7

Зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцооны гарын авлага

251

252

Монгол улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Төслийн эцсийн тайлан

1

Зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцооны зааварчилгаа

1.1 Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцооны зорилго
Зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоо (цаашид ЗБХТ гэх) нь жилд 50～5,000 тонн нүүрс түлдэг УХЗыг бүртгэж, тэдгээрт тавих хяналтыг сайжруулах зорилготой юм. Тус тогтолцоог нэвтрүүлсэнээр УБ
хотын төвийн 6 дүүргийн1 бүс нутагт байрладаг зуухыг бүртгэж, суурин эх үүсвэрийн инвентор, агаар
дах тархалтын загварчлалын модельд оруулах өгөгдлийг боловсруулах боломжтой болох юм. Мөн тус
тогтолцооны хүрээнд тодорхой шаардлага, болзолыг хангасан УХЗ-нд зуух ашиглах зөвшөөрөл олгох
эсвэл үлгэр жишээ сайн ажиллагаатай зуухаар шалгаруулах ажлыг зохион байгуулна.

1.2 Хамрагдсан зуух
Тус тогтолцоог бүрдүүлэх үед өмнө хийгдсэн судалгааны материалыг цуглуулсаны дүнд дараах
тооны зуух байгааг тогтоосон.
Эх үүсвэрийн төрөл

Зуухны тоо

1.

Гэрийн зуух

2.

Бага оврын зуух (10-100 кВт)

3.

Дунд оврын зуух (0.1-3.15 мВт)

4.

Цахилгаан станцын болон технологийн зуух

150,000
1,000
200

ЗБХТ-ны зорилго нь агаар бохирдлуулах бодисын ялгарлын хэмжээ, байдлыг тодорхойлон мэдэж,
стандарт хангаагүй зуухны ашиглалтыг хязгаарлах явдал юм. Ялгарлын хэмжээ, байдлыг тодорхойлж
мэдэхийн тулд утааны хийн хэмжилт хийх шаардлагатай бөгөөд энэ ажилд хэмжилтийн багаж,
төхөөрөмж болон техникийн ур чадавхи бүхий мэргэжилтнийг бэлтгэсэн байх шаардлагатай байдаг.
Иймд тус бүртгэлийн тогтолцоонд дунд оврын 200 гаруй зуухыг хамруулан бүртгэл, мэдээллийг
цуглуулах ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн болно.

1.3 Ажлын агуулга, зохион байгуулалт
Зуухны өгөгдлийг мэдээллийн санд бүртгэх бөгөөд төслийн хүрээнд тус өгөгдлийг боловсруулж,
хяналт тавих зорилгоор зуухны бүртгэлийн мэдээллийн санг бий болгосон. ЗБХТ-нд салбарын
холбогдох байгууллагын гүйцэтгэх ажил үүргийн хувиарлалт болон зуухны бүртгэлийн мэдээллийн
сангийн харилцан холбоог Зураг 1 болон Зураг 2-т үзүүлэв. Зургын үзүүлсэн тэмдэглэгээ нь дараах
утгыг илэрхийлнэ.
User буюу хэрэглэгчийн гүйцэтгэх ажил
Өгөгдөл (баримт бичиг, EXCEL файл зэрэг)
Мэдээллийн сангийн системийн функц

1

Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгино-Хайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянгол
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Зураг 1

“Сүүри-Кэйкакү” ХК

Хийгдэх ажлын дэс дараалал, зохион байгуулалт（1/2）

-2-

254

Монгол улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Төслийн эцсийн тайлан

Зураг 2

Хийгдэх ажлын дэс дараалал, зохион байгуулалт（2/2）
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2

Зуухны бүртгэлийн мэдээллийн сангийн системийн онцлог

2.1 Энгийн бүтэц бүхий мэдээллийг сан
Мэдээллийн санд шаардлагатай системийн функцийг оруулж, server болон сүлжээ шаардахгүй
хялбар бүтэцтэйгээр мэдээллийн санг үүсгэсэн болно. Мэдээллийн сангийн өгөгдөл нь бүгд нэгдсэн
файлд орох тул өгөгдлийг тараах болон back-up (хуулах) хийхэд амархан байх юм.

2.2 EXCEL ашигласан оролт гаргалтын систем
Өгөгдлийн оролт, гаргалтанд EXCEL-ыг ашигласнаар олон цонх нээх шаардлагагүй болох бөгөөд
системийг шинэчлэхэд амархан болох юм. УХЗ-ны байгууламж тус бүрээр өгөгдлийг оруулах EXCEL
файлыг үүсгэх бөгөөд 2 дах жилээс эхлээд өмнөх оны файлыг ашиглан тухайн байгууламжийн
өөрчлөгдсөн өгөгдөл, мэдээллийг зөвхөн шинэчлэн оруулах байдлаар ажиллах юм. Энэ нь өгөгдлийг
оруулах ажлын ачааллыг багасгах юм.

2.3 Дүн шинжилгээний функц
Тус мэдээллийн сангийн системд өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж тооцооллох хялбар функц（9 төрөл）
-ийг оруулсан бөгөөд бүх өгөгдөл нь мэдээллийн сан （ SQLite 2 ） -д бүртгэгдэх тул SQLite-д
тохируулсан Access utility (нэвтрэх хэрэгсэл) болон SQL хэлийг ашиглаж, харьцуулсан дүн шинжилгээ
хийх боломжтой юм. Дараах хэсэгт дүн шинжилгээ хийсэн жишээг үзүүлэв.

2

http://www.sqlite.org/
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3 Зуухны бүртгэлийн өгөгдөл ашиглалт
3.1 Холбогдох байгууллагын уялдаа холбоо
ЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг
бодлогын хэрэгжилт болон хяналт, шинжилгээг хариуцсан холбогдох байгууллагад зуухны
байгууламжийн бүртгэл жагсаалт гаргадаг, мөн Халаалтын зуух ашиглалт, зохицуулалтын газар нь
шинээр байгуулагдсан зуухыг бүртгэх бүртгэлийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр судалж байгаа зэргээр
холбогдох байгууллагууд тус бүртээ янз бүрээр бүртгэл хийлгүй, жил бүр шинэчлэгдэж байх тус
бүртгэлийн мэдээллийн санг ашиглаж, нэгдсэн мэдээлэлтэй байх нь чухал юм.

3.2 Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн
ажилтай уялдах нь
Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажилд Улсын Агаарын чанарын
мэргэжлийн алба (УАЧМА) ерөнхийд нь хяналт тавьж, Нийслэлийн Агаарын чанарын алба (НАЧА) тус
эх үүсвэрийн бүртгэлийн мэдээллийн санг хариуцан ажиллаж байна. Тус тооллого бүртгэлийн ажилд
НАЧА-ны өөрийн хариуцан ажилладаг зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцоонд хамрагдаж бүртгэгдсэн
байгаа УХЗ-ны хувьд судалгаа хийлгүй орхин, эдгээр зуухны мэдээллийг НАЧА-ны мэдээллийн
сангаас авч ашиглахаар төлөвлөж байгаа юм.

3.3 Инвентор, тархалтын загварчлалын системтэй уялдах нь
ЗБХТ-ны бүртгэлд зуухны марк, загвар, түлшний зарцуулалт, яндан болон утааны хийн цэвэрлэх
төхөөрөмжийн өгөгдөл, мэдээллийг оруулсан байгаа тул инвентор, тархалтын загварчлалыг
шинэчлэхэд тус өгөгдлийг ашиглах юм. Мөн өгөгдлийг жил тус бүрээр боловсруулж, хяналт тавих
болохоор өгөгдлийн нарийвчлалыг сайжруулсанаар өмнөх хуучин өгөгдлийг шинэчлэх, тэдгээрийг
харьцуулах боломжтой болох юм.
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1 Эх үүсвэрийн инвентор гэдэг нь
Ялгарлын инвентор гэдэг нь тодорхой хугацаанд, тогтсон эх үүсвэрээс хэр хэмжээний агаар
бохирдуулагч бодис ялгарсныг илэрхийлэх бүртгэл тооллого бөгөөд агаарын бохирдлын эсрэг авах
арга хэмжээг боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай механизм юм.
Ялгарлын инвенторыг ямар зорилгоор ашиглах талаар доор дурьдав.1
1 Бохирдуулагч бодисын ялгарлын бодит байдлыг тоон үзүүлэлтээр харуулах
Инвенторыг ашиглан бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг урьдчилан тооцоолсноор оршин
суугчид болон бодлого тодорхойлогчидод, бохирдуулагч бодисын ялгарлын бодит байдлын талаарх
ойлголт өгч, ухамсарыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Тооцооллоор гарсан инвенторыг ашиглан голлох
бохирдуулагч бодис ялгаруулагч эх үүсвэрүүдийг тогтоож, тэдгээрээс нэн даруй арга хэмжээ авах
шаардлагатай эх үүсвэрүүд
болон тэдгээрийн
талаарх хэрэгцээт
мэдээллийг олж авахад
шаардлагатай нэмэлт судалгааны агуулгыг тодорхойлох боломжтой болох юм.
2 Тархацын загварчиллын модель үүсгэх, түүнийг ашиглах
Ялгарлын хэмжээг газарзүйн болон цаг хугацааны хувьд хувааж ангилснаар агаар орчны тархацын
загварчиллыг үүсгэх мэдээллийн хэлбэрээр ашиглах боломжтой болно. Тархацын загварчилалын
модель нь тооцооллоор гарсан үр дүн болон газар дээр явагдаж буй мониторингийн мэдээлэл,
эдгээрийн өгөгдөлд харьцуулалт баталгаажуулалт хийснээр моделийг үүсгэж бий болгодог. Тэрхүү
моделиор урьдчилан тооцоолсон үр дүнг орчны агаарын стандарттай харьцуулж, гарах үр дүнгээс
стандартыг биелүүлэхийн тулд шаардлагатай агаарын бохирдлын эсрэг авах үр дүнтэй арга хэмжээг
боловсруулж, хүн, амьтан, газар тариалан байгаль экологийн системд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх
боломжтой.
3 Ирээдүйн тархацыг урьдчилсан тооцож агаарын бохирдлын эсрэг авах арга
хэмжээг боловсруулах
Инвенторт ашиглагдаж буй өгөгдлүүд нь төрөл бүрийн нийгэм эдийн засгийн статистик үзүүлэлтүүд
болох үйл ажиллагааны эрчим болон ялгарлын коэффициент зэргээр тодорхойлогддог. Ирээдүйд бий
болох бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ гэдэг нь нийгэм эдийн засгийн хэтийн зорилго түүний
урьдчилсан таамаглал (Жишээ нь: хүн ам, эдийн засгийн өсөлт, нэгж үйл ажиллгааны эрчим түүнд
зарцуулагдах эрчим хүчний хэрэглээний өөрчлөлт) болон ямар нэгэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр
ялгарлын коэффициент хэр хэмжээгээр буурах, эсвэл түлш эрчим хүчний өөр эх үүсвэрт шилжснээр
гарах өөрчлөлт зэргийг урьдчилан бодолцсны эцэст тооцож гаргадаг бөгөөд агаарын бохирдлын эсрэг
авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулахад нэн чухал суурь материал болдог.
4 Авах арга хэмжээний технологийг судлахад ашиглах
Ялгарлын инвентор нь төрөл бүрийн арга хэмжээний технологийг нэвтрүүлдэг бөгөөд тэдгээрийн
эхний болон эцсийн үр дүнд харьцуулалт хийхэд хялбар байдаг. Мөн тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
технологийн өртөг болон бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээний бууралтын үр дүнд үнэлгээ
харьцуулалт хийснээр зарцуулагдах зардлаас илүү өндөр үр дүн гарах арга хэмжээг сонгох боломжтой.
Эх үүсвэрийн инвентор нь бохирдуулагч бодисын ялгарлын бодит байдлыг мэдэх, мөн ирээдүйн
урьдчилсан тооцоо гаргах зэрэгт ашиглагддаг. Агаар орчны тархацын загварчиллын модельтой

1

Ялгарлын инвентор гэж юу вэ? Азийн агаарын бохирдлын эсрэг авах арга хэмжээний судалгааны төв
http://www.acap.asia/publication/pdf/emissioneng.pdf
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уялдуулснаар, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ, ялгарлын эх үүсвэрүүдэд авах арга хэмжээ,
бодлого боловсруулах судлах зэрэгт ашиглагддаг. (Зураг 1-1)
Ялгарлын бодит
байдлын талаар
олж мэдэх

Байгаль орчинд
үзүүлэх нөлөөллийн
үнэлгээ

Модель

Инвентор

Хэрэгжүүлэх бодлого
арга хэмжээний судалгаа

Байгаль орчины
мониторинг

Ялгарлын эх үүсвэрүүдэд
авах арга хэмжээ

Ирээдүйн урьдчилсан
таамаглал

Эх сурвалж: http://www.acap.asia/publication/pdf/emissioneng.pdf
Зураг 1-1 Агаар орчны хяналт ба бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторын үүрэг
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2 Эх үүсвэрийн инвентор боловсруулах, шинэчлэх арга
2.1 Суурин эх үүсвэр
2.1.1

Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг урьдчилан тооцох арга

Суурин эх үүсвэр түүний төрөл тус бүрийн үйл ажиллагааны эрчим, ялгарлын коэффициент болон эх
үүсвэрүүдийн төрөл, үзүүлэлтийг Хүснэгт 2-1-т үзүүлэв.
ДЦС, УХЗ, үйлдвэр, Бага оврын УХЗ, гэрийн зуух болон ханын зуух зэрэг нь суурин эх үүсвэрүүдэд
хамрагдана.
Суурин эх үүсвэр дэх бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь ерөнхийдөө “бохирдуулагч бодисын
ялгарлын хэмжээ ＝ үйл ажиллагааны эрчим × ялгарлын коэффициент” гэсэн томъёогоор
тодорхойлогдоно. Үйл ажиллагааны эрчим гэдэгт нүүрсний зарцуулалт, эсвэл модон түлшний
зарцуулалтыг авч ойлгоно. Мөн үйл ажиллагааны эрчим нь ДЦС-с авсан өгөгдөл болон зуухны бүртгэл
тооллогын мэдээлэл, хүн ам, айл өрхийн тооллогын мэдээ зэрэг төрөл бүрийн статистик үзүүлэлтээр
илэрхийлэгдэнэ.
Харин ялгарлын коэффициентийн хувьд тус төслийн хүрээнд хийгдсэн утааны хийн хэмжилтийн үр
дүнг зарчмын хувьд ашигласан ба бусад шалгуур үзүүлэлтийг нэмэлт өгөгдөл хэлбэрээр авч хэрэглэсэн
болно.
Эх үүсвэрийн төрөл зүйлийн тухайд ДЦС болон УХЗ-г цэгэн эх үүсвэр хэлбэрээр, харин бага оврын
УХЗ болон гэрийн зуух, ханын зуухыг хороо тус бүрээр нь талбайн эх үүсвэрт ангилж эх үүсвэрийн
инвенторыг боловсруулсан.

Хүснэгт 2-1 Эх үүсвэр тус бүрийн бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг урьдчилан тооцох
арга, үйл ажиллагааны эрчим, ялгарлын коэффициент болон эх үүсвэрийн төрөл, үзүүлэлт
Ялгарлын
хэмжээг
урьдчилан тооцох
арга

Үйл ажиллагааны
эрчим

Эх үүсвэрийн
төрөл болон
үзүүлэлт

Ялгарлын хэмжээ＝

ДЦС-уудаас асуулгаар

Төслийн хүрээнд

Эх үүсвэрийн төрөл:

Нүүрсний зарцуулалт

авсан сар бүрийн

хийгдсэн утааны хийн

Цэгэн эх үүсвэр

× агаар бохирдуулагч

нүүрсний зарцуулалт

хэмжилтийн үр дүнг

бодис тус бүрийн

оруулсан.

ялгарлын
ДЦС

Ялгарлын
коэффициент

TSP-с PM10-т

коэффициент

хөрвүүлэхдээ төслийн 2
дахь жилд хийгдсэн
нарийвчилсан төлөвлөгөө
боловсруулах судалгааны
PM10/TSP=0.65 утгыг авч
ашигласан

УХЗ

Ялгарлын хэмжээ＝

Зуухны байгууллагаар

Төслийн хүрээнд

Эх үүсвэрийн төрөл:

Нүүрсний зарцуулалт

биеэр очиж хийсэн

хийгдсэн утааны хийн

Цэгэн эх үүсвэр

× агаар бохирдуулагч

судалгааны үр дүн

хэмжилтийн үр дүнг

бодис тус бүрийн

болон зуухны бүртгэл

оруулсан.

ялгарлын

хяналтын тогтолцооны

коэффициент

хүрээнд нэгтгэсэн
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мэдээлэл дэх нүүрсний

дахь жилд хийгдсэн

зарцуулалт

нарийвчилсан төлөвлөгөө
боловсруулах судалгааны
PM10/TSP=0.65 утгыг авч
ашигласан

Ялгарлын хэмжээ＝

Дэлхийн банкны

Төслийн хүрээнд

Эх үүсвэрийн төрөл:

Нүүрсний зарцуулалт

хэрэгжүүлсэн УХЗ-ны

хийгдсэн утааны хийн

Талбайн эх үүсвэр

× агаар бохирдуулагч

“Market Study”

хэмжилтийн үр дүнг

бодис тус бүрийн

судалгааны нүүрсний

оруулсан

Бага оврын

ялгарлын

хэрэглээ

УХЗ

коэффициент

“Mesh” тус бүрт орон
сууцжуулаагүй гэр

ЖАЙКА-с явуулсан 2

хорооллын дүүргийн

дахь жилийн

талбайд хуваасан

нарийвчилсан
төлөвлөгөөг боловсруулах
судалгааны үр дүнг авч
ашигласан
Ялгарлын хэмжээ＝

Дүүрэг, хороо тус

Тус төсөл болон өмнө

Эх үүсвэрийн төрөл:

Нүүрсний зарцуулалт

бүрийн гэр болон

хийгдэж байсан

Талбайн эх үүсвэр

× Гэрийн зуухнаас

ханын зуухны тоонд

судалгааны утааны хийн

ялгарах (нүүрс) агаар

тэдгээрийн жилийн

хэмжилтийн дүн, GAP

бохирдуулагч бодис

нүүрсний хэрэглээг

Forum Manual гэх мэт

тус бүрийн ялгарлын

нэмж тооцох

статистик үзүүлэлтэд

коэффициент + модон

үндэслэн оруулсан

“Mesh” тус бүрээр гэр
хорооллын талбайд
хуваасан
1 зуухны түлшний

түлш × Гэрийн

хэрэглээг НАЧА-с

зууханд модон түлш

хэрэгжүүлсэн түлшний

Гэрийн зуух

судалгаа болон

шатаахад ялгарах
агаар бохирдуулагч

Дэлхийн банкны “Ger

бодис тус бүрийн

Area Heating”
тайлангаас авч тооцсон

ялгарлын
коэффициент

2.1.2
2.1.2.1

Инвенторын мэдээллийг шинэчлэх арга
Дулааны Цахилгаан Станц

Нэгж яндангаар ялгарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг урьдчилан тооцоолсон. Багц яндантай үед
зуух тус бүрт ялгарлын хэмжээг тодорхойлж тэдгээрийн нийлбэр нь багц яндангаас ялгарах
бохирдуулагч бодисын нийт хэмжээ болно. ДЦС-н бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг
тооцоход ашиглагдах агуулгыг Хүснэгт 2-2-т үзүүлэв.
Түлшний зарцуулалтын талаарх мэдээллийг ДЦС тус бүрийн
[FuelConsumption_TPY] багананд шинэчлэгдсэн өгөгдлийг оруулна.

сарын

тайлангаас

авна.

Ялгарлын коэффициентийн хувьд утааны хийн хэмжилтээр гарсан үр дүнг ашиглаж байгаа бөгөөд
хэрэв ялгарлын коэффициентийг шинээр оруулах гэж байгаа бол [EF_SO2_kgpt] багананд тэрхүү
өгөгдлийг оруулж шинэчилнэ.
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Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь түлшний зарцуулалт болон ялгарлын коэффициентын
хоорондын хамаарлаар автоматаар тооцогдохоор томъёологдсон.
Яндангийн байрлал тодорхойлолт, станцын яндангийн өндөр, дотор диаметр, утааны хийн температур,
урсгал хурд, сар бүрийн галлагааны горим зэрэг эдгээр өгөгдлүүд нь ялгарлын агууламжийн тархацын
загварчиллын тооцоололд ашиглагддаг.

Хүснэгт 2-2 ДЦС-н бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглагдах агуулга

ДЦС-н зуухны ажиллагааны хэв маяг тодорхойлох тооцоог Хүснэгт 2-3-т үзүүлэв. Сар бүрийн зуухны
ажиллагааны хэв маягийг станцын сарын түлшний хэрэглээг ашиглан дараах томъёогоор тооцоолно.
1 сарын ажиллагааны хэв маяг ＝1 сарын түлшний зарцуулалт／жилийн түлшний зарцуулалт ×12

Хүснэгт 2-3 ДЦС-н зуухны ажиллагааны горим тооцох жишээ
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2.1.2.2

УХЗ

Нэгж яндангаар ялгарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг урьдчилан тооцсон. Хэрэв багц яндантай байх
тохиолдолд зуух тус бүрийн бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тодорхойлж тэдгээрийн нийлбэр
нь багц яндангаас ялгарах бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ болно. УХЗ-ны ялгарлын
инвенторыг тооцоход ашиглагдах агуулгыг Хүснэгт 2-4-т үзүүлэв.
「HOBEmission」sheet-д зуухны бүртгэл хяналтын тогтолцоонд үндэслэн түлшний зарцуулалт, зуухны
төрөл зэрэг мэдээллийг шинэчилнэ.
Ялгарлын коэффициентийн хувьд утааны хийн хэмжилтээр гарсан үр дүнг ашиглаж байгаа бөгөөд
хэрэв ялгарлын коэффициентийг шинээр оруулах гэж байгаа бол [EF_SO2_kgpt] багананд тэрхүү
өгөгдлийг оруулж шинэчилнэ.
Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь түлшний зарцуулалт болон ялгарлын коэффициентын
хоорондын хамаарлаар автоматаар тооцохоор томъёологдсон.
Яндангийн байрлал тодорхойлолт, станцын яндангийн өндөр, дотор диаметр, утааны хийн температур,
урсгал хурд, сар бүрийн галлагааны горим зэрэг эдгээр өгөгдлүүд нь ялгарлын агууламжийн тархацын
загварчиллын тооцоололд ашиглагддаг.

Хүснэгт 2-4 УХЗ-ны бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглагдах агуулга

Сүүрикейкакү ХК
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Төлөөлөл бүхий зуухны ялгарлын коэффициентийг「EF_ByBoiler」sheet-д нэгтгэсэн. (Хүснэгт 2-5)
Энд нэр нь бичигдээгүй зуухны хувьд “Average” ялгарлын коэффициентийг авч ашигласан. Хүснэгтэд
бичигдснээс өөр бусад зууханд хэмжилт хийгдсэн нөхцөлд утааны хийн хэмжилтээр тодорхойлогдсон
ялгарлын коэффициент зэргийг「Average」-н дээд талын мөрөнд оруулж「Average」 утгыг дахин
тооцоолно. Үүний дараагаар тухайн зуухны өгөгдлийг Хүснэгт 2-5-н「Number_of_Emission_Factor」
багананд оруулж шинэчлэнэ.

Хүснэгт 2-5 Төлөөлөл бүхий зуухны ялгарлын коэффициент

2.1.2.3

Бага оврын УХЗ

Бага оврын УХЗ-ны ялгарлын инвенторыг тооцоолоход шаардлагтай үзүүлэлтийг Хүснэгт 2-6-д
үзүүлэв.
「 CFWHEmission 」 sheet-д бага оврын УХЗ тус бүрийн бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг
тооцоолж гаргана. [Ratio] нь түлшний зарцуулалтыг хөрвүүлэн засах үйлдлийг хийж байгаа бөгөөд
хэрэв түлшний зарцуулалтын шинэчилсэн өгөгдлийг оруулах гэж байгаа бол [Ratio]-г “1” болгоно. Мөн
хүн амын өсөлт зэргээс үүдэн нүүрсний хэрэглээ өсөх тохиолдолд тэрхүү өгөгдлүүдийг [Ratio]-д
оруулж өгнө.
Ялгарлын коэффициентийн шинэ утгыг [EF_SO2] багананд оруулснаар мэдээлэл шинэчлэгдэнэ.
Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь түлшний зарцуулалт болон ялгарлын коэффициентын
хоорондын хамаарлаар автоматаар тооцоологдоно.
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Хүснэгт 2-6 Бага оврын УХЗ-ны инвенторт шаардлагатай үзүүлэлт

「EmissionByKhoroo」sheet-д「CFWHEmission」sheet-д тооцоолсон бохирдуулагч бодисын ялгарлын
хэмжээг хороо тус бүрийн нэгтгэсэн дүнгээр боловсруулсан. 「 CFWHEmission 」 sheet-н өгөгдлийг
шинэчилсэн тохиолдолд [EmissionByKhoroo] sheet дэх “cell” идэвхижүүлж [Option]-[Refresh]-[Refresh
All]-г дарснаар хороо тус бүрийн бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг шинэчилнэ. (Хүснэгт 2-7)

Хүснэгт 2-7 Хороо тус бүрээр бага оврын УХЗ-ны бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг
шинэчлэх

[EmissionByKhoroo] sheet-д шинэчилсэн үр дүнг [EmissionByKhoroo_ForGrid] sheet дэх тохирох
хороонд “copy” хуулж оруулна. (Хүснэгт 2-8)

Сүүрикейкакү ХК
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Хүснэгт 2-8 Бага оврын УХЗ-ны ялгарлын инвенторыг шинэчлэх

Бага оврын УХЗ-ны улирлын болон цаг хугацааны өөрчлөлтөөс хамаарах ажиллагааны хэв маягийг
Дэлхийн банкны “Mongolia Heating in Poor, Peri-urban Ger Areas of Ulaanbaatar”(2009)-н улирал, цаг
хугацаанаас хамаарсан түлшний зарцуулалтыг (Table4.3)-р тодорхойлно. (Хүснэгт 2-9)

Хүснэгт 2-9 Бага оврын УХЗ-ны ажиллагааны горим тооцох хүснэгт

2.1.2.4

Гэрийн зуух

Энэхүү тооцоололд ашигласан гэрийн зуухны тоог гаргах аргачлалын тухайд 2010 онд Дэлхийн
банкнаас хэрэгжүүлсэн гэрийн зуух болон ханын зуухны судалгааны үр дүнгээс үзэхэд олон гэртэй өрх
хамгийн бага тохиолдолд 2%, хамгийн ихдээ 25% байсан. 2010 оны шинэчлэгдсэн тайлан болон 2011
оны тайланд нэг хэсэг хорооны гэрийн тоог сансарын хиймэл дагуулаас авсан зургаар тоолж, өрхийн
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тоо болон гэрийн тооны хамаарлыг баталгаажуусан. Энэхүү үзүүлэлтээс олон гэртэй өрхийг 20% гэж
үзсэн.
Гэрийн зуух болон ханын зуухны бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглагдах
агуулгыг Хүснэгт 2-10-т үзүүлэв.
Хороо тус бүрээр гэр болон хувийн байшинд амьдрах хүн амын тоо, айл өрхийн тоог шинээр оруулна.
Ингэхдээ нэг өрхийг хэд хэдэн зуухтай гэж үзэж зуухны тоог багцаалан тооцож гаргана.
1 зуухны түлшний жилийн зарцуулалт, ялгарлын коэффициент зэргийг утааны хийн хэмжилтээр гарсан
үр дүнг ашиглан шинэчилнэ.
Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь гэрийн зуухны тоо, 1 зуухны жилд хэрэглэх түлшний
зарцуулалт болон ялгарлын коэффициентын хамаарлаар автоматаар тооцоологдоно.

Хүснэгт 2-10 Гэрийн зуухны бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглагдах
агуулга

Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг зуух болон түлшний төрөл тус бүрээр “sheet” боловсруулж
тэдгээрийн нийлбэр нь「TotalEmissionByKhoroo」sheet-д эцсийн байдлаар нэгтгэгдэнэ. (Хүснэгт 2-11)

Сүүрикейкакү ХК
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Жишээлбэл: Уламжлалт зуухыг (Traditional) Турк сайжруулсан зуухаар сольсон үзүүлэлтийг
хамруулахын тулд шинээр “sheet” үүсгэж Турк зуухны инвенторыг боловсруулна.

Хүснэгт 2-11 Хороо тус бүрээр бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцох

Гэрийн зуухны улирал болон цаг хугацааны өөрчлөлтөөс хамаарах галлагааны хэв маягийг тооцоолж
буй процессийг Хүснэгт 2-12-т үзүүлэв. Гэрийн зуухны галлагааны хэв маягийг гэр хороолол болон
орон сууцны хорооллын улирал, цаг хугацааны өөрчлөлт бүрт SO2-н агууламжийн зөрүүг авснаар
(Хүснэгтийн “L”～“O” багана), гэрээс ялгарах агууламжийг урьдчилан тооцож гэр болон ханын зуухны
галлагааны хэв маягийг тогтоосон.

Хүснэгт 2-12 Гэрийн зуухны галлагааны хэв маяг
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2.2 Хөдөлгөөнт эх үүсвэр
2.2.1

Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг урьдчилан тооцох арга

Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн төрөл тус бүрийн үйл ажиллгааны эрчим, ялгарлын коэффициент болон эх
үүсвэрийн төрөл, үзүүлэлтийг Хүснэгт 2-13-т үзүүлэв.
Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хамрах хүрээнд авто машинаас ялгарах хаягдал утааг авч үзнэ.
Хөдөлгөөнт эх үүсвэр дэх бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь үндсэндээ “бохирдуулагч
бодисын ялгарлын хэмжээ ＝ үйл ажиллагааны эрчим × ялгарлын коэффициент” гэсэн томъёогоор
тодорхойлогдоно.
Төв замын хувьд үйл ажиллагааны эрчим гэдэг нь хөдөлгөөний эрчим юм. Хөдөлгөөний эрчим нь
“хөдөлгөөний эрчим＝Линк тус бүрт хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийн тоо × Линкийн урт”
гэсэн томъёогоор тодорхойлогдоно. Тухайн замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн тоог тус төслийн
хүрээнд явуулсан хөдөлгөөний эрчмийн судалгааны үзүүлэлт болон Хотын замын хөдөлгөөний
удирдлагын төвийн (VDS) дүрс бичлэгийн мэдрэгчтэй төхөөрөмжийн өгөгдлөөс тооцоолж гаргасан
хөдөлгөөний эрчмийн мэдээллийг ашигласан.
Төв замаас бусад туслах замын үйл ажиллагааны эрчим гэдэг нь туслах зам дахь шатахууны хэрэглээ
юм. Улаанбаатар хотын гаалийн газарт бүртгэгдсэн импортоор орж ирсэн шатахууны мэдээллээс хотын
шатахууны хэрэглээний жишиг тооцоог гаргаж, үүнээс төв замын шатахууны хэрэглээг хасч туслах
замын шатахууны хэрэглээг тогтоосон.
Төв замын ялгарлын коэффициентийг Японы ялгарлын коэффициентэд үндэслэн Улаанбаатар хотын
нөхцөл байдалд нийцүүлэн засч тохируулсан. Мөн Т/Х-н үзлэг оношлогоонд тэнцсэн бүх Т/Х-н
өгөгдлөөр тэдгээрийн ангилал болон хаягдал утаанд тогтоосон хэм хэмжээг явсан зайн харьцаагаар
жинлэсэн дундаж болгож тооцсон.
Төв замаас бусад туслах замын ялгарлын коэффициент нь түлшний хэрэглээнээс хамаарах агаар
бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ бөгөөд үүнийг төв замын бохирдуулагч бодисын ялгарлын
хэмжээний дүнгээс тооцож гаргасан.
Төв зам бүрийг шугаман эх үүсвэрт хамруулж түүний эх үүсвэрийн инвенторыг боловсруулсан. Бусад
туслах замаас ялгарах бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь хотын нийт ялгарлын хэмжээг хороо
тус бүрт хөдөлгөөнт эх үүсвэр хэрэглэж буй хүн амын тоонд харьцуулж тухайн хороонд нь
хувиарласан бөгөөд цаашилбал хороо тус бүрийн ялгалын хэмжээг хотжилт бүхий нутаг дэвсгэрт
гридийн талбайн харьцаанд хувааж, талбайн эх үүсвэр болгож инвентор боловсруулсан.

Хүснэгт 2-13 Эх үүсвэр тус бүрээр бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцох арга, үйл
ажиллагааны эрчим, ялгарлын коэффициент болон эх үүсвэрийн төрөл, үзүүлэлт
Ялгарлын
хэмжээг
урьдчилан тооцох
арга

Авто
машины
хаягдал утаа:
Төв зам

Үйл ажиллагааны
эрчим

Ялгарлын
коэффициент

Бохирдуулагч бодисын
ялгарлын хэмжээ＝

Линк бүрт хийгдсэн

Ялгарлын

хөдөлгөөний эрчмийн

коэффициентийн хувьд

Т/Х-н ангилал тус

судалгааны өгөгдөл

Японы ялгарлын

бүрийн хөдөлгөөний

болон Хотын замын

коэффициентэд үндэслэн

эрчим × Т/Х-н ангилал

хөдөлгөөний

Улаанбаатар хотын

тус бүрийн агаар

удирдлагын төвийн

нөхцөл байдалд

бохирдуулагч бодис

VDS-н өгөгдлийг

нийцүүлэн засч улмаар
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Шугаман эх үүсвэр

Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Эх үүсвэрийн инвентор боловсруулах, шинэчлэх тухай зааварчилгаа
тус бүрийн ялгалын

ашиглан тооцоолсон

Т/Х-н техник үзлэг

коэффициент

хөдөлгөөний эрчмийн

оношлогоогоор 2009 оны

өгөгдөлд линкийн

байдлаар тэнцсэн бүх

уртыг нэмж тооцсон

Т/Х-н өгөгдлөөр
тэдгээрийн ангилал болон
хаягдал утаанд тогтоосон
хэм хэмжээг явсан зайн
харьцаагаар жинлэсэн
дундаж болгож тооцсон.

Эх үүсвэрийн төрөл:

Хотын гаалийн газраас
Бохирдуулагч бодисын
ялгарлын хэмжээ＝

Авто
машины
хаягдал утаа:
Төв замаас
бусад туслах
зам

авсан импортын

Төв замын түлшний

шатахууны талаарх

хэрэглээ болон агаар

Бусад туслах замын

мэдээллээр

бохирдуулагч бодисын

шатахууны зарцуулалт

Улаанбаатар хотын

ялгарлын хэмжээнээс

×Шатахууны

шатахууны

түлшний зарцуулалтаас

зарцуулалтад харьцах

зарцуулалтын жишиг

хамаарах агаар

агаар бохирдуулагч

тооцоог гаргаж төв

бохирдуулагч бодисын

бодисын ялгарлын

замын шатахууны

ялгарлын хэмжээг

хэмжээ

хэрэглээг хасч тооцсон

тооцсон

хэмжээ

2.2.2
2.2.2.1

талбайн эх үүсвэр
Хөдөлгөөнт эх үүсвэр
хэрэглэж буй хүн амын
тоо (Хороо бүрийн
оюутны тоо＋
хөдөлмөр
эрхлэгчидийн тоотой
ижил гэж үзэж) грид
тус бүрээр хотжисон
хорооллын талбайд
хуваах

Инвенторын өгөгдлийг шинэчлэх арга
Авто машины хаягдал утаа: Төв замаас ялгарах бохирдуулагч бодисын
ялгарлын хэмжээ

Нэгж линкээр бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцсон.
Авто машины хаягдал утаа (төв зам)-ны бохирдуулагч бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход
ашиглагдах агуулгыг Зураг 2-1-т үзүүлэв.
Хөдөлгөөний эрчмийн өгөгдлийг 2010 оны хөдөлгөөний эрчмийн мэдээллийг үндэслэн гаргасан.
“Нарны гүүр” шиг хөдөлгөөний эрчимд томоохон өөрчлөлт орсон замын ойр орчимын хөдөлгөөний
эрчмийг бодит газар дээр хийгдсэн судалгааны мэдээллийг оруулсан бөгөөд бусад туслах замын хувьд
Хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн (VDS) дүрс бичлэгийн мэдрэгчтэй төхөөрөмжийн
өгөгдлөөс тооцоолж гаргасан хөдөлгөөний эрчмийн өсөлт, бууралтын хувийг нэмж тооцсон.
Ялгарлын коэффициентийн хувьд Японы ялгарлын коэффициентэд үндэслэн Улаанбаатар хотын
нөхцөл байдалд нийцүүлэн засч улмаар Т/Х-н техник үзлэг оношлогоогоор 2009 оны байдлаар тэнцсэн
бүх Т/Х-н өгөгдлөөр тэдгээрийн ангилал болон хаягдал утаанд тогтоосон хэм хэмжээг явсан зайн
харьцаагаар жинлэсэн дундаж болгож тооцсон.
Т/Х-н ангилал болон хаягдал утаанд тогтоосон хэм хэмжээ бүрээр явсан зайн харьцааг Улаанбаатар
хотын Т/Х-н үзлэг оношлогоонд тэнцсэн бүх Т/Х-н мэдээллээс авч тооцоолно.
Query-г дарааллын дагуу ачааллахад (Зураг 2-2 нь тооцоололд ашиглах голлох Query-н жишээ)
бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь тооцоологддог (Зураг 2-3 тооцооны үр дүнгийн жишээ).
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Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Эх үүсвэрийн инвентор боловсруулах, шинэчлэх тухай зааварчилгаа

Тайлбар: Дээд талаас дэс дараагаар: хөдөлгөөний эрчмийн өгөгдөл, аяллын хурдны өгөгдөл, Т/Х-н үзлэг
оношлогооны өгөгдөл

Зураг 2-1 Авто машинаас ялгарах хаягдал утаа (Төв зам) бохирдуулагч бодисын ялгарлын
инвенторыг тооцоход ашиглагдах агуулга

Сүүрикейкакү ХК
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Эх үүсвэрийн инвентор боловсруулах, шинэчлэх тухай зааварчилгаа

Тайлбар: Зүүн талд нь Query-н жагсаалтыг үзүүлэв. Баруун талд ялгарлын коэффициентыг тооцоолж буй Query
болон ялгарлын хэмжээг тооцоолж буй Query

Зураг 2-2 Авто машинаас ялгарах хаягдал утаа (Төв зам) бохирдуулагч бодисын ялгарлын
инвенторын тооцоололд ашиглах Query-н жишээ

Зураг 2-3 Авто машинаас ялгарах хаягдал утаа (Төв зам) бохирдуулагч бодисын ялгарлын
инвенторын тооцооллын үр дүн /жишээ/
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2.2.2.2

Авто машинаас ялгарах хаягдал утаа：Төв авто замаас бусад туслах замын
бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ

Төв замаас бусад туслах замд авто машины түлшний хэрэглээг урьдчилан тооцож агаар бохирдуулагч
бодисын ялгарлын хэмжээг багцаалж, гридийн хүрээнд хуваана.
Төв замаас бусад туслах замын авто машины түлшний хэрэглээг Улаанбаатар хотын авто машины
түлшний хэрэглээний мэдээллээс төв замын түлшний хэрэглээг хасч тооцно. Улаанбаатар хотын авто
машины түлшний хэрэглээний статистик үзүүлэлтийг олж авах боломжгүй тул Хотын гаальд
импортоор нийлүүлэгдсэн авто машины түлшний хэмжээнээс (Зураг 2-4)-т тогтоосон Улаанбаатар
хотын хэрэглээний хувийг нэмж тооцно.
Query-г шат дарааллаар ачааллахад (Зураг 2-5 нь тооцоололд ашиглах голлох Query-н жишээ) ялгарлын
хэмжээ тооцоологдоно (Зураг 2-6 нь тооцооллын үр дүнгийн жишээ).

Тайлбар: Улаанбаатар хотын Гаалийн газраас авсан импортлосон шатахууны хэмжээ

Зураг 2-4 Төв замаас бусад туслах замаас ялгарах автомашины хаягдал утааны бохирдуулагч
бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглагдах агуулга

Сүүрикейкакү ХК
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Монгол Улс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Эх үүсвэрийн инвентор боловсруулах, шинэчлэх тухай зааварчилгаа

Тайлбар: Зүүн талд нь Query-н жагсаалтыг үзүүлэв. Баруун талд нийт ялгарлын хэмжээг тооцох Query болон
ялгарлын хэмжээг гридэд хуваасан Query

Зураг 2-5 Төв замаас бусад туслах замаас ялгарах автомашины хаягдал утааны бохирдуулагч
бодисын ялгарлын инвенторыг тооцоход ашиглах Query-н жишээ

Тайлбар: Цэсийн жагсаалтыг зүүн талд үзүүлэв. Баруун талд нийт ялгарлын хэмжээ болон грид тус бүрээр
ангилсан ялгарлын хэмжээ

Зураг 2-6 Төв замаас бусад туслах замаас ялгарах автомашины ялгарлын инвенторын
тооцооллын үр дүнгийн жишээ
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2.3 Бусад төрлийн талбайн эх үүсвэр
2.3.1

Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг урьдчилан тооцох арга

Бусад төрлийн талбайн эх үүсвэр тэдгээрийн төрөл тус бүрийн үйл ажиллагааны эрчим, ялгарлын
коэффициент, үзүүлэлтийг Хүснэгт 2-14-т үзүүлэв.
Энэхүү эх үүсвэрт Цахилгаан станцын үнсэн санг хамруулна.
Бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ нь “бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээ ＝ үйл
ажиллагааны эрчим ×ялгарлын коэффициент” гэсэн томъёогоор илэрхийлэгдэнэ. Үйл ажиллагааны
эрчим гэдэгт хийсч дэгдэх боломжтой талбайг авч үзэх бөгөөд үүнийг бүх Цахилгаан станцуудаар явж
хийсэн судалгааны үр дүнд үндэслэн хэмжиж гаргасан. Ялгарлын коэффициентийг төслийн хүрээнд
явагдсан дэгдэмтгий үнсний хэмжилт судалгааны өгөгдлөөс авч тооцсон.
Эх үүсвэрийн төрлийн хувьд талбайн эх үүсвэр хэлбэрээр инвентор боловсруулсан.

Хүснэгт 2-14 Эх үүсвэр тус бүрээр бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцох арга,
ялгарлын коэффициент болон ялгарлын төрөл, үзүүлэлт
Ялгарлын хэмжээг
тооцох арга

Үйл ажиллагааны
эрчим

Ялгарлын коэффициент

Эх үүсвэрийн
төрөл болон
үзүүлэлт

Төслийн хүрээнд явуулсан
үнсний хийсэлтийн судалгааны

Ялгарлын хэмжээ＝
Хийсч дэгдэх

Бүх станцуудад хийсэн

үр дүнг авч тооцоолсон

Цахилгаан

боломжтой

судалгаа

TSP-с PM10-д хөрвүүлэхдээ

Эх үүсвэрийн

станцын

талбай×агаар

шинжилгээний үр

зуухнаас гарсан үнсний

төрөл: Талбайн

үнсэн сан

бохирдуулагч бодис

дүнгээр тодорхой

ширхэглэл болон үнсэн сангийн

эх үүсвэр

тус бүрийн ялгарлын

болсон талбай

гадаргуун үнсний ширхэглэлээс

коэффициент

тооцсон PM10-н хувийг нэмж
тооцох

2.3.2
2.3.2.1

Инвенторын өгөгдлийг шинэчлэх арга
Цахилгаан станцын үнсэн сан

Үнсэн сангийн бүх талбайд бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тооцсон.
Цахилгаан станцын үнсэн сангийн инвенторын тооцоололд ашиглагдах үзүүлэлтүүд болон
бохирдуулагч бодисын ялгарлын хэмжээг тодорхойлж буй процессийг Хүснэгт 2-15-т үзүүлэв.
PM10 Ratio sheet-д үнсэнд агуулагдах хэмжээ нь 10 микроноос доош ширхэглэлтэй дэгдэмтгий тоос
тоосонцорын хувийг оруулж тооцсон. Зөвхөн шаталтын хэв маяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд 10
микроноос доош ширхэглэл бүхий тоос тоосонцорын хувийг дахин хэмжиж шинэчилж оруулна.
Emission sheet-д үнсэн сангийн нийт талбай, дэгдэмтгий тоос тоосонцорын гадаргуун талбай болон
үнсэн сангийн талбайн гадаргуун элэгдлийн хэмжээ, хуурайшилтын нягтралын талаарх өгөгдлийг
хэмжиж оруулна. Дараа нь Pattern sheet-д сарын бүрийн тооцоот дэгдэмтгий үнсний хэмжээнээс
жилийн хэмжээг тооцно. Дэгдэмтгий үнсний гадаргуун талбайн харьцааг үнсэн сангийн хяналт
(шороон хөрсөөр хучих, усаар чийглэх зэрэг)-с үүдэх нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг жил бүр
тодорхойлж мэдээллийг шинэчилнэ. Гадаргуун элэгдлийн хэмжээ болон хуурайшилтын нягтралыг
шинээр хэмжсэн бол тэдгээр өгөгдлийг шинэчилж оруулна.

Сүүрикейкакү ХК
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Pattern sheet-д сар бүрийн дэгдэмтгий үнсний эзлэх хувийг оруулж, сарын TSP-н хэмжээ болон PM-10
хэмжээг тооцно. 1 жилийн туршид элэгдсэн дэгдэмтгий үнсний гадаргуун зузааныг хэмжсэн, сар
бүрээр дэгдэмтгий үнсний эзлэх үзүүлэлтийн шинэ мэдээллийг олж авсан бол эдгээр өгөгдлүүдийг
тохирох хэсэгт оруулж шинэчилнэ.
Дээрх өгөгдлүүдээр Pattern sheet-д сар бүрийн ялгарлын хэмжээг тооцож, Emission sheet-д жилийн нийт
ялгарлын хэмжээ тооцоолно.

Хүснэгт 2-15 Цахилгаан станцын үнсэн сангийн дэгдэмтгий үнсний инвенторыг тооцоход
шаардлагатай үзүүлэлт болон тооцооллын жишээ
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Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
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1

Тархалтын загвар модель гэдэг нь

ДЦС, үйлдвэр болон тээврийн хэрэгсэл зэрэг эх үүсвэрээс агаарт хаягдаж байгаа бохирдуулах бодис
нь салхинд туугдан тархах, хоёрдогч байдлаар урвалд орсноор бодисуудын нарийн төвөгтэй өөрчлөлт
бий болдог. Энэхүү өөрчлөлтийн байдлыг ялгарлын инвентор болон цаг агаарын нөхцөл байдлын
өгөгдөл зэрэгт тулгуурлан дүрслэн үзүүлж байгааг агаарын тархалтын загвар модель гэдэг.
Загварчлалын модель гэдэг нь эх үүсвэрийн инвентор болон цаг агаарын өгөгдөл датаг ашиглан
тооцоолсон утгатай агаарын орчны суурин харуулын мэдээг харьцуулалт хийж моделийг
боловсруулдаг. Энэхүү моделийн тооцоолсон дүн нь агаарын бохирдлын эсрэг үр дүнтэй арга хэмжээг
судалж үзэхэд чухал багаж хэрэгсэл болдог. Загварчлал моделийг үүсгэх аргачлалыг Зураг 1-1-д
үзүүлэв.

Эх үүсвэрийн инвентор

Цаг агаарын өгөгдөл

Моделийн загварчлал
Агаар орчны
агууламжийн
өгөгдөл

Моделиор тооцоолсон
утга болон бодит
хэмжилтийн
харьцуулалт
Моделийн баталгаажилт
Одоогийн агууламжийн прогнозлох
загварчлал

Эх үүсвэрт авах арга
хэмжээ
Агаарын бохирдлын эсрэг авах арга
хэмжээний зөвлөмжийн санал
Зураг 1-1 Тархалтын загварчлал модель боловсруулах аргачлал
Агаарын тархалтын загварчлал моделийн хамгийн гол үүрэг бол бохирдлын ялгарлын хэмжээ болон
агаарын бохирдлын агууламжийн хамааралыг бодитоор тодорхой болгох явдал юм. Агаарын тархалтын
загварчлалыг үүсгэснээр,
1)

Бохирдлын шалтгаан нь аль эх үүсвэр дээр хэр хэмжээгээр агаарт нөлөөлж байна вэ (эх үүсвэрийн
нөлөөллийг тодорхойлох)

2)

Ирээдүйд бохирдуулах бодисын агууламж хэр зэрэг өөрчлөгдөх вэ гэдгийг прогнозлох (ирээдүйн
агууламжийн прогноз)

3)

Эх үүсвэрт авах арга хэмжээгээр агаар бохирдуулах бодисын агууламж бууруулах үр дүн
(бохирдолд авах арга хэмжээний үр дүнг тодорхойлох)
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зэргийг бодитоор тодорхойлж, эх үүсвэрт авах арга хэмжээ болон байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ,
төрийн бодлого боловсруулах зэрэгтээ ашиглаж болно.
2 дахь үүрэг нь агаарын бохирдол үүсэх нарийн төвөгтэй нөхцөл байдлыг тодорхой болгох явдал юм.
Агаарын бохирдлын нөхцөл байдал нь бохирдуулах бодисын ялгарал салхинд туугдан тархах, мөн
хоёрдогч байдлаар урвалд орох бодисын нарийн төвөгтэй өөрчлөлт явц, үүсэх бүтцийг агаарын
тархалтын загварчлалаар тооцоолон гаргадаг.
3 дахь үүрэг нь агаарыг шинжлэх судалгаанд ашиглах явдал байдаг. Эх газрын асар уудам орон зайд
химийн бодисын тархалтын загварчлал хийж бодит хэмжилтээр тодорхойлох боломжгүй химийн
нэгдэлийн нөхцөл байдлыг дэлхийн бөмбөрцөгийн агаарын орчинд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон
гаргаж болдог.
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2

Агуулга

Энэ гарын авлагаар агууламжийн тархалтын загварчлалыг гаргаж агууламжийн тархалтын зургийг
боловсруулан тооцоолсон дүнтэй бодит хэмжилтийн утгатай харьцуулж, эзлэх нөлөөллийн
агууламжийн хувийг хөндлөн огтлолын зургаар гарган Улаанбаатар хотын агаар бохирдуулах бодисын
бүтцийг тодорхойлох зорилготой. Мөн агууламжийн тархалтын загварчлалыг ашигласнаар агаарын
бохирдолд авах арга хэмжээний ялгарлын бууралт, агууламжийн бууралтын үр дүнг харьцуулан
баталгаажуулах боломжтой болно.
Агууламжийн тархалтын загварчлалын тооцоолол болон тоосоолсон дүнд анализ хийх өгөгдөл датаг
боловсруулах шат дарааллыг Зураг 2-1-д үзүүлэв.
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Эх үүсвэрийн өгөгдөл

Цаг агаарын өгөгдөлтундасны хэмжээний өгөгдөл

3.2 SourceInpFileMaker.exeыг ачаалах

3.1 Цаг агаарын өгөгдөл дата
хувиргах программыг ачаалах

Inp-файл боловсруулах

Iscst3.exe-ыг ачаалах
зориулалтын датаг
боловсруулах

3.3 Iscst3.exe-ыг ачаалах

Тооцоолсон дүнгийн файл
боловсруулах
3.4 Mk_Cmesh.exe-ыг ачаалах

Меш тус бүрээр агууламжийн
өгөгдөл боловсруулах
3.5 CALMESH.exe-ыг ачаалах

ArcView –ыг дүрслэх мешийн
өгөгдөлийг боловсруулах

4.1 Microsoft Access-руу өгөгдлийг
хуулан оруулах

4.2 Агууламжийн
тархалтын зураг

4.3 Тооцоолсон болон
бодит хэмжилтийн
дүнгийн харьцуулалт

4.4 Эзлэх нөлөөллийн

агууламжийн
хөндлөн огтлолын
зураг боловсруулалт

Зураг 2-1 Агуулмжийн тархалтын загварчлалын тооцоолол болон тооцоолсон дүнгийн анализ
хийх дараалал
Дээрх дараалал тус бүрийн агуулгыг доор дурьдав.
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3

Загварчлалыг боловсруулах аргачлал

3.1 Загварчлалд ашиглах цаг агаарын өгөгдөл боловсруулах
Цаг агаарын өгөгдөл-үүлшилтийн хэмжээний өгөгдлийн мэдээг ЦУОШГ-аас авч дутуу өгөгдлийг
олж тодорхойлон алдаатай дүнг ялгаж гаргана. Хүчинтэй өгөгдөлийн хэмжээ тооцоолсон хугацааны
60%-аас бага байх тохиолдолд загварчлалын нарийвчлал муутай болдог учраас бусад өгөгдлийг
(Жишээлбэл: Орчны агаарын суурин харуул дээр хэмжигдэж байгаа цаг агаарын өгөгдөл гэх мэт) олж
авах. Өгөгдөл бүрийг цэгцлэх аргачлал болон загварчлалд ашиглах цаг агаарын өгөгдлийг
боловсруулах аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал) ”-ны “7.1.2
загварчлалд ашиглах өгөгдлийн хувиргалт” дээр үзүүлсэн болно.

3.2 Эх үүсвэрийн өгөгдлөөр “inp” файлийг боловсруулах
Microsoft Access (Цаашид “Access” гэнэ)-д хуулагдаад байгаа эх үүсвэрийн өгөгдлийг Excel рүү
хуулж эх үүсвэрийн өгөгдлийн “csv” файлыг боловсруулха. “csv” файл болон 3.1-д боловсруулсан цаг
агаарын өгөгдөл зэргийг суулган “inp” файлыг үүсгэх файлыг ачааллуулж “inp” файлыг боловсруулна.
Дэлгэрэнгүй аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын “8.1.1 Accessаас inp файл боловсруулалт” дээр үзүүлсэн болно.

3.3 Iscst3.exe（ISC-ST3-ыг ачаалах файл）ачаалалт
3.2-д боловсруулсан inp файл болон цаг агаарын өгөгдлийг ашиглан ISC-ST3-ыг ачаалах.
Дэлгэрэнгүй аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын “8.1.3
Iscst3.exe-ын ачаалалт”-д дээр үзүүлсэн болно.

3.4 Меш тус бүрийн агууламжийн өгөгдлийг боловсруулах
3.3 дээр боловсруулсан тооцоолсон дүнгийн файлаас меш тус бүрийн агууламжийн өгөгдлийг
боловсруулах. Дэлгэрэнгүй аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын
“8.1.4 Mk_Cmesh.exe –ын ачаалалт” дээр үзүүлсэн болно.

3.5 Access руу хувиргалт
3.4 дээр боловсруулсан меш тус бүрийн агууламжийн өгөгдлийг Access руу хувиргах. Дэлгэрэнгүй
аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын “8.1.5 CALMESH.exe –ын
ачаалалт” дээр үзүүлсэн болно.
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4

Тооцоолсон дүнг ашиглах аргачлал

4.1 Загварчлалын дүнг Access руу хуулах
Arc GIS-ээр дүрслэхийн тулд 3.5-аар боловсруулсан файлыг Microsoft Access руу оруулна.
Дэлгэрэнгүй аргачлалыг “Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын “8.2
загварчлалын дүнгийн файлыг Access руу шилжүүлэлт” дээр үзүүлсэн болно.

4.2 Агууламжийн тархалтын зураг
Access-д оруулсан загварчлалын дүнгийн өгөгдлийг гридын байрлалын дугаартай холбоос үүсгэж
агууламжиийн тархалтын зургийг гаргадаг. Үр дүнгийн өгөгдлийн холбоос суурилуулах аргачлалыг
“Техникийн зааварчилгаа (Инвентор-Тархалтын загварчлал”-ын “8.4 агууламжийн тархалтын зураг
боловсруулалт” дээр үзүүлсэн болно.
Агаарын бохирдлын эсрэг арга хэмжээний хувилбарыг суралж үзэх жишээ болгон гэрийн дүүрэгийн
гэрийн зуухыг УХЗ-аар сольж тавьсан гэсэн хувилбарын агууламжийн тархалтыг Зураг 4-1-д үзүүлэв.
Мөн арга хэмжээний өмнөх болон дараах байдлын агууламжийн тархалтын загварчлал дээрх хамгийн
их агууламжийгХүснэгт 4-1-д үзүүлэв. SO2、PM10 аль алинд нь УХЗ-аар сольж тавьсан газар нутагт
асар их хэмжээний агууламжийн бууралт харагдаж байна. Хамгийн их агууламж нь арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлээгүй үетэй харьцуулахад тус бүр 89%, 98%-ийн бууралт гарсан.

Хүснэгт 4-1 Арга хэмжээ (АХ) авахаас өмнө болон дараах байдлын хамгийн их агууламж

SO2
PM10

АХ-ны өмнө
78.52

Нэгж: µг/м3
АХ-ны дараа
8.62

59.10

1.21

Дээрх жишээ шиг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээс өмнө загварчлалыг гаргаж үзүүлснээр арга
хэмжээнээс гарах үр дүнгийн баталгаажилт болж янз бүрийн арга хэмжээний тандалтын материал болж
чадна.
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Зураг 4-1 Арга хэмжээний өмнө болон дараах байдалд PM10-ын агууламжийн тархалтыг харьцуулалт (Зүүн: АХ өмнө, Баруун: АХ дараа)
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Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Агаарын тархалтын загварчлалыг гаргах-шинэчлэх гарын авлага

4.3 Тооцоолсон утгатай бодит хэмжилтийн утгын харьцаа
Тооцоолсон дүнгийн нарийвчлалыг магадлахын тулд тооцоолсон утгатай агаар орчны суурин харуул
дээр хэмжигдсэн бодит хэмжилтийн дүнтэй хамаарлыг гаргаж баталгаажуулдаг. Бүх суурин харуул
дээр эх үүсвэр тус бүрээрх агууламж болон агаар орчны суурин харуул дээр хэмжигдсэн бодит
хэмжилтийн утгыг харьцуулсан дүнг Зураг 4-2 болон Хүснэгт 4-2-д үзүүлэв. Тооцоолсон утгатай бодит
хэмжилтийн утгын харьцуулалтын нарийвчлалыг муутгадаг учир хүчинтэй өгөгдлийн тооцоолсон
хугацааны 60%-д хүрэхгүй суурин харуулын дүнг хасаж оруулдаг. (Хүснэгт 4-2-ны саарал өнгөөр
ялгасан мөр)
Зураг 4-2-ны харилцан хамааруулах зурагаас тооцоолсон утгатай бодит хэмжилтийн утгын хамаарал
бараг 1-д 1-ын харьцаатай байгаа нь харилцан хамаарал өндөртэй байна. Үүнээс харахад нэлээн
нарийвчлал өндөртэй загварчлал боловсруулж чадсан болхыг мэдэж болно.

Зураг 4-2 Тооцоолсон утга болон бодит хэмжилтийн харьцуулалтын дүн (SO2)

Сүүрйкейкакү ХК
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AQDCC1
AQDCC2
AQDCC3
AQDCC4
HOB_Max
CLEM01
CLEM02
CLEM03
CLEM04
CLEM05
CLEM06
CLEM07
CLEM08

Суур ин
харуул／
хэмжилтийн цэг

SO2

ДЦС

3.94
2.89
2.18
2.86
1.08
6.17
3.94
4.23
2.18
2.27
1.45
6.08

УХЗ

0.52
1.4
1.21
0.46
6.81
0.36
0.52
0.48
1.21
1.45
2.16
0.3

1.33
2.73
1.81
0.44
3.82
0.55
1.33
1.67
1.81
2.62
2.6
0.71

Бага оврын
УХЗ

34.16
117.15
49.19
29.58
77.71
16.4
34.16
73.88
49.19
87.57
72.02
21.82

Гэрийн зуух

Тооцооллын утга

2.17
1.21
2
0.31
0.47
1.11
2.17
1.07
2
2.12
0.78
0.56

Автозам

-9-

0.88
0.44
1.31
0.05
0.25
0.44
0.88
0.43
1.31
1.05
0.61
0.19

Нарийн зам

43
125.82
57.7
33.7
90.14
25.03
43
81.76
57.7
97.08
79.62
29.66

Нийт

36.04
35.49

105.73

43.86
52.70

98.75
84.77
55.43
28.33

Бодит хэмжилти
йн утга

2277
2510

Сүүрйкейкакү ХК

79.06%
87.15%
0.677

0.00%
99.03%

0
2852

1847
2735

96.67%
67.33%
71.35%
2.15%
0.00%
64.13%
94.97%

Хүчинтэй өгөгдлийн
хувь

2784
1939
2055
62

Хүчинтэй өгөгдлийн
тоо

Корреляцын коэффициент (НАЧА-ны суу рин)

-55.75
41.05
2.27
5.37
90.14
-18.83
-9.70
81.76
57.70
-8.65
79.62
-6.38
-35.49

Тооцооллын утгаБодит хэмжилтийн

Хүснэгт 4-2 Агаар орчны суурин харуул болон УХЗ-ны хамгийн өндөр агууламжтай газруудад эх үүсвэр бус бүрээр тооцоолсон агууламж

Агаарын тархалтын загварчлалыг гаргах-шинэчлэх гарын авлага

Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Агаарын тархалтын загварчлалыг гаргах-шинэчлэх гарын авлага

4.4 Эзлэх нөлөөллийн агууламжийн хувийн хөндлөн огтлолын зураг
боловсруулалт
4.2 дээр боловсруулсан агууламжийн тархалтын зургаар бол аль газар нутагт аль эх үүсвэрээс ялгарч
байгаа нь хэр зэрэг хувийг эзлэж байгааг мэдэх боломжгүй. Иймээс өмнө зүгээс хойд зүгт меш тус бүр
дээрх эзлэх нөлөөллийн агууламжийн хувийн хөндлөн огтлолыг боловсруулдаг. Энэ зурагаар газар
нутаг бүрийн жилийн дундаж стандартаас давсан хэсэг, эх үүсвэр тус бүрийн эзлэх нөлөөллийн
агууламжтай, харьцааг тодорхой болгож чаддаг. Мөн агаарын бохирдлын бүтцийг тодорхойлохын
зэрэгцээ тус нутаг дахь эх үүсвэрт авах арга хэмжээний саналыг боловсруулахад ашиглана гэж бодож
байна.
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Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Агаарын тархалтын загварчлалыг гаргах-шинэчлэх гарын авлага

Зураг 4-3 PM10-ын загварчлалын дүнгийн жишээ
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Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
Агаарын тархалтын загварчлалыг гаргах-шинэчлэх гарын авлага

Зураг 4-3-ын улаан өнгөөр зурсан хэсгийг хамруулав.

Зураг 4-4 Өмнө зүгээс хойд чиглэлд эзлэх нөлөөллийн агууламжийн хөндлөн огтлолын зураг
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