 

мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл буюу дам 

өртөлтийн эрсдэл өндөр. 

 2017 онд бохир конденсат цэвэрлэх схемийн 

ажиллагааг жигдрүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

гарган 13 ажлыг хийсэн байна.  

 ҮА, ТЦ-ийн зүгээс ОГ №1,2-г конденсат 
хөргөгчөөр ашиглах схем хийж бак руу орох 

усны t=300С хүртэл буулгах арга хэмжээ авсан. 

 

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ 

Технологи болон горим ажиллагааг сайжруулсан, 

бүтээгдэхүүний  өртөг тооцох аргачлалаар 2019 онд 

3430,3₮, 2020 онд 1157,3₮ байгаа нь нэгж 

бүтээгдэхүүний өртөгийг 3 дахин бууруулж чадсан 

байна.  

Өртөг тооцсон задаргааг 2015-2020 онуудыг 

харьцуулан харуулав. 

(2015-2018 онуудад зардлуудыг бүрэн тооцоогүй 
үеийн өртөг Хавсралт 1.)  

 

ТАВ. ДҮГНЭЛТ 

Бид байгалийн шавхагддаг нөөцүүдийг ашиглан 

эрчим хүч үйлдвэрлэдэг билээ. Түүний нэг болох 

гүний усыг хэмнэх, байгаль орчинд ээлтэй  байх 

зорилгоор станцын дотоод циклийн бохир 

конденсатыг дахин боловсруулах технологи 

хэрэгжүүлж, тоног төхөөрөмж суурилуулснаар 2015-

2020 онуудад нийт 349939,9 тн бохир конденсатыг 

боловсруулан эргүүлэн ашиглаж, энэ хэмжээгээр 
байгаль дахь гүний усыг хэмнэж, станцын дотоод 

циклд нөхөх БЗК-ийн усны 13.7%,  станцын үйл 

ажиллагааны нэг гол үзүүлэлт болох уур усны 

алдагдлыг 4.7-ээс 3.4 хүртэл бууруулахад чухал нөлөө 

үзүүлсээр ирлээ. 

 

Ашигласан ном 

1. Ц.Цэнджав. Ус бэлтгэл.  

2. О.И. Мартыновой   “ВОДО ПОДГОТОВКА 

процессы и аппараты”.  
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ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУДЫН ИОНЖУУЛАГЧ 

ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУДАЛГАА 

О.Ялалт, Д.Пүрэвдаш 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй: Оношилгоо, эмчилгээний болон мэс заслын эмчилгээнд ионжуулагч цацрагийн хэрэглээ нэмэгдэж байгаас 

эрүүл мэндийн ажилтнууд өөрсдийгөө болон 

үйлчлүүлэгчдээ ионжуулагч цацрагийн сөрөг хор 

нөлөөллөөс хамгаалахын тулд цацрагийн аюул, 

хамгаалах аргуудын мэдлэг, мэдээлэл хангалттай байх 

ёстой. Энэхүү судалгааны зорилго нь төрөлжсөн 

мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвийн дүрс 

оношилгооны техникч, эмч, эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженер, техникч болон цацраг туяатай 

ажил үүрэг нь хамааралтай сувилагч нарын  дунд 

цацрагийн аюул, хамгаалах аргуудын мэдлэгийг 135 

боломжит оролцогчдод имэйлээр илгээж, онлайн 

асуулгын 79.3% хариулт өгөв. Оролцогчдын ихэнх нь 

(63.5%) өдөр тутмын ажлын нэг хэсэг болох цацрагийн 

хордлогыг маш хортой, цацраг туяанд өртөх орчинд 

ажиллахдаа 86.4% тугалган хормогч, 78.5% бамбайн 

хамгаалалт өмсдөг гэж хариулжээ. Цацрагийн аюул ба 

хамгаалалтын мэдлэгийн дундаж оноо 6.4 ± 2.0 

(боломжит 15 оноо) байсан тул цацраг туяанаас 

хамгаалах мэдлэгийг сайжруулах шаардлагатай байна. 

Түлхүүр үг: радиологи, цацрагийн аюулгүй байдал,  дүрс 

оношилгооны техникч, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер 

Оршил 

Ионжуулагч ба ионжуулдаггүй цацраг туяа 

хоёуланг нь өдөр тутмын оношлогоо, эмчилгээнд 

түгээмэл хэрэглэгддэг. Ионжуулагч цацраг нь ажлын 

байран дахь цацраг идэвхт туяанд өртөж буй 

интервенциональ мэргэжилтнүүдэд илүү аюултай нөлөө 

үзүүлдэг. Эмнэлгийн цацраг туяагаар хордох нь ясны 

чөмөг цөөрөх, катаракт, үргүйдэл, төрөлхийн гажиг, 

хорт хавдар, ялангуяа бамбай булчирхайн хорт хавдар 

тусах эрсдлийг нэмэгдүүлдэг болохыг олон судалгаагаар 

харуулсан байдаг [1-3]. Босго тун нь цацрагтай 

холбоотой өвчний хувьд харилцан адилгүй байдаг. 

Жишээлбэл: 100-200 мГр нь тератоген ба хорт хавдартай 

холбоотой [3] бол 500 мГр нь катаракттай холбоотой 

байдаг [4]. Тиймээс эрүүл мэндийн ажилчдын цацрагийн 

хор уршгийг бууруулахад цацрагийн аюулын талаарх 

мэдлэг, хамгаалалтын арга хэмжээ чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Оношилгоо эмчилгээний ионжуулагч 

цацрагийг ALARA (тунг аль болох бага байлгах 

боломжит арга хэмжээ) зарчимд нийцүүлэх, тунгийн 

хязгаарлалт гэсэн гурван зарчимд үндэслэнэ гэж заасан 

[5] нь цацраг туяанаас хамгаалах стратегийн үндэс суурь 

юм.  

Ази, Номхон далайн орнуудын эрүүл мэндийн 

ажилтнуудын цацрагийн аюулгүй байдлын талаархи 

мэдлэгийг үнэлсэн судалгаанд Энэтхэгийн ерөнхий эмч, 

шүдний эмч нарын дунд ярилцлага хийхэд цацрагийн 

хор хөнөөлийн мэдлэг муу байгааг харуулсан [8]. 

Хонконг дахь ерөнхий эмч, дотрын эмч, дүрс 

оношлогооны техникч дунд явуулсан өөр нэг 

судалгаагаар дүрс оношлогооны техникчээс бус 

хүмүүсийн дунд цацраг туяагаар хамгаалах талаар 

ойлголт харьцангуй муу байгааг тогтоосон хэдий ч дүрс 

оношлогооны техникчдийн ерөнхий мэдлэг нь 

хүлээгдэж байсан үр дүнгээс муу байв. Өмнө хийсэн 

судалгаануудын дийлэнх нь төрөл бүрийн дэд 

мэргэжлүүд, ялангуяа дүрс оношлогооны техникч дээр 

төвлөрч байсан. Тиймээс энэхүү судалгааны үндсэн 

зорилго нь дүрс оношилгооны эмч, сувилагч болон 

эмнлэгийн тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтнүүд цацраг 

хор нөлөө, цацрагийн хамгаалалтын тухай мэдлэг, 

мэдлэгийг шалгах, хамгаалллах хэрэгслийг ашиглаж 

дадсан эсэхийг тогтоох явдал юм. 

Судалгааны арга, аргачлал 

Асуулгад суурилсан нэг агшины судалгааг 

Монгол улс дахь төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн нь дүрс оношилгооны эмч, 

сувилагч, эмнлэгийн тоног төхөөрөмжийн 

мэргэжилтнүүдээс авсан. Судалгааны асуумж нь хүн ам 

зүйн мэдээлэл, цацрагаас хамгаалах практик, цацрагийн 

аюулын талаарх мэдлэг гэсэн гурван хэсгээс бүрдсэн [9-

10]. Эхний хэсэгт оролцогчид дараахь хүн ам зүйн 

мэдээллийг өгөх шаардлагатай байв: нас, хүйс, 

мэргэжлийн байр суурь (ажилтан, резидент эмч, судлаач, 

эсвэл сувилагч), ажлын туршлага (жил), тасаг, 

хариуцагчаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд цацраг 

идэвхжилд өртсөн нийт ажлын цагийн хувь хэмжээ, 

цацрагийн аюул, хамгааллын сургалтад урьдчилан 

хамрагдсан байдал зэргийг багтаасан байв. 

Цацрагийн аюулын тухай мэдлэг, хамгааллын 

дадлагын  асуултууд багтсан бөгөөд цацраг туяанд өртөх 

орчинд ажиллахдаа цацрагын хамгаалалт, хар тугалгын 

хормогч, нүдний шил, бамбайн хамгаалалт гэх мэт 

хамгаалах хэрэгслийг ашиглах мэдлэгийг үнэлэв.  

Цацрагийн аюул ба хамгаалалтын мэдлэгийг 

дараахь асуумжаар үнэлэв. Үүнд: 

1. Цацрагаас хамгаалах зарчим (ALARA)

2. Ердийн эмнэлгийн ажилчид болон жирэмсэн

эмэгтэйчүүдэд жилд нэг удаа цацрагийн

зөвшөөрөгдөх тун

3. Интервенцийн өрөөнд цацрагийн анхдагч эх

үүсвэрүүд

4. Цацраг туяатай холбоотой өвчинд өртөмтгий

эрхтнүүд

5. Хар тугалганы хормогч дахь хар тугалганы стандарт

зузаан

6. Хар тугалганы шил

7. Өөрөө ба цацрагийн үүсгүүрийн хоорондын зай ба

цацрагийн тунгийн хоорондох урвуу хамаарал

8. Дозиметрийн тухай мэдээлэл

9. Эмнэлгийн процедурт ашигладаг флюороскопын

цацрагийн тун

Асуумж судалгаа нь олон сонголттой 15 асуултаас 

бүрдсэн байв. Асуулт бүрт хариултын дөрвөн хувилбар 

байсан бөгөөд тэдгээрийн нэг нь зөв хариулт байв. Зөв 

хариулт бүрт нэг оноо, буруу эсвэл дутуу хариулт бүрт 

“0” оноо өгсөн. 
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“Google Forms”-оор санал асуулгын онлайн хувилбарыг 

үүсгэж оролцогчдоос санал, мэдээлэл цуглуулах үйл 

ажиллагааг автоматаар гүйцэтгэсэн болно. Боломжит 

оролцогчдод асуумжид нэвтрэх холбоосыг имэйлээр 

илгээж дараах мэргэжилтнүүдээс судалгаа авав. Үүнд: 

• Дүрс оношилгооны эмч, техникч

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникч

• Сувилагч

Санал асуулгыг 30 минутын дотор бөглөхийг

оролцогчдод тодорхой зааж өгсө. Давхардал үүсэхээс 

урьдчилан сэргийлэхийн тулд оролцогчид асуумжийн 

хуудсанд өмнө нь бөглөсөн бол дахин хариу өгөхгүй 

байхыг сануулж зааварлав.  Санал асуулгад хариулт 

өгөхөөс өмнө судалгаанд оролцогчид бүхэлдээ сайн 

дурын үндсэн дээр оролцож байгааг мэдээлэсэн. 

Статистикийн дүн шинжилгээ: Өмнө дурьдсан 

судалгаанд оролцогчдын 27% нь ALARA-ийн цацраг 

туяагаар хамгаалах зарчмыг зөв тодорхойлж байсан. 

Үүний дагуу шаардагдах түүврийн хэмжээ нь 135 

мэргэжилтэн асуумж явуулсанаас 107 оролцогч 

хамрагдсан. Оролцогчдын хүн ам зүйн шинж чанарыг 

тодорхойлогч статистикийг тооцоолон судалж үзсэн. 

Нийт оноог хэвийн хуваарилсан тул параметрийн 

туршилтыг явуулсан. Түүврийн янз бүрийн дэд 

бүлгүүдийн дундаж оноог (жишээлбэл: хүйс, албан 

тушаал, ажлын нэгжээр ялгаатай бүлгүүд) бие даасан 

түүвэр t-test ба дисперсийн нэг талын анализ (ANOVA) 

ашиглан харьцуулсан болно. Пирсоны корреляцийн 

шинжилгээг нийт оноо, тасралтгүй хувьсагчдын 

хамаарлыг судлах зорилгоор (жишээлбэл: нас, сүүлийн 

12 сарын цацрагийн нөлөөллийн хувь) ашиглав. 

Мэдээллийн шинжилгээг статистик боловсруулалтын 

СТАТА програмаар хийв. <0.05 p-ийн утга нь 

статистикийн ач холбогдлыг илэрхийлсэн гэж үзсэн. 
Хүснэгт 1. 

Судалгаанд хамрагсдын мэдээлэл 
Хувьсагч (N=107) 

Нас 34.75 ± 8.56 (25 − 66) 

Хүйс 

   Эрэгтэй: Эмэгтэй 33(30.8);  74(69.2) 

Ажлын байр 

   Дүрс оношлогооны техникч 17 (15.9) 

   Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн     инженер 

35 (32.7) 

   Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн техникч 

6 (5.6) 

   Дүрс оношилгооны эмч 12  (11.2) 

   Сувилагч 37  (34.6) 

Тасаг нэгж 

   Дүрс оношилгооны тасаг 29  (27.1) 

   Эмнэлгийн тоног 
төхөөрмжийн алба тасаг 

41  (38.3) 

   Мэс заслын тасаг 17  (15.9) 

   Урлоги тасаг 2 (1.9) 

   Зүрх судасны тасаг 18 (16.8) 

Ажлын туршлага (жил) 7.1 ± 8.1 (0.5 − 40) 

12 сарын цацраг идэвхи орчинд 
ажилласан хугацаа % 

30.5 ± 21.8 (0 − 100) 

Цацрагийн хамгаалалтын 

сургалтад хамрагдсан эсэх % 

38 (35) 

Өгөгдлийн дундаж утга ± стандарт хазайлт (𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑎𝑥)  эсвэл 𝑛 (%) 

Нийт 135 боломжит оролцогчийг имэйлээр илгээж, 

санал асуулгад хариу өгөхийг урьсан бөгөөд хариултын 

хувь 79.3% (N = 107) байв. Оролцогчдын дундаж нас 

34.8 ± 8.6 (25-66 нас) байв. Оролцогчдын дийлэнх нь 

эмэгтэйчүүд (69.2%) байсан бөгөөд Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн тасагт ажиллаж байсан (38.3%), Дүрс 

оношилгооны тасагт ажилладаг (27.1%). Мэргэжлийн 

албан тушаалын хувьд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер (32.7%) болон сувилагч (34.6%) судалгааны 

түүвэрлэлтэд хэт их хамрагдсан байна. Судалгаанд 

оролцогчдын ажлын туршлага 6 сараас 40 жил хүртэл 

байсан (Хүснэгт 1). Сүүлийн 12 сарын ажлын цагийн 

туршид цацраг идэвхт туяанд өртсөн орчинд 

оролцогчдын ажилласан хугацааны дундаж тооцооны 

хувь нь 30.5% ± 21.8% (0%-100%) байна. Оролцогчдын 

ихэнх нь (65%) нь цацрагийн хор хөнөөлийн талаар ямар 

ч сургалтанд хамрагдаж байгаагүй. 

Цацрагын хор нөлөөний судалгаа: Оролцогчдын 

дийлэнх нь (63.5%) эмнэлгийн цацраг туяа нь хүний 

биед маш аюултай гэж үзсэн. Гэсэн хэдий ч тэдний 

гуравны нэг нь тийм ч аюултай биш гэж үзсэн бөгөөд 

маш бага хувь нь ионжуулагч цацраг аюултай биш гэж 

үзсэн байна (Хүснэгт 2). Мөн ионжуулагч цацраг туяанд 

өртөх орчинд ажиллахдаа 86.4% тугалган хормогч, 

78.5% бамбай хамгаалалт өмсдөг гэж мэдээлсэн. Гэсэн 

хэдий ч тэдний зөвхөн 31.3% нь ажлын орчинд хар 

тугалгын нүдний шил зүүсэн байна (Зураг 1). 
Хүснэгт 2. Ионжуулагч цацрагийн аюулын тухай мэдлэг 

Хувьсагч n (%) 

Цацрагийн аюулын талаархи сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй 
байгаа эсэх 

  Тийм 70 (65.4) 

  Итгэлтэй биш байна 34 (31.8) 

  Үгүй 3  (2.8) 

Эмнэлгийн цацрагийн аюул 

   Маш аюултай 68 (63.5) 

   Тийм ч аюултай биш 36 (33.7) 

   Аюулгүй 3  (2.8) 
Өгөгдлийн дундаж утга ± стандарт хазайлт (𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑎𝑥)  эсвэл 𝑛 (%)  

Зураг 1. Цацраг идэвхит орчинд ажиллахдаа хар тугалган 

хормогч, нүдний шил, бамбай зэргийн хэрэглээ 

 Цацрагийн хамгаалалт: Судалгаанд 

хамрагдагсдын дийлэнх нь (85.5%) ALARA-г ICRP-ийн 

дэвшүүлсэн цацрагийн хамгаалалтын ерөнхий зарчим 

гэж зөв тодорхойлжээ. Энэ асуултанд өгсөн зөв 

хариултын хувь нь хүйс, мэргэжлийн байр суурь, хэлтэс, 

ажлын туршлагаараа ялгаатай бүлгүүдэд харилцан 

адилгүй байв. Хамгийн их боломжит 15 онооны дундаж 

ба медиан тус тус 6.4±2.0 ба 7 байна (Зураг 2). 

Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс өндөр дундаж авсан 

(p=0.004; Хүснэгт 3) байв. Ахлах мэргэжилтнүүд 

бусадтай харьцуулахад статистикийн хувьд өндөр 

дундаж утгыг авсан (Хүснэгт 3) хэдий ч нас, тэнхим, 

ажлын туршлага нь мэдлэгт төдийлөн нөлөөлөөгүй. 

Оролцогчдын дөнгөж 25.7% нь хар тугалганы хормогч 

хэрэглэсэн эсэхийг үнэлсэн асуултанд зөв хариулсан, 

тэдний 24.3% нь ажилчин ба цацрагийн үүсгүүр 

хоорондын аюулгүй зайг зөв тодорхойлсон байна. 
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Түүнчлэн оролцогчдын 5.1%, 1.9% нь тугалганы нүдний 

шил, хортой тун, цацраг туяа хэрэглэх бүх асуултанд зөв 

хариулт өгсөн байна.  
Хүснэгт 3. 

107 оролцогчдийн зөв хариултын оноо (0-15) холбоотой 

хүчин зүйл 

Хувьсагч n (%) 
Нийт оноо: 

дундаж ±𝑆𝐷 
P- утга 

Нас 𝑟 = 0.63 0.361 

   Эрэгтэй 33 (30.9) 7.0 ± 2.3 0.004 

   Эмэгтэй 74 (69.1) 6.1 ± 1.7 

 Дүрс оношлогооны техникч 17 (15.9) 6.9 ± 2.1 0.012 

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн инженер 

35 (32.7) 6.8 ± 2.1 

Эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн техникч 
6  (5.6) 6.1 ± 1.7 

Дүрс оношилгооны эмч 12  (11.2) 6.3 ± 2.0 

Сувилагч 37  (34.6) 5.3 ± 1.6 

Дүрс оношилогоо, ЭТТ алба 70  (65.4) 6.5 ± 2.0 0.586 

Сувилагч 37  (34.5) 5.3 ± 1.6 

Ажлын туршлага (жил)   ≤ 10 83  (77.6) 6.3 ± 1.9 0.238 

Ажлын туршлага (жил)   > 10 24  (22.4) 6.7 ± 2.2 

Цацрагийн хамгаалалтын 

сургалтад хамрагдсан 
38 (35.5) 6.5 ± 2.0 0.086 

Цацрагийн хамгаалалтын 
сургалтад хамрагдаагүй 

69 (64.5) 6.1 ± 1.9 

12 сар цацраг идэвхт орчинд 

ажилласан хугацаа % 
𝑟 = 0.63 0.693 

SD: стандарт хазайлт 

Зураг 2. Оролцогчдын онооны дагуу хуваарилалт. 

Бидний судалгааны үр дүнгээс ялгаатай нь эмч, 

сувилагч, техникч зэрэг Туркийн 92 эмнэлгийн 

ажилтнуудын дунд явуулсан судалгаагаар тэдний 42.4% 

ба 21.7% нь цацрагийн хор хөнөөлийн мэддэггүй байсан 

ба ерөнхий радиологчид судалгааг дунд зэрэг аюулгүй 

гэж үзсэн. Нөгөө талаар Нигерийн сургалтын эмнэлгийн 

радиологи, цацраг туяа, шүдний эмч нарын 77.3% нь 

цацрагийн аюулын талаар мэдлэгтэй гэж судлагдсан 

байна. Үүнтэй адил АНУ-ын мэдээгүйжүүлэгч эмч 

нарын 82% нь цацрагийн аюулын талаар маш их эсвэл 

өндөр түвшинд санаа зовж байсан [13]. Ази, Номхон 

далайн бүс нутгийн Хятадын ортопед мэс засалчдын 

78.2% нь ионжуулагч цацраг туяа нь ихээхэн анхаарал 

татсан асуудал гэж үздэг болохыг тогтоосон [14]. 

Цацрагийн аюулаас өөрсдийгөө хамгаалахын тулд 

энэхүү судалгаанд оролцогчдын 78.5% нь бамбайн 

хамгаалалт өмссөн боловч тэдний зөвхөн 31.3% нь хар 

тугалгын нүдний шил зүүжээ. Ортопедийн мэс 

засалчдын дунд явуулсан өөр нэг судалгаагаар тэдний 

35% хамгаалалтын хувцас өмсөж, 3% хар тугалганы шил 

зүүж, 6% хувийн хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр ажилладаг 

байснаас зөөврийн хар тугалган хамгаалалт ашиглахыг 

илүүд үздэг байна. Үүнтэй адил 2013 онд Нигерид 

хийсэн өөр нэг судалгаагаар рентген шинжилгээний 

нийт судлаачдын дөнгөж 12%, ажлын орчинд хар 

тугалганы хормогч, 5% хар тугалган нүдний шил, 3% 

бамбайн хамгаалалт өмсдөг болохыг тогтоожээ [15]. 

Энэхүү судалгааны оролцогчид (96.7%) нь ионжуулагч 

цацраг туяаг маш хортой гэж үзсэн хэдий ч 86.4% ажлын 

орчинд хар тугалган хормогч, 78.5% бамбайн хамгаалалт 

өмссөн байв. Зарим оролцогчид нь зөөврийн тугалган 

хаалт цацраг туяанаас хамгаалах хэрэгсэл ашиглахыг 

илүүд үзсэнтэй холбоотой байж болох юм.  

Судалгаагаар хар тугалгgн нүдний шил зүүж 

хамгаалсан нь бага хувь эзэлж  байгааг тогтоосон. 

Эмнэлгийн ажилтнууд ионжуулагч цацраг эсийн 

удамшилийн аппаратыг эвдрэлд оруулж бүх төрлийн 

хувирал мутаци үүсгэн үйлчилж буй цацрагийн тунгаас 

шууд хамааралтай ихэсдэг ба хор хөнөөл нь хэдэн арван 

жилийн дараа илэрдэг гэдгийг мэддэг байсан. Мөн 

бамбай булчирхайн хорт хавдар ба катаракт нь цацраг 

идэвхт туяаны улмаас зөвхөн сүүлийн арван жилд 

анхаарал татсан асуудал болсон. Судалгааны үр дүнгийн 

түвшин бага хувь эзэллэж байгаагийн бас нэг шалтгаан 

нь бусад хамгаалалтын тоног төхөөрөмжтэй 

харьцуулахад ажлын орчинд хар тугалган нүдний шил 

хязгаарлагдмал байдал юм. Тиймээс ажилтнууддаа хар 

тугалган шил зүүгээгүйгээс үүсэх сөрөг үр дагаврыг 

ойлгуулж, ажлын байран дахь хар тугалган нүдний 

шилний хүртээмжийг нэмэгдүүлж тогтмол шил зүүхийг 

уриалах хэрэгтэй байна. Радиологийн тэнхимийн 

ажилтнуудын санал болгодог сургалтыг бакалаврын 

боловсролд хамруулж, төгсөлтийн дараах сургалтаар 

жил бүр цацраг туяанаас хамгаалах мэдлэгийг 

дээшлүүлэх боломжтой. Цаашлаад өдөр тутмын 

практикт цацраг туяанаас хамгаалах байнгын дадал 

хэвшлийг дэмжих хэрэгтэй. 

Дүгнэлт 

Эмнэлгийн ажилтнуудын ионжуулагч цацрагийн 

хамгаалалтын судалгаанд оролцогчдын ихэнх (85.5%) нь 

ALARA зарчмын дагуу асуултанд зөв хариулсан хэдий ч 

цацраг туяанд өртөх орчинд ажилладаг хүн бүр энэ 

зарчмыг мэддэг байх ёстой. Мэдлэгийн ерөнхий оноо нь 

зөвхөн 6.4±2.0 (боломжит 15 оноо) байхад оролцогчдын 

ихэнх нь голч дүнгээс доогуур оноо (7 оноо) авсан. 

Судалгааны үр дүнгээс харахад эмнэлгийн ажилтнуудын 

ионжуулагч цацрагийн аюул, хамгааллын мэдлэгийг 

улам сайжруулах шаардлагатай  байна.  

Судалгаанд оролцсон эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженер, техникч, сувилагч нарын ихэнх 

нь цацраг туяанаас хамгаалах талаар албан ёсны 

сургалтанд хамрагдаагүй нь тэдний мэдлэг хангалтгүй 

байх шалтгаан болж байна.  

Эмнэлгийн ажилтангуудыг цацрагийн 

хамгаалалтын мэдлэгийн түвшинг ионжуулагч 

цацрагийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 

сургалтанд хамрагдсан байдал, цацрагийн хамгаалалт 

гэсэн сэдвээр шалгахад өөр бүлгүүдийн хооронд 

мэдэгдэхүйц ялгаа байсангүй. Эрэгтэйчүүд болон ахлах 

мэргэжилтнүүд, бусад эмэгтэй оролцогч нараас арай 

өндөр оноо авсан байна. Ахлах мэргэжилтнүүд 

ионжуулагч цацрагт өртөх орчин, цацраг туяанд 

ажиллах туршлагатай байсантай холбоотой. Энэхүү 

судалгаанд оролцсон мэргэжилтэнгүүд цацраг туяанаас 

хамгаалах талаар хангалттай мэдлэггүй байв. Тиймээс 

цацраг туяанаас хамгаалах талаар сургалт яаралтай хийх 

шаардлагатай байна.  
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Дүрс оношилгооны мэргэжилтнүүд болон 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтнүүд эдгээр 

бүх асуултын хариуг мэдэх нь чухал боловч маш цөөхөн 

оролцогчид зөв хариулт өгсөн нь цацрагийн тун (үйл явц 

бүрийн цацрагийн хамгийн их тун ба цацрагийн 

түвшин)-гийн асуултууд, хар тугалган нүдний шил 

ашиглах хэрэгтэй байгааг харуулав. Эдгээр асуултанд 

зөв хариулсан оролцогчдын 1.9% ба 5.1% байв.  

Хэдийгээр ДЭМБ болон Олон Улсын Цөм Энергийн 

Алба зэрэг байгууллагуудаас ионжуулагч цацрагийн 

тунгаас хамаарч хүний биед хортой хавдар үүсгэх хүчин 

зүйл гэж үзсэн боловч уг арга нь тухайн хүний эрүүл 

мэнд амь настай холбоотой оношилгоо, эмчилгээний 

шийдвэр гаргахад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байна.  
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МОНГОЛ УЛСЫН 110 кВ-ЫН ЦДАШ-ЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

ГЭМТЛИЙН БАЙРЛАЛ ТОДОРХОЙЛОХ ХОЁР ТАЛЫН АРГЫН 

ТООЦООНЫ ҮР ДҮНД ДАМ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ 

Ө.Баярмаа. Ж.Арслан. 

Эрчим хүчний сургуулийн докторант оюутан, ШУТИС-ЭХС, Монгол улс 

Доктор (Ph.D), Дэд профессор, ШУТИС-ЭХС, Монгол улс 

Хураангуй: Шинжлэх ухаан техникийн 

хөгжил өндөр түвшинд хүрсэн өнөө үед аливаа улс 

орны хөгжлийг тодорхойлох хамгийн гол 

үзүүлэлтүүдийн нэг нь улс орны найдвартай, чанартай 

эрчим хүчээр хангах болон тогтвортой эрчим хүчний 

системийг бий болгох явдал юм. 

Энэхүү эрчим хүчний хэрэглээг хэрэглэгчдэд 

найдвартай түгээхийн тулд гэмтлийн байрлалыг өндөр 

нарийвчлалтай цаг алдалгүй үнэн зөв тодорхойлсоноор 

хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй 

хангах, засвар үйлчилгээг цаг алдалгүй хийх улмаар 

эрчим хүчний системийн найдвартай ажиллагааг 

дээшлүүлэх гол хүчин зүйл болно. Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн элементүүд дээр төрөл бүрийн 

гэмтэл саатал гарч цахилгаан системийн хэвийн үйл 

ажиллагааг алдагдуулдаг. Түүний дотор 

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам (ЦДАШ) нь тогтвортой ба тогтворгүй гэмтэлд 

хамгийн их нэрвэгддэг элемент юм. Тогтворгүй гэмтэл 

нь гэмтсэн цэгийг эрж хайх, засвар үйлчилгээ хийх 

зэрэгт хүндрэл учруулдаг. Иймд ЦДАШ- д гарсан 

гэмтлийн байрлалыг цаг алдалгүй үнэн зөвөөр 

тодорхойлж засвар үйлчилгээ хийх явдал нь эрчим 

хүчний системийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, 

хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй 

хангах нэг чухал хүчин зүйл болдог. Орчин үед олон 

жилийн тасралтын судалгаа, гэмтлийн байрлал 

тодорхойлогч төхөөрөмжийн заалт, тэдгээрийн алдаа 

зэрэгт үндэслэн тухайн ЦДАШ-ын үзлэг хийх мужийг 

математик статистикийн аргаар тооцоолох шаардлага 

зайлшгүй бий болж байна. ЦДАШ-ын үзлэг хийх 

мужийг зөв тодорхойлсноор гэмтлийн үед тооцооны 

инженерт засварын бригадын явж ажиллах зай, 

сэлбэг хэрэгслийн нөөц, хүн хүчийг зөв тооцоолох 

боломжийг олгоно.   Мөн түүнчлэн тухайн ЦДАШ-

ын онцлог түүний дотор гэмтлийн байрлал 

тодорхойлох аргын (ГБТА) нарийвчлалд нөлөөлөх 

хүчин зүйлүүдийг зөв тодорхойлж тэдгээрийн 

нөлөөллийг тооцсон тооцооны аргачлал зайлшгүй 

шаардлагатай болж байна. 

Түлхүүр үг: параметр, санагч төхөөрөмж, 

параметр, ЦДАШ, дам шинжилгээ. 

Өнөөгийн байдал: Монгол орон 220кВ, 110кВ-ын нэг 

болон хоёр хэлхээт ЦДАШ-аар хангаж байна. 220кВ-

ын ЦДАШ-ын трасс 1034,59 км, 110кВ-ын ЦДАШ-ын 

трасс 3825,68 км, 220кВ-ын дэд станц 7 ш, 110кВ-ын 

дэд станц 66 ш, ажиллаж байна. 

Хүснэгт 1 

ЦДАШ-ын өнөөгийн байдал 

№ Салбарууд УБС ТБС ХБС ЗӨБС ГБС 

1 
Байгуулагдсан 

он 
2012 1965 1980 1984 2013 

2 
Суулилагдсан 
хүчин чадал 

[МВА] 

1998 437 613.1 764.9 62 

3 
Дэд станцын 

тоо 
29 18 12 11 4 

5 

220/110 кВ 

шугамын 

транссын нийт 
урт [км] 

766.

7 

987.

9 
1516 1031.9 

6 

220кВ-ын 

шугамын 
трассын урт 

[км] 

285.
8 

310.
5 

208.5 229.7 0 

7 

Нэг хэлхээнд 

шилжүүлэгдсэ

н урт [км] 

493.

3 

499.

9 
208.5 287.7 564.2 

8 

110кВ-ын 
шугамын 

трассын урт 

[км] 

473.

4 

677.

3 
1308 802.2 564.2 

9 
Нэг хэлхээнд 

шилжүүлэгдсэ

н урт [км] 

717.

1 

729.

8 
1637. 820.1 564.2 

10 
Шугамын 

нийт урт  [км] 
1188 1250 2063 1112.5 563.9 

Судалгааны ажилд 2017-оны 1-р сараас 2019 оны 12-р 

сарыг дуустал хооронд 3жилийн тасралтын судалгааг 

ашигласан бөгөөд тасралтын судалгааны үр дүнгээс 

хамаарч 110кВ-ын ЦДАШ-ын голчлон авч үзэх болно. 

Хүснэгт 2 

Тасралтын судалгаа хүчдэлийн түвшингөөр 

Хүчдэлийн 

түвшин кВ 
2017 2018 2019 Нийт 

220 кВ 59 59 86 204 

110кВ 550 693 427 1670 

Нийт тасралт 609 752 513 1874 

 Зураг 1. Хүчдэлийн түвшинөөр 

Эндээс харахад 110 кВ-ын ЦДАШ-ын тасралт нийт 

тасралтын 89%-ийг эзэлж байгаа нь цаашдаа 110 кВ-

220 кВ

11%

110кВ

89%

Хүчдэлийн түвшинөөр
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ын ЦДАШ-ын тасралтыг судлах нь зайлшгүй 

шаардлагатай нь харагдаж байна. 

Зураг 2. Монгол орны 110кВ-ын ЦДАШ-ын тасралтын 

судалгаа сараар 

Эндээс харахад 110кВ-ын ЦДАШ-ын тасралт 

Хангайн бүс, Зүүн өмнөд бүсийн тасралт их байх 

бөгөөд 6,7,8-р саруудад тасралтын тоо маш өндөр 

байна. 

Хүснэгт 3 

2017 2018 2019 Нийт 

Улаанбаатар 103 71 87 261 

Төвийн бүс 79 82 72 233 

Хангайн бүс 255 340 250 845 

Зүүн-Өмнөд бүс 105 182 149 436 

Говийн бүс 7 35 32 74 

Нийт тасралт 549 710 590 1849 

Зураг 3. 2017-2019 оны тасралтын судалгаа бүсийн 

байршилаар 

Тасралын судалгаагаар Хангайн бүсийн 

тасралтын тоо хамгийн их, 2018 онд илүү их тасралт 

тохиолдсон байна.  

Зураг 4. Хамгийн их тасарсан шугам 

Хамгийн их тасарсан шугамын судалгаанаас 

харахад Хангайн бүсийн Тэлмэний 110кВ-ын 276км 

ЦДАШ-д тасралт хамгийн их тохиолддог байна. Энэ 

ЦДАШ-ын онцлог нь Завхан-Улиастайн хэрэглэгчдийг 

ТБНС-ээс цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангах 

зорилгоор 2012 оны 12-р сард ашиглалтанд оруулсан 

бөгөөд ачаалал багатай, хэт урт, дулааны улиралд 

Тайшир УЦС-тай зэрэгцээ ажилладаг. 

Зураг 5. 110кВ-ын нийт шугамын тасралтын шалтгаан 

110кВ-ын ЦДАШ-д хамгийн их тохиолдож байгаа 

тасралтын шалтгаан нь гадны хүчин зүйлс болон 

байгалийн хүчин зүйл их нөлөөлж байна. 

Зураг 6. Богино залгааны төрлөөр 

Богино залгааг бичиж санах төхөөрөмжүүд 

нийт 1849 удаагийн тасралтыг тэмдэглэж авснаас нийт 

тасралтын 4%-ийг гурван фазын богино залгаа, 3%-ийг 

хоёр фазын богино залгаа, үлдсэн 93%-ийг нэг фазын 

богино залгаа эзэлсэн байна 

Зураг 7. Автаматжуулалтын ажиллагааны төрлөөр 
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Хүснэгт 4 

110кВ-ын ЦДАШ-д ашиглагдаж байгаа ГБТ 

төхөөрөмж 

Бүсийн нэр Шугамын нэр 
Ашиглаж буй 

ГБТ төхөөрөмж 

Улаанбаатар 
ИХБ-4- АШ208 МИР 

Налайх-АШ101 SEL 

Төвийн бүс 

ДДЦС-ЕРӨӨ АШ ТОР100 

Дархан-АШ202 АУРА 

Борнуур-АШ116 SEL 

Зүүн хараа-АШ115 SEL 

Хангайн бүс 

Булган- Хархорин REMI 

Эрдэнэт АУРА 

Мөрөн-Тэлмэн SEL/Сирус 

Зүүн-Өмнөд 

бүс 

Айраг-Шанд SEL 

Өндөрхаан-БУ D30 

Чойр-Айраг МИР 

Гэмтлийн байрлал тодорхойлох хоёр талын 

аргын тооцооны үр дүнд дам шинжилгээ хийх  

 Онолын үндэс: Эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд 

найдвартай түгээхийн тулд ЦДАШ дээр гарсан 

гэмтлийн байрлалыг өндөр нарийвчлалтай, цаг 

алдалгүй үнэн зөв тодорхойлсноор хэрэглэгчдийг 

цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангах, засвар 

үйлчилгээг цаг алдалгүй хийх улмаар түүний 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх гол хүчин зүйл 

болно [1,2]. ЦДАШ-ын гэмтлийн байрлал тодорхойлох 

аргын үндсийг судлахын нэг ба хоёр талын 

хэмжилтийн аргаар  богино залгааны үед санагч 

багажийн тусламжтайгаар IUIU  ,,,  

хэмжигдэхүүнүүдийг санаж авсан үзье (зураг8). Зурагт 

8-д үзүүлсэн эпюрээс богино залгааны цэг 

дээрх хүчдэлийн утгыг шугамын дагуу баруунаас зүүн 

тийш шилжиж байх үеийн байдлаар бичвэл:  
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Үүнд: 
ШX - ЦДАШ-ын тухайн дарааллын 

эсэргүүцэл. 
ШnX - ЦДАШ-ын зүүн үзүүрээс богино 

залгааны цэг хүртэлх эсэрүүцэл.   

Дээрх томьёонууд болон хоёр талын хэмжилтийн 

аргын  онцлог нь: 

• Томьёонд гүйдэл хүчдэлийн модулийг ашигладаг

учраас гүйдэл хүчдэлийн фаз, чиглэлээс үл

хамаардаг.

• Тооцооны үед богино залгааны төрлийг мэдэх

шаардлагагүй болсноор санагч багажийн заалтыг

авсны дараа шууд тооцоолох боломжийг олгодог.

• Тооцоонд шилжилтийн 

эсэргүүцлийг тооцох шаардлагагүй.

• Ачааллын гүйдлийн утга ГБТ тооцоонд

нөлөөлдөггүй учраас хоёр талын хэмжилтийн

аргын нарийвчлал өндөр байдаг давуу талтай

болно.

Тухайн аргын дутагдалтай тал нь тооцоонд шугамын 

төгсгөлүүдээс болон алслагдсан дэд станцуудаас 

мэдээлэл дамжуулах тусгай систем шаардлагатай 

байдаг. Тооцоонд ашиглах хэмжигдэхүүнүүдийг санаж 

авахын тулд шугам бүр дээр санагч төхөөрөмж буюу 

санагч амперметр, системийн шин дээр 

санагч вольтметр тавигдсан байх шаардлагатай. 
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Зураг 8. Хоёр талын хэмжилтийн аргын 

үндэс. 

а-зарчмын схем, б-тэг болон урвуу 

дараалалын орлуулгын схем, хүчдэлийн эпюр. 

Томьёо (1) нь хоёр талын хэмжилтийн аргын 

ерөнхий хувилбар бөгөөд [1,2]-д 

тулгуурлан ГБТ аргын нарийвчлалд нөлөөлдөг 

тодорхой нөхцөлийг тооцсон олон хувилбаруудыг 

гаргаж авах боломжтой. 

• Харилцан индукцлэл бүхий зэрэгцээ ЦДАШ-

ын хувьд: 
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Үүнд: mудX - Харилцан индукцлэлийн 

эсэргүүцэл; 

ПП II 00 ,  - гэмтсэн ЦДАШ-ын тэг 

дарааллын гүйдэл; 

• Хэсэгчилсэн харилцан индукцлэл бүхий

зэрэгцээ ЦДАШ-ын хувьд:
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Үүнд: НI0
 - гэмтсэн ЦДАШ-ын тэг дарааллын

гүйдэл; 

mL - харилцан индукцлэл бүхий шугамын

хэсгийн урт  

• Салаалал бүхий ЦДАШ-ын хувьд:
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Монгол улсын Эрчим хүчний системд сүүлийн 

жилүүдэд 110/220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамд МИР, АУРА, ПАРМА, ИМФ, REMI 

төрлийн микропроцессорын элементийн бааз дээр 

хийгдсэн аваарийн процессыг бүртгэх, санах болон 

богино залгааны гэмтлийн байрлалыг тодорхойлох 

төхөөрөмжүүдийг өргөн ашиглаж 

байна. Шугамын үзлэг хийх бүсийн тухай тодорхой, 

ойлголттой болохын тулд түүнийг тодорхойлох арга 

замууд, санагч багажуудын заалтууд, тэдгээрийн 

өмнөх үр дүнгүүдэд анализ хийх шаардлагатай. Өмнө 

нь ОХУ-ын (ЗХУ) цахилгаан системүүдэд (ЦС) дээрх 

төрлийн дам шинжилгээг (ретроспектив анализ) 

өргөнөөр хийдэг байсан [4,5]. Шугмын гэмтлийн 

байрлал тодорхойлох (ШГБТ) тооцооны үр дүнд 

хийсэн анализ нь математик статистикуудын аргууд 

дээр үндэслэсэн бөгөөд шугамын ГБТ-д ашиглах 

боломжтой статистик аргуудыг [4]-д өгүүлсэн байгаа 

болно. Ийм төрлийн анализ хийхэд анхдагч өгөгдлүүд 

олон байх тусмаа үр дүн нь үнэмшилтэй гардаг. Тийм 

учраас Монгол улсын ЭХС-ийн Хангайн бүсийн 

110 кВ ЦДАШ, Зүүн-Өмнөд бүсийн 110кВ-ын ЦДАШ-

уудын гэмтлийн байрлал тодорхойлсон үр дүнг 

үндэслэл болгов. Цахилгаан 

системийн шугамын ГБТ өгөгдлүүдийг нэгтгэн авч 

үзэн, анализ хийж Хангайн болон Зүүн Өмнөд бүсийн 

Эрчим хүчний системийн 110 кВ-ын ЦДАШ-

ын ГБТ тооцооны үр дүнг үзүүлэв. Дээрх тооцооны үр 

дүнд тулгуурлан шугам дээр болсон тодорхой тооны 

богино залгаа бүрийн дараа тухайн богино залгааны 

үеийн аваарийн параметрүүд, өмнө нь өгөгдлийн санд 

хадгалагдсан өгөгдлүүд, шинээр 

тооцоологдсон ГБТ тооцооны үр дүнг нэгтгэн дам 

шинжилгээг (ретроспектив анализ) гүйцэтгэнэ. Үүний 

үр дүнд шугамын үзлэг хийх мужийг тооцоолох 

боломжтой болох бөгөөд гарсан үр дүнгээр засварын 

бригад шугамд засвар үйлчилгээ, үзлэгийг гүйцэтгэнэ. 

1. ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

МУ-ын 110 кВ, ЦДАШ-ын гэмтэлийн байрлал 

тодорхойлогч багажуудын 2017-2019 оны хоорондох 

тасралтын заалтыг ашиглан бүсүүдийн ГБТ аргыг 

судалсан.  

Хангайн бүсийн 110 кВ, Зүүн-Өмнөд бүсийн 

110кВ-ын ЦДАШ-ын гэмтэлийн байрлал тодорхойлогч 

багажуудын 2017-2019 оны хоорондах 1020 ширхэг 

заалтыг ашигласан [6]. 

Зураг 9.  Тархалтын нягт ба өргөн ( fi hi ) emug өгөгдсөн 

интервалд багтах алдааны интервалаас хамаарсан 

гистограмм (Хангайн бүс) 

 Зураг 10.   Тархалтын нягт ба өргөн ( fi hi ) emug 

өгөгдсөн интервалд багтах алдааны интервалаас 

хамаарсан гистограмм (ЗӨБ) 

Учир нь гистограммын эхний хэсэг нь бараг 

ижил утгатай харагдаж байгаа боловч өөр өөр алдааны 

мужид хамаарагдаж байна.  

Математик статистикийн онолд өөр төрлийн 

агуулга бүхий гистограммыг хэрэглэх тохиолдол 

байдаг. 


=

=
N

i
ii hf

1

12  (5) 

Үүнд: N – симметр байралсан i-р интервалын 

нийт тоо.  

fi , hi хэмжигдхүүнүүд нь өгөгдсөн интервалд 

өгөгдсөн алдаа багтах магадлалыг илэрхийлнэ. 

Гистограммын шинэ хувилбар нь өөрчлөлтийн дараа 

(fi = mi /(2 hi M)) зураг 4,5-д Хангайн болон Зүүн өмнөд 

бүс бүрийн ЦДАШ-ын ГБТ тооцооны хувьд дараах 

байдлаар дүрслэгдэнэ.  
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Зураг 11. Хангайн бүсийн ЦДАШ-ын 

fi = mi /(2 hi M)-ийн өгөгдсөн 

интервалд багтах алдааны гистограмм (Хангайн 

бүсийн 110 кВ-ын ЦДАШ-ын хувьд) 

Зураг 12. Зүүн-Өмнөд бүсийн ЦДАШ-ын fi = mi /(2 

hi M)-ийн өгөгдсөн интервалд багтах алдааны 

гистограмм (Зүүн-Өмнөд бүсийн 110 кВ-ын 

ЦДАШ-ын хувьд) 
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Онолоор бол арифметик дундаж тэгтэй тэнцүү 

байх ёстой бөгөөд энэ нь шугамын ГБТ тооцооны үр 

дүнгийн алдааны хазайлт нэмэх болон хасах 

тал уруу ижил хэмжээтэй алслагдсаныг илэрхийлнэ. 

Хэрвээ алдаа нь үнэхээрийн санамсаргүй шинжийг 

агуулж байгаа бол нийт үйлдлийн тоо өсөх 

тусам   алдааны дундаж утга тэг рүү тэмүүлэх ба 

арифметик дундаж утга нь тэгрүү тэмүүлнэ (тэг орчим) 

гэдэг нь алдаа нь санамсаргүй хамааралтай байгааг 

илэрхийлэх шалгуур болдог. 

 = 0
i

(6) 

Үүнд i
- гэмтлийн байрлал алдааны 

жинхэнэ утгын алдаа тооцооны утгаас хазайх хазайлт. 

Гэвч арифметик дундаж 

утгын үнэмшлийг өөр хэлбэрээр буюу алдааны 

үнэмлэхүй (абсолют) утгуудын нийлбэрээр 

илэрхийлдэг [3,4]. 


 

 =
n

n

i

ii

дундаж

  (7) 

Үүнд: ni – i-р интервал дахь анализ хийж буй 

нийт гэмтлийн тоо.  

 Арифметик дундажийг (7)-аар тооцоолоход 

хангалтгүй юм. Учир нь хүснэгтийн өгөгдсөн алдааны 

өөрчлөгдөх хууль нь тодорхой биш юм. Жишээ нь (-

0.01)-(-0.05)%-ийн интервал хувьд тооцоонд: -0.01-

ээс -0.05-ын хоорондох утгыг авах уу эсвэл дундаж 

утга 
(−0.01)+(−0.02)

2
 =3%-ыг авах уу гэдэг нь тодорхой 

биш байна. Хэрвээ интервалын дотор хэвийн 

тархалттай гэж үзвэл арифметик дундаж утга нь 

үндэслэлтэй болно. Тухайн шугамуудын хувьд 

арифметик дундаж утгыг (7)-оор тооцоолон хүснэгт 5-

д үзүүлэв. 

Шугамуудын хувьд арифметик дундаж утгыг 

тооцоолсон байдал 

Хүснэгт 5 
№ 

Бүсүүд 

Арифметик дундаж

 2дундаж

1 Хангайн бүсийн 110 кВ-ын 

ЦДАШ-ын хувьд 

22,74 

2 Зүүн-Өмнөд бүсийн 110 кВ-

ын ЦДАШ-ын хувьд 

10,09 

Хүснэгт 5-аас харахад Хангайн бүсийн 

ЦДАШ-ын хувьд ГБТА-ын дундаж алдаа нь 22,7% бол 

Зүүн-Өмнөд бүсийн ЦДАШ-ын хувьд 10,9% байгаа нь 

харагдаж байна. 

1. ДИСПЕРСИЙН БОЛОН ДУНДАЖ КВАДРАТ

АЛДАА

Шугамын ГБТ тооцооны үр дүнд анализ хийхэд 

дисперсийн шинжилгээг ашиглах нь ашигтай байдаг. 


=

n
n

D
i

ii

2

(8) 

Тухайн тохиолдолд дисперсээс квадрат 

язгуур гаргасныг дундаж квадрат алдаа 

буюу шугамын ГБТ аргын алдаа болно (Хүснэгт 6). 

       Эндээс дундаж квадрат алдаа болон дундаж 

арифметик алдаатай жишээн хүснэгт  6-д үзүүлэв. 

Дундаж квадрат алдаа болон дундаж арифметик 

алдааны утга  

Хүснэгт 6 

Төв 
Хангайн бүсийн 110 

кВ-ын ЦДАШ-ын 

хувьд 

Зүүн-Өмнөд бүсийн 

110 кВ-ын ЦДАШ-ын 

хувьд 

1дундаж
 2дундаж

100% 22,7 10,9 

40% 9,09 4,03 

20% 4,5 2,01 

15% 3.4 1,5 

 Дээр үзүүлсэн хүснэгтээс харахад төв нь 20-

40% орчим байгаа гэсэн таамаглал дэвшүүлж болох 

боломжтой болж байна. Ийм учраас ГБТ аргын 

тархалт нь хэвийн тархалттай байж болох юм гэсэн 

таамаглал дэвшүүлээд тархалтын төв нь 20% дээр 

байна гэж тогтооё. 

Зураг 13. Үзлэг хийх мужийн хамаарал. 

Үүний дараа дээр гүйцэтгэсэн статистик 

анализ нь ГБТ аргын хувьд ямар үр дүнд хүргэв гэсэн 

асуулт гарч ирдэг. Хамгийн түрүүн дээрх анализ 

нь ГБТ аргын үнэмшил гэсэн ойлголтод үнэлгээ өгөх 

боломжийг олгоно. Зүүн бүсийн хувьд үзлэг хийх 

мужийг 1,8% хийж болох бөгөөд Хангайн бүсийн 

хувьд үзлэг хийх мужийг багасгахийн тулд илүү 

нарийвчлалтай тооцоолол хийх тавил тохируулга хийх 

шаардлага байна. 

ГБТ аргын тооцооны үед алдаанаас зайлах 

аргагүй байдаг бөгөөд тэр алдаа нь хамгийн бага байх 

л зорилго тавьдаг.  

     Энэ шинжилгээний үр дүнгээс анализ хийхэд 

ийм төрлийн ГБТ аргын үр дүн нь шугамын засварын 

хүмүүст үнэмшилтэй мэдээлэл өгөж чадахгүй нь 

харагдаж байна. Энэ нь заагдсан бүсэд гэмтлийг хайж 

байгаад олохгүйгээр бүх шугамын уртын дагуу үзлэг 

хийх үр дүнд хүрч байгаагаар тайлбарлагдаж байна. 

Ийм төрлийн гэмтлийг хайх арга нь эдийн засгийн 

хувьд ач холбогдолгүй, цаг хугацаа их шаардагдсан, 

шатах тослох материалын зарлага их 

байдгаараа онцлогтой. Ийм учраас шугамын бүх 

уртын дагуу үзлэг хийхэд бэлтгэх болон нисдэг тэргээр 

нисэж үзлэг хийх 2-р хувилбар гарч ирдэг. 

Эндээс шугамын тухайн гэмтсэн бүсийг олох магадлал 

ихсэх боломжтой нь харагдаж байна. Ийм учраас дээр 

өгүүлсэн статистик үзүүлэлт нь тухайн үедээ ч 

шаардлага хангахгүй байсан нь харагдаж байна. 

       Хэрвээ шинээр гэмтэл буюу 

шинээр ГБТ заалтууд бий болсон үед ямар арга хэмжээ 

авах вэ? гэсэн асуулт гарч ирдэг. 

       ГБТ арга нь тодорхой статистик 

үзүүлэлтүүдийн боломжтой бүх хувилбаруудын 

төгсгөлийн түүвэр юм. Хүснэгт 6 нь зөвхөн ГБТ аргын 

үр дүнг л илэрхийлж байгаа болно. Ийм 

d

% 

l

Гэмтэл гарсан цэг Тооцооны утга

Үзлэг хийх муж

20%

1,8 % 
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төрлийн ГБТ аргын үр дүнгүүдийг ерөнхий нэг шинж 

гэж нэрлэж болдог бөгөөд учир нь түүний үр дүнд 

санамсаргүй тохиолдлоор болон ирээдүйд гарах, 

гарсан гэмтлүүдийн бүх шинж тэмдгийг агуулдаг 

учраас ингэж нэрлэх боломжтой юм. Ийм шинжийн 

гол зорилго нь үр дүнгүүдээс (хүснэгт 6-оос) нэг 

ерөнхий шинж, онцлогийг илрүүлэхэд оршино. Их 

хэмжээний мэдээллээс санамсаргүй алдаа нь шууд ба 

шууд хэмжилтээс хамаарч хэвийн тархалттай байдгийг 

[5]-д баталсан байдаг. Ийм ч учраас манай 

тохиолдолд ГБТ аргын алдаа нь санамсаргүй шинж 

чанартай хэвийн тархалттай гэж үзэх үндэс харагдаж 

байна. Хэвийн тархалтын үндсэн параметр нь дундаж 

квадрат алдаа бөгөөд үр дүнг ерөнхий нэг шинжийн 

дундаж квадрат алдаа гэж үзэж болно. Үүний үндсэн 

дээр ГБТ аргын алдааны нарийвчлалыг тодорхойлох 

боломжтой болдог. 

ДҮГНЭЛТ 

1.Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын

гэмтлийн байрлал тодорхойлох тооцоонд дам 

шинжилгээг (ретроспективийн анализ) хийсэн 

бөгөөд  энэ шинжилгээний үр дүнгээс анализ хийхэд 

үзлэг хийх мужийг тодорхойлсноор шугамын 

засварын хүмүүст үнэмшилтэй мэдээлэл өгч чадахгүй 

нь харагдаж байна. 

2.Үзлэг хийх мужийн нарийвчлалыг

дээшлүүлэхийн тулд ЦДАШ-ын тасралтын 

судалгаа, ГБТ тооцооны үр дүн нь олон, үнэн зөв авах 

шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. 

3.Цахилгаан дамжуулах

агаарын шугамын гэмтлийн байрлалыг тодорхойлох 

нарийвчлалыг дээшлүүлэхийн тулд хэмжүүрийн 

трансформаторын алдааг нарийвчлан судалж түүнийг 

тооцоонд тооцоолох шаардлагатай. 

4. Олон салаалал бүхий ЦДАШ-д гэмтлийн

байрлал тодорхойлох тооцооны алдаанд хүчтэй 

нөлөөлдөг салаа тус бүрд байгаа трансформаторын 

эсэргүүцлийг заавал 

тооцох,  трансформаторын хүчдэлийн автомат 

тохируулагчийн байрлалыг заавал тооцох 

шаардлагатай. 

5.ГБТ тооцооны үр

дүнгийн нарийвчлалыг дээшлүүлэхийн тулд өөр 

параметр бүхий шугамын хэсгүүдийн тавилын утгыг 

нарийн тооцож тавилыг тооцох шаардлагатай нь 

харагдаж байна. 
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ЦАХИЛГААН СҮЛЖЭЭНИЙ РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ, 

АВТОМАТИКУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА 
Э.Должинсүрэн, Ч.Нацагдорж 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

Хураангуй. 

Эрчим хүчний систем тогтворжилттой, хэвийн 

ажиллахад реле хамгаалалт /РХ/, автоматикийн 

төхөөрөмжүүдийн найдвартай зөв ажиллагаа чухал 

нөлөөтэй байдаг бөгөөд тэр дундаа автоматикийн 

төхөөрөмжүүдийн хоорондын болон РХ-н 

төхөөрөмжтэй уялдуулах явдал чухлаар тавигдаж 

ирсэн. Тус өгүүлэлд ОХУ болон МУ-ын ЭХС-ийн 

Цахилгаан сүлжээний ижил төстэй РХА 

байгууламжуудын харьцуулалт, ашиглалтын байдал, 

ажиллагааны статистик үзүүлэлт, реле 

хамгаалалтын алдаатай буюу буруу ажиллагаанд 

нөлөөлсөн хүчин зүйлс, РХАБ-ийн шинэчлэлийн асуудал 

зэргийг тусгасан болно. 

Түлхүүр үг: Эрчим хүчний систем, реле хамгаалалт, 

тогтворжилт, богино залгаа, автоматикийн төхөөрөмж 

Удиртгал. Монгол улсын ЦЭХС-ийн өнөөгийн 

байдал ба бусад ижил төстэй  ЭХС-ийн тухай. 

Манай улсын ЦЭХС-тэй түүхэн хөгжил, 

бүтцийн хувьд ОХУ-ын ЦЭХС зарим талаараа ижил 

төстэй шинж чанарыг агуулдаг төдийгүй эрчим хүчний 

системүүд зэрэгцээ ажилладаг учир тус улсын эрчим 

хүчний системийн үүсэл хөгжил, бүтэц, РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, үйл ажиллагааны 

судалгааг харьцуулан авч, шинжлэн судалсан юм.  

ОХУ-ын ЦЭХС-д 1992 онд цахилгаан эрчим 

хүчний салбарын шинэчлэл эхэлж, цахилгаан эрчим 

хүчний үйлдвэрүүдийг шинэчлэхэд нэмэлт хөрөнгө 

оруулалт татах чадвартай, өрсөлдөх чадвартай 

цахилгаан эрчим хүчний зах зээлийг бий болгох зорилт 

тавьж, олон нийтийн хувьцаат компанийг  байгуулсан 

байна [1]. Ийнхүү 1992-2008 онд болсон шинэчлэлийн 

явцад ОХУ-ын цахилгаан эрчим хүчний салбарт 

монополь оршин байсан (цахилгаан дамжуулах, 

түгээх, диспетчерийн удирдлага)-аас гадна өрсөлдөх 

чадвартай (үйлдвэрлэх, борлуулах, засвар үйлчилгээ) 

үйл ажиллагааны салбарууд бий болов. Энэ нь 

цахилгаан эрчим хүчний салбарт цахилгаан эрчим 

хүчний бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны зах 

зээлд өрсөлдөөний нөхцлийг бий болгоход хүргэсэн 

бөгөөд оролцогчид өөрсдийн үр ашгийг дээшлүүлэх 

сонирхолтой байлаа. Цахилгаан эрчим хүчний 

салбарын монополь үйл ажиллагааны хүрээнд төрийн 

зохицуулалт, гадны хөрөнгө оруулалтыг татан авснаар 

дэд бүтэц, шинэчлэлийг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн. 

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 11-р сарын 2-ны 

өдрийн 1567 дугаар зарлигийн дагуу Олон нийтийн 

хувьцаат компани  “Россети”ХК  байгуулагдсан [1]. 

“Россети” компани нь тус улсын тулгуур 

цахилгаан сүлжээний компани юм. Тус компанийн 

2017 оны тайланд [2] засвар үйлчилгээ хийсэн 

цахилгаан дамжуулах шугамын урт нь 2.4 сая км, дэд 

станцын тоо 502 мянган ширхэг байна. 781 ГВA 

суурилагдсан хүчин чадалтай, холбогдсон хүчин 

чадлын хэмжээ 15201 МВт.  2016-2020 он хүртэлх 

Инновацийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 2025 он хүртэлх 

хэтийн төлөвтэй хэрэгжүүлэн “Россети”  нь шинэ 

төрлийн тоног төхөөрөмж, хяналт, хяналтын систем, 

реле хамгаалалт ба автоматжуулалтын төхөөрөмж 

нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна [2]. 

Дамжуулах системийн реле хамгаалалт ба 

автоматжуулалтын байдал нь цахилгаан эрчим хүчний 

салбарын найдвартай байдалтай салшгүй холбоотой 

юм. Тиймээс 2003 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 35-ФЗ 

тоот "Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн тухай" 

[3] дугаар зүйлд ялангуяа эрчим хүчний системийн 

реле хамгаалалт ба автоматжуулалтын төхөөрөмжийг 

шинэчлэхээр тусгасан байна. 

Монгол улсын хувьд анх 1916 онд Нийслэл 

хүрээнд 20 кВт орчим чадалтай цахилгаан үүсгүүр 

ажиллаж эхэлсэн [7]. 1931 онд дунд голын гэрлийн 

хороо байгуулагдаж, 1932 оны 2 сард цахилгаан шугам 

сүлжээний газар бий болсон ба энэ нь одоогийн 

Улаанбаатар хотын цахилгаан шугам сүлжээ үүсэн 

байгуулагдах үндэс суурь нь болсон юм [7]. 1930-аад 

он хүртэл ЦЭХ-ний 90-95% орчмыг хувийн 

гэрэлтүүлгийн зорилгоор ашиглаж байгаад 1930-аад 

оны дунд үеэс аж үйлдвэрлэлийн салбарыг эрчим 

хүчээр хангаж эхэлсэн байна. 

.1961 онд Улаанбаатар хотын хоёрдугаар 

цахилгаан станц ашиглалтанд орсон бөгөөд одоогоор 

24 МВт-ын суурилагдсан хүчин чадалтай ажиллаж 

байна. 1966-1975, 1975-1981 онд Улаанбаатар хотын 

гуравдугаар цахилгаан станцын дунд болон өндөр 

даралтын хэсгийг  ашиглалтанд оруулсан ба одоогоор 

186 МВт суурилагдсан хүчин чадалтай байна. 1983 онд 

Улаанбаатар хотын дөрөвдүгээр цахилгаан станцыг үе 

шаттай барьж байгуулсан  ба өнөөгийн байдлаар тус 

станцын суурилагдсан хүчин чадал 700 МВт болсон 

байна. Мөн Дархан,  Эрдэнэт, Дорнод, Даланзадгад 

зэрэг аймгуудад ДЦС-ыг барьж, одоог хүртэл ашиглаж 

байгааг дурдах нь зүйтэй.  

1964 онд Төв цахилгаан комбинатыг 2-р 

цахилгаан станцтай холбон диспетчерийн нэгдсэн 

удирдлагыг бий болгосноор Төвийн эрчим хүчний 

системийн суурь тавигдсан [7] гэж үздэг бөгөөд 

цаашлаад  Монгол улсын Эрчим хүчний нэгдсэн 

систем үүсэн бүрэлдэх нөхцөл болсон.  

Манай оронд одоогийн байдлаар Төвийн 

бүсийн эрчим хүчний систем (ТБЭХС), Баруун бүсийн 

эрчим хүчний систем, Зүүн бүсийн эрчим хүчний 

систем, Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем, 

Өмнөд (говийн) бүсийн эрчим хүчний систем гэсэн 

үндсэн таван эрчим хүчний систем үүсэн бүрэлдэн 

хөгжиж байна [8]. Мөн үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг 

дамжуулах сүлжээ, түгээх сүлжээгээр дамжуулан 

хэрэглэгчдэд хүргэх зүй тогтлын хувьд  ОХУ улстай 

адил төст шинж байсаар байгаа бөгөөд тухайн чиг 
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үүргийн төрийн болон хувийн өмчит компаниуд 

хэрэглэгчдэд үйл ажиллагаа үзүүлж байна.   

Өдгөө Монгол улсын Эрчим хүчний 

системийн суурилагдсан хүчин чадал 1309.5 МВт 

болсон байгаа боловч  2020 оны 12 сард системийн 

оргил ачаалал 1308 МВт хүрч энэхүү оргил ачааллын 

хугацаанд ОХУ-ын эрчим хүчний системээс 250МВт 

чадлыг импортоор авсан байна [8]. 

Монгол улсын эрчим хүчний системүүдээс эх 

үүсвэрийн суурилагдсан хүчин чадал, хамрах хүрээ, 

ачаалал,  ашиглалтанд байгаа РХА-ийн төхөөрөмжүүд 

зэрэг үзүүлэлтүүдээр ТБЭХС голлох үүрэгтэй эрчим 

хүчний систем болдог учир тус судалгааг ТБЭХС-ийн 

цахилгаан сүлжээний автомат төхөөрөмжүүдийг 

голлон авч үзлээ. 

Цахилгаан шугам сүлжээний автомат 

төхөөрөмжүүдийн үйл ажиллагааны болон 

ашиглалтын харьцуулсан судалгаа. 

Судалгаанд  ОХУ-ын эрчим хүчний 

системийн статистик мэдээ мэдээллийг гаргахдаа 

2014-2018 онд “Россети” ХК-аас гаргасан баримт 

бичгүүдэд тулгуурласан бол Монгол улсын эрчим 

хүчний системийн мэдээ мэдээллийг “ДҮТ”-ийн 

диспетчерийн хоногийн мэдээ, шугамын тасралтын 

судалгаанд үндэслэсэн ба өгөгдөлд статистик дүн 

шинжилгээ хийх, харьцуулах аргыг ашигласан болно. 

Судалгааг боловсруулахдаа ОХУ болон 

Монгол улсын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын байдал, элементийн 

бааз, РХА-ийн төхөөрөмжийн ажиллагаа, гэмтэл 

сааталд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг өөр хооронд 

харьцуулсан. Мөн  Монгол улсын Цахилгаан 

сүлжээний автоматикууд, түүний төрөл зүйлс, 

ашиглалтын байдал, үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй 

судалгааг хийж,  сүүлийн 10 жилээр нэгтгэн гаргав.  

ОХУ-ын хувьд 2019 оны байдлаар ЭХС-д 

ашиглалтанд идэвхтэй байгаа РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийг судлан, хуучралт буюу насжилтаар 

нь мөн элементийн баазаар нь ангилан гаргасан байна 

[2]. Эндээс харахад (Хүснэгт 1, зураг 1) Цахилгаан 

механик, Микроэлектроник, Микропроцессорын 

элементийн баазтай РХА-ийн төхөөрөмжүүд 

ашиглагдаж байгаа ба элементийн бааз тус бүрд нь 

ашиглалтын дээд хугацаагаар шалгуур болгон 

насжилтыг гаргасан байна. Тухайлбал, Цахилгаан 

механик элементийн баазтай РХА-ийн ажиллах 

хугацаа 25 жил гэж тооцдог ба 2014 онд 25-аас дээш 

жил ажилласан РХА төхөөрөмж 61%, 2015 онд 63%, 

2016 онд 64%, 2017 ба 2018 онд 62% байна. 

Микроэлектроник элементийн баазтай РХА-ийн 

ажиллах хугацаа 12 жил гэж тооцдог ба 2014 онд 12-

оос дээш жил ажилласан РХА төхөөрөмж 18%, 2015 

онд 22%, 2016 онд 37%, 2017 ба 2018 онд 38% байна. 

Микропроцессорын элементийн баазтай РХА-ийн 

ажиллах хугацаа 20 жил гэж тооцдог ба 2014 онд 20-

оос дээш жил ажилласан РХА төхөөрөмж 0,5%, 2015 

онд 0,6%, 2016 онд 0,8%, 2017 ба 2018 онд 1% байна.  

ОХУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн элементийн бааз /2014-2018 он/ 

Хүснэгт 1. 
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Зураг 1. ОХУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа 

хуучирсан РХА-ийн төхөөрөмжүүдийн элементийн 

бааз тус бүрээр /2014-2018 он/ 

ОХУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн насжилтыг авч үзвэл (Хүснэгт 2) 

нийт төхөөрөмжүүдийн 2014 онд 48% нь хуучирсан 

буюу ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн байсан бол 2018 

онд энэ хэмжээ 52% болжээ (Зураг 2).  

 ОХУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа  РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн насжилт, хувиар 

Хүснэгт 2. 

Хамрагдах 

жил 

2014 2015 2016 2017/18 

% 48 49 50 52 

Зураг 2. ОХУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа  РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн нийт эзлэх хувь  /2014-2018 он/ 

Тус улсын ЭХС-д гарж байгаа РХА-ийн төхөөрөмжөөс 

шалтгаалсан гэмтэл, доголдол гарсан [2] гэдгийг 

“Россети” компани үйл ажиллагааны тайландаа 

дурджээ. Тухайлбал, 2017, 2018 онд гарсан РХА-ийн 

гэмтэл, доголдлыг элементийн баазаар (Хүснэгт 3) нь 

авч үзвэл Цахилгаан механик 65%, Микроэлектроник 

9%, Микропроцессор 26% тохиолдсон байна. Иймд 

гэмтэл гарсан шалтгааныг тодруулахаар хүчин 

зүйлсийг шинжлэн судлахад дараах үр дүн гаржээ 

(Хүснэгт 4-6 ). 

2017, 2018 онд гарсан  РХА-ийн төхөөрөмжийн 

гэмтэл, доголдол /ОХУ/ 

Хүснэгт 3. 

Төхөөрөмжий

н төрөл 

Цахилгаан 

механик 

Микро

электр

оник 

Микропр

оцессор 

Эзлэх хувь 65 9 26 

2014-2018 онд РХА доголдсон техникийн шалтгаан 

/ОХУ/ 

Хүснэгт 4. 

Шалтгаан Эзлэх хувь 

Төхөөрөмжийн хуучралт 24 

Цахилгаан механик төхөөрөмжийн 

гэмтэл  

15 

Хоёрдогч хэлхээний гэмтэл 14 

Цахилгаан механик төхөөрөмжийн 

бусад техникийн гэмтлүүд 

11 

Микроэлектроникийн 

төхөөрөмжийн гэмтэл 

5 

Шуурхай ажиллагааны гүйдлийн 

хэлхээний гэмтэл 

5 

Микроэлектроникийн 

төхөөрөмжийн бусад техникийн 

шалтгаанууд 

1 

Микропроцессорын гэмтэл 5 

Механик гэмтэл 3 

Программ хангамжийн гэмтэл 2 

Микропроцессорын 

төхөөрөмжийн бусад техникийн 

шалтгаанууд 

15 

РХА доголдоход нөлөөлсөн зохион байгуулалтын 

шалтгаан /ОХУ/ 

Хүснэгт 5. 

Шалтгаан Эзлэх хувь 

Бүтцийн согог/алдаа/ 15 

Үйлчилгээний хугацааг уртасгасан 14 

Шалтгаан тогтоогдоогүй 12 

Суурилуултын алдаа 7 

Илэрсэн согог/алдаа/ арилгах 4 

ТО ба Р-н хамрах хүрээг хангаж 

чадаагүй 

4 

Зохион байгуулалтын бусад 

шалтгаанууд 

44 

РХА доголдоход нөлөөлсөн ажилчдаас шалтгаалсан 

ангилал /ОХУ/ 

Хүснэгт 6. 

Шалтгаан Эзлэх хувь 

РХА-ийн ИТА 32 

Үйлдвэр, нэгжийн ажилтан 13 

Гуравдагч этгээд 7 

0.5%

0.6%

0.8%

1.0%
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Микропроцессор (>20 жил)
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Суурилуулалтын ажилтнууд 5 

Тохируулга хийдэг 

байгууллагуудын ажилтнууд 

3 

Зураг төслийн байгууллагуудын 

ажилтан 

3 

Шуурхай ажиллагааны ажилтан 2 

РДУ ажилтан 1 

Шалтгаан тодорхойгүй 34 

Тухайн гэмтэлд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг 

судлахдаа РХА-ийн буруу ажиллагааны шалтгааныг 

дараах ерөнхий шинж чанаруудаар ангилсан. Үүнд: 

техникийн шалтгаан, зохион байгуулалтын шалтгаан, 

ажилтнуудын буруутай үйлдэл.  

Эндээс харахад цахилгаан механик реле нь 

механик элэгдэлтээс ихэвчлэн 42%, микроэлектроник 

ба микропроцессор реле нь цахилгаан хангамжийн 

доголдлоос болж  24% тус тус гэмтдэг болох нь 

харагдсан. Үүнийг дэлгэрүүлвэл, тухайн 

төхөөрөмжийн хөгшрөлт, хуучралтаас болж жилд 24% 

орчим нь гэмтдэг. Мөн РХА төхөөрөмжийг буруу 

ажиллуулах зохион байгуулалтын алдаатай  шалтгаан, 

бүтцийн согог, (алдаа)  15%, ашиглалтын хугацааг 

уртасгахтай холбоотой 14%, РХА төхөөрөмжийг буруу 

ажиллуулах тохиолдол ажилтнуудын буруугаас 

хамгийн их тохиолддог 32% байна.  

Монгол улсын ЭХС-ийн РХА-ийн судалгаа 

Монгол улсын ЭХС тэр дундаа Төвийн бүсийн 

ЭХС-д ашиглагдаж байгаа (Зураг 3) РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн 43% нь 1960-1970 онд, 20% нь 1980-

1990 оны хооронд 43% нь 2000 оноос хойш 

ашиглалтанд орсон байгаа ба нийт төхөөрөмжийн 63 

орчим хувь нь цахилгаан соронзон элементийн баазтай 

байна [6].  

Зураг 3. МУ-ын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалт 

Монгол улсын хэмжээнд Диспетчерийн 

үндэсний төв /ДҮТ/, Цахилгаан дамжуулах сүлжээ 

болон түгээх сүлжээний байгууллагууд  ЭХС-ийн 

хэмжээнд РХА-ийн ажилласан байдал, ажиллагааны 

түвшинг нэгтгэдэг байна [6]. 2008-2018 оны хооронд 

РХА төхөөрөмжийн найдвартай ажилласан байдлыг 

Зураг 4-д үзүүлэв.  

Зураг 4. МУ-ын ЭХС-ийн РХА-ийн төхөөрөмжүүдийн 

найдвартай ажиллагааны хувь 

Эрчим хүчний системийн реле хамгаалалтын 

найдвартай ажиллагааны түвшин дунджаар 98% (Зураг 

4) байгаа нь хэвийн үзүүлэлт бөгөөд дэлхийн дундаж

үзүүлэлтийн орчим байгаа юм [5]. 

Гэвч эрчим хүчний системийн реле 

хамгаалалтын найдвартай ажиллагааны түвшин 

хэвийн хэмжээнд байгаа хэдий ч сүүлийн таван жилд 

2.5%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ 

ТӨХК-ийн харъяанд нийт таван салбар үйл ажиллагаа 

явуулдаг ба тухайн салбарууд дахь РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, шинэчлэлтийг авч үзэв 

(Хүснэгт 7). 

2019 оны байдлаар Монгол улсын Цахилгаан 

дамжуулах сүлжээнд ашиглагдаж буй РХА-ийн 

төхөөрөмжүүд 

Хүснэгт 7. 
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МП-ын РХА 1205 байна. МП-ын РХА-аар 

шинэчлэгдсэн байдлыг салбар тус бүрээр үзвэл 

Хангайн бүсийн салбар 21.36%, Төвийн бүсийн салбар 

27.11%, Зүүн өмнөд бүсийн салбар 54.64%, Говийн 

бүсийн салбар 100%, Улаанбаатар салбар 83.4% байна. 

Цахилгаан дамжуулах сүлжээний РХА-ийн 

төхөөрөмжүүдийн 58% нь МП-ын элементийн баазтай, 

42% нь механик элементийн баазтай байна. 

Зураг 5. Цахилгаан дамжуулах сүлжээний РХА 

төхөөрөмжийн элементийн бааз 

Улаанбаатар салбарын тасралт, түүний 

шалтгааныг [5] 2015-2018 онд тодорхойлж үзэхэд 

РХА-ийн ажиллагаа, гэмтэл -9, Тоноглолын гэмтэл -34 

буурсан байхад цаг агаарын өөрчлөлт болон гадны 

нөлөө +321, кабель шугамын гэмтэл +30, тодорхой бус 

тасралт +30 тус тус нэмэгдсэн байна (Хүснэгт 8 ).  

ЦДҮС-н Улаанбаатар салбарт гарсан тасралтын 

шалтгаан 

Хүснэгт 8. 

Шалтгаан 
2015 
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он 
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Өсөлт 

+, 

Буурал

т - 

Ашиглалт

ын 

буруугаас 
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РХА-ийн 

ажиллагаа, 

гэмтэл 

23 10 23 14 -9 

Тоноглолы

н гэмтэл 
225 187 200 166 -34 

Цаг 

агаарын 

өөрчлөлт 

болон 

гадны 

нөлөө 

165 181 77 398 +321 

Кабель 

шугамын 

гэмтэл 

304 272 266 347 +79 

Тодорхой 

бус 

(Үзлэгээр 

гэмтэл 

илрээгүй) 

351 184 358 388 +30 

Нийт 1074 835 927 1317 +390 

Цахилгаан сүлжээний автомат төхөөрөмжүүдийн 

судалгаа 

Манай улсын эрчим хүчний системд АПВ, 

АВР, АПАХ, ЧВА, АРВ, АРН автомат төхөөрөмжүүд 

ашиглагдаж байна (Зураг 6). Эдгээрээс үүрэг 

зориулалтын хувьд цахилгаан сүлжээний автоматик 

болох АПВ, АЧР, АВР төхөөрөмжүүдээс АПВ буюу 

автомат дахин залгагч төхөөрөмж (76%) өргөн цар 

хүрээнд ашиглагдаж байна (Зураг 6).  Иймд ямар 

төрлийн АПВ-г хаана хаана ашиглаж байгааг судлахын 

сацуу түүний ажиллагааны статистик мэдээллийг 

сүүлийн 10 жилээр нэгтгэн гаргаж шинжилсэн юм.  

Зураг 6. ТБЭХС-д ашиглагдаж байгаа автомат 

төхөөрөмжүүд 

Одоогийн байдлаар манай улсын эрчим 

хүчний системд АПВ – ийн ТАПВ, ОАПВ, АПВОС 

гэсэн төрлүүдийг ашиглаж байна. Синхронизмын 

хяналтгүй ТАПВ–ийн төхөөрөмжийн хувьд нэг талын 

тэжээлтэй орон нутгийн шугамуудад ашиглагдаж 

байгаа бол ОАПВ болон АПВОС нь 110, 220 кВ–ийн 

систем үүсгэгч шугамууд дээр суурилуулагдан 

ажиллаж байна. 

Систем үүсгэж буй 110, 220 кВ–ийн ЦДАШ–

уудын хувьд хүчтэй шунтлэгч холбоотой шугамууд 

бөгөөд аль нэг шугам тасрах үед синхронизм 

алдагдахгүй тул АПВОС–г ашиглан шугамыг 1.5–2 

секундын дотор залгаж байна. Шугамын нэг фаз тасарч 

шугам бүрэн бус фазын горимд ачааллагдах хэдий ч 

синхронизм алдагдахгүй тул ОАПВ–ийн төхөөрөмж 

амжилттай ажиллах магадлал өндөр байдаг [4]. 

АПВ – ийн бусад төрөл болох АПВУС, БАПВ, НАПВ 

– ийн төхөөрөмжүүдийн хувьд эрчим хүчний системд

одоогоор ашиглагдахгүй байгаа бөгөөд ОХУ–ын 

Селендум Дарханыг холбосон АШ–257, 258 дугаартай 

220 кВ ЦДАШ дээр АПВУС–ийг суурилуулах ажил 

хийгдэж байна [5]. 

Зураг 7. ЦДАШ-ын АПВ-ийн ажилласан тоо /2010-

2019/ 
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Монгол улсын эрчим хүчний системд гарч буй 

гэмтлүүдийн дийлэнх хувийг ЦДАШ–ийн гэмтлүүд 

эзэлдэг. Өндөр хүчдлийн шугаман дээр гарсан 

гэмтлийн дийлэнх тохиолдол нь тогтворгүй буюу 

өөрөө унтрах шинжтэй байдаг тул АПВ – ийн 

төхөөрөмжөөр дахин залгалт хийхэд гэмтэл устаж 

системийн тухайн хэсгийн хэвийн үйл ажиллагаа 

сэргэх магадлал нь өндөр байдаг [4].  Зураг 7–д 2010–

2019 онд эрчим хүчний системд ажиллаж буй 110, 220 

кВ–ийн ЦДАШ–ийн АПВ–ийн төхөөрөмжүүдийн 

ажиллагааны тоон мэдээллийг үзүүлэв. 

Зураг 8. АПВ-ийн ажилласан байдлын дундаж 

үзүүлэлт /2010-2019/ 

Монгол улсын хэмжээнд нийт ажиллаж буй 

110, 220 кВ–ийн ЦДАШ–д суурилуулсан АПВ–ийн 

төхөөрөмжийн амжилтын хувь өндөр байгаа нь 

харагдаж байна. АПВ–ийн амжилтын хувь өндөр 

байгаа нь ЦДАШ–ийн нийт гэмтлийн 80–85 хувийг 

тогтворгүй богино залгаа эзэлдгийг харуулж байгаа 

юм. Мөн шугамуудын АПВ–ийн төхөөрөмж 

амжилтгүй ажиллах болсон болон ажиллаагүй 

шалтгаануудыг тодруулахад дараах нийтлэг хүчин 

зүйлс гарсан байна. Үүнд: 

АПВ ажиллаагүй шалтгаанууд: 

• УРОВ – ийн төхөөрөмж ажилласан

• Шиний дифферинциал хамгаалалт ажилласан

• Аваар эсэргүүцэх автоматикаар таслалт

хийсэн

• АПВ – г ажлаас гаргасан

АПВ амжилтгүй ажилласан шалтгаанууд: 

• Арилаагүй богино залгаан дээр залгалт хийсэн

• Агаарын шугам тасарсан, фазууд хоорондоо

тохогдсон

• Хэмжүүрийн хүчдлийн трансформаторын

хоёрдогч тал гэмтсэн

• Шугамын тусгаарлагч гэмтсэн зэрэг болно.

Реле хамгаалалт ба автоматикийн байгууламж 

(РХАБ)-ийн системийг хөгжүүлэх чиглэл 

ОХУ-ын цахилгаан сүлжээн дэх РХАБ-ийн 

өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээнд 2018 онд  

тэдгээрийн ихэнх нь цахилгаан механик релений 

элементийн баазтай 76% байгаа ба ашиглалтын 

хугацаа нь стандартаас ихээхэн давсан эдгээр 

төхөөрөмжийн эзлэх хувь нь ашиглалтын хувьд маш 

их байна. Тухайлбал: цахилгаан механик реле дээр 

суурилсан хамгаалалтын 62%, микроэлектрон реле 

дээр суурилсан хамгаалалтын 38%. Нэмж дурдахад 

РХАБ-ийн буруу үйл ажиллагааны нэлээд хэсэг нь 

(жилд 24% хүртэл) хөгшрөлтөөс болдог. Үүнийг 

анхаарах нь чухал юм. Харин МУ-ын цахилгаан 

сүлжээний хувьд 63%-г 1970-1990 оны хооронд 

ашиглалтанд орсон буюу 20-51 жил ашигласан РХАБ 

эзэлж байна. 

РХАБ-ийн хуучирсан хувилбарын оронд 

орчин үеийн өндөр найдвартай микропроцессор 

хамгаалалтын төрлийг ашиглалтад оруулах хурд 

дэлхийн чиг хандлагаас хоцорч байна. Энэ нь 

цахилгааны сүлжээний зарим хэсэгт эсвэл  системийн 

хэмжээнд томоохон осол аваар гарч болзошгүй юм. 

ОХУ-ын цахилгаан сүлжээ, тухайлбал РХАБ-

ийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс 

хэд хэдэн стратегийн баримт бичгийг  [10], [14], [18] 

батласан байдаг ба эдгээр баримт бичигт Оросын 

эрчим хүчний сүлжээн дэх стратегийн гол 

зорилтуудын нэг нь РХАБ-ийн шинэчлэл, инновацийн 

хөгжил хамгаалалт ба автоматжуулалтын системийг 

шинэчлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 

боловсруулах, хэрэгжүүлэх, РХАБ-г шинэчлэх, реле 

хамгаалалт ба автоматжуулалтын нэгжийн 

үйлчилгээний ажилтнуудын сургалтын чанарыг 

сайжруулах, шинэлэг РХАБ бий болгох зорилгоор реле 

хамгаалалт ба автоматжуулалтын систем, шинжлэх 

ухааны судалгаа боловсруулж хэрэгжүүлэх гэж үзжээ. 

Манай улсын хувьд 2019 онд Эрчим хүчний 

яамнаас эрчим хүчний салбарын реле хамгаалалт, 

системийн автоматикийн талаар баримтлах бодлогын 

баримт бичгийг боловсруулжээ [5]. Тус бодлогын 

баримт бичгийн тэргүүлэх чиглэл, баримтлах зарчим, 

зорилт нь Реле хамгаалалт, системийн автоматикийн 

хөгжлийн хэтийн чиглэлийг тодорхойлж, шинэчлэх, 

техникийн норматив баримт бичгийг тодорхойлж 

мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангах,  боловсон хүчний 

чадавхийг бэхжүүлэх, ашиглалт болон засварын жилд 

зарцуулах зардал хамгийн бага байх нөхцөлөөр реле 

хамгаалалт, автоматикийн ажиллагааны 

найдваржилтыг хангах гэж дурджээ. 

Дээрх улсуудын РХА-н бодлогын баримт 

бичгийг олон улсын зөвлөлийн бодлого, үзэл 

баримтлалуудтай харьцуулан судалсан юм. Том 

цахилгаан сүлжээний олон улсын зөвлөл 

(Международный совет по большим электрическим 

сетям - СИГРЭ) [11]-ийн РХА-ийн чуулганы 

холбогдох баримт бичгүүд [13], [14], [16], [17]-ийг 

уншиж судлав. Мөн СИГРЭ-ийн 45-р хуралдааны [12] 

материалыг үндэслэн  Монгол улсын РХА-ийн салбарт 

тоног төхөөрөмж, технологийг хөгжүүлэх Дэлхийн чиг 

хандлагыг судлан дараах үндэслэл, чиглэлийг бид 

гаргаж байгаа юм.  

1. Микропроцессорт суурилсан хамгаалалт ба

автоматжуулалтын төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх.

2. Хувь хүнээс шалтгаалсан алдааг багасгахын тулд

хамгаалалт ба автоматжуулалтын системийг

чөлөөтэй програмчилж болох логик

төхөөрөмжөөр тоноглох.

3. Шаардлагатай үед хамгаалалт ба 

автоматжуулалтын системийн эвдэрсэн 

хэсгүүдийг сонгож солиход хялбар байхын тулд

РХАБ-г блок-модуль хэлбэрээр сонгох.

4. Хамгаалалт ба автоматжуулалтын инновацийн

системийг боловсруулж хөгжүүлэх зорилгоор

эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлыг хийх.

5. Цахилгааны сүлжээнд гарсан гэмтэл эсвэл РХАБ-

д эвдрэл гарсан тохиолдолд ажлын алгоритмыг

автоматаар өөрчлөх боломжтой,  хамгаалалт ба

89%

8%
3%

АПВ амжилттай 

ажилласан хувь

АПВ амжилтгүй 

ажилласан хувь

АПВ ажиллаагүй 

хувь
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автоматжуулалтын системийг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх.  

6. Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд шилжилтийн

горимын хяналт мэдээллийн системийг (WAMS )

нэвтрүүлж түүний боломжид тулгуурлан нэгдсэн

сүлжээний тооцооны программуудын динамик

загварчлалыг сайжруулж статик болон динамик

тогтворжилтын шинжилгээ, реле хамгаалалт,

аваар эсэргүүцэх автоматикийн тооцоог

уялдуулах.

7. Программын болон тоон симуляторыг ашиглан

эрчим хүчний системийн шинжилгээ,

тогтворжилтын тооцоо, аваари эсэргүүцэх

автоматикийг бүрэн тооцоолдог, симуляци

хийдэг, шалгадаг болох.

8. Микропроцесорийн реле хамгаалалтын

байгууламжид IEC61850, IEC60870, IEC 62351,

IEC61970, IEC61334 зэрэг стандартуудын

шаардлагыг мөрдөж, хэрэгжүүлэх.

Дүгнэлт. 

1 “Россети” болон ЦДҮС-ийн тоног 

төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл байдлын 

чанарын үнэлгээний үр дүнд үндэслэн 2017–

2018 оны хуучирсан РХАБ-ийн эзлэх хувь 

52% байгаа ба энэ тохиолдолд тоног 

төхөөрөмжийн хөгшрөлтөөс болж РХАБ-ийн 

24% буруу ажилладаг. 

2 “Россети”-д 2014-2018 оны РХАБ-ийн зөв үйл 

ажиллагааны үзүүлэлт 99.55-99.48% -ийн 

хэлбэлзлэлтэй, МУ-д дунджаар 98% байна. 

3 РХАБ-г буруу ажиллуулах зохион 

байгуулалтын гол шалтгаан нь дизайны 

доголдол (алдаа) 15%, ашиглалтын хугацааг 

уртасгах 14% байна. 

4 РХАБ дахь төхөөрөмжүүдийн дийлэнх хувь нь 

цахилгаан механик элементийн бааз зонхилж 

(63%) байгаа ба ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн 

байна. 

5 Монгол улсын ЭХС-д ашиглагдаж байгаа 

автоматикийн төхөөрөмжүүдэд цахилгаан 

соронзон элементийн бааз (63%)  зонхилон 

хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд ашиглалтанд 

байгаа автоматикуудаас АПВ-н 

төхөөрөмжийн хэрэглээ 76 % байна. 

6 110, 220 кВ-ын ЦДАШ-ын хувьд  ТАПВ, 

ОАПВ, АПВОС-г тус тус  хэрэглэж байгаа 

бөгөөд тэдгээрийн амжилтын хувь дунджаар 

89% байна. 

7 АПВ төхөөрөмж амжилтгүй ажиллах, 

ажиллаагүй шалтгаанууд нь бусад РХ-ууд 

ажилласан эсвэл аваар эсэргүүцэх 

автоматикаар тасалсан, АПВ-г ажлаас 

гаргасан, тогтвортой богино залгаан дээр 

залгалт хийсэн, фаз хоорондын богино залгаа, 

хэмжүүрийн трансформаторын болон 

шугамын тусгаарлагчийн гэмтэл зэрэг 

нөлөөлсөн байна. 

8 РХАБ-ийн системийг (нэн тэргүүнд цахилгаан 

механик) шинэчлэх зайлшгүй шаардлага 

байгаа гэж дүгнэж байна. 
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ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ 

ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ  
 

Ж.Нандагсамба*, Б.Бат-Ундрал* 

 

* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Өндөр хүчдлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын техникийн төлөв байдлыг үнэлэх нь 

үндсэндээ тэдгээрийн хуучрал элэгдэл их, тоног 

төхөөрөмжийн  их болон урсгал засвар, их засварын 

хөтөлбөр боловсруулах техник эдийн засгийн 

үндэслэлийг боловсруулах шаардлагатай байна. 

ӨХЦДАШ-ын оношлогооны аргуудыг дэлхий нийтийн 

эрдэмтэн судлаачид боловсруулсаар байгаа боловч 

нэгдсэн арга, аргачлал дутмаг байгаа нь тоног 

төхөөрөмжийн төлөв байдлыг буруу үнэлэх, гэмтэл 

согогийг илрүүлж чадахгүй байх нь ашиглалтын 

түвшинг бууруулах, хэрэглэгчдийн найдвартай байдал, 

ослыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй юм. Энэхүү 

нөхцөл байдал нь цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын техникийн төлөв байдлыг нарийвчилан 

үнэлэх, тоног төхөөрөмжийг цаашид ашиглах, 

математик загвар, программ хангамж боловсруулах, 

хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Судалгааны явцад  

өндөр хүчдэлийн шугам сүлжээний техникийн төлөв 

байдлын оношлогоо, тэдгээрийн эвдрэл, гэмтлийн 

статистикийг судлав. Туршилтын хэсгийг гүйцэтгэх 

үед судалгааны арга нь математик загварчлал, 

MATLAB программыг загварчлалын хэрэгсэл болгон 

ашигласан.   

 

Түлхүүр үг. Төлөв байдлын үнэлгээ; үл ойлгогдох 

логик; цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 

автоматжуулсан систем.  

 

ОРШИЛ  

Өнөөдрийг хүртэл олон тооны цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам (ЦДАШ) 40-50 жилийн 

турш ашиглалтад орсон бөгөөд энэ нь ердийн 

ашиглалтын хугацаанаас давсан байна [1]. 2020 он 

гэхэд өндөр хүчдэлийн шугамын 88 орчим хувь нь 

нөөцөө шавхна гэж тооцоолж байна. Дээр дурдсан бүх 

зүйл нь зайлшгүй хүргэх бөгөөд ажлын явцад алдаа 

дутагдал, алдаа гарах, хэрэглэгчдийг салгах, эрчим 

хүчний хангамж, цахилгаан сүлжээ компаниудын 

санхүүгийн алдагдалд хүргэх болно. Үүний үр дүнд 

ЦДАШ-ийн ашиглалтын хугацааг уртасгах, 

тэдгээрийн асуудалгүй, найдвартай ажиллагааг 

хангахад хурц асуудал гарч ирж байна. Үүний тулд 

ЦДАШ-ийн бүх элементүүд болон зангилаануудын 

техникийн төлөв байдалд (ТТБ) нарийвчлан хяналт 

тавих шаардлагатай байна: утас, аянгын кабель, 

тулгуур, суурь, тусгаарлагч, учир нь техникийн зохих 

хяналт, цаг алдалгүй засвар үйлчилгээ хийснээр та 

одоо байгаа шугамын ашиглалтын хугацааг уртасгаж, 

хариуд нь шинээр барих боломжгүй юм. ТТБ-ын 

нэгдсэн арга барилд зөвхөн ТТБ-ын үнэлгээг өөрөө 

хийхээс гадна бүтцийн найдвартай байдлыг үнэлэх 

замаар бүхэл бүтэн эрчим хүчний системийн 

найдвартай ажиллагаанд тодорхой шугамын ач 

холбогдлын дүн шинжилгээг багтаасан болохыг 

тэмдэглэх нь зүйтэй. Санал болгож буй хандлага нь 

цахилгаан сүлжээ компаниудын нөөцийг илүү үр 

ашигтай хуваарилах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь 

тэдний ажлын эдийн засгийн бүрэлдэхүүн хэсэгт 

нөлөөлнө. 

ЦДАШ-ЫН ТЕХНИКИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛАГ 

ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 

ЦДАШ ба түүний элементүүдийн техникийн 

байдлыг үнэлэх нь ЦДАШ-ийн тодорхойлогдсон 

согог, согогыг бүхэлд нь болон түүний элементүүдийг 

судалж буй ЦДАШ-ийн дизайны материалд заасан 

зөвшөөрөгдөх норм, шаардлага, улсын стандарт, ЦБД, 

СНИП, тодорхойлолт, бусад зохицуулалт, техникийн 

баримт бичиг "35-800 кВ хүчдэл бүхий цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамыг ажиллуулах ашиглалтын 

заавар"-д харьцуулж үндэслэв [2]. Энэ нь согог байгаа 

эсэх нь шугам нь хангалтгүй, ажиллахгүй гэсэн үг биш 

гэдгийг ойлгох ёстой. Үүнийг ажиглах ёстой гол 

нөхцөл бол илэрсэн согог, гэмтэл нь зөвшөөрөгдсөн 

утгаас хэтрэхгүй байх явдал юм. Дамжуулах шугамын 

техникийн төлөв байдлын иж бүрэн үнэлгээний 

тооцоог элементүүдийн согогийн коэффициент (ЭСК) 

дээр үндэслэв. Энэхүү коэффициентийг тулгуур, суур, 

дамжуулагч утас, тусгаарлагч ба холбох төмөр 

хэрэгсэлд тооцно. 

ЭСК =
𝑛д
э

𝑛у
э ∗ 100     (1) 

энд: nд
э- бол шугам дээрх илрүүлсэн согогтой 

элементийн тоо, nэ
у нь шугам дээрх илрүүлсэн 

согогуудын нийт тоо юм. Шугамын хувьд илэрсэн 

согогтой шугамын нийт урт ба шугамын нийт уртыг 

авна. 

Дараа нь эдгээр тооцоонд үндэслэн агаарын 

шугамын согогийн коэффициентийг (АШСК) 

тодорхойлно. 

АШСК = 0,40*СКТ + 0,10*СКС + 0,30*СКУ + 

0,10*СКТ+ +0,07*СКТ + 0,03*СКМ (2) 

энд: 0.40; 0.10; 0.30; 0.10; 0.07 ба 0.03 нь жингийн 

коэффициент бөгөөд эдгээр нь бүх гэмтэлтэй ЦДАШ 

35-750 кВ-ын элементүүдийг үйлчилгээтэй ижил 

төстэй элементүүдээр солих ажилд засварын ажлын 

өртөг, тулгуур Т, суурь С, утас У, трос Т, тусгаарлагч 

Т ба металл М холбох хэрэгслийн техникийн байдалд 

үзүүлэх нөлөөлөлийг тусгасан болно [2]. 

ЦДАШ-ын авч үзсэн согогийн коэффициентийн 

үнэ цэнэ дээр үндэслэн түүний техникийн байдлын 

чанарын иж бүрэн үнэлгээг байгуулав [2]. 

Хүснэгт I 

Техникийн төлөв байдалд ТТБ-ын үнэлгээнд агаарын 

шугамын согогийн коэффициентийн утга 

Согогийн 

коэффициентийн утга 

Агаарын шугамын техникийн 

төлөв байдалд иж бүрэн 

чанарын үнэлгээ 

0 Сайн байна 

≤ 30 Хангалттай байна 

31-60 Хангалтгүй байна 

≥ 61 тохиромжгүй байна 
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Төслийн ажлын хүрээнд 2020 оны 110-220 кВ-ын 

хүчдэлийн ангилалын ЦДАШ-ийн аваарын тасралтын 

түвшинг судалжээ. Тооцоолсон шугамын урт нь 16.6 

мянган км байсан бөгөөд энэ нь өгсөн мэдээлэл 

хангалттай байгааг харуулж байна. Зураг-1-т ЦДАШ 

дээр техникийн зөрчил, тасралтын шалтгаануудын 

тархалтын графикийг харуулав. 

 
Зураг-1. ЦДАШ-ын тасралтын шалтгаан 

 

Зураг-1-ийн диаграмаас харахад ЦДАШ-ийн тасрах 

гол шалтгаан нь аянга цахилгаан юм. Энэ нь аянгын 

трос хангалтгүй байдлыг илтгэж болно. Тэдгээрийн 

найдвартай ажиллагаа зуны аадар бороо орох үед нэн 

чухал болохыг анхаарна уу. 

Зөвшөөрөлгүй хүмүүс, байгууллагуудын нөлөөлөл, 

мөн модны уналт нь өндөр хүчдэлийн шугамуудын 

трассын хангалтгүй байдлыг илтгэж болно. Үлдсэн 

тасралт нь техникийн төлөв байдлыг оношлох, үнэлэх 

явцад илрэх ёстой ЦДАШ дээр согог байгаатай шууд 

холбоотой. 

Эдгээр үзүүлэлтүүд нь оношилгооны шинэ аргыг 

боловсруулж, эдгээр өгөгдлийг дараагийн дүн 

шинжилгээ хийх шаардлагатай байгааг харуулж байна. 

Осол аваарын статистикийн цаашдын шинжилгээ 

нь 2014 оны ЦДАШ-ын тасралтын түвшин 100 км 

шугамд 0.84 (1/жил) байна. Эрчим хүчний эх 

үүсгэвэрийн лавлахаас авсан лавлагаа мэдээлэлтэй 

харьцуулахдаа зарим өөрчлөлт байгаа гэж дүгнэж 

болно.  

Статистик мэдээлэлээс харахад ЦДАШ-ын 86% нь 

техникийн төлөв байдал муудсан гэж хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн бөгөөд энэ нь 14.2 мянган км шугам 

бөгөөд энэ нь ЦДАШ-ын техникийн төлөв байдлыг 

үнэлэхэд шинэ арга-хандлага шаардлагатай байгааг 

харуулж байна. 

ЦДАШ-ЫН ТЕХНИКИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫГ 

ҮНЭЛЭХ ОНОШЛОХ 

Оношилгооны аргыг өнөө үед өндөр хүчдэлийн 

дамжуулах шугамын зөвхөн нэг зангилаа буюу 

элементэд (тулгуур, суурь, утас, тусгаарлагч гэх мэт) 

нэг оношлогооны аргыг ашиглан согог, бүлгийн 

согогийг тодорхойлох зорилгоор хуваана. 

A. Тулгуурын оношлогоо.  Модон тулгуурын нөхцөл 

байдлыг тодорхойлохын тулд [8, 9]-т тодорхойлсон 

арга, багаж хэрэгслэлийг ашиглаж байна. Төмөр бетон 

тулгуурын нөхцөл байдлыг тодорхойлохын тулд 

бэхэлгээний муруйлтын муруйлтыг хэмжиж бетоны 

төлөв байдлыг тодорхойлох шаардлагатай байна [7, 9]. 

ТТБ металлын тулгуур үзүүлэлтүүдийн нэг нь ган 

элементийн зэврэлт, тэсвэрлэлтийн зэрэг нь тулгуурын 

бүтцийн бат бэх байдалд шууд нөлөөлдөг. Зэврэлтийн 

алдагдлыг тодорхойлоход хэт авианы зузаан 

хэмжигчийг ихэвчлэн ашигладаг. [7, 9]. 

B. Тулгуурын суурь. Мөн тулгуурын суурийг хянах 

ажлыг зөвхөн төмөр тулгууруудад хийдэг. Шалгалтыг 

үнэтэй, нарийн төвөгтэй аргаар нүхийг сонгон 

онгойлгох замаар хийдэг. 6 жил тутамд 100 км шугамд 

3 нүх нээх шаардлагатай байна [7,10,11]. өмнөх арга нь 

технологийн хувьд хоцрогдсон тул KСA-2 

хэрэгслэлийг ашиглан газар хөдлөлтийн аргыг 

боловсруулав [12]. Энэ арга нь нүхийг нээхгүйгээр 

суурийн нөхцөл байдлыг үнэлэх боломжийг олгодог 

бөгөөд энэ нь зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулж, цаг 

хугацаа хэмнэдэг. 

C. Утас ба аянгын трос [7] -т заасны дагуу утаснуудын 

техникийн байдлыг тодорхойлох гол арга бол 

харьцангуй богино утас (тросс) дээжийг 0.5 м урттай, 

хамгийн багадаа 10 м урттай дээж дээр задлах 

лабораторийн суналтын туршилт юм. Утаснуудын 

холболтын контактын эсэргүүцлийг хэмжих арга 

(КЭХА) юм. ТТБ КЭ-ийг [9] дагуу тодорхойлохын 

тулд хэмжүүрийн штангийш/саваа/ ашиглан боолтын 

холболтын хэсэг дээрхи хүчдэлийн уналтыг хэмжиж 

ашиглана. Сүүлийн үед цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийн хэт ягаан туяаны оношлогооны техник 

идэвхтэй хөгжиж байна [13]. Хэт улаан туяаны 

төхөөрөмжийг ашиглан ТТБ-ыг чанарын хувьд үнэлэх 

ба анкер тулгуурын гогцоонууд холболтууд, 

гагнуурын контактын холболт, тусгаарлагч хэлхээний 

утаснуудын бэхэлгээний хавчаарууд, дамжуулагч гэх 

мэт хэсгүүдэд ТТБ-ийн утаснуудад согог үүсч байгааг 

тодорхойлох боломжтой юм. Энэ аргын давуу тал нь 

голчлон тоног төхөөрөмжийг ашиглалтад 

оруулахгүйгээр өндөр хүчдэлийн цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам дахь согогийн байршилыг 

хурдан тодорхойлох явдал юм. 

D. Тусгаарлагчийн согог.  Тусгаарлагч нь 

үйлдвэрлэсэн материалаар дараах хэсгүүдэд хуваана: 

шаазан, полимер, шил. Бүх гурван төрлийн 

тусгаарлагчийг бүрэн шалгаж үзэхийн тулд хэлхсэн 

элементүүдийг өндөр хүчдэлийн шугамаас салгаэ, 

тусгаарлагчийг үлдэгдэл механик ба цахилгаан даацыг 

лабораторийн туршилтанд хамруулах шаардлагатай. 

Шаазан тусгаарлагчийн хувьд хөндийрүүлэгч хүчдэл 

хэмжих штанги /саваа/ ашиглан хэлхсэн тусгаарлагч 

дээрх хүчдэлийн уналтыг хэмжиж туршилт хийх 

шаардлагатай. Полимер тусгаарлагчийг дулаан 

хэмжигч электрон-оптик төхөөрөмжийг ашиглан 

хүчдэлтэй байгаа шугам дээр алсын зайн шалгалт хийх 

үед үнэлэх боломжтой. Шилэн тусгаарлагчийн хувьд 

гэмтсэн тусгаарлагч ба бэхэлгээний хэлхээнд гэмтсэн 

тусгаарлагчийн тоог бүртгэх замаар дурангаар харж 

гэмтлийг хийх шаардлагатай. Электрон-оптик согог 

илрүүлэгч: Филин-6, "CoronaScope", "CoroCamΙΙ", 

DayCorΙΙ™[14] нь тусгаарлагчийн гадаргуугийн 

бяцхан цахилалтыг хэмжих төхөөрөмж (БЦХТ 

поверхностных частичных разрядов (ПЧР)) ашигладаг. 

ЦДАШ-ын төлөв байдлыг үнэлэх систем 

ЦДАШ -ын функциональ төлөв байдлын үнэлгээний 

дагуу тоног төхөөрөмжийг паспортын өгөгдөл, 

зохицуулалтын болон техникийн баримт бичгийн 

дагуу (ТББ) дагуу тодорхой функцуудыг гүйцэтгэх 

чадварыг ойлгодог. Энэхүү баримт бичигт ЦДАШ-ын 

техникийн төлөвийг үнэлэх аргачлалыг танилцуулж, 

нейрон сүлжээний [15] нарийвчлан тодорхойлсон 

497



нейрон сүлжээний логик дүгнэлтэд үндэслэн ЦДАШ-

ын зангилаа бүрийг техникийн оношлогоо, туршилтын 

үндсэн дээр үнэлж, дараа нь ерөнхий шугамын тооцоо 

бий болно. Энэхүү баримт бичгийн нейрон сүлжээний 

хэсэгт Такаги-Сюгено алгоритмыг эцсийн дүрм болгон 

ашигласан бол оролтын хувьсагчийн шугаман 

функцийг ашигласан болно.  

𝑦𝑖(𝑥) = 𝑝𝑖0 +∑ 𝑝𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1    (3) 

энд: N- тогтоосон параметрүүдийн тоо Х, pio, 

pi1,……pin-Такаги-Сугеногийн параметрүүд.  

Туршилтын хэсгийг гүйцэтгэх үед судалгааны арга 

нь математик загварчлал байв. Үүнд MATLAB 

програмыг загварчлалын хэрэгсэл болгон ашигласан. 

Ажлын тооцоолсон хэсгийн хүрээнд 28 км урт, 110 кВ 

хүчдэл бүхий ЦДАШ-ийг тооцов. Хүснэгт 2 нь ТТБ нь 

шугамын ерөнхий үнэлгээг үндэслэн ЦДАШ-ын гол 

зангилаа ба техникийн оношлогооны аргуудыг 

харуулав. 

Хүснэгт 2-ын бүх зангилааны хувьд нейрон-

сүлжээний хамаарлын өөрийн бүтэц бий болсон 

бөгөөд зангилаа бүрийг түүний үндсэн элементүүдийн 

техникийн оношлогооны үндсэн дээр үнэлэв. Үндсэн 

зангилаа тус бүрийн нейрон-сүлжээний бүтцийг зураг 

2-т харуулав. 

 
Зураг. 2. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тасралтын 

шалтгаан 

 

Тоног төхөөрөмжийн ерөнхий тоймлолтыг дундаж 

жингийн оноог үндэслэн тооцдог. Цахилгаан 

сүлжээний байгууламжийн тодорхой шинж 

чанаруудын илрэлийн эрчмийг харгалзан үзэхийн тулд 

Саати хэмжээсийг {0; 1; 3; 5; 7} ашиглахыг санал 

болгож байна. 0 оноо нь судалгааны объектын шинж 

чанарын ямар ч ач холбогдол байхгүй, 1 - маш сул ач 

холбогдолтой, 3 - сул ач холбогдолтой, 5 - ач 

холбогдол багатай, 7 - үнэлгээний хүчтэй ач 

холбогдолтой байна. 

Хүснэгт II 

ЦДАШ-ын техникийн төлөв байдлыг үнэлсэн үр дүн  

 
 

[15] -д үзүүлсэн техникийн дагуу, тооцооллын үр 

дүнд ЦДАШ-ын төлөв байдлын ажиллах чадварын 

магадлал нь 85.3% -ийн магадлалтай, 14.7% -ийн 

хязгаарлагдмал төлөв гэж тодорхойлж болно. Энэхүү 

баримт бичигт танилцуулсан техник нь өөр хувилбар 

болж болно. ЦДАШ-ын техникийн төлөв байдлыг 

үнэлэх одоо байгаа аргачлалыг боловсруулж, 

цахилгааны сүлжээний аж ахуйн нэгжүүдийн 

үйлдвэрлэлийн хөрөнгийг удирдах даалгаварт 

ашиглана.  

 

ДҮГНЭЛТ 

ЦДАШ-ын техникийн төлөв байдлыг үнэлэх шинэ 

арга барилыг боловсруулахын хэрэгцээ нь тэдний 

өндөр элэгдэл, хэмжээ оношлогооны мэдээлэлийн 

хэмжээ, хоёрдмол байдал, засварын хөтөлбөр, тоног 

төхөөрөмжийн ажиллагааг бий болгох техник эдийн 

засгийн үндэслэлийг боловсруулах хэрэгцээ зэргээс 

шалтгаалдаг. Энэ ажилд санал болгож буй арга нь 

нейрон сүлжээний логик гарын аргыг ашиглахад 

үндэслэсэн болно.  

Өндөр хүчдэлийн шугамуудын техникийн төлөв 

байдлыг тодорхойлох нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх, 

улмаар цахилгаан хангамжийн чанар, найдвартай 

байдлыг сайжруулах түүнчлэн аж ахуйн нэгж, үйлдвэр 

компанийн цахилгаан сүлжээ зардлыг бууруулах явдал 

юм. 

Боловсруулсан математик арга, MATLAB 

программыг загварчлалыг ӨХЦДАШ-ын техникийн 

төлөв байдлыг тоон болон чанарын үнэлгээнд 

ашиглаж болно. Техникийн оношлогооны мэдээлэл, 

техникийн болон эдийн засгийн хувьд боломжтой их 

болон урсгал засварын хөтөлбөр боловсруулах, засвар 

үйлчилгээ хийхэд "зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх" болно. 

Энэхүү арга, загварчлалд тоног төхөөрөмжийг үр 

ашигтай, найдвартай ажиллуулах зорилгоор инженер 

техникийн ажилтануудыг бэлтгэх шаардлагатай. 

Үр дүн нь боломжтой мэдээлэлийг үндэслэн 

хиймэл оюун ухааны аргыг ашиглан ӨХЦДАШ-ийн 

төлөв байдлыг цогцоор үнэлэх шийдлийг гаргаж, 

тэдгээрийн найдвартай байдлын шинжилгээг 

харгалзан ӨХЦДАШ-ийн засварын хөтөлбөрийг 

боловсруулах аргачлал 
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ЗУРГААН ӨНЦӨГТ ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ  
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* Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Эрчим Хүчний Сургууль 

 

Хураангуй. Түгээх сүлжээний иж бүрэн ухаалаг 

технологи нь дараах техникийн шийдлүүдийг хийж 

гүйцэтгэх ёстой: хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн 

найдваржилтыг дээшлүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний 

хангамжийн системийг алсын зайнаас удирдах, хянах, 

эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах, тоноглолын 

ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх, их засварын 

хугацааг богиносгох, ослоос бий болох хохирлыг 

багасах, эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, 

цахилгаан эрчим хүчний чанарыг сайжруулах юм. 

Ашиглалтын үед дунд хүчдэлийн хуваарилах 

сүлжээнүүдийг ажиллагааны горимоос хамааруулан 

сүлжээний бүтцийг өөрчилж, хэрэглэгчдэд 

шаардлагатай хэмжээний чадлыг түгээж чадахгүй 

байна. Тиймээс одоо байгаа цацраг болон гол 

шугамаас салбарласан схемтэй топологийн 

шийдлүүдэд ухаалаг эрчим хүчний хэмнэлттэй 

цахилгаан хангамжийн систем байгуулах нь 

тохиромжгүй юм. Монгол оронд ашиглагдаж байгаа 

дунд хүчдэлийн сүлжээг зургаан өнцөгтийн топологи 

дээр цахилгаан эрчим хүчийг хуваарилах шинэлэг 

загварыг боловсруулсан бөгөөд сүлжээнд зориулсан 

хүчдэлийн ангилал болон газардуулагдсан саармаг  

цэгийн горимыг тодорхойлж, хэвийн болон аваарын 

горимын туршилтуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 

цахилгаан сүлжээний олон үйлдэлт алгоритм нь том 

хотуудын сүлжээнд чухал ач холбогдолтой богино 

залгааны гүйдлийг тооцож, хязгаарлах арга хэмжээг 

авах боломжтой юм.   

 

Түлхүүр үг. Зургаан өнцөгт сүлжээ, хүчдэлийн 

ангилал, газардуулагдсан саармаг цэгийн горим, 

богино залгааны гүйдэл, ажлын горим, сүлжээний 

оновчтой бүтцийг тохируулах алгоритм, ухаалаг 

сүлжээ.  

 

 

ОРШИЛ  

Орчин үеийн цахилгаан системүүдийн үр ашигтай, 

найдвартай байдал, хот суурины хүн амын өсөлтийн 

нөхцөлд эрчим хүчний хангамжийн системийг үр 

ашигтай, найдвартай болгохын тулд цахилгааны 

ачаалал, нягтрал нь цахилгаан түгээх сүлжээ 

байгуулах хэлхээний схемийн техникийн шийдлээс 

шууд хамаардаг. 

"Ухаалаг эрчим хүч" [1] хэмээх ойлголт нь шинэ 

технологийг хөгжүүлэх, хяналт, удирдлагын систем, 

цахилгаан соронзон хувиргагч төхөөрөмж, хөдөлгөөнт 

төхөөрөмж, хурдан үйлчилгээтэй тоон хамгаалалтын 

төхөөрөмжүүдийг хөгжүүлэхэд шинжлэх ухааны 

бүтээлүүдийг тусгасан байдаг. Үндсэндээ эдгээр 

шинэлэг санааг өндөр, хэт өндөр хүчдэлийн объект 

эсвэл микро сүлжээнд ашигладаг. Дунд хүчдэлийн 

хуваарилалтын сүлжээнүүдийн параметр, хяналтыг 

сайжруулах асуудлыг анхаарч үздэг. Дунд хүчдэлийн 

сүлжээг хөгжүүлэх нь системийн шинж чанартай 

үргэлж байдаггүй бөгөөд ихэвчлэн "ийм байх ёстой" 

гэж бүтээгдсэн байдаг нь эрчим хүчний алдагдал 

болон горимын ажиллагааг хүндрүүлдэг. 

Топологийн аргаар сүлжээний схем өөрчлөх 

боломжтой ба параметрүүдийг сайжруулах ажил хийх 

нь маш бага байдаг [2-5]. 

Ухаалаг эрчим хүч нь микропроцессорын 

технологи, тоон технологи, мэдээлэлийн технологи, 

техник болон программ хангамж, цахилгаан холбооны 

системтэй салшгүй холбоотой. Эрчим хүчний салбарт 

цахилгаан сүлжээг үр ашигтай, дасан зохицох олон 

үйлдэлт алгоритм ашиглаж ухаалаг сүлжээг бий 

болгоно. 

Томоохон хотуудад цахилгаан ачааллын нягтралыг 

нэмэгдүүлэх асуудал нь хүчдэлийн түвшнийг 

нэмэгдүүлж, улмаар цахилгаан дамжуулах 

төхөөрөмжийн дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлж 

байна. 6-10 кВ-ын сүлжээний дэд бүтэц нь хүчин 

499



чадлын хязгаарт ажиллаж байна. ОХУ болон барууны 

орнуудын томоохон хотуудад 20 кВ-ын хүчин чадал 

бүхий цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан барилгуудад 

эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

Гэсэн хэдий ч ОХУ-д ашиглагдаагүй хүчдэлийн 

ангилал, түүнчлэн газардуулагдсан саармаг цэгийн 

горимыг хэрэгжүүлэх талаарх шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй шийдвэрүүд маш цөөн байна [6]. 

Одоогийн байдлаар ихэнх цахилгаан хангамжийн 

системүүд нь олон хүчдлийн түвшин шаталсан, осол 

гэмтэлд хурдан хариу үзүүлэх чадваргүй байдаг. Олон 

үйлдэлт дижитал системийн салбарын чиг хандлага, 

шинэ техникийн шийдлүүд, IEC 61850 стандартыг 

нэвтрүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний системүүдийн 

холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь системийн горим, 

гэмтэлд зохицож чаддаг "динамик" системийг бий 

болгох талаар бодлого боловсруулах мөн хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байна.[7.8] 

 

ОРЧИН ҮЕИЙН ХОТЫН ЦАХИЛГААН 

ХАНГАМЖИЙН ХҮЧДЭЛИЙН ТҮВШНИЙ 

ОНОВЧТОЙ СОНГОЛТ 

ОХУ-д 6, 10, 35 кВ хүчдэлтэй цахилгаан түгээх 

сүлжээ боловсруулсан бол Европын орнуудад 20 кВ 

хүчдэл, хятад улсад  66 кВ хүчдэл хэрэглэж байна.  

(Хүснэгт 1). 

Хүснэгт I 

Дэлхийн олон орны хүчдэлийн түвшний утгууд  

 
 

Улаанбаатар хотын цахилгаан түгээх сүлжээнд  6, 

10, 35 кВ-ын сүлжээг өргөн ашиглаж байгаа хэдий ч 

цаашид цахилгаан эрчим хүчний үйлчлэх хүрээг 

нэмэгдүүлэхэд 6-10 кВ-ын сүлжээний дэд бүтэц нь 

хотын цахилгааны хэрэглээг бүрэн хангаж чадахгүй 

нөхцөл байдал үүсч байна. Тиймээс Монгол улсын 

томоохон хотуудад янз бүрийн хүчдэлийн 

ангилалуудыг ашиглах шаардлагатай. 

Судалгаанаас харахад томоохон хотуудад  6-10 кВ-

оос 20 кВ хүчдэлд шилжүүлэх нь хэрэглэгчдэд эрчим 

хүчийг илүү өндөр түвшинд хүргэх боломжийг олгоно. 

Чадал дамжуулах шугамын уртыг 6, 10, 20 кВ-ын 

сүлжээнд 10% -ийн зөвшөөрдөгдөх хүчдэлийн 

алдагдалтай байх нөхцлөөр тодорхойлно. 

Судалгаагаар 6 кВ сүлжээнд 10% -иас бага 

алдагдалтай 95/16 бүхий хөндлөн холбоост 

полиэтилен тусгаарлагч /экран/ экран бүхий 1 MW 

хүчин чадлыг хамгийн их зайд 4 км, 10 кВ-ийн сүлжээ 

- 9 км, 20 кВ-ийн сүлжээнд - 34 км зайд дамжуулах 

боломжтой (зураг 1). Тиймээс 20 кВ-ийн сүлжээ нь 

хэрэглэгчдийн үйлчлэх хүрээг 3-8 дахин нэмэгдэж, 

эрчим хүчний дэд станцуудын тоог багасгаж өгдөг. 

Туршилтын дүнгээс үзэхэд 20 кВ-ын цахилгаан 

сүлжээний алдагдал 10 кВ-ын тоног төхөөрөмжөөс 2.7 

дахин бага, 6 кВ-ын тоног төхөөрөмжөөс 7.5 дахин 

бага байна (Зураг 2). Харьцуулсан дүн шинжилгээгээр 

20 кВ шугамын дамжуулах чадвар нь 6 кВ шугамаас 3 

дахин их, трансформаторын хүчин чадлыг хэвээр 

хадгалахын зэрэгцээ 10 кВ-ынхаас 1.9 дахин их байна.  

 
Зураг 1. Хүчдэлийн түвшингээс дамжуулах чадлын хамаарал 

 

 
Зураг 2. Кабель шугамд дамжиж буй чадлаас алдагдлын 

хамаарал 

 

10 кВ-ийн тоноглолыг 20 кВ-ийн тоноглолтой 

харьцуулахад ялгаа бараг байхгүй. 10 кВ-ын цахилгаан 

тоног төхөөрөмж, хаалттай дэд станцтай 

харьцуулахад, хөндлөн холбоост полиэтилен бүхий 

тусгаарлагчтай кабель нь, 20 кВ-ын кабельтай овор 

хэмжээ ойролцоо байна.  

Хэрэв бид 35 кВ-ын хүчдэлийн ангилалын тухай 

ярих юм бол, ихэвчлэн агаарын шугам, агаарын дэд 

станцтай ажилладаг.  Учир нь хот суурин газар 
ашиглах нь газар худалдаж авахад ихээхэн 
хэмжээний зардал шаардагддаг тул хотод маш 
үнэтэй байдаг. 20 кВ-тэй харьцуулахад тоног 

төхөөрөмжийн зардал 35 кВ-д хаалттай станцын 

гүйцэтгэл нь 30% -иар үнэтэй байдаг.  20 кВ-ын 

цахилгааны ачаалал ихтэй шинэ хот суурин газруудад 

10, 35 кВ-тэй харьцуулахад илүү үр ашигтай байдаг.  

 

20 КВ-ИЙН ГАЗАРДУУЛГЫН СААРМАГ ЦЭГИЙН 

ГОРИМЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

Орос болон Монгол улсад гол саармаг цэгийн 

горим нь  тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй горимыг 

өргөн ашиглаж байна. Энэ горимыг өргөн хэрэглэгддэг 

учраас сүлжээг нэг фазын газардлагатай ажиллуулахыг 

зөвшөөрдөг.  

Салбарласан болон шугамын урт их,  багтаамж 

ихтэй кабелийн сүлжээнд хуурмаг  эсэргүүцэл бүхий 

НУО-оор газардуулах аргыг ашиглагддаг. Эдгээр 

саармаг цэгийн горимуудын ажиллагааны туршлагын 

шинжилгээ нь түгээлтийн сүлжээний элементүүдийн 

гэмтлүүдийг харуулж байна. 

Загварчлал нь янз бүрийн саармаг цэгийн  

горимуудын PSCAD программын багцад явуулсан 

бөгөөд загвар нь хязгааргүй чадалтай тэжээлийн эх 
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үүсвэр, хоёр ороомог трансформатор, кабель шугам, 

ачааллаас бүрдэнэ (Зураг 3). 

PSCAD нь кабелийн параметрийг нарийн 

тохируулах боломжийг олгодог: кабелийн геометрийн 

зохион байгуулалт, дамжуулагч утас, тусгаарлагын 

үеийн бүтэц, бүрхүүлийн газардуулгын арга, хөрсний 

эсэргүүцэл гэх мэт. 

 
Зураг 3. PSCAD дахь 20 кВ-ийн сүлжээний загвар, схем 

 

Гурван, хоёр, нэг фазын богино залгааны хэлхээ нь 

тусгаарлагдсан, газардуулагдсан саармаг цэг, 12 Ом 

бага эсэргүүцэлтэй резисторээр газардуулагдсан 

саармаг цэгтэй үед загварчилсан.  

Хүснэгт II 

Янз бүр саармаг цэгийн горимын үед богино залгааны 

гүйдлийн утгууд  

Богино 

залгааны 

 төрөл 

Тусгаар-

лагдсан 

саармаг цэг, 

кА 

Газардуу-

лагдсан 

саармаг цэг, 

кА 

Бага Омын 

резистороор 

газардуу-

лагдсан 

саармаг цэг, 

кА 

I(3)
k 6.2020 5.564 5.564 

I(2)
k 5.8031 5.1631 5.2137 

I(1)
k 0.3273 1.19 0.8287 

 

Үр дүн нь тусгаарлагдсан саармаг цэгтэй үед 

газардлагын гүйдэл бага бөгөөд газардуулагдсан 

саармаг цэгтэй буюу бага Ом-ын эсэргүүцлээр 

газардуулагдсан сүлжээнд нэг фазын богино залгааны 

гүйдэл 2.5-3.6 дахин их утгатай болохыг харуулж 

байна. Ийм учраас нэг фазын богино залгааны үед  

хамгаалалтын мэдрэх чадварыг дээшлүүлж байна. 

Тиймээс бид 20 кВ-ын хотын сүлжээнд бага 

эсэргүүцэлтэй саармаг цэгийг ашиглах давуу талтай 

гэж дүгнэлт хийж болно. 

 Нэг фазын богино залгааны үед гэмтсэн 

элементүүдийг хурдан тасалж, гэмтлийг 

даамжруулахгүй байх 

 Тэжээл үүсгүүрийн төвтэй холбоотойгоор 

байнга бүтэц өөрчлөгдөж байдаг хот суурин 

газрын сүлжээнд НУО-гийн тохируулгын 

горимоос шалтгаалан нэг фазын газардлагын 

улмаас феррорезонансын үзэгдэл үүсэхгүй; 

 олон фазын хэлхээнд богино залгаа бий 

болоход нэг фазын шилжилтийн процессыг 

арилгах 

 гэмтсэн шугамыг хурдан тасалж, ажилтнууд 

болон хүмүүст учрах хохирлыг багасгах 

 нэг фазын нумын газардлагын үед үүсэх хэт 

хүчдэлийн хэмжээ 1,9-2,2Uф бөгөөд  

хамгаалалтын үргэлжлэх хугацааг 1 секундээс 

багасгасан.  

 Нумын хэт халалтаас тусгаарлах хийцэд урт 

хугацааны нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд энэ нь 

гэмтэл, согогийг даамжруулахгүй, 

ашиглалтын хугацааг бууруулж, хохирлын 

хэмжээг багасгадаг.  

 

ЗУРГААН ӨНЦӨГТ ХЭЛБЭРИЙН ХУВААРИЛАХ 

ЦАХИЛГААН СҮЛЖЭЭ 

Ачааллын нягтрал ихтэй хотуудын хувьд цахилгаан 

эрчим хүчийг дамжуулах, түгээх шинэ хувилбар бүхий 

иж бүрэн автомат уян хатан аргыг санал болгож байна. 

Энэ  нь 20 кВ-ийн зургаан өнцөгт түгээлтийн сүлжээ 

юм. Цахилгаан холболт маш сайн, зургаан цэгийн орой 

дээр гурван цэгийн ачаалал үүсгэдэг.  

Зургаан өнцөгт хуваарилах сүлжээ /ЗӨХС 

Hexagonal distribution network (GDS)/- цахилгаан 

сүлжээ нь ухаалаг уян хатан, газар зүйн байршилд 

жигд тархсан ачааллын зангилаа (АЗ) хэлбэрээр 

бүтээгдсэн,  дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбай 

бүгд ижил, зөв хэлбэртэй 6 өнцөгт топологитой [912]. 

Мэдээллийн технологи нь нэг платформтай, 

салаалсан болон магистрал сүлжээг илүү уян хатан, 

дасан зохицох, тэгш хуваарилах сүлжээ рүү 

шилжүүлэх боломжтой. Энэ үед зангилааны идэвхтэй 

элемент нь сүлжээний бүтцийг ажлын горимоос 

хамааруулан оновчтой дахин тохируулах боломжтой. 

Байгаль дээрх 6 өнцөгтийн ашиглагдаж буй олон 

тооны жишээнүүд байдаг.  үүнд: зөгийн үүр, 

нүүрстөрөгчийн оронт торын сүлжээ, цас ширхэг, 

алмаз гэх мэт. Байгалийн хувьд гадаргууг бүрхэж 

чадахуйц олон төрлийн зөв олон өнцөгтүүд байдаг. 

Энэ бол гурвалжин, дөрвөлжин, зургаан өнцөгт юм. 

Энэ тохиолдолд зургаан өнцөгт нь хамгийн том 

талбайг хамарна. Жишээ нь, та 10 км2 хэмжээтэй хот 

суурин газрыг нэгэн жигд хуваарилсан сүлжээнд 

хамруулахаар зангилааны хоорондох холболтууд нь 

аль болох бага материалаар хийгдсэн бол хамгийн 

оновчтой граф нь тогтмол зургаан өнцөгт (Хүснэгт 1) 

байх болно. Түүнээс гадна, зургаан өнцөгт оройн дээрх 

гурван цацраг. Бусад хэлбэрүүд (дөрвөлжин, 

гурвалжин) нь илүү их цацраг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь 

зангилааны зардал өндөр болдог.  

Хүснэгт III 

Зөв олон өнцөгт геометрийн шинж чанар 

 
 

Ашиглалтын нөхцөлд хот суурины түгээх сүлжээнд 

нэмэлт холболтуудыг хүйтнээр эсвэл халуун нөөцөд 

байгаа хуваарилах цэгүүдийн хооронд хийдэг. 

Тиймээс ЗӨТХС дэх одоо байгаа түгээлтийн сүлжээг 

өөрчлөх нь түгээлтийн цэгийг аажмаар сэргээн босгох, 

шинэ кабелийг угсрах, нэмэлт кабелийн шугам тавих 

зэрэг болно. Гэхдээ хотын шинэ дүүргүүдийн бүтээн 

байгуулалтад санал болгож буй топологийг ашиглах 

нь хамгийн сайн арга юм.  
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АЧААЛЛЫН ЗАНГИЛАА ХООРОНДОХ 

ОНОВЧТОЙ ЗАЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ 

Ачааллын цэгүүдийн хоорондын хамгийн оновчтой 

алхмыг тодорхойлох хэд хэдэн аргачлал 

боловсруулагдсан байна [13]. Тэдгээрийн нэг нь 

төлөвлөсөн талбай дахь тооцоолсон ачааллын нягтшил 

дээр суурилсан геометрийн арга юм зураг-4. 

𝐷 = Ктас√
4∗𝜃хот∗𝑆за

3√3∗𝑆тооцоо
=

1

𝑛
∑ 𝑋𝑖√

4∗𝑆тр∗𝑛тр

3√3∗𝛾ср

𝑛
𝑖=1  (1) 

энд: Ɵхот - бүс байгуулах талбай, км2,                      

Sтооцоо-хэрэглэгчийн тооцооны чадал, МВА, SЗА-нэг 

зангилааны ачааллын чадал, МВА,                               

Sтр-трансформаторын хэвийн чадал, МВА,                  

nтр-зангилааны ачаалалд холбогдох трансформаторын 

тоо, γср-тооцооны бүс дэх ачааллын дундаж нягт,     

Ктас-торны алхмын дундаж хазайлтын 

коэффициент/1,3-1,4/, N-салааны тоо, xi-i-р салааны 

хазайлт.  

 
Зураг-4. ЗӨТХС-ийн 20 кВ сүлжээний алхам 

 

Зураг 5-т Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 

жишээн дээр ЗӨТХС-ийг боловсруулах үе шатуудыг 

танилцуулав.  

 
Зураг 5. Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн ЗӨТХС 

байгуулах зарчим 

 

ЗУРГААН ӨНЦӨГТ ТОПОЛОГИТОЙ СҮЛЖЭЭНИЙ 

ХЭВИЙН БОЛОН АВААРИЙН ГОРИМЫН ЗАГВАР 

Simulink Matlab программчлалын орчинд хэвийн  

болон аваарын  горимд дүн шинжилгээ хийхэд 20 кВ-

ын ЗӨХС-ийн симмуляцийн загвар боловсруулагдсан. 

Бодит загвар нь шинэ хотуудын дүүргүүдэд 

зориулсан сүлжээний ачааллын зангилаа хоорондын 

зай болон салааны хөндлөн огтлолын талбайг 

тодорхойлох аргыг боловсруулсан арга юм. 

Одоогийн хот суурины хуваарилах дэд станцуудыг 

эрчим хүчний эх үүсвэр (ЭҮ) болгон сонгож авсан. 

Зангилааны ачаалал бүрд ачааллын өөрчлөгдөх 

хязгаар нь 3 МВА-ээс 5 МВА-аас хамааран 

өөрчлөгдөнө гэж үзсэн: 

𝑆𝑣𝑎𝑡.𝑖 =
𝑆хэв.𝑖

(∆𝑚𝑖𝑛+(∆𝑚𝑎𝑥−∆𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑖)
−1   (2) 

энд: i-зангилааны дугаар, Sхэв.i-ачааллын зангилааны 

чадал МВА, ri-0-ээс 1 хүртэлх тоо, Δmin,  Δmax -

ачааллын өөрчлөлт 0-ээс 1 хооронд байна. 

Сүлжээний бүтэц өөрчлөх алгоритм:  

Богино залгааны гүйдэл багасгах, үүсгүүрийн 

ачааллын графикийг тэнцвэржүүлэхийн тулд ЗӨХС-ыг 

бүсэд/арал үүсгэх/ хуваах алгоритм боловсруулах ба 

өдрийн туршид схемийн бүтцийг өөрчлөх боломжтой 

болсон. 

Эдгээр бүсүүд/арал үүсгэх/ нь тусдаа үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг боловч урьдчилан 

хязгаарлагдсан алгоритмуудтай  нөөц холболтуудтай 

байх бөгөөд тэжээлийн трансформаторын уян хатан 

ачааллын зохицуулалтад ойртож, цахилгаан эрчим 

хүчний хуваарилалтыг автоматаар удирдах хяналтыг 

бий болгодог. 

ЗӨХС-г арал болгон хуваах алгоритм хамгийн 

оновчтой хөндлөн огтлолыг олоход үндэслэсэн,  

хөндлөн огтлол хамгийн бага байх шалгуураар ЗӨХС-

г хуваах цэг дээр үндэслэнэ: 

𝐵(𝑉) → {𝑔𝑓 = ∑ [𝐼(𝑎, 𝑏)](𝑎,𝑏∈𝑉𝑓,𝑎∈𝑆𝑓,𝑏∈𝑆𝑓)
} → 𝑚𝑖𝑛  (4) 

энд: Vf-ЗӨТХС-ний графикийн бүх салаануудын багц,  

Sf-Sf-графикийг хуваадаг оройны хоёр тасарсан салаа, 

a, b-граф дахь хоёр зангилаа.  

ЗӨХС-ний математик загварчлал, статистик 

мэдээнд үндэслэн хот,  дүүргийн янз бүрийн хэсэгт 

ажлын горим, хэрэглээний ачаалалын графикийн 

мэдээлэлийн сан бий болдог. ЗӨХС-ний бүтцийг 

өөрчлөх шаардлагатай хэмжээ, хугацааг шийдэхэд 

мэдээлэлийн санг үндэс болгон авдаг. Энэхүү 

алгоритмын боловсруулсан математик загварыг Matlab 

программд туршилт хийсэн болно. 

 

ДҮГНЭЛ 

Монгол улсын хот суурин газрын түгээлтийн 

сүлжээнд тулгарч буй гол бэрхшээлүүдийн дүн 

шинжилгээ нь ухаалаг хуваарилах сүлжээний үзэл 

баримтлалыг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдний топологийг 

сайжруулах шаардлагатай байгааг харуулсан. 

20 кВ-ын хүчдэлийг нэвтрүүлэх давуу талууд том 

хотуудын түгээлтийн сүлжээнд газардуулагдсан 

саармаг цэгийг ашиглана.  

Ухаалаг хотуудын сүлжээг бий болгох загварыг 

боловсруулсан бөгөөд дүүргүүдийн ачааллыг дахин 

хуваарилах, "уян хатан" дасан зохицох сүлжээг 

нэвтрүүлэх боломжтой. 

Ухаалаг сүлжээний тохиргооны алгоритмуудыг 

ухаалаг түгээлтийн сүлжээнүүдийн нэгдсэн сүлжээг 

автоматжуулах элемент болгон ашиглаж болно. 
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