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Бүлэг EF 4: 

 

Ургамлын түймрийг тогтоон 
барьж, хянахад гар багаж 
ашиглах 

 

Удиртгал 
 
Энэхүү сургалтын гарын авлагыг EuroFire II түвшний 
“Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянахад гар 
багаж ашиглах” стандарттай уялдуулж бэлтгэсэн 
болно.  
 
Тус гарын авлагад ургамлын түймэртэй тэмцэх гар 
багаж, хэрэгсэл, түймрийн менежментийн зарим үйл 
ажиллагааны талаарх ойлголтыг багтаасан болно. 
 
Энэхүү гарын авлагыг түймрийн шаталт, тархалт, 
эрсдэл харьцангуй бага түвшинд, гал унтраах баг 
шууд удирдлагаар хангагдсан, түймэртэй тэмцэх 
хялбар үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай үед 
хэрэглэнэ. 
 
Гарын авлагыг ашиглахдаа тухайн улсын түймрийн 
менежменттэй холбоотой үндэсний болон орон 
нутгийн хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. Түүнчлэн 
орон нутгийн удирдлага, иргэд түймэртэй тэмцэх үйл 



 

 

Хуудас 61  

 

ажиллагааг эхлэхээс өмнө холбогдох байгууллагаас 
зөвшөөрөл, чиглэл авах шаардлагатай. 
 
Энэ бүлэгт багтсан сургалтыг албан ёсны эрх бүхий 
байгууллагын тогтмол хийгддэг сургалт, хээрийн 
сургуулилтаар дамжуулан олгох нь зүйтэй. Ой, 
хээрийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд 
байгууллага, хувь хүмүүс оролцохдоо заавал эрх 
бүхий байгууллага, мэргэжилтний удирдлага дор 
сургалтанд хамрагдаж, суралцах боломжтой. 
 
Энэхүү бүлгийн онол, практик болон нормативыг 
нийт 10-20 цагт судалж, эзэмшинэ.  
 
EuroFire сургалтын гарын авлагыг www.euro-fire.eu 
цахим хуудсанд байрлуулсан болно.  
 
Тус гарын авлага нь байгалийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, мөн 
хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуур, байгаль 
хамгаалал, бэлчээр, аялал жуулчлал, тусгай 
хамгаалалттай газрын менежментийн чиглэлээр 
ажилладаг хүн бүрт зориулан бэлтгэгдсэн болно. 

 

http://www.euro-fire.eu/
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Eurofire стандарт сургалтын гарын авлага1-ын 
уялдаа холбоо 

 
Eurofire сургалтын гарын авлагын стандарт нь 
байгалийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх ажлын үр дүнг сайжруулах, түймрийн 
менежментийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, 
чадвар, хандлагыг тодорхойлох ба түүнийг 
хэрэгжүүлснээр гарч болох үр дүнг бүрэн ойлгоход 
чиглэгдсэн байх шаардлагатай.  
 
Тус стандартын үндсэн агуулгад:  

 Тухайн бүлгийн гарчиг 

 Дэд бүлгийн гарчиг 

 Сургалтын бүлгийн тухай 

 Түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг 

 Тухайн бүлгээс зайлшгүй сурч, эзэмшсэн байх 
шаардлагатай чадварууд 

 Зайлшгүй ойлгож, мэдсэн байх шаардлагатай 
зүйлсийг багтаасан байна.  

 
Eurofire стандартын нэмэлт материалууд нь 
түймрийн сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, 
амжилттай суралцахад дэмжлэг үзүүлэх 
материалууд бөгөөд тодорхой зорилтот бүлгүүдэд 
тохируулан бага зэргийн өөрчлөлт эсвэл засвар 
хийж болно. Энэхүү бүлгийн сургалтын материалыг 

                                            
1 Competency standards describe the knowledge, skills and attitudes needed 

to perform in a particular occupation. The main aim of national competency 
standards is to identify the nature of the work performed in correctional 
services and the standards required by workers to be deemed competent. 
This provides the basis for the design of tr aining and detailed 
specifications for workplace assessment. 
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бусад бүлгийн нэмэлт материалуудтай хамт ашиглах 
нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр сургалтын стандартаас 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг 
эзэмшсэн байна.  
 
Европын Холбооны улс орон бүрт Эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын тухай тусгай хууль, тогтоомжоор 
батлагдсан Европын Холбооны Аюулгүй байдлын 
тухай янз бүрийн зааварчилгаа байдаг. Энэхүү хууль 
тогтоомж нь ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг 
хангах, эрүүл мэндийг сахих, үүсч болох өвчин, аюул 
ослын эрсдэлийг бууруулах зорилготой юм. Энэхүү 
сургалтын стандартыг ашиглах үед Та өөрийн 
ажиллаж, амьдарч буй тухайн улс орон, эсвэл 
байгууллагын аюулгүй байдлын тухай бүхий л 
холбогдох хууль тогтоомж, эрсдэлийн менежментийн 
бодлого, дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх 
шаардлагатай. 

Нэмэлтээр (шаардлагатай) судлах бүлэг 
 

EF1 – Ургамлын түймэртэй тэмцэх үед өөрийн 
болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах  
EF2 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
техник болон аргазүй 

Дараагийн бүлгүүд 

EF3 – Ургамлын түймрийг хянах явцад багийн 
бүрэлдэхүүн болон удирдагчтайгаа харилцаа 
холбоотой байх 
EF5 – Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
үйл ажиллагаанд усны насос ашиглах  
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Энэхүү сургалтын бүлгийн агуулгыг судалснаар 

 Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
ажиллагаанд гар багаж, хэрэгслийг бэлдэх; 

 Ургамлын түймрийг тогтоон барьж, хянах 
ажиллагаанд гар багаж, хэрэгсэл ашиглах; 

 

Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг 
 
- Тулгуур цэг, Хяналтын зурвас, Гар багаж 

хэрэгсэл, Шаталтын төрөл, үе шатууд, 
Ургамалжилтын төрөл, Түймрийн төрөл. 

 

Хэрэглээ 

Гар багажийг түймрийн менежментийн үйл 
ажиллагаанд ашиглана. Хоёр дугаар түвшний 
сургалтад дараах үйл ажиллагаа багтана: 

- Түймрийг шууд довтлон унтраах  

- Түймрээс хамгаалах саад, зурвас байгуулах 

- Бүрэн эцэслэж унтраах 

 

Зарим стандартын гар багаж, хэрэгслүүд түймэртэй 
тэмцэхэд их үр дүнтэй байдаг. Гар багажуудыг 
ихэвчлэн түймрээс хамгаалах зурвас байгуулахад 
ашигладаг. Шатах материалын төрөлд тохируулж 
багаж хэрэгслийг сонгох нь чухал. Зарим төрлийн гар 
багаж хэрэгсэл нь олон үйлдэлтэй байхад зарим нь 
тодорхой зориулалтын дагуу ашиглагддаг.  

Ухаж малтах, цавчих, шүрших болон шороогоор 
булах зориулалттай багажууд байдаг бөгөөд түүнээс 
гадна өөр зориулалтын багаж хэрэгслүүд ч бий.  
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Хүснэгт 1. Багажны төрөл 

Ухах  Хусах  Тайрах  Шүрших  Шороогоор 
булах 

Хүрз  

Зээтүү 
Хамуур  

Жоотуу 

Олон 
үйлдэлт 
багаж-
Горги 

Тармуур  

Зээтүү  

Мак-
Леодын 
тармуур-
царил 

Олон 
үйлдэлт 
багаж-
Горги 

Сүх  

Сүх, 
зээтүү 
хосолсон 
багаж 

Олон 
үйлдэлт 
багаж-
Горги 

Цавчигч 

Бут 
цавчих 
махир 
хутга  

Үүргэвчин 
шүршигч 

Цохиур  

Зээтүү  

Хүрз  

 

Унтраах аргууд 

 

Хүчилтөрөгчийн хангамжийг үгүй болгох – 
Дулааныг багасгах - Шатах материалыг үгүй 
болгох 

 

Түймрийн гурвалжинд нөлөөлж унтраах үндсэн 
гурван арга байдаг. Үүнд: 

 

1. Хүчилтөрөгчийн хангамжийг үгүй болгож 
галын эрчмийг дарж унтраах 

2. Температурыг багасгаж галын дөлийг хөргөх 
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3. Шатах материалыг галаас зайлуулах эсвэл 
шаталтыг зогсооход эдгээр аргыг хослуулан 
хэрэглэх  

 

Зураг EF2 2.4. Эвдэрсэн түймрийн гурвалжин  

(шатах материал) 

 

Ухаж малтах, цавчих, хусах зэрэг үйл ажиллагаа нь 
шатах материалаас дулааныг тусгаарлах бөгөөд гал 
эрчимтэй асахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг 
хязгаарлаж галыг зогсооход чиглэгдэнэ. Шүршилт нь 
галыг хөргөж хүчилтөрөгчийн хангамжийг үгүй 
болгоно. 

 

Хүснэгт 2. Дөлний өндөр, тактикийн болон арга зүйн 
зааварчилгаа 

 

Дөлний урт (м) Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

0 – 0.5  Түймэр ихэвчлэн өөрөө унтардаг. 
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0.5 – 1.5 Түймрийн эрчим бага. 

Түймрийг хянахын тулд гар 
багажаар түймрийг шууд довтлон 
унтрааж болно. 

1.5 – 2.5 Түймрийн эрчим их тул гар 
багажаар шууд довтлон 
унтраахад хүндрэлтэй. 

Өндөр даралтат ус эсвэл 
бульдозер ашиглаж унтрааж 
болно. 

Түймрийн хажуугаас, эсвэл 
зэрэгцээ довтолгоо хийж унтраах 
боломжтой. 

2.5 – 3.5 Түймрийн эрчим их тул хяналтын 
зурвасаас шууд довтолгоо хийн 
унтраахад хүндрэлтэй. 

Нисдэг тэрэг болон нисэх 
онгоцноос ус цацаж, түймрийг 
унтраах боломжтой. 

Тухайн галын дөлний уртаас 
хамаарч түймрийн хажуугаас, 
эсвэл зэрэгцээ довтолгоо хийж 
унтраах боломжтой. 

3.5 – 8  Түймрийн эрчим маш өндөр. 

Угтуулж цуравдах шатаалт болон 
түймрийн цурав тавьж түймрийн 
толгой хэсгийг унтраах 
боломжтой. 

Тухайн дөлний уртаас хамаарч 
түймрийн хажуугаас, эсвэл 
зэрэгцээ довтолгоо хийж унтрааж 
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болно. 

8м+ Түймрийн онцгой төлөв байдал. 

Өөрийгөө хамгаалах стратеги 
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь 
тохиромжтой. 

 

*Хүснэгтийн тодруулсан хэсэгт шууд эсвэл шууд бус 
довтолгоо хийн түймрийг хянахын тулд гар багаж, 
хэрэгслийг ашиглаж болох галын дөлний уртыг 
харуулсан болно.  

  

Аливаа байгалийн түймрийг унтраах дөрвөн үе шат 
байдаг бөгөөд тэдгээр нь: дөлийг дарж багасгах, 
галыг тодорхой хязгаарын дотор тогтоон барих, 
түймрийг тогтоон барьж хяналтанд авах, галыг 
эцэслэн унтраах ба эргүүл хийх гэсэн үе шатууд 
байна.  

 

 Дөлийг дарж багасгах үе шат нь түймрийн эрчмийг 
бууруулж, галын тархалтыг удаашруулах эсвэл 
зогсоох зорилготой бөгөөд түймэр унтраах эхний 
шатны ажиллагаа юм. Энэхүү ажиллагааг 
гүйцэтгэснээр түймрийн аюулыг урьдчилсан 
байдлаар эрс багасгана гэсэн үг юм. 

 Галыг тодорхой хязгаарын дотор тогтоон барих үе 
шат нь галыг тойруулсан хяналтын шугам дахь 
галыг унтраах, мөн түүнтэй холбоотой түймрийн 
тархалтыг нэмэгдүүлж болзошгүй цэгэн галыг 
унтраах ажиллагаа юм.  
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 Түймрийг тогтоон барьж хяналтанд авах үе шат нь 
асч буй түймрийн ойролцоо хяналтын зурвас 
байгуулж, тухайн зурваснаас үүсэлтэй цэгэн 
галуудыг цааш шатаагүй талбайд тархахаас 
хамгаалах зэрэг ажиллагаа юм.  

 Галыг эцэслэн унтраах ба эргүүл хийх гэсэн үе 
шат нь түймрийг эцэслэн унтрааж, дахин тархах 
аюулгүй болсон гэж үзсэний дараа түймрийн  
хамгаалалтын зурвасны дагуу явж маш 
анхааралтай нягтлан шалгах ажиллагаа юм. 
Ингэснээр хяналтын зурвасыг давж түймэр дахин 
тархах аюулгүй болгоно гэсэн үг юм. Энэхүү үе 
шатыг эцэслэн гүйцээсний дараа түймэр “бүрэн 
унтарсан” гэж үзэж болно.  

 

Түймэр унтраах үе шат бүрийн ажилбарууд нь чухал 
бөгөөд гал дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх 
явдалд гол анхаарлаа хандуулах нь хамгийн чухал. 
Аль хэдийн унтраасан талбай дахин шатах зэрэг 
анхаарвал зохих хэд хэдэн асуудал бий. Тухайлбал 
салхиар өдөөгдөж, дахин гал гарснаар гал унтраах 
багийнхан маш эрсдэлтэй аюулд орж болзошгүй юм. 
Tүүнчлэн түймрээс хамгаалах зурвасны ойролцоох 
цэгэн галаас шатах материалд гал авалцан түймрээс 
хамгаалах зурвасыг давж болзошгүй тохиолдол 
байдаг.  

 

Бие бялдрын байдал 

 

Түймэртэй тэмцэхэд гар багаж хэрэгсэл ашиглахын 
тулд гал сөнөөгчөөс хүч чадал, уян хатан байдал, 
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бие бялдрын хөгжил, тэсвэр тэвчээр зэргийг 
тодорхой хэмжээнд шаарддаг. Хувь хүн энэхүү 
ажиллагаанд тавигдаж байгаа шаардлагыг хангасан 
биеийн хүчний бэлтгэлтэй байх ёстой.  

 

Гар багажууд  

 

Гар багажийг хамгийн үр дүнтэй аргаар гал түймрийг 
богино хугацаанд унтраах, урьдчилан сэргийлэх 
зэрэг тодорхой зорилгоор ашигладаг. Түймэртэй 
тэмцэхдээ төрөл бүрийн гар багаж хэрэгслээр багаар 
ажиллах нь хамгийн үр дүнтэй байдаг.  

Зарим төрлийн багаж, тухайлбал Мак-Леодын 
тармуур-царил (McLeod rake hoe) болон Горги 
хосолмол багаж (Gorgui) нь олон үйлдэлтэй бөгөөд 
нэгээс олон зориулалтаар ашиглах боломжтой. 

Жижиг мод, бут, сөөг, мөчир, өвс, хожуул, үндэс, 
хөвд, хүлэр  зэрэг шатах материалыг тасдах, тайрах, 
цэвэрлэх зэрэг ажиллагаанд гар багаж, хэрэгсэл 
ашиглах нь тохиромжтой. 

 

Зарим нэр төрлийн гар багажны тодорхойлолт 
болон тэдгээрийг түймэр хянахад хэрхэн 
ашиглах тухай. 

 

Сүх / Бут огтлогч 
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Зураг 4.2. Бут огтлогч 

 

 

Зураг 4.3. Сүх 

 

Сүх, бут огтлогчийг түймрийг эцэслэн унтраах үед, 
мөн гадаргуугийн сул ба дунд эрчимтэй түймрийг 
унтраах үеэр асч буй ургаа мод, бут сөөг, унанги, 
мөчрийг цавчих, таслах зэрэг зориулалтаар 
ашиглана. Тухайлбал: 
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 Жижиг модыг огтлох, мөчирлөх 

 Ургамалжилт багатай, намхан өвстэй газрыг 
цэвэрлэх 

 Гуалинг цуцлаас салгаж, хөргөхийн тулд 
хагалах 

 Модны хожуулыг тайрч авах 

 

Эдгээр багажийг зөв ашиглаж, ашигласны дараа 
ирлэж байх хэрэгтэй. 

 

Галын цохиур 

 

Галын цохиурыг сул эрчимтэй галыг шууд довтолж 
унтраах, мөн хажуугийн галыг унтраахад ашиглана. 

 
Зураг 4.4. Дэвүүрэн толгойтой галын цохиур 
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Зураг 4.5. Торон  толгойтой галын цохиур  

 

 

Зураг 4.6. Метал хавтантай галын цохиур  

 

Галын цохиур гэдэг нь зузаан хавтгай резин, 
хуванцар эсвэл метал/төмрөөр хийсэн урт иш бүхий 
бариуланд бэхэлсэн багаж юм. Галын цохиурын 
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хавтгай талаар галын дөлийг цохиж, хүчилтөрөгчийн 
хангамжийг үгүй болгоно.   

 

Галын халуун дөлний төөнөлтөд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэхийн тулд цохиурын бариул нь урт байх 
шаардлагатай байдаг.  

 

Галын цохиураар хөнгөн цохих, эсвэл галын зах 
хөвөөгөөр чирэх хөдөлгөөнөөр галыг дарж унтраахад 
ашиглана. Хэрэв галыг хүчтэй огцом цохивол халуун 
нурам цог, цучил үсэрч галыг улам цааш тархааж 
болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. 

 

Гал сөнөөгчид багаараа ажиллаж буй нөхцөлд бага 
хэмжээний шатах материал буюу өвс, өвслөг 
ургамал зэргийг дэвүүрэн толгойтой цохиураар 
тогтмол хэмнэлтэй цохиж унтраах нь илүү үр дүнтэй. 
Торон толгойтой галын цохиураар багаараа ээлжлэн 
сэлгэж, шатах материалыг цохиж, хусах нь галыг 
унтраахад үр дүнтэй байдаг. 

 

Тухайн орон нутгийн ургамалжилт, түймрийн төрлөөс 
хамаараад гал унтраах олон төрлийн цохиур байдаг. 
Дэвүүрэн толгойтой галын цохиур нь жижиг 
хэмжээний шатах материал буюу өвс, өвслөг 
ургамлын галыг унтраахад тохиромжтой байдаг бол 
торон болон метал төмөр хавтан толгойтой галын 
цохиур нь бут, сөөгний галыг унтраахад ашиглах нь 
тохиромжтой байдаг. 

   

Түймрийн нөхцөл байдал бүгд харилцан адилгүй 
байх тул тухайн түймрийн төлөв байдлыг сайтар 
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харгалзаж, түүнд тохирсон галын цохиурыг сонгон 
хэрэглэх нь зүйтэй. Тухайлбал, хусаж цохих 
зохиулалт бүхий торон болон хавтан толгойтой 
цохиурыг өвс ургамлын гал унтраахад ашиглахад 
тохиромжгүй байдаг, учир нь шатаж буй материал 
торлосон толгойд барьцалдаж, галыг цааш үсэргэн 
улам илүү тархаах аюултай. Мөн резинээр хийгдсэн 
дэвүүрэн толгойтой галын цохиураар бутлаг 
ургамлын эрчим ихтэй түймрийг унтраахад 
тохиромжгүй, учир нь галыг унтраахаас илүүтэй 
дөлийг улам сэвж, түймрийг илүү эрчимтэй болгодог.  

 

Хэрэв галын дөл Хүснэгт 2-т заасан хэмжээ буюу 1.5 
м-ээс дээш давсан тохиолдолд та ашиглаж буй 
багаж хэрэгсэл, тактикаа зогсоож, ямар арга хэмжээ 
авах ёстойгоо дахин тооцоолох шаардлагатай. 
Хуурайшилт маш их үед үүргэвчин гал унтраагуур 
болон галын цохиурыг ашиглах нь үр дүнтэй. 
Цохиураар гал унтраахын өмнө эхлээд өвс, ургамал 
руу ус цацах нь хамгийн үр дүнтэй арга бөгөөд 
ингэснээр галын эрчмийг бууруулж, цохиураар 
унтраах боломжтой болдог.  

 

Ухах, хусах, огтлох багажууд 

 

Үндсийг сугалах үүрэгтэй сүх буюу жоотуу / 
Зээтүү / Пуласкийн багаж буюу сүх-зээтүү 
хосолсон багаж  

 

Үндсийг сугалах, таслах үүрэгтэй сүх, жоотуу, зээтүүг 
түймэртэй тэмцэх арга хэмжээнд өргөн ашигладаг. 
Пуласкийн багаж буюу сүх-зээтүү хосолсон багаж нь 
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гал унтраах тусгай багаж юм. Эдгээр багажийг 
гуалин, хожуул, үндэс сугалж, тасдах мөн өвс, 
чулуулаг, хүлэрт намаг бүхий талбайд ашиглахад 
тохиромжтой бөгөөд дараах тохиолдолд ашиглаж 
болно. Үүнд: 
 

 Бага эрчимтэй түймэр унтраах үед шууд болон 
хажуугийн довтолгоонд;  

 Дунд болон их эрчимтэй түймэр унтраах үед 
зэрэгцээ болон шууд бус довтолгоонд; 

 Өвс, өвслөг ургамал, модны мөчир, үндэс, хүлрийг 
цэвэрлэж түймрээс хамгаалах зурвас болон 
хяналтын зурвас байгуулах; 

 Галыг тодорхой хязгаарын дотор тогтоон барих, 
түймрийг эцэслэн унтраах,  галын идэвхитэй асч 
буй голомт болон оч, цогийг устгаж унтраах 
ажиллагаанд ашигладаг.  

 

Зураг 1.2. Жоотуу  
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Зураг 1.2а. Зээтүү 

 

 

Зураг 1.3. Пуласкийн багаж буюу сүх-зээтүү 
хосолсон багаж  
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Мак-Леодийн багаж буюу тармуур-зээтүү 
хосолсон багаж  

 

Энэ багажийг жижиг шатах материал болон хөрсний 
өнгөн давхаргыг сийрүүлж хөвсийлгөх, малтах, 
хусах, хагалах, таслах болон тармуурдахад 
хэрэглэнэ. Тармуур-зээтүү нь нэг талдаа самнаж 
малтах олон шүдтэй, нөгөө талдаа эрдэст хөрсийг 
хусах, хагалах, цавчих зэрэг зориулалттай хурц 
ирмэгтэй байна.  

 

Зураг 4.10. Мак-Леодийн багаж буюу тармуур-зээтүү 
хосолсон багаж 

 

Горги буюу олон үйлдэлт багаж  

 

Горги буюу олон үйлдэлт багажийг байгалийн 
түймэртэй тэмцэхэд зориулж бүтээсэн байна. Энэхүү 
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багаж нь Пуласки, Маклеод, сүх, зээтүү зэрэг 
багажийн үйлдлийг нэг багажид төвлөрүүлсэн учраас 
ургамал, модны үндэс, хөрс чулуу зэргийг ухах, 
цохих, татах, малтах, зүсэх, хуулах зэрэг олон 
үйлдэл гүйцэтгэх чадвартай.  

 

Зураг 4.11. Горги буюу олон үйлдэлт багаж 

 

Энэ багажийн гол онцлог нь олон төрлийн багажны 
үүргийг гүйцэтгэдэгт оршино. Нэг багажид түймэр 
унтраах хэд хэдэн түгээмэл багаж угсрагдсан байх 
бөгөөд олон төрлийн ургамалжилттай, янз бүрийн 
хөрстэй газарт ашиглах боломжтой.  

 

Үүргэвчит гал унтраагуур 
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Зураг 4.12. Үүргэвчит гал унтраагуур 

 

Үүргэвчит гал унтраагуур нь 20 литр хүртэлх усны 
багтаамжтай зөөврийн шүршигч насос буюу 
шахуургатай, нуруундаа үүрч явах зориулалт бүхий 
мөрлөх мөрөвчтэй багаж юм. Энэхүү багаж нь гар 
ажиллагааны насостой бөгөөд тийрэлтэт хүчээр усыг 
шулуун урсгалаар эсвэл шүрших хэлбэрээр шахдаг. 
Орчин үеийн ихэнх үүргэвчит гал унтраагуур нь 
зөөлөн усны савтай байдаг. Үүргэвчит гал 
унтраагуурыг дараах тохиолдолд ашиглана. Үүнд:  

 Бага эрчимтэй түймрийг шууд довтлон унтраах;   
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 Гар багаж, хэрэгсэл ашиглан түймрийн захаар 
хамгаалалтын зурвас байгуулж буй гал унтраах 
ангийнханд дэмжлэг үзүүлэх; 

 Түймрийг бүрэн эцэслэж унтраах ажиллагаанд 
туслах.  

  

Үүргэвчит гал унтраагуурын гар шахуурга нь усыг 
холын зайд тийрэлтэт хүчээр шулуун цацах эсвэл 
ойрын зайд шүршиж цацах гэсэн тохируулгатай 
байдаг.  
 
Шүршигч хоолойг арын үүргэвчинд бэхлэхдээ 
болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэрэв боломжтой бол 
хамтрагчаараа туслуулаарай. Мөн тэгш бус талбай, 
эгц налуутай газар ажиллахдаа тэнцвэр алдах, 
халтирч унахаас болгоомжлох хэрэгтэй. 
 

Ургамлын түймрийг хянах ажиллагаанд гар 
багажийг бэлтгэх 

 

Багаж хэрэгсэлд техник үзлэг хийх, ирлэх, 
арчлах  

 

Гар багажийг ашиглах бүртээ сайн шалгаж, түүнийг 
ашиглахад аюулгүй, хэвийн байдалд байгаа эсэхийг 
шалгана. Багаж тус бүр хугараагүй, цуураагүй, 
холхиогүй, ир нь хурц байх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. 
Багажийг зохих ёсоор нь эвхэж хураасан байх, 
дагалдах хэрэгслүүд бүрэн байгаа эсэхийг шалгах 
ёстой. Багажны толгой хэсгийг газар луу 45 градусын 
налуутайгаар гишгэж багажны ишийг сайн 
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бэхлэгдсэн эсэхийг шалгана. Ихэнх гар багажийг гар 
хуурайгаар ирлэх боломжтой байдаг.  

 

 

Зураг 4.13. Хүрзээ арчлах  

 

Гар багаж хэрэгслийг ирлэж, арчлахдаа дараах 
зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй: 

 Гар багажийг ирлэх үедээ аюулгүй ажиллагааг 
ханган хамгаалах хэрэгслийг байнга ашиглаж, зөв 
дарааллыг баримталж ажиллах;  

 Гар багажийг ирлэхдээ хавтгай ирлэгч /хуурай/ 
ашиглах; 

 Бээлий өмсөх; 
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 Хуурайгаа нэг өнцгөөр барьж, зөвхөн урагш 
чиглэлтэй хөдөлгөөнөөр ирлэнэ. Ингэхдээ уртаар, 
жигд даралттай ирлэж, буцах хөдөлгөөний үед 
даралтыг сулруулах;  

 Сүх, Пуласки багаж болон бут огтлогчийг 
ирлэхдээ, ирлэж буй чиглэлийг нүднээс хол 
байлгаж, өөрийгөө гэмтээхээс болгоомжлох; 

 Ирлэгчийг ашиглаж буй явцад, мөн ашигласны 
дараа төмөр утсан сойз эсвэл хуурай 
цэвэрлэгчээр цэвэрлэх;  

 Багажийг хадгалахдаа ирийг гэмтээхээс 
болгоомжилж үзүүр хэсгийг наалддаг тууз эсвэл 
хайрцаг, хуучин галын хоолой, бүрээс, бүс зэрэг 
гарын доорх материалаар боож хамгаалах; 

 Багаж хэрэгслийг тээврийн хэрэгсэлд хадгалахдаа 
хамгаалах тоноглол нь найдвартай бэхлэгдсэн, 
мөн зохих тасалгаанд байрлуулсан эсэхийг 
шалгаарай. Хэрэв багажийг нисэх онгоцоор 
тээвэрлэх шаардлагатай бол багажийг зохих 
журмын дагуу бэхэлнэ.   

 

Ихэнх багажны иш нь модоор хийгдсэн байх бөгөөд 
хөнгөн, бат бөх, ашиглахад эвтэйхэн, хямдхан 
байдаг. Модон бариулыг урт хугацаагаар ашиглаж, 
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах үүднээс зохих 
ёсоор арчилж байх шаардлагатай. 

  

 Бариул нь гөлгөр, гулзайлт, хагархай, ан цав, 
өргөсгүй байх ёстой. байх хэрэгтэй. Бариулыг 
зүлгүүрдэж гөлгөр болгон маалингын тосоор 
тосолж хамгаалалтын давхарга үүсгэнэ. Багажны 
бариулыг будаж, лакдаж хэрхэвч болохгүй. 
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 Бариул нь хугарч, гулзайлт, хагархай, ан цавтай 
эсвэл ямар нэгэн гэмтэл үүссэн байх тохиолдолд 
багажийг дахин ашиглахын өмнө бариулыг 
сольсон байх шаардлагатай. Зарим багажны 
бариул буюу иш нь метал эсвэл синтетик 
материалаар хийгдсэн байж болох бөгөөд тэдгээр 
багажинд өөр төрлийн арчилгаа, үйлчилгээ хийнэ.  

 Багажны толгой нь ишиндээ сайн бэхлэгдсэн байх 
ёстой бөгөөд ингэхийн тулд төмөр шаантаг 
ашиглах нь зүйтэй. 

 

Гар багажийг зөөвөрлөхдөө дараах зүйлсийг 
анхаарах хэрэгтэй: 

 Бариул буюу ишийг газартай параллель байхаар 
биедээ ойрхон авч явна. 

 Мөрөн дээрээ тавьж авч явж болохгүй. Учир нь та 
эргэх үедээ бусдыг гэмтээж болзошгүй бөгөөд 
хальтирч унавал бэртэж гэмтэх магадлалтай.  

 Эгц налуу газар багажийг зөөвөрлөхдөө тухайн 
багажийг доош харуулан барьж явах хэрэгтэй 
бөгөөд ингэснээр та хальтирч унах тохиолдолд 
бэртэж гэмтэх магадлал бага байна.  

 

Аюулгүй байдал 

 

Гар багаж нь түймэр унтраах ажиллагаанд 
ашиглахад энгийн бөгөөд үр дүнтэй хэдий ч 
болгоомжгүй ажилласан тохиолдолд аюул учруулж 
болзошгүй.  

 

Гэмтэл авах эрсдэлийг бууруулахын тулд: 



 

 

Хуудас 85  

 

 

1. Бэлтгэл ажил 

 Тухайн ажилд тохирсон багажийг ашиглах; 

 Багажны бариул нь сайтар бэхлэгдсэн эсэхийг 
шалгах, гэмтэлтэй багаж ашиглахгүй байх;  

 Багажийг ирлэхдээ бариултай хуурай ашиглах, 
мохоо иртэй багаж үр ашиг багатай бөгөөд 
аюултай;   

 Ашиглаагүй үедээ багажны иртэй талыг боож, 
далдлан хамгаалах.  

 

2. Ажилд ашиглах  

 Багажийг хүнд шилжүүлэхдээ бариул талаас нь 
эхэлж өгөх;  

 Багажийг зөөвөрлөхдөө хоорондоо 3 метрийн зай 
барих; 

 Багажийг бариулын тэнцвэрт цэг дээрээс барьж,  
ирийг урагш чиглэлд, зүсэх ирмэгийг биеийн эсрэг 
тал руу харуулан барих;  

 Тээврийн хэрэгслээр багажийг зөөвөрлөж буй 
нөхцөлд бэхэлж авч явах.  

 

3. Гар багажны аюулгүй ашиглалт  

 Багажийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах;  

 Хоорондоо хамгийн багадаа 3 метрийн зайтай 
ажиллах; 

 Таны буцах зам болон эргэн тойрон цэвэр эсэхийг 
хянах;  
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 Багажны далайлтанд саад болох мөчрийг 
цэвэрлэж, зайлуулах;  

 Уулын налуу газар илүү анхаарал болгоомжтой 
ажиллах; 

 Багажаа ашиглаагүй байгаа үед босоогоор нь 
ирийг нь хөрсөнд зоож байрлуулах.  

 

4. Гар багажийг үр дүнтэй ашиглахын тулд 

 Багажны бариулаас сайн барьж хөл дээрээ бат 
бөх зогсох; 

 Багажийг далайлгах, эргүүлэх зэрэг хөдөлгөөнөөр 
чөлөөтэй ажиллахын тулд өөр хоорондоо зайтай 
зогсож ажиллах; 

 Өвдгөө нугалж, багажаа бие рүүгээ чиглүүлж өөр 
лүүгээ татах хөдөлгөөнөөр ажиллах;  

 Нэг гараараа бариулын төгсгөлөөс сайтар барьж, 
бэхлэх;  

 Нөгөө гараараа багажны толгойтой ойрхон хэсгээс 
барих, ингэснээр багажийг өргөх, далайлгах 
хөдөлгөөн хийхэд хүндийг бууруулдаг;  

 Тэнцвэрээ алдахгүйн тулд багажийг арагш 
далайлгах, эргүүлэх хөдөлгөөнд зарцуулж буй 
хүчээ хянах; 

 Доош чиглэсэн хөдөлгөөний үед багажны толгой 
хэсгээс зайтай барих бөгөөд хоёр гараараа 
бариулаас сайтар барих;   

 Багажны толгой хэсэг (хүнд жинтэй хэсэг) 
шаардлагатай цэгт зөв хүрэхэд анхаарлаа 
төвлөрүүлж ажиллах;  
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 Цаг хугацааг үр дүнтэй ашиглаж, зөв техниктэй 
ядрахгүй ажиллах;  

 Дээрх үйлдлүүдийг үндсээр нь сугалах, зээтүүдэх, 
тармуурдах, хүрзээр хусч цэвэрлэх зэрэг ажилд 
хэрэглэх боловч гар багажийг биеийн урд барьж 
байгаа тул хөдөлгөөн бага шаардана.   

 

5. Ашиглалтын дараа  

 Багажийг ашиглаагүй үедээ иртэй талыг нь 
халхавчлах; 

 Багажийг хүний хөлийн газар тавьж болохгүй; 

 Багажийг ашиглаж дуусаад цааш хураахаас өмнө 
бүрэн бүтэн, гэмтэл, согоггүй байгаа эсэхийг 
шалгах. 

 

Түймрийн эсрэг саад зурвас / түймрээс 
хамгаалах зурвас байгуулах 

 

Түймрийн эсрэг саад зурвас гэдэг нь гал түймрийг 
хянахад хэрэглэгдэх зориудаар байгуулсан шороон 
болон байгалийн бүхий л хаалт, саадыг ерөнхийд нь 
нэрлэсэн нэршил юм. Түймрийн эсрэг саад зурвасын 
зарим жишээ нь: гол, нуур, цөөрөм, хонхор газар, 
шатах материалгүй нүцгэн газар, зам, суваг, өмнө нь 
байгуулсан түймрээс хамгаалах зурвас буюу шатсан 
талбай зэрэг орно.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас гэдэг нь шатах 
материалыг нь хусаж, цэвэрлэсэн эсвэл шороогоор 
булж, дарсан хэсэг зурвас газар юм. Түймрээс 
хамгаалах зурвасыг хоёр зорилгоор байгуулна. 1) 
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Асч буй түймэр болон хамгаалах зурвас хоёрын 
дундах шатах материалыг шатааж, цэвэрлэн 
аюулгүй зурвас бий болгох; 2)  шатсан талбайг 
шатаагүй талбайгаас тусгаарлах. Гол зорилго нь 
түймрийг шатах материалаас тусгаарлаж, түймэр 
цааш тархахаас урьдчилан сэргийлэх юм. Түймрээс 
хамгаалах зурвасыг гар багажаар болон техникийн 
тусламжтайгаар байгуулж болно.   

 

 

Зураг 4.14. Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах- 
эрдэст хөрсийг гартал ухаж, шатах материалыг 

тусгаарлах 

 

Түймрээс хамгаалах зурвасыг байгуулахдаа тулгуур 
цэг буюу ноцоолтын цэгээс эхэлж байгуулна. Тус цэг 
нь шатах материал багатай газар байх бөгөөд 
байгуулагдсан түймрийн зурвасын төгсгөлөөс гал 
ноцож асахаас урьдчилан сэргийлдэг. (жишээ нь 
зам, харгуй, хад чулуурхаг газар, гол горхи эсвэл 
өмнө нь шатсан талбай зэрэг юм.) Tүймрийн эрчим 
эрс нэмэгдсэн тохиолдолд тулгаар цэг нь гал 
сөнөөгчдийн аюулгүй байдлыг хангах бүс байна.  
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Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах ерөнхий арга: 
3-8 гал сөнөөгчид нэг баг болж ажиллана: 

 

Үе шат Үйл ажиллагаа 

1 Газрын гадарга дээрх мод, бут, ургамлыг 
огтлох 

2 Огтолсон мод, бут, ургамлыг түймрийн 
захаас холдуулах 

3 Хөрсөн дээрх шатах материалыг цэвэрлэх 

4 Ялзмагт давхарга хүртэл ухах 

5 Ялзмагт давхаргын шатах материалыг 
зайлуулах 

6 Эрдэст хөрсөнд булах 

 

Түймрээс хамгаалах зурвасыг багийн 
ажиллагаатай байгуулах  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах ажлыг багаар 
гүйцэтгэхдээ хүн бүрт ажлыг хуваарилж өгөх бөгөөд 
багийн зарим гишүүд өвслөг ургамал, шатах 
материалыг огтолж, ухах зарим нь түүнийг 
талбайгаас цэвэрлэж, зохион байгуулалттай 
ажилласнаар эрдэст хөрсийг ил гаргаж чадна (Зураг 
3.2.-г харна уу). 
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Зураг 4.15. Гар багажаар түймрээс хамгаалах зурвас 
байгуулах  

 

Зурвас байгуулах ажлын үе шат бүрт өөр өөр 
төрлийн багаж ашиглана. Эхлээд зам дээрх жижиг 
мод, бут, мөчрийг огтолж цэвэрлэнэ. Дараа нь 
эрдэст хөрс хүртэл ухаж жинхэнэ хамгаалалтын 
зурвасыг байгуулна. Асч буй түймэртэй ойрхон 
байгаа хамгаалалтын зурвасын зах орчмын шатах 
материалыг сайтар цэвэрлэх ёстой.   

 

Мод, бут, сөөглөг ургамлыг огтлоход заримдаа 
цахилгаан хөрөө ашиглах бөгөөд зөвхөн сургалтанд 
хамрагдсан, мэргэшсэн мэргэжилтэн ажиллуулна. 
Цахилгаан хөрөөгөөр мод тайрч байгаа тохиолдолд 
2 модны урттай зай авах, хэрэв газрын гадаргатай 
ойрхон шатах материал тайрч байгаа үед 5 метр хол 
зай авч, аюулгүй ажиллагааг хангах хэрэгтэй.  
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Хамгаалалтын зурвасыг түймэр давахааргүй, 
шаардлага хангахуйц түвшинд байгуулагдсан 
эсэхийг багийн сүүлийн гишүүн сайтар шалгах ёстой. 
Энэ бүх хугацаанд хамтрагч буюу “найз”, багийн 
ахлагч болон бусад гишүүдтэй байнгын харилцаа 
холбоотой байх шаардлагатай.  

 

Хөрсийг ухаж эргүүлэн хөрсний түймрийг зогсоох 
шаардлагатай. Гадаргуугийн ихэнх түймэр хамгаалах 
зурвас бүхий сааданд эхлээд тулна. Иймд хөрсний 
үндэс болон бусад органик материалыг сайтар 
сэндийлж, эрдэст хөрсөнд булснаар түймрээс 
хамгаалах зурвасыг давж хөрсний түймэр цааш 
тархахаас урьдчилан сэргийлж чадна.  

 

 

 

Зураг 4.16. Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах - 
шатах материалыг огтлох / уугин асах түймрээс 

тусгаарлах  
 

Түймрээс хамгаалах зурвасын өргөн  
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Түймрийг тогтоон барих, хяналтандаа байлгах 
үүрэгтэй хамгаалалтын зурвасын өргөнийг 
тооцоолохдоо түймэрт нөлөөлж буй хүчин 
зүйлүүдийг харгалзана. Түймэр хэдий өндөр 
температуртай, хурдтай шатаж байна, төдий чинээ 
түймрээс хамгаалах саад өргөн байна. 
Хамгаалалтын зурвасын өргөнийг тодорхойлох 
зургаан хүчин зүйлс бий: 

 

 Шатах материал – шатах материалын төрөл, 
өндөр, нягтшил, хэмжээ, нөхцөл байдал нь 
хамгаалалтын зурвасын өргөнийг тодорхойлно.  

 Газрын налуу болон топографи – хэрвээ 
түймрээс хамгаалах зурвасыг түймэр асч буй 
талбайн дээд талд буюу шатаж буй талбай хэт 
налуу байгаа нөхцөлд хамгаалалтын зурвасыг 
илүү өргөн байгуулах шаардлагатай. Учир нь хэт 
эгц налуутай газар гал маш хурдан, эрчимтэй 
тархдаг. Хэрэв хамгаалалтын зурвасыг түймэр асч 
буй талбайн доод талд байгуулах тохиолдолд 
өргөнийг газрын налуугаар тодорхойлохгүй, харин 
шуудуу ухах шаардлагатай болно. Газрын налуу 
эгц байх тусам илүү өргөн, мөн гүн шуудуу ухах 
хэрэгтэй. Шуудуу нь шатаж буй материал 
хамгаалалтын зурвасыг давахаас сэргийлнэ.  

 Цаг агаарын нөхцөл – цаг агаарын нөхцөл нь 
түймрийн эрчимд нөлөөлдөг. Түймрийн тархалтын 
хурд, агаарын температур өндөр байх тусам 
зурвас өргөн байх ёстой.   

 Хяналтанд байлгах ёстой хэсэг гал – түймрийн 
толгой хэсгийн агаарын температур илүү өндөр, 
галын дөл илүү урт байдаг. Харин хажуугийн 
галын эрчим харьцангуй бага байдаг. Энэ нь 
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түймрийн толгой хэсэгт хамгаалалтын зурвасыг 
илүү өргөн байгуулах шаардлагатайг харуулж 
байна.  

 Хяналтанд байгаа түймрийн хэмжээ – түймрээс 
хамгаалах зурвасын өргөнийг тодорхойлоход 
түймрээс ялгарах дулааны хэмжээ мөн нөлөөлнө. 
Түймэр хэдий чинээ том байна, хамгаалалтын 
зурвас төдий чинээ өргөн байна. 

 Хөргөх боломж – шатах материалыг хөргөх ус 
хангалттай байгаа нөхцөлд хамгаалалтын 
зурвасын өргөнийг багасгах боломжтой.  

 

Хүснэгт 4. Түймрээс хамгаалах зурвасын өргөний 
хэмжээ 

Шатах 
материалын 
төрөл 

Цэвэрлэх 
хэсгийн өргөн 

Эрдэст 
хөрсний 
өргөн 

Өвслөг 
ургамал/үр тариа 

0.5-1 м 0.5 – 1 м 

Бутлаг/сөөглөг 
ургамал 

1-3.5 м 0.2-1 м 

Мод/гуалин 6 м 1 м 

Хүлэр/үндэс 0.5 м 0.5 м 
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Зураг 4.17. Түймрээс хамгаалах саадын өргөн 
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Хүснэгт 5. Түймрээс хамгаалах зурвасын өргөнд 
шатах материалын шинж чанар нөлөөлөх нь 

Шинж чанар  Анхаарах асуудал 

Шатах 
материалын 
төрөл  

Зарим шатах материал нь тос 
агуулдаг учраас бусад шатах 
материалаас илүү өндөр 
температур ялгаруулан шатдаг. 
Шаталтын температур өндөр байх 
тусам түймрийн эсрэг саад өргөн 
байх ёстой. 

Шатах 
материалын 
өндөр ба 
нягтшил  

Шатаж буй материал өндөр бас 
нягтшил их байх тусам галын дөл 
өндөр температурыг ялгаруулах 
тул түймрээс хамгаалах саад 
төдий чинээ өргөн байх ёстой.   

Шатах 
материалын 
хэмжээ 

Гуалин, томоохон мөчир, бүдүүн 
бут зэрэг  томоохон шатах 
материалууд галд амархан 
асахгүй. Харин тэдгээр шатах 
материалд гал авалцсан 
тохиолдолд удаан хугацаагаар 
өндөр температур ялгаруулан 
шатах тул түймрээс хамгаалах 
саад өргөн байх хэрэгтэй.  

Шатах 
материалын 
нөхцөл байдал  

Шатах материалын байдал (үхсэн, 
амьд эсвэл хуурай) зэрэг нь 
түймрийн эрчимд нөлөөлдөг. 
Шатах материал хуурай байх 
тусам төдий чинээ өндөр 
температуртай, хүчтэй эрчимтэй 
шатна. Иймд түймрээс хамгаалах 
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саад илүү өргөн байх 
шаардлагатай.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасын байршил  

Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах байршлыг 
багийн ахлагч тодорхойлох бөгөөд дараах асуудалд 
анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үүнд:  

- Хаана байгуулах ёстой вэ? 

- Ямар өргөнтэй байх ёстой вэ? 

- Хамгаалалтын зурвасыг ямар аргаар 
байгуулах вэ?  

- Хамгаалалтын зурвас байгуулах болон 
тогтоон барьж байх хүн хүч, багаж хэрэгслийн 
нөөц бий эсэх?  

- Түймрийн тархалтын хурд, түймрийн эрчим 
хэр зэрэг байна вэ? 

- Түймрийн цаана юу байгаа вэ? 

- Гал сөнөөгчид түймрийг хэрхэн түргэн 
шуурхай, хялбар арга замаар унтрааж болох 
вэ?  

- Түймрийн хамгаалалтын зурвас одоо байгаа 
эсэх? 

- Тухай газар нутгийн нөхцөл болон 
ургамалжилтын төрөл? 

 

Түймрээс хамгаалах зурвасыг хаана, яаж 
байгуулснаас түймэр унтраах ажлын үр дүн 
шалтгаална.   
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Хамгаалалтын зурвасыг байгуулахдаа томоохон 
шатах материал, огцом налуу газар байгуулахаас 
зайлсхийх нь зүйтэй. Түймрийн зах хөвөө тэгш бус 
бол хамгаалалтын зурвасыг түймрийн захаар биш 
богино шулуун байгуулах нь тохиромжтой.  
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Түймрээс хамгаалах зурвасыг хэр үр дүнтэй 
байгуулсан эсэх нь тухайн байршлаас 
шалтгаалах бөгөөд энэ нь шатах материалын 
төрөл, нутаг дэвсгэртэй холбоотой.  

Өөрчлөгдөж 
болзошгүй 
нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох  

Түймрээс хамгаалах зурвас 
байгуулахаас өмнө түймрийн 
нөхцөл байдал хэрхэн 
өөрчлөгдөж болзошгүй талаар 
мэдсэн байх нь гал унтраах 
багийн хүчийг дэмий үрэхээс  
сэргийлнэ.  

- Урьдчилсан байдлаар үзлэг 
шалгалт хийх хэрэгтэй.  

Аль болох 
ачаалал багатай 
замыг сонгох  

Цаг хугацааг хэмнэж, хүчээ 
гамнах хэрэгтэй. 

-Хамгаалалтын зурвас 
байгуулахдаа гол анхаарах зүйл 
нь эрдэст хөрс хүртэлх гүн юм.  

-Органик материал бүхий хөвхөн 
давхарга нимгэн газрыг сонгон 
олох.  

Байгалийн 
саадыг ашиглах 

Гол горхи, зам харгуй, шатах 
материал сийрэг бүхий газар нь 
түймэр унтраах ажлын үр дүнг 
дээшлүүлж, цаг хугацааг хэмнэнэ.   

Том болон их 
хэмжээний 
шатах 
материалтай 
газраас 
зайлсхийх 

Хэрэв боломжтой бол түймрээс 
хамгаалах зурвасыг асч буй 
түймэр болон их хэмжээний 
шатах материалтай газрын 
хооронд байгуулах хэрэгтэй.  
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Эгц налуутай 
газраас 
зайлсхийх 

Дээрээс өнхрөн ирж буй шатах 
материалыг зогсоохын тулд маш 
өргөн, гүнзгий шуудуу ухах 
хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр дараа 
нь зарцуулах хүчийг хэмнэнэ. 

Түймрийн 
периметрийн 
тохойрсон 
газрын догол 
мөрөнд зурвас 
байгуулах  

Түймэр жигд бус тархсанаас 
зарим газарт шаталтад өртөөгүй 
тохойрсон газар үлддэг. Түймэрт 
шатаагүй үлдсэн нэг доголоос 
нөгөө догол хүртэлх хамгийн 
тохиромжтой хэсэг газрыг олж 
зурвас байгуулах.  

– шатаагүй үлдсэн шатах 
материалыг бүрэн шатааснаар 
хамгаалалтын зурвасын нийт 
уртыг багасгах боломжтой. 

 

Зурвас байгуулахад баримтлах ерөнхий 
журам 

 

 Хамгаалалтын зурвас байгуулахдаа эргэн 
тойронд ургаж байгаа ургамлын өндрийг 1.5 м-ээр 
үржүүлсэнтэй тэнцүү хэмжээтэй, эсвэл урьдчилан 
таамагласан галын дөлний өндрийг 2.5 м–ээр 
үржүүлсэнтэй тэнцүү  хэмжээний өргөнтэй ухаж, 
цэвэрлэнэ.  

 Шуудууг эрдэст хөрсөнд хүртэл 30-60 см-ийн 
өргөнтэй ухна.  

 Хэрэв шигүү ургамалтай бол илүү өргөн байх 
шаардлагатай.  
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 Түймэр маш их эрчимтэй байгаа нөхцөлд хөрсний 
өнгөн давхаргын шатах материалыг сайтар 
цэвэрлэх нь илүү үр дүнтэй. 

 Эрдэст хөрсийг хуулж гал асч буй тал руугаа 
дэвсэж, хамгаалах зурвасыг илүү өргөн болгоно. 

 Түймрийн зах хэсгээр хамгаалалтын зурвас 
байгуулах үед, шатаагүй иш, мөчир болон бусад 
ургамлыг галаас хол хаяж, ухаж гаргасан хөрс, 
шороог шатсан талбайн талд гаргаж тараана. 
Ингэснээр оч, цог нь шатаагүй талбай руу үсэрч 
гал цааш тархахаас сэргийлнэ. 

 Өндөр мод, бут сөөг зэрэг газрын гадаргатай шууд 
холбогдоогүй шатах материал нь галд амархан 
шатах магадлалтай бол хамгаалалтын зурвасын 
хоёр талын ойролцоох хэд хэдэн метрийн зайд 
байгаа модны доод хэсгийн мөчрийг тайрч авна.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулахад 
анхаарах зүйлс 

 

 Түймэр хяналтаас гарч болзошгүй газруудад 
анхаарал хандуулах. Тухайлбал, түймэр асч буй 
голомт; 

 Боломжтой бол түймрээс хамгаалах зурвасыг 
богино байгуулах; 

 Хурц өнцөг үүсгэхээс зайлсхийх; 

 Гол, горхи, нуруу, зам харгуй зэрэг байгалийн 
болон хиймэл хаалт саадуудыг ашиглах хэрэгтэй; 

 Хамгаалалтын зурвасыг болж өгвөл шигүү болон 
том хэмжээний шатах материалтай газарт биш, ил 
задгай талбайд байгуулах; 
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 Өдөр тутмын салхины чиглэлийн өөрчлөлтийг 
анхаарах; 

 Боломжтой бол, салхинд унасан унанги мод, 
тайрсан модны үлдэгдэл зэргийг хамгаалалтын 
зурвасны гадна үлдээж аюултай шатах 
материалыг цавчиж хаях; 

 Түймрийн голомт бүрийн тоогоор хамгаалалтын 
зурвас байгуулах боломжгүй бол олон жижиг 
цэгэн түймрийг нийлүүлэн тойруулж нэг зурвас 
байгуулж болно; 

 Дээрээс өнхрөн ирж буй шатах материалыг 
алдахгүйн тулд V-хэлбэрийн шуудуу ухаж, татах; 

 Унанги модыг хамгаалалтын зурвас давуулахгүйн 
тулд газрын налуутай зэрэгцээ байрлуулах; 

 Галын аюултай мөн тогтворгүй байдаг учир 
нарийн гуалин модноос болгоомжлох; 

 Хамгаалалтын зурвасыг шатаж буй модноос хол  
байгуулах ёстой. Ингэснээр дээрээс мод унасан 
тохиолдолд хамгаалалтын зурвас дотор унахаар 
тооцоолсон байх хэрэгтэй; 

 Хэрэв хатсан модыг авч хаях боломжгүй бол 
түүний эргэн тойрны шатах материалыг цэвэрлэх; 

 Боломжтой бол байгалийн саадыг хамгаалалтын 
зурвасын хэсгүүдтэй холбож, түймрийн тархалтыг 
зогсоох.   

 

Түймрийг бүрэн эцэслэн унтраах ба эргүүл 
хийх 

 

Түймрийг тогтоон барьсны дараа шатах материалын 
галын эцэслэн унтраах үйл ажиллагааг бүрэн 



 

 

Хуудас 102  

 

унтраах гэж нэрлэнэ. Хамгийн гол нь тухайн талбайг 
орхин явахаас өмнө түймэр бүрэн унтарсан эсэхийг 
сайтар хянаж шалгах ёстой.  

 

Түймрийг бүрэн эцэслэн унтраах ажилд ихэвчлэн гар 
багажийг хэрэглэдэг. Тодорхой периметр дотор 
түймрийг хяналтандаа авсны дараа, шууд эргүүл 
хийх ёстой.  

 

Эргүүл хийх 

 

 Түймрийн үлдэгдэл, уугиж буй түймэр байгаа 
эсэхийг тодорхойлох зорилгоор (хараа, сонсгол, 
үнэрлэх, хүртэхүй) бүхий л мэдрэхүйгээ ашиглана.  

 Түймрийг гаднаас нь дотогш чиглэлд унтраах 
бөгөөд хамгаалалтын зурвас давсан эсвэл давах 
гэж байгаа эсэхийг шалгаад дараа нь зурвас 
доторх хөрсний түймрийг бүрэн унтрааж, эцэст нь 
түймрийн голомтыг дарж унтраана. 

 “Найзын систем”-ийг ашиглаж, багаар ажиллан, 
байнгын харилцаа холбоотой байна.  

 Эргүүл хийхдээ асч байгаа халуун цэг болон 
хөрсний түймрээс үүдэж үүссэн нүхнүүд дээр 
гишгэхээс болгоомжлох хэрэгтэй. 

 Хамгийн багадаа 48 цаг эргүүл хийх бөгөөд 
хуурайшилттай үед, мөн ялангуяа салхи ихтэй үед 
илүү урт хугацаагаар эргүүл хийх шаардлагатай.  
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Зураг 4.18. Уугин асч буй аюултай хөрсний түймэр 

 

Бүрэн эцэслэж унтраах 

 

Түймрийг бүрэн эцэслэж унтраах үйл ажиллагааны 
гол зарчим нь шатах материалыг хөргөж, түймрийг 
аль болох түргэн унтраах явдал байдаг. Тус 
ажиллагаа нь хүнд хүчир бөгөөд бохир боловч маш 
чухал ажил юм. Түймрийн гурвалжинг бүрдүүлдэг 3 
хүчин зүйлсийг бүгдийг үгүй болгосноор түймрийг 
эцэслэн унтраана. Үүнд: шатах материалыг 
дулаангүй болгох, хөргөх, шороо эсвэл ус цацаж 
хүчилтөрөгчийн хангамжгүй болгох үндсэн аргуудыг 
хэрэглэнэ. Мөн түймрээс хамгаалах зурвасыг 
сайжруулах нь түймрийг амжилттай унтраахад 
нөлөөлнө.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасаас дотогш чиглэлд 
түймрийг унтраах үед ухах, цэвэрлэх, огтлох, цацах, 
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булах зэрэг зориулалтын багаж, хэрэгслийг 
ашиглана.   

 Хатсан, үхсэн мод, ургамал, дутуу шатсан бут, 
сөөг, өвслөг ургамал, ойр орчмын өвс зэрэг бүхий 
л шатах материалыг түймрээс хамгаалах 
зурвасаас холдуулж, цэвэрлэнэ.  

 Түймрээс хамгаалах зурвас дотор мод, ургамал 
үндсээрээ холбогдсон эсэхийг сайтар шалгана.  

 Түймрээс хамгаалах зурвасын ойролцоох үлдсэн 
шатах материалыг бүрэн шатааж, цэвэрлэнэ.  

 Түймрээс хамгаалах зурвасын ойролцоох халуун 
цэг буюу асч буй голомтуудыг бүрэн эцэслэж 
унтраана.  

 Хүчтэй уугин шатаж буй оч, цог, цучилыг дарж, 
унтраана.  

 Түймрээс хамгаалах зурвас дээр уугин шатаж буй 
шатах материалыг шатсан талбай руу шилжүүлж 
зайлуулна. 

 Уугин шатаж буй хөрсний түймрийг ухаж 
унтраана.  Дараа нь ус цацаж эсвэл шороогоор 
булна.  

 Модны иш, хожуул, үндэс, холтос зэргийн доор, 
дотор эсвэл дунд хэсэгт гал асч буй эсэхийг 
сайтар шалгана.  

 Халуун цэг буюу асч буй галын голомтыг 
тойруулаад эрдэст хөрсийг ухаж гарган, эргэн 
тойрон дахь шатах материалаас тусгаарлана. 

 Галыг хөргөх, унтраах ажилд ус болон гар багаж 
ашиглана.  
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 Шатах материалыг налуу газар даган түймрээс 
хамгаалах зурвасыг давж өнхрүүлэхгүйн тулд 
бэхлэх хэрэгтэй.  

 Тухайн газрыг орхиж явахаас өмнө дулаан ялгарч 
буй эсэхийг шалгана. 

 

Түймрээс хамгаалах зурвасын байршлыг 
тодорхойлох 

 

Дараах зүйлсийг анхааралдаа авч хамгаалах 
зурвасыг байгуулна. Үүнд: 

 Ажилтны аюулгүй байдлыг хангах; 

 Түймрийн төлөв байдал болон тархах хурдыг 
урьдчилан тооцоолж, илүү өргөн газарт тархахаас 
өмнө түймрээс хамгаалах зурвасыг хаана 
байгуулах байршлыг тогтоох; 

 Түймрийн нөхцөл байдал хүндрэхээс өмнө 
хамгаалах зурвас байгуулах болон бусад 
шаардлагатай ажил болох унасан, үхсэн, шатсан 
мод, зэргийг зайлуулж амжих хангалттай хугацаа 
байхаар тооцож ажиллах; 

 Газрын рельефийг ашиглан түймрээс хамгаалах 
зурвасыг богино, шулуун  байгуулах; 

 Түймрийг унтраахад аль болох хялбар арга замыг 
ашиглах хэрэгтэй. Хэтэрхий боломжгүй зорилго 
тавих эсвэл их талбай, хүн хүч, материалын нөөц 
шаардсан байх хэрэггүй; 

 Түймэртэй талбайгаас аюулд өртөж болзошгүй 
хүчин зүйлсийг холдуулах, түймрээс хамгаалах 
зурвас болон аюул учруулж болзошгүй эрсдэлтэй 
хүчин зүйлсийн хоорондын зай хангалттай байх; 



 

 

Хуудас 106  

 

 Модыг нь тайрч огтолсон зурвас эсвэл огцом 
эргэлт бүхий зурвасаас зайлсхийх;  

 Байгалийн болон гараар хийсэн хаалт саадыг 
ашиглах; 

 Шаардлагатай тохиолдолд, зурвас байгуулахдаа 
хүнд машин механизмийг ашиглах; 

 Олон цэгэн түймрийг нэг бүрчлэн унтраах 
боломжгүй тохиолдолд ойр хавийн дутуу шатсан 
шатах материалыг бүрэн гүйцэд шатаах; 

 Түймрийг унтрааж, түймэртэй тэмцэж байгаа 
үедээ хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөл хэрхэн 
бага учруулах, мөн салбарын бодлогыг  авч үзэх 
хэрэгтэй.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах  

 

 Ургамалжилтын өндрийг харгалзаж, зурвасын 
өргөнийг шаардлагатай хэмжээнээс хэт өргөн 
байгуулах хэрэггүй.  

 Зурвасыг шаардлагатай газар нь эрдэст хөрсийг 
гартал ухаж, цэвэрлэнэ.   

 Хамгаалах зурвасын гаднах шатаагүй материалыг 
холдуулж, цэвэрлэнэ. 

 Шатсан болон шатаж буй материалыг шатсан 
талбай руу тарааж хаяна. 

 Хэт эгц налуутай газрын уруу өнхөрч буй шатах 
материалыг барих шуудуу ухаж татна.  

 Ойр хавьд асч буй түймэр рүү ус цацаж, 
шороогоор булах зэрэг арга замаар түймрээс 
хамгаалах зурвасыг өргөн болгоно.  
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 Зурвасны гаднах дутуу шатсан өмх мод, хожуул 
зэргийг усаар норгож эсвэл шороогоор булна.  

 Хэрэв хугацаа байгаа бол зурвасны ойролцоох 
үхсэн модыг огтолж хаяна. 

 Хамгаалах зурвасыг асч буй түймэртэй аль болох 
ойрхон, тэгэхдээ аюулгүй ажиллагааны зааварт 
нийцсэн зайд байгуулна.   

 Түймрээс хамгаалах саадыг сайжруулахын тулд 
хамгаалалтын зурвасыг шатаана (хэрэв дүрэм 
журамд харшлахгүй бол). 

 Хэрэв налуу газрын өөдөө чиглэлд түймрээс 
хамгаалах зурвас байгуулж байгаа бол, зурвасыг 
холбосны дараа дээрээс доош чиглэлээр шатаалт 
хийнэ. 

 Үргэлж аюулгүй газар сонгож зогсох, боломжгүй 
бол нэг хөлөө  аюулгүй газарт тавьж ажиллана.   

*Эх сурвалж: АНУ-ын түймрийн гарын авлага 3, PMS 
410-1.
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Мэдэгдэл 
 
Дээрх гарын авлагын агуулгыг бодитой, үнэн зөв 
байлгах үүднээс ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан 
бөгөөд Дэлхийн түймрийн мониторингийн төв, Гал 
түймэртэй тэмцэх, аврах үйл ажиллагааны олон 
улсын холбоо, мөн Хөдөөгийн хөгжлийн санаачилга 
ХХК ("EuroFire түншүүд")-ийн хуримтлуулсан 
өнөөгийн туршлага дээр үндэслэн энэхүү гарын 
авлагыг бэлтгэсэн болно. Тус гарын авлага нь 
агуулгын хувьд “эцсийн хувилбар” байх зорилттой 
биш бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн нөхцөлд 
тохируулах, засварлах, сайжруулахад нээлттэй 
байна. 
 
Энэхүү гарын авлага нь ерөнхий ойлголт, мэдлэг, 
чадвар олгох зорилготой. Гарын авлагыг тухайн 
орны хууль, дүрэм, журам, холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын өгсөн зөвлөмжтэй уялдуулж, 
ашиглахад зориулсан болно. Энэхүү гарын авлагыг 
ашиглаж буй хувь хүн, байгууллагын зүгээс тодорхой 
үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдэлийг 
бүрэн хариуцах үүрэг хүлээнэ. 
 
EuroFire түншүүд болон тэдгээрийн холбогдох 
ажилтнууд, төлөөлөгчид гарын агуулгад агуулагдсан 
аливаа алдаа, дутагдал, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл 
болон энэхүү гарын авлагын агуулгад бүрэн 
найдсанаас аливаа этгээдэд учирсан хохирол, 
гэмтэл, эвдрэлд хариуцлага хүлээхгүй. 
 
Гарын авлагын агуулга нь зохиогчийн эрх ба оюуны 
өмчийн тухай хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд ил тод 
бичгээр эсвэл өөрөөр тохиролцсоны дагуу 
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зохиогчийн эрхэд хамаарах мэдээллийг зөвхөн 
хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглаж болно. 
 
Энэхүү гарын авлагыг ашиглах, түгээх, аливаа 
нэхэмжлэл болон бусад үйлдлийн талаарх асуудал 
Шотландын хууль, тогтоомжийн дагуу 
зохицуулагдана.  
  
 


