
 

  Хуудас 1  

 

 

 

 

Бүлэг EF 6: 
 

Сургалт: Ургамал ноцоох техник ашиглах 

 

ОРШИЛ 

 

Уг сургалтын материал нь EuroFire Level 2 “Ургамал ноцоох техник ашиглах” 
чанарын стандарт EF 6–г хангасан. 

 

Уг материал нь гар ажиллагаатай ноцоох техникийг ашиглан ургамлыг шатаах 
шаардлагатай хүмүүст зориулагдсан бөгөөд ноцоох үйл ажиллагаа энгийн, 
эрсдэлийн хэмжээ, нарийн төвөгтэй байдлаас гадна ажиллагаа нь техник 
ашиглагчийн гарын доор явагдана.   

 

Ноцоох техник нь зохицуулгатай үйл ажиллагаанд тохиромжтой бөгөөд уг 
техникийг ашиглахдаа улс тус бүрийн үндэсний болон орон нутгийн хууль 
дүрмийг сахих шаардлагатай. Мөн тухайн газарт түймэр тавихаас өмнө газар 
эзэмшигчтэй зөвшилдөх эсвэл зөвшөөрлийг авсан байх хэрэгтэй. 

Уг бэлтгэл нь магадгүй албан ёсны сургалт, ажиглалт болон шүүх үйл 
ажиллагааны нэгдлийг танилцуулна. Хувь хүн дан ганцаар ажиллах нь 
техникийн тухай мэдлэг, материалыг ойлгох мөн дадлага туршлага дутах 
зэргээр хязгаарлагдах учир уг үйл ажиллагаа нь зайлшгүй зааварлагчийн 
удирдлагаар явагдах  шаардлагатай.  

 

Уг техникийг ердийн /танин мэдэхүйн/, зааварчилгааны зориулалтаар 
ашиглахад суралцах хугацаа 20-30 цаг байна.  

 

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.  

 

Уг материалыг галын сервис, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, агнуурын менежмент, 
хамгаалал, бэлчээрийн газар, амралтын газрын менежмент эрхлэгч зэрэг  
ургамалжилтын түймрийн менежментийн үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай 
хүмүүст зориулан бэлтгэв.  



 

 

Хуудас 2  

 

Eurofire чанарын стандарт болон эрсдэлийн менежментийн 
хамаарал 
 

Eurofire чанарын стандарт нь ашигласны дараа гарч болох үр дүнг бүрэн 
ойлгоход чиглэсэн байх хэрэгтэй. Уг стандартуудын агуулга нь: техникийн нэр, 
элементийн нэр, техникийн тухай, түлхүүр үг ба мэргэжлийн үг хэллэг, зайлшгүй 
хийх шаардлагатай зүйлс, 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.  

 

Ашиглахын өмнөх мэдэх 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  

 

Суралцах гол объект: 

Заавартай танилцаж суралцсаны дараагаар: 

- Түймэр тавих төхөөрөмж болон бусад нэмэлт багажийг бэлтгэх 

- Тодорхой түймрийн төлөвлөгөөний дагуу ноцоох техникийг ашиглах 

 

Түлхүүр үг болон мэргэжлийн үг хэллэг: 
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- 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. 

 

Хэрэглээ: 

Ургамалжилтыг ноцоох техникийг дараах галын менежментийн үйл 
ажиллагаанд ашиглана: 

- Шатаалт – түймрийн хамгаалалтын зурвас орчмын бүсийг хяналттайгаар 
шатаах 

- Угтуулж цуравдах  

- Угтуулж цуравдах шатаах 

- Урьдчилан төлвөлсөн шатаалт 

 

Ноцоолт нь хуурай галтай тэмцэх техник  бөгөөд энэ нь галыг ноцоож, түлшийг 
алга болгосноор гал унтардаг бөгөөд техникийг уг зорилгоор ашиглахдаа 
тодорхой нөхцөлийг харгалзан үзэж үйл ажиллагааг хийх шаардлагатай, 
жишээлбэл түймрийн үргэлжлэх хугацаа, тархалтын эрчим, галын хүч зэрэг 
шинж чанар нь гал унтраах багийнхан дарж чадахуйц байх шаардлагатай. 

 

Түймэр тавих хэлбэр, гал тавих төлөвлөгөө нь галын шинж чанарт тохирсон 
байх хэрэгтэй. Ихэвчлэн уг шинж чанар нь: бага хүчтэй эсвэл их хүчтэй түймэр 
гэсэн ангилалд хуваагддаг. Энэ нь галын хүчин дэх түймрийн түлш, салхи, 
налуу эсвэл чиглэл мөн тархах эрчмээс хамаарч ихсэх эсвэл буурдаг.  

 

1. Ургамлын түймрийн үед ашиглах ноцоох төхөөрөмж болон туслах 
багажийг бэлтгэх 

Ноцоох төхөөрөмж: 

Эдгээр багажууд нь галыг хөнгөн угтуулж шатаах, угтуулж цуравдах, урьдчилан 
төлвөлсөн шатаалт зэрэгт ашигладаг бөгөөд төхөөрөмжүүд нь өөр өөрийн гэсэн 
давуу болон сул талтай.  
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Дизель цуравдагч 

 
Зураг 1. 1. Дизель цуравдагч 

Дизель шатаагч төхөөрөмж нь маш энгийн хэрэгсэл бөгөөд 2 үндсэн хэсгээс 
тогтдог: 

- Шатаагч Үүгээр дизель шатахуун шатаагч гол руу урсаж үзүүр нь 
шатна 

- Агуулах Бариул болон дүүргэгч тагтай металл цилиндр.  

Үүнд ашиглагдаж байгаа түлш нь дизель бөгөөд энэ төхөөрөмж нь хуурай 
түймрийн үед хэсэгчилсэн ноцоолт хийхэд тохиромжтой нам дөлийг гаргадаг. 
Шатахууныг хийхдээ босоо чиглэлд барин юүлэх бөгөөд ашиглахаас өмнө 
гадуур нь асгарсан, дуссан түлшийг арчиж цэвэрлэсэн байх шаардлагатай. 
Дизелийг агуулагчийг шууд халаах эсвэл галдахаас зайлсхийх хэрэгтэй.  

Цуравдагч 

 
Зураг 1. 2. Цуравдагч 

Цуравдагч нь бас нэгэн түгээмэл ашиглагддаг техник бөгөөд үндсэн 3 хэсгээс 
тогтоно.  
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- Шатаагч: Шатахуун хоолойгоор дамжин шатах зориулалтын материалтай  

                                 гол руу урсаж шатна 

- Цорго:     Ороомог хэлбэртэй металл хоолойн хэсэг нь гал асч байгаа 
                   шатаагч голоос буцаж гал асахаас сэргийлнэ 

- Агуулах:  Бариул, дүүргэгч таг болон агаар оруулах хэсэгтэй металл  
             цилиндр  

Дуслаар шатаагч нь дизель болон шатахууны холимоор ажилладаг ба 
керосиныг дизелийн оронд ашиглах боломжтой. Мөн үүгээр дусал эсвэл 
зураасан хэлбэрээр аль алинаар нь гал тавих боломжтой учир олон хэлбэрээр 
гал тавихад тохиромжтой багаж юм.  

 Дизель болон шатахууныг ашиглахад тохиромжтой харьцаа: 

- Хуурай түлш  4:1 (стандарт харьцаа) 

- Шингэн түлш            3:1 

Дуслаар шатаагчийг түлшээр цэнэглэх/ дахин цэнэглэх: 

1. Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл түлш хийхээс өмнө багажийг хөртөл 
хүлээх. 

2. Шатахуунаас гарч байгаа утаа нь нүдэнд харагдахгүй учир галдаж байгаа 
талбайгаас тодорхой хэмжээний зайд тархах боломжтой. Иймд ойр 
орчимд байх шатах боломжтой бусад төхөөрөмжийг аюулгүй зайд 
байрлуулах. 

3. Түлшийг стандартын дагуу урьдчилан хольж бэлтгэн тэмдэглэгээтэй 
хадгалах саванд хийнэ.  

4. Дуслаар шатаагчийн нөөцлүүрийг ¾ хэмжээтэй түлшээр дүүргэх ба 
цоргоор асгарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Хэрвээ гадуур нь асгарвал 
асгарсан бүх шингэнийг цаасаар арчиж гадаргууг цэвэрлэнэ.   

5. Дуслаар шатаагч хоолойг бариулны эсрэг талд байрлуулах хэрэгтэй. 

6. Түлшийг юүлсний дараагаар тагийг буцааж сайн таглах ба жийргэвч 
эсвэл боолт нь асгарах аюулгүй байрлах. Гал тавихаас өмнө гадуур нь 
үлдсэн түлшийг сайн цэвэрлэх.  

7. Түлшийг арьсандаа хүргэхээс зайлсхийх. Хэрэв нүдэнд түлш орвол маш 
яаралтай ариутгасан усаар угааж аль болох түргэн эмнэлгийн тусламж 
авах.  
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Газан шатаагч 

 
Зураг 1. 3. Газан шатаагч 

LPG даралттай газан шатаагч нь дараах үндсэн хэсгүүдээс тогтоно: 

 

Цорго Төгсгөл хэсэгтээ шатаах газыг чиглүүлэх цагирагтай метал 
сав  

Асаагуур Шатаагч төхөөрөмж 

Газни сав Даралттай LPG газын нөөцлүүр 

Газан шатаагч нь хэсэгчлэн түймэр тавихад маш тохиромжтой, цэвэрхэн 
төхөөрөмжид тооцогддог.  Харин нөөцлүүрийг гэмтээхгүй, цоолохгүй, халаахгүй 
байх зэрэг үйлдвэрлэгчийн зааврыг ямагт чандлан сахих нь маш чухал юм.  

 

Төхөөрөмжийг зөөвөрлөх, хадгалах ба түлшийг хэмнэх: 

1. Төхөөрөмжийг зөөвөрлөх, хадгалахдаа түлшний хавхлагыг хааж шатаагч 
голыг унтраах. 

2. Дусал гарах хоолой болон дизель гол нь асгарахаас зайлсхийж босоо 
чиглэлд байрлах шаардлагатай.  

3. Газан асаагуур болон газни савыг аюулгүй газар тусгаарлах ба хоосон 
газни савыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу аюулгүй болгон хаях. 

4. Түлшний нөөцлүүр нь шатахуун болон дизельд ашиглахыг зөвшөөрсөн 
бөгөөд тэднийг тодорхой нэрлэн бичиж, найдвартай газар тохирсон 
саванд хадгалах хэрэгтэй.  

5. Ууршилтаас болж гал гарахаас зайлсхийж түлшийг тодорхой зайд 
байрлуулах. Талбайг шууд нарны тусгалаас сүүдэрлэгдсэн, усны 
голдирол болон ус зайлуулах сувгаас хол байхаар сонгох.  
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Хувийн Хамгаалалтын Багаж (ХХБ) 

 

Түймрийг гүйцэтгэж байгаа хүний хувийн хамгааллын багажийн шаардлага нь 
Ургамалжилтын түймэр тавьж байгаа газарт хийгдэх бүх үйлдэл нь 
өөрийн болон бусдын эрсэдлийг багасгах шаардлагыг хангах хэрэгтэй - 
EF1 бэлтгэлийн зааварчилгаанд тайлбарлагдсан байгаа.  

 
Зураг 1. 4. Хувийн хамгаалалтын багаж 

2. Түймрийн төхөөрөмжийг дараах тодорхой галын төлөвлөгөөнд 
ашиглана 

Дуслаар болон дизель цуравдагчийн асаалт болон унтраах : 

1. Эхний шатаалт тавих газар луу хошууг чиглүүлэх ба энэ нь асаалт 
явагдах эхний цэг болно.  

2. Түлшийг шатах хошуунд очих боломжийг бүрэн  хангаж агаар орох 
хавхлага, бусад таг зэргийг хангалттай онгойлгож өгөх.  

3. Норсон голыг чүдэнз эсвэл асаагуураар асаах. 

4. Ургамлыг шатаах үед түлш/ шатахууны холимгийн шатаагч гол руу очих 
хэмжээг хавхлагаар зохицуулах ба хэрэгтэй гэж үзвэл таглаа болон агаар 
оруулах зайг гаргаж өгөх.  

5. Түймэр тавих үед төлөвлөгөөний дагуу гаргасан түлшийг ашиглах ба 
бусад төлөвлөгдөөгүй түлшийг ашиглахгүй байх.  

6. Шатаах үйл ажиллагаа дууссаны дараа төхөөрөмжийг болгоомжтой 
босоогоор нь байрлуулж түлшийг унтраахын тулд таг болон бусад 
агаарын хавхлагыг хаах хэрэгтэй. Үүний дараагаар шатаагч голын галыг 
хүчтэй үлээж эсвэл бээлийтэй галаар “алгаар хавсарч” унтраах. 

7. Шатаагч голыг унтраахдаа хөрс рүү хийж болохгүй бөгөөд энэ нь 
төхөөрөмжийг эвдэнэ. 
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Газан цуравдагч асаалт болон унтраах : 

 
1. Эхний шатаалт тавих газар луу цорго болон хошууг чиглүүлэх ба энэ нь 

асаалт явагдах эхний цэг болно.  

2. Газын хавхлагыг онгойлгоно. 

3. Асаагуурыг дарна. 

4. Шаардлагатай бол газни урсгалын хэмжээг тохируулна. 

5. Түймэр тавих үед төлөвлөгөөний дагуу гаргасан түлшийг ашиглах ба 
бусад төлөвлөгдөөгүй түлшийг ашиглахгүй байх.  

6. Шатаах үйл ажиллагаа дууссаны дараагаар цоргыг түлш, хүмүүс болон 
багажаас хол байрлуулж газыг унтраахын тулд хавхлагыг хаана.  

Цуравдах үйл ажиллагааны хэрэглээ 

 

Эдгээр төхөөрөмжийг өмнө дурдсанчлан түймэр тавих эсвэл түймрийг 
унтраахад амжилттай ашиглах нь тухайн түймрийн шинж чанарыг 
тодорхойлохоос ихээхэн хамаарна.   

 

Тавих гэж буй галын шинж тэмдэг нь шатаах болон галын тодорхой хэмжээнд 
галыг намжаах эх үүсвэрийг зохицуулан барьж байхын хослол юм. 

 

EF2 «Ургамалжилтын түймрийг зохицуулахад техник болон аргазүйг ашиглах»-
д зааснаар галын шинж чанарын туршилтын материал нь түлш, уур амьсгал, 
топографи (байр зүйн) зэрэг маш олон хүчин зүйлийн хослолын нөлөөгөөр 
тодорхойлогддог. Галын шинж чанарт нөлөөлж байгаа эдгээр хүчин зүйлс нь 
жижиг талбайгаас эхлээд том талбайд хүртэл нөлөөлдөг. 

 

Дээрх текстэд тодорхойлогдсон галын шинж чанар гэдэгт: 

- Түймрийн тархалтын хурд 

- Дөлний урт ба түймрийн эрчим 

- Шаталтын идэвхжил 

- Нийт шатах хугацаа 
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Хүснэгт 1. Шатаах техникээр шатах орчинд нөлөө үзүүлэх 

Галын шинж чанарт 
нөлөөлөх  хүчин зүйл 

Тайлбар Нөлөөлөл

Түлш: 

Хэлбэр Өвс, үр тариа, бут, мод, хүлэр 
болон үндэс  

Гүний, гадаргын, титмийн галын 
боломжинд 

Тоо хэмжээ Тонн/га Галын хүчинд 

Зохион байгуулалт Агааржуулсан ба өргөгдсөн 
эсвэл чуллагтай мөн газар 
дээр  

Тархалтын эрчим, галын хүч, 
утаагүйгээр ноцох боломжинд 

Түлшний чийгшил Хаана, юуг, яаж шатаах Түлшний чийг нь шаталт, 
боломжит түлш болон гарах 
энергийн эрчмийг зохицуулдаг 

Цаг уур : 

Салхи Хүч ба чиглэл Хаана түймэр тавих, юунаас 
зайлсхийх  

Температур болон 
харьцангуй чийгшил 

Түлшний хуурай байдал  Түймэр тавихад хамгийн 
тохиромжтой өдөр болон 
шөнийн хугацаа 

Агаарын тогтвортой 
байдал 

Өөр өөр салхинууд Түймэр авалцах боломж 

Байр зүй: 

Налуу Боломжит шаталтын цэг Нөмөр газар, орой, дунд хэсэг 
болон доод хэсгийн налуугийн 
нөлөөлөл 

Чиглэл Хуурай байдал болон түлшний 
халалт 

Өдрийн цаг 

 

Галын ноцоолтыг багасгах үе шат нь ихэвчлэн хүчтэй цохиж агааргүй байдлыг 
бүрдүүлэхээс тогтоно. Түймэр болж байгаа гол газрын галыг намдаах стратеги 
нь хүчтэй дэвсэх үйл ажиллагааг зөвхөн хэсэг газарт бус зэрэг хийснээр галыг 
бүрэн намжаах боломжтой.  

Галын хэмжээ буюу тархсан газрын зайнаас хамаараад өөр өөр гал унтраах 
техник болон хэрэгсэл ашиглагддаг: 
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Хүснэгт 2. Галын аюул, тархсан зай болон хэрэглэх аргазүйн ач холбогдлын хамаарал 

Тархсан зай (м) Ач холбогдол

0-0,5 Гал ихэвчлэн өөрөө унтардаг 

0,5-1,5 Галын эрчим бага 

Түймрийг зохицуулахын тулд гар хэрэгслээр шууд цохиж унтраах 
боломжтой 

1,5-2,5 Гал нь гар хэрэгслийг ашиглан шууд цохиход хэтэрхий аюултай буюу 
эрчим ихтэй 

Шүршигч ус болон бульдозерыг ашиглах 

Хажуугийн / Зэрэгцээ дайралт хэрэгтэй 

2,5-3,5 Зохицуулгын шугамаас шууд цохих байдлаар дайралт хийхэд эрчим 
нь хэтэрхий их 

Нисдэг тэрэг болон онгоц ашиглан агаараас ус шүрших хэрэгтэй  

Орон нутгийн гал тархсан хэмжээнээс хамаараад зэрэг унтраах 
цохилт хийх хэрэгтэй 

3,5-8 Маш хүчтэй гал 

Сөргүүлэн гал тавих нь магадгүй гол түймрийг намжаах боломжтой 

Тухайн нутагт гарсан түймрийн хэмжээнээс хамаараад зэрэг унтраах 
цохилт хийх хэрэгтэй 

8м+ Туйлын ноцтой гал түймэр 

Хамгаалах стратеги ашиглах хэрэгтэй 

 

* Өнгөөр тодотгосон хэсэгт зарим тохиолдолд ноцоох техник ашиглах 
шаардлагатайг илтгэсэн галын аюулын хэмжээг харуулав. 

 

Уг зохицуулга хийх босго утга нь нийт ашиглах боломжтой нөөцийн хэмжээнээс 
хамаараад ноцоолт хийх зөвшөөрөл олгогдохоос өмнө төлөвлөгдөх 
шаардлагатай. 

 

Ноцоолт хийх байршлыг  тогтооход гал түймрийн хэлбэрийг ажиглах 
шаардлагатай:  

 
Зураг 2. 1. Ургамлын түймрийн хэлбэр 
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Дээрх зурганд ерөнхий түймрийн хэлбэрийг дээрээс болон хажуу талаас 
дүрслэн үзүүлсэн бөгөөд галын периметрийг тойроод галын тархах зай өөр өөр 
байна. Энэ галын хэлбэр нь дунд зэргийн салхи болон налуугаас хамааран 
гарах ерөнхий галын харагдах байдал юм. Салхи болон газрын налуу нь галын 
шинж чанарт нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс бөгөөд тухайн галыг төлөвлөсөн 
хэмжээнд барихын тулд үүнээс илүү нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг шалган үгүй 
болговол зохино. 

 

Галын бага хэмжээтэй мөн төлөвлөсөн босго хэмжээн дотор байлгахын тулд: 
салхи, хэвгий газрын эсрэг, салхины дагуу эсвэл бага хэмжээтэй байлгах 
хэрэгтэй. Мөн өдрийн өөр өөр хугацаанд, өөр өөр налууд, нарны гэрлийн 
нөлөөнөөс зайлсхийж сэрүүн байх үед буюу шөнийн хугацаанд хийж болно. Өөр 
төрлийн түлшийг ялгаатай хэмжээгээр хугацаа болон арга замаар шатааж 
болно.  

Зохицуулгын шугам болон тогтоох цэг (Control lines and anchor points) 
Зохицуулгын шугамын тухай нарийвчилсан мэдээллийг EF4 

«Ургамалжилтын галыг зохицуулахад гар хэрэгслийг ашиглах нь» хэсгээс. 

 

Тогтоох цэг гэдэг нь маш бага хэмжээтэй эсвэл огт түлш тархаагүй буюу галд 
өртөхгүй хэсгийг хэлнэ. Иймд уг цэг нь зохицуулгын шугамыг хянахад 
ашиглагддаг. Тогтоох цэг нь ихэвчлэн зохицуулгын шугам эсвэл галын шугам 
байгаа зам эсвэл голтой хэсэгт байдаг. Энэ нь мөн гал тархах боломжгүй зарим 
чулуулаг газар, цөөрөм эсвэл түлш байхгүй бусад өөр газрууд байж болно.   

 

Зохицуулгын шугамын өргөн нь хүрээлэн буй орчинд байгаа ургамалжилтын 
өндөр,  шугамдсанд хүрэх галын өнцөг, дүрэлзэлтийн хэмжээ, хэдэн хэсэгт 
түймрийн цэг гарсан байгаа зэргээс хамаарч өөр өөр хэмжээсээр хийгдэх 
шаардлагатай.  

 

Хажуугийн гал эсвэл буцах буюу нам эрчимтэй галыг унтраахын тулд 
зохицуулах шугам нь ургамалжилтын өндрөөс 1½ дахин өргөн байх 
шаардлагатай.  

 
Зураг EF4 3. 4. Өөр өөр ургамалжилтын хэлбэрийн галын шугамын өргөн 
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Халуун нурам нь зохицуулах шугамыг давж шинээр галын цэгийг үүсгэдэг тул 
байнга анхаарч байх хэрэгтэй. Иймд галын ажиглалт хийх, зохицуулгын 
шугамыг эргүүлдэн харж байх нь маш чухал.  

Ноцоох техник 

Хэд хэдэн төрлийн ноцоох техникүүд нь төлөвлөсөн галын шинж чанарыг бий 
болгоход ашиглагддаг: буцах, хажуугийн, цэгэн, зураасан, зураасан гол түймэр 
г.м. Ноцоох техник нь хоёр үе шатаар ажилладаг. Эхнийх нь техникийн өөрийнх 
нь ажиллагаа, хоёр дугаарт багийн зүгээс эсвэл ноцоох хэлбэр дүрсийг гаргах 
хэрэгслийн ажиллагаа. 
 

Ямар ч ноцоох үйл ажиллагааны эхэнд болон явагдаж байх хугацаанд галын 
шинж чанарт нөлөөлөхүйц салхи, налуу, түлш болон чиглэл гэх зэрэг хүчин 
зүйлсийг байнга үнэлж тооцоолж байх хэрэгтэй. Эдгээр хүчин зүйлс нь галын 
шинж чанарыг ихэсгэж байна уу, зэрэгцэж байна уу, эсвэл бүр намжааж байна 
уу? Мөн эдгээр нь галын процессыг өөрчилж байна уу эсвэл хивэнд нь барьж 
байна уу?  

 

Ноцоолт тус бүр галын эрчим болон галын аюулын шинж чанарыг төлөвлөсөн 
хэмжээнд барьж байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл тархалтын 
хурд,тархалтын зай, түлшний хэрэглээ зэргээс доорх зүйлс хамаардаг : 

- Налуугийн дээш эсвэл доош асах 

- Салхитай эсвэл салхины эсрэг асах 

- Олон жижиг гал эсвэл цөөн том түймэр үүсгэх  

- Сэрүүн бүсийн чиглэл рүү эсвэл халуун руу асах 

 

Тохиолдол тус бүрд сонгох ноцоох техник болон ноцоох хэлбэр нь сонгосон 
талбайд хир удаан гал асах болон галын хүчийг тохируулна.  

Буцах гал 
Буцах гал нь салхины эсрэг, салхины уруу эсвэл аль алинаар нь асч болдог. Уг 
тохиолдолд тархцын эрчим болон түймрийн зай багасдаг.  Салхи болон 
налуугийн нөлөөг байхгүй болгосноор өөрсдийн төлөвлөсөн галын шинж 
чанарыг хангах гол хүчин зүйлсийн нөлөөн доор байгаа гэж хэлж болно. Иймд 
бага хүчтэй гал байх боломжтой.  
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Зураг 2. 2. Нэг хүний буцаах гал 

 
Зураг 2. 3. Багийн ажиллагаатай буцах гал 

Хажуугийн түймэр 
Хажуугийн түймэр нь салхины дээш эсвэл налуугийн эсрэг ассанаар түймэр 
хэвтээ чиглэлд эсвэл налуугийн дагуу асах боломжтой болдог. Буцах галтай 
харьцуулахад галын шинж чанарт нөлөөлөх зохицуулах гол хүчин зүйлээс 
хамаараад яг ижил нөхцөлд тархах хурд болон зай нь бага зэрэг илүү байна.  
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Зураг 2. 4. Нэг хүний ажиллагаатай хажуугийн гал тавих 

 
Зураг 2. 5. Багийн ажиллагаатай хажуугийн гал тавих 

Цэгэн түймэр 
Түймэр тархах эхлэлийн цэгт болон ноцоолтын цэгт галын хүч бага байх 
хандлагатай байдаг. Торлосон хэлбэртэй хэд хэдэн ноцоолтын цэгийг сонгох нь 
галын хүчийг бууруулахад тусалдаг.  

Гэвч хоёр гал хоорондоо нийлж нэг нэгнээ дэмжвэл галын хүчийг нэмж нурам 
үүсэх боломж болон хэсэгчилсэн эрчимтэй гал гарах магадлалыг ихэсгэдэг. 
Үүнийг холбоосны нөлөө (junction effect) гэдэг. Иймд олон цэгээс илүүтэйгээр 
цөөн хэлэн ноцоох цэгийг сонговол тохиромжтой.    

 

 
Зураг 2. 6. Нэг цэгээс эхлэх ноцоолт 
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Зураг 2. 7. Торон хэлбэрийн ноцоолт 

Зураасан ноцоолт 

Зураас маягийн ноцоолт нь багахан хэмжээний галыг дэмжихүйц салхи болон 
налуугийн дагуу нарийн зураас хэлбэрээр асгасан түлшийг шатаахыг хэлнэ. Гол 
түймэр томрох тусам ялангуяа салхи болон налуугийн нөлөөтэйгөөр галын 
тархах зай тархалтын хурд илүү том болно. Галын хүч нь шатааж буй түлшний 
зураасны өргөнөөр зохицуулагдана. Өргөн ноцоолтын шулуун нь түймэр хурдаа 
авахад маш хурдан. 

 
Зураг 2. 8. Зураасан ноцоолт 

Зураасан ноцоолтын үед хэдий бага зайд байлаа ч зарим хүчин зүйл түймрийг 
эрчимжүүлж илүү том түймэр үүсгэх боломжтой учраас уг техникийг 
ашиглахдаа анхааралтай байх хэрэгтэй . 
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Зураг 2. 9. Зураасан ноцоолт хийх багийн ажиллагаа 

Зураас хэлбэртэй гол түймрийн ноцоолт 
Зураас хэлбэртэйгээр гол түймрийн тавих нь түлш асгасан газарт салхи болон 
налуугийн нөлөөгөөр түймэр асах боломжтой болгохыг хэлнэ. Үүнийг муу 
шаталттай нөхцөлд, эсвэл сайн шаталттай нөхцөлд галын эрчмийг их болгохын 
тулд ашигладаг. Үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн галын төгсгөлд ашиглах буцах 
галын төгсгөлд салхины уруу түймрийн эхлүүлэн тавьдаг. Уг техник нь гал 
алдах хамгийн өндөр эрсдэлтэй байдаг. 

 
Зураг 2. 10. Зураасан хэлбэртэй гол түймрийг тавих багийн ажиллагаа 

Цэгэн ноцоолт болон Зураасан хэлбэртэй гол түймрийн ялгаа 
Өөрийн төлөвлөсөн галын шинж чанарыг авах нь түймэр тавих төрөл, хэлбэр 
болон газрыг зөв сонгохоос маш ихээр хамаардаг.  

 

Галын хэлбэрүүдийн ерөнхий шинж чанарын ялгааг харуулахад цэгэн ноцоолт 
болон зураасан хэлбэртэй гол түймэр гэсэн хоёр хэлбэрийг харьцуулан 
тайлбарлахад тохиромжтой байдаг.  

 

Түймрийн шинж чанар, бага, дунд зэрэг, их эрчимтэй байх, эсвэл хурдан, удаан 
тархах зэрэг нь буцах, хажуугийн, гол түймрийн хэмжээг тодорхойлдог.  
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Зэрэгцээ дайралтаар ноцоох – burning out  
Энэ хэлбэрт дунд зэргийн гал болон тархах талбай нь гурван метрээс их 
байдаг. Хяналтын шугамаас зэрэгцээ дайралт нь галын зах хэсгээс маш бага 
зайгаас эхэлдэг.  

 

Хамгаалалтын хяналтын шугамыг бий болгох аргазүй нь харьцангуй удаан 
байдаг ба ухаж буй шулуун суваг (хяналтын шугам) нь өргөн байвал удаан байх  
шаардлагатай. Гэхдээ тархалтын бага талбайд буцах болон хажуугийн 
түймрийг тавихдаа нарийн хяналтын шугамтай байж болно. Түлш нь хяналтын 
шугам болон түймэр хоёрын хооронд тавигдаагүй байх хэрэгтэй. Энэ аргазүйг 
burning out гадагш шатаах гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн зэрэгцээ 
дайралтын стратегийн нэг хэсэгт тооцогддог.  

 

 
Зураг 2. 11. Зэрэгцээ дайралтаар шатаах 

Гадагш шатаах (burning-out)-ын гол зорилго нь гол түймэр болон түймрийн 
шугамын хоорондох  түлшийг үгүй болгох юм. Түүнчлэн энэ нь дуусах хугацаа, 
түймрийн тадбай доторх цэгэн түймрүүд хоорондоо нийлэх, галын шугам 
өргөсөх зэргийг багасгаж өгдөг ач холбогдолтой. Гадагш шатаалт нь заримдаа 
аюулгүйн бүсийг бий болгоход ашиглагддаг.  

 

Түймрийг дарах техникийг ашиглан төлөвлөсөн түймрийг аюулгүй болгохдоо 
хойд хэсгээсээ эсвэл ноцоолтын цэгээсээ эхэлдэг. Ингэхдээ хяналтын шугам 
эсвэл байгуулсан (ухсан) хяналтын шугамыг байгуулж дараа нь гадагш шатаах 
үйл ажиллагааг шулууныг өргөтгөхөөр эхлүүлнэ. Мөн энэ үед түймэр дуусах 
хүртэл ажиглалтыг сайтар хийж хяналтын шугамын гадна талд байгаа цэгэн 
хэлбэртэй түймрүүдийг сайн харах нь зүйтэй. 

Шууд бус дайралтаар ноцоох – backburning and backfiring 
Хэрвээ түймэр маш хурдан тархаж , галын дөл эрчимтэйгээр шатаж байвал 
шууд хүрэхэд маш хүндрэлтэй. Мөн алслагдсан газар дахь түймэр нь хамгийн 
тохиромжтой талбайгаар сонгогдсон байгаа ч бусад талбайд хүрэх боломжтой 
байдаг. Уг тохиолдолд шууд бус дайралт, түймрийн зах хэсгээс тодорхой 
аюулгүй байдлыг хангахуйц зайг сонгох нь хамгийн тохиромжтой арга юм.   
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Буцааж шатаах-  backburning 

Үйл явдлын командлагч эсвэл удирдагч нь гол түймрийн тархах хурд болон 
эхлэх цэгийн байршлыг тодорхойлдог. Сонгосон байршил нь буцаан шатаах 
үйл ажиллагааг хийж буй багийнханд хангалттай хугацаа олохуйц байршил 
байх шаардлагатай.  

 

Ноцоолт нь ноцоолтын цэг эсвэл түлшний хяналтын шугамын нэгэн хэсгээс 
эхлэх хэрэгтэй. Дараа нь ноцоолт нь хяналтын шугамын дагуу явагдана. 
Хяналтын шугам болон түймрийн хоорондох түлшийг аажмаар ноцоож, 
ихэвчлэн бага эрчимтэй буцаах шатаалттай байдаг. Дараагийн ноцоолтууд нь 
эхний ноцоолт хийсэн шугам болон галын хооронд хурдацтайгаар тавигдана. 

Бүхий л хугацаанд бүх ноцоолт нь түймрийн бүс болон аюулгүйн бүсээс зугтах 
боломжтой байх хэрэгтэй. Түүнчлэн түймэр нь гал тавьж байгаа багийн 
хүмүүсийн салхины дээр байж болохгүй.  

 
Зураг 2. 12. Буцаах шатаалт (backburning) 

Backfiring 
Буцаах шатаалттай ижил гэхдээ галыг гол түймрийн урд хэсгээс эхлэхгүй. Иймд 
гол түймрээс ирж байгаад агаарын урсгал backfire-г гол түймэр лүү түлхдэг. Энэ 
нь тодорхой хяналттай нөхцөлд гол түймэрт түлш очих боломжийг багасгаж 
өгнө. Энэ тактик нь бусад үйл ажиллагаатайгаа цаг хугацаа болон байршлын 
хувьд сайн төлөвлөгдсөн байх шаардлагатай.    

 

Backfiring ихэвчлэн үйл ажиллагааны өндөр эрсдэлтэй байдаг. Энэхүү үйл 
ажиллагааг буруу нөхцөлд эсвэл бүх үйл ажиллагааг байнгын хяналтын доор 
хийхгүйгээр гүйцэтгэвэл аюултай. Иймд учраас уг үйл ажиллагааг зөвхөн 
хариуцан удирдагч хүний зааварчилгаан дор хийх шаардлагатай.    
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Зураг 2. 13. Буцаах шатаалт (backfiring) 

Түймрийг удирдан явуулж байгаа хүн бүх галд ноцоох техник ашиглах 
зөвшөөрлийг өгөх ба үйл ажиллагаа зааварлагчийн шууд удирдлагын доор 
явагдах шаардлагатай. 

Урьдчилан бэлтгэсэн шатаалт 
Урьдчилан бэлтгэсэн шатаалт нь урьдчилан тодорхойлогдсон хүрээлэн буй 
орчны нөхцөлд тодорхой хүрээнд нөөцийн менежментийн зорилтыг 
биелүүлэхийн тулд төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаа юм. Зорилтуудын хүрээнд: 

 

- Түймрээс хамгаалах ойн зурвас бий болгох 

- Түлш ачааллыг багасгах 

- Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг дээшлүүлэх 

- Шинэ хөдөө аж ахуйн талбай бий болгох 

- Бэлчээрийг сайжруулах 

- Газрын гадаргын ургамалжилт болон дээд давхаргын хагдыг багасгаж 
мод болон сөөгөнцрийн байгалийнх нь нөхөн ургах байдлыг бий болгох 

- Унасан мөчир болон тайрдсыг устгаж мод огтлолын дараа болон дахин 
мод суулгахын өмнө  

- Газар дээр байгалийн бордоог бий болгох 

- Нээлттэй ландшафтыг бий болгох 

- Соёлын хувьд чухал хөдөө аж ахуйн системийн жишээг авч хадгалах 

- Түймрийн судалгааг дэмжих 

 

Төлөвлөгдсөн галын шинж чанар болон эрчим нь газрын менежментийн 
зорилтод дор хэрэгждэг. Төлөвлөгдсөн галын шинж чанарыг бий болгоход 
ашиглагдах техник төхөөрөмж нь галын шинж чанарт нөлөөлж буй хүчин 
зүйлсийг ихэсгэх эсвэл багасгахыг зорьж буй, эсвэл түймрийн хэлбэр ямар байх 
зэргээс хамаарна.  



 

 

Хуудас 20  

 

Нам эрчимтэй шатаалт  

Уг шатаалтын зорилт нь ерөнхийдөө багаас дунд зэрэг хүртэл хөнөөлтэйгөөр 
газрын гадаргын түлшийн зарим хэсгийг ашиглах бөгөөд аюулыг багасгах 
програм болон зөвхөн бага хэмжээний түлш, ургамалжилт байгаа газарт зарим 
экологийн зорилтуудыг биелүүлэхэд хэрэглэгддэг.  

 

Өндөр эрчимтэй шатаалт 

 

Ерөнхийдөө дараах зорилтуудын хүрээнд ашиглагдана: 
- Хамгийн их түлшийг хэрэглэх 

- Зарим зүйлс маш олноор үхсэн тохиолдолд 

 

Төлөвлөгдсөн шатаалтанд өндөр эрчимтэй шатаалтыг ашиглах зарим жишээ: 

- Мод болон сөөгөнцрийг дайрч ургахыг зохицуулах 

- Мод огтлолд өртсөн тайрдсыг шатаах (аюулыг багасгаж, нөхөн ургалтыг 
дэмжих) 

- Бусад экологийн зорилгоор (ургамал болон амьтны амьдрах орчинд 
давуу тал олгох) 

-  
Хүснэгт 3. Ноцоолтын хэв маягийн хураангуй 

Ноцоолтын хэв маяг Шинж чанар Гарч болзошгүй аюул 

Буцах (backing) Удаан тархалттай бага 
эрчимтэй түймэр тавихын тулд 
салхины эсрэг эсвэл налуугийн 
дагуу асаана. 

Салхины чиглэл, хурданд 
өөрчлөлт гарах боломжтой. 

Хажуугийн (flanking) Салхины баруун өнцгөөс 
налууг хөндлөнгөөр нь бага 
зэрэг эрчим ихтэйгээр шатаах. 

Салхины чиглэл, хурданд 
өөрчлөлт гарах боломжтой. 

Цэгэн (point) Ихэвчлэн торон байдалтай 
хийгддэг ба хажуугийн, буцах, 
гол түймрээс зайтай тусдаа 
явагдана. Ойр зайд байвал 
түймрийн эрчим их болно. 

Түймрүүд хоорондоо нийлсний 
нөлөөгөөр өндөр түймрийн 
эрчим бий болон магадлалтай. 

 Зурваслан шатаах (strip 
firing) 

Хяналтын шугамтай 
параллелиар зурвас маягаар 
шатаана. Зурвасын өргөн нь 
түймрийн эрчмийг зохицуулна. 
Багаар хийх боломжтой.  

Багийн гишүүдийн хоорондох 
харилцааны дутагдлаас болж 
ноцоолт давхцалтай болох 
магадлалтай. 

Зурвас толгой түймэр/ 
шугаман ноцоолт (strip head 
fire/ line ignition) 

Маш муу шаталттай нөхцөлд 
эсвэл сайн шаталттай нөхцөлд 
маш өндөр эрчимтэй гал 
тавихад ашиглагдана. Үйл 
ажиллагаа ихэвчлэн буцаах 
шатаалт ашиглан түймрээс 
хамгаалах ойн зурвасын 
гадагш шатаахаас эхэлнэ.  

Гал алдах эрсдэл ихэсч маш 
өндөр галын эрчимтэй болох. 
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Багаар ажиллах 

Ноцоолтын үйл ажиллагааг удирдах ахлагчтай ажиллах: 
Түймрийн эсрэг галыг ашиглах эсвэл урьдчилан төлөвлөж түймэр тавих нь 
эрсдэлийг үргэлж дагуулж байдаг. Хангалттай техник тоног төхөөрөмж, нөөцөөр 
хангагдсан баг хамт олон уг үйл ажиллагааг хийвэл гарч болох эрсэл нь 
ихээхэн багасах боломжтой. Багийн сайн ажиллагаа гэдэг нь хоорондоо болон 
багийн ахлагчтай сайн харилцан ойлголцож, ажиллаж тодорхой зорилтыг бүрэн 
биелүүлэх юм. Ноцоолтын техникийг ашиглаж байгаа хүмүүс түймэр тавьж 
байхад ч эсвэл намдааж унтрааж байх явцад ч заавар зөвлөгөөг хурдан авч 
даган ажиллах нь чухал чадваруудын нэг болно.  
Хүснэгт 4. Түймэр тавихад анхаарах зүйлс 

Элемент Тайлбар

1.Ерөнхий нөхцөл Тухайн газар нутгийн газарзүйн болон цаг агаарын урьдчилсан 
мэдээлэл (ялангуяа гэнэтийн өөрчлөлт) , одоогийн болон гарч 
болзошгүй түймрийн аюулын эрчим, үйл ажиллагааны нөхцөл 
байдлыг тодорхойлох  

2. Зорилго болон зорилт Ноцоолтын эцсийн зорилго болон бусад нарийвчилсан зорилтууд 

3. Ноцоолтын хэв загвар Зорилтыг биелүүлэхийн тулд цаг хугацааны төлөвлөгдсөн 
хуваарийн дагуу хийх ноцоолтын хэлбэр болон хэв загвар  

4. Түймрийн хязгаарлах 
төлөвлөгөө 

Хяналтын шугам, хяналтын баг, нөөцийн байрлал, утааны хяналт 
гэх мэт 

5. Үүрэг даалгавар Үйл ажиллагааны явцад багийн болон хувь хүний хийх үүрэг 
даалгавар 

6. Заавар болон 
харилцаа холбоо 

Үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүн бүр хэнд илтгэх ёстой, хэн 
удирдаж байгаа гэдгийн мэдэж байх ёстой. Түүнчлэн гишүүн бүр 
хоорондоо харилцах ямар арга нь хамгийн тохиромжтой , 
зохицуулах сүлжээн дэх мэдээллээ хэрхэн яаж дамжуулж илтгэх вэ 
гэдгээ мэддэг байх ёстой.  

7. Болзошгүй аюул Ажиллагааны явцад талбайд гарч болох аюул 

8. Аюулгүйн бүс болон 
гарах зам 

Хэрвээ галын шинж чанар маш хурдацтайгаар өөрчлөгдөн аюултай 
болж ирвэл хүн бүр аюулгүйн бүсрүү гарах замыг мэддэг байх 
шаардлагатай.  

9. Урьдчилан 
таамаглаагүй нөхцөл 
байдал 

Үйл ажиллагаа явагдаж байх явцад: гал алдах (байгалийн гал), 
осол/бэртэл,  хоорондоо харилцах боломжгүй болох,  түймэр дээд 
цэгтээ хүрэх 

 

Багийн сайн ажиллагааны бас нэгэн чухал зүйл нь хоорондоо найз нөхөд байж 
нэг нэгнээ дагадаг байх юм. Найз нөхөд болон хамтран ажиллах нь харилцаа, 
аюулгүй байдал болон түймрийн ерөнхий амжилтанд эерэгээр нөлөөлнө. 
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LACES - аюулгүй ажиллагааны дадлага туршлагыг бий болгохын тулд энэхүү 
зөвлөгөөг дагах нь чухал: 

 

L – Lookouts (сонор сэрэмжтэй байх) 

A – Awareness (мэдээлэлтэй байх) 

C – Communication (харилцан мэдээлэх) 

E – Escape routes (аюулаас зугтах зам) 

S – Safety zones (аюулгүйн бүс) 

Шаталтын явц дах хүрээлэн буй орчны хязгаарлалт 

Утаа 

Ноцоолтын үйл ажиллагааны явцад утаа нь байнга гарч байдаг бөгөөд 
утаа нь таны байршлыг алдагдуулж сатааруулдаг (замаа алдах гэх мэт). Иймд 
хугацааны туршид хаана байсан, аюулгүйн зам хаана байгаагаа байнга мэдэх 
болон багийнхаа бусад гишүүд удирдагчтайгаа байнга холбоотой байх нь 
чухал. 

Урьдчилан төлөвлөгдсөн түймрээс гарч буй утаа нь заримдаа ойр байгаа 
нийтийн замын харагдах байдалд нөлөөлдөг. Иймд тухайн зам дээр шатаалтын 
үйл ажиллагаа явагдаж байгаа гэсэн тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах хэрэгтэй.  

Утаа нь мөн нийтийн эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлөх цочроох 
аюултай.  

Экологийн хязгаарлалт 
Байгалийн болон төлөвлөгдсөн түймэр гарч байгаа олон газрууд нь 

магадгүй хамгааллын зохицуулгатай эсвэл устаж болзошгүй зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчин байж болно. Ийм газар нутагт газар эзэмшигчид түймэр тавих 
төлөвлөгөөтэй танилцан зөвшилдөж нийлэг хөөс ашиглах зэргээр галыг 
унтраах мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. 

Түймэр тавих үйл ажиллагааны явц дахь “хийх” болон “хийж болохгүй” 
зүйлс: 

- Галыг үргэлж ноцоолтын цэг эсвэл хамгаалалтын хяналтын шугамаас 
эхлэх 

- Зааварчилгааг бүрэн ойлгож, ноцоолт хийж буй зорилго, хэрэглэгдэж буй 
аргазүй, болзошгүй аюул, зохицуулах хэмжилтүүд, төлөвлөгдөөгүй 
нөхцөл байдалд хийх ёстой үйлдэл зэргийг сайтар мэдсэн байх 

- Багийн бусад гишүүд болон удирдагчтайгаа нягт холбоотой байж, 
төлөвлөгөөний дагуу явагдахгүй байгаа зүйлс эсвэл галын шинж чанарын 
өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг байнга авч байх 

- Боломжтой бол уруудуулж шатаах 

- Хэрвээ чадвал салхины эсрэг зүгрүү шатаах 

- Толгой (гол) хэсгээс эхэлж, хажуу талаас нь төгсгөл хэсэг рүү нь 
чиглүүлэх 

- Боломжтой үедээ захын хэсгээс (гол хэсгээс биш) буцаах чиглэлд шатаах  

- Хоёр талаас нь нэгэн зэрэг шатаах  
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- Нөхцөл байдалд тохируулан шатаалтын хэлбэрийг тохируулах 

- Хэрвээ нөхцөл байдал тааламжтай байвал, галыг удаашруулалгүйгээр 
явуулах, дараа нь магадгүй хэт оройтсон байх боломжтой 

- Шугамын зөвхөн багахан хэсгийг шатааж үз, хэрвээ ямарваа нэг асуудал 
тулгарвал галыг дарах өндөр боломжтой байх болно. 

- Ноцоолтын эрчим нь хянаж болохуйц тогтмол байх хэрэгтэй бөгөөд 
хяналтын төвшнөөс илүүтэй галыг бүү тавь 

Бүх хяналттай түймэр нь хяналтын шугам болон галын эсрэг зурвас шиг 
урьдчилан турших талбайтай байх шаардлагатай.  

Эсвэл байгалийн түймрийн саадыг төлөвлөсөн байх хэрэгтэй.  
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