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ЗОРИЛГО
Арьс шир боловсруулах, ноос ноолуур угаах

үйлдвэрүүд, өлөн боловсруулах, авто машин

угаалга, зоогийн газар, баар, цайны газрууд

болон мал нядалгааны чиглэлээр үйл

ажиллагаа явуулж байгаа хэрэглэгчдийн

технологийн хэрэгцээнээс гарч буй бохир усны

бохирдолын хэмжээг бууруулахад оршино.



НЭГ. НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ

1. Үйлдвэрүүдийн технологийн хэрэгцээнээс гарах бохир ус нь “Ариутгах

татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлага” MNS

6561:2015 стандартыг хангасан байна.

2. Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид бохир усаа нийлүүлж буй үйлдвэрүүд

нь “Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан цэвэрлэх

байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал ус. Техникийн шаардлага” MNS

5582: 2006 стандартыг хангасан байна.

3. Зоогийн газар, баар, ресторан, цайны газар, мал нядалгаа, машин угаалга

зэрэг газрууд нь “Бохир усан дахь өөх, тос баригч төхөөрөмж, Техникийн

ерөнхий шаардлага MNS 5975:2009” стандартын дагуу өөх, тос баригчийг

суурилуулсан байна.

4. Үйлдвэрийн газрууд нь “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус. Техникийн ерөнхий

шаардлага” MNS 6734:2018 стандартын дагуу цэвэрлэсэн усаа эргүүлэн

ашиглана

5. Үйлдвэрүүд нь цэвэр,бохир ус хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай байна.

6. Үйлдвэр,ААН нь стандартын шаардлага хангах зорилгоор үйлдвэрийн

бохир усанд механик болон химийн цэвэрлэгээ зайлшгүй хийнэ.

7. Үйлдвэрүүд нь УСУГ-н хяналтын ажилтанд цэвэр,бохир усны

төхөөрөмжүүдээ бүрэн танилцуулах үүрэгтэй.

8. Бохир ус цэвэрлэж буй байгууламжуудын хяналтын картыг /УСУГ-Үйлдвэр/

хөтөлж ажиллана

9. Үйлдвэрүүд нь технологийн бохир усандаа УСУГ-н Усны төв лаборатороор 

шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулна.



Хоёр. Механик болон химийн цэвэрлэгээний 

тоног төхөөрөмж болон байгууламжууд

2.1.Арьс шир боловсруулах, ноос ноолуур угаах, мал нядалгаа, хүнсний үйлдвэрлэл, өлөн

боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэрэглэгчид нь технологийн

хэрэгцээнээс гарч байгаа бохир усны гаргалгааны хэсэгт дараах тоног төхөөрөмжүүдийг

зайлшгүй суурилуулсан байна. Үүнд:

2.1.1 Механик болон автомат ажиллагаатай нарийн сараалжийг үйлдвэрийн хүчин чадлаас нь

хамааруулан сонгож суурилуулах.

2.1.2 Үйлдвэрүүд нь гаргаж буй бохир усны хэмжээ, бохирдолын түвшингээс хамааруулан

химийн тунадасжуулалт хийх камер бүхий тунгаагуур төлөвлөх, сонгож суурилуулах

шаардлагатай.

2.1.3 Химийн тунадасжуулалтанд шаардагдах бодисыг өөрийн бохир усанд хийж туршсаны

дараа цэвэрлэгээнд хэрэглэх

2.1.4 Үйлдвэрүүд нь ажлын 1, бэлтгэл 1 нийт 2 тунгаагуурыг зэрэгцүүлэн угсарч хэрэглэх

шаардлагатай. Зэрэгцээ 2 тунгаагуур суурилуулсанаар тунгаагуурт хуримтлагдсан лагийг

цэвэрлэх үед үйлдвэрийн үйл ажиллагаа доголдохгүй жигд ажиллана.

2.1.5 Үйлдвэрүүд нь өөрийн хүчин чадлаас хамааруулан лаг усгүйжүүлэх центрфуг,туузан

пресс,фильтр прессны аль нэгийг сонгож суурилуулах

2.1.6 Тоног төхөөрөмжинд тогтсон хог, хаягдал, өөх, тос, лагийг тогтмол цэвэрлэж,

халдваргүйжүүлж зайлуулна. Зайлуулсан хог хаягдлын бүртгэл хөтлөнө

2.1.7 Үйлдвэрүүд нь тунгаагуурын дараах гаргалгааны худагт хөдөлгөөнгүй шүүрийг суурилуулж

ашиглана.

2.1.8 Үйлдвэрийн технологи үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир усны гаргалгааны шугам дээр

шибер хаалтыг суурилуулах /Шугам хоолойн цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийхэд хаалтыг ашиглана/



3.1 Зоогийн газар, баар, ресторан, цайны газар нь үйл ажиллагаанаас

гарсан бохир усны шугам дээрээ өөх тос баригч суурилуулж өдөр

тутам тогтсон өөх тосыг цэвэрлэнэ. Цэвэрлэгээний бүртгэл хөтлөнө.

3.2 Машин угаалгын газрууд нь үйл ажиллагааны явцад гарсан бохир

усны гаргалгааны хэсэгт дараах механик цэвэрлэгээний тоног

төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан байна. Үүнд:

3.2.1 Угаалгын ажиллагааны байрны бохир ус зайлуулах зориулалтын

трапанд хөдөлгөөнгүй сеткин шүүр байрлуулах.

3.2.2 Үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир усны хоног, сарын дундаж

хэрэглээний зарцуулалттай уялдуулан тос баригч, тунгаагуур төлөвлөх,

сонгож суурилуулах шаардлагатай.

3.2.3 Тунгаагуурын дараах гаргалгааны худагт хөдөлгөөнгүй шүүрийг

суурилуулж ашиглана

3.2.4 Бохир усны механик цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжинд тогтсон хог,

хаягдал, өөх, тос, лагийг байнга цэвэрлэж, халдваргүйжүүлж зайлуулна.

Зайлуулсан хог хаягдлын бүртгэл хөтлөнө

3.2.5 Үйлдвэрийн технологи үйл ажиллагаанаас гарч буй бохир усны

гаргалгааны шугам дээр шибер хаалтыг суурилуулах /Шугам хоолойн

цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийхэд хаалтыг ашиглана/

3.2.6 Цэвэрлэх төхөөрөмжөөр усаа цэвэрлэн эргүүлэн ашиглана

Гурав. Механик цэвэрлэгээний анхан 

шатны тоног төхөөрөмжүүд
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Үйлдвэрийн урьдчилсан 

цэвэрлэх    байгууламжийн схем



МЕХАНИК БОЛОН ГАР САРААЛЖИЙН ТӨРЛҮҮД



Алхамт сараалж

МЕХАНИК БОЛОН ГАР САРААЛЖИЙН ТӨРЛҮҮД



Суваг болон тунгаагуур 

хоорондын бохир ус 

дамжих хэсэг, гаргалгаа 

худагт  суурилуулах 

хөдөлгөөнгүй шүүр 

/сараалж/-ийн схем

МЕХАНИК БОЛОН ГАР САРААЛЖИЙН ТӨРЛҮҮД



Үйлдвэрийн гаргалгаан дээрх тунгаагуурын схем



Үйлдвэрийн гаргалгаан дээрх тунгаагуурын схем
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Лаг боловсруулалт

a) Тунгаалтаас үүссэн лаг тунадасыг 

усгүйжүүлэн зөвшөөрөгдсөн цэгт 

зайлуулна.

b) Үйлдвэрийн бохир усны лаг нь 

химийн хорт бодисуудаар 

бохирлогдсон байдаг учраас ил 

задгай хаяхыг хатуу хориглоно.

Центрфуг

Туузан пресс Фильтрпресс
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Химийн цэвэрлэгээ

Химийн цэвэрлэгээгээр бохир усны ХХХ 50 – 70 %, Cr > 80%, 
Умбуур буюу жинлэгдэх бодис >50 –80 % буурна.



14

Түгээмэл хэрэглэдэг тунадасжуулах химийн бодисууд

Aluminum Sulphate (Alum) Al2(SO4)3.18H2O

Sodium Aluminate Na2Al2O4

Polyaluminum Chloride (PAC) Al13(OH)20(SO4)2.Cl15

Ferric Sulphate Fe2(SO4)3

Ferric Chloride FeCl3.6H2O

Ferrous Sulphate (Copperas) FeSO4.7H2O

Lime Ca(OH)2
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Example sludge dewatering

Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Арьс шир боловсруулах үйлдвэр



Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Архи пивоны үйлдвэр
1) Бохир ус

2) Ердийн сараалж

3) Нарийн сараалж

4) Мембран 

биореактор / MBR/

5) VRM биореактор /

MBR/

6) Дахин ашиглах усны 

шугам

7) Эргэлтийн болон 

илүүдэл лаг

8) Полимерийн станц

9) Лаг өтгөрүүлэгч

10) Лаг усгүйжүүлэгч

11) Шүүгдсэн усны 

шугам

12) Усгүйжүүлэх болон 

нягтруулах сараалж

13) Усгүйжсэн лаг

14) Хог дамжуулагч



Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Махны үйлдвэр

1. Угаалгын ус

2. Ердийн сараалж

3. Махны хаягдалын цэг

4. Сараалжны нягтруулагч

5. Нядалгааны бохир ус

6. Нарийн сараалж

7. Бохир ус агуулах танк

8. Химийн бодис дозлогч

9. Агааржуулах төхөөрөмж

10. Гаргалгаа

11. Мембран биореакторын 

төхөөрөмж

12. Вакуум мембран биореактор

13. Процессын усыг дахин 

хэрэглэхэд хүргэх шугам

14. Эргэлтийн лаг

15. Илүүдэл лаг

16. Химийн бодис дозлогч

17. Өтгөрүүлэгч

18. Лаг хуримтлуулагч

19. Лаг пресслэгч

20. Усгүйжсэн лаг

21. Сараалжны нягтруулагч

22. Дамжуулагч



Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Сүү цагаан идээний үйлдвэр

1.Угаалгаас ирэх бохир ус

2.Элс баригч сепаратор

3.Элс угаагч

4.Угаагдсан элс

5.Сүү, цагаан идээний цэгээс  ирэх бохир ус

6.Эргэлдэх хөдөлгөөнтэй  fine сараалж

7.Нягтруулагчтай сараалж

8.Бохир усыг урьдчилан цэвэрлэх танк

9.Химийн бодис нэмэгч

10.Эргэлттэй тогоо

11.Агааржуулах төхөөрөмж

12.Агааржуулах төхөөрмжөөс  гарах шугам

13.Мембран биореактор

14.Вакуум мембран биореактор

15.Цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах шугам

16.Илүүдэл идэвхит лагийн танк

17.Полимерийн станц

18.Лаг өтгөрүүлэгч

19. Лаг нягтруулагч



Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Хаягдал боловсруулах үйлдвэр

1.Лаг  агуулах резервуар

2.Лагийн танк

3.Цилиндр сепаратор

4.Нягтруулагч

5.Угаагчтай нягтруулах сараалж

6.Угаалгын бохирдсон ус

7.Элс баригч

8.Угаагдсан элс

9.Эргэлдэх хөдөлгөөнтэй  fine сараалж

10.Хэвтээ элс баригч

11.Ялгагдсан элс

12.Химийн бодисыг дозлогч

13.Эргэлттэй тогоо

14.Лаг тунгаагч

15.Агааржуулагчтай төхөөрөмж

16.Үйл ажиллагааны усны танк

17.Лагийн танк

18.Эргэлдэх хөдөлгөөнтэй лаг 

усгүйжүүлэгч

19.Усгүйжсэн лаг

20.Ган шат



Үйлдвэрийн бүрэн цэвэрлэх байгууламжийн 

жишээнүүд: Мод цаасны үйлдвэр

1.Бохир орох урсгал

2.Олон самтай ” Bar” сараалж

3.Шахагчтай сараалж

4.Нэмэгдэл талбайгаас ирэх бохир ус

5.Бохир усны  fine сараалж

6.Элс ялгагч

7.Элс цэвэрлэгээ

8.Их бохирдсон бохир ус

9.Эргэлдэх хөдөлгөөнтэй  fine сараалж

10.Цаасны хаягдалтай бохир ус

11. Бохир усны  fine сараалж

12.Химийн тунадасжуулагч

13.Эргэлттэй тогоо

14.Агааржуулагчтай төхөөрөмж

15.Мембран био реактор

16.Вакуум мембран биореактор

17.Эргүүлэн ашиглах гаргалгаа

18.Илүүдэл идэвхит лагийн танк

19.Модлог лаг

20.Лагийн танк

21.Полимерийн станц

22.Усгүйжсэн лаг



Анхаарал  хандуулсанд 
баярлалаа!


