
Ус сувгийн удирдах газрын даргын 
20     оны       дугаар сарын        -ны 
өдрийн  дүгээр тушаалын хавсралт 

 

 

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СҮЛЖЭЭНД НИЙЛҮҮЛЭГДЭЖ БУЙ  
БОХИР УСАН ДАХЬ ӨӨХ, ТОСЫГ БАРИГЧИЙГ СУУРИЛУУЛЖ,  

АШИГЛАХ ЖУРАМ 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1 Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүд, авто машин угаалга, зоогийн газар, баар, ресторан,  

цайны газрууд болон  мал нядалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

хэрэглэгчдийн технологийн хэрэгцээнээс гарсан хаягдал бохир усан дахь өөх, 

тосыг барих, бохирдлыг бууруулахад энэхүү журмын зорилго оршино.  

1.2 БНбД 40-04-16 Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна сүлжээ, барилга 

байгууламж, MNS 3241:2003 Ус хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам 

сүлжээний ажлын зураг, MNS 4236:2003 Усан хангамж, ариутгах татуургын 

төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл, ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 

2016 оны 84 дүгээр тогтоол: Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн 

сүлжээнд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл олгох журмын 5.1 дүгээр 

зүйлд заасныг тус тус үндэслэн   техникийн нөхцлийн нэмэлт нөхцөлд өөх тос 

баригч төхөөрөмжийг суурилуулж, ашиглах тухай тусгаж өгнө. 

1.3 Үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын технологийн хэрэгцээнээс гарах бохир ус нь 

“Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал усны ерөнхий шаардлага” 

MNS 6561:2015 стандартыг хангасан байна. 

 

Хоёр. Хамрах хүрээ, тавих шаардлага, шалгалт баталгаажуулалт 

2.1 Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүд, авто машин угаалга, зоогийн газар, баар, ресторан, 

цайны газрууд болон мал нядалгааны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй 

хэрэглэгчид технологийн хэрэгцээнээc гарсан хаягдал бохир усны 

зарцуулалттай уялдуулан өөх, тос баригчийг тооцооны дагуу сонгон 

суурилуулж ашиглана.  

2.2 Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүд, мал нядалгаа, машин угаалгын газрууд нь өөх, тос 

баригч төхөөрөмжийг хаягдал усны суваг (трап)-ийн төгсгөлд, хөдөлгөөнгүй 

шүүрний дараа бохир усны худгийн өмнө, хэрэв бохир усны төвлөрсөн 

сүлжээнд холбогдоогүй бол цооногийн өмнө суурилуулна. 

2.3 Өөх, тос баригч төхөөрөмж нь бетон кольцо, ул, хүзүүвч, таг, хаягдал ус 

дамжин өнгөрөх хэсэг, орох гарах хоолой, тусгаарлах хана, өөх, тос тогтох 

шүүр, дулаалгын материал зэргээс бүрдэнэ. Зураг /Б/ 

2.4 Өөх тос баригч төхөөрөмжийг суурилуулахад технологийн хаягдал усны 

гаргалгаа шугам нь бохир усны худаг /БУХ-1/-ийн суулгалтын гүнээс хамаарах 

бөгөөд хүзүүвчийн өндрийг газрын түвшинтэй уялдуулан сонгоно.  



2.5 Төвлөрсөн бохир усны сүлжээнд холбогдоогүй ноос угаах, өлөн гэдэс, мах 

махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүд, мал 

нядалгаа, машин угаалгын газрууд нь өөх тос баригчийг цооногийн өмнө 

суурилуулж, заавал дулаална. Дулаалахдаа нягтрал ихтэй, 20см-ээс дээш 

зузаантай хөөсөнцрөөр дулаалан, полиэтилен, хар цаас, халаалтын кабелиар 

давхарлан ороож хөлдөхөөс сэргийлнэ. 

2.6 Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүд, мал нядалгаа, машин угаалгын газрууд нь өөх тос 

баригч төхөөрөмжид тогтсон өөх тосыг хоногт 1 удаа,  төхөөрөмжийн доод 

хэсэгт тунасан лагийг сард 1 удаа хоослон цэвэрлэж, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийнэ. 

2.7 Зоогийн газар, баар,  ресторан, цайны газрууд нь угаалтуурын дор өөх, тос 

баригч төхөөрөмжийг суурилуулна.  

2.8 Өөх, тос баригч төхөөрөмжийн их бие Зураг /А/-ийг 1,5 мм-ээс 2,5 мм-ийн 

зузаантай төмрөөр 1 дүгээр хүснэгтэд үзүүлсэн хүснэгтээс хэмжээг сонгон 

хийх, эсвэл худалдан авч суурилуулна. 

2.9 Зоогийн газар, баар,  ресторан, цайны газрууд нь өөх тос тогтох хэсгийг тосоор 

дүүрсэн эсэхийг өдөрт 1 удаа, тогтмол цагт шалгаж, өөх тосыг авч цэвэрлэнэ. 

2.10 Өөх тос баригч төхөөрөмжийн дөрвөн тал хэсэг болон ус орох, гарах хоолойг 

нийлүүлж гагнасны дараа гагнаасаараа ус гоожихгүй, шүүрэхгүй байх 

шаардлагатай. Төхөөрөмжийг ердийн аргаар усаар дүүргэж, усны алдагдал, 

шүүрэлтийг шалгана. Усны алдагдалгүй тохиолдолд ашиглалтад тэнцэнэ гэж 

үзнэ. 

2.11 Хаягдал өөх, тосыг бохир усны шугам, суултуурт хийж болохгүй, шууд уутанд 

хийж, хогийн саванд хаяна.  

 

Гурав. ӨӨХ, ТОС БАРИГЧИЙН ТООЦОО /жишээ/ 

Тооцоонд нэг сард 1000 м3 технологийн бохир усны зарцуулалттай үйлдвэрийг 

сонгож, 22 хоног, ажлын 8 цагаар ажиллахаар тооцож үзье. 

3.1 Нийт бохир усны тооцоог дараахь томъёогоор тодорхойлно. Үүнд: 

Qp = Qm ∗ K1 ∗ K2 ∗ K3       л/c 

Qm − хамгийн дээд урсац,
л

с
      Qm = 1000м3/22хон=45.5м3/хон ,  

              Qm= 45.5м3/хон  / 8 цаг = 5.7 м3/цаг = 1.6 л/сек  

𝐾1 = 1 хэрэв Т < 600𝐶; 𝐾1 = 1.3 хэрэв 𝑇 > 600𝐶 

𝐾2 − өөх тосны нягт, өөх тос зайлуулалтанд нөлөөлөх нөлөөллийг тооцох 

 коэффициент,  малын гаралтай өөх тос бол 0.96 –аар тооцно. 

𝐾3 − бохир усанд байгаа угаалгын бодисийн нөлөөллийг тооцох коэффициент 

𝐾3 = 1 хэрэв угаалгын бодис хэрэглэдэггүй бол 

𝐾3 = 1.3 хэрэв угаалгын бодис хэрэглэдэг бол 

𝐾3 = 1.5 хэрэв ариун цэврийн өндөр стандарт хэрэглэдэг, угаалга нарийн хийдэг бол 

  𝑄𝑝 = 1.6л/сек ∗   1.3  ∗   0.96  ∗   1.3  =   2.6  л/сек  



3.2 Өөх тос баригчийн ажлын эзэлхүүнийг дараах томъёогоор тодорхойлно. Үүнд: 

𝑊𝑡 = 60 ∗ 𝑄𝑃 ∗ 𝑡      /л/ 

𝑊𝑡 = 60 ∗ 2.6 л/сек ∗ 9  мин  =    1404  л  =   1.4  м3 

t- өөх тос баригчийн салгах хугацаа, мин 

өөх тосны гидравлик эзэлхүүн болон өөх тос ялгарах хугацаа 

  хэрэв угаалгын бодис хэрэглэгдэж байвал t=9 мин 

3.3 Өөх, тос ялгарах хугацааг тооцохдоо дараах томьёогоор тодорхойлно.Үүнд: 

𝑡ф =
𝑤𝑡

60 ∗ 𝑄𝑝
          мин 

𝑡ф = 9 мин 

𝑊𝑡 − өөх тос баригчийн ажлын эзэлхүүн 

3.4 Өөх, тосны гидравлик эзэлхүүнийг нарийвчлан тооцохдоо дараах томъёогоор 

тодорхойлно. Үүнд: 

𝑈 =
𝐻

60 ∗ 𝑡ф ∗ 𝐾𝑜
       мм/с 

𝑈 =
900 мм

60 ∗ 9 мин ∗ 0.5
 =   3.3    мм/с 

 

𝐻 − өөх тос баригчийн ёроолоос гарах яндангийн тэнхлэг хүртэлх өндөр, мм буюу 1 

кольцоны өндөр 900мм 

𝐾𝑜 = 0.5 − ашигтай эзэлхүүн тооцох коэффициент  

  𝑈 > 6.2     
мм

с
 байвал өөх тос баригчийн эзэлхүүнийг томсгох эсвэл одоо байгаа  

ажлын  төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

3.5  Одоо өөх тос баригч төхөөрөмжийн эзэлхүүнээс хамааруулан кольцо-г сонгоё.     

 

Үүнд: d=1500мм, R=750мм=0.75м, H=900мм=0.9м /Бетон хийц, эдлэлийн 

үйлдвэрүүдийн стандарт/ 

 

V = 3.14R2 * H = 3.14* (0.75м)2 * 0.9м = 1.6 м3  

Тос баригч төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт 

Хүснэгт 1 

д/д Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Ангилал 

1 Хүчин чадал М3/хоног 8 16 54,140 

2 Суудлын тоо суудал 20-100 100-200 200-аас дээш 

3 Савны өндөр А мм 250 310 750 

4 Савны өргөн В мм 250 310 750 

5 Савны урт С мм 310 310 930 

6 Орох хоолойн доод 
түвшин /D/ 

мм 170 215 510 



7 Гарах хоолойн доод 
түвшин 

мм 155 200 465 

8 Дамжуулах хоолойн голч мм 50 50 100,150 

9 Тос цуглуулах асвны 
багтаамж 

л 1.5 2.0 4.5 

 

Дөрөв. ӨӨХ, ТОС БАРИГЧИЙН ЗУРАГ /жишээ/ 

Зураг /А/. Зоогийн газар, баар, ресторан, цайны газруудад суурилуулах өөх тос 

баригч төхөөрөмж 

 

 

  

 

 

 

 

 

Зураг /Б/. Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэрүүд, мал нядалгаа, машин угаалгын газруудад суурилуулах 

өөх тос баригч төхөөрөмж 

 

 



 

 

 

 

Ноос угаах, өлөн гэдэс, мах, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, архи спиртийн 

үйлдвэрүүдийн технологийн хаягдал усны шугамд өөх тос баригч төхөөрөмж 

суурилуулж, ашиглах журам батлагдан гарах болсонтой холбогдуулан 

хэрэглэгчид та бүхэн танилцаж, саналаа өгнө үү. 

 

 

 


