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Бүлэг EF 2: 
 

Сургалт: Ургамлан бүрхэвчийн түймрийг 
унтраах арга, тактик 

 

ОРШИЛ 

 

Эдгээр сургалтын материалуудыг EuroFire Level 2 түвшний “Ургамлан 
бүрхэвчийн түймрийг унтраах арга, тактик” стандарттай уялдуулж бэлтгэсэн 
болно.  

 

Уг материал нь байгалийн түймрийн шинж чанарын тухай үндсэн  ойлголт, 
түймрийг унтраах арга, тактик, мөн зориудаар шатаах ажиллагаа, ургамлан 
бүрхэвчийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд оролцогчдод зориулсан. 

 

Энэхүү стандартыг түймрийн шаталт, тархалт, эрсдэл харьцангуй бага 
түвшинд, гал унтраах баг шууд удирдлагаар хангагдсан, түймэртэй тэмцэх 
хялбар үйл ажиллагаа шаардлагатай үед хэрэглэнэ.  

 

Тухайн улсын үндэсний болон орон нутгийн түймрийн менежменттэй холбоотой 
хууль, тогтоомжийг даган мөрдөнө. Түүнчлэн орон нутгийн удирдлага, газар 
эзэмшигчид түймэртэй тэмцэх үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө холбогдох 
байгууллагаас зөвшөөрөл, чиглэл авах шаардлагатай. 

 

Энэхүү бүлэгт багтсан сургалтыг албан ёсны эрх бүхий байгууллагын тогтмол 
хийгддэг сургалт, хээрийн сургуулилтаар дамжуулан олгох нь зүйтэй. Ой, 
хээрийн түймрийн менежментийн үйл ажиллагаанд шууд оролцдоггүй 
байгууллага, хувь хүн бие даан суралцах боломжгүй бөгөөд заавал эрх бүхий 
байгууллага, мэргэжилтний удирдлага дор суралцах боломжтой. 

 

Энэхүү бүлгийн онол, практик болон нормативыг нийт 50-60 цагт судалж, 
эзэмшинэ.  

 

EuroFire бол туршилтын төсөл бөгөөд ашиглах материал нь одоо явагдаж буй 
процессын нэгэн хэсэг нь юм. Санал хүсэлтийн хуудас www.euro-fire.eu 
вебсайтад багтсан.  

 



 

 

Хуудас 2  

 

Уг материалыг галын байгууллага, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, агнуурын 
менежмент, байгаль хамгаалал, бэлчээр, аялал жуулчлал, тусгай 
хамгаалалттай газрын менежментийг хариуцсан, түймрийн менежментийн үйл 
ажиллагааг явуулахад туслах үүрэгтэй хүмүүст зориулан бэлтгэв.  

Eurofire чадварын стандарт болон эрсдэлийн менежментийн уялдаа 
холбоо 
 

Eurofire чадварын стандарт нь ашигласны дараа гарч болох үр дүнг бүрэн 
ойлгоход чиглэсэн байх хэрэгтэй. Уг стандартуудын агуулга нь: техникийн нэр, 
элементийн нэр, энэхүү сургалтын тухай, түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг, 
зайлшгүй сурч, эзэмшсэн байх шаардлагатай чадварууд, юуг зайлшгүй ойлгож 
мэдсэн байх шаардлагатай зэрэг зүйлсийг багтаасан байна.  

Бүх Eurofire чанарын стандартын нэмэлт материалууд нь техникийг ашиглахад 
тохиромжтой аргазүйг хангахад чиглэсэн байх ба ашиглаж буй тухайн 
салбараас хамааран өөрчлөгдөх боломжтой байх. Харин  суралцах 
зааварчилгааны материал нь тухайн стандарт дахь бусад бүх техникийн 
суралцах шаардлагатай материалыг хангах хэрэгтэй.  

 

Европын холбооны аюулгүй байдлын хэд хэдэн зааварчилгаа байдаг бөгөөд 
эдгээр нь Европын улс бүрийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын хуулийг 
орлодог. Уг хууль нь ажлын байран дахь аюулгүй байдал болон эрүүл мэндийг 
сайжруулах, ажилтай холбоотой осол болон өвчлөлийг багасгахад чиглэсэн. 
Мөн бусад бүх шаардлагатай орон нутгийн болон байгууллагын аюулгүй 
байдлын зааварчилгаа, эрсдэлийн менежментийн бодлогыг баримтлах 
хэрэгтэй.  

 

Урьдчилан эзэмшиж, мэдсэн байх зүйлс: 
EF1 - Ургамалд тавих түймрийн үйл ажиллагааны газар нь танд болон 
бусдад гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулсан байх      

EF2 – Техник болон аргазүйг ургамлын түймрийг зохицуулахад ашиглах 

 

Нэмэлт хэрэгцээтэй зүйлс:  
EF3 – Түймрийн үед багийн хамт олон болон удирдагчтайгаа 
харилцаатай байх 

EF4 – Түймрийг зохицуулахад шаардлагатай гар хэрэгслийг авч явах 

EF5 – Ургамлын түймрийг усан насос ашиглах зохицуулах  

 

Хичээлийн зорилго: 
Энэхүү сургалтын агуулгыг судалснаар: 

- Түймрийн шинж чанарын талаар ойлголт 

- Ургамлан бүрхэвчийн түймрийг унтраах арга, техник зэргийг суралцана 
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Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг: 

 

- Тулгуур цэг, шатаалт – түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг 
хяналттайгаар шатаах, угтуулж цуравдан шатаах, угтуулж цуравдах, 
хяналтын зурвас (галын зурвас), дуслын ноцоох төхөөрөмж, түймрийн 
орчин, гал түймрийн төлөв байдал, шатах материалын чийгийн агууламж, 
шатах материалын нөөц, шатах материалын төрөл, гал ноцоох аргууд, 
урьдчилан төлөвлөсөн шатаалт. 

 

 

I. Байгалийн түймрийн шинж чанарын тухай ойлголт 

 

Түймэр 

Суурин газар болон хөдөө орон нутагт хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн 
талбай, барилга байгууламжийн орчимд ургамлан бүрхэвч бүхий хэсэгт гарч 
буй хараахан хяналтанд оруулаагүй байгаа түймрийг хэлнэ. Үүнд, нуга намаг, 
өвслөг ургамал, бут сөөг болон ойн талбай багтана. 

 

Ийм түймэртэй тэмцэх аливаа арга хэмжээг авахын тулд түймрийг нөхцөлдүүлж 
буй физик шинж чанар, түймрийн шинж чанарыг тодорхойлогч хүрээлэн буй 
орчны хүчин зүйлсийн талаар ойлголттой болох шаардалагатай байдаг. 

 

Түймрийн гурвалжин 

 
Түймрийн гурвалжин нь түймрийн нөхцөлдүүлэгч гурван элементийг дүрслэн 
харуулдаг. Хэрэв эдгээрийн аль нэг элементийг нь үгүй болгосон тохиолдолд 
түймэр унтардаг. 

 Агаарыг бүрэлдүүлэгч хүчилтөрөгч нь шатах материалын шатах үйл 
явцад зайлшгүй үүрэгтэй. Агаар нь салхины төлөв байдлаас хамааран 
түймрийн төлөв байдлыг бүрэлдүүлэх чухал үүрэгтэй.  

 Дулаан, шатах материалын чийгийг гадагшлуулж түүнийг шатах 
нөхцлийг бүрэлдүүлнэ. Шатах материал нь янз бүрийн байдлаар халж 
ноцох цэгт хүрдэг. 

 Шатах материал, аливаа шатаж болохуйц материал буюу ургамлан 
бүрхэвч. Шатах материалын хэлбэр, хэмжээ, тоо, зохион байгуулалт, 
тархалт, чийгийн агууламж зэрэг нь түймрийг төлөв байдал, шинж чанарт 
нөлөө үзүүлдэг.  
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Зураг 1. 2. Түймрийн гурвалжин 

 

Дулаан дамжуулалт 
Түймрийн дулааны илч нь конвекци, цацралт, дамжуулалтаар бусад түлш рүү 
шилждэг.  

 Конвекци гэдэг нь дулааны илч агаараар шилжих хөдөлгөөн юм. Ой 
хээрийн түймрийн хувьд конвекци гэдэг нь дөлний урьд талд халуун илч 
агаартай хамт дээш өргөгдөх болон хажуу тийш хөдлөх шилжилт юм. Ой 
хээрийн түймрийн гал сөнөөгчидийн хувьд конвекци нь хамгийн чухал 
дулаан шилжүүлэлтийн хэлбэр юм. Учир нь асар их халсан хийнүүд 
түймрийн өмнө талд байгаа түлшийг урьдчилан халаадгаас болж түймэр 
хурдан тархдаг байна.  

 
Зураг 1.2. Конвекци 

 Цацралт гэдэг нь дулааны илч нь нэг эх үүсвэрээс бүх чиглэлд долгион 
эсвэл цацраг байдлаар хөдөлж, шилжиж байгааг хэлдэг. Шатаж байгаа 
түлшний илч  нь бүх чиглэлд цацарч, шатаагүй түлшийг урьдчилан 
халааж байдаг. 
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Зураг 1.3. Радиац  

 Дамжуулалт гэдэг нь халуун илч хатуу биетийн өндөр температуртай 
хэсгээс нам температуртай хэсэг рүү шилжих үзэгдэл юм. Энэ шилжилт 
нь нэг биет нөгөө биеттэй шууд холбогдож явагддаг. Илчийг хүлээж авч 
байгаа биетийн бүтэц шинж чанар нь илч шилжилтийн хурдыг 
тодорхойлж байдаг. Ой, хээрийн түймэрт дулаан дамжуулалт нь бага 
үүрэгтэй байдаг. Учир нь мод нь бусад ургамалын нэгэн адил дулааныг 
харьцангуй муу дамжуулдаг байна.  

 
Зураг 1.4. Дулаан дамжуулалт 

Түймрийн орчин нөхцөл 
Түймрийн орчин нөхцөл гэдэг нь түймрийн төлөв байдлыг тодорхойлж байдаг 
түймрийг тойрон хүрээлж байдаг нөхцөл юм. Түймрийн тархалтын хэмжээ, эрч 
нь түймрийн орчин нөхцөлийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж байдаг. Түймрийн 
орчин нөхцөл нь түлш, цаг агаар, рельеф гэсэн 3 том бүрдэл хэсгээс бүрддэг 
байна.  
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Зураг 1.5. Түймрийн орчин нөхцөл 

1. Түлш 

Түймрийн орчин нөхцөлийг судлахад түлш нь авч үзэх ёстой хамгийн 
чухал хүчин зүйлийн нэг юм.  Түлш нь доорхи шинж чанаруудаасаа 
үүдэлтэйгээр түймрийн араншинд шууд нөлөө үзүүлдэг байна. Үүнд: 

 Ангилал 

 Төрөл зүйл 

 Овор хэмжээ, тоо хэмжээ 

 Тархалт байрлалт 

 Чийгийн агуулгын хэмжээ 

Түлшний ангилал 

I. Газрын түлш хөрсний ялзмаг, үндэс хүлэр эсвэл булагдсан бусад 
органик материалууд зэрэг гадаргуугийн доор байх унасан навч гишүү 
болох органик материалууд юм. Ийм ангилалын түлшинд гарсан түймэр 
нь уугих эсвэл маш бага элчээр шатдаг боловч энэ нь хэдэн өдөр, долоо 
хоног түүгээр ч барахгүй хэдэн сараар шатах явдал байдаг.  

II. Гадаргуугийн түлш гэдэг нь газрын түлш болон титмийн түлш хооронд 
байгаа ялзмаг давхаргын дээр орших шатамхай ургамал юм. Унасан 
мод, мөчирнүүд, өвс, арц, зулзган ой г.м. энд хамаарна. Гадаргуугийн 
түлш нь түймрийн тархалтын хэмжээ, болон эрчийг тодорхойлоход чухал 
үүрэгтэй юм.  

III. Титмийн түлш гэдэгт газартай шууд харьцахгүй байгаа тулсан болон 
зогсож байгаа түлшнүүд юм. Энэ ангилалын түлшинд дүүжлэгдсэн 
түлшнүүд, ойн дээд үзүүрийн түлшнүүд эсвэл ширэнгэ бутны оройн хэсэг 
орно. Түймэр титмийн түлшинд хүрч түүгээр дамжин тархдаг учраас асар 
эрчтэй байдаг. 
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Зураг 1.6. Шатах материалын ангилал  

 

Шатах материалын овор хэмжээ ба тоо хэмжээ 

Түлшний дараах гол 2 категори байдаг. Үүнд: 

I. Нарийн түлш гэдэгт саваа мод, өвс эсвэл навчнууд багтана. Эдгээр 
түлшнүүд нь амархан хатаж асдаг. Эдгээр нь ихэвчлэн түймрийн эрч 
болон тархалтын хэмжээнд голлож нөлөөлдөг. 

II. Хүнд эсвэл бүдүүн бараг түлш гэдэгт том голчтой унасан моднууд, 
мөчрүүд багтана. Эдгээр түлшнүүд дөлний фронт явж өнгөрсний дараа 
удаан хугацаагаар үргэлжлэн шатах нь элбэг тохиолддог.  

Шатахад бэлэн байгаа түлшний тоо хэмжээ нь түймрийн эрч болон түймрийн 
тархалтанд нөлөөлж байдаг. Их хэмжээний нарийн түлш нь  дөлний фронт дахь 
түймрийн араншинг хурцатгаж байдаг. Харин их хэмжээний хүнд, бүдүүн бараг 
түлш нь дөлний фронт явж өнгөрсөний дараа удаан хугацаагаар үргэлжилсэн 
нам эрчтэй түймэр гарахад хүргэдэг. 

Шатах материалын тархалт байрлал 

I. Бие биенээсээ хол эсвэл ойр байрласан ой мод болон модны унангууд 
бүхий ой байна гэж бодъёо. Үүнийг түлшний хэвтээ тархалт байрлал 
гэнэ. Сийрэг тархсан түлш нь харьцангуй нам эрчтэй түймрийг бий 
болгож байдаг  бол харин их хэмжээний сул овоорсон түлш нь өндөр 
эрчтэй түймрийг бий болгож байдаг.  

II. Босоо тархалт байрлал гэдэг нь газрын түвшний түлшнээс титмийн 
түлшний түвшин хүртлэх түлшний тоо хэмжээ, тархалт юм.  

Шатах материалын чийгийн агуулга 
Ургамлын ширхэгт байгаа чийгийн хэмжээ нь түүнийг хир амархан шатах 

вэ, ямар эрчтэй шатах вэ гэдэгт нөлөөтэй байдаг. Түлшний чийгэнд нөлөөлж 
байдаг орчны нөхцөл байдлын хүчин зүйлд харьцангуй чийгшил, хур тунадас, 
агаарын температур болон бага хэмжээгээр сүүдэр, зүг чиг, налуу, өндөржилт 
г.м багтдаг.   
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Саяхны орсон бороо, өндөр чийгшил, эсвэл усны эх үүсвэрт ойрхон 
байгаагаас үүдэлтэй өндөр чийгтэй түлш нь шатахаас өмнө урьдчилсан 
халаалтыг илүү ихээр шаарддаг. Чийгийн бага агуулгатай түлш нь маш бага 
урьдчилан халалтаар өндөр эрчтэйгээр хурдан тархалттайгаар шатдаг байна.   

Хүснэгт 1. Түлш, чийгийн агуулга 

Түлш, чийгийн агуулга 

Түлш Чийгийн агуулга 

Нарийн түлш Чийгээ амархан хурдан алдаж, шатахад бэлэн болдог 

Хүнд түлш Нарийн түлштэй харьцуулахад чийгээ хурдан алдахгүй, 
шатахад бэлэн болоход илүү хугацаа, илүү дулааны 
энерги шаардагддаг. 

Чийгийн өндөр 
агуулгатай түлш 

Урьдчилан халахад илүү хугацаа, илүү дулааны энерги 
шаардагддаг.  

Бага чийгийн 
агуулгатай түлш 

Хурдан хатаж шатахад бэлэн болдог. Өндөр эрчээр хурдан 
шатдаг. 

 

2. Цаг агаар 

Цаг агаар нь түймрийн орчин нөхцөлийн хамгийн их хувирамтгай бүрдэл 
хэсэг юм. Ой, хээрийн түймрийн явцад хурдан өөрчлөгддөг. Цаг агаар нь ерөөс 
урьдчилан таахын аргагүй болдог тул түүний түймрийн араншинд үзүүлэх 
нөлөөг дутуу үнэлж болохгүй юм. Цаг агаар нь доорхи голлох элэментээс 
бүрддэг. 

 Харьцангуй чийгшил 

 Агаарын температур 

 Салхи 

 Хур тундас 

 Өдөр\шөнийн ээлж 

Харьцангуй чийгшил 

Харьцангуй чийгшил нь (ХЧ) агаар дахь чийгийн агуулгын хэмжээ юм. Түймрийн 
араншинд харьцангуй чийгшилийн нөлөөг авч үзэхдээ дараах урьдчилсан 
нөхцөлүүдийг тооцож үзэх хэрэгтэй юм. 

I. Харьцангуй чийгшил нь үхсэн болон нарийн түлшний чийгийн агуулгад 
шууд нөлөөлж байдаг. Харьцангуй чийгшилийн өөрчлөлт нь амьд 
түлшинд дээрхи хэмжээгээр нөлөөлдөггүй байна.  

II. Хэрэв харьцангуй чийгшилийн түвшин өндөр байгаа бол үхсэн болон 
нарийн түлшний чийгийн агуулга өндөр байх ба тийм ч амархан 
шатахгүй. Эсрэгээр харьцангуй чийгшилийн түвшин нам байгаа бол 
үхсэн болон нарийн түлшний чийгийн агуулга бага байх ба шатахад 
бэлэн болсон байдаг. 
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III. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр харьцангуй чийгшил нам байна гэсэн 
бол түймрийн араншин илүү хурц байна гэсэн үг. Хэрэв харьцангуй 
чийгшил өндөр байна гэсэн бол түймрийн араншин тийм хурц биш байна 
гэсэн үг.  

IV. Харьцангуй чийгшилийн түвшин нь үргэлж тодорхой хэв загварын дагуу 
өсөж эсвэл унаж байдаг. (Доорхи зургийг үзнэ үү) Харьцангуй чийгшил нь 
өглөө, оройд хамгийн өндөр, үдээш хойш хамгийн бага байдаг. 

V. Түймэр харьцангуй чийгшил хамгийн бага, агаарын температур хамгийн 
өндөр байдаг үдээс хойш хамгийн их эрчтэйгээр шатдаг гэсэн ерөнхий 
зүй тогтол үйлчилдэг. 

VI. Харьцангуй чийгшил болон агаарын температурын хамаарлыг доорхи 
зургаас харж болно. 

 
Зураг 1.7. Харьцангуй чийгшил\түймрийн эрч 

Агаарын температур 
Агаарын температур нь харцангуй чийгшил болон түлшний чийгийн 

агуулгын аль алинд шууд нөлөөлж байдаг. Агаарын температур нэмэгдэхэд 
дараах 2 нөлөөг үзүүлдэг.  

I. Харьцангуй чийгшил буурсанаар түймрийн араншинг хурцатгаж байдаг. 

II. Түлшний чийгийн агууламж буурсанаар түлш хатаж хурдан шатахад 
хүргэдэг 

Агаарын температур илүү өндөр болоход түлшнүүд илүү халж, хуурайшдаг ба 
илүү амархан шатахад хүргэдэг байна. 

Салхи  

Цаг агаарын бүх хүчин зүйлүүдээс салхи түймрийн араншинд хамгийн ихээр 
нөлөөлдөг. Салхи нь түймрийн чиглэл болон тархалтын хэмжээнд шууд 
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нөлөөлж байдаг. Хүчтэй салхинд түймэр эрчтэй шатаж, хурдан урагшилж 
байдаг. Салхи нь дараах байдлаар түймрийн араншинд нөлөөлж байдаг. 

I. Салхи нь түймэрийг илүү их хүчилтөрөгчөөр (агаар) хангаж түймрийг илүү 
эрчтэй шатахад хүргэдэг байна. 

II. Салхи нь түймрийн чиглэлд илүү ихээр нөлөөлдөг 

III. Салхи нь түймрийн өмнө талын түлш дээгүүр галын дөл хавтгайрч (эсвэл 
бөхийж)  энэ түлшнүүдийг хурдан хатааж амархан асахад хүргэх ба 
тэдгээр түлшийг шатааж эрчийг нь нэмэгдүүлж байдаг 

IV. Салхи нь шатаж байгаа цог цучил, үнсийг хөөргөж гол түймрийн өмнө 
талд “хэсэг газрын түймэр”-ийг үүсгэж байдаг 

 
Зураг 1.8. Түймэрт үзүүлэх салхины нөлөө 

Салхи  болон түүний түймрээс хамаарах хамаарлыг авч үзэхэд дараах хүчин 
зүйлүүд чухал байдаг. Үүнд: 

I. Салхины чиг гэдэг нь салхины ирж байгаа зүгийг хэлнэ. (тухайлбал өмнө 
зүгийн салхи гэдэг нь газар дээгүүр өмнө зүгээс гарч хойт зүгрүү үлээж 
байгаа салхийг хэлнэ.) 

II. Газар орны байдал (рельеф) салхины чиг хурданд нөлөөлж байдаг. 
Жишээ нь салхи нь хавцал эсвэл хөндийгөөр арай өөр чиглэлд арай илүү 
хурдтайгаар үлээж болох юм.  

   

III. Салхи ны хурд болон чиглэл маш хувирамтгай байдаг ба хэзээ ч гэсэн 
асар ихээр өөрчлөгдөж болох юм. Аадар бороо орж өнгөрсөний дараа 
эсвэл тухайн нутаг орны салхины янз байдлын нөлөө зэрэг цаг агаарын 
системүүд тохиолдож өнгөрсөний дараа дээрхи өөрчлөлт явагдаж болох 
юм.  

IV. Гал сөнөөгчдийн хувьд салхины өөрчлөлт нь маш чухал анхаарч үзэх 
ёстой хүчин зүйл юм. Учир нь энэ нь түймрийн хурд чиглэл хурдан 
өөрчлөгдөхөд хүргэдэг байна. Газар дээр хаана ч ажиллаж байсан үүнийг 
анхаарч үзэх нь чухал ба нэн ялангуяа түймрийн жигүүр хэсэгт эсвэл 
толгойд ажиллаж байгаа багуудын хувьд энэ нь бүр ч чухал юм.  
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Зураг 1.9. Түймэр дэхь салхины өөрчлөлтийн нөлөө 

V. Ой хээрийн түймэр нь өөрийн гэсэн салхиаа үүсгэж болно. Түймрийн 
конвекцийн баганаар халуун агаар хөөрхөд түймрийн бүх талруу хүйтэн 
агаарын хүчтэй урсгал орж ирдэг.  

Хур тунадас 
Бороо ороход түймрийг норгох нөлөө үзүүлдэг. Гэхдээ борооны хэмжээ 
үргэлжлэх хугацаанаас хамааран  түймэрт үзүүлэх борооны нөлөө өөр өөр 
байж болох юм.  

I. Удаан үргэлжилсэн тасралтгүй орсон бороонд түлш илүү их чийгийг 
шингээн авч тэгж амархан шатахгүй болдог. 

II. Богино хугацаанд орсон ширүүн бороо гадаргуугийн түлшний агуулгад 
тийм ч их нөлөөлдөггүй ба түлш шатахад бэлэн байдаг.  

Өдөр ба шөнийн ээлж 

Ой хээрийн түмрийн араншин шөнө нь өдрийнхөөс шал өөр байдаг. Түймрийн 
идэвх шөнийн туршид ихэвчлэн буурсан (гэхдээ дандаа биш) байдаг. Энэ нь 
заримдаа түймрийг дарах таатай боломжийг бий болгож байдаг.  

3.Рельеф  
Түймрийн явцад түүний явж өнгөрөх газар нутгийн нугачаа, чиг, хэлбэр дүрс 
нилээд хэмжээгээр өөрчлөгдөж болно. Энэ нь түймрийн тархалтын хэмжээ, 
чиглэлийг нилээд хэмжээгээр тодорхойлж байдаг. Газар нутгийн төрх байдлын 
хэлбэр дүрс нь салхи г.м цаг агаарын хүчин зүйлүүдийг өөрчилж байдаг. 
Түймэрт рельефийн дараах  үзүүлэлтүүд нөлөөлж байдаг. Үүнд: 

 Налуугийн хэмжээ 

 Харж байгаа зүг чиг 

 Нугачаа 

Налуугийн хэмжээ 
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Налууг өгсөн шатаж байгаа түймэр тэгш газарт шатаж байгаа түймрээс илүү их 
хэмжээний конвекцийн болон цацралтын илчийг ялгаруулж илүү хурдан өмнөө 
байгаа түлшийг урьдчилан халааж байдаг. Налуу хэдий чинээ огцом байна энэ 
нөлөө төдий чинээ их байдаг. Налууг уруудан шатаж байгаа түймрийн хувьд 
үүний эсрэг нь үнэн юм. Түймэрт үзүүлэх налуугийн нөлөөг авч үзэхдээ дараах 
зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:  

I. Налуугийн нэмэгдэж байгаа 100  тутамд түймрийн тархалт 2 дахин 
нэмэгддэг. 

II. Налуугийн буурч байгаа 100  тутамд түймрийн тархалт 2 дахин багасдаг. 

 
Зураг 1.10. Газрын өөд налуугийн түймрийн төлөвт үзүүлэх нөлөө 

 
Зураг 1.11. Уруудсан налуугийн түймрийн төлөвт үзүүлэх нөлөө 

 

Харж байгаа зүг чиг 
Налуугийн зүг чиг гэдэг нь түүний харж байгаа-хойт, урьд, баруун зүүн  чиг юм. 
Түймрийн төлөвт зүг чиг дараах хоёр байдлаар нөлөөлж байдаг. 

 Урьдчилан халаах нөлөө 

 Ургамалжилтын нөлөө 

I. Урьдчилан халаах нөлөө 

 Түймрийн төлөв байдалд тэр шатаж байгаа налуу газрын харж 
байгаа зүг чиг богино хугацаанд (өдрийн туршид) нөлөөлж байдаг. 
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Урагшаа харж байгаа налуу өдрийн туршид илүү их хэмжээний 
нарны гэрэл хүлээж авч байдаг тул түлшний урьдчилан халалтыг 
нэмэгдүүлж байдаг. Үүний эсрэгээр хойт зүгт харж байгаа налуу 
өдрийн туршид бага хэмжээний нарны гэрэл хүлээж авч байдаг тул 
түлш хүйтэн хэвээр үлддэг. Үүнээс болж урд зүгт харсан налуугийн 
түймэр хойт зүгт харсан налуугийнхаас илүү эрчтэй байдаг. Зүүн 
болон баруун зүгт харсан налуугийн нөлөө өөр байдаг ба урьд 
болон хойт зүгт харсан налуугийн нөлөө хоёрын дунд байдаг.  

II. Ургамалжилтын нөлөө 

Ургамлын төрөл зүйл болон хэмжээ нь хэсэгчлэн зүг чиг тодорхойлж байдаг. 
Бөмбөрцөгийн хойт хагаст: 

 Урагш харсан налуунууд наранд ээгдсэн хуурай байдаг ба сийрэг 
ургамлан бүрхэвчтэй байдаг 

 Хойш харсан налуунууд нь илүү сүүдэртэй, чийгтэй байдаг ба 
ургамал нь шигүү ургасан байдаг. 

 Зүүн болон баруун тийшээ харсан налуунуудын нөлөө нь урагш 
болон хойшоо харсан налуунуудын нөлөөний  дунд байдаг. Ийм 
налуунууд нь тэдгээрийн газар зүйн байршил, тухайн нутгийн цаг 
агаарын нөхцөл байдлуудаар илүүтэй тодорхойлогдох ба нэг 
байрлалд нөгөө байрлалаас өөр өөр байдаг.  

Ой хээрийн түймрийн төлөв байдалд зүг чиг нөлөөлж байдаг. Учир нь нэг зүг 
чиг нь нөгөө зүг чигээс нарны гэрэл хүлэж авах, ургамалжилт, чийгийн 
агуулгаараа өөр өөр байдаг.  

 
Зураг 1.12. Түймрийн төлөвт зүг чигийн үзүүлэх нөлөө (дэлхийн бөмбөрцгийн 

хойд хагас) 

Газрын нугачаа 
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Газрын нугачаа гэдэг нь тухайн нутаг дэвсгэрийн гадаргуугийн биет хэлбэр дүрс 
юм. Газрын хэлбэр дүрс нь түймрийн араншинд нөлөөлж байдаг. Хөндийнүүд,  
нуруу, хавцалууд, уулууд эсвэл тэгш газар нь бүгд түймрийн чиг, хурд, эрчинд 
өөр өөр нөлөөтэй байдаг.   

I. Салхи ба газрын нугачаа 

Газрын нугачаа нь салхины чиг хурданд нөлөөлж байдаг. Салхи нь устай адил 
газрын хэлбэр дүрсийг даган хамгийн намхан, хялбархан зам харгуйгаар 
үлээдэг. Энэ хамаарлын хэдэн жишээг доорь өгөв. 

 Салхины ерөнхий чигээс үл хамааран ууланд эсвэл толгодод салхи нь 
хөндий болон гуу жалга даган дээшээ эсвэл доошоо үлээж байдаг.  

 Газрын нугачаа нь тухайн хэсэг газрын салхийг үүсгэж болно. Өдөр 
дээшээ өгссөн салхи шөнө доошоо уруудсан салхи болж хувирч болох 
юм.  

 Нурууны нөмөр талд (тухайлбал салхины доод тал) зонхилох салхины 
эсрэг чиглэлд хуйларсан салхи үүсэж болох юм.  

 

 
Зураг 1.13. Нөмөр налуугийн хуйларсан салхи 

II. Нуруунууд 

Нурууны оройд дөхөж байгаа түймэрийн хурд эрч нэмэгдэж урьдчилан таахын 
аргагүй араншинг үзүүлж байдаг.  

III. Хавцал, гуу жалга, даваа гүвээнүүд 

Нарийхан хавцал, гуу жалга, даваа гүвээнүүд нь нарийхан хурдан хөдөлгөөэтэй 
зам гаргаж суваг үүсгэх явдал байдаг. Энэ нөхцөл байдалд газрын хэлбэр дүрс 
нь эдгээр нөлөөнүүд хамгийн их байгаа газарруу түймэр болон салхины аль 
алиныг юүлж байдаг. Түймрийн хэлбэр дүрс юүлүүр хэлбэртэй болдог. Үүнийг 
яндангийн үйлчлэл гэдэг. Яндангийн үйлчлэлд орсон түймэрийн араншин маш 
хурц болж газрын нарийн нугачаа даган хурдан урагшилж байдаг.  
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Зураг 1.14. Яндангийн үйлчлэл 

  

Ой хээрийн түймрийн өрнөлт 

Олон төрлийн ой, хээрийн түймрийн шинж чанар болон ой хээрийн түймрийн 
янз бүрийн бүрдэл хэсгүүдийг яаж тодорхойлох вэ гэдгийг мэдэх нь чухал юм. 
Мөн түүнчлэн голомтоос гал хэрхэн түймэр болж дэлгэрч байгаа болон гал 
түймрийн  өрнөлтийн  хүчин зүйлүүдийг ойлгох нь чухал юм. 

1. Түймрийн төрлүүд 

Ой хээрийн түймэрт ямар ангилалын (газрын, гадаргуугийн эсвэл титмийн) 
түлш шатаж байгаар нь түүнийг төрөлжүүлэн ангилдаг. Ой хээрийн түймрийн 
олон төрлийг ойлгох нь чухал. Учир нь төрөл болгоныг унтраах арга нь өөр өөр 
байдаг. Ой хээрийн түймрийг дараах 4 төрөлд хуваадаг. 

 Газрын 

 Гадаргуугийн 

 Титмийн 

 Хэсэг газрын 

а.Газрын түймэрт гадаргуугийн өвс навчны доорь байгаа органик материал 
болон ургамалын үндэс шатаж байдаг. Түймэрт  хүлэр, хөрсний ялзмаг, үндэс 
гэсэн органик материал болон газарт дарагдсан бусад шатамхай материалууд 
шатдаг байна.  Шатлага нь дараах шинж чанарыг агуулж байдаг. Үүнд: 

 Дөлгүйгээр бага зэргийн утаа гаргаж уугиж шатдаг 

 Түймэр нь олон долоо хоногоор эсвэл олон сараар мэдэгдэхгүйгээр 
шатаж болох ба гадаргуугийн түлшийг дахин асааж болох талтай 

 Их хэмжээний органик материал байгаа газарт эсвэл хөрс нь зузаан 
байгаа газарт гардаг. 

 Ихэвчлэн хүлэрийн түймэрээр үүсдэг 
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б.Гадаргуугийн түймэрт ой модны хог хаягдал, залуу ой, төгөл, бут сөөг, өвс 
болон газраас арай дээр байгаа бусад ургамал шатдаг ба доорхи шинж 
чанаруудыг агуулж байдаг. 

 Энэ бол ойн түймрийн хамгийн түгээмэл төрөл 

 Гал түймэр нь намхан байсанаа их өндөр болж өөрчлөгдөж болно. 

 Гал түймэрт нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдээс (Цаг агаар, Түлш, Рельеф) 
ихээхэн шалтгаалдаг 

в. Титмийн түймэрт гадаргуугийн эрчтэй түймрийн өмнө талд модны оройнууд 
шатдаг. Эрчтэй гадаргуугийн түймрийн конвекцийн болон цацралтын илч 
төөнөлтөөс болж энэ төрлийн түймэр үүсдэг.  Титмийн түймэр нь гадаргуугийн 
түймрээс хамааралгүйгээр асч байдаг. Доорхи шинж чанарыг агуулж байдаг. 
Үнд: 

 Гал түймрийн шинж чанар нь маш аюултай. Хамгийн хурдан тархдаг. 
Байгал орчинг хамгийн ихээр сүйтгэдэг.  

 Титмийн гал түймэр явж өнгөрсөний дараа удалгүй эрчтэй гадаргуугийн 
түймэр гардаг. 

 Маш олон тооны хэсэг газрын түймэр үүсдэг ба зарим нь гол түймрээс 
өмнө нь их хол гарч болно 

 Хүчтэй салхи эсвэл огцом налуу газраар богино зайд үсэрхийлдэг.  

г. Хэсэг газрын түймэр утааны баганаар үүссэн халуун агаараар өргөгдсөн 
шатаж байгаа хог хаягдал, галын цуцал гол түймрийн өмнө талд хаягдаж үүссэн 
шинэ түймрүүд юм. Дараах шинж чанаруудыг агуулсан байдаг. Үүнд: 

 Хэсэг газрын түймэр бүр нь гол түймэр болон түүний тархалтаас 
хамааралгүй байх ба эрч нь тэдгээрийн байрлалаас шалтгаалан өөр өөр 
байж болно.  

 Хэсэг газрын түймэр нь гал түймэр маш аюултай болсон эсвэл болж 
хувирах урьдчилсан шинж тэмдэг юм.   

 Хэсэг газрын түймэр нь гол түймрээс хамааралгүй урьдчилан таах 
боломжгүй эсвэл хоёрдах, гуравдах хурдан тархалттай түймрийг үүсгэж 
байдаг тул   галын менежерт их халтай байдаг.  
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Зураг 1.15а. Гал түймрийн төрлүүд-Газрын түймэр 

 
Зураг 1.15б. Ойн түймрийн төрлүүд-Гадаргуугийн түймэр 

 
Зураг 1.15в. Ойн түймрийн төрлүүд-Титмийн түймэр 

 

2. Гал түймрийн бүрдэл хэсгүүд 
Ой хээрийн түймрийн бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлох түгээмэл, нэр томъёонууд 
байдаг. Ой хээрийн түймэр гарсан үед харилцан ойлголцлолыг дээшлүүлэхэд 
ой хээрийн түймрийн үндсэн хэсгүүдийг мэдэж байх нь чухал байдаг.  

 Голомт 

 Өсгий 

 Жигүүр 

 Толгой 

 Хуруунууд 

 Булан тохой 
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 Хил хязгаар 

 Хэсэг газрын гал түймэр 

 

 
Зураг 1.16. Гал түймрийн бүрдэл хэсгүүд 

 

А. Голомт: Гал түймэр эхэлж гарсан газар. Үүнийг олж тогтоох хэцүү ч 
байж магадгүй эсвэл амархан ч байж магадгүй 

Б. Өсгий: голмтоос үүссэн гал түймрийн арын хэсэг. 

В.Жигүүр: гал түймрийн хажуу талын хэсэг. Гал түймрийн идэвхжил бага 
байгаа эсвэл дунд зэрэг байгаа тэр хэсэг. 

Г. Толгой: Гал түймрийн өмнө талын хэсэг. Энд галын эрч хамгийн өндөр 
байх ба тархалтын хурд хамгийн их байна. 

Д. Хуруунууд: Энэ нь урагшилж байгаа гал түймрийн нарийхан үзүүрүүд 
ба энэ нь гал түймрийн толгойны эсвэл жигүүрийн дагууд эсвэл түүний гадна 
талд үүсч болно.  

Ж. Булан тохой: Гал түймрийн толгойны дагууд эсвэл түүний өмнөх хэсэг, 
гал түймрийн хуруунуудын хоорондох хэсэг. Энд та гурван талтай гал 
түймэртэй тулгарч болох юм.  

З.Хил хязгаар: Гал түймрийн гадна талын хүрээ. 

Е. Хэсэг газрын гал түймрүүд: Цог, шатаж байгаа бусад материалуудаар 
гол гал түймрийн урьд талд эсэвл түүнээс хол зайд үсэрч үүссэн гал түймрүүд 
юм. 

3. Ой хээрийн түймрийн дэлгэрэлт 
Гал түймрийн араншинг тодорхойлж байдаг цаг агаар, рельеф түлшний шинж 
чанараас түймрийн тархалт хамааралтай байдаг. Цаг агаар, рельеф, түлшний 
хүчин зүйлүүд бүгд гал түймэрт нааштай нөлөө үзүүлж байгааг давхцал үүслээ 
(бүх тохироо бүрдлээ) гэсэн нэр томъогоор илэрхийлдэг. Ингэж бүх тохироо нь 
бүрдсэн гал түймэр гал түймрийн маш хурц араншинг бий болгож асар их 
сүйтгэлийг бий болгож байдаг.  
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Цаг агаар, рельеф, түлшний ерөнхий шинж төлөвийн доторхи салхины хүч, 
газрын хэлбэр дүрс, түлшний бүтэц байрлалаас гал түймрийн хэлбэр, хэв 
загвар нь маш их хамааралтай байдаг. Доорхи зурагуудад эдгээр хүчин зүйлүүд 
нь ой хээрийн түймрийн дэлгэрэлтэнд хэрхэн нөлөөлдөгийг харуулав.   

А. Салхи эсвэл газрын налуу гал түймрийн тархалтанд бага нөлөө эсвэл нөлөө 
үзүүлэхгүй байгааг харуулж байна. 

 
Зураг 1.17. Салхи эсвэл газрын налуу түймрийн тархалтанд бага нөлөө эсвэл      

нөлөө үзүүлэхгүй байна 

Гал түймэр хавтгай тэгшхэн гадаргууд харьцангуй жигд тархалттай түлшинд, 
цаг агаар тогтуун байх үед гарсан  түймрийн  тархалтын хэв загвар ийм байдаг. 
Энэ үед гал түймэр голомтоос нэгэн жигд тархаж дугуй хэлбэр үүсгэдэг ба 
түймрийн тархалт удаан байдаг.  

 

 
Б. Дунд зэргийн хүчтэй салхи ба/эсвэл дунд зэргийн нөлөө бүхий рельефтэй 
газар үүссэн гал түймрийн хэв дүрс 

 
Зураг 1.18. Дунд зэргийн хүчтэй салхи ба/ эсвэл дунд зэргийн нөлөө бүхий 

рельефтэй газар үүссэн гал түймрийн хэв дүрс 

Дунд зэргийн хүчтэй салхины нөлөөгөөр гал түймрийн конвекцийн багана 
гал түймрийн толгой дээгүүр урсаж шатаагүй байсан түлш халахад хүргэдэг 
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байна. Дунд зэргийн талуу нь дээрхи маягаар шатаагүй байсан түлш халалт 
нэмэгдэхэд хүргэдэг байна. Энэ зурагт энэ нь гал түймрийн араншинг хурцатгаж 
үүссэн гал түймрийн тархалтын хэв дүрсийг харуулж байна.  

В.  Хүчтэй салхи ба/эсвэл хүчтэй нөлөө бүхий рельефтэй газар үүссэн гал 
түймрийн хэв дүрс 

 
Зураг 1.19. Хүчтэй салхи ба/эсвэл хүчтэй нөлөө бүхий рельефтэй газар үүссэн 

гал түймрийн хэв дүрс 

Хүчтэй салхи эсвэл огцом налуугийн нөлөөгөөр гал түймрийн тархалтын 
хэв дүрс нь эллипстэй төстэй болж ирдэг. Учир нь гал түймрийн толгойн эрч нь 
(энд бүх тохироо бүрдэлтийн хүчин зүйлүүд хамгийн их нөлөөтэй байдаг) 
жигүүр болон өсгийний эрчтэй харьцуулахад хамаагүй илүү байдаг. Энэ хэв 
дүрс үүсэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд нь 6-р зургийнхтай адилхан боловч энд 
арай илүү эрчтэй нөлөө үзүүлдэг.  

Ой хээрийн түймрийг таслан зогсоох 

Ой хээрийн түймэр дээр хүрэлцэн очих 

Ой хээрийн түймрийг амжилттай унтраахад эхэлж авах арга хэмжээнүүд 
маш чухал байдаг. Энэ арга хэмжээнүүдийн үр дүн нь гал түймрийн голомтыг 
зөв тогтоож чадах эсэх, гал түймрийн араншингийн шинж тэмдэгүүдийг зөв 
ойлгож чадах эсэхээс их хамааралтай байдаг. Эдгээрийг гал түймэр дээр 
ирэхээс өмнө мэдэж өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг эрсдэлд 
оруулахгүй байхаар гал түймэр дээр хүрэлцэн очих хамгийн тохиромжтой зам 
маршрутыг сонгоно. 

Гал түймрийн мэдээ хүлээж аваад доорхи зүйлүүдийг сайтар нягталсан 
байх ёстой. Үүнд: 

 Гал түймрийн голомтын байрлалыг яг таг мэдэж байгаа эсэх, Хэрэв 
голомтын байрлалыг ерөнхийд нь таамаглаж байгаа бол 
голомтын байрлалыг илүү тодорхой болгож болох аюулгүй, 
тохиромжтой байж болох байрлал газрыг сонгоно.  

 Гал түймэр дээр аюулгүй шууд хүрч очих зам маршрутыг олж 
тогтоохын тулд газрын зураг, агаараас авсан зурагнууд дээр 
ажиллах хэрэгтэй 

 Гал түймрийн мэдээ өгч байгаа хүнээс зохих бүх мэдээллийг авах 
хэрэгтэй 
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Гал түймэр дээр хүрэлцэн очих замдаа доорхи зүйлүүдийг нягталсан байна. 
Үүнд: 

 Одоогийн болон хүлээгдэж байгаа цаг агаарын нөхцөл байдлыг 
тодруулна. 

 Гал түймэр дээр очиж байхдаа гал түймрийн араншингийн 
үзүүлэлтүүдийг тодруулна. Утааны баганы хэлбэр дүрс, өнгө, овор 
хэмжээнээс та юуг мэдэж чадах вэ? 

 
Утааны өнгө Цагаан Саарал Хар Хар Зэс 

Хүрэл 

Түлшний чийглэг Маш их 
чийгтэй 

Чийгтэй Хуурай Маш их 
хуурай 

Гал түймрийн эрч Нам Дунд зэргээс 
Өндөр 

Өндөр Их 
өндөр 

Асар өндөр 

Зураг 2.1. Гал түймрийн утааны янзын багана 

 Гал түймэр гарсан газар нутаг талбайг нягтал. Тэр газар нутаг, талбайд 
ургамалын ямар төрөл зүйл байна вэ? Голлох рельеф нь ямар юм бэ? 
Энд анхаарч үзэх ёстой нутгийн өвөрмөц цаг агаарын хүчин зүйл байна 
уу? 

Унтраах аргууд 
Галын гурвалжинг үүсгэж байдаг 3 элементийн аль нэгийг зайлуулах 

эсвэл “галын гурвалжинг эвдэх” нь гал түймрийг амжилттай унтраах үндэс юм. 
Гал түймэртэй тэмцэх түгээмэл тархсан олон стратеги байдаг. Гэхдээ эдгээр нь 
бүгд галын гурвалжингийн аль нэг элементийг зайлуулахад чиглэгддэг.  

1.Хүчилтөрөгчийн хангалтыг зайлуулах 
Гал түймэр дээр шороо асгах  эсвэл “түймэр цохигч”-оор түймрийн 

захаар галыг цохиж унтраах байдлаар хүчилтөрөгчийн хангалтыг зайлуулж 
болно. Мөн түүнчлэн хөөс нь хүчилтөрөгийн хангалтыг тасалдаг байна.  
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Зураг 2.2. Эвдэрсэн галын гурвалжин (хүчилтөрөгч) 

 

2. Илчийг зайлуулах 
Ус нь уураар дамжуулан илчийн энергийг шингээж байдаг. Гал түймрийг 

унтраахад усыг ашиглах нь маш үр дүнтэй арга юм. Шатлага явагдаж байгаа 
газарт дөлний ёзоорыг усаар шүрших ёстой.  

 
Зураг 2.3. Эвдэрсэн галын гурвалжин (илч) 

3.Түлшийг зайлуулах 
Түлшийг зайлуулж гал түймэр унтраах арга техникийг мөн “гал түймэртэй 

тэмцэх хуурай арга техник” гэж нэрлэдэг. Гар багаж хэрэгсэл хэрэглэн хяналтын 
зурвас татах эсвэл машин техник хэрэглэн “түлш зайлуулах” арга техникийн аль 
аль нь гал түймэртэй тэмцэх үр дүнтэй хуурай арга техник юм. Цурав тавих 
болон бусад шатаах ажиллагаанууд нь гал түймрийн өмнө байгаа түлшийг 
зайлуулж байгаа жишээнүүд юм.  
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Зураг 2.4. Эвдэрсэн галын гурвалжин (түлш) 

 

4.Хослуулсан аргууд 

Олон тохиолдолд ой хээрийн түймрийг амжилттай унтраах хослуулсан 
арга техникүүдийг хэрэглэдэг. Гал түймрийн өмнө талын түлшийг зайлуулж 
түймрийн толгойг арилгахын зэрэгцээ гал дээр шороо асгаж хүчилтөрөгчийн 
хангалтыг таслах нь “самнаж цэвэрлэх” шатанд илүү тохиромжтой түймэр 
унтраах арга юм. 

Ой хээрийн түймрийг дарах  
Ой хээрийн түймрийг дарахад хэрэглэдэг багаж хэрэгсэл нь газар зүйн 

нөхцөл байдлаас ихээхэн хамааран өөр өөр байдаг. Ой хээрийн түймэр унтраах 
олон төрлийн ямар багаж хэрэгсэлийг хэзээ, хаана ашиглавал амжилттай болох  
вэ гэдгийг ойлгох нь чухал.  

Ой хээрийн түймэр унтраахад доорхи багаж хэрэгсэлүүдийг хэрэглэдэг. Үүнд: 

 Гар багаж хэрэгсэлүүд 

 Эрчим хүчээр ажилладаг хэрэгсэлүүд (цахилгаан, шатахуунаар 
ажилладаг) 

 Усны төхөөрөмж 

 Асаах төхөөрөмж 

 Хүнд машин механизм 

 Нисдэг техникүүд 

1.Гар багаж хэрэгсэлүүд 
Хэрэглээ: 

 Шууд, Зэрэгцээ, Шууд бус довтлох 

 Галын шугам, түлшгүй зурвас байгуулах 
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Анхаарах зүйлс: 

 Зарим гар багаж хэрэгсэлийг олон зориулалтаар заримыг нь зөвхөн 
өвөрмөц зориулалтаар хэрэглэдэг 

 Зарим нь газар зүйн нөхцөл байдал эсвэл түлшний төрөл зүйлээс 
хамааран тодорхой зорилгод нөгөөхийгөө бодвол илүү тохиромжтой 
байж болох юм. 

Голлох гар багаж хэрэгсэлүүдийн жишээ: 

 Сүх 

 Хүрз 

 Хамуур 

 Зээтүү 

 Тармуур 

 Сэндийлүүр 

 Сүхт зээтүү 

 Жоотуу 

 Цохиур 

 Бутны дэгээ 

 Үүргэвч 

 Түймэр цохигч 

 Шүршигч 

Ой хээрийн түймэр унтраахад хэрэглэдэг гар багаж хэрэгсэл EF-4 
сургалтын модулээс дэлгэрэнгүйг үзнэ үү 

2. Эрчим хүчээр ажилладаг хэрэгсэлүүд (цахилгаан, шатахуунаар 
ажилладаг) 
Хэрэглээ: 

 Мод, бут, мөчрийг тайрч түлшийг цэвэрлэх 

 Асаж байгаа галын тусгаарлах зурвасаас (зам эсвэл горхи) түлшийг 
цэвэрлэх :эсвэл гарын шугам байгуулахын тулд зам зөрөг гаргахад 
ихэвчлэн хэрэглэдэг. 

Анхаарах зүйлс: 
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 Эрчим хүчээр ажилладаг хэрэгсэлүүдийг зөвхөн сургалтанд хамрагдсан 
мэргэшсэн хүмүүс хэрэглэх ёстой. 

 Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл өмссөн байна. 

Эрчим хүчээр ажилладаг хэрэгсэлүүдийн жишээ: 

 Бут сөөгний анжис 

 Гинжит хөрөө 

 

 

3.Усны төхөөрөмж 
Хэрэглээ: 

 Шууд болон Зэрэгцээ довтолгоонд хэрэглэнэ 

 Дөлийг шууд дарахад хэрэглэнэ. Халуун цэгүүдийг унтраах, хяналтын 
шатлагын зурвасыг хөргөх, нойтон зурвас татахад хэрэглэнэ. 

Анхаарах зүйлс: 

 Ус хангалт/эх үүсвэр 

 Эх үүсвэрүүд ихэвчлэн хязгаарлагдмал байдаг тул усыг нөөцлөх нь маш 
чухал 

 Усаар гал түймэр унтраадаг олон төрөл, марк, загварын тоног 
төхөөрөмжүүд (жишээ нь хоолой, гидрант, тоноглол, техникүүд г.м) 
байдаг. Алийг нь хэрэглэх вэ гэдэг нь газар зүйн нөхцөл байдлаас 
хамааралтай байдаг. 

Усны төхөөрөмжийн жишээнүүд: 

 Зөөврийн насосууд 

 Галын машин техникүүд 

 Үүргэвч 

4.Асаах төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ: 

 Зэрэгцээ болон шууд бус довтлоход 

 Шатаах ажиллагаанд эсвэл хяналтын зурвас доторхи шатаагүй үлдсэн 
түлшийг шатаах 

Анхаарах зүйлс: 

 Асаах төхөөрөмжийг хэрэглэх нь шинэ аюулыг бий болгож байдаг. 

 Шатаах бүх ажиллагааг зохих ёсоор мэргэшсэн ажилтан хариуцах ёстой. 
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 Шатаах ажиллагааг нягт нямбай төлөвлөж гүйцэтгэх ёстой. 

Асаах төхөөрөмжийн жишээнүүд: 

 Шүршдэг дэнлүү 

 Дизель асаагч 

*Хийн асаагч *Асаах техник хэрэглсэлүүдийн талаар гүнзгийрүүлж мэдэхийг 
хүсвэл Ой хээрийн түймэрт асаах текникүүдийг хэрэглэх нь EF6 сургалтын 
модуль-ийг үзнэ үү. 

 

5.Хүнд машин механизмууд 

Хэрэглээ: 

 Шууд, зэрэгцээ, шууд бус довтолгоонд 

 Богино хугацаанд галын том шугам эсвэл түлшгүй зурвас байгуулахад 
хэрэглэнэ. 

Анхаарах зүйлс: 

 Хүнд машин механизмтай ажиллахдаа хөдөлмөр хамгаалалд анхаарах 
хэрэгтэй. 

Хүнд машин механизмын жишээнүүд: 

 Бульдозер 

 Трактор ба нүдэгч бул 

 Хусуурын техник 

 Тээврийн машин техникүүд 

6. Нисдэг техникүүд 
Хэрэглээ:  

 Шууд, зэрэгцээ, шууд бус довтолгоонд 

 Газар дээр ажиллаж байгаа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлнэ 

 Халуун цэгүүдийг дарна. Тактикийн хувь чухал дэвсгэр талбайг 
хамгаална. Гал түймрийн хүчтэй араншин бүхий нутаг дэвсгэрт дайралт 
хийнэ. 

Анхаарах зүйлс: 

 Нисдэг техникээр гал түймэр унтраах нь ганцаараа үр дүн өгөх арга 
техник биш юм. 
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 Гал сөнөөгч нар гал түймэр унтраахад дэмжлэг үзүүлж байгаа нисдэг 
техниктэй ажиллаж байхдаа аюулгүй байдлыг хангаж байх хэрэгтэй. 

Нисдэг техникийн жишээнүүд: 

 Нисэх онгоц 

 Нисдэг тэрэг 

Хяналтын шугам ба гал түймрийн шугам 
Хяналтын шугам  гэж барьж байгуулсан эсвэл байгалаас байгаа гал түймрийг 
таслан зогсоох  саад хаалт юм. Байгалаас байгаа хяналтын шугам гэдэгт гол 
горхи, нуур, цөөрөм, хадан хясаанууд, сийрэг ургамалтай газар, замууд, суваг 
шуудуунууд эсвэл урьдчилан шатаасан галын (хүйтэн) шугамууд хамрагдана.   

Галын шугам  гэж эрдэст хөрс нь гартал тармуурдаж эсвэл ухаж шатах 
материалыг нь зайлуулсан хяналтын шугамын нэг хэсгийг эсвэл цэвэрлэсэн бүх 
төрлийн зурвасуудыг хэлнэ.  

Галын шугамыг дараах 2 зорилгоор байгуулдаг: 

 Галын шугам болон урагшилж байгаа гал түймрийн хооронд байгаа 
түлшийг зайлуулан шатааж “аюулгүй зурвас” байгуулна. 

 Шатсан тайлбайг шатаагүй талбайгаас тусгаарлах 

Хяналтын ямар ч шугамыг тулгуур тээг болох цэгээс эхэлж байгуулна. Энэ 
нь байгалаасаа байгаа сийрэг ургамалтай дэвсгэр талбай (жишээ нь зам, 
харгуй, хадтай хэсэг талбай, томхон гол горхи эсвэл урьдчилан шатаасан 
дэвсгэр талбай юм) ба энэ нь байгуулсан хяналтын шугамын төгсгөлийн цэгийн 
эргэн тойронд гал түймэр асахаас сэргийлэх зориулалттай юм.  

*Хяналтын шугамын талаар илүү дэлгэрэнгүйг Ой хээрийн түймрийг 
хяналтанд авахад гар багаж хэрэгсэл хэрэглэх нь нэртэй EF4 сургалтын 
модуль-ийг үзнэ үү. 

Ой хээрийн түймрийг дарах арга техникүүд 
Ой хээрийн түймрийг хяналтанд авахад хэрэглэх стратеги нь түймрийн 

дэлгэрэлтийн эрч, шатлагын хүч, эрсдлийн хэмжээ, түймрийн овор хэмжээ, 
байрлал, гарын доор байгаа ашиглах техник хэрэгсэлүүд хүн хүч болон бусад 
хүчин зүйлүүдээс хамааралтай байдаг.  Ой хээрийн түймрийг дарах арга 
техникийн 2 гол төрөл байдаг. 

 Давших стратегиудыг гал түймрийг үр дүнтэй амжилттай довтолж 
дарах боломжтой үед хэрэглэнэ. Ой хээрийн түймрийг дарах үйл 
ажиллагаа нь стратегийн нэгийг эсвэл хэд хэдийг хослуулан 
хэрэглэх байдлаар хэрэгждэг.  

 Хамгаалах стратегиудыг чухал зэрэглэлтэй газар нутаг эрсдэлд 
орсон эсвэл, гал унтраах хүч хэрэгсэл хязгаарлагдмал, гал түймэр 
хэтэрхий эрчтэй учраас аюулгүй байдлыг ханган довтлох 
боломжоор тааруу үед хэрэглэнэ.  
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Давших стратегиуд 

1.Шууд довтлох 

I. Гал сөнөөгчдийн аюулгүй байдлыг ханган амархан хүрч очиж болох 
газарт гарсан нам эрчтэй гал түймрйиг дарахад хэрэглэнэ.  

II. Шугам байгуулан хяналтанд авах хүчин чармайлтыг гал түймрийн эргэн 
тойронгийн захаар хийх ба энэ нь хяналтын шугам болох юм.  

III. Гал түймрийг дарах хүчин чартайлтыг түймрийн ар талаас эхлэн, 
жигүүрүүд дээр хүчээ төвлөрүүлэн гал түймрийн толгойн зүгт чиглүүлэн 
тавьж ажиллах хэрэгтэй.  

IV.  Галын шугамыг тулгуур тээг болох цэгээс (жишээ нь зам, гол горхи эсвэл 
шатаасан хэсэг газар ба энэ нь гал түймэр жигүүрлэх боломжийг багасгах 
ач холбогдолтой юм.) эхлэн байгуулна.  

Аргууд 

 Хүнд машин механизм ба/эсвэл эрчим хүчээр ажилладаг багаж хэрэгсэл, 
гар багаж хэрэгсэл хэрэглэн галын зах хүрээг дарах эсвэл гарын шугамыг 
байгуулна.   

 Галын машин техник, дэлгэсэн хоолой эсвэл үүргэвч хэрэглэн түймрийн 
дөлрүү ус өгнө. 

 Түймрийн захруу ус эсвэл гал удаашруулагчийг шүршихийн тулд нисдэг 
техникүүдийг хэрэглэнэ. 

Давуу талууд 

 Ажиллахад хамгийн аюулгүй газар (харласан газарт эсвэл шатсан 
дэвсгэр талбайд байрлаж болно) 

 Шатсан талбайг хамгийн бага хэмжээнд барьж болно 

 Гал түймэр тархах боломжийг шууд хязгаарладаг 

 Илүү нарийн түвэгтэй гал түймэр унтраах стратеги хэрэглэхээс 
зайлсхийж болдог 

Дутагдалтай талууд 

 Гал сөнөөгч нар гал түймрийн захааар байх тул түймрийн илч, утаанд 
автагддаг. 

 Хяналтын шугамыг жигд бусаар байгуулсан байдаг 

 Байгалийн эсвэл барьж байгуулсан саадуудын давуу байдлыг 
ашигладаггүй. 
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Зураг 2.5. Шууд довтолгоо (жигүүрлэх)  

2. Зэрэгцээ довтолгоо 

I. Гал түймрийг захын дагуу довтлоход түймрийн эрч дэндүү хүчтэй байгаа 
үед нам эсвэл дунд зэргийн эрчтэй түймэр дээр хэрэглэнэ.  Байгалаас 
байгаа саадуудыг хяналтын шугам болгож хэрэглэх ба  байгалийн 
шатаагүй байгаа булан тохой халааснуудыг хяналтын шугамд 
хамруулахад хялбар байдаг. 

II. Хяналтын шугамуудыг түймрийн зах хязгаартай зэрэгцээ, ойрхон зайд 
байгуулж болдог.  

III. Түймрийн зах хязгаараас хяналтын шугам хүртлэх зай нь түймрийн 
араншин, одоо байгаа болон хүлээгдэж байгаа цаг агаарын нөхцөл 
байдал, газрын гадаргуугийн байр байдал болон байгуулж байгаа 
хяналтын шугам болон түймрийн захын хооронд байх түлшний төрөл 
зүйлээс хамааралтай байдаг.  

IV. Хяналтын шугамыг байгуулсаны дараа түүнийг хамгаалах үүднээс 
хяналтын шугам болон түймрийн зах хоорондын дэвсгэр талбайг 
“шатаах” хэрэгтэй.  

V. Түймрийн зүг чиг болон араншинг ойроос ажиглаж байх ёстой. 

VI. Туршлагатай хяналтын ажилтан шаардлагатай байдаг 

Аргууд 

 Гар багаж, хүнд машин механизм эсвэл хуучин байгаа саадуудыг 
ашиглан хяналтын шугамыг байгуулна. 

 Асаах төхөөрөмж хэрэгсэлүүдийг ашиглан ургамалыг шатааж цэвэрлэнэ. 
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 Шатааж цэвэрлэсэний дараа хяналтын шугамыг хөргөхийн тулд ус 
хэрэглэнэ. 

Давуу талууд 

 Шууд болон илүү найдвартай хяналтын шугамыг байгуулж болдог. 

 Багууд нүүгэлтсэн утаа болон эрчтэй төөнөлтийн дунд ажилладаггүй. 

 Урьд нь байгаа байгалийн саадуудыг ашиглах боломжтой байдаг. 

Дутагдалтай талууд 

 Шатааж цэвэрлэх ажиллагаанууд нарийн түвэгтэй байдаг. 

 Галын төлөв байдал эвгүйтэх болон түймэр алдагдаж болзошгүй болдог. 

 Түймрийн нийт дэвсгэр талбай цаанаасаа нэмэгддэг. 

 Түймэр болон гал сөнөөгчдийн багийн хооронд шатаагүй түлш үлддэг. 

 
Зураг 2.6. Зэрэгцээ довтолгоо 

 


