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Эх орондоо өрөмдлөгийн инженер бэлтгэж эхэлсний 30 жилийн ой тохиож буй оны энэхүү 

бүтээлд манай орны өрөмдлөгийн албаны бодлого, мэргэжилтэн бэлтгэх ажлын түүхэн 

замнал, өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, техник технологитой холбоотой материалуудыг 

оруулав. Уг эмхэтгэлд манай орны ашигт малтмал, газрын тос, газрын доорхи усны, нэн 

ялангуяа, зэсийн ордын өрөмдлөгийн нөхцлийн судалгаа, харьцуулалт, өрөмдлөгийн 

техник сонгох тооцоонд компьютерийн загварчлал ашиглах боломжийн талаар 

сонирхолтой илтгэлүүд нийтлэгдсэн болно.   
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I. ЕРӨНХИЙ АСУУДЛУУД 

 

 

МОНГОЛ ОРОНД ӨРӨМДЛӨГИЙН ИНЖЕНЕР БЭЛТГЭСЭН 30 ЖИЛИЙН 

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТУУД 

 

Ж.Цэвээнжав, Л.Төвхөө 

 

ШУТИС 
 

 

 

1970-аад оны дунд, эцсээс манай оронд геологи, уурхай, усны салбар эрчимтэй хөгжиж Эрдэнэт, Бор-Өндөр, 

Бэрх, Багануур, Шарын голын уурхайнууд ашиглалтанд орж, ашигт малтмалын хайгуулын төрөлжсөн 

экспедицүүд ажиллаж, усалгаатай газар тариалан хөгжиж, бэлчээр усжуулалт, хот суурин газар, үйлдвэрийн 

усан хангамж эрчимтэй хийгдэх болсонтой холбогдон өрөмдлөгийн ажлын эрэлт хэрэгцээ эрс өсөж эхэлсэн. 

Үйлдвэрлэлийн ажлын өсөлттэй уялдан удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтын ч өөрчлөлт гарч Геологи-уул 

уурхай, Усны аж ахуй, Түлш эрчим хүчний яамдын техникийн хэлтэст өрөмдлөгийн алба хариуцсан 

мэргэжилтэн ажиллах болсон. 

Зүүн Өмнөд Монголын хайлуур жоншны ордууд, Багануур, Таван толгойн нүүрсний ордууд, Дорнод, 

Дорноговьд холимог металл, Баруун Монголд гянт болд, молибден, манганий, Төв, Сэлэнгийн дүүрэгт алтны 

хайгуул, орон даяар барилгын материал, усны хайгуул явуулж их хэмжээний өрөмдлөг хийх болж 

өрөмдлөгийн инженерүүдийг дотооддоо бэлтгэх шаардлага зүй ёсоор тавигдсан. 

Ингээд улс орны хэмжээнд өрөмдлөгийн ажлын хэмжээ өссөн, дээд боловсролтой боловсон хүчний эрэлт 

хэрэгцээ нэмэгдсэн зэргийг харгалзан 1979 онд Монгол эх орондоо өрмийн инженерийг бэлтгэж эхлэх 

болсноос хойш эдүгээ 30 жил болж байна. 

Дотооддоо өрмийн инженер бэлтгэх ажлыг эхлэх, төлөвшүүлэхэд ТЭХҮГУУЯ-ын (тухайн үеийн нэрээр) 

Ерөнхий инженер бөгөөд Үйлдвэрлэл-техникийн хэлтсийн (ҮТХ) дарга агсан Ц.Дамдиндорж. мөн Ерөнхий 

инженер, ҮТХ-ийн дарга байсан М.Тогооч, мэргэжилтэн байсан өрмийн инженер Г.Пүрвээ, Н.Бэхбат, ПДС-

ийн ректор Ч.Авдай, хичээл ангийн эрхлэгч С.Дашдаваа, Уул уурхайн тэнхмийн эрхлэгч агсан Б.Ишмэнд,  

декан агсан А.Самдан, Н.Батсүх, өрмийн анхны багш Ж.Цэвээнжав нар ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн болно. 

Украины Киевийн Их сургуулиас уригдан ирсэн доцент А.А.Яковлев, өрмийн салбарын эрдэм 

шинжилгээний анхны ажилтан Н.Бэхбат, хоёр дахь багш Я.Төртогтох, анхны сургалтын мастер Т.Мөнхөө 

зэрэг хүмүүс энэ ажилд оролцож, өрмийн инженерийн сургалт-судалгааны ажлын тулгын чулууг тавилцсаныг 

тэмдэглэх хэрэгтэй юм. 

Тэдний дараа 1980-1998 онуудад М.Банди, 1981 оноос Л.Төвхөө, 1983, 1985 онуудад Б.Хоролдамба, 1986-

1993 онуудад Л.Дүгэржав, 1986-1990 онуудад Ч.Чинбат, 1992-1993 онуудад Г.Пүрвээ,  1993 оноос О.Ариун-

Оргил, 1998 оноос Б.Энхбаяр, 2002 оноос Г.Баттөгс, Д.Ундармаа, 2009 оноос Ц.Банзрагч нар багш болцгоож 

зарим нь өнөөг хүртэл ажиллаж байгаа болно. Манай салбарт сургалтын мастераар Т.Мөнхөө, Д.Должин, 

Б.Толя, Ц.Ганболд, С.Гантөмөр, Г.Тамир, Д.Пурэвхуу, хичээлийн туслах ажилтнаар Б.Чулуунцэцэг, Л.Одзаяа 

нар ажиллаж байсан бөгөөд одоо сургалтын инженерээр Д.Ганлхагва, хичээлийн туслах ажилтнаар 

С.Жавхлантөгс нар ажиллаж байна. 

Өрөмдлөгийн сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор 1986 онд ГУУҮЯ-ны тусламж 

дэмжлэгтэйгээр Налайхад өрөмдлөгийн сургалтын полигон байгуулагдав. Тус полигоныг тухайн үеийн 

ханшаар нийт 65 мянга  гаруй төгрөгийн өртөг бүхий ЗИФ-1200МР, УГБ-ЗУК(УКС-22М), УРБ-2.5А2, УКБ-

12/25, УГБ-50М, СБА-500Э зэрэг өрмийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдээр тоноглож ашиглалтад 

оруулсан нь өрөмдлөгийн сургалт, судалгааны ажил гүйцэтгэхэд болон оюутнуудаа дадлагажуулах ихээхэн 

чухал алхам болсон юм. Полигоныг барьж байгуулахад профессор Ж.Цэвээнжав, М.Банди, Л.Төвхөө, 

сургалтын мастер Б.Толя нар идэвх чармайлт гарган ажилласан болно. 
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Өрмийн салбарт ТЭХГУУЯ-ны ҮТХ-ийн дарга Ц.Дамдиндорж, М.Тогооч, мэргэжилтэн Н.Бэхбат, УААЯ-ны 

мэргэжилтэн Д.Сайзмаа, Д.Батмөнх, Геологийн засвар үйлчилгээний баазын (ГЗҮБ) харъяа технологийн 

группийн дарга Ш.Болдбаатар, ГЗҮБ-ын инженер Л.Данжаа, Д.Гантөмөр, Б.Баттөр, Д.Гансүх, Патентын 

газрын ажилтан З.Намжил, ГТХЭГ-ын ажилтан П.Санж нар цагаар багшилж байв. 

Өрмийн инженерийн салбар 1979-1981 онуудад МУИС-ийн ГУУФ-ийн Уул уурхайн тэнхимд (т.э. 

Б.Ишмэнд), 1982-1985 онуудад ПДС-ийн ГХФ-ийн Гидрогеологийн тэнхимд (т.э. Н.Батсүх), 1986-1990 

онуудад Гидрогеологи өрөмдлөгийн тэнхимд (т.э. Ж.Цэвээнжав), 1991-1992 онуудад Эрэл-хайгуулын 

тэнхимд (т.э. П.Дугараа), 1992-1996 онуудад ТИС-ийн ГУУС-ийн Нефтийн инженерийн тэнхимд (т.э. 

Ж.Цэвээнжав), 1996-2000 онуудад Нефть инженер гидрогеологийн тэнхимд (т.э. Н.Батсүх), 2000-2003 

онуудад Газрын тос өрөмдлөгийн салбарт (салбарын эрхлэгч Ж.Цэвээнжав) харъяалагдаж байсан байна. 

2000 оноос ШУТИС-д бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж факультет, тэнхмийн салбар, багийн зохион байгуулалтад 

шилжүүлэв. Геологийн сургууль дотроо геологи-хайгуулын, гидрогеологи-геоэкологийн, газрын тос-

өрөмдлөгийн зэрэг 3 салбартай 9 профессорын баг болж өөрчлөгдөв. 2003 онд газрын тос өрөмдлөгийн 

салбар нь газрын тосны, өрөмдлөгийн гэсэн 2 багаас бүрдэхээр зохион байгуулагдаж анх удаа хайгуулын 

өрөмдлөг биеэ даасан баг бол ажиллаж эхлэв. Газрын тосны багт газрын тосны өрөмдлөгийн мэргэжил 

орохоор зохион байгуулагдсан бөгөөд салбар болон газрын тосны багш профессор Ж.Цэвээнжав, 

өрөмдлөгийн багийг профессор Л.Төвхөө хариуцан ажилладаг болов. 

Эх орондоо өрөмдлөгийн инженерүүдийг бэлтгэх болсон нь энэ албаны эрчимтэй хөгжил, шинжлэх ухааны 

үндэслэл, тогтворжилт,төлөвшилтөд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Политехникийн дээд сургууль, эдүгээ Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль (ШУТИС)-д хайгуулын 

өрмийн мэргэжлээр 207 бакалавр, 7 магистр, усны өрмийн мэргэжлээр 2 бакалавр, 2 магистр, 2 доктор (Ph.D), 

газрын тосны өрөмдлөг-олборлолтын хос мэргэжлээр 116 бакалавр, газрын тосны өрөмдлөгийн мэргэжлээр 

10 бакалавр, нийт газрын тосны өрөмдлөгийн мэргэжлээр 19 бакалавр, 11 магистр, 1 доктор бэлтгэгдсэн 

байна (Хүснэгт 1). 

Тэдний дундаас УИХ-ын гишүүн 1, Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан 1, пүүс компанийн захирал 15, геологийн 

салбарын тэргүүний ажилтан 5, газрын тосны тэргүүний ажилтан 3, спортын мастер 2 тус тус төрөн гарчээ. 

1970-аад онуудад П.Цэвээнсүрэн, Т.Болд зэрэг инженерүүдийн гол төлөв усны аж ахуй, геологийн 

өрөмдлөгийн мастер ажилчдыг бэлтгэхэд зориулан бичсэн ном, сурах бичгүүд гарч байсан бол эх орондоо 

өрмийн инженерүүдийг бэлтгэх болсонтой холбогдон мэргэжлийн зарим ном сурах бичгийг эх болон тухайн 

үеийн шаардлагаар гадаад хэл дээр туурвин оюутны хичээл сургалтад ашиглахаас гадна салбарын нийт 

ажиллагсад хэрэглэх болов. 
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Хүснэгт 1 

Өрөмдлөгийн мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгсөгчдийн судалгаа 

 

№ он Хайгуулын 

өрөмдлөг 

Газрын тосны өрөмдлөг- 

олборлолт 

Газрын тосны 

өрөмдлөг 

Усны 

өрөмдлөг 

нийт 

1 1984 13    13 

2 1985 14    14 

3 1986 19    19 

4 1987 18    18 

5 1988 10    10 

6 1989 15    15 

7 1990 13    13 

8 1991 9    9 

9 1992 16    16 

10 1993 9    9 

11 1994 4    4 

12 1995 2   2 4 

13 1996  5   5 

14 1997 2 2   4 

15 1998  9   9 

16 1999  17   17 

17 2000  17   17 

18 2001  15   15 

19 2002 10 16   26 

20 2003 7 11   18 

21 2004 6 8   14 

22 2005 6 16   22 

23 2006 6    6 

24 2007 6  5  11 

25 2008 10  7  17 

26 2009 12  7  19 

  207 116 19 2 344 

 

 

Тухайлбал, 30 жилийн хугацаанд өрөмдлөгийн онол, технологи, техникийн чиглэлүүдээр нийт 20 гаруй ном, 

сурах бичиг, гарын авлагыг профессор Ж.Цэвээнжав, Л.Төвхөө, дэд профессор, доктор (PhD) М.Банди, дэд 

профессор, доктор (PhD) М.Наранбат, шинжлэх ухааны доктор Л.Дүгэржав, доктор (ScD) О.Ариун-Оргил, 

доктор (PhD) Г.Баттөгс, магистр Б.Энхбаяр, Ч.Чинбат, Д.Сайзмаа, Д.Ундармаа, Т.Чингис нар бичиж 

хэвлүүлсэн байна. Мөн түүнчлэн мэргэжил, шинжлэх ухаанаа сурталчлах чиглэлээр профессор 

Ж.Цэвээнжавын 10 гаруй ном товхимол хэвлэгдэн гарсан юм. 

Инженерийн боловсон хүчин бэлтгэх болсон тэр цаг үеэс манай оронд өрөмдлөгийн судалгааны ажил эхэлж, 

өрмийн уусмалын оновчтой жор боловсруулах, алмазан өрөмдлөгийн технологийг оновчлох, цооногийн 

дээжийн мэдээллийг үнэлэх, нүүрс, газрын тос, усны өрөмдлөгийн технологийг боловсруулах, хөөсөөр 

өрөмдөх технологийг нэвтрүүлэх чиглэлийн судалгааны ажлууд хийгдэж, өрөмдлөгийн геологи-техникийн 

нөхцлийг судлан төрөлжүүлэх судалгааны ерөнхий чиглэл тогтож Ж.Цэвээнжав (1985), М.Банди (1991), 

Л.Дүгэржав (1991, 2003), Л.Төвхөө (1994), З.Намжил (1995), Г.Пүрвээ (1991, 1999), М.Наранбат (1994), 

П.Санж (1999), Д.Батмөнх (2000), О.Ариун-Оргил  (2008), Г.Баттөгс (2009) зэрэг 11 эрдэмтэн, Ж.Цэвээнжав 

(2000), Г.Пүрвээ (2001), Л.Төвхөө (2005) нарын 3 профессор, М.Банди (1994), З.Намжил (2000), М.Наранбат 

(2001), Л.Дүгэржав (2005) зэрэг 4 дэд профессор төрсөн байна. 

Ардчилал зах зээлд шилжих шилжилтийн үед геологи-хайгуул, усжуулалтын ажил нэг хэсэгтээ зогсонги 

байдалд орж зөвхөн Эрдэнэт, Бор-Өндөр, Өргөн зэрэг уурхайнуудад тэсэлгээний цооног, шпурын өрөмдлөг 

бага хэмжээтэй явагдах болсон. Өрөмдлөгийн албаны материаллаг бааз тарж бутран, зарим нь хувьчлагдаж, 

хамгийн гол нь мэргэжилтэй боловсон хүчний задрал, сарнил, дахин мэргэшүүлэлт явагдав. 

Нэг хэсэгтээ өрөмдлөг бараг бүрмөсөн зогсож, өрмийн байгууллага, хүмүүс тарж бутрах үед энэ мэргэжил, 

шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн цорын ганц гал голомт нь ТИС хожмоо ШУТИС-ийн Геологи Газрын Тосны 

сургуулийн Өрмийн инженерийн салбарын хамт олон, 1996 онд байгуулагдсан Монгол улсын Өрөмдлөгийн 

холбоо байв . ТИС-ийн Геологийн сургуулийн Өрмийн инженерийн салбараас Монгол улсын Өрөмдлөгийн 
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холбоотой хамтран 1999 оны 11-р сард эх орондоо өрмийн инженерүүдийг бэлтгэж эхэлсний 20 жил, 

Монголын Өрөмдөгчдийн анхдугаар чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан нь манай мэргэжлийн хувьд чухал 

үйл явдал байв. 

Энэ ажлыг зохион байгуулахад ТИС-ийн Геологийн сургуулийн Өрмийн инженерийн салбарын эрдэмтэн 

багш, суралцагсад, Монгол улсын Өрөмдлөгийн холбооны удирдлага ихээхэн чармайлт гарган ажиллаж 

“Монгол орны өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт онол-практикийн анхдугаар бага хурлыг 

зохион байгуулж, манай албаны түүх, хөгжилт, өнөөгийн байдал, хөгжлийн хандлагыг авч хэлэлцэж, 

илтгэлүүдийн анхдугаар эмхтгэлийг хэвлэн гаргасан бөгөөд өнөөг болтол энэ хурлыг жил бүр улсын 

хэмжээнд уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн байна. Онол-практикийн 1999 оноос хойших 10 удаагийн 

хурлаар нийт 134 илтгэл хэлэлцэж 64 х.х материал бүхий 10 бүтээлийн дугаарыг тус бүр 50-100ш хэвлүүлсэн 

байна. Дээрх хурлуудад давхардсан тоогоор 200 гаруй хүн оролцож байжээ. 2003 оны хуралд гадаадын зарим 

төлөөлөгч оролцон илтгэл тавьж, хурал олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан болно. 

Өрмийн инженерийн салбар нь ОХУ-ын Москва, Санкт Петрбург, Иркутск зэрэг хотуудын Техникийн их 

сургуулиуд, Хятадын Бээжингийн газрын тосны их сургууль зэрэг гадаадын их дээд сургуулиудтай байнгын 

холбоо харилцаатай хамтран ажиллаж байна. Сүүлийн үед манай оронд гадаадын янз бүрийн орны 

өрөмдлөгийн дэвшилтэт техник, технологи өргөн нэвтэрч байгаатай холбогдуулан АНУ, Канад, Австрали, 

Япон, Солонгос зэрэг олон орны их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллахад ихээхэн анхаарч байгаа болно. 

Зах зээлд шилжих ороо бусгаа цаг үед ШУТИС-ийн Өрөмдлөгийн инженерийн салбар Монгол улсын 

Өрөмдлөгийн холбоо энэ мэргэжил, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, ажил амьдралын гал голомтыг сахиж, 

мэргэжил-шинжлэх ухаан-үйлдвэрлэлийн түүх, уламжлалыг авч үлдэх, цаашид хөгжүүлэхэд түүхэн чухал 

үүрэг гүйцэтгэсэн болно. 

Өнөөдөр Монгол оронд Геологийн салбар үүсч хөгжсөний 70, ШУТИС- ийн 50 жил, ГГТС-ийн 50 жил, 

өрөмдлөгийн инженерүүд бэлтгэж эхэлсний 30 жил болж байна. 

Эрдсийн түүхий эдийн гадаргууд ойрхон, өмнө нь тогтоогдсон нөөц багасах тутам газрын хэвлийн гүн үрүү 

хайгуул судалгаа явуулах, гүнд байршилтай эрдэс түүхий эдийг олборлох болон бусад барилга 

байгууламжийг бий болгох шаардлагын дагуу өрөмдлөгийн эрэлт хэрэгцээ өсөх хандлагатай байна. 

Зөвхөн дотоодын төдийгүй гадаадын хөрөнгө оруулалтаар эрдсийн түүхий эдийн томоохон төслүүд хэрэгжих 

болов. 

Ийнхүү хагас жарны хугацаанд эх орондоо өрөмдлөгийн инженер бэлтгэх ажил, сургалтын хувьд чадварлаг 

багшлах боловсон хүчин, ажилтнуудаар бэхэжсэн сургалтын томоохон баазтай, сургалт арга зүйн 

материалаар бүрэн хангагдсан ГГТС-ийн салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болж өргөжсөн болохыг тэмдэглэхэд 

таатай байна. 

Цаашид бидний өмнө сургалтын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд сургалтын полигоны техник хэрэгслийг 

шинэчлэх, байнгын ажиллагаатай судалгааны лаборатори байгуулах, багшлах боловсон хүчний залгамж 

халааг бэлтгэх, мэргэжлийн ном сурах бичгийг чиглэл бүрээр эх хэл дээрээ гаргах, гадаадын ижил төстэй 

сургуулиудын өрмийн салбаруудтай байнгын хамтын ажиллагаа тогтоох, мэргэжлийн байгууллага, 

компанууд болон Өрмийн холбоо, төгсөгчдийн холбоо зэрэг олон нийтийн байгууллагуудтай хамтын 

ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх зэрэг олон асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлага тулгарч 

байгаа болно. 
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ПРОФЕССОР Ж.ЦЭВЭЭНЖАВЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН 

СУРГАЛТ-СУДАЛГАА-ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР 

 

Д.Чулуун*, Л.Төвхөө*, М.Нарапбат** 

 

*ШУТИС, **Монгол Улсын Өрөмдлөгийн холбоо 

 
 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав 1950 онд Завхан аймгийн Ургамал суманд төрсөн. 1975 онд Эрхүүгийн Техникийн 

их сургуулийг Өрөмдлөгийн ипженер мэргэжлээр төгссөн, 1985 онд Москвагийн Геологи-хайгуулын 

Академид эрдмийн зэрэг хамгаалсан, 1994 онд дэд професеор, 2000 онд профессор цол хүртсэн. ОХУ-ын 

Эрхүүгийн ТИС, Москвагийн Геологи-хайгуулын академи Газрын тос, байгалийн хийн академи, Австралийн 

Шинэ Өмнөд Уэльсийн Их сургууль, Энэтхэгийн Шингэний урсгал судалгааны олон улсын хүрээлэнд эрдэс 

баялгийн салбарын технологи, менежментийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав ажлын өрөөндөө 

 

 

АНУ, Япон, Солонгос, ОХУ, БНХАУ-ын зарим их дээд сургууль, судалгааны хүрээлэнд богино хугацаагаар 

мэргэжил дээшлүүлж, томилолтоор ажиллаж байсан. 

Тэрээр ШУТИС, ГГТС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн гишүүн, Геологи, уул уурхай, газрын тос, бизнесийн 

удирдлагын докторын хорооны гишүүн. 

Ж.Цэвээнжав Олон улсын Газрын тосны инженерийн нийгэмлэг, Австралийн Өрмийн Холбоо, Монгол улсын 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбооны Гүйцэтгэх захирал 

“Нефть хий” ассоциацийн удирдах зөвлөлийн гишүүн юм. 

I. Өрөмдлөгийн мэргэжилтэн бэлтгэх ажилд оруулсан хувь нэмэр: 

Тэрээр Өрмийн инженерийн салбарын анхны багш бөгөөд 1979 онд Өрмийн инженерүүдийг эх орондоо 

бэлтгэх ажлыг үндэслэгч, энэ мэргэжлийн чиглэлээр ангийн багш, тэнхим салбарын эрхлэгч, профессор, 

тэргүүлэх профессорын ажлыг эдүгээ хүртэл тасралтгүй хийж ирсэн. 

Тэрээр Монгол оронд Газрын тос, хийн болон Өрөмдлөгийн төрөл бүрийн мэргэжлээр 630 гаруй бакалавр 

бэлтгэхэд оролцож, 18 магистр, 4 доктор (PhD)-ын ажил удирдан хамгаалуулж, нэг сэдэвт зохиол, сурах бичиг 

гарын авлага-36, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл-200 гаруй, сурталчилгаа мэдээллийн өгүүллүүд-45, эрдэм 
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шинжилгээний илтгэлийн товчлол-20 зэрэг нийт 300 гаруй бүтээл туурвисан байна. 

Профессор Ж.Цэвээнжав геологи-хайгуулын, усны, газрын тосны өрөмдлөгийн инженерийн мэргэжлийн 

сургалтын төлөвлөгөө, сургалт-арга зүйн материалыг анхлан боловсруулж, Өрөмдлөгийн инженерийн 

салбарын багшлах бүрэлдэхүүн, хамт олныг бүрэлдүүлэн төлөвшүүлж, сургалт-судалгааны материаллаг 

баазын үндсийг тавьсан бөгөөд эдүгээ 30 жил болж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф.Ж.Цэвээпжав оюутны дипломын төсөлд зөвлөж буй нь 

 

 

Түүний бичсэн “Өрөмдлөгийн онол” сурах бичиг 4 дэх удаагаа давтан хэвлэгдэж сургалтад ашиглагдаж, 

манай өрөмдлөгийн эрдэмтэд мэргэжилтнүүд, үйлдвэрлэл-бизнесийнхэн, оюутан судлаачдын ширээний ном 

болсон байна. Мөн тэрээр өрмийн багш нараа удирдан зохион байгуулж өөрөө зонхилон “Баганат өрөмдлөг”, 

“Цохилтот өрөмдлөг”, “Шнек өрөмдлөг”, “Геологи-хайгуулын өрөмдлөг”, “Усны өрөмдлөгийн техник, 

технологи” зэрэг мэргэжлийн сурах бичиг, гарын авлагуудыг туурвисан байна. Мэргэжлийн нэр томъёо, үг 

хэллэгийг төлөвшүүлэхэд тэрээр ихээхэн анхаарч өрөмдлөгийн мэргэжлийн хэд хэдэн нэр томъёоны толь 

зохиох, хянан засамжлах ажлыг хийжээ. 

Профессор Ж.Цэвээнжавын сурган хүмүүжүүлэх ажлын нэг онцлог давуу чанар нь сургалтыг үйлдвэрлэлтэй 

холбоход ихээхэн анхаардаг, суралцагсдын бүтээлч болон чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаардагт 

оршино. 

Профессор Ж.Цэвээнжав өрмийн мэргэжлийн УШК-ын орлогч дарга, гишүүнээр байнга ажиллаж байсан, энэ 

мэргэжлийн инженерийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, материаллаг баазыг бий болгон бэхжүүлэх, багшлах 

бүрэлдэхүүнийг бий болгож, төлөвшүүлсэн профессор багш, сурган хүмүүжүүлэгч хүн юм. 

II. Өрөмдлөгийн судалгаанд оруулсан хувь нэмэр: 

Профессор Ж.Цэвээнжав цооногийн ханын тогтвортой байх нөхцлийн онолын болон цооногийн ханыг 

бэхжүүлэгч угаалгын шингэний оновчтой жор боловсруулах туршилт судалгааны чиглэлээр шинжлэх ухаанд 

зохих хувь нэмрийг оруулсан юм. Түүний боловсруулсан полимер-шавар-силикатын уусмал нь цооногийн 

ханын тунамал болон тектоник-магмын гаралтай шаварлаг хурдсын барьцалдалтыг сайжруулж, тогтвортой 

байдлыг дээшлүүлдэг болох нь онолын болон лабораторийн туршилтаар батлагдан үйлдвэрлэлд нэвтрэн 

хэрэглэгдэж байгаа билээ. 

Монгол орны ашигт малтмалын орд объектуудын өрөмдлөгийн нөхцлийг үнэлж, төрөлжүүлэх талаар 

профессор Ж.Цэвээнжав олон жилийн турш ажиллаж, судалгааны тодорхой чиглэлийг бий болгосон байна. 

Тэрээр өөрөө болон шавь нар, хамтран ажиллагсадтай өрөмдлөгийн нөхцлийн үнэлгээний арга зүй, 

шалгууруудыг боловсруулж, манай орны хайлуур жоншны, зэс-молибдены, зэс-алтны, холимог металлын, 

нүүрсний зэрэг ордуудын өрөмдлөгийн нөхцлийг үнэлэн төрөлжүүлж, энэ үндсэн дээр өрөмдлөгийн багаж 

техникийг сонгох, технологийн оновчтой горимыг баримтлах талаар зохих дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг гаргасан 

юм. Энэ талаар түүний олон арван өгүүлэл бүтээлүүд дотоод, гадаадад нийтлэгдсэн байна. Улмаар тэр газрын 
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тос, газар доорх усны өрөмдлөгийн нөхцлийг үнэлэн төрөлжүүлэх талаар судалгааны хүрээгээ өргөжүүлж, 

энэ чиглэлийн судалгааны багийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн цаг үеэс тэрээр өрөмдлөгийн эдийн засаг, менежмент, аюулгүй ажиллагаа, 

байгаль орчны нөлөөллийн судалгааны шинэхэн чиглэлийг бий болгож энэ чиглэлийг өрөмдлөгийн ажлын 

гэрээ эрхийн стандарт, өртөг зардал, үнэ ханшийн асуудлаар өргөн хүрээтэй судалгаа явуулах болсон байна. 

Профессор Ж.Цэвээнжав 4 хүний (Л.Төвхөө, З.Намжил, П.Санж, М.Наранбат) доктор (PhD)-ын, 18 хүний 

магистрын ажлыг удирдаж, ш/у-ны докторын (Г.Пүрэв, Л.Дүгэржав) 2, доктор (PhD)-10 гаруй, (М.Банди, 

О.Ариун-Оргил, Ө.Сүхбаатар, Д.Эрдэнэ, М.Гэрэлт-Од, Ө.Нарангэрэл г.м), магистрын-30 шахам, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 15 тайлан болон бусад бүтээлд шүүмж, дүгнэлт өгсөн байна. Тэрээр техникийн 

ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд (тухайн үеийн нэрээр) олон жил гишүүнээр ажилласан ба 

одоо ШУТИС. ГГТС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн болон геологи, уул уурхай, газрын тос, бизнесийн удирдлагын 

докторын хорооны гишүүн юм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф.Ж. Цэвээнжавып туурвиасан бүтээлүүдээс... 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав  “Өрөмдлөг-ХХ зуунд” өгүүлэл бичиж, “Монголын шинжлэх ухаан-ХХ зуунд” 

номны техник, технологи гэсэн ботид оруулсан болно. 

Профессор Ж.Цэвээнжав нь өөрийн болон хамтран ажиллагсад, шавь нарын хамт Газрын тос, өрөмдлөгийн 

мэргэжлээр явуулсан судалгааны ажлын дүнгээ нэгтгэж, ШУТИС-ийн “Манай эрдэмтэд” цувралын 35-р 

ботийг “Өрөмдлөгийн онол, арга зүй, техник технологи”, УБ. Мастер принт. 239х (I дэвтэр), “Газрын 

тосны үйл ажиллагааны онол, арга зүй, техник технологи”    УБ.    Мастер принт. 423х    (II дэвтэр) тус 

тус гаргаж, мэргэжлийн байгууллага, мэргэжил нэгт хүмүүс, шавь нартаа хүргэсэн байна. 

Дүгнэхэд профессор Ж. Цэвээнжав манай улсын өрөмдлөгийн анхны эрдэмтэн бөгөөд энэ мэргэжлийн 

судалгааны чиглэл, шавь сургуулийг бий болгосон эрдэмтэн судлаач юм. 

III.   Мэргэжлийн сурталчилгаа, нийгмийн харилцаанд оруулсан хувь нэмэр: 

Профессор Ж. Цэвээнжав өрөмдлөгийн мэргэжлийг сурталчлах, энэ албаны бодлогыг тодорхойлох, 

мэргэжлийн бахархлыг бий болгох талаар ихээхэн чармайн ажиллаж ирсэн байна. Тэрээр энэ мэргэжлээр 

суралцаж, их сургууль дүүргэж, инженер болсон цагаас мэргэжилдээ үнэнч байж, өрөмдлөгийн мэргэжил, 

шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл-бизнес, үйл ажиллагааны амжилт ололт, баяр бахархлыг хуваалцахаас гадна, 

бэрхшээл хүндрэл, дутагдал доголдлыг ч үүрэлцэж иржээ. 

Анх багш болсон цагаасаа мэргэжлээ сурталчлах, нийгэмд үйлчлэх талаар их анхааран ажиллаж ирсэн 

профессор Ж. Цэвээнжав мэргэжлийн салбартаа өргөн хүрээтэй сэтгэдэг, геологи, уул уурхай, газрын тос, 

өрөмдлөг, газар доорхи ус зэрэг нь бүхэлдээ эрдэс баялгын салбарт харъяалагдах, харилцан хамааралтай 

цогцолбор гэж үздэг нэгэн юм. 
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Профессор Ж. Цэвээнжав Ашигт малтмалын, Газрын тосны, газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай зэрэг 

мэргэжлийн чиглэлийн болон Боловсролын хуулиуд, тэдгээрийг дагалдсан эрх зүйн актуудыг боловсруулахад 

саналаа оруулж, идэвхтэй ажиллаж байв. Тэрээр Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоог үүсгэн байгуулалцаж, 

үүссэн цагаас одоог болтол Гүйцэтгэх захирлаар нь ажилллаж, мэргэжлийн байгууллага, хүмүүсийн эрх 

ашгийг хамгаалах, ажлын уялдаа холбоог бий болгох, төр засгийн болон гадаад дотоодын мэргэжлийн 

байгууллагын хүмүүстэй хамтран ажиллахад нь зохих тусламж дэмжлэг үзүүлж иржээ. 

Профессор Ж. Цэвээнжав 1987 оноос хойш даруй 20 жил завсарлаад байсан Өрмийн сонгон шалгаруулах 

уралдааныг сэргээн 2007 онд Цагаан Суваргад, 2008 онд Эрдэнэтэд, 2009 онд Дулаан уулд зохион байгуулах 

ажлыг удирдсан байна. Тэрээр 1980-аад оны дунд үеэс “Хайгуулчин” сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн 

гишүүнээр ажиллаж байсан ба одоо ШУТИС-ийн ГГТС-ийн “Геологи” сэтгүүл, 1999 оноос “Монгол орны 

өрөмдлөгийналбаны тулгамдсан асуудлууд”, 1995  оноос “Монгол орны газрын тосны салбарын 

тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт онол-практикийн бага хурлуудын илтгэлийн эмхтгэлийн Ерөнхий 

редактороор ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонгон шалгаруулах уралдааны үеэр (Дорноговь, Дулаан-уул) 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав мэргэжлээ сурталчлах чиглэлээр “Гайхамшигт эрдэс”, “Гайхамшигт шингэн”, 

“Манти хүрэх замд”, “Сиднейн гайхамшиг” зэрэг шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн өгүүллүүд, “Намхан бор 

толгодын дунд”, “Тамсагийн талд”, “Холын цэнхэр Ховд нутагт” зэрэг товхимолууд бичиж хэвлүүлсэн. 

Түүний гаргасан “Манай өрөмдлөгийнхөн” сэдэв мэргэжлийн бренд нэр болсон бөгөөд энэ сэдвээр 

өрөмдлөгийн боловсон хүчин, алдар гавъяатнууд, байгууллага, хүмүүсийн тухай 6 цуврал хэвлүүлж 

мэргэжил, хүмүүсийнхээ үйл ажиллагааг сурталчилсан байна. 

Бүхэлдээ дурдахад профессор Ж. Цэвээнжав нь аялах жуулчлах дуртай, бичих хэвлүүлэх сонирхолтой, 

мэргэжлээ сурталчлах талаар ихээхэн идэвх зүтгэл гаргасан нийтлэлч хүн юм. 

Профессор Ж.Цэвээнжав нь эх орондоо өрөмдлөгийн болон газрын тосны инженерийн сургалт, судалгаа-

шинжилгээний ажлыг үндэслэгч-сурган хүмүүжүүлэгч, эрдэмтэн судлаач, сурталчлан нийтлэгч хүн юм. 

Эх орондоо өрөмдлөгийн инженерүүд бэлтгэж эхэлсний 30, Газрын тосны инженерүүд бэлтгэж эхэлсний 15 

жилийн ой тус тус болж буй энэ хичээлийн жилд түүний 60 насны ой тохиож байгаа болно. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөвсгөл нуурын өрөмдлөг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөвсгөл нуурын өрөмдлөг дээр Канад, Оросын мэргэжилтнүүдийи хамт 
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МОНГОЛ ОРНЫ ӨРӨМДЛӨГИЙН АЛБАНЫ ШИЙДВЭРЛЭХ  

ШААРДЛАГАТАЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД 

 

Л.Лхагвасүрэн 

 

“Дун-Эрдэнэ "XXК 
 

 

Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн салбар буюу геологи-уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн шинэ үе шат, 

дэвшил хөгжлийн өмнө бид итгэл дүүрэн хүрч ирлээ. 

Монгол Улсад 1941 онд Зүүнбаянгийн газрын тосны хайгуулд Далантүрүү гэдэг газар “Крелиус” маркийн 

баганат өрөмдлөгийн анхны цооногийг өрөмджээ. Үүнээс өмнө манайд Налайх зэрэг нүүрсний болон алтны 

ордуудыг хайж шинжлэхэд гар буюу “Эмпиар” маркийн морины хүчээр ажиллах өрмийг ашиглаж байсан ба 

цохилтот өрмийг Мал ба газар тариалангийн Яамны шугамаар ус гаргахад хэрэглэж байжээ. 

Ийнхүү геологи-хайгуулын судалгаанд хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй, ашиглахаас өөр аргагүй, түүний үр дүнг 

мөнхийн хүлээлтээр угтдаг геологийн судалгааны гол төрөл болох Өрөмдлөгийн техник-технологи, түүний 

мэргэжилтнүүдийн талаар цөөхөн хэдэн асуудлыг дэвшүүлэх гэсэн юм. 

1960 оноос Дарханы Политехникумд өрөмдлөгийн техникч, 1963 оноос Чойр, Налайхын техник мэргэжлийн 

сургуульд өрмийн мастер, 1979 оноос ПДС, ШУТИС-иар өрөмдлөгийн инженер мэргэжлээр боловсон хүчин 

бэлтгэгдэж ирсэн байна. 

Үүнээс Дарханы Политехникумд 1968-1994 он хүртэл 26 жилийн хугацаанд 315 өрмийн техникчийг, ПДС, 

ШУТИС-д 1979-2009 онд буюу мөн 30 жилийн хугацаанд 344 өрөмдлөгийн инженерийг бэлтгэн гаргасан 

байна. Харин энд Чойр, Налайхын ТМС-иар бэлтгэгдсэн өрмийн мастеруудын тоог нарийвчлан гаргах 

боломжгүй байсанд хүлцэл өгье. 

Ийнхүү манай өрөмдлөгийн салбарт сүүлийн 40 жилийн түүхэнд зөвхөн өрмийн инженер, техникчид 660 хүн 

төгсөн гарсан байна. Манай салбарын хамт олноос 

 Эрдэнэтийн овооны зэс-молибдений ордын хайгуулын анхны цооногийг Хөвсгөлийн геологийн 

удирдах газрын өрмийн мастер Х.Цэвэгжав өрөмджээ. 

 Оюу толгойн ордын анхны 6 цооногийг ‘Говь гео” ХХК-ны өрөмдөгчид 1997 оны 9-р сард өрөмдсөн 

байна. 

 Мөн 1973-1975 онд Өвдөг худгийн нүүрсний сав газарт нүүрс хуримтлалын гүний тогтоцыг 

тодорхойлох зориулалттайгаар доод цэрдийн хурдаст Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар 

Л.Сэрчиндорж, Н.Нямдорж нарын удирдлагаар Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Д.Цэвлээ нар 1024 

тууш метр өрөмдсөн нь монголчуудын өрөмдсөн хамгийн анхны гүн цооног юм. 

Түүнчлэн 1962 оноос Толгойтын алтны бүлэг шороон ордын өрөмдлөгийн анхны цооногийг өрмийн мастер 

З.Чүлтэмжамц нарын анхдагчид, Төв аймгийн Заамарын алтны ордын анхны өрөмдлөгийг мастер 

Ж.Төмөрбаатар, Т.Баяраа, (ТШ-т) Ч.Бямбаа нар тус тус өрөмдсөн байна. 

Монгол орны геологийн судалгааны ажлыг Төв, Зүүн, Баруун, Хангайн бүсүүдэд бүсчлэн төлөвлөж байснаас 

Дорнод Сүхбаатарын Салхит, Цавын полиметалл, цайрын ордуудын өрөмдлөгийг Монгол улсын 

Хөдөлмөрийн баатар Ж.Сүрэнхүү, мастер Л.Хүрэлбаатар, М.Баян нарын нэртэй өрөмдөгчид өрөмдсөн юм. 

1970-1980-аад оны дунд үед Ж.Сүрэнхүү баатрын хурдавчилсан горимт өрөмдлөгийн технологийн арга барил 

болон туршлагыг нийт өрмийн мастеруудад эзэмшүүлэх хөдөлгөөн манай салбарын бахархал, техник 

технологийн дэвшлийн үе шат байсан юм. Өрөмдлөгийн салбараас өнөөгийн бахархлыг зүй ёсоор төрүүлж 

байгаа геологичид, өрөмдөгчдийн олон жилийн уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд нээгдсэн Таван толгойн 

нүүрсний орд юм. 

1980-1990 онд Төвийн геологийн экспедицийн ангид Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар У.Буянбаатар, 

манай төгсөгч Б.Хасбаатар нарын шилдэг мастерууд өрөмдөж сарын бүтээмжийг 1350 тууш метр хүргэж 

салбарын дээд амжилтыг 3 удаа тогтоосон нь одоо эвдэгдээгүй л байна. Энэхүү том ордын хайгуулын 

өрөмдлөгийг ЗИФ-650 маркийн өрмийн суурь машинаар гүйцэтгэж давхар баганат яндангаар (эжектор) 

өрөмдөх аргыг нэвтрүүлснээр гулууз дээжийн гарцыг 70% хүргэж байв. 

1997 онд батлагдсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн дэвшилтэт зарим заалтын агуулгаар Монгол орны 

өрөмдлөгийн салбарт шинэ үе шат техник технологи нэвтэрч эхэлсэн гэж үзэж болно. Тухайлбал, Оюу 

толгойн 1500-2000 тууш метрийн гүн дэх алт, зэсийн хүдрийн биетийг нэвтрэхэд Австрали, Канад, 

Солонгосын техник технологи чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 
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Сүүлийн жилүүдэд “Орд гео” ХХК манай шилдэг инженер Б.Саранхүү Солонгосын өрөмдлөгийн техник, 

технологийг чадамгай эзэмшин хайгуулын өрөмдлөгийг оновчтой зохион байгуулснаар 2007-2009 онд жилд 

дунджаар 40.0-62.0 мянган тууш метрийн өрөмдлөгийн ажлыг дунджаар 500 тууш метр гүнтэй цооногуудаар 

явуулж Сүхбаатарын Уулбаян, Түвшин ширээт, Дорноговийн Улаанбадрах, Дундговийн Өлзийт сумуудын 

нутагт Ураны урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуулын өрөмдлөгийг нэр төртэй гүйцэтгэж байна. Энэхүү 

Power-7000 маркийн өрмийн суурь машин 10 байгаа ба үүнд нийт 27 өрмийн мастер ажиллаж байна. 

Ийнхүү 30 жилийн түүхэнд бэлтгэгдсэн өрмийн инженер, техникчид мастеруудын өрөмдлөгийн ажлын үр 

дүнгээр геологчдын илрүүлж судлан нөөцийг нь тогтоосон ашигт малтмалын ордуудын тоо болон тухайн 

аймгийн хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэх ашигт малтмалын төрлийг бүсчилэн үзүүлбэл: 

1. Баруун бүс 146 орд: 

Баян-Өлгий 29 орд: мөнгө, вольфром, 

Увс 34 орд: нүүрс, алт, 

Ховд 35 орд: нүүрс, гялтгануур, 

Завхан 15 орд: барилгын материал, 

Говь-Алтай 33 орд: нүүрс, анар, алт 

2. Хангайн бүс 198 орд: 

Хөвсгөл 60 орд: фосфорит, алт, хөнгөн цагаан, 

Булган 36 орд: алт, 

Орхон 3 орд: зэс, 

Архангай 24 орд: алт, өнгөт чулуу, 

Баянхонгор 45 орд: алт, нүүрс, 

Өвөрхангай 33 орд: алт, нүүрс, битум 

3. Төвийн бүс 365 орд: 

Сэлэнгэ 90 орд: алт, төмөр, нүүрс, 

Дархан 37 орд: алт, төмөр, цементийн түүхий эд, 

Төв 181 орд: алт, цагаан тугалга, нүүрс, 

Дундговь 24 орд: нүүрс, 

Говь-Сүмбэр 4 орд: нүүрс, 

Дорноговь 83 орд: хайлуур жонш, газрын тос, цеолит, нүүрс, 

Өмноговь 29 орд: зэс, алт, нүүрс  

4. 3үүн бүс 173 орд: 

Хэнтий 74 орд: алт, цагаан тугалга, хайлуур жонш, 

Дорнод 62 орд: алт, хар тугалга, цайр, газрын тос, уран, нүүрс, 

Сүхбаатар 37 орд: цайр, вольфром, нүүрс, хайлуур жонш  

Дээрх баримт нөхцөл нь Монгол орны бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгалаа олсон юм. 

Нэгэн зүйл: Өрөмдлөгийн салбарын түүхэн хөгжил, бэлтгэгдсэн боловсон хүчний бодлого, өрөмдлөгийн 

техник, тоног төхөөрөмжийн материаллаг баазын бэхжилт зэрэг үзүүлэлтүүд тус улсын нийгмийн 

тогтолцооны шилжилтийн үе шаттай шууд холбогдож байна. Монголын өрөмдлөгийн салбарын боловсон 

хүчнийг бэлтгэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэж ирсэн үе үеийн эрдэмтэн багш нарыгаа бид онцгой тэмдэглэж 

байна. Политехникумд Ч.Банзрай, Ц.Батдэлгэр, Б.Жамбалдорж, Ч.Өвөө (ТМС), ПДС-д Ж.Цэвээнжав, 

Л.Төвхөө, М.Банди. Л.Дүгэржав нарын зэрэг бурхадаар бид бахархаж хөдөлмөр үйлсийг нь алдаршуулах 

үүрэгтэй юм. 

Өрөмдлөгийн салбарт боловсон хүчний нөөц, ажиллах мэргэжилтний нягтралшилтыг авч үзвэл: 

Дээрх 2 сургуулийн үзүүлэлтээс (Зураг 1, 2) эрчимтэй бэлтгэгдсэн үе нь 1993-1995 он байна. Энэ нь инженер-

техникчдийг бэлтгэх сургалтын оргил үе байсан байна. Үүнтэй уялдан өрмийн мастерын системтэй сургалт 

мөн алдагдаж сүүлийн 10 жилд боловсон хүчний хомсдолд орсон гэж үзэж болох юм. Сүүлийн үеийн 

судалгаагаар одоогоор 300 гаруй өрмийн суурь машинд ноогдох мэргэжлийн инженер-техникийн ажилтан, 

мастерыг авч үзвэл нэг өрөмд 1.5 мастер, инженер ногдож байгаа юм. 

Нэгэн зүйл: Үүнтэй уялдуулан өрөмдлөгийн инженер, мастер бэлтгэх, шинэ нөхцөл байдалд уялдуулан 

бодлогоо боловсронгуй болгох нь чухал гэж үзэж байна. 

Үе үеийн өрөмдөгчдийн өрөмдлөгийн уламжлалт, дэвшилтэт арга барил, туршлагыг өнөөгийн техник 

технологитой холбох, сургалтад ашиглах байдал зогсонги явж ирсэн гэж үзэж байна. 

Өрмийн суурь машины эд анги, агрегатыг анх удаа бие даан зохион бүтээж үйлдвэрлэж буй Ү.Эрдэнээ 

инженерийн “Гео-маш” ХХК-ны үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчлах ажлыг онцгой анхаарах цаг болжээ. 

2009 онд Таван толгойн нүүрсний ордод нэвтрүүлж байсан давхар баганат янданг ашиглан гулууз дээжийн 
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гарцыг нэмэгдүүлж байгаа тэргүүн туршлагыг Солонгосын Power-7000 маркийн өрөмдлөгт нэвтрүүлж 

болдгийг Эрдэнэтийн геологийн ангийн ерөнхий инженер Б.Хасбаатарын туршлага харуулж байна. Түүнчлэн 

“Танан импекс” ХХК, “Мэйжор Дриллинг” ХХК,  “Говь-гео” ХХК, “Эрдэнэ-Дриллинг” ХХК зэрэг 

компаниудад дэлхийн тэргүүний техник технологийг нэвтрүүлж байгаа өрөмдөгчдийн арга барилыг 

сурталчлах, дэлгэрүүлэх ажлыг онцгой анхаарах үе ирж байна. Цаашилбал өрмийн мастеруудыг бэлтгэж буй 

курсын сургалт, дадлагын чанарт онцгой анхаарах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. Сүүлийн үед 

бэлтгэгдсэн курсын мастерууд өрмийн суурь машинтай ажиллах технологийн арга барилд хангалтгүй 

суралцаж байна гэдгийг олон ахмад инженер-техникчид шүүмжлэлтэй хандаж байгаад дүгнэлт хийх нь чухал 

юм. 

Нэгэн зүйл: Монгол улсын өрөмдлөгийн холбооны үйл ажиллагааг өргөтгөн цаашид тавих зорилтуудын 

талаар: 

1. ШУТИС-ГГТС-ийн суралцагсдын тоо, сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах 

2. Дархан-Уул аймгийн ТДС-д бакалаврын зэрэгтэй өрөмдлөгийн техникчийн ангийг сэргээн 

нээх болсонтой уялдуулан тус сургуульд багшлах боловсон хүчин, сургалтын материаллаг баазаар 

хангахад ШУТИС-ийн ГГТС-ийн эрдэмтэн багш нар тодорхой төлөвлөгөөтэйгээр оролцох 

3. Салбарын шилдэг тэргүүний мастер, инженерүүдийн уламжлалт тэргүүний арга туршлагыг 

өнөөгийн нөхцөл байдалд уялдуулан сурталчлан дэлгэрүүлэх, алдаршуулахад Монголын 

өрөмдлөгийн холбоо онцгой анхаарах 

4. Өрөмдлөгийн шинэ техник, дэвшилтэт технологи, түүнийг эзэмшин ажиллаж буй хамт олны 

танилцуулга, техникийн ололт амжилтыг жил бүрийн чуулганаар хэлэлцэж байх 

5. Стратегийн ач холбогдол бүхий орд газруудын жагсаалтанд орсон тухайн ордын өрөмдлөгийн 

анхдагч өрөмдөгчид, инженер-техникийн ажилтнуудын алдар, гавъяат үйлсийг сэргээж баяжуулах, 

баримтжуулах; санаачлагатай ажиллах 

6. Монгол орны өрөмдлөгийн салбарын боловсон хүчин бэлтгэж буй ШУТИС, ТДС Дархан, Налайхын 

мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв үйлдвэрлэлийн болон сургалтын төвийг нэгтгэн өргөжүүлж 

сүүлийн үеийн өрөмдлөгийн техник, төхөөрөмжөөр хангах материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор, 

ШУТИС, ГГТС-ийн төгсөгчдийн холбооны санаачлагыг дэмжиж жилийн нарийвчилсан төлөвлөгөө 

гаргаж ажиллах. 

 

 

 

График-1. Техникийн Дээд Сургууль (Өрөмдлөгийн техникч) (1968-1994) 
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График -2. ШУТИС, ГГТС (Өрөмдлөгийн инженер) (ПДС, 1983-2005) 
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ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖЛЫГ ЗАХИАЛАХ,  ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ ЗҮЙ, 

АРГАЧЛАЛЫН АСУУДЛУУД 

 

Ж. Цэвээнжав, Б.Чулуунцэцэг 

 

ШУТИС 
 

Геологи хайгуулын судалгаанд өрөмдлөг чухал үүрэгтэй бөгөөд одоогоор орд, объектын хайгуулын нийт 

зардлын тал илүү нь өрөмдлөгийн ажилд зарцуулагдаж байна. Гадаргууд ойрхон эрдэс баялаг, ашигт 

малтмалын нөөцийг олборлогдож дуусах хандлагатай өнөө үед газрын хэвлийн гүний геологийн тогтоцыг 

судлах, далд байрлалтай ашигт малтмалын нөөцийг тогтоон тооцоход өрөмдлөгийн ажил улам их хэрэглэгдэх 

болов. 

Геологи хайгуулын цооногийн дундаж гүн 1960-1975 онуудад 60м, 1976-1990 онуудад 100м байсан бол 2000-

2008 онуудад 150м болоод байна. 2005-2006 оноос хойш манай оронд алтны шороон ордын нөөц дуусах 

хандлагатай болж, гадаргууд ойрхон байрлалтай нүүрс, жонш, барилгын материалууд, газрын доорх усны 

хайгуул хийгдэж, нөөц үндсэнд нь тогтоогдох цаашдаа алт, зэс,  холимог металл, төмөр зэрэг ашигт 

малтмалын үндсэн ордын эрэл хайгуул илүү гүнд явагдах төлөвтэй болов. Нөгөө талаасаа өрөмдлөг нь өндөр 

хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж, нарийн ажиллагаатай багаж хэрэгсэл ашиглан явагддаг, хүндрэл, осол 

гарах нь элбэг, өртөг зардал, эрсдэл ихтэй, гэрээ эрхийн нарийн зохицуулалт шаарддаг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

юм. Иймээс бид энд өрөмдлөгийн ажлыг захиалах, гүйцэтгэх эрх зүй, аргачлалын асуудлын өнөөгийн байдлыг 

авч үзэж, цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн зарим саналуудыг дэвшүүлж байна. 

1. Өрөмдлөгийн ажлын захиалга, хэрэгцээ 

Өрөмдлөг нь эрэл-хайгуулын аргуудын нэг гэсэн томъёолол, үзэл баримтлал хуучирч одоо судалгааны бусад 

аргуудын үр дүнг шалган баталгаажуулах, хамгийн гол нь газрын хэвлийгээс чулуулгийн гулууз болон 

үйрмэг дээжийг өргөн гаргаж бодисын шинжилгээг хийх бололцоог олгогч арга, техник хэрэгсэл гэж үздэг 

болоод байгаа билээ. Иймээс өрөмдлөг геологийн судалгааны нилээд хожуу шатанд тухайлбал геологийн 

зураглал хийгдэж, талбайн судалгаа явагдаж, геофизикийн ажлын дүнд аливаа сонирхолтой бүтэц, геологийн 

биетүүдийг ялгасны дараа өрөм тавих асуудлыг шийднэ. 

Өрөмдлөгийг эрэл, үнэлгээний зорилгоор бага хэмжээтэй явуулах боловч ихэнхдээ жинхэнэ хайгуулын 

зорилгоор тодорхой систем, торын дагуу явуулна. Өрөмдөх талбай цэгийг сонгох нъ нилээд ярвигтай бөгөөд 

ихээхэн туршлага, тухайн газрын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг шаардана. 

Өрөмдлөг явуулахын тулд юуны өмнө тухайн шугамын геологийн зүсэлт, аль эсвэл цэгийн геологийн 

баганыг таамаг байдлаар зохион өрөмдлөгийн зорилго, гүн, голч, налуу зэрэг үзүүлэлтүүдийг тогтоон 

шийднэ. Энэ бүхнийг захиалагч тал, өөрөөр хэлбэл, геологийн алба гаргана. 

Өрөмдлөгийн ажил хийлгэх захиалга даалгаварт дараах үзүүлэлтүүд өгөгдсөн байвал зохино. 

Үүнд: 

1. Өрөмдлөг явагдах газар, ашигт малтмалын төрөл 

2. Өрөмдлөгийн нийт хэмжээ, м 

3. Цооногийн тоо, ш 

4. Цооногийн дундаж гүн, м 

5. Цооногийн дундаж голч, м 

6. Цооногийн хамгийн их гүн, м 

7. Цооногийн налуугийн өнцөг, град 

8. Дээжийн гарцад тавих шаардлага 

9. Өрөмдлөг явуулах хугацаа сар (хоног) 

 

Эдгээр үндсэн үзүүлэлтүүдээс гадна усан хангамж, зам харилцаа, гадаргуугийн болон байгаль цаг уурын 

нөхцлийн талаар захиалга даалгаварт апь болох дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл сайн. Захиалагч өрмийн ажлын 

захиалга даалгаврыг сайн бэлтгэсний дараа шалгаруулалт зарлах юмуу, гүйцэтгэгч компаниудад санал болгож 

үнийн болон ажил гүйцэтгэх нөхцлийн талаар санал авна. 

Гүйцэтгэгч компанийн сонгон шалгаруулалтыг хийхдээ захиалагч өөрийн шаардлага дүгнэлтээс гадна аль 

болох хөндлөнгийн шинжээчийн, нэн ялангуяа мэргэжлийн холбоо мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт саналыг 

гаргуулах нь ач холбогдолтой. 

Захиалагч хамгийн хямд зардлаар өрөмдлөгийг шуурхай, чанарын шаардлагыг хангаж явуулах гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж гэрээ байгуулна. Гэрээнд дээрх үзүүлэлтийг нэг бүрчлэн тусгаж, өрөмдлөгийн хөлсийг 1т.м -ийн 
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дундаж үнээр тооцох нь хамгийн оновчтой. Харин өрөмдлөгийн ажлын хэмжээ харьцангуй бага (500м) бол 

нэгж өрөмдлөгийн хөлсийг бөөний үнээр тооцож, тээврийн зардлыг гүйцэтгэгчээр хариуцуулах нь хэн хэндээ 

оновчтой байдаг. Нөгөө талаас гүйцэтгэгчид буюу өрөмдлөгийн компаниуд ажил олохдоо зарлагдсан 

шалгаруулалтад тавигдсан нөхцлийг өөрийн материаллаг бааз, техникийн түвшин, боловсон хүчний 

чадавхтай тохирох эсэхийг үнэлэж оролцох ёстой. Ер нь гүйцэтгэгч компаниуд өөрийн хүчин чадал, чадавхаа 

тодорхойлсон танилцуулга гарган зар сурталчилгааг сайн явуулж ажил олох ёстой. 

Өрөмдлөгийн компаниуд хөрөнгийн чадвар, техникийн хүчин чадал, боловсон хүчний нөөцөөсөө хамаарч иж 

бүрэн (ямар ч өрөмдлөг явуулдаг) төрөлжсөн (аль нэг төрлийн өрөмдлөгийг дагнаж явуулдаг, энэ чиглэлээрээ 

мэргэшсэн), аль эсвэл тусалж гүйцэтгэгч байдлаас ажиллах боломжтой. 

Өрөмдлөгийн ажлыг гэрээлэн гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэх явцад эрх зүйн дараах бичиг баримтууд зайлшгүй 

байвал зохино. 

Үүнд: 

1. Өрөмдлөг хийх, хийлгэх баталгаажсан гэрээ 

2. Цооног тавьсан актууд 

3. Цооног хаасан актууд 

4. Ажлын үе шатыг дүгнэж гүйцэтгэн гаргаж санхүүжилт тооцсон актууд 

5. Гэрээний гүйцэтгэлийг бүхэлд нь гаргаж дүгнэсэн актууд 

Өрөмдлөгийн ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэх үед хөлс санхүүжилтийн боломжит хувилбаруудын нэг нь 

урьдчилгаа (гэрээ зурсны дараа 30%+өрөм байршуулсны дараа 20%)-50%, цаашид ажлын гүйцэтгэлийг 20%-

ийн урьдчилгаагаар 2 удаа тооцож, гэрээний гүйцэтгэлийг бүхэлд нь гаргаж эцсийн тооцоо санхүүжилт 

хийхийг захиалагчаас гүйцэтгэгчид үлдэгдэл 10%- ийг шилжүүлэх явдал байдаг. 

Өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэх явцад захиалагчаас гүйцэтгэгчийн ажилд өөрсдийн хүчээр болон хөндлөнгийн 

шинжээр, мэргэжлийн байгууллагаар байнга хяналт тавьж ажиллах нь зөв байна. 

Өрөмдлөгийн ажил явуулах зөвшөөрөл нь захиалагчийн хайгуул явуулах тусгай зөвшөөрөл юмуу, уст цэг 

гаргах гэх мэт бусад зөвшөөрлүүд байдаг. Сүүлийн үед өрөмдлөгийн ажил хийлгэх, хийхтэй холбогдон гарч 

сунжран шийдвэрлэгдэж байгаа маргаан, үл ойлголцол нь дээрх заавар зөвлөмжийг баримтласнаар багасах, 

гарах байх боломжтой юм. 
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II. ӨРӨМДЛӨГИЙН БАГАЖ, ТЕХНИК 

 

 

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОНГОХ ТООЦООНД 

КОМПЬЮТЕРЫН ЗАГВАРЧЛАЛЫН ПРОГРАММ АШИГЛАХ БОЛОМЖ 

 

Л. Төвхөө 

 

ШУТИС 
 

 

 

 

Тооцооллын төгсгөлөг элементийн загварууд судалгааны биетийг төлөөлөх зэргээрээ инженерийн тооцооны 

практикт бараг хувьсгал болсон гэж үзэж болох юм. Өнөөдөр инженер-техникийн шийдлүүдийг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх, тэдгээрийн төсөл зохиоход онолын тооцоолол болон загварчлал эхний байранд тавигдах болсон. 

Өндөр үнэтэй биет туршилтууд судалгааны үр дүнг батлах зорилгоор зөвхөн төсөл боловсруулалтын 

төгсгөлийн шатанд хийгдэх болж байна. Энэ хандлагын үндсэн дээр “инженерийн шинжилгээний 

компьютерын технологи” гэсэн нэр томъёо гарах болсон. Тооцооллын төгсгөлөг элементийн загвар 

боловсруулах программуудаас MSC/NASTRAN программ өргөн хэрэглэгдэж байна. Windows үйлдлийн 

системд зориулсан MSC/NASTRAN нь төгсгөлөг элементүүдийн аргад суурилагдсан программ бөгөөд хэв 

гажилт, тогтворжилт, статик хүчдлүүдийг тооцоолох хэлбэлзлүүдийн хэлбэр, хувийн давтамжуудыг 

тодорхойлох, дулааны тогтворжсон болон шилжилтийн процессуудыг шинжлэх мөн машин үйлдвэрлэлийн 

болон бусад хийцүүдийн шугаман биш статик, динамикийн бодлогуудыг шийдэхэд зориулагдсан техникийн 

янз бүрийн салбаруудад өргөн хэрэглэгдэж байгаа программ юм. 

Геометрийн загваруудыг өөрийн системийн процессорын өмнөх блокийн тусламжтайгаар эсвэл DXF, IGES, 

ACIS, Parasolid, стереолитограф зэрэг форматуудтай интерфейстэй ямар нэг бусад CAD системээс тэдгээрийг 

зөөвөрлөх замаар боловсруулж болно. Эдгээрийн аль ч тохиолдолд өгөгдсөн геометрийн суурин дээр 

төгсгөлөг элементийн бүрэн загвар хийгдэнэ. Системийн процессорын өмнөх блокт төгсгөлөг элементийн 

торуудыг үүсгэх боломж маш өргөн хязгаарт хэлбэлздэг. Тухайлбал заасан тулгуур цэгүүдийг үндэслэн 

гараар тор татахаас эхлээд геометрийн загварын нийлмэл хэсгүүдийн торуудыг автоматаар бүрэн үүсгэх 

боломжтой байдаг. 

Материалын болон дам нурууны огтлолуудын шинжилгээ хийхэд шаардлагатай тодорхойлолтуудыг шууд 

өгч болохоос гадна системд байгаа шаардагдах өгөгдлүүдийн сангаас сонгож авч болно. Бараг бүх төрлийн 

материалуудыг загварчлах боломжтой. 

Хийцэд нөлөөлдөг гадаад хүчин зүйлийг загварчлахын тулд тус системд ачааллах болон төгсгөлөг 

элементийн загварыг бэхлэх өргөн сонголттой аргууд тусгагдсан. Түүнээс гадна бусад системүүдийн 

тусламжтайгаар боловсруулсан зохих интерфейсүүдийг ашиглаж MSC/NASTRAN for Wondows-д 

шилжүүлсэн бэлэн төгсгөлөг элементийн загваруудтай ажиллах боломжтой. 

Системийн процессорын өмнөх блок нь (Зураг 1) загварчлалын бүх үе шатуудыг бүрэн хянах боломж олгодог 

хэсэг юм. Ажиллахад хялбар болгох, системд гарсан алдаануудыг засахын тулд командыг өөрчлөх, ямар ч 

түвшний өөрчилсөн командыг гүйцэтгэх боломжуудыг урьдчилан төлөвлөсөн байдаг. Нэмэлт мэдээлэл 

шаардагдах эсвэл программын системд тохирсон тусламж хүсэх шаардлагатай үед процессорын өмнөх 

блокын лавлах системийг ашиглаж болно. 

Ямар ч тооцоо хийхийн өмнө боловсруулсан загвар зөв гэдэгт итгэлтэй байх шаардлагатай. Энэ шаардлагыг 

хангахын тулд MSC/NASTRAN for Wondows-Д загвар боловсруулах явцад алдаа гарахаас сэргийлэх, 

загварчлалын явцыг тогтмол хянах асуудлууд тусгагдсан. Энэ нь хэрэглэгчтэй системийн буцах ил холбооны 

тусламжтайгаар хэрэгждэг. Түүнээс гадна тус программ нь ажиллахад хүнд эсвэл бүр боломжгүй тийм 

алдаануудыг илрүүлэх, арилгах иж бүрэн хэрэгслүүдтэй. Тухайлбал MSC/NASTRAN for Wondows 

элементүүдийн буруу холболтуудыг, давхардсан геометрийн биетүүдийг илрүүлэх, массын болон инерцийн 
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шинж чанаруудыг тодорхойлох, загварын бэхэлгээний нөхцөлд үнэлгээ өгөх боломж олгодог. Эдгээр арга тус 

бүрийг ямар ч үед цаг хугацаа, материалын үргүй зардалд хүргэж болох болзошгүй алдаануудыг илрүүлэхэд 

ашиглаж болох юм. 

Загвар боловсруулах ажиллагаа дууссаны дараа шийдийн өндөр нарийвчлал, хурд, үнэмшилт байдлыг хангах 

алгоритмуудад тусгагдсан загварын төгсгөлөг элементийн шинжилгээ хийгдэнэ. Системийн процессорын 

дараах блокт тооцоолол дуусах шатанд үр дүнг хурдан боловсруулах боломж олгох дүрслэн харуулах хүчтэй 

хэрэгслүүдээс гадна тооцооллын үр дүнд цааш нь тоон боловсруулалт хийх хэрэгслүүдтэй байна. 

Зангилаанууд дээр гарсан шилжилтүүдийн утгуудыг загварын хэв гажилтын байдал болон түүний 

хөдөлгөөнийг илэрхийлэхэд голдуу ашигладаг. Үр дүнгийн бүхий л байж болох төрлүүдийг ижил утга бүхий 

шугамуудын хэлбэрээр харин заримыг нь эпюр болон векторуудын хэлбэрээр дүрсэлж болно. Өгөгдлүүдийн 

ямар ч төрлийг мөн графикийн хэлбэрээр илэрхийлж болдог давуу талтай. Түүнээс гадна программын систем 

тооцооны өмнөх хувилбаруудын үр дүнг шугаман аргаар нэгтгэх мөн шаардлагатай өгөгдлүүдийг гаргахын 

тулд хэрэглэгчийн оруулсан тэгшитгэлүүдийг бодох боломжтой. Тус программын системийг өрөмдлөгийн 

тоног төхөөрөмжийг сонгох, түүнийг шалгах тооцоо хийхэд ашиглаж болох юм. 

Төгсгөлөг элементүүдийн аргаар инженерийи бодлогуудыг бодох алгоритм 

Төгсгөлөг элементүүдийн аргаар инженерийн шинжилгээний компьютерын технологийг хэрэглэж бодлого 

бодох алгоритмын блоо бүдүүвчийг зураг 1-д харуулав. Зураг 1 дээр алгоритм процессорын өмнөх, 

шинжилгээний, процессорын дараах гэсэн гурван дэд блокоос бүрдэнэ. 
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1 дүгээр зураг. Компьютер дээр төгсгөлөг элементийн аргаар бодлого бодох алгоритм 

 

 

Процессорын өмнөх блокт өгөгдлүүдийн бэлтгэл өөрөөр хэлбэл компьютерын санах ойд төслийн биетийн 

төгсгөлөг элементийн бүрэн загварлал орно. Үүнд жишээ нь геометрийн загварыг боловсруулах, ашиглаж 

байгаа материалын шинж чанарыг өгөх, төгсгөлөг элементүүдийн шинж чанарыг оруулах, төгсгөлөг 

элементийн торыг үүсгэх, хязгаарын нөхцлүүдийн хувилбаруудыг өгөх, янз бүрийн төрлийн гадаад 

үйлчлэлүүдийн хувилбаруудыг оруулах зэрэг бусад олон өгөгдлүүд орно. Тус блокийн ажлын үр дүнд 

инженерийн судалгааны биетийн бэлэн төгсгөлөг элементийн загвар эсвэл түүний хэд хэдэн хувилбаруудтай 

болно. 

Шинжилгээний эсвэл процессорын блок Энэ нь судалж байгаа физик процессын дифференциал 

тэгшитгэлийг бодохын тулд төгсгөлөг элементийн аргын вариацын зарчмаар гаргасан алгебрын 

тэгшитгэлүүдийн иж бүрэн  системыг бодох блок юм. Энэ бодолтын үр дүнд судалгааны биетийн төгсгөлөг 

элементийн загварын уулзвар цэгүүдэд тодорхойгүй хэмжээсийн талбай тодорхойлогдоно. Энэ хэмжээстэй 

харьцангуй бусад хамаарлын хэмжээсүүд тодорхойлогдоно. Жишээ нь уян харимхайн онолоор шилжилтийн 

аргын эрчим хүч- вариацын зарчмаар бат бэхийн бодлогуудыг бодоход суурь үл мэдэгдэгчээр шилжилтийн 

Процессорын өмнөх блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAD-геометрийн 

ашиглалт 

 

Геометрийн загвар 

боловсруулах 

 

-Материалын шинж чанарыг өгөх 

 

-Төгсгөлөг элементүүдийн шинж 

чанарын      бичиглэл 

 

-Төгсгөлөг элементийн торын 

генерац хийх 

 

-Хязгаарын нөхцлүүдийн 

хувилбаруудыг өгөх 

 

-Гадна үйлчлэлийн хувилбаруудыг 

өгөх 

 

CADDS 5, CATIA, 

ANCIS, EUCLID3, 

Unigraphics, Anvil, 

AutoCAD, Bravo, 

Pro/ENGINEERING, 

CADAM 

Төгсгөлөг 

элементийн бүрэн 

загварын генераци 

хийх 

 

Бэлэн болсон 

төгсгөлөг элементийн 

загвар 

 

Шинжилгээний блок 

 
Төгсгөлөг элементийн  шинжилгээ 

 

Процессорын дараах блок 

Үзүүлэлт нь тогтмол  

шугамууд 

 хэв гажилт  

хүчдэлийн вектор  

график  

хөдөлгөөнд оруулалт 

 

Үр дүнг харуулах Хийцийн оновчлол 

 

Тайлангийн баримт 

бичгүүдийг бэлтгэх 
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векторыг ашигладаг. Шилжилтийн вектороор дараа нь хэв гажилтын, хүчдэлийн гэх мэт векторууд 

тодорхойлогдоно. 

Процессорын дараах блок үндсэндээ тооцооны үр дүнг дүрслэн харуулахад чиглэгдсэн блок юм. Жишээ нь 

харуулах хэмжээсийн тархалтын эрчмээс хамааруулан гэрлийн цацрагийн харагдах спектрийн өнгийн 

ялгарлыг ашиглах, ижил эсэргүүцэлтэй  үзүүлэлт нь тогтмол   гадаргуунуудын хэлбэрээр хэмжээсийг дүрслэн 

харуулах, тодорхойлох мужийн янз бүрийн төрлийн огтлолуудыг дүрслэх гэх мэт. Судалгааны биетийн бат 

бэхийн тооцоонд шилжилтийн, хэв гажилтын, хүчдэлийн, хүчний, моментын  зэрэг бусад шаардагдах шинж 

чанаруудын векторыг дүрслэн харуулж болно. Дулаан дамжуулалтын бодлогуудад температурын талбай, 

дулааны урсгал, гаднах цацрагийн шингээлт гэх мэт шинж чанаруудыг дүрслэн харуулах бололцоотой. Харин 

гидравликийн бодлогуудад хурдын, даралтын, зуурамгай чанарын өөрчлөлтийн, турбулентлэгийн эрчим 

хүчний талбай гэх мэт шинж чанаруудыг харуулна. 

Процессорын дараах блок нь бодит процессын физик шинжээс хамааруулан шийдвэрлэх асуудлын ямар ч 

төрөлд тохируулагдаж болно. Тус блок нь   оновчлолын дэд блоктой бөгөөд түүнд хэрэглэгч эсвэл 

хязгаарлалтыг эсвэл зорилтот функцийг өгөх, процессорын өмнөх  блокт эргэж хандах, тооцоог давтах, өөрөөр 

хэлбэл судалгааны төслийн биетэд дөхөх хүртэл мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүдийн нөлөөллийг үнэлэх боломжтой. 

Судалгааны  төслийн оновчлолыг төслийн тодорхойлолт,  хязгаарлалтуудын тоог тогтоож  биетийн шинж 

чанар, хэлбэр хэмжээний хэмжигдэхүүнүүдийг вариацлах замаар  загварчлалтай  нэгэн зэрэг явуулж болох 

юм. Оновчлолын үеийн шинжилгээний алгоритм, зорилтот функцийн байдалд янз бүрийн  

хэмжигдэхүүнүүдийн нөлөөллийг судлах, оновчлолын шийдийг хайх явцыг удирдах боломж олгодог. Түүнээс 

гадна зорилтот хэмжигдэхүүнүүд, хязгаарлалтуудыг тооцооны болон туршилтын өгөгдлүүдийн функцлэг 

хамаарлуудын хэлбэрээр хэрэглэгч тодорхойлж болох ба ингэснээр туршилтын өгөгдлүүдтэй уялдуулан 

загварыг сайжруулах боломж олгодог өөрөөр хэлбэл автомат горимд биет болон загварын ижилсүүлэлт 

явагдана явагдана гэсэн үг юм. 

Бид янз бүрийн ачааллуудын үйлчлэлд байгаа хавтан, түүний хэлбэлзэл, тогтворжилт, дулаан дамжуулалтын 

тооцоо, дам нуруун хийцийн загварчлал, дамжуулах хоолойн статик бат бэхийн тооцоог тодорхой жишээн 

дээр тус программыг ашиглаж хийж эхлээд байна.  
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2 дугаар зураг. Үзүүлэлт нь тогтмол  шугамуудын хэлбэрээр хавтанд үүссэн 

хүчдэлүүдийн дүрслэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дугаар зураг. Үзүүлэлт нь тогтмол шугамуудын хэлбэрээр хавтанд үүссэн 

хэв гажилтын дүрслэл 

 

 

 

Жишээ нь: 1мм зузаан, өнцгүүдээрээ 10мм-ийн радиусаар дугуйрсан, 100мм талуудтай гангаар хийсэн голдоо 

40мм голчтой нүхтэй квадрат хавтангийн загвар гаргаж түүнд перпендикуляр чиглэлд 10г  хэмжээтэй (г-

чөлөөт уналтын хурдатгал) инерцийн ачаалал үйлчлэхэд үүсэх хавтангийн зангилаа хэсгүүд дээрх хүчдэл, 

шилжилт, хэв гажилтын өөрчлөлтөнд шинжилгээ хийж үзсэн болно. 

X

Y

Z

165.9

148.8

131.8

114.8

97.74

80.71

63.67

46.64

29.61

V2

L3

C2

Output Set: MSC/NASTRAN Case 1

Contour: Plate Top VonMises Stress

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.017

0.016

0.0149

0.0138

0.0128

0.0117

0.0106

0.00958

0.00852

0.00745

0.00639

0.00532

0.00426

0.00319

0.00213

0.00106

0.Output Set: MSC/NASTRAN Case 1

Contour: T3 Translation
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Зураг-2, 3-аас харахад  10г инерцийн хүчний үйлчлэлд байгаа хавтангийн компьютерын загварт үүссэн хүчдэл, 

хэв гажилтууд хавтангийн захын ирмэгүүдээр ихсэж түүний их биеийн голын хэсгүүдээр багасаж байгааг 

ажиглаж болно. 

 

Ашигласан ном, хэвлэл: 

 

1. MSC/NASTRAN  for Windows Users Guide.(MSC/N4W программын файл) 

2. Карпиков А.В и др  

MSC/NASTRAN  for Windows Базовый курс,   Иркутск, Изд-во ИрГТУ,  2006 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 УСНЫ ЦООНОГТ “CLEAN CАP”  БАГАЖИЙГ  

СУУРИЛУУЛАХ АРГА, ТЕХНОЛОГИ 

 

Д.Батмөнх 

 

ХХААҮЯ 
 

Техникийн баталгаат байдал  

Солонгос улсад “Сlеаn сар” төхөөрөмжийг баталгаажуулсан байдал: 

2007 оны 2 дугаар сар (Олон улсын патентын бүртгэлд хамрагдсан, 41 улс) 

2006 оны 9 дүгээр сар (Үйлдвэрлэл, Ашигт малтмалын яамнаас шинэ  бүтээгдэхүүн  NEP) -ээр хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн 

2005 оны 3 дугаар сар (ISO 9001 бүтээгдэхүүний чанарын баталгаатай) 

2003 оны 11 дүгээр сар (Байгаль орчны яамнаас битүүмжилсэн төхөөрөмжийн гэрчилгээ) авсан. 

2003 1 дүгээр сар (Шинэ бүтээгдэхүүний патент №0371520, №0555925) 

2005 оны 11 дүгээр сар (Шинэ дэвшилтэт технологи үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн засгийн газрын шагнал хүртсэн) 

2006 оны 12 дугаар сар (Тэргүүлэгч 100 патент бүтээгдэхүүнээс тэргүүн байрын, Үйлдвэрлэл, Ашигт 

малтмалын яамны сайдын шагнал хүртсэн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean cap-ыг зохион бүтээсэн тухй 

Солонгос улсад 1993 онд газрын гүний усыг ашиглах тухай хууль гарсан. Энэ хуулиар газрын гүний усыг 

ашиглах худгийн дээд хэсгийг хамгаалах Сlean сар -ыг суурилуулах стандарттай болсон. 
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Газрын доорх усыг татах ус өргөх яндан, цооногийг бүрэн хамгаалах зориулалт бүхий эхний хувилбарыг 

дараах зурагт үзүүлэв. 

 Гаднаас цооногт бохирдуулах биет орох боломжтой байсан  

 Цооногийг эвдрэл, гэмтэл;  усыг хөлдөлтөөс хамгаалахад хүндрэлтэй хэвээр байсан  

Илүү дэвшилтэт технологи шаардлагатай болсон. 

 

 

Сlean сар –ын зориулалт ба онцлог 

Бие даасан усны эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь манай орны ус хангамжийн систем дэх 

гол асуудлын нэг юм. Ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах тусгай төхөөрөмж Сlean сар нь усны эх 

үүсвэрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. 

Энэ төхөөрөмж нь дараах сайн талуудтай байна. Үүнд: 

- Хөрсний бохирдлоос хамгаалах, 

- Худгийн цооног доторх усыг улирлын хөлдөлтөөс хамгаалах, 

- Худгийн барилга барих шаардлагагүй, 

- Цооногийн амсар хэсэг бат бөх ямар нэгэн халдлагад өртөхгүй, 

- Үерийн аюулаас хамгаалах, 

- Цооног доторх эд анги, ус шахуурга зэргийг солиход хялбар 

- Мөн олон цооногт суурилуулж, усны түвшин, усны чанар, бусад олон үзүүлэлтийг алсын 

удирдлагаар хянах бүрэн болмжтой. 

- Ариун цэврийн шаардлага бүрэн хангасан зэрэг болно. 

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах төхөөрөмж нь дараах хэсгээс бүрдсэн байна. Үүнд: 
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1. Их бие 

Цооног дахь усыг хөрсний бохирдол, улирлын 

хөлдөлтөөс хамгаалах их биеийн урт -2.0 м  

Диаметр -168 мм  

Их биеийн зузаан - 4 мм  

Материал -зэврэлтээс хамгаалагдсан ган төмөр 

2. Их биеийн толгойн (таглаа) хэсэг: 

Диаметр -200 мм  

Материал - ган төмөр  

Тусгай түлхүүр нээгдэх 

3. Их бие доторх ус өргөх янданг өргөх төхөөрөмж: 

Даац - 120 тонн 

4. Их биед ус дамжуулах нүхтэй байх: 

Диаметр 50 мм 

5. Их биед цахилгааны утас дамжуулах нүхтэй байх 

 

 

 

 

 

 

 

Зориулалт: Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, цооног дахь усыг хөрсний 

бохирдол, улирлын хөлдөлтөөс хамгаалах 

 

 

 

 

 

 

 

Техникийн тодорхойлолт: Газрын доорх усыг татах суултын яндангийн доторх ус өргөх яндан, ус 

шахуургыг хамгаалах, мөн эдгээрийг эвдрэл, гэмтлээс хамгаалах ба улирлын хөлдөлтөөс цооног дахь усыг 

хамгаална. 

Энэ төхөөрөмж нь газрын доорх усны чанарыг хамгаалах олон улсын хамгийн сайн технологи юм. 
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Худгийн амсар хэсгийг хамгаалах төхөөрөмжгүй энгийн худгийн хийц (зүүн тал) ба Сlean сар -ыг 

суурилуулсан худгийн хийцийг /баруун тал/ харьцуулсан зургийг үзүүлэв. 

Төхөөрөмжийн онцлог: Газрын доорх усыг татах ус өргөх янданг хамгаалах шаардлагатай байдаг. Энэ 

асуудлыг шийдвэрлэх анхны хувилбарыг эхний зурагт үзүүлэв. Энэ хувилбар нь траншей хэлбэртэй 

байгууламж юм. 

 
 

Дараагийн зурагт траншей хэлбэртэй байгууламжийг Сlean сар -аар сольж сайжруулсан байгааг харуулав. 

(баруун талын зураг) 



30 

 

 
 

 

Техникийн онцлог: Усны эх үүсвэрийг хамгаалах 

 Цооног доторх төхөөрөмжийг гэмтэл, усыг улирлын хөлдөлтөөс хамгаалах  

 Газрын доорх усны чанарыг бохирдлоос хамгаалах 

 Төхөөрөмж нь хадгалах, хамгаалахад хялбар 

 Бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах боломжтой 

 

Clean cap –ыг суурилуулах арга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын доорх усыг татах суултын яндан (зүүн тал), баруун талын зурагт үзүүлсэн байдлаар эргэн тойрны 

газрыг ойролцоогоор 2м гүн ухсаны дараа суултын яндангаас (casing) 1.7 м урттай хэсгийг тайрна. (Тэгш 

хэмийн дагуу тайрна)  

 

 

Тайрсан суултын яндангийн (casing) дээд талд Clean cap -ын доод талын 

үзүүр хэсэг буюу “Flange”-ийг хэвтээгээр нь тавьж гагнана. Гагнасаны 

дараа гагнасан хэсгийг цэвэрлэх ажлыг хийнэ. 
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Гагнасан Flange-ийн дээр Clean cap-ыг тавьж боолтыг чангална. 

Үүний дараа газрын гүнээс ус татах хоолойг байрлуулах ажлыг 

гүйцэтгэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean cap –ын их биед ус дамжуулах сувах байх бөгөөд энэ сувгийг 

газрын доогуур ус дамжуулах хоолойтой холбох ажлыг гүйцэтгэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean cap -ын их биед цахилгааны утас дамжуулах сувагтай байх ба гаднаас орж ирэх цахилгаан дамжуулах 

утсыг жийрэг резинд бэхэлж холбоно (Зүүн талын зураг) Дараа нь бүрхүүлийг хийж баруун гар тал руу 

чангална 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цахилгааны утсыг бэхлэсний дараа ухсан газрыг булж зүүн талын зурагт үзүүлсэний дагуу Clean cap -ын 

дотор талаар ус шахуургыг суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Дараагийн зурагт ус өргөх яндан хоолойг 

өргөх төхөөрөмжийн доод хэсгийг үзүүлэв. Энэ төхөөрөмж нь ус өргөх яндан хоолойн дээд хэсэгтэй 

холбогдоно. 
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Clean cap -ын дотор талд ус татах яндан хоолойг өргөх төхөөрөмжийг хэрхэн суурилуулахыг дээрх зурагт 

үзүүлэв. Төхөөрөмжийг их биеийн гадна талд байх ус дамжуулах сувгийн ар талд (дотор талд) хөдөлгөөнгүй 

байдлаар суурилуулна. 

 

Зүүн талын зургийн дугаа цахилгаан дамжуулах утсыг өргөх төхөөрөмжид бэхэлж Clean cap –ын дотор талд 

хийнэ. 

Харин баруун талын зургийн дагуу Clean cap –ын тагийг тавьж, доод талаас нь боолтоор бэхэлж түлхүүрээр 

чангална. Дараа нь Clean cap –ын эргэн тойронд цемент цутгаж бэхэлгээ хийнэ. 

 

  

 

 

 

 

Clean cap –ыг суурилуулсан ерөнхий байдлыг дээрх зурагт харуулав. 

Өөрөөр хэлбэл, газрын гүнээс усыг хэрхэн орон сууц, сургууль, 

цэцэрлэгт хүргэх ерөнхий тоймыг үзүүлж байна. Манай орны байгаль, 

цаг агаарын байдлаас хамаарч Clean cap –ыг 2.5м урттай суурилуулах 

шаардлагатай юм. Уртын хэмжээ нь газрын хөрсний хөлдөлтийн 

байдлаас хамаарах ба Монгол орны говийн аймгуудад хөрсний 

хөлдөлтийн гүн 2-3м, хангай, өндөр уулсын бүсэд 3-4м байдаг.  
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УЯН ХООЛОЙ АШИГЛАН ЯВАГДАХ ӨРӨМДЛӨГ 

 

Ж.Цэвээнжав, Б.Энхбаяр 

 

ШУТИС 
 

 

 

Тасралтгүй үргэлжилсэн уян хоолой ашиглан хийх өрөмдлөг нь цооногийн туршилт судалгаа, цооногт 

хийгдэх ажлууд төдийгүй ер нь төрөл бүрийн зорилготой өрөмдлөгийн үе шатанд үр дүнтэй хэрэглэж болох 

талаар энд харуулахыг зорьсон болно. 

Уян хоолой ашиглан өрөмдлөг хийх төхөөрөмжийн зохион бүтээх, бэлтгэн үйлдвэрлэх салбарт АНУ, 

Канадын компани, фирмүүд анхдагч нь юм. Өнөө үед дэлхий дээр энэ төрлийн аргаар өрөмдөх өрөмдлөгийн 

төхөөрөмж 600 гаруй ашиглагдаж байгаа бөгөөд энэ тоо өссөөр байна. ОХУ-д 30 гаруй ашиглагдаж байгаа 

юм байна. 

Энэхүү уян хоолойт өрөмдлөгийн техник технологийн эрчимтэй хөгжил нь дараах давуу талуудаас нөхцөлдөн 

урган гарч байгаа юм: 

а) цооногийн судалгааны үед: 

-хэвтээ цооногийн дурын цэгт багаж хэрэгслийг оруулах боломжтой; 

-цооногт оруулсан багажийн шугам, тэжээлийг найдвартай нөхцөлд байлгадаг; 

б) газар доорх (цооног дахь) засвар үйлчилгээ хийхэд: 

-өргөлт буулгалтын ажлын хугацааг хэмнэж багасгадаг; 

-технологийн болон давхаргын шингэнээс болж үүсэх экологийн бохирдол үгүй; 

в) өрөмдлөгийн процессын үед. 

-цооногийн оргилолтоос үүдэн гарах хүндрэл гарах нь бага; 

-цооногийн хэвтээ хэсгийг эрчимтэй өрөмдөх бололцоог олгодог; гэх мэт 

Гэхдээ энэхүү аргаар өрөмдөх үед дутагдалтай талууд бас гардаг бөгөөд тэдгээрийг дурдвал: 

а) нэвтрэлтийн үед уян хоолойн мушгиралт үүсдэг; 

в)  дамарт ороогдсон уян хоолойн урт хязгаарлагдмал; 

г) үйлдвэрлэлийн нөхцөлд засвар үйлчилгээ хийх боломж бага. 

Эдгээр дутагдалтай зүйлсийг эс тооцон энэхүү арга, технологийн хэрэглээ тогтмол өргөжин хөгжсөөр байна. 

Одоогийн байдлаар мэргэжилтнүүд энэ аргаар өрөмдөх төхөөрөмж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, зохион 

бүтээх талаар маш эрчимтэй ажилласаар байгаа. Ойрын үед энэ арга, төхөөрөмжөөр цооногт хийгдэх ажлын 

тал хувийг хийх төлөвтэй байна. Цооног өрөмдлөг нэвтрэлтийн явцад тодорхой урттай яндангуудыг угсран 

залгаж уртасгахын оронд нэгэн үргэлжилсэн хоолой хэрэглэн өрөмдлөг явуулах нь технологийн хувьд 

шинэтгэл бөгөөд өрөмдлөгийн процессын үеийн олон ажиллагааг хөнгөвчлөх, хэмнэх олон талын ач 

холбогдолтой байх нь мэдээж. Тасралтгүй үргэлжлэх тэрхүү металл хоолой нь уян хатан шинжтэй байх ба 

уян харимхайн хязгаараас давахгүй байх ёстой. 

Уян хоолой ашиглаж өрөмдөх өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжүүдийн давуу талууд, хэрэглэгдэх хүрээ 

Уян хоолой ашиглан хийж байгаа өрөмдлөгийн дэлхийн туршлага 35 гаруй жил болж байгаа билээ. 

Мэдээжийн хэрэг энэ хугацаанд энэхүү шинэ технологийн давуу тал нь уламжлалт аргаар өрөмдөх практикаас 

илүү байх нь олон зүйл дээр нотлогдсоор байгаа болно. Үүнд: 

а) цооногт хийх бүхий л ажиллагааны үед цооногийн болон амсрын битүүмжлэлийг сайн хангаж 

өгдөг; 

б) өрөмдлөгийн яндангуудыг эрээсээр холбож угсрах, тайлах ажиллагаа үгүй болсноор өргөлт 

буулгалтын ажлыг хөнгөвчлөхөөс гадна энэ ажлын үеийн аюулгүй ажиллагаа хангагдана; 

с) цооногт хийх туршилт судалгаа, засварын ажлыг хийхэд өрөмдөгчдийн хөдөлмөрийг хөнгөвчилж 

өгсөн; 

д) мөргөцгийн багаж хэрэгслийг оруулах, мөргөцгийн хөдөлгүүрээр өрөмдөх ажиллагаа илүү 

хялбар дөхөмтэй болсон; 

е) хэвтээ болон налуу, чиглэлтэй өрөмдөх болон энэ үед мөргөцгийн багаж хэрэгслийг оруулах 

боломж илүү дөхөмтэй болсон; 

з) харьцангуй бага голчоор өрөмдөх боломжтой, түүнээс гадна иж бүрдэл багажийн овор хэмжээ 

бага түүнээс үүдэн экологийн өндөр шаардлагыг ямар нэгэн хэмжээгээр хангаж өгдөг; 

и) өрөмдлөгийн үед ч тэр цооногт хийгдэх бүхий л ажлын үед ч тэр эдийн засгийн үр ашгийн хувьд 
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ихээхэн ач холбогдолтой. Энэхүү шинэ технологийн давуу талыг ашиглан өрөмдөх үед цооноп хийгдэх 

ажлуудыг доорхи хүснэгтэд хувьчлан үзүүлбэл 

 

Хүснэгт 1 

 

Ажлын төрлүүд Нийт ажлын балансад эзлэх хувь, % 

АНУ ба Канад ОХУ 

Цооногт хийгдэх ажил Үүнээс: 95 100 

Бөглөөс арилгах 10 86 

Мөргөцгийн үлээлгэ цэвэрлэгээ 50 8,5 

Хүчил шүлтийн боловсруулалт 10 1 

Цооногт унасан, тасарсан багаж, зүйлсийг авах 13 2 

Цооногийн цементлэл 5 - 

Каротаж болон перфораци 7 2,5 

Цооногийн хэсгээс хоёрдогч мөргөцөг өрөмдөх 2 - 

Бусад ажлууд 3 - 

 

 

Уян хоолой хэрэглэн гүйцэтгэж байгаа ажлын үр дүн нь ашигт малтмалын ордын ашиглалтын ирээдүйн 

стратеги чиг бодлогод сайнаар нөлөөлнө. Юуны өмнө энэ нь алслагдсан болон хүндрэлтэй мөн түүнчлэн 

давхаргын шингэн нь аномаль шинж чанартай нөхцлүүдэд хамаарна. Үүнээс гадна тоног төхөөрөмжийг 

цаашид боловсронгуй болгосноор хэвтээ цооног өрөмдлөгийн засвар ашиглалт, эзэмшилтэд өндөр үр дүнтэй 

иж бүрэн ажлыг хийж болох юм. 

Тухайн технологийн үндсэн түлхүүр чиглэлүүдийг дараах байдлаар тодорхойлж болно: 

а)  төхөөрөмжүүдийн ангилал, төрөл хэмжээг өргөсгөх; 

б)  агрегатуудын ашиглалтын шинж чанар, төхөөрөмжийн техникийн түвшинг дээшлүүлэх; 

в) цооногийн хөндлөн хэсгүүдийг нэвтрэх, хоёрдогч цооногийн хөндийг өрөмдөж эхлэхэд 

зориулагдсан том голчийн холбоосгүй урт яндангуудтай төхөөрөмжийг бүтээх; 

г) засвар үйлчилгээг хангах боломж болон боломжийн үэнэтэй байх; гэх мэт 

Уян хоолой хэрэглэн өрөмдөхөд зориулагдсан агрегатуудын хийц бүтэц 

Уян хоолой хэрэглэн өрөмдөх агрегат нь "10 х 10" хэмжээтэй тусгай дугуйт чарган дээр байрлана. Тэр нь урд 

2, хойд 3 мосттой тэдгээр нь бүгд чиглүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайн агрегатад зориулагдан хийгдсэн 

раманд бэхлэгдэн бэлтгэгдсэн тэнхлэгүүдийг ашиглана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 дүгээр зураг. “Dreco” фирмийн төхөөрөмж 

1—жолоочийн бүхээг; 2—хүчлүүрийн хэсэг; З—операторын бүхээг; 4—уян хоолойг ороосон дамар; 5—уян 

шлангат катушкууд; 6—чиглүүлэгч нум; 7-тээвэрлэгч; 8—угсралтын төхөөрөмж; 9—дугуйт чаргын хойд 

тэргэнцэр; 10—дугуйт чаргын хуваарилагч; 11—дугуйт чаргын урд тэргэнцэр 
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2 дугаар зураг. “Dreco” фирмийн технологийн шингэн бэлтгэх, шахах агрегат: 

1—жолоочийп бүхээг; 2—хүчлүүрийп агрегат; 3—халаагч; 4-технологийн шингэнийг шахах плунжерт 

шахуурга; 5—технологийн шингэний агуулах сав 

 

 

 
 

3 дугаар зураг. Төхөөрөжмжийн иж бүрдлийг автомашин болон чиргүүл дээр байрлуулсан байдал: 

1—жопоочийн бүхээг; 2—уян хоолойг ороосои дамар; З—уян хоолойг хураагч; 4—операторын бүхээг; 5—

агрегатын рам; 6—чиглүүлэгч нум; 7-тээвэрлэгч; 8—тээвэрлэгчийг ажлын байдалд шилжүүлэх механизм; 

9—технологийн шингэнийг шахах шахуурга 

 

 

Уян хоолой ашиглан хийхөрөмдлөгийн ажлууд, түүний онцлогууд 

Уян хоолой ашиглан хийх өрөмдлөгийг дараах нөхцөлд хэрэглэнэ: 

а)1800м хүртэл гүнтэй, 216мм хүртэл голчтой гүн биш шинэ цооногуудыг өрөмдөх; 

б)Босоо чиглэлтэй байж болох хоёрдогч болон хэд хэдэн цооногийн хөндийг өрөмдөж эхлэх. Гэхдээ 

налуу чиглэлтэй хэвтээ цооногийн хөндийнүүдийг үндсэн цооногийн хөндийгээс салаалахад өндөр үр 

дүнд хүрдэг. Уян хоолой нь 10°/10м хазайх боломж олгодог. Уян хоолойн тусламжтайгаар 50,8мм-ийн 

голчтойгоор 300м хүртэл өрөмдөж байсан бол одоо 60,3 болон 73мм-ийн голчтойгоор 500-600м 

хүргэж байгаа ба ирээдүйд 1000м хүрэх боломжтой.; 

в)Цооног гүнзгийрэлтийн үед давхаргыг давтан нээхэд; 

г)Мөргөцгийн депрессийн горимын хангалттай цооногий хөндийн хэсгийг өрөмдөхөд. 

Уян хоолойн үйлдвэрлэлийн хэрэглээ 1990-д онд хэрэглэгдэж эхэлсэн. 1991 онд АНУ-д ердөө 3-хан цооног 

өрөмдөгдсөн бол, 1994 онд 150, харин одоо тэдгээрийн тоо 200-д дөхөөд байна. Канадад энэ хугацаанд 39 

цооног өрөмдөгджээ. 

Уян хоолой хэрэглэн өрөмдөх өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь авсаархан ихэнх тохиолдолд цамхаг хэрэглэхгүй. 

Төхөөрөмжийн иж бүрдэлд ордог агрегатууд нь цооног доторх засварт хэрэглэдэг агрегатуудын масштабаар 

томсгосон хэлбэр юм. Үүнээс гадна иж бүрдэлд өрмийн уусмал бэлтгэх, цэвэрлэх хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүд 

багтана. Угаалгын шингэнээр нүүрс-устөрөгчийн үндсэн дээр бэлтгэсэн шингэнийг хэрэглэдэг. Үүнтэй 

холбогдон өрмийн уусмалыг цэвэрлэх зардал багасна. Үүнээс гадна ажилласан уусмалыг буцаан ашиглахтай 
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холбогдсон асуудлууд үгүй байдаг. 

Тусгай зориулалтын өрөмдлөгийн ажилд 60.3мм-с багагүй гадна голчтой уян хоолойг хэрэглэнэ. 38.1; 44.5; 

50.8мм-ийн гадна голчтой уян хоолойг хэрэглэхэд хангалттай боловч хамгийн тохиромжтой нь 89; 114мм- 

ийн голч юм. 

Үзүүрийн багажийн эргэлт нь уян хоолойн доод төгсгөл үзүүрт байрласан мөргөцгийн хөдөлгүүрээр 

хангагдах бөгөөд уян хоолойн ажлын үе болох мушгиралт, хазайлт, шахалтын нөхцөлд бага зэрэг хөшүүн 

чанартай байдаг. Үүнээс гадна уян хоолойн цувааг ашиглалтад хүндрүүлэгч, өрмийн яндан хэрэглэх боломж 

байдаггүй. Энэ нь өрөмдлөгийн төхөөрөмж болон өрөмдлөгийн горимд дараах шалтгаанаас үүсэн хязгаарлалт 

бий болгодог. Үүнд: 

а) үзүүрийн багажид өгөх бага даралт; 

б) хөдөлгүүр нь эргэлтийн момент бага гаргадаг; 

в) хөдөлгүүрийн өндөр эргэлт нь эсрэг тохиолдолд үзүүрийн багажид өгөх хүч бага болно. 

Эдгээр нь өрөмдлөгт уян хоолойг хэрэглэх үеийн дутагдалтай талуудыг харуулж байна. Үүнд бас нэвтрэлтийн 

бага хурд, цооногийн голчийн багасалт, мөргөцгийн хөдөлгүүр, үзүүрийн багажийн эдэлгээний бага хугацаа 

зэрэг дутагдалтай талууд хамаарна. Гэхдээ энэ эсрэг моментуудыг нэмэлт ажилбаруудын үед бүрнээр болон 

тодорхой хэмжээгээр арилгаж болно. 

Уян хоолой өрөмдлөгт хэрэглэх нь эдийн засгийн үр ашиг маш өндөр гэдгийг Жишээ нь, Аляскад ердийн 

өрмийн төхөөрөмжөөр хэвтээ нэгэн тодорхой цооног өрөмдөх өртөг 2200 мянган доллар байдаг бол, уян 

хоолой хэрэглэн ижил нөхцөлд өрөмдөхөд 500 мянган доллар байдаг байна. 

Уян хоолой ашиглан өрөмдөх үед цооног доторх хамгийн чухал элемент нь тогтворжуулагч юм. 

Тогтворжуулагч нь ажлын үед үүсдэг радиал хүчдлийн хэсгийг хүлээн авч ганхалтын давтамжийг багасгаж 

үүний үр дүнд хөдөлгүүрийн дээд талд шууд байрлах уян хоолойн хэсэгт үйлчлэх үелсэн хүчдлийн хэмжээг 

багасгана. 

Үзүүрийн багаж 

Уян хоолой ашиглан хийх өрөмдлөгийн үзүүрийн багажийн сонголт нь мөргөцгийн хөдөлгүүрийн тэнхлэгийн 

бага ачаалал болон эргэлтийн их давтамжтай байх нөхцөлд үндэслэгдэнэ. Энэ нөхцөлд нидрэгэн цүүц 

тохирохгүй бөгөөд тэгээд ч түүний ашиглалтын хугацаа нь бага байдаг. 

Цемент болон чулуулгийг давтан өрөмдөх шаардлагын үүднээс үрж бутлах үйлчилгээтэй алмаз болон карбид-

вольфраман шигтгээт цүүцүүдийг хэрэглэн өрөмддөг. 

Мөргөцгийн хөдөлгүүр 

Өрөмдлөгийн ажпыг гүцэтгэхэд эзэлхүүний болон динамик үйлчилгээтэй 2 төрлийн мөргөцгийн 

хөдөлгүүрийг хэрэглэдэг. Үүнд эхнийх нь шурган ба аксиаль-бүлүүрт хөдөлгүүр байх ба нөгөө нь турбобур 

байна. Эдгээрээс илүү тохирох нь эзэлхүүний мөргөцгийн хөдөлгүур буюу шурган мөргөцгийн хөдөлгүүр 

байх ба уян хоолой ашиглан хийх өрөмдлөгт илүү тохирсон үзүүлэлттэй байдаг байна. Түүнээс гадна энэхүү 

хөдөлгүүр нь хамгийн бага зарцуулалттайгаар уян хоолойн бат бэхийг хангаж чаддаг байна. Өргөн 

хэрэглэгддэг мөргөцгийн хөдөлгүүрүүдийн үзүүлэлтүүдийг доор үзүүлэв: 

 

Хөдөлгүүрийн марк Д-42 Д-48 Д1-54 ДГ-60 Д-85 

Гадна голч, мм 42 48 54 60 85 

Цүүцний голч, мм 59 59-76 59-76 76-98.4 98.4-120.6 

Ажлын шингэний зарцуулалт, л/с 0.3-0.5 1.2-2.6 1-2.5 1-2 4.8 

Хөдөлгүүрт учрах даралт, МПа 2-4 4-5 4.5-5.5 4.5-5. 5 5.5 
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III. ӨРӨМДЛӨГИЙН ТЕХНОЛОГИ 

 

 

ЗЭСИЙН ОРДЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН НӨХЦЛИЙН  

СУДАЛГАА БА ТӨРӨЛЖҮҮЛЭЛТ 

 

Ж.Цэвээнжав*, Д.Түвшинбаяр** 

 

*ШУТИС, **Эрдэнэтийн ГХА 
 

 

 

Хураангуй: Манай орон зэсээр баян бөгөөд дэлхийд томоохонд тооцогдох Оюу-толгой, Эрдэнэт, Цагаан-

Суврагын ордуудын хайгуул судалгааны ажлууд амжилттай хийгдэж, нөөц нь тогтоогдож, олборлолтод 

бэлтгэгдсэн бөгөөд нэг нь ашиглагдаж, нөгөө хоёр нь ашиглалтад ороход бэлэн болоод байгаа билээ. Янз 

бүрийн цаг үед, харьцангуй удаан хугацаанд, ихээхэн хүч хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн эдгээр ордуудын 

өрөмдлөгийн нөхцөлд судалгаа, харьцуулалт хийж, хайгуул-ашиглалтын нөхцлийг үнэлэх талаар энэхүү 

өгүүллийг нийтлэв. 

Түлхүүр үгнүүд: зэс, молибден, өрөмдлөгийн нөхцөл, үнэлгээний шалгуурууд, төрөлжүүлэлт 

 

Судалгааны зорилго, зорилтууд: 

Ашигт малтмалын орд, объектуудын өрөмдлөгийн нөхцлийн судалгаа төрөлжүүлэлт хийж дүгнэлт гаргах 

олон жилийн судалгааны ерөнхий чиглэлийн дагуу эх орны зэс, зэс-алт, зэс-молибдены ордуудын 

өрөмдлөгийн  нөхцлийг судлан төрөлжүүлэх зорилгыг энд тавьсан болно. Үүний тулд дээрх ордуудад янз 

бүрийн цаг үед явагдсан өрөмдлөгийн материалуудыг эмхэтгэн системчлэх, судлан төрөлжүүлэх, дүгнэлт 

гаргах, өрөмдлөгийн хэмжээ, нөөцийн өсөлтийн хамаарлыг тогтоох зэрэг зориултуудыг дэвшүүлж 

шийдвэрлэсэн болно. 

Судалгааны арга, аргачлал: 

Энд ретроскопын шинжилгээний үнэлгээ, харьцуулалтын, математик- статистикийн аргуудыг ашигласан ба 

өрөмдлөгийн нөхцлийг үнэлгээний нэгдсэн шалгуураар тогтоох, төрөлжүүлэх аргыг хэрэглэсэн болно. 

Хэлэлцэгдсэн байдал: 

Манай орны зэсийн ордуудын ерөнхий мэдээлэл, өрөмдлөгийн явцын талаар “Монгол орны өрөмдлөгийн 

албаны тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт онол-практикийн бага хурал болон Эрдэнэтийн, МАК-ын 

Цагаансуваргын ГХА дээр хэлэлцэгдэж байсан болно. 

Талархал: Энэхүү судалгааг явуулахад холбогдох мэдээлэл, материалыг өгч тусалсан санал, зөвлөмж өгсөн 

Эрдэнэтийн ГХА-ийн ахлах геологич Мөнхцэцэг, А.Ундрахтамир, Оюутолгойн ордын геологич, аж 

үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Д.Гарамжав, С.Санждорж, Нийслэлхүү, МАК-ийн геологийн албаны захирал, 

доктор Даваасамбуу, ахмад геологич Шархүү, ахлах геологич Гэрэлхүү, Цагаансуврагын ангийн даргаь манай 

шавь, өрмийн инженер Л.Энхбат нарт гүн талархал илэрхийлж байна 

Оршил 

Манай оронд дэлхийд томоохонд тооцогдох зэс, зэс-алт, зэс-молибдений ордууд байгаа бөгөөд нийлбэр нөөц 

нь зөвхөн цэвэр зэсээрээ 50 орчим сая тонн байгаа нь манай орны эдийн засагт онцгой ач холбогдолтой болно. 

Тэдгээр нь манай орны төвийн болон өмнөд говийн бүсд байрлалтай (зураг-1) эдгээр бүс нутгийн хөгжилд 

шийдвэрлэх ач холбогдолтой юм. Эдгээр ордуудад сүүлийн жилүүдэд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 

ихээхэн хэмжээний хайгуул-судалгаа, түүний дотор өрөмдлөгийн ажил маш их хэмжээтэй явагдсан нь энэ 

төрлийн ордуудын өрөмдлөгийн нөхцлийн үнэлгээ, харьцуулалт хийх улмаар төрөлжүүлэх бололцоог олгож 

байгаа болно. 
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Орчин үед гүний байрлалтай үндсэн ордуудын геологи-хайгуулын зардлын тал илүү нь өрөмдлөгт 

зарцуулагдаж байгаа нь энэ чиглэлээр осол эрсдэл багатай, байгаль орчинд нөлөөлөл багатай, эдийн засгийн 

хэмнэлттэй технологийг боловсруулж нэвтрүүлэх, менежментийг бий болгох шаардлагатайг харуулж байна. 

Үүний тулд юуны өмнө техник, технологийн оновчтой сонголт хийх, менежментийн ухаалаг шийдэл гаргах 

үндсийн үндэс болсон өрөмдлөгийн нөхцөл судлах, үнэлэх, төрөлжүүлэх нь туйлын чухал юм. 

 

 

 

 
 

1 дүгээр зураг. Монголын зэс, зэс-алт, зэс-молибдений ордуудын байршил 

 

1.Эрдэнэтийн зэс-молибдены орд, түүний өрөмдлөгийн нөхцөл 

Эрдэнэтийн зэс-молибдены орд нь ижил нэрт овооны зонхилон баруун хойш чиглэлтэй тектоник 

хагарлуудад агуулагдах ба сульфидын болон исэлдсэн хүдэртэй, том ба дунд зэргийн ширхэгтэй, ан цавшил 

ихтэй гранодиоритын төрлийн үндсэн чулуулагтай болно. 

Баруун хойд хүдрийн биет зөв бус хэлбэртэй, гадаргуудаа 2.8км урт, 0.3-1.3км орчим өргөнтэй, гүндээ хүдэр 

агуулагч профирын чулуулгийн хэмжээ багасдаг. Харин хүдрийн төв биет гадаргууд 1.4км урт 0.05-0.4км 

өргөнтэй, хүдэржилт II, III шатны бялхмалын бараг бүх чулуулаг тархсан байдаг. Ордод босоо чиглэлд 

хувирлын бүсчлэл тод ажиглагддаг. Ихэнх ан цавшилттай, хоёр дахь баяжилтын бүсд зэсийн агуулга 

дунджаар 1-2% байх заримдаа 5-7.6% хүртэл өсдөг. Ан цав бага блокуудад зэсийн агуулга 0.3% хүртэл 

буурдаг. Молибдены агуулга 0.001-0.76% хязгаарт хэлбэлзэх ба зэсийн агуулга хүдрийн биетийн захаас төв 

рүүгээ өсөж, харин молибдены агуулга эсрэгээр буурдаг. Гүн рүү зэсийн агуулга буурч, молибдены агуулга 

тогтвортой хадгалагддаг. Зэсийн агуулга эрчимтэй кварцжих, сорництжсан чулуулагт хамгийн өндөр байдаг. 

Баруун хойд хүдрийн биет 150-500м хүртэл гүнд тархаж, энд зэсийн агуулга 0.3-7%, молибденых 0.025% 

орчим байдаг (Зураг 2) . 
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2 дугаар зураг. Эрдэнэтийн зэс-молибдены ордын геологийн зүсэлт 

 

 

Уг ордын төв болон баруун хойд хэсгийн хайгуулын үед 36508т.м бүхий эрэл-хайгуул, хайгуулын 209 цооног 

1649т.м бүхий 17 цооногийг эргэлтэт-цохилтот аргаар нэвтэрчээ. Мөн түүнчлэн хүдрийн биетийн захын 

хэсгүүдэд зураглалтын зориулалтаар 113 цооног өрөмдсөн байна. Ордын баруун хойд (үндсэн) хэсэгт 1964-

1972 онуудад хайгуулын 173 цооногийг 32402т.м, зураглалын 36 цооногийг 519.3т.м тус тус өрөмдөж үндсэн 

нөөцийг тогтоосон байна. 

Харин нарийвчилсан хайгуулын үед нийт 29970т.м, өрөмдлөг хийнээс шүлтгүйжилтийн бүсэд 5395т.м, 

хоёрдогч сульфидын баяжсан бүсэд 17083т.м, анхдагч хүдэрт 7492т.м тус тус өрөмдсөн байна. 

2005 онд Эрдэнэтийн уурхайг өргөтгөх зорилгоор түүний баруун хойд захад гүйцээх хайгуулын дунджаар 

117.3м гүнтэй 13 цооногийн нийт 1525.3т.м өрөмдлөгийн ажлыг явуулжээ. Бүхэлдээ Эрдэнэтэд 5 сая шахам 

т.м өрөмдлөг явагдсанаас 70 шахам мянган т.м нь судалгааны үүнээс 58 мянга орчим т.м нь геологи-

хайгуулын өрөмдлөг байна (Хүснэгт 1). 

 

Хүснэгт 1 

Эрдэнэтэд хийгдсэн өрөмдлөгийн ажлын хэмжээ (1990 оноос хойш) 

 

№ Өрөмдлогийн зориулалт ажлын хэмжээ, т.м  

(өрөмдлөгийн аргуудаар) 

Бүгд, т.м 

баганат кернгүй цохилтот 

1 Геологи-хайгуулын 57900 - - 57900 

2 Гидрогеологийн - 6044 2000 8044 

3 Уурхайн тэсэлгээний - 4888728 - 4888728 

4 Геотехнологийн болон бусад 200 2560 1000 3760 

Бүгд 58100 4897332 3000 4958432 

 

 

Эрдэнэтийн зэс-молибдений ордод чулуулгийн өрөмдлөгт нөлөөлөх чанар, өрөмдөгдөх зэргийг тодорхойлох 

зарим судалгааны ажлууд хийгдсэн бөгөөд үүний дүнд ордын штокверг биетэд ерөнхийдөө боржин, 

боржингийн диорит, гранодиорит зэрэг хүчиллэг бялхмал чулуулаг тархсан бөгөөд тэдгээр нь өрөмдөх 

чанараараа VII-Х зэрэг, элээх чанар харьцангуй бага (Кэл=0.21-0.74) болох нь урьдчилсан байдлаар 

тогтоогдсон болно (Хүснэгт 2). 
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Хүснэгт 2 

Эрдэнэтийн зэс-молибдений ордын чулуулгийн өрөмдөгдөх зэрэг 

 

Чулуулгийн төрөл Рд кэл Рм өрөмдөгдөх 

зэрэг 

Плагиоклазит порфирит 52.0 0.21 14.75 VII 

44.1 0.21 12.77 VII 

Кварц-плагиоклазит порфирит 30.9 0.32 14.75 VII 

45.0 0.26 16.53 VIII 

43.9 0.35 21.85 VIII 

36.7 0.38 20.49 VIII 

41.7 0.4 23.85 VIII 

35.6 0.34 17.55 IX 

Фельзит 74.8 0.51 47.87 X 

70.0 0.51 45.99 X 

Гранодиорит 61.7 0.4 32.65 IX 

Метасамотоз хувиралд орсон гранодиорит 58.8 0.74 57.70 XI 

Порфиржсон гранодиорит 40.3 0.37 21.17 VIII 

 

 

2.Оюу толгойн зэс-алтны орд, түүний өрөмдлөгийн нөхцөл 

Оюу Толгойн хүдрийн бүсд Хюго Дамметтийн, Өмнөд Оюугийн бүлэг болон Херуга орд байрладаг (Зураг 2). 

Оюу Толгойн бүлэг ордын хэмжээнд тогтоогдсон зэс-алтны (±молибден) нөөцийн ихэнх хэсэг нь Хюго 

Дамметтийн бүлэг ордод байдаг. Уг ордууд нь Алагбаян групп болон Сайншанд худаг формацийн 

деформацид автсан тунамал болон вулканоген чулуулгийн дор оршиж буй кварцтай монцодиоритын 

интрүзивтэй холбоотой зэс-алт ±молибденитийн порфирын төрлийн хүдэржилттэй. Хюго Дамметтийн ордын 

хүдэржилт нь ХЗХ зүг рүү сунасан хэлбэртэй ба 3км гаруй урт үргэлжилдэг. Өргөрөгийн дагуу суналттай, 

хойд зүг рүү уналттай, 110 хагарал нь Хойд Хюго болон Өмнөд Хюго ордуудын хоорондын хил зааг нь 

болдог. 

 

 

3 дугаар зураг. Оюу Толгойн бүлэг ордуудын дагуу зүсэлт (баруун урдаас зүүн хойш) 

 

 

Зэсийн агуулга өндөртэй (>2.5%) хүдрийн бүс нь Өмнөд Хюго орд дээр газрын гадаргуугаас доош 300м гүнд, 

Хойд Хюго орд дээр 900м орчим гүнд оршдог. Өмнөд Оюугийн бүлэг ордод Баруун Өмнөд Оюу, Өмнөд Оюу, 

Завсарын бүс, Төв Оюу ордууд хамаарна. Эдгээр ордууд нь хүдэржилтийн хувьд тус бүрдээ төвтэй, төв тус 

бүр нь өөр хоорондоо ялгагдах агуулагч чулуулаг, хувирал, хүдэржилт бүхий ойролцоо орших хүдрийн 
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биетийг үүсгэсэн. 

Херуга орд нь харьцангуй бүрэн бүтэн техтоникийн блокын хэмжээнд үүссэн бөгөөд ордын талбайд 

тогтоогдсон техтоник хагарлууд нь ерөнхийдээ хүдэржилтийн дараа үүсэж хөгжсөн. Өндөр агуулгатай 

хүдэржилт нь хүдэржсэн кварцтай монцодиоритын интрүзивийн дотоод хил заагаар, мөн түүний гадаад 

заагаар агуулагч базальт дотор байршсан. Херуга ордын хэмжээнд тогтоогдсон молибдены нөөц нь Оюу 

Толгойн хүдрийн талбайн бусад ордуудаас нилээд хэмжээгээр их болох нь тогтоогдсон байна. 

Баруун Өмнөд Оюу орд болон Херуга ордын хооронд орших Зкм урт завсар нь ЗЗХ суналттай ба 

хүдэржилтийн дараа идэвхжсэн 2 хагарлаар хэрчигдсэн бөгөөд Херуга ордын хэсэг доош суусан нь 

тогтоогдсон. Уг  талбайд хийж байгаа цаашдын судалгаагаар Херуга ордын хүдэржилт нь Баруун Өмнөд Оюу 

ордын хүдэржилттэй нийлэх боломж нээлттэй гэж таамаглаж байна (Зураг 3). 

 

     

 

 

 

 

 

4 дүгээр зураг. Өндөр агуулгатай халъкопиритийн хүдэр. 

Херуга орд. 

Цооног  EJD0001 

Гүн 1033м 

 

 

 

Оюу Толгойн хүдрийх талбайн хэмжээнд 2008 оны 2-р сарын байдлаар нийт 1755 цооног, 774260 тууш метр 

өрөмдлөг хийсний 1248 цооногийн 728077 тууш метр нь гулууз дээжтэй алмазан, 484 цооногийн 32057 тууш 

метр нь үртсэн дээжлэлттэй урвуу үлээлгэт, 23 цооногийн 14125 тууш метр нь хосолсон аргаар өрөмдөгдсөн. 

Оюу Толгойн хүдрийн талбайн хэмжээнд хийгдсэн өрөмдлөгийн ажлын нэгтгэлийг 3-р хүснэгт үзүүлэв. 

Хайгуулын ажилд голчон алмазан өрөмдлөг чухал үүрэг гүйцэтгэсэн ба бусад өрөмдлөгийн үр дүн багахан 

хэсгийг (~5%) эзэлдэг. 

Өмнөд Оюугийн бүлэг ордуудад өрөмдлөгийн ажил 2001-2005 онд хийгдэж, нийт 285278 тууш метр урттай 

722 цооног өрөмдсөн ба Хюго Дамметтын бүлэг орд дээр 2003 оноос хойш, Хойд Хюго ордын хойд 

үргэлжлэлийн хайгуул 2004 оноос одоо хүртэл үргэлжлэн, нийт 374470 метр тууш метр урттай 475 цооног 

өрөмдсөн байна. Херуга ордын талбайд алмазан өрөмдлөгийг 2007 оны 3-р сараас эхэлж өнөөг хүртэл 

үргэлжлүүлэн хайгуулын өрөмдлөг хийж байна. 2008 оны 2-р сарын байдлаар энд 38 цооног буюу 44205 тууш 

метр өрөмдлөг хийснээс 27 цооног нь уг ордын эрдсийн баялгийн тооцоонд хамрагдсан. 
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Хүснэгт 3 

 

Оюу Толгойн хүдрийн талбайн хэмжээнд хийгдсэн өрөмдлөгийн ажлын нэгтгэл 

 

Ордууд 

Алмазан өрөмдлөг Үртсэн дээжтэй өрөмдлөг Хосолсон өрөмдлөг 
Бүх 

цооног 

Нийт 

урт,м 
Цооногийн тоо Нийт 

урт,м 

Цооногийн тоо Нийт 

урт,м 

Цооногийн 

тоо 

Нийт 

урт,м 

Хюго Дамметтын бүлэг 432 361560 25 1767 18 11142 475 374470 

Өмнөд Оюугийн бүлэг 582 267807 135 14488 5 2983 722 285278 

Херүга 38 44205     38 44205 

Бусад өрөмдлөг* 196 54504 324 15802   520 70306 

Нийт өрөмдлөг 1248 728077 484 32057 23 14125 1755 774260 
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Төслийн талбайд өрөмдсөн алмазан өрөмдлөгийн дийлэнх хэсгийг Австралийн Мэйжор-дриллинг (Major 

Drillling Mongolia) компани UDR-5000, 1500, 1000 ба Major-50 зэрэг орчин үеийн өрмүүд ашиглан гүйцэтгэсэн 

байна. Түүнээс гадна Гоби-дриллинг, Кан-Азиа, Монголиан-дриллинг сервис, Австралийн бие даасан алмазан 

өрмийн (AIDD) болон Сойлтрейд зэрэг комианиудаар мөн өрөмдлөг хийлгэсэн байна. 

Өрөмдлөгийг ихэнхдээ PQ (85мм), HQ (бЗмм), NQ (47.6мм) голчтойгоор, багахан хэсгийг BQ (35.5мм) 

хэмжээтэйгээр гүйцэтгэсэн байна. Хойд Хюго ордын гүний цооногуудад эх цооногоос олон салаалсан PQ 

хэмжээтэй цооногуудыг өрөмдсөн байна. Салаа цооногийн хазайлтыг гаргахдаа эх цооног тодорхой гүнд 

хүрсний дараа Navi-Drill чиглүүлэгч ашиглан шаардлагатай азимутаар салаалуулж өрөмдсөн ба өрмийн 

цооногууд нь хүдэржсэн бүсийнхээ онцлогоос хамаарч өөр өөр азимутаар болон харилцан адилгүй гүнтэй 

өрөмдөгдсөн салаалсан хэсгийн дундаж гүн нь Өмнөд Оюу ордод 316м, Хюго Дамметт ордод 894м байна. 

Өрмийн гулууз дээжийн гарц нийт ордын хэмжээнд 97-98% хооронд хэлбэлзэж байсан ба хагарад ан 

цавшилтай хэсэгт буурч байсан ч шаардлагын хэмжээнд байсан. Хойд Хюго ордод гадаргуугаас 1160м-ийн 

гүнд салаалж өрөмдсөн OTD514-р цооногийн геологийн зүсэлт ба зэс, алтны агуулгыг 4-р үзүүлэв. 

 

 

5 дугаар зураг. Хойд Хюго ордын OTD514-р цооногийн зүсэлт 

 

З.Цагаан Суврагын зэс-молибдены орд, түүний өрөмдлөгийн нөхцөл 

1964 оноос Цагаан Суврагын зэс-молибдены ордын судалгааны ажлын эхлэл тавигдсан. 1965 онд Цагаан 

Суврагын геологийн анги зохион байгуулагдаж улмаар экспедици болон ажиллаж байсан. 

Цагаан Суврагын ордын нөөцийг нарийвчлан тогтоох, ашиглалтад бэлтгэхтэй холбогдож эрлийн, эрэл-

хайгуулын, нөөцийн хайгуулын, гүйцээх хайгуулын, уурхайн болон бусад байгууламжийн геотехникийн 

судалгаа, үйлдвэрийн усан хангамжийн усны эрэл-хайгуулын зориулалтаар 2001-2008 онуудад нийтдээ 280 

цооногийн 41272т.м өрөмдлөг хийжээ. 
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6 дугаар зураг. Цагаан суваргын зэс-молибдены ордын Сэрвэн сухайтын 

хүдрийн биетийн орон зайн байршил (хайгуулын цооногуудын хамт) 

 

 

Цагаан суваргын Сэрвэн сухайтын хэсэг нь хойд, төв, өмнөд гэсэн хэд хэдэн хагарлуудаар тусгаарлагдсан 

хүдрийн биетүүдээс тогтох бөгөөд штокверк, судлын биетүүдэд монцонит, граносиенитын комплекс, сиенит-

диоритын массив, судал, судланцар тархсан бөгөөд дунд палеозойн цаг үед явагдсан магмын идэвхжлээр 

хүдэржилт үүсчээ. Мөн түүнчлэн доод карбоны үеийн галт уулын тунамал хурдас сиенит-диоритын 

массивтай харьцаж, галт уулын эксплозив хөрзөнцэрийг үүсгэж улмаар шохойлог-шаварлаг-элсжингийн 

комплекс чулуулгийг үүсгэсэн байдаг. Уг ордод сульфидын анхдагч болон исэлдсэн зэс-молибдены 

хүдэржилттэй, уг ордод цахиуржилт, серижилтийн процесс Эрдэнэтийн ордынхтой адил явагдаж 

гидротермаль хувиралд орсон байдаг. 

Усны эрэл-хайгуул, усан хангамжийн зориулалтаар 2004-2008 онуудад нийтдээ 4500т.м өрөмдлөг хийсний 23 

цооног буюу 3000т.м өрөмдлөгийг торлон явуулжээ. Энэ ордын судалгааны эхэн шатанд ОХУ-ын, сүүлийн 

үед Канад, Солонгосын өрмийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ашигласан байна. Эдгээр ордуудын 

ерөнхий судалгаа, нөөц болон өрөмдлөгийн нөхцлийн урьдчилсан үнэлгээ, харьцуулалтыг хийсэн (Хүснэгт 4) 

ба дараагийн шатанд холбогдох аргачлалын дагуу нарийвчилсан үнэлгээ, төрөлжүүлэлтийг хийх зорилт 

тавигдаж байгаа болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Хүснэгт 4 

 

Зэс, зэс-молибден, зэс-алтны ордуудын ерөнхий ба өрөмдлөгийн нөхцлийн харьцуулалт 

(урьдчилсан байдлаар) 

 

Үзүүлэлтүүд Эрдэнэт Оюу-толгой Цагаансуврага 

Нөөц, сая тн. Хүдрийн цэвэр металлын   240 

 

- зэс 5.8 44 4.6 

- молибден 0.09 - 0.044 

- алт - 1828 - 

Хүдрийн биетийн төрөл, байршил хэлбэр, 

хэмжээ 

гадаргууд 

ойрхон 

штокверк 

хэлбэрийн 

4*3*2 км орон зайд 

босоо биетүүд 

судал, массивын 

байдалтай хэд 

хэдэн биетүүд 

Чулуулгийн өрөмдөгдөх зэрэг VIII-IX IX-X VIII-IX 

Г улууз дээжийн гарц, % 70 95 75 

Цооногийн ханын тогтворшилт 1-3 ~1 1-3 

Өрөмдлөгийн нийт хэмжээ, мян.т.м ~57900 ~780.000 ~41000 

Цооногийн дундаж гүн,м 500 1000 300 

Өрөмдлөгийн дундаж голч, мм 70-75 70-75 65-70 

Цооногийн налуугийн өнцөг, градус 70-75 80-85 70-75 

 

 

Дүгнэлт: 

 

1. Манай оронд тархсан дэлхийд томоохонд тооцогдох зэс, зэс-алт, зэс-молибдены ордуудын геологийн 

тогтоц, ерөнхий өгөгдлүүд, хамгийн гол нь гүний геологийн тогтоц, чулуулгийн тархалтын 

харьцуулсан судалгааг хийв. Энэхүү судалгаагаар өрөмдлөгийн нөхцөл нь Эрдэнэт, Цагаан суврагын 

зэс-молибдены ордод ерөнхийдөө ойролцоо, гэхдээ Эрдэнэтийн хүдэржилт илүү гүнтэй (500м 

хүртэл), Цагаан суваргын хүдэржилт гадаргууд ойрхон 200-3 ООм-ийн гүнд тархалттай гэж үзэж 

болохоор байна. Оюу толгойн орд нь гүний магмын гаралтай, гүн лүүгээ хувирал өөрчлөлтөнд бага 

автагдсан, хүэдржилт дунджаар 1000м-т, хамгийн гүн нь 2000 м, түүнээс ч илүү тархалттай гэж үзэж 

болохоор байна. 

2. Өрөмдлөгт нөлөөлөх геологийн нөхцлийн хувьд чулуулгийн өрөмдөгдөх зэрэг Оюу толгойн ордод 

харьцангуй өндөр (IХ-Х), Эрдэнэт, Цагаан суваргын ордод дунд зэрэг (VIII-IХ) байгаа бөгөөд энэ нь 

дээрх ордуудын гарал үүсэл, геологийн тогтоц, хувирал өөрчлөлтийн зэрэгтэй холбоотой байна. 

Цооногийн ханын чулуулгийн тогтворшилтийн хувьд Оюу толгойн орд илүү тааламжтай, Эрдэнэт, 

Цагаан суваргын ордод нийлмэл бөгөөд нэн ялангуяа, Эрдэнэтийн ордын хүдрийн биетийн хагарал, 

хувирал илүү гүнд явагдсанаараа илүү хүндрэлтэй байна. 

3. Өрөмдлөгийн техникийн нөхцлийн хувьд Оюу толгойн орд ихээхэн гүний, Эрдэнэт, Цагаан суваргын 

ордуудад 1-р бүлгийн гүнтэй цооногууд өрөмдөгдсөн, голчийн хувьд үндсэндээ адилхан, үндсэн голч 

нь дунджаар 60-70мм, цооногуудын орон зайн байршлын хувьд Оюу толгойн ордод илүү босоо (80-

85град), Эрдэнэт, Цагаан суваргын ордод (70-75град) тус тус байна. 

4. Геологийн нөхцлийн энэхүү мэдээллийг хуримтлуулан цуглуулж, шинжилгээ хийсний үндсэн дээр 

урьдчилсан үнэлгээ, харьцуулалтыг хийж байгаа бөгөөд дараагийн шатанд ашигт малтмалын орд 

объектуудын өрөмдлөгийн нөхцлийг нэгдсэн үзүүлэлтээр үнэлэх, харьцуулах улмаар төрөлжүүлэх 

шаардлагатай байгаа болно. 

 

Ашигласан ном, хэвлэл: 
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ордуудын ашиглалт. “ Уул уурхай технологи, эдийп засаг, экологи сэдэвт эрдэм шинжилгээний 35-р 

бага хурлып эмхэтгэл” УБ.:  2007. N°35. 265-271х 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

НА УГОЛЬНОЙ БАССЕЙН ТАВАНТОЛГОЙ 

 

М.Наранбат 

 

(Монголын өрөмдлөгийн холбоо) 
 

 

Геологический разрез Тавантолгойского месторождения каменных углей представлен переслаивающимися 

относительно слабо сцементированными песчаниками и более прочными алевролитами, аргиллитами и 

гравелитами и различной мощности угольными пластами которые относятся к III-VIII категориям по 

буримости существующей классификации горных пород. 

Опыт позволил принят без ступенчатую конструкцию скважин, благодаря которой значительно уменынилось 

простой и аварии связанные с обсадными трубами. При такой конструкций скважин, основным диаметром 

бурения является 93мм как по вмещающим породам, так и по угольным пластам. Забурка скважин при бек 

ступенчатой конструкции осуществлялась с дневной поверхности твердосплавными коронками типа СА-3.4 

диаметром 93мм, с промывкой глинистым раствором следующих параметров: водоотдача 12-25см3 за 30 мин, 

вязкость 17.6-23сек, удельный вес 1.12-1,35г/см3 суточная стабильность 0.03-0.08г/см3, толщина глинистой 

корки 3.4-5мм. Рекомендуемые параметры промывочные жидкости при бурении скважин приведении табл-1. 

Технологические параметры бурения при забурке скважин ограничивались с следующими величинами: 

осевая нагрузка Р=250-400кг, количество промывочной жидкости 30-40л/мин, частота вращения снаряда h= 

188-254об/мин. 

Таким образом проходились неустойчивые зоны до коренных наиболее устойчивых пород. 

На месторождении Тавантолгой была принята обычная технология бурения твердосплавными коронками. 

Она имела ряд недостатков, которые отрицательно сказывались на производительность бурения, на ресурс 

бурильных и колонковых труб, породоразрушающих инструментов, а также главным образом на выход керна 

по угольным пластам. 

Для устранения высшеперечисленных недостатков была усовершенствована технология бурения за счет 

форсирования все режимов как по вмещающим породам так и по угольным пластам, что позволило 

достигнуть высокой производительности вращательно-механического бурения твердо-сплавными коронками 

с одновременным увеличением выхода керна по угольным пластам и уменыпением стоимости 1п.м бурения. 

Таблица 1 

 

Рекомендуемые технологические параметры бурения при забурке скважин  

зависимости от классификации по буримости пород 

 

Породы Глина по ТУ 39-044-75 Примечание 

По слабоустойчивым породам, 

покрывающим угольносную толщу 

Р=250-400  

кг 

Q=40-50 

л/мин 

h=188- 254 

рб/мин 

 

По слабо сцементированным 

песчаникам, крупкозернистым 

гравелитам, слабо трещиноватым 

алевролитам и аргиллитам 

Р=600-1000 кг Q=60-90 

л/мин 

h=340-360 

об/мин 

IV-V 

категория по 

буримости 

По мелкозернистым гравелитам и 

плотным алевролитам и аргиллитам 

Р=800-1200 кг Q=50-80 

л/мин 

h=254-340 

об/мин 

VI-VII 

категория по 

буримости 

 

Правильность выбора технологических режимов бурения по плотным аргиллитам и алевролитам данного 

месторождения иллюстрируется рисунком (Рис 1). 
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Рис-1. Зависимости механической скорости буреиия 

(Uм м/час) и величины внедрения резцов коронки в 

пород (h мм/об) от частоты вращения снаряда (h)  

Примечание: Количество промывочной жидкости 

ограничивалось (Q) в пределах 80-90 л/мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование растворов из местных глин 

Характеристка местных глин и физико-химические анализы 

На территории Среднегобийского региона в сомоне Ундуршил находится глины, которые можно 

использовать при бурении разведочных скважин. 

Месторождение Хар-Тойром расположено в 18-20км к юго-востоку от Ундуршил сомона и 25-28км к юго-

западу от Бор-Ундур. Глина месторождения Хар-Тойрома, основу которой составляет моонтмориллонит, 

близка по параметрам к глинам, используемым в России и за рубежом. Это подтверждено анализами атомной 

спектрографии, структурной рентгенографией, термографией и т.д. Результаты этих исследовании приведены 

в таблица 2. 

Глины жирные, в свежем виде вязкие, малинового или буровато-вишневого цвета, представлены фракцией 

менее 0.1мм. 

В пределах месторождения Хар-Тойром разрезы нижнего слоя мощностью от 5 до 55м представлены 

однообразной толщей буровато-красного цвета тонкодисперсных глин с прослоями карбонатных песчаников, 

имеющих подчиненное значение. 

 

Таблица 2 

Результаты об пределения макроэлементного состава глины месторождения  

Хар-Тойром Среднегобийского региона (в %) 

 

SiO2 Ai2O3 Fe2O3 CaO K2O3 MgO MnO 

55.5 15.08 5.53 4.94 3.13 3.08 0.089 

 

 

Сравнительные исследования параметров глинистого раствора, приготовленного из глин рассматриваемого 

месторождения были приведены в соответствий с рекомендуемыми Российскими специалистами методикой. 

Результаты исследований приведены в таблица 3. 

Из таблица 3 видно, что для получения растворов более высокого качества необходимо применение 

химических реагентов, улучщающих качество глиносырья. 
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Таблица 3 

 

Рекомендуемые параметры промывочной жидкости при бурении скважин на угольной месторождении 

Тавантолгой с использованием местной глины Хар-Тойром сомона Ундуршил Дундгобийского реогина и 

глиной в соответствий с ТУ39-044-74 

 

№ 
Особенности раствора 

глины 

Глина по ТУ 39-044-74 Глина 

месторождения 

Хар-Тойром 

Дундгоби 
I сорт II сорт III сорт IV сорт 

1 Условная вязкость 

раствора, с 

20 22 25 30 30 

2 Плотность раствора при 

условной вязкости 25 с по 

вискозиметру ВГТ-5 г/смЗ 

не более 

1.06 1.08 1.10 Более 1.10 1.12 

3 Содержание песка в 

растворе, в % не более 

4 5 7 8 5 

4 Водоотдача за 30мин, смЗ 10 15 20 25 22 

5 Толщина корки, мм 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 

6 Выход раствора при 

условной вязкости 25 с по 

вискозиметру ВП-5 мЗ/т не 

менее 

10 8 6 Менее 6 9 

 

Вывод: 

 

1. Для повышения выхода керна на угольных месторождениях Тавантолгой необходимо применить 

форсированно-ускоренный режим бурения с сочетаниями нанотехнологии 

2. Анализируя примененные способы повышения выхода керна при бурении на этом месторождении 

мы пришли к тому что, для повышения выхода керна на угольных месторождениях необходимо 

применить форсированный режим бурения с применением технического средства полно 

исключающего отрицательных факторов, влияющих на выход керна. 
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ЭРДЭНЭТИЙН ДҮҮРГИЙН ХАЙГУУЛЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН УГААЛГЫН 

ШИНГЭНИЙ АЛДАГДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА 

 

Л.Төвхөө 

 

ШУТИС 
 

Эрдэнэтийн ордын хайгуулын үед болон Эрдэнэтийн дүүргийн хэмжээнд өрөмдсөн материалуудыг шинжилж 

үзэхэд ихэвчлэн гулууз дээжийн гарц багасах, цооногийн хана нурах, угаалгын шингэн алдагдах зэрэг 

хүндэрлүүд  гарч байсан байна. Эдгээр хүндэрлүүд нь чулуулгийн ан цавжилтын зэрэгтэй холбоотойг тус 

ордын эрэл хйгуулын үед хийсэн судалгаанууд харуулдаг. Бид тус дүүрэгт өрөмдлөгийн үед гардаг угаалгын 

шингэний алдагдлыг судалж түүнээс урьдчилан сэргийлэх, нэгэнт гарсан алдагдлыг зогсоох зөвлөмж 

боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн юм.  Энэ судалгааг хийхдээ 2007 онд өрөмдсөн эрэл, 

хайгуулын  цооногуудын материал болон өөрсдийн хийсэн ажиглалт судалгааны материалуудыг  ашигласан 

болно. 

Эрдэнэтийн дүүргийн  “Зоон даваа”-нд 2007 онд өрөмдсөн эрлийн 22, 23-р цооногуудын өрөмдлөгийн үеийн 

угаалгын шингэний алдагдалд судалгаа хийж үзэхэд хэт их ан цавархаг үеүүдэд угаалгын шингэний бүрэн 

алдагдал ажиглагдаж байгаа юм. Тухайлбал 22-р цооногийн 108-109, 140-142, 158-159, 172-188, 204-206, 411-

413м. завсруудад угаалгын шингэний бүрэн алдагдал гарч, угаалгын шингэний зарцуулалтыг ихэсгэх, шавар 

уусмал хэрэглэхэд хүрч байв. Энэ үеүдэд цооногийн шламжилт ихсэж, өрөмдлөгийн явцыг хүндрүүлж байсан 

бөгөөд өмнө нь өрөмдөгдсөн зарим цооногуудын (24,28,29) материалаас үзэхэд төслийн гүнд нь хүргэж 

өрөмдөх боломжгүй болж наана нь хаахад хүргэж байв. Угаалгын шингэний алдагдал нь шламаар баяжигдсан  

угаалгын шингэний өгсөх урсгалын  хурдыг  бууруулах, ингэснээр газрын гадаргууд шламын том, хүнд 

хэсгүүдийг гаргах чадваргүй болоход хүргэдэг. Үүний үр дүнд цооногт шламын хуримтлал үүсэж, өрмийн 

сумыг гацаах, чулуулгийг бутлах үзүүрийн багажийг халаах, хэв гажилтанд оруулахад хүргэж болох талтай.  

23-р цооногийн хувьд 21.5-22.5, 174.5-176.5, 280.5-284.5, 294.5-296.5м. завсруудад  шингэний хэсэгчилсэн 

алдагдалтай өрөмдөгдсөн байна. 

Цооногийн өрөмдлөгийн үеийн угаалгын шингэний алдагдал нь хамгийн  өргөн тархсан геологийн 

хүндрэлүүдийн нэг юм. Угаалгын  шингэний алдагдлын нөхцөлд цооног өрөмдөх асуудал ямагт байсан өнөөг 

хүртэл тулгамдсан асуудал хэвээр байна. 

Угаалгын шингэний алдагдалтай цооногийн өрөмдлөгийг дараахь хоёр үндсэн хувилбарыг ашиглаж явуулдаг.  

1. Шингэний урсгалын бүрэн эсвэл хэсэгчилсэн алдагдлыг сэргээх эсвэл хадгалах замаар газрын 

гадаргууд угаалгын шингэний гарцтай  

2. Тухайн хэсгийн урсгалтай газрын гадаргууд угаалгын шингэний гарцгүй  

Нэгдэх хувилбарыг дараахь үндсэн аргуудыг ашиглаж хэрэгжүүлж байна. 

 Угаалгын шингэний шинж чанаруудыг тохируулах. Тухайлбал: хөдлөлтийн тогтонго хүчдэл 

болон зуурамтгай чанарыг техникийн усны эсвэл боловсруулаагүй уусмалуудын оронд 

боловсруулсан шавар уусмалыг хэрэглэж өөрчлөх, нягтын нь хөнгөрүүлсэн силикат- гумины болон 

полимерийн шингэн хэрэглэх, угаалгын шингэнийг хийжүүлэх, хий, шингэний холимогийг хэрэглэх 

замаар тохируулах, шингэн алдагдах сувгуудыг бөглөх дүүргэгч материалуудыг ашиглах замаар 

тохируулж байна. 

 Шингэний алдагдлын бүсүүдэд цооногийн ханан дээрх гидродинамикийн үйлчлэлийг бууруулах 

зорилгоор урьдчилан сэргийлэх техникийн болон технологийн арга хэмжээнүүдийг авах. Үүнд өргөлт 

буулгалтын ажиллагааг гүйцэтгэх хурдыг бууруулах ялангуяа  цооногийн хана болон өрмийн сумын 

хоорондох завсар бага үед энэ нь онцгой ач холбогдолтой, цооногийн голчийг багасгах өрөмдлөгийн 

яндангийн тэнцвэржүүлсэн цувааг хэрэглэх, өрмийн шахуургын бүтээмжийг жигд тохируулах зэрэг 

арга хэмжээнүүд орно. 

 Шавраар, цемент болон шавар-цементийн уусмалаар, хурдан барьцалдах холимогоор, нийлэг 

давирхайтай уусмалаар, хуурай холимогоор гэх мэт аргуудаар алдагдлын бүсийг тампонажлах.  

 Бэхэлгээний яндангаар алдагдлын бүсийг хаах. Энд угаалгын шингэний алдагдлын 

 шинж чанараас хамаарч яндангийн цементацтай эсвэл цементацгүй байж болно. 
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 Угаалгын шингэнийг өрөмдлөгийн яндангийн дотор талын сувгаар газрын  гадаргууд өргөх боломж 

олгодог, яндангийн гаднах орон зайгаар угаалгын шингэний алдагдлыг зогсоодог тусгай 

хэрэгслүүдтэй иж бүрдэлд ордог өрөмдлөгийн давхар яндангийн цувааг ашиглах. 

Угаалгын шингэний хэсэгчилсэн алдагдлыг, бага ус өгөлттэй, өндөр тиксотропийн шинж чанартай шаврын 

уусмалыг хэрэглэж зогсоож болно. Тиксотропийн шаврын уусмал чулуулгийн нүх сүв, ан цаваар нэвтрэн орж, 

хөдөлгөөн нь удааширч, өтгөрдөг. Энэ үед уусмалын цаашдын хөдөлгөөн зогсож, уусмалын бүтэц бэхжин, 

чулуулгийн сувгуудыг бөглөхөд хүргэнэ. Шавар уусмалын зуурамтгай чанар, хөдлөлтийн тогтонго хүчдэл, 

тиксотроплог шинжийг өсгөхийн тулд түүнд жингийн  2 5% ийн хэмжээтэй шингэн шил болон бусад 

урвалжуудыг хольж өгөх шаардлагатай. 

Орчин үед цооногт угаалгын шингэн бүрэн алдагдалтай үед шингэний урсгалыг газрын гадаргууд 

гаргахгүйгээр өрөмдөх аргуудыг өргөн хэрэглэж байна. Энд дараахь хэд хэдэн аргуудыг ашигладаг. 

1. Тодорхой геологи техникийн нөхцөлд өрөмдөхөд оновчтой хэмжээгээр угаалгын шингэнийг цооногт 

өгөх 

2. Цооногийн аюулгүй нэвтрэлтийг хангах техникийн хувьд шаардагдах хамгийн бага хэмжээнд, 

цооногт оновчтой хэмжээтэй харьцуулахад угаалгын шингэнийг бууруулсан өгөлттэй өрөмдөх 

3. Оновчтой угаалгыг хийх гүний шахуургатай баганат сумын тогтвортой ажиллагааг хангах хэмжээнд 

угаалгын шингэний зарцуулалтыг бууруулж өгөх 

4. Угаалгын шингэн зарцуулахгүйгээр давхрагын усны тухайн хэсгийн эргэлттэй эсвэл газрын 

гадаргууд байрлах өрмийн шахуургаас бага зэргийн угаалгын шингэний өгөлттэй өрөмдөх  

Нэгдэх аргыг ус зөөвөрлөх боломжтой угаалгын шингэнд техникийн усыг ашиглахыг технологийн хувьд 

зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд   ашиглаж болох юм. Эсрэг тохиолдолд сул зогсолт болон зардал ихтэй байх 

болно. 

Хоёр дахь арга нь угаалгын шингэн саатсанаас гарах өрмийн бригадын сул зогсолтыг бууруулах боломж 

олгодог.  

Гурав дахь арга нь мөн өрмийн бригадын сул зогсолтыг багасгах боловч өмнөх аргаас ялгаатай нь хүч 

дамжуулгад нь шаардагддагаас ч илүү шингэний бүтээмжийг ихэсгэх боломжтой гүний шахуургатай учир 

цооногийн мөргөцөгт очиж байгаа шингэний оновчтой зарцуулалттай өрөмдлөг явуулж болно. 

Сүүлийн хоёр арга нь угаалгын шингэний зарцуулалтыг багасгах боломж олгодог боловч шингэний 

алдагдалтай цооногуудад угаалгын шингэний алдагдал их гарсанаас өрөмдлөгийн ажлын өртөг ихээхэн өсдөг 

талтай. 

Дээрх бүх аргууд газрын гадаргуу дээр байрлах өрмийн шахуургаас цооног руу өгдөг угаалгын шингэнийг 

ашиглаж хэрэгждэг аргууд юм.  

Гэсэн хэдий ч гидрогеологийн судалгаанаас харахад шингэний алдагдалтай ихэнх цооногуудад (бүр хэт 

алдагдалтай үед ч) давхрагын усны тодорхой түвшин тогтоогддог, тэгэхдээ энэ түвшин алдагдлын бүсээс дээр 

байдаг нь ховор биш өөрөөр хэлбэл түрэлттэй байдаг байна. Шингэний алдагдалтай цооногуудын шингэний 

баганыг тухайн хэсэгт шингэний урсгал үүсгэхийн тулд ашиглаж болох юм. Ингэснээр угаалгын шингэний 

тээвэрлэлт болон газрын гадаргууд угаалгын шингэний гаралтыг сэргээхийн тулд алдагдлын бүсийг хаах 

өртөг ихтэй арга хэмжээнүүдээс татгалзах боломжтой болно. 

Угаалгын шингэний багасгасан зарцуулалтай шингэний  алдагдалтай цооногийн өрөмдлөг 

Техникийн хувьд шаардагдах хамгийн бага хэмжээнд угаалгын шингэний бууруулсан өгөлттэй, шингэн 

алдагддаг цооногийн өрөмдлөг нь  алдагдлын бүсэд угаалгын шингэнийг  хамгийн бага боломжит хэмжээнд 

бууруулахад цооногийн осол хүндрэлгүй нэвтрэлтийг хангасан байх ёстой.  

Хамгийн бага зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур угаалгын шингэний зарцуулалтыг бууруулахад осол 

хүндрэлд хүргэж болзошгүй, эдийн засгийн хувьд зохистой хэмжээнээс дээгүүр шингэний зарцуулалтыг өсгөх 

нь шингэний үндэслэлгүй хэт зарцуулалтанд хүргэх талтай учир цооногт тодорхой хүрээнд угаалгын 

шингэний өгөлтийг барих нь чухал байдаг. Үүнийг газрын гадаргууд угаалгын шингэний гарцгүй 

өрөмдлөгийн нөхцөлд  зөвхөн  шингэний өгөлтийг тохируулах, хянах үр ашигтай хэрэгслүүдийг ашиглаж 

хэрэгжүүлэх боломжтой юм. 

Угаалгын шингэний шаардагдах зарцуулалтыг тогтвортой, найдвартай барьж байхын тулд өрмийн шахуурга 

шингэний өгөлтийг тохируулах хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой. Практикт угаалгын шингэний өгөлтийн 
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тохируулгыг гурван явалттай хаалтаар, юүлэх уян хоолойн хавчилтаар, цилиндр цөнгүүдийг солих аргаар 

шаталсан хурдны хайрцгийг ашиглах замаар гэх мэт аргуудаар гүйцэтгэж байна. 

Зарцуулалт хэмжигчид болон урсгал хуваарилагчдыг үр дүнтэй хэрэглэснээр шингэн алдагддаг цооногийн 

өрөмдлөгт угаалгын шингэний зарцуулалтыг техникийн хувьд шаардагдах бага хэмжээнд нь хүртэл 

бууруулах боломжтой болно. Энэ үед өрөмдлөгийн механик хурд буурдаг боловч бууруулсан өгөлтөнд 

шилжсэнээр 1м нэвтрэлтэнд ноогдох угаалгын шингэний зарцуулалт багасаж эдийн засгийн хэмнэлт гарах 

боломжтой гэж үзэж байна. 

Техникийн хувьд шаардагдах бага хэмжээнд угаалгын шингэний бууруулсан өгөлттэй, шингэн алдагддаг 

цооногийг өрөмдөх аргыг хэрэглэхээс өөр аргагүй арга хэмжээ бөгөөд шингэний алдагдлыг зогсоох 

боломжгүй, газрын гадаргууд угаалгын шингэний гаралтгүй (шингэний тухайн хэсгийн эргэлттэй) цооног 

өрөмдөх үр дүнтэй техник хэрэгсэл байхгүй зэрэг тохиолдлуудад зөвлөмж болгож болох юм. Уусмалын 

алдагдлыг зогсоох аргыг сонгохдоо юуны өмнө мөрдөгдөж буй ангиллаар уусмалын алдагдлын зэргийг 

үнэлэх шаардлагтай.  

Чулуулгийн шингэн алдагдах бүсүүдийн тусгаарлалт нь шавар уусмалын тиксотропийн шинж чанарын 

өөрөөр хэлбэл өтгөрөлийн тусламжтайгаар явагдана. Шавар  уусмал нь чулуулгийн нүх сүв, ан цавууд руу 

нэвтрэн орж, өтгөрөөд тэдгээрийг бөглөдөг байна. Энэ үед чулуулагтай шавар уусмал харьцах бүх талбайгаар 

үйлчлэх их хэмжээний шилжилтийн тогтонго хүчдэлтэй нэмэлт бүрхүүл цооногийн хананд үүснэ. Уусмалын 

зуурамтгай чанарын өсөлт болон цооногийн хананд шаврын бүрхүүл үүсэх нь алмазан хушууны матрицийн 

ул болон мөргөцгийн хооронд мөн өрөмдлөгийн цуваа яндангийн гадаргуу болон цооногийн ханын хооронд 

ихээхэн бага завсар байдаг учир алмазан өрөмдлөгийн нөхцлийг муутгадгаас хөнгөн, илүү урсамтгай 

угаалгын шингэн шаардагддаг. Энэ асуудлыг шийдэх арга замуудын нэг нь эжекторын хэрэгслээр уусмалыг 

нэвтрүүлэх эсвэл хөөс үүсгэгчүүдээр шавар уусмалыг зуурамтгай чанар нь 13-18 с хүртэл хийжүүлэх арга юм.  

Хийжүүлсэн шингэн бэлтгэх химийн, механикийн гэсэн хоёр арга байна.  

Эхний аргад шавар уусмалыг янз бүрийн хөөс үүсгэгчүүдээр голдуу боловсруулдаг. Хөөс үүсгэгчүүдэд 

шингэн шилтэй кератины цавуу,  ДС,  ПОРК,  ПО-1, ПО-К-18, азолят-А, НБ норгогч, ОП-7, ОП-10, “Прогресс” 

азолят-Б гэх мэт бодисууд байж болно. Химийн боловсруулалт хийсэн шавар уусмалууд нь тогтвортой, 

цэвэрлэх болон тээвэрлэх чадвар сайтай. 

Шавар уусмалыг хийжүүлэхэд өрөмдлөгийн үед алдагдлаас сэргийлэхэд чухал байдаг уусмалын ус өгөмж 

буурах, зуурамтгай чанар өсөх явдал ажиглагдана. Хоёр дахь аргын хувьд үндсэндээ усыг өрмийн сумны 

бүрэлдэхүүнд ордог эсвэл цооногийн амсраас холгүй хэрэгслүүдэд агаартай хольдог. Мөн компрессорыг 

шахалтын шугамд холбох замаар түүнд шахагдсан агаар өгч болно. 

Хийжүүлэлтийн үед уусмалын өсөж байгаа зуурамтгай чанар түүний ус өгөмж болон нягтыг бууруулахад 

хүргэдэг.  Жишээ нь  шавар  уусмалд 0.02-0.03%-ийн ПО-1, ПО-К-18 хөөс үүсгэгчдийг холиход түүний нягт 

1.1-ээс 0.8-0.9 г/см3 хүртэл буурна. Цааш нь найрлагыг  өсгөхөд нягт 0.2-0.3 гр/см3 хүртэл буурна.  

Туршлагаас харахад угаалгын шингэний дунд зэргийн болон бүрэн алдагдал, их ан цавархаг эсвэл чулуулгийн 

өрөмдлөгт эсвэл даралтын ихээхэн уналттай ус агуулах үеүүд таарахад гардаг байна. Дунд зэргийн болон 

бүрэн алдагдлыг зогсоохын тулд тампонажийн эсвэл хурдан хатуурах цементэн материалуудыг мөн янз 

бүрийн хатууруулагчтай давирхайнуудыг ашиглаж болно. Алмазан өрөмдлөгт шавар болон битумыг ашиглах 

нь үр дүн багатай юм.  

Өнөөдөр хүндрэлийн бүсүүдийг ердийн цементлэлтийн аргаар хаах нь ховор байна. Энэ нь давхаргын усанд 

хүхрийн ионууд болон түүний нэгдлүүд элбэг тохиолддогтой холбогдон энэ аргыг хэрэгжүүлэх нь хүндрэлтэй 

байдгаар тайлбарлагдана.  

Алмазан өрөмдлөгт шингэний алдагдлыг зогсоохдоо хязгаарлагдмал хугацаанд усан орчинд хатуурах 

чадвартай химийн бодисуудын нэмэгдэлтэй цементээр бэлтгэдэг хурдан барьцалдах холимогуудыг (ХБХ) 

өргөн ашигладаг. Хурдан барьцалдах холимогуудад шингэн шилтэй, хлорлог кальцтай ,шүлттэй (идэмхий 

натритай) мөн хлорлог кальц болон шингэн шилтэй цементийн холимогууд орно. Дээрх химийн бодисууд нь 

цементийн хатуурлыг хурдасгах бөгөөд тэдгээрийн тоон харьцаа (цементийн массын 2-6% ихэнхидээ байна) 

цементийн марк болон түүний идэвхижлээр тодорхойлогдоно. Ус цементийн хүчин зүйл, орчны болон 

химийн урвалжийн температур зэрэг үзүүлэлтүүдээс хамааруулан ХБХ-ийн барьцалдаж эхлэх болон дуусах 

хугацааг тохируулж болно.  



55 

 

Шингэний алдагдлыг зогсооход янз бүрийн маркийн цементээр бэлдсэн ХБХ-гуудын зэрэгцээ сүүлийн үед 

нийлэг давирхай болон бусад өндөр молекуллаг нэгдлүүдээр бэлдсэн холимогуудын хэрэглээ ихсэж байна. 

Тэдгээрийн онцлог ялгаа нь ан цавуудад нэвтрэх чадвар өндөр, барьцалдалтын эхлэх дуусах хугацаа өргөн 

хүрээнд өөрчлөгдөх боломжтой, угаагдах чадвар бага, хатуурсан материал нь өндөр бат бөх чанартай байдаг 

явдал юм.  

Нийлэг давирхайтай тампонажийн холимогийн бүрэлдэхүүнд тодорхой харьцаагаар хольдог нийлэг давирхай, 

хатууруулагч, дүүргэгч материал орно.  

Нийлэг давирхайд 1.15-аас 1.4г/см3 нягттай, 100-аас 200 цек. зуурамтгай чанартай, цагаанаас цайвар хүрэн 

өнгөтэй, хортой биш, шингэн хэлбэрээр байдаг МФ, МФ-17, МФФ маркийн мочевино-формальдегидийн 

давирхайнуудыг хэрэглэж байна. 

Давирхайг хатууруулахын тулд түүнд зарим органик болон эрдсийн хүчил, давсууд зэрэг хатууруулагч 

бодисуудыг нэмж өгнө. Эдгээрээс щавелевийн хүчил нь хортой биш, цагаан өнгөтэй, хадгалж, тээвэрлэхэд 

тохиромжтой нунтаг бодис юм.  

Дүүргэгч материалыг нүх сүвэрхэг чулуулгийн сувгуудыг бөглөхөд хэрэглэнэ. Уусмал алдагдаж байгаа 

сувгуудын хэмжээнд харгалзах хэмжээтэй дүүргэгч материалыг хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг. Дүүргэгч 

материалд хуурай модны үртэс, жижиг зоргодосууд, гялтгануурын хаягдал, целлофан гэх мэт материалууд 

байж болно. 

Алдагдлын бүсэд ХБХ-ийг, босоо, бага гүнтэй цооногийн өрөмдлөгийн үед цооногийн амсраар 

юүлэх ,өрөмдлөгийн цуваа яндангаар шахуургаар шахах  болон тусгай сумуудын тусламжтайгаар хүргэнэ. 

Эхний тохиолдолд холимог нь усанд ихээхэн шингэрч, түүний нилээд хэсэг нь цооногийн хананд 

сатуулагддаг.Цооногийн алдагдлын бүсэд дараах 2 аргаар тампонажийн холимогийг хүргэж болно. Үүнд: 

1. Хоёр тусгаарлах бөглөөний тусламжтайгаар 

2.  Тусгай тампонажийн сумаар  

Шаардлагатай сумууд байхгүй тохиолдолд холимогийг өрөмдлөгийн цуваа яндангаар шахдаг.  

Цооногт  чулуулгийн  нуралт болон угаалгын  шингэний алдагдал элбэг тохиолддог ан цавархаг чулуулгийн 

өрөмдлөгт цооногийн хөндийн хана болон түүний зарим хэсгийг бэхлэхдээ өндөр үйлчилгээтэй портланд 

цемент зэрэг янз бүрийн барьцалдуулах материалуудыг ашиглаж тампонаж хийх, бэхэлгээний яндан суулгах 

гэх мэт уламжлалт аргуудыг ашиглаж болох юм. 

Сүүлийн үед “Севзапгеологи” ПГО (геологийн үйлдвэрлэлийн нэгдэл) –д боловсруулсан “хуурай” гэж 

нэрлэгдэх цооногийн тампонажийн тусламжтайгаар геологийн хүндрэлтэй нөхцөлд өрөмдөх үед угаалгын 

шингэний алдагдлыг зогсоох аргыг өргөн хэрэглэх болсон. Энэ аргын мөн чанар нь тампонаж хийх бүсэд 

хуурай хэлбэрээр тусгай ус нэвтэрдэггүй тампонуудад хуурай идэвхижүүлсэн хурдан барьцалдах холимогийг 

хүргэхэд оршино. Дараа нь Н.К.Липатов, Г.В.Патрушев нарын боловсруулсан тусгай тампонажийн 

хэрэгслийн тусламжтайгаар хуурай ХБХ-той тампонуудыг шууд шингэний алдагдал гарсан цооногийн  бүсэд  

хүргэж боловсруулалт хийдэг,  

Хүндрэлийн бүсэд хүргэсэн ХБХ-той тампонуудыг нэгэн зэрэг хатууруулагчид уусгаж цүүцээр өрөмдөнө. 

Дараа нь ийм замаар боловсруулсан холимогийг тампонажийн хэрэгслийн тусламжтайгаар цооногийн ханын 

ан цавуудад шахна.  

Энэ үед тампонажийн хэрэгслийн массаар угаалгын шингэн алдагдах сувгууд бөглөгдөнө. Үүний зэрэгцээ 

цооногийн хөндийн зүгшрүүлэлт явагдаж, түүний хананд ус үл нэвтрэх бүрхүүл үүснэ.  

Хэрэв угаалгын шингэний алдагдал бүрэн зогсоогүй бол хүндрэлийн бүсэнд дахин ХБХ-той тампонуудыг 

хүргэж дээрх ажиллагааг давтан хийнэ.  
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STUDY OF DRILLING CONDITIONS IN MINERAL DEPOSITS,  

GROUND WATER AND OIL FIELDS IN MONGOLIA 

 

Tseveenjav.J 

 

(Mongolian University of Science and Technology) 
 

Abstract: 
The estimation of drilling conditions in different types of mineral deposits is very important for choosing drilling 

techniques and technology and to decide the drilling management problems. In this article, we are shown the purpose, 

methodology, principal and result of drilling conditions in Mongolian mineral deposits, ground water and oil fields. 

 

Key words: drilling, condition, deposit, rocks, core, drill ability, fracture, stability, depth, diameter, direction angle  

 

1. Introduction 

Mongolia have big territory and more of mineral deposits like cooper, coal, cold, uranium, flour spar etc. This time 

we had carried out many drilling projects in mineral processing, water supply and oil exploration and production. 

Early of 80-s we began to estimate the drilling conditions in flour spar deposits in South-East Mongolia, like Har-

Airak, Hongor, Urgen and other. For it we had carried out the methodology of drilling conditions estimation with our 

Russian supervisors and colleagues. During last 20-25 years we estimated 68 mineral deposits, more than 10 ground 

water and 2 oil fields drilling condition in Mongolia. As a result of our research, we had possibility to compare the 

drilling conditions in more mineral exploration drillings and some water drillings and oil exploration and production 

drilling. And we would like to continue this research with your Japanese colleagues from Laboratory of Rock 

Engineering and Mining Machinery Department of Earth Resources Engineering and Rock Mechanics Division of 

Kyushu University. 

2. The methodology of drilling conditions estimation 

The research of the drilling condition and typization are important for selecting drilling equipments and accessories 

and optimal technology parameters. 

The methodology of drilling conditions estimation contains of 2 parties: 

Estimation of surface condition, including climate, landscape, infrastructure etc. For this tape estimation we have 

recommended some climate, communication and economics parameters of drilling sites. We need to calculate special 

data of technology level and human resource factors for example, we need to calculate dates when worked possibility 

except days (hot which is more than +40°C and cold which is less than -30°C) in year in the drilling area. We classified 

Mongolian landscape in 3 types including mountainous, plain and desert areas. 

Mongolia has big territory and the road condition is not good. We estimated that good (road communication is 

railway), medium (asphalt road) and bad (ground road). Also we estimated the destination from town to drilling site. 

Here we zoned the distance after every 100km. 

Estimation of underground or depth drilling condition in deposits is importance and interesting. The drilling methods 

are different, in mineral deposits, ground water and oil fields 

3. Estimation of drilling condition in mineral deposits. 

In mineral deposits, we usually use diamond core drilling or RC drilling methods. For mineral exploration and resource 

calculation, the core drilling is basic and we have taken geology factors such as rocks drill ability (R), stability (S) and 

core percentage (C, %) and technical parameters including depth (H, m), hole diameter (D, mm) and direction angle 

(a, angular). 

In this study, we analyzed in 1441 exploration holes drilled on various mineral’s deposits which is 68 mineral of 

Mongolia. We purposed the following: 

 To evolve the comparative numeral rate of drilling condition by mineral field sort  

 To qualify the valuation method of drilling condition on local sort mineral field 

Chosen the below parameters and shown the change by denotation from 0 to 1 then evolved the general numeral rate 
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using the Harrington function. 

 

𝒀 = √𝑹 ∙ 𝑺 ∙ 𝑪 ∙ 𝑯 ∙ 𝑫 ∙ 𝜶
𝟔

 

 

where,  Y -goal function or the general numeral rate of drilling condition 

R, S, C, H, D, α  -the criterion parameters of valuation for drilling condition. 

 

Increasing the general numeral rate of drilling condition from 0 to 1, the drilling condition is normal, and the opposite 

case drilling condition is difficult. But, this general numeral rate limitless, approaches to 0 and 1 and never equal 0 

and 1. 

 

Table 1 

The drilling condition in some of Mongolian mineral deposits 

 

№ Type of mineral deposits The number of 

field object 

involved study 

The number of 

well involved 

study 

the general 

numeral rate of 

drilling 

condition, C 

Drilling 

condition 

1 Fluor spar 26 828 0.27-0.32 difficult 

2 Cooper (Cu-Mo) 3 62 0.76-0.93 normal 

3 Iron ore deposits 2 28 0.68-0.90 normal 

4 Complex metal deposits 4 43 0.78-0.87 normal 

5 Gold deposits 6 16 0.56-0.65 medium 

6 Coal deposits 10 152 0.69-0.88 normal 

7 Tungsten deposits 2 9 0.43-0.64 medium 

8 Uranium deposits 2 67 0.42-0.65 difficult and 

medium 

9 Sedimentary deposits 12 224 0.32-0.48 difficult and 

medium 

10 Zinc 1 12 0.24-0.88 difficult and 

medium 

11 Summary 68 1441   

 

As result of study comparing the general rate of drilling condition, Mongolian copper-molybdenum, iron and complex 

metal deposits have relative normal drilling condition, gold and coal deposits have medium drilling condition, but 

fluor spar, uranium, zinc deposits have difficult drilling condition. 

As this methodology in the mineral deposits, drilling condition is possible to value and to compare drilling condition 

of monotonous mineral deposits which have different geology and geography. 

In the wide territory of fluor spar, on Mongolian east, east-south site, locates big spar zone from east-north to west-

south, such as Berkh, Bor-Undur, East White Del, Black Airag, Khajuu Ulaan, Bujgar, Urgun etc. 

When we were studying and assorting, drilling condition of spar deposits were taken the following six criterion 

parameters from the experts. 

Table 2 

Real and ideal meaning of criterion parameters of driliing condition 

 

№ Criterions Mark Real meaning Limit of ideal meaning 

lower upper 

1 Drilling depth, m H 50-200 + 1 0 

2 Hole diameter, mm D    

3 Well gradient, degree a 75-90 0 + 1 

4 Category of rock drill ability R V-X + 1 0 

5 Side wall rocks stability S I-IV 0 + 1 

6 Core recoveru,% c 20-80 0 + 1 
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Evolved the general parameter using the Harrington function by these datas and assorted the spar field drilling 

condition the following classification. 

0.67≤C≤0.99 - good 

C=0.51-0.66 - normal 

C=0.35-0.50 -difficult 

0.01≤C≤0.34 - the most difficult 

 

Table 3 

 

Influencing factors Representing objects 

Berkh Bor-Undur Khar-Airag Urgun 

Drilling depth, m 200 150 100 50 

Well gradient, degree 80-90 75-80 70-75 50-60 

Category of rock drill ability 9 8.5 8.0 8.0 

Core recovery, % 80-90 60-70 40-60 20-40 

Side wall (rock) stability 0.1-1 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-3.0 

General numeral rate of drilling condition 0.68 0.68 0.43 0.28 

 

 

As a shown table - 3, the drilling condition is good in the Berkh group spar deposit       (C = 0.68), normal in Bor-

Undur and East-Tsagaan Del deposits, (C = 0.58); difficult in Khar Airag’s (such as Khar airag, Khuren, Bujgar, 

Khongor etc) group spar deposits    (C = 0.48) and bad in Urgun district’s deposits (C = 0.28). 

 

Table 4 

The general correlation of drilling and mining conditions 

 

Summary 

1. Depending on origin, metamorph and alteration, the spar deposits mainly have difficult drilling condition. 

2. Sizes and content of Mongolian spar field’s ore bodies are decreasing from north-east to south-west, locating 

near the ground, changing color to discolor and increasing the carbonate content. 

3. Thedrilling condition is more complex from north-east to south-west. 

4. Estimation of drilling condition in ground water 

№ Parameters Typical spar deposits 

Berkh Bor-Undur Khar-Airag Urgun 

1 Geology 

structure 

respecting 

simple 

complex more 

complex 

most 

complex 

2 Ore body’s 

size and 

figure 

Layer type  

(100-1000m)·(0.5-8m) 

String type 

(100-500m)·(0.4-5m) 

Complex strings, 

saturated strings 

(60-300m)·(l-4m) 

Horizontal, short, 

thick strings  

(5-200m)·(3-14m) 

3 Reserves 

(approxim.),  

million ton 

20 30 10 10 

4 Ore quality good medium normal bad 

5 Ore color bright green, violet, blue, 

azure 

azure, grey, greenish light azure, light 

green, white-grey 

fair, light azure, 

discolor 

6 Drilling 

condition 

Good normal difficult bad 

7 Mining 

method 

underground underground open pit open pit 

8 Exploration 

depth, rn 

200 170-180 90 120 

9 Mining depth 150 100 60 30 

10 Ca2F,% 60-70 45-50 30-40 40-45 

11 Ca2Co3,% 0.5-2 1-3 2-5 24-33.3 
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In Mongolia, we classified 3 types of condition drilling in water well. 

1. Sedimentary (shallow well in unconsolidated layers) 

2. Complex rocks (shallow and deep well) 

3. Fracture (deep well) 

4. The thickness of water- bearing formation and yield are different. 

5. Estimation of drilling condition in oil fields. 

There are two oil fields named “Toson-Uul” and “Tsagaan-Els”, which are explored detaily and being started 

development mean while in Mongolia. We have estimated the drilling conditions of these oil fields by four general 

factors. 

Table 4 

 

Factors Toson-Uul Tsagaan-Els 

Average depth of formation, m 2500 1400 

Wellbore diameter, mm 215.9 215.9 

Drill ability 6-7 5-6 

Sidewall stability 1.0-1.5 1.5-2.0 

Overall index 0.5 0.48 

 

 

Formation depth of “Tsagaan-Els” less than “Toson-Uul” oil field, but sidewall stability of “Tsagaan-Els” oil field is 

poorly comparative to “Toson-Uul” oil field. And so overall index of drilling condition for both oil fields are nearly 

like as “normally”. 

In the future when will be discovered new oil fields on Mongolia then should be to estimate drilling conditions of oil 

fields by more characteristics and to classify oil fields comparatively. 
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ГАЗРЫН ТОСНЫ ЦООНОГИЙН БЭХЭЛГЭЭНИЙ ЧАНАР,  

ШААРДЛАГЫН АСУУДАЛ 

 

О.Ариун-Оргил 

 

ШУТИС 
 

 

 

 

Газрын тосны цооногийн өрөмдлөгт цооногийн бэхэлгээ, цементлэлтийн ажлын чанарт онцгой өндөр 

шаардлага тавигддаг. Ялангуяа газрын тосны ашиглалтын цооногийн бэхэлгээ, цементлэлтийн чанараас 

тухайн цооногийн ашиглалтын үзүүлэлтүүд, урт удаан хугацаанд үр ашигтай ашиглагдах нөхцөл ихээхэн 

хамаардаг. 

Монгол оронд 1950-аад оноос 1960-аад оны сүүлч хүртэлх хугацаанд Зүүнбаянгийн газрын тосны ордыг 

ашиглаж байсныг бид бүхэн сайн мэдэх билээ. Гэтэл тухайн үед тус ордод хайгуул судалгааны зорилгоор 

өрөмдөгдсөн болон ашиглагдаж байсан цооногуудын бэхэлгээ, цементлэлтийн чанар хангалтгүй хийгдсэн нь 

өнөөдөр Зүүнбаянгийн ордын ашиглалтын нөхцөл улам бүр хүндрэх, байгаль орчин бохирдуулах ноцтой 

шалггаан болж байна 

Зүүнбаян, Сухайнбулагийн ордын хуучин цооногуудын амаар газрын тос хальж байгаль орчныг ихээхэн 

бохирдуулахын зэрэгцээ урт удаан хугацааны халилтын улмаас ашигт давхаргын даралт буурах, давхаргын 

тосны хөдөлгөөнтэй хөнгөн фракцууд дэгдэж тос хөрч өтгөрөх гэх мэт сөрөг нөхцлүүд бий болж байна. 

Энэхүү нөхцөл байдал нь тухайн цооногуудын бэхэлгээний яндангийн цементлэлтийн чанар муудсанаас 

давхаргын тос бэхэлгээний яндангийн гадуур дээш хөөрч, цооногийн амаар хальж байгаагаас үүдэлтэй болох 

нь тогтоогдсон байна. 

Эдгээр цооногуудыг сэргээж ашиглахын тулд бэхэлгээний янданг солих, дахин цементлэлт хийх зэрэг их 

засварын ажил хийх шаардлагатай бөгөөд энэ их засварын ажлын зардал асар өндөр учраас хальж байгаа 

хуучин цооногуудад тодорхой арга хэмжээ авалгүй өнөөг хүрсэн байна. 

Манай оронд 1990-ээд оноос газрын тосны хайгуул, судалгааны ажил дахин сэргэж, 2005 оноос эрчимтэй 

өрнөн, 2010 оноос үйлдвэрлэлийн олборлолт, орд ашиглалтын үе шатны ажил эхлэхээр бэлтгэл ажлууд 

хийгдэж байна. 

Ийм нөхцөлд газрын тосны цооногийн бэхэлгээ ба цементлэлтийн технологи, чанарын шаардлага, стандартыг 

судалж боловсруулах, Монгол оронд газрын тосны хайгуул олборлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

буй гадаад дотоодын гэрээлэгчдэд нэгдмэл хяналт шаардлага тавих асуудал чухал ач холбогдолтой юм. 

Газрын тосны цооногт бэхэлгээний яндан суулгах үйл ажиллагааны чанарын шаардлага болон бэхэлгээний 

яндан суулгасан тухай техникийн бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд дараах зүйлсийг зайлшгүй 

тусгах хэрэгтэй. Үүнд: 

1. Юуны өмнө бэхэлгээний яндангийн сонголтын асуудал.  

Энд ашиглалтын нөхцөл, орчны шинж чанараас хамаарч ямар материалаар хийгдсэн, ямар маркын яндан 

сонгох вэ гэдэг гол асуудлыг тусгана. ОХУ-д газрын тосны цооногийн бэхэлгээнд чанаржуулсан 

нүүрстөрөгчит Ст20, Ст45 гэх мэт цуврал маркын ган, хром ба никелээр боловсруулсан 40ХН маркын ган, 

хром ваннадийгаар боловсруулсан 50ХФА зэрэг маркын гангуудаар үйлдвэрлэсэн яндангуудыг өргөн 

ашигладаг.Америкийн газрын тосны институтын стандартаар бэхэлгээний яндангийн ганг Н-40, J-55, К-55, 

N-80, L-80, С-90, С-95, Р-110, Q-125 гэсэн маркуудад ангилдаг. Практикт “N-80”; “L-80” маркийн хром, 

молибденээр боловсруулсан гангаар хийгдсэн бэхэлгээний яндангуудыг ашиглалтын янданд өргөн 

хэрэглэдэг. Хромоор боловсруулсан гангийн хаталт ихсэж бөх бат чанар сайжирдаг бол никелээр 

боловсруулсан гангын налархай чанар ба зэврэлтэнд тэсвэрлэх чанар сайжирдаг байна. Харин молибденээр 

боловсруулсан ган химийн үйлчлэлд тэсвэртэй байдаг. 
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2. Цооногийг бэхэлгээнд бэлтгэх асуудал.  

Энд цооногийн хөндийн хэмжилт судалгааг гүйцэтгэх, шаардлагатай хэсгүүдийг өргөсгөх, цооногийг 

чулуулгийн үртсээс бүрэн угааж цэвэрлэсэн байх, түүнийг шалгаж тодорхойлох шаардлагууд тавигдана. 

3. Цооногт бэхэлгээний яндан суулгах асуудал.  

Энд бэхэлгээний яндан болон шаардлагатай багаж хэрэгслүүдийг бэлтгэх, шалгах заавар, цооногт 

бэхэлгээний яндан суулгах дараалал, бэхэлгээний янданг цооногт голлуулах, яндангуудыг угсарч холбох 

шаардлагууд тусгагдана. Яндангийн материалын механик шинж чанар, голч, эрээсэн холбоосны төрлөөс 

хамаарч тухайн янданг холбох үеийн чангалах хүчийг тогтоох ёстой. 

4. Бэхэлгээний янданг суулгасны дараа түүний холбоосны битүүмжлэл, механик бөх батын 

үзүүлэлтүүдийг (гадаад дотоод илүүдэл даралт болон сунгах хүчдэлд тэсвэрлэх бөх бат чанар) шалгах 

шаардлагатай. Шалгах даралт болон шалгах хугацааг тухайн цооногийн геологи- техникийн нөхлөөс 

хамааруулж тогтооно. 

Бэхэлгээний янданг цементлэх үйл ажиллагааг тусгай тоног төхөөрөмж бүхий мэргэжлийн баг стандарт 

хөтөлбөр, тооцооны дагуу уламжлалт болон дэвшилтэт арга технолгийн дагуу гүйцэтгэдэг. 

Газрын тосны цооногт, тэр тусмаа ашиглалтын янданг цементлэх үйл ажиллагаанд илүү өндөр чанарын 

шаардлага тавигддаг ба гол анхаарах асуудал бол цементийн марк, чанарын шаардлага юм. 

АНУ-ын Газрын тосны институтын стандартаар цооногийн бэхэлгээний цементийг “А”; “В”; “С”; “G”; “Н” 

гэсэн зэрэглэлд ангилдаг. 

 “А” зэрэглэлийн цемент нь ердийн нөхцөлд 1800 метр хүртэл гүнд бэхэлгээний янданг цементлэх 

зориулалттай, хувийн жин 1872 кг/м3 

  “В” зэрэглэлийн цемент нь хүхэрлэг орчинд дундаас өндөр тэсвэртэй, 1800 метр хүртэл гүнд 

бэхэлгээний янданг цементлэх зориулалттай, хувийн жин 1872 кг/м3, 

 “С” зэрэглэлийн цемент нь механик хүчдэлд тэсвэртэй, 1800 метр хүртэл гүнд бэхэлгээний янданг 

цементлэх зориулалттай, хувийн жин 1776 кг/м3, 

 “G” зэрэглэлийн цемент нь хүхэрлэг орчинд, өндөр даралт, температурт тэсвэртэй, 2600 метр хүртэл 

гүнд бэхэлгээний янданг цементлэх зориулалттай, хувийн жин 1896 кг/м3, 

 “Н” зэрэглэлийн цемент нь “G” зэрэглэлийн цементийн үзүүлэлттэй үндсэндээ адил, хувийн жин 1980 

кг/м3, 

Газрын тосны ашиглалтын цооногт амсрын бэхэлгээний янданг “А” зэрэглэлийн цементээр бэхлэхийг 

зөвшөөрдөг бол ашиглалтын янданг зөвхөн “G” ба “Н” зэрэглэлийн цементээр бэхлэх шаардлага тавигддаг. 

 

Хүснэгт 1 

“G” зэрэглэлийн цементийн найрлага, шинж чанарын үзүүлэлтэд 

тавигдах шаардлага 

 

№ Химийн найрлага Америкийн газрын тосны 

институтын шаардлага 

1 МgО, хамгийн их агуулга, % 6,0 

2 SO+3 хамгийн их агуулга, % 3,0 

3 Үл уусах үлдэгдэл, хамгийн их агуулга, % 0,75 

4 С3S, хамгийнг их агуулга, % 48-58 

5 С3А, хамгийн их агуулга, % 8,0 

Физик шинж чанар 

I Бүтцийн согог, хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээ, % 0,8 

2 Чөлөөт ус, хамгийн их агуулга, % 5,8 

3 Шахалтад тэсвэрлэх бөх батын хязгаар, мПа  

Агаарын даралт, 38°С хэм-д  

Агаарын даралт, 60°С хэм-д 

 

2,1 

10,3 

4 Барьцалдах хамгийн бага хугацаа, минут 90-120 
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Цооногт бэхэлгээний янданг цементлэх арга технологи, цементийн зуурмагийн технологийн үзүүлэлтүүдийг 

тухайн цооногийн геологи-техникийн нөхцлөөс хамааруулж тооцож сонгох нь ойлгомжтой. 
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1. Michael J. Economides, Larry T. Watters, Shari Dunn-Norman “Petroleum well construction” WILEY 

England 1998 

2. API Spec 5CT Casing and Tubing - Manufacturer of Casing or Tubing Plain End; Manufacturer of Casing 

or Tubing Threaded and Coupled; Manufacturer of Casing or Tubing Pup Joints; Manufacturer of Casing or 

Tubing Couplings; Manufacturer of Accessories; Processor of Casing or Tubing Plain End; Processor of 

Casing or Tubing Threaded and Coupled; Threader at Groups 1 , 2 , 3  and 4. 

3. API Spec 10A Well Cements — API Well Cement Class A, Type [O]; Class B, Type [MSR, HSR]; Class 

C, Type [O, MSR, HSR]; Class D, Type [MSR, HSR]; Class E, Type [MSR, HSR]; Class F, Type [MSR, 

HSR]; Class G, Type [MSR, HSR]; Glass H, Type [MSR, HSR] 

4. БНХАУ-ын Газрын тос, байгалийн хнйн үйлдвэрлэлийн стандарт. “Газрын тосны цооногт 

бэхэлгээний яндан суулгах” SY/T 5412-2005 

5. Production engineering and research institute Daqing Oilfield Company Ltd “Drilling engineering design 

on Tamsag basin” 
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ТЕХНОЛОГИ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

Ж.Цэвээнжав, Д.Ганлхагва 

 

ШУТИС 
 

 

 

 

Цохиптот-эргэлтэт өрөмдлөгийн арга ихэвчлэн өндөр даралттай шахсан агаарын энергийг ашиглан явагдах 

ба хүйтний улирал, усны эх үүсвэргүй бүс нутгуудад үндсэн чулуулагт өрөмдөхөд нэн тохиромжтой бөгөөд 

бүтээл өндөр, хушууны элэгдэл бага, нэг ээлжинд дунджаар 100-300м хүртэл нэвтрэх боломжтой. 

Цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгийн арга нь дотроо шууд үлээлгэтэй ердийн, урвуу үлээлгэтэй, үртсэн 

дээжлэлттэй (RC-reverce circulation-бурение с обратной продувкой), төв алдуулагчтай гэсэн хэд хэдэн 

хувилбартай. 

Ердийн цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгийг худгийн болон тэсэлгээний цооног нэвтрэхэд харин урвуу 

үлээлгэтэй, үртсэн дээжлэлтэй өрөмдлөг нь ашигт малтмалын эрэл, нарийвчилсан хайгуулын үед зонхилон 

хэрэглэгддэг. Эдгээрийн аль нь ч чийгтэй, усаар ханасан, хөөдөг, элс, элсэнцэр хөрсөнд 4м-ээс, бул чулуутай 

хайрга болон сайргаар чигжигдсэн элсэн хөрсөнд 0.5-1м-ээс, чийгтэй, хагас хатуугаас урсамтгай байдалтай, 

дундаас дээш шахагдалтай, сулавтар хөөдөг шавранцар, шаврыг 1м-ээс дээш гүн өрөмдөх боломжгүй нь 

тогтоогджээ. Түүнчлэн ихээхэн ан цавтай чулуулагт өрөмдөхөд хүндрэлтэй. Бүхэлдээ энэ арга одоогоор 300м 

хүртэл гүнд цооног нэвтрэхэд хэрэглэгдэж байна. Өрөмдлөгийн цохилтот-эргэлтэт арга нь зарчмын хувьд 

өрөмдлөгийн бусад аргуудтай адил төстэй боловч түлшний зарцуулалт ихтэй, өндөр даралтын хийн хөөрцөг 

(компрессор) шаарддаг, тусгай зориулалтын цүүц, өрмийн сумны иж бүрдлийг хэрэглэдэг зэрэг онцлогтой. 

Ердийн хийн цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг явагдах зарчмын бүдүүвчийг 1-р зурагт үзүүлэв. Энэ аргын үед 

газрын хэвлийгээс дээж авах зорилго төдийлөн тавигддаггүй, харин цооногийн байгууламжийг үүсгэх 

зорилготой тул битүү цүүцийг ашигладаг, өрмийн сум нь дан штангуудаас бүрддэг (зураг 2) 
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1 дүгээр зураг. Ердийн хийн 

цохилтот өрөмдлөг явагдах 

зарчмын бүдүүвч.  

а-өрөмдөхийн өмнө  

б-өрөмдлөгийн үед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энд хийн хөөрцгөөс өндөр даралттайгаар сумны дундуур уруудаж, мөргөцөгт дөхөөд хийн цохилтуурт 

багажийг ажиллуулах ба энэ багажийн өндөр давтамжийн үйлчилгээгээр өрмийн цүүц мөргөцгийн чулуулгийг 

бутлах замаар цооногийн гүнзгийрэлт явагдах бөгөөд чулуулгийн бутлагдсан үртэс хийн цохилтуурт багажаас 

гарсан даралтат агаараар өрмийн сумны гадна цооногийн ханын дотуур хоорондын цагираг хэлбэрийн орон 

зайгаар үлээгдэн гадаргууд тээвэрлэгдэнэ. 

Энэ аргыг уул уурхай, инженер геологи, усны болон хатуу ашигт малтмалын цооногт ерөнхийдөө шнекэн 

болон эргэлтэт аргаар цооног өрөмддөг бүхий л судалгаанд нэвтрэлтийн хурдыг сайжруулахаар тэдгээр 

аргуудын оронд хэрэглэдэг. 

Аж үйлдвэр хөгжсөн орнуудад дээрх зориулалтаар бул чулуу, хайрга, элс агуулаагүй тунамал, хувиралд 

хүчтэй автсан хувирмал, галт уулын болон гүний чулуулгуудад 50-500м гүнтэй, 165-248мм голчтой цооног 

өрөмдөхөд хэрэглэсэн туршлага байна. 
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1. Шилжүүлэгч 

 

2. Ган товруу 

 

3. Жийргэвч 

 

4.Хянах хавхлаг 

 

5. Пүрш 

 

6.Шахах цагираг 

 

7.Хий хувиарлагч 

 

8. Жийргэвч 

 

9.Дотоод цилиндр 

 

10.Бүлүүр 

 

11. Гадаад цилиндр 

 

12.Холбогч 

 

13.Жийргэвч 

 

14.Хатгаалах цагираг 

 

15 Цагираган түгжээ 

 

16. Товруут цүүц  

 

2 дугаар зураг.  Хийн цохилуурт багажийн бүтэц 

 

ОХУ-д гидрогеологийн судалгааиы з ориулалтаар Зл/с хүртэлх усны ундрагатай, олон жилийн цэвдэгтэй, 

тогтвортой чулуулагт өрөмдөгдөх чанараараа VI-XII зэрэгтэй, мөн усгүй бүс нутагт өрөмдлөг явуулахад энэ 

аргыг хэрэглэдэг байна. Манай оронд өрөмдлөгийн энэ аргаар гидрогеологийн судалгааны зориулалтаар 

өрөмдөгдөх чанараараа I-XI зэрэгтэй чулуулагт 120м хүртэл гүнд 144-203мм голчоор өрөмдсөн ба хатуу 

ашигт малтмалын судалгаанд 300м хүртэл гүн нэвтэрсэн туршлага бий. Манай өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг зарим байгууллагууд энэ төрлийн багажийн засвар үйлчилгээг өөрсдөө хийдэг болсон байна. 
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3 дугаар зураг. Хийн цохилуурын задаргаа, угсралт 

 

Урвуу үлээлгэтэй, үртсэн дээжлэлттэй (RC) өрөмдлөг 

Энэ аргыг геологи-хайгуулын судалгаанд, тухайлбал, ашигт малтмалын эрэл болон нарийвчилсан хайгуулын 

шатанд хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг. Сүүлийн үед үртсэн дээжлэлттэй, урвуу үлээлгэтэй аргыг шуурхай 

эрлийн юмуу нарийвчилсан хайгуулын шатанд өргөн хэрэглэх болов. RС өрөмдлөг явагдах ерөнхий байдлыг 

4-р зурагт үзүүлэв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 дүгээр зураг. Урвуу үлээлгэтэй,үртсэн дээжлэлттэй (RC-reverce circulation)  

өрөмдлөг явагдах ерөнхий байдал 

 

 

Энэ аргаар цооног нэвтрэх зарчим нь өрмийн давхар яндан болон хатуу хайлшин товруутай цүүц ашиглан 

цооногийг гүнзгийлэх ба цэвэрлэгээ үртэс тээвэрлэлтийг өндөр даралтын хийн хөөрцөг (компрессор) ашиглан 

агаарыг 2 яндангийн дундуур шахаж цүүцийг хөргөж, мөргөцгийг цэвэрлэх ба үртсийг хийн урвуу үлээлгээр 

гадаргууд гарган уян хаймран хоолой, циклоноор дамжуулан үе давхрагын тодорхой заалттайгаар урьдчилан 

бэлтгэсэн уутанд дээжлэн савлаж, шинжилгээнд явуулдаг (Зураг 5). 
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 5 дугаар зураг. Гурван нидэргэт цүүцтэй RC өрөмдлөгийн 

технологийн бүдүүвч (NEW ERA Engineering Corp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RС аргаар өрөмдөх үед дараах тоног төхөөрөмжийг хэрэглэдэг. Үүнд: 

1.  0-90эрг/мин эргэлтийн давтамжтай, 750-3000кН эргэлтийн моменттой  хийн цохилтуурт багаж 

(эргэлтийн момент нь хийн цохилуурт багажны хэмжээ, цүүцний голчоос хамаарна) 

2.  3-21кН тэнхлэгийн ачаалалтай, гүехэн цооног өрөмдөх (өрмийн сумны уртаас хамаарна) хийн 

цохилтуурт багаж 

3.  Даралтат агаарыг завсраараа доош оруулж үртсийг голоороо гадаргууд гаргах давхар сум 

4.  Гадаргууд үртсэн дээжийг цуглуулан хуримтлуулах циклон  

Өнөөгийн байдлаар олон фирмүүд хийн цохилуурт багажийг үйлдвэрлэж байна. Цохилтот-эргэлтэт 

өрөмдлөгийн багажуудын үзүүлэлтүүдийг СОР төрлийн багажаар жишээ болгон 1-р хүснэгтэд тусгав. 
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Хүснэгт 1 

Цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгт хэрэглэгддэг багажийн төрлүүд 

 

Орны нэр Үйлдвэрлэсэн 

фирмийн нэр 

Багажийн төрлүүд 

Швед Атлас Копко СОР-42, СОР-44, СОР-54, СОР-62, СОР-64, СОР-84, СОР-11 

Сандвик миссион A34-15, SD-4, A43-15, SD-5, B53-15, B53-25, B55-15, B55-25, SD-

6, SD-6SE, A63-15, SD-8, A100-15, SD-12 

Секорос Secoroc4, Secoroc5, Secoroc6, 

АНУ Ингерсол- ранд DHD-340A, DH4M, DHD4, DHD350OR, DH5, DHD5.5QM, SF6, 

SF6L, SF6M, DHD380, SF6.5QM, DHD380, DHD380M, DHD112\ 

DH12, DHD112S\ DH12S 

Халко MACH 303, MACH44\DOMINATOR 400, MACH50\ DOMINATOR 

500, DOMINATOR600\600LV\650HD, MACH80\88, MACH 

120\122, MACH132, MACH142, MACH4B, MACH5, MACH6 

Диггер Digger4\42, Digger5, Digger6, Digger7, Digger8, Digger12 

Дрилкьюп T40, T60, T17, T80, T1120A 

Фурукауа DTH40, DTH55, DTH60,  

Австрали Нума                     Chall.4, Chall.5.1\2", Chall.6\6lv, Chall.8, Chall.120, Chall120, 

Chall.120s 

 

 

Орчин үед хийн цохилууруудын цохилтын энергийг нэмэгдүүлэхийн тулд поршин (цохигч)-ийн жинг нэмэх, 

багажийн доод хэсэгт үртэс орохоос хамгаалж буцаах хавхлагаар тоноглох, гадна голчийг томсгох зэргээр 

өөрчлөн сайжруулах болжээ. Энд жишээ болгож Шведийн “Атлас Корко” пүүсийн хийн цохилуурын 

техникийн үзүүлэлтийг 2-р хүснэгтэд харуулав. 

 

Хүснэгт 2 

Хийн цохилуурт багажийн үзүүлэлтүүд 

 

Үзүүлэлтүүд СОР-44 СОР-54 СОР-64 

Цооногийн голч , мм 110-125 130-152 155-178 

Хийн зарцуулалт , /с 54-246 71-403 82-496 

Хийн даралт ,  6-25 

Цохилтын энерги , Ж 250-300 140-160 90-100 

1 мин-д цохих цохилтын тоо 1434-1716 1278-1572 1194-1446 

Их биеийн голч , мм 98 120 142 

Урт , м 1136 1147 1310 

Жин , кг 38 57 95 

 

 

RС өрөмдлөгийн технологийн горимууд нь босоо цохилтын ачаалал, тэнхлэгийн ачаалал, эргэлтийн давтамж 

зэрэг байдаг. 

Өрөмдлөгийн горимын үзүүлэлтийг сонгоход чулуулгийн динамик бат бэх, элээх чанар, ан цавшилтыг тооцох 

хэрэгтэй болдог. СОР төрлийн хийн цохилууруудаар өрөмдөх технологийн горимын үзүүлэлтүүдийг сонгох 

зөвлөмжүүдийг 3.4.5-р хүснэгтүүдэд харуулав. 
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Хүснэгт 3 

 

СОР төрлийн хийн цохилууруудын эргэлтийн оновчтой давтамж 

 

СОР төрөл СОР34 СОР44 СОР54 СОР64 СОР84НР 

Зөөлөн чулуулаг: элээдэг 

                              элээдэггүй 

45-70 40-60 35-55 30-50 20-25 

45-90 40-80 35-70 30-60 25-40 

Дунд зэрэг хатуу: элээдэг 

                              элээдэггүй 

35-50 30-40 25-35 20-30 10-20 

35-70 30-60 25-55 20-50 15-25 

Хатуу:  элээдэг 

            элээдэггүй 

30-45 25-35 20-30 15-25 10-15 

30-65 25-55 20-50 15-45 10-20 

 

Хүснэгт 4 

 

СОР төрлийн хийн цохилуурт багажны тэнхлэгийн даралт 

 

 СОР34 СОР44 СОР54 СОР64 СОР84НР 

Тэнхлэгийн даралтын хэлбэлзэл, кН 4-13 5-15 6-17 7-20 10-30 

16 бар дээрх даралт, кН 6 10 12 14 22 

 

Хүснэгт 5 

 

СОР төрлийн хийн цохилуурт багажны агаарын зарцуулалт 

 

Агаарын зарцуулалт, бар СОР34 СОР44 СОР54 СОР64 СОР84НР 

6 43 54 71 82 135 

10.5 68 101 145 174 234 

16 83 156 243 296 358 

18 126 176 279 340 406 

25 198 246 403 496 570 

 

 

Манай оронд ердийн цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгийг худаг усны цооног нэвтрэхэд өргөнөөр, RC 

өрөмдлөгийн аргыг ашигт малтмалын эрэл, нарийвчилсан хайгуулын үед тодорхой хэмжээгээр хэрэглэж 

байна. RC өрөмдлөгийг Бороогийн алтны үндсэн ордын болон нүүрсний зарим ордуудын нарийвчилсан 

хайгуулын үед нилээд хэрэглэсэн. Мөн төв алдуулагчтай эргэлтэт-цохилтот аргыг усны хайгуул-ашиглалтын 

өрөмдлөгт хэрэглэсэн туршлага бий (Зураг 6). 

Төв алдуулагчтай хийн цохилуурт өрөмдлөг 

Энэ аргын мөн чанар нь өрмийн цүүц болон бэхэлгээний яндангийн гадна голчоос том голчтой цооног 

өрөмдөж болох төв алдуулах өргөсгөгч хэрэглэдэг. Өрөмдлөгийн явцад цооног гүнзгийрэхэд бэхэлгээний 

яндан давхар суугдаж явна. Өөрөөр хэлбэл, төв алдуулах өргөсгөгчийн тусламжтайгаар өрөмдлөг болон 

бэхэлгээний яндан суулгах ажиллагаа цаг хугацааны хувьд нэгэн зэрэг давхцан явагдана (Зураг 5). 
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6 дугаар зураг. Төв алдуулагчтай хийи цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг явагдах бүдүүвч 

 

 
 

7 дугаар зураг. Төв алдуулагчтай, зэрэгцээ бэхэлгээтэй цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг явагдаж байгаа 

байдал (доктор Г.Баттөгс ажлын талбайд) 

 

 

 

Дүгнэлт 

 

1. Цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөг нь орчин үед өргөн хэрэглэгдэх болсон бөгөөд өндөр бүтээлтэй, 

боловсронгуй технологитой бөгөөд дотроо хэд хэдэн төрөлтэй байна. 

2. Ердийн цохиолтот-эргэлтэт арга нь худгийн болон тэсэлгээний цооног өрөмдөхөд илүү тохиромжтой 

юм. 

3. RC өрөмдлөг нь ашигт малтмалын шуурхай эрэл явуулах болон нарийвчилсан хайгуулын үед 

агуулгыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой. 

4. Төв алдуулагдагчтай, зэрэгцээ бэхэлгээтэй өрөмдлөгийн аргыг тунамал хурдаст, түүний дотор нүх 

сүвийн агуулагч дахь усыг эрж хайх, ашиглах мөн түүнчлэн шороон ордын хайгуулд ашиглах 

бололцоотой юм. 

 

 

Ашигласан ном, хэвлэл: 

 

1. Цэвээнжав Ж. “Геологи-хайгуулын өрөмдлөг” УБ.:  2009. 76х. 

2. Хийн цохилуурт багажийн засварын тайлан. УБ.:  “ЭХБУТ” ХХК. 2009 

 



72 

 

ӨРӨМДЛӨГИЙН БЕНТОНИТ  ШАВРЫН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ АСУУДАЛД 

 

П.Ганбаатар*, Д.Ундармаа** 

 

*”Танан Импекс” ХХК, **ШУТИС 
 

 

 

 

Монгол орон нь өргөн уудам нутагтайгаас гадна эрдэс баялаг, ашигт малтмалын арвин их нөөцтэй бөгөөд 

энэхүү баялаг нь манай орны эдийн засгийн өсөлтийг хангах гол үндэс суурийн нэг юм.  Ашигт малтмалын 

ордуудыг эрж хайх, олборлож ашиглах гол арга нь нь цооног өрөмдлөгийн ажил юм.  

Ашигт малтмалын ордын гүний бодит мэдээллийг өрөмдлөгийн ажлын үр дүн болох цооногийн дээжээс авч 

байна. Иймд өрөмдлөгийн ажлын гол зорилго нь  ашигт малтмал, чулуулгаас 100% дээж авах явдал юм. 

Өнөө үед манай орны өрөмдлөгийн салбарт дээжны гарцыг сайжруулах зорилгоор олон улсын өрөмдлөгийн 

хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болон багаж тоног төхөөрөмж хэрэглэх болсон. Түүнчлэн 

дээрхи шаардлагын үүднээс өрөмдлөгт хэрэглэх угаалгын шингэнд өндөр шаардлага тавигдаж байна. 

Монгол орны ашигт малтмалын ордууд нь геологийн үүсэл гарал, тектоник өгөршил зэрэг хүчин зүйлүүдээсээ 

хамаарч чулуулгийн физик механик болон химийн шинж чанар нь өөр хоорондоо ялгаатай байдаг. Иймд 

өрөмдөж буй  чулуулгийн шинж чанараас хамаарч сайн чанарын өрмийн шавар уусмал бэлтгэж хэрэглэх нь 

нэн чухал юм. 

Манай орны хувьд геологи-хайгуулын болон газрын тосны өрөмдлөгт цооног цэвэрлэгээний зориулалттай 

бодис болох шаврын нунтаг, химийн урвалж бодисуудыг  гадаадын орнуудаас, тухайлбал Хятад, Орос, 

Австрали, Солонгос, Америкийн өндөр үнэтэй импортын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байна. 

Геологи хайгуулын ажил эрчимжиж байгаа өнөө үед өрөмдлөгийн ажлын цар хүрээ, тоо хэмжээ ихсэж байгаа 

ба үүнтэй уялдаад сайн чанарын угаалгын шингэний хэрэглээ ч мөн өсөж байна. Монгол оронд өрөмдлөгийн 

үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниуд нь 2008-2009 онуудад л гэхэд зөвхөн шавар уусмалын болон зарим 

шаврын төрлийн 1222.9 тн бүтээгдэхүүнийг  өрөмдлөгийн ажилд хэрэглэсэн байна. Үүнийг нэр төрлөөр нь 

үзүүллээ. Хүснэгтээс харахад өрөмдлөгт хэрэглэх шаврын нунтгийн хэрэглээ их байгаа ба энэхүү судалгаа нь 

томоохон гэж тооцож болох өрмийн хэдхэн компаниудын хэрэглээгээр л тооцогдсон ба үүний цаана 

өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт компаниудын хэрэглээг нэмбэл нилээн хэмжээний тоо гарна. 

 

Хүснэгт 1 

Шаврын болон түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүний хэрэглээ 

 

Бүтээгдэхүүний нэр 2008 2009 

тн тн 

Aus–Gel түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 577.16 468.125 

Aus –Trol түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 50.55 24,6375 

CR-650 түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 63.25 18.7875 

Aus –Plug түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 2.875 1,025 

Bentonite Pellets 1/4 II түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 4.65 7.4625 

Bentonite Pellets 1/2 II түүнтэй адилтгах бүтээгдэхүүн 3.55 0.825 

НИЙТ 702.035 520.862 
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Үүнээс үүдэн өрөмдлөгт хэрэглэх шаврын нунтгийн эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж байгаа өнөө үед техник 

технологийн хөгжил нь өндөр хурдацтайгаар нэвтэрч байгаа ба үүнтэй уялдан зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнээс 

хамааран өөрсдийн хийж, бүтээж болохуйц техник, технологийг өөрсдөө үйлдвэрлэн ашиглах, цаашилбал 

экспортлох нь тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байгаа юм. 

Дэлхийн  хэмжээгээр авч үзвэл жилд дунджаар 10.7 сая тонн бентонит, 44.5 сая тонн каолинит олборлодог. 

Эдгээр шаварлаг эрдсийн хамгийн том олборлолт нь АНУ бөгөөд жилд 4.4 сая тонн бентонит, 7.2 сая тонн 

каолинитыг зах зээлд нийлүүлдэг ба АНУ-д 1 тонн каолинитын дундаж үнэ 125 ам.доллар, бентонит 

40ам.доллар, холимог шавар 6-7 ам.доллараар тус тус зарагддаж байна. 

Манай орны шаврын ордын эрэл хайгуул, судалгааны ажлаас үзэхэд найрлага шинж чанараас нь хамааран янз 

бүрийн салбарт ашиглаж болохуйц каолинит, монтмориллонит, иллит, холимог шинж чанар бүхий 100 гаруй 

шаврын ордууд нээгдсэн байгаа ба тодорхой хэмжээгээр янз бүрийн салбаруудад үйлдвэрлэлийн 

зориулалттайгаар ашиглагдаж байна. 

Өрөмдлөгт хэрэглэх өрмийн шаврын ордуудын эрэл хайгуул, шаврын шинж чанарыг судлах судалгааны 

ажлууд нь 1970-аад оны сүүлээс тодорхой  хэмжээгээр хийгдэж хэд хэдэн ордын шаврыг өрөмдлөгт хэрэглэх 

боломжтой гэж үзсэн юм. Мөн түүнчлэн эдгээр ордуудыг өрөмдлөгийн шаврын 1.2-р зэрэглэлд  ангилан үзсэн 

юм. Үүнд:  

 1-р зэрэглэлд: Зүүнбаян (Хамрын хийд), Хэрлэн, Хөмүүлтэй, Хунт нуур, Улаан эрэг, Таван толгой, 

Нарангийн шаврын ордууд орно . 

 2-р зэрэглэлд: Цагааннуур, Говь-Алтай, Чонодолоох, Хяргас, Алагтолгой, Адгийн шанд, Баруун урт, 

Нарийн гол, Их тамирын ордуудын шавар орно.  

Мөн түүнчлэн Монгол орны 13 ордын шаврыг уусмал бэлтгэн хэрэглэх боломжийг судлах ажлыг ГУУҮШ 

институтын өрөмдлөгийн технологийн лабораторит болон ПДС (хожмоо ТИС, ШУТИС)-ийн Геологи –уул 

уурхайн факультет (хожмоо Геологи уул уурхайн сургууль, Геологийн сургууль) гүйцэтгэсэн ба судлагдсан 

шавруудыг 2 бүлэгт хуваан авч үзсэн. Үүнд :  

 1-р бүлэгт: Химийн урвалжуудаар боловсруулалт хийлгүйгээр өрмийн уусмал бэлтгэн геологи–

техникийн  хэвийн нөхцөлд хэрэглэж болох Сайншанд, Зүүнбаян (Хамрын хийд), Булган, 

Сайхандулаан, Өмнөговь, Хэрлэн (Хөмүүлтэй) зэрэг ордуудын шавар хамаарагдана. 1-р бүлгийн 

шавраар бэлтгэсэн бүх уусмалын зуурамтгай чанар маш бага 17-20 секундын хооронд хэлбэлзэнэ. 

Шаврын төрлөөс хамааран уусмалын хувийн жин 1.05-1017г/см3, ус өгөлтийн дараах шавар 

бүрхүүлийн зузаан 1.0-3.0 мм байна. Эдгээр уусмалыг хэвийн нөхцөл дэх цооног өрөмдөхөд хэрэглэж 

болно. Цооног дахь угаалгын шингэний хэсэгчилсэн ба бүр мөсөн алдалттай нөхцлүүдтэй ашиглахад 

зориулж 1-р бүлгийн шаврын уусмалын зуурамтгай чанарыг ихэсгэх ба бууруулах зорилгоор түүнийг 

химийн урвалж КМЦ-ээр боловсруулах шаардлагатай.  

 2-р бүлэгт: Цагааннуур, Говь–Алтай, Хяргас, Алагтолгой, Даланзадгад, Баянхонгор, Сүхбаатар, 

Чонодолоох, Адгийн мандлын ордуудын шаврууд хамрагдаж байна. Энэ бүлгийн шавруудаар 

бэлтгэгдсэн анхдагч уусмалын ус өгөлт, шавар бүрхүүлийн зузаан нь  өндөр, зуурамтгай чанар маш 

бага байгаа учир эдгээр уусмалуудыг химийн урвалжуудаар боловсруулалт хийхгүйгээр өрөмдлөгт 

хэрэглэж болохгүй.  

Эх орны түүхий эдийг ашиглан өрөмдлөгт хэрэглэх боломжийг судалсан судалгааны ажлууд тодорхой 

хэмжээгээр энэ хугацаанд хийгдэж байсан ба шаврын ордуудын шинж чанар, онцлогт таарсан боловсруулах 

технологи, найрлага, жорын судалгааны ажлууд хангалттай бус хийгдэж байна. 

Дээрх ордуудаас өрөмдлөгийн практик үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж байсан болон шаврын шинж чанар 

үзүүлэлтээрээ бусад ордоосоо илүү гэх Төв аймгийн Хөмүүлтэй, Дорноговь аймгийн Хамрын хийд, Булган 

аймгийн Хунт нуурын шаврын ордуудыг онцлон дурьдаж болох бөгөөд  эдгээр ордуудын дээжийг импортын 

бүтээгдэхүүн болох Aus-Gel, Star-Gel зэрэг шаврын бүтээгдэхүүнтэй харьцуулан химийн шинжилгээ, судалгаа 

хийж үзсэнийг дараах хүснэгтэд харуулав.  
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Хүснэгт 2 

Импортын бүтээгдэхүүн болон эх орны зарим ордын шаврын 

 химийн шинжилгээний дүн 

 

Импортын шаврын химийн шинжилгээ 

№ Дээж № Элемент % 

SiO2 TiO3 Al2O3 Fe2O3 Mno MgO CaO Na2O K2O P2O5 ШХ нийлбэр 

1 Aus-gel 54.61 0.78 15.71 5.92 0.075 3.01 4.298 2.62 1.107 0.209 11.35 99.69 

2 Star-gel 63.17 0.52 15.2 3.84 0.062 2.72 2.948 2.99 0.606 0.172 7.39 99.62 

 

 

            Хүснэгт 3 

Эх орны шаврын химийн шинжилгээ 

 

№ Дээж № Элемент % 

SiO2 TiO3 Al2O3 Fe2O3 Mno MgO CaO Na2O K2O P2O5 ШХ нийлбэр 

1 Хэрлэн  52.4 0.71 16.84 7.61 0.133 2.1 3.77 1.87 2.468 0.373 11.36 99.64 

2 Хамрын 

хийд 
72.37 0.88 13.13 3.57 0.448 0.66 0.536 2.73 2.821 0.083 2.54 99.76 

3 Хунт нуур 54.79 0.74 15.19 6.5 0.096 3.78 4.036 2.35 2.738 0.189 9.26 99.67 
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Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд манай шаврын ордуудын түүхий эд нь гаднын шаврын шинж чанараас ялгагдах 

зүйл бага бөгөөд харин хэрхэн яаж хэрэглэх технологи, найрлага, жор боловсруулах нь чухал байгаа юм. 

Ялангуяа өрөмдлөгт хэрэглэж болох шаврын ордуудыг ялган төрөлжүүлэлт хийх, боловсруулалт хийх 

технологийг боловсруулах, шаврын үйлдвэр байгуулах эдийн засгийн үр дүнг тооцох,  өрөмдлөгийн шаврын  

хэрэгцээгээ өөрсдийн нөөц бололцоогоор хангах зэрэг ажлуудыг хийх нь нэн чухал болоод байна. 

Дээрхээс үзэн дараах дүгнэлтүүдийг гаргаж байна. Үүнд: 

 Урьд өмнө хийгдэж байсан судалгааны үр дүн, шинжилгээнүүдээс үзэхэд эх орны шаврын түүхий 

эдийг өрөмдлөгт хэрэглэх боломжтой юм 

 Манай оронд мэдэгдэж байгаа шаврын орд илрэлүүдээс өрөмдлөгийн уусмал бэлтгэх бололцоотой 

ордуудын мэдээлэл, геологийн болон бусад судалгааны үр дүнгүүдийг дүнг нэгтгэх, мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх 

 Шаврын ордуудын дээжийг өрөмдлөгийн уусмалд хэрэглэх байдлаар олон улсын стандартад 

тохирсон шаврын нунтгийг бэлтгэх, боловсруулах технологийг тогтоох 

 Шаврын ордуудаас өрөмдлөгийн уусмал бэлтгэх найрлага жор боловсруулах, технологийн үйл 

ажиллагааг тодорхойлох 

 Шаврын ордуудын нөөц, шинж чанараар нь сонголт хийж, улмаар шаврын нунтгийн үйлдвэр 

байгуулах төслийг боловсруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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ӨРӨМДЛӨГИЙН УУСМАЛЫН ЭНЕРГИЙН АЛДАГДЛЫН СУДАЛГАА 

 

Ц.Удвалхорлоо, Ж.Цэвээнжав 

 

ШУТИС 

 
 

 

Өрөмдлөгийн эргэлтийн системийн элементүүдийн даралтын алдагдлын тооцоо Өрөмдлөгийн эргэлтийн 

систем нь өрөмдлөгийн яндан ба цагираг орон зай, мөргөцгийн хөдөлгүүр, цүүц, гадаргуугийн насос-

манифольдын холболт, өрөмдлөгийн (шаврын) хоолой, цутгалан ба хөтлөгч яндан түүнчлэн төрөл бүрийн 

хаалтуудаас тогтоно. 

Цуваа яндангийн дотуурх суваг үргэлж өө сэвгүй тэгш байдаггүй. Түгжээнүүдийн залгаас, сувгийн нарийсалт, 

шингэний урсгалын өргөсөлт, нарийсалт дээр энерги илүү зарцуулагддаг. Мөн энергийн алдагдал нь 

шингэний урсгалын горимоос ихээхэн хамаардаг. Бүх шингэнүүд урсгалын турбулент болон ламинар 

горимоор хөдөлдөг. Ламинар горимын хурд урсгалын цэг болгон дээр тогтмол байдаг ба зарцуулалт нь 

тогтворждог. Түүнд инерцийн хүч байдаггүй. Шахагч хүчдлийн эпюр 1.а зурагт үзүүлсэн хэлбэртэй байна. 

Ньютоны шингэний урсгалын үед хоолойны хөндлөн огтлол дахь хурдны зүсэлт парабол хэлбэртэй байдаг. 

Бингамын шингэний урсгалын үед сувгийн төвд, г<г0 байхад хурд тогтмол байна. (Зураг 1.в) 

𝑟 ≤ 𝑟0  хэсгийг урсгалын цөм гэж нэрлэдэг ба урсгалын бүтэц нь эвдрээгүй хөдөлж байдаг. Иймээс зуурамтгай 

налархай шингэний урсгалын ламинар горимыг бүтцийн гэж нэрлэдэг. Оствальда-де-ваалийн шингэний 

урсгалын хурдны зүсэлт шугаман бус үзүүлэлтүүдээс хамаардаг. Урсгалын турбулент горим нь хуйларсан 

шинж чанартай. 

Орон зайн цэг бүхэнд хурдны чиглэл ба хэмжээ нь агшин болгонд өөрчлөгдөж байдаг. Үүнд шингэний 

урсгалын инерцийн хүч нөлөөлдөг. Хоолой дахь шингэний урсгалын турбулент горимын үед хурдын зүсэлт 

зэргийн буюу логарифмын хуулиар зурагдана. (Зураг 1.д) 

Шингэний урсгалын горим нь Рейнольдсын үзүүлэлтийн жишилтээр буюу урсгалын дундаж хурд тэдгээрийн 

критик утгуудын жишилтээр тодорхойлогддог. Re<Reкр буюу U<Uкр үед ламинар, харин Re>Reкр буюу U>Uкр 

үед урсгалын турбулент горим байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 дүгээр зураг. Шахагч хүчдлийн  

(а), Ныотоны (б), Бингамын  

(в), Оствальда-де Ваалийн (г) шингэний 

урсгалын хурд, урсгалып ламинар ба 

турбулент горимын үеийн (д) хурдын 

эпюрүүд,  

U-урсгалын хурд 
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Бингамын шингэний урсгалын горимыг Рейнольдсын ерөнхийлсөн үзүүлэлтээр (Re*) тодорхойлж болдог. 

Re*<2000 үед ламинар, Re*>3000 үед турбулент горим, 2000<Re*<3000 мужийг шилжилтийн гэж тооцдог. 

Reкр, Uкр тодорхойлолтод зориулагдсан хамаарлыг хүснэгт 1- ээс авна. 

Хүснэгт 1 

 

Өрөмдлөгийн уусмалын цагираг орон зайгаар урсах үеийн даралтын алдагдлын тооцоо  

 

Урсгалын хууль Reкр, Uкр 

Ньютоны 𝜏 = 𝜇 ∙
𝑑𝑈

𝑑𝑟
 

𝑅𝑒 = 𝑈 ∙
𝐷г𝜌

𝜇
 

Бингамын 𝜏 = 𝜏0 + 𝜂 ∙
𝑑𝑈

𝑑𝑟
 

𝑅𝑒 = 𝑈 ∙
𝐷г𝜌

𝜂
 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐷г

(𝜂 +
𝜏0𝐷г
6𝑈

)
 

 

Оствальда-де-Ваалийн  𝜏 = 𝑘 ∙ (
𝑑𝑈

𝑑𝑟
)
𝑚

 

𝑅𝑒𝑚 = 𝑈2−𝑚 ∙ 𝐷г
𝑚 ∙

𝜌

𝑘
 

Reкр =2320 

 

𝑈кр =
2320 ∙ 𝜇

(𝐷г∙ ∙ 𝜌)
 

𝑅𝑒кр = 2100 + 7.3𝐻𝑒058 

𝑈кр = √
𝜏0
𝜌

25
 

𝐻𝑒 = 𝜏0𝐷г
2 ∙

𝜌

𝜂2
 

𝑅𝑒𝑚
кр
= 1160 ∙ 2𝑚 (

3 + 𝑚

𝑚
)
𝑚−1

 

Энд:  Dг –гидравлик голч.  Хоолойд Dг=dx ;  цагираг орон зайд Dг=Dц-Dх 

Dц –цооногийн голч,  Dx, dx – хоолойн гадаад ба дотоод голч 

 

 

Тооцооны тэгшитгэлийн сонголт урсгалын горим ба гаргаж авсан реологийн загвараас хамаардаг. Турбулент 

горимд инерцийн хүч зонхилдог ба даралтын алдагдлын тооцоонд Дарси-Вейсбахын томъёог ашигладаг. 

∆𝑝= 𝜆 ∙
𝑙

𝐷𝑧
∙
𝑈2

2
∙ 𝜌 

 

Гидравлик эсэргүүцлийн коэффициент λ-г туршилтын буюу хагас туршилтын хамаарлаар тодорхойлдог. l- 

хоолой буюу цагираг орон зайн урт. 

Ламинар горимд үрэлтийн алдагдлыг реологийн үзүүлэлтүүдээр тодорхойлдог. Инерцийн хүч маш бага 

байдаг. Тооцооны хамаарлыг шинжилгээгээр гаргаж авна. Ньютоны шингэнд зориулагдсан Паузеил 

(хоолойд), Буссинеска (цагираг орон зайд) -н тэгшитгэлүүдийг гарган авсан. 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 (хоолойд)    𝜆 =

96

𝑅𝑒
 (цагираг орон зайд) 

 

Бингамын шингэнд зориулагдсан аналитик тооцоог Букингам (хоолойд), Воларович-Гуткина (цагираг орон 

зайд)-н тэгшитгэлүүдээр гүйцэтгэдэг. Хялбарчилсан тооцоонд дараах томъёог ашигладаг.  

 

∆𝑝 =
4𝜏0𝑙

𝛽𝐷𝑧
 

β -хэмжигдэхүүн нь Сан-Венаны хувьсах параметр. 

 

𝜆 =
64

𝑅𝑒∗
 (хоолойд)    𝜆 =

96

𝑅𝑒∗
 (цагираг орон зайд) 

 

 

Энд:      𝑅𝑒∗ =
𝑈∙𝐷𝑧∙𝜌
𝜂+𝜏0𝐷𝑧

6𝑈

      Рейнольдсын ерөнхий үзүүлэлт 
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ШАВРЫН НУНТАГЛАЛТ НЬ ӨРМИЙН  УУСМАЛЫН ШИНЖ ЧАНАРТ  

НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 

 

Д.Ундармаа, Б.Чулуунцэцэг 

 

ШУТИС 
 

 

 

Хураангуй: 

Энэхүү судалгааны зорилго нь эх орны шаврын түүхий эдийг ашиглан өрмийн уусмал бэлтгэх боломжийг 

судлах судалгааны ажлын хүрээнд шаврын нунтаглалтын хэмжээ, нунтаглалтын арга нь өрмийн уусмалын 

шинж чанарт нөлөөлөх нөлөөллийг судлахад оршино. 

Өгүүллийн үндсэн хэсэг: 

Өрөмдлөгийн ажилд хэрэглэх шаварт тодорхой хэмжээний нунтаглалт хийх нь зайлшгүй шаардлагатай. 

Иймээс шаврын нунтаглалтын хэмжээ болон нунтаглалтын арга нь өрөмдлөгийн уусмалын үзүүлэлтүүдэд 

хэрхэн нөлөөлж байгааг Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Хөмүүлтэйн ордын шавар дээр судалгааг явуулав. 

Судалгааны ажлыг туршилтын замаар уусмалын узуулэлтүүдийг тодорхойлон тэдгээрийг хооронд нь 

харьцуулан дүгнэх аргаар явуулсан юм. 

Туршилтад ашиглах Хэрлэнгийн Хүмүүлтэйн байгалийн шаврыг 2 төрлийн механик  бутлагч машин ашиглан 

нунтагласан ба дараах дээжүүдийг бэлтгэсэн. Үүнд: 

 Байгалийн буюу ямар нэгэн механик бутлалт явуулаагүй байдлаар  

 Доргиот бутлагч машинаар 30 секунд буталсан  

 Доргиот бутлагч машинаар 120 секунд буталсан  

 Атритороор бутлагч машинаар буталсан 

 

Доргиот бутлагч машин нь чичиргээт хөдөлгөөний үйлчлэлээр дээжийг бутладаг, харин атритор бутлагч 

машин нь 800эрг/мин хурдтай ган үрлүүдийн тусламжтайгаар дээжийг бутладаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 дугаар зураг. Доргиот бутлагч машин                            2 дугаар зураг. Атритор бутлагч 

 

 

Тодорхой нунтаглалтын арга болон хугацаагаар ялгаатай дээжүүдийн ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг 

шигшүүрийн болон тунгаалтын аргаар тодорхойлон дараах үр дүнг гаргасан юм. (Хүснэгт 1) 
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Хүснэгт 1 

Дээжийн ширхэгийн бүрэлдэхүүн тодорхойлсон дүн 

 

№ 
Дээжийн 

төрөл 

Ширхэгийн бүрэлдэхүүн % 

Хайр, хайрга Элс  Тоос  Шавар  % 

>
1

0
.0

 

1
0

.0
-5

.0
 

5
.0

-2
.0

 

2
.0

-1
.0

 

1
.0

-0
.5

 

0
.5

-0
.2

5
 

0
.2

5
-0

.1
0
 

0
1

0
-0

.0
5
 

0
.0

5
-0

.0
1
 

0
.0

1
-0

.0
0

5
 

<
0

.0
0

5
 

1 Байгалийн 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 4.0 5.5 30.5 4.0 16.7 35.8 100 

2 30 сек 

буталсан 

0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.1 3.2 30.6 4.8 14.3 43.0 100 

3 120 сек 

буталсан 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 3.1 7.4 12.1 6.1 69.5 100 

4 Атритораар 

буталсан 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 98.6 100 

 

Хүснэгтээс үзэхэд байгалийн дээж дэх нарийн хэсгийн агуулгаас механик аргуудаар буталсан дээжүүдийн 

нарийн хэсгийн хэмжээ ихэссэн байгаа нь харагдаж байгаа. Түүнчлэн нунтаглалтын хугацаанаас хамаараад 

120 секунд нунтагласан дээжийн 0.005мм-ээс бага буюу шаврын хэсгийн хэмжээ нь 30 секунд нунтагласан 

дээжийн шаврын хэсгийн хэмжээнээс (43.0%) ихэссэн байгаа нь (69.5%) харагдаж байна. 

Үүнээс үзэхэд нунтаглаж, бутлах багаж техник технологиос шалтгаалаад байгалийн шаврыг ихээхэн бага 

ширхэглэл бүхий байдлаар нунтаглаж нарийн ширхэг бүхий болгож болох нь харагдаж байгаа юм. 

Нунтаглаж бэлтгэсэн дээжүүдээр 25%-ийн өрмийн уусмалыг ижилхэн 15 минутын хугацаатайгаар цахилгаан 

хутгагчаар хутган уусмалыг бэлтгэн хээрийн лабораторийн багаж болох ЛГР-3 уусмалын лабораторийн 

багажуудаар шинж чанаруудыг нь тодорхойлон дараах үр дүнг гарган авав (Хүснэгт 2). 

 

Хүснэгт 2 

Уусмалын технологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд 

 

Үзүүлэлтүүд Атритораар 

буталсан 

120 секунд 

бутлагдсан дээж 

30 секунд 

бутлагдсан дээж 

Байгалийн 

дээж 

Нягт 

кг/м3 

ρ1 1.16 1170 1.175 

ρ2 1.12 1170 1.175 

ρ3 1.15 1170 1.18 

Зууралдлага, сек Т1 15 21.52 24.24 

Т2 15 20.71 23.90 

Т3 16 20.60 24.90 

Ус өгөлт, В30, см2 35 18.5 14 

Бүрхүүлийн зузаан, мм 4 3 3 

Элсний агуулга 

% 

Т=1мин 0 1,3·2=2.6 1.3·2=2.6 

Т=3мин 0 1.6·2=3.2 2·2=4 

Тогтворжилт  ρ1 1180 1170 1170 

ρ2 1150 1170 1170 

Δρ 30 0 0 

 

 

Дээрх хүснэгтэд 4 төрлөөр бэлтгэсэн шаврын дээжийг ашиглан бэлтгэсэн шавар уусмалын шинж чанарын 

үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн харуулав. Хүснэгтээс үзэхэд шавар уусмалуудын нягт болон зуурамтгай шинж чанар 

нь байгалийн байдлаар бэлтгэсэн уусмалынхтай харьцуулахад төдийлөн өөрчлөлт гараагүй бөгөөд геологи 

техникийн хэвийн нөхцөлд хэрэглэх шавар уусмалын нягт 1050-1150кг/м3 хязгаарт байх ба үүнтэй 

харьцуулахад дээрх уусмалын нягтыг харьцуулахад 1170-1180кг/м3 байгаа нь магадгүй уусмалын хатуу 

хэсгийн агуулгыг их хэмжээгээр буюу 25%-аар авсантай холбоотой байж болох юм. 

Харин ус өгөлтийн хэмжээ нь шаврын нарийн хэсгийн хэмжээ буюу ширхэглэлийн хэмжээ багасах тусам 

ихсэж байгаа ба энэ нь шаврын механик нунтаглалтаас хамаараад шаврын структур бүтэц өөрчлөлтөд орж, 
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магадгүй шаврын бүтэц эвдэрснээс усаа барих чадвар алдагдсанаар тайлбарлаж болох юм. Мөн уусмалуудын 

үүсгэх бүрхүүлийн зузаан хоорондоо адил боловч ширхэгийн хэмжээ нарийн болох тусам шавар бүрхүүлийн 

барьцалдах чадвар нь илүү нягтарч байсан. (Зураг 1) Энэ нь цооногийн ханын тогтвортой байдлыг хангах 

хамгийн чухал үзүүлэлт юм. 

 

 
 

3 дугаар зураг. Ширхэгийн хэмжээнээс хамаараад ус өгөлтийн хэмжээ өөрчлөгдөж байгаа нь 

 

Үүнд: 

 Атритороор буталсан дээжээр бэлтгэсэн уусмалын ус өгөлт 

 Шаврын 120сек нунтагласан дээжээр бэлтгэсэн уусмалын ус өгөлтийн хэмжээ 

 Шаврын 30сек нунтагласан дээжээр бэлтгэсэн уусмалын ус өгөлтийн хэмжээ 

 Байгалийн байдлаар нь бэлтгэсэн уусмалын ус өгөлтийн хэмжээ 

Дээрх шавар уусмалуудын элсний агуулга хэвийн нөхцөлд хэрэглэх уусмалын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 

байсан боловч нунтаглалтаас хамааран байгалийн шаварт агуулагдах элс, хайрга, кварцын хэсгүүд бутлагдсан 

нь хүснэгтэн дэх элсний агуулгын хэмжээнээс харагдаж байгаа юм. Энэ нь мөн байгалийн болон атритораар 

бутласан дээжийн рентгенграммын шинжилгээгээр цахиурын ислийн эрчмийн ойлтын өөрчлөлтөөс харагдаж 

байгаа юм (Зураг 4, 5). 

Судалгааны дүнгүүдээс дараах дүгнэлтийг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

• Байгалийн шаврыг нунтаглах техник технологи нь өрмийн уусмалын үзүүлэлтүүдэд нөлөөлөх 

нөлөөлөлтэй байна. 

• Механик аргаар хэт их нунтаглах нь шаврын структур бүтцийг өөрчлөлтөд оруулах магадлалтай 

бөгөөд шавар өөрийн шинж чанараа алдаж байна 

• Иймд нунтаглах техник, технологи нь шаврын эх шинж чанарт нөлөөлөхгүй байх аргыг сонгох, 

энд баяжуулах арга болон нунтаглалтын шинэлэг технологи сонгох хэрэгтэйг харуулж байна 
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Актуальные проблемы буровой службы Монголии 

The actual problems of drilling service of Mongolia 

2009.№1/11 

 

IV. БУСАД АСУУДЛУУД 

 

 

АНТАРКТИД БА МОНГОЛ УЛС 

 

Л.Дүгэржав 

 

Монголын Антарктидын нийгэмлэг 
 

 

 

Оршил 

 

Ямар нэг геополитикийн үйл явдал маш удаан бэлтгэгддэг ба заримдаа 

бүр хэдэн арван жилээр ч үргэлжилдэг. Үүнд өрсөлдөгчдөөсөө давуу 

байдал эзэмшихийг хичээж байгаа улс орнуудын ашиг сонирхолтой 

холбоотой бүх зүйл хамаарна. Мөн өрсөлдөгчийгөө энэ давуу 

байдлаасаа хамааралтай болгох явдал юм. Манай гаригийн баялгийн 

нөөцийн сүүлчийн агуулах болох Антарктидаас улс бүхэн хувь 

хүртэхийг хүсч байна. Иймээс дэлхийн хамгийн өмнөд өргөргийн 

баялгийн төлөөх тэмцэл улс орнуудыг хүлээж байна. Энэ нь 

Монголчууд бидэнд хамаатай юу гэдэг асуултыг өөрийн эрхгүй 

тавихад хүргэж байна. 

Антрактид тивийг судалсан түүх 

 Өмнөд туйлын тойргийг хамгийн анх Яков Магюгийн усан 

флотод Дирк Геритцийн удирдлаган доор явж байсан Голландчууд 

гаталсан юм. 1559 онд Магелланы хоолойд далайн шуурганы дараа 

Геритцын усан онгоц флотоос төөрч өмнө зүг чиглэсэн. Өмнөд уртрагийн 64°-т ирээд тэд өндөр газрыг олж 

харсан. 1671 онд Ла Рош Өмнөд Георгийг нээсэн, 1739 онд Бувн арлыг нээсэн, 1772 онд Энэтхэгийн далайд 

Францын далайн цэргийн офицер Ив-Жозеф Керглен арлыг нээж өөрийн нэрээр нэрлэсэн. 

 Керглений аялалтай нэгэн зэрэг Англиас Жеймс Кук өөрийн анхны өмнө зүг хийх аяллаа эхэлсэн ба 

1773 оны 01 сард түүний “Adventure”, “Resolution” хөлөг онгоцнууд өмнөд туйлын тойргийг дорнод 

уртрагийн 37°33’ меридианаар гаталсан. Мөстэй хүнд хэцүү тэмцэл хийсний дараа тэрээр өмнөд өргөрөгийн 

67°15’-д хүрч дараа нь хойд зүг рүү эргэн чиглэхээс өөр аргагүй болсон. 1773 оны 12 сард Кук Өмнөд далай 

руу чиглэж, 12 сарын 08-нд өмнөд өргөрөгийн 67°5’-ын параллелиар гаталж мөсөнд хавчигдсан байна. 

Мөснөөс салаад тэрээр цааш өмнөд зүг аялж Галт газраас баруун өмнөд чигт өмнөд өргөрөгийн 71015’-д 

хүрсэн. Энд нэвтэршгүй мөсөн хана цааш явахад нь саад болсон юм. Кук хамгийн анх өмнөд туйлын далайд 

хүрч, зарим газарт цул мөстэй таараад цааш явах боломжгүй гэж мэдэгдсэн. Түүнд итгэж 45 жилийн турш 

туйлын экспедицийг хийгээгүй. 

 1819 онд “Восток”, “Мирный” байлдааны завиар Оросын далайчид Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев 

нар Өмнөд Георгид ирж, Өмнөд Мөсөн далайн гүнд нэвтрэхийг оролдсон. Эхний удаад, 1820 оны 01 сард, 

өмнөд өргөрөгийн 69°21’-ийг бараг Гринвичийн меридианаар хүрч, дараа нъ Беллинсгаузен туйлын тойргоос 

хязгаараас гарч түүний дагуу зүүн тийш дорнод уртрагийн 19°-д хүрч 1820 оны 12 сард нөгөө л өргөрөгтээ 

хүрсэн (69°6’). Тэрээр цааш зүүн зүгт 62° параллель хүртэл өгсөөд хөвж буй мөсний дагуу аяллаа 

үргэлжлүүлсэн. 81° меридиан дээр тэрээр Петр 1-ийн арлын өндөр эргийг нээж, цааш зүүн зүг хөдлөн 

Александр 1-ийн газрын эргийг өмнөд туйлын тойргийн дотор нээсэн. Ингэж Беллинсгаузен 60°-аас 70° 

хүртэлх өргөрөг дээр анх удаагаа Антарктидыг бүтэн тойрсон юм. 

 Үүний дараагаар тус тивийн эрэг орчмын ба дотоод хэсгийн судалгаа эхэлсэн. Эрнест Шеклтоны 

удирдлаган доор Английн экспедици олон тооны судалгаа хийсэн (тэрээр энэ тухайгаа “Хамгийн аюултай 

аялал” гэдэг номонд бичсэн). 1911-1912 онд Норвегийн судлаач Руаль Амундсен ба Английн Роберт Скотт 

нарын экспедицийн хооронд Өмнөд туйлд хүрэх жинхэнэ өрсөлдөөн өрнөсөн. Амундсен түрүүлж Өмнөд 
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туйлд хүрсэн бөгөөд түүнээс нэг сарын дараа Роберт Скоттын баг ирж, буцах замдаа тэрбээр нас барсан юм. 

 XX зуны дунд үеэс эхлэн Антарктидыг аж үйлдвэрийн зорилгоор судалж эхэлсэн. Хэд хэдэн улс орон 

олон тооны тогтмол ажиллагаатай баазыг тус тив дээр байгуулж, жилийн турш цаг уурын, гляциологийн, 

геологийн судалгаа хийж байна. 1958 оны 12 сарын 14-нд Евгений Толстиковын удирдсан Зөвлөлтийн 

экспедици Өмнөд туйлд хүрч түр зуурын “Хүрэх боломжгүй туйл” гэдэг станцыг байгуулсан байна. 

 

 

 

Антарктидын төлөөх тэмцэл 

Хүний нийгмийн үе шат бүр өөр өөрийн шаардлагатай хүчин зүйлстэй холбоотой байсаар ирсэн. Жишээлбэл 

болд, алт, төмөр, нефть, ус гэх мэт. Дэлхийн сэргээгдэшгүй эрдэс баялгийн нөөцийн хэмжээ дуусч байгаа нь 

түүний төлөөх тэмцлийг хурцатгаж байна. Ялангуяа, энэ нь байгалийн баялгийн нөөц, цэвэр усаар баян 

Антарктидыг эзэгнэх асуудал юм. 

Бид бүхэн “хэний ч биш газар”-ын төлөө маргааны зааг дээр ирээд байна. Хүн амьдарч байгаа 5 тивд эрдэс 

баялгийн нөөц дуусах дөхсөн энэ үед Антрактид нь хүн төрөлхтний баялгийн сүүлийн нөөц газар болоод 

байна. Антарктидын хөрсөн дор ихээхэн хэмжээний ашигт малтмал байгаа нь тогтоогдсон. Тухайлбал 

төмрийн хүдэр, чулуун нүүрсний нөөц, зэс молибден, никель, цагаан тугалга, цайр зэргийн хүдрийн ул мөр 

олдсон ба уулын болор, гялтгануур, графит ч тохиолддог. 

АНУ-ын Геологийн алба Антрактидын хөрсөн дор нефть 6,5млрд тн, мөн байгалийн хий 4 трлн гаруй куб/м 

бий гэж баталж байна. Үүнээс гадна цэвэр усны 90 орчим хувь Антрактидэд байдаг Антрактидын усанд 

агнуурын загас элбэг байдаг ба цаг агаарын дулаарлаас болж зарим далайн амьтад туйл руу шилжих болсон. 

Сүүлийн үед Антарктидын тухай их яригдах болсон нь зүгээр ч нэг хэрэг биш юм. 

Нэгдүгээрт: Хурдтай өсөж байгаа дэлхийн эдийн засагт их хэмжээний эрдэс баялгийн нөөц хэрэгтэй. 

Хоёрдугаарт: Орчин үеийн технологийн хөгжил нь Антарктидын орнуудыг үйлдвэрлэлийн хэмжээнд 

олборлох талаар зоригтой авч хэлэлцэх цаг нь болсныг харуулж байна. 

Гуравдугаарт: Сүүлийн жилүүдэд мөсөн тивийн цаг агаар дулаарч байгаатай холбон үзэж болох юм. 

Саяхан Их Британийн Антрактидын удирдлагаас (BAS) сүүлийн 30 жилийн турш Антарктидын агаарын 

температурын өсөлт дэлхийн дулаарлаас 3 дахин хурдан явагдаж байгаа баримт үзүүлсэн. Мөн мөсөн 

бүрхүүлийн зузаан ч багасч байгаа нь ажиглагдаж байна. 

Антарктидын мөсөн доорх баялагт хүрэх боломжтой болж байгаа нь зарим олборлогч болон улс төрчдийн 

хувьд таатай байдал бий болгож байна. Өнгөрсөн зууны үеэс Арктикийн төлөө тэмцэл эхэлсэн ба түүнийг 

эргэн тойрны улсууд нь бараг хуваагаад дууссан байна. Өмнөд туйлыг ч бас ийм хувь заяа хүлээж байна. 

Антарктидын статус 

1959 оны 12 сарын 01-нд гарын үсэг дурж, 1961 оны 06 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр болсон Антарктидын 

тухай конвенцийн дагуу , тус тив аль ч улс оронд хамаардаггүй. Зөвхөн шинжлэх ухааны үйл ажиллагааг 

зөвшөөрсөн байгаа. 

Өргөрөгийн 60 градусаас өмнө тийш байлдааны обьект байгуулах, байлдааны усан онгоц орохыг хориглосон. 

XX зуны 80-аад онуудад Антарктидыг цөмийн зэвсэггүй бүс болгон зарласан тул усанд нь атомын 

хөдөлгүүртэй хөлөг онгоц орохыг хориглосон. Тус гэрээнд оролцогч 26 улс орон (санал өгөх эрхтэй) байгаа 

ба 17 ажиглагч улс байгаа. 
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Анхны гэрээнд дараах улсууд: 

1.Аргентин    7. ЗХУ 

2.Австрали    8. АНУ 

3.Бельги    9. Франц 

4.Их британи    10. Чили 

5.Шинэ зеланд     11. ӨАБНУ 

6.Норвеги    12. Япон гарын үсэг зуржээ. 

 

Хожим уг гэрээнд 14 улс нэгдсэн байна. 

1.Бразил   8. Нидерланд 

2.Герман   9. Перу 

3.Эквадор   10. Полын 

4.Энэтхэг   11. Уругвай 

5.Испани    12. Финланд 

6.Итали     13. Швед 

7.Хятад     14. Өмнөд Солонгос  

 

Ажиглагч эрхтэй 17 улс байдаг. 

1.Австри    10. Пануа-Шинэ Гвиней 

2.Болгар    11. Румын 

3.Грек     12. Хойд Солонгос 

4.Гватметал    13. Словак 

5.Дани     14. Турк 

6.Канад     15. Украйн 

7.Колумби    16. Унгар 

8.Куба     17. Швейцар 

9.Чех 

 

Газар нутгийн санаархал 

Хэдийгээр гэрээ байгуулсан ч үүнд нэгдсэн улс орнууд тус тив ба ойр орчмын орон зай дахь газар нутгийн 

санаархлаасаа татгалзаагүй юм. Зарим улс орнуудын санаархал маш их байгаа. Жишээ нь, Норвеги улс өөрийн 

газар нутгаас 10 дахин том газар нутагт санаархаж байгаа. Асар том газар нутгийг өөрийнх гэж Их Британи 

зарласан. Австрали улс Антарктидын бараг тэн хагасыг өөрийнх гэж үздэг. Газар нутгийн санаархлаа мөн 

Шинэ Зеланд, Их Британи, Чили, Аргентин улсууд илэрхийлж, тэд бүгдээрээ Антарктикийн хойг ба Өмнөд 

Шотландын арлуудыг оролцуулсан нэг ижил газар нутагт санаархаж байгаа. 

АНУ ба ОХУ онцгой байр суурь эзэлж, өөрсдийн газар нутгийн санаархлыг илэрхийлж болох ч одоогоор ийм 

зүйл хийгээгүй байгаа. Үүндээ тус хоёр улс бие биенийхээ болон бусад орнуудын санаархлыг хүлээн 

зөвшөөрдөггүй юм. 

Гэвч энэ нь Антарктид дээрх үндэсний хууль зүйн асуудлыг хэсэгхэн хугацаагаар л хойш тавьсныг практик 

харуулж байлаа. Санаархагч орнууд шинэ газар нутагтай болох сонирхлоосоо татгалзаагүй юм. Антарктидын 

асуудлын талаарх ийм шийдвэр нь өөртөө нуугдмал аюулыг хадгалж байлаа. Энэ нь үндэсний секторуудын 

заагийг жинхэнэ улсын хил мэтээр хүлээн авах болж бүр цаашлаад “газар нутгийн маргаан”-тай асуудалд 

хүргэж байна. 

Өнгөрсөн зууны 80-аад оны үед зургаа дахь тивд санаархагч Их Британи, Шинэ Зеланд, Чили, Аргентин зэрэг 

улсууд Антарктидын хэсэг арлууд дээр бүрэн эрхтэй гэж зарласан. 1982 онд НҮБ далайн эрхийн Конвенцийг 

баталсан. Конвенцэд энэ арлуудын эргийн эргэн тойрны 200 милийн эдийн засгийн бүсийг тус улсуудад 

баталж өгсөн. Ингэж эдгээр улсууд энэ бүсийг хууль зүйн хүрээнд хянах болсноор Антарктидаас авах боломж 

олгож байгаа юм. 

Антарктидын төлөөх анхны дайн нь 25 жилийн өмнө Их Британи, Аргентин хоёрын Фолклендийн арлын 

төлөө хийсэн дайн юм. Гэвч Лондон энэ дайнаар зургаа дахь тивийн төлөөх тэмцэлд өөрийн байр сууриа 

бэхжүүлэх стратеги зорилготой байлаа. Эндээс Антарктидын төлөөх тэмцлийн хоёр үндсэн хэлбэр 

ажиглагдаж байна. 

Антарктид судлалд Монголчуудын оролцоо 

1972 онд Ж.Цэрэндэлэг, 1982 Д.Чулуунбат, 2007 онд А.Батболд, 2008 онд Л.Дүгэржав нар олон улсын 

судалгааны багийн бүрэлдэхүүнд орж Антарктидын судалгааны ажилд оролцож мөсөн тивд Монгол улсынхаа 

далбааг мандуулжээ. Мөн 2009 онд аялагч Ганхүү тус тивийн Винсоны оргилд амжилттай авиралт хийж 

Антарктидад хөл тавьсан 5 дахь Монгол хүн боллоо. Ийнхүү Монголчууд Антарктид судлалын үйл 
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ажиллагаанд өөрийн мөрөө аль хэдийн гаргасан байна. 

Монгол хүн, мэргэжилтнүүдийг Антарктид тивийг судлах үйл ажиллагаанд оролцуулах Монгол улсыг 

Антарктид тивийн тухай олон улсын гэрээ (конвенц)-д нэгдэн орох асуудалд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой 

“Монголын Антарктидын нийгэмлэг” ТББ байгуулагдаад 5 жил болж байна. 

Байгаль, цаг уурын эрс тэс нөхцөлд өсөн бойжсон Монголчууд Антарктидад судалгаа хийж, ажиллаж 

амьдрахад бүрэн зохицсон хүмүүс. 

Цаашид өөрийн гэсэн баазтай болж цаг уур, ус, геологи, микробиологийн чиглэлээр судалгааны ажил хийх 

бүрэн бололцоотой гэж үзэж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антарктид дахь олон улсын баазуудын байрлал ба улс орнуудын газар нутгийн санаархалын зураг 
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ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС 

 

Г.Баттөгс*, Б.Ганжигүүр** 

 

*ШУТИС, **”SGSm” CoLtd 
 

 

 

Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад аж ахуйн нэгж, байгууллага хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

мэндийн сургалттай холбоотойгоор:  

 Хөдөлмөрийн хууль 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр (2008-2010) 

 НХХөдөлмөрийн сайдын 127 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 

зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

 MNS 4960:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтын зохион байгуулах” 

стандарт зэрэг нь хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа юм. Тэдгээрийн хоорондын уяалдаа холбоонд дүн 

шинжилгээ хийж үзлээ. 

Сургалт зохион байгуулах талаар: 

Хөдөлмөрийн хуулиар 

Ардын Засгийн газраас анх 1925.2.14-нд "Аливаа хүчин үнэлэгчийн дүрэм"-ийг батлан гаргаснаас хойш 1999 

онд 8 дахь эрх зүйн актыг “Хөдөлмөрийн тухай хууль” нэртэйгээр шинэчлэн батласан билээ. Энэхүү хууль 

15 бүлэг 142 зүйлийг агуулсан байдаг. Энд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой төрийн бодлого, эрх зүйн 

зохицуулалтыг нарийвчилан тусгасан байдаг. 

Хөдөлмөрийн хуулийн “Үйлдвэрлэл дээрх сургалт” 45-р зүйлд: 

1. Ажил олгогч нь ажилтан мэргэжил эзэмшүүлэх, түүний мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалт зохион 

байгуулж, суралцах нөхцөлөөр хангана. 

2. Үйлдвэрлэл дээр сургалт зохион байгуулах үед онолын болон дадлагын хичээлийг ажлын цагаар 

явуулж болно [5]. 

 

Хөдөлмөрийн аюүлгүй ажиллагаа, эрүүл ахүйн орчныг сайжруүлах “Үндэсний хөтөлбөр” 

2005 оны 4-р сарын 13-нд МУ-ын засгийн газрын 75 тоот тогтоолоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 

эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр” -ийг баталсан. 

Энэхүү тогтоолд “МУ-ын засгийн газраас ХААЭА-н нөхцлийг сайжруулах хөтөлбөрийг 1997-2000, 2001-2004 

оны хооронд 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн үүний үр дүнд энэ чиглэлд нааштай алхамууд гарсан хэдий ч олон 

нийтийн ойлголтыг сайжруулахад чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийгдэхгүй, ХААЭА-н асуудлаар 

үндэсний түвшинд шийдвэрлэж байгаа арга хэмжээний хоорондын уялдаа хангалтгүй байгаагийн 

зэрэгцээ ...давтан сургалтад хамруулах талаар төдийлөн анхаарч чадахгүй байна. 

Иймд дээрх асуудлыг зохицуулсан эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, ... мэргэжлийн сургалт, 

сурталчилгааны оновчтой тогтолцоо шаардлагатай байна. 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зөвлөмж, ХААЭА-н талаар тулгамдаж байгаа өнөөгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх зорилгоор ХААЭА-н орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр (2005-2010)-ийг боловсруулсан 

болно” гэжээ [3]. 

Энэхүү хөтөлбөрийн “нэгдүгээр үе шат 2005-2007 оныг хамарч үндсэндээ хэрэгжиж дууссан гэж” дүгнэж, 

Нийгмийн хамгаалалын хөдөлмөрийн сайдын 2008.5.7-ны өдрийн 61-р тушаалаар хоердугаар үе шатны 

ажлын төлөвлөгөө батлагдсан байна. 

Энэхүү тушаалаар батлагдсан ”Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний 

хөтөлбөр \2008-2010\”-ийн ажлын төлөвлөгөөний гуравдугаар зорилтын хүрээнд: 

3. ...салбар бүрт сургалтын түшиц бий болгох боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ 

4. ХАБЭА-н лаборатори бүхий явуулын сургалтын төв байгуулж, ажиллуулна. 

5. Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны ХААЭА-н менежментийн болон WISE 

хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдах аж ахуйн нэгж, байгууллагыг өргөжүүлнэ. 

6. Их, дээд сургууль, МСҮТ-ын суралцагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн ойлголт, 

мэдлэг олгох асуудлыг сургалтын хөтөлбөрт тусгах асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 
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Дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд: 

2. ...ХААЭА-н асуудал эрхэлсэн орон нутгийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтнуудыг 

чадваржуулна. 

4. Хөдөлмөрийн байцаагчдыг ХААЭА-н чиглэлээр мэргэшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Тавдугаар зорилтын хүрээнд: 

1. Аймаг, нийслэлийн түвшинд ХААЭА-н гурван талт салбар хороодыг байгуулж, ... чадавх бэхжүүлэх 

сургалтанд хамрагдсан байна. 

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын гэрээ халалцаарт ХААЭА-н менежментийн систем 

нэвтрүүлэх ...-дээ сургалт зохион байгуулагдсан байна [3]. 

Хөдөлмөрийн аюулгуй байдал. эруул ахүйн тухай хуүль 

2008.5.22-нд шинээр Монгол улсад анх удаагаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль 

батлагдсан. Энэ хуулийн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон мэргэжлийн сургалт” гэсэн 17 

дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт “Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтан блон ажил олгогч нь хөдөлмөрийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн түр сургалтанд хамрагдаж мэдлэг, дадлагатай болсон байна” гээд 2-р хэсэгт энэ хуулнйн 

17.1-д заасан түр сургалт нь дараах хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болно: 

17.2.1 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт, 

17.2.2 Өөр ажилд шилжиж байгаа иргэн ажилтны сургалт, 

17.2.3 Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон тэдгээртэй адилтгах эрсдэлтэй 

ажлын байранд ажиллаж байгаа иргэн, ажилтны сургалт 

18.2 Ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны нийтлэг үүрэгт 

18.2.2 ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан байх, хуульд тусгайлан заасан бол шалгалт өгсөн, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилга авсан байх, 

18.2.6  Ажил, үүргээ осол эндэгдэлгүй гүйцэтгэх арга барил, мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, осол гэмтэл, 

хурц хордлогоос сэргийлэх, болзошгүй аюул ослын үед анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшсэн байх гэж 

заасан байдаг [4]. 

 

2008.12.2-ний өдөр НХХөдөлмөрийн сайдын 127 тоот тушаал 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 5 дугаар хэсгийг үндэслэн 

2008.12.2-ний өдөр НХХөдөлмөрийн сайдын 127 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” батлагдсан билээ. Энэхүү журмын: 

3.1 .ХАБЭА-н сургалт нь дараах төрөлтэй байна. 

Үүнд: 

3.1.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил олгогч эзэн болон ХАБЭА-н ажилтаны сургалт, 

3.1.2 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт, 

3.1.3 Нийт ажилтаны сургалт, 

3.1.4 Өөр ажлын байранд шилжсэн иргэний сургалт, 

3.1.5 Хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл болон тэдгээртэй адитгах эрсдэлтэй ажлын байранд 

ажиллаж байгаа иргэн, ажилтны сургалт, 

3.1.6 ХАБЭА асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшүүлэх сургалт, 

3.1.7 Ажил олгогч \эзэд\ - ийн сургалт гэсэн 7 төрлийг тусгаж өгсөн байх юм. Түүнчлэн энэ 

журмын 3.2-д “Нийт ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг М N84969:2000 

стандартын дагуу зохион байгуулах бөгөөд ...” гэжээ [2]. 

Хөдөлмөрийн аюулгуй ажиллагаа. эрүүл ахуйн сүргалтыг зохион байгуулах” MNS 54969:2000 тоот стандарт 

Энэхүү стандартаар аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтанд сургалтыг: 

• Зааварчилга өгөх хэлбэрээр 

• курсын сургалтаар тус тус зохион байгуулна гэж тусгасан байдаг. Зааварчилгааг: 

• урьдчилсан; 

• ажлын байрны анхан шатны; 

• давтан гэсэн 3 хэлбэрээр өгнө. 
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Курсын сургалт  

 

Сургалтын хөтөлбөр: 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын (эзэд) ажил олгогч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал 

хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн ерөнхий зүйлд: 

ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалтыг мэргэжлийн багш, инженер удирдан явуулж, НХХ сайдын 2008 оны 127 

дугаар тушаалаар батлагдсан “ХАБЭА-н” сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журмын дагуу явуулан 

гэрчилгээ олгоно. 

ХАБЭА-н мэргэшүүлэх түр сургалтын сэдэвчилсэн хөтөлбөр 

 

№ Хичээлийн сэдэв цаг 

1 ХАБЭА-н тухай хууль 4 

2 Хөдөлмөрийн тухай хууль 4 

3 ХАБЭА-н менежментийн систем 2 

4 Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 2 

5 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 2 

6 Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 2 

7 Даралтат сав, шугам хоолой, өргөн тээвэрлэх машин механизмын аюулгүй ажиллагаа 2 

8 Аж ахуйн нэгж, байгууллага дээрх ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах журам 2 

9 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, хурц хордлогын шалтгаан, 

түүнийг бууруулах арга хэмжээ 

1 

10 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, хурц хордлогыг судлан бүртгэх 

дүрэм 

4 

11 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 1 

12 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 1 

13 Онцгой байдлын үед ажиллах журам 2 

14 Осолдогсдод үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж 3 

15 ДАДЛАГА, ТЕСТ, СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛАХ АЖИЛЛАГАА 6 

 нийт 40 

 

Шинээр ажилд орсон иргэний сургалтын хөтөлбөр 

 

№ Хичээлийн сэдэв цаг 

1 Тухайн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, зааварчилгаа 2 

2 Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах, түүнийг ашиглах, тогтмол 

хэрэглэж, хэвшүүлэх 

2 

3 Байгууллагын дотоод журам 2 

4 Хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ 2 

5 Ажлын байранд галын аюулыг хангах нь 2 

6 Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх, арилгах 2 

7 Ажлын байранд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж 2 

 нийт 14 

 

Ажлын байранд нийт ажилтан хамрагдвал зохих  

ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр 

 

№ Хичээлийн сэдэв цаг 

1 ХАБЭА-н тухай хууль 2 

2 ХАБЭА-н менежментийн шинэ тогтолцооны тухай 2 

3 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хяналт тогтоох, урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ авах чадвар эзэмших 

2 

4 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 2 

5 Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 2 

6 Ажлын байранд ХДХВ\ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх нь 2 

7 Хөдөлмөрийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийг 

сайжруулах нь 

2 

 нийт 14 
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Өөр ажлы 

н байранд шилжсэн иргэн, ажилтаны сургалтын хөтөлбөр 

 

№ Хичээлийн сэдэв цаг 

1 Тухайн ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, зааварчилгаа 2 

2 Тухайн ажлын байранд шаардагдах ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр 

хангах, түүнийг ашиглах, тогтмол хэрэглэж, хэвшүүлэх 

2 

 нийт 4 

 

“Хөдөлмөрийн аюулгуй ажиллагаа. эруул ахуйн сүргалтыг зохион байгүулах” MNS 54969:2000 тоот 

стандартаар: 

Урьдчилсан зааварчилга 

Урьдчилсан зааварчилгааг шинээр ажилд орсон ажилтан, дадлага хийхээр ирсэн оюутнуудад 2 цагаас багагүй 

хугацаагаар өгнө. Заааварчилгаанд хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж, дүрэм, заавар, стандарт; байгууллагын 

дотоод дүрэм; техникийн аюулгүй ажиллагаа (аюулгүйн техник), үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

дүрэм; галын аюулгүй байдал; хувийн хамгаалах хэрэгсэл; ҮО, МШӨ болон XX, тэдгээрийн үүсэх шалтгаан, 

урьдчилан сэргийлэх арга; осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж зэрэг сэдвүүд багтсан байна. 

Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга 

Цех(тасаг)хэсгийн удирдах албан тушаалтан ажилд шинээр орсон хүмүүст, үйлдвэрлэлийн дадлага хийхээр 

ирсэн оюутнуудад эсвэл ажлын байр нь өөрчлөгдсөн ажилтанд биечлэн үзүүлэх журмаар зааварчилга өгнө. 

Тухайн хүний ажлын байрны үйлдвэрлэлийн процесс ба гүйцэтгэх ажлын онцлог; машин техник, багаж 

хэрэгслийг ашиглах заавар; тэдгээрийг хэрэглэх үеийн аюулгүй ажиллагааны арга барилууд; хувийн 

хамгаалах хэрэгслүүд, тэдгээрийг ашиглах заавар; үйлдвэрлэлийн дотоод тээврийн хэрэгсэл ба өргөх зөөх 

машин механизм, тэдгээрийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлага; галын аюулгуй байдал, 

урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал унтраах хэрэгслүүд, тэдгээрийг хадгалах ба 

ашиглах; осолдогчдод үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж зэрэг орно. 

Давтан зааварчилгаа 

Энэ нь 3 хэлбэртэй (ээлжит, ээлжит бус, ажлын байран дахь өдөр тутмын) байна. 

Ээлжит зааварчилгааг улиралд нэгээс доошгүй удаа, ээлжит бус зааварчилгааг шинэ технологи, тоног 

төхөөрөмж, машин механизм, багаж хэрэгсэл нэвтрүүлэх; хөдөлмөрийн нөхцөлд өөрчлөлт орох; үйлдвэрлэл, 

технологи, тоног төхөөрөмж, машин механизм, багаж хэрэгсэлд өөрчлөлт орох ба шинэчлэгдэх, шинэ дүрэм, 

заавар, норм, стандарт мөрдөх үед; аюулгүйн ажиллагааны дүрэм, зааврыг ноцтой зерчсөн, осол гаргасан 

ажилтанд; 1 сараас илүү хугацаагаар ажлаас хөндийрөн эргэж ажилдаа орсон ажилтанд тус тус зааварчилгаа 

өгдөг. 

Курсын сургалт 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн сургалтыг энэ асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

байгууллагаас батлан гаргасан үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн дагуу явуулна. 
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Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр 

 

№ Хичээлийн сэдэв цаг 

1 Нэг: Ерөнхий асуудал 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн харилцаа (хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод 

журам, хамтын гэрээ)-ны асуудал 

2цаг 

2 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай үндсэн ойлголт, энэ ажлыг 

аж ахуйн нэгж, байгууллагад зохион байгуулах үйл ажиллагаа 

2цаг 

3 Хөдөлмөрийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл, ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийг сайжруулах нь 

2цаг 

4 Үйлдвэрлэлийн осол, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 2цаг 

5 МШӨ, хүрц ба архаг хордлого, хеделмөрийн чадвар түр алдахаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

2цаг 

6 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 2цаг 

7 Хоёр: Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал Тухайн ажлын 

байрны аюулгүй ажиллагааны заавар 

4 цаг 

8 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үед тавигдах аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагууд 

2цаг 

9 Осол гэмтэлд үзүүлэх анхны тусламж 2цаг 

10 Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдсэн хүнд үзүүлэх 

анхны тусламж 

2цаг 

11 Химийн бодис, аюулгүй ажиллагаа материалтай харьцаж ажиллах 2цаг 

 Бүгд 24 цаг 

 

Жич: Тухайн ажил, мэргэжлийн онцлогоос хамааруулж заах сэдэв, цагийг өөрчилж болпо [1]. 

 

Шалгалт авах: 

ХАБ.ЭА-н хуулинд: 

17.3 энэ хуулийн 17.2.3-т заасан ажлын байранд (үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл 

бүхий болон тэдгээртэй адитгах эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтны сургалт) зохих 

сургалтанд хамрагдаж, дадлага хийж, шалгалтанд тэнцсэн иргэнийг ажиллуулна. 

17.4 Ажил олгогч нь ХАБ,ЭА-н талаархи сургалтыг жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, нийт 

ажилтныг хамруулан, шалгалт авч байна. 

17.5 ХАБ,ЭА-н түр сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах журмыг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн батлана. 

17.5-д заасны дагуу НХХ-ийн сайдын 2008.12.12-ний өдрийн 127 тоот түшаалаар: 

4.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь шалгалт авах комиссыг ажил олгогчийн болон ажилтны төлөөлөл 

бүхий гишүүдийн оролцоотой байгуулан, ажил олгогчийн шийдвэрээр баталгаажуулна (аль төрлийн 

сургалтыг заагаагүй. Магадгүй 4.2 зүйлд заасан сургалтаас бусад сургалтын төрөл гэж ойлгохоор бол 

хуультай бас таарахгүй болж байгаа юм) 

4.2 Журмын 3.1.5 (үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон тэдгээртэй 

адитгах эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтны сургалт), 3.1.7 (ажил олгогч \эзэд\-ийн сургалт) 

дахь хэсгийн шалгалтыг НХХЯ-ны дэргэдэх ХААЭА-н мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв ҮМАОЭНХ, 

МҮЭ дангаараа болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагыг оролцуулан авч, гэрчилгээ олгоно. 

4.3 хувиара, албан бусаар хөдөлмөр эрхлэгч иргэд болон эд хөрөнгөө нэгтгэн хөдөлмөр эрхлэгчид түр 

сургалтын зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн сургалтын байгууллага болон НХХЯ-ны дэргэдэх ХААЭА-н 

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төв бүхий МАОЭНХ, МҮЭ-тай хамтран шалгалт авах асуудлыг зохион 

байгуулж болно. 

3.4 ХАБ,ЭА-н ажилтныг мэргэжнгүүлэх сургалтыг түр сургалтын зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн 

сургалтын байгууллага шалгалт авна. 

4.4 сургалтанд хамрагдсан боловч шалгалтандаа тэнцээгүй тохиолдолд давтан сургасны дараа дахин 

шалгалт авна. 
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"Хөдөлмөрийп аюулгуй ажиллагаа. эруул ахүйн сургалтыг зохион байгуүлах” MNS 4969:2000 тоот 

стандартаар: 

Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгааны дараа шалгалт авна. 

Курс сургалтын дараа шалгалт авна. 

Дээрх хууль, стандарт, тушаалуудад тусгагдсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтаас үзэхэд: 

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгуулах газар 

2. Сургалтанд хамрагдах албан тушаалтан 

3. Сургалт явуулах хэлбэр 

4. Сургалт явуулах хөтөлбөр 

5. Шалгалт авах тоо 

6. Шалгалт авах хугацаа зэрэг нь янз бүр байгаа нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 

сургалтын талаар үндэсний түвшинд шийдвэрлэж байгаа арга хэмжээнүүдийн хоорондын уяалдаа 

хангалтгүй байгаа нь харагдаж байна.  

Иймд дээрх асуудлыг зохицуулсан эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж 

байна. 

 

Ашигласан ном, хэвлэл: 

 

1.  MNS 4960:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтын зохион байгуулах” 

стандарт 

2.  НХХөдөлмөрийн сайдьга 127 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 

зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

3.  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр (2008-2010) 

4.  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 

5. Хөдөлмөрийн хууль 
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МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИ-ХАЙГУУЛЫН ӨРӨМДЛӨГ-70 ЖИЛ 

 

Ж.Цэвээнжав*, М.Наранбат**, Н.Бэхбат*** 

 

*ШУТИС, **Монголын өрөмдлөгийн холбоо, ***”Гурван гол” ХХК 
 

 

 

 

Монгол эх орондоо хөдөлмөрийн баатар-5, гавъяат ажилтан-5, төрийн соёрхолт-1, эрдэмтэн-11 (үүнээс 

профессор-3, дэд профессор-3) төрүүлсэн, 200 гаруй инженер, 800 шахам техникч, мастер, ажилчид бүхий 

өрмийнхөн гэсэн нэрээр овоглосон нэгэн сайхан мэргэжил, шинжлэх ухаан, ажил үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь 

манайхан. 

Тиймээ! Энэ гариг ертөнцөд тэртээ 25000 жилийн өмнөөс бий болсон гэх мэдээтэй, 6000 жилийн өмнөөс ул 

мөртэй, эртний Хятадад давс гаргаж, Орос, Америкт газрын тос олборлож байсан баримттай өрөмдлөгийн 

арга нь Монгол газар нутагт эрт дээр Хүннүгийн үеэс, хожмоо эзэн Чингисийн маань дайчдын зэвсэг хэрэгсэл 

хийхэд, монгол түмний маань ахуй амьдралд хэрэглэгдсээр өдийг хүрчээ. 

Эцэг өвгөдөөс маань өв уламжлагдан дамжсан хаш цагаан болон халтар манан хөөрөгнүүдийг маань аргагүй 

л өрөмдөж хөндийлсөн байгаа юм даа! 

Өрөмдлөг гэдэг нь аливаа хатуу биетэд харьцангуй бага бөгөөд дугуй хөндлөн огтлолтой, ихээхэн гүнтэй, 

өөрөөр хэлбэл, онцлог хэлбэр хэмжээ бүхий хөндий орон зайг зохиомлоор үүсгэх үйл ажиллагаа юм. 

Өрөмдлөг геологи-хайгуул, уул уурхай, усны аж ахуй, газрын тос, эрчим хүч, барилга замын салбарууд болон 

амьдрал ахуйд өргөн хэрэглэгддэг эрэлт хэрэгцээ ихтэй үйлдвэрлэл-үйлчилгээ-бизнес билээ. 

Бид газрын хэвлийд хэдэн арваас хэдэн зуу, цаашилбал хэдэн мянган метрийн гүнд байрлах элдэв төрлийн 

ашигт малтмалыг хайж олборлохоос, машин техникийг угсрах, сансрын уудмыг эзэмших, өөр гариг ертөнцийг 

судлах, эзэмших үйл ажиллагааг өрөмдлөгийн тусламжтайгаар явуулж байна. Хаалгандаа цоож суулгах, 

эмээлэнд дэвс хадах, цонхны хөшиг тогтоохдоо хүртэл бид өрөмдлөгийг ашигладаг. 

Ийм л ажил, мэргэжлээр дагнасан хэсэг байгууллага, хүмүүс энэ дэлхийн аль ч өнцөг булан, улс оронд байх, 

тэдгээр нь манай өрөмдлөгийнхөн. 

Эх орныхоо энэ чиглэлийн мэргэжил, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн үүсэл, хөгжил, өнөө, ирээдүйн талаар 

багагүй бичиж, нийтлүүлж явсан бид өрөмдлөг ямар боловч эрт цагаас Монголд оронд хэрэглэгдэж байсан, 

орчин цагийн машинт өрөмдлөг манайд 1930-аад оны эхэн үеэс эхлээд бэлчээр нутаг, тууврын замыг усжуулах 

зорилгоор худаг усны өрөмдлөгөөр эхэлсэн дараа нь бараг зэрэг шахам хатуу ашигт малтмалын болон газрьгн 

тосны эрэл-хайгуул судалгааны чиглэлээр өргөжсөн, эдүгээ бүхий л төрлийн өрөмдлөг явагдах болсныг 

судлан мэдэж тогтоосон бөгөөд энэ талаар өөрсдөө болон шавь нарынхаа хамт системчлэн бичиж архив, 

фондод оруулсан тал бий. Энэ удаа бид өрөмдлөг гэсэн нэгэн овгоор овоглож, энэ мэргэжил шинжлэх ухаан, 

үйлдвэрлэлийг эх орондоо үүсгэж, хөгжүүлж, цаашид өргөжүүлсэн үе үеийн өрөмдөгчдийнхөө, бүхнийг 

бүтээгч хөгжүүлэгч хүмүүсийн тухай бодол санаагаа тэрлэхээр Монголын Геологийн албаны 70 жилийн 

ой тохиож байгаа энэ түүхэн цаг үед зориглосон юм. 

Геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн анхны мастер, ажилчдыг Чоно голын уурхай, Чойрын сургууль комбинатад 

курсээр болон тухайн үеийн ЗХУ-ын мэргэжилтнүүдийг дагалдуулан сургаж байжээ. Тэдний дотроос хожмоо 

Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Л.Сэрчиндорж, Н.Нямдорж, аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Б.Жамц, 

Ш.Цогвоо, Д.Цэвэл, Г.Базаррагчаа, төрийн соёрхолт Т.Баяраа зэрэг алдартанууд төрөн гарчээ. Тухайлбал, 

Монголын алдарт өрөмдөгч Лантуугийн Сэрчиндорж өнгөрсөн зууны тэртээ 40-өөд оны үед өрмийн ажилд 

дизельчнээр орж, хожмоо 50-иад оны эхэнд оросуудтай Тамсагийн тал, Зүүнбаянгийн хотгорт газрын тосны 

гүний өрөмдлөгийг явуулж, Өвдөгхудагт нүүрсний хайгуулын зорилгоор монголчууд дагнан гүйцэтгэсэн, 

тухайн үедээ хайгуулын хамгийн гүн цооногийг мянга шахам метр хүртэл өрөмдөж явсан байх юм. 

Баянхонгор, Цагаансуврага, Улаанбаатарын экспедицүүдэд ажиллаж, хожмоо хөдөлмөрийн баатар болсон 

Намжилцэрэнгийн Нямдорж гуайтай тэртээ 1970-аад оны дунд үед уулзахад “Манай өрмийн хүн” гэж нэг л 

сэтгэл уярам, агуу дотноор хэлж байж билээ. Тэр л цаг мөчид бид “манай өрмийнхөн” гэдэг эрхэм нэгэн 

алдар, эгэл сайхан хамт олон, цогц нэгэн мэргэжил, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, ажил амьдрал байгааг 

ухааран ойлгож, энэ л ажил үйлсийг ахмад үеийнхээ уламжлалаар үргэлжүүлэн, залуу хойч үеийнхийг сурган 

хүмүүжүүлэх, мэргэжил эзэмшүүлэх, дадлагжуулан дасгах ажилд бие сэтгэл шулуудан ажилласаар өдгөөг 

хүрчээ. Манай өрмийн ахмад үеийнхэнд тухайн үедээ малын захад морин зэл дээр өссөн, хожмоо тэрлэг дээлээ 
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ажлын хүрэм, комбинзоноор сольсон, хөдөлгүүрийн дуунд дөжирч, машины тосонд нэвчиж, өрмийн 

уусмалаар будуулсан олон олон сайхан монгол эрчүүд хамрагдсан юм. 

Монголын геологит ажиллаж байсан олон экспедиц, ангиудын дотроос Алтан гадас одонт Чойрын геологийн 

экспедици, Дорнод, Улаанбаатарын геологийн удирдах газар, Дарханы алтны экспедици зэрэгт геологи-

хайгуулын өрөмдлөг хамгийн их хэмжээтэй явагдаж, Таван Толгойн нүүрсний, хайлуур жоншны бүлэг 

ордуудын, Цавын холимог металлын ордын, Дархан, Сэлэнгэ, Заамрын алтны шороон ордуудыг нээж, 

нөөцийг нь тогтоожээ. Нэгэн үе монголын геологит 70 гаруй өрмийн бригад, мэргэжлийн 600 орчим мастер 

ажилчид, 100 гаруй инженер техникчид ажиллаж байжээ. Манай геологийн дунд үеийн алдарт өрөмдөгчдөөс 

дурдвал, алмазан өрөмдлөгийн хурдавчилсан горимыг эх орондоо анх удаа нэвтрүүлсэн хөдөлмөрийн баатар 

Ж.Сүрэнхүү, Таван толгойн нүүрсний ордын хайгуулын өрөмдлөгийг хийсэн хөдөлмөрийн баатар 

У.Буянбаатар, Заамарын алтны бүлэг шороон ордыг нээж нөөцийг тооцоход оролцсон төрийн соёрхолт 

Т.Баяраа, өрмийн ахлах мастер, Хөдөлмөрнйн гавъяаны улаан тугийн болон Алтан гадас одонт 

Л.Хүрэлбаатар, ахмад багш, Сүхбаатарын болон Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонт С.Өвөө, 

туршлагатай мастер Вандандорж, Гангаа, Д.Батбилэг, Усан-нахиа, Отгондаваа, Нацагбат, Цолмон, 

Намжилцэрэн, Насан, Пүрэврагчаа, Баян, Д.Цэрэндорж, Ганбат, Нэргүй, сургалтын мастер Г.Тамир, 

Д.Пүрэвхүү, С.Гантөмөр нар болон үе үеийн бусад олон өрөмдөгчдөө ойн энэ баярт мөчид цохон тэмдэглэх 

нь зүйтэй юм. Саяхан манайхнаас шинэхэн нэг алдартан   төрсөн нь  манай шавь, аж үйлдвэрийн гавъяат 

ажилтан Л. Лхагвасүрэн. Манай геологийн өрөмдлөгийн албыг хөгжүүлэхэд ихээхэн анхаарал тавьж байсан 

салбарын удирдах хүмүүс, тухайлбал, ГУУЯ-ны сайд асан Ч.Хурц, ерөнхий инженер бөгөөд ҮТХ-ийн дарга 

асан Ц.Дамдиндорж, Н.Тогооч, мэргэжилтэн Н.Бэхбат, Г.Пүрвээ нарын зэрэг олон хүмүүсийг ч дурдах нь 

зүйтэй. Манай өрөмдлөгийн авъяаслаг инженерүүдийг дурдвал Н.Бэхбат, Ш.Болдбаатар, Ү.Эрдэнээ, 

Л.Лхагвасүрэн, Д.Гансүх, Г.Баттулга, Л.Энхбат, Д.Болд, Б.Саранхүү, Д.Түвшинбаяр, Б.Хасбаатар, 

М.Мягмарсүрэн, Б.Цэвэлдорж нарын олон хүмүүсийг дурдаж болох юм. Манай өрөмдлөгийн албанд 

судалгааны ажил ч явагдах болж Ж.Цэвээнжав, Н.Банди. Л.Төвхөө, Д.Дүгэржав, Г.Пүрвээ, М.Наранбат, 

З.Намжил, П.Санж, Д.Батмөнх, О.Ариун-Оргил, Г.Баттөгс нарын эрдэмтэд төржээ. 

1967 онд Геологийн өрөмдлөгийн анхдугаар зөвлөлгөөн болжээ. Манай орны геологийн салбарт 

өрөмдлөгийн хэмжээ жилээс жилд байнга өсөж, 1957 оноос хойш 1990 он хүртэл 2.25сая т.м орчим баганат, 

0.5сая т.м гаруй цохилтот нийт 3сая орчим т.м өрөмдлөгийг явуулж Эрдэнэт, Цагаан Суварга зэрэг зэсийн, 

Өргөн, Хонгор Зүүн-цагаан дэл зэрэг хайлуур жоншны, Цавын холимог металлын, Төмөртэй, Төмөр толгойн 

төмрийн Баянгол, Цүнхэгийн гянтын, Асгатын мөнгөний, Толгойт, Заамарын алтны шороон ордууд зэрэг олон 

газрын хайгуул судалгааг явуулж, нөөцийг тогтоож мөн их хэмжээний зураглалын ажил хийх бололцоо 

олгосон байна. 1990 оноос хойш зах зээлийн эдийн засагт шилжиж, мэргэжлийн салбарын яамгүй болсон тул 

өрөмдлөгийн ажлын нэгдсэн мэдээлэл хадгалагдаагүй бөгөөд зах зээлийн эхний 10 жилд геологи-хайгуулын 

ажил зогсонги байдалд орж, өрөмдлөгийн ажил ч үндсэндээ явагдаагүй гэж үзэж болохоор байгаа юм. 

Манай орны геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн эхний шатанд баганат өрөмдлөгийн 

ЗИФ-300, цохилтот өрөмдлөгийн УКС-22 маркийн өрмүүд хэрэглэгдэж байсан бол 1960-аад оны сүүлчээр 

ЗИФ-650А, ЗИФ-1200А, УРБ-2А, УГБ-50А, УКС-30 маркийн өрмүүд, 1970-аад оны дунд үеэс ЗИФ-650М, 

УКС-30М, СБА-500, ЗИФ-1200М зэрэг шингэний давшуулагчтай өөрчлөн сайжруулагдсан алмазан хушуугаар 

өрөмдөхөд тохиромжтой өрмүүд, НГР-250/50, ГР-16/40, ПГРИ зэрэг ихээхэн бүтээл, даралттай, ажиллах 

угаалгын шахуургууд нэвтэрчээ. 

Мөн геологийн зураглал, эрэл, барилгын материал, нүүрсний ордын хайгуул явуулахад УРБ-ЗАМ, СБУДМ-

150-ЗИВ, УГБ-50М маркийн нүүдлийн өрмүүд, шороон ордын эрэл хайгуулд УКС-22М, УКС-30М маркийн 

цохилтот, том голчит-аажим эргэлтэт УБРС-25 маркийн өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүд хэрэглэгдэж эхэлжээ. 

1979 онд болсон өрөмдөгчдын II зөвлөлгөөнөөр геологийн өрөмдлөгт боловсон хүчин бэлтгэх, орчин үеийн 

шинэ техник, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, өрөмдлөгийн ажлын бүтээл, чанар үр ашгийг дээшүүлэх 

талаар нарийвчлан хэлэлцэж, чухал шийдвэр гаргажээ. 

1978 онд геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, туршилтын ажил явуулах анхны 

эрдэм шинжилгээний ажлын нэгж өрөмдлөгийн технологи групп байгуулагдсан ба 1979 оноос МУИС-ийн 

харьяа ПДС-д өрмийн инженерийн ангийг нээж өрөмдлөгийн дээд мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх 

болжээ. 

Өрөмдлөгийн техник технологийг боловсронгуй болгох чанар үр ашгийг дээшлүүлэхэд удаа дараа зохиогдож 

байсан өрөмдлөгийн сонгон шалгаруулах уралдаан, үзүүлэх сургууль, манайд ажиллаж байсан зөвлөлтийн 

болон олон улсын геологийн байгууллагуудын өрөмдөгчдийн туршлага чухал нөлөө үзүүлжээ. 

Өрөмдлөгийн ажлын бүтээл, чанар, үр ашгийг цаашид дээшлүүлэхэд өрмийн бригадууд аж ахуй дотоод 

тооцоо, гэрээ түрээст шилжсэн явдал, өрөмдлөгийн үйлдвэрлэлийг гулсах график, вахтын системээр жилийн 

болон хоногийн турш тасралтгүй ажиллуулах болсон зэрэг нь чухал сайн нөлөө болж байжээ. 
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Манай оронд ПДС дараа нь ТИС одоо ШУТИС-д өрмийн инженерүүд, Дарханы Политехникумд өрмийн 

техникчид, Налайхын ТМС-д өрмийн ажилчдыг бэлтгэж өндөр мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэн, 

мэргэжилтнүүдийг давтан сургах, мэргэжлийг дээшлүүлэх систем байжээ. 

1989 онд нийт 65 өрөм ажиллаж, эргэлтэт аргаар 176000т.м, цохилтот аргаар 27070т.м өрөмдлөг явуулж 

өрөмдлөгийн ажлын бүтээл эргэлтэт өрөмдлөгт 323т.м байжээ. Энэ үед манай орны геологи-хайгуулын 

өрөмдлөгт тал бүрийн үйл ажиллагаатай, иж бүрдэл бүхий төхөөрөмжүүд цогцолборууд, тухайлбал, орчин 

үеийн шингэний удирдлагатай өндөр давтамжит СКБ-4 найдвартай ажиллагаатай хийц нь өөрчлөн 

сайжруулагдсан ЗИФ-650М, СКБ-4, СКБ-5 суурь машинууд бүтээл, даралт ихтэй НБ4-320/63, НБЗ-120/40 

маркийн шахуургууд, МРУГУ-3 маркийн цамхагууд, А2, А02 серийн цахилгаан хөдөлгүүрүүд, ДЭС-60 

маркийн дизель цахилгаан станцууд, РТ- 1200М маркийн сум тайлагч механизм, МЗ-50/80 хагас автомат 

экскаватор зэрэг орчин үеийн төхөөрөмжүүд төрөл бүрийн алмазан болон хатуу хайлшийн хушуунууд, дээж 

таслагч эжекторын ба дээжийн давхар яндангууд, голч сум зэрэг технологийн боловсронгуй багаж хэрэгслүүд 

ашиглагдаж байжээ. 

Геологийн зураглал, эрлийн өрөмдлөгийг нэвтрүүлэх өндөр чадалтай ЗИЛ-131, Урал-375ЕК, МАЗ-583, ГАЗ-

66 зэрэг автомашинууд дээр байрлагдсан УКБ-500С, УРБ-ЗАМ, УРБ-2А2, УГБ-50М зэрэг нүүдлийн 

өрмүүдээр явуулж байв. Шороон ордын хайгуулд цохилтот өрөмдлөгийн УГБ-ЗУК, УГБ-4УК суурь 

машинууд том голчит-аажим эргэлтэт өрөмдлөгийн УБСР-25 суурь машинууд амжилттай хэрэглэгдэж 

шороон дээж авах, угаах техник хэрэгслүүд улам боловсронгуй болж байна. Цооногийн дээжийг шингэнээр 

тээвэрлэх КГК-100 төхөөрөмж, цооногоос сумаа өргөхгүйгээр сумны хөндийгөөр сугалан ССК-59, ССК-76 

сум нэвтэрч эхэлж байсан. 

Цооногийн шинжилгээнд геофизикийн дэвшилтэт шинэ багажууд нэвтэрч байгаатай холбогдож кернгүй 

өрөмдлөгийн хэмжээ өсөж байсан. Цооногийн угаалгын технологийг боловсронгуй болгох зорилгоор 

угаалгын шингэний шинэ жорууд боловсрогдон нэвтэрч, цооногийн ханын тогтвортой байдлыг хангаж иж 

бүрэн арга хэмжээ авах болсон юм. 

Чулуулгийн өрөмдлөгт нөлөөлөх шинж чанаруудын судалгаа хийгдэж, өрмийн хушууг оновчтой сонгох, 

технологийн оновчтой горимыг тогтоох ажлууд хийгдэж, өөрийн оронд алмазан хушуу үйлдвэрлэх 

боломжийн судалгаа явагдаж байв. 

Зарим сэлбэг хэрэгсэл, технологийн багаж, өрмийн суурь машины эд ангиудыг эх орондоо үйлдвэрлэж 

байсан. 

Зах зээлийн эхний шатанд Оюутолгой төслийн шугамаар геологи-хайгуулын баганат өрөмдлөгийн ихэнхийг 

Австралийн дэлхийд алдартай Мэйжор Понтил группын “Мэйжор дриллинг Монгол” ХХК УДР-650, УДР-

1000, УДР-1500, УДР-5000, Мажор-50 зэрэг өрмийн төхөөрөмжүүд ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд мөн 

түүнчлэн Гоби дриллинг, Кан Ази, Монгол дриллинг сервис, АЙДД, Сольтрейд, Танан-импекс, Бурвод зэрэг 

гадаадын болон үндэсний өрөмдлөгийн компаниуд оролцсон юм. Энд одоогоор дэлхийд хоёрхон 

үйлдвэрлэгдсэн хатуу ашигт малтмалын хайгуулын УДР-5000 өрмийг монголд онгоцоор тээвэрлэн авчирч 

2000м гаруй гүнтэй нилээд цооногийг хатуу ашигт малтмалын үндсэн ордын хайгуулын зорилгоор өрөмдсөн 

нь манай дэлхийд ховорхон явагддаг үйл ажиллагаа юм. Хамгийн гүн нь энэ ордод 2223м өрөмдсөн байна. 

Тамсагт газрын тосны цооногийг 4000 шахам м гүнд өрөмдсөн тохиолдол бий. Мөн түүнчлэн алмазан 

өрөмдлөгийн нэг хушуугаар өрөмдөгдөх зэрэг (IХ-Х) өндөртэй чулуулагт 1500 шахам метр нэвтрэх, нэг 

цооногоос хэд хэд салаалан чиглүүлж өрөмдөх зэрэг өрөмдлөгийн технологийн нарийн үйл ажиллагаанууд 

хэрэгжсэн байна. Энэ төслийн хайгуулын өрөмдлөгийг үндсэндээ дагнан гүйцэтгэсэн “Мэйжор-дриллинг 

Монгол” ХХК нь манай оронд өрөмдлөгийн орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, 

мэргэжлийн боловсон хүчнийг сургаж дадлагажуулахад дорвитой хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэх хэрэгтэй 

юм. Манай улсын геологи-хайгуулын шинэ үеийн өрөмдөгчид үндсэндээ эднийхээр дадлагажин бий болсон 

юм. Манай оронд геологи-хайгуулын ажил зогсонги байдалд орсон 1990-2000 онуудад Оюу-толгойн төслийн 

хөрөнгө оруулалтаар “Мэйжор-дриллинг Монгол” ХХК их хэмжээний өрөмдлөг явуулж, манай өрөмдөгчид 

ажилтай болж, монголын геологи-хайгуулын өрөмдлөгт барууны технологи нэвтрэх болсон юм. Эдний 10 

хүрэхгүй жилд гүйцэтгэсэн 700 гаруй мянган тууш метр өрөмдлөг бол дангаараа манай орны бусад өрмийн 

байгууллагуудын хийсэн 10 жилийн ажилтай үндсэндээ ойролцоо байгаа юм. 

Өрөмдлөгийн үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, бизнес нь геологи-уул уурхай, газрын тос, усны аж ахуйн салбарт 

зонхилон явагддаг бөгөөд эдгээр томоохон салбаруудын үйлчилгээний нэгэн алба юм. Мэргэжлийн бодлого, 

уялдаа холбоо, зохицуулалтын хувьд өрөмдлөг одоогоор салбарын хэд хэдэн яам агентлагийн хүрээнд 

явагдаж, тодорхой харъяалал, бодлого дэмжлэг, хяналт зохицуулалтаар тааруухан байгаа билээ. Дэлхийн 

бусад орнуудын жишигээс авч үзэхэд энэ орон зайг төрийн бус байгууллага (ТББ)-мэргэжлийн холбоод 

дүүргэдэг байна. 

Түүний нэг нь 1996 онд байгуулагдсан Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбоо болно. Манай улс уудам өргөн 
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нутаг дэвсгэртэй, эрдсийн баялгаар арвин, газрын тосны зохих хэмжээний нөөцтэй, талбайн тэн хагас илүү 

нь гадаргуугийн усны эх үүсвэргүй бөгөөд усны хэрэгцээг зөвхөн худаг өрөмдөж, газрын доорх усаар хангах 

шаардлагатай орон юм. Өрөмдлөг зохих хэмжээгээр шаардагддаг барилга зам, эрчим хүчний салбар ч манай 

оронд эрчимтэй хөгжих болов. Иймээс өнөө болон ирээдүйд өрөмдлөгийн ажлын эрэлт хэрэгцээ байнга 

байна. Манайд одоо өрөмдлөгийн 100 гаруй байгууллага, хувь хүмүүс үйл ажиллагаа явуулж, өрөмдлөгийн 

төхөөрөмжийн тоо 300 хол давсан байна. Сүүлийн жилүүдэд манай өрөмдлөгийн компаниудын чадавх өсөж, 

үйл ажиллагааны хүрээ өргөжиж байна. 

Гэвч гадаад харилцаа, худалдааны талаар нэгдсэн бодлого, зохицуулалт байхгүй байгаа нь импортын 

төхөөрөмжийн үнэ ханш байнга нэмэгдэх, гаднын хамаарал нөлөөлөлтэй болох хандлагатай байна. Дээвэр 

дороо өрсөлдөхөөс гадна хамгийн гол нь дэлхийд өрсөлдөх шаардлагатай байна. Манай өрөмдөгчдийн 

хийморийг сэргээж жилд нэг удаа учран золгуулж, уулзуулан танилцуулж, арга туршлагыг нь солилцуулдаг 

геологи-хайгуулын өрөмдлөгийн сонгон шалгаруулах уралдаан энэ жил 3 дахь удаагаа амжилттай зохион 

байгуулагдаж, 2007 онд МАК, 2008 онд Эрдэнэтийн ГХА-ийн анги, энэ 2009 онд “Говьгео” ХХК түрүүлсэн 

болно. Цаашдаа инженер-техникийн ажилтнууд, мастер ажилчдад мэргэжлийн зэрэг дэв олгох, өрөмдлөгийн 

байгууллага, хүмүүст мэргэжсэн байгуулллага, мэргэжилтний гэрчилгээ, магадлан итгэмжлэл олгох ажлыг 

мэргэжлийн Холбооноос хийх нь зүйтэй. Ийм жишээ, туршлага ч байна. Ийнхүү Монголын геологийн 

албаны түүхэн хөгжлийн 70 жилд өрөмдлөг ямагт хамт хөгжиж салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг нь болж 

байсан, цаашдаа ч ийм байх хандлагатай болно. Өрмийнхний мэлмий тунгалаг, ухаан тэнүүн, гар уран, удам 

бат, орлого ашиг нь их, ажил үйлс нь үеийн үед өөдрөг бүтэмжтэй байх болтугай. 

 

 

 

 

 

 

 
Өрөмдлөгийп үе үеийнхэн (1999он) 
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Манай алдарт өрөмдөгчид 

(зүүн гараас: Төрийн соёрхолт Т.Баяраа, хөдөлмөрийп баатар Ж. Сүрэнхүү, У. Буянбаатар, аж 

үйлдвэрийн гавъяат ажилтан Л. Лхагвасүрэн) 

 

 

 

 
Манай өрмийнхөн 
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Манай өрмийнхнөөс шинжлэх ухааны доктор Л. Дүгэржав Антарктидэд судалгаа хийж 

Өрмийн холбооны нэрэмжит далбаагаа мандуулаад ирэв 
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ОЮУ ТОЛГОЙН ОРДЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖЛЫН ОНЦЛОГ, ҮР ӨГӨӨЖ 

 

Ч.Өлзий*, Ц.Банзрагч**, Т.Мөнхбат*** 

 

*”Мэйжор Дриллинг Монголия” ХХК, **ШУТИС, ***” 

Айвенхоу майнз Монголия инк” ХХК 

 
 

 

 

Удиртгал 

Оюу толгойн төсөл нь эрдэс хайгуулын салбарт хэрэгжиж байгаа дэлхийн хамгийн том төсөл юм [3,4]. 

Төслийг хэрэгжүулэхэд өөр өөр зориулалттай, олон төрлийн арга технологи бүхий өрмийн тоног төхөөрөмж 

ашиглагдаж, олон улсын стандартын дагуу үйл ажиллагаа явагдаж олон үндэстний мэргэжилтнүүдийн хүчээр 

өрөмдлөг хийгдэж байсан бөгөөд сүүлийн жилүүдээс 100% монголчууд өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэж 

байна. Манай оронд орчин үеийн өрөмдлөгийн нарийн технологи нутагшихад туйлын чухал үүрэг гүйцэтгэж 

байна. 

Өрөмдлөгийн ажлын үе шат, төрөл 

Ханбогд сумын ардуудын мэдээллээр ЗХУ-ын геологич Ю.Я.Петрович 

(Петрович нар 1958) өмнөд оюу толгойд очиж үзээд элсэн чулуу, алеролитын 

дотор үүссэн зэсийн хүдэржилт хэмээн тодорхойлж, 100м өрөмдлөг хийж, 

шалгах тухай тайландаа тусгасан байдаг. [2] Үүний дараагаар хэд хэдэн удаа 

тандан судалгаа хийсэн байдаг. 1997 оны 9-р сард Би-Эйч-Пи минералс компани 

Оюу толгойн лизензийн талбайд илэрсэн геофизикийн гажлуудыг шалгах 

зорилгоор 1000тм алмазан өрөмдлөгийг тус ордын хүрээнд хоорондоо 400м 

зайтай орших 6 цэгт цооногийг Говьгео ХХК-аар гүйцэтгүүлснээр тус ордын 

өрөмдлөгийн ажил эхэлсэн байдаг. 

Үүнээс хойш геологийн зураглал, геофизикийн судалгаагаар геологийн 

тогтоцын онцлогуудыг илрүүлж хамгийн сонирхолтой төрлүүдийг тэмдэглэсэн 

байна. (Перелло, Кокс нар 1997он). 1998 онд өрөмдсөн 17 цооногийг КанАзи 

(Канад) болон Говь Дриллинг (Австрали) компаниуд хийж гүйцэтгэсэн байна.[1] 2000 оноос АММИ компани 

Оюу толгойн лицензийг Би-Эйч-Пи минералс компаниас шилжүүлэн авснаар геологи хайгуулын судалгааны 

ажил эрчимжиж, өрөмдлөгийн ажлыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулсан байна. Эхний шатанд Оюу толгойн 

ордын төвийн бүсэд илэрсэн халькозины хоёрдогч хүдэржилтийн бүсийн тархалт, агуулгыг тогтоох 

зорилгоор хийн цохилуурт, эргэлтэт өрөмдлөгийн аргаар 109 цооногоор нийтдээ 8800 тууш метр өрөмдлөг 

хийсэн байна [1, 2]. Энэ өрөмдлөгийн ажлыг Говь дриллинг (Австрали) компани гүйцэтгэжээ. 2001 онд тус 

компани нэмж 3360тм-ийн 25 цооног нэмж өрөмдсөн байна. Үүний үр дүнд зэсийн илрэл нилээд найдвар 

төрүүлж байсан учраас хүдэржилтийн талбай дахь хувирал, хүдэржилтийн голомтуудыг гүний алмазан 

өрөмдлөгөөр шалгах шаардлага бий болж 2001 оны 8 сараас алмазан өрөмдлөгийн томоохон хөтөлбөрүүд 

төлөвлөгдөж КанАзи (Канад), Говь Дриллинг (Австрали) компаниудыг татан оруулжээ. 

Өдрөөс өдөрт хайгуулын ажлын хэмжээ томорч илүү гүн өрөмдөх хүчин чадал сайтай өрөмдлөгийн техник, 

тоног төхөөрөмжүүдийг татан оруулах шаардлага гарсан учраас Мэйжор Дриллинг группыг (Канад) үндсэн 

гүйцэтгэгчээр авч, 2002 оны 8-р сараас эхлэн тус компани үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байдаг. Ингээд нэгэн 

зэрэг үндэстэн дамнасан олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Мэйжор Дриллинг интернэшнал 

групп (Канад), КанАзи ХХК (Канад) болон Говь Дриллинг ХХК (Австрали) зэрэг компаниуд өрөмдлөгийн 

ажлыг хийж байсан. 2004 оноос Мэйжор дриллинг дагнан тус ордын хайгуулын, усны хайгуул-ашиглалтын, 

геотехникийн буюу уурхайн босоо амны голыг өрөмдөх, далд уурхайд ашиглалтын хайгуулын өрөмдлөгийн 

ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Үүний зэрэгцээ байгаль орчны үнэлгээний болон техникийн зэрэг зорилго, 

чиглэлээр өрөмдлөгийн ажил явагдаж байна. 2007оны байдлаар АММИ (Айвенхоу Майнз Монголия Инк) 

компани хайгуулын хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүлж 1850 цооног өрөмдөж нийт 718000тууш метр 

өрөмдлөг хийсний үр дүнд болно [2]. Үүнээс Мэйжор дриллинг Монголия ХХК ойролцоогоор 565000м 

өрөмдлөгийн ажлыг хийгээд [6] байгаа болно. Хамгийн      гүн цооног     2235м хүрсэн     байна.  Усны 

ашиглалтын үед   17-1/2’(444.5м) голчоор 400м хүртэл гүн цооног өрөмдсөн байдаг [4, 5]. 2008 оны сүүлчээс 

дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн хямрал болон тус ордыг ашиглаж гэрээтэй холбоотойгоор өрөмдлөгийн 

ажлын хэмжээ буурч байсан бол сүүлийн саруудад дахин эрчимжиж, гадаргуугийн гүний цооног өрөмдөх, 
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газар доорх нарийвчилсан хайгуулын ажлууд дахин эхлээд байна. 

 

 
Оюу толгойд зориулсан усны хайгуулын үед                                              Оюу толгой төслийг зорин ирж буй UDR-5000 

             RCD250 өрмийн төхөөрөмж 

 

 

Өрөмдлөгийн техник, хэрэгсэл 

Тус ордод өрөмдлөгийн ажил эхэлснээс хойш хугацаанд UDR, Schramm, Atlascopco, Boartlongyear, Ingersol 

rand, Sulliar  зэрэг дэлхийд нэр хүнд бүхий фирмүүдийн өрмийн төхөөрөмжүүдийг ашиглаж ирсэн юм. 

Тодруулбал ашигт малтмалын хайгуулын цооногуудыг UDR5000, UDR 1500, UDR 1000, UDR650, Major50, 

LY-55, 44, LF90, CS14, CS1000, BoylesBBS56 гэх мэт өрмийн төхөөрөмжүүд ашиглагдаж ажлын оргил үед 23 

өрмийн төхөөрөмж, усны хайгуул, ашиглалтын цооногуудыг Schramm-RCD250, UDR 1000, UDR650, 

тэсэлгээний цооногуудыг Ingersoll rand LM500, далд уурхайн өргөтгөсөн хайгуулд longyear LM-LM-90, 

байгаль орчны үнэлгээний цоонгуудыг УБГ- 50М, геотехникийн буюу уурхайн босоо амуудын голыг гаргахад 

UDR5000 зэрэг төхөөрөмжүүд ашиглагдаж байсан болно. Дээрх төхөөрөмжүүдийн зарим үзүүлэлтүүдийг 

доор үзүүлэв. 
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Хүснэгт 1 

Өрмийн 

төхөөрөмж 

тоо 

Техникийн үзүүлэлт 

Өрөмдөх арга, гүн 
Эргүүлэгчийн төрөл 

(хүчин чадал) 

Хөдөлгүүрийн 

төрөл (Хүч 

дамжуулгын 

төрөл) 

Зориулалт 
Үйлдвэрлэсэн 

фирм 

Үйлдвэрлэсэн 

улс (он) 

UDR 5000(1) Алмазан өрөмдлөгийн аргаар: 

CHD101 -2960 m.  

CHD134- 1960 m. 

Үртсэн дээжит эргэлтэт аргаар: 

4-1/2" - 1000 m. x 203 mm  

6-1/2" 

Хөдөлгөөнт 

10180Нm/5-210эр/мин 

1298Нм 1500эр/мин 

859Нм 2250эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын UDR Австрали 

(1986/11/26) 

UDR 1500(2) Алмазан өрөмдлөгөөр: 

BQ - 2426m.   NQ - 1910m,  

HQ - 1265m.   PQ - 950m 

Хийн цохилуурт эргэлтэт аргаар: 

3-1/2"-695m       6-1/2" 

Хөдөлгөөнт 

Нм эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын UDR Австрали 

UDR 1000(3) Алмазан өрөмдлөгөөр:  

BQ - 1910m.    NQ- 1500m,  

HQ - 1000m.    PQ - 745m 

Хийн цохилуурт эргэлтэт аргаар: 

3-1/2"-415m,   4"-350m, 

4"-350m,         4-1/2”-280m 

Хөдөлгөөнт 

14.324Нm/3 -73эр/мин 

966Нм 1000эр/мин 644Нм  

1500эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

Усны 

UDR Австрали 

UDR 650(2) Алмазан өрөмдлөгийн аргаар: 

BQ - 1000m.   NQ - 870m,  

HQ - 575m.   PQ - 430  

Хийн цохилуурт эргэлтэт аргаар: 

3-1/2"-280m,       4” - 240m 

Хөдөлгөөнт 

5095Нm/5-100эр/мин 

506Нм/ 1000эр/мин 

298Нм/ 1700эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

Усны 

UDR Австрали 

Schram m RCD 

250(1) 

Хийн цохилуурт эргэлтэт аргаар: 

4-1/2" - 400m 

Үртсэн дээжит удаан эргэлтэт, 

угаалгатай өрөмдлөг: 

 17”-400m 

Хөдөлгөөнт 

Нм эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

Усны 

Schramm АНУ 

Major 50(2) Алмазан өрөмдлөгийн арга: 

BQ-2743m. NQ- 2133m.  

HQ - 1463m. 

Мулти-шпиндель Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

 

Major pontil Австрали 

LY55 (2) Алмазан өрөмдлөгөөр:  

BQ 3000m, NQ 2350m,  

HQ 1585m 

Шпиндель  

Нм эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

 

Longyear АНУ 

LY-44(8) Алмазан өрөмдлөгийн арга: Шпиндель  Дизель Геологи-хайгуулын  Longyear АНУ 
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AQ- 1325m,   BQ - 1035m, 

NQ-810m,      HQ-535m 

Нм эр/мин (Хосолсон)  

CS14 Алмазан өрөмдлөгийн арга: 

BQ1540m ,    NQ 1200m, 

HQ800m,       PQ 475m 

Мулти-шпиндель 

Нм (эр/мин) 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

 

Atlas copco Швед 

CS1000 Алмазан өрөмдлөгийн арга: 

BQ1,370m,      NQ1,070m, 

HQ730m,         PQ400m 

Мулти-шпиндель  

Нм эр/мин 

Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

 

Atlas copco Швед 

EXPLORER Хийн цохилуурт эргэлтэт аргаар: 

3-1/2"- 360 m. 

Хөдөлгөөнт 

Нм эр/мин 

Дизель 

(шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

Усны 

Atlas copco Швед 

Boyles BBS56 Алмазан өрөмдлөгийн арга: 

BQ2060m.      NQ1615m. 

HQ1067m. 

Мулти-шпиндель Дизель 

(Шингэний) 

Геологи-хайгуулын  

 

 Канад 

LM-90(2) Алмазан өрөмдлөгийн арга: 

 

Хөдөлгөөнт Цахилгаан 

(Шингэний) 

Далд уурхайн 

хайгуулын 

Longyear АНУ 

YTB-50M(1) Шнекэн өрөмдлөгийн аргаар: 

50m  

Баганат өрөмдлөгийн аргаар: 

100m 

Хөдөлгөөнт (Хосолсон) Инженер геологийн  ОХУ 

Zip-650M (1) Баганат өрөмдлөгийн аргаар:  

650m 

Шпиндель  

87-800эр/мин 

Цахилгаан 

(Хосолсон) 

Геологи-хайгуулын  

 

 ОХУ 

Ingersol 1 rand   

LM500 

Хийн үлээлгэтэй эргэлтэт 

аргаар: 

4” 54m 

Хөдөлгөөнт Дизель 

(Шингэний) 

Техникийн Ingersoll rand Чили 
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Дээрх хүснэгтээс харахад Зиф-650М болон УГБ-50М өрмийн төхөөрөмжийг эс тооцвол бусад бүх 

төхөөрөмжүүд шингэний удирдлагатай, бүрэн механикжсан ажиллагаатай барууны орнуудын үйлдвэрлэгдсэн 

төхөөрөмжүүд байгааг дүгнэж болно. 

Багаж хэрэгслийг авч үзвэл DCDMA (diamond core drilling manufacturer association) стандартаар Америкийн 

Лонгир, Канадын Фордиа, Хятадын Жи-Би-Эйм фирмүүдэд үйлдвэрлэсэн алмазан, олон мөргөцөгт чиглэлтэй 

өрөмдлөгийн гол төлөв NQ, HQ, PQ, SQ  төрлийн багаж хэрэгслүүдийн болон АПИ (American Petroleum 

Institute)   стандартаар Австралийн Вотер велл сапплайр фирмийн усны өрөмдлөгийн, АНУ-ын Лонгир 

фирмийн хийн цохилуурт өрөмдлөгийн багаж хэрэгслүүд, Австралийн Айс түүл болон ХДК фирмийн хяналт 

хэмжилтийн (налуугийн болон азимутын өнцөг, соронзон орон, температур болон жаро-gyro), технологийн, 

туслах, тусгайн зэрэг олон төрлийн зориулалттай багаж хэрэгслийг ашиглаж байгаа болно. 

Өрөмдлөгийн арга, технологи 

Тус хайгуулын төсөл шатанд орчин үеийн өрөмдлөгийн бүхий л аргуудыг ашиглаж байна. 

 Гадаргуун гулууз дээж сугалагчтай баганат өрөмдлөг (Surface Wireline Core Drilling) 

 Газар доорх гулууз дээж сугалагчтай баганат өрөмдлөг (Under ground Wireline Core Drilling) 

 Урвуу үлээлгэтэй хийн цохилуурт, эргэлтэт өрөмдлөг (Reverse Circulation Drilling) 

 Олон мөргөцөгт өрөмдлөг (Deviation or/and navigation Drilling) 

 Чиглэл өөрчлөх өрөмдлөг (Directional Drilling) 

 Шууд угаалгатай удаан эргэлтэт өрөмдлөг (Mud rotary drilling) 

 Шууд үлээлгэтэй эргэлтэт өрөмдлөг (RAB drilling) 

 Шнекэн өрөмдлөг (Auger drilling) 

 Ердийн баганат өрвмдлөг (Сonventional core drilling) 

 Хосолсон өрөмдлөг (Multipurpose Drilling hole) зэрэг өрөмдлөгийн арга, системүүд хэрэглэгдэж 

байна.  

Орчин үеийн аргуудыг доор тодотгов. Эдгээрээс манай оронд зөвхөн Оюу толгой ордод хэрэглэгддэг арга нь 

олон мөргөцөг өрөмдлөг болон далд уурхайн алмазан өрөмдлөгийн аргууд юм. 

Гадаргуугийн гулууз дээж сугалагчтай алмазан (баганат) өрөмдлөгийн арга нь 1950 оноос АНУ-ын Боарт 

Лонгир фирмид гулууз дээж сугалах систэм (wireline core system) нэртэй, ОХУ-д ССК (снарядами со 

сьемными керноприемниками) нэртэй өрөмдлөгийн багаж хэрэгсэл зохион бүтээгдэн, үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлж эхэлсэн байдаг. Энэ системийн хооронд хийцийн ялгаатай байдаг. Энэ аргыг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлснээс хойш өрөмдлөгийн цооногийн тогтворжилт, гулууз дээжийн гарц сайжирч, хөдөлмөр 

зарцуулалт болон өргөлт буулгалтын ажиллагаа буурч, цэвэр өрөмдлөгийн хугацаа нэмэгдснээр бүтээмж эрс 

өссөн байдаг. Энэ аргын мөн чанар нь өрмийн сумны дотоод голч ижил хэмжээтэй байх шаардлагатай бөгөөд 

сумны доод хэсэгт байрлах баганат яндангын иж бүрдэл дотор дээжийн яндагийн иж бүрдэл суухаар 

тохируулагдан бүтээгдсэн байдаг нь шаардлагатай үед дээжийн янданг (соге tube) нарийн тороостой (wireline) 

холбогдсон баригчаар (overshot) барин гарган авах боломжтой байдагт оршино. Манай оронд ОХУ-д 

үйлдвэрлэсэн ССК сум 1980-аад оны сүүлчээр манай оронд нэвтэрсэн бол Лонгирын фирмийн гулууз дээж 

сугалагч систем тус ордын хайгуулын төсөлд Говь дриллинг ХХК оролцсноор нэвтэрсэн бөгөөд тус ордын 

гадаргуун баганат өрөмдлөгийн ажлыг энэ аргаар гүйцэтгэж байна. 

Газар доорх гулууз дээж сугалагчтай баганат өрөмдлөгийн арга нь дээрх аргатай зарчмын хувьд ижил 

боловч дээжийн яндангаа баганат яндандаа суулгаж түгжих болон татаж авахын тулд шингэний хүч болон 

хатуу холбоог ашигладаг онцлогтой бөгөөд цооногийн амсрыг битүүмжлэх шаардлагатай байдаг. Зарим 

тохиолдолд олон метр баганат янданг залгаж явуулах шаарлдлага бий болдог. Энэ нь цооногийн чиглэлээс 

хамаарна. 

Урвуу үлээлгэтэй хийн цохилуурт, эргэлтэт өрөмдлөг нь товруут цүүцэнд угсарсан хийн цохилуурт багаж, 

давхар яндангийн цагирган орон зайгаар гадаргууд байрлах хийн компрессороор гарган авсан өндөр 

даралттай хийг дамжуулан цооногийн мөргөцгийг цэвэрлэх, үзүүрийн багажийг хөргөж цооног нэвтрэх 

бөгөөд бутлагдсан чулуулаг буюу үртсэн дээж дотор яндангийн голоор дээш тээвэрлэгдэн дээжийн уян 

хоолойгоор дамжин хуваарилах циклонд хуримтлагдах зарчмаар явагддаг. Манай оронд энэ аргаар нүүрсний 

хайгуулын цооногийг 500м гүн өрөмдсөн байдаг бөгөөд Индонезид 800м хүрсэн баримт байдаг. Харин тус 

ордод 1997 оноос түргэвчилсэн хайгуулын шатанд ашиглаж байсан бөгөөд одоо гүний (1000м) том голчтой 

(17инч) хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөгийн ажлууд төлөвлөгдөж байгаа болно. 
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Олон мөргөцөгт өрөмдлөгийн арга нь 1981 оноос эхлэн газрын тосны цооног өрөмдлөгт нэвтэрсэн бөгөөд 

хатуу ашигт малтмалын гүний цооногт 1986 онд анх Мартин Бевеландергын удирдлагаар туршигдсан 

тодорхой гүнд эх цооногоос охин цооногийг үүсгэн тогтоосон байд хүрэхийн тулд зориудаар налуугийн 

болон азимутын өнцгөөр цооногийн орон зайн байршлыг өөрчлөхийн тулд тусгай (wedging tool and navi 

motor) болон хяпалтын (bottom hole camera and gyro) багаж хэрэглүүд ашигладаг нарийн технологи бүхий 

хамгийн сүүлийн үеийн өрөмдөгийн арга юм. Энэ тусгай технологи бүхий өрөмдлөг нь өндөр нарийвчлалтай 

цооногийн хэмжилтийн багажийг ашиглаж зөв удирдан явуулдаг нам технологитой, мөргөцгийн хөдөлгүүр, 

зориулалтын цүүцээр тоноглогддог арга юм. Одоогоор тус ордод нэг цооногийг 5 салаалж өрөмдөн 1700метрт 

ЗЗградус хүртэл налуулсан байдаг. 

Хосолсон өрөмдлөг нь цооногийг үртсэн дээжлэлттэй өрөмдлөгийн аргаар маш хурдан нэвтэрч, хүдрийн гол 

бүсд баганат өрөмдлөг хийх буюу хэдэн өрөмдлөгийн арга ашиглан хамгийн хурдан, бага зардлаар хамгийн 

үр ашигтай байх аргуудын хослол юм. Гол төлөв практикт хийн цохилуурт эргэлтэт (RС) болон үртсэн дээжит 

шууд угаалгатай эргэлтэт (PCD drilling) аргаар эхэлж, баганат өрөмдлөгийн аргаар үргэлжлүүлдэг хандлага 

байдаг. Энэ нь хатуу ашигт малтмалын бүх төрлийн хайгуулд ашиглаж байна. Тус ордод 400м хүртэл үртсэн 

дээжит дээрх аргуудаар өрөмдлөн, РQ яндангаар бэхэлгээ хийж, баганат өрөмдлөгөөр үргэлжлүүлэн 

өрөмдсөн байдаг. 

Шууд угаалгатай удаан эргэлтэт өрөмдлөгийн аргыг тус ордыг усны хайгуул, ашиглалтын цооногуудыг 

өрөмдөхөд 4, 5 инчийн төвлөлүүлэгч хүзүүвчтэй зузаан ханатай яндан (W wall rod) 6-12 инчийн хүндрүүлэгч 

(collar), 12-17 инчийн тогтворжуулагч (cross over sub or stabilizer) болон 12-17 инчийн ПСД (PCD bit) болон 

нидэргэн (roller bit) цүүцийг өргөн ашигладаг бөгөөд угаалгын шингэнийг тогтмол өтгөрүүлэн зууралдлагыг 

60 минутад байлгахад хамгийн тохиромжтой байх өтгөн угаалгын шингэний хүчээр явагддаг удаан эргэлтэт 

өрөмдлөгийн арга юм. 

Шнекэн өрөмдлөг нь тус ордод байгаль орчны үнэлгээ хийхэд ашиглагдаж байгаа бөгөөд УБГ-50М 

төхөөрөмжөөр явуулж байна. 

Ердийн баганат өрөмдлөгийн аргаар анхны 1000м өрөмдлөгийн ажлыг хийсэн бөгөөд үүнээс хойш тус ордод 

ашиглагдаагүй байна. 

Өрөмдлөгийн аюулгүй ажиллагаа, ажиллах хүч 

Тус хайгуулын төслийн өрөмдлөгийн ажлын эхлэлийг уламжлалт орос технологи ашиглан монгол хүн тавьсан 

байдаг. Төсөл өргөжихийн хэрээр дэлхийн түвшний олон улсын компаниуд гүйцэтгэгчээр татагдан орж 

ирснээр Австрали, Франц, Герман, Чили, Канад, Филиппин, Шинэзеланд, Фижи гэх мэт улсуудын 

өрөмдөгчид, өрмийн механикууд, гүний цооногийн камерчин, ахлахууд гээд бидний нэрлэдгээр ариун 

туршлага хуримтлуулсан дэвшилтэт технологийг арван хуруу шигээ мэддэг хүмүүс дээр дурдсан өрмийн 

төхөөрөмжүүдийг удирдан ажиллаж олон мянган метр газрын хэвлийд нэвтэрч, өрөмдлөгийн ажлыг явуулж 

байсан нь саяхан. Эдгээр мэргэжилтнүүдийг дагалдан ажиллаж байсан авьяаслаг монгол залуучууд тус ордод 

ашигласан, ашиглаж байгаа бүх л төрлийн орчин үеийн дэвшилтэт тодотголтой арга, техник, технологиудыг 

бүрэн суралцаж, эзэмшин өндөр бүтээлтэй, нэр төртэй үргэлжлүүлсээр байна. Энэхүү ололтод дээр дурдсан 

улсуудын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадвар үнэхээр чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг. 2003 оноос эхлэн 

өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэгч байгууллагуудын удирдлагын түвшинд монгол залуучуудын мэдлэг чадвар 

үнэлэгдэж, бие дааж өрөмдөх боломж олдсноор мэргэжилтэн багш нартайгаа хамтран ажиллаж, бүрэн 

туршлагажснаар дангаараа тус ордын бүх өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа нь мэргэжлийн чадавх өсч 

дэлхийн түвшинд хүрснийг харуулах бөгөөд тус ордод тогтоогдсон ихэнх амжилтуудыг манайхан эзэмшдэг 

нь гайхалтай санагдана. 

Мөн дээрх компаниудаараа дамжин бусад олон улсуудын хайгуулын төслүүд дээр ажиллах боломж гадаад 

хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн, мэргэжлийн ур чадвар өндөртэй залуучуудад олдож Австрали, Армян 

улсуудын Мэйжор дриллингийн салбарт, ОХУ-н Ланд дриллингийн салбарт, Энэтхэг, Пакистан улсуудын 

Говь дриллингийн (Capital drilling) салбарт, Канад, Аргентин улсуудын Фалкон дриллингийн салбарт, Хятад, 

Казакстан улсуудын Эй-Ай-Ди-Ди (AIDD)-гийн салбарт тус тус амжилттай ажиллаж байгаа нь оюу толгой 

ордын өрөмдлөгийн ажлаас үүдэлтэйг тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Монгол улсын аюулгүй ажиллагаа эрүүл 

ахуйн стандарт (MNS 84967-2000) болон Австрали улсын аюулгүй ажиллагааны стандарт, дүрэм, журам 

нормуудыг чандлан мөрдсний үр дүнд 2006 оны 8-сарын 16-ны өдрөөс одоог хүртэл тасралтгүй аюул-осолгүй 

ажиллаж сайхан амжилт гаргаж өнөөдрийн байдлаар 1219 өдрийг (3 жил 124 хоног) тэмдэглээд байна. Үүнд 

дараах хүчин зүйлс нөлөөлсөн гэж үзэж болно.  
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 Мэргэшсэн удирдлага, хамт олон (Professional management and employee),  

 Ажилгүй ажнллагааны тогтмол сургалт, мэдээллийн хангамж (regular safety training),  

 Өрмийн төхөөрөмжийн өдөр болгоны хяналт-шалгалт (daily checklist),  

 Хувь хүний нэг бүрчлэн хамгаалах хэрэгсэл (PPE),  

 Ажилчидад зориулсан эмчийн үзлэг, шинжилгээ,  

 Олон улсын мэдээлэл-туршлага солилцох нэгдсэн систем (IICS) гэх мэт болно.  

2009 оны 8 сарын 16 нд Мэйжор дриллинг компани осол авааргүй амжилттай ажилласан З жилийн ой тохиосон 

бөгөөд энэхүү баяраа Оюу толгой ордын хээрийн ангид тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус арга хэмжээнд Монголын 

ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны дэд ерөнхийлөгч Х.Ганбаатар, ШУТИС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн 

инженерийн салбарын профессор, Монголын өрөмдлөгийн холбооны гүйцэтгэх захирал Ж.Цэвээнжав, 

МАОЭНХ-ны ХАБЭА- хэлтсийн дарга, үндэсний аюулгүй байдлын хорооны гишүүн н.Өлзийбуян, Уул 

уурхайн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны нийгэмлэгийн захиргааны ажилтан Д.Оргил нар оролцсон юм. 

АОЭНХ-ний ерөнхийлөгч, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамны сайд, Улсын мэргэжлийн хяналтын 

газрын дарга, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч нарын гарын үсэг, тамга бүхий 

батламжийг Мэйжор дриллинг компанид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн систем 

нэвтрүүлэн уул уурхайн өрөмдлөгийн салбарт үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл гаргалгүй 

3 жил амжилттай ажилласныг үнэлж гардуулсан байна .[8] 

Өрөмдлөгийн рекорд амжилтаас 

PQЗ голчтой цоопогийп дэлхийп рекорд амжилт (Deep PQ3 hole): 

UDR5000(Р19) өрмийн төхөөрөмжөөр н.Нандинбаатар Грег Ланчастер, Тони Волдсед болон Натан Жефферис 

нар төслийн OTD1447-р цооногийг PQЗ голчтой сумаар 1422.70м өрөмдөж дэлхийн рекорд амжилт тогтоосон 

байна. 

Өрмийн хошууны рекорд имжилт (Long bit life):  

UDR1500(Р-11) маркийн өрмийн төхөөрөмжөөр Далай, Батжаргал, Б.Баасандорж болон Бен Хастле зэрэг 

өрөмдөгчид Канадын Fordia группийн HQ Vulcon 9-11 серийн өрмийн хошуугаар 1488м өрөмдөж дэлхийи 

рекорд амжилтыг 2007 онд тогтоосон байна. 

Төслийн рекордоос 

Оюу толгой ордын хамгийн гүн цооног (Deepest hole in OT project):  

UDR1500(Р-10) маркийн өрмийн төхөөрөмж дээр Нэмэхболдсүх, Мөнхзул, Батжаргал нарын өрөмдөгчид PQ-

ээр 800м, HQ-ээр1500м, NQ-ээр 2335м өрөмдөж төслийн хамгийн гүн цооног болсон байна. 

Оюу толгой төслийн ээлжийн рекорд (Shift Record in OT site):  

UDR1000(Р-22) өрмийн төхөөрөмжөөр өрөмдөгч Нандинбаатар туслах Нямсүрэн, Баасандорж нар 10 цагт HQ 

голчтой сумаар 136м төслийн талбайн рекордыг тогтоосон байна (136m станок/ 10цаг). 

Үр дүн, өгөөж: Оюу толгой төслийн өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд дараах үр өгөөжүүд бий болсон. 

Үүнд: 

1. Олон монгол залуучууд өрөмдлөгийн нарийн технологи эзэмшин, гадаад дотоодод өргөн хүрээнд 

ажиллаж, чадавхаа таниулж байна. 

2. Орчин үеийн өрөмдлөгийн нарийн технологи нутагшуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 

3. Манай оронд анх удаа олон мөргөцөгт өрөмдлөг хийж, 5 хүртэл салаалсан байдаг. 

4. Зарим дэлхийн рекорд амжилтууд тогтоогдсон 

5. Аюул осолгүй гурван жил гаруй ажиллаж, сайхан амжилт гаргаад байна. 

6. Мянга мянган метр өрөмдсөний үр дүнд баялаг ордыг нээж, өргөтсөн хайгуулын ажил үргэлжилсээр 

байна. 
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Монгол орны өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд 

Актуальные проблемы буровой службы Монголии 

The actual problems of drilling service of Mongolia 

2009.№1/11 

 

V. ӨРӨМДЛӨГИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ 

(МСҮТ) 55 НАС ХҮРЛЭЭ 
 

БСШУЯ-ны харъяа Налайх дүүрэг дэх МСҮТ нь энэ жил 55 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус төв нь 

анх Налайхын уурхайн захиргааны 1954 онд уурхайд мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэх байнгын ажиллагаатай 

сургуулийг “Сургууль курс” нэртэйгээр байгуулж өрөмдөгч, тэсэлгээчин, бэхэлгээчин, засварчин зэрэг 

мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлснээр үйл ажиллагаагаа эхлэн 1961 онд “сургууль комбинат” болон өргөтгөж, 1965 

онд аж үйлдвэрийн яамны харъяа “Уулын үйлдвэрийн техник мэргэжлийн сургууль”, 1973 онд ТЭХГ-ын 

яамны харъяа “Геологи Уул Уурхайн Сургууль”, 1977 оноос “геологи уул уурхайн ТМС”, 1983 онд “Түлш 

Эрчим Хүч Геологийн ТМДС”, 1994 онд ТИС-ийн харъяа “Техникийн Лицей сургууль”, 1996 оноос БСШУЯ-

ны харъяа мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн Төв болон өргөжин тэлжээ. 

Түүхэн 55 жилийн хугацаанд тус төвийг сурч төгссөн нийт 16 мянган төгсөгчдөөс хөдөлмөр, бүтээлийн 

амжилтаар улс орон, ард түмэндээ үнэлэгдсэн алдартнууд олноор төрөн гарсан юм. Энэ дотроос өрөмдлөг 

хэмээх сайхан мэргэжлийг өндөрт гаргасан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар, геологиийн өрөмдлөгийн 

мастер Ш.Сүрэнхүү, Ч.Буянбаатар, Д.Пүрэвээ, Монгол Улсын Гавъяат зүтгэлтэн А.Ганбаатар, Хөдөлмөрийн 

Гавъяаны Улаан Тугийн одонт М.Баян зэрэг олон арван 

алдартнуудыг дурьдаж болно 

Мөн энд тус төвийн багш, газрын тосны өрмийн инженер, “Алтан 

гадас одонт”, Хөдөлмөрийн Гавъяаны Улаан Тугийн одонт Ц.Өвөө 

багш нь мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх үйлсэд ихээхэн хувь 

нэмэр оруулсныг хэлэх хэрэгтэй юм. 

Тус төвийн 55 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол Улсын 

Өрөмдлөгийн Холбооны гишүүн байгууллага болох “Танан 

Импекс”ХХК нь МСҮТ-ийн өрөмдлөгийн-сургалт дадлагын 

кабинетийг тохижуулах, сургалтад ашиглах өрөмдлөгийн тоног 

төхөөрөмж багаж хэрэгсэл зэрэг нийт 25.000.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уг кабинетийн нээлтийн ажиллагаа нь 12 сарын 01-ны өдөр болсон ба Өрөмдлөгийн Холбооны удирдлага 

болон удирдах зөвлөлийн төлөөлөгчид, ШУТИС-ийн ГГТС-ийн өрөмдлөгийн салбарын багш эрдэмтэд, 

“Танан Импекс”ХХК-ийн удирдлага,  хамт олон оролцов. 

 

Түүхэн 55 жилийн ойгоо ажил бүтээлийн өндөр амжилтаар тэмдэглэсэн Налайх дүүргийн МСҮТ-

ийн нийт багш, ажиллагсад болон үе үеийн төгсөгчдийн ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсэн ерөөе. 

Ж.Цэвээнжав, Д.Ундармаа 
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“ӨРӨМДЛӨГИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААН”-2009 

 
 

Олон жилийн уламжлалыг сэргээж, өрөмдөгчдийн мэргэжлнйн ур чадварыг сорих, дээшлүүлэх, туршлага 

солилцуулах, орчин үеийн шилдэг тэргүүний техник технологийг сурталчлах, нэвтрүүлэх зорилготой 

явагддаг "Геологи-хайгуулын баганат өрөмдлөгийн сонгон шалгаруулах уралдаан”-нь сүүлийн 20 гаруй 

жил завсарлаад байсан ба Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбоо нь 2007 оноос ЭБЭХЯ, МХЕГ, АМГ зэрэг 

газруудтай хамтран дахин явуулж эхэлснээр энэ жил 3 дахь удаагаа зохион байгууллаа. 

Уг сонгон шалгаруулах уралдаан нь 2007 онд Дорноговь аймгийн Цагаан суварга дахь “МАК” ХХК-ийн,  2008 

онд Эрдэнэтийн УБҮ-ийн ГХА- ийн, 2009 онд Дорноговь аймгийн Дулаан уул дахь ‘Товьгео” ХХК-ийн 

үйлдвэрлэлийн бааз дээр тус тус зохион байгуулагдаж байгаа юм. 

Энэ жилийн өрмийн сонгон шалгаруулах уралдаан нь Монгол оронд Геологийн алба үүсэж хөгжсөний 70 

жилийн ойн ажлын хүрээнд зохиогдож байгаагаараа онцпог байсан бөгөөд энэ удаагийн уралдаанд “Говьгео” 

ХХК- ийн 4, “Ордгео” ХХК-1, Эрдэнэтийн ГХА-1, “Бороо гоулд” ХХК-1, “Рео” ХХК- 1 зэрэг нийт 8 өрмийн 

баг хурд, хүчээ сорихоор, уралдааныг сонирхохоор ЭБЭХЯ, Налайхын МҮСТ, АМГ, ҮГХ, МХЕГ, “Төгрөг 

нуур энержи” ХХК, “Мейжер дриллинг” ХХК, “Эрдэнэт” УБҮ-ийн ГХА, ШУТИС, “Энх өрнөлт” ХХК, 

“Ордгео” ХХК зэрэг байгууллагуудын төлөөлөгчид болон нийт 40 гаруй хүмүүс оролцов. 

Энэ удаагийн уралдаанд I байрыг “Говьгео” ХХК-ийн өрөмдөгч Д.Ялалт, Ш.Батбаяр нар, II байрыг “Говьгео” 

ХХК-ийн өрөмдөгч Б.Батлут, Г.Болорчулуун нар, III байрыг “Говьгео” ХХК-ийн өрөмдөгч Н.Энхээ, Ц.Тулга 

нар, тусгай байрыг “Эрдэнэт” УБҮ-ийн ГХА-ийн өрөмдөгч Д.Батбаатар, Д.Дашдаваа нар тус тус байр эзэлж, 

болзолд тусгасны дагуу шилжин явах цом, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.  

 

 

 
 

 

1 дүгээр зураг. “Геологи-хайгуулын баганат өрөмдлөгийн сонгон шалгаруулах уралдаан”-д оролцогчид 
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2 дугаар зураг. Уралдаанд амжилт гаргасан багуудад шагнал гардуулах ажиллагаа 

 

Ийнхүү өрмнйн сонгон шалгаруулах уралдаан нь өрөмдөгчдийн урмыг сэргээсэн, мэргэжлийн үйл 

ажиллагааг идэвхижүүлсэн харилцан туршлага солилцсон зэрэг чухал ач холбогдолтой болж өнгөрсөн ба 

энд уг уралдаан уулзалтыг зохион байгуулахад хамтран оролцсон ЭБЭХЯ, АМГ, “АРЕВА” ХХК, “Говьгео” 

ХХК болон энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж явуулахад тусламж дэмжлэг үзүүлсэн Дорноговь аймгийн 

МХЕГ, “Говьгео” ХХК, “Ордгео” ХХК зэрэг байгууллагууд, тэдгээрийн удирдлага хүмүүст талархаж байна. 

 

Ж.Цэвээнжав, Д.Ундармаа 
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БНХАУ-ЫН ӨРМИЙН ШАВРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТУХАЙ 
 

 

Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбоо болон ШУТИС-ийн ГГТС-ийн Газрын тос, 

өрөмдлөгийн салбартай байнга хамтран ажиллаж, бидний ажилд туслалцаа 

дэмжлэг үзүүлж байдаг “Танан импекс”ХХК-ийн захирал Ц.Чойбат, ерөнхий 

инженер П.Ганбаатар болон тус компанийн хамт олонд талархаж ажлын өндөр 

амжилтыг хүсэн ерөөе. 

 

Өрөмдлөгийн ажлын эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдэхийн хэрээр өрөмдлөгт хэрэглэгдэх угаалгын шингэний гол 

түүхий эд болох шаврын нунтгийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаа билээ. Манай орны хувьд өрөмдлөгийн 

ажилд зориулан гадаадын орнуудаас өндөр үнээр шаврын нунтгийг авч хэрэглэж байгаа бөгөөд үүнтэй уялдан 

шаврын нунтгийн хэрэгцээг эх орны шавраар хангах нь чухал асуудлын нэг болоод байна. Энэхүү асуудлыг 

шийдэх боломжийг судлах зорилгоор “Танан импекс” ХХК-ийн туслалцаа, дэмжлэгээр тус компанийн 

ерөнхий инженер П.Ганбаатарын хамт БНХАУ-ын Шандунь мужийн өрмийн шаврын үйлдвэрлэл, технологи, 

тоног төхөөрөмжтэй танилцаад, судлаад ирлээ. 

Хятад улс нь цэвэр шаврын ихээхэн нөөцтэй, шаврын томоохон экспортлогч орнуудын нэг бөгөөд байгалийн 

шаврыг керамик, төмөрлөг, барилга, уул уурхай, анагаах ухаан, гоо сайхан, эмчилгээний зэрэг маш олон 

чиглэлээр өргөн ашиглаж байна. 

Бидний очсон Шандунь муж нь каолинит болон монтмориллонит төрлийн байгалийн шаврын хэд хэдэн 

томоохон ордуудтай ба үүнийгээ даган шаврын үйлдвэрлэл ихээхэн хөгжсөн мужуудын нэг бөгөөд энд янз 

бүрийн үйлдвэрлэлийн түүхий эд болох шаврыг боловсруулан бэлтгэдэг 150-200 гаруй компаниуд үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

 

 1 дүгээр  зураг. Өрмийн шаврын нунтгийн             2 дугаар зураг. Шаврын нунтаг үйлдвэрлэх 

                       үйлдвэрлэл                         тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 

 

Өрөмдлөгт хэрэглэх шаврын нунтаг бэлтгэдэг компаниуд нь API-ийн стандартыг баримтлан бүтээгдэхүүнээ 

үйлдвэрлэдэг ба байгалийн шаварт тодорхой хэмжээний  боловсруулалт хийн өөрийн орны хэрэглээг болон 

Америк, Австрали зэрэг орнуудад бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг байна. Мөн түүнчлэн захиалагчдын хүсэлтээр 

тухайн ашиглах объектын геологи-техникийн нөхцөлд тохируулан байгалийн шаварт боловсруулалт хийн, 

стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг тусгайлан гаргаж өгдгөөрөө онцлог байв.  

Уг мужид өрмийн шаврын үйлдвэрлэлийг даган шаврын нунтаг үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн 

худалдаа, үйлчилгээ хөгжсөнөөс гадна шаврын нунтгийн шинэ технологийн судалгаа, шинжилгээний ажил  

үйлдвэрлэлтэй зэрэгцэн тасралтгүй явагдаж байгаа нь харагдаж байсан. 

Энэ бүгдээс үзэхэд өөрийн орны түүхий эдийг ашиглан өрөмдлөгт болон бусад салбаруудад хэрэглэх шаврын 

нунтгийг үйлдвэрлэж хэрэгцээгээ хангах, цаашилбал, экспортлох боломжийг судлах, судалгаа шинжилгээний 

ажлыг эрчимтэй явуулах нь зүйтэй санагдлаа. 

Д.Ундармаа 
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КУЙШУГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ЗОЧИЛСОН ТЭМДЭГЛЭЛ 
 

 

Эрдэс баялгийн чиглэлээр боловсон хүчин бэлтгэдэг Японы цөөн сургуулийн нэг болох Куйшугийн их 

сургуулийн ирофессор Кайко Мацу- сангийн урилгаар “Байгалийн шинжлэл, технологи-2009” сэдэвт олон 

улсын симпозиумд оролцохоор басч үгүй эрдсийн баялаг ихтэй, өргөн уудам нутагтай профессорын хэрэг юу 

билээ “Монгол орны ашигт малтмал, газрын тос, газар доорх усны өрөмдлөгийн нөхцөл” сэдэвт 

илтгэлийг энэ хуралд тавьж хэлэлцүүлэхээр Японы Солонгосын хойгт орших Факуко хотод зочлох боломж 

олдов. 

Улаанбаатараас Бямба гарагт хуучнаар ”хагас нь” сайн байгаад одоо “бүхэлдээ сайн” буюу бүрэн амралт 

болсон өдрийн өглөөгүүр Дачингийн хүний нөөцийн ажилтан Ма Фэн Чин гуайтай уулзаж ярьсаар үд болоод 

гэрээр орж, аяга цай уугаад Япон орныг зорив. Хямд бөгөөд хугацаа хэмнэхийг бодож УБ-Бээжин, Токио-

Факуко чиглэлээр бус УБ-Сеул-Факуко чиглэлээр нисэв. Нэг гэм нь БНСУ-ын Сеулийн Инчоны онгоцны 

буудал дээр 10 гаруй цаг хүлээв. Сеулээс цаг гаруй нисэхдээ Солонгосын хойгийн газар орон, далай тэнгисийг 

онгоцноос ажиглаж, хэд хэдэн зураг авав. 

Энэ л нарлаг сайхан өглөө алтан нар угтан түүнд залбиран нисэж явахдаа энэхүү тэмдэглэлийг тэрлэх бодол 

төрөв. Солонгосын хойгийн тэнгэр цэлмэг сайхан, манайтай угсаа нэгтэй байж болзошгүй Япон, Солонгосын 

хүн зон амар амгалан ажээ. Факукогийн олон улсын нисэх онгоцны буудалд онгоц газардахад манай дотнын 

танил доктор Наказава-сан манай бэр Г. Болорцэцэг нар угтан авав. Хурлаас нэг хоногийн өмнө бөгөөд 

амралтын өдөр байсан тул ач охин Наран-Ану руугаа яаравчлан очиж хамт өнжив. Ач маань сайн, өвөөгөө 

таниад сүйд!  Би чинь ачаа үзсэн азтай өвөө, шавиа өсгөсөн бүтээлтэй багш пгүү... Залуу хойч үеийнхэн маань 

жаргалтай, бүтээлтэй байх болтугай. 

За тэгээд хоёр өдөр тасралтгүй хуралд сууж их ч юм сонсов. Өөрөө ч илтгэв, бас телевизээр ч ярив. 

Солонгосын хойгт аялж явахад улам л их ажиглагдсан зүйл бол Япон орон ардчилал зах зээлд эргэлт 

буцалтгүй орсон бөгөөд эрх зүй хүний төлөө нийгэм, улс орон гэдэг нь улам бүр мэдрэгдэв. Тухайлбал би 

хэдийгээр хоёр сургуулийн хамтын ажиллгааны хүрээнд явж байгаа боловч олон улсын симпозиум зохион 

байгуулж байгаа порфессор К. Мацу гуай намайг уриад л болоо, асуудал шийдэгдэв. 

“Байгалийн шинжлэл, технологи 2009” сэдэвг олон улсын симпозиум нь Японы Факуко хотод Куйшугийн Их 

сургуулийн олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдсан бөгөөд уг хуралд Япон, Швед, 

Индонези, Монгол, БНСУ, Малайз, Энэтхэг, Хятад зэрэг 10 гаруй орны эрдэмтэд судлаачид оролцож, 100 

гаруй илтгэл хэлэлцэв. Бүгд хурал дээр “Уур амьсгал, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн хамаарал”, “Япон-

Хятадын зэсийн аж үйлдвэрийн байдлын шинжилгээ”, “Индонезийн газрын хэвлийн эрчим хүчний судалгаа” 

зэрэг илтгэлүүдийг хэлэлцэж, байгалийн шинжлэл- технологийн нийтлэг асуудлуудыг ярилцав. Дараа нь 

"Байгалийн нөөц“, ”Геологийн шинжлэх ухаан” ,”Гео технологи”, ”Байгаль хамгаалал” зэрэг секцүүдээр 

хуралдав. "Байгалийн нөөц “-ийн секц дээр манай орноос дээрхи илтгэлийг тавьж хэлэлцүүлэв. 

Хурлын дараа Тайогийн алтны үндсэн орд, Ойтийн шороон ордод аялал хийж, Онтагийн чулууны үйлдвэр, 

Омутагийн нүүрсний аж үйлдвэр болон шинжлэх ухааны музей зэргийг үзэж сонирхов. Энэ хуралд манай 

төлөөлөгч анх оролцсоноор технологийн өндөр хөгжилтэй, оюуны багтаамж ихтэй япон улсын сургууль, 

эрдэмтэд мэргэжилтнүүд болон бусад орны сургууль, байгалийн нөөц, эрдсийн баялаг ихтэй манай орон руу 

хандуулахад чухал алхам болох биз. 

Энд манай Геологи, Газрын тосны сургуулийн геологийн чиглэлийн олон залуу эрдэмтэд, багш 

мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж өгсөн Тохокугийн болон японы бусад их сургуулиудаас олонх эрдэмтэн багш нар 

зонхилон ирсэн байв. 

Энэ далимд Факуко мужийн Карачи хотод байрлах 1946 онд эцэг Яшидо нь үүсгэн байгуулж YTD нэртэй 

байсан, одоо хүү Яшидо нь удирдаж буй японы өрмийн багаж техник үйлдвэрлэлийн хамгийн том ҮВМ 

компанид зочлох боломж олдов. Энэ компаниас YTD-45 өрөм Жайкагийн шугамаар монголд ирж хөдөө аж 

ахуйн усжуулалтанд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Цалин бага 1990 оны үед энэ өрөм ирэхэд би мастераар 

ажиллах хүсэлт тавьжь шалгагдаад тэнцсэн боловч Япон хумүүс намайг эрдэмтэн багш гэж хүндэтгээд 

ажиллуулаагүй сонин түүх байдаг юм. Мөн дараа нь Жайкагийн шугамаар SH-300 өрөм ирж, Говь-Алтайд 

ажиллаж, Дагвадорж эзэмшиж байсан тухай өрмийн багаж техникийн зөвхөн Японд төдийгүй дэлхийн 

томоохон нэг болох ҮВМ үйлдвэрийн Ерөнхийлөгч доктор Яшухиро Яшидо-сантай хүүрнэн ярилцаж, санал 
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солилцож, үйлдвэрийнх нь цэлгэр танхимуудаар нэг бүрчлэн явж танилцах боломж тохиов. Энд шпинделэн 

эргүүлэгчтэй өрөм хийдэг байснаа сүүлийн 20 жилд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг дагаж, барилга, зам, эрчим 

хүчний зэрэг салбаруудын техникийн зориулалттай цооногууд өрөмдөх болон газар шорооны бусад ажлууд 

гүйцэтгэх янз бүрийн хүчин чадалтай, гол төлөв гинжин явагчтай трактор төстэй өрмүүд олноор үйлдвэрлэх 

болжээ. Хатуу чулуутай үндсэн ордод харьцангуй их гүнд 500-1000м нэвтрэх чадвартай өрөм хийж, хямд 

үнээр манайд нийлүүлэхийн чухлыг хэлж явав. Энд үүрч яваад ууланд аваачин өрөмдчихөж болмоор, манай 

өрмийн мастер Намжилцэрэн гуайн хэлснээр оёдлын машин шиг жижиг өрөм байна. Оюутнууддаа үзүүлж, 

ажиллуулж, дадлагажуулмаар хөөрхөн эд, үнэ нь ч гэж яггүй, ойролцоогоор 50 гаруй мянган доллар буюу 70 

гаруй сая төгрөг. Усны өрөм нэлээд байнаа. Ингээд л нэг өдрийн ажил болж байгаа юм... 

Дараагийн өдөр Факуко хотоос нилээд зайтай орших Кимомото хот орж “Вакасио Кайхату” корпорацын 

өрөмдлөгийн үйлдвэрлэлтэй танилцав. Эднийх 4-5 өрөмтэй бөгөөд энэ удаа орон нутгийн захиалгаар усан 

хангамжийн цооног өрөмдөж буйтай тааралдав. Энэ орныхон юмыг ёстой нэг яс хийнэ шүү... Цооногийг 

ихээхэн том 60см голчтой эхлээд одоо 40см голчид шилжин, шавар уусмалын угаалгатай роторон эргэлтэт 

өрөмдлөг явуулж байсан. Энд хуучны Кокен-борингийн угаалгын шахуурга хэрэглэж байв, бентонит нь 

японы өөрийнх, шүүрийн хайрга нь ч мөн адил. Энэ компаний захирал Сакакуйжи-сан нас тогтсон, намба 

суусан, ёстой л нэг өрмийн хүн, “манай өрмийхөн”-ний нэгэн. Түүний санхүүгийн зөвлөх Якуноки гуай ч мөн 

хашир “бурхи” бололтой, чпмээгүй л биднийг сонсоод байх юм. Үдийн зоогийг Японы хан хөвгүүний зочилж 

байсан үндэсний нэгэн зоогийн газар үхрийн махь далайн загас шарж хүртэх байдлаар барив. Тэдэнтэй манай 

орны өрөмдлөгийн нөхцөл, хамтран ажиллах талаар ярилцав. Өрмийхэн л болсон хойно бидэнд ярих зүйл 

байлгүй яахав! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Японы Куйшугийн Их Сургууль дээр зохиогдсон “ Байгалийн шинжлэл-технологи" сэдэвт олон улсын 

симпозиум дээр ШУТИС-ийн профессор Ж. Цэвээнжав “Монгол орны ашигт малтмалын ордууд, газрын 

тос, газар доорх усны өрөмдлөгийн нөхцлийн судалгаа” сэдэвт илтгэл тавив. 
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Японы эрдэмтэн X. Накагава-сан цооногийн хөндийн зургийн аппарат зохион бүтээснээ танилцуулав 

 

 

Профессор Ж. Цэвээнжав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор Ж. Цэвээнжав Японы өрөмдөгчдийн хамт хээрийн нөхцөлд 


