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ӨРӨМДЛӨГ-2015 №1/17 
 

 

 

ТЕХНИКИЙН УХААНЫ ДОКТОР, ПРОФЕССОР Ж.ЦЭВЭЭНЖАВЫН 

СУРГАЛТ-СУДАЛГАА,   БҮТЭЭЛ-ТУУРВИЛ 
 

П.Очирбатa*, Б.Чинзоригa, Л.Төвхөөa 

a ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургууль 

 

 

Ж.Цэвээнжав нь Завхан аймгийн Ургамал сумын уугуул. ОХУ-д 

Геологи-хайгуулын өрөмдлөг, Газрын тосны мэргэжлээр суралцан 

дүүргэж, докторын зэрэг хамгаалсан. 1994 онд доцент (дэд 

профессор), 2001 онд профессор цол хүртсэн. АНУ, Австрали, 

Герман, Энэтхэг, ОХУ, Хятад, Япон, Солонгос зэрэг орнуудад 

мэргэжил дээшлүүлж, мэргэжлийн чиглэлээр урт, богино 

хугацаагаар ажиллаж байсан. Орос, англи хэлтэй. 

МУИС, ПДС, ТИС, ШУТИС-д одоог болтол багш, профессор, 

тэргүүлэх профессор, тэнхим, салбарын эрхлэгчээр тасралтгүй 

ажиллаж байгаа бөгөөд эрдэс баялгийн салбарт 2000 гаруй инженер 

бэлтгэхэд оролцож, өөрөө биечлэн 100 гаруй баклавр, 36 магистр, 5 

докторын ажлыг удирдаж хамгаалуулсан.  

Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарт өрөмдлөг, газрын тосны 

технологи-менежментийн чиглэлээр өргөн хүрээтэй судалгааны 

ажил явуулж, олон арван сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл, ном гарын 

авлага, эрдэм шинжилгээ-судалгааны болон мэдээлэл-

сурталчилгааны зэрэг 570 материал нийтлүүлсэн. Өрөмдлөг, газрын тос, уул уурхай, менежментийн докторын 

хорооны гишүүнээр ажиллаж ирсэн, геологи-хайгуулын өрөмдлөг, газрын тосны өрөмдлөг, олборлолт, 

боловсруулалт, хадгалалт-тээвэрлэлт, барилга-байгууламж, хийн дамжуулалт хангамж зэрэг6 мэргэжлийн 

сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг шинээр боловсруулж, элсэлт авч хэрэгжүүлсэн, ШУТИС, ГГТС-ийн 

Эрдмийн зөвлөл, Монгол улсын Эрдэс баялгийн зөвлөл, Уул уурхайн сайдын бодлогын зөвлөлийн гишүүн, 

ГГТС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн инженерийн салбарын эрхлэгч, Газрын тосны багийн Тэргүүлэх 

профессороор ажиллаж байсан, одоо ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Зөвлөх 

профессороор ажилладаг. Геологи-уул уурхайн  “Газарчин” дээд сургуулийн “Хүндэт доктор”, Эрдмийн 

зөвлөлийн гишүүн. 

Тэрээр Олон улсын Газрын тосны инженерийн нийгэмлэг, Монголын Инженерийн ухааны Академи, 

Австралийн Өрмийн холбооны гишүүн, Монгол улсын Өрөмдлөгийн холбоо, Монголын Газрын тосны 

инженерүүдийн нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал, Өрмийн Зөвлөх инженер.  

Профессор Ж.Цэвээнжав Монгол улсын Геологийн (1990, 2010), Боловсролын (1994), Шинжлэх ухааны 

(1999), Газрын тосны (2005), Уул уурхайн (2010), Усны аж ахуйн (2010) зэрэг нийт 6 салбарын Тэргүүний 

ажилтан, Алтан гадас (2001), Хөдөлмөрийн Гавъяаны улаан тугийн (2012) одон, ойн медалиудаар 

шагнуулсан. 

Монгол эх орны боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт өрөмдлөг, газрын тос, хийн мэргэжлийн сургалт, 

судалгааг үндэслэж, төлөвшүүлэгч болно.  
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Эх орны геологи, уул уурхай, газрын тос, газрын доорхи усны зэрэг, бүхэлдээ эрдэс баялгийн салбарт 

мэргэжилтэн бэлтгэх, судалгааны ажил явуулахад бүхий л ажил амьдралаа зориулж, олон жил идэвх зүтгэл, 

үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн Эрхэм багш-профессор Ж.Цэвээнжавтаны хөдөлмөрийн алдрыг хамт олон, 

мэргэжил нэгт байгууллага хүмүүс, олон зуун шавь нар тань бахархан тэмдэглэж, Тандурт удаан наслаж, улам 

ихийг бүтээхийн өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. 

  Ж.Цэвээнжавын  шинжлэх ухаанд оруулсан  хувь нэмэр  

Ашигт малтмалын орд, объектуудын өрөмдлөгийн нөхцлийн 

судалгаа, харьцуулалт, үнэлгээний, нэн ялангуяа, цооногийн ханын 

тогтвортой байдлын үнэлгээний  арга зүйг боловсруулах, угаалгын 

шингэний оновчтой жор, найрлагыг тогтоох чиглэлээр судалгаа 

хийж, хайлуур жонш, холимог металлын орд, объектууд болон 

тунамал хурдасны өрөмдлөгт гарах геологи-техникийн хүндрэлээс 

урьдчилан сэргийлэх, арилгах арга замыг боловсруулсан 

 

Газрын тосны нөөц, өрөмдлөг, олборлолтын болон зах зээл-эдийн засаг-эрх зүй-менежментийн асуудлаар 

өргөн хүрээтэй судалгаа явуулж, газрын тосны дээших ба дооших шатны харилцан хамаарал, технологийн 

менежментийн уялдаа холбоог тогтоосон. 

Монголын эрдэс баялгийн салбарт өрөмдлөг, газрын тосны судалгааны чиглэлийг тодорхойлох, эрдэмтэд 

судлаачдыг бэлтгэхэд зохих хувь нэмэр оруулсан.  

 

   

 

Ж.Цэвээнжавын дээд боловсролын хөгжилд 

оруулсан хувь нэмэр 

Профессор Ж.Цэвээнжав эх орны боловсрол, 

шинжлэх ухааны салбарт өрөмдлөг, газрын 

тосны сургалт судалгааны ажлын болон дээд 

боловсролтой мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх 

үндэс суурийг тавьж, үүсгэн байгуулж, 

төлөвшүүлсэн. 

 

Тэрээр энэ чиглэлээр тасралгүй ажиллаж ирсэн ба ШУТИС-ийн Геологи, Газрын тосны сургуульд өрөмдлөг, 

газрын тосны мэргэжлүүдээр инженер, баклавр, магистр, докторын сургалтын эх суурийг тависан анхны багш, 

тэнхмийн эрхлэгч, профессор хүн юм. Профессор Ж.Цэвээнжав өрөмдлөг, газрын тосны мэргэжлийн багшлах 

боловсон хүчин, эрдэмтэд судлаачдыг бэлтгэх, сургалт-заах арга зүйн материалуудыг боловсруулах, 

батлуулах, хэрэгжүүлэх, сургалт-судалгааны материаллаг баазыг үүсгэн бий болгох, шинэчлэн өргөжүүлэх, 

сайжруулан тоноглох  талаар нөр их хүч чармайлт гарган ажиллаж ирсэн, 5 доктор, 36 магистр, 100 гаруй 

бакалаврын ажлыг удирдаж хамгаалуулсан. Түүний удирдан хариуцаж байсан газрын тос, өрөмдлөгийн 

инженерийн мэргэжлээр 1979-2015 онуудад нийт 6 доктор, 60 гаруй магистр, 1000 орчим бакалавр зэрэг нийт 

мянга хол давсан мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн болно.  
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Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

 

Доктор Ж.Цэвээнжав 1975 оноос дээд сургуульд багшилж, 

ПДС, ТИС, ШУТИС-ийн ГУУФ, ГХФ-ийн болон тэдгээрийн 

харъяа Гидрогеологи-өрөмдлөгийн болон Газрын тосны 

инженерийн тэнхмүүд, Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарууд, 

газрын тосны багийн эрхлэгч, орлогч декан, деканы үүрэг 

гүйцэтгэгч зэрэг ажлуудыг хийж байв. 

 

Тэрээр 1979 онд Өрөмдлөгийн, 1991 оноос Газрын тосны инженерийн, 2001 оноос Хийн инженерийн 

мэргэжлийн салбарыг тус тус үүсгэн байгуулж, хамт олныг төлөвшүүлж, удирдан ажиллаж ирсэн юм. 

Профессор Ж.Цэвээнжав геологи, уул уурхай, усны аж ахуй, газрын тосны салбаруудад дээд боловсролтой 

мэргэжилтэн бэлтгэх ажлыг он удаан жил, тасралтгүй, идэвхи санаачлага, зүтгэл бүтээлтэй хийж ирсэн. 

Дотоод, гадаад харилцааг хөгжүүлэх талаар  

Профессор Ж.Цэвээнжав газрын тос, өрөмдлөгийн сургалт, судалгааны чиглэлээр дотоод гадаадын 

байгууллага, хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтооход ихээхэн анхааран ажиллаж байв. Тэрээр ОХУ-ын 

Москвагийн Геологи-хайгуулын, Газрын тос-байгалийн хийн академиуд, БНХАУ-ын Бээжингийн Газрын 

тосны их сургууль, Эрхүүгийн Техникийн их сургуулиуд, ТЭХГУУҮЯ, ГУУЯ, УУЯ, ХААҮЯ, ҮХЯ, ХХААЯ, 

АМГТХЭГ, ГТХЭГ, УХЭГ зэрэг мэргэжлийн яам, агентлагууд, МУУҮА, Геологийн холбоод, Усны 

ассоциаци, Монгол улсын Өрөмдлөгийн холбоо зэрэг төрийн бус мэргэжлийн байгууллагууд, газрын тос, 

өрөмдлөгийн үйлдвэрлэл-бизнесийн болон сургалт-судалгааны байгууллагуудтай холбоо тогтоох, хамтран 

ажиллах талаар идэвх санаачлага гарган ажиллаж ирсэн. 

 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжавын дотор нь ажиллаж ирсэн ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны 

сургуулийн хамт олон 
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Профессор Ж.Цэвээнжавын үүсгэн байгуулж, төлөвшүүлэн бүрдүүлж, удирдан ажиллаж ирсэн ШУТИС-

ийн ГУУС-ийн Өрмийн  инженерийн салбарын хамт олон 

 

 

 
 

Профессор Ж.Цэвээнжавын үүсгэн байгуулж, төлөвшүүлэн бүрдүүлж, удирдан ажиллаж ирсэн ШУТИС-

ийн ГГТС-ийн Газрын тосны инженерийн салбарын хамт олон 

 

 

 
 

Профессор Ж.Цэвээнжавын үүсгэн байгуулж, төлөвшүүлэн бүрдүүлж, удирдаж байсан, одоо дотор нь 

ажиллаж байгаа  ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн тэнхмийн хамт олон 
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Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн Геологи-Уул уурхайн сургууль болон геологи-уул уурхайн 

“Газарчин” дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөл, Монголын Инженерийн ухааны академи, Олон улсын Газрын 

тосны инженерүүдийн нийгэмлэг, Австралийн Өрмийн Холбооны гишүүн, Монгол улсын Өрөмдлөгийн 

Холбоо, Монголын газрын тосны инженерүүдийн нийгэмлэгийн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, Гүйцэтгэх 

захирал, доктор, профессор, Зөвлөх инженер Ж.Цэвээнжав 
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Введение 

Эффективность буровых работ во многом зависит от условий бурения. На производительность и качество  

бурения влияют технические средства, квалификация и опыт буровиков, назначения и характеристика 

скважин и естественно свойства проходимых горных пород и природно-экономические условия района работ. 

В данной статье мы излагаем основные результаты наших многолетных исследований по изучению условий 

бурения месторождений различных видов полезных ископаемых своей страны [1]. 

Методика исследований 

Методику проведения такого рода исследований разработали, в основном, мы сами [2-5,6], критериями 

оценки и типизации условий бурения явились найболее важные, на наш взгляд, показатели бурения, такие 

как глубина-L, м (K1), диаметр- D, мм (K2) и угол наклона-, градус (K3), которые мы рассматриваем как 

характеристики скважин и отнесем к техническим условиям бурения, а также буримость пород в 

разрезе-м (K4), устойчивость-У(K5) и способность выдачи пробы для исследований и анализов- (выход 

керна-Вк и выход шлама-Вш) (K6), которые мы отнесем к горно-геологическим условиям бурения. 

После приведения натуральных (реальных) показателей, влияющих на трудоёмкость бурения на 

кодированные значения мы используя функцию желательности Харрингтона легко можем получить 

обобщенный показатель оценки условия бурения последующей формуле: 

 

𝑪 = √𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟒 ∗ 𝑲𝟓 ∗ 𝑲𝟔
𝟔

 
 

mailto:dugeree_mn@yahoo.com
mailto:monzol55@yahoo.com
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К1, К2...Кп –кодированные значения показателей функции желательности, в данном случае К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8-кодированные значения реальных покателей геолого-технических условий бурения, таких как K, T, 

Д, Н, D, α.  

 

Реальные и кодированные значения факторов условий бурения 

(на примере бурния на твёрдых полезных ископаемых) 

 

Факторы 
Пределколебания показателей 

К, реальные К1, кодированные 

Тип Показатели мин макс мин макс 

Геологические 

Категория буримости пород-К (К1) I XII 0.01 0,99 

Устойчивость разреза –Т (К2) 1 3 0.01 0.99 

Опробоваемость руд и пород – Д (К3) 80 100 0.99 0.01 

Техникческие 

Глубина скважины - Н, м (К4) 200 2000 0.01 0.99 

Диаметр скважины - D, мм (К5) 60 80 0.01 0.99 

Угол наклона, α, градус (К6) 70 90 0.99 0.01 

 

С≤ 0.33 – благоприятное условие 

C=0.34-0.50 – нормальное условие 

C = 0.51 -0.66-осложнённое условие 

C≥0.67-сложное условие 

 

Основная часть исследований 

Используя такую методику, нами были собраны, проанализированы и подсчитаны обобщенный показатель 

оценки условий бурения по материалам, полученным при бурении1441 разведочныхскважин 68 объектах 10-

ти типов полезных ископаемых, таких как, флюоритовых, медно-молибденовых, медно-золоторудных, 

угольных, урановых и нефтяных месторождений и установлены степень трудности проведения буровых 

работ. Проведенные исследования показывают, что медно-молибденовые, железорудные, полиметаллические 

и угольные месторождения нашей страны характеризуются сравнительно благоприятными условиями при 

проведении разведочного бурения а золоторудные, угольные и некоторые типы россыпных осадочных 

месторождений имеют средние по осложненности условия [2-5,6,9-12]. 

Видно, что флюоритовые месторождения, которые имеют сложные тектонико-магматические обстановки, а 

также основная масса урановых, оловянных и месторождения россыпного золота характеризуются, в 

основном, сложными условиями проходки разведочного бурения. 

1. Изучение, оценка и типизация условий бурения флюоритовых месторождений 

На территории, в основном на юго-восточной части страны обнаружены порядка 360 плавиковошпатовых 

месторождений и проявлений, в основном гидротермально-метасоматического генезиса с общим запасом 

более 70 миллионов тонн. Они сильно подвержены тектонико-магматической активизации мезозойского 

времени, локализованы в большей степени неглубоко и имеют, в основном, линзовидную форму (таблица-1).    
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таблица-1. 

Показатели геолого-технических условий бурения 

на флюоритовых месторождениях Монголии 

 

Показатели 
Типичные месторождения по районам 

Бэрх Бор-Ундур Хар-Айраг Ургэн 

глубина скважины, Н, м 200 150 100 50 

диаметр бурения, Д, мм 76 76 76 76 

угол наклона скважигы, α0 80-90 75-80 70-75 50-60 

категория по буримости, К 9 8.5 8.0 8.0 

выход керна, Вк, % 80-90 60-70 40-60 20-40 

устойчивость пород на стенках скважины, Т 1,0-1,2 1.2-1.5 1.5-2.0 2.0-3.0 

Обобщённый показатель оценки условий 

бурения, С  

0.28 0.43 0,57 0,69 

 

 

Из таблицы №1 видно, что флюоритовые месторождения Бэрхинского рудного узла, характерным 

представителем является открытое ещё в 40-ых годах прошлого столетия по информации местного пастуха 

Санж (поэтому в начальное время оно называлось месторождение Санж) Бэрхинское месторождение, 

имеющее высокосортный флюорит (содержание CAF2-фтористого кальция колеблется порядка 60-85%) 

характеризуется самым благоприятным условиям бурение (С=0.28), хотя оно залигает глубоко и 

разработывалось подземным способом. Группа месторождений Бор-Ундер (позднее разработывалось как 

подземным так и открыным способамии в настоящее время в этом районе работает обогатительная 

фабрика) и Дзун-Цаган-Дэл имеет нормальное условие (С=0.43) бурения а месторождения Хар-Айракского 

района имеет осложненное (С=0,57), а месторождение Урген южнее города Сайн-шанды имеет сложное 

(С=0,69) геологическое условие проходки геологразведочных скважин (разведки).  

В результате многолетных исследований нами обнаружены следующая закономерность, так с северо-востока 

на вго-запад расположены такие крупные флюоритовые месторождения, как Бэрх, Бор-Ундур, Дзун-Цаган 

Дэл, Хар-Айраг, Хажуу Улаан, Бужигар, Урген и т.д, причём глубина залегания их, содержание флюорита 

(CAF2-фтористого кальция) и запасы уменьшаются в названном направлении (таблица-2).   
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таблица-2 

 

Общая закономерность изменения условий разведки (бурения) и разработки (добычи)  

 

 

Показатели 

преставительные месторождения 

Бэрх Бор-Ундур Хар-Айраг Урген 

1 Геологическое строение простое сложное Очень сложное Весьма сложное 

2 
Формы и размеры 

рудных тел 

жильное (100-

1000м)х(0.5-

8м) 

жильное (100-

500м)х(0.4-5м) 

Жилы сложной 

конфигуризации 

и со апафизами 

(60-300м)х(1-4м) 

Жилы сложного 

строения в 

основном, 

горизонтального 

залегания  (50-

200)х(3-14) 

3 Запасы, млн. тн  20 30 10 10 

4 Качество руд сортовое среднее умеренное плохое 

5 Цвет руды 

зелённый 

фиолетов. 

глубой и 

синий  

синий,  

серый, 

зелёноватый 

Светло-синий, 

светло-зелённый, 

светло-серой  

Светлый, 

светлосерый, 

погорелый 

6 Условие бурения 
благоприятно

е 
норьмальное осложнённое сложное 

7 Метод разработки  подземный подземный открытый открытый 

8 Глубина разведки, м 200 170-180 90 120 

9 Глубина разработки, м 150 100 60 30 

10 Содержание CAF2, % 60-70 45-50 30-40 40-45 

11 Содержание СаСо3, % 0.5-2 1-3 2-5 24-33.3 

 

 

2. Изучение, оценка и типизация условий бурения медно-молибденовых, медно-золоторудных 

месторождений [11] 

Монголия имеет богатый ресурс медно-молибденовых, медно-золоторудных месторождений и они в 

основном, медно-порфирового типа, что характеризует их глубинный генезис и сравнительно большой 

размеры и запасы.  В настоящее время в нашей стране установлены такие крупные не только в стране но и в 

Азии и во всем мире месторождения меди, как Эрдэнэтский овоо, Цагансуврага и Оюу-толгой (рис-1-3), 

обший запас, которын исчисляются более чем 50 млн. тонн чистой меди, сотни тысяч тонн молибдена и 

порядки несколько тысяч тонн золота 

 

 

Рис-1.Геологическая 

карта Эрдэнэтского 

медно-молибденового 

месторождения 

 

Рис-2. Геологический разрез Эрдэнэтского 

медно-молибденового месторождения 

 

Рис-3. Трёхмерный модель 

главного рудного тела 

Сэрвэнсухайт Цагаан- 

суврагского месторождения 
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2.1.Геолого-технические условия бурения Эрдэнэтского медно-молибденого месторождения [7,8,11] 

Оно открыто в 60-х годах прошлого столетия и представляет крупное штокверковую систету, близкую к 

поверхности (рис-1), имеющий общий запас порядка 5,6 млн тонн меди и сотни тысяч тонн молибдена.  

На месторождении были пробурены в общей сложности почти 70 тысячи п.м. геолого-раздедочного, в том 

числе порядка 58 тысяч п.м. разведочного колонкового бурения. В таблице-2 показаны объёмы бурения на 

этих месторождений только после 1990 года. В результате проведения этих работ были подсчитаны запасы 

порядка 290 млн.тн руды со срерным содержанием меди 0,02%, что равноценны 5,8 млнвтн чистого металла.  

 

таблица-3. 

 

Объёмы буровых работ на Эрдэнэтском месторождении после 1990 года.  

 

№ Назначение буровых работ Объёмы бурения, п.м 

(по способам бурения) 

Итого, п.м 

колонковое бескерновое канатное 

1 Геологоразведочное 57900 - - 57900 

2 Гидрогеологическое - 6044 2000 8044 

3 Карьерное (взрывное) - 4888728 - 4888728 

4 Геотехнологическое 200 2560 1000 3760 

 итого 58100 4897332 3000 4958432 

 

 

 

Нами были определены динамическая прочность, абразивность и на основе этого буримость пород и руд этого 

месторождения, что очень важно для определения условия бурения. Исследования показывают, что на 

месторождении, в основном, распространены гранит, гранодиорит, диорит и т.д, то есть преобладают кислые 

магматические породы, медно-молибденовые руды в большинстве сульфидного типа, отмечены также 

окислённые бедные руды, имеющие категорию по буримости порядка  VII-X, обладающие относительно 

невысокую абразивность (Кэл=0.21-0.74).  
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таблица-4 

 

Категория пород по буримости на Эрдэнэтском медно-молибденовом месторождении  

 

 

Найменование пород и руд 

 

Fд 

 

Кэл 

 

pм 

Категория пород 

по буримости 

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 Х 

гранодиорит 61.7 0.4 32.65 IX 

метаморфизованный гранодиорит 58.8 0.74 57.70 XI 

порфировый гранодиорит  40.3 0.37 21.17 VIII 

 

 

2.2.Геолого-технические условия бурения Цаган-Суврагского медно-молибденового месторождения 

[11] 

Разведка этого месторождения начата ёще с 1964 года, работала даже одноимённая Цаган-Суврагская 

геологразведочная экспедиция и в конце 70-х годов было открыто Цаган-Суврагское медно-молибденовое 

месторождение. 

Для проведения детальной разведки с подсчётом запасов и проведения геотехнических исследований в районе 

Цаган-Суврага в течении 2001-2008 гг компанией МАК проидены 280 разведочных скважин с общим 

метражом 41272 п.м и на участке Сэрвэн Сухайт установлены запасы медно-молибденовых руд порядка 4,6 

миллион тонн. Кроме этого на участке для водоснабжения горного предприятия и поселка были пробурены 

23 гидрогеологических скважин с общим объёмом 4500 п.м, из них 3000 п.м. бурения проведено по 

определённой сетке. 

Главное месторождение Сэрвэн сухайт состоит из северного, центрального и южного 3х участков, которые 

сложены из систем жильных тел, включающих монцонит, граносиенит, гранодиорит и т.д. среднего палеозоя, 

имеющие, как и Эрдэнэтское месторождение - первичное сульфидное оруднение и  окислённые медно-

молибденовые руды.  

2.3.Геолого-технические условия бурения Оюу-толгойского медно-золоторудного месторождения [11] 

Всемирно известное Оюу-толгойское месторождение было открыто недавно, хотя монгольские геологи 

давно знали о возможности присутствия такого рода глубоко залегающего оруднения порфирового типа. В 

южной гоби Монголии установлены Оюу-толгойская группа месторождений, включающаяся  Хюго Даммет, 

Южный Оюу-толгой и Херуга (рис-4), общие запасы которых превышают 44 млн.тн чистой меди и порядка 

несколько тысяч тонн золота. 



17 

 

 
Рис-4. Объёмный модель группы медно-золоторудных месторождений 

Оюу-Толгой на южной гоби Монголии: 

а.месторождение Херуга, б.месторождение южного Оюута, в.группа месторождений Хюго  

Даммета 

 

 

На участках Оюу-толгойского месторождения пробурены 1755 геологразвеочных скважин с общим объёмом 

774 260 п.м, со средней глубиной 1200-1500м, а максимальная глубина скважины достигла до 2500м. Здесь 

проидены партия наклонно-направленных и многоствольных скважин, с одной скважины (ОТD-514) были 

пробурены 6 допольнителных стволов. Здесь были применены самые современные мощные и сверхмощные 

буроюые установки серии UDR-1000, UDR-1500, UDR-3000 и UDR-5000, последная установка выпущена 

только в 2х экземплярах, один из которых до настоящего времени распологается и работает в Монголии. Виды 

и объёмы бурения на участках Оюу-толгойском месторождении, которые были проведении под менежментом 

интернациональной буровой компании Майжор-дриллинг показаны в таблице-4. 

 

таблица-5 

 

Виды и объёмы бурения на участках Оюу-толгойской группы месторождений  

 

Участки 

Колонковое 

бурение 

Шламовое бурение Комбинированное 

бурение Всего 

скв 

Общий 

объём,м кол-во 

скв 
объём,м 

кол-во 

скв 
объём,м 

кол-во 

скв 
объём,м 

Хюго 

Дамметт 
432 361560 25 1767 18 11142 475 374470 

Южный 

Оюут 
582 267807 135 14488 5 2983 722 285278 

Херуга 38 44205     38 44205 

прочие 196 54504 324 15802   520 70306 

итого 1248 728077 484 32057 23 14125 1755 774260 

 

 

Бурение в основном осуществлалось диаметрами компаниями  Мэйжор-дриллинг-Монголия (Major 

drilling Mongolia), Гоби-дриллинг, Кан-Азиа, Монголиан-дриллинг сервис, AID и Сойлтрейд со 

использованием диаметров PQ (85мм), HQ (63мм), NQ (47.6мм) и BQ (35.5мм). Ниже в таблице 5 показаны 

данные о геолого-технических условиях бурения найболее крупных медно-молибденовых и медно-

золоторудных месторождений Монголии. 
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таблица-6 

 

Показатели геолого-технических условий бурения 

медно-молибденовых и медно-золоторудных месторождений Монголии 

 

Үзүүлэлтүүд Эрдэнэт Оюу-толгой Цаган-суврага 

Запасы, млн. тн. 

 руды 

чистого металла 

- меди 

- молибдена 

- золота 

Типы, формы и размеры 

оруднения  

 

1.Категория пород по 

буримости  

2.Выход керна, % 

3.Коэффициент 

кавернообразования  

4.Объём бурения, тыс.т.м 

4.Средняя глубина 

скважины,м 

5.Средный диаметр 

бурения, мм 

6.Угол наклона ствола 

скважины, градус 

 

290 

 

5.8 

0.09 

- 

близкое к поверхности 

штокверковое тело  

YIII-IX 

70 

1-3 

57900 

 

500 

70-75 

70-75 

 

23.000 

 

44 

- 

1828 

вертикальны рудные 

тела пространстве 

размером 4*3*2 км  

IX-X 

95 

1 

780.000 

 

1000 

70-75 

80-85 

 

240 

 

4.6 

0.044 

- 

 

многочисленные 

жилы и массивы 

 

YIII-IX 

75 

1-3 

41000 

 

300 

65-70 

70-75 

 Обощённый коэффициент 

оценки условия бурения-С 

 

0,68 

 

0,48 

 

0,57 

 

 

Из выщеизложенных результатов исследований можно заключить, что медно-молибденовые и медно-

золоторудные месторождения Монголии в основном порфирового типа и харатеризуются различными 

условиями бурения, так Оюу-толгойское месторождение хотя имеет глубокую локализацию и повышенную 

категорию пород и руд по буримости но стенки скважины устойчивые, выход керна полный и в конечном 

итого характеризуется нормальное условие (С=0.48) а Эрдэнэтское месторождение из-за околорудных 

изменений имеет сложное условие разведочного бурения (С=0.68) а Цаган-Суврагское месторождение 

характеризуется осложнённым условием (С=0.57). 

3. Изучение, оценка и типизация условий бурения на угольных месторождениях [9] 

К настоящему времени в Монголии установлены более 400 угольных месторождений и проявлений (рис-6),  

из них найболее крупные месторождения насчитывают порядка 100 и на них подсчитаны запасы более чем 

172 миллиард тонн, в том числе порядка 20 миллиардов тонн запасы подсчитаны по более высоким 

категориям.  
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В страны найдены и установлены запасы как коксующего, каменного так и энергетического угля всех 

геологических времён. Найболее крупное из них знаменитое Тавантолгойское месторождение имеет общие 

запасы 6,3 миллиарда тонн, более 1/3 из них коксующегося типа.  

Нами были изучены и анализированы геолого-технические условия бурения найболее крупных 20 

угольных месторождений (таблица-6), таких, как известное всему Тавантолгойское в Южной Гоби, Хурен-

гольское на западе в Алтайских горах и Тугрик-нурское в Цайдамской мезозойской депрессии угольных 

месторождений (рис-7-9),  преставляющие от карбона до мезозойской времени.  

Анализ полученных и проиллюстрированных в таблице - 6 результатов показывают, что угольные 

месторождения имеют в основном, сложные условия бурения (С=0.72-0,76), которые может быть объяснены 

неустойчивостью и перемежаемостью вмещаюших пород и угольных пластов, трудностью получения керна 

и т.д. 

4. Изучение и типизация условий бурения на урановых месторождениях [12] 

Урановые ресурсы Монголии исчисляется и месторождения в основном, имеют гидрогенный тип. Найболее 

крупные из них расположены на северо-востоке, это Дорнодская группа месторождений и Юго-Восточной 

гоби в районы Сайн-Шанды-это месторождения Дулаан Уул, Зоовч и Средней Гоби-это Хараат и Хайрхан . 

Нами были изучены и сделаны попытки сделать предварительную типизацию найболее типичных урановых 

месторождений по геолого-техническим условиям бурения (таблица-7). 

5. Изучение и типизация условий бурения нефтяных месторождений [13] 

В Монголии нефтеносность была установлена ещё в начале 40-х прошлого столетия и разведка и разработка 

нефтяных месторождений особо интенстировалось после 1991 года, когда была утверждена ”Закон о нефти”. 

Так в настоящее время залицензированы все 32 площадей для разведки нефти, на 4х из них осуществляются 

как опытная, так и промышленная добыча нефти. Были пробурены более 1250 глубоких нефтеразведочных 

и эксплуатационных скважин, данные которых послужили основанием для изучения геолого-технических 

условий бурения на нефтяных месторождениях. 

Изучение и анализ этих данных послужило основанием для оценки геолог-технических условий бурения на 

нефтянных месторождениях как относительно простое, так как, отсутствует осложенения в связи с наличием 

солевых отложений и мощных толщ, набухающих и вспучивающих глинистых толщ а также сравнительно 

небольшая глубина-до 2500-3000м и в основном, проходка скважин в вертикальном направлении.
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Рис-6. Угольные бассейны и месторождения Монголии 

 

 
 

 

Рис-7. Тавантолгойское м-ние Рис-8. Хурен-гольское м-ние Рис-9. Тугрик-нурское м-ние 
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Таблица-7. Показатели оценки геолого-технических условий бурения на угольных месторождениях [9] 

 

Наименование 

месторождений 

Геологические условия Техникческие условия Оценка геологических 

условий 

Оценка технических 

условий 

Обобщенный 

показатель 

осложнённости 

условия 

бурения 

Ө
р

ө
м

д
ө

гд
ө

х
 

зэ
р

эг
  

Т
о

гт
в
о

р
ш

и
л
  

Д
ээ

ж
н

и
й

 

га
р

ц
 %

  

Ц
о

о
н

о
г 

гү
н

 

м
  

Ц
о

о
н

о
г 

го
л
ч

 

м
м

  

Н
ал
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у
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й

н
 

ө
н

ц
ө

г 
 

Ө
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ө
м
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ө

гд
ө
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зэ
р
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Т
о
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о

р
ш

и
л
  

Д
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р

ц
  

 

Ц
о
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н
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гү
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м
  

Ц
о

о
н

о
г 

го
л
ч

 

м
м

  

Н
ал

у
у

ги
й

н
 

ө
н

ц
ө

г 
 

Хар тарвагатай  4 2 85.0  410 93 90 0.33  0.67  0.15  0.20  0,75 0.55  0,75 

Хөшөөт  5 2 85.0  250 76 90 0,41 0,67 0,15 0.12  0,62 0,55 0,74 

Хүрэн гол  6 2 90.0  250 93 90 0,5 0,67 0,1 0,12 0,75 0,55 0,74 

Хотгор  6 2 85.0  150 76 90 0,5 0.67  0.15  0,073 0,62 0,55 0,74 

Тавантолгой  6 2 85.0  500 93 90 0.50  0.67  0.15  0.24  0,75 0,55 0,75 

Сайхан-овоо  5 2 80.0  540 76 90 0,41 0,67 0,2 0.26  0,62 0,55 076 

Улаан-Овоо  6 2 80.0  480 76 90 0.50  0,67 0,2 0,23 0,62 0,55 0,76 

Шарын гол  8 2 80.0  750 93 90 0,67 0,67 0,2 0,36 0,75 0,55 0,74 

Могойн гол  6 2 80.0  350 93 90 0,5 0,67 0,2 0.17  0,75 0,55 0,75 

Баянцагаан  9 3 80.0  280 76 90 0,75 1 0,2 0,13 0,62 0,55 0,74 

Багануур  6 2 80.0  200 93 90 0.50  0,67 0.20  0,097 0,75 0.55  0,75 

Цайдам  6 2 90.0  400 93 90 0.50  0.67  0.10  0.20  0,46 0.55  0,75 

Шивээ-Овоо  6 2 80.0  250 93 90 0.50  0.67  0.20  0.12  0,75 0.55  0,75 

Тэвшийн говь  6 2 85.0  100 93 90 0.50  0.67  0.15  0,048 0,75 0.55  0,75 

Нарийн сухайт 6 2 90,0 250 93 90 050 067 010 0,12 0,75 0,55 0,75 

Төгрөг нуур  9 2 80.0  480 93 90 0.75  0,67 0,2 0.23  0,75 0,55 0,76 

Чандгана тал  6 2 90.0  200 93 90 0.50  0,67 0,1 0,097 0,75 0.55  0,74 

Адуунчулуун  6 2 80.0  100 93 90 0.50  0.67  0.20  0,048 0,75 0.55  0,73 

Тал булаг  4 2 85.0  150 76 90 0.33  0.67  0,15 0.07  0,62 0.55  0,72 

Хөөтийн хотгор  7 3 80.0  780 93 90 0.58  1.00  0.15 0.38  0,75 0.55  0,74 
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Рис-10. Схематическая геологическая карта и 

разрез уранового месторождения Дорнод (Восток) 

1-8 вулканогенно-осадочные отложения позднего 

мезозоя 

1-2(а) андезит-базальт (б)-риолитовый дайк, 

Верхняя формация: 3-риолит-полевошпатовые, 

4-игнимбритовые, 5-олигофир содержащий риолит, 6-

туф-риолит, Нижняя формация: 7-андезит-базальт, 8-

песчаник, алевролит, конгломерат, туффит, 9-

Палеозойский гранодиорит, 10-ïротерозойский и 

палеозойский гранодиорит и метаморфические породы 

 

 

 

Рис-11. Схематическая геологическая карта 

и разрез уранового месторождения 

Гурванбулак 

1-9-вулканогенные отложения позднего 

мезозоя, 1-трахи-риолит, 2-игнимбрит, 3-

риолит, 4-туф-риолит, 5-олигофир 

содержащий риолит, 6-трахидацит, 7-

àндезит-базальт, 8-песчаник, конгломерат, 9-

кварц-полевой шпат содержащий риолит, 10-

ïротерозойский и палеозойский гранодиорит и 

метаморфические породы, 11-тектониккое 

нарушение (а)-вертикальное, (б)-наклонное, 

12-рудные тела  
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таблица-8 

 

Типичные геолого-технические условия бурения на урановых месторождеиях 

 

Месторождение Тип оруднения Горные породы,  

составляющие 

геологический разрез 

Условия бурения 

Гурванбулаг, 

Дорнод (рудные 

тела № 

2,3,4,5,6,7), 

Мардайн гол 

вулканогенные 

отложения позднего 

мезозоя и вулканогенные 

отложения позднего 

мезозоя с F-Mo-U 

комплексами 

Андезит-базальт, 

трахидацит, риолит, 

игнимбрит, песчаник, 

алевролит, конгломерат, 

туф, гранодиорит 

Глубина бурения 

относительно большая  

(300-500м), проявляются 

обвалы стенок скважины, 

потери промывочной 

жидкости и смыв керна 

Хараат, Нарс Осадочные отложения и 

U-REE образования 

Песчано-гравилистые, 

песчано-глинистые 

отложения, глина, 

вулканит, базальт, 

лейкократ гранит 

Обвалы стенок скважин, 

обмыв и растворение 

керна, потери 

промывочной жидкости 

 

В дальнейшем необходимо провести целонаправленное исследование по более детальной оценке и 

типизации геолого-технических условий бурения скважин на нефтяных, в будущем возможно и на 

газовых скважин. 

таблица-9 

 

Геолого-технические условия бурения на нефтяных месторождениях Тамсакского бассейна 

Восточной Монголии 

 

Месторасположение структуры Тамсакский бассейн, Южно-Тамскская депрессия (антиклиналь) 

Потолок нижне-дзунбаинской 

формации 
3.0°~14.0° 

Потолок Цагаан-цавскойформации 3.0°~21.8° 

Усреднённая возвышенность 

рельефа 
640м 

Глубина расположения верхней 

границы нижне- дзунбаинской 

формации 

1832м~2310м-нижне дзун-баинский продуктивный горизонт  

Глубина расположения верхней 

границы Цагаан-цавской формации 
1872м~282м 

Блок 

T19-67  TB96-38 

T19-95 T19-X61-2 T19-

69-3 T19-46-3 

T19-276-T162 

T19-56  T19-20 

T19-69 T19-21-2 T 
T19-78-2 T19-91 T19-

115 

Общая глубина 1915м~3200м 2455м~2946м 2440м~3180м 

Количество эксплуатационных 

скважин 

(178) 

предыдующие-6, в 

консервации-11, 

нормально 

работающие-55 (в том 

числе направленная-1) 

итого-72 скважин 

предыдующая-1, в 

консервации-1, 

нормально 

работающие-17 итого-

19 скважин 

предыдующая-11, в 

консервации-8, 

нормально 

работающие- 

68,итого-87скважин 

Коллектор 

 

 

Цагаанцав  

Нижний Дзун-баин, 

Цаган-цавские 

формации находится в 

эксплуатации 

НижнийДз-баин 
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Общие заключения. 

В свете всех вышеизложенных результатов исследований может быть сделаны следующие общие 

заключенич и выводы: 

1. Впервые разработана и апробирована методика изучения, оценки и типизация геолого-

технических условий бурения геологоразведочных скважин на месторождениях, которая является 

общей и для других объектов бурения. 

2. Проанализированы, оценены и типизированы геолого-технические условия бурения 

флюоритовых, медно-молибденовых, медно-золоторудных и угольных месторождений 

Монголии, результаты которых могут быть распространены для других подобных 

месторождений. 

3. В дальнейщем необходимо продолжить исследований подобного рода на найболее 

распространённых типов месторождений полезных ископаемых, таких, как железорудных, 

полиметаллических и т.д. 

 

Список использованных материалов 

 

[1] Геология МНР. Том III. Полезные ископаемые. М.Недра. 1977г, 580с. 

[2] Комаров М.А. Питерский В.М. и др. Методические рекомендации по типизации геолого-технических 

условий бурения скважин и разработке типовых технологических процессов. М. ВИЭМС. 1981г 

[3] Цэвээнжав.Ж, Калинин А.Г, Сутягин В.В. Причины потери устойчивости стенок скважин на 

флюоритовых месторождениях Монголии. В сб. Технический прогресс в техникà и технологии разведки 

МПИ.М. 1984 

[4] Цэвээнжав.Ж. Разработка оптимальной рецептуры промывочной жидкости для повышения 

устойчивости стенок скважин на флюоритовых месторождениях (автореферат кандидатской 

диссертации)Москва. Ротапринт МГРИ. 1985г 

[5] Ж.Цэвээнжав. Критерии оценки типизации условий бурения (на монгольском языке). В сб. Актуальные 

проблемы буровой службы Монголии. УБ.1997 №3. с12-43. 

[6] Цэвээнжав.Ж. Исследование и типизация геолого-технических условий бурения флюоритовых 

меторождений Монголии. (на монгольском языке). В сб. Актуальные проблемы буровой службы 

Монголии. УБ.1999. №1/1. стр41-46. 

[7] Ганболд.С, Отгон-Эрдэнэ.Д . Мировая потребность меди и эксплуатация крупных месторождений 

меди Монголии. В сб. Технология, экономика и экология горной промышленности. (на монгольском языке). 

УБ. 2007. №35. стр265-271. 

[8] Лигдэн. Б. Эрдэнэт  (Горно-обогатительное предприятие). УБ. 1996. 401с. 

[9] Цэвээнжав.Ж, Наранбат.М, Ганбаатар.П, Баярмагнай.Г. Исследование и типизация геолого-

технических условий бурения флюоритовых месторождений Монголии. (на монгольском языке). В 

журнале “Разведчик. УБ. 2011. №1/44. стр107-119.  

[10] Цэвээнжав.Ж и др. Изучение условий бурения месторождений полезных ископаемых (на 

монгольском языке). В сб. Актуальные проблемы буровой службы Монголии. УБ. 2000. №1/2. стр20-24. 

[11] Цэвээнжав.Ж, Тувшинбаяр.Д. Исследование, оценка и типизация геолого-технических условий 

бурения медно-молибденовых и медно-золоторудных месторождений Монголии. . (на монгольском 

языке). В журнале “Разведчик. УБ. 2011. №2/45. стр19-24.  

[12] Цэвээнжав.Ж, Наранбат.М, Ундармаа.Д, Саранхуу.Б, Чимгээ.О. Исследование, оценка и типизация 

геолого-технических условий бурения урановых месторождений Монголии. (на монгольском языке). В 

журнале “Разведчик. УБ. 2012. №1/46. стр184-192.  

[13] Цэвээнжав.Ж, Мункболд.Т, Мягмаржав.Б. Изучение и оценка условий бурения нефтяных 

месторождений Монголии. В сб. Нефть и газ Монголии-2012, УБ, №1/18, стр49-54. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ӨРӨМДЛӨГ-2015 №1/17 
 

ӨРӨМДЛӨГИЙН ИМПОРТЫН БЕНТОНИТ ШАВРЫН ШИНЖ 

ЧАНАРЫН СУДАЛГАА 

 
Д.Ундармааa*, Б.Бат-Оргила 

 

aШУТИС, ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар 

 
а*undarmaad@must.edu.mn 
bb.orgil_0507@yahoo.com 

 

 

 

Хураангуй: 

Өрөмдлөг нь геологи хайгуул, газрын тос, уул уурхай, усны аж ахуй, барилга зам гүүрийн гэх мэтчилэн янз 

бүрийн салбарт өргөн хүрээтэй хийгддэг, эрдэс баялаг, хөдөө аж ахуй, бизнесийн томоохон салбаруудад 

үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн чухал алба юм.    

Манай орны хувьд геологи-хайгуулын болон газрын тосны өрөмдлөгт цооногийн угаалгын бодис болох 

боловсруулсан шаврын нунтаг, химийн нэмэлт урвалж бодис, полимеруудыг гадаадын орнуудаас, 

тухайлбал Хятад, Орос, Австрали, Солонгос, Америкийн өндөр үнэтэй импортын бүтээгдэхүүнийг 

хэрэглэж байна.  Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдээр бэлтгэсэн өрмийн уусмалын шинж чанарыг судлах, эх орны 

шаврын уусмалтай харьцуулах, байгалийн шаварт боловсруулалт хийх арга замыг судлах нь чухал байна. 

Түлхүүр үг: шавар, бентонит шавар, шаврын шинж чанар 

Үндсэн хэсэг 

Дэлхийн хэмжээнд өрөмдлөгийн цооног цэвэрлэгээний бодисуудыг  дагнан үйлдвэрлэдэг томоохон пүүс 

компаниуд нилээн байдаг ба “Australian mud company”, “Fluid star”, “Baroid”, “Wyoming-Bentonite”, 

“Francis Drilling Fluids”, “BW Mud”, “Schlumberger” “AMCOL” зэргийг дурьдаж болох юм. Эдгээрээс 

манай өрөмдлөгийн компаниуд нь Австралийн “Australian mud company” буюу “АМС”, “Fluid star”, АНУ-

ын “Сетко” зэрэг компаниудын бүтээгдэхүүнүүдийг нь өргөн хэрэглэж байна.   

Дээрхи өрмийн уусмалын бүтээгдэхүүнүүд нь геологи техникийн тодорхой нөхцөлд хэрэглэх найрлага 

жор, шинж чанар  бүхий байх ба эдгээрээс хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь бентонит шаврын бүтээгдэхүүн 

юм. Бентонитийн уусмал нь цооногийн ханыг бэхлэх, тогтворжуулах, үртсийг зөөх, барих зэрэг шинж 

чанаруудаараа бусад шингэний төрлөөс онцгой бөгөөд энэ нь өрөмдлөгийн ажил голлон явагддаг сэвсгэр, 

тогтворгүй, нурамтгай тунамал хурдсын шинж чанарт ихээхэн тохиромжтой байдаг. 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь импортоор ирж байгаа бентонит шавраар бэлтгэсэн өрмийн 

уусмалын шинж чанарыг судлах, харьцуулалт үнэлэлт хийхэд оршино. 

Судалгаанд Австралийн “Australian mud company” компанийн AUSGEL, “Fluid star” компанийн 

STARGEL, АНУ-ын “AMCOL” компанийн SUPERGEL зэрэг бентонитуудын бүтээгдэхүүнүүдийг 

ашиглан, өрөмдлөгийн уусмалын шинж чанарыг тодорхойлов. Эдгээр бентонитууд нь зуурагдахад хялбар, 

зуурамтгай чанар өндөртэй, натрийн төрлийн, үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэгдсэн бентонитууд юм. 
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Хүснэгт-1 

 

Бентонит шаврын уусмал бэлтгэх техникийн паспортын үзүүлэлт 

 

Өрөмдлөгийн нөхцөл AUSGEL STARGEL SUPERGEL 

кг/1000л, (дундаж орц) 

Хэвийн нөхцөлд 18-32(25) 15-30  (22.5) 25-30 (27.5) 

Хүндрэлтэй нөхцөлд 35-50  (42.5) 30-45  (37.5) 35-45  (40) 

 

 
 

 

 

Өрмийн уусмалын шинж чанарыг тодорхойлохдоо OFITE компанийн уусмалын иж бүрэн лабораторийн 

багажийг ашиглав.  

 

 

  

Уусмалын нягтыг тодорхойлох 

дамнуургат жин 

 

Уусмалын зууралдлагыг  

тодорхойлох Маршийн юүлүүр 

 

Уусмалын ус өгөлт, 

бүрхүүлийн зузаан  

тодорхойлох ВМ-6 

 

 

 

 

 

Уусмалын элсний агуулга 

тодорхойлох багаж 

Уусмалын тогтворжилтыг 

тодорхойлох ЦС-2 

Уусмалын рН үзүүлэлтийг 

тодорхойлох 

 

Зураг 1.Өрмийн уусмалын шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн багаж 
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Уусмалыг бэлтгэхдээ бүтээгдэхүүний техникийн паспортанд заасны дагуу хэвийн нөхцөлд хэрэглэх 

орцын дунджаар буюу 22%-ийн өрмийн уусмал бэлтгэн, шинж чанарыг тодорхойлон Хүснэгт-2-д үзүүлэв. 

 

Хүснэгт-2 

 

Өрмийн уусмалын шинж чанарын үзүүлэлтүүд 

 

 AUSGEL STARGEL SUPERGEL 

22%-ийн уусмал 

Нягт, гр/см3 1.03 1.03 1.04 

Зууралдлага, сек 62 69 118 

Элсний агуулга, % 0.8 0.8 0.7 

Тогтворжилт, гр/см3 - - - 

Ус өгөлт, см3 10 10 9 

Бүрхүүлийн зузаан, мм 2 2 2 

рН үзүүлэлт 9 9 10 

 

 

 

 

 
 

 

Зураг 2.22%-ийн бентонитын уусмалын үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт 

 

 

Дээрхи зургаас үзэхэд Ausgel, Stargel, Supergel –ээр бэлтгэсэн уусмалын нягт болон элсний агуулга ижил 

хэмжээнд, харин зууралдлага харьцангуй өөр өөр утгатай байна. Туршилтаас үзэхэд сонгон авсан орцоор 

бэлтгэсэн уусмалын зууралдлага ихээхэн өндөр байсан тул хатуу хольцийн хэмжээг багасган, 18%-ийн 

найрлагатайгаар уусмалыг бэлтгэж шинж чанарыг тодорхойлов (Хүснэгт-3). Эх орны бентонит төрлийн 

шаврын шинж чанарыг харьцуулах зорилгоор Төв аймгийн Хөмүүлтэйн ордын байгалийн шавраар 25%- 

уусмалыг бэлтгэн шинж чанарыг тодорхойлов. 
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Хүснэгт-3 

 

Өрмийн уусмалын шинж чанарын үзүүлэлтүүд 

 

 AUSGEL STARGEL SUPERGEL 

18%-ийн уусмал 

Нягт, гр/см3 1.02 1.02 1.02 

Зууралдлага, сек 23 25 35 

Элсний агуулга, % 0.5 0.4 0.3 

Тогтворжилт, гр/см3 - - - 

Ус өгөлт, см3 11 10 10 

Бүрхүүлийн зузаан, мм 2 2 2 

рН үзүүлэлт 9 9 10 

 

 

 

 

Хүснэгт-4 

 

Хүмүүлтэй өрмийн уусмалын шинж чанарын үзүүлэлт 

 

№ Уусмалын үзүүлэлтүүд 

 

25%-ийн шаврын агуулгатай уусмал 

 

1 Хувийн жин, г/см3 1.18 

2 Зуурамтгай чанар, сек 22 

3 Ус өгөлт, см3 19 

4 Шавар бүрхүүлийн зузаан, мм 3 

5 Элсний хэмжээ, % 2.8 

6 Тогтворлог чанар, г/см3 0.01 

 

 

 

 
 

Зураг 3. 18%-ийн бентонитын уусмалын үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт 
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Ausgel, Stargel-ийн уусмалуудын зууралдлага ойролцоо,  Supergel –ийн зууралдлага харьцангуй өндөр 

байна. Энэ нь шаврын  солилцлын  ионы  багтаамж, гадаргуугийн хувийн багтаамжаас шалтгаалж байна 

үзэж байгаа бөгөөд Supergel-ийн түүхий эд болох монтмориллонит шавар нь маш сайн чанартай гэж үзэж 

байна.  

Байгаль дээрхи шаврын солилцлын ионы төрөл нь нэг төрлийн катионоос тогтох нь ховор бөгөөд, аль 

төрлийн катион голлон байгаагаас хамааран натрийн болон кальцийн гэж ангилдаг байна. Хэрэв 

солилцлын ионы  60-70%-ийн натрийн ион давамгайлж байх шаврыг натрийн шавар гэнэ. Судалгаанд 

авсан шаврын нунтгууд нь үйлдвэрлэлийн нөхцөлд боловсруулалт хийгдсэн, натрийн төрлийн 

бентонитууд юм. Ийм төрлийн шавар солилцлын ион ихтэй, шингээх чадвар,  устай харилцан үйлчлэх 

чадвар маш өндөр байдаг.  

Туршилтанд ашигласан Ausgel, Stargel, Supergel зэрэг бүтээгдэхүүнүүдэд элсний агуулга харьцангуй өөр 

өөр утгатай байна. Энэ нь боловсруулалтын шатанд хатуу хэсэг болох элс болон механик бусад хольц 

бүрэн цэвэрлэгдээгүй, жижиг хэсгүүд шаврын нунтагтай хамтдаа бутлагдан, агуулагдаж байгаатай 

хамаатай гэж үзлээ.  

Уусмалын ус өгөлт болон бүрхүүлийн зузаан нь аль ч шаврын уусмалын төрөлд хэвийн нөхцөлд ашиглах 

ус өгөлтийн хэмжээнд, жигд найрлага, хатуу хэсгүүд нь сайн гидратчилагдсан байдлаасаа болж 

чулуулгийн ан цав, нүх сүвийг нимгэн нягт бүрхүүл үүсгэн бөхлөх үйлчилгээг үзүүлэх шинж чанартай 

байна.   

 

Угаалгын шингэний чухал шинж чанаруудын нэг болох устөрөгчийн үзүүлэлтийг тодорхойлж, улмаар 

уусмалын хүчиллэг буюу суурилаг байдлыг тогтоосноор тухайн уусмал нь өрөмдлөгийн сум болон 

цооногийн ханыг бүрэлдүүлж байгаа чулуулагт химийн ямар нөлөө үзүүлэх, газрын гүний цэвэр болон 

эрдэсжсэн устай хэрхэн харилцан үйлчлэлцэх зэргийг мэдэхэд оршино. Шавар уусмалын устөрөгчийн 

үзүүлэлт нь 6-12 хязгаарт байх ба судалгаанд авсан дээжүүдийн рН нь 9-10 хязгаарт буюу хэрэглэх 

нөхцлийг хангаж байна. 

Хүснэгт-4, Зураг-3-аас үзэхэд  Хүмүүлтэйн шавраар бэлтгэсэн уусмал нь импортын шаврын шинж 

чанартай ойролцоо шинж чанартай байгаа нь харагдаж байна, гэхдээ уусмал бэлтгэх хатуу хольцын орц 

өндөр, уусмалд агуулагдах элсний агуулга их байна. Энэ нь байгалийн шаврыг шууд авч ашигласантай 

холбоотой төдийгүй уг Хүмүүлтэйн шаврын солилцлын ионы төрөл нь кальцийн төрөл бөгөөд талстын 

бөөгнөрөлийг задлах, солилцлын ионыг өөрчлөн натрийн төрлийн шавар болгох зэрэг боловсруулалт 

хийснээр өрөмдлөгт эх орны шаврын ашиглах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. 

Мөн харьцуулалтыг бүтээгдэхүүний үнээр нь авч үзвэл: 

 

Хүснэгт-5 

 

Бентонит шаврын нунтгийн үнийн харьцуулалт 

(1000т.м өрөмдөхөд зарцуулагдах шаврын хэмжээгээр) 

 

 AUSGEL STARGEL SUPERGEL 

25 кг-ийн үнэ, ₮ 

(НӨАТ-тэй) 

38005 34650 37510 

1000т.м өрөмдөхөд 

зарцуулагдах шаврын 

хэмжээ, кг 

88 88 88 

1000т.м өрөмдөхөд 

зарцуулагдах шаврын 

нунтгийн үнэ, ₮ 

134020 122189 132275 

 

Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн жишээн дээр тулгуурлан HQ голчтой, 1000т.м өрөмдөхөд зарцуулагдах 

шаврын хэмжээг жишээгээр авч зах зээлийн үнээр тооцон гаргаснаас харахад хамгийн хямд үнэтэй нь 

Stargel, мөн Supergel, үнэтэй нь Ausgel байна. Туршилтын үр дүнгээс үзэхэд хэвийн нөхцөлд хэрэглэгдэх 
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уусмалын зууралдлага, нягт гэсэн үзүүлэлтүүдээс хамааран Supergel хамгийн бага хэрэглээтэй, 

боломжийн үнэтэй гэж үзэв. 

Дүгнэлт 

 

1. Импортоор авч буй Ausgel, Stargel, Supergel зэрэг натрийн шаврын бүтээгдэхүүнүүд нь өрмийн 

шаврын уусмалын шинж чанарт тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж байна. 

2. Ausgel, Stargel, Supergel бүтээгдэхүүнүүдээс Supergel нь илүү шинж чанар сайтай болох нь 

туршилтаас (нягт, зууралдлага, элсний агуулга) харагдаж байна. 

3. Шаврын бүтээгдэхүүнийн зах зээлийн үнийн судалгаанаас үзэхэд 1кг шаврын үнэ Ausgel-1520₮, 

Stargel-1386₮, Supergel-1500₮-ийн тус тус үнэтэй байна. 

4. Өрмийн уусмалын шинж чанарын судалгаанаас харахад Хөмүүлтэйн байгалийн шаврын шинж 

чанар импортын бүтээгдэхүүний шинж чанартай ойролцоо, гэхдээ боловсруулалт хийх 

шаардлагатай, шинж чанарыг сайжруулснаар өрөмдлөгт ашиглах боломжтой юм.  

5. Өрөмдлөгийн ажлын өртгийг багасгах, ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор импортын 

бүтээгдэхүүнээс татгалзаж өөрийн эх орны шаврын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн хэрэглэх нь 

техник технологийн, эдийн засгийн хувьд ихээхэн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 

 

Ашигласан материал 
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тодорхойлох лабораторийн ажлын гарын авлага”. УБ, 1995, 77х. 

[2] Цэвээнжав Ж, Ундармаа Д, Жанчив Г.,  “Гадаргуугийн идэвхит бодисуудын өрмийн уусмалын шинж чанарт 

үзүүлэх нөлөө”, Монгол орны өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд, 2004, №1/6, 83-86х. 

[3] Д.Ундармаа “Геологи, газрын тосны өрөмдлөгийн уусмалын технологийн үзүүлэлтүүд шаврын нунтаглалтаас 

хамаарах байдал (Хөмүүлтэйн ордын жишээн дээр)” нэг сэдэвт бүтээл, УБ, 2011 он  

[4] MSM, CAMS, Greenland компаниудын бүтээгдэхүүний каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ӨРӨМДЛӨГ-2015 №1/17 
 

НУРАНГИ ХУРДАСТ ӨРӨМДӨХ ТЕХНОЛОГИЙН 

АСУУДАЛД 
 

М.Наранбат 

Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбоо 

naranbat_0205@yahoo.com 

 

 

 

 

Үйрмэг хурдасд цооног өрөмдлөгийн ажил нь уулын чулуулгийн оршин байх тэнцвэрт байдалд нөлөөлж, 

улмаар цооногийн хананд хүчдэлт байдал, даралт үүсгэн угаалтын шингэний тасралтгүй, эрчимтэй 

хөдөлгөөнөөр цооногийн ханыг нурамтгай болгодог. 

𝑃ад ≤ 𝛶уш𝐻 + ∑ 𝑃да ≤ 𝑃гд 

 

Үүнд:         𝑃ад-цооног дахь ашигт давхаргын даралт 

𝛶уш-угаалгын шингэний нягт 

𝐻-цооногийн гүн 

𝑃да-өрөмдлөгийн үе дэх даралтын алдагдал 

𝑃гд- давхаргын гидравлик даралтын тасралт 

 

Цооногт нүх сүв үүсэх, угаалгын шингэн шингэж алга болох эхэн үед 

𝛶уш𝐻 + ∑ 𝑃да < 𝑃аднөхцөлт байдал үүсэх ба 

𝛶уш𝐻 + ∑ 𝑃да > 𝑃гднөхцөл биелэх үед,гидравлик даралтын тасралт үүсч угаалгын шингэн шингэж 

алга болно. Цооногийг хүрээлэн буй чулуулгийн тогтвортой байдал болон цооногийн ханын нуралтанд 

тухайн чулуулгийн хүчдэлт байдал, уул тектоникийн хүч болон өрөмдлөгийн технологийн хүчин зүйлс 

нөлөөлнө. 

Илтгэгч өмнө нь хийгдсэн эрдэмтдийн ажилд нуранги хурдаст өрөмдөх өрөмдлөгийн горимд сумны 

яндангийн цувааны эргэлтийг бага  тооцсон байх тул дараах судалгааг хийлээ.  

Судлаачид нуранги хурдаст угаалгын шингэн  гадаргууд тээвэрлэгдэх хурд нь  үзүүрийн багажны 

эргэлтийн хурднаас хамаарах ба үзүүрийн багажны эргэлт ихсэх тусам мөргөцөгт бутлагдаж буй үртэс 

илүү цэвэрлэгдэх юм. Энд сумны эргэлт гэсэнгүй үзүүрийн багаж гэсэн байгааг анхаарна уу! 

Зарим судлаачид угаалгын  шингэн газрын гадаргуу руу   урсан гарч ирэх хурд нь шингэн дэх жижиг 

хэсгүүдийн доторхи уналтын хурдаас 13-14 хувь илүү болохыг судалж тогтоожээ. 

Илтгэгч нуранги, үйрмэг , хурдасд хурдавчилсан горимоор зүсэх аргаар цооног нэвтрэхэд чулуулгийн 

үртэс хэмхдэс газрын гадарга руу тээвэрлэгдэх үйл ажиллагааг гүнзгийрүүлэн судлах оролдлого хийлээ. 

Тооцоолбол:угаалтын шингэний цагирган орон зайн өгсөх хурд өрөмдлөгийн сумны эргэлтээс хамаарах 

бол 
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d=  
𝜌

𝜌 −𝜌0
(

𝑉

h
)

2
√1 + (

𝑈

𝑉
)

2

 

Үүнд:    d  -  угаалгын шингэний өгсөх хэсгийн голч 

                𝜌  -угаалгын шингэний найрлаганд орж буй химийн бодисуудын нягт 

                  / шингэн гипан, хуурай гипан,... г.м / 

𝜌0   -  угаалгын шингэний нягт 

   V   -  угаалгын шингэний найрлаган дахь жижиг хэсгүүдийн өгсөх хурд 

U -  шингэний найрлаган дахь жижиг хэсгүүдийн хурд 

h – шингэний найрлаган дахь бодисын хатуулгийн итгэмж 

 

Чулуулгийн газрын гадаргуу руу тээвэрлэгдэх үйл ажиллагаа нь угаалгын шингэний цооногийн  амсар руу 

өгсөх хурднаас хамаарна. 

𝐾 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Үүнд:    𝑈  -  Угаалгын шингэний найрлаган дах жижиг хэсгүүдийн хөдөлгөөний хамгийн их хурд     

𝑉  -  Угаалгын шингэний найрлаган дахь  жижиг хэсгүүдийн өгсөх хамгийн их хурд  

 

Дүгнэлт:  

Цагирган орон зайн өгсөх хурд энэ 2 хурдын шууд хамааралтай байгаа бөгөөд үзүүрийн багажны эргэлт 

бага байх тусам тээвэрлэгдэх чулуулгийн хэмжээ бага байх юм. Иймд сумны эргэлт бага байх тусам 

бутлагдаж буй чулуулгийн жижиг хэсгүүд гадаргуу руу тээвэрлэгдээд том хэсгүүд үзүүрийн багажийн дор 

тээвэрлэгдэхгүй үлдэж байдаг. Энэ процесс тэдгээр том хэсгүүд жижгэрэн бутлагдах хүртэл үргэлжилдэг. 

Цагирган орон зайн өгсөх хурд нь угаалгын шингэний чанараас шууд хамааралтай болох ба  угаалгын 

шингэний уусмал бага зунгааралттай, уусмалын хатуу хэсгийн агуулга бага байх тусам илүү сайн үртэс,  

хэмхдэс зөөвөрлөх чадвартай юм.  

Энэ горимын үзүүлэлтийн аль нэг нь байхгүй болох биш аль нь өгсөх хурдад илүү нөлөөлж байгаа 

нөлөөллийг үргэлжлүүлэн судалж байгаа.  
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Хураангуй:  

Угаалгын шингэний найрлага, шинж чанар, үзүүлэлтүүд өрөмдлөгийн үзүүлэлтүүд болон урсгалын 

горимд хэрхэн нөлөөлөх байдлыг судлах нь газрын тос, хийн өрөмдлөг олборлолт, дамжуулалтын үйл 

ажиллагааны үед цооногийг цэвэрлэх, бэхлэх, газрын тосны ундаргыг бий болгох, дамжуулах, тээвэрлэх 

үйл ажиллагааг явуулахад чухал ач холбогдолтой. Өрөмдлөгийн угаалгын шингэнийг координатын орон 

зайд урсан шилжилт хийж байна гэж үзвэл түүний динамик, кинематик бусад физик төлөвт байх 

нөхцлийг төлөв байдлын, урсгал тасралтгүйн, кинематик хөдөлгөөний, реологийн, энерги хадгалагдах 

тэгшитгэлүүдэд хамаатуулан тодорхойлдог. [1] Эдгээр тэгшитгэлүүдээс шингэний шилжилтийн 

харьцангуй хурд болон уг хурдыг үүсгэгч шалтгаан болох хүчдэлийн хоорондох хамаарлын зүй тогтлыг 

илэрхийлэх реологийн тэгшитгэлийг авч онолын судалгаа хийв.  

Түлхүүр үг: реологийн загвар, реологийн тэгшитгэл, хүчдэл 

Оршил  

Реологи нь өрөмдлөгийн угаалгын шингэний деформаци, хөдөлгөөнийг түүнийг өдөөгч хүчин болох 

хүчдэлтэй уялдуулан тайлбарладаг физикийн шинжлэх ухааны хэсэг бөгөөд тухайн биеийн цэгүүд дээр 

үйлчлэх хүчдэлийн цэгүүд хэрхэн харьцангуй шилжилт хийж байгааг болон биетийн хэсгүүдийн 

хөдөлгөөний динамик, кинематикийн холбоос учрыг тайлбарладаг. 

Реологийн тэгшитгэл  

Стоксын загвар нь шингэний байж болох бүх төлөв байдлыг нэгтгэн илэрхийлдэг.  

                                                                                                                                                      

(1.1)  

 нь деформацийн хурдны компонент,  - залруулагч скаляр функцууд, P-гидростатик 

даралт. Тэгшитгэлийн баруун хэсгийн 1, 2, 3-р гишүүд харгалзан шингэний тухайн цэг дээрх гидростатик, 

зууралдлагат, харимхайн хүчнүүдээс үүсэх хүчдэлүүдийг тодорхойлдог. Хэрэв сүүлийн 2 хүчдэлийг үл 

тооцсон тохиолдолд буюу шингэний шилжилтийн эрчим ба түүний эзэлхүүний деформацийн өөрчлөлтөөс 

бий болох хүчдэлийг байхгүй гэж үзвэл шингэний цэгэн эзэлхүүний гадарга хоорондын харилцах хүчдэл 

зөвхөн гидростатик даралтаар тодорхойлогдоно. 1.1 тэгшитгэлийг харьцангуй энгийн тохиолдолд буюу 

өөрөөр хэлбэл шингэнийг шахагддаггүй гэж үзвэл тэгшитгэлийн баруун хэсгийн сүүлчийн гишүүн тэг 

болно. Тэгшитгэлийн  -г хүчдэл болон хурдатгалын дивиатор утгуудад задлан  хураангуйлбал: 

 (1.2) 

 - дивиатор хүчдэлүүдийн тэнцэл, ба –н утгуудад орлуулсан Стоксын коэффициентууд, 

тухайн чиглэлд тодорхойлогдох деформацийн хурдны дивиаторуудын тэнцэл, аm - эзэлхүүний 

деформацилагдан өөрчлөгдөх хурд. Шахагддаггүй шингэний хувьд am тэг байна. Энэ тохиолдолд 1.2 

тэгшитгэл  
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      (1.3) 

 -г задаргаа хүчдэлүүдэд тарааж бичвэл  1.3 тэгшитгэл 

     (1.4) 

Үүнийг реологийн тэгшитгэл гэж нэрлэх ба  1.4 нь тэгш өнцөгт координатын системд  

 

 

                   (1.5) 

 

 

 

 

Дээрх тэгшитгэлүүдийн  тэгш өнцөгтийн координатын системийн хавтгайд перпендикуляр 

чиглэлд үүсэх нормаль хүчдэлийг илэрхийлэх ба харин  нь хавтгайн дагуу чиглэлд үүсэх 

шилжилтийн хүчдэлийг буюу өөрөөр хэлбэл зууралдлагат болон пластик шилжилтийн хүчдэлүүдийг 

илэрхийлнэ.  

Өрөмдлөгт хэрэглэгдэх шингэнүүдийн реологийн загвар 

Өрөмдлөгийн угаалгын шингэний реологийн шинж чанар нь тэдгээрийн урсгалын ламинар горимын үе 

дэх тэдгээрийн биетүүдийн хөдөлгөөнийг тодорхойлдог. Турбулент горимд реологийн үзүүлэлтүүд сул 

нөлөөлдөг. [4] Өрөмдлөгт зуурамтгай налархай шингэнүүд дээр суурилсан ньютоны ба ньютоны биш 

шингэнүүдийг хэрэглэдэг. Тэдгээрт шүргэх хүчдэл нь хурдны градиентаас хамаарах хамаарал янз бүр 

байдаг. Ньютоны шингэнд реологийн тэгшитгэл   хэлбэртэй байна. 

Энд:  шүргэх хүчдэл, - хурдны векторт нормаль хурдны градиент 

динамик зууралдлагын итгэлцүүр /хурдны градиентаас хамаарахгүй/ 

Шведова-Бингамын загварыг бичвэл: 

    (1.6) 

Шведова-Бингамын загварт реологийн 3 тогтмол байдаг.  

 -бүтцийн зууралдлага, 0  -шилжилтийн динамик хүчдэл,  -шилжилтийн статик хүчдэл  
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Шилжилтийн статик хүчдэл нэмэгдэхэд зуурамтгай налархай шингэн урсаж эхлэх ба түүнд байгаа биетүүд 

зөөгддөг. Бүтцийн зууралдлага ба шилжилтийн динамик хүчдэл нь зуурамтгай налархай шингэний 

хөдөлгөөний тодорхойлолт болдог. Шингэний шилжилтийн динамик зууралдлага нь реологийн муруй 

дээр оршдоггүй. Тиймээс түүнийг шууд хэмжих боломжгүй. 1-р зурагаас харахад Бингамын шингэний 

тэгшитгэлийн утгад ойртоход зуурамтгай налархай шингэний урсгал (А цэг) эхэлнэ. [4] 

Оствальда-де-Ваалийн зэрэгт тэгшитгэлийг бичвэл ;mk   

Энд: k -зуурамтгайн тогтмол, 1m - шугамын бус үзүүлэлт, реологи төрхийн илтгэгч 

𝜏 

𝛾 , с-1   

 

Зураг 1. Бингам ба Оставальдагийн загвар шингэнүүдийн урсгалын ойролцоолсон бодит муруй   

 

1m  үед Оствальда-де-Ваалийн тэгшитгэл Ньютоны тэгшитгэлд хувирна.  

   
2

/
L

FT

dn

d
k

mm














  (1.7)

 

Шингэн 1.7 тэгшитгэлд захирагдахыг хуурмаг уян харимхай гэж нэрлэдэг. Оствальда-де-Ваалийн 

тэгшитгэлийг хэрэглэхэд А цэг координатын эх рүү дөхнө. АВ ба ВС хэсэгт янз бүрийн утгатай k  ба m  

-тэй Оствальда-де-Ваалийн тэгшитгэл бичигддэг. Зуурамтгай налархай шингэнийг тодорхойлох нийлмэл 

загварууд байдаг ба тэдгээрийг тооцон бодоход хүндрэлтэй байдаг учир ховор хэрэглэдэг.  

Реологийн судалгааны багаж, арга зүй 

Шингэний реологийн төрх болон параметрүүд нь орчны ялгаатай нөхцөлүүдээс /даралт, температур, 

шилжилтийн хурд, хөдөлгөөний үргэлжлэх хугацаа гэх мэт/ хамаарах өөрчлөлтийг судлах зорилгоор 

лабораторийн төрөл бүрийн реометрүүдийг ашиглан хэмжилтийг хийнэ. Реометрийн хэмжилтийн 

өгөгдөлүүд: 

Q- өгөгдсөн хугацаанд урсгасан шингэний эзэлхүүн, L – капиляр хоолойн урт, D- капиляр хоолойн голч, 

P- шингэнийг урсгахад өгсөн даралт. Эдгээр хэмжигдэхүүнүүдийг ашиглан доорх томъёонуудаар 

шингэний реологийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог.  

Ньютоны шингэний хувьд зууралдлага дараах байдлаар тодорхойлогдоно.  

    (1.8) 

 

 



36 

 

Бингамын шингэний үед: ;                        (1.9)           

пластик зууралдлага 

 

 урсацын зууралдлагын хүчдэл  

Оствальде-де-Ваалегийн загварт хамаарах шингэний хувьд:        

   (1.10) 

 

n- реологи төрхийн илтгэгч 

k- зуурамтгайн тогтмол  

Хэрвээ шингэний төрх аль нэг мэдэгдэж байгаа загвараар тодорхойлогдох боломжгүй тохиолдолд 

туршилтаар тодорхойлогдсон дурын реологи муруйн тухайн цэг дээрх элементүүдийг доорх байдлаар 

тодорхойлж болно.  

    (1.11) 

муруйгийн тухайн цэгт татсан шахагч шугамын налуу 

 хананд шилжих хүчдэл  

 

Реологийн үзүүлэлтүүдийн сонголт 

Реологийн үзүүлэлтүүдийн сонголт нь зарцуулалтын сонголттой холбоотой угаалгын шингэний функцээр 

тодорхойлогддог. Хэрвээ угаалгын шингэний зарцуулалт тодорхойгүй бол реологийн үзүүлэлтүүдийн 

ойролцоолсон утгуудыг дараах байдлаар олж болно. Шавар уусмалд   0005.0004.0   , Полимер 

уусмалд 0002.0    

Уусмалын коллоидын тогтворжилтыг хадгалахын тулд   4500/180    

Шавар уусмалын динамик хүчдлийн дундаж утгыг дараах илэрхийллээр олно.  

  4/min gd y    

Энд: yd ,  хүндрүүлэгч хэсгийн хэмжээ ба нягт.  

Дүгнэлт  

Энэхүү судалгаанаас өрөмдлөгийн уусмалынурсгал хөдөлгөөний зүй тогтлыг судалж тогтоох нь 

өрөмдлөгийн процессыг оновчлох, эрчим хүчийг хэмнэх, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг зохистой 

ашиглах улмаар эдийн засгийн өндөр үр ашигтай ажиллах бололцоог олгоно гэж дүгнэлээ.  
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Хураангуй 

Хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөг нь хийн дээжит өрөмдлөг болон хийн үлээлгэтэй тэсэлгээний 

өрөмдлөгтэй харьцуулахад нэвтрэлтийн хэмжээ өндөр боловч илүү өртөг өндөртэй байдаг. Гэхдээ 

алмазан өрөмдлөгөөс хямдхан эрдэс хайгуулын өрөмдлөгийн ажилд тохиромжтой арга юм. Мөргөцгийн 

хийн цохилуурт багажийн хойшлуулашгүй нэг боломж нь иргэний инженерчлэл болон барилгын ашиглалт, 

уул уурхайд шаардагдаж байгаа 900 мм хүртэл том голчтой цооног өрөмдөхөд болон урвуу үлээлгэтэй 

үртсэн дээжлэлттэй өрөмдөж, тасралтгүйгээр өрөмдлөг болон бэхэлгээний системийг хослуулах, бага 

гүнтэй том голчтой нүх гаргах болоод гүехэн газрын тосны цооног өрөмдлөгийн хөгжлийн зэрэг 

жишээгээр мөн бусад салбарт ашигладаг өрөмддөг хэрэглээнд нийцүүлэн хөгжүүлэх шаардлагатай 

байна. Хийн цохилуурт өрөмдлөгийн түүх  ил уурхайд тавигдаж байсан бол одоо өрөмдлөгийн ихэнх 

үйлдвэрлэлийн салбарт бусад өрөмдлөгийн арга, системүүдээс бүх талаараа илүү гарч, хэрэглэх болсон.  

Нарийвчилбал:      

 Зөөлөн дунд зэрэг, хатуу гээд бүх л төрлийн чулуулагт өрөмдлөх боломжтой  

 Нэвтрэлтийн хурдаараа бусад өрмийн арга, системүүдийг гүйцэж түрүүлсэн 

 Өртөг бага  

 Өндөр зардалгүйгээр олон төрлийн голчтой цооног өрөмдөх боломжтой.   

 Бусад цохилтын системээс илүү нам гүн 

 

Түлхүүр үгс: Хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөг, товруут цүүц, PVC  яндан, Төв алдуулагчтай хийн 

цохилуурт өрөмдлөг, COP, ODEX багажууд 

Оршил 

Хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөг нь бутлагдсан чулуулгийн үртсийг цуваа яндангийн голоор гадаргуу 

уруу тээвэрлэдэг онцлогтой хийн үртсэн дээжит өрөмдлөгийн нэг төрөл юм. Өрөмдлөгийн ажиллагаа нь 

хатуу хайлшин цүүцтэй цохилуурт багажийн иж бүрдэл болох буцах давших ажиллагаатай бүлүүрт 

пневматик байдаг. Хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөг нь том өрмийн төхөөрөмж ашиглаж, 500м хүртэл 

гүн цооног өрөмдөх боломжтой байдаг.[4] 

Өрмийн яндангууд, цүүцнүүд өндөр үнэтэй байдаг учраас цооногт багаж хэрэгслээ алдсан тохиолдолд 

өрмийн компаниудыг их хэмжээний эдийн засгийн хохиролд оруулах боломжтой байдаг. Иймээс 

өрөмдлөгийн компаниуд нь өрөмдлөгийн хурдыг дээшлүүлэх болон ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд 

өрмийн цүүцний товруунуудийг тогтмол ирлэх ажиллагааг явуулдаг.[3] Зарим тохиолдолд  цооногийн 

хүндрэл нь өрмийн суманд тохиолдохдоо гол төлөв доод хэсэгт байрлах тогтворжуулагч, хийн цохилуурт 

багаж, цүүц зэрэг өртдөг. Энэ нь ихэнхдээ чулуулагт мохсон цүүц гацах, металл хийцүүдэд илүү хүчдэлт 

байдалд үүсгэх, зөвхөн өрмийн цүүц цооногийн хаа нэг нарийссан хэсэгт гацах, ашиглагдаж байгаа цүүц 

нь элэгдэлд орж, нарийсснаас төлөвлөсөн цооногийн голч багасах зэрэг хүндрэлүүдээс шалтгаална. Хийн 

цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөг нь бүх талаараа хийн хүч дамжуулгатай байдаг бөгөөд мөн шинэ цооногт 

хүндрэл гарах үед чулуулгийн үртсүүдийг буцааж тээвэрлэх ажиллагааг дэмжих, өрмийн цүүцний 

хөргөлтийг хадгалах, тоосны хөөрөгдлийг бууруулахад усыг ашиглаж болдог. Өрөмдлөгийн явцад хатуу 

чулуулаг руу нэвтрэхэд, хүндрүүлэгч янданг өрмийн суманд угсарч цооногт оруулах бөгөөд PVC янданг 

хэвийн нөхцөлд амсарын бэхэлгээний яндангаар ашигладаг.  
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Хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь ихэнхдээ тулгуур болон туслах тээврийн 

хэрэгслүүдийг дагуулж байдаг. Тулгуур тээврийн хэрэгсэл нь өрмийн бүрэлдэхүүн төхөөрөмжийг 

цэнэглэхэд зориулсан түлшний болон усны савнуудыг тээвэрлэх машин юм.  

Нэвтрэлтийн хэмжээг өсгөхөд ердийн хийцтэй хийн цохилуурт багаж илүү өндөр хийн даралтыг хүлээн 

авах чадвартай байх эсвэл ус, тос гэх мэт бусад олон талын эх үүсвэрийг ашиглахад  шинжилгээг шаардаж 

байгаа юм. 

1.Өрөмдлөгийн бусад аргуудаас хийн цохилуурт эргэлтэт өрөмдлөгийн давуу талууд 

Ротор өрөмдлөгт өндөр бүтээмж, хүсэтжит  нөлөөлөлд хүрэхийн тулд ямар нэгэн цохилтгүй өндөр 

эргэлтийн хурд, тэнхлэгийн ачааллыг бий болгодог.  

Эргэлтэт  алмазан өрөмдлөгийн машинаар цооног өрөмдөхөд үзүүрийн багажинд тэнхлэгийн ачаалал 

үүсгэхэд  хүрэлцээтэй даралт өгөхийн тулд ихэнхдээ шингэний  ажиллагаатай тоноглолоор хангагддаг.    

Чулуулаг хатуурах тусам шаардагдах тэнхлэгийн ачаалал өсөх бөгөөд үүний дагуу машины овор хэмжээ 

томорч, капитал зардлууд нэмэгдэж, ажиллагааны зардал өсдөг. [6] 

Цооногийн голч өсөх зарим хүчин зүйлсүүд.  

 Үндсэн чулуулагт тодорхой өнцгөөр өрөмдлөг явагдаж байхад хэтэрхий их тэнхлэгийн ачааллаас 

шалтгаалаад цооногт хазайлт үүсч болно 

 Эргэлтэт өрөмдлөг нь бага, дунд зэргийн хатуулагтай, элээх чанар багатай хурдаст үр ашигтай 

гэхтээ дунд зэргийн хатуулагтай элээх чанартай чулуулагт тохиромжгүй байдаг.  

 далбаат цүүц зөвхөн зөөлөн хурдас чулуулагт маш сайн тохирдог бөгөөд нидэргэн цүүц нь, 

холхивчтой цүүц учраас амархан эвдрэлд ордог. Иймээс 140мм доош голчтой цооног өрөмдөхөд 

тохиромжгүй.  

 Хийн цохилуурт багаж нь ротор өрөмдлөгийн төхөөрөмжөөс мушгих момент болон тэнхлэгийн 

ачаалал ихээр шаарддаггүй. Хөдөлгөөнт өрмийн төхөөрөмжөөр бага үнэтэй илүү хөнгөн байдаг.  

 Хийн цохилуурт багаж бага тэнхлэгийн ачаалал болон мушгих момент шаардлагатай байдаг учир 

эргэлтийн толгойн чичиргээгээ нь эргэлтийн аргаар өрөмдөхөөс мэдэгдэхүйц бага байдаг. Учир 

нь хийн цохилуурт багажийг хамгийн бага тэнхлэгийн ачаалал шаардлагатай байдгаас эргэлтэт 

цүүцнээс шулуун цооног өрөмдөхөд түүний маш бага course-оос хуваагддаг.    

 Хийн цохилуурт багаж ямарч гүнд дундаас хатуу чулуулагт нэвтрэлтийн хэмжээ болон цүүцний 

эдэлгээний хугацааг уртасгасан байдаг.   

 Хийн цохилуурт багаж нь ротор өрөмдлөгийн багаж хэрэгслээс хатуу болон дунд зэргийн 

хатуулагтай чулуулагт илүү үр ашигтайгаар өрөмдөх боломжтой.[4]  

 

2.Ротор –хийн цохилуурт өрөмдлөгийн харьцуулсан үнэ 

Зарим ашиглалтын тодорхой нөхцөлд олон төрлийн шалтгаанаар өөр өөр өрөмдлөгийн зарчмуууд дээр 

үндэслэсэн тэдгээр аргуудыг хооронд нь шууд харьцуулалт хийхэд хялбар биш байх ойлгомжтой. Гэсэн 

хэдий боловч ил уурхайн өрөмдлөгийн нөхцөлд туршилт явуулахад тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн бөгөөд 

туршилтын харьцуулалт хийсэн болно.    

 Ротор   

 Хийн цохилуурт  

Ротор болон хийн цохилуурт өрөмдлөгийн аргуудыг хооронд нь харьцуулалт хийх зорилгоор тэсэлгээний 

зориулалттай 165мм голчтой цооног өрөмдөж хатуу шохойн чулууны ил уурхайн ашиглалтанд 

чулуулгийн литологийг ашигласан.  

Материал болон нөхцөл  карбонатын шохойн чулуу дундаас дээш хатуулагтай  

Бутлалтын бат бэхийн хязгаар утга-190-200мпа 

Цахиур 1-ээс 2% 

Цооногийн голч -165мм 

Гүн-18м  

Өрөмдлөгийн үеийн дээжийн ялгалтын хэмжээ 

Цооногийн өнцөг-10 градус 

Овор хэмжээ 5.5M x 5.5M 

Хүндийн жин 1M3 болгод 2.55тонн 

Дэд ангилалтай 1м өрөмдлөгийн бүтээмж 73тонн 

Зүсэлтийн дээд хэсэгт шаврын хагаралтай үе илэрсэн 

Хэвтээ чиглэлтэй 
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Нэг жилд 1500 цэвэр өрөмдлөгийн цаг 

Хүснэгт.1 

 

 

Ротор өрөмдлөг зөөлөн, элээх чанаргүй хурдас чулуулагт гайхалтай үр дүнг үзүүлэх боловч дундаас дээш 

хатуулагтай чулуулагт өрсөлдөхүйц байж чадахгүй байна.  

Хийн цохилуурт өрөмдлөг нь тогтмол хурдтай эдийн засгийн үр ашигтайгаар хатуу чулуулгийг энэхүү 

спектрт хөндлөнгөөр өрөмдөх боломжтой. [2] 

Хүснэгт.2 

 

 

 

 

Зарцуулалтын төрөл  

 

Карбонатын шохойн чулуулагт дундажаар 40м/цаг хурдтай 

өрөмдөх хийн цохилуурт өрөмдлөгийн систем   

Нэг цагийн өртөг  

 

Тэсэлгээний цооног өрөмдлөгийн төхөөрөмж 

Хийн даралт 24 Bar (350 psi)  

цооногийн голч 165mm (6.1/2") 

Элэгдэл хорогдол 14000цаг аас илүү бичигдсэн бол Ј 300,000 Ј21.42 

Засвар үйлчилгээ  Үнэлгээ  Ј 12.00 

Цохилуурт багаж  6" цохилуурт багаж  12000м-ээс илүү өрөмдсөн  x 40м/цаг бол Ј 

3,600.00   

Ј 12.00 

Үзүүрийн багаж 165ммголч 5000м-ээс илүү өрөмдсөн  x 40м/цаг бол Ј 450.00 Ј3.60 

Өрмийн яндан  7.6м урт  x 114мм-голчтой  бол нэгж үнэ Ј 600.00. 3-н ширхэг Ј 

1,800.00 12000м-ээс илүү өрөмдсөн бол  x 40м/цаг 

Ј4.00 

Тоос хүлээн авагч шүүр, дээжийн хоолой, ерөнхийдөө засвар үйлчилгээ хийхийг 

зөвшөөрнө.  

Ј0.75 

Хөдөлмөр зарцуулат  1 хүн  x Ј 6.50/цаг  Ј6.50 

түлш  90л/цаг x 12 Pence/литр Ј 10.80 

тосолгоо Өрмийн төхөөрөмж, компрессор, цохилуурт багаж  Ј2.20 

 

 Нийт цагийн өртөг  Ј 73.27 

Нэг тууш метрийн өртөг-40м өрөмдөхөд Ј 73.27 Ј 1.83 нэг тууш 

метр  

Нэг тууш метрийн 

бүтээмж  

 73 тонн 

 

Нэг тонны үнэ  Ј 1.83/73 2.50 Pence/тонн  

 

 

 

 

Өрөмдлөгийн арга, систем  Тонн болгоны үнэ 

(өрөмдлөг) 

Жилийн бүтээмж 

Нэг машины хүчин чадал  

Нэг ээлж  

Хийн цохилуурт өрөмдлөгийн 

систем  

Роторын систем 

2.50 Pence/тонн 

 

2.88 Pence/тонн 

4,380,000  тонн/жил 

 

2,628,000 тонн/жил 
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Хүснэгт.3 

 

Зарцуулалтын төрөл  Ротор өрөмдлөгийн үеийн нийт өрөмдлөгийн хурд 24m/цаг 

Карбонатын шохойн чулуулагт 

 

Нэг цагийн өртөг  

45-50000 фунт ротор өрмийн төхөөрөмж  цооногийн голч 

165мм 

Элэгдэл хорогдол  14000цаг аас илүү бичигдсэн бол Ј 240,000.00 Ј 17.14 

Засвар үйлчилгээ  Үнэлгээ  Ј9.50 

Үзүүрийн багаж  165мм голчтой  Ј 600.00,  3000м–ээс илүү өрөмдөгдсөн x 

24м/цаг 

Ј4.80 

Өрмийн яндан  7.6м урттай x 127 мм – голчтой бол Ј 750.00, 3 ширхэг  Ј 

2,250.00 written  40000 метрээс илүү өрөмдсөн бол  x 24 

м/цаг 

Ј0.90 

Шилжүүлэгч  Ј 800 750 цаг Ј 1.06 

Тоос хүлээн авагч Шүүр хоолой, ерөнхийдөө үйлчилгээ хийхийн зөвшөөрнө.  Ј0.75 

Хөдөлмөр зарцуулалт  1хүн x Ј 6.50/цаг Ј6.50 

Түлш  64л/цаг x 12 Pence/л Ј7.68 

Тосолгоо  Өрмийн төхөөрөмж болон компрессор  Ј2.00 

 Нийт цагийн өртөг  Ј 50.33 

Нэг тууш метрийн өртөг -24 м өрөмдөхөд Ј 50.33 Ј2.10 нэг тууш 

метр 

Нэг тууш метрийн 

бүтээмж 

 73 тонн  

Нэг тонны өртөг  Ј 2.10/73 

 

2.88 Pence/ тонн 
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Хүснэгт.4 

Төв  алдуулагчтай хийн цохилуурт эргэлтэт аргад хэрэглэгддэг 

багажийн техникийн үзүүлэлт 
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Бэхэлгээний       яндангийн 

Голч, мм \инч\ 

төрөл үйлдвэрлэсэн 

Фирм 

 Эрээстэй  

эрээсгүй 

Гадна дотор гадна 

    

ODEX- 90 Cop-32 

 

Mach-303 

IR-3.5^ 3^ 

 

Atlas- Copco 

Atlas- Copco 

Mission 

Indersol 

Rand 

Secoros 

76 \3\ 90 

(3 9\16) 

123 

(4 13\16) 

(4 22\32) 102(2) 114.3 

(4 1\2) 

ODEX-

115 

Cop-42 

 Cop-44 

A34-15 

\SD4  DHD 

340\   DH4 

4^    

Atlas- Copco 

Atlas- Copco 

Mission 

Indersol 

Rand 

Secoros 

76 \3\89 

 (3 1\2 ) 

115 

(4 1\2) 

152(6)  (522\32) 

 

 

128(5 

1\16) 

139.7 

(5 1\2) 

ODEX-

140 

Cop-52 

 Cop-54 

Atlas- Copco 

Atlas- Copco 

Mission 

Indersol 

Rand 

Secoros 

89 

(3 1\2) 

140 

(5 1\2) 

181 

(7 1\8) 

(622\32) 157 

(6 

5\32) 

168.3 

(6 5\6) 

 

 

3.Хийн цохилтот – эргэлтэтөрөмдлөгийн хэрэглэгдэх хүрээ /зориулалт/ 

ХЦЭ өрөмдлөгийн аргыг уул уурхай, инженер геологи, карьер, усны болон хатуу ашигт малтмалын 

цооногт ерөнхийдөө шнекэн болон эргэлтэт аргаар цооног өрөмддөг бүхий л судалгаанд нэвтрэлтийн 

хурдыг сайжруулахаар тэдгээр аргуудын оронд өрөмддөг. Аж үйлдвэр  хөгжсөн орнуудад дээрх 

зориулалтаар бул чулуу, хайрга, элс агуулаагүй тунамал, хувиралд хүчтэй автсан хувирмал, галт уулын 

болон гүний чулуулгуудад 50500м гүнтэй, 165248мм голчтой цооног өрөмдөхөд өргөн хэрэглэдэг. 

Харин ОХУлсад гидрогеологийн судалгааны зориулалтаар 3л\с хүртэлх усны ундрагатай, мөнх цэвдэгтэй, 

тогтвортой чулуулагт \YI-ХII өрөмдөгдөх зэрэгтэй\, мөн усгүй районд өрөмдлөг явуулахад хэрэглэдэг. 

Манай оронд гидрогеологийн судалгааны зориулалтаар I-XI өрөмдөгдөх зэрэгтэй чулуулагт 120м хүртэл 

гүнд 144-203мм голчоор  өрөмдсөн ба хатуу ашигт малтмалын цооногт 300м хүртэл гүн өрөмддөг.[3] 

Хийн цохилуурт өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж 

Хийн цохилуурт өрөмдлөгийн аргаар өрөмдөхөд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нь доорх үзүүлэлттэй 

байвал зохино. Үүнд: 

1. 0-90эрг\мин эргэлтийн давтамжтай, 750-3000кН эргэлтийн моменттой эргэлтийн момент нь хийн 

цохилуурт багажны хэмжээ, цүүцний голчоос хамаарна. 

2. 3-21кН тэнхлэгийн ачаалалтай, гүехэн цооног өрөмдөх өрмийн сумны уртаас хамаарна\. 

Тэнхлэгийн ачаалал нь цооногоос хийн цохилуурт багажтай өрмийн сумыг татах хангалттай 

хүчтэй байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл тэнхлэгийн ачаалал нь цооногийн гүнтэй холбоотой бөгөөд 

өрмийн сумны жин нь өрмийн яндан болон цүүцний голчоос хамаараад 10-20кг\м байна. 

4.Төв алдуулагчтай хийн цохилуурт өрөмдлөгийн хэрэглээ, ашиглалт 

Зөөлөн хурдас чулуулгийг шнекэн болон ротор өрөмдлөгийн аргаар өрөмддөг гэхдээ цооногийн уналтаас 

сэргийлэх, цооногт байрлах бэхэлгээний янданг дагуулан хөдөлгөх, цооногийн төгсгөлд буцааж авч болох 

төв алдуулагч цүүцийг ашигласнаар цооног бэхлэх болон өрөмдөх ажиллагааг нэгэн зэрэг явуулах 
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боломжтой олгож зөөлөн хурдас чулуулагт мөргөцгийн хийн цохилуурт өрөмдлөг хийх тохироо 

бүрдсэн.[7] 

Энэ систем цооногийн хэвлийд өрмийн сум болон бэхэлгээний яндан нэгэн зэрэг доошлуулах 

бололцоотой болсноор амжилтанд хүрсэн. Мөргөцгийн хийн цохилуурт багаж нь төв алдуулагчтай цүүц 

болон жолоодлогод тохирсоноор одоог хүртэл ашиглагдаг.   

 

 Газрын хэвлийрүү  

өрөмдөж , бэхэлгээний 

янданг дагуулан  арай 

том голчтой цооног 

өрөмдөхөд  төв 

алдуулагчтай цүүцийг 

гадагшаа эргүүлэн 

гаргаж газрын хэвлий 

рүү өрөмдөх 

Төслийн гүнд бэхэлгээний 

яндан суулгасны дараа 

тухайн гүнд өрмийн 

сумыг эсрэг чиглэлд 

эргүүлэн, төв 

алдуулагчтай цүүцийг 

бэхэлгээний яндан дотуур 

буцааж авдаг.   

Цооногийн хэвлийд 

байрлах бэхэлгээний 

янданг хөдөлгөж,  бүх 

өрмийн сумыг татаж 

гаргах бололцоотой 

болох  

Бэхэлгээний яндан 

дундуур стандарт хийн 

цохилуурт өрөмдлөгийн 

товруут цүүцийг ашиглан 

өрөмдлөгийг 

үргэлжлүүлж болно.   

 

Энэ аргын мөн чанар нь өрмийн цүүц болон бэхэлгээний яндангийг 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 хугацаааны хувьд зэрэг явагдана.  

ОДЕКС төрлийн төв алдуулагч хийн цохилуурт багажаар өрөмдөх үед бэхэлгээний яндан өрмийн сумыг 

дагаж эргэх шаардлагагүй байдаг. Иймд эргэлтийн өндөр момент болон эргэлтийн өндөр давтамж 

шаардлагагүй байдаг. Өрөмдлөгийг эхлүүлэхээр өрмийн сумыг газрын гадаргууд тавимагц  эргүүлэгчийг 

1\4-1\3-ээр хэмжээтэйгээр цагийн зүүний дагуу эргүүлэхэд өргөсгөгч өрмийн сумныхаа голчоос төвөө 

алдаж гадагшлаж, бэхэлгээний яндангийн голчоос том голчтой хөндийг үүсгэж, өрөмдөнө. Бэхэлгээний 

яндан үндсэн чулуулагт ормогц өрмийн сумыг 1\4-1\3-ээр цагийн зүүний эсрэг чиглэлд эргүүлэхэд төв 

алдуулах өргөсгөгч нь өрмийн сумтай нэг тэнхлэгт давхцана. Өрмийн сумыг цооногоос татахад төв 

алдуулах өргөсгөгч бэхэлгээний яндангийн дотор талд орж, газрын гадаргууд гарч, бэхэлгээний яндан  

цооногт суугдаж үлдэнэ.[7] 

 

 
Зураг 2. Төв алдуулагчтай хийн цохилуурт эргэлтэт 

өрөмдлөгийн үед багаж ажиллах зарчим 

 

 

Төв алдуулагчтай хийн цохилуурт - эргэлтэт өрөмдлөгийн ололт болон дутагдалтай тал 

Энэ аргын сайн тал нь: 

 цооног өрөмдөх явцад бэхэлгээний яндан зэрэг суугддаг. Ингэснээрээ өрөмдлөгийн ажлын 

       цагийн балансын үзүүлэлтийг сайжруулдаг.  

 дөрөвдөгчийн хурдасд ялангуяа бул чулуу агуулсан хурдасд өрөмдөх бүрэн боломжтой 

           болсон. 

 цооногт ямар нэгэн шалтгаанаар тасарсан бэхэлгээний яндан цооногоос авч гарах боломжтой.  

 бэхэлгээний яндан эргэдэггүй тул нэмэл эргэлтийн хүч шаардагдахгүй. 

 харьцангуйгаар тусгай төрлийн өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж шаардагддаггүй.  

 байгаль орчны бохирдуулдаггүй.  
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 ажлын талбай хязгаарлагдмал байхад ажиллах бүрэн бололцоотой.  

 өрөмдлөгийн технологи нийлмэл биш, хөрсний дээж авах боломжтой,  

 дунджаар нэг ээлжинд 60 хүртэл метр өрөмдөх боломжтой 

Муу тал нь: 

Үндсэн чулуулагт өрөмдөх боломжгүй. бүрэн бололцоотой хагас хатуугаас урсамтгай байдалтай, дундаас 

дээш шахагдалтай, сулавтар хөөдөг шавранцар, шаврыг 1м-ээс  дээш гүнд тус тус илүү гүн  өрөмдөх 

боломжгүй нь тогтоогджээ. [6] 

Төв алдуулагчтай хийн цохилтот – эргэлтэтөрөмдлөгийн хэрэглэгдэх хүрээ 

Бул чулуулаг агуулсан геологийн бүх төрлийн хурдасд 89-273мм-ийн голчтой бэхэлгээний яндантай, 400м 

хүртэл гүнтэй цооног өрөмдөхөд ашиглаж болно. Гол төлөв гидрогеологийн судалгаанд ашиглана.  

Дүгнэлт 

ХЦЭ өрөмдлөгийн аргыг уул уурхай, инженер геологи, карьер, усны болон хатуу ашигт малтмалын 

цооногт ерөнхийдөө шнекэн болон эргэлтэт аргаар цооног өрөмддөг бүхий л судалгаанд нэвтрэлтийн 

хурдыг сайжруулахаар тэдгээр аргуудын оронд өрөмддөг. Аж үйлдвэр  хөгжсөн орнуудад дээрх 

зориулалтаар бул чулуу, хайрга, элс агуулаагүй тунамал, хувиралд хүчтэй автсан хувирмал, галт уулын 

болон гүний чулуулгуудад 50500м гүнтэй, 165248мм голчтой цооног өрөмдөхөд өргөн хэрэглэдэг. 

Харин ОХУлсад гидрогеологийн судалгааны зориулалтаар 3л\с хүртэлх усны ундрагатай, мөнх цэвдэгтэй, 

тогтвортой чулуулагт \YI-ХII өрөмдөгдөх зэрэгтэй\, мөн усгүй районд өрөмдлөг явуулахад хэрэглэдэг. 

Манай оронд гидрогеологийн судалгааны зориулалтаар I-XI өрөмдөгдөх зэрэгтэй чулуулагт 120м хүртэл 

гүнд 144-203мм голчоор  өрөмдсөн ба хатуу ашигт малтмалын цооногт 300м хүртэл гүн өрөмддөг.[3] 

Цооног өрөмдөх явцад бэхэлгээний яндан зэрэг суугддаг. Ингэснээрээ  өрөмдлөгийн ажлын цагийн 

балансын үзүүлэлтийг сайжруулдаг ба дөрөвдөгчийн хурдасд ялангуяа бул чулуу агуулсан хурдасд 

өрөмдөх  бүрэн боломжтой болсон. Цооногт ямар нэгэн шалтгаанаар тасарсан бэхэлгээний янданг  

цооногоос авч гарах боломжтой. Бэхэлгээний яндан эргэдэггүй тул нэмэл эргэлтийн хүч  шаардагдахгүй. 

Зөөлөн дунд зэрэг, хатуу гээд бүх л төрлийн чулуулагт өрөмдлөх боломжтой. Нэвтрэлтийн хурдаараа 

бусад өрмийн арга, системүүдийг гүйцэж түрүүлсэн, өртөг бага, өндөр зардалгүйгээр олон төрлийн 

голчтой цооног өрөмдөх боломжтой зэрэг талуудыг харгалзан хайгуул өрөмдлөгийн ажилд энэхүү аргыг 

өргөн хэрэглэх нь зүйтэй юм   
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Хураангуй 

Манай орон төмрийн хүдрийн арвин нөөцтэй, хаягдал төмөр хайлуулдаг, цаашдаа төмөрлөгийн үйлдвэр 

байгуулж, ажиллуулах хэрэгцээ шаардлагатай, боломжтой орон. Ашигт малтмалын орд объектуудын 

өрөмдлөгийн нөхцлийг судлах, үнэлэх, төрөлжүүлэх судалгааны чиглэл, шавь сургуулийн хүрээнд бид 

төмрийн хүдэржилтийн талбай, ордуудын геологийн тогтоц, гарал үүсэл, нас, өөрчлөлт хувиралтын 

болон чанарын талаар нилээд судалгаа хийгдэж, зохих дүгнэлтүүд гарсан боловч энд явагдсан их 

хэмжээний өрөмдлөгийн мэдээлэл, үр дүнд системт судалгаа хийгдээгүй, өрөмдлөг хийхэд тохиолдох 

нөхцлийн талаар үнэлгээ өгөгдөөгүй, төрөлжүүлэлт хийгдээгүй байна. Нөгөө талаас бүх ашигт 

малтмалын, түүний дотор төмрийн ордуудын эрэл-хайгуулын өрөмдлөгийн хэмжээ ба гүн байнга өсөж, 

нөхцөл хүндэрч байгаа билээ. Энэ бүхнээс үндэслэн энэ удаа бид төмрийн орд, объектуудын өрөмдлөгийн 

нөхцлийн талаар мэдээллийг цуглуулж, судлан төрөлжүүлэх оролдлого хийж, энэхүү өгүүллийг туурвиж 

байгаа болно. 

Төмрийн орд объектуудын судлагдсан байдал 

Манай орны нутаг дэвсгэрт төмрийн хүдрийн 20 гаруй орд 100 гаруй илрэл тогтоогдсоноос нөөцөөрөө 5 

нь дунд зэргийн, 20 нь жижиг ордод, үлдэх хэсэг нь хүдрийн илрэлүүдэд хамаарагдаж байв. Энд 

Төмөртолгой, Баянгол, Эрвэн хүдрийн ордуудыг хайгуулдан судлаж үйлдвэрлэлийн зэргээр нөөцийг 

тогтоосон байна [3]. 

Төмрийн хүдрийн орд, илрэлүүдийн дийлэнх олонх нь контакт-метасоматоз гаралтай скарны төрлийн 

хүдрийн биетүүд болох нь тогтоогдсон байна. Мөн метаморфжсон хемоген-тунамал ба эксгляцийн 

тунамал хүдрийн хуримтлал нилээд тохиолддог байна. Төмрийн хүдэржилт бүхий дүүрэг нутгуудаас 

хамгийн их ирээдүйтэй нь Төв монголын металогений муж (провинц) бөгөөд үүний дотор Баянголын 

төмрийн хүдрийн зурвас газар буюу хүдрийн бүс юм. Энэ зурвас нутагт Баянголын гүний хагарлын дагуу 

байрласан төмөртэй скарны хэд хэдэн ордууд, олон тооны илрэлүүд мэдэгдэж судлагдаж ирсэн ба манай 

улсын төмрийн хүдрийн тогтоогдсон нийт нөөцийн 80% орчим нь энэ төрлийн ордуудад хамрагдаж байна. 

Төмөртэйн орд 

Төмөртэйн төмөрийн хүдрийн орд нь нутгийн хойд хэсэгт Дархан хотоос зүүн тийш 95 км-т оршино. 

Тектоник стрүктүрийн хувьд Тариат-Сэлэнгийн геоантиклинал өргөгдлийн хойд Хэнтийн өргөгдпөөс 

тусгаарлан зааглаж буй зүүн хойш чиглэлтэй Баянголын регионал хагарлын бүсэнд байрлах төмрийн 

ордуудын нэг нь Төмөртэйн орд юм. Геологийн тогтоц нь неопротерозой-кембрийн үеийн тунамал 

метаморф чулуулаг, эвэржин зузаалгийг зүсэж гарч ирсэн доод пермийн настай гранодиоритын интрузив 

массивын экзоконтактын бүсэнд байрших контакт-метасоматоз гаралтай биетүүдээс бүрэлдсэн байна. 

Ордын хүдрийн талбай нь зүүн хойш чиглэлтэй хүдэржилт бүхий нэгэн зурвас газарт 2.5 км зайтай 

байрласан “Баруун”, “Зүүн” хэмээх хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Зүүн хэсгийн хүрээнд Зүүн, Баруун, Хойт гэсэн 

3 бүлэг биетийг ялган судалсан байна[1]. . 

Зүүн бүлэг биет нь 1.3 км үргэлжлэх ба биетийн зузаан нь 10-90 м, дунджаар 50-60 м хүрдэг (зураг-1). 

Агуулагч хурдас чулуулгийн байршилтай уялдан хүдрийн биетүүд нь унал болон суналынхаа дагуу 

нилээд өөрчлөгдөж хойд зүгт 18-70°-аар унасан байна. Хүдрийн биетийн төв ба зүүн хэсэг дөрөвдөгч 

галвын 15-20 м-ээс 50-60 м хүрэх зузаантай хөвсгөр хурдсаар хучигдана. Баруун бүлэг биетүүд 
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суналынхаа дагуу 520 м үргэлжлэх ба зузаанаараа 12.0 м-ээс 60-65 м хүрнэ. Биетүүдийн унал нь зүүн 

урагш 55-68° байна. Биетийн зузаан гундээ 80-100 м хүртэл онц өөрчлөгдөхгүй ба харин түүнээс цааш 

нарийсаж төвийн хэсэг нь 200-250 м-т, зах уруугаа 130 м-т шувтарч байна. Хойд бүлэг биетэд 3 жижиг 

хүдрийн биет багтах ба 2-3 м-ээс 25 м-ийн зузаантайгаар 60-150 м үргэлжилдэг ба өмнө зүгт 60-70°-ын 

уналтай. Энэ жижиг биетийг гүн үрүү нь судлаагүй байна. 

Ордын баруун хэсэгт Хойд хүдрийн биет ба Өмнөд хүдрийн зурвас ялгаж үзсэн. Хойд хүдрийн биет нь 

том хэмжээтэй, 1,6 км-т үргэлжлэх ба зузаан нь 20-120 м, дунджаар 50-60 м, унал нь зүүн урагшаа 80-87° 

хүрэх эгцдүү ба гүн үрүүгээ голын хэсэг нь 300-350 м-т онцын өөрчлөлтгүй үргэлжилж, захын хэсгүүд нь 

10-15 м-ээс 200 м хүртэл зузаантай дөрөвдөгчийн сэвсгэр хурдсаар хучигдсан байдаг. Энд хүдрийн биет 

олон салаа салбар үүсгэсэн, пироксений, амфибол-пироксений ба гялтгануурт хүдэржсэн чулуулаг, мөн 

0.1 м-ээс 10-15 м хүрэх зузаантай скарнжсан эвэрлэг чулуулаг үүсгэх зэрэг онцлогтой байна. Өмнөд 

хүдрийн зурвас нь зэрэгцээ байрласан хэд хэдэн хүдрийн биетээс бүрэлдэн нэг км орчим үргэлжилнэ. 

Салангад хүдрийн биетүүд нь 30-400 м үргэлжлэх, 3.0 м-ээс 20-30м зузаантай юм. Ерөнхийдөө хүдрийн 

биетүүд нийлмэл, хэвтээ хавтгай дээр линз хэлбэртэй, босоо зүсэлтэнд зузаан нь хувирамтгай хавтгай 

биетүүд байна. 

Oрдын хэмжээнд бүх хүдрийн биетүүдэд гадаргуугаас 12-50 м хүртэл гүнд мартит-магнетитын ба 

исэлдсэн магнетитын хүдэр үргэлжлэх ба энэ исэлдлийн бүсээс доош анхдагч сульфид-магнетитын юмуу 

анхдагч магнетитын хүдэртэй, ихэнхдээ цул хүдэржилт тархсан байдаг. Исэлдсэн бөгөөд бага хүхэртэй 

хүдэр нь нийт хүдрийн нөөцийн 10%-ийг эзлэх бөгөөд голдуу мартит-магнетитын хүдэр, исэлдсэн 

магнетитын хүдрээс бүрэлдэнэ. Эдгээр хүдэрт өгөршсөн хүдрийн бус эрдэс, линз, шигтгээт хүдрийн хэдэн 

см-ээс 10-15 м хүрэх зузаан үелэл агуулагдана, Ордын гол хүдрийн эрдэс нь нийт хүдрийн эзлэхүүний 20-

95%-ийг бүрэлдүүлж байгаа соронзон хүдэр (магнетит) юм. Ордын хүдэрт нийлбэр төмрийн агуулга 

30.03%-аас 69.5% хүртэл хэлбэлзэж, дунджаар 51.15% байна. Ордын гол хэсгийг бүрэлдүүлдэг цул хүдэрт 

төмрийн агуулга 55-65% байна. Хүдрийн байгалийн төрлүүдээс нийлбэр төмөр 50%-аас дээш агуулсныг 

нь баялаг хүдэрт хамааруулж тэднийг баяжуулах шаардлагагүй ба шууд юмуу эсвэл агломераци хийсний 

дараа домены үйлдвэрлэлд оруулах боломжтой юм.  

 

 

 

Зураг-1. Төмөртэйн төмрийн хүдрийн ордын геологийн тогтоц 

1-дөрөвдөгчийн хурдас, 2-5-неопротерозой-кембрийн бүрдлүүд, 2-занарын үелэлтэй элсжин, 3-

доломитжиж хувирсан шохойжингийн линз, 4-эвэржин, 5-скарнжсан эвэржин, 6-доод пермийн 

гранодиорит, сиенит ба граносиенит, 7-диоритын порфиритын дайкууд, 8-9: мартит-магнетитын 

хүдэр: 8- 50%-аас дээш агуулгатай цул хүдэр, 9-шигүү шигтгээ тогтоцтой, 30-50%-ийн төмрийн 

агуулгатай хүдэр, 10-11-дөрөвдөгч гапвын хурдасны доогуур мөрдөгдсөн хүдрийн биетүүд: 10-50%-

аасдээштөмрийн агуулгатай хүдэр, 12-дөрөвдөгчийн хурдас доогуур таамаглагдсан хүдрийн биетүүд, 13-

тектоник эвдрэл, 14-өрмийн цооног, 15-чулуулгийн байршлын элементүүд, 16-хайгуулын шугам 

 

Баянголын төмрийн орд 

Энэ орд нь Дархан хотоос зүүн-хойш 75 км-т, Ерөө сумаас хойш уулархаг газарт оршино. Орд нь нийтдээ 

Баянголын гүний хагарлын Баруун хойд, Зүүн өмнөд гэсэн хоёр салбарласан хэсэгт неопротерозойн 
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карбонат-элсжин-занарын зузаалагт байрлах контактын метасоматоз гаралтай скарны төрлийн орд юм [2]. 

Хүдэржилтийн зурвасууд хөндлөн хагарлуудаар огтлогдсон, ордын орчимд дээд кембрийн диорит, 

гранодиорит, гранитын найрлагатай интрузив биет болон хүдэржилттэй дайкууд тархсан байна. Уг 

талбайд явуулсан геологийн судалгаагаар линз ба давхрага хэлбэртэй хүдрийн  15 биет илэрсэн ба 

тэдгээрийн урт 150-2800м, зузаан 10-80м, гүн үрүүгээ 200 м хүртэл үргэлжилдэг байна.  

 

 

Зураг-2. Баянголын төмрийн хүдрийн ордын геологийн тогтоц 

     1-дөрөвдөгч галавын хурдас; 2-7-неопротерозой-доод кембрийн хурдас: 2-3-дээд зузаалаг (2-голчлон 

элсжин, 3-конгломерат); 4-7-доод зузаалаг (4- метаморфжсон алевролит, цахиурлаг-шаварлаг ба 

филпит маягийн занар, 5-метаморфжсон алевролитлог элсжин, апевролитууд ба шаварлаг занарын үе, 

6-метаморфжсон элсэн чулуулаг, 7-шохойн чулуулгийн линзүүд); 8-9-дунд-хожуу кембрийн интрузивууд; 

8-хоёрдугаар фазын биотиттой, лейкократ гранитууд; 9-кварцат диоритууд, плагиогранит, 1-р фазын 

гранодиоритууд; 10-микрогаббро, диоритын порфирит, диабаз, диабазын порфиритуудын дайкууд; 11- 

магнетитын тармаг шигтгээ ба судланцарууд агуулсан кварц-каолинит-эпидот-тремолит-

акгинолитын занар; 12-магнетитын хүдрүүд; 13-бутралын бүс, занар ба милонитизацийн зурвас; 14-

хагарлууд: а-гүний томоохон хагарал, б-бусад; 15-чулуулгийн үе давхрааны байршлын элементүүд; 16-

соронзон гажилт  

 

Тамир голын орд  

Тамир голын орд нь Архангай аймагт Цэцэрлэг хотоос З-ЗХ 70 км-т оршино. Геологи-стрүктүрийн хувьд 

Хангайн блокийн зүүн-хойд хэсгийг эзлэн Хар хорины хөндлөн өргөгдөл дээр байршиж байна. Хүдрийн 

биетүүд нь агуулагч чулуулагтайгаа нийцлэг байрлалтай ба 50-70 м-ийн зузаантай давхраас үүсгэсэн 

байгааг 1975-1976 онуудад явуулсан геологи-геофизикийн судалгаагаар тогтоосон байна. Хүдэртэй 

давхраас нь салаавчлан байрласан магнетитын, гематитын, гематит-магнетитын хүдрийн болон судалтсан 

кварцитын үенүүдээс бүрэлдэнэ. 

Үелэн давхраатжсан хэлбэртэй хүдрийн биетүүд нь магнетит, гематит, магнетит-гематитын, хлорит-

магнетитын бүрэлдэхүүнтэй ба судалтсан, занарлаг, хааяа хас, кварцит, хлориттой занарын брекч маягийн 

тогтоцтой бөгөөд 50 м зузаантайгаар суналынхаа дагуу хэдэн зуу, заримдаа мянга гаруй метр үргэлжилсэн 

байна. 

Өрмийн цооногоор гаргасан чулуулгийн гулууз дээжийн эрдсийн судалгаагаар хүдрийн ба хүдрийн бус 

эрдсүүдийг тодорхойлон тогтоосны үндсэн дээр магнетитын, гематитын ба холимог гэсэн 3 төрлийн 

хүдрийг ялгаж үзжээ. 

Магнетитын хүдэр, түүний эрдэслэг төрлүүд нь хөхөвтөр, ногоовтор туяаралтай, хар бараан өнгөтэй, цул 

нягт бөгөөд хүчтэй соронзон чанартай. Хүдэр дахь төмрийн агуулга 40-45% байна.        
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Зураг-3. Тамир голын төмрийн хүдрийн ордын төв хэсгийн геологийн зүсэлт 

(хоёр цооногийн материалаар) 

     1-магнетитын хүдэр, 2:а-магнетит-гематитын хүдэр, б-цахиржсан магнетит-гематитын хүдэр, 3-

гематит- магнетитын хүдэр, 4-магнетит-хлорит занар ба апатит-хлорит-магнетитын хүдэр, 5-

хүдрийн брекч, 6- хас, 7-нарийн ширхэгт гематитын хүдрийн нарийн үеүүдтэй кварцит, 8-хүдэргүй 

судалтсан кварцитууд, 9-серицит-хлоритот занар, 10-анар, биотитгои занар, 11-судлын кварц  

 

Төмрийн хүдрийн ордууд өрөмдлөгийн геологийн нөхцлийн хувьд маш хатуу бөгөөд элээх чанар 

өндөртэй чулуулагтай, өөрөөр хэлбэл, чулуулгийн өрөмдөгдөх зэрэг өндөртэй (Кө=9,5), гэхдээ хүдэр 

болон агуулагч чулуулаг нь дээжлэгдэх чанар сайтай (Вк≥75-80%, уусалт, бутралт багатай), цооногийн 

хана харьцангуй тогтвортой (Кк=1-3), харин өрөмдлөгийн техникийн нөхцлийн хувьд төдийлөн их гүний 

биш (L≤200м), харьцангуй бага голчийн (D≤80мм), цооногийн өрөмдлөг налуу (α=70-85) байгаа бөгөөд 

бүхэлдээ өрөмдлөгийн геологи-техникийн нөхцөл нь өрөмдлөгийн нөхцлийн үнэлгээний нэгдсэн үзүүлэлт 

(С=051-057)-ээр хүндрэлийн хувьд дунд зэрэг байна. 
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таблица-1 

Показатели геолого-технических условий бурения железорудных месторождений Монголии 

 

Үзүүлэлтүүд Төмөртэй Баянгол Тамир голын 

Нөөц, сая тн. 

 хүдрийн 

 дундаж агуулга 

 цэвэр төмөр 

 

Хүдрийн биетийн хэлбэр, 

хэмжээ 

 

 

1.Категория пород по 

буримости 

 

2.Выход керна, % 

 

3.Коэффициент 

кавернообразования 

4.Средняя глубина 

скважины,м 

 

5.Средный диаметр 

бурения, мм 

6.Угол наклона ствола 

скважины, градус 

 

229.3 

51,15 

117,3 

 

линз, давхарга 

(10-20)*(10-90)*(1000-

1300) 

 

IX-X 

 

60-65 

1-2 

 

150 

 

59-76 

75-85 

 

110 

51 

56.1 

 

линз, давхарга 

(10-80)*(10-200)*(150-

2800) 

 

 

IX-X 

 

 

75-85 

 

1 

 

 

200 

 

59-76 

 

70-80 

 

84.6 

45.69 

38.65 

 

Линз, давхарга 

(10-20)*(50-

70)*(600-1000) 

 

 

IX-X 

 

 

75-85 

 

1-2 

 

 

150 

 

59-76 

 

70-80 

Өрөмдлөгийн нөхцлийн 

үнэлгээний нэгдсэн 

үзүүлэлт-С 

 

0,51 

 

0,55 

 

0,57 

 

Ашигласан материал: 
[1] Б.Алтангэрэл, Ч.Болормаа.  Ерөө голын төмрийн ордын геологи ба хүдэржилт.   “Геологи”сэтгүүл, 2014, №28, 

153-156х 

[2] Б.Алтангэрэл, Б.Баасан. Баянголын төмрийн хүдрийн ордод 2004-2006 онуудад хийсэн хайгуулыни ажлын үр 

дүнгийн тайлан.  

[3] Монголын геологи ба ашигт малтмал.  6-р боть, Метал  ашигт малтмал. 14-36х 
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ӨРӨМДЛӨГ-2015 №1/17 
 

II. ӨРӨМДЛӨГИЙН ТЕХНИК 

 
ЦОХИЛТОТ ӨРӨМДЛӨГИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, 

ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ  
 

Л.Төвхөөa*, Л.Лхагвасүрэнb, Х.Ням-Очира 

 
aГеологи, Уул Уурхайн Сургууль 

b”Дун-Эрдэнэ”ХХК 

 

 

 

 

Хураангуй 

Ашигт малтмалын шороон ордын хайгуулын гол арга нь цохилтот өрөмдлөгийн  арга  юм. Цохилтот 

өрөмдлөгийн  дээжлэлтийн чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор  ажлын багаж хэрэгслүүдийг шинэчилж 

“Бэхэлгээ-өрөмдлөг-дээжлэлт” бүдүүвчээр өрөмдлөг явуулах аргачлал боловсруулсан. Энэ өгүүлэлд  

цохилтот өрөмдлөгийн дээжлэлтийн чанарыг дээшлүүлэх санал болгож байгаа аргачлалыг үйлдвэрлэлд 

туршсан үр дүнг оруулсан болно.  

Түлхүүр үг: Өрөмдлөг,арга,багаж хэрэгсэл, эрдэс, дээжлэлт 

 

Оршил 

Цохилтот өрөмдлөгийн арга нь том голчоор өрөмдөх бололцоотой, угаалгын шингэн шаарддаггүй, 

цооногийг яндан ховоогоор цэвэрлэдэг, сул хурдас чулуулгийн дээж авах боломжтой, харьцангуй хялбар 

ажиллагаатай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл ашигладаг шороон ордын хайгуулд хамгийн тохиромжтой 

өрөмдлөгийн арга юм. 

Цохилтот өрөмдлөгт чулуулаг бутлах, өрөмдсөн чулуулгийн үртэс гаргах, цооногийн хана засах, бэхлэх, 

технологийн осол хүндрэлийг арилгах зэрэг ажлуудыг явуулахад олон төрлийн багажуудыг ашигладаг 

бөгөөд тэдгээрийг үндсэн ажлын, туслах ажлын, технологийн осол хүндрэл арилгах багажууд гэж 

ангилдаг. Бид энэ өгүүлэлд үндсэн болон туслах ажлын зарим багажуудыг шинэчлэх асуудлыг авч үзсэн 

болно. 

Заамарын алтны шороон ордуудын геологийн товч тодорхойлолт 

Судалгааны өрөмдлөгийн ажлыг Заамарын алтны шороон ордуудын Баянголын талбайд  хийсэн юм. Тус 

талбайд хээрийн үйлдвэрлэлийн ажлыг гэрээгээр “ММНС”ХХК нь өөрийн өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж 

боловсон хүчинд тулгуурлан нэгдсэн өрөмдлөгийн бригадыг зохион байгуулж УКС-22 маркийн 

өрөмдлөгийн машинаар гүйцэтгэж байсан  бөгөөд хээрийн үйлдвэрлэлийн явц, үр дүнд “Мондулаан 

трейд”ХХК-ийн ерөнхий геологич Т.Түвшинжаргал, “ММНС”ХХК-ийн геологич Н.Пүрэвдорж нар 

тогтмол хяналт тавьж, геологийн анхдагч материалын бүрдэлт, геологийн байнгын хяналтыг геологич 

Б.Алтансүх, П.Цогбадрах, Ц.Мөнхжаргал, Ц.Сайнзаяа нар гүйцэтгэж байв. 

Геологи хайгуулын ажлын талбай  Улаанбаатар хотоос баруун хойш 200 км, Төв аймгийн Заамар сумын 

төвөөс баруун хойш 20 км зайд байрлана. 

Судалгаа явуулсан талбай нь бүс нутгийн хувьд Хэнтийн нурууны баруун хойд хэсэгт, Заамарын нуруу, 

Туул голын ай сав газарт дэд бүтцийн тааламжтай нөхцөлд байрладагаараа онцлогтой.  

Заамарын дүүргийн талбайн ихэнх хэсгийг давхарга зүйн хуримтлал эзлэх бөгөөд протерозойгоос мезо-

кайнозойн үеийг хүртлэх насны заагийг хамарсан, гол төлөв терриген гаралтай хурдас үүссэн байдаг. 

Бидний сонирхол татаж байгаа  хурдас неогений насны хурдас юм. Энэ насны хурдас нь В.Г. 

Бубенников(1968 он) нарын тодорхойлсноор  хожуу миоцен-түрүү плиоцены үед хамаарагдана.[5]   
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“Улаан өнгийн” гэж нэрлэгдсэн энэ насны хурдас нь Туул, Заамарын хөндийн болон түүний бараг бүх 

цутгалуудаар тааралдана.Газрын гадаргууд ил гарсан гарш цөөн бөгөөд Заамарын хөндийн хойд захаар 

болон Туулын зарим дэнжүүдэд цухуйсан байдаг. Гарал үүслийн хувьд ихэвчилэн пролювиаль, аллювиаль 

- пролювиаль, нуурын аллювиаль гаралтай улаан өнгөтэй хэмхдэст шавар, шавранцар, бага хэмжээний 

элс, хайрга, хайрганцараас тогтоно. Сул чулуунууд нь ихэнхдээ өгөршиж хэврэгшсэн байх ба хувирмал 

элсэн чулуу, занарын үйрмэгүүд ногоовтор шаварлаг болтлоо хувирсан нь элбэг.Дээд плиоцены хурдас нь 

дунд - дээд плиоцены хурдсыг эсвэл доод цэрдийн хурдсыг хучиж тогтсон байна. 

Плиоцены тектоник идэвхжил сулран тогтвортой болсон үед хуурай, халуун уур амьсгал зонхилж улаан 

өнгийн өгөршлийн гадаргуу үүссэн гэж үздэг.  

Заамарын алтны дүүрэгт 20 гаруй шороон орд илэрсэн бөгөөд тэдгээрээс 4 нь томоохон хэмжээний ордод 

хамаарна. Энэ нь Хайлааст, Туул, Баянгол, Тосонгийн голын орд болно. Баянголын орд нь плиоцены 

хурдсаар хучигдсан дарагдмал орд юм. 

Туршилтын өpөмдлөгийн арга, техник, технологи, дээжлэлт 

Туршилтын өpөмдлөгийн ажлыг УКС-22М маpкийн өpмийн сууpь машинааp гүйцэтгэв /Зураг.1/. 

 

 
 

Зураг.1Заамарын дүүргийн Баянголыналтны шороон ордын хайгуулынөрөмдлөг. 

 

 

Өpөмдлөгийн явцад чулуулгийг хавтгай хэлбэpийн 194 мм - ийн өpгөсгөсөн иртэй цүүцээp буталж, 

хуpдсыг зууpмаг байдалд байлгах зоpилгооp 8 - 10 л ус цооногт хийж шингэн хатуу хольцыг 3:1 

хаpьцаатай байхаар тохируулж  өpөмдсөн ба цооногийн мөpгөцгөөс дээжийг Р-8Ж-4У маpкийн бөмбөлгөн 

хавхлагт хоёр бүлүүрт ховоо яндангаар  соpуулж авахдаа 10-15 л ус хийж шингэлэв. 

Дээжийг алттай давхаpгад 0.2 м, алтгүй давхpагад 0.4 м - ийн ахицтайгааp авлаа. Өpөмдлөгийн явцад 

цооногийг наpийсгалгүй нэг голчид тогтвоpтой баpьж байхын тулд цүүцийн элэгдлийг хэмжиж 20-23мм 

өpгөсгөсөн гагнаасыг тухай бүpд хийж байв. 

Цооногийн бэхэлгээг 8 дюймийн яндангааp хийсэн бөгөөд цооногийн гүний хэмжилтийг алттай давхpага 

эхлэх, дуусах болон бэхэлгээний янданг залгахын өмнө, цооног хаагдах зэpэг заpим онцгой тохиолдол 

бүpт хийж хэмжилтийг баpимтжуулж байлаа. 

Өpөмдлөгийн явцад цооногийн гүнзгийpэлтийг үнэн зөв тогтоох зоpилгооp ажлын ган татлага, 

бэхэлгээний янданд тодоpхой интеpвалааp тэмдэг тавьж, цооногийн гүний хэмжилтийг хаpьцуулан үзэж 

байв. Өpөмдөх явцад бэхэлгээний янданг өpмийн сумнаас түpүүлж явуулах замааp өpөмдсөн. Өpөмдсөн 

цооног бүpд бэхэлгээний янданг ул чулуулагт дунджааp 0.8 - 1.6 м хүpтэл өpөмдөж суулгаж байсан ба ул 

чулуулагт 3 удаагийн  нэвтрэлтийн дээжинд алт гаpаагүй болон хуpдас чулуулгийн литологийг хаpгалзан 

геологийн даалгавpыг биелүүлсэн гэж үзээд цооногийг хааж баpимтжуулж байлаа.  

Цооногийн дээжийн чанарын үнэлгээг соpуулсан дээжний эзэлхүүнийг байх ёстой онолын эзэлхүүнд 
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хаpьцуулах замааp тодоpхойлж байв. 

Өpөмдлөгийн явцад алттай давхаpгыг нэвтpэх, дээжлэлт хийх, литологийн зүсэлт зохиох, цооногийн гүнд 

хяналт тавьж, хэмжилт хийх зэpэг ажлуудаас гадна цооног бүp дээp дээжлэлт тус бүpээс  угаагдсан дээж 

авч анхдагч шалгууp болгон үлдээлээ. 

Цооногийн дээжийг  дугааpлахдаа дээpээс доош өссөн даpааллааp 0.2 м ахицыг нэг дугааpт авч, 0.2 м-ийн 

ахицааp тасpалтгүй өpөмдөж дээж  авсан тохиолдолд дугааpыг даpаалсан тоогооp, 0.4 м-ийн ахицааp 

дээжилсэн тохиолдолд дугааpыг даpаалсан 2 тоог хавсаpган өгөх замааp дугааpлав. Цооногооp илэpсэн 

хуpдсын бичиглэл, хяналтын хэмжилт, дээжлэлтийн хэмжигдэхүүн дугааpыг цооногийн 

баpимтжуулалтын дэвтэpт тэмдэглэж байсан ба өpөмдлөг дууссан үед цооногийн амыг бөглөн даpж 

байлаа. 

Соpьцлолтын ажил 

Цохилтот өpөмдлөгийн шлихийн соpьцлолт: 

Цооногоос дээжийг авахдаа өpмийн сумыг тодоpхой ахицааp (0.2 м, 0.4 м) явуулж хүpэх гүнд очсоны 

даpаа цүүцийг усааp зайлан цэвэpлэж гаpгаад, цооног дахь дээжийг шингэлэх зоpилгооp 10-15 л ус хийж, 

шингэлсэн соpьцыг 3-5 удаа ховоо яндангаар соpуулж дээж хүлээн авах хоолойн  тусламжтайгааp 1.0 х 

0.3 х 0.2 м хэмжээтэй тусгай тэвшинд авч байлаа. Дээжийг авч цооногийг цэвэpлэсний даpаа ховоо яндан 

хүлээн авах хоолой зэpгийг дахин цэвэp усааp зайлж цэвэpлэж байв. /Зураг.2/ 

 

 
 

Зураг.2 Дээж зайлалт 

 

Тогтмол эзэлхүүнтэй 1.0 х 0.3 х 0.2 м - ийн тэвшинд авсан соpьцыг тэвшний булан болон гол цэгүүд дээp 

нь өндpийг хэмжиж авсан тоонуудыг дундажлах замааp соpьцын эзэлхүүнийг тооцон хэмжиж, 

баpимтжуулалтын дэвтэpт тэмдэглэж байв. Тэвшинд авсан соpьцыг цэвэp усааp шаваpлаг хэсгийг нь 

уусган хөөх замааp цэвэpлэн зайлж дээж угаагчид шилжүүлж байлаа. 

Угаагчид дээжээ тусгай устай тогоонд бага багааp таслан авч угаалгын тэвшинд хийж алтыг суулгах 

замааp сэгсpэн угааж, бусад хуpдсыг нь усааp хөөсөөp хаp буюу сааpал шлих болтол нь зайлж, хатаагч 

хэpэгсэл дээp хатаан тусгай цаасан уутанд хийж шугам, цооног, соpьцын дугааp, гүн, нүдээp ажиглагдах 

алтны тэмдэгт, түүний тоо, он саp, өдөp зэpгийг тэмдэглэн бичиж еpөнхий геологичид хүлээлгэн өгч байв. 

Тухайн дээжинд угаалгын явцад илэpсэн алтны тэмдэгтийн тоог угаалгын дэвтэp болон баpимтжуулалтын 

дэвтэpт давхаp тэмдэглэж байлаа. 

Цооногооp илэpсэн хуpдас чулуулгийн шинж чанаpыг илэpхийлэх зоpилгооp тухайн нэвтрэлтээр авсан 

дээжээс соpьц болгон бага зэpгийг авч дэс даpааллааp нь байpлуулан дээp нь цооногийн дугааp, гүний 

болон соpьцын дугааpыг тэмдэглэсэн пайз хатгаж байв /Зураг.3/.  

Цооногоос авсан алттай, алтгүй соpьцуудыг тус тусад нь ялган овоолж хаяг бичиж үлдээсэн юм. 
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Зураг.3 Хурдас чулуулгийн сорьцлолт 

 

 

Нийт алттай сорьцын 15% -д хяналтын угаалга хийж гүйцэтгэсэн. 

Хяналт шалгалтын ажил 

а. Өpөмдлөгийн ажлын хяналт 

Цохилтот өpөмдлөгийн технологийг баpимталж ажиллахад ээлжийн геологичид /П.Цогбадрах, 

Л.Батчулуун, Б.Алтансүх, Ц.Мөнхжаргал/ тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байсан бөгөөд өpөмдлөгийн 

явцад бэхэлгээний янданг түpүүлүүлэх технологиоp өpөмдөв. Өpөмдлөгийн гүний хяналтын хэмжилтийг 

алттай үе эхлэх дуусах, суултын яндан залгах, ээлж хүлээлцэх зэpэгт геологичид хэмжиж, жуpналд 

тэмдэглэж баpимтжуулж байлаа. 

б. Дээжлэлтийн хяналт 

Дээжлэлтийн ажлын хяналтыг техник геологичид хаpиуцан хийж байсан ба геологичид мөн тогтмол 

хяналт тавьж үp дүнг өpмийн тэмдэглэлд бичиж байв. 

Цооногийн дээжийн хяналтанд ховоо яндангийн соpолтыг үpлээp шалгаж үp дүнг жуpналд тэмдэглэж 

байсан ба түүний жийpэг pезин, хавхлагийн шаpикийг цаг тухайд нь солиулж байсан. Ховоо яндангийн 

хяналтааp соpолт нь 90 %-иас дээш байв. 

в. Угаалгын хяналт 

Цохилтот өpөмдлөгөөс авсан дээжийг зайлах, угаах ажил нь техник геологичид, геологичдын хяналтанд 

байлаа. Угаагчдын зайлалтанд 1 мм голчтой, 4 мм уpттай зэс утсыг тэвшинд хийж угаахад гаpах тоо 

хэмжээг тэмдэглэж дээж угаалгын чанаpт хяналт тавихаас гадна, угаагдаад тоологдсон алт гаpсан 

дээжүүдийг дахин угаах замааp угаалтанд хяналт тавьсан  /Зураг.4/ 

 
 

Зураг.4 Дээж угаалт 
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Угаагч наpын ажлын чанаp нь үpлээp шалгахад ойролцоогоор 95 % байсан ба хяналтын угаалтааp 20 % - 

ийг угаахад угаалгын чанаp нь сайн үнэлгээтэй гүйцэтгэгдсэн болно. 

Ээлжийг хаpиуцсан техник геологичид, геологичид ховоо яндан, дээж хүлээн авах савны цэвэpлэгээнд 

хяналтыг тогтмол тавьж байсан. 

Цохилтот өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүд 

Цохилтот өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг усны хайгуул ашиглалтын өрөмдлөгт шороон ордын хайгуулын 

болон инженер геологийн судалгааны өрөмдлөгт, мөн янз бүрийн техникийн зориулалттай цооногийг 

нэвтрэхэд хэрэглэж байна. Цохиолтот өрөмдлөгийн цооногийн төслийн гүн 500 м, голч нь 850 мм хүрнэ. 

Цохилтот өрөмдлөгийн суурь машинууд явуулын эсвэл зөөврийн тээврийн суурин дээр угсрагдах ба 

мачтаар тоноглогдсон бүхэлдээ цохилтот  аргаар цооног нэвтрэх иж бүрэн ажиллагаа хийгдэх өрмийн 

төхөөрөмж юм.   

Дэлхийн хэмжээнд цохилтот өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн 70 гаруй загвар байх бөгөөд тэдгээрээр мөн 

шууд болон урвуу угаалгатай эргэлтэт өрөмдлөг хийх бололцоотой. Ийм төрлийн төхөөрөмжүүдийг 

"Бьюсайрус Айр", "Сандерсон Циклон Дрилл", "Стардрилл-Кейстон-Франкс", "Валькер Нийр" (АНУ), 

"Вирт","Целлер машинсфабрик", "Трауцель" (Австри) зэрэг фирмүүд үйлдвэрлэж байна.  

Хосолсон өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүдэд цохилтот өрөмдлөгийн суурь машины хийцийн ерөнхий төрх 

хуучнаараа хадгалагдаж үлдсэн. Харин эргэлтэт аргаар өрөмдөхдөө эргүүлэгч болон даралт өгөх 

механизмын дүүжилж тогтоосон зангилаануудаар гүйцэтгэж байна.  

Ихэнх төхөөрөмжүүд тэнцвэрийн хүрээтэй цохилтын механизмаар тоноглогдсон байх ба зарим 

төхөөрөмжүүд чөлөөт шидэлтийн механизмтай байна. Мөргөцөг дээр ажлын сумыг өргөх өндөр, шатуны 

хурууг цохилтын механизмын арааны хэд хэдэн нүхнүүдийн нэгэнд шилжүүлэн бэхлэх замаар голдуу 

тохируулдаг. Ийм замаар сумыг өргөх өндрийг гурав, дөрөв хааяа зургаан шатлалаар өөрчилж болно.[4] 

Зарим төхөөрөмжүүдэд цохилтын механизмын хүч дамжуулгаар шингэний цилиндрийг ашигладаг. 

Цохилтын механизмын шингэний хүч дамжуулга нь өргөлт өндөр болон цохилтын тоог шатлалгүй 

тохируулах, суурь машин дээр ирэх динамик ачааллуудыг бууруулах, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын 

найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх боломж олгодог. Энэ төрлийн төхөөрөмжид Германы GTB-2000 

төхөөрөмжийг нэрлэж болох юм. 

Цохилтын механизмын явалтын үед ган татлага сулрахаас сэргийлэх зорилгоор зарим төхөөрөмжүүдэд 

цохилтын механизмын дамар дээр тусгай тоормосны хэрэгслийг байрлуулсан байдаг. 

Олон төхөөрөмжүүдэд цооногийн гүнзгийрэлтийн явцад ган татлагын өгөлтийг автоматжуулсан. Ихэнх 

төхөөрөмжүүд ажлын, цэвэрлэгээний, талийн гэсэн гурван өргөх эргүүлэгтэй байна. 

Зарим төхөөрөмжид цохилтын механизмын ажлын үед динамик ачааллуудыг зөөллөхийн тулд мачтын 

оройд кронблокийн дамар тулгуурлагдах резин жийргүүдийг ашигладаг.  

Орчин үеийн төхөөрөмжүүдэд туслах ажиллагаануудыг шингэний удирдлагажуулах ажил эрчимтэй 

хийгдэж байна. 

ОХУ-д шороон ордын хайгуулд БУ-20-2, БУ-20-2М, БУ-20-2У, БУ-20-3, БУ-20-2УШ, УКС-22М, УКС-30, 

Амурец зэрэг цохилтот өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүдийг хэрэглэдэг. “БУ” төрлийн цохилтот өрөмдлөгийн 

төхөөрөмжүүд ОХУ-ын зүүн хойд хэсэгт өргөн тархсан. 

БУ-20-2М суурь машин 400мм хүртэл голчтой, 200м гүнтэй цооног өрөмдөхөд зориулагдсан. Гэвч 

практикт 168-219мм голчтой 100-150м хүртэл гүнтэй цооног өрөмдөж байна. 

БУ-20-2У суурь машин нь БУ-20-2М-ын шинэчилсэн загвар бөгөөд мачтын гар өргөх эргүүлгийг 

цахилгаан хөдөлгүүрээс эргэлт авдаг өргөх эргүүлгээр сольсон, суурь машины аралыг хүчитгэсэн, тавцанг 

сольсон, хөтлүүрийн дамрын бэхэлгээг эрэг бүхий конусаар сольсон, толгойн блок болон яндан ховооны 

өргөх эргүүлэг савлалтын холхивчуудтай болсон зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийсэн загвар юм. 

БУ-20-3 суурь машин өрөмдөгчийн кабинтай, шингэний хөтлүүртэй өрмийн сумыг тайлах, залгах 

механизмтай, өндөрсгөсөн хүчин чадалтай цахилгаан хөдөлгүүртэй, хүчитгэсэн мачттай, гинжит хөдлөх 

ангийн хөтлөгч одон арааны бэхэлгээг өөрчилсөн загвар юм. 

БУ-20-2УШ загвар нь бусад загваруудаасаа өргөсгөсөн гинжит явах ангитай байдгаараа ялгаатай. 

Ингэснээр грунт дээрх хувийн даралтыг 0.45кгс/см2 хүртэл бууруулах боломтжой болсон. 
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Одоо БУ-20-2, БУ-20-2М, БУ-20-2У суурь машинуудыг үйлдвэрлэхгүй байна. БУ-20-3, БУ-20-2УШ суурь 

машинуудыг ОХУ-ын Оротуканы заводад цөөн тоогоор үйлдвэрлэдэг. 

БУУ-2 цохилтот аргаар цооног өрөмдөхөөс гадна бас угаалгатай угаалгагүй эргэлтэт аргаар цооног 

өрөмдөх бололцоотой. Өрөмдлөгийн хоёр аргыг хослуулсанаар ялангуяа алтны шороон ордын 

дээжлэлтийн чанар сайжирсан. Энэ төхөөрөмжөөр 50м хүртэл гүнтэй 168, 219 голчтой цооног өрөмдөх 

бололцоотой. 

АВБ-2М доргиот болон цохилтот өрөмдлөгийн аргаар 20-40м гүн, 108-219мм голчтой цооног өрөмдөнө. 

УГБ-50М төхөөрөмжөөр шнекээр эргэлтэт аргаар цооног өрөмдөхөөс гадна бас цохилтот аргаар цооног 

өрөмдөх боломжтой. 

УГБ-13С V-VI өрөмдөгдөх зэрэгтэй чулуулагт 50м хүртэл гүнтэй гидрогеологийн болон инженер 

геологийн цооногийг 135, 180мм голчтой шнекээр өрөмдөнө. Мөн 127мм голчтой цохиж шигтгэх зондоор 

өрөмдөнө. 

Түүнээс гадна 650мм голчтой мушгиа болон халбаган өрмөөр шурф нэвтрэх боломжтой. Тус 

төхөөрөмжийг 151мм голчтой хатуу хайлшин хушуугаар баганат өрөмдлөгт ашиглаж болно. 

УКС төрлийн төхөөрөмжүүд зөвхөн цохилтот аргаар гидрогеологи болон шороон ордын хайгуулын 

зориулалттай 600-900мм хүртэл голчтой ажлын өргөх эргүүлгийн хүрдийн ган тайлагын багтаамжаар 300-

500м хүртэл гүнтэй цооног өрөмдөх боломжтой төхөөрөмжүүд юм. ОХУ-ын А.А.Никольскийн нэрэмжит 

Новочеркассын машин үйлдвэрлэлийн заводад үйлдвэрлэдэг. Манай оронд өргөн хэрэглэгддэг. 

Сүүлийн үед ОХУ-д Амурын металист үйлдвэрт цохилтот өрмийн БС-3 маркийн суурь машиныг 

үйлдвэрлэж байна. Инженерийн барилга байгууламжийн зориулалттай 250м хүртэл гүнд 500-1200мм 

голчтой бэхэлгээний яндантай 450-1500мм голчтой босоо цооног өрөмдөх үүрэгтэй.  

Цохилтот өрөмдлөгийн үндсэн ажлынбагаж хэрэгслүүд, тэдгээрийн шинэчлэл 

Цохилтот өрөмдлөгийн үндсэн ажлын багаж нь өрмийн сум, цэвэрлэгээний яндан ховоо гэсэн хоёр хэсгээс 

бүрдэнэ. Өрмийн сум нь хоорондоо цоожин эрээсэн холбоосоор холбогддог цүүц, цохилтын болон 

хайчийн штанг, ган татлагын цоож зэргээс бүрдэнэ.[2] /Зураг.5,6/ 

Заамарын алтны шороон ордуудын Баянголын хэсгийн хайгуулын цохилтот өрөмдлөгт хэдийгээр онолын 

хувьд өрмийн сумны бүрэлдэхүүн  зураг.1-д харуулсанаар байдаг боловч өрөмдлөгийн үед цүүцийн гацалт 

гарахгүй мөн бэхэлгээний янданг цооногт суулгахдаа өрмийн сумыг ашиглах болсонтой холбогдуулан 

өрмийн сумны бүрэлдэхүүнээс хайчийн штангийг хассан./Зураг.7/ 

Туршилтын үед дараах стандарт хэмжээтэй багаж хэрэгслүүдийг ашиглав. Үүнд: 

- 219 мм гадна голчтой, 12 мм ханын зузаантай, 195 мм дотор талын голчтой, 245 мм гадна   голч бүхий 

муфттай, 4.5 м урт бэхэлгээний яндан  

- 140 мм голчтой, 4 м урт, 464 кг жинтэй цохилтын штанг 

- 148 мм ирний урттай, 650 мм нийт урттай, 42 кг жинтэй хавтгай төрлийн цүүц  

-  140 мм голчтой, 700 мм урттай, 55.8 кг жинтэй ган татлагын цоож 

- дараах техникийн тодорхойлолттой  тусгай юүлэх хэрэгсэлтэй, ОХУ-ын Р-ДЖА-4У төрлийн  үрлэн 

хавхлагтай хоёр бүлүүрт яндан ховоо. [3] 
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Р-ДЖА-4У төрлийн яндан ховооны техникийн тодорхойлолт 

 

Усны нэвтрүүлэх нүхний голч 92мм 

Шилбийн явалт 2000мм 

Цооногт нэг удаагийн буултаар өргөх дээжийн хамгийн их хэмжээ 38л 

Их биеийн дотор талын голч 152мм 

Гадна талын голч 168мм 

Их биеийн урт 2800мм 

Шилбэ нь их биендээ орсон үеийн нийт урт 3170мм 

Шилбэ нь биеэсээ гарсан үеийн хамгийн их нийт урт 5170мм 

Масс 138кг 

Өрмийн сумны нийт жин 570кг. Цохилтын штангийн их биеийн 1.25м урт хэсэгт 110мм голчтой болгож 

нарийсгасан догол үүсгэсэн. Ингэснээр сумны жингээс дараах тооцоогоор  47,1кг хасагдсан. 

 

𝑣 = 𝑆 ∙ ℎ =
𝜋𝑅2

2
∙ ℎ =

3,14 ∙ 552

2
∙ 1250 = 593656265мм3 = 0.0059 = 0.006м3 

𝑞 = 0.006 ∙ 7850 = 47.1кг 

 

Ингэснээр өрмийн сумны тусламжтайгаар тусгай зориулалтын толгойвчуудыг ашиглаж бэхэлгээний 

янданг цооногт суулгах, цооногоос сугалах ажиллагааг хийх боломжтой болж байгаа юм.[1] (Зураг.8) 
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Зураг.8 Оруулга болон толгойвчуудын техникийн зураг а- хоёр хэсгээс бүрдэх оруулга, б- сугалаж гаргах 

зүсэлттэй толгойвч, в- сугалаж гаргах салдаг толгойвч.1-салдаг хагас хэсгүүд, 2- төвлөгч сүлбээрүүд 

 

 

Бэхэлгээний яндангийн муфтан холбоосын оронд ниппель холбоос хэрэглэснээр түүнийг цооногт суулгах 

ажлыг хөнгөвчилсөн. Муфтын гадна голч яндангийн их биеийн голчоос 26 мм-ээр их байсан нь бараг 1тн 

гаруй жинтэй цохилтын муныг хэрэглэхээс өөр аргагүй болж байв. Нөгөө талаар цооног хаасны дараа 

яндангаа сугалж гаргах ажиллагаа ихээхэн хүч, цаг хугацаа шаардсан ажил болж байв. Эндээс хамаарч 

бэхэлгээний янданг өрөмдлөгөөс түрүүлж суулгахад хүндрэл гарч “өрөмдлөг-бэхэлгээ-дээжлэлт” 

бүдүүвчээр өрөмдлөг явагдахад хүргэж өрөмдлөгийн үед алтан ширхэгүүдийн шилжилт эрчимтэй 

явагдаж, зарим хэсэгтээ нягтрал үүсч ховоодолтын үед мөргөцөгт алтны ширхэгийн том хэсгүүд үлддэг 

байна. 

Цохилтын хагас штанг 

Бэхэлгээний янданг цооногт суулгах, сугалж гаргахдаа өрмийн сумыг хэрэглэх үед түүний бүрэлдэхүүнд 

холбож өгдөг штанг юм. Цохилтын хагас штангийг ОХУ-ын Оротуканскийн заводад  бэлтгэж байна. 

Цохилтын штангаас ялгаатай нь түүний дунд хэсэгт 110 мм голчтой 1100 мм урттай зоролт гаргасан 

байдаг./Зураг.9/ Хагас штангийн масс 280кг.[1] 

 

 

 

 

 

Зураг.9 Бэхэлгээний янданг цооногт суулгахад 

цохилтын штангийг ашиглах бүдүүвч. 

а/ цохилтын штанг.1-дотор талын эрээс, 2-штангийн 

их бие, 3-ажлын түлхүүрийн ухаас, 4-барих 

сувгууд, 5-гадна талын эрээс.     б/ 1- зоролттой хагас 

штанг.  в/ бэхэлгээний янданг цооногт  суулгах 

ажиллагаа. 1-бэхэлгээний яндан, 2-түгжих болт, 3-

суулгах толгойвч, 4- хоёр хэсгээс бүрдэх оруулга, 5- 

хагас штанг 

 

 

 

 

 

 

Бэхэлгээний янданг суулгахдаа түүний дээд үзүүрт эрээсээр холбогдох товгойвчид бэхлэгдсэн хоёр 

хэсгээс бүрдэх оруулга дээр хагас штангийн дээд мөрөөр цохилт өгч суулгана. 

Бэхэлгээний яндан 

Бэхэлгээний яндан цооногийн тогтворгүй ханыг эсвэл цооногийн бүх хөндийг бэхлэх мөн зарим хэсгийг 

тусгаарлах үүрэгтэй байдаг. Түүнээс гадна бэхэлгээний яндан ялангуяа цооног эхэлж өрөмдөх үед түүний 

шулуун чиглэлийг хангах үүрэгтэй. Бэхэлгээний яндангийн холбоос муфт, ниппель, гагнаасан, яндан 

яндандаа шууд холбогдох байж болдог. Шороон ордын өрөмдлөгт зузааруулсан ханатай, муфттай болон 

муфтгүй холбоостой бэхэлгээний янданг хэрэглэж байна. Бид муфтгүй, яндан яндандаа шууд холбогдох 

холбоостой зузаан ханатай бэхэлгээний янданг туршилтандаа хэрэглэсэн болно. 
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Бэхэлгээний яндангийн ул 

Цооногийн бэхэлгээний үед бэхэлгээний цуваа яндангийн доод үзүүрийг шамшийхаас хамгаалах, 

цооногийг өргөсгөх, мөргөцгийн чулуулагт нэвтрэх, суулгах ажлыг хөнгөвчлөх үүрэгтэй хэрэгсэл 

юм./Зураг.10/ 

 
Зураг.10 Бэхэлгээний яндангийн ул 

 

Түүний зүсэх үзүүрийг 25мм-ийн өндөрт 45-50HRC хүртэл хатаадаг. 

Суулгах толгойвч 

Бэхэлгээний цувааг цооногт суулгах үед цохилтын хэв гажилтаас яндангийн дээд төгсгөлийг хамгаалах 

үүрэгтэй хэрэгсэл.[1] 

 
Зураг.11 Бэхэлгээний яндангийн суулгах толгойвч.1-түгжих болт 

 

 

Суулгах толгойвч нь бэхэлгээний яндангийн дээр холбогдох дотор талын эрээстэй, залгах тайлах 

ажиллагааг хялбарчлах зорилготой голчийн дагуу байрлах 31мм голчтой хоёр нүхтэй, янданг суулгах 

цохилтын үед хоёр хэсгээс бүрдэх оруулгыг сугарч гарахаас сэргийлэх зорилгоор М36 хоёр түгжих 

болттой байна./Зураг.11/  

Хоёр хэсгээс бүрдэх оруулга 

Бэхэлгээний янданг суулгах хэрэгслүүдийн бүрэлдэхүүнд орно./зураг.8-а/ Оруулгын нэг хэсгийн масс нь 

4.9кг байна. 

Сугалах толгойвч 

Зүсэлттэй сугалах толгойвчийг өрмийн сумны тусламжтайгаар бэхэлгээний яндангийн цувааг 

холхиулахад хэрэглэнэ./Зураг.8-б/  Сугалах толгойвч нь бэхэлгээний яндангийн муфттай холбогдох гадна 

талын эрээстэй залгах тайлах ажлыг хөнгөвчлөх голчийн дагуу байрлах хоёр нүхтэй ган татлагад 

зориулсан зүсэлттэй, ган татлагын цоожийн хүзүүвч орох тэнхлэгийн зоролттой байна. Зүсэлттэй сугалах 

толгойвчийг ашиглаж бэхэлгээний яндангийн цувааг сугалах ажиллагаа дараах дарааллаар явагдана. 

Дээд талын бэхэлгээний яндангаас суулгах толгойвчийг салгаж муфт холбоно. Цүүцгүй өрмийн сумыг 

цооногт буулгаж, муфтанд сугалах толгойвчийг холбоно. Цооногт өрмийн сумны байрлалыг тохируулна. 

Цохилтын механизмыг ажиллуулна. Өрмийн сумны ган татлагын цоожны мөрөөр сугалах толгойвчинд 

хүчтэй цохилтууд өгсөнөөр сугалах ажиллагаа явагдана. 

Сугалах толгойвчийг 40ХН маркийн гангаар  хийх бөгөөд 24кг жинтэй байна. 
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Салдаг сугалах толгойвч 

Өрмийнхагас штангийг ашиглаж бэхэлгээний янданг суулгах, сугалах үед хэрэглэнэ. /Зураг.8-в/  Янданг 

суулгахдаа штангийн дээд талын мөрөөр салдаг сугалах толгойвчинд цохилтууд өгнө. Харин янданг 

сугалах үед штангийн доод талын мөрөөр цохилууд өгнө. Салдаг сугалах толгойвч нь яндангийн муфттай 

холбогдох гадна талын эрээстэй, залгах тайлах ажиллагааг хөнгөвчлөх голчийн дагуу байрлах хоёр нүхтэй 

хоёр хэсгээс бүрдэх цул цөн юм. Толгойвчийн хоёр хэсгийн байрлалыг хоёр сүлбээрэн төвлөгчүүдийн 

тусламжтайгаар хадгална. Салдаг сугалах толгойвчийг 40Х маркийн гангаар хийнэ. 25.7кг жинтэй байна. 

Бэхэлгээний яндан суулгах шинэчилсэн хэрэгслүүд 

Яндан яндандаа холбогдох бэхэлгээний янданг хэрэглэх үед дараах туслах багажуудыг хэрэглэхийг санал 

болгож байгаа юм. Энэ төрлийн бэхэлгээний янданг цооногт суулгахдаа дараах хийцийн толгойвч болон 

оруулгыг  ашиглах нь тохиромжтой байна. 

 
Зураг.12 Бэхэлгээний янданг суулгах толгойвч 

 
Зураг.13 Бэхэлгээний яндан суулгах хоёр хэсгээс бүрдэх оруулга 

 

 

 

Суулгах толгойвчийн онцлог ялгаа нь нэг үзүүртээ гадна талдаа эрээстэй, түгжих боолтгүй. Ихэнхдээ 

шаварлаг хурдсанд харьцангуй хөнгөн өрмийн сумаар богино явалтаар цохилт өгч янданг суулгах учир 

оруулга толгойвчоос мултрахгүй байх боломжтой. 

Цооногоос бэхэлгээний янданг сугалаж гаргахдаа дараах  шинэчилсэн хэрэгслүүдийг ашиглахыг зөвлөж 

байгаа юм. 
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Зураг.14 Бэхэлгээний яндан сугалах ниппель 

 
Зураг.15 Бэхэлгээний яндан сугалах толгойвч 

 

 

Яндан яндандаа холбогдох бэхэлгээний яндангийн дээд үзүүрт яндан сугалах ниппель холбож өгнө. Түүн 

доор хоёр хэсгээс бүрдэх сугалах толгойвчийг холбож өгсөн ялгаатай. Сугалах толгойвчийн хэсгүүдэд тус 

бүр хоёр төвлөгч сүлбээрүүдийг гаргаж өгсөн онцлогтой. Ингэснээр яндан сугалах цохилтын үед эрээсэн 

холбоосууд дээр ирэх динамик ачаалал багасна.  

Туршилтын өрөмдлөгийн үр дүн 

Заамарын алтны дүүргийн Баянголын алтны шороон ордын гүний нарийвчилсан хайгуулын үед дээрх 

санал болгож байгаа арга,  багаж хэрэгслүүдийг турших зорилгоор хайгуулын 19, 20, 21 шугамууд дээр 6 

туршилтын цооног өрөмдсөн бөгөөд тэдгээрийн 3 цооног нь муфтан холбоостой бэхэлгээний яндантай, 3 

нь яндан яндандаа холбогдох бэхэлгээний яндантай байхаар төлөвлөж өрөмдсөн болно. Нийт 520 гаруй 

тууш метр өрөмдлөг хийснээс шаварлаг хурдсанд 270 гаруй тууш өрөмдсөн нь нийт өрөмдлөгийн бараг 

50 орчим хувийг эзлэж байгаа нь муфтгүй бэхэлгээний яндан хэрэглэх боломжтойг харуулж байна.  

(Хүснэгт.1)  
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Хүснэгт.1 

 

Туршилтын өрөмдлөгийн хэмжээ 

 

Д/д Цооногийн 

дундаж интервал, 

м  

Чулуулгийн нэр, төрөл Туршилтын 

өрөмдлөг, м 

1 0-3.2 Өнгөнхөрс 19,2 

2 3.2-6.8 Сааралөнгийнхайрганүе 21,6 

3 6.8-17.6 Шавартайхайргадайрганыүе 64,8 

4 17.6-33.6 Шаршавартайүе 96 

5 33.6-52 Шаршавархайргатайүе 110,4 

6 52-71.2 Устайэлсэрхэгхайргабагазэргийнкварцтайүе 115,2 

7 64.4-71.2 Алтны үе давхарга 40,8 

8 71.2-80.0 Хөхсааралөнгийнзанарулчулуулгийнүе 52,8 

Нийт өрөмдсөн, м 520,8 

 

 

Өрөмдлөгийн явцад хронометрийн судалгаа хийж нэгтгэн дүгнэв. (Хүснэгт.2) Судалгаанаас үзэхэд 

бэхэлгээний яндангийн холбоосыг өөрчилснөөр нэг цооногийг өрөмдөхөд дундажаар муфтан бэхэлгээний 

яндантай үед 136.6 цаг, холбоосын элементгүй бэхэлгээний яндантай үед 96.7 цаг болж бараг нэг 

цооногоос 40 цаг хэмнэх бололцоотой болохыг бидний судалгаа харуулж байгаа юм. 

 

Хүснэгт.2 

Туршилтын цооногуудад хийсэн хронометрийн ажиглалт 

 

№ Ажлын төрөл Цооногийн дугаар 

Яндан яндандаа холбогдох 

холбоостой бэхэлгээний яндантай 

Муфтан холбоостой бэхэлгээний 

яндантай 

I-21 II-19 III-20 IV-20 V-19 VI-21 

1 Цэвэр өрөмдлөг. ц 42.5 30.4 31.6 30.4 30.4 30.3 

2 Бэхэлгээний яндан 

суулгалт. ц 

44.3 43.5 37.0 70.2 71.0 72.2 

3 Цооногийн 

дээжлэлт. ц 

16.9 13.2 9.0 9.0 9.1 13.2 

4 Бэхэлгээний яндан 

сугалалт. ц 

5.6 3.5 3.8 22.0 18.6 18.6 

5 Туслах ажил. ц 3 2.8 3 3.0 5.4 6.5 

6 Нийт ажилласан 

цаг. ц 
112.3 93.4 84.4 134.6 134.5 140.8 

7 Дундаж цаг 

зарцуулалт. ц 
96.7 136.6 

 

 

Бэхэлгээний яндангийн холбоосны төрлийг өөрчилснөөр өөрөөр хэлбэл муфтан холбоосыг яндан 

яндандаа холбогдох холбоосоор сольсоноор цэвэр өрөмдлөгийн цагт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ороогүй. 

Дундаж цэвэр өрөмдлөгийн цаг зарцуулалт муфтан холбоостой үед 30.36цаг, муфтгүй холбоостой үед 

34.83цаг байгаа юм. Цооногийн дээжлэлтэд зарцуулсан хугацааны хувьд ч ийм дүгнэлтийг хийж болох 
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юм. Дундаж цаг зарцуулалт нь муфтгүй үед 13.03цаг муфттай үед 10.43цаг байв. Бэхэлгээний янданг 

суулгах, сугалах ажиллагаанд зарцуулсан хугацаа муфтгүй үед суулгалт 41.6ц муфттай үед 71.1ц болж цаг 

зарцуулалт бараг 70%-иар өссөн. Сугалалтанд зарцуулах хугацаа муфтгүй үед 4.3ц муфттай үед 19.7ц 

болж өссөн. Энэ нь бараг 4.5 дахин өссөн гэсэн үг юм./Зураг.16/ 

 

 
 

Зураг.16 Өрөмдлөгийн ажлын төрөл бүрээр цаг зарцуулалтын график 

 

 

Цохилтот өрөмдлөгийн үед яндан яндандаа холбогдох бэхэлгээний яндан хэрэглэснээр цооног 

нэвтрэлтийн техникийн хурдыг 0.58м/ц –аас 0.82м/ц хүртэл өссөн. Шаварлаг хурдсанд бэхэлгээний янданг 

хурдан суулгах сугалах болсоноор харьцангуй гүн цооног өрөмдөх боломжтой болсон. Хамгийн гол нь 

цооног нэвтрэлтийн үед бэхэлгээ түрүүлж явсанаар дээжлэлтийн чанар эрс сайжирч алтны ширхэгүүдийг 

90-иэс доошгүй хувиар алдалгүй барих бололцоотой болсон  зэрэг давуу талтай байна. 

Эдийн засгийн хэмнэлтийн урьдчилсан тооцоо 

Алтны шороон ордын цохилтот өрөмдлөгийн 1т.м –ийн дундаж өртөг өнөөгийн байдлаар 120.0мянган 

төгрөг юм. Бэхэлгээний янданг суулгах, сугалах ажиллагааг хөнгөвчилснөөр дундажаар 80.0м гүнтэй 

цооног өрөмдөх хугацааг ойролцоогоор 40 цагаар багасгасан. Цохилтот өрөмдлөгийн цэвэр өрөмдлөгийн 

хурд 2.45м/ц гэвэл энэ хэмнэсэн хугацаанд 98т.м өрөмдөнө. Мөнгөөр илэрхийлбэл 98т.м* 120.0мянган төг 

= 11.76 сая төгрөгийн ажлыг хэмнэсэн хугацанд хийх боломжтой болох юм.Алтны шороон ордын 

нарийвчилсан хайгуулд дундажаар 50 цооног өрөмдөнө гэж үзвэл нэг хайгуулын ажилд 590 орчим сая 

төгрөг хэмнэх бололцоотой юм. 

Дүгнэлт 

1. Бэхэлгээний янданг суулгах, сугалах ажлыг хөнгөвчилсөн 

2. “Бэхэлгээ-өрөмдлөг-дээжлэлт” дарааллаар өрөмдлөг явуулах боломж бүрдсэн 

3. Ховоодолтоор хатуу хэсэг агуулах шингэн дээжээ бүрэн авах боломжтой болсон 

4. Шаварлаг үеэнд өрөмдлөгийн механик хурд өссөн. 

5. Нийлбэр дүнгээр өрмийн сумны жин өссөн. 

6. Бүлүүрт яндан ховооны соролтыг сайжруулахын тулд бүлүүрийн хоёр талд нэмэлт жийргүүд болон 

шилбийн дээд үзүүрт хүндрүүлэгч  хийж өгсөн 

7. Цүүцний ирний хэсгийн голчийг өсгөсөнөөр цүүц, бэхэлгээний яндангийн дотор талын ханын 

хоорондох зай ихсэж сум цооногт буух үед мөргөцгөөс дээш чиглэсэн шингэн, агаарын эсэргүүцэл 

буурсанаар цохилтын хүч нэмэгдсэн. Энэ нь нэвтрэлт хурдсах гол нөхцөл болсон. 
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Хураангуй 

Орчин үед дэлхийн практикт ус ашиглалтын цооногууд нь ихэнхдээ сэвсгэр хурдас бүхий чулуулгаас 

бүрдсэн ашигт давхаргаас усыг ашиглаж байна.Чулуулгуудын бүрэлдэхүүн хэсгүүд өөр өөр найрлагатай 

учир тэнд хэрэглэж байгаа торон,утсан,каркасан,гүүрэн г.м бүх төрлийн хийцийн шүүрүүдийг хайргаар 

бүрэн дүүргэх зайлгүй шаардлага гарна.Хайрга нь ус агуулсан чулуулагтай шууд холбогдон түүнийг 

тогтворжуулж өгөх ба хайргыг шүүрийн хэсгийг тойруулан асгаснаар шүүрийн голч илүү томорно. Усны 

нөөцийг эрж олох, нээн илрүүлэх, нөөцийг тогтоох улмаар олборлоход цохилтот өрөмдлөг ихээхэн үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа бөгөөд энэ өрөмдлөгийн аргаар өрмдсөн ус ашиглалтын цооногууд нь ундрага 

сайтай,ашиглалтын хугацаа өндөр,засвар үйлчилгээ хийх бололцоо сайн зэрэг олон давуу 

талуудтай.Цохилтот өрөмдлөгийн аргаар өрөмдсөн цооногуудын голч харьцангуй том учир  хайрган 

шүүрийг хийх бололцоо маш өндөр  учир усны өрөмдлөгт хамгийн тохиромжтой арга нь юм.Цохилтот 

өрөмдлөгийн аргаар өрөмдсөн ус ашиглалтын цооногт хайрган ятар төрлийн хийцтэй хайрган шүүр хийх 

тэдгээрийг цооногт байрлуулах технолони арга ажиллагааны талаар энд дурдах болно..   

Түлхүүр үг: цохилтот өрөмдлөг, хайрган шүүр, гулсагч эрлифт  

 

Оршил 

Манай орны усны өрөмдлөгийн 20 орчим хувийг цохилтот өрөмдлөгийн аргаар гүйцэтгэж байна.Цохилтот 

өрөмдлөгийн төхөөрөмжийн хийц хуучирсан,хүнд,гар ажиллагаа ихтэй туслах ажилд цаг хугацаа их 

зарцуулдаг,өрөмдлөгийн механик хурд бага зэрэг дутагдалтай талуудтай боловч газрын гүний ус 

ашиглалтын цооног өрөмдөж  тоноглох улмаар урт удаан хугацааны туршид ашиглах , хайрган шүүрийг 

оновчтой технологийн дагуу хийх боломжтой зэрэг давуу талуудтай.Шүүр нь ус ашиглалтын цооногийн 

хийцийн хамгийн чухал хэсэг болох бөгөөд тэр нь өрөмдлөгийн ажлын үр дүн усны хайгуул ашиглалтын 

үеийн гидрогеологийн судалгааны судалгааны чанар зэргийг тодорхойлоход онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ.  

1.1 Хайрган шүүр 

Хайрган шүүр нь уст үеийн том ширхэгт хэсгүүдийг шүүхээс гадна гидравликийн шинж чанараар 

тодорхойлогддог цооногийг төслийн ундрагатайгаар ажиллах ажиллагааг хангаж байдаг . Хайрган 

шүүрийн гадна хэсэг нь ус агааулагч чулуулагтай шууд холбогдон шүүрүүдийн тулгуур каркасуудыг 

хүрээлэн чигжигдэж ус шүүрэн нэвтрэх үеийг үүсгэдэг. Хайрган шүүрийн дүүргэлтийг шүүр орчмын 

бүсийн чулуулгийн  шүүрүүлэх чанарыг сайжруулах мөн нэвтрүүлэх нүхнүүдийн томосгон үүнээс 

үндэслэн шүүрийн их биеийн цоонгшилтыг сайжруулна.Газрын доорх ус ашиглалтын цооногт газрын 

гадаргууд тусгайлан бэлтгэсэн ,цооногийн цагираган орон зайгаар чигжих гэсэн 2 төрлийн хайрган 

шүүрийг хэрэглэдэг.Хайрган шүүрийн энэ ангилал нь шүүрийн тоноглол суулгалтын аргачлалын зөвхөн 

ерөнхий ойолголт болно.Ундрага сайтай цооногуудыг өрөмдөх явцад тодорхой чиглэл хэмжээ бүхий 

өргөссөн орон зайг үүсгэн мөрөгцөгийг шүүрийн каркас хайрган шүүрээр тоноглож өгнө.Цооногийн ус 

хүлээн авах хэсгийн хайрган чигжээсэнд эсвэл цооног орчмын судлын бүсэд каркасан шүүрийн 

суулгалтаар түүний гидравлик шинж чанарыг сайжруулдаг. 

1.2 Цохилтот өрөмдлөгийн цооногт хайрган шүүр хийх аргууд  

Газрын доорх усны ашиглалтын цооног цохилтот аргаар өрөмдөх үед нэг үет болон олон үет өргөсгөсөн 

хүрээ бүхий хайрган шүүрүүдийг хийж байна.Цохилтот өрөмдөгийн үед тусгайлан бэлтгэсэн хайргыг 
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шүүрийн болон бэхэлгээний яндангийн хоорондох цагираган орон зайгаар асгах үед бэхэлгээний янданг 

аажмаар дээш сугалах аргыг ихэнхи тохиолдолд хэрэглэдэг.Хайрган шүүр хийх  дараагийн аргыг шувтан 

башмак бүхий шүүрийн цуваа яндангаар тогтворгүй зөөлөн чулуулагт уст үеийг нээх үед хэрэглэнэ.Энэ 

үед шүүрийн цуваа яндангийн суулгалт нь бэхэлгээний яндан шүүрийн цагираган орон зайгаар цувуулан 

хайргыг асгаж хийх үед явагдана./зураг1.2.1/.Шүүрийн цуваа янданг желонк болон эрлифтийн давтан 

шавхалттай зэрэгцэн суулгаж өгнө.Шүүрийн цуваа янданг суулгасны дараа башмакыг том ширхэгт 

хайргаар дүүргэн шавхалтыг үргэлжлүүлэн хийнэ. Энэ үед цооногт өргөссөн хил хязгаар үүссэний дараа 

бэхэлгээний яндан шүүрийн хоорондын цагираган орон зайгаар хайргыг бага багаар нэмж өгнө. Хайрган 

шүүр үүсэх үед бэхэлгээний яндангийн доод хэсгийн нүхнүүдийг ашиглан эхлээд уст үеийн ул хүртэл 

чиглүүлэгч янданг суулгаж үүний дараа уст үеийг доод хэсэгтээ нүх бүхий туслах яндангаар нээж 

өгнө./1.2.1/ Эдгээр нүхнүүдээр эрлифтээр элс элсэнцэрүүд угаагдан уст үед хоосон орон зай бий болох 

бөгөөд энэ үед цооногоос туслах янданг аажмаар сугалахын зэрэгцээ хайрган шүүрийг хийж өгнө.Туслах 

яндангуудыг цооногийн захаас төв рүү чиглүүлэн дараалуулан өргөнө.Яндан бүрийн өргөлт нь 6-7 метрээс 

хэтрэхгүй байх ёстой.Өргөлтийг хайрган чигжээстэй хамт хийж түүний түвшинг хэмжигч багажаар/щуп/ 

байнга хэмжих хэрэгтэй.Энэ арга нь маш хүнд хэцүүд тооцогдох боловч хайрган чигжээсний өргөссөн хил 

хязгаарыг бий болгож цооногийн бүтээлийг сайжруулдаг сайн талтай. 

Туслах цооногуудаар дамжуулан хайрган шүүр хийх үед үндсэн цооногийн зэрэгцээ 4-6 ш бага голчийн 

туслах цооногуудыг өрөмддөг. Үндсэн цооногоос эрлифтийн аргаар шавхалт хийх үед туслах цооногууд 

руу хайргыг хийж тэдгээр нь эрлифтэн шавхалтын үед элс элсэнцэрийн оронд үүсч бий болж буй орон 

зайг дүүргэнэ.Энж аргыг хөвдөг төрлийн тоосорхог нарийн ширхэгт элснээс тогтсон уст үетэй цооногт 

хэрэглэнэ. 

Олон үетэй хайрган чигжээстэй шүүрийг сул ус өгөлттэй маш жижиг тоосорхог элсээс бүрдсэн уст үеийг 

ашиглах ховор тохиолдолд хэрэглэнэ. Энэ нь ихэнхидээ хоёр болон гурван үет хайргаас тогтсон 

байна.Олон үет хайрган чигжээс хийх үндсэн 2 арга хэрэглэдэг үүнд: 

   1.Туслах цуваа яндангийн тусламжтай олон үет хайрган чигжээстэй шүүр үүсгэх 

   2.Уст үеийг эрлифтийн аргаар нээхтэй зэрэгцэн 2 үет хайрган чигжээст шүүр үүсгэх 

 

 
 

Зураг 1. 1 Цохилтот өрөмдлөгийн үед хайрган шүүр хийх бүдүүвч 

1.Шүүрийн яндангийн цуваа. 2.Ажлын цуваа  яндан.  3.Башмак 4. Туслах яндангууд 

5.Туслах цооногууд 
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1.3 Олон үет хайрган шүүр хийх технологи 

Олон үетэй хайрган чигжээстэй шүүрийг сул ус өгөлттэй маш жижиг тоосорхог элсээс бүрдсэн уст үеийг 

ашиглах ховор тохиолдолд хэрэглэнэ. Энэ нь ихэнхидээ хоёр болон гурван үет хайргаас тогтсон 

байна.Олон үет хайрган чигжээс хийх үндсэн 2 арга хэрэглэдэг үүнд: 

   1.Туслах цуваа яндангийн тусламжтай олон үет хайрган чигжээстэй шүүр үүсгэх 

   2.Уст үеийг эрлифтийн аргаар нээхтэй зэрэгцэн 2 үет хайрган чигжээст шүүр үүсгэх 

1.2 зурагт туслах цуваа яндангийн тусламжтай олон үет хайрган чигжээст шүүрийг үүсгэж байгааг 

харуулав. 

 

 
 

Зураг 1.3.1 I-Өрөмдлөг,туслах яндангийн буулгалт  II-Шүүрийн цуваа яндангийн буулгалт,хайрганы 

үндсэн үеийн дүүргэлт  III-Хайрганы эхний ба хоёр дахь үеийг дүүргэн шүүрийг ил  гаргах  IV-Цооногийн 

төгсгөл 

1.Чиглүүлэгч яндан  2,3 Туслах цуваа яндангууд  4.Төвлөрүүлэгч  5.Шүүрийн цуваа яндан  6.Буруу 

эрээстэй шилжүүлэгч  7. Хайрганы 2 дахь үе 8. Хайрганы анхны үндсэн үе 

 

 

Энэ схемээр том голчийн бэхэлгээний яндангийн эхний цуваанд туслах яндангуудын /2.3/ эгнээний 

хоорондын завсарын зай нь 50мм-ээс багагүй хэмжээгээр суулгаж өгнө.Цуваа яндангууд нь 

төвлөрүүлэгчээр тоноглогдсон байна.Үүний дараа цооногт шүүрийн яндан суулгана.Ус агуулагч 

чулуулагтай шүргэлцэж буй хайрганы эхний үе 8 нь үндсэн ба 2 дахь хайрган шүүрийн ажлын хэсэгт 

байрлана. 
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1.4. Хоёр үет хайрган шүүр хийх технологи 

Уст үе нээх үед 2 үет хайрган шүүр хийх ажилбарын технологийн бүдүүвч 

 
 

Зураг1.4.1  I-Уст үеийн дээд хэсэг хүртэлх бэхэлгээтэй өрөмдлөг  II-Эрлифттэй туслах яндангийн 

цувааг цооногт буулгах  III-Эрлифтийн шавхалт ,хайрган шүүрийн дүүргэлттэйгээр уст үеийг нээх  IV-

Шүүрийн байршуулалт  V-Хайрган шүүрийн 2 дахь үеийг дүүргэх үеийн туслах яндангийн цувааны 

сугалалт  VI- Цооногийн хайрган шүүр хийж дууссан байдал 

1.Ашиглалтын бэхэлгээний яндан 2.Цагираган орон зайд байршуулах анхны үеийн нөөц хайрга 3.Агаар 

дамжуулах хоолой 4.Туслах бэхэлгээний яндан 5.Эрлифтийн ус өргөх яндан 6.Төвлөрүүлэгчүүд 

7.Шүүрийн цуваа яндан 8.Хайрганы 2 дахь үе  9.Жийргэвч 

 

 

Эхлээд уст үеийн дээд хэсэг хүртэл өрөмдөөд 350-500мм-ийн голчтой бэхэлгээний цуваа яндангаар 

бэхлэнэ. Үүнйи дараа цооногт төвийн байрлалтай агаарын хоолой бүхий эрлифтийг байрлуулан 219 мм-

ээс багагүй голч бүхий туслах яндангийн цувааг оруулна.Ус өргөх хоолойн төгсгөлийн хэсэгт тусгай 

шувтан башмакийг байрлуулна.Агаар болон ус өргөлтийн хоолойнуудыг ажлын цуваа яндантай хатуу 

холбоогоор холбох ба энэ нь уст үеийг нээх үед ажлын цуваа яндантай хамт өргөж буулгах боломжийг 

бий болгоно. Ажлын цуваа янданг цооногт оруулахын өмнө ажлын болон үндсэн яндангийн цувааны 

цагираган орон зайд 2-2,5 м өндөр хэмжээ бүхий бага зэргийн хайрган үеийг бий болгоно.Ажлын цуваа 

яндангийн эрлифтийн үйл ажиллагааны үр дүнд ажлын цуваа яндан доошлохын зэрэгцээ хайрга угаагдан 

гарч буй чулуулгийн орон зайг дүүргэн ажлын цуваа яндангийн эргэн тойронд хайрган хүрээг бий 

болгоно.Цагираган орон зай дахь хайрганы нөөцийг хэмжигчийн /щуп/ ийн тусламжтай хянана.Хайрганы 

мөрөгцөгт орж буй хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх зорилгоор ажлын цуваа янданг доргиох эргүүлэх арга 

хэмжээнүүийг авна. Эрлифтийн шавхалтаар хайрганы хэсгүүд гарч ирэх хь хайрган шүүрийн тодорхой 

хүрээ бий болсоныг гэрчилнэ.Цооног гүнзгийрэх тусам бэхэлгээний болон ус ,агаар өргөх хоолойнуудын 

эрээсийг чангалж өгнө.Хайрган шүүрийн 2 дахь үеийг цооногт шүүр суулгаж бэхэлгээний бэхэлгээний 

яндангийн ажлын цувааг өргөснйи дараа суулгана. /Зураг1.4/.Ажлын эхний үе шатанд өрөмдлөг уст үеийн 

доод хязгаар хүртэл туслах бэхэлгээний яндангаар бэхлэгдэн явагддаг.Дараагийн үе шат нь шүүрийн 

цуваа яндан /3/ дотор байрлах эрлифттэй хамт цооногт буулгагдана.Ус өргөх янвангийн башмак нь тусгай 

резинэн жийргэвчээр /6/ тоноглогдсон байна.Ус өргөх хоолойн /4/ доод хэсэг нь элстэй ус нэвтрүүлэх 

цонхтой байна.Хайрган хүрээ бий болгох үйл явц нь туслах цуваа яндангийн сугалалт болон эрлифттэй 
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зэрэг зэрэг явагдана.Энэ үед эрлифтийн цуваа яндан нь /4/ туслах яндангийн цуваатай /2/ хамт хөдөлнө. 

Туслах цуваа яндангийн /2/ башмак болон ус өргөх хоолойн жийргэвчийн хоорондын зай 1,0-1,5 м-ээс 

хэтрэхгүй байх ёстой.Эрлифтээр шавхалт хийж байх үед шүүрээр элс гадагшлан түүний оронд хайрга 

дүүргэгдэнэ. Шүүр үүсэн хэлбэршсэний дараа туслах яндан болон жийргэвч бүхаий эрлифтийг 1,0-1,5 м 

дээш өргөн дараагийн хэсэгт нь хайргаар дүүргэгдсэн шүүр бий болно.Туршилтаас үзэхэд энэ аргын үед 

хайрганы зарцуулалт тооцоолоос 2-3 дахин их зарцуулагдана. Шавхалтын үед уст үеээс  жижиг ширхэгт 

хэсгүүд цэвэрлэгдэн мөрөгцөг орчмын ус өгөлтйиг эрс сайжруулдаг. 

Эхний үед эрлифтийг найдвартай ажиллуулах цооногийг тэлэхийн тулд хайргыг шүүрийн болон туслах 

яндангийн завсраар хийхдээ усыгбага багаар хийж өгч болно.  

 
 

Зураг 1.4.2 Гулсагч эрлифтийн аргаар хайрган дүүргэлттэй шүүр хийх технологийн бүдүүвч. 

I –Туслах цуваа яндангаар уст үеийг нээх өрөмдлөг II-Эрлиф болон жийргэвчийн хамт шүүрийн янданг 

цооногт оруулах  III-Өргөссөн хүрээтэй хайрган шүүрийн дүүргэлтйин үйл явц  IV-цооногийн төгсгөлийн 

хэсэг 

1.Ашиглалтын бэхэлгээний яндан 2.Туслах яндан 3.Шүүр 4.Ус өргөх хоолой 5.Агаарын хоолой 

6.Резинэн жийрэг 7.Ус өргөх хоолой дахь цонх 8. Төвлөрүүлэгч 9.Хайрган шүүр 10.Жийрэг 

 

 

Уст үе нээлтийг тодотгохын тулд цохилтот өрөмдлөгийн үед бүлүүрт желонкуудыг хэрэглэх нь 

тохиромжтой.Цооног тэлсэн бөглөө үүсэхээс урьдчилан сэргийлж цооногийн уст үед илүүдэл гидростатик 

даралтыг тогмол байлгах зорилгоор усыг нэмж хийж өгөх шаардлагатай. 

Дүгнэлт 

Усны цооногийн өрөмдлөгийн арга,түүний шүүрийн хийц ялангуяа хайрган шүүрийн зөв сонголт 

дүүргэлт чигжилт нь цооногийн чанарт онцгой нөлөө үзүүлнэ.  Газрын гүний инженерийн  байгууламж 

буюу газрын гүний ус ашиглалтын цооногийг усны эрэл,хайгуулын шат дараалалтай ажлуудыг орчин 

үеийн өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж ,багаж хэрэгсэл ашиглан мэрэгжлийн боловсон хүчнээр 

хангагдсан байгуулага хийж гүйцэтгэн усны цооногийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг оновчтой зөв 

тодорхойлсоны дараа хайрган шүүрийг хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй .Ус ашиглалтын цооногийн 

чанар,ашиглах хугацааг сайжруулах хамгийн энгийн найдвартай арга нь цооногт хайрган шүүрийг зөв 
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сонгон оновчтой технологийн дагуу хийж гүйцэтгэх нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд энэ чиглэлд танай 

орны усны өрөмдлөгийн ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагууд огцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай 

болжээ.  

 

Ашигласан материал 

 
[1] Башкатов А.Д  Прогрессивные технологии сооруужения скважин Москва .Недра 2003 г 

[2] Кожевников.АА,Словьев.Н.В Эффективные технологии бурения,оборудования скважин на воду 

Москва,2013г 

[3] С.М.Чудновский,А.ВЗенков.Проектирование,стройтельство и эксплуатация водозаборных скважин.Вологда 2008г 
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ӨРӨМДЛӨГ-2015 №1/17 
 

ӨРМИЙН ЯНДАНГ ДАХИН СЭРГЭЭН ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖИЙН 

СУДАЛГАА 

 
Г.Төрболд, С.Сугара 

 
а ”Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК-ийн ГХА 

 
аgt_tur@yahoo.com 

sugarsodnom@yahoo.com 

 
 

 

 

 

“Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК-ийн Геологи хайгуулын анги нь жилд дунджаар 30000 тууш метр хайгуулын 

өрөмдлөг хийж, гаргасан чулуулгийн дээж дээрээ геологийн болон лабораторийн судалгаа шинжилгээний 

иж бүрэн ажил гүйцэтгэж, тайлан боловсруулан тайлагнадаг. 

Хайгуулын өрөмдлөгийн ажлын үндсэн зорилго нь газрын гүнээс чулуулгийн дээжийг сантиметр ч 

алдахгүй газрын гүнд байсан төрхөөр нь гаргаж ирэх явдал  байдаг. Жишээлбэл, 30000 т.м 

хайгуулын өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэхэд дундажаар 1000 ширхэг өрөмдлөгийн яндан шаардлагатай 

байдаг. 

Дээрхи яндангууд нь Ф-114 мм, Ф-89 мм, Ф-70 мм –ийн голчтой 3 метрийн урттай хоёр талдаа туузан 

эрээстэй байдаг бөгөөд өрөмдлөгийн явцад ихэвчлэн яндангуудын эрээс /резба/ нь элэгдэж ашиглалтаас 

гардаг. Иймд ашиглалтаас гарсан өрмийн янданг сэргээн засварлаж, дахин хэрэглэх нь дэийн засгийн 

хувьд ихээхэн хэмнэлттэй болох юм. Иймээс энэхүү судалгааг өөрийн геологи хайгуулын ангийн жишээн 

дээр тулгуурлан явуулав. 

 

Хүснэгт-1 

Худалдаж авсан өрмийн яндангийн хэмжээ (Сүүлийн 3 жилийнхээр) 

 

Яндангийн  төрөл 

2012 2013 2014 

Тоо 

хэмжээ /ш/ 
Нийт үнэ₮ 

Тоо 

хэмжээ /ш/ 
Нийт үнэ₮ 

Тоо 

хэмжээ /ш/ 
Нийт үнэ₮ 

Өрөмдлөгийн яндан 

HQ 
89 33877162 100 47769225 380 174799932 

Өрөмдлөгийн яндан 

NQ 
922 362174794 200 84758246 934 364259486 

Нийт 1011 396051956 300 132527471 1314 539059418 

 

Жил бүр хайгуулын өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэхийн тулд өрмийн яндангууд тодорхой хэмжээгээр 

шаардлагатай байдаг.  Энэ онд захиалагдсан яндангууд нийлүүлэгдээгүй байгаа бөгөөд 2016 онд доорхи 

хэмжээгээр шаардлагатай тооцоо гарч байгаа. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gt_tur@yahoo.com
mailto:sugarsodnom@yahoo.com
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Хүснэгт-2 

Шаардлагатай байгаа яндангийн хэмжээ 

 

Яндангийн  төрөл 
2015 2016 Нийт 

Тоохэмжээ /ш/  

Өрөмдлөгийн яндан HQ 315 250 565 

Өрөмдлөгийн яндан NQ 700 600 1300 

Нийт       1,015  850 1,865 

 

 

Хүснэгт-3 

 

Сүүлийн жилүүдэд ашиглалтаас гарч хуучин сэлбэгийн агуулахад хураагдсан яндангууд 

 

Яндангийн  төрөл 
2012 2013 2014 2015 Нийт 

Тоохэмжээ, /ш/ 

Өрөмдлөгийн яндан 

HQ 
 50 55 

150 255 

Өрөмдлөгийн яндан 

NQ 
250 620 550 

650 2070 

Нийт 250 670 605 800 2,325 
Тайлбар: 2015 онд ашиглагдаж байгаа хуучирч муудсан яндангууд жилийн эцсээр 

ашиглалтаас гарч хураагдах төлөвтэй байгаа. 

 

 

Хайгуулын өрмийн яндангууд ихэвчлэн эрээстэй хэсгээрээ элэгдэж ашиглалтаас гардаг. ГХА-ийн хуучин 

сэлбэгийн агуулахад ашиглалтаас гарсан хуучин яндангууд хадгалагдаж байгаа бөгөөд тэдгээрээс сэргээн 

засварлах боломжтойг нь ялгаж, яндангуудын элэгдсэн хэсгийг нь залгах холбоосын хэмжээг тооцон 

токарь дээр цэвэрхэн тайрч бэлтгэнэ. 

Сэргээн засварлахад бэлтгэсэн яндангуудад Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн гагнадаг холбоосыг хэмжээ 

алдахгүй, тусгай багаж ашиглан өндөр нарийвчлалтай залгаж гагнах аргаар  янданг сэргээн засварлана. 

Энэхүү ажиллагаа нь дараах дарааллаар явагдана. 

 

  

Зураг-1.Хуучин яндангийн гадаргууг шалгаж, ялгах Зураг-2.Ялгасан яндангуудын элэгдсэн 

эрээстэй хэсгийг тайрахад бэлтгэж хэмжээ 

тавина. 
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Зураг-3. Элэгдсэн эрээстэй хэсгийг таслаж үзүүр 

хэсгийг гагнахад бэлэн болгоно 

Зураг-4.Дээрхи холбоосуудын эрээстэй хэсгийг 

хатаалтанд оруулж ганжуулсан байдаг бөгөөд 

манайд уг холбоосын эрээсийг татаж, 

хатаалт хийх төхөөрөмж байхгүй тул эхний 

удаад уг холбоосыг худалдаж авах 

шаардлагатай. 

 

Чиг баригч буюу Holder

/худалдаж авах/

Тайрч бэлтгэсэн яндангаа  гагнах холбоостой  хэмжээ алдахгүй нэг түвшинд барьж боох зориулалттай багаж. 
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Бэлдсэн янданд чиг баригч болон гагнах холбоосыг боож 

гагнахад бэлтгэнэ

Чиг баригчийн дөрвөн талд гагнуур хийх багавтар нүх байдаг бөгөөд тэдгээр хэсэгт гагнуур хийснээр яндан холбоос хоёр муруйлт үүсэхгүй

тэгш хэмтэй гагнагдана.

 

Нийлүүлж бэхэлсэн хэсгийг гагнах

Яндан холбоос хоёрыг маш цэвэрхэн сайн гагнах шаардлагатай бөгөөд уг 

ажлыг сүүлийн үеийн хагас автомат гагнуурын аппаратаар хийх нь илүү үр 

дүнтэй  тул хагас автомат аппаратыг худалдаж авах шаардлагатай.
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Яндан сэргээн засварласан байдал

 

 

Судалгааны үр дүн 

 

Төслийг хэрэгжүүлэх зардлын тооцоо 

 
Хүснэгт-4 

Түүхий эд материалын зардал 

 

№  Нэр Нэгж үнэ₮ 

Худалдаж 

авах тоо 

хэмжээ /ш/ 

Дүн /₮/ 

1 Гагнадаг холбоос    /Wеlding coupling NQ box/ 78 350 150 11 752 500 

2 Гагнадаг холбоос    /Wеlding coupling NQ pin/ 78 350 150 11 752 500 

3 Гагнадаг холбоос    /Wеlding coupling HQ box/ 92 980 50 4 649 000 

4 Гагнадаг холбоос    /Wеlding coupling HQ pin/ 92 980 50 4 649 000 

Нийт 400 32 803 000 

1 Чиг баригч  /NQ holder/ 414 260 1 414 260 

2 Чиг баригч  /HQ holder/ 453 200 1 453 200 

3 Яндангийн гадаргуу шалгах сэрээ /NQ rod gig/ 28 380 1 28 380 

4 Яндангийн гадаргуу шалгах сэрээ /HQ rod gig/ 28 380 1 28 380 

Нийт 4 924 220 

Хагас автомат гагнуурын аппарат 2 500 000 1 2 500 000 

     

Нийтдүн₮    36 227 220  

 



75 

 

Хүснэгт-5 

 
Хөдөлмөрийн зардал 

 

№ Албантушаал 

Хөдөлмөрийнхөлс 

Цагийнхөлс, 

төгрөг 
Ажиллахцаг 

Хөдөлмөрийнхөлс, 

төгрөг 

1 Токарьчин /6-р зэрэгтэй/ 6443 100 644320 

2 Токарьчин /5-р зэрэгтэй/ 5793 100 579349 

3 Гагнуурчин /6,-р зэрэгтэй/ 6439 100 643905 

4 Гагнуурчин /6,-р зэрэгтэй/ 6439 100 643905 

 Нийт₮   2511479 

 

 

Хүснэгт-6 

Эрчим хүчний зардал 

 

№ Эрчим хүчний зардлын  ангилал Нийт  дүн  ₮ 

1 Цахилгаан эрчим хүчний зардал 150 000 

 

Хүснэгт-7 

 
Бусад зардал 

 

№ Зардлууд 
Нэгжийн 

үнэ,төг 
Нийт үнэ, төг 

1 Тээвэр 1000   500 000 

 

 

Дээр тооцсон  бүх зардлуудын нийлбэрээр төслийн үйл ажиллагааны нийт зардлыг тооцоолж, дараахи 

байдлаар хүснэгтлэн  нэгтгэв: 

 

Хүснэгт-8 

 

№ Зардлын  ангилал Нийт  дүн  

1. Материал түүхий эдийн зардал 36 227 220 

2. Хөдөлмөрийн зардал 2511479 

3. Эрчим хүчний зардал 1 50 000 

4. Тээврийн зардал 500 000 

 Үйлдвэрлэл  үйл ажиллагааны нийт зардал  39 388 699 

 

 

Дүгнэлт: 

Хайгуулын өрөмдлөгийн яндангууд үйлдвэрлэгчээсээ хамаараад үнийн хувьд дараах байдалтай байна. 

Монгол улс дахь хайгуулын компаниуд нь ихэвчлэн БНХАУ болон БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн  өрмийн цуваа 

янданг хэрэглэдэг бөгөөд БНХАУ үйлдвэрлэгдсэн яндангийн нэг иж бүрдэл дунджаар 450м, БНСУ-д 

үйлдвэрлэгдсэн яндангууд 1300м, BOARТ LONGYEAR брэндийн бүтээгдэхүүн 1800м хүртэл өрөмддөг. 
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Шинэ яндан шууд худалдан авахад гарах зардал: 

№ 
ӨРӨМДЛӨГИЙН ЯНДАН 

/drill rod/ 

ГОЛЧ 

/ХЭМЖЭЭ/ 

НЭГЖ ҮНЭ 

₮ 

ТОО 

ХЭМЖЭЭ 
НИЙТ ҮНЭ ₮ 

1 

BOART LONGYEAR 

ҮЙЛДВЭРИЙН DRILL ROD 

HQ 758000 50 37900000 

NQ 450000 150 67500000 

Нийлбэр 105400000 

2 

SANDVIK ҮЙЛДВЭРИЙН 

DRILL ROD 

HQ 847400 50 42370000 

NQ 550000 150 82500000 

Нийлбэр 124870000 

3 

БНСУ-Д ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН 

DRILL ROD 

HQ 414150 50 20707500 

NQ 310000 150 46500000 

Нийлбэр 67207500 

4 

БНХАУ-Д 

ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН DRILL 

ROD 

HQ 343200 50 17160000 

NQ 295000 150 44250000 

Нийлбэр 61410000 

  

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ 

ҮНЭ 

HQ 590700 50 29535000 

NQ 401250 150 60187500 

Нийлбэр 89722500 

 

 

Яндан сэргээн засварлахад гарах эдийн засгийн хэмнэлт 

 

Яндангийн тоо /ш/ 100 150 200 250 300 350 400 

Шинэ яндан 

худалдаж авахад 

/зардал/ ₮ 

44,861,250  
    

67,291,875  

    

89,722,500  

     

112,153,125  

     

134,583,750  

     

157,014,375  

     

179,445,000  

Сэргээнзасварлахад 

/зардал/ ₮ 

    

19,694,350  

    

29,541,524  

    

39,388,699  

       

49,235,874  

       

59,083,049  

       

68,930,223  

       

78,777,398  

Хэмнэлт/үр ашиг/ 

₮ 

    

25,166,901  

    

37,750,351  

    

50,333,801  

       

62,917,251  

       

75,500,702  

       

88,084,152  

     

100,667,602  

 

Эдийн засгийн хэмнэлтийн хэмжээ нь сэргээн засварласан яндангын тоо хэмжээнээс болон размераас 

хамаарах бөгөөд доорхи тооцоонд NQ размерай яндан 150 ш, HQ яндан 50 ш нийлээд 200 ширхэг гэж 

тооцоолоход 50 сая төгрөгийн хэмнэлт гарахаар байна. 
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ГХА –д одоогийн байдлаар ашиглалтаас гарсан 2000 ш яндан байгаа бөгөөд тэдгээр яндангуудыг бүгдийг 

нь сэргээн засварлана гэж гэж үзвэл:  

 50 333 801* 2000 / 200 = 503 338 010төгрөгийн хэмнэлт гаргах боломж байна. 
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Хураангуй 

 

Газрын тосны салбар нь усны хэрэглээ өндөртэй салбарт ордог ба уг өгүүлэлд газрын тосны хайгуул, 

өрөмдлөг, олборлолтын үеийн ус хангамжийн норм, усны хэрэглээний байдал, усанд тавигдах шаардлагын 

талаар авч үзсэн. Мөн Монгол улсад батлагдсан  “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, 

үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм” –ын талаар авч үзэв. 

 

Оршил 
 

Газрын тосны хайгуул-олборлолтын үед эрэл-хайгуул, олборлолтын цооног өрөмдөх, олборлолтын үед 

газрын тосны өгөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цооног руу ус шахах болон үйлдвэрлэл-технологийн бусад 

үйл ажиллагаанд (зам талбайг услах,тоног төхөөрөмжийг хөргөх, угаах, технологийн уусмал бэлтгэx, 

галын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, унтраах гэх мэт) мөн түүнчлэн ундны болон ахуйн 

зориулалтаар ихээхэн хэмжээний усыг хэрэглэдэг. Усны, түүний дотор гадаргуугийн усны эх үүсвэр, нөөц 

хязгаарлагдмал манай орны хувьд ус хэрэглээний норм үнэлгээг судалгааны үндэслэлтйэйгээр нарийвчлан 

тогоож, нормчлох нь чухал ач холбогдолтой юм.  

Байгаль орчин, ноггон хөгжлийн яам (БОНХЯ)-ны захиалгаар бүхэлдээ аж ахуйн төрөл бүрийн салбарын, 

түүний дотор газрын тосны салбарын, бүр нарийвчилбал, газрын тосны хайгуул-олборлолтын үйл 

ажиллагааны ус хэрэглээний нормыг тогтоох, батлуулах чиглэлээр хийсэн судалгаа, тогтоосон нормын 

талаар энэ өгүүлэлд авч үзэв. 

 

I. Газрын тосны хайгуул-судалгааны ус хэрэглээний норм, чанарын шаардлага 

 

Газрын тосны хайгуул-судалгааны шатанд геофизикийн чичирхийллийн болон бусад геологи-геофизик-

геохимийн судалгаанд машин техникийн, ажиллагсадын унд-ахуйн, хамгийн гол нь бүтцийн болон 

тулгуур цооногийн, улмаар эрэл-хайгуулын цооногийн өрөмдлөгт цооногийг угаах,  өрмийн шавар уусмал 

бэлтгэх, цооногийн бэхэлгээний цементийн зуурмаг бэлтгэх зэрэг ихээхэн хэмжээний ус шаардагддаг 

[3.8]. 

 

1.1. Газрын тосны өрөмдлөгийн ус хэрэглээний норм 

 

Цооногийг өрөмдлөгт цэвэрлэгээний шавар уусмал бэлтгэх, цооногийг цэвэр ус, шаврын болон бусад 

төрлийн уусмал бэлтгэнугааж цэвэрлэхэд шаардагдах усны нормыг манай улс ОХУ-д мөрдөгддөгГЭСН 

81-02-04-2001стандартын дагуу тогтоон нормчлов (хүснэгт-1) 

 

 

mailto:btseveen2003@yahoo.com
mailto:alimaav@yahoo.com
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хүснэгт-1 

 

100 м өрөмдлөгт цооног цэвэрлэгээний зориулалтаар хэрэглэх усны норм [3] 

 

А.шавар уусмалаар цооног цэвэрлэх үед: 

 

Цүүцнийголч, 

мм 

зарцуулалт, м3 
Цүүцнийголч, 

мм 

зарцуулалт, м3 

шавар (код 407-

0003) 
ус (код 411-0001) 

шавар (код 407-

0003) 
ус (код 411-0001) 

125 2,19 7,25 500 38,00 127,00 

150 3,20 11,00 550 46,00 154,00 

200 4,90 16,90 600 54,00 181,00 

250 8,00 27,00 650 62,00 208,00 

300 13,00 44,00 700 70,00 235,00 

350 20,00 66,00 750 78,00 262,00 

400 25,00 83,00 800 86,00 286,00 

450 30,00 100,00       

 

тайлбар. Өрмийнугаахшингэндороххимийнурвалж, бодисуудын хэмжээгтөсөлдтусгагдсаныдагууавна. 

 

Б. Усаарцооногцэвэрлэхүед[3]: 

 

Шуудугаалга 

Цооногийнгүн, м Уснызарцуулалт (код 411-0001), м3 

 100 хүртэл 215,00 

400 хүртэл 320,00 

 400 түүнээс их 440,00 

  

Цооногийг цементлэн бэхлэхэд хэрэглэх усны хэмжээг дараах байдлаар нормчлов (хүснэгт-1) 

 

хүснэгт-2. 

 

Цооногийн 10 м цементлэлтэнд[3]: 

 

Материалыннэр 
хэмж. 

нэгж 

Цооногийн бэхэлгээнийяндангийнгадаадголч, мм 

146 168 219 273 325 377 

Бэхэлгээнийцемент 

(код 101-1348) 
т 0,27 0,48 0,64 0,80 0,96 1,15 

ус (код 411-0001) м3 0,14 0,24 0,32 0,40 0,48 0,58 

Материалын нэр 
хэмж. 

нэгж 

Цооногийн бэхэлгээнийяндангийнгадаадголч, мм 

426 476 530 630 720 820 

Бэхэлгээнийцемент 

(код 101-1348) 
т 1,30 1,58 1,80 2,26 3,61 4,96 

ус (код 411-0001) м3 0,65 0,79 0,90 1,13 1,81 2,48 
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хүснэгт-3. 

 

Газрын тосны өрөмдлөгийн усны хэрэгцээний норм(ОХУ, ВНР 5-38)[3] 

 

Ус зарцуулалтынхэлбэрүүд 

 

Усны 

зарцуулалтын 

норм, м3/хоног 

Хэрэглээний 

жигд бусын 

итгэлцүүр, Кцаг 

тайлбар 

өрөмдлөгт цооногугаах, 

хушуугхөргөх шавар уусмал 

бэлтгэх: 

- төвлөрсөн төхөөрөмжинд 

бэлтгэх 

- цооногөрөмдөхцэгдээр бэлтгэх 

 

 

 

 

  

43 1 цооногдутамд тооцоогоор 

72 2,5 2 зуурагчтайүед  Кцаг=2,5 

5 зуурагчтайүед Кцаг=1,6 

цэвэрөрөмдлөгүргэлжлэх хугацаа 

(цаг/хоног)-наас хамаарах ус 

хэрэглээний хоногийн норм, ( 

хоногт цэвэр өрөмдлөгийн хугацаа 

1,75-8 цаг үргэлжлэнэ гэсэн 

тооцоогоор бодоход) 

225 2,5 

1,5 

нэгэн зэрэг өрөмдлөг явуулах 

цамхагийн тооноос хамаарч 

авна: 3 цооног хүртэл-2,5 

3-аас олон цооногт-1,5 

цооногийн их болон урсгал засварын 

ус хэрэглээний үеийн норм 

3 2 
 

 

 

Газрын тосны геологи-геофизикийн судалгааны талбайн судалгааны ажил явуулах болон ажиллагсадын 

унд-ахуйн хэрэгцээний усны хэрэглээг өрмийн усны хэрэглээний тодорхой (1-5%)хувиарюмуу аль эсвэл 

талбайд ажиллагсадын болон хэрэглэж буй машин техникийн тооноос хамааруулан нормчлон тогтоож 

болох юм. 

 

1.2. Газрын тосны өрөмдлөгт хэрэглэгдэх усанд тавигдах шаардлага 

 

Газрын тосны өрөмдлөгт цооногийн болон технологийн тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ угаалга, өрмийн 

төхөөрөмжийн их болон урсгал засвар хийх, тээвэр-зөөврийн машин, тоног төхөөрөмжийг угаахад 

гадаргуугийн ил усыг урьдчилан тусгайлж бэлтгэлгүйгээр, мөн түүнчлэн  ундны  хэрэгцээг үл хангах 

газрын гүний ус болон нуур, тэнгис, далайн шорвог усыг хэрэглэж болно. Байгаль орчны, нэн ялангуяа 

гүний давхаргууд ба усанд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, гаргахгүй байлгах зорилгоор цэвэршүүлсэн 

болон хоргүйжүүлсэн хаягдал усыг ашиглаж болно. Усны чанарт тавигдах шаардлагууд нь хэрэглээний 

тодорхой нөхцөл орчинд ажлын зорилго, онцлог, суурилуулсан тоног төхөөрөмжүүд, хэрэгжүүлж байгаа 

технологиос хамаарч тухай бүрт өөрөөр байж болно. Газрын тосны өрөмдлөгийн үйлдвэрлэлийн 

хэрэгцээний  усны зарцуулалт, хэрэгцээ, хэмжээ (норм)-г тухайн тохиолдол бүрт ашиглагдаж байгаа 

өрмийн тоног төхөөрөмжүүд  (өрмийн суурь машин, шахуурга, хөөрцөг г.м)-ийн төрлөөс хамааруулан 

паспортын өгөгдлийн дагуу технологийн тооцооллоор гаргана[2.3].  

 

Өрөмдлөгийн байгуулагууд усыг аль болох ариг гамтайгаар, эргүүлэн сэлгэх аргаар ашиглах, цэвэр усны 

зарцуулалтыг бууруулах, саарал усыг цэвэршүүлэн (тунгаан) ашиглах шаардлагатай. Монгол улсад 

батлагдсан  “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулах усны норм” 

–д (хүснэгт-4-7) заасан.  

 

хүснэгт-4. 

 

Өрөмдлөгийн усны норм[10] 

 

№  Өрөмдлөгийн арга, дундаж голч, мм Хэмжих нэгж  Усны хэрэглээ, м3 

1 Шууд угаалгатай өрөмдлөг, 89 мм 100 тууш метрт 10,0 
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хүснэгт-5. 

 

Шавар уусмалаар цооног цэвэрлэх (100 м дутамд) 

 

№ Цүүцний голч, мм Ус хэрэглээ, м3 

1 125 7,3 

2 150 11,0 

3 200 17,0 

4 250 27,0 

5 300 44,0 

6 350 66,0 

7 400 83,00 

8 450 100,0 

9 500 127,0 

10 550 154,0 

11 600 181,0 

12 650 208,0 

13 700 235,0 

14 750 262,0 

15 800 286,0 

 

хүснэгт-6. 

 

 Усаар цооног цэвэрлэх [10] 

 

№ Цооногийн гүн , тууш метр  Ус хэрэглээ, м3 

1 100,0 хүртэл 215,0 

2 400,0 хүртэл 320,0 

3 400,0 түүнээс дээш 440,0 

 

хүснэгт-7. 

Цооногийн бэхэлгээ [10] 

 

№ Цүүцний голч, мм Ус хэрэглээ, м3 

1 146 0,14 

2 168 0,24 

3 219 0,32 

4 273 0,40 

5 325 0,48 

6 377 0,58 

7 426 0,65 

8 476 0,79 

9 530 0,90 

10 630 1,13 

11 720 1,81 

12 820 2,48 

 

 

II. Газрын тос олборлолтын үйл ажиллагааны ус хэрэглээний норм, усны чанарт тавигдах 

шаардлага 

 

Газрын тос, хийг газрын гүнээс гадаргууд гаргаж авах үндсэн арга нь цооног нэвтэрч, тоноглож, ашиглах 

явдал бөгөөд энэ зорилгоор олборлолтын (production), шахалтын (injection), туршилтын (testing), хяналтын 

(monutoring) цооногуудыг нэвтэрч, тэдгээрийг өрөмдөх, ажиллулахад асар их хэмжээний ус хэрэглэдэг.  

 

Газрын тос олборлолтын үед даралт багатай газрын тосыг цооногоос усаар түрж гаргахад их хэмжээний 

ус ордог бөгөөд түүнийг хэмжээг дэлхий дахинд олборлосон шингэн газрын тосны хэмжээтэй тэнцүү 

хэмжээгээр тооцдог жишиг байдаг.Өөрөөр хэлбэл, 1м3тосыг газрын хэвлийгээс 1 м3ус хэрэглэн түрж 

гадаргууд гаргана гэсэн үг юм.   
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Газрын тосны ордын олборлолтын төслийг технологийн бүдүүвчийн дагуу хэрэгжүүлэхэд өмнөх 

жилүүдийн орд ашиглалтын явцад зарцуулсан давхаргын тосыг усаар түрэхэд (ордын хүрээний гадаад, 

дотоод, хил орчмын, талбайн, голомтын, блокын, хосолсон, жигд давтамжит гэх мэт) шаардлагатай 

усны даралт, зарцуулалт, шахалтын цооногийн тоо, тэдгээрийн байрлал, шахалтын цооногуудыг 

ашиглалтанд шилжүүлэх дараалал, он цаг, газрын хэвлий үрүү шахах усны чанар зэрэг нь тодорхой ордын 

ашиглалтын технологийн бүдүүвч (төсөл)-ийн дагуу хийгддэг [3.5.9].  

 

- Тослог давхаргыг түрэхэд ашиглагдах ус нь физик-химийн шинж чанарын хувьд удаан хугацааны 

тогтвортой үзүүлэлтүүдтэй, газрын тосны ашиглалтын обьектуудын давхаргын болон хур тунадасны 

устай зохицолтой байх шаардлагатай. 

 

- Давхаргын болон гадаргуугийн урсгал ба хур тунадасны усыг түрэлтэнд ашиглахгүй байх үндэслэл 

нь техник-эдийн засгийн тооцоогоор баталгаажсан байвал зохино.  

 

 - Газрын тосны давхаргын түрэлтийн усны чанарт тавигдах шаардлага нь холбогдох заавар, журамд 

тусгагдсан эрх бүхий байгууллагаас “Газрын тосны давхрагын түрэлтийн ус” гэсэн техникийн 

шаардлагуудыг хангасан байвал зохино. Энд тухайлбал, ОХУ-ын Газрын тосны аж үйлдвэрийн яамны 

“Газрын тосны давхаргуудыг түрэх зориулалтын ус” гэсэн усны чанарт тавигдах техникийн шаардлагууд 

(Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству воды)-ыг авч хэрэглэж болох юм.  

Газрын тосны олборлолтын үед шатагч материалын төрлөөс хамаарч, хөөс үүсгэгчийн уусмалын өгөлтийн 

хэмжээг тооцооны 1м2 талбайд ноогдох хувийн зарцуулалт, л/сек байдлаар дараах хязгаарт сонгоно. Үүнд:  

 

1. 280С болон түүнээс бага уурын ноцох хэмтэй хөнгөн шатамхай бүтээгдэхүүн хялбар авалцан шатах 

шингэнүүдийн (газрын тосноос бусад)  галыг унтраахад 0,08 л/сек 

2. Уурын ноцолт нь 28°С-ээс их хэмтэй хөнгөн ноцох болон шатамхай шингэнүүд, газрын тосны хувьд 

0,05 л/сек.  

 

Монгол улсад батлагдсан  “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд 

зарцуулах усны норм” –д (хүснэгт-8) заасан.  

 

хүснэгт-8. 

 

Газрын тосны олборлолт [10] 

 

№ Ажилбар  Хэмжих нэгж  Усны хэрэглээ, м3 

1 Цооногийн шингэн хагалбар  цооног, м3 1470 

 
Тайлбар*- цооногийн ус шахалт ажилбарт шаардагдах усны хэрэглээг газрын тосны ордын олборлолтын технологийн бүдүүвч, 

ордыг ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төслийн бусад холбогдох баримт бичгийн дагуу сонгоно.  

 

Дүгнэлт  

 

Газрын тосны салбар нь усны хэрэглээ өндөртэйд ордог ба одоогийн байдлаар манай улсын  хэмжээнд 

газрын тосны салбарт үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний усны норм  анх удаа ОХУ болон олон улсын стандарт, 

нормын жишгээр дүйцүүлэн тогтоогдож байна.  

 

Тиймээс шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тогтоогдсон энэхүү нормыг газрын тосны хайгуул, өрөмдлөг, 

олборлолтын үйл ажиллагааны үед мөрдөх шаардлагатай байна. Цаашдаа энэ салбарт хэрэглэгдэх усны 

чанарт тавигдах шаардлага, үндэсний стандартыг гаргах нь зүйтэй бөгөөд үүнд үндэслэн газрын тосны 

салбарын технологийн технологийн зориулалтаар ашиглах усны төлбөр, тооцооны асуудлыг тогтоох нь 

зүйтэй юм гэж үзэж байна.  
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Хурааангуй:  

Энэхүү судалгаанд Төв аймгийн Өвөржаргалантын занарын орд, Дундговь аймгийн Хөөтийн занарын орд 

зэргээс тус бүр дээж авч, агуулагдах эрдсийн судалгааг хийж үр дүнгийн боловсруулалт хийсэн. 

Судалгаанд  электрон микроскоп (SEM), рентгэн туяаны диффракц (XRD) зэрэг багажуудийг хэрэглэсэн. 

Хөөтийн занарын ордоос 83,75 м гүнээс дээж авч судалгаа хийж үзэхэд хөөлттэй шавар (smectite), 

иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит (hematite), кварц 

(quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), пирит (pyrite) зэрэг эрдсүүд агуулагдаж буйг тогтоосон.  

Эдгээр эрдсүүдээс хамгийн их агуулагдаж буйн кварц 31,9%, шавар 41,1% - ийн  агууламжтай байна.  

Өвөржаргалантийн  ордоос 48,6 м гүнээс дээж авч судалгаа хийж үзэхэд хөөлттэй шавар  (smectite), 

иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит (hematite), кварц 

(quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), хлорит (chlorite) зэрэг эрдсүүд агуулагдаж буйг тогтоосон. 

Эдгээр эрдсүүдээс хамгийн их агуулагдаж буйн  кварц 26,3%, шавар 34%-ийн  агууламжтай байгааг 

тогтоосон. 

Түлхүүр үг: Шатдаг занар, тунамал чулуулаг,рентгэн туяаны диффракцын арга,электрон микроскоп  

Судалгааны ажлын зорилго:  

Энэхүү ажлын гол зорилго нь Хөөт болон Өвөржаргалант ордуудын шатдаг занарын бүрдүүлэгч эрдэсийн 

шинжилгээг хийж, үр дүнгийн боловсруулалт хийх, бусад орнуудын шатдаг занарын  эрдэсийн 

харьцуулсан судалгааг хийхэд оршино.   

Оршил 

Шатдаг занар нь нүүрс, газрын тос, модтой харьцуулахад органик бодисын агуулга багатай боловч, 

дэлхийд хамгийн их тархсан түүхий эд юм. Шатдаг занар нь  цэнгэг ус болон тэнгисийн усан сангийн 

ёрооолд үхэж үрэгдсэн ургамал амьтны агааргүй орчны бактерийн задралаас үүссэн сапропелит юм. 

Шатдаг занарын сав газрууд газрын тос, байгалийн битум, нүүрсний хэвтэштэй хамт томоохон, 

хэмжээний мезозойн хотгоруудад байрлана. Эдгээр хотгорууд ихэвчлэн олон мянган хавтгай дөрвөлжин 

км талбай эзэлдэг Өгий нуурын, Говь-Алтайн, Нялгын, Чойрын, Тамсагийн хотгорууд болно. Гарал 

үүслийн хувьд эдгээр хотгорууд нь газрын тосны төрлийн шатах ашигт малтмалын эх үүсвэр болох 

органик хуралдаж байсан эх газрын тос хэмжээний гүн устай нуурын сав газрууд байсан.  

Шатдаг занарын үндсэн геологийн өгөгдлүүдэд чулуулгийн физик шинж чанар, нийт органик бодисын 

агууламж, хийн дандаж агуулга, эрдэсийн төрлүүд, хураагуурын давхаргын даралт болон зузаан зэрэг 

үзүүлэлтүүд орно.  

Нийт органик бодисын агууламж нь агуулагдах органик бодисын хэмжээ, хийг гарган авах, органик 

бодисын хувьсалыг үнэлэхэд чухал хүчин зүйл болдог. 

Чулуулгийн физик шинж чанар: Ерөнхийдөө занарууд хийн агууламж өндөр хувьтай байдаг ба хийн 

нэвчээмж өндөр байдаг. Занарын нүх сүвшил, нэвчээмж зэрэг өндөр байх тусам хийн агууламж их, хийн 

урсгалын зэрэг өндөр байдаг.  

mailto:bnaraa2005@yahoo.com
mailto:uka_2019@yahoo.com
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Занарын агуулж буй эрдэс бодисууд: Занарт ямар эрдэс агуулж буйн ихээхэн чухал байдаг. Агуулагдаж 

буй эрдэсийн төрлөөс хамааран өрөмдлөг, олборлолтын ажлын нөхцөл тодорхойлогдож байдаг. Хэрэв 

агуулагдах шаврын агууламж их байвал чулуулаг илүү хатуулаг болж хагаралыг их үүсгэдэг. Занарт кварц 

их хэмжээгээр агуулагдаж байвал чулуулаг илүү хэврэг болох ба хагарал болон эвдрэлд орох усан 

хагаралуудад амархан орох талтай байдаг байна [2]. Органик бодисын агууламж (10%-иас их) агуулж буй 

чулуулаг ихэвчлэн хар, хар хүрэн өнгөтэй байдаг ба цацраг туяаны хэмжилтийн утга их (140API-иас их) 

гардаг байна [2].  

Судалгааны талбай 

Хөөтийн занарын орд нь Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутагт орших ба Улаанбаатар хотоос 

зүүн урагш 300 км, Төмөр замын зангилаа бүхий Чойр хотоос 100 км, аймгийн төв Мандалговиос зүүн 

хойш 130 км, Баянжаргалан сумын төв Арагтайгаас баруун тийш 26 км зайд Хөөтийн хотгорт байрладаг. 

Хайгуулын цооногийн мэдээлэлд үндэслэн шатдаг занарын зузаан нь 15-1690 м дундажаар 87.5 м ба 

тархалтын хэмжээ нь 3978 м гэж тодорхойлсон [1]. Өвөржаргалантын занарын давхарга нь 122 м-ийн 

гүнээс эхэлж 700 м-ийн гүн хүртэл 552 м-ийн зузаантай байх үндэслэлтэй [1].  

 

 

Зураг.1Монгол орны шатдаг занарын ордуудийн байршлийг харуулсан зураг. 

 Судалгаа хийсэн талбайг улаан өнгөөр тэмдэглэгээ хийсэн.  

 

Судалгаанд хэрэглэх арга, аргачлал 

Энэхүү судалгаанд Шатдаг занарын Хөөтийн ба Өвөржаргалантын ордуудаас 83.75 м болон 48,6 м гүн тус 

бүрээс дээж авч, микро структурыг микроскоп (SEM), рентгэн туяаны диффракцын (XRD) багаж ашиглан 

тухайн ордуудад агуулагдах эрдсийн төрөл, агууламжийг тогтоож, үр дүнгийн боловсруулалт хийсэн.  

Рентгэн туяаны диффракцын аргаар тодорхойлохдоо дээжээ өрөөний температурт хатааж бэлдсэн ба 

CuKα цацраг туяаг ашиглан тодорхойлсон.  

Рентгэн туяаны диффракцын үр дүнг Враггийн хуулийг ашиглан үр дүнгийн тооцоо хийсэн.  
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𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃                      (1) 

n = 1 

θ - цацрагийн ойх өнцөг 

d - давхарга хоорондын зай 

λ- Cu, Mo ашигласнаас хамаарсан коэффициент  

Энэ судалгаанд Cu ашигласан ба  λ = 1,54056 утгаар сонгосон.  

Занарын микро структурийг ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Ногаяо хээрийн судалгааны лабораторит ЭТ-1000 

микроскоп, элементийн агууламжийг EDX багажийг ашиглан шинжилгээг хийсэн. 

Судалгааны үр дүн  

Занарт агуулагдах эрдэсийн агууламж, төрлийг тогтооход рентгэн туяаны диффракцын шинжилгээг 

хийсэн ба үр дүнг Враггийн хуулиар тооцоолсон [зураг-2]. Хөөтийн орд 83,75 м гүнээс дээж авч судалгаа 

хийж үзэхэд хөөлттэй шавар  (smectite), иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар 

(kaolinite), гематит (hematite), кварц (quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), пирит (pyrite) зэрэг эрдсүүд 

агуулагдаж буйг тогтоосон. Эдгээр эрдсүүдээс хамгийн их агуулагдаж буйн кварц 31,9%, шавар 41,1%-

ийн  агууламжтай байгааг тогтоосон.  

 

 

Зураг.2 Хөөтийн орд 83.75 м гүний дээжийн рентгэн туяаны диффракцын үр дүн. 

үсгэн тэмдэглэгээний тайлбар: S-smectite-хөөлтэй шавар, I-illite-иллит, K-kaolinite-каолинит, Q-

quarz-кварц, Ca-calcium carbonat, He-hematite-гематит.  

 

 

Өвөржаргалантийн  ордоос 48,6 м гүнээс дээж авч судалгаа хийж үзэхэд хөөлттэй шавар  (smectite), 

иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит (hematite), кварц (quarz), 

шохойн чулуу (calcium carbonate), хлорит (chlorite) эрдсүүд агуулагдаж буйг тогтоосон.  Эдгээр эрдсүүдээс 

хамгийн их агуулагдаж буйн кварц 26,3%, шавар 34%-ийн  агууламжтай байна. 



87 

 

 

 

Зураг.3 Өвөржаргалантын орд 48,6 м гүний дээжийн рентгэн туяаны диффракцын үр дүн. 

үсгэн тэмдэглэгээний тайлбар: Ch-chlorite-хлорит, S-smectite-хөөлтэй шавар, I-illite-иллит, K-

kaolinite-каолинит, Q-quarz-кварц, Ca-calcium carbonat, He-hematite-гематит. 

 

Дээрхи 2 дээжинд микро структурийн судалгаа хийж үзэхэд Хөөтийн ордын 83.75 м-ийн гүнээс авсан 

дээжинд агуулагдах эрдсүүдэд пирит болон шаврын төрлөөс иллит (illite), хөөлттэй шавар (smectite), кварц 

(quartz) байгааг тогтоосон.  

 

Зураг.4 Дундговь аймгийн Хөөтийн ордын 83,75 м-ийн гүнээс авсан дээжийн микроструктурийн 

судалгааг үзүүлсэн. а. Дээжийн ерөнхий байдлыг харуулсан зураг. б. Дээжийн 30 микрометрийн 

хэмжээтэй томсгон харуулсан ба пиритийг харуулсан зураг. 
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Хүснэгт 1. 

Дээжийн элементийн найрлага 

 

Элементүүд Эзлэх 

хувь,  % 

 

Хөнгөнцагаан 2.0 

Цахиур 5.9 

Хүхэр 47.9 

Кальци 0.7 

Төмөр 43.6 

 

 

Зураг.5  Дундговь аймгийн Хөөтийн ордын 83,75 метрийн гүнээс авсан дээжийн микроструктурийн 

судалгааг үзүүлсэн. а. дээжийн ерөнхий байдлыг харуулсан зураг. б. дээжийн 50 микрометрийн 

хэмжээтэй томсгосон зураг ба шавар болон кварцийн эрдсийг харуулсан зураг. 

 

Хүснэгт2.  

Дээжийн элементийн найрлага 

 

Элементүүд Эзлэх 

хувь% 

 

Магни 1.6 

Хөнгөнцагаан 9.3 

Цахиур 36.0 

Хүхэр 22.3 

Кали 2.5 

Кальци 23.7 

Төмөр 4.6 

 

Өвөржаргалантын ордын 48,6 метрийн гүнээс авсан занарын дээжинд  микроструктур болон элементийн 

шинжилгээг хийж үзэхэд кварц болон хөөлттэй шавар, иллитийн төрлийн шаврууд их агуулагдаж байсан.  
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Зураг.6 Төв аймгийн Өвөржаргалант ордын 48,6 м-ийн гүнээс авсан дээжийн микроструктурийн 

судалгааг үзүүлсэн зураг. а. дээжийн ерөнхий байдлыг харуулсан зураг. б, в, г. дээжийн  

микрометрийн 50 µm, 30 µm, 20 µm  хэмжээтэй томсгосон зураг ба шавар болон кварцийн төрлийн 

эрдсүүдийг харуулсан зураг. 

 

Хүснэгт3. 

Дээжийн элементийн найрлага (иллитийн төрлийн шавар) 

 

Элементүүд Эзлэх 

хувь  

% 

 

Магни 0.9 

Хөнгөнцагаан 5.5 

Цахиур 32.6 

Кали 3.5 

Кальци 3.2 

Төмөр 5.3 

Циркони 49.1 
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Хүснэгт4. 

Дээжийн элементийн найрлага (хөөлттэй шавар) 

 

Элементүүд Эзлэх 

хувь % 

 

Магни 1.5 

Цахиур 37.0 

Хүхэр 12.9 

Кали 8.4 

Кальци 6.7 

Төмөр 12.4 

Бром 21.0 

 

Хүснэгт5. 

Дээжийн элементийн найрлага (иллитийн төрлийн шавар) 

 

Элементүүд Эзлэх 

хувь % 

 

Магни 5.1 

Хөнгөнцагаан 15.3 

Цахиур 46.5 

Хүхэр 0.7 

Кали 6.1 

Кальци 8.9 

Титан 0.9 

Төмөр 16.6 

 

Микро структурийн шинжилгээний дүнгээс харахад Хөөтийн ордын 83,76 метрийн гүний дээжний 

дийлэнхи нь пирит, шавар, кварц зэргийн эрдсүүд агуулагдаж байсан. Пиритийн төрлийн эрдэс нь 

харьцангүй гүехэн нөхцөлд хүчилтөрөгчгүй орчинд бактерийн улмаас үүсдэг ба биогеник (biogenic) 

хувиралын дүнгээс үүсдэг эрдэс юм [4].  Дээрхи  судалгаанаас харахад пиритийн төрлийн эрдэс ихээр 

агуулж байгаа ба органик бодисын агуулга их байх талтай, үйлдвэрлэлийн ач холбогдол бүхий орд болох 

нь энэхүү судалгаагаар нотлогдож болох талтай юм.  

Төв аймгийн Өвөржаргалант занарын ордийн 48,6 метрийн гүнээс авсан дээжинд микроструктурийн 

шинжилгээг хийж үзэхэд шавар, кварц их хэмжээтэй агуулагдаж байгааг тогтоосон.  

Эрдсийн харьцуулсан судалгаа бусад орнуудийн жишээн дээр 

Antrim занарын орд (Америкийн Michigan Basin) 

Mattews (1989) онд тодорхойлсноор Antrim занарт агуулагдах эрдэсүүд шавар болон кварцууд их 

хэмжээгээр агуулагдаж байсан. Бусад занарын ордуудтай харьцуулахад кварцын агууламж өндөр ба 

эрдэсүүдийн 50% иас 60% -ийг кварц агуулагдсан. Мөн агуулж буй эрдсүүдийн 20% иас 35% -ийг шавар 

эзэлж байсан ба шаврын төрлүүдээс иллит их хэмжээгээр агуулагдаж байсан ба каолинит, хлорит зэрэг 

болон  пиритийн төрлийн эрдэс бага зэрэг агуулагдаж буйг тодорхойлсон. Шохойн чулуу болон доломит 

бага зэрэг агуулагдаж байсан ба занарын 0.2 хувиас 0.8% хүртэл хийг битум агуулагдаж байгааг тогтоосон 

[3].  

Barnet  занарын орд(Америкийн Fort Worth Basin) 

Hickey болон Henk (2007) ийн өгүүлэлд хэвлэгдсэн байдлаар Barnet ийн занар хар өнгийн болон органик 

бодисоор баян чулуу юм. Ихэнхи чулуулагуудийг цахиурлаг, шохойн чулуу болон фосфатууд бүрдүүлж 
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байсан. Barnet-ийн занар нь кварцын агууламж өндөр ойролцоогоор 40% иас 45% ба давхаргын ихэнхи 

хувийг шавар агуулагдах ба  ойролцоогоор 20% иас 40%, пирит 5%, мөн хээрийн жонш, шохойн чулуу, 

доломит, сидерит, анкерит зэрэг эрдсүүд агуулагдаж байгааг тогтоосон.   

Hayesville занарын орд (Америкийн North Louisiana Basin) 

Goddard  2009 оны тодорхойлсноор Hayesville-ийн занарт агуулагдах эрдэсүүд нь кварц, шавар ба ихэнх 

нь шавар эрдэсүүд агуулагдаж байсан. Hayesville ийн занар нь кварцын агууламж өндөр ойролцоогоор 

28% иас 33% байсан. Шавар эрдэсүүд 25-иас 33% ийг эзэлж байсан. Үлдэгдэл бага хувийг шохойн чулуу, 

доломит,  сидерит, хээрийн жонш, болон пирит эзэлж байсан.  

Marceluss занарын  орд(Америкийн Northern Appalachian Basin) 

Marcelussийн занарын  18% -иас 24% кварц эзэлж байсан ба шохойн жонш 25%-ийн агууламжаас илүү 

хэмжээний агууламжтай байсан. Дийлэнхи эрдсүүдэд шавар болон пирит агуулагдаж байсан ба бусад 

эрдсүүд 5% ийг эзэлж байсан. Эрдэс чулуулгийн 40% иас 60% ийг шавар эрдсүүд эзлэх ба үүнээс хлорит 

15%, иллит 70%, иллит болон хөөлттэй төрлийн шавар агуулагдаж байсан. Цооногийн хэмжилтүүдээс 

харахад занарын цацраг идэвхийн хэмжээ их байсан ба ураныг агуулж байсанг тодорхойлсон.  

Woordford занарын орд (Америкийн Oklahoma Basin) 

Carbott  2007 онд тодорхойлсноор Woordford ордын занар нь бусад занаруудтай харьцуулахад хамгийн 

энгийн бүтэцтэй байсан. Ихэнхи эрдсүүд нь кварц 55 иас 87% агуулагдаж байсан.  8 иас 34% ийг иллитийн 

төрлийн шавар агуулагдаж байгааг илрүүлсэн. Мөн каолинит  3 иас 7%, хээрийн жонш 7%, доломит 0-3%, 

апатит 0-1%, пирит  0-1% агуулагдаж байгааг тодорхойлсон.  

Төв аймгийн Өвөржаргалантын занарын орд  

Өвөржаргалантын занар нь хар бор өнгийн ба кварцын агууламж  26,3%, шавар 34% -ийн агуулагтай 

байгааг тогтоосон. Шаврын төрлөөс хөөлттэй шавар  (smectite), иллитийн төрлийн шавар  (illite), 

каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит (hematite), кварц (quarz), шохойн чулуу (calcium 

carbonate), хлорит (chlorite) зэрэг эрдсүүд агуулагдаж буйг тогтоосон.   

Дундговь аймгийн Хөөтийн занарын орд 

Хөөтийн занарын дээж нь хар бор өнгийн ба өвөржаргалантын ордтой харьцуулахад кварцын агууламж 

31,9%, шавар 41,1% -ийн их хэмжээгээр агуулагдаж буйг тогтоосон. Шаврын төрлөөс хөөлттэй шавар 

(smectite), иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite) байгааг тогтоосон ба 

гематит (hematite), кварц (quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), пирит (pyrite) зэрэг эрдсүүд 

агуулагдаж буйг тогтоосон.   

Хүснэгт 6. 

Занарын ордын эрдэсийн харьцуулсан судалгаа 

 

Занарын ордууд Гүн, 

метр 

Зузаан, 

метр 

Нийт 

органик 

бодисын 

агууламж, 

% 

Кварцын 

агууламж, % 

Шаврын 

агууламж, % 

Судалгаа хийсэн он, 

судлаачид  

Antrim занарын 

орд 

152-609 60-259 20  50-60 20-35 Mattews 1989 

Barnett занарын 

орд 

1981-

2590.8 

60,96-304 14.2 40-45 20-401 Hickey, Henk 2007 

Haynesville 

занарын орд 

2743,2-

5029.2 

85,29 0.5-4 28-33 25-33 Goddard 2009 

Marcellus 

занарын орд 

1219.2-

2590.8 

12-274 0.3-11 18-24 40-60 Bertola 2009 

Woodford 

занарын орд 

1828.8-

33525.8 

15-67 20 55-87 8-34 Carbott  2007 

Төв аймгийн 

Өвөржаргаланты

н занарын орд 

200*  25*  1.2-2.5* 26.3 34 Б.Наранцэцэг, 

Д.Ууганбаяр 

2015 

Дундговь 

аймгийн 

Хөөтийн 

занарын орд 

160* 87.5* 5 иас дээш 

* 

31.9 41.1 Б.Наранцэцэг, 

Д.Ууганбаяр 

2015 

 [1]. П.Очирбат “Занарын нүүрсустөрөгч олборлох, технологийн судалгаа” номноос ишлэл татав. 
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Дүгнэлт 

Энэхүү судалгаанд Төв аймгийн Өвөржаргалантын занарын орд, Дундговь аймгийн Хөөтийн занарын орд 

зэргээс тус бүр дээж авч, агуулагдах эрдсийн судалгааг хийж дараах дүгнэлтүүдийг гаргаж байна.  

1. Хөөтийн занарын ордын 83,75 м дээжинд судалгаа хийж үзэхэд хөөлттэй шавар (smectite), 

иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит (hematite), кварц 

(quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), пирит (pyrite) зэрэг эрдсүүд агуулагдаж буйг тогтоосон.  

Эдгээр эрдсүүдээс хамгийн их агуулагдаж буйн кварц 31,9%, шавар 41,1% - ийн  агууламжтай 

байна.   

2. Пиритийн төрлийн эрдэс нь харьцангүй гүехэн нөхцөлд хүчилтөрөгчгүй орчины бактерийн 

улмаас үүсдэг ба биогеник (biogenic) хувиралын дүнгээс үүсдэг эрдэс юм [4].  Дээрхи  

судалгаанаас харахад Хөөтийн ордын занарын дээжинд пиритийн төрлийн эрдэс ихээр 

агуулагдаж байгаа ба органик бодис их хэмжээтэй агуулагдах магадлалтай, үйлдвэрлэлийн ач 

холбогдол бүхий орд болох нь энэхүү судалгаагаар нотлогдож болох талтай юм.  

3. Өвөржаргалантийн  ордоос 48,6 м гүнээс дээж авч судалгаа хийж үзэхэд хөөлттэй шавар  

(smectite), иллитийн төрлийн шавар  (illite), каолинитийн төрлийн шавар (kaolinite), гематит 

(hematite), кварц (quarz), шохойн чулуу (calcium carbonate), хлорит (chlorite) зэрэг эрдсүүд 

агуулагдаж буйг тогтоосон. Эдгээр эрдсүүдээс хамгийн их агуулагдаж буйн  кварц 26,3%, шавар 

34%-ийн  агууламжтай байгааг тогтоосон. 

4. Шатдаг занарын хурдас чулуулгийн эрдсийн шинжилгээ нь занарын өрөмдлөг, олборлолтын 

нөхцлийг тодорхойлоход чухал байдаг.  
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Abstract 

Sixteen piston core samples collected from the Heuksan Mud Belt on the southeastern inner shelf of Korea were 

analyzed to characterize sediment property and distribution in relation to interpreted seismic units. The results 

from seven of 16 cores are presented in this study using core locations along a seismic track line. Variations in 

physical properties with depth gradually increased and/or decreased, depending on the characteristics of the 

specific property. Such property patterns are primarily the result of dewatering caused by compaction and/or 

consolidation. Significant variations in depth are probably due to differences in sediment texture. In particular, 

core P03 is largely composed of sandy sediments below 170 cm. These observations suggest that the physical 

properties are mainly controlled by depositional processes related to sea-level change. Clay fabric analysis that 

uses a scanning electron microscope for two core samples shows the change of particle arrangement due to 

compaction caused by overburden loading with burial depth. In the upper part of the core, edge-to-edge and edge-

to-face contacts dominate. In contrast, face-to-face contact characterized by the well-oriented arrangement of 

clay particles frequently occurs in the lower parts of the cores, indicating sediment compaction or initial 

consolidation caused by overburden pressure. 

Key words: physical properties, seismic units, clay fabric, SEM, the Heuksan Mud Belt  

1. Introduction 

The physical and acoustic properties of marine sediments are important for understanding the geological history 

of marine environments (Hamilton, 1970; Hamilton and Bachman, 1982). Porosity in marine sediments is largely 

determined by composition, texture, and clay fabric (Hamilton, 1970; Hamilton and Bachman, 1982). Bulk 

density, shear strength, and velocity increase as water content and porosity decrease as a result of overburden 

pressure after deposition. Sediment texture (mean grain size and clay content) is an important factor in the 

determination of the physical and acoustic properties of unconsolidated marine sediments (Hamilton and 

Bachman, 1982; Kim et al., 2001; Kim et al., 2007; Kim et al., 2011, 2012). 

A knowledge of clay fabric structure is important for understanding the physical and mechanical properties of 

marine sediments (Bennett et al., 1981; Bryant et al., 1990; Kim et al., 1998; 1999; Kim et al., 2007). In particular, 

shear wave velocity and shear strength are largely controlled by the orientation of clay particles with burial depth 

(Kim et al., 2007). The physical nature and consolidation behavior of clay-rich sediments can be understood 

through knowledge of the microstructure (Bennett et al., 1977; Bryant et al., 1990; Kim et al., 1998). Kim et al. 

(1998, 1999) studied the relationship between mineralogy and changes in clay fabric to examine how they affected 

the petrophysical properties of sediments. They showed that most clay domains develop face-to-face contacts and 

become well-orientated with burial depth.  

The Yellow Sea, which includes the Heuksan Mud Belt study area, is a low-gradient epicontinental sea that was 

completely exposed during the last glacial maximum, when the paleoshore line was located about 120 m below 

the present sea level (Bloom and Park, 1985; Pirazzoli, 1991). Sea-level rise during the Holocene has significantly 

affected the formation of sedimentary units (e.g., transgressive and highstand deposits) in the Yellow Sea (Jin and 

Chough, 1998; Jin et al., 2002; Shinn et al., 2007). The origin of sediments in the central Yellow Sea is well studied 

mailto:bnaraa2005@yahoo.com
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(Milliman et al., 1987; Alexander et al., 1991). This contrasts with the origin of sediments in the Heuksan Mud 

Belt, which is still poorly understood and the subject of debate (Park et al., 2000; Lee and Chu, 2001; Lim et al., 

2013). Moreover, there is little information available on the physical properties and clay fabric of the Heuksan 

Mud Belt sediments (Kim et al., 2000).  

The purposes of this study are: (a) to quantify variations in the physical properties and seismic velocity of 

sediments in the Heuksan Mud Belt with increasing sediment depth, and (b) to evaluate the relationships between 

physical properties based on seismically defined units. In addition, we investigated changes in grain orientation 

with burial depth, which highlights the changes in clay fabric caused by compaction from overburden pressure.   

2. Materials and methods 

Sixteen piston core samples were obtained from the Heuksan Mud Belt on board R/V Tamhae II. Most of the cores 

are dominated by clay and silt sediments (6to 7Ø in mean grain size); muddy sand (2to4Ø in mean grain size) is 

found in places within the southern part of the study area (KIGAM, 2012). Core descriptions (KIGAM, 

2012),support the presence of various sedimentary facies including massive sand, shelly sand, shelly mud, 

laminated mud, homogeneous mud, and bioturbated mud. In this study, the results for seven cores (Table 1) along 

the seismic trackline (Figs. 1 and 2) are presented. In the laboratory, the cores were split. One half of each core 

was used for visual descriptions and the other half was used for physical property, clay fabric, and X-Ray 

diffraction (XRD) analyses.  

3. Results 

3.1. Velocity and physical properties  

Site 12HMB-P02 (or P02, core sites are hereafter referred to in this simplified manner) is located in the most 

southern part of the study area (Fig. 1). This location, characterized by the deepest water depths, belongs to seismic 

Unit IIa (Table 1). As shown in Figure 3, the physical properties are significantly changed below a depth of 340 

cm, corresponding to an increase in sand content (>60%). The porosity and water content abruptly decrease from 

67 to44% and from 45 to 24%, respectively. In contrast, the bulk density increases from 1.50 to 1.89 g/cm3. The 

velocity and shear strength also show abrupt increases from 1470to 1561 m/s and from 5 to 37 kPa, respectively. 

Interestingly, the values at depths shallower than 340 cm are almost constant. The mean grain size ranges from 

6.1 to 7.46Ø with an average of 6.86Ø. The sediment texture is mostly composed of silt (87.5% on average). Sand 

content ranges from 2.2 to 12.3% with an average 3.8% (Fig.2).  
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Fig. 1.Map showing bathymetry and core locations for the Heuksan Mud Belt study area. The seismic track 

line is marked along with core location. Note the location of deep cores (YSDP 102, 103) drilled by the Korea 

Institute of Geoscience and Mineral Resources. Bathymetry contours are in meters. 

 

 

Fig. 2.Profiles of physical properties, velocity and sediment texture for core sample obtained from P02. Note 

the significant change in values below 340 cm. 
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Table 1. 

 

Summary of locations, water depths, core lengths and seismic units of the core samples used in this 

study 

 

Sites Location Water depth 

(m) 

Core length  

(m) 

Seismic units 

Latitude Longitude 

12HMB-P02 33°42/51.985// 125°48/26.299// 106.8 5.07 Unit IIa 

12HMB-P03 33°46/.08.283// 125°46/20.869// 82.8 5.0 Unit IIa 

12HMB-P14 34°16/.43.618// 125°34/12.002// 60.0 7.38 Unit I 

 

 

Site P03 is located in the southern part of the study area (Fig. 1) and is situated within Unit IIa on the seismic line 

(Table 1). The physical properties are significantly different below a depth of 210 cm (Fig. 3), caused by the large 

increase in sand content. The porosity and water content range from 59 to 37% and from 37 to 18%, respectively, 

whereas the bulk density increases with sediment depth from 1.61 to 2.0 g/cm3. The velocity also increases from 

1571 to 1708 m/s, and the mean grain size is significantly increased from 6.99 to 2.41Ø. 

 

Fig.3.Profiles of physical properties, velocity and sediment texture for core sample obtained from P03. Note 

the significant change in values due to increasing sand content below 210 cm. 
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Site P14 is located between P13 and P16. The location is in the central part of seismic Unit I (Table 1). As shown 

in Figure 8, the porosity and water content show a decreasing trend with sediment depth (from 68 to 60.83% in 

porosity, from 46.1 to 38.1% in water content). As would be expected, the wet bulk density gradually increases 

from 1.49 to 1.64 g/cm3. Unusually, the velocity is characterized by low values (1340 to1360 m/s) at depth 

intervals of 380 to 410 cm. The sediment shear strength at a depth of approximately 340 cm gradually increased 

from 2 to 9 kPa. The mean grain size ranges from 5.6 to 6.5Ø. The average contents of sand, silt, and clay are 

5.8%, 88.7%, and 5.46%, respectively (Fig. 4). 

 

 

Fig.4Profiles of physical properties, velocity and sediment texture for core sample obtained from P14. Note the 

low velocity and shear strength due to degassing cracks between 380 and 410 cm. 

 

3.2.  Clay fabric and clay mineralogy 

Clay fabric analysis was performed on the samples to investigate the rearrangement of grains caused by increased 

burial depth. Fig. 5a shows the clay fabric for asample taken at a depth of 120 cm at P02. The sediment used for 

SEM analysis is characterized by high porosity (>70%) and water content (>49%) and low shear strength (<3 kPa) 

(refer to Fig. 2 for physical property data). The sediment textures are composed dominantly of silt (84%), with 

some sand (4%) and clay (11%). Illite and smectiteare frequently identified in the SEM micrographs. The major 

clay particles are characterized by edge-to-edge (EE) and edge-to-face (EF) contacts.  

Fig. 5b is shows the clay fabric from the sample taken from a depth of 392 cm at P02. The porosity and water 

content of the sediment have decreased to 45% and 24%, respectively, because of the overburden pressure. 

Furthermore, the shear strength is also increased from 3 to 18 kPa. The dominant composition is silt 

(approximately 86%), with smaller amounts of sand (2.3%) and clay (10%). Similarly, the illite and smectite 

particles are easily observed in the SEM micrographs. Overall, face-to-face (FF) contacts are more dominant than 

edge-to-edge (EE) and edge-to-face (EF) contacts (Fig. 5b). Interestingly, typical framboidal pyrites are easily 

identified in the SEM micrographs from a sediment depth of120 cm (Fig. 5c). Calcite isalso frequently observed 

in the sediment (Fig. 5d).  

Based on the XRD analysis performed on the sample staken from sites P02, P03 and P07, the major clay minerals 

are identified as illite, chlorite, chlorite+kaolinite, and kaolinite (Fig. 6). Illite is the most abundant clay mineral.  
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Fig.5.Scanning electron micrographs showing clay fabric and clay orientation from the samples taken 

from (a) 120 cm and (b) 392 cm depths at P02. EE: Edge-to-Edge, EF: Edge-to-Face, FF: Face-to-Face. Note: 

(c) pyrite framboids at 120 cm depth and (d) calcite at 392 cm depth. EDS spectra show chemical compositions 

of pyrite and calcite. 
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Fig. 6.X-ray powder diffraction patterns of <2 m fraction samples taken from P02, P03 and P07. Major 

clay mineralogy of these samples is chlorite (Ch), illite (I), and kaolinite (K). Note the minor smectites 

(16.7Å peak). 

 

4. Discussion 

a. Characteristics of clay fabric associated with physical property variations 

Clay fabric is defined by the orientation and arrangement of particles and particle-to-particle relationships 

(Bennett et al., 1991). Various factors, such as consolidation, mineralogy, grain size, and diagenesis, affect clay 

fabric (O’Brien, 1970; Bennett et al., 1981; Bryant et al., 1991; Tribble et al., 1991). Therefore, clay fabric can be 

used to improve understanding of the mechanisms of consolidation and compaction that result from porosity 

reduction in sediments (Bennett et al., 1977; Kim et al., 2001; Kim et al., 2007). SEM micrographs (Fig. 5) from 

the core samples taken at sediment depths of 120 and 390 cm are characterized by different grain contacts, showing 

the expected consolidation effect with increasing burial depth. In particular, face-to-face contacts are more 

frequently identified in the SEM micrograph of the 390 cm depth sample compared to the one from 120 cm depth 

(Fig. 5b). In comparison, edge-to-edge contacts are randomly observed in the SEM micrographs.  

Generally, clay sediments with preferred orientations display high shear strength due to a greater surface area 

contact and higher bonding force, whereas clay sediments with random microstructure have lower shear strength 

(Kim et al., 2007). In other words, the microstructure of sediment is closely linked to its physical and mechanical 

properties. As discussed earlier in this study, the shear strength is significantly increased (from 3 to 18 kPa) with 

burial depth, compared to other physical properties. Therefore, sediment compaction by increasing overburden 

pressure seems likely to play an important role in the development of preferred orientations (face-to-face contacts) 

of clay particles. 

In the SEM micrographs (Fig. 5c), typical authigenic pyrites formed by ferrous ions and disulfide ions in anaerobic 

environments are frequently observed. Formation of authigenic pyrite is generated by sulfide-reducing bacteria 

under anaerobic conditions (Lynch, 1983; Kim et al., 1998; Kim et al., 2007). Occasionally, the formation of 

authigenic pyrite framboids in fine-grained sediment may influence clay fabric formation, and disturb the 

preferred orientation of clay particles (Kim et al., 1998; Kim et al., 2007). In addition, gas bubbles in gassy 

sediments can rearrange of clay particles in the sediment structure (Chiou et al., 1991). However, in this study, 

grain orientation caused by gas bubbles was not observed in the micrographs. Based on SEM and XRD analysis, 

the illite minerals are the most abundant showing preferred orientation with burial depth (Fig. 6).      
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ӨРӨМДЛӨГ-2015 

№1/17 

 

IV. МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 

 

ӨРӨМДЛӨГИЙН АХМАДУУД БА АЛДАРТНУУДАА ХҮЛЭЭН АВЛАА 

Сар шинийн өмнөхөн Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо уламжлал ёсоороо өөрийн албаны ахмадууд, 

алдартнуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв. Мянганы босго алхсан Монголын геологи, Усны аж ахуй 70 

гарч, эх орны илч гэрэл болох Газрын тосны салбар энэ насыг дөхөж эдгээр салбаруудын нэгэн чухал алба 

болох манай өрмийнхний ахмадууд-анхдагчид жаргаж амардаг 60, азай буурал 70 орчим насандаа 

явцгаагаа билээ.  

Манай орны эрдэс баялгийн салбарт хүнд хэцүү боловч алдар гавъяатай, амжилт бүтээл нь тод томруун, 

ёстой л эрийн хийморь сэргээсэн нэгэн сайхан алба, мэргэжил, ажил үйлс байдаг нь та бидний өрмийн 

ажил, мэргэжил билээ. Эзэмшсэн мэргэжил, эрхэлсэн ажил үйлстээ насан турш тууштай үнэнч байж, 

амжилт бүтээлээ үнэлүүлж, алдар гавъяагаа хүртэж, ач гучаа асарч, амар амгалан, эрүүл энх байгаа тэдэнд 

залуу хойч үе, залгамж халаа, мэргэжлийн Холбоо, мэргэжил нэгт нөхөд тань гүн хүндэтгэл илэрхийлж, 

энх тунх байж, урт удаан наслаж, улам ихийг бүтээж, жаргалтай сайхан амьдрахын өлзийтэй ерөөлийг 

өргөн дэвшүүлэв. Энэ үед тэдний залуу халуун насандаа хийсэн бүтээсэн бүхэн залгамж хойч үедээ 

өвлөгдөн, алдар гавъяа нь ямагт дурсагдаж, үлгэр дууриал болж байхыг онцлон тэмдэглэв. Энэ удаагийн 

арга хэмжээг манай гишүүн байгууллага болох  “Гурвангол холдинг” ХХК компани ивээн тэтгэж, 

“Эрдэнэдриллинг” компанийн байранд зохиогдлоо. 

 

Энэ дашрамд бидний үйл ажиллагааг дэмжин, байнга хамтарч ажилладаг “Эрдэнэдриллинг”ХХК, энэ 

жилийн уулзалтыг ивээн тэтгэсэн “Гурвангол холдинг” ХХК-ний нийт хамт олонд болон эх орны эрдэс 

баялгийн салбарын ахмадууд, нийт хүмүүст ирж буй арван долдугаар жарны  “Модон хонин жил”-дээ 

элгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан, эрүүл энх, ажил бүтээлийн өндөр амжилттай байхын 

өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. 

 

 

2015 оны 2-р сарын 11. 
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“ӨРМИЙН АХМАДУУД, АЛДАРТНУУД-2015”                                                                     
УУЛЗАЛТ-ХҮНДЭТГЭЛ ДЭЭР ХЭЛЭХ ҮГ 

 

Мэргэжил нэгт Эрхэм хүмүүс ээ! 

Түүхийн хуудас бууралтаж, түрүүчийн уулзалтаас хойш бас нэгэн жил өндөрлөж, бид хоёрдахь мянганы нэгэн 

арван, нэмээд бас таван оныг угтаж байна. “Ялгуулсан” хэмээгч модон морин жилийг үдэж, хөхөгчин хонь 

жилийг угтаж байна.  

Эдийн засаг хямралтай байсан боловч энх тунх байхын ерөөлийг өргөн нэгэн жилийг үдсэн биднээс хамгийн 

дотно зарим маань, тухайлбал, нэгхэн жилийн өмнө бидний уулзалтанд хүрэлцэн ирж оролцож байсан ГУУЯ-

ны Ерөнхий инженер бөгөөд ҮТХ-ийн дарга байсан өрмийн инженер М.Тогооч, Цагаансуврагын болон ЭГЦЭ, 

Хайлаасны алтны уурхайн дарга, ерөнхий инженер байсан өрмийн инженер Т.Болд, Тавантолгойн геологийн 

ангийн ерөнхий инженер байсан, өрмийн инженер, доктор З.Намжил нар маань биднийгээ орхин тэнгэрийн 

оронд одсон байна. Өрмийн гэх энэ л мэргэжил, ажил үйлсдээ насан турш зүтгэж, бүхий л ажил, амьдралаа 

зориулсан тэднийхээ гэгээн дурсгалыг хүндэтгэж, мэхийн ёслое. 

Эх орны эрдэс баялгийн, түүний нэгэн чухал бүрэлдэхүүн салаа мөчир нь болох өрмийн албаны ахмадууд, 

алдартнууд Та бүхэндээ залуу хойч үе, залгамж халаа, мэргэжлийн Холбооныхон тань мэхийн ёслож, гүн 

хүндэтгэл илэрхийлж байна. 

Гариг ертөнцийн хүрд эргэсээр, цаг хугацаа улиран өнгөрсөөр өмнөх уулзалтаас хойш бас л нэгэн жил 

өндөрлөжээ. Óëèðàí îäîж  буй жил хэдийгээр биднээс үл хамаарах бодит болон зохиомол шалтгаанаар эрдэс 

баялгийн салбарын, түүний дотроос, манай өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа саарч, багасссан  хэдий ч манай 

өрөмдөгчид бас зүгээр байгаагүй ээ... 

Өнгөрсөн 2014 онд Эрдэнэтийн ГХА 30 000 гаруй т.м. өрөмдлөг хийж  “Мэргэжлийн шилдэг байгууллага”-

аар, геологийн угшилтай “Ордгео” ХХК-ны захирал, өрмийн мэргэшсэн инженер Б.Саранхүү “Өрмийн 

шилдэг мэргэжилтэн”-ээр, “Каликаккин”-ны өрөмдөгч н.Баттулга “Шилдэг өрөмдөгч”-өөр тус тус 

шалгарсан болно.   

Улирч байгаа 2014 онд Монголын Геологийн салбарын болон салбартайгаа үе тэн сайд байсан, эрдэмтэн 

геологич Ч.Хурц гуйн маань 75 жилийн, ШУТИС-ийн ГУУС-д Өрмийн инженерүүдийг бэлтгэж эхэлсний 35 

жилийн, Дорнод монголд геологийн алба үүсч хөгжсөний 50 жилийн зэрэг тэгш ойнууд тохиож энэ арга 

хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд манай Өрмийн Холбоо геологийн мэргэжлийн бусад холбоодын хамт 

идэвхтэй оролцов. Дээрхи арга хэмжээнүүдэд шаардагдсан зардлыг  манай гавъяат Л.Лхагвасүрэн захиралтай 

“Дун-Эрдэнэ” ХХК компани болон бусад мэргэжлийн холбооны гишүүн байгууллагууд ивээн тэтгэж, туслан 

дэмжсэнд гүн талархал илэрхийлж байна. “Өрмийнхний хишиг” хэмээх нэр төртэй хишиг-шагнал-ыг урьдын 

адил Эх орны эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэхэд онцгой гавъяа байгуулсан хүмүүс болох манай салбарын 

сайд байсан, геологич, доктор Чойжингийн Хурц, Монгол улсын гавъяат багш Жаргалын Лхамсүрэн, алдарт 

хайгуулч, академич Ононгийн Төмөртогоо, өрмийн ахмад багш Самбын Өвөө нарт өрөмдлөгийн бүх 

байгууллага, хүмүүсийнхээ Та бүхнийхээ нэрийн өмнөөс гуравдах удаагаа гардуулсан болно. 

Зохих шалтгааны улмаас өрмийн сонгон шалгаруулах уралдаан маань 2014 онд зохиогдоогүйг мэдээлж, хүлцэл 

өчиж байна. 
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Өрөмдлөгийн мэргэжлийн Эрхэм хүндэт Ахмадууд, алдартнууд аа!. 

Өмнө хэлж байсанчлан Та бүхний маань идэвхи оролцоотойгоор өнөөгийн амьдрал төвхнөж, ажил үйлс үргэлжилж 

байгаа гэдгийг бид ямагт цохон тэмдэглэдэг. Манай орны эрдэс баялгийн салбарт хүнд хэцүү боловч алдар 

гавьяатай, ажил үйлс нь тод томруун, ёстой л эрийн хийморь сэргээсэн нэгэн сайхан алба, мэргэжил, ажил үйлс 

байдаг нь та бидний өрмийн ажил, мэргэжил билээ. Эзэмшсэн мэргэжил, эрхэлсэн ажил үйлстээ насан турш 

тууштай үнэнч байж, ажил бүтээлээ үнэлүүлж, алдар гавьяагаа хүртэж, ач гучаа асарч, амар амгалан, эрүүл энх 

байгаа та бүхэндээ залуу хойч үе, залгамж халаа, мэргэжлийн холбоо, мэргэжил нэгт нөхөд тань гүн хүндэтгэлийг 

энэ удаа ч мөн  илэрхийлж байна. Улиран одож буй 2014 онд бидний гол амжилт, бахархлын нэг бол яах аргагүй 

өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн Та бүхэн маань эрүүл саруул, онд мэнд орж, уулзан золгож, учран ярилцаж байгаа 

энэ явдал мөн. Та бүхэндээ энх тунх байж, урт удаан наслаж, улам ихийг бүтээж, жаргалтай сайхан амьдрахын 

өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлж байна.Та бүхний маань залуу халуун насандаа хийсэн бүтээсэн бүхэн залгамж 

хойч үедээ өвлөгдөн, алдар гавьяа таньямагт дурсагдаж, үлгэрдууриал болж байх болно. 

Өнөөдөр сар шинийн өмнө энд манай ГУУҮЯ-ны сайд байсан, доктор, Сүхбаатарын одонт Ч.Хурц, 1-р орлогч сайд 

байсан,доктор А.Баасанжав, УААЯ-ны сайд байсан, эдүүгээ Монгол улсын Байгаль орчны гавъяат ажилтан 

З.Жанжаадорж, ахмад багш, Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн болон Алтан гадас одонт С.Өвөө,  алдарт өрөмдөгч, 

Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ж.Сүрэнхүү, У.Буянбаатар, Э.Батсүх, Д.Жаргалсайхан, Аж үйлдвэрийн гавъяат 

ажилтан Д.Цэвэл, Л.Лхагвасүрэн, төрийн соёрõолт Ò.Баяраа, өрмийн ахмад инженер О.Дүгэрээ, Л.Эвийхүү, 

Д.Сайзмаа, Ё.Гонгоржав, Б.Эрдэнэчулуун, эрдэмтэн, профессорууд Ж.Цэвээнжав, Л.Төвхөө, М.Наранбат, Д.Батмөнх, 

П.Санж, Д.Ундармаа, зөвлөх инженер Ү.Эрдэнээ нар болон мэргэжлийн маань ахмадуудын төлөөлөл хуран цуглараад 

байна. Мөн түүнчлэн Монголын эрдэс баялгийн салбар, түүний дотроос, өрөмдлөгийн албанд орчин үеийн шинэ 

техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, үндэсний мэргэжилтнүүдийг ажиллуулах,  дадлагажуулах талаар 

гавъяа байгуулж, манай мэргэжлийн Холбооны санал тодорхойлолтоор Монгол улсын Геологийн салбарын 

“Тэргүүний ажилтан” цолоор шагнагдсан, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өрөмдлөгийн ахмад туршлагатай 

мэргэжилтнүүд болох Майк Кларк (АНУ), Жон Росс Жэй А Дэйвс (Австрали), Тони Зелинский (Австрали), 

Аруфуьв Андрей Леонидович (ОХУ), Славик Добар (Чех) нар энд хүрэлцэн ирээд байгааг мэдэгдэж байна. Манай 

мэргэжлийн эрдэмтэд, ахмад мастерууд ч хүрэлцэн ирээд байна.  

Энэ уулзалт-арга хэмжээнд ач холбогдол өгч УУЯ-ны Геологийн хэлтсийн дарга, геологич, доктор Б.Баатарцогт, 

АМГ-ын Геологийн албаны дарга, геофизикч Д.Болд, МХЕГ-ын ажилтан, өрмийн инженер Л.Цэвээнравдан, Монгол 

улсын Өрөмдлөгийн Холбооны Тэргүүн, доктор, дэд профессор, өрмийн Зөвлөх инженер М.Наранбат, Гүйцэтгэх 

захирал, доктор, Тэргүүлэх профессор, өрмийн Зөвлөх инженер Ж.Цэвээнжав, нарийн бичгийн дарга, доктор, өрмийн 

инженер Д.Ундармаа, ивээн тэтгэгчид-“Дун-Эрдэнэ”ХХК-ны захирал Л.Лхагвасүрэн (2011),“Элгэн”ХХК-ны 

захирал У.Хүрэлбаатар (2012), “Нэмнэ-овоо” ХХК-ны захирал Л.Оюунтуяа (2013), “Атлас Копко Монгол” ХХК-

нызахиралАндерс Берглунд (2014), “Гурвангол холдинг” ХХК-нызахирал, өрмийн инженер Н.Бэхбат(энэ 2015 оны 

ивээн тэтгэч), энэ арга хэмжээг сурвалжилж, сурталчлахаар “Геологи-уул уурхайн мэдээ” сонины эрхлэгч 

Д.Оюумаа, “Блумверг ТВ Монгол” телевизийн сурвалжлагч Э.Нарантунгалаг нар хүрэлцэн ирээд байгааг мэдээлэхэд 

таатай байна. 

Та нартаа мэргэжлийн Яам, Агентлаг, Хяналтын байгууллага, Хîëáîî, мэргэжèлтэн бэлтгэдэг Сургуулü багш нар, 

мэргэжлийн хүмүүс, одооны болон ирээдүйн залуу халаа тань хүндэтгэл үзүүлж, магтан дээдлэхийн зэрэгцээ та 

нарын маань мэдлэг мэргэжил, дадлага туршлага одоо болон ирээдүйд нийгэм, хамт олондоо хэрэгтэй байгааг 

сонîрдуулан сануулж, анхааран ажиглаж байна. 

Цаг хугацаа хурдан, хүний нас ахархан болов, ямагт сайн сайхныг хүсэн мөрөөдөж, өөдрөг сэтгэлтэй, итгэл 

тэмүүлэлтэй, эрч хүчтэй, цоглог хийморьлог байхыг Та бүхэндээ уриалж байна. 

Хүн төрөлхтөний агуу гайхамшиг нь өөр хоорондоо уулздагт байдаг тул ойр ойрхон уулзацгааж байя, урам 

хийморийг бие биедээ хайрлацгааж байя. Өнөө та бүхнийг уулзуулж чадсандаа бид баяртай байна, цаашдаа энэ 

уулзалтыг урьдын адил уламжлал болгон жил бүрийн цагаан сарын өмнө мэргэжлийн Холбооноос аль нэг гишүүн 

байгууллагынхаа дэмжлэгтэйгээр тогтмол зохион байгуулж байх болно.  

Бидний урилгыг хүлээн авч, хүрэлцэн ирсэн манай өрмийн ахмадууд, алдартнууд, эрдэмтэд, зохион байгуулагчид, 

ивээн тэтгэгчид, энд хүрэлцэн ирсэн хүн бүхэнд гүн талархал илэрхийлж, сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. 

 

 

 

Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбооны Удирдах Зөвлөл, ажлын алба. 

2015-02-11 
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ӨРӨМДЛӨГИЙН НӨХЦӨЛ, ТЕХНОЛОГИ, ПРОЦЕССЫН ОНОВЧЛОЛ  

НОМ ХЭВЛЭГДЭВ 

 

 ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Газрын тос, 

өрөмдлөгийн тэнхим болон МУӨХ-ны 

сургалтын секторын эрхлэгч, доктор (PhD), 

профессор Л.Төвхөөгийн “Өрөмдлөгийн 

нөхцөл, технологи, процессын оновчлол” 

бүтээл ШУТИС-ийн “Манай эрдэмтэд” 

цувралын 60-рт хэвлэгдэв. Геологи-хайгуулын 

өрөмдлөгийн мэдээллийн үнэмшилт байдлын 

судалгаагаар проф. Ж.Цэвээнжавын удирдлагаар 

эх орондоо докторын зэрэг хамгаалсан 

бүтээлийн хураангуй болон зохиогчийн 

дангаараа болон мэргэжил нэгт хүмүүстэйгээ 

туурвисан бусад олон бүтээл орсон энэ номыг 

Ардын багш, академич Ч.Авдай хянан 

тохиолдуулж, өмнөтгөлийг бичжээ. Эрхэм 

эрдэмтэн, доктор, профессор Л.Төвхөөдөө 

цаашдынх нь эрдэм шинжилгээ, сургалт-

судалгааны ажилд нь улам их амжилтыг хүсэн 

ерөөе 

 

“MDA CUP-2015” ТЭМЦЭЭН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ 

 

 

Энэ сарын 21-ны өдөр манай өрмийн залуу үеийнхний дунд  Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбооны 

нэрэмжит “MDA CUP-2015” амжилттай явагдаж өндөрлөсөн ба уг тэмцээнд  өрөмдлөгийн “MSM”ХХК-

ны Б.Ган-Эрдэнэ ахлагчтай баг түрүүлж, тэргүүн байр эзлэн аваргын  цом, алтан медаль, мөнгөн 

шагналаар  шагнагдсан ба 2-р байрыг “Эрдэнэдриллинг” ХХК-ны баг, 3-р байрыг “МАК” ХХК-ны багууд 

тус тус эзлэв. Энэ удаагийн тэмцээнийг манай өрмийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ханган 

нийлүүлэгч Монголиан Стар Мелшерс (МСМ) ХХК мэргэжлийн холбоотойгоо хамтран зохион 

байгуулсан болно. Эрхэм өрөмдөгчид Та бүхэндээ спортын өндөр амжилт хүсэхийн зэрэгцээ ирж буй 

ажлын улиралдаа амжилт бүтээл өндөр байхын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. 
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Эх орны минь дорнод хил дээр  

Эргээ бялхан мэлтийх Буйр нуур  

Талын хөрсөн дээр гөвийж харагдана.  

Тэнгэрийн доор Буйр нуур давалгаална 

 

 

  

 

ЦЭНХЭРЛЭН ДОЛГИОТОХ БУЙРЫН ХӨВӨӨНД...  

Тэртээ хэдэн жилийн өмнө би “Тамсагийн тал нутагт...” гэсэн өгүүлэл тэрлэн түмэн олон, 

мэргэжлийнхэн, түүний дотор газрын тосныхондоо хүргэж байсан билээ... 

Энэ удаа бид газрын тосны өргөжин тэлж байгаа олборлолтын үйл ажиллагаатай танилцах,  хээрийн 

судалгаа хийх зорилгоор энэ л тал нутагт дахин ажиллаж, тэгэхдээ бүр эх орны дорнын цэнхэр сувд болох 

Буйр нуурын хөвөө оров. 

 

 

Цэнхэрлэн долгиотох Буйрын хөвөө... 

Нар гэнэт мандах Дорнот монголын тал нутагт Буйр хэмээх сувдан цэнхэр нуур орших бөгөөд ил гадарга 

615 хавтгай дөрвөлжин км, урт тал нь зүүн хойноос баруун урагш 40 км, өргөн нь 21 км, ус хураах газрын 

талбай 20200 хавтгай дөрвөлжин км, усны гүний дундаж 6 м, хамгийн их гүн нуурын төвд 10 метрээс 

хэтэрдэггүй юм байна. 

Эх орны зүүн хязгаарт газрын тосны хайгуул 1953-1954 онуудад хийгдэж эхэлсэн боловч тодорхой 

шалтгаанаар олон жил завсарласны дараа 1990-ээд оноос дахин сэргэж, 2006 оноос эрчимжин нийт 1200 

гаруй гүний цооног өрөмдөгдөж, 1998 оноос туршилтын олборлолт эхлэн улмаар 2010 оноос 

үйлдвэрлэлийн олборлолт болон үргэлжилж, одоо энэ бүс нутагт Тосон-Уул-19, Буйр-21-р талбайгаас 

хоногт ойролцоогоор 12 000 гаруй баррель буюу 1500-1700 орчим тонн газрын тос олборлож байгаа юм 

байна... 

http://108day.miniih.com/index.php/home/post/36
https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B3/362070067290838
http://sonin.mn/video/show/782
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Эх орон бүхэлдээ, түүний дотор Дорнод бүс нутаг ч бас хөгжиж зам харилцаа, холбоо мэдээлэл сайжирч, 

Улаанбаатараас Дорнод аймгийн төв Чойбалсан хот хүртэл цардмал замын бүтээн байгуулалт эрчимтэй 

явагдаж удахгүй бүхэлдээ холбогдох төлөвтэй болжээ. Зэрэглээ наадаж, зээр бужигнасан тал нутагт одоо 

газрын тосны 2 томоохон хэсгийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй хийгдэж, удахгүй монгол хүн бүхний 20, 

21-р зуунд зуун дамжин хүсэн хүлээсэн газрын тос боловсруулах үйлдвэр ч байгуулагдаж болзошгүй 

болжээ.  

Дорнод Монголд манай нэгэн аймаг, Европын жижигхэн нутаг дэвсгэртэй хэд хэдэн орны нутаг 

дэвсгэртэй тэнцэхүйц талбайтай Тамсаг-Мэнэнгийн тал нутгийг дамнан Тосон Уул-19, Матад-20;  

цэнхэртэн зэрэглээтэх Буйр нуурыг хөвөөлөн Буйр-21; мяралзах урсах Халх голыг дагуулан Халхгол-22 

гэсэн газрын тосны хайгуулын 4 талбайг ялган олон улсын нээлттэй тендер зарласнаас хойш эдүүгээ 20 

гаруй намрыг үдэж, багагүй хөрөнгө оруулалт хийгдэж, бүтээн босголт явагдаж, одоо Тосон Уул-19, Буйр-

21 талбайд олборлолт явагдаж байна. Энэ 2 талбайн Тосон Уул-19 талбайд 2010 онд 178.85 сая 

тоннбаталгаат (proved), үүнээс ашиглалтын баталгаат 20,14 сая тонн (энэ нь газрын тосны орд, 

хуримтлалын геологийн тогтоц, тосны шинж чанар, хэрэглэж байгаа олборлолтын технологи зэргээс 

хамаарах бөгөөд манай ордуудын нөхцөл, хятадуудын хэрэглэж байгаа технологийн хувьд олборлолтын 

итгэлцүүр 0,11 буюу нийт нөөцийн дөнгөж 11%-ийг л байгалийнх нь горимоор олборлоно гэсэн үг юм!?),  

магадтай (probable) 14,7 сая тонн, боломжит (possible) 52,78 сая тонн; Буйр-21 талбайд 2012 онд 127, 5 

сая тоннбаталгаат (proved), үүнээс ашиглалтын баталгаат 21, 08 саятонн (энэ нь газрын тосны орд, 

хуримтлалын геологийн тогтоц, тосны шинж чанар, хэрэглэж байгаа олборлолтын технологи зэргээс 

хамаарах бөгөөд манай ордуудын нөхцөл, хятадуудын хэрэглэж байгаа технологийн хувьд олборлолтын 

итгэлцүүр 0,165 буюу нийт нөөцийн 16,5%-ийг (өмнөхөөс арай дээр 5 %-иар илүү) байгалийнх нь горимоор 

олборлоно гэсэн үг юм!?) магадтай (probable) 24,16 сая тонн, боломжит (possible) 30,5  сая тонн; 2 талбайн 

хэмжээгээр нийт 306,35 сая тонн буюу 2 тэрбум 297,63 сая баррельбаталгаат (proved), үүнээс 

ашиглалтын баталгаат 41,22 сая тонн буюу 309,15 сая баррель (энэ нь 2 ордын дунджаар олборлолтын 

итгэлцүүр 0,135 буюу нийт нөөцийн 13,5%-ийг  байгалийнх нь горимоор олборлоно гэсэн үг...), магадтай 

(probable) 38,86 сая тонн, боломжит (possible) 83,28 сая тонн гэж тус тооцоологдон Монгол улсын ашигт 

малтмалын нэгдсэн санд бүртгэгдэн одоо олборлолтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа билээ. Энэ 2 

талбайн аль алинд нь гүний бүлүүрт шахуурга, гадаргуугийн савлуурт төхөөрөмжөөр тоноглогдон газрын 

тос олборлож, газрын тосыг экспорт болон боловсруулалтанд бэлтгэж ус, хий, шороо чулуу зэрэг механик 

хольцоос нь салгах нэгдсэн байгууламж  баригдаж, үйл ажиллагаа өргөжин тэлж, манай эх орны, төрийн, 

нийт ард түмний өмч болох алт, зэс, нүүрснээсээ ч дутахгүй үнэтэйгээр барахгүй илүү эрэлт хэрэгцээтэй 

газрын тос хэмээх “шингэн хар алт”-ыг олборлож, улсын төсөвт багагүй орлого оруулж байгаа болно, 

боловсруулаад хэрэглэвэл бүр ч ашигтай... 

 

 

Тосон Уул-19-р талбайн газрын тос цуглуулах цэвэршүүлэх, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх нэгдсэн байгууламж 

дээр(зүүнээс-Дачин-Тамсаг-Монгол” ХХК-ны дэд Ерөнхийлөгч Цолмон, профессор Ж.Цэвээнжав, 

магистрант Б.Маргад-Эрдэнэ) 
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Тосон Уул-19-р талбайн газрын тос цуглуулах цэвэршүүлэх, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх нэгдсэн 

байгууламжийн шугам хоолойнууд 

 

 

 

 
 

Тосон Уул-19-р талбайн газрын тос цуглуулах цэвэршүүлэх, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх нэгдсэн 

байгууламжийн шахуургын станц 
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Нэг цэгт хэд хэдэн цооног өрөмдөж, өөр өөр давхаргын  

газрын тосыг олборлох байдал (Буйр-21-р талбай) 

 

 

 

 

 

Газрын тосны гүний өрөмдлөгийн цамхаг босгох байдал 
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Цэнхэрлэн долгиотох Буйрын хөвөөнд шавь нарын хамт (зүүнээс-газрын тос тээвэрлэлтийн 

туслан гүйцэтгэх компаний захирал С.Чингис, ШУТИС-ийн Газрын тосны инженерийн салбарын 

магистрант, “Дорнын их гэгээ” ХХК-ны захирал Б.Маргад-Эрдэнэ, ШУТИС-ийн Зөвлөх профессор 

Ж.Цэвээнжав, Дорнодын Их сургуулийн багш, ШУТИС-ийн Газрын тосны инженерийн салбарын шавь 

Ц.Энхтуяа) 

 

 

 

 

 

 

Тэр л алс зүүн хязгаарт, тэнгэрийн хаяатай нийлсэн цэнхэр Буйрын хөвөөнд алс баруун Завхан 

аймгийн нутаг нэгт бөгөөд өөрийн туслах, газрын тосны магистр Д.Ууганбаярын хамт... 
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Өтгөрөн үлдсэн газрын 

тосыг ховоодон олборлох 

төхөөрөмжийн дэргэд (зүүнээс-

газрын тосны магистр Д.Ууганбаяр, 

профессор Ж.Цэвээнжав, газрын 

тосны магистрант Б.Маргад-

Эрдэнэ) 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл авах эхний алхам, мэдээллээ мэдлэг болгох дараагийн алхам, олсон мэдээлэл, эзэмшсэн 

мэдлэгээ мэргэжил болгох гуравдах алхам, хамгаас чухал нь мэдээлэл, мэдлэг, мэргэжлээ хэрэглээ болгох 

нь хамгаас чухал...профессор Ж.Цэвээнжав. 
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Профессор Ж.Цэвээнжав Дорнодын их сургуулийн оюутнуудад лекц уншив. 

 

Дорнын уудам талд үүр гийж, нар цухуйж байна, удахгүй мандана.. 

 

Бидний явсан зорилго нь газрын тосны Бүтээгдэхүүн Хуваах Гэрээ (БХГ)-ний хэрэгжилтийн байдлыг 

судлах, газрын тос олборлолтын өнөөгийн байдал, цаашдын төлөв хандлагатай танилцах, хамгийн гол нь 

өтгөрөн үлдсэн газрын тосыг ховоодон олборлох төхөөрөмжийн технологи, үйл ажиллагаатай танилцах, 

энэ чиглэлээр гарах технологийн шийдэл, эдийн засгийн өгөөжийг судлах, мөн түүнчлэн Дорнодын Их 

сургуульд шинээр нээгдсэн Газрын тосны инженерийн мэргэжлийн багш, оюутнуудад сургалт-арга зүйн 

зөвлөлгөө өгөх, лекц унших явдал байв. Зорьж төлөвлөсөн бүх ажлаа амжилттай биелүүлснээр зогсохгүй 

бид Дорнод монголын сувдан чимэг болсон цэнхэрлэн долгиотох Буйр нуурын хөвөөнд очиж, эх 

орныхоо үзэсгэлэнт байгальд зочлов. 

Энэ явцад Тамсаг-Мэнэнгийн газрын тосны олборлолтын талбайнуудад эх орны маань алтан соёмбот 

болон монголын үндэсний 3 компанийн далбаа намирахыг үзэж сэтгэл нэн хөдөлж, урам ихэд орж явлаа. 

Учир юунд вэ? гэвээс тэртээ 1990-ээд оноос сэргэн улмаар эрчимжиж ирсэн газрын тосны хайгуул-

судалгааны, сүүлийн үед олборлолтын ажилд үндэсний мэргэжилтнүүд, байгууллага, хүмүүсийн оролцоо 

туйлын хязгаарлагдмал явж ирсэн бол одоо манай залуучууд, үйлчилгээ-бизнесийн байгууллагууд энэ 

ажилд оролцох болсон нь маш сайн хэрэг.  

Бид эх орондоо энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг сайн муу, чанартай чанаргүй яаж бэлтгээд ч 

дадлагажихад хүндрэлтэй, олборлолтын оператороос дээш алба, ажил эрхлүүлдэггүй нь манайхны чадвар 

мууд, бас мэргэжилгүйд бус хамгийн гол нь мэргэжлийн ажлын байр, тэр дутмаа ажил алба дэвших (to 

make a carrier) боломж нь БХГ-гээр Гэрээлэгчид өөрсдөө сонголтоо хийдэг зарчмаар хаалттай явж ирэв, 

24 жилийн өмнө ч ий байв, 25 дахь жилдээ, болон цаашдаа ч хэсэг хугацаанд мөн адил ийм байх бололтой. 
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Хүн мэргэжил боловсрол эзэмшээд эх орондоо ажиллах боломж хаалттай байна гэдэг бол эмгэнэл, аливаа 

салбарыг хөгжүүлье гэсэн сэтгэл, эрмэлзлэл байвал, байх ч ёстой манайх үндэсний мэргэжилтнүүдээ 

өсгөн бойжуулах, үндэсний мэргэжлийн байгууллагууддаа газрын тосны хайгуул-судалгаа, олборлолт, 

цаашдаа боловсруулалт, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн ажилд оролцох бололцоог нь бүрдүүлэхийн 

төлөө л ажиллах хэрэгтэй байгаа юм. Мэргэжлийн салбараа хөгжүүлэхийн тулд хүнээ хөгжүүлбэл, бас 

үйлдвэрлэл явуулж, бүтээн байгуулалт хийвэл зохино... 

Даян дэлхийд газрын тосны салбар нь өөр хоорондоо салшгүй нягт харилцан уялдаатай, боловсруулалт, 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эрэлт хэрэгцээг хангах гол зорилго чиглэлтэй геологийн судлагаа, хайгуул-

олборлолтыг хамаарах “дээших”, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт-тээвэрлэлт-хангамж 

нийлүүлэлтийг хамрах “дооших” урсгалууд бүхий босоо интеграцчлагдсан тогтоцтой, “цооногоос-

түгээгүүрт” гэсэн үйл ажиллагаатай боловч энэ салбарыг арилжааны хүрээ, ашиг сонирхлын төвлөрөл 

гэхээсээ аж үйлдвэр, бүтээн байгуулалт гэж үзэх хэрэгтэй байгаа юм. 

Мөн ч их баялагтай, уужим цэлгэр, ус гол, тал хээр хосолсон өгөөмөр баян нутагтай юм аа бид... 

Ямар боловч хөгжил дэвшил гарч байна, хүн зон ажиллаж, амьдарч байна, гагцхүү эх орны маань 

баялгийн өгөөж эзэддээ илүү хүртээмжтэй байх болтугай... 

 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

МОНГОЛЫН ӨРӨМДӨГЧДИЙН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН                      

УРАЛДААН БОЛЛОО 

 
1987 оноос хойш даруй 20 жил завсарлаад 2007 оноос Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо, одоогийн 

УУЯ (тухайн үеийн нэрээрЭБЭХЯ), АМГ, МХЕГ-ын санаачлагаар дахин сэргээсэн 4 байгууллагын, 

хожмоо 2012 оноос МУУҮА-ыг оролцуулаад 5 байгууллагын нэрэмжит шилжин явах цомын энэ 

уралдаан 8 дахь удаагаа Туул голын хөвөөнд Тосон Заамар нутагт бага Наймганы аманд болов. 

Өрөмдлөгийн энэ аргаар өрөмдөгчдийн уралдаан тэртээ он жилүүдэд, тухайлбал, Модотын цагаан 

тугалганы экспедици гэж байхад, манай цохилтын алдарт өрөмдөгч, Монгол улсын Аж үйлдвэрийн 

гавъяат ажилтан Буянтын Жамц агсныг амьд сэрүүн байхад, хожим бас нэг удаа мөн Төв аймгийн 

Заамарын энэ бүс нутагт мөн Сэлэнгэ аймгийн нутагт Бүхлэйн ангид Дарханы алтны экспедицийн өрмүүд 

дээр зохиогдож байсан түүхтэй юм. Алтнй шороон ордын хайгуулын өрөмдлөг сэргэсэнтэй уялдаж, энэ 

удаагийн өрмийнхний уралдааныг Монголын Геологийн албаны 76,  Уул уурхайн салбарын 93 жилийн 

ойг угтан“Илт гоулд”ХХК-ны (захирал Байгаль) алтны шороон ордын хайгуулын талбайдээр “ММНС” 

ХХК (захирал Б.Наранцэцг) - ны өрмүүд дээр шороон ордын цохилтот өрмийн төрлөөр зохион 

байгуулагдав.  

  

Уг уралдаанд манай улсын ашигт малтмалын шороон ордын хайгуулын цохилтот өрөмдлөгийн компаний 

өрөмдлөгийн багууд оролцож, ажил мэргэжлийн ур чадвар, авхаалж самбаагаа сорин уралдсан бөгөөд 

өрөмдлөгийн хурд, үртсэн дээжлэлтийн чанар, үнэмшилт байдлаар “Метал эрэл-хайгуул” ХХК-ны 

өрөмдөгчид (Д.Ганзориг, Гүенбаатар, Нараа) Тэргүүн байр эзлэж, шилжин явах цом, өргөмжлөл-1 000 

000₮, “Верна партнерс”ХХК-ны өрөмдөгчид (Буянаа, Бат-Эрдэнэ, Мяасүрэн, Лхагвасүрэн)  аман 

хүзүүдэж өргөмжлөл-500 000₮, “ММНС” ХХК-ны өрөмдөгчдийн 3-р баг  (Батхишиг, Эрдэнэ-Очир, 

Нямсүрэн, Мөнх-Ертөнц) 3-р байр эзлэж өргөмжлөл- 300 000₮, Эрдэнэтийн Уулын үйлдвэрийн ГХА-ын 

(С.Өсөхбаяр, Б.Чулуунбаатар, С.Чулуунзагд) болон “ММНС” ХХК-ны  4-р багууд (Галбаатар, Билгүүн, 

Даваажанцан)  тус тус тусгай байранд шалгарч өргөмжлөл тус бүр 100 000 төгрөгийн мөнгөн шагналаар 

шагнагдав. Энэхүү арга хэмжээг  Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо болон УУЯ, АМГ, ШУТИС-ийн 

ГУУС, цохилтот өрөмдлөгийн “Дун-Эрдэнэ”, “ММНС” ХХК-ийн төлөөлөл бүхий комисс эрхлэн зохион 

байгуулж, цохилтот өрөмдлөгийн 13 баг уралдаж, өрөмдлөгийн компаниудын төлөөлөл, дэмжигчид мөн 

түүнчлэн ШУТИС-ийн ГУУС, ХААИС, БХИС, Налайх дахь МСҮТ-ны эрдэмтэн багш нар, ажилтнууд, 

оюутан суралцагчид танилцах, ажиглах, зохион байгуулалтанд туслах байдлаар оролцов.  

Намрын нарлаг энэ өдрүүдэд тосонтон шаргалтах Заамарын хөндийд явагдсан уг уралдаанд насаараа 

ахандүүс байх өрмийнхөн маань ийнхүү хуран цугларч, арга ухаанаараа уралдаж, амжилт бүтээлийн 

туршлагаа солилцож, шилдэг тэргүүний техник технологийн талаархи мэдээллээ харилцан солилцох юм. 

Өрмийн мэргэжлийнхний ажил үйлс, амжилт бүтээлийн уриа дуудлага болдог, хийморь золбоог сэргээн 

эрч хүч өгдөг бөгөөд жилдээ нэг удаа болж мэргэжлийнхнээ учруулан золгуулж, уулзуулан танилцуулж, 

арга технологио харилцан судлах, туршлагаа солилцох бололцоог олгодог энэ арга хэмжээндээ манай 

өрөмдөгчид амжилттай сайн оролцож, урамтай сайхан уралдаж, тэмцээн амжилттай сайхан болов. 

Уралдааны үеэр цохилтот өрөмдлөгийн технологи-менежментийн асуудлаар профессор Ж.Цэвээнжав, 

шороон ордын дээжлэлтийн асуудлаар Зөвлөх инженер Л.Лхагвасүрэн нар сургалт явуулав. Уг уралдаан 

Монгол эх оронд 1960 оноос цохилтот өрөмдлөг хэрэглэж эхэлсний 55 жилийн ойн онд болсноороо бас 

онцлог бөгөөд цохилтот өрөмдлөгийн алдарт мастерууд болох Буянтын Жамц агсныг дурсаж, Дарханы 

алтны экспедицийн дарга байсан, Монгол улсын төрийн соёрхолт, Зөвлөх инженер С.Цэрэн-очир, Монгол 

улсын Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан, өрмийн Зөвлөх инженер Л.Лхагвасүрэн, цохилтот өрмийн ахлах 



115 

 

мастер, Монгол улсын төрийн соёрхолт Т.Баяраа нарыг алдаршуулан дурсаж, арга туршлагыг нь 

танилцуулав. Уг уралдаанд оролцогчид, уралдааныг зохион байгуулагчид, дэмжигчид бүх хүмүүст 

гүн талархал илэрхийлж, ирэх жил энэ оны түрүү магнай болох “Метал эрэл-хайгуул” ХХК дээр энэ 

уралдаан зохиогдохыг сонордуулж байна.  

Уралдааны явц зурагчны дуранд...  

 

 
Туул голын хөвөө, Тосон Заамарын хөндий-Өрөмдлөгийн уралдааны талбайд 

Монгол Улсын Өрөмдлөгийн холбоо УУЯ, АМГ, МХЕГ, МУУҮА зэрэг хамтрагчид болон уралдааныг 

талбай дээрээ хүлээн авч, ивээн тэтгэсэн “Илт гоулд”, “ММНС” компаниуд ба ШУТИС-ийн ГУУС, 

ХААИС, БХИС, Налайхын МСҮТ зэрэг туслан дэмжигчдийн хамт уралдааны нээлтийг хийв. 
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Өрмийн 2015 оны уралдааны Тэргүүн байр-Тод магнай “Металл эрэл хайгуул”ХХК (Ерөнхий захирал 

Я.Ихбаяр)-ны өрөмдөгч  Д.Ганзориг, Гүенбаатар, Нараа нарын бүрэлдэхүүнтэй баг 

 

 

 
Өрөмдөгчид уралдааны явцад 
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Өрөмдлөгийн цооногийн дээжлэлт 

 

 

 Өрөмдлөгийн уралдаанд оролцогчид онолын шалгалт өгөв 
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Профессор, Зөвлөх инженер Ж.Цэвээнжав цохилтот өрөмдлөгийн технологи менежментийн асуудлаар 

сургалт явуулав 

 

 

Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан, Зөвлөх инженер Л.Лхагвасүрэн цохилтот өрөмдлөгийн технологи, 

дээжлэлтийн асуудлаар сургалт явуулав 
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Уйгагүй уралдан, шөнө дөлөөр дүнгээ гаргаж, шагналаа гардуулж,  зургаа татуулав. 

 

 

 

 

 

Тосон Заамар, 2015 оны 10-р сарын 3. 
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БАЛКАНЫ ХОЙГТ... 

Тэртээ социализмын он жилүүдэд ч би, бид тэр болгон Балканы хойг, Хар далайн эрэг орж байсангүй, тэр 

дутмаа энд амарч сувилуулж явсангүй. Олон жилийн дараа оюун эрдмийн хүч, олон нөхдийн тусаар энэ 

нутгаар явах завшаан тохиолддог юм байна, тэгэхдээ бүр багаараа шүү. Бидний дотнын анд, мэргэжил 

нэгт нөхөр, хамтран зүтгэгч Л.Дүгэржав маань энд Элчин сайдаар ажиллах болсон цагаас, тэгээд ч манай, 

бидний, миний сайн мэдэх Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их сургууль дээр 

болох олон улсын эрдэм шинжилгээ, онол практикийн 58-р хуралд оролцохоор бидний хэдэн нөхөд өглөө 

эртлэн босож, өдөр хугаслан Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлаас морин цагт Туркийн 

агаарын тээврийн Боинг-737 онгоцоор хөөрч, замдаа Киргизстан улсын нийслэл Бишкек хотод 1 цаг орчим 

болсныг эс тооцвол хагас хоног буюу 12 илүү цаг явж БНТуркУ-ын нийслэл Станбул хотод ирэв. Тэртээ 

1970 онд тухайн үеийн БНКиргиз улсын нийслэл Фрунзе хотод Монгол-Зөвлөлтийн залуучууд оюутны их 

наадамд оролцож байсан миний бие эр хүний замын хүзүү урт гэдгийг нотлон 42 жилийн дараа энэ улс, 

энэ хотод дахин нэг ирэх хувь завшаан тохиодог юм байна. Эдний онгоц буудал дээр хүлээж байхдаа ахин 

дахин ирэхийн билэг ерөөл бодож хилийн чөлөөт худалдааны ажилтан Ирмина хэмээх киргиз бүсгүйд эх 

орныхоо Хаан банкны балтай үсгийг бэлэглэж , бас нилээд хуучлав. Нэгэн Холбооны улс болох ЗСБНХУ-

ын 15 бүгд найрамдах улсын нэг байсан БНКиргиз улсад өмнөх тогтолцооны ул мөр, тухайлбал, тэр л 

социализмын, бараг коммунизмын гэж болохоор цаг үед баригдсан болов уу? гэлтэй онгоц буудлын 

барилга, байгууламж, хүн зоных нь соёл, харилцаа, хандлага хэвээрээ ч юм шиг...Казбек тамхины 

хайрцагны морь унасан хүний зургаар төсөөлөгддөг байсан Киргиз улсын өөрийнх нь төрөлх хэлнээс 

гадна бүрэлдэхүүнд нь байсан Орос улсын НҮБ-ын албан ёсны нэгэн хэл болох орос хэлээ манайхан шиг 

мартаагүйгээр зогсохгүй, олон улсын нийтлэг англи хэлээр бас чөлөөтэй ярьдаг, харьцдаг юм байна. 

Манай багийн бүрэлдэхүүнд Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбооны Ерөнхийлөгч, доктор, дэд 

профессор, Зөвлөх инженер М.Наранбат, манай геологи-уул уурхайн, өрөмдлөгийн, бүхэлдээ эрдэс 

баялгийн салбарын томоохон төлөөлөлүүд болох, өндөр түвшний мэргэжилтнүүд, ухаалаг бизнесмэнүүд, 

тухайлбал, “Монзол” ХХК-ны Ерөнхий захирал, өрмийн инженер Ч.Чинбат, “Дун-Эрдэнэ” ХХК”-ны 

захирал, докторант, Монгол улсын Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан, Зөвлөх инженер, докторант 

Л.Лхагвасүрэн, Эрдэнэтийн Уулын үйлдвэрийн Өрмийн Ерөнхий мэргэжилтэн, доктор, Зөвлөх инженер 

Д.Түвшинбаяр, “Нэмнэ овоо” ХХК-ны захирал, Дорнодын хайгуулчдын Холбооны нарийн бичгийн дарга 

Л.Оюунтуяа, өрөмдлөгийн “Бүрхаш” ХХК-ны захирал н. Энхсайхан, ШУТИС-ийн ГУУС-ын Өрөмдлөг, 

газрын тосны тэнхмийн эрхлэгч, доктор, профессор, зөвлөх инженер Л.Төвхөө, ШУТИС-ийн ГУУС болон 

“Газарчин” сургуулийн Зөвлөх профессор, Олон улсын Газрын тосны инженерүүдийн нийгэмлэг, 

Австралийн Өрмийн Холбоо, Монголын Инженерийн ухааны Академийн гишүүн, Монгол улсын 

Өрөмдлөгийн Холбоо болон Монголын Газрын тосны инженерүүдийн нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал, 

доктор, профессор, Зөвлөх инженер Ж.Цэвээнжав миний бие бүрэлдэхүүнд нь багтсан, зонхилон өрмийн 

мэргэжилтнүүдээс тогтсон “өрмийнхний” гэж болохоор баг байв.  

Бидний аялал, айлчлалын гол зорилго нь зүүн-өмнөд Европын томоохонд тооцогдох Болгарын Иван 

Рильскийн нэрэижмт Уурхай, геологийн их сургууль дээр зохиогдсон олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хуралд оролцож, илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэх болон Монгол-Болгарын боловсрол, шинжлэх 

ухааны, түүний дотор ШУТИС болон дээрхи сургуулийн харилцаа, хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 

уурхай-геологийн мэргэжилтэн бэлтгэх, судалгааны ажил явуулах чиглэлийн хамтын ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн нэгэн хэсгтйг хэрэгжүүлэх явдал байв.  

Тус сургууль дээр жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг олон улсын нэр төртэй, өндөр түвшний 

энэ арга хэмжээнд Болгарын Боловсролын, Эрчим хүчний сайд нар, парламентийн зарим гишүүд, 

Болгарын Уурхайн ба Геологийн танхмын дарга удирдлагууд,  манай улсаас Болгар улсад суугаа Элсин 

сайд болон ШУТИС, Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо, Эрдэнэтийн уулын үйлдвэр, геологи-уурхайн 

“Монзол”, “Дун-эрдэнэ”, өрөмдлөгийн “Нэмнэ овоо” ХХК зэрэг байгууллагуудын эрдэмтэд 

мэргэжилтнүүд, захирал удирдлагууд, Германы Фрайбергийн Уул уурхайн Академи, Судан,Румын, 

Польш зэрэг гадаадын олон их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний болон үйлдвэрлэл-бизнесийн 

байгууллагын, мэдээж Болгар улсын өөрийнх нь Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай-геологийн болон 

бусад их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний болон “Минстрой холдинг”, “Болгар-газ-транс”, 

“Геотехмин”, “Балкан минерал энд майнинг” зэрэг үйлдвэрлэл-бизнесийн байгууллагын төлөөлөл 

оролцов. Энэ хурлын нээлт, ерөнхий хурлдааны үеэр Монгол улсаас Болгар улсад суугаа Онц бөгөөд 

Бүрэн Эрхэт Элчин сайд, энэ сургуулийн төгсөгч, доктор, профессор Л.Дүгэржавт Болгарын Иван 

Рильскийн нэрэмжит Уурхай-Геологийн их сургуулийн “Хүндэт доктор” цол өргөмжлөх үйл ажиллагаа 

явагдав. Болгар-Монголын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Антрактид судлалын талаар 

үй дүнтэй хамтран ажиллах, 2 орны шинжлэх ухаан, боловсролын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар 

гаргасан идэвх чармайлт, үр дүнтэй үйл ажиллагааг үнэлэн уг сургуулийг Өрмийн инженерийн 
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мэргэжлээр дүүргэсэн, эдүүгээ шинжлэх ухааны доктор, профессор, Элчин сайд Л.Дүгэржавт энэхүү нэр 

хүндтэй цолыг хүртээсэн байна.  

Манай ШУТИС-ийн, манай ГУУС-ын, ианай тэнхмийн багш, шинжлэх ухааны доктор Л.Дүгэржав, 

түүний гэр бүл Баяртай, үр хүүхэд ач зээ нар найрсаг зочломтгой, хүнлэг энэрэнгүй, түмэн олонтойгоо 

ямагт хамт байдаг сайхан гэр бүл, удам угсаа-Борнуудынхан... 

Тэр нэгэн цагт мөхөс миний бичиж байсанчлан манай Дүгэрээ нэг л тийм хүнлэг энэрэнгүй, итгэмтгий 

цагаан, найрсаг нийтэч, магадгүй бас бага зэрэг гэнэн итгэмтгий, бүхэлдээ их л өгөөжтэй хүн... 

Хаа ч явсан өгөөжтэй, Болгарт ч мөн ялгаагүй, элэг нэгт Болгар түмэнтэй эх орон ард түмнээ холбон, элчин 

сайдын яамыг тохижуулж, монголын залуучуудыг Европт, Балканы орнуудад суралцуулах, Болгарыг 

түшиглэн Антрактидын аялалд хэд хэдэн удаа оролцож, улмаар эх дэлхийн 6 дахь тив дээр эх орон 

Монголын эзэмшлийн газар нутгийг бий болгосон, нутаг нэгтнүүдээ дэлхийн энэхүү туйлд аялуулж, 

Буддын соёлын төвийг Монгол улсын төрийн соёрхолт, соёлын гавъяат зүтгэлтэн, Нобелийн шагналд нэр 

дэвшигч Мэнд-Оёогийн хамт тохижуулах гээд л түүний ажил мундахгүй, тэрээр зүтгэсээр, хөдөлмөрсөөр, 

бүтээсээр явна... 

Профессор Ж.Цэвээнжав багаа төлөөлж дээрхи хурлын номонд орсон өрөмдлөгийн нөхцлийн судалгаа, 

үнэлгээ, төрөлжүүлэлт, өрөмдлөгийн технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн талаар нийтлэгдсэн 

(University of Mining & Geology. Annual part-I, Geology and Geophysics.P196-205, 117-123, 247-249) 

илтгэлүүдийг нэгтгэн “Өрөмдлөгийн технологи-менежментийн онол-арга зүйн асуудлууд” сэдэвт 

илтгэлийг биечлэн тавьж хэлэлцүүлсэн ба түүнийг уг Их сургуулийн алтан медалиар шагнасан болно.  

Эртний найрсаг бөгөөд найрамдалт харилцаат Болгар орон, хошин яриатай, гүндүүгүй, тайван, бас 

хүлээцтэй гавров эрчүүд, Балканы алтан шаргал үст эелдэг, үзэсгэлэнт бүсгүйчүүд их сайн хүмүүс, 

найрсаг сайхан улс орон... 

Болгарт Элчин сайдын яаман дээрээ хэд хоног тухалсны дараа эргэж Станбулаар дамжин нутгийн зүг 

хөлгийн жолоо залав. Эртний түүхт Турк орны соёл, зан заншилтай танилцахын тулд онгоцны нислэгээс 

нэг хоногийн өмнө элчингийн үйлчилгээний автобусаар энэ нутгийг зорив. Өөр хоорондоо 600 гаруй км 

газарт 6 цаг гаруй яваад Эрдим нэртэй хотоор дайрч үдлээд оройхон Туркийн Ататуркийн нэрэмжит 

онгоцны буудал ирэв. О.Өлзийсайхан маань угтаж авав. Миний туслахаар сэтгэл гар нийлэн ажиллаж 

байсан, өөрийн шавь залуучуудыг манай сургууль, манай хамт олон, мөхөс миний бие ийш тийш нь, 

тухайлбал Дамдингийн Сувд-Эрдэнийг ОХУ-ын И.М.Губкиний нэрэмжит Газрын тос, байгалийн хийн, 

Наранхүүгийн Одсайханыг БНХАУ-ын Зүүн хойт Хятадын Газрын тосны, Олонбаярын Өлзийсайханыг 

Турк улсын Стамбулын, Гантулгыг ОХУ-ын Санкт-Петербургийн  Уул уурхайн их сургуулиудад 

үргэлжлүүлэн суралцуулахаар илгээсэндээ баяртай байдаг, миний хүүхдүүд, ач нараас ялгаа нь юу байхав, 

өөрийн хүний гэж ялгалгүйгээр хүний ирээдүйн төлөө, эрдэм ном сургахын төлөө бол бид бүгдээрээ, 

түүний дотор мөхөс миний бие харин ч зүтгэсэн шүү... 

Туркийн Станбул хотноо эртний хаадын ордон, түүхийн дурсгалт газруудаар явж далайн эрэгт очив. 

Дэлхийн хамгийн том онгоцны буудал, Ази-Европын агаарын замын нэгэн том хаалга болсон Ататуркийн 

нэрэмжит онгоцны буудал дээр эртлэн ирж, ачаа тээшээ өгч, биеийн байцаалтаа үзүүлж, тийзээ 

бүртгүүлэв. Энд эх орон нэгтнүүдтэйгээ ч тааралдав. Манай сургуулийн багш нар болох доктор Сэрсмаа, 

доктор Ундаръяа нар маань Станбулын их сургуулийн 100 жилийн ойд оролцлоо гэсээр тааралддаг юм 

байна. Мөн манийг багш болсны дараахан үеийн манай ПДС, хожмоо ТИС-ийн, одоо бол онгоцны тийз 

борлуулалт-үйлчилгээний “Айрлинк” компаний ажилтан  Мэндийн Цагаанхүү маань залуу 

ажилтнуудтайгаа байгууллагынхаа зардлаар Туркийн Атланта болон бусад гакраар хэд хоног аялаад 

буцаж байна гэсээр тааралдав. За тэгээд Итали ороод буцаж явна гэсэн манай урлаг соёлынхон, 

Киргизстанд уурхайд ажиллахаар явж байна гэсэн Индонезийн инженерийн Индра, Канадын нэгэн иргэн, 

миний нэгэн танил зэрэг энэ л богино аялалд өчнөөн сайхан хүмүүстэйгээ тааралдах юмаа, “дэлхий ертөнц 

бачуу, хүний харилцаа хязгааргүй өргөн” (the earth is not wide, the peoples relationship is wide-мир тесен, 

сотрудничество людей беспределен) гэдэг үнэн шүү... Дорнод Европд ном эрдмийн ажлаар аялсан 

тэмдэглэл маань нэг иймэрхүү, далайн чийглэг таатай уур амьсгалтай, айлын болон албан газрын хашаан 

доторхи модноос алим, хушга нь унасан, уян зөөлөн уур амьсгалтай нутгаас цас орсон цагийн аяс 

цаашилсан эрс тэс уур амьсгалтай эх орондоо ирлээ, хааяагүй сайхан, эх орондоо, эх нутагтаа байх бүр 

сайхан... 
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Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их сургууль дээр болсон олон улсын 

эрдэм шинжилгээ, онол практикийн 58-р хуралд оролцогчид... 
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Энэ хурлын үеэр ШУТИС-ийн профессор, 

ш/у-ны доктор, Элчин сайд Л.Дүгэржавт 

дээрхи сургуулийн  Хүндэт доктор цол 

өргөмжлөв 

 

Монгол улсаас Болгар улсад суугаа Элчин сайд, ШУТИС-ийн 

профессор, ш/у-ны доктор, Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит 

Уурхай, геологийн их сургуулийн Хүндэт доктор Л.Дүгэржав 

талархлын үг хэлэв 

 

 

ШУТИС-ийн профессор Ж.Цэвээнжав бүгд 

хуралдаанд үг хэлэв 

 

Профессор Ж.Цэвээнжав, Элчин сайд Л.Дүгэржав нар эх 

орон, сургууль, хамт олноо төлөөлж бэлгийн зүйлийг тус 

сургуулийн э/з-ийн дарга бөгөөд ректорт гардуулан өгөв 
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Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их сургууль дээр болсон олон улсын эрдэм 

шинжилгээ, онол практикийн 58-р хуралд оролцогчид тус сургуулийн ректорын хамт (зүүнээс- 

Эрдэнэтийн Уулын үйлдвэрийн Өрмийн Ерөнхий мэргэжилтэн, доктор, Зөвлөх инженер Д.Түвшинбаяр, 

Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбооны Ерөнхийлөгч, доктор, дэд профессор, Зөвлөх инженер М.Наранбат, 

“Дун-Эрдэнэ” ХХК”-ны захирал, Монгол улсын Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан, Зөвлөх инженер, 

докторант Л.Лхагвасүрэн, өрөмдлөгийн “Бүрхаш” ХХК-ны захирал н.Энхсайхан, өрөмдлөгийн “Нэмнэ 

овоо” ХХК-ны захирал, Дорнодын хайгуулчдын Холбооны нарийн бичгийн дарга Л.Оюунтуяа, ШУТИС-

ийн профессор, Олон улсын Газрын тосны инженерүүдийн нийгэмлэг, Австралийн Өрмийн Холбоо, 

Монголын Инженерийн ухааны Академийн гишүүн, Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо болон Монголын 

Газрын тосны инженерүүдийн нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал, доктор, профессор, Зөвлөх инженер 

Ж.Цэвээнжав, Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их сургуулийн ректор, ШУТИС-

ийн ГУУС-ын Өрөмдлөг, газрын тосны тэнхмийн эрхлэгч, доктор, профессор, зөвлөх инженер Л.Төвхөө, 

Монгол улсаас Болгар улсад суугаа Элчин сайд, ШУТИС-ийн профессор, ш/у-ны доктор, Болгарын Иван 

Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их сургуулийн Хүндэт доктор Л.Дүгэржав, Болгар улсад байгаа 

Монголын өргөмжит консул Пенчо Иванкин, Болгарын Иван Рильскийн нэрэмжит Уурхай, геологийн их 

сургуулийн проректор Равел Павлов) 

 

 
Хурал, аялалд оролцогчид Элчин сайдын яаман дээрээ... 
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Монгол улсын Өрөмдлөгийн холбооны Тэргүүн, доктор, дэд профессор, Өрмийн Зөвлөх инженер 

М.Наранбат, Гүйцэтгэх захирал, доктор, профессор, Өрмийн Зөвлөх инженер Ж.Цэвээнжав нар 

болорын музейд... 

 

 

Хурал, аялалд оролцогчид буцах замдаа Туркийн Станбул хотод хаадын музей сонирхов.  
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“ОЮУНЛАГ ИРЭЭДҮЙ-2015” ОЮУТНЫ                                                           

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛЛОО 

 
“Танан Импекс”ХХК нь ШУТИС-ийн ГУУС,  Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбоотой 

хамтран  оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийг сурталчлах, судалгааны ажлыг урамшуулан 

дэмжих, тэдний шинэ санаа, бүтээлч сэтгэлгээг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, хамтарч ажиллах зорилготойгоор 

өөрийн компанийн нэрэмжит “Оюунлаг ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2015 оны 

11 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг хурал нь уламжлал болон зохиогдсоор 13 дахь удаагаа 

болж өрөмдлөг, газрын тос, уул уурхай, гидрогеологийн мэргэжлийн оюутнууд зонхилон оролцов.   

Энэ удаагийн хуралд хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдээс ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн 

салбарын оюутан Б.Энхбат, Б.Хулан нарын (удирдагч багш, магистр Д.Ганлхагва) “Багануурын уурхайн 

газар доорхи усны шүүрэлтийг зогсоох, түүнийг шийдвэрлэх” сэдэвт илтгэл 1-р байр, ШУТИС-ийн ГУУС-

ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын оюутан Э.Батсүрэнгийн  (удирдагч багш, доктор Д.Ундармаа) 

“Шатдаг занарыг боловсруулах технологийн судалгаа” сэдэвт илтгэл 2-р байр, ШУТИС-ийн ГУУС-ийн 

Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын оюутан Б.Хосжаргал, Л.Түвшинсанаа нарын (удирдагч багш доктор, 

профессор Л.Төвхөө) “Алтны шороон ордын цохилтот өрөмдлөгийн техникийн шинэчлэл” сэдэвт илтгэл 

3-р байрыг тус тус эзэллээ. 

 

 

“Оюунлаг ирээдүй-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын шагналт 1-р байрын  эзэд. 

Оюутан Б.Энхбат, Б.Хулан (ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбар) 
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“Оюунлаг ирээдүй-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын шагналт 2,3-р байрын  эзэд. 

Оюутан Э.Батсүрэн, Б.Хосжаргал, Л.Түвшинсанаа (ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн 

салбар) 

 

 

“Оюунлаг ирээдүй-2015” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчид. 

“Оюунлаг ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцсон нийт оюутнууд, эрдэмтэн багш 

нар болон уг хурлыг хамтран зохион байгуулалцсан “Танан импекс”ХХК-ийн хамт олонд ажлын өндөр 

амжилтыг хүсэн ерөөе. 

 

Монгол Улсын Өрөмдлөгийн Холбооны ажлын алба 
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ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАРЫН “ЗӨВЛӨХ” БОЛОН “МЭРГЭШСЭН 

ИНЖЕНЕРҮҮД”  

Уул уурхайн сайдын 2012 оны 11 сарын 06-ны өдрийн 54 тоот тушаалыг үндэслэн ШУТИС-ийн Геологийн 

салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох зөвлөл, Монгол улсын Өрөмдлөгийн Холбоо нь хамтран 

өрөмдлөгийн мэргэжлээр “Мэргэшсэн инженер” зэрэг олгох сургалтыг зохион байгуулснаар тус салбар нь 

5 зөвлөх инженер, 12 мэргэшсэн инженерүүдтэй боллоо. Үүнд: 

 

Өрөмдлөгийн “Зөвлөх инженер”-ээр: 

1. Жамба овогтой Цэвээнжав 

2. Лэгшид овогтой Төвхөө 

3. Мижид овогтой Наранбат 

4. Лүүрэв овогтой Лхагвасүрэн 

5. Дорж овогтой Түвшинбаяр 

 

Өрөмдлөгийн “Мэргэшсэн инженер”-ээр: 

1. Лхагважав овогтой Энхбат  

2. Балдан овогтой Хасбаатар 

3. Сэрээнэн овогтой Рэнцэндорж 

4. Бат-Очир овогтой Саранхүү 

5. Сүхээ овогтой Даваажав 

6. Лодой овогтой Цэвээнравдан 

7. Пүрэв овогтой Ганбаатар 

8. Нямжав овогтой Оюунцэцэг 

9. Баяраа овогтой Шихтулга 

10. Бээжинхүү овгтой Ганбаатар 

11. Цэрэнбат овогтой Банзрагч 

12. Баттулга овогтой Баянмөнх 

 

 

 

 

Зураг-1. Өрмийн зөвлөх инженерүүд: Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан, өрмийн инженер 

Л.Лхагвасүрэн; доктор, профессор, өрмийн инженер Ж.Цэвээнжав; доктор, профессор, өрмийн 

инженер Л.Төвхөө 
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Зураг-2.Өрмийн зөвлөх инженерүүд: доктор, дэд профессор, өрмийн инженер М.Наранбат; доктор, 

өрмийн инженер Д.Түвшинбаяр 

 

Зураг-3. Өрөмдлөгийн салбарын инженерүүдэд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтын үеэр 
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Forsun Ultra-hard Material Industry Co., Ltd.长 

沙 锐 合 钻 石 工 具 有 限 公  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company Introduction 

Forsun Ultra-hard Material Industry Co., 

Ltd. is a professional manufacturer of drilling 

tools used for mineral exploration, site 

investigation, water well construction. 

  

FORSUN products include Diamond Core 

Bits, Reaming Shells, Core Barrels, Drill Rods, 

Casings, Soil Sampling Equipment and other 

Drilling Accessories. 

  

We have obtained certificate of ISO9001:2000 

in August, 2004. 

  

FORSUN products are produced according to 

ISO, DCDMA, CDDA, Metric, and Chinese 

standards. So far they have been exported to 

more than 50 countries.  

  

For further details welcome to visit our 

website. 

 

 

 

 

 

 

 


