
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 

ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл



1. Ашиглалтын хугацаа дууссан, шаардлага хангахгүй шугам хоолой зэвэрч, цоордог.

2. Цахилгаан дамжуулах кабель шугамтай ойрхон байх ган шугам их цоордог.

3. Манай орны хувьд эрс тэс уур амьсгалтай учир орон нутгийн хөрсний хөлдөлтийн

гүний 0 түвшинөөс доош 0,5 метр гүнд шугам хоолойг хөрсөнд суурилуулдаг. Газар

гэсэх, хөлдөх үед хөрсний хөдөлгөөнөөс шалтгаалан шугам сүлжээнд хөдөлгөөн үүсч

усны алдагдал гардаг.

4. Насос тоног төхөөрөмжид гэнэтийн эвдрэл гарч (цахилгаан эрчим хүч тасрах) унтрах,

асах үед болон хаалтыг хурдтай огцом хаах, нээх тохиолдолуудад усны урсгал богино

хугацаанд өөрчлөлт орж шугам хоолой дотор өндөр даралтын долгион үүсдэг. Үүнийг

гидравлик даралт гэдэг. Гидравлик цохилтоос шалтгаалж шугам хоолой хагарах

тохиолдол байдаг.

5. Хэт өндөр даралттай шугам хоолойн холбоос жийргэвчүүд сэтэрэх, хаалт арматурууд,

тоноглолоос шүүрэлт, гоожилт гарах нь их байдаг.

6. Сүүлийн үед даралт даах чадвар нь стандартад хүрдэггүй хаалт, арматур, жийргэвч,

холбох хэрэгсэлийг хямд үнээр авч суурилуулах нь усны алдагдал гарах шалтгаан

болж байна.

7. Хүний буруутай үйл ажиллагаа, санамсар болгоомжгүй үйлдлээс болж шугам хоолойг

гэмтээх нь их байна. Газар шорооны ажил эхлэхээс өмнө инженерийн шугам сүлжээ

бий эсэхийг сайтар шалгаагүйгээс шугам хоолойг гэмтээдэг.

8. Төвлөрсөн шугам сүлжээнээс зөвшөөрөлгүй холболт хийж далд аргаар усыг их

хэмжээгээр ашиглах.

9. Хэрэглэгчдийн тоолуурын алдаа нөлөөлдөг. Хугацаанд нь баталгаажуулалт хийдэггүй.

10. Зөвшөөрөгдсөн алдагдал тодорхойгүй байдаг. Үүнд өөрийн дотоод хэрэглээний ус,

төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээ хийх, галын ус, аваарь гэмтлийн

үед алдагдаж байгаа усны хэмжээ тодорхойгүй зэрэг нь усны алдагдалд нөлөөлдөг



Усны баланс

Олборлосон 

болон худалдаж 

авсан  усны 

хэмжээ  м3/жил

Борлуулсан усны хэмжээ  м3/жил
Орлого болоогүй усны хэмжээ 

м3/жил

Бичилт хийж 

борлуулсан 

ус м3/жил

Задгайгаар

бичсэн усны 

хэмжээ 

м3/жил 

Нийт 

борлуулсан 

ус м3/жил

Нийт 

орлого 

болоогүй 

ус м3/жил

Зөвшөөрөгд-

сөн усны 

алдагдал 

м3/жил

Мэдэгдэхгүй 

байгаа усны 

алдагдал 

м3/жил

Зөвшөөрөгдсөн усны алдагдал

Дотоод хэрэглээний 

усны хэмжээ  м3/жил

Галын усны 

хэрэглээ      

м³/жил

Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт 

бус засварын үед алдсан усны 

хэмжээ м³ /жил

Аваарь гэмтлийн үед 

алдсан усны хэмжээ 

м³/жил

Мэдэгдэхгүй байгаа усны алдагдал

Хууль бус холболт, тоолуурын 

гэмтлээс алдсан ус м³/жил

Усан сангийн халилт, 

шүүрэлтээс алдсан ус 

м³/жил

Төв болон салбар 

шугамын далд шүүрэлт, 

нэвчилт м³/ жил



Усны баланс

№

Олборлосон 

болон 

худалдаж 

авсан  усны 

хэмжээ  м3/жил

Борлуулсан усны хэмжээ  м3/жил
Орлого болоогүй усны хэмжээ 

м3/жил

Бичилт хийж 

борлуулсан 

ус м3/жил

Задгайгаар

бичсэн усны 

хэмжээ 

м3/жил 

Дулаанд 

өгсөн ус 

м3/жил

Нийт 

орлого 

болоогүй 

ус м3/жил

Зөвшөөрөгд-

сөн усны 

алдагдал 

м3/жил

Мэдэгдэхгүй 

байгаа усны 

алдагдал 

м3/жил



Төлбөр тавиагүй зөвшөөрөгдсөн хэрэглээ гэж дараах хэрэглээг хэлнэ.

1. Дотоод хэрэглээ,

2. Шугам сүлжээнд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар 

үйлчилгээний үед алдсан ус,

3. Шугам сүлжээнд гэнэтийн аваарь гэмтэл гарсан үед алдсан ус,

4. Галын усны хэрэглээ, 

5. Даралтат цамхаг, усан сан угаахад зарцуулсан ус,

6. Хотын ногоон байгууламж, зам талбайн усалгаанд зарцуулсан ус,

7. Хотын усан оргилуурт зарцуулсан ус

Эдгээр хэрэглээнүүдийг тооцоолж байх нь орлого болоогүй усны хэмжээг 

тодорхойлоход чухал үүрэгтэй юм.

Галын усны хэрэглээг тооцоолох,

Дотоод хэрэглээг тоолууржуулах,

Даралтат цамхаг, усан сан угаахад зарцуулсан усыг эзэлхүүний томъёо 

ашиглах, эсвэл зардал хэмжигч багажаар тооцоолох, 

Хотын ногоон байгууламж, зам талбайн усалгаанд зарцуулсан ус, хотын усан 

оргилуурт зарцуулсан ус зэрэг хэрэглээнүүдийг тоолуур тавьж тооцоолон 

холбогдох орон нутгийн байгууллагаас нэхэмжилэх боломжтой.



Зөвшөөрөгдсөн усны алдагдал

Q=
𝛑𝐝𝟐

𝟒
* L

Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засварын үед шугам хоолойг юүлэх, 

усны хэмжээг дараах томъёог ашиглан тодорхойлно. 

Q=
𝟑,𝟏𝟒∗𝟎,𝟑∗𝟎,𝟑

𝟒
∗ 𝟏𝟓𝟎 = 𝟏𝟎, 𝟔 м³

Жишээ нь: Засвар хийхээр ф-300мм диаметртэй 150 метрийн урттай шугам 

хоолойг юүлэхэд алдагдах усны хэмжээ

Томъёоны тайлбар:

Q- нь усны зарцуулалт

π-ийн утга 3,14 (байдаг, энэ нь аливаа тойргийн уртыг түүний 

диаметрт хуваасан харьцааг илэрхийлдэг).

d 2 - нь тухайн шугамын диаметр

L- нь шугамын уртыг илэрхийлнэ.



Аваарь гэмтлийн үед алдагдах усны хэмжээг дараах томъёогоор 

тодорхойлно

Q= 𝟏, 𝟓м/сек ∗
𝟑,𝟏𝟒∗𝒅𝟐∗𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟒
∗ 𝒕

Томъёоны тайлбар:

Q- нь усны зарцуулалт

1,5м/сек гэдэг нь урсгалын дундаж хурд

3,14- нь π-ийн утга ( энэ нь аливаа тойргийн уртыг 

түүний диаметрт хуваасан харьцааг илэрхийлдэг).

d ² - нь тухайн шугамын диаметр

t- нь хугацааг илэрхийлнэ.

Алдагдал гарч байгаа цооролт, шүүрэлтийн хэмжээг зөв тогтоосноор 

алдагдлын хэмжээ зөв гарна.

Жишээ нь  25 мм диаметртэй цоорхойгоор 6 цаг ус алдсан гэж үзье

Q= 𝟏, 𝟓м/сек ∗
𝟑,𝟏𝟒∗𝟎,𝟎𝟐𝟓∗𝟎,𝟎𝟐𝟓∗𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟒
∗ 𝟔 = 𝟏𝟓, 𝟗м𝟑



Барилга байгууламжийн нэр
20... онд хэрэглэсэн 

усны хэмжээ м3

Оффисын барилга байгууламжид ажилчдын 

хэрэглэсэн болон гадна орчны ногоон 

байгууламж, зам талбайн усалгаанд зарцуулсан 

усны хэрэглээний судалгаа

Цэвэрлэх байгууламжийн хэрэглээ

Нийт

Дотоод хэрэглээний усны хэмжээ  м3/жил
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Аж ахуйн харилцааны дүрмийн 5.4-д Ариутгах татуургын төвлөрсөн 

сүлжээнд  нийлүүлэгдэж байгаа бохир усны хэмжээг тооцохдоо цэвэр усны 

хэрэглээг үндэслэнэ. 

ОРЛОГО БОЛСОН ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ХЭМЖЭЭ 

МЯН.М³/ЖИЛ
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"Амь-Ус Трейд" 
ХХК

"Төв Чандмань 
ДЭХГ"

"Урсгал ус" ХХК "Хэнтий Ус" ХХК "Багануур-Ус" 
ОНӨААТҮГ
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Нийт борлуулсан усны эзлэх хувь (%) Нийт орлого болоогүй усны эзлэх хувь (%)

Зөвшөөрөгдсөн усны алдагдлын эзлэх хувь (%) Мэдэгдэхгүй байгаа усны алдагдлын эзлэх хувь (%)

Усны баланс (хувь)



 Бохир ус нь бүхэл хэсэг, механик

хольц, ихтэй байдаг учир эдгээр зүйлс

торохгүй шууд урсах боломжоор

хангагдсан их бие нь хөндий байна.

 Энэ төрлийн тоолуур нь цахилгаан

соронзон болон хэт авианы тоолуур

байх бөгөөд тоолуураар өнгөрөх

урсацын хэмжээг хэт авианы

мэдрэгчийн /сенсор/ тусламжтай

уншина.

 Хэт авианы мэдрэгчийн /сенсор/ хийц

нь бохир усны найрлагаас хамаарч

өөрчлөгдөх, эвдрэх гэмтэх зэрэг

эрсдэлээс хамгаалагдсан, бат бөх

байх ёстой.



Байгууллагын 

нэр
№ Он

Олборл

осон ус

Нийт 

борлуулсан 

ус

Нийт орлого 

болоогүй ус

Зөвшөөрөгдсөн 

усны алдагдал

Мэдэгдэхгүй ус 

буюу  усны 

бодит алдагдал

м3 хувь м3 хувь м3 Хувь

"Төв 

Чандмань 

ДЭХГ" 

ОНӨААТҮГ

1 2015 440500 238416.9 177500 40.295 24583 5.5807 152917 34.714

2 2016 532100 248500 217700 40.913 65731 12.353 151969 28.56

3 2017 503000 283020 153350 30.487 66011 13.123 87339 17.364

Завхан "Амь-

Ус трейд" 

ОНӨААТҮГ

1 2015 310025 155914.53 154110 49.709
10395

3.3528 45581 14.702

2 2016 236666 144444.53 92221 38.967
10851

4.585 39834 16.831

3 2017 236000 143579.25 92421 39.161
27394

11.608 19427 8.2317

УБ хот, "Голд 

Компас" ХХК 

/ОСА-ын 

байгууллага/

1 2015
77500 77500 0 0 0 0 0

2 2016
158960 125058 33902 21.327 32492 20.44 1410 0.887

3 2017
140240 126880 13360 9.5265 12276 8.7536 1080 0.7701







Орлого болоогүй ус хэрэглэгчдэд 

нөлөөлөх нь:

• Усны үнийг тасралтгүй нэмэх

шаардлага гарч энэ нь хэрэглэгчдэд

эдийн засгийн хүндрэл бий болгоно.

• Усны хомсдол нүүрлэж улмаар

хэрэглэгчийн усны хэрэглээг

хягзаарлах хүртэл арга хэмжээ авахад

хүргэнэ.



Ус хангамжийн системийн орлого болоогүй усны хэмжээг

бууруулах зорилготой.

 Эх үүсвэрээс түгээж байгаа болон эцсийн хэрэглэгчдийн шугам

сүлжээг тоолууржуулах,

 Усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлох,

 Шугам сүлжээг шинэчилэн солих, шугам хоолойг доторлох

технологийг нэвтрүүлж нутагшуулах,

 Шугам сүлжээний гэмтлийг илрүүлэх хэмжилтийг тогтмол хийх,

 Сүүлийн үеийн программ хангамж ашиглан шугам сүлжээнд

гидравлик тооцоо хийж даралтыг жигдрүүлэх,

 Шугам сүлжээнд урсгал, зардал хэмжигч, даралт бууруулах

хаалт суурилуулж түүнийг телеметрийн системд холбож нэг

цэгээс удирдах, ус хангамжийн системийг иж бүрэн

автоматжуулах.

 Газар зүйн мэдээллийн систем /GIS/ программыг хэрэглээнд

бүрэн нэвтрүүлж, хаана, ямар шугам хоолой хэдэн удаа гэмтсэн,

хаалт, арматур, тоноглолуудад засвар үйлчилгээ хэзээ хийсэн

зэрэг мэдээллүүдийг оруулж түүнд тулгуурлан төлөвлөлт хийх.



Системийн 
ажиллагааг 

бүрэн 
автоматжуулж 

нэгдсэн 
удирдлагатай 

болгох

Ус хангамжийн системийг автоматжуулан, 

нэгдсэн удирдлагаар хангах



Олого 
болоогүй 

усны хэмжээг 
зөв тооцож 

гаргах

- Усны баланс зөв гаргах

- Сар бүрийн усны алдагдлын 

хэмжээг бодитоор тооцох

- Алдагдал хаана байгааг 

тодорхойлох



Усны ухаалаг менежмент

Усны 

менежмент

Ухаалаг

(мэдрэгч, автоматжуулалт,

програмчлал)

Усны 

Ухаалаг 

менежмент

+
=

Ухаалаг 

төхөөрөмж
Ухаалаг 

шийдэл

Ухаалаг 

үйлчилгээ

-Төрөл бүрийн 

мэдрэгч, хэмжигчүүд

-Алсын зайн хяналт

-Оношлогоо хийх 

автомат хэрэгсэлүүд

-Урсгал хянах систем

Цаг агаарын төлөв 

байдлын систем

-Хиймэл нуурын 

удирдлагын систем

-Өгөгдлийн сервис

-Өгөгдлийн тархалт

-Хэрэглэгчдийн санал 

хүсэлт хүлээн авах, 

барагдуулах




