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Бүлэг EF 4: 
 

Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй 
тэмцэхэд ашиглах гар багаж 

 

ОРШИЛ 

 

Энэхүү сургалтын материал нь хоёрдугаар түвщний EF 4EuroFire стандартын 
“Ургамлан бүрхэвчийн түймэртэй тэмцэхэд ашиглах гар багаж” бүлэгт 
зориулсан болно. 

Энэ баримт бичиг нь унтраахад хүндрэл багатай энгийн түймэр, түймэр унтраах 
үйл ажиллагаа шууд хяналтанд байгаа нөхцөлд гар багаж ашиглан бэлчээрийн 
түймэр унтраах хүмүүст зориулагдсан.   

 

Түймрийг унтраах үйл ажиллагаа үндэсний болон орон нутгийн хууль, дүрэм, 
журамд нийцсэн байна. Тухайн газар нутгийн эзэмшигчтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр түймэр унтраах ажлыг гүйцэтгэнэ.  

Энэ бүлгийн сургалтыг удирдагч, албан ёсны сургалттай хавсран зохион 
байгуулж болно.Тухайн материалыг бие даан судалж ерөнхий ойлголтыг авч 
болох бөгөөд дадлагыг зөвхөн шууд хяналтын дор хийж болно.  

Энэ модулыг судалж, ерөнхий ойлголт авах цагийн багтаамж 10-20 цаг байна.  

 

EuroFire нь жишиг төсөл бөгөөд сургалтын материал нь үргэлжлэн буй үйл 
явцын хэсэг гэж тооцогдоно. Холбоо барих маягтыг www.euro-fire.eu вэб 
сайтаас харж болно.  

Энэ материалын зорилтот бүлэг нь – гал түймэртэй тэмцэх албаны ажилтнууд, 
фермерийн болон ойн аж ахуй, байгал хамгаалах болон газар ашиглалтын 
чиглэлийн ажилтнууд, амралт сувиллын газрын удирдлагууд юм. Тэд ажлын 
бүтэн болон хагас цагаар бэлчээрийн түймрийн менежментэд дэмжлэг үзүүлэх 
үүрэгтэй.  

 

EuroFire чадамжийн стандартын уялдаа холбоо 
 

Стандартын талаарх тайлбар нь судалгааны хүлээгдэж буй үр дүнгийн талаар 
бүрэн ойлголт өгөхөөр байх ёстой. Стандартын бүлгүүд нь бүлгийн нэр, 
элементийн нэр, бүлгийн танилцуулга, түлхүүр үг, хэллэгүүд зэрэг заагдсан үйл 
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ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийн тулд мэдэж, ойлгож авбал зохих зүйлүүдийг 
багтаасан байна. 

 

EuroFire стандартын материал нь тухайн стандартыг хүчин төгөлдөр байхад 
дэмжлэг үзүүлэхээр уян хатан байхаар боловсруулагдсан. Эдгээрийг тодорхой 
зорилтот бүлгүүдийн хэрэгцээнд тулгуурлан шинэчлэн сайжруулах боломжтой. 
Энэ бүлгийн сургалтын материал нь уг стандарттай холбоотой бүх сургалт үр 
дүнтэй байхад дэмжлэг болж ашиглагдах ёстой. 

Европын холбооны улс бүр аюулгүй байдлын чиглэлээр заалт бүхий эрүүл 
мэндийн болон аюулгүй байдлын хуультай. Энэ эрхзүйн зохицуулалт нь осол 
болон өвчлөлтэй холбоотой ажлын байрны эрүүл  мэнд, аюулгүй байдлыг 
сайжруулах, ажлыг багасгахад чиглэгдэн боловсруулагдсан байдаг. Та оршин 
суугаа газар, харъяа байгууллагынхаа аюулгүй байдлыг хангах бүх хууль, 
эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журмуудыг заавал сахих  хэрэгтэй.  

 

Танилцах сургалт: 

- EF1 – бэлчээрийн түймэр дээрх таны үйл ажиллагаа  таны болон бусдын 
эрсдэлийг бууруулна гэдэгт итгэлтэй байх  

- EF2 – бэлчээрийн түймэртэй тэмцэх арга тактикийг ашиглах  

Харилцан бие биеэ орлох (шаардлагатай) сургалт:  
EF3 – Бэлчээрийн түймэртэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулж байгаа 
удирдлагууд болон багийнхан хоорондоо мэдээлэл солилцох  (боловсруулсан 
байх ёстой)EF5 –Бэлчээрийн түймрийг насос ашиглан хяналттай унтраах 
(боловсруулсан байх ёстой) 

 

Сургалтын зорилго: 

- Бэлчээрийн түймэртэй тэмцэхэд шаардлагатай гар багажуудыг бэлтгэх  

- Бэлчээрийн түймрийг гар багаж ашиглан унтраах ажлыг гүйцэтгэх 

 

Түлхүүр үг: 

Эхлэх цэг, түймрээс хамгаалах саад, гар багажууд, шаталтын төрөл, ургамлын 
төрөл, түймрийн төрөл. 

 

Ашиглалт: 
 

Гар багажийг түймэр унтраах ажиллагаанд ашиглана. 2 дугаар түвшний 
сургалтад дараах үйл ажиллагаа багтана: 

- Шууд довтлон унтраах  

- Түймрээс хамгаалах саад, зурвас байгуулах 

- Бүрэн унтраах 

 

Зарим стандартын гар багажууд түймэртэй тэмцэхэд их үр дүнтэй байдаг. Гар 
багажуудыг ихэвчлэн түймрээс хамгаалах зурвас байгуулахад ашигладаг. Янз 
бүрийн шатах материал бүрд тохиромжтой багажийг сонгох нь их чухал. Гар 
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багажуудыг тодорхой зориулалтын дагуу хэрэглэгдэхээс гадна өөр олон 
зорилгоор ашиглагддаг.  

Ухаж малтах, цавчих, шүрших болон шороогоор булах зориулалттай олон 
багаж байдаг. Багаж бүр тус тусдаа өөр зориулалттай.  

 

Хүснэгт 1.Багажны төрөл 

 
Ухах  Хусах  Тайрах Шүрших Шороогоор 

булах 

Хүрз  

Хамуур  

Жоотуу 

Хосолсон багаж 
Горги 

Тармуур  

Зээтүү  

Мак-Леодын 
тармуур-царил 

Хосолсон 
багажГорги 

Сүх  

Сүх, зээтүү 
хосолсон багаж 

Хосолсон багаж 
Горги 

цавчигч 

бут цавчих махир 
хутга  

Үүргэвчин 
шүршигч 

Цохиур  

Зээтүү  

Хүрз  

 

Унтраах аргууд 
 

Хүчилтөрөгчийг таслан зогсоох - температурыг багасгах - шатах 
материалыг зайлуулах  

Галын гурвалжинд нөлөөлж унтраах үндсэн гурван арга байдаг. Үүнд: 

 

1. Гал руу шороо цацаж хүчилтөрөгчийг хязгаарлах 

2. Температурыг багасгаж хөргөх 

3. Шатах материалыг галаас зайлуулах эсвэл шатлагыг зогсооход эдгээр 
аргыг хамтад нь хэрэглэх  

 
ЗурагEF 4.1. Галыг таслан зогсоох (шатах материал) 

 

Ухаж малтах, цавчих, шороо овоолох зэрэг үйл ажиллагаа нь шатах 
материалыг галаас тусгаарлан галд нөлөөлөх хүчин зүйлийг багасгаснаар 
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галыг зогсооно.  Шүршилт нь галыг хөргөж, шороогоор булах нь хүчилтөрөгчийг 
хязгаарлана. 

 

Хүснэгт 4.2. Дөлний өндөр, тактикийн болон арга зүйн зааварчилгаа 
Дөлнийөндөр
(м) 

Агуулга 

0-0,5 Гал ихэвчлэн өөрөө унтарна  
0,5-1,5 Галын эрчим бага. Галыг шууд довтлон унтраахад гар багажийг 

хэрэглэж болно.  
1,5-2,5 Гар багажаар унтраахад галын эрчим хэтэрхий их. 

Ус болон бульдозер хэрэг болох магадлалтай. 
Хажуугийн болон зэрэгцээ довтолгоог санал болгоно. 

2,5-3,5 Түймрээс хамгаалах зурвасаас шууд довтлон унтраахад галын эрчим 
хэтэрхий их.  
Онгоц, нисдэг тэрэг шаардлагатай болох магадлалтай  
Дөлний өндрөөс шалтгаалан хажуугийн болон зэрэгцээ довтолгоог 
санал болгоно.  

3,5-8 Их эрчимтэй гал 
Угтуулан цурав тавих нь толгой галыг зогсоож болох юм.  
Дөлний өндрөөс шалтгаалан хажуугийн, зэрэгцээ болон шууд бус 
довтолгоог санал болгоно. 

8+ Маш их гал 
Хамгаалалтын стратегийг санал болгоно

* дээрх баганад шууд болон шууд бус довтолгоонд гар багажийг хэрэглэж болох дөлний 
өндрийг заасан  

 

Аливаа галыг унтраахад дөлийг багасган галын тархалтыг зогсоох, дарах, 
хязгаарлах, хяналт тавих, бүрэн унтраах, эргүүл хийхгэсэн 4 үе шат байдаг 

- Дөлийг багасгах галын тархалтыг зогсоохнь галын эрчмийг багасгах, 
тархалтыг багасгах, зогсооход чиглэсэн эхний ажил юм.  Ингэснээр 
заналхийлж буй галын аюул мэдэгдэхүйц багасна.  

- Галыг тодорхой хязгаарын дотор тогтоон барих энэ ньгалыг 
тойруулсан хяналтын шугам дах галыг унтраах, түймрийн тархалтыг 
нэмэгдүүлж болзошгүй цэгэн галыг унтраах ажиллагаа юм. 

- Хяналт гэдгийг түймрээс хамгаалах саад, зурвас нь ямар ч түймэр 
хяналтаас гадуур гарах боломжгүй байхаар хамгаалагдсан гэж ойлгоно. 

- Бүрэн унтраах, эргүүл хийх ажил ньтүймэр гал цаашид тархах, дахин 
асах боломжгүй болж хяналтандаа авснаар эхэлнэ. Түймрийн захаар 
эргүүл хийх нь түймрийг хамгаалах зурвасаас  хяналтаас гарахгүй 
байхад туслах бөгөөд энэ үе шатыг гүйцэтгэснээр түймрийг бүрэн 
унтраалаа гэж үзэж болно.  

Түймэр унтраах үе шат бүр адилхан чухал билээ. Хамгийн чухал нь гал дахин 
гарахаас сэргийлэх явдал юм. Аль хэдийн унтраасан талбай дахин шатах гэх 
мэт анхаарвал зохих хэд хэдэн асуудал бий. Салхиар өдөөгдсөн гал нь гал 
унтраах багт аюул учруулж болно. Мөн түүнчлэн  түймрээс хамгаалах зурвасны 
ойролцоох шатах материалд гал авалцан түймрээсхамгаалах зурвасыг давж 
болох юм.  
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Бие бялдрын байдал: 

 

Түймэртэй тэмцэхэд гар багаж хэрэгслийг ашиглах нь гал сөнөөгчөөс хүч чадал, 
уян хатан байдал, бие бялдрын сайн хөгжил, тэсвэр тэвчээр шаардсан хүнд 
ажил байдаг. Та танай байгууллагаас энэ ажиллагаанд тавигдаж байгаа 
шаардлагыг хангасан биеийн хүчний бэлтгэлтэй байх ёстой.  

 

Гар багажууд  

 
Гар багаж нь хамгийн оновчтой арга замаар тодорхой үр дүнд хүрэх зорилготой 
хийгдсэн юм. Ихэнх тохиолдолд янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан 
шаардлагатай гар багаж хэрэгсэл ашиглан багаараа ажиллах нь зохимжтой. 

Хэд хэдэн багажийг тухайлбал тармуур, Мак-Леодын тармуур-царил болон 
хосолмол багаж  Горги–г нэгээс илүү зорилгоор ашиглах боломжтой. 

Жижгэвтэр мод, бут сөөг, мөчир, өвс, хожуул, үндэс, хүлэр зэрэг шатамхай 
материалыг гар багажаар унтраахад тохиромжтой юм. 

 

 

Гар багажны товч танилцуулга. Түймэр унтраах үед гар багажийг ашиглах 
нь  

 

Сүх/ бутлаг ургамлыг огтлох мурий хутга: 

 
Зураг 4.2.Бутлаг ургамлыг огтлох мурий хутга 
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Зураг 4.3.Сүх 

 

Сүх болон бут огтлогчийг ихэвчлэн түймрийг унтрааж эхлэх замыг гаргаж 
цэвэрлэхэд хэрэглэнэ. Тэдгээрийг дараах байдлаар ашиглаж болно: 

- Жижгэвтэр модыг огтлох,мөчирлөх 

- Өндөр биш өвстэй газрыг цэвэрлэх 

- Гуалинг цуцлаас салгаж хөргөхийн тулд хагалах,  

- Хожуулыг цэвэрлэх 

Та эдгээр багажийг зөв ашиглаж, ашигласны дарааирлэж байх ёстой. 

 

Галын гүвүүр/ цохиур: 

 

Галын гүвүүр буюу цохиурыг эрчим ихтэй түймрийн захыг цохиж унтраах мөн 
түүнчлэн хажуугийн галыг унтраахадашиглана. 

 
Зураг 4.4.Толгойдоо гүвүүртэй цохиур буюу резинэн цохиур 
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Зураг 4.5.Торон  толгой бүхий галын цохиур  

 

 
Зураг 4.6.Метал хавтан бүхий галын цохиур  

 

Галын цохиур гэдэг ньтомоохон резин, хуванцар эсвэл метал хавтанг урт 
шулуун бариуланд бэхэлсэн багаж юм.Цохиурын хавтгай талаар галын дөлийг 
цохиж, хүчилтөрөгчөөс ангижруулна.   

Галын төөнөлт, өндөр температурыг багасгахын тулд цохиурын бариул нь урт 
байх хэрэгтэй.  

Галын цохиурыг хөнгөн шүүрдэх, эсвэл галыг зах хөвөөгөөр чирэх 
хөдөлгөөнөөр галыг дотогш хумиж цэвэрлэхэд ашиглана. Галтай халуун нурам 
цог, цучил үсэрч галыг улам тархааж болзошгүйг анхаарна. 

Резинэн цохиурыг жижиг хэмжээтэй шатах материал, өвс зэргийг 
унтраахдаатогтмол хэмнэлтэй цохих  нь илүү үр дүнтэй. Торон толгой бүхий 
галын цохиур ба хусуурыг ээлжлэн сэлгэж хосоор нь ашиглаж ажиллах нь мөн 
үр дүнтэй байдаг. 

Тухайн орон нутгийн онцлог ургамалжилт, түймрийн төрөлд тохируулан олон 
төрлийн цохиурыг хийдэг. Резинэн цохиур нь жижиг хэмжээний шатах 
материалын галыг унтраахад тохиромжтой байдаг бол торон /цоорхой/ 
толгойтой болон метал хавтан бүхий галын цохиурыг бутлаг ургамлын галыг 
унтраахад хэрэглэх нь зохимжтой.   

Түймрийн нөхцөл байдал өөр өөр байх тул шинж чанараас нь шалтгаалан 
тохирох цохиурыг сонгон хэрэглэх нь зүйтэй. Жишээлбэл цэвэрлэгээ хийх 
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зохиулалт бүхий торон болон хавтсан толгой бүхий цохиурыг өвс ургамлын гал 
унтраахад хэрэглэхгүй. Учир нь шатаж буй материалыг хамж галыг тархаах 
магадлалтай. Харин бутлаг ургамлын эрчим ихтэй түймэрт резинэн цохиур 
галыг унтраахаас илүүтэй дөлийг улам өдөөж болзошгүй.  

Хэрэв галын дөл 2 дугаар хүснэгтэд заасан хэмжээ буюу 1,5 м-ээс дээш байвал 
түймрийг гар багажаар унтраахыг зогсооно. Хуурайшилт маш их үед үүргэвчин 
гал унтраагуул болон цохиурыг ашиглах нь илүү үр дүнтэй. Цохиураар гал 
унтраахын өмнө эхлээд өвс ургамлыг усаар норгох нь галын эрчмийг бууруулж, 
унтраах боломжийг нэмэгдүүлнэ.  

 

Ухах, хусах, огтлох багажууд  

 

Үндсийг сугалах үүрэгтэй сүх/зээтүү хосолсон багаж 

 

Үндсийг сугалах үүрэг бүхий сүх  болон зээтүү хосолсон багаж нь ойн аж ахуйд 
хэрэглэдэг багаж бөгөөд гал түймэртэй тэмцэхэд ашиглаж болно. Энэ нь гал 
унтраах тусгай багаж юм. Эдгээр багажийг нь дов сондуул, өвс, чулуу, гуалин, 
хожуул, үндэс, хүлэр бүхий талбайд ашиглахад тохиромжтой. Тэдгээрийг гал 
унтраах дээрх дөрвөн үе шатанд хэрэглэнэ. 

Эдгээр багажийг дараах тохиолдлуудад ашиглаж болно. Үүнд: 
 
- Бага эрчимтэй түймэр дээр шууд болон хажуугийн довтолгоонд  
- Дунд болон өндөр эрчимтэй түймэр дээр зэрэгцээ ба шууд бус довтолгоонд 
- хамгаалах зурвасыг өвс ургамал, мөчир, үндэс, хүлрээс цэвэрлэх 
- түймрийн тархалтыг зогсоох, бүрэн унтраах, халуун цэгийг устгах  

 
Зураг 4.7.Үндэс сугалах сүх 
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Зураг 4.8.Зээтүү 

 

 
Зураг 4.9.Сүх, зээтүү хосолсон багаж 

 

 

Мак-Леодийн тармуур-хэрчүүр  

 

Энэ багажийг жижиг шатах материал холтос, хөрсний өнгөн давхаргыг малтах 
хусах, хагалахад хэрэглэнэ. Тармуур-хэрчүүр нь нэг талдаа самнаж малтах, 
минерал хөрсийг хусах, хагалах, цавчих хурц ирмэгтэйшүдтэй.  

 
Зураг 4.10.Мак-Леодийн тармуур-хэрчүүр 
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Хосолмол багаж Горги 
 

Уг хосолмол багажийг байгалын түймэртэй тэмцэхэд зориулж бүтээсэн байна. 

 
Зураг 4.11.Хосолмол багаж Горги 

 

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

 

Үүргэвчин шүршигч: 

 
Зураг 4.12.Үүргэвчин шүршигч 

үргэвчин шүршигч нь 20 хүртэл литр усны багтаамжтай, зөөврийн хөөрөг буюу 
шахуургатай бөгөөд түүнийг нуруундаа үүрч явах зориулалт бүхий мөрлөх 
мөрөвчтэй. Усыг шүршиж буюу урсгалаар нь шахах боломжтой гар насостой. 
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Орчин үеийн ихэнх үүргэвчин шүршигчийн зөөлөн усны савтай байдаг. 
Үүргэвчин шүршигчийг дараах тохиолдолд ашиглана. Үүнд:  

- бага эрчимтэй түймрийг шууд довтлон унтраах   

- түймэр унтрааж буй баг түймрийн хөвөө захад ойрхон хамгаалалтын 
зурвас татах үед дэмжлэг үзүүлэх  

- түймрийг бүрэн унтраахад туслах үед  

 

Гар шахуурга нь усыгзайнаас эсвэл ойроос шүрших тохируулгатай. 
Шүршигчийн хошууг нуруун дах үүргэвчийн хажууд байрлуулахдаа 
болгоомжтой байна уу. Хэрэв боломжтой бол хамтрагчаараа туслуулаарай.   

Тэгш бус талбай, огцом өөд газар ажиллахдаа тэнцвэр алдах, халтирч  унахаас 
болгоомжилно уу. 

 

Түймэртэй тэмцэх гар багажийг бэлтгэх  

 

Багажийг арчлах, үзлэг хийх, ирлэх   

 

Гар багажийг ашиглахаар авах бүрдээ сайн шалгаж, түүнийг ашиглахад 
аюулгүй, хэвийн байдалд байгаа эсэхийг шалгана. Багаж хэсэг бүр 
хугараагүйцуураагүй, холхиогүй, ир хурц байх ёстойг анхаарай. Багажийг зохих 
ёсоор нь эвхэж хураасан байх, дагалдах хэрэгслүүд бүрэн байх ёстой. Хүрзийг 
газар луу 45 градусийн налуутайгаар гишгэж шалгана. Ихэнх гар багаж гар 
хуурайгаар ирлэгдэх ёстой.  

 

 
Зураг 4.13.Хүрзэнд хийх үйлчилгээ 

 

- Гар багажийг ирлэх үедээ хамгаалах хэрэгслийг байнга ашиглаж, 
дарааллийг зөв баримтлаарай.  

- Гар багажийг ирлэхдээ хавтгай ирлэгчийг \хуурай\ ашиглаарай.  
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- Бээлий өмсөөрэй. 

- Ирлэхдээ зөвхөн давших хөдөлгөөнөөр, нэг өнцгөөр барьж ирлэнэ. 
Ирлэгчийн буцах хөдөлгөөний үед жигд даралттай, хөнгөн, хөвсөн 
хөдөлгөөнийг ашиглаарай.  

- Хүрз болон бутлаг ургамлийг огтлох зориулалт бүхий тахир хутгийг 
ирлэхдээ ирлэгч нь нүд болон бусад эрхтнийг гэмтээхээс болгоомжил. 

- Ирлэгчийг ашигласны дараа төмөр болон хатуу шүдтэй цэвэрлэгчээр 
цэвэрлэнэ.  

- Багажийг хадгалах үедээ  үзүүртэй хэсгийг наалддаг туузаар 
хамгаалаарай. Багажийг хадгалах үедээ хуучин тууз, хайрцаг гэх мэт 
гарын доорх материалаар хамгаалж болно. 

- Тээврийн хэрэгсэлд багажийг хадгалахдаа хамгаалах тоноглол нь 
найдвартай бэхлэгдсэн эсэхийг шалгаарай. Хэрэв багажийг нисэх 
онгоцоор тээвэрлэх шаардлагатай бол багажийг зохих журмийн дагуу 
бэхэлнэ.   

 

Ихэнх багажны иш нь модоор хийгдсэн байх бөгөөд хөнгөн, бат бөх, ашиглахад 
эвтэйхэн байдаг. Модон бариул нь багаж ашиглагчийн аюулгүй байдлыг 
хангахуйц, ашиглалтын хугацааг уртасгахаар байх ёстой.  

Бариул нь гөлгөр, өргөсгүй байх ёстой. Бариулыг зүлгүүрдсэн хамгаалалтын 
давхарга үүсгэхийн тулд маалингын тосоор тосолсон байна. Багажны бариулыг 
будаж, лакдаж хэрхэвч болохгүй. Хугарсан болон өргөстэй эсвэл ямар нэгэн 
гэмтэлтэй багажны бариулыг дахин ашиглахын өмнө солино. Зарим багажны 
бариул буюу иш нь метал эсвэл синтетик материалаар хийгдсэн байж болох 
бөгөөд тэдгээрт өөр үйлчилгээ шаардагдана.  

Багажны толгой нь ишиндээ сайн бэхлэгдсэн байх ёстой. Үүний тулд төмөр 
шаантаг ашиглаарай.  

 

Гар багажийг зөөх: 

- Биедээ ойрхон авч явна, бариул буюу иш нь газартай параллель байхаар 
зөөнө. 

- Мөрөн дээрээ тавьж авч явж болохгүй. Та эргэх үедээ бусдыг гэмтээж 
болзошгүй бөгөөд хальтирч унавал гэмтэж бэртэх магадлалтай.  

- Налуу газар багажийг зөөвөрлөхдөө унах үед багажин дээр унахгүй 
байхаар авч явна. 

 

Аюулгүй байдал  
 

Гар багаж нь түймэр унтраахад энгийн бөгөөд үр дүнтэй хэдий ч ашиглалтын 
үед анхаарал болгоомжгүй байдлаас болж аюултай ч байж болох юм.   

 

Гэмтэл авах магадлалыг багасгах: 

 

1. Бэлтгэл 
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- Тухайн ажилдаа тохирсон багажийг ашиглах  

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

- Багажийг ирлэхдээ бариултай хуурай хэрэглэх, мохоо иртэй багаж үр 
ашиг багатай бөгөөд аюултай   

- Ашиглаагүй үедээ багажны иртэй талыг бүрж далдлаарай.  

 

2. Ажлын байранд шилжүүлэх  

- Багажийг бариулыг нь урагш нь харуулж авч явна.  
- Багажийг зөөвөрлөхдөө хоорондоо 3 метрийн зайг барина.  

- Багажны  ирийг биеийн эсрэг тал руу харуулж, тэнцвэртэй байхаар 
бариулаас нь барьж зөөнө. 

- Багажийг зөөвөрлөх үед бэхэлнэ.  

3. Гар багажны аюулгүй ашиглалт  
- Багажийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглааарай.  

- Хоорондоо хамгийн багадаа 3 метрийн зайтай ажиллаарай.  

- Таны буцах зам болон эргэн тойрон цэвэр эсэхийг хянаарай.  

- Багажны далайлтанд саад болох мөчрийг авч хаяраарай.  

- Уулийн налуу газар илүү анхаарал болгоомжтой ажиллаарай.  

- Багажаа ашиглаагүй байгаа үед босоогоор нь ирийг нь хөрсөнд зоож 
байрлуулаарай.  

 

4. Гар багажийг үр дүнтэй ашиглахын тулд 
- Багажны бариулаас сайн барьж хөл дээрээ найдвартай зогсоно. 
- Багажаар чөлөөтэй ажиллах зайд тогтвортой зогсож ажиллана. 

- Өвдгөө нугалж багажаа биедээ татаж хөдөлгөөнөө эхлээрэй.  

- Бариулын төгсгөлөөс нэг гараагаа  сайн  барина.  

- Өргөх хөдөлгөөн хийхдээ нөгөө гараараа бариулаас багажны толгой 
хэсэгт ойрхон барина.  

- Тэнцвэрээ алдахгүйн тулд өөрийн буцах хөдөлгөөнөө хянаарай.  

- Доош чиглэсэн хөдөлгөөний үед багажны толгой хэсгээс зайтай 
бариулаас барина. Гэхдээ хоёр гараагаа сайн бариарай.   

- Өөрийн анхаарлыг төвлөрүүлж, шаардлагатай цэгт хүрч ажиллаарай.  

- Цагийн нарийн хуваартайгаар ажиллаж ядаргааг багасгах аргуудыг 
хэрэглээрэй.  

Дээрх үйлдлүүдийг үндсээр нь сугалах, зээтүүдэх, хүрзээр хусч цэвэрлэх 
ажилд хэрэглэнэ. Гэхдээ энэ тохиолдолд гар багажийг биеийн урд барьж 
байгаа учир хөдөлгөөн бага шаардана.   

 

5. Ашиглалтын дараа  
- Багажийг ашиглаагүй үедээ иртэй талыг нь халхавчлаарай.  

- Багажийг хүний хөлийн газар тавьж болохгүй.  
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- Багаж хадгалагдах хугацаандаа ашиглахад бэлэн байгаа эсэхийг 
шалгаарай.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах  

 

Түймрээс хамгаалах саад гэж түймрийг хяналтандаа байлгахын тулд түймрийн 
зах хөвөөгөөр байгалийн саадыг ашиглан байгуулсан бүхий л төрлийн саадыг 
хэлнэ. Түймрээс хамгаалах саадын жишээ: гол, нуур, цөөрөм, хонхор газар, 
шатах зүйлгүй нүцгэн газар,зам, суваг, урд нь шатсан талбай.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвас – энэ нь цэвэрлэсэн зурвас эсвэл шатах 
материалыг нь цэвэрлэсэн, хөрсийг ухаж эргүүлсэн түймрээс хамгаалах саадын 
үргэлжлэл юм. Хамгаалах зурвасыг хоёр зорилгоор байгуулна. а)Түймэр, 
хамгаалах зурвас хоёрын дунд асаж байгаа талбайг цэвэрлэж шатаан аюулгүй 
зурвас байгуулахб)  шатаж дууссан талбайг шатаагүй талбайгаас тусгаарлах. 
Энэ нь шатах материалаас тусгаарлан түймэр тархахаас урдчилан сэргийлэх 
зорилготой.Хамгаалах зурвасыг гар багажаар болон техникийн тусламжтайгаар 
байгуулж болно.   

 

 
Зураг 4.14.Хамгаалах зурвас байгуулах- шатах материалыг минерал хөрсийг 

гартал ухна   

 

Түймрээс хамгаалах саад нь товлосон цэгээс эхэлнэ. Энэ нь түймрээс 
хамгаалах саадын эргэн тойронд галыг дэгдээхгүй байх шатах материал 
багатай тодорхой нэгэн талбай юм. (жишээ нь зам, чулуутай газар, гол эсвэл 
урд нь шатсан талбай), түүнчлэн түймрийн идэвхжил эрс нэмэгдсэн тохиолдолд 
товлосон цэг нь гал сөнөөгчдийн аюулгүй байдлыг хангасан бүс байх ёстой.  

 

Хамгаалах зурвасыг байгуулах үндсэн арга: 3-8 гал сөнөөгч нэг багт ажиллана: 

 

Үе шат Үйлдэл  
- Газрын гадаргын мод, бут, ургамлыг огтлох  

- Огтолсон мод, бутаа түймрийн захаас холдуулах  

- Хөрсөн дээрх шатах материалыг цэвэрлэх  

- Ялзмагт давхарга хүртэл ухах.  

- Ялзмагт давхаргын шатах материалыг зайлуулах.  
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- Минерал хөрс хүртэл ухах 

 

Багаар хамгаалах зурвас байгуулах  
 

Хамгаалах зурвасыг байгуулах ажлыг багаар гүйцэтгэж байгаа үед минерал 
хөрсөнд хүрэхийн тулд хүн бүр огтлох, ухах эсвэл өвс, ургамал шатах 
материалаас цэвэрлэх зэрэг ажлуудыг хийдэг. (зураг 3.2.) 

 

 
Зураг 4.15. Гар багажаар хамгаалах зурвас байгуулж байгаа байдал 

 

 

Ажлын үе шат бүрд янз бүрийн багажийг ашиглана. Эхлээд замын жижиг мод, 
бут, мөчрийг цэвэрлэнэ. Дараа нь минерал хөрс хүртэл нь ухажжинхэнэ 
хамгаалалтын зурвасыг байгуулна.Түймэрт ойрхон байгаа хамгаалалтын 
зурвасын зах хөвөө орчмын шатах материалыг сайтар цэвэрлэх ёстой.   

Мод ургамлыг огтлоход заримдаа цахилгаан хөрөөг хэрэглэнэ. Зөвхөн сургаж 
бэлтгэгдсэн, мэргэшсэн мэргэжилтэн цахилгаан хөрөөг ажиллуулна. Цахилгаан 
хөрөөгөөр мод тайрч байх үед модны уртаас 2 дахин их зайтай, мод унагаах 
үед 5 метр зайтай байх хэрэгтэй.  

Багийн сүүлийн гишүүн хамгаалалтын зурвас шаардлагын түвшинд 
байгуулагдсан эсэхийг шалгах ёстой. Зурвас нь түймэр зурвасыг давсан эсэхийг 
хянах хяналтын үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ бүх хугацаанд хамтрагч, удирдагч, багийн 
бусад гишүүдтэй байнгын холбоо харилцаатай байхыг шаардана.  

 

Хөрсийг ухаж эргүүлэн хөрсний түймрийг зогсоох шаардлагатай.Гадаргуугийн 
ихэнх түймэр түймрээс хамгаалах сааданд эхлээд тулна. Иймд түймрээс 
хамгаалах саадын хөрсний үндэс болон бусад органик материалыг сэндийлж,  
хөрсний түймэр нь түймрээс хамгаалах зурвасыг давж гарахболомжгүй 
болгоорой.  
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Зураг 4.16.Хамгаалалтын зурвасыг байгуулах  

Огтлолт/шатах материал, уугих галаас тусгаарлах 

 

Хамгаалалтын зурвасын өргөн  

 

Түймрийг тогтоон барих, тодорхой хэмжээнд хяналтандаа байлгах үүрэгтэй 
хамгаалалтын зурвасын өргөн нь түймэрт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдээс 
шалтгаална. Түймэр хэр их өндөр температуртай, хурдтай шатаж байна 
түймрээс хамгаалах саад төдий чинээ өргөн байна. Агаарын температур, галын 
эрчим их байх тусам түймрийн саад нь өргөн байна. Хамгаалалтын зурвасын 
өргөнийг тодорхойлох зургаан хүчин зүйл байдаг: 

 

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

- Хажуу бэл буюу рельеф –шатаж буй талбай хэт налуу байх тусам 
хамгаалалтын зурвас нь өргөн байх шаардлагатай бөгөөд зурвас нь 
түймрийнхээ дээр байх ёстой. Учир нь хэт налуу газар гал хурдан, 
эрчимтэй тархдаг. Хэрэв хамгаалалтын зурвасыг түймрээс доор 
байгуулсан бол түүний өргөн нь газрын налуугаар тодорхойлогдохгүй 
харин суваг малтах хэрэгтэй болно. Газрын налуу их байх тусам өргөн, 
бас гүн суваг татах хэрэгтэй болно. Суваг нь шатаж байгаа материал 
хамгаалалтын зурвасыг давахаас сэргийлнэ.  

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

- Хяналтанд байлгах ёстой хэсэг гал– түймрийн толгой хэсгийн галын 
температур өндөр байхаас гадна дөл өндөртэй байдаг.  Хажуугийн галын 
эрчим харцангуй бага байдаг. Энэ нь түймрийн толгой хэсэгт 
хамгаалалтын зурвас илүү өргөн байх шаардлагатайг харуулж байна.  
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- Хяналтанд байгаа түймрийн хэмжээ – түймрийг хяналтандаа байлгах 
зурвасын өргөний хэмжээнд томоохон түймрээс ялгарах дулааны хэмжээ 
мөн нөлөөлнө. Түймэр том байх тусам зурвас өргөн байна. 

- Хөргөх боломж– шатах материалыг хөргөх ус байгаа тохиолдолд 
хамгаалалтын зурвасын өргөнийг багасгах боломжтой.  

 

 

Хүснэгт 4.Хамгаалалтын зурвасын өргөний хэмжээ 

 

Шатах материалын 
төрөл 

Цэвэрлэх бүсийн өргөн Минерал хөрсний 
өргөн 

Өвс/үр тариа 0,5-1 м 0,5 – 1 м 

Бутлаг ургамал 1-3,5 м 0,2-1 м 

Ой 6 м 1 м 

Хүлэр/үндэс 0,5 м 0,5 м 

 

 

 

 
Зураг 4.17.Түймрээс хамгаалах саадын өргөн 
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Хүснэгт 5.Шатах материал хамгаалалтын зурвасын өргөнд нөлөөлөх нь 

 

Анхаарал татах 
хүчин зүйлүүд  

Анхаарал татах хүчин зүйлүүдийн харьцаа  

Шатах 
материалын 
төрөл  

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

Шатах 
материалын 
өндөр ба нягтшил  

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

Шатах 
материалын 
хэмжээ 

Дүнз, томоохон мөчир, бүдүүн бут зэрэг  томоохон шатах 
материалууд галд амархан асахгүй. Харин гал авалцсан 
тохиолдолд удаан хугацаагаар өндөр температур 
ялгаруулан шатах учраас түймрээс хамгаалах саад өргөн 
байх хэрэгтэй болно.  

Шатах 
материалын 
байдал  

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

 

Хамгаалалтын зурвасын байрлал  
Хамгаалалтын зурвасын байрлалыг ихэвчлэн багийн ахлагч дараах асуудалд 
анхаарлаа хандуулж тодорхойлно. Үүнд:  

- Хаана байх ёстой? 

- Ямар өргөнтэй байх ёстой? 

- Хамгаалалтын зурвасыг ямар аргаар байгуулах вэ?  

- Танайд зурвас байгуулах, байлгах хүч хэрэгсэл бий эсэх?  

- Түймрийн тархалтын хурд, түймрийн эрчим  

- Түймрийн өмнө нь юу байгаа вэ? 

- Гал сөнөөгчдөд түймрийг унтраах ямар хялбар арга зам  байна?  

- Түймрийг зогсоох саад байгаа эсэх 

- Тухай нутгийн ургамалжилтын төрөл 

 

Хамгаалалтын зурвасыг хаана, яаж байгуулснаас түймэр унтраах ажлын үр дүн 
шалтгаална.   

 

Хамгаалалтын зурвасыг байгуулахдаа томоохон шатах материал, огцом налуу 
газраас зайлсхийх нь зүйтэй. Түймрийн зах хөвөө нь тэгш биш бол 
хамгаалалтын зурвасыг түймрийн захаар биш богинохон шулуун байгуулах нь 
тохиромжтой.  
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Хамгаалалтын зурвасын  үр дүн нь байрлал, шатах материалын төрөл, 
орон нутгийн онцлогоос шалтгаална.  

Түймрийн өмнө юу 
байгааг мэдэх 

Хамгаалалтын зурвасын өмнө юу байгааг мэдсэн байх нь 
гал унтраах багийн хүчийг дэмий үрэхээс  сэргийлнэ.  

-Урьдчилсан үзлэг шалгалт хэрэгтэй.  

Аль болох ачаалал 
багатай замыг 
сонгох  

Цаг хугацаа бол чухал хүчин зүйл юм. Хүчээ гамнаарай. 

-Хамгаалалтын зурвасыг байгуулахад нөлөөлөх гол 
хүчин зүйлийн нэг нь минерал хөрс хүртэл ухсан 
зурвасын гүн юм.  

-Органик давхарга нь гүн биш газрыг олоорой.  

Байгалын саадыг 
ашиглаарай 

Гол, зам, шатах материалгүй газар зэрэг нь түймэр 
унтраах ажлын үр дүнг дээшлүүлж цаг хэмнэнэ.   

Томоохон 
хэмжээтэй шатах 
материалаас 
зайлсхийх 

Хэрэв боломжтой бол зурвасыг түймэр болон томоохон 
шатах материалын хооронд байгуулаарай.  

Хэт налуу газраас 
зайлсхийх 

Галыг зогсооход шаардлагатай суваг татах хүчийг 
хэмнэнэ. Это поможет сэкономить усилия там, где 
необходима канава, чтобы остановить скатывающийся 
горючий материал. 

Түймрийн захаар  
шаталгүй үлдсэн 
модыг цавчиж 
огтлох  

Түймрийн тархалт  жигд биш учраас зарим газраараа 
шаталгүй орхигддог. Түймэрт шатаагүй үлдсэн нэг 
доголоос нөгөө догол хүртэлх хамгийн тохиромжтой 
зурвасыг олоорой. -шатаагүй үлдсэн шатах материалыг 
бүрэн шатааснаар хамгаалалтын зурвасын уртыг 
багасгах боломжтой. 

 

Зурвас байгуулахад баримтлах журам  

 
Өвс ургамлыг зурвасын өргөнийг эргэн тойрон ургаж байгаа ургамлын 
өндрийг1,5 м-ээр үржүүлсэнтэй тэнцүү хэмжээтэй, эсвэл түймрийн дөлний 
өндрийг  2,5 м–ээр үржүүлсэнтэй тэнцүү  хэмжээтэйөргөнтэй цэвэрлээрэй. 
Минерал хөрсөнд хүртэл 30-60 см-ийн өргөнтэй ухна.  

- Хэрэв шигүү ургамалтай бол илүү өргөн байх шаардлагатай.  

- Хамгаалалтын зурвасыг илүү үр дүнтэй байлгахын тулд эрчимшил 
өндөртэй түймрийн үед хөрсний өнгөн давхаргын шатах материалыг 
сайтар цэвэрлэх шаардлагатай. 

- Минерал хөрсийг хуулж галтай тал руугаа дэвсэж хамгаалах зурвасыг 
өргөснө. 
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- Хамгаалалтын зурвас байгуулах үедээ түймрийн захын шатаагүй иш, 
мөчир болон бусад хогийг цэвэрлэх нь түймэр шатаагүй газарт тархахаас 
сэргийлнэ.  

- Хэрэв шатах материал нь агаараар галыг дамжуулах магадлалтай бол 
хамгаалалтын зурвасын 2 талаар хэд хэдэн метрийн зайд моддын доод 
хэсгийн мөчрийг огтолно.  

 

 

 

Хамгаалалтын зурвас байгуулахад анхаарах зүйл 

 

- Түймэр хяналтаас гарч болзошгүй газруудад анхаарлаа хандуулаарай. 

- Боломжтой бол хамгаалалтын зурвасыг богино хийгээрэй.  

- Хурц өнцөг үүсгэхээс зайлсхийгээрэй. 

- Байгалын болон хиймэл саадуудыг ашиглах хэрэгтэй. Гол, горхи, нуруу 
гэх мэт 

- Хамгаалалтын зурвасыг нягтрал ихтэй томоохон шатах материалтай 
газарт биш боломжтой бол задгай талбайд байгуулаарай.   

- Өдөр бүрийн салхины чиглэлийн өөрчлөлтийг анхаар. 

- Салхинд унасан мод, огтолсон модны үлдэгдэл зэргийг хамгаалалтын 
зурвасны гадна үлдээн аюултай шатах материалыг цавчиж авч хаяна.  

- Түймрийн голомт бүрийн тоогоор хамгаалалтын зурвас байгуулах 
боломжгүй бол олон жижиг цэгэн түймрийг нийлүүлэн тойруулж 1 зурвас 
байгуулж болно.  

- Эргэлдэж байгаа шатах материалыг алдахгүйн тулд V-хэлбэрийн суваг 
малтана.  

- Унасан модыг хамгаалалтын зурвасын дагуу тавина. 

- Галын аюултай учир гуалингийн жижиг хэлтэрхийнээс болгоомжил.  

- Шатаж буй модноос зурвас нь хол  байх ёстой. Иймэрхүү мод унасан 
тохиолдолд хамгаалалтын зурвасны хязгаар дотор унахаар тооцсон 
байна.  

- Хэрэв хатсан модыг авч хаях боломжгүй бол түүний эргэн тойрны шатах 
материалыг цэвэрлэнэ.  

- Түймрийн тархалтыг зогсоохын тулд боломжтой бол байгалын саадыг 
хамгаалалтын зурвасын хэсгүүдтэй холбож түймрээс хамгаалах саадыг 
дуусгана.   

 

Бүрэн унтраах ба  эргүүл хийх  
 

Түймрийг тогтоон барьсны дараах унтраах үйл ажиллагааг бүрэн унтраах гэж 
нэрлэнэ. Хамгийн гол нь түймрийг бүрэн унтраасны дараа тухайн талбайг орхин 
явах ёстой.  

Түймрийг бүрэн унтраах ажилд ихэвчлэх гар багажийг хэрэглэдэг.  
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Тодорхой талбайн түймрийг хяналтандаа авсны дараа яаралтай эргүүл хийх 
ёстой.  

 

Эргүүл 
 

- Түймрийн үлдэгдэл, уугьж байгаа түймэр байгаа эсэхийг тодорхойлохын 
тулд (хараа, сонсгол, үнэрлэх, хүртэхүй) мэдрэхүйгээ ашиглаарай.  

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

- Хамтрагчтайгаа байнга холбоотой байж, багаар ажиллаарай.  

- Эргүүл хийхдээ асч байгаа халуун цэг, хөрсний түймрээс 
болгоомжлоорой. 

- Хамгийн багадаа 48 цаг эргүүл хийх бөгөөд хуурайшилттай үед ялангуяа 
салхи ихтэй үед илүү урт хугацаагаар эргүүл хийх шаардлагатай.  

 

 
Зураг 4.18.Хөрсөнд уугих аюултай хүчин зүйлүүд 

 

Бүрэн унтраах  

 

Түймрийг бүрэн унтраах үйл ажиллагааны зарчим нь хөргөх, түймрийг аль 
болох түргэн унтраах явдал юм. Энэ нь хүнд хүчир боловч маш чухал ажил 
билээ.Түймэр унтраахад галын гурвалжинд нөлөөлж унтраах: дулааны эх 
үүсвэрийг шатах материалаас холдуулах, шатах материалыг хөргөх, шороо 
цацаж хүчилтөрөгчгүй болгох үндсэн аргыг хэрэглэнэ. Хамгаалах зурвасыг 
сайжруулах нь түймрийг амжилттай унтраахад нөлөөлнө.  

 

Хамгаалах зурвасаас дотогш чиглэлд түймэр унтраах үед ухах, цэвэрлэх, 
огтлох, цацах, булах зэрэг үүрэг бүхий багажийг хэрэглээрэй.   
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Хамгаалах зурвасаас үлдэгдэл бүх шатах материал болох хатсан, үхсэн мод 
ургамал, дутуу шатсан бут өвс, ойр орчмын өвс зэргийг цэвэрлэнэ.  

- Хамгаалах зурвас дотор мод ургамал үндсээрээ холбогдсон эсэхийг 
сайтар шалгана.  

- Зурвасын ойролцоо үлдсэн шатах материалыг бүрэн шатааж цэвэрлэнэ.  

- Хамгаалах зурвасын ойролцоох халуун цэгүүдийг бүрэн унтраана.  

- Хүчэй уугьж байгаа хэсгүүдийг огтолж цэвэрлэнэ.  

- Хамгаалах зурвасаас уугьж байгаа шатах материалыг шатсан талбай руу 
зайлуулна. 

- Хөрсний уугьж байгаа хэсгийг ухаж унтраана.  Дараа нь усаар хөргөж, 
шороогоор булна.  

- Модны иш, хожуул, үндэс зэргийг доороосоо эсвэл голдоо, холтсондоо 
галтай байгаа эсэхийг  шалгаарай.  

- Минерал хөрсийг эргэн тойрны гал, шатах материалаас тусгаарлаарай. 

- Галыг хөргөх, шороогоор булах ажилд ус болон гар багаж ашиглана.  

- Шатах материалыг налуу газар бөмбөрч хамгаалах зурвас руу 
оруулахгүйн тулд бэхлэх хэрэгтэй.  

 

Түймрээс хамгаалах зурвасын байрлалыг тодорхойлох нь  
 

Дараах зүйлийг анхааралдаа авсны дараа хамгаалах зурвасыг байгуулна. Үүнд: 

- Ажилтны аюулгүй байдлыг хангаарай.  

- Түймрийн тархах хурдыг таамаглаж түүнээс өмнө амжиж хамгаалах 
зурвасыг байгуулж дуусахаар тооцох  

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

- Газрын рельефийг ашиглан зурвасыг богино, шулуун  байгуулаарай.  

- Түймрийг унтраах аль болох хялбар арга замыг ашиглаарай. Хэтэрхий 
боломжгүй зорилго тавих  их талбай, нөөц шаардсан байх хэрэггүй.  

- Түймэртэй талбайгаас аюултай хүчин зүйлүүдийг холдуулах холдуулах, 
хамгаалах зурвас, аюул учруулж болзошгүй эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийн 
хоорондын зай хангалттай байх  

- Модлыг нь тайрч огтолсон зурвас эсвэл огцом эргэлт бүхий зурвасаас 
зайлсхийгээрэй.  

- Байгалын болон барьж байгуулсан саадыг ашиглаарай.  

- Зурвас байгуулахдаа боломжтой газар нь хүнд машин механизмийг 
ашиглаарай.  

- Олон цэгэн түймрийг нэг бүрчлэн унтраах тохиромжгүй бол бүгдийг 
тойруулан унтрааж болно. Боломжтой бол дутуу шатсан материалыг 
гүйцэд шатаагаарай. Хүрээлэн буй орчин болон салбарын бодлогод 
хэрхэн нөлөөлөхийг тооцож үзээрэй.  
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Хамгаалах зурвас байгуулах  заавар  
 

- Ургамлын өндөртэй харьцуулан зурвасын өргөнийг тодорхойлоорой. 
Хэрэгцээнээс илүү хэт  өргөн зурвас байгуулах хэрэггүй.  

- Зурвасыг шаардлагатай газар ньминерал хөрсийг нь гартал цэвэрлэнэ.   

- Хамгаалах зурвасын гаднах шатаагүй материалыг цэвэрлэнэ. 

- Шатсан болон шатаж буй материалыг шатаад өнгөрсөн талбай руу 
тарааж хаяна. 

- Хэт налуу газрын галын доор галтай шатах материалыг барьж авах суваг 
татна.  

- Усаар хөргөх, шороо цацах зэргээр зурвасын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

- Зурвасны гаднах дутуу шатсан өмх мод, хожуул зэргийг усаар норгож 
эсвэл шороогоор булна.  

- Хамгаалах зурвасны ойролцоох үхсэн модыг хэрэв хугацаа байгаа бол 
огтолж хаях хэрэгтэй.  

- Хамгаалах зурвасыг түймэрт ойр гэхдээ аюулгүй ажиллагааны зааварт 
нийцсэн зайд байгуулна.    

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

- Хэрэв налуу газар дээш чиглэсэн хамгаалах зурвас байгуулж байгаа бол 
зурвасыг холбосны дараа дээрээс доош чиглэлээр шатаалт хийнэ. 

- Үргэлж аюулгүй газар сонгож зогсон, бүр боломжгүй бол нэг хөлөө  
аюулгүй газарт тавьж ажиллаарай.   
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