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РЕФЕРАТ
Энэ судалгааны ажлаар хот суурин газрын агаарын бохирдол, түүний шалтгаан,
агаар бохирдуулагч агентууд, тэдгээрийн үүсгэгчид, бохирдуулагч агентуудын үүсэх,
бий болох процесс, шаталт, шаталтын бүтээгдэхүүн, хөөний бүтэц, найрлага, утааны
доторхи бөөмцөр, түүний механик болон зарим цахилгаан шинж чанар, цэнэгжилт,
түлш, түлшний шаталт, шаталтаас ялгарах утааны бөөмцрийг агаар луу оруулалгүйгээр
шүүж зайлуулах арга, технологи, түүнд ашиглах титэмт ниргэлэг, түүний онцлог шинж
чанар, утааны цахилгаан шүүлтүүр, түүнд хэрэглэх өндөр хүчдэлийн үүсгүүр,
шүүлтүүрийг бүрэх материалын судалгаа, утаа болон шаталтын температур хэмжигчийг
бүтээх, температурын түгэлтийг гаргах, нэгэнт бий болсон агаарын бохирдол, түүний
түгэлт, туналт, зайлуулах арга зам зэрэг судалгааг гүйцэтгэж энэ тайланг бэлтгэв. Энэ
судалгааны ажлын тайлан (i) Энергийн үйлдвэрлэл ба агаарын бохирдол, (ii) Агаар
бохирдуулагч агентуудын физик шинж, (iii) Агаарын бохирдлыг бууруулах арга зам, (iv)
Нэгэнт бий болсон агаарын бохирдол, түүнийг бууруулахад чиглэсэн судалгаа гэсэн
үндсэн дөрвөн бүлгээс тогтох бөгөөд ажлын үр дүнг тодорхой, ойлгомжтой болгох
үүднээс судалгааны ажлын реферат, нэр томьёоны тайлбар, дүгнэлт, ашигласан
материал зэргийг туслах бүлэг хэлбэрээр энэ тайланд багтаан оруулав.
1. Нэгдүгээр бүлэгт энергийн хэрэгцээ ба нөөц, энергийн үйлдвэрлэлээс гарах агаар
бохирдуулагч агентууд, агаарын бохирдлын үр дагаврууд, цэвэр агаарын найрлага,
агаарын бохирдол, шаталтаас үүдэлтэй агаарын бохирдол, төв суурин газрын агаарын
бохирдол, түүний өнөөгийн төлөв байдал, агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, бохирдуулагч агентуудыг үүсгэгч объектууд, ангилал,
агаар бохирдуулагч агентууд, тэдгээрийн төрөл ангилал, онцлог, нөлөө, түлш, түлшний
төрөл, хэлбэр, түлшнээс ялгарах дулаан, Улаанбаатар хотын дүүргүүд дэх айл өрхүүдийн хэрэглэж байгаа түлшний талаар явуулсан судалгааны үр дүн, өргөн хэрэглэгддэг
түлш, тэдгээрийн онцлог, шаталтын процесс, түлшний шаталтаас ялгарах агаар
бохирдуулагч агентуудын үүсэх процесс зэрэг асуудлуудыг судалсан судалгааны үр дүнг
багтаав. Энэ бүлгийн төгсгөлд зууханд явагдаж байгаа шаталтын температурыг хэмжих
төхөөрөмж, зуухан дотор ба яндангийн дагууд температур ямар байхыг судалж
тогтоосон үр дүн болон цахилгаан шүүлтүүрийн тусгаарлагч материалын талаар
явуулсан судалгааны үр дүнг оруулав. Шүүлтүүрийг ваарны шавар буюу каулинаар хийх
нь хамгийн тохиромжтой болохыг тогтоосон.
2. Хоёрдугаар бүлэгт агаарын бохирдлыг бий болгодог гол байгуулагч болох
утааны доторхи бөөмцрийн механик шинж чанар, зарим цахилгаан шинж чанар,
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тэдгээрийг тогтоох туршилтын техник, арга, аргачлал болон хөө үнсний физик шинж
чанар, бүтцийг тогтоосон судалгааны үр дүнг багтаав. Мөн дөл доторхи бөөмцрийн
цэнэгийг тооцоолов. Энэ судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн утаа, тоос зэрэг
дисперслэгдсэн жижиг хэсгүүд агуулсан хийн орчны доторхи бөөмцрийн хэмжээ, хурд,
концентраци зэрэг механик шинж чанарыг тодорхойлох хэмжигдэхүүнүүдийг энгийн
хялбар байдлаар тодорхойлох арга, аргачлалыг боловсруулан багтаав. Энэ судалгааны үр
дүнд үндэслэн нэг патентын материалыг бэлтгэн шинжлүүлэхээр Оюуны өмчийн газар
хүлээлгэн өгсөн. Мөн энэ судалгааны үр дүнд үндэслэн дараагийн хэд хэдэн патент,
ашигтай загварын эрх авах ажлыг бэлтгэж байна. Шаталтын бүтээгдэхүүнүүд болох хөө
үнсэнд рентген дифракцын аргаар анализ хийж түүний найрлага, бүтцийг тогтоосноос
гадна SEM электрон микроскоп ашиглан түүний ширхэгийг судалж SEM EDX анализ
хийж найрлагыг, ВЕТ анализаар сүвэрхэг чанарыг тогтоов. Хөө нь кристалл болон
аморф бүтэцтэй байдаг. Харин үнсний ихэнх хэсгийг аморф фазтай элемент, нэгдлүүд
эзэлж байдаг. Хөөний бөөмцрийн дотор байгаа элемент, нэгдлүүд нь түлшний материал
дотор агуулагдах бодисууд болон шаталтын явцад бий болсон нэгдлүүд байх бөгөөд хөө
нь хийг шүүж болох сүвэрхэг материал юм.
3. Гуравдугаар бүлэгт агаарын бохирдлыг бууруулах талаар явуулсан судалгааны
ажлын үр дүнг багтаав. Энд агаарын бохирдлыг бууруулах арга гол санаануудыг авч
үзсэн ба эдгээрийн дотроос нэгж үүсгэгчээс гарч байгаа агаар бохирдуулагч агентуудыг
хянаж тэдгээрийг хязгаарлах нь манай орны нөхцөлд хамгийн зөв, хэрэгжүүлж болох
арга зам юм. Нэгж үүсгэгчээс гарч байгаа утааны тоосонцрыг алга болгосноор суурин
газрын агаарын бохирдлыг 60-70 хувь хүртэл бууруулах боломжтой бөгөөд үүнийг
цахилгаан статик шүүлтүүр ашиглан гүйцэтгэж болно. Үүний дараа ийм цахилгаан
шүүлтүүр дотор явагдах титэмт ниргэлэг, утааны бөөмцрийн цэнэглэгдэх процессыг
судалж цахилгаан шүүлтүүрийн ашигт ажиллагаа буюу шүүх чадварт гол нөлөө үзүүлдэг
бөөмцрийн цэнэг, титэмт ниргэлгийн асах болон стримерт шилжих цахилгааны орны
хүчлэг ба хүчдэл зэрэг хэмжигдэхүүний утгыг тогтоов. Түүнчлэн, цахилгаан
шүүлтүүрийн шүүх чадварын ерөнхий илэрхийллийг тооцоолон энэ хэмжигдэхүүн
шүүлтүүрийн доторхи титэмлэгч ба цуглуулагч электродын хэлбэр хэмжээнээс хэрхэн
хамаарахыг гаргаж энэ үр дүнд үндэслэн цахилгаан шүүлтүүрийн хэлбэр, хэмжээг
цахилгаан орны утга, утааны хурд, бөөмцрийн хэмжээнээс хамааруулан тогтоох
судалгааг хийв. Мөн ахуйн хэрэглээний зуухнаас ялгарах утааны бөөмцрийг шүүх
цахилгаан шүүлтүүр болон түүнийг тэжээх өндөр хүчдэлийн үүсгүүр бүтээж туршсан үр
дүнг багтаав. Бидний бүтээсэн цахилгаан шүүлтүүрийг ажиллуулахад зориулан хийсэн
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өндөр хүчдэлийн үүсгүүрүүд 20-30 кВ хүчдэл гаргадаг. Энэ судалгааны ажлын явцад
бүтээсэн цахилгаан шүүлтүүрийн шүүх чадвар нь шүүх системийн хэлбэр хэмжээ, орны
хүчдэл зэргээс хүчтэй хамаардаг бөгөөд утааны бөөмцрийг 95% -иас дээш шүүх
чадвартай, 40-60Вт чадал хэрэглэдэг ба цахилгаан салхиар галыг идэвхжүүлдэг.
Цахилгаан шүүлтүүрийг байрлуулах, бэхлэх, аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг энд мөн
авч үзсэн.
4. Дөрөвдүгээр бүлэгт хот суурин газрын агаар мандалд нэгэнт бий болсон агаарын
бохирдол тухайлбал агаар мандалд орсон тоосонцор, түүний босоо тэнхлэгийн дагуух
түгэлт, хэвтээ чиглэлийн дагуух шилжилт, агаарт орсон бөөмцөр тоосонцрын тунах
процесс, туналтын хурд зэргийг судалж нэгэнт бий болсон агаарын бохирдлыг
бууруулах цэвэрлэх арга замуудыг тогтоосон үр дүнг багтаав. Агаар доторхи бөөмцрийн
агууламжийг тасалгаан дотор болон гадна орчинд тодорхойлж Монгол улсын агаарын
чанарын стандарттай жишив. Агаар дотор байгаа бөөмцрүүд нь босоо чиглэлийн дагуу
хувийн жингээрээ түгдэг. Харин хэвтээ чиглэлд аэрозолийн агууламж нэгэн төрлийн бус
бөгөөд агаарын хөдөлгөөний нөлөөгөөр байнга шилжин агууламж нь хувьсан
өөрчлөгдөж байдаг. Тодорхой газар нутгийн хувьд газрын гадаргуу орчмын агаар дотор
байгаа

бөөмцрийн

агууламжийг

янз

бүрийн

өндөрт

тодорхойлж

бөөмцрийн

агууламжийн босоо чиглэлийн дагуух түгэлтийг гаргав. Агаарын агууламжийн босоо
чиглэлийн дагуу түгэлт нь экспоненциаль хуулиар буурч байгаа нь онолын таамаглалтай
тохирч байгаа юм. Энэ хэсэгт явуулсан судалгааны үр дүнд суурилан агаар мандалд
нэгэнт орсон бохирдлыг зайлуулах, бууруулах хэд хэдэн саналуудыг дэвшүүлэв.

Түлхүүр үгс
Агаарын бохирдол, агаар бохирдуулагч агентууд, шаталт, шаталтын бүтээгдэхүүн,
дисперстэй орчин, бөөмцөр, бөөмцрийн суулт, цахилгаан статик шүүлтүүр, шүүлтийн
зэрэг, шүүлтийн коэффициент, титэмт ниргэлэг, цахилгаан салхи, асаах орон, нэвт
цохигдох хүчдэл ба орон, цахилгаан орны түгэлт, цэнэгийн түгэлт, утааны бөөмцөр,
утааны бөөмцрийн механик шинж чанар, бөөмцрийн хэмжээ, бөөмцрийн хэмжээгээрээ
түгэх түгэлт, утааны хурд, утаан дахь бөөмцрийн концентраци, бөөмцөр хоорондын зай,
бөөмцрийн цэнэг, цэнэгтэй бөөмцрийн концентраци, бөөмцрийн цэнэгжилт, хөө, үнс,
аморф ба кристалл фаз, ширхэгийн хэмжээ.
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НЭР ТОМЬЁО, ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР
Нэр томъёо
0
Агаар
бохирдуулагч
агент

Антропоген
бохирдуулагч
Аэрозоль

Бөөмцөр

Бүрэн шаталт

Дутуу шаталт

Англи нэр
Тайлбар
1
2
Air
polluting Агаарын үндсэн найрлагад ордоггүй элдэв төрлийн химийн элемент,
agent
нэгдэл, материалууд хүний болон байгалийн элдэв процессын үр дүнд
агаар мандал руу нэмэгдэн орсноос болж агаарын бохирдол үүсдэг. Ийм
учраас агаарын үндсэн найрлагад ордоггүй боловч агаарт нэмэгдэн орж
байгаа эдгээр бодис, материалуудыг агаар бохирдуулагч агентууд гэж
үзэж болно. Түүнчлэн агаар дотор байдаг зарим бодисын хэмжээ
нэмэгдсэнээс болж бохирдол ихэсдэг. Энэ тохиолдолд нэмэгдэж байгаа
тэр бодисуудыг бохирдуулагч агент гэж үзнэ.
Antropogen
Хүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор агаар мандал руу орж байгаа
pollutant
болон түүн дотор шинээр бий болж байгаа нэмэлт байгуулагчуудыг
антропоген бохирдуулагч гэдэг.
Aerosol
Ерөнхий тохиолдолд атмосферийн агаар дотор хөвж байдаг хатуу болон
шингэн төлөвт орших ширхэглэг системийг аэрозоль гэдэг. Харин
нарийн тодорхойлбол агаар дотор байгаа суултын хурд багатай
бөөмцрүүдийг аэрозоль гэж нэрлэдэг.
Particulate
Үүнийг эгэл бөөмстэй хольж болохгүй. Агаарын бохирдлын судалгаанд
бөөмцөр (particulate) нэр томьёо өргөн хэрэглэгддэг. Хийн төлөвт байгаа
системийн дотор бодис, биет материалын микроны эрэмбийн хэмжээтэй
жижиг хэсгүүд агуулагдаж байж болдог. Эдгээр жижиг хэсгүүдийг
бөөмцөр гэж ерөнхийлэн нэрлэдэг. Бөөмцөр агуулсан систем байгаль,
техникт өргөн тааралдах бөгөөд атмосферийн агаар, үүл, манан,
шаталтаас гарч байгаа утаа нь бөөмцөр агуулсан системийн сонгодог
жишээ юм. Ийм системийн дотор байгаа бөөмцрийн шугаман хэмжээ нь
хэдхэн нанометрээс хэдэн зуун микрометр хүртэлх нэлээд өргөн мужийг
хамардаг.
complete
Шаталтын явцад түлшний доторхи элементүүд үлдэгдэлгүйгээр эсвэл
combustion
ямар нэг завсрын бүтээгдэхүүн үүсгэлгүйгээр хүчилтөрөгчтэй урвалд
орж байвал ийм шаталтыг бүрэн шаталт гэдэг. Жишээ нь нүүрстөрөгч ба
устөрөгч агуулсан түлш бүрэн шатвал шаталтын үр дүнд зөвхөн ус ба
нүүрсхүчлийн хий үүсэх ёстой:

С𝐻𝐻4 + 2𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂

Шаталтын явцад хангалттай хүчилтөрөгч байхгүй байвал түлшний
доторхи элементүүд хүчилтөрөгчтэй урвалд бүрэн орж ус болон
нүүрсхүчлийн хий үүсгэлгүй угаарын хий болон гидрокарбон зэрэг
завсрын бүтээгдэхүүн үүсгэдэг. Ийм шаталтыг дутуу шаталт гэдэг.
Жишээ 4𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 5𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 + 8𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝐶𝐶
Дисперстэй
dispersed
Бие даасан өөр өөр физик төлөвт (хий, шингэн, хатуу) орших
орчин, систем medium, system бодисуудыг агуулж байгаа олон фазтай системийг дисперстэй орчин
гэнэ. Жишээ нь тоостой агаар, утаа, булингартай ус, манан бүгд
дисперстэй орчин юм. Манангийн хувьд усны дуслууд шингэн төлөвт,
агаар хийн төлөвт оршдог байхад утааны хувьд бөөмцрүүд нь хатуу ба
шингэн төлөвт, харин дэгдэмхий нэгдлүүд болон шаталтын эцсийн
бүтээгдэхүүнүүд ихэвчлэн хийн төлөвт оршдог.
Дэгдэмхий
Volatile organic Байгаль дээр байдаг бага температурт ууршдаг, дэгдэмхий нэгдлүүдийн
органик
compounds
бүл юм. Үүнд параффин, алдигедүүд (жишээ нь формалдгид), кетонууд
(жишээ ацетон), ароматууд (бензин, тулиен, фенол), аромат
нэгдлүүд (ДОН)
гидрокарбонууд (218С-д буцалдаг) багтана.
концентраци
concentration
Бодисыг бүрдүүлэгч тухайн нэг элементийн нэгж эзлэхүүнд ноогдох
хувийг концентраци гэж нэрлэдэг. Массын концентраци Бодисыг
бүрдүүлэгч байгуулагчийн нэгж эзлэхүүн дотор орших массын хэмжээг
хэлдэг. Молийн концентраци Бодисыг бүрдүүлэгч байгуулагчуудын
дотроос тухайн нэг байгуулагчийн молийн хэмжээг бодисын нийт
эзлэхүүнд нь харьцуулсан харьцаа юм. Тоон концентраци Тухайн
бодисийг бүрдүүлэгч байгуулагчийн тулгуур элементийн нэгж
эзлэхүүнд оногдох тоог тоон концентраци буюу тоон нягт гэдэг. Жишээ
incomplete
combustion
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0

Микро элементүүд, бага
агууламжтай
элементүүд,
голлох
элементүүд
Монодисперст
систем
Пи пи эм

1

2
нь утааны бөөмцрийн тоон концентраци нь утааны нэгж эзлэхүүн дотор
байгаа бөөмцрийн тоо юм. Эзлэхүүний концентраци Бодисыг
бүрдүүлэгч байгуулагчуудын дотроос тухайн нэг байгуулагч нь уг
бодисын эзлэхүүний дотор ямар хувийг эзэлж байгааг эзлэхүүний
концентраци гэдэг.
Trace elements, Материал дотор байгаа химийн элементүүдийг массын эзлэх хувиар нь
minor elements, ингэж 3 ангилдаг. Тухайн дээжинд агуулагдаж байгаа элементийн
major elements дээжийн массын дотор эзлэх хувь нь <0.1 бол микро элемент, 0.1-1% бол
бага агууламжтай элемент, >1% бол голлох элемент гэж нэрлэнэ.

Monodisperse
Системийг бүрдүүлж байгаа бөөмцрүүд ижил хэмжээтэй байвал ийм
system
системийг монодисперстэй систем гэдэг.
ppm (parts per Энэ нь маш бага утгатай концентрацийг илэрхийлэх нэгж юм. Үүнийг
million)
төсөөлөхийн тулд 55 галлон усанд 4 дусал бэх дусааж сайтар хольё.
Усан дахь бэхийн концентрацийг тодорхойлбол энэ нь 1ppm байна. Энэ
нэгжийг массад шилжүүлбэл 1 ppm=1мгр/кг, харин эзлэхүүний хувьд
1мгр/л байна.
Пиролиз
pyrolysis
Дулааны үйлчлэлээр биеийг бүрдүүлэгч хэсгүүдийн хоорондох холбоос
суларсны дүнд бие задрах процессыг пиролиз гэдэг.
Полидисперс
Polydisperse
Бүрдүүлэгч бөөмсийн хэмжээ нь өөр байвал уг системийг полидисперс
систем
system
систем гэнэ.
Стехиометр
stoichiometric
Шаталтанд оролцож байгаа урвалж бодис бүгдээрээ (үлдэгдэлгүйгээр
шаталт
combustion
бүрэн дүүрэн) урвалд орж байвал ийм урвалж бодисуудын
концентрацийн харьцааг химийн хувьд зөв байна гэж үздэг. Шаталтын
ийм горимыг стехиометр шаталт гэдэг. Энэ үед шаталтын эрчим
хамгийн их байна. Жишээ нь метан хүчилтөрөгчтэй урвалд орж ус ба
нүүрсхүчлийн хий үүсгэх урвал стехиометрийн хувьд баланслагдсан
байна:
CH4 + 2O2 → 2H2 O + CO2
Сул
Weakly ionized Системийн дотор оршиж байгаа цэнэгтэй бөөмийн тоо нь нейтраль
иончлогдсон
plasma
бөөмийн тооноосоо хавьгүй бага байвал сул иончлогдсон хий буюу
плазм
плазм гэдэг.
Тоос,
тоосны dust, dust grain Тоосонцор агуулсан системийн хувьд уг систем дотор орших хатуу
ширхэг
биеийн жижиг хэсгүүд, атомын кластерууд, аэрозоль зэргийг тоос гэж
ойлгоно.
тунадасжилт
sedimentation
Хий хөрч хүндийн хүчний үйлчлэлээр гадаргуу дээр сууж конденсацлах
үзэгдлийг тунадасжилт гэдэг.
Хар карбон
Black carbon
Бүрэн бус шаталтын дүнд үүсэж байгаа нүүрсэн бөөмцрүүдийг хар
карбон гэдэг. Энэ бөөмцөр нь глобал дулаарлын гол үүсгэгчдийн нэг
болдог.
Хөө
Soot
Шаталтын процессын үед урвалын бүтээгдэхүүн болон гарч байгаа
шингэн болон хатуу төлөвт орших гэрэл шингээх бөөмцрүүдийг хөө
гэдэг.
Цахилгаан нэвт
Хүчтэй оронд оруулсан тусгаарлагч орчин орны нөлөөгөөр дамжуулагч
цохигдол
чанартай болох процессыг цахилгаан нэвт цохигдол гэдэг.
цахилгаан сөрөг electronegative Зарим атом молекул электроныг өөртөө нааж тогтвортой сөрөг ион
хий
gas
үүсгэх чадвартай байдаг. Ийм төрлийн хийг цахилгаан сөрөг хий гэдэг.
Туршлагаас үзэхэд O− , 𝑂𝑂2− , H − , 𝑁𝑁𝑁𝑁2− , галогены 𝐶𝐶𝐶𝐶− , 𝐶𝐶𝐶𝐶2− , усны 𝐻𝐻2 𝑂𝑂− , OH −
радикалууд сөрөг цэнэгтэй ионууд байдаг. Агаар дотор электроныг
өөртөө наах механизм гурвалсан рекомбинацаар
𝑒𝑒 + О2 + О2 ⇆ 𝑂𝑂2− + О2 ,
мөн диссоциацаар
𝑒𝑒 + О2 ⇆ O− + 𝑂𝑂,
явагдана. Утааны хувьд хамгийн боломжит механизм:
СO2 + е → СО + O− .
−
Дараа нь O дахин СO2 -той нэгдэж маш тогтвортой СO−
2 комплекс
үүсгэнэ.
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0
Цэнэгийн тоо

1
сharge number

Шаар

Char

Экзотерм урвал exothermic
reaction
Эндотерм
Endothermic
процесс
process
reaction

2
Тухайн бөөмийн цэнэг хичнээн ширхэг электроны цэнэгтэй тэнцүү
байгааг үзүүлэх тоо.
Нүүрс болон модыг хүчилтөрөгчийн дутагдалтай атмосферт шатаахад
үлдэх үлдэгдэл нь нүүрстөрөгчөөр баялаг бөгөөд хатуу төлөвт оршдог.
Үүнийг илчит үлдэгдэл гэдэг. Модноос үүсэх үлдэгдлийг модны нүүрс
(charcoal), харин нүүрсний үлдэгдлийг кокс (coke) гэдэг. Модны
нүүрсийг шүүгч бие болгон ашигладаг.
Химийн урвалын үед энерги ялгарч байвал ийм урвалыг экзотерм урвал
гэдэг. Шаталтын процесс нь экзотерм урвалын жишээ юм.
Хүрээлэн байгаа орчноосоо энерги шингээж явагддаг процесс буюу
or урвалыг эндотерм процесс гэдэг. Шаталтын эхний шат нь эндотерм
байдаг.

Товчилсон үгийн жагсаалт
ПҮНУН-Полициклийн үнэрт нүүрст устөрөгч нэгдэл (PAHs-polycyclic aromatic
hydrocarbons)
ДОН-Дэгдэмхий органик нэгдлүүд
ВАХ-Вольт-амперийн характеристик
МУБ-Мөнгөн усны багана
МУИС-Монгол улсын их сургууль
ШУС-Шинжлэх ухааны сургууль
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ОРШИЛ
Байгаль дээр явагдах төрөл бүрийн процессууд болон хүний үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор элдэв элемент нэгдлүүд хий юмуу эсвэл шингэн, хатуу төлөвт орших
тоосонцор, бөөмцөр хэлбэрээр агаар мандал руу их хэмжээтэйгээр орсноос болж
агаарын хэвийн найрлага, шинж чанар нь өөрчлөгддөг. Агаар мандалд орсон
бохирдуулагч агентууд аажмаар тунаж, устаж багасах боловч агаарт оршин байх үедээ
гэрэл, бодисын харилцан үйлчлэл, тэдгээр дээр явагдах физик процессууд болон химийн
урвалын дүнд огт өөр бодисууд үүсгэдэг. Бохирдуулагч агентууд агаар мандалд их
хэмжээтэй орсон үед хортой, утаан мананцар үүсгэж хот суурин газрын дотор (тухайн
мужид) үзэгдэх орчныг хязгаарлаж таагүй байдал үүсгэх төдийгүй түүгээр амьсгалж
байгаа амьд организмд хортой нөлөө үзүүлж төрөл бүрийн өвчлөлийн шалтгаан болдог.
Цаашилбал бохирдуулагч агентууд ихэвчлэн гэрэл шингээх чанартай учраас агаар
мандалд хуримтлагдан агаар мандлын хөдөлгөөний явцад их хэмжээний мужийг бүрхэн
тархсанаар газрын гадаргуу дээр хүлэмж үүсгэн дулаарлыг нэмэгдүүлнэ. Энэ нь цаг уур,
уур амьсгалд нөлөөлөн Дэлхийн доройтол, экологийн сүйрэл зэрэг глобал асуудлууд
үүсэх шалтгаан болж байдаг.
Хүйтний улиралд манай улсын хүн ам ихээр төвлөрсөн хот суурин газруудад
агаарын бохирдол гамшгийн хэмжээнд хүрдэг бөгөөд энэ бохирдлыг бууруулах нь төр
засгийн төдийгүй нийт хүн амын нийтлэг амин чухал асуудал юм. Тухайлбал,
Улаанбаатар хот дэлхийн хамгийн их бохирдолтой хотуудын нэг болоод байна. Ийм
учраас энэ чиглэлээр дорвитой судалгаа явуулж агаарын бохирдлыг бууруулж чадах
техник, технологийг боловсруулан шийдэл гаргах шаардлагатай. Энэ төслийн үндсэн
зорилго нь хот суурин газрын агаарын бохирдол, түүний шалтгааныг болон агаарын
бохирдлыг бууруулах технологийн шийдлийг судалж тогтооход оршино.
Энэ судалгааны төслийн үндсэн зорилт нь агаарыг бохирдуулагч гол агентууд
болох утааны тоосонцор болон хорт хийн үүсэх нөхцөл, шинж чанарыг судлан тогтоож
түүнийхээ үндсэн дээр хорт хаягдлын хэмжээг бууруулах арга замыг тодорхойлох явдал
юм. Үүний зэрэгцээ утааны улмаас агаар мандалд нэгэнт бий болсон бохирдуулагч
агентуудыг гравитаци, конвекци, конденсаци болон инерцийн суултыг нэмэгдүүлэх
замаар агаараас шүүн зайлуулж агаарын бохирдлыг бууруулах, багасгах боломжийг
судлан шийдэл гаргана.
Агаарын бохирдлыг бууруулах өөр нэг арга зам нь агаарын бохирдол үүсгэгч
объектуудаас гарч байгаа бохирдуулагч агентуудын хэмжээг багасгах, агентуудын
12

гарцыг хянаж агаар луу оруулахгүй байх явдал юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд
термофорез, электрофорез, цахилгаан статик, Пельтегийн үзэгдэл, термоцахилгаан
үзэгдэлд суурилсан утааны шүүлтүүр болон бүрэн шаталт явуулах өдөөгч бүхий шатаах
төхөөрөмжийн технологийн горимыг боловсруулах явдал юм. Энэ төслийн судалгааны
ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх гэрээнд дээрх ерөнхий зорилтуудыг үр дүнгийн
даалгавар хэлбэрээр тусгасан болно. Үүнд:
1. Гэрийн зуухан дотор явагдах шаталтын онол, тооцоо, бохирдуулагч агентуудыг
шүүх загвар, симуляци
2. Төрөл бүрийн түлшний ялгаруулах хорт хаягдлын хэмжээ
3. Зуух болон яндан дахь бөөмцрүүдийн кинетик ба динамик, масс, хэмжээ, цэнэг,
концентраци, даралт, температурын түгэлт
4. Бохирдлыг зайлуулах нөхцөл, боломжийн судалгаа, зуух ба яндан доторхи
үзэгдлүүд, утааны шүүлтүүрийн технологийн судалгааны үр дүн
5. Хөө тортгийг хорт хийн шүүлтүүр болгон ашиглах технологийн боломжийн
судалгааны үр дүн
Энд өгүүлсэн нэг ба гуравдугаар зорилт буюу даалгаврын хүрээнд хийгдсэн
ажлуудын үр дүнг I, III бүлэгт, хоёрдугаар даалгаврын хүрээнд хийгдсэн ажил, гаргасан
үр дүнг I бүлэгт, дөрөвдүгээр даалгаврын хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг III, IV
бүлэгт, тавдугаар үр дүнгийн даалгаврын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын үр дүнг II
бүлэгт тус тус авч үзлээ. Судалгааны ажлын хүрээнд хэрэглэсэн судалгааны аргуудыг
тухайн бүлэг, сэдэв бүрт нь багтаан оруулсан.
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I. ЭНЕРГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА АГААРЫН БОХИРДОЛ
1.1 Энергийн хэрэгцээ, нөөц, энергийн үйлдвэрлэл ба агаарын
бохирдол
Дэлхий даяар нэг жилд 1.05 ∙ 1021 ж энерги хэрэглэдэг. Харин энэ хэрэгцээ жилд

5%-иар өсөж байдаг. Энэ энерги нь 4 их наяд куб метр (4 × 1012 м3 ) усыг ууршуулах
хэмжээний дулаантай тэнцэх энерги юм. Дэлхий жилд ойролцоогоор 1.575 × 1025 ж

Нарны энергийг шингээж авдаг. Дэлхийн шингээж авч буй энергийн хэмжээ 0.1%-иар
нэмэгдвэл Дэлхийн цаг уур, уур амьсгалд эрс өөрчлөлт гарна гэсэн тооцоо бас бий. Энэ
нь Дэлхийн нэг жилд хэрэглэгдэж байгаа энергийн хэмжээ 15 × 1021 ж-аас хэтэрч бо-

лохгүй гэсэн үг. Гэтэл жил бүрийн энергийн хэрэгцээний өсөлтийг дэлхийн хэмжээнд
тооцвол энэ хэмжээний энергийг бид ердөө 20-иодхон жилийн дараа л хэрэглэдэг болох
юм [1, 3-5].
Дэлхийд хэрэглэгдэж байгаа нийт энергийн 85%-ийг байгалийн хий, бид нефть,
нүүрс зэрэг нүүрстөрөгч устөрөгч агуулсан ашигт малтмалыг шатаах замаар гарган
авдаг. Энэ хувь манай орны хувьд бүр өндөр, 90% гаруй байдаг [2]. Ингэж энергийн
зориулалтаар нүүрстөрөгч агуулсан түлшийг шатаах явцад их хэмжээний бохирдуулагч
агентууд агаар мандал руу орж байдаг. Жишээ нь 500 МВт чадалтай нүүрс шатаах
дулааны цахилгаан станцаас ялгарах хийн хэмжээ 500 м3 /с бөгөөд тоосонцрын

агууламж нь 20 г/м3 байна [6]. Үүнийг үндэслэн тооцоо хийвэл станц шүүлтүүргүй бол
тасралтгүй ажиллах 1 цагийн хугацаанд түүнээс 20

г

м

3 × 500

м3
с

× 3600 с = 36 × 106 г =

36 тн тоосонцор агаарт хаягдана. Энэ утга маш их утга юм. Энэ агентууд агаар мандалд

орсноор агаарын бохирдол нэмэгдэж энэ нь жилээс жилд өсөн хуримтлагдаж даяар дулааралд хүргэж байна. Даяар дулаарлын шалтгаан нь агаарын доторхи агууламж нь жил

бүр өсөн нэмэгдэж байгаа дулаан болон гэрэл шингээгч бодисууд юм [7-9]. Физикийн
хувьд даяар дулаарлын шалтгаан болдог эдгээр бодисуудын агаарын дотор эзлэх хувь нь
нэмэгдэх хоёр үндсэн загвар байж болохыг бид харах ёстой юм. Нэгдүгээрт агаар мандал
руу жил бүр орж байгаа агентуудын хэмжээ тогтмол боловч эдгээр агентууд агаар
мандал дотор тодорхой хугацаанд оршин байснаас болж хуримтлал үүсэн агаарын дотор
эзлэх хувь нь нэмэгдэж болно. Ингэж үзвэл бохирдуулагч агентын агаар дотор оршин
байх 𝜏𝜏 хугацаа өнгөрсний дараа агаарын бохирдлын хэмжээ тогтворжих бөгөөд үүнтэй

уялдан Дэлхийн агаар мандлын дундаж температур ч бас тогтворжих ёстой. Гэтэл ийм
төлөв байдал сүүлийн жилүүдэд ажиглагдаагүй байна.
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Хоёрдугаарт нэгж хугацаанд агаар мандал руу орж байгаа болон түүн дотор үүсэн
бий болж байгаа агаар бохирдуулагч агентууд жилээс жилд нэмэгдсэнээс болж агаарын
доторхи бохирдуулагч агентын хэмжээ хугацаанаас хамааран жил бүр нэмэгдэх
боломжтой. Агаарын бохирдлын өсөлт ийм загвараар явагддаг бол агаар мандал дахь
даяар дулаарлын шалтгаан болдог бодисуудын агууламж хугацаа өнгөрөх тусам
нэмэгдсээр байх бөгөөд энэ нь даяар дулаарлын явцыг улам нэмэгдэхэд хүргэх ёстой.
Даяар дулаарлын талаархи судалгааны тайлангуудад дурдсан мэдээнүүд дулаарлын энэ
загварыг тодорхой хэмжээгээр баталгаажуулж байдаг [7,11].
Дэлхийн цаг уур, уур амьсгалын өөрчлөлтөд хүргэх өөр нэг хүчин зүйл нь ахуйн
хэрэглээний шаталтаас үүсэх бохирдол юм. Дэлхийн сэрүүн бүсэд орших улсууд болон
хөгжиж байгаа орны ард иргэд ахуйн хэрэгцээндээ галыг өргөнөөр хэрэглэж байдаг.
Ахуйн хэрэглээний энэ галд нүүрс, мод болон бусад төрлийн нүүрстөрөгчийн давхар
исэл ялгаруулах түлшийг хэрэглэдэг. Ингэж хүн амын өсөлт болон хөгжлийн түвшинтэй
уялдан ахуйн хэрэглээний шаталтаас их хэмжээний агаарын бохирдол үүсэж байдаг.
Шаталтын зайлшгүй хэрэгцээ нь хорт хаягдал дагуулж байдаг учраас цэвэр энергийн өөр
эх үүсвэрийг эрж хайх сонголтыг бий болгож байдаг.
Хүний амьдралын ахуйн хэрэгцээ, үйлдвэрлэлд энерги зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд
үүний ихэнхийг шаталтаас гарган авдаг. Гэвч энергийн ийм үйлдвэрлэлийн явцад агаар
бохирдуулагч агентууд түүний дотроос даяар дулааралд нөлөөлөх усны уур, нүүрсхүчлийн давхар исэл, метан (CH4 ) азотлог исэл (N2 O) зэрэг бодисууд зайлшгүй үүсэн
бий болж байдаг [7, 11].

Монгол улсын эдийн засгийн болон дэд бүтцийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин нь

иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгжүүд энергийн үндсэн хэрэглээндээ зайлшгүй гал,
шатаалтыг ашиглах шаардлагыг бий болгож байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор иргэд олноор
төвлөрсөн хот суурин газруудад шаталтаас үүдэлтэй агаарын бохирдол ихээр бий болж
хуримтлагдаж байна. Ийм учраас ахуйн хэрэглээний энергийн үүсвэрийг цахилгаан
энергиэр солих нь агаарын бохирдлыг бууруулахад чухал ач холбогдолтой алхам болох
юм. Гэвч энэ нь их хэмжээний санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт шаарддаг учраас агаарын
бохирдлыг бууруулах чиглэлээр шууд хэрэгжүүлэхэд нэлээд төвөгтэй, цаг хугацаа их
шаардагдах ажил, арга хэмжээ болох юм.
1.1.1 Хүлэмжийн үзэгдэл
Дэлхийн атмосфер ба Нарнаас ирж байгаа цацрагийн харилцан үйлчлэлийн дүнд
үүсэх хүлэмжийн үзэгдлийн нөлөөгөөр даяар дулаарал явагддаг. Энэ үзэгдлийн физик
үндсийг 100 гаруй жилийн өмнө С.Аррениус (Svante Arrhenius, 1896) анх гарган тавьсан
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байдаг. Нарны гэрлийн ойролцоогоор 30 орчим хувь нь атмосферийн дээд давхаргуудаас
ойж сансар луу оддог. Харин 70 орчим хувь нь агаар мандлыг нэвтлэн орж Дэлхийн
гадаргууд ирдэг. Нарны цацраг атмосферээр нэвтэрч Дэлхийн гадаргууд тусаад шингэж
дахин дулааны цацаргалт хэлбэрээр буцаж цацардаг. Дэлхийн атмосфер дэх гэрэл
шингээгч хийнүүд (голчлон усны уур, нүүрстөрөгчийн давхар исэл, метан гэх мэт) энэ
дулааны 90 орчим хувийг шингээж авах ба дахин буцааж цацаргана [7]. Үүний дүнд
атмосферийн доод давхарга болон Дэлхийн гадаргуу халж Дэлхийн гадаргуу дээр
амьдрал тэтгэх дундаж температур 15°С-ийг үүсгэж байдаг. Амьдрал үүсэх, хөгжихэд ач
тустай энэ процессыг хүлэмжийн үзэгдэл гэдэг.

Агаар дотор байгаа гэрэл шингээгч бодисын агууламж нэмэгдэхэд хүлэмжийн

үзэгдлийн дүнд үүсэх температур нэмэгдэнэ. Хүлэмжийн үзэгдлийг бий болгож байдаг
хийнүүдийг хүлэмжийн хий гэдэг. Эдгээрийн гол төлөөлөгчид нь усны уур,
нүүрсхүчлийн давхар исэл (CO2 ), метан (CH4 ) азотлог хүчил (N2 O) бөгөөд хамгийн гол,

их агууламжтай нь нүүрсхүчлийн давхар исэл юм. Агаар мандалд байгаа хүлэмжийн
хийн агууламж галт уулын дэлбэрэлт, түймэр зэрэг байгалийн үзэгдлүүд болон хүний

Зураг 1.1.1. Сүүлийн 100 гаруй жилд Дэлхийн гадаргуугийн температурт гарсан
өөрчлөлт [NASA GISS image]

үйл ажиллагаатай холбоотойгоор нэмэгддэг. Үүний дүнд Дэлхийн температур өсдөг.
Агаар мандалд хуримтлагдсан CO2 -ын зарим хэсэг нь байгалийн гаралтай, Дэлхийн

түүхийн туршид оршин байсаар ирсэн. Аж үйлдвэрийн хувьсгалаас өмнө атмосфер дэх
CO2 -ийн хэмжээ 280 ppm байсан гэсэн тооцоо байдаг. Мөстлөгийн үеэс аж үйлдвэрийн

хувьсгал хүртэлх сүүлийн 800000 жилийн туршид энэ утга 180-280 ppm хооронд

хэлбэлзэж байсан байна. Аж үйлдвэржилтийн улмаас энэ хийн хэмжээ асар хурдтай
өсөж өнөөдөр энэ өсөлт мөстлөгийн сүүлийн мөчлөгийнхтэй харьцуулахад 100 дахин
хурдтайгаар өсөж байна [7,12]. Сүүлийн 100 гаруй жилийн дотор Дэлхийн гадаргуугийн
температур −0.4℃-ээс 0.6℃ болж өссөн байна (Зураг 1.1.1)
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Агаарын найрлагыг бүрдүүлэгч хийнүүдийн дотроос дулааны цацаргалтыг
шингээгч гол байгуулагч болох нүүрсхүчлийн хий (K.Peterman, G.Foy, 2012) нь бүх
төрлийн шаталтаас үүсэж агаар мандал руу орж байдаг. Үүнээс гадна модыг тайрах үед
түүнд фотосинтезийн процесст орохоор агуулагдаж байсан нүүрсхүчлийн хий
чөлөөлөгдөж агаар мандал руу ордог. Дэлхийн хэмжээгээр зөвхөн ойг устгаснаас болж
миллиардаар хэмжигдэх тонн нүүрсхүчлийн хий чөлөөлөгдөж байдаг [7, 13].
Шаталтаас ялгардаг утааны доторхи хөө тортог нь агаар мандалд хэдэн долоо хоног
байх чадвартай бөгөөд нүүрсхүчлийн хийнээс олон дахин их гэрэл шингээх чадвартай
байдаг. Ийм ч учраас агаар мандалд орж ирсэн хөө, тортог даяар дулааралд илүү хүчтэй
нөлөөлдөг. Утааны хөө тортог нь хатуу болон шингэн төлөвт орших жижиг
бөөмцрүүдээс тогтдог. Нүүрсний шаталтаас ялгарах бөөмцрийн хэмжээг (агууламж) авч
үзье. Ялгарч буй бөөмцрийн агууламж шатаах төхөөрөмжийн чанараас ихээхэн
хамаардаг. Тухайлбал, сайн шүүлттэй цахилгаан шүүлтүүр бүхий хүрэн нүүрс шатаадаг
180 МВт цахилгаан станцаас ялгарч буй утааны тоосонцор 4.3 мг/м3 байдаг байхад
ахуйн хэрэглээний зуухнаас гарах утааны доторхи тоосонцор 147 − 250 мг/м3 хүрдэг
[6]. Тэгвэл харьцангуй цөөн тооны зуухнаас ялгарах агаар бохирдуулагч тоосонцрын

хэмжээ бүхэл бүтэн цахилгаан станцын үүсгэх бохирдолтой дүйцэх бөгөөд эндээс
галалгаатай зуух бүхий олон мянган айл өрхүүд төвлөрсөн суурин газруудад илүү их
агаарын бохирдол ихээр үүсэх нь тодорхой байна.
1.1.2 Ахуйн хэрэглээний энерги, түүнийг үйлдвэрлэхэд ялгарах бохирдуулагч
агентууд
Манай ард түмний уламжлал, улс орны эдийн засаг, дэд бүтцийн хөгжлийн төлөв
байдал, онцлогтой холбоотойгоор олонхи айл өрх ахуйн хэрэглээндээ шатаалтыг өргөн
ашигладаг. Ийм шатаалтыг төрөл бүрийн зууханд явуулж шаталтаас ялгарах энергийг
дулааны болон хоол унд боловсруулах ахуйн үндсэн хэрэгцээндээ ашигладаг. Иймд
галалгаатай сууц болон монгол гэрт амьдрах айл, өрх бүр өөрийн эрчим хүчний эх үүсвэртэй байдаг гэсэн үг бөгөөд энэ эрчим хүчийг үйлдвэрлэх явцдаа их хэмжээний агаар
бохирдуулагч агентуудыг бий болгон агаар мандал руу шахаж байдаг. Ийм учраас
өрхийн ахуйн хэрэглээний энергийн үйлдвэрлэлийн явцад бий болох агаар бохирдуулагч агентын хэмжээг үнэлэх шаардлагатай юм.
Эхлээд Монгол гэрт хэрэглэгддэг галалгааны төхөөрөмж буюу зуухны чадлыг
тооцоолъё. Туршилт болон асуулга судалгаанаас үзэхэд өвлийн улиралд Монгол айл өрх
ХАС зууханд 4-5 кг нүүрс шатаахад 4-5 цагийн дотор шатаж дуусдаг. 1 кг хүрэн нүүрсний шаталтын хувийн дулаан 3 ∙ 107 ж тул 4.5 кг нүүрсний шаталтаас ялгарах нийт
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дулааны энерги 𝑄𝑄 = 𝑚𝑚𝐿𝐿 = 4.5кг ∙ 3 ∙
105 ж
12 с

107 ж
кг

= 13.5 ∙ 107 ж. Эндээс зуухны чадал 𝑁𝑁 =

𝑄𝑄
𝑡𝑡

=

= 8 ∙ 103 Вт байна. Энэ тооцоог үндэслэн хүрэн нүүрс шатаадаг гэрийн зуухыг

түүний овор хэмжээнээс хамааруулан 5-10 кВт чадалтай энергийн үүсгүүр гэж үзэж

болох юм. Хэрэв гэрийн зуухны ашигт үйлийн коэффициент 20-30% байдгийг тооцвол
бид энэ чадлын 2-5 кВт хэсгийг л шууд ахуйн хэрэглээнд хэрэглэж үлдэх хэсэг нь дулаан
байдлаар ялгардаг. Дулаан хэлбэрээр ялгарч байгаа энэ энерги хүйтний улиралд гэр,
сууцны халаалтад зарцуулагддаг.
Одоо ийм чадалтай зууханд явагдаж байгаа шаталтаас ялгарах утааны доторхи
бөөмцрийн хэмжээг үнэлье. Үүний тулд эхлээд утааны эзлэхүүнийг үнэлэх хэрэгтэй.
Яндангаар гадагшлах утааны хурд шаталтын горимоос хамаарч 𝑣𝑣 ≈ 0.7 − 3 м/с байдаг.

Яндангийн дотоод диаметр зуух бүрийн хувьд харилцан адилгүй боловч манай улсад
хэрэглэгдэж байгаа бүрэн шаталттай шинэ төрлийн зуухнуудад тавигддаг яндан 𝑑𝑑 ≈

13.5 − 14.5 см диаметртэй байдгийг бид хэмжиж тогтоосон. Эдгээр утгыг дундаж утгаар
нь 𝑣𝑣 = 1.7 м/с, 𝑑𝑑 = 14 см гэж ойролцоолон авсан тохиолдолд нэгж хугацаанд яндангаар
гадагшлах утааны эзлэхүүн 𝑉𝑉 =

𝜋𝜋𝑑𝑑 2
4

𝑣𝑣 = 0.1

м3
с

байна. Зуухнаас гарч байгаа утааны дотор-

хи тоосонцрын агууламжийг ойролцоогоор 𝜇𝜇 = 150 мг/м3 гэж авбал зуухан дотор шатаж байгаа нүүрсний галаас нэг цагийн дотор ялгаран гадагшлах тоосонцрын нийт

хэмжээ 𝑚𝑚 = 𝑉𝑉 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 1 ц = 50 г байна. Нүүрсний утаа дутуу шаталтын үед ихээр ялгардаг

ба энэ хугацаа ойролцоогоор 1 цаг байдаг. Бүрэн шаталтын үед ялгарах утааны
тоосонцрын хэмжээ 1 мг/м3 хүртэл буурдаг. Энэ үед утааны хурд 3 м/с хүрдэг. Үүний

адилаар айл өрхүүдийн ахуйн хэрэгцээний нэг үйл ажиллагаанд ямар хэмжээний энерги
үйлдвэрлэж хэр их хэмжээний бохирдол ялгаруулахыг бас тооцоолж болно. Ихэнх айл

өрхүүдийн хэрэглэж байгаа уламжлалт ердийн зуухны ашигт үйлийн коэффициент (аүк)
20%, харин үр ашигтай зуухных 30% байна. Ийм зуух хэрэглэдэг 6 ам бүлтэй нэг өрх 5 л
цай чанахдаа 1.7 ∙ 106 ж дулаан зарцуулах ба ийм хэмжээний дулааныг 0.2-0.3 кг
нүүрсний шаталтаас гарган авна. Энэ үед ойролцоогоор 5 г тоосонцрыг агаар мандал руу

оруулдаг. Энд ахуйн хэрэгцээний ажилд зарцуулж байгаа түлшний хэмжээг энергээр нь
тооцоолсон учраас илүү хэрэглэж байгаа түлшний хэмжээг тооцоогүйг тэмдэглэе.

1.2 Агаар, агаарын бохирдол
1.2.1 Агаарын найрлага
Агаарын бохирдлын хэмжээ, түвшинг тогтоохын тулд бодиттойгоор оршин байгаа
агаарын найрлагыг цэвэр агаарын найрлагатай харьцуулдаг. Хэрэв цэвэр агаарын
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найрлага мэдэгдэж байвал оршин байгаа агаарын найрлагыг тогтоож цэвэр агаарынхтай
харьцуулах замаар агаарын бохирдлын хэмжээг үнэлж болох учраас агаарын бохирдлын
Агаарын үндсэн найрлага

Хүчилтөрөгч

78.08%

1.06%
0.03%

20.95%

0.96%

0.10%

Азот

Нүүрстөрөгчийн давхар
исэл ба бусад
Инертийн хий
Усны уур

Зураг 1.2.1. Цэвэр агаарын найрлага

судалгаанд цэвэр агаарын найрлагыг зайлшгүй авч үзэх ёстой байдаг. Агаар нь атомчлагдсан болон молекуляр хэлбэрээр орших олон төрлийн фракц бүхий хийн систем юм.
Түүний үндсэн найрлагыг азот, хүчилтөрөгч эзэлдэг боловч инертийн хий, нүүрсхүчлийн хий, усны уураас (Зураг 1.2.1) гадна бага хэмжээгээр орших элементүүд (Хүснэгт
1.2.1) бас бий [7,14, 15].
Хүснэгт 1.2.1 Агаарын хийн найрлага
Хий
Хүчилтөрөгч
Азот
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл
Устөрөгч
Аргон
Неон
Гелий
Криптон
Ксенон

Агаарын эзлэхүүн
доторхи хувь, (%)

Агаарын массын
эзлэх хувь, (%)

Молекул масс,
(г/моль)

Химийн
тэмдэглэгээ

20.95
78.09
0.03
0.00005
0.933
0.0018
0.0005
0.0001
9 10-6

23.20
75.47
0.046
~0
1.28
0.0012
0.00007
0.0003
0.00004

32.00
28.02
44.01
2.02
39.94
20.18
4.00
83.8
131.29

O2
N2
CO2
H2
Ar
Ne
He
Kr
Xe

Эдгээрээс гадна агаарт ппм (ppm) нэгжээр хэмжигдэх мөр төдий маш бага

хэмжээгээр агуулагдах дараах жагсаалтад үзүүлсэн нэлээд олон элемент ч бас байдаг.
Агаарын доторхи маш бага агууламжтай элементүүд
•
•
•
•
•
•
•
•

Хүхрийн давхар исэл -SO2- 1.0 parts/million (ppm)
Метан- CH4- 2.0 parts/million (ppm)
Азотын исэл -N2O - 0.5 parts/million (ppm)
Озон -O3- 0 to 0.07 parts/million (ppm)
Азотын исэл -NO2- 0.02 parts/million (ppm)
Иод -I2- 0.01 parts/million (ppm)
Нүүрстөрөгчийн дан исэл -CO - 0 to trace (ppm)
Аммон -NH3- 0 to trace (ppm)
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1.2.2 Агаарын бохирдол ба аэрозоль
Орчин үеийн аж үйлдвэржилт, техник технологийн дэвшил нь хүний амьдралыг
хялбарчилдаг боловч олон тооны сөрөг үр дагаврыг авч ирдэг. Өнөөдөр хүний амьдралд
хэрэглэгдэж байгаа бүх машин, техник (дулааны зуух, шатахуунаар ажилладаг авто
машин гэх мэт) ихэвчлэн нүүрстөрөгч, устөрөгчөөс тогтох бодисуудыг шатаах үед
ялгарах энергийг ашигладаг. Энэ урвалаас олон төрлийн агаар бохирдуулагч агентууд
(нүүрстөрөгчийн дан ба давхар исэл, метан гэх мэт) бодис ялгардаг бөгөөд эдгээр нь
агаарт орж Дэлхийн дулаарлын үндэс болж байдаг. Мөн аж үйлдвэр, машин техник,
дулааны болон ахуйн зориулалттай явагдах шаталтын процессын үед их хэмжээгээр
ялгарах төрөл бүрийн хий, хорт хаягдлууд агаар мандал дотор бохирдол үүсгэнэ. Эдгээр
нь анхдагч бохирдол болдог. Агаар мандалд орсон хийн атом, молекулууд түүн дотор
явагдах физик химийн процессын дүнд нэгдэн шинээр бас агаарын бохирдол үүсгэгч
агентуудыг үүсгэдэг. Ийм төрлийн бохирдлыг агаарын бохирдлын хоёрдогч үүсгэгч
гэдэг. Агаарын бохирдол нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй цаг
уур, уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол шалтгаан болж байгалийн тэнцвэртэй байдал
алдагдах үндэс болдог.
Байгалийн болон хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр агаарт дэгдсэн төрөл
бүрийн материалын жижиг хэсгүүд болох дусал, тоос, тоосонцор нь агаарын найрлагыг
ихээр өөрчилж бохирдуулж байдаг. Хүн, малын хэт төвлөрөл, хот төлөвлөлт, газар
зохион байгуулалтын алдаанууд, эмх замбараагүй шороон замууд, хөрсний талхагдал,
ган гачиг, цөлжилтийн дүнд газрын өнгөн хөрс, ургамал эвдрэн хөрсний гадаргуу орчим
жижиг хэмжээтэй тоосны ширхэгүүд бий болдог. Эдгээр нь агаар мандлын доод
давхарга ялангуяа газрын гадаргуу дээрх биеийн хөдөлгөөн болон температурын
градиентээс үүдэлтэйгээр бий болсон агаарын урсгалын дүнд хөдөлгөөнд орж агаарт
дэгдэн орчны агаарыг бохирдуулдаг.
Агаар дотор байгаа хатуу болон шингэн төлөвт орших хөвөгч жижиг бөөмцрүүдийг
аэрозоль гэдэг. Энэ утгаараа агаар нь хий төдийгүй түүн дотор орших бөөмцрүүдээс
тогтох хоёр фазтай систем юм. Агаар дотор оршиж байгаа аэрозолиуд тунаж биеийн
гадаргуу дээр суухдаа гадаргуугийн тоос болж харагдахаас гадна зөөлөн материал дээр
суусан үедээ хир даг болж харагддаг. Эдгээр нь төрөл бүрийн өвчин үүсгэгч нян, бактер
үржих таатай нөхцөл болдог.
Амьд организмуудаас дусал хэлбэрээр их хэмжээний янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд
ялгарч байдаг. Эдгээрийг биоаэрозоль гэж нэрлэдэг. Хүний амьсгал, амнаас гарч байгаа
хий нь тодорхой хэмжээний био аэрозоль агуулж байх бөгөөд үүнд нян, бактер багтана.
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Эдгээр нь агаарын бохирдлын нэг хэлбэр бөгөөд агаар, дуслын замаар халдварлах
өвчний гол үүсгэгч болдог. Ялангуяа агаарын хэм буурсан сэрүүн улиралд аэрозолиуд
газрын гадаргуу орчим тунардаг учир хүйтний улиралд халдварт өвчний дэгдэлт их
байдаг байна. Аэрозоль нь шингэн аэрозоль, бактераас гадна хорт бодис агуулсан байж
болдог. Эдгээр нь хүний амьсгал болон арьсаар нэвтэрч эд эрхтэн болон эрхтэний
системд хохирол учруулдаг. Үүнээс гадна их хэмжээний амьсгалын бус хий агуулж
байгаа агаар нь мөн организмд хортойгоор нөлөөлж халдварын бус өвчлөлийн гол
шалтгаан болж байдаг. Ийм учраас агаарын найрлагад орж байгаа аливаа өөрчлөлт нь
эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Агаар дотор ийм бохирдуулагч агентуудаас гадна усны
эргэлтийн процессоор бий болох шингэн хэлбэртэй жижиг дуслууд мөн оршин байдаг.
Агаар дотор орших бөөмцрүүд буюу агаарын аэрозольд агаарыг бохирдуулагч утаа,
униар, тоос, тортог, биоаэрозолиудаас гадна агаар мандал дотор байгалийн жамаар бий
болж байдаг үүлс, цан хүүрэг, уур, манан, будан бүгд багтана [15,16,17].
1.2.3 Хот суурин газрын агаарын бохирдол
Улс орон хөгжиж сууршилт, төвлөрөл өсөхийн хэрээр хүмүүсийн энергийн
хэрэглээ нэмэгдэн хүрээлэн буй орчинд хүний үзүүлэх сөрөг нөлөө улам ихэсч, биосфер
бохирдож хордолт хүчтэй явагдаж байна. Төв суурин газрын агаарын бохирдол ихсэхэд
зөвхөн агаарт орж байгаа болон түүнд дотор явагдах процессуудын дүнд үүсэж байгаа
бохирдуулагч агентууд төдийгүй уг суурин газрын газарзүйн байрлал, агаарын хэм,
агаарын даралт, урсгал зэрэг физик процессууд болон физик параметрүүдийн өөрчлөлт
ихээхэн нөлөө үзүүлж байдаг. Тухайлбал агаарын температур багасах хүйтний улиралд
шаталт харьцангуй бүрэн бус явагддаг нь агаарт их хэмжээний бохирдол орох үндсэн
шалтгаан болдог. Хот суурин газрын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр нь элэгдэл
эвдрэлд орсон ургамал, нүцгэн хөрснөөс босох тоос шороо, гэр хорооллын яндангаас
гарч буй утаа, мөн тээврийн хэрэгсэл, шатахуун түгээх станцууд, нам даралтын зуух,
үйлдвэрийн газрын том оврын уурын зуух зэрэг бөгөөд эдгээр үүсгүүрүүдийн тоо жил
бүр өсөж байгаагаас агаарын бохирдол улам бүр ихсэж байна. Агаарт цацагдаж байгаа
элдэв хорт хий болон бөөмцрүүд хөрсөнд бууж улмаар ургамлын нөмрөгийг устгахад
нөлөөлж, усыг их хэмжээгээр бохирдуулж байгаа учраас агаарын бохирдол нь хөрсний
болон усны бохирдлын нэг гол үүсгэгч болдог [18-20].
1.2.4 Агаарын бохирдол, агаарын чанарын өнөөгийн төлөв байдал
Агаарын үндсэн найрлагад ордоггүй бодисууд хатуу, шингэн, хийн хэлбэрээр
агаарт орсноос түүний найрлага өөрчлөгддөг бөгөөд үүнийг агаар бохирдлоо гэдэг.
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Агаарын үндсэн найрлагад гаднаас нэмэгдэн орж байгаа эдгээр бодисуудыг агаар
бохирдуулагч агентууд гэж үзэж болно. Эдгээр нь гарал үүслийн хувьд янз бүр байдаг
боловч гол нь шаталтаас үүсдэг. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын мэдээнээс
үзэхэд агаарын нийт бохирдлын 50% гаруй нь айл өрхийн зуухнаас ялгарч байгаа утаа,
20%-ийг автомашинаас ялгарах утаа байдаг байна. Агаарын бохирдлын энэ 2 гол
үүсгүүрийн ялгаруулж байгаа бохирдуулагч агентуудыг багасгаснаар тухайн нутаг
дэвсгэрийн агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулан бохирдлыг багасгаж
болно. Улаанбаатар хот нь далайн түвшнээс дээш 1310 м орчим өндөрт дөрвөн уулаар

хүрээлүүлэн оршдог, салхины дундаж хурд 1 − 2 м/с байдаг, хийн урсгал хөдөлгөөн

харьцангуй тогтуун бүст хамаарагддаг. Салхины чиглэлийн дээд хэсэгт байрлах дулааны
цахилгаан станц, үйлдвэрийн газрууд болон дөрвөн уулын бэлээс эхлэн хотын төв

хүртлээ тархан байрласан гэр хорооллын айл өрхийн галлагаа болон машин техникээс
гарах бохирдуулагч хий, тоос нь Улаанбаатарын төв хэсэгт хөдөлгөөнгүй тогтож,
агаарын бохирдлыг их хэмжээгээр үүсгэж байна [21].
Агаарын чанарын төлөв байдлыг 2011-2012 оны галлагаатай үе буюу 10-12 дугаар
саруудад хийсэн хэмжилтийн дүнг тогтоосон стандарттай харьцуулан авч үзвэл тогтоосон стандартаас угаарын хий 2-3 дахин, азотын давхар исэл 4-5 дахин, хүхэрлэг хийн
агууламж 4 дахин, озоны хий 2 дахин, том ширхэгт тоосонцор 7-18 дахин илүү байна
[21-23]. Агаарын бохирдлын мэдээ баримтуудаас энэ тоо баримт сүүлийн 3 жилийн
турш бууралгүйгээр тогтвортой хадгалагдаж байгаа нь түгшүүр төрүүлж байна.
Манай улсад агаарын бохирдлын чиглэлээр явагдсан судалгаанууд ихэвчлэн агаарын бохирдлын хэмжээ, найрлагыг тогтоох, анализ хийхэд чиглэсэн байна. Энэ үр дүн
нь нийтэд сурталчлагдсанаар агаарын бохирдлыг бууруулах сэдлийг үүсгэж чаддаггүй,
харин хүн амын дотор түгшүүр, болгоомжлол, сенсаац, дасал, хайхрамжгүй байдал
гарахад хүргэж байдаг.
Монгол Улсын төр, засгийн газар, орон нутгийн төрийн байгууллагууд болон
төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн зүгээс нэн аюултай хэмжээнд хүрсэн агаарын
бохирдлыг бууруулах олон тооны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Агаарын
бохирдлыг бууруулах чиглэлээр олон ажлууд хийсний дотор айл өрх бүрийг утаагүй
зуухаар хангах, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын харуулын цэгүүдийг байгуулах,
Цэвэр агаар сан байгуулж агаарын бохирдлын бууруулах олон талт арга хэмжээг зохион
байгуулах, JICA, Оюутолгой төсөл зэрэг олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр
судалгаа явуулах, айл өрхийн хэрэгцээнд дэвшилтэт дулаалга, дулаалгын материал
нэвтрүүлэх зэрэг олон ажлыг гүйцэтгэсэн байна.
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1.3 Агаар бохирдуулагч агентуудыг үүсгэгчид, тэдгээрийн ангилал
Агаар бохирдуулагч агентуудыг үүсгэдэг объектуудыг байгалийн ба антропоген
(хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй) гэж хоёр ангилдаг. Түүнчлэн бохирдол үүсгэх
хугацаагаар нь байнгын болон түр зуурын, байрлалаас нь хамааруулж хөдөлгөөнт ба
хөдөлгөөнгүй цэгэн үүсгүүрүүд гэж ангилж болно. Улаанбаатарын агаар бохирдуулагч
агентуудыг үүсгэгч объектуудын талаар явуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд 2016 оны
жилийн эцсийн байдлаар гэр хорооллын 184 мянган айл, өрхийн хэрэглэж буй зуух нийт
бохирдлын 50%-ийг, 450 гаруй мянган авто тээврийн хэрэгсэл 20%-ыг, бусад эх үүсвэр
шороон зам, баригдаж буй барилга байгууламж, хөрсний бохирдол, хог 14%-ыг, мянга
гаруй бага болон дунд оврын нам даралтын зуух 14%-ыг, дулааны цахилгаан станцууд
нийт бохирдлын 10%-ыг үүсгэж байна [21-23]. Энэ баримтыг үндэслэн манай улсын
суурин газрын агаарын бохирдлын үүсгүүрүүд бүхэлдээ антропоген үүсгүүр байдаг гэж
дүгнэж болно.
1.3.1 Агаарын бохирдлын цэгэн үүсгүүрүүд
Айл гэр, албан байгууллагын ахуйн хэрэгцээ, зам барилгын ажлын явцад халаах
болон шатаах зорилгоор ноцоож байгаа гал бүхэн агаар бохирдуудагч агентууд үүсгэх
бөгөөд эдгээр нь газарзүйн хувьд тодорхой нэг цэгт байрлан тодорхой давтамжтайгаар
бохирдуулагч агентуудыг агаар мандал руу оруулж байдаг. Эдгээр үүсгэгчдийн нэг цэгт
тогтвортой байрлан бохирдол үүсгэж байдаг гол шинж чанарыг харгалзан хөдөлгөөнгүй
цэгэн үүсгэгч гэж нэрлэж болох юм. Монгол гэр, халаалттай сууцанд хэрэглэж байгаа
бүх зуух, пийшин хөдөлгөөнгүй цэгэн үүсгүүр юм. Түүнчлэн дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй зам, барилга үйлдвэрлэл, тээврийн зориулалттай техник, авто машин, трактор,
хүнд машин механизмууд хор нөлөөний хувьд өндөр байр эзлэх хөдөлгөөнт цэгэн үүсгүүр болж байдаг. Эдгээр үүсгүүрийн онцлог нь хөдлөх явцдаа агаарын бохирдлыг хаа
сайгүй тарааж байдаг. Автомашинаас бусад цэгэн үүсгүүрүүд цаг уур, уур амьсгалын
нөхцөлөөс хамаарч ихэвчлэн 2-6 сарын турш идэвхтэй байдлаар агаарын бохирдлыг бий
болгодог. Жишээ нь айл өрх, албан байгууллагын түлшээр ажилладаг халаах зуухууд
жилийн 10 дугаар сараас дараа жилийн 04 дүгээр сарын хооронд 6-7 сарын турш
агаарын бохирдлыг их хэмжээгээр бий болгодог байхад зам, барилгын машин
механизмууд дулааны улиралд л их хэмжээгээр бохирдол бий болгодог.
1.3.2 Байнгын үүсгүүрүүд
Дулааны цахилгаан станцууд, химийн болон боловсруулах үйлдвэрүүд, уул
уурхайн олборлолтын үйлдвэрлэл нь агаар бохирдуулагч агентуудыг байнга тасралтгүй
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бий болгон агаар мандал руу шахаж байдаг. Гэхдээ энэ үйлдвэрүүд нь ихэвчлэн ашиглаж
байгаа технологидоо зохицсон шүүх системтэй (агаар бохирдуулагчийг) байдаг тул
түүнээс гарч байгаа бохирдлыг хянах, багасгах боломжтой байдаг. Үйлдвэрлэлийн
технологийн горим алдагдсан эсвэл шүүх систем эвдэрсэн тохиолдолд үйлдвэрлэлийн
процессоос хорт хаягдал их хэмжээгээр ялгардаг.

1.4 Агаар бохирдуулагч агентууд, тэдгээрийн ангилал
Агаарын үндсэн найрлагад ордоггүй элдэв төрлийн химийн элемент, нэгдэл,
материалууд хүний болон байгалийн элдэв процессын үр дүнд агаар мандал руу
нэмэгдэн орсноос болж агаарын бохирдол үүсдэг. Ийм учраас агаарын үндсэн найрлагад
ордоггүй боловч агаарт нэмэгдэн орж байгаа эдгээр бодис, материалуудыг агаар
бохирдуулагч агентууд гэж үзэж болно. Түүнчлэн агаар дотор байдаг зарим бодисын
хэмжээ нэмэгдсэнээс болж бохирдол ихэсдэг. Энэ тохиолдолд нэмэгдэж байгаа тэр
бодисуудыг бохирдуулагч агент гэж үзнэ. Агаарыг бохирдуулж байгаа агентуудыг
төлөвөөр нь аэрозоль хэлбэртэй, хийн хэлбэртэй гэж хоёр ангилж болно. Аэрозоль
төрлийн агентууд хатуу болон шингэн аль ч төлөв байж болдог. Харин хийн хэлбэртэй
бохирдуулагч агентууд нь шууд шаталтаас ялгарахаас гадна агаар дотор үүсэж болно.
1.4.1 Аэрозоль төрлийн бохирдуулагч агентууд
Тоосонцор (PM) Агаар дотор байгаа голчлон хатуу төлөвт орших микрон болон
түүнээс дээш эрэмбийн хэмжээтэй бохирдуулагч агентуудыг тоосонцор гэдэг. Эдгээр нь
айл гэрийн зуух болон бага оврын шатаах төхөөрөмж гарах утаа, ой хээрийн түймэр,
салхины элэгдэл, нүүрс түлэх, уул уурхай, олборлолт, барилгын ажил, шороон замд
автомашины үүсгэх тоосжилт, автомашин, нүүрс түлдэг цахилгаан эрчим хүчний
үйлдвэрүүдээс ялгаран гардаг. Ийм агентууд нь шаталтын үед утааны доторхи хатуу,
шингэн төлөвт орших бөөмцөр хэлбэрээр агаар мандал руу орж шингэн хэсэг нь
ууршсанаар хөө, тоос болж хувирдаг. Үүнээс гадна эдгээр нь төрөл бүрийн материалыг
бутлах, зүлгэх, үрэх зэрэг механик задлалтын явцад үүсдэг. Ийм бөөмцрийн хэмжээ нь
хэдэн зуун нанометрээс хэдэн зуун микрометр хүрдэг ба зөв биш хэлбэртэй байдаг.
Тоосонцор амьсгалын замаар организмд нэвтрэн орж, хуримтлагддаг тул эрүүл мэндэд
ноцтой хор хөнөөлтэй. Үүнээс гадна үнс, цемент болон хөрс ургамлын эвдрэлээс үүсэх
ширхэгт материалууд агаар дэгдсэнээс их хэмжээний тоожилт бий болдог [23-25].
Хиншүү, хярвас нь шаталт, халалтын явцад үүсэж байгаа хий, уурын конденсациар
үүсдэг бөөмцрүүд юм. Эдгээр нь микрометрээс бага хэмжээтэй бөөмцрүүд бөгөөд
анхдагч бөөмцрүүд нь гинжин агрегат хэлбэртэй, ихэвчлэн 0.05 мкм-ээс бага хэмжээтэй
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байна. Атмосфер дэх хорт бохирдлыг мөн ийм нэр томъёогоор тодорхойлдог гэдгийг энд
тэмдэглэх нь зүйтэй. Жишээ болгон дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс үүсэх агаарын
бохирдлыг нэрлэж болно.
Утаан униар: Тодорхой газар нутгийн агаарын бохирдлыг илэрхийлдэг ерөнхий
нэр томьёо юм. Энэ нь (smog) утаа (smoke), үүл (fog) гэсэн үгнүүдээс гаралтай.
Фотохимийн утаан униар гэдэг нь азотын исэл ба дэгдэмхий органик нэгдлүүд буюу
гидрокарбон (нүүрст устөрөгч) дээр нарны гэрэл үйлчилсний дүнд агаар мандалд үүсэж
байгаа аэрозолиуд юм. Эдгээрийн бөөмцрүүд нь 1-2 мкм хэмжээтэй байдаг [25].
Утаа, (хөө, тортог) нь дутуу шаталтаас үүсдэг бөгөөд гэрлийг сарниулж
шингээснээр бидэнд харагдах аэрозолиуд юм. Эдгээр нь хатуу, шингэн аль ч хэлбэрт
байж болох ба ойролцоогоор 10 мкм-ээс бага диаметртэй байдаг. Харин хэлбэрийн
хувьд зөв биш, хиншүү хярвасны бөөмцрүүдийн адил агрегат хэлбэртэй байдаг. Эдгээр

нь биеийн гадаргуу дээр буусан үедээ хөө, тортог, ис болдог. Олонхи тохиолдолд утааны
бөөмцрүүд агаарт орсныхоо дараа конденсацийн дүнд томорч гравитацийн үйлчлэлээр
суулт хийж газарт буудаг.
1.4.2 Хийн хэлбэртэй бохирдуулагчууд
Нүүрстөрөгчийн дан исэл (𝐂𝐂𝐂𝐂) Дулааны цахилгаан станц, бүх төрлийн уурын
болон гэрийн зуух, автомашин, ойн түймэр зэргээс нүүрсхүчлийн дутуу исэл ялгаран
агаар мандал руу орж байдаг. Хүйтний улиралд шаталт харьцангуй бүрэн бус явагдахаас
гадна агаарын температурын урвуу үе тогтох учир газрын гадарга орчимд бохирдсон
агаарыг барьж байх нөхцөл бүрдсэн байх бөгөөд энэ нь газрын гадаргуу орчим байгаа
амьд организм бүхэн угаарын хийг өөртөө шингээж авах үндэс болдог. Нүүрстөрөгчийн
дутуу исэл нь уушгаар дамжин цусанд орж, хүчилтөрөгч зөөвөрлөгч гемоглобинд
нэгдэнэ. Ингэснээр хүний эд эрхтэнд хүрэх хүчилтөрөгчийн хэмжээг багасгаж төрөл
бүрийн сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ.
Азотын исэл Автомашин, тийрэлтэт онгоц, үйлдвэр, аж ахуй, эрчим хүчний
үйлдвэр, аянга цахилгаан зэрэг өндөр температур үүсгэн шатах процессоос үүдэлтэй.
Маш их хортой, амьсгалын замын эд, эрхтнүүдийг гэмтээдэг хий юм. Энэ хий уушгинд
нэвтрэн орж салст бүрхэвчинд наалдах азотлог хүчлийг үүсгэнэ. Мөн гуурсан хоолойн
багтраа, амьсгалын замын архаг өвчлөлийг нэмэгдүүлнэ.
Хүхэрт устөрөгч болон хүхэрт органик нэгдлүүд (Хүхрийн давхар исэл, Хүхрийн
исэл (SOx)) Хүхрийн агууламжтай нүүрсийг айл өрх, аж үйлдвэр, эрчим хүчний үйлдвэрт
шатаах, хүдэр боловсруулах, хүхрийн хольцтой галт уулын лавыг хайлах үед ялгардаг.
Агаар дахь хүхэрлэг хий ихсэхэд эрүүл хүмүүсийн ч толгой эргэж, цээж давчдан
25

амьсгаадна. Ялангуяа бага насны хүүхэд хүхэрлэг хийн нөлөөнд өртөмтгий байдаг юм.
Хүхэрлэг хий, тоосонцор хоёулаа хавсарч ихээр илрэх үед амьсгалын замын өвчний
шалтгаан болж, уушигны хамгаалах механизм алдагдаж, зүрх судасны архаг өвчнийг
хурцатгана.
Цацраг идэвхт бохирдол Радон нь ураны радио идэвхт бүлийн элементүүдийн нэг
бөгөөд хийн хэлбэрээр оршиж цацраг идэвх үүсгэн хор нөлөө үзүүлж байдаг. Гэхдээ энэ
нь шаталттай төдийлэн шууд холбоогүй.

1.5 Түлш, түүний төрөл, ялгарах дулаан
Шаталтын процессын нэг гол оролцогч нь түлш юм. Түлш нь хий, шингэн, хатуу
аль ч төлөвт байж болох бөгөөд тэдгээрийн үндсэн ерөнхий шинж чанар нь нүүрстөрөгч,
устөрөгч, хүхэр зэрэг шатдаг химийн элементүүдийг агуулж байдагт оршино. Мод болон
био түлш голчлон целлюлиоз болон лигнинээс тогтдог бол шатдаг хий нь нүүрстөрөгч,
устөрөгч, азот, хүхэр болон хүчилтөрөгч агуулдаг. Нефть болон нүүрс нь нүүрстөрөгч,
устөрөгч, азот, хүхэр болон хүчилтөрөгчөөс гадна төрөл бүрийн минералууд агуулдаг.
Түлшний шаталтыг товчоор түлшинд агуулагдаж байгаа нүүрстөрөгч нь нүүрстөрөгчийн
давхар исэлд, харин устөрөгч ус болон хувирах процесс гэж тодорхойлж болно. Ийм
учраас түлшний найрлага нь түүний чанарыг тодорхойлж байдаг. Манай оронд өргөн
хэрэглэгддэг түлшний зарим онцлог шинж чанаруудыг авч үзье. Манай улсын ахуйн
хэрэгцээнд мод, аргал, хомоол (биотүлш), нүүрсийг хамгийн өргөн хэрэглэдэг.
1.5.1 Модон түлш
Манай улсын иргэд ахуйн хэрэглээний шатаалтанд модыг жилийн дөрвөн улирлын
турш хамгийн өргөн хэрэглэдэг. Ийм төрлийн түлш түргэн шатаж харьцангуй бага
дулаан ялгаруулдаг учраас дулааны улиралд халаалтын бус ахуйн хэрэгцээнд өргөн
ашиглагдах үндэс болдог. Модны үндсэн найрлагыг целлюоз, хагас целлюоз, лигнин
буюу давирхай, ус бүрдүүлж байдаг. Модонд агуулагдаж байгаа ус, чийгийн хэмжээ их
Амин гол Насны цагираг Холтос

байвал шаталтыг удаашруулж утаа ихээр ялгаруулах
шалтгаан болдог. Модны бүтцийг тайлбарлахын тулд
нарсны хөндлөн огтлолыг Зураг 1.5.1-д жишээ болгон
үзүүлэв. Түлш болгон бэлтгэгдсэн модны чийгийн ихэнх
хэсэг нь түүний дол хэсэгт төвлөрсөн байдаг. Модны
огтлолыг томруулж харахад олон жижиг капилляр хоо-

Модны гол

Модны дол

Зураг 1.5.1 Модны хөндлөн огтлол

лойнууд харагдах бөгөөд усны ихэнх нь энэ хоолойн
дотор байна. Харин эдгээр хоолойн хоорондох зайд
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модыг барьцалдуулах зорилготой усны жижиг дуслууд байдаг. Модон түлшний
харьцангуй чийгийг тодорхойлохдоо модны дотор агуулагдах усны масс 𝑚𝑚чийг -ыг уг

чийгтэй модны масс 𝑚𝑚чм -д харьцуулж процентээр илэрхийлдэг:
𝑚𝑚чийг
𝑀𝑀𝑀𝑀 =
100%
𝑚𝑚чм

Түлшинд хэрэглэж байгаа модны чийг ойролцоогоор 20-30% байвал тохиромжтой.

Үүнээс их байх тохиолдолд модны чийгийг багасгахад их хэмжээний энерги
шаардлагатай болж шаталт бүрэн явагдаж чаддаггүй. Энэ нь шаталтын явцад их
хэмжээний агаарын бохирдуулагч ялгарахад хүргэдэг.
Модны шаталтын явцад хийсэн ойролцоо анализаас үзэхэд модны дотор түүний
ихэнх хэсгийг (75-87%) дэгдэмхий органик нэгдлүүд эзэлж байх бөгөөд ийм учраас мод
хялбархан шатдаг. Харин цэвэр нүүрстөрөгчийн эзлэх хувь 13-25% байдаг. Шатсаны дараа үлдэх хэсэг буюу үнсний хэмжээ маш бага, 5%-иас хэтэрдэггүй. Төрөл бүрийн модны үнсэнд хийсэн нэгдлийн тоон анализаас үзэхэд түүний ихэнх хэсгийг 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 (15-39%)
ба 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (10-65%) эзэлж байдаг. Бусад элемент, нэгдлүүдийн (𝐹𝐹𝑒𝑒2 𝑂𝑂3 , 𝐴𝐴𝐴𝐴2 𝑂𝑂3 , 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝐾𝐾2 𝑂𝑂)

эзлэх хэмжээ тус бүрдээ 10%-иас хэтэрдэггүй [26]. Модны холтосыг дангаар нь шатааж
хийсэн туршилтын судалгааны дүнгээс харахад түүний элементийн бүтэц модны их

Хүснэгт 1.5.1 Зарим түлшний элементийн агууламж ба ялгарах дулаан [4,26]
Түлш
Хуш
Нарс
Шинэс

C, %

O, %

H, %

S, %

N, %

Үнс,%

48.8
53.4
52.3

44.5
37.9
40.4

6.3
5.6
6.3

0.1

0.1
0.1

1.2
2.9
2.0

Шаталтын хувийн дулаан,
Мж/кг
17.98
21
21.5

биеийнхээс төдийлэн ялгаагүй байдаг. Модыг халаах үед түүний дотор нэгдэл хэлбэрээр
агуулагдах материалууд задарч нүүрстөрөгч, хүчилтөрөгч, устөрөгч, хүхэр зэрэг шатах
элементууд хүчилтөрөгчтэй урвалд орж модны шаталт явагдаж дулаан ялгардаг. Зарим
модны элементийн агууламж болон ялгарах дулааныг Хүснэгт 1.5.1-ээс харж болно.
1.5.2 Нүүрс
Нүүрс нь олон мянган жилийн турш үргэлжлэн явагдах биологи, биохимийн болон
физик-химийн олон янзын процессуудын үр дүнд мод, ургамал, амьтны элдэв органик
үлдэгдлээс үүсдэг. Эхний шатанд органик үлдэгдлүүд салж дисперслэгдсэн жижиг
хэсгүүд болон салах ба дараа нь түүний орчим явагдах процессуудын үр дүнд эдгээр
жижиг хэсгүүдийн анхдагч найрлага өөрчлөгдөн устөрөгч, хүчилтөрөгч зэрэг
элементийн агуулга нь буурч нүүрстөргчийн агуулга нь нэмэгдэн нүүрстөрөгчөөр
баяжиж байдаг. Нүүрс үүсэх процессын эхний шатанд үүсэх бүтээгдэхүүн нь хүлэр
бөгөөд энэ нь цааш баяжин төрөл бүрийн чанартай нүүрс болж хувирдаг байна.
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Нүүрсийг агуулж буй нүүрстөрөгчийн агуулгаар нь лигнит, хагас битумин, битумин,
антрацит нүүрс гэсэн үндсэн дөрвөн ангид хуваадаг ба эдгээр нь агуулж буй
нүүрстөрөгчийн хэмжээгээрээ ялгаатай учраас шаталтын үед өөр өөр дулаан
ялгаруулдаг. Энэ ангилал нүүрсжих процессын хугацаатай холбоотой учраас бага настай
нүүрс лигнит чанартай бол урт хугацааны явцад үүссэн нь антрацит байдаг.
Хүснэгт 1.5.2 Нүүрсэн дэх шаталтанд нөлөөтэй материалууд [4, 11, 26]

Нүүрсний төрөл
Лигнит
Хагас битумин
Битумин
Антрацит

Дэгдэмхий оргаЦэвэр
C/H харьцаа Үнс буюу үл
Шаталтын
ник нэгдлүүд нүүрстөрөгч
[3]
шатах материал дулаан, Мж/кг
36.8
27.8
30.2
14.5
5.2
13.260-17.450
13.9-25.8
31.1-34
38-41
14.3-14.6
5-11
19.310-23.620
2.3-5.9
19.6-43.8
46.5-65.8
14.2-19.2
3.8-12.3
27.910-34.420
4.4
4.8
81-82
23.4-46
9
30.240-33.730
Чийг

Нүүрсний дотор агуулагдах чийг, химийн элементүүд болон цэвэр нүүрстөрөгчийн
хэмжээ мөн түүний төрлөөс хамаарч өөр өөр байна (Хүснэгт 1.5.2). Харин нүүрсний
зэрэглэл өсөх тусам түүнд агуулагдах дэгдэмхий органик материалын хэмжээ буурч
байдаг. Жишээ нь антрацит нүүрсний дотор дэгдэмхий органик материалууд 6.5%-ийг
эзэлдэг байхад хагас битумин нүүрсний дотор 40 хүртэл хувийг эзэлдэг. Нүүрсний дотор
агуулагдаж байгаа нүүрстөрөгчийн хэмжээ их байх тусам шаталтын үед ялгарах дулааны
энерги их байдаг. Манай нийслэл хотын хувьд ихэвчлэн хүрэн нүүрс болон хагас
битумин нүүрсийг ахуйн хэрэгцээнд өргөн ашигладаг. Хүрэн нүүрс нь лигнит
зэрэглэлийн нүүрс юм. Улаанбаатар хотын орчмын уурхайнуудаас ихэвчлэн хүрэн буюу
лигнит нүүрс гардаг. Нүүрсний агаарын бохирдолтой холбогдох өөр нэг чанарын
үзүүлэлт нь түүнд агуулагдаж байгаа хүхрийн агууламж юм. Нийслэлд хэрэглэгдэж
байгаа Багануурын нүүрсний хүхрийн агууламж 0.9%, Налайхынх 0.7%, Шарын голын
нүүрсний хүхрийн агууламж 0.6% байдаг. Шаталтаас ялгарах хүхэр агуулсан нэгдлийн
хэмжээ түлшин дэх хүхрийн агууламжаас шалтгаалдаг.
1.5.3 Голлон хэрэглэгдэж байгаа түлшний судалгаа
Агаар мандал руу орж байгаа утааны хэмжээ түлшний чанар, найрлагаас хүчтэй хамаарч
байдаг. Жишээ нь бага чадлын зууханд хэрэглэж байгаа түлшний төрөл ямар байгаагаас
хамаарч түүнээс гарах утааны хэмжээ янз бүр байдаг. Иймээс зууханд чийг ихтэй, мод,
нүүрс хэрэглэж байгаа тохиолдолд түүний бүрэн шаталтад шилжих хугацаа урт байх
бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор агаар мандал руу оруулж байгаа бохирдуулагч агентын
хэмжээ их байна. Мөн шаталтаас нэгж хугацаанд ялгарч байгаа бохирдуулагч агентын
хэмжээ түлшний төрлөөс хүчтэй хамаардаг. Ийм ч учраас төв, суурин газрын агаарын
бохирдлын асуудлыг нарийвчлан үзэхийн тулд өргөн хэрэглэгдэж байгаа түлшний
судалгааг хийв.
28

Эдгээр судалгааг (i) нүүрс, түлээ борлуулах цэгүүдэд зарагдаж байгаа түлшний
төрлүүдийг судлах замаар, (ii) айл өрхөөс судалгаа авах замаар тогтоосон болно. Энэ
судалгаанд зөвхөн гэр хорооллын гол замуудын дагуу байрлах цэгүүд болон айл өрхүүд
хамрагдсан болохыг дурдая. Айл өрхүүдээс дараах асуултаар судалгаа авав.
Судалгааны асуулт
1. Танайх ямар сууцанд амьдардаг вэ?
а) Монгол гэр, б) Өөрийн халаалттай орон сууц
2. Танайх халаалтандаа ямар төрлийн зуух, пийшин хэрэглэдэг вэ?
а) Хас, б) Илч, в) Өлзий, г) мэдэхгүй, д) Бусад (……………… нэрийг бичих)
3. Танайх хаанахын нүүрсийг голчлон хэрэглэдэг вэ?
а) Багануур, б) Налайх, в) Шарын гол, г) Алагтолгой, д) Бусад (………………)
4. Яагаад энэ уурхайгаас ирсэн нүүрсийг хэрэглэдэг шалтгаан?
а) хямд, б) олдоц ихтэй, в) илч сайтай, г) хөө, тортог багатай, д) түргэн асдаг
5. Танайх ямар түлш хэрэглэдэг вэ?
а) Хар мод, б) Нарс, в) Хуш, г) Утаагүй түлш, д) Бусад (………………)
6. Танайх өвлийн улиралд нэг хоногт хэдэн удаа зуух, пийшингээ галладаг вэ?
а) 1-2,

б) 3-4,

в) 5-6,

г) 7-8,

д) 9 ба түүнээс олон

7. Танайх нэг шуудай модон түлш эсвэл утаагүй түлшийг хэд хоног хэрэглэдэг вэ?
а) 1 хоног, б) 3 хоногт 2 шуудай, в) 2 хоног, г) 5 хоногт 2 шуудай, д) 3 хоног ба
түүнээс дээш
8. Танайх нэг шуудай нүүрсийг хэд хоног хэрэглэдэг вэ?
а) 1 хоног, б) 3 хоногт 2 шуудай, в) 2 хоног, г) 5 хоногт 2 шуудай, д) 3 хоног ба
түүнээс дээш
9. Танайх мод нүүрс, утаагүй түлшнээс өөр юу түлдэг вэ?
а) гялгар уут, б) хаймар, в) хий, г) барилгын хаягдал, д) хөөсөнцөр
10. Танайх гал түлэхээс гадна өөр ямар нэг зорилгоор шатаалт явуулдаг бол
түүнийгээ дурдана уу?
а) хог шатаах, б) хуучин хувцас шатаах, в) хуучин хуванцар шатаах, д) ахуйн бусад
зорилгоор шатаалт явуулах,
11. Ийм шатаалтыг жилд хэдэн удаа явуулдаг вэ?
а) 1-3 удаа, б) 3-5 удаа, в) улирал бүр, г) сар бүр, д) долоо хоног бүр
12. Та хаана ажилладаг вэ?
а) хувийн хэвшил, б) төрийн байгууллага, в) 2 тэтгэвэрт, г) ажилгүй, д) суралцдаг.

29

Үр дүн боловсруулалт
1. Хэрэглэгчдийн голлон хэрэглэдэг буюу илүүд үздэг түлш, нүүрсний төрөл
а) Модон түлш (Хуш, нарс, хар мод) 94%, утаагүй түлш 6%, бусад төрлийн түлш
<1% (хэрэглэгдэж буй хувиар нь эрэмбэлнэ, 3, 9-ын хариулт ашиглав)
б) Нүүрс: Багануур 46%, Налайх 28%, Шарын гол 12%, (хэрэглэгдэж буй хувиар нь
эрэмбэлэв)
2. Голлон хэрэглэдэг зуухны төрөл
а) Монгол гэрт: Нийт өрхийн 96% нь Өлзий зуух хэрэглэдэг.
б) Өөрийн халаалттай амины орон сууц: ХАС зуух түүнтэй адилтгах зуух
хэрэглэдэг өрхийн эзлэх хувь 86% байна.
3. Түлшний хэрэглээ: Нэг өрх хоногт дундажаар 12-20 кг нүүрс, 1-2 кг мод
хэрэглэдэг.
4. Хэрэглэгчийн сонголт: Төрийн албан хаагчид болон тэтгэврийн насны иргэдийн
62% нь Налайх ба Шарын голын нүүрсийг сонгодог. Хувийн хэвшилд болон ажилгүй
иргэд ихэвчлэн Багануурын нүүрсийг сонгодог.
5. Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй агаар бохирдуулагч агентуудыг ялгаруулдаг
янз бүрийн шатаалтын процессуудын судалгааны дүн: Өрх бүр хуучин хувцас, эдлэлээ
шатааж устгадаг. Ийм шатаалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа явуулдаг. Харин хогийг тун
бага хэмжээгээр шатаадаг. Гал түлэхээс бусад зорилгоор шатаалт хийх ажлын хувьд
судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн дотор хог шатаах 0%, хуучин хувцасаа устгахдаа
шатаалт явуулах 89%, хуучин хуванцар эдлэлүүдийг шатааж устгах 31%, ахуйн бусад
зорилгоор шатаалт явуулах 16% эзэлж байна.
Энэ судалгааны дүнгээс үзэхэд Улаанбаатар хотын айл өрхийн дотор Багануурын
нүүрсийг хэрэглэдэг өрхийн тоо харьцангуй өндөр, харин амьдралын түвшин арай
дөнгүүр хэсэг нь Налайхын нүүрсийг авч хэрэглэдэг байна. Мөн ихэнх албан хаагчид
мөн Налайх, Алагтолгойн нүүрсийг илүүд үздэг байна. Харин судалгаанд оролцсон
өрхүүдийн тун бага хэсэг нь хуванцар, хаймар түлдэг байна. Энэ үр дүн тухайн үеийн
Засгийн газрын хэрэгжүүлж байсан нүүрс хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм.
Харин энд буй нэг сонирхолтой үр дүн бол бараг ихэнх айл (судалгаанд оролцогчдын 80
гаруй хувь) хуучин хувцас, эд хэрэгслээ жилд нэгээс багагүй удаа шатааж устгадаг явдал
юм. Ийм шатаалт нь ил задгай ихэвчлэн явагддаг учраас агаарын бохирдол, хүний эрүүл
мэндэд тун их сөрөг үр дагавартай байдаг. Түүнчлэн агаар бохирдуулагч агентуудын
ялгаруулалтанд иргэдийн амьдралын түвшин, боловсролын түвшин нэлээд нөлөөтэй
байдаг гэсэн дүгнэлт хийж болохоор харагдаж байна.
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Модон түлш
Улаанбаатар хотын өөрийн галалгаатай айл өрхүүд хүйтний улиралд хар мод, нарс,
хуш (бага хэмжээгээр аргал болон утаагүй түлш) голлон хэрэглэдэг. Эдгээр түлшийг
шууд халаалтын зориулалтаар бус харин нүүрсний шаталтыг өдөөгч (нүүрсний гол гэж
хүмүүс хоорондоо ярьдаг) асаагч болгон хэрэглэдэг. Энэ түлшнээс гарах хөө, үнсийг бид
жинлүүр ашиглан хэмжиж тогтоов. Энэ судалгаанаас үзэхэд түлшний 80%-аас илүү
хэсэг нь шатаж хий болон тортог болж агаарт дэгддэг. Харин 20-иос бага хувь нь үнс,
хөө (хүчилтөрөгчийн дутагдалтай шаталтаар үүсдэг) болон үлддэг. Нүүрсний шаталтыг
явуулахад 5-6 кг нүүрсэнд дундажаар 600-800 г мод шатаагддаг. Хэрэглэгдэж байгаа
модон түлшний хэмжээ зуухны төрлөөс хамаарч өөр өөр байна (Хас зууханд мод бага
хэрэглэгддэг байхад, Илч илүү их мод хэрэглэх хандлагатай байдаг). Модон түлшийг
бага хэрэглэх тусам бүрэн шаталтад шилжих хугацаа удаашрах бөгөөд үүний улмаас
агаар мандал руу орох утааны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж байдаг. Айл өрхүүд
хэмнэлт хийх үүднээс өвлийн улиралд гал түлэхдээ модон түлшийг аль болох бага
хэрэглэхийг эрмэлзэж байдаг. Учир нь мод үнийн хувьд нүүрстэй бараг адил боловч
богино хугацаанд шатаж дуусдаг.
Нүүрс
Улаанбаатар хотод Багануур, Налайх, Шарын гол, Алагтолгой (Хөөт, Тавантолгой
бага хэмжээгээр) зэрэг уурхайгаас ирж байгаа түүхий нүүрсийг голчлон хэрэглэдэг ба
хотын дүүрэг бүрд хэрэглэгдэж байгаа нүүрсний гарал нь харилцан адилгүй, Баянзүрх,
Сүхбаатар дүүрэгт Налайх, Багануурын нүүрсийг, Сонгино хайрхан, Баянгол, Хан Уул
дүүрэгт Багануур, Шарын гол нүүрсийг өргөн хэрэглэж байна. Мөн бүх дүүрэгт Алаг
толгой болон Тавантолгойн нүүрс бага хэмжээгээр хэрэглэгддэг. Судалгааны үр дүнгээс
харахад манай айл өрхүүдийн ахуйн хэрэгцээнд Багануур, Шарын гол зэрэг харьцангуй
өндөр хүхрийн агууламжтай нүүрс нэлээд өргөн хэрэглэгддэг учраас агаарын доторхи
хүхэрт нэгдлийн агуулга их байдаг гэсэн дүгнэлт гарч байна.
Бид мод болон нүүрсний шаталтаас гарах үлдэгдлийг жигнүүр дээр шатаалт явуулан массыг хэмжих замаар тогтоов. Олон удаа давтан явуулсан хэмжилтийн үр дүнг дундажлан гаргасан шаталтын үеийн түлшний масс ба хугацааны хамаарлыг Зураг 1.5.2-т
үзүүлсэн графикаас харж болно. Энэ судалгааг хийхдээ бид 630 г модон түлшийг 20 г
тостой цаасаар асааж анхны шаталт явуулан массыг хэмжив. Ойролцоогоор 8 минутын
дараа мод бүрэн шаталтын горимд шилжих үед 4.5 кг нүүрс хийж массыг үргэлжлүүлэн
хэмжив. Графикийн эхний 8 минутанд харгалзах хэсэг нь шатаж буй модны масс юм.
Хугацааны 8 минут эгшнээс цааш үргэлжлэх хэсэг нь шатаж буй нүүрсний масс бөгөөд
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эхний 37 минутанд нүүрсний масс бараг шугаман хуулиар буурна. Харин цаашид
нүүрсний масс аажмаар буурах ба 46 дахь минутаас эхлэн нүүрсний масс бараг хэвээр
Шаталтын үеийн түлшний масс,
хугацааны хамаарал

Түлшний масс, кг

5
4
3
2
1
0

2000Хугацаа, с4000

0

6000

Зураг 1.5.2 Шатаж буй түлшний масс хугацаанаас хамаарах хамаарал

өөрчлөгдөхгүй үргэлжилнэ. Харин шаталтын төгсгөлд масс дахин бага зэрэг өсдөг. Энэ
нь шаталтаас ялгарах дулаан агаарыг халааснаас хувийн жин нь багасах ба шаталт
дуусах үед агаар хөрч эргээд нягт нь ихэссэнтэй холбоотойгоор тайлбарлагдана.

1.6 Шаталтын процесс
Шаталт гэдэг нь түлшний материал халалтын улмаас задарч шат дараалсан төвөгтэй
физик химийн процессуудаар дамжин хүчилтөрөгчтэй урвалд орох нийлмэл процесс юм.
Бүрэн шаталтын үед дулаан гаргагч бодисууд хүчилтөрөгчтэй урвалд орж шаталтаас
зөвхөн, энерги (дулаан ба цацаргалт хэлбэрээр), нүүрстөрөгчийн давхар исэл, ус,
түлшинд агуулагдаж байгаа үл шатах хөнгөн элемент, нэгдлүүд хий хэлбэрээр ялгарах
ёстой. Гэтэл бүрэн шаталт явагдаагүйгээс болж утааны бөөмцрүүд буюу хөө, ис, тортог
үүсдэг. Энэ нь шатаж буй бодис болон нүүрстөрөгч хүчилтөрөгчтэй урвалд ороогүй
гэсэн үг бөгөөд энэ нь шаталтын бүс дэх хүчилтөрөгчийн дутагдлаас шалтгаалдаг. Ийм
учраас агаар бохирдуулагч агентуудыг багасгахын тулд хамгийн түрүүн шаталтыг бүрэн
явуулдаг байх ёстой. Түлшний шаталтыг бүрэн явуулахын тулд түлшийг түргэн
хугацаанд гал авалцуулж бүрэн шаталтын горимд оруулах шаардлагатай. Түлш богино
хугацаанд гал авалцаагүйгээс болж гал идэвхжин бүрэн шаталтын горимд ортол их
хэмжээний утаа үүсдэг [4,5,13]. Утаа болон агаарын бохирдлыг багасгахын тулд
шаталтын

процесс

түүн

дотор

явагдах

физик

химийн

үзэгдлүүд,

шаталтын

бүтээгдэхүүний талаар шинжлэх ухааны цэгцтэй мэдлэг шаардлагатай болдог.
Шаталтыг физик химийн процессынх нь хувьд эхлээд тодорхойлъё. Түлш гэж
нэрлэгдэж байгаа материал дотор агуулагдаж байгаа бодисууд исэлдүүлэгч бодистой
урвалд орж энерги ялгаруулан шаталтын бүтээгдэхүүн болох химийн нэгдэлд шилжих
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процессыг шаталт гэнэ. Шаталтын процессыг Зураг 1.6.1-д үзүүлсэн ерөнхий схемээр
дүрсэлж болно. Химийн урвалын үед энерги ялгарч байвал ийм урвалыг экзотерм урвал
Түлш + Исэлдэгч + Q →
Мод
Нүүрс
Шингэн
Хий

Хүчилтөрөгч
О
2

хурдасгагч

1. Утаа
 Төрөл бүрийн хий
• Хортой
• Хоргүй
 Тоосонцор, усан дусал, бөөмцрүүд
2. Үнс
 Хөнгөн үнс
 Тунагч үнс

+ Энерги
Дулаан
Q

Зураг 1.6.1 Шатах урвал, түүнд оролцох материал болон ялгарах бүтээгдэхүүний
ерөнхий бүдүүвч

гэдэг. Ийм учраас шаталтын процесс нь экзотерм урвал юм. Шаталтын процессын хувьд
түлш ба исэлдэгч нь хамтдаа урвалж бодис (урвалд орохоос өмнөх бодисууд) болдог.
Ямарч төрлийн түлшний шаталтын хувьд агаар нэг урвалж бодис нь болж байдаг.
Агаарын үндсэн бүрдүүлэгч болох хүчилтөрөгч ба азот хоёулаа хоёр атомт молекул
хэлбэрээр (O2 , N2 ) орших бөгөөд шаталтын хувьд чухал ач холбогдолтой байгуулагчууд
юм.

Түлш нь хий, шингэн, хатуу аль хэлбэртэй байж болно. Хийн түлшийг шатаахын

тулд уг түлшний асаж эхлэх температур (ignition temperature) хүртэл бага хэмжээгээр
халааж оч үүсгэх хэрэгтэй байдаг. Энэ үед үүсгэсэн оч ойр орчимдоо хангалттай
хэмжээний дулаан ялгаруулах бөгөөд энэ нь хийг халааж шаталтын процесс цаашид
тасралтгүй явагдах нөхцөл бүрддэг. Харин шингэн түлшийг эхлээд халааж ууршуулах
хэрэгтэй бөгөөд ингэж хийн төлөвт оруулсны дараа хийн шаталт явагдаж эхэлдэг.
Шингэн түлшийг халаахад тэрээр гадаргуугаасаа эхлэн ууршиж тэр ууршсан хэсэг нь
шатдаг. Энэ судалгааны ажил нь агаарын бохирдлын нэгж үүсгүүрүүд дотроос зөвхөн
халаалтын зориулалтаар шатаалт явуулах зуухнаас гарч байгаа утаа, зарим хорт хийг
бууруулахад арга замыг тогтооход чиглэж байгаа юм. Манай улсын хувьд ийм
үүсгүүрүүдэд голчлон мод, утаагүй түлш, нүүрс зэрэг хатуу түлшүүдийг шатаадаг.
Иймээс хийн болон шингэн түлшний шаталтыг дэлгэрэнгүй үзэх шаардлагагүй. Нөгөө
талаас манай улсын хийн түлшний хэрэглээний нийт түлшийн дотор эзлэх хувь маш бага
юм.
1.6.1 Агаар дахь элементүүдийн шаталтад гүйцэтгэх үүрэг
Хүчилтөрөгч Түлш халж түүнээс ялгарсан хөнгөн хийнүүд болон нүүрстөрөгч
хүчилтөрөгчтэй түргэн исэлдэх үед их хэмжээний дулаан ялгардаг. Ийм учраас хатуу
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болон шингэн түлш шатахаасаа өмнө хий болж хувирах ёстой бөгөөд агаар дотор байгаа
хүчилтөрөгч шаталтын гол байгуулагч буюу исэлдэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
Азот Агаарын 79%-ийг азот эзлэдэг бөгөөд түүнийг шаталтын хувьд шаардлагатай
хүчилтөрөгчийг олж авахад заавал байх ёстой, температур бууруулагч шингэрүүлэгч гэж
үздэг. Азот нь түлшний шаталтаас ялгарах дулааныг шингээж авснаар шаталтын
эффективностийг бууруулдаг ба флю (flue-шаталтаас ялгарах хийг флю газ гэж ойлгох
хэрэгтэй) хийг шингэрүүлж өгдөг. Энэ нь дулаан солилцогч гадаргуугаар зөөгдөх
боломжтой дулааныг бууруулдаг. Түүнчлэн тэрээр шаталтын бүтээгдэхүүн (by-product)ий эзлэхүүнийг ихэсгэдэг. Үүнээс гадна азот хүчилтөрөгчтэй нэгдэж (дөлийн температур
өндөр байх үед) хортой нэгдэл болох 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 азотын ислүүд болон азотлог ислийг үүсгэдэг.

Бусад элементүүд Түлшинд болон агаарт байгаа нүүрстөрөгч, устөрөгч, хүхэр зэрэг

элементүүд агаар дахь хүчилтөрөгчтэй нэгдэж нүүрстөрөгчийн давхар исэл, усны уур,
хүхрийн давхар исэл үүсгэх ба харгалзан 8,084 ккал/кг, 28,922 ккал/кг and 2,224 ккал/кг
дулаан ялгаруулдаг. Тодорхой нөхцөлд нүүрстөрөгч хүчилтөрөгчэй нэгдэн бага зэргийн
2,430 ккал/кг дулаан ялгаруулж нүүрстөрөгчийн дутуу исэл үүсгэдэг. Ер нь С02 хүртэл
шатсан нүүрстөрөгч утаа болон СО гаргадаг шаталтынхаас илүү их дулааныг нэгж
эзлэхүүн бүрээсээ ялгаруулж байдаг.
1.6.2 Хатуу түлшний шаталт
Өнгөц харахад хатуу түлшний шаталт шингэн түлшнийхтэй төстэй байдаг. Хатуу
түлшний шаталтын эхний шатанд түүнийг бүрдүүлж байгаа элемент, нэгдлүүд халж
хайлан ууршиж дэгдэмхий хийнүүд үүсгэнэ. Эдгээр хий дуслын орчим байгаа хийн
түлштэй адил шатна. Гэхдээ хатуу түлшнээс үүсэх хийн фаз дотор үл уурших хатуу
биеийн үлдэгдэл байвал шаталт шингэн түлшний шаталтаас ялгаатай болж ирнэ. Хатуу
биед исэлдэх боломжтой нүүрстөрөгч (O2 эсвэл CO2 -той исэлдэх CO хий) агуулсан
нэгдэл байвал нүүрсний шаталт илүү төвөгтэй дүр төрхтэй болно.
Модны шаталт
Хатуу түлшний шаталтын процессын талаар бүрэн ойлголт авахын тулд жишээ
болгож модны шатах процессыг авч үзье. Модны шаталт гэдэг нь түүнийг бүрдүүлэгч
хэсгүүд ус болон нүүрсхүчлийн давхар исэл болтол явагдах исэлдэлтийн процесс юм.
Энэ процессыг явуулахын тулд модыг тодорхой температур хүртэл халааж шаталтад
хүрэлцэх хэмжээний исэлдүүлэгч буюу хүчилтөрөгчөөр хангаж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв
түлшийг хүчилтөрөгчгүйгээр халаавал түлш задарч (пиролиз) үүний дүнд нүүрс, хий, ус,
дэгдэмхий органик бодисууд үүсдэг (хүчилтөрөгч үгүй бол халалтын үр дүнд нүүрс
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үүсэж байгааг анхаар. Хөө, тортог гэдэг нь нүүрс гэдгийг бас санах хэрэгтэй). Түлшийг
халааж эхлэхэд модноос эхлээд чийг нь ууршдаг. Үүний дүнд модыг бүрдүүлж байгаа
материалуудын хоорондын холбоос суларч халалтын дараагийн шатанд модыг бүрдүүлэгч хэсгүүд задарч эхэлдэг. Модыг бүрдүүлэгч хэсгүүд нэлээд хэмжээгээр исэлдсэн
байдаг тул тэдгээр нь бага температурт задардаг. Хуурай модны 85% нь 160℃ орчим

температурт задардаг ба 300℃ температурт түргэн уурших бодисууд хамгийн их үүсдэг.

Дараагийн шатанд үүссэн анхдагч бүтээгдэхүүнүүд исэлдэлт, ангижралтын процессын

дүнд хийн төлөвт шилжиж хүчилтөрөгчийн молекулуудтай холилдох боломжтой болдог.
Хүчилтөрөгч ба модноос ялгарсан материалын холимог хий нь тодорхой нөхцөлд дөл
болон хувирах халуун хийн хольц байх бөгөөд модны хувьд дөлших (хүчилтөрөгчэй
урвалд орох) температур 250 − 300 ℃ байдаг. Мөн энэ дөлших явцад хийн төлөвт
байгаа бүтээгдэхүүнүүд дөлний гадаад хэсэгт шатаж байдаг бол харин дотор хэсэгт нь
пиролизын хөнгөн бүтээгдэхүүнүүд халж улмаар хийн төлөвт шилжиж байдаг. Дөлний

гадаад хэсэг хүчилтөрөгч ихтэй тул нүүрстөрөгч халж улайсан шатаж (хүчилтөрөгчтэй
урвалд орж 𝐶𝐶𝐶𝐶2 үүсэх процесс) эндээс гэрэл гарч байдаг. Харин температур бага,

хүчилтөрөгч дутмаг байхад дөл бараан улаан өнгөтэй байх ба нүүрстөрөгч шатаагүйн
улмаас энэ үед их хэмжээний хөө тортог үүсэж байдаг. Ийм учраас зуухыг чийгтэй
модоор галлах үед эхлээд бараан утаа их гардаг. Шаталт сайн явагдаж байгаа эсэхийг
дөлнөөс харж болно. Хэрэв температур өндөр, хүчилтөрөгчийн хангамж сайн байвал
шаталт сайн явагдах ба дөл тод (хурц гэрэлтэлттэй) байдаг. Мэдээж хэрэг шаталт уг
модон түлшинд агуулагдаж байгаа давирхай ба нүүрст устөрөгчөөс хамаарах ба үүнээс
хамаарч дөлний өнгө нь өөр өөр байна. Нарнаас ирж байгаа гэрлийн энерги
фотосинтезийн процессын дүнд химийн энергид шилждэг. Мод, ургамлыг шатаах үедээ
бид фотосинтезийн процессын явцад химийн энергид шилжин тэдгээр мод ургамалд
хадгалагдсан (Нарны) энергийг дулаан болон гэрэл хэлбэрээр ялгаруулан гаргаж авдаг
гэж ойлгох нь зүйтэй [13].
Нүүрсний шаталт
Нүүрс нь нэгэн төрлийн химийн нэгдэл бус, бүтэц нь бүрэн тодорхой бус, олон төрлийн нүүрст устөрөгчийн нэгдлүүдийн хольц байдаг. Нүүрс нь хялбар уурших (дэгдэмхий) болон эс уурших шатдаг нэгдлүүдээс гадна огт шатдаггүй нэгдлүүдийг бас агуулж
байдаг. Бие шатсаны дараа эдгээр үл шатах материалууд үнс болж үлддэг. Нүүрс шатах
явцад харилцан бие биедээ нөлөөлөх пиролиз (материалын задрал ба дэгдэмхий хийн
ууршилт), дэгдэмхий нэгдлүүдийн шаталт, коксын шаталт гурван чухал процесс
явагддаг.
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Нүүрсний пиролиз. Нүүрсний пиролизын үед нүүрс халсаны дүнд түүнд
агуулагдаж байгаа дэгдэмхий нэгдлүүд ууршин гарч нүүрстөрөгчөөр баялаг хатуу хэсэг
болох кокс үүснэ. Нүүрсний пиролиз 600 ℃-аас өндөр температурт явагдана. Нүүрсний

пиролизын үед дэгдэмхий хий, коксоос гадна давирхай (tar) үүсдэг. Дэгдэмхий хийн
ууршилт зөвхөн нүүрсний гадаргуугаас төдийгүй түүний нүх сүвээр ч явагдаж байдаг.
Пиролоз нь нүүрсний агшилт эсвэл хөөлт, нүүрсний сүв дотор болон гадаргуу дээрх
зөөлтийн процесс, пиролизын бүтээгдэхүүний хоёрдогч урвал, температурын өөрчлөлт
зэрэг физик химийн процессуудаар жолоодогдож байдаг. Нүүрсний бүтэц бүрэн
тодорхой биш байдаг учраас түүний пиролизын механизмыг яг дүрслэх боломжгүй
зөвхөн ойролцоо байдлаар гаргаж болно. Пиролизын процессын хялбар модель нь
дараах байдлаар дүрслэгдэх ганц шаттай загвар юм [4,5,10]:
𝑘𝑘𝑓𝑓

Түлш → xV + (1 − x)Ch

энд: V-дэгдэмхий нэгдэл, Ch-кокс, 𝑘𝑘𝑓𝑓 -урвалын хурд (reaction rate), 𝑥𝑥-эзлэх хувь. Харин

хоёр шаттай загварт дараах янз бүрийн дэгдэмхий хийн өрсөлдөөнийг авч үздэг:
𝑘𝑘𝑓𝑓1

𝑘𝑘𝑓𝑓2

Түлш �� x1 V1 + (1 − x1 )Ch1 , Түлш �� x2 V2 + (1 − x2 )Ch2

Энэ урвалын томьёо нь пиролиз болоход бөөмцөр дэгдэмхий хий болон шаар болж
задардаг болохыг харуулдаг. Урвалын хурд нь Аррениусын хуулиар илэрхийлэгддэг:
𝑘𝑘𝑖𝑖 = 𝑘𝑘0 exp �−

𝐸𝐸𝑖𝑖
� , (𝑖𝑖 = 1,2),
𝑅𝑅𝑅𝑅

энд: 𝐸𝐸𝑖𝑖 - идэвхжилийн энерги буюу урвал явагдах босго энерги, 𝑅𝑅 хийн универсаль
тогтмол, 𝑇𝑇-темератур, 𝑘𝑘0 -мөргөлдөөний фактор [2,3,13]. Идэвхжилийн энерги гэдэг

тухайн урвал явагдахад шаардагдах хамгийн бага энергийн хэмжээ юм.

Дэгдэмхий нэгдлүүд ба коксын шаталт. Ихэнх био түлш болон лигнит, битумин,

хагас битумин зэрэглэлийн нүүрсний голлох хэсгийг дэгдэмхий материалууд эзэлж
байдгийг бид өмнөх сэдэвт үзсэн. Түлшний шаталтын эхний хэсэг буюу түлш халах явцад эдгээр нь ууршиж түлшний эргэн тойронд хийн орчин үүсгэнэ. Түлш түргэн уурших
хэсгээ алдах үед алдагдсан хэсгийн оронд нүх, сүв үүсэх (Зураг 1.6.2) бөгөөд үүний дүнд
түлшний гадаргуу улам ихсэж дэгдэмхий материалын ууршилт түлшний гүнээс явагдах
нөхцөл бүрддэг. Дэгдэмхий материалууд дулааны үйлчлэлээр халж хайлан
Volatile → хий + tar

болж задрах бөгөөд хийн хэсгүүд нь температурын тодорхой утганд шатаж эхэлдэг. Ийм
учраас энэ үед түлшний гадаргуу орчим дөлөн бүрхүүл үүснэ. Энд үүсэж буй тар буюу
давирхай нь органик болон органик бус нэгдлүүдийн нийлмэл хольц байдаг учраас
дөлөөс гарах дулааны үйлчлэлээр ууршин задарч органик нэгдлүүд нь шатаж дөлийг
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улам нэмэгдүүлэн түлшийг халааж байдаг. Ингэж
дэгдэмхий материалын ууршилт болон шаталтын
процесс нь өндөр температур үүсгэн хатуу түлшний
доторхи коксын шатах нөхцөлийг бий болгож
байдаг. Дэгдэмхий материалын хийн шаталтыг нэг
шаттай, харин тарын шаталтыг хоёр шаттай шаталЗураг 1.6.2 Нүүрсний шатсан үлдэгдлийн
SEM зураг (Энэ зурагт шаталтын үед
үүссэн нүх сүв тод харагдаж байна)

тын процесс гэж үзэх нь зүйтэй.
Кокс нь үндсэндээ цэвэр нүүрстөрөгч юм.
Тэрээр харьцангуй бага даралтанд ууршдаг. Ийм ч

учраас ууршилтыг даган хийн фазын исэлдэлт явагддаг шаталтын гол зам энд үйлчилдэггүй. Харин үүний оронд коксын гадаргууг CO2 -нүүрстөрөгчийн ислүүд эсвэл O2 -

хүчилтөрөгчийн молекулууд ирж мөргөснөөр гадаргуу дээр нь байгаа нүүрстөрөгчийн
атомууд урвалд орж C + CO2 → 2CO, 2C + O2 → 2CO урвалуудаар CO-нүүрстөрөгчийн
дутуу ислүүдийг үүснэ. Энэ тохиолдолд нүүрстөрөгчийн дутуу исэл коксын гадаргуу

дээр байх бөгөөд нүүрстөрөгчийн атом коксын гадаргууд сул, хүчилтөрөгчид илүү бат,
хүчтэй холбогдсон байна. Өөрөөр хэлбэл, угаарын хийн молекулыг нэг талаас кокс,
нөгөө талаас нь агаар чангааж байх ба агаар нь илүү их хүчээр татдаг гэж төсөөлж
болно. Иймд, үүсэж буй угаарын хийн хувьд ууршилт явагдах даралт нь өндөр байна.
Өөрөөр хэлбэл өндөр даралттай байсан ч гэсэн угаарын хий нүүрсний гадаргуугаас салж
1

хийн фазад шилжинэ. Угаарын хий орчны агаар дотор CO + O2 → CO2 замаар урвалд
2

орж CO2 үүсгэн дөлшиж байдаг. Энэ урвалын хурд их учраас дөлийн бүс дотор CO, O2 -

ийн концентраци бараг тэг байх ба энэ мужид температур хамгийн их байх нь мэдээж.

Энэ урвалаас 10.1 Мж/кг энерги ялгардаг. Иймд коксын гадаргуугийн ойролцоо дөл
үүсэх бөгөөд үүний доорхи коксын гадаргуу ба дөлийн бүсийн хооронд угаарын хий
үүсэж байдаг. Эндээс нүүрсний шаталт явагдаж байгаа орчны агаарын хангамжийг
багасгавал дөлийн бүсэд шатах ёстой угаарын хий шаталгүйгээр орчиндоо тархах
нөхцөл үүсдэг нь харагдаж байна. Ийм учраас нүүрс түлж байгаа бол зуух байрлаж
байгаа өрөө, гэрийг битүүлж болохгүй, эсрэг тохиолдолд угаартах эрсдэл үүснэ. Энэ нь
мөн дотоод ба гадаад орчны агаарын дотор хийн бохирдол үүсэх нэг механизм болдог.

1.7 Агаар бохирдуулагч агентууд үүсэх процессын судалгаа
Энэ хэсэгт шаталтаас ялгарч байгаа бохирдуулагч агентуудын үүсэж бий болох механизмуудыг чанарын хувьд авч үзэх болно. Энэ механизмуудыг мэдсэнээр агаар бохирдуулагч агентуудын гарцыг удирдах, цаашилбал агаарын бохирдлыг бууруулах үйл
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ажиллагаанд хэрэглэж болох процессуудыг тодруулан гаргах юм.
1.7.1 Утаа
Утаа нь шаталтаас ялгарч байгаа хий болон шаталтын явцад үүссэн хий болон хатуу
төлөвт оршдог бөөмцрүүдийн хольц юм. Эдгээр бөөмцрүүд нь агаар бохирдуулагч нэг
гол агент юм. Утааны бөөмцрүүд шаталтын явцад хэрхэн үүсдэгийг ойлгохын тулд
эхлээд модны шаталтаас утаа, хөө тортог үүсэх процессыг авч үзье. Тортогт утаа үүсэх
үед модны үртэс (модны задарсан хэсгүүд) дулааны задралд ордог бөгөөд энэ нь хэд
хэдэн шаттай. Үүнийг нэг үртэсний жишээн дээр авч үзье. Эхний шатанд модны үртэс
түүний эргэн тойронд байгаа үртсүүдээс ирэх дулааны цацаргалт болон халуун хий ба
уурын үйлчлэлээр 150-160 ℃ хүртэл халдаг ба иймээс эдгээрийг халсан, том хэмжээтэй

бөөмцрүүд гэж үзэж болно. Дараагийн шатанд модны органик хэсгүүдийн задрал болон
пиролизийн

хийн

бүтээгдэхүүний

шаталтаас

ялгарах

дулаанаас

болж

эдгээр

бөөмцрүүдийн температур улам нэмэгдэнэ. Ингэж халснаас түргэн уурших бодисууд
(дэгдэмхий хий) нь ууршиж, шатаагүй нүүрсний бөөмүүдтэй (хөө) хамт дээш чиглэн
хөдлөх конвекцийн урсгал үүсгэх бөгөөд энэ нь бидний галаас гарч буйг нь хардаг утаа
юм. Ингэж халж хөнгөн материалуудаа алдасны дүнд модны үртэсний хэмжээ
мэдэгдэхүйц багасна. Модны үртэсний задралын явцад үүсэж байгаа нүүрс (хатуу
нүүрстөрөгч) нь хөнгөн нэгдлүүдийн шаталтаас ялгарах дулаанаар халж хүчилтөрөгч
болон нүүрсхүчлийн хийтэй урвалд орж эхэлнэ (Энэ үед галыг харвал нүүрстөрөгчийн
исэлийн шаталтын дүнд хагас тунгалаг цэнхэр дөл бага зэрэг үүсдэг). Цаашид
бөөмцрийн хэмжээ улам багассаар байх бөгөөд төгсгөлийн шатанд золь буюу уусмалын
шингэн дусал үүснэ. Энэ нь халж дараагийн нэг шинэ үртэсийг халаана. Хэрэв эдгээр нь
ууршиж шаталгүйгээр дээш хөөрч шаталтын бүсээс гарвал конденсацийн болон
инерцийн суултын үр дүнд гадаргуу дээр бууж хөө, тортгийг бий болгодог.
1.7.2 Хөө
Шаталтын бүтээгдэхүүний талаар хийсэн судалгааны олон эх сурвалжид хөө гэсэн
нэрнээс гадна хар нүүрстөрөгч (black carbon), анхдагч нүүрстөрөгч (elemental carbon)
гэсэн нэрээр орсон байдаг. Хөөний эдгээр нэр томьёо хэрэглэгддэг шалтгаан нь судалгааны олон янзын эх сурвалжид нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр томьёо дутмаг
байдгаас шалтгаалдаг. Эдгээр нэр томьёог судалж ажиглаж байгаа аргатайгаа уялдуулан
өгсөн байдаг. Тухайлбал хар нүүрстөрөгч нэр томьёог түүнийг тодорхойлоход оптик
арга ашиглаж байгаа тохиолдолд гэрэл шингээгч гэдэг утгаар нь нэрлэсэн байдаг. Харин
анхдагч нүүрстөрөгч нэр томьёог химийн болон дулааны тодорхойлолттой уялдуулан
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хэрэглэдэг. Ер нь эдгээр нэр томьёогоор тэмдэглэгдэх дисперслэгдсэн жижиг хэсэг
болох тэрхүү «зүйл» нь хөөний үндсэн бүрэлдэхүүн болдог гэдгийг бүх судалгаа хүлээн
зөвшөөрдөг. Өөрөөр хэлбэл хөө эдгээр нэрээр нэрлэгдэх олон тооны жижигхэн
хэсгүүдээс тогтоно гэж үздэг [27].
Шаталтын зайлшгүй нэг үр дагавар буюу дагалдах үзэгдэл бол нүүрстөрөгч агуулсан бөөмцөр үүсэх үзэгдэл юм. Мод, нүүрсний шаталтад ажиглагддаг улаан шаравтар
гэрэл нь дөлөн дэх хөөний дулаан цацаргалтаар бий болдог бөгөөд энэ нь хөө шаталтын
захын хэсэгт үүсдэгийн нэг том баталгаа болж байдаг.
Хөө үүсэх анхдагч үр хөврөл нь полициклийн үнэрт нүүрс устөрөгчийн нэгдэл байдаг. Хөө нь найрлагын хувьд нэгэн төрлийн биш бөгөөд түүний ихэнх хэсэг нь нүүрстөрөгч байх ба 10 хүртэл хувийг устөрөгч эзэлж байдаг байна. Хөөнд байгаа 𝐶𝐶/𝐻𝐻 буюу

нүүрстөрөгч ба устөрөгчийн атомын харьцаа 1-8 байна. Энэ харьцаа хөөний бөөмцрийн
диаметр 𝐷𝐷 өсөхөд шугаман хуулиар өсдөг бөгөөд энэ нь бөөмцөр дэх нүүрстөрөгчийн

атомын тоо 𝐷𝐷3 -д, харин устөрөгчийн атомын тоо 𝐷𝐷2 -д пропорциональ болохыг үзүүлэх
бөгөөд эндээс устөрөгч зөвхөн хөөний гадаргуу дээр суудаг гэсэн дүгнэлт гардаг [28].

Хөөний дундаж нягт 2 г/см3 байна. Хөөний ширхэгүүдийн хэмжээ бага боловч хувийн
гадаргуугийн хэмжээ их байдаг учраас өөр агаар бохирдуулагчыг сайн шингээдэг [29].

Хөөнд хийсэн XRD бүтцийн анализаас үзэхэд хөөний анхдагч бөөмцрүүд нь эмх

замбараагүй байрлах олон тооны ширхэгүүдээс тогтдог [4,28,29]. Энэ ширхэг бүр нь 510 эмх замбараагүй өрөгдсөн параллель хавтгайнуудаас тогтоно. Үе бүр хэмжээгээрээ 12 нм хэмжээтэй бөгөөд 50 орчим нүүрстөрөгчийн атом агуулдаг.
Шаталтын явцад явагдах физик химийн процессуудын дүнд полициклийн үнэрт
нүүрст устөрөгч нэгдэл (ПҮНУН)-үүд хөөнд шингэж улам урган томорч байдаг. Түүнчлэн ПҮНУН-үүд хөөний гадаргуу дээр конденсацладаг нь хөөний ургаж томрох бас нэг
механизм болдог. Эдгээрээс гадна хөө ба ацетилин маягийн хийн хооронд гадаргуугийн
химийн урвал явагдаж энэ нь хөөг ургаж томроход хүргэдэг. Ахуйн хэрэглээний зууханд
явагдах шаталтын явцад хөө OH, O, O2 -той исэлддэг [30]. Хөө үүсэх анхдагч үр хөврөл нь
ПҮНУН байдаг. Ийм ч учраас хөө үүсэх механизмыг судлахын тулд эхлээд ПҮНУН-ийг

судлах хэрэгтэй юм [7]. Хөөний үүсэлд нөлөөлдөг хамгийн гол параметр нь температур
юм. Температур өндөр байх үед хөө задарч шатаж алга болдог. Энэ чанарыг бид
шүүлтүүрийг цэвэрлэхэд ашиглаж болно.
Дэгдэмхий органик нэгдлүүд (ДОН) ба ПҮНУН Байгаль дээр оршин байдаг

дэгдэмхий нэгдлүүдийн бүл юм. Үүнд параффин, алдегидүүд (жишээ нь формалдегид),
кетонууд (жишээ ацетон), ароматууд (бензин, тулиен, фенол), аромат гидросарбонууд
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(218℃-д буцалдаг) багтана. Заримдаа ПҮНУН -уудыг мөн ДОН гэж үздэг [7]. Шаталтын
эхний шатанд түлш халж түүний дотор байгаа дэгдэмхий материалууд халж хайлан
ууршина. Шаталтын үед температур 500-800℃ болоход ПҮНУН үүсч эхэлдэг. Энэ үед
хүчилтөрөгч дутагдвал ДОН-үүдийн доторхи устөрөгч нүүрстөрөгчтэй холбогдон
ПҮНУН-үүд үүснэ. Харин 800℃-аас өндөр темпертурт исэлддэг. Ийм учраас шаталтын
бага температуртай бүст НУН голчлон үүсдэг. Нөгөө талаас эдгээр нь халаалтын
зориулалтаар ашиглаж байгаа бүх зууханд үүснэ. Мөн автомашины утаанд их
хэмжээгээр гарч байдаг. Жишээ нь дизель авто машин 100 мкг/км НУН гаргадаг байна.

Эдгээр бүтэц цаашид хөөний анхдагч суурь нэгдэл болдог. Хэрэв шаталтын бүсийн
температур бага бөгөөд хүчилтөрөгч хангалттай биш бол полициклийн үнэрт нүүрст
устөрөгч нэгдлүүд устөрөгчтэй харилцан үйлчлэх магадлал нь их байна. Үүний зэрэгцээ
устөрөгч нүүрстөрөгчтэй нэгдэж болно. ПҮНУН устөрөгчтэй харилцан үйлчлэхдээ
устөрөгчийг алдаж оронд нь нүүрст устөрөгчийн нэглүүдийг нэгтгэж томорно. Эдгээр
томорсон нэгдлүүд өөртөө молекулууд болон кластеруудыг нэгтгэн томорч хөөний
ширхэгийг үүсгэнэ.
1.7.3 Нүүрстөрөгчийн дутуу ба давхар исэл
Хатуу түлш халах явцдаа шингэн дуслууд болох бөгөөд эдгээр нь төрөл бүрийн
шатагч хийн молекулуудыг агуулсан байна. Эдгээр нь хүчилтөрөгчтэй урвалд орж CO,

H2 O, CO2 үүсдэг (Зууханд явагдаж байгаа шаталтын хувьд гол исэлдэгч нь хүчилтөрөгч
юм). Эдгээрийн үүсэх урвалын механизм дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:
𝑘𝑘𝑓𝑓1

1

𝑘𝑘𝑓𝑓2

Volatiles + O2 �� CO + H2 O, CO + O2 �� CO2 .
2

Шаарын исэлдэлтээс үүсэх угаарын хий

Шаар буюу хатуу төлөв дэх нүүрстөрөгчийг C𝑠𝑠 гэвэл эдгээр нь дараах байдлаар

урвалд орж угаарын хий үүсгэдэг:
1

𝑘𝑘𝑓𝑓1

𝑘𝑘𝑓𝑓2

C𝑠𝑠 + O2 �� CO, C𝑠𝑠 + CO2 �� 2CO.
2

Энэ урвалаас харахад исэлдэгч нь зөвхөн хүчилтөрөгч төдийгүй нүүрсхүчлийн
давхар исэл байх боломжтой нь харагдаж байна. Гэхдээ исэлдэгч нь зөвхөн энэ хоёр
молекулаар зогсохгүй OH, O, H2 O зэрэг агентууд ч бас сайн исэлдэгч байж болдог. Энэ

хий голчлон хүчилтөрөгчийн дутагдлаас болж үүсдэг.
1.7.4 Хүхэрт исэл, нэгдлүүд

Бараг бүх төрлийн түлш хүхрийн атом агуулж байдаг. Тухайлбал, чулуун нүүрсэн
дэх хүхрийн массын агууламж 0.2-1.5%, модонд 0.1%-аас бага байна [4]. Нүүрсэнд
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байгаа хүхэр органик (сульфид, бисульфид) ба органик биш (FeS2 , сульфатууд Na2 SO4 ,

CaSO4 , FeSO4 ) аль ч хэлбэрээр оршин байна. Түлшинд агуулагдах хүхрийн хэмжээ ихсэх

тутам шаталтаас ялгарах SO2 ба SO3 -ын хэмжээ ихэсдэг. Хүхрийн исэл (SO2 ) голчлон

хүхэр болон хүчилтөрөгчийн молекулын урвалаар үүсдэг:
𝑆𝑆 + O2 → SO2 .

Харин SO3 нь SO2 -ын исэлдэлтээс үүснэ:

1
SO2 + O2 → SO3 .
2

Түлшинд байгаа хүхэр түлш шатах явцад шаталсан урвалаар хүхэр агуулсан бохирдуулагч агентуудыг үүсгэдэг. Эхлээд хүхэрт түлш халалтаас пиролизд орж дэгдэмхий
хийнүүд ялгарна:
Fuel − S(s) → COS + H2 S + ⋯ + Char − S(s).

Хатуу төлөвт байгаа шаар хүхэр дараах урвалуудаар исэлдэж H2 S, SO2 , COS үүснэ:
Char − S + O2 → SO2 ,

Char − S + CO2 → COS,

Char − S + H2 O → H2 S.

Эдгээр урвалын үед үүссэн хийн фазууд цаашид дахин дараах байдлаар урвалд орж
хүхэрлэг нэгдлүүдийг үүсгэж болдог:

H2 S + O2 → SO2 + H2 O,

H2 S + CO2 → COS + H2 O,
H2 S + CO2 → COS + H2 O,
H2 S + COS → CS2 + H2 O,

1.7.5 Азотын ислүүд

CS2 → C + 2/xSx

Өндөр температурын үед үүсдэгийг үндэслэн манай судалгааны ажилд төдийлэн ач
холбогдолгүй гэж үзээд орхив. Зууханд явагдах шаталтын температур бага байдаг.
1.7.6 Үнс
Нүүрс, мод зэрэг түлшинд шатагч нэгдлүүдтэй холбогдсон эсвэл дангаараа бие даасан бөөмцөр хэлбэрээр орших үл шатах хольц материалууд их хэмжээгээр агуулагдаж
байдаг. Үл шатах материалуудаас нь цэвэрлээгүй түлшийг шатаахад эдгээр нь шаталтын
явцад хайлж уурших ба яндангаар дээшлэх үедээ температур буурсны улмаас конденсацладаг. Материалын уур исэлдэж коагуляцаар томорч PM2.5 бөөмцрүүдийг үүсгэдэг. Түлшинд байгаа үл шатах минерал болон хатуу нэгдлүүд шаталгүй үлдэж үнсний гол хэс41

гийг бүрдүүлэх бөгөөд ширхэг нь 10 нм − 100 мкм хэмжээтэй байна. Эдгээр нь аморф

болон кристалл хэлбэртэй байна.
Хүлэмжийн хийнүүд

Хүлэмжийн хийнүүдэд CO2 , CH4 , N2 O болон усны уур багтдаг. Агаар мандал усны

уураар хамгийн баялаг байдаг бөгөөд хүлэмжийн үзэгдлийн 2/3-ыг бий болгож байдаг.

Харин 1/3 нь бусад хүлэмжийн хийнүүдээс үүсдэг. Энэ хэсэгт харгалзах хүлэмжийн

үзэгдлийг “нэмэлт хүлэмжийн үзэгдэл” буюу хүнээс үүдэлтэй хүлэмжийн үзэгдэл гэдэг.
Хүнээс үүдэлтэй хүлэмжийн үзэгдлийн ¾-ийг CO2 бий болгодог. Харин CO2 голчлон

шаталтаас үүсдэг. Дан цэвэр нүүрстөрөгчийн хувьд стехиометр бүрэн шаталт явагдаж
байвал нүүрсхүчлийн хий энэ шаталтын процессын эцсийн бүтээгдэхүүн нь болдог
(C + O2 → CO2 ).

Эдгээрээс үзэхэд шаталтаас үүдэлтэй ихэнх агаар бохирдуулагч агентууд түлшний

дутуу шаталтаас үүсдэг нь тодорхой байна. Ийм учраас агаарын бохирдлыг бууруулах
үйл ажиллагаа дутуу шаталтыг аль болох багасгах, бүрэн шаталт явуулахад чиглэх

хэрэгтэй юм.

1.8 Шаталтын температурыг хэмжих, тусгаарлагч материалыг
сонгон авах
Цахилгаан статик шүүлтүүр нь өндөр хүчдэл хэрэглэдэг. Ийм өндөр хүчдэл хэрэглэгчийн амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй байдаг. Ийм учраас шаталтын
бүтээгдэхүүнийг шүүхэд хэрэглэгддэг шүүлтүүрийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг
хангахын тулд түүний гадна хэсгийг дулаан ялангуяа цахилгаан муу дамжуулдаг материалаар бүрж өгөх шаардлагатай байдаг. Нөгөө талаас шүүлтүүр галын харьцангуй өндөр температуртай орчинд ажилладаг учраас дулаан муу дамжуулдаг байх ёстой. Гэтэл
эдгээр шаардлагыг хангасан, шүүлтүүрийн бүрхүүл хийхэд тохиромжтой материал
байгаль дээр төдийлэн элбэг олддоггүй.
Шүүлтүүрийн бүрхүүлийг хийхэд тохиромжтой материал сонгон авахад галын
орчмын температурын түгэлтийг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай. Нүүрсний шаталын үед
шаталтын бүс дэх орчны температур 1200 ℃ хүрэх ба шаталтын бүсээс холдох тусам

буурна. Гэтэл ийм температурыг хэмжих бэлэн хэмжигч тэр бүр байдаггүй. Харин янз
бүрийн объектын температурыг хэмжих зорилгоор тусгайлан хийсэн хэмжигчүүд бий.
Өндөр температур хэмжих багаж нь термопар юмуу дулааны цацаргалтын үзэгдэлд
үндэслэдэг. Дулаан дамжуулалтын процессын улмаас температурын түгэлт хугацаанаас
хамааран өөрчлөгдөж байдаг учраас шаталтын үед үүсэж байгаа температурын
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түгэлтийг заавал хугацааны нэгэн эгшинд гарган авах шаардлагатай ба энэ асуудлыг
шаардлагад нийцсэн температур хэмжигч бүтээж шийдвэрлэв.
1.8.1 Температур хэмжих автомат төхөөрөмж
Шаталт

эхэлснээс

эхлээд

дуусах

хүртэл

шаталтын

бүсийн

температур

хугацаанаас хамааран үргэлж өөрчлөгддөг. Түлш шатаж байх үед түүнээс ялгарах
дулаан орчинд тархаж тодорхой температур үүсгэнэ. Дулаан дамжууллын процессын

Зураг 1.8.1 Температур хэмжих төхөөрөмжийн бүдүүвч, ажиллагааны зарчим

улмаас шаталтын бүсийн температур шатаж буй түлшний гадаргуугаас холдох тусам
буурна. Хамгийн их температур түлшний гадаргуу дээр ажиглагддаг. Үүний зэрэгцээ
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шаталтын горимоос хамаарч шатаж буй түлшнээс ялгарах дулаан өөрчлөгддөг бөгөөд
бүрэн шаталтын үед хамгийн их дулаан ялгардаг. Ийм учраас шаталтын эргэн тойронд
орчны температур тодорхой түгэлт үүсгэх ба энэ түгэлт мөн хугацаанаас хамааран
өөрчлөгдөж байдаг. Температурын түгэлт хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөж байгаа
учраас хоёр өөр хугацааны эгшинд нэг цэг дээр хэмжсэн температурын утга ялгаатай
байна. Ийм учраас түлшний шаталт болон түүнээс ялгарч байгаа утааны темпертурыг
хугацааны нэгэн эгшинд зэрэг хэмжих зайлшгүй шаардлага үүсэх бөгөөд ийм хэмжилт
хийх, тавигдаж байгаа шаардлагыг бүрэн хангах тусгай төхөөрөмж бүтээв. Энэ
төхөөрмж нь температур мэдрэгч термо хос /Thermocouple/, аналог дохиог дижитал
дохио руу хөрвүүлэгч /A/D converter/, дижитал дохиог боловсруулж компьютерт өгөгдөл
дамжуулах интерфэйс /interface/, өгөгдөл боловсруулж, дэлгэц дээр тоон буюу график
хэлбэрээр харуулах програм хангамж /software/ зэрэг үндсэн хэсгүүдээс тогтоно.
Багажийн ажиллах зарчим: Температур мэдрэгч сенсор тухайн орчны температурт
харгалзах аналог дохиог А/D хөрвүүлэгчид өгч, хөрвүүлэгч уг дохиог дижитал дохио
болгон хувиргаж цааш интерфэйст дамжуулна. Уг дохиог интерфэйс боловсруулж
компьютерт дамжуулснаар сенсор бүрийн температурын утгыг секунд тутамд 0.250С
нарийвчлалтай компьютерын дэлгэцэнд гаргана. Багажийн бүдүүвч зургийг дор үзүүлэв
(Зураг 1.8.1). Энэ багажийн хэсэг тус бүрийн үүрэг, ажиллах зарчмыг авч үзье.
Термо хос
Төхөөрөмжийн үндсэн мэдрэгч элементүүд (sensors) термо хос юм. Термо хос гэдэг
нь хоёр өөр төрлийн металлуудыг (эсвэл хагас дамжуулагч) нэг болон түүнээс олон
тооны цэгт контактлуулсан температур мэдрэгч багаж юм. Орчин үед дамжуулагч
хайлшнуудын орц, концентрацийг өөрчлөх замаар мэдрэмтгий чанар болон ажиллах
горимын хүрээг тухайн хэрэгцээндээ тохируулан сонгох боломжтой, маш олон төрлийн
термопаруудыг ашиглаж байна. Өндөр температурт, хүчиллэг (нүүрсхүчлийн хий, өндөр
температурын утаа) орчинд ажилладаг зэргээсээ хамаараад термопарын элэгдэл
хорогдол харилцан адилгүй байдаг бөгөөд зарим тохиолдолд ган материалаар бүрхэвч
хийж хамгаалдаг. Энэ нь хэмжилтийн утгад нөлөөлөхгүй бөгөөд зөвхөн термопарын
металлын зэврэл, ууршилтаас сэргийлж байдаг.
Манай багажийн хувьд К-төрлийн термопар ашигласан ба бусад өндөр
температурын мужид хэмжилт хийдэг төрлийн термопаруудаас ялгарах онцлог нь 200oC-аас 1350oC хүртэл хэмжих чадвартай ба температур мэдрэх чадвар нь 41 мкВ/oC
байдаг. K төрлийн термопарын үндсэн хайлшны хольц нь хромель (~90% никель, ~10%
хром) болон алюмель (~95% никель, ~2% хөнгөн цагаан, ~2% манган, ~1% цахиур) ба
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хэмжилт хийгдэж буй температур харьцуулах температуураас өндөр байх тохиолдолд
хромель дээр алюмельтэй харьцуулахад эерэг цахилгаан хүчдэл үүсдэг. K-төрөл нь
харьцангуй хямд төсөр, үйлдвэрлэл, металлург, технологид өргөн хэрэглэгддэг элемент
юм.

Зураг 1.8.2 а) К-төрлийн термопарын ерөнхий схем болон
ажиллах зарчмын бүдүүвч, б) Термохосын харагдах байдал

Зураг 1.8.3 Термохосын
харагдах байдал

Термо хосын ажиллагааны физик үндэс нь аливаа металлын нэг хэсгийг халаахад
буюу хоёр захад нь температурын градиент үүсгэхэд түүнтэй пропорционалиар
цахилгаан хүчдэл үүсдэг үзэгдэл буюу термоцахилгаан үзэгдэл юм. Үүнийг дараах
томъёогоор илэрхийлж болох ба 𝑆𝑆(𝑇𝑇) нь тухайн материалын термоцахилгаан тогтмол
температураас давхар хамаардаг болохыг илтгэж байна:

Зураг 1.8.2 ба 3т К-төрлийн термопарын ерөнхий схем, ажиллах зарчмын бүдүүвч
зураг болон биет байдлыг үзүүлсэн байна. Уг зурган дээр тэмдэглэсэн Tsense нь хэмжилт
хийгдэж буй температур бол Tref нь уг температурыг харьцуулж хэмжиж байгаа
температур юм. Бид харьцуулсан Tref температурыг мэдэж байж бүрэн мэдээлэлтэй
болох бөгөөд үүнийг хэмжих үндсэн 3 арга байдаг.
1. Мөсөн ванн: Атмосферийн даралттай орчинд, мөстэй усанд термопарын металлын
харьцуулах

үзүүрийг

байршуулснаар

Tref=0оС

гэсэн

тогтмол

утгатайгаар

тодорхойлдог.
2. Хүйтэн холбоосын тэнцвэржүүлэлт: энэ нь нэмэлт термометр ашигладаг арга бөгөөд,
харьцуулагч термометр нь нам температурын орчинд ажилладаг хямд, төсөр хагас
дамжуулагч материалаар хийгдсэн байдаг. Энэ үүргийг гүйцэтгэхэд зориулсан,
термопарын янз бүрийн төрлүүдэд тааруулсан маш олон төрлийн электрон модулиуд
байдаг. Тухайлбал бид MAX6675, MAX31855 модулиудыг туршилтандаа ашигласан
бөгөөд эдгээр нь өөр дээрээ хагас дамжуулагч термометртэй, давхар үйлдлийн өсгөгч
суурилуулсан микро эрэмбийн вольт хүчдэл гаргадаг электрон тоног төхөөрөмж юм.
3. Халуун холбоос: Энэ нь ховор хэрэглэгддэг арга бөгөөд удирдлагатай халаагч
элемент ашиглан харьцуулагчийн температурыг тогтмол 50оС-т барьж байдаг.
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Электрон модулиуд: MAX6675, MAX31855
МАХ6675 нь К-төрлийн термопарт зориулсан өөр дээрээ хүйтэн холбоост
тэнцвэржүүлэгч термометртэй, 0оС-с 1324оС хооронд температурыг 0.25оС-ийн алхамтайгаар мэдрэх чадвартай 12 битийн гаралт бүхий электрон төхөөрөмж юм. Гадаад
хэлбэрийг Зураг 1.8.4-т үзүүлсэн ба нийт DIP 8 суурь хөлтэй,
эдгээрийн 2 ба 3-р хөлнүүд дээр К-төрлийн термопарын хоёр
металлын үзүүрийг холбож өгөх ба оролтын хүчдэлийн утга
болдог. Оролтын хүчдэлийн утгыг давхар үйлдлийн өсгөгч
ашиглан, мөн түүнчлэн өөр дээрх хүйтэн холбоост термометрийн

Зураг 1.8.4 МАХ6675
модулийн гадаад байдал утгатай харьцуулан микро контреллорын тооцооллоор дижитал

дохио болгон хөрвүүлж гаргадаг. Энэ модулийн ажиллах орчны температур нь -20оС-с
+85оС хүртэл, 6В хүртэлх тэжээлийн хүчдэлээр ажилладаг, газардуулагчийн хүчдэлийн
хэлбэлзэл -0.3В хүртэл байхад тогтвортой ажиллах чадвартай, хэвийн ажиллагаатай байх
үедээ ~471 мВ цахилгаан чадал хэрэглэдэг.
МАХ31855 модулийн (Зураг 1.8.5) хувьд үндсэн ажиллах
зарчим нь МАХ6675-тай ижил боловч, зарим нэг техникийн
үзүүлэлтүүдээрээ илүү юм. Тухайлбал гаралтын дохио нь 14
битийн буюу илүү нарийвчлал бүхий хэмжилтийн утгуудыг
мкВ/oC мэдрэмжтэйгээр хэмжих чадвартай байдаг. Үүнийг
Зураг 1.8.5 МАХ31855
модулийн гадаад байдал

асаж буй улайссан нүүрсний цогны температурыг хэмжих үед
туршилтанд

ашиглав.

Хүйтэн

холболттой

тохируулагч

модулиудаас гарсан дижитал дохиог дурын микроконтроллер, микропроцессор эсвэл
компьютер ашиглан өгөгдлийн сан бүрдүүлэн тооцоолол хийх бололцоотой. Манай
туршилтын хувьд Ардуино Мега 2560 хөгжүүлэлтийн хавтанг ашиглан энэхүү үйлдлийг
гүйцэтгэв.
Ардуино Мега 2560
Температур хэмжигчээс ирсэн дохио хөрвүүлэгчээр дамжин дохиог боловсруулж
компьютерт дамжуулах үүрэгтэй интерфэйст ирнэ. Бидний өмнө дурдсан хөрвүүлэгчтэй
зохицож ажиллах интерфэйс нь Arduino Mega 2560 маркийн микроконтроллерийн
хавтан юм (Зураг 1.8.1-ийн гадаад байдлыг харуулав). Ардуино Мега 2560 нь Ардуино
серийн хөгжүүлэлтийн хавтангуудын нэг бөгөөд өөр дээрээ Atmel үйлдвэрийн
ATmega2560 микроконтроллертой, олон үйлдэлт оролт гаралтын 54 хөлтэй, 16 аналоги
оролттой, PC компьютертэй холбогдон мэдээлэл дамжуулах үүрэг бүхий 4 UART
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холболттой, 16 МГц-ийн давтамж бүхий кристалл осциллятороор ажилладаг. Тэжээлийн
үүсгүүрийн хувьд нэмэлт гадны үүсгүүр ашиглаж болох боловч, компьютертэй
холбогдсон USB кабелиар дамжуулан тэжээгдэх бололцоотой байдаг. Санах ойн хувьд
256 кБайт, үүний 8 кБайт нь төхөөрөмжийн дотоод ажиллагаанд зориулагддаг. Түүнээс
гадна 8 кБайтын SRAM шуурхай санах ой, 4 кБайтын EEPROM програмчлагддаг санах
ойтой. Ардуино Мега 2560 нь програмчлалын Python хэл ашиглан, МАХ6675 болон
МАХ31855 модулиудаас өгч буй 12 болон 14 битийн сериал дижитал дохионуудыг
боловсруулан ASCII код руу хөрвүүлж текст файл болгон хадгалж графикийг байгуулах
үйлдлийг Python төрлийн програм хангамж дээр бичигдсэн “pyserial”, “matplotlib”
програм ашиглан гүйцэтгэдэг. Уг програмыг ашиглан температурын мэдээллийг текст
файл үүсгэн хадгалдаг.
Температур хэмжих автомат төхөөрөмжийн гадаад, дотоод харагдац болон
компьютерт холбосон байдлыг Зураг 1.8.6-д үзүүлэв. Энэ төхөөрөмж 2 × 11 × 16 см –
ээс хэтрэхгүй хэмжээтэй болно.

Зураг 1.8.6 Температур хэмжих төхөөрөмжийн гадаад, дотоод харагдац болон
компьютерт холбосон байдал

Энэ төхөөрөмж температурын мэдрэгчийн утгыг 0.1 с-ийн интервалтайгаар хэмжин
бүртгэж өгөгдлөө компьютерт өгдөг. Үүний давуу тал нь өөр өөр цэг дээрх
температурын утгыг нэгэн зэрэг бүртгэж, хэмжилтийг автоматжуулснаар хэмжилтийн
үед гардаг санамсаргүй болон бүдүүлэг алдааг багасгадагаас гадна хэмжилтийн хугацааг
богиносгож аюулгүй байдлыг сайтар хангадаг явдал юм.
1.8.2 Утааны температур хэмжих яндан
Эдгээрээс гадна яндангаар гадагшилж байгаа утааны температурын түгэлтийг
тогтоохын тулд бид термо хосыг оруулж байрлуулах зориулалттай янданг бэлтгэв. Энэ
яндангийн термо хос байрлуулах нүхнүүд хоорондоо 5.5 см зайтай байрладаг бөгөөд 11
ширхэг термо хосыг зэрэг байрлуулж болно (Зураг 1.8.7). Ийм учраас бид энэ янданг
ашиглан яндангийн дагууд 11 цэг дээр температурын утгыг нэгэн зэрэг авах боломжтой.
Үүнээс гадна яндангийн доторхи утааны температурыг радиусын дагуу хэмжих
боломжтой. Радиусын дагуух температурын түгэлтийг гаргахын тулд яндангийн
радиусыг нарийвчлан хэмжиж тогтооно. Дараа нь термохосын үзүүрээс яндангийн
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радиустай тэнцүү урттай цэгийг тэмдэглэж үзүүрээс энэ
цэг

хүртэлх

зайг

хуваарилана.

Хэмжилт

хийхдээ

яндангийн тэнхлэг дээрх утгыг эхэлж хэмжээд сенсороо
буцаан сугалж төвөөс алслуулан температурыг хэмжинэ.
Хугацааны нэг эгшинд радиусын дагуух температурын
түгэлтийг гаргахдаа яндангийн ижил өндөртэй цэүүдэд
сенсор оруулах хэмжээний диаметртэй нүх гаргаж
сенсоруудаа яндангийн радиусын дагуу тодорхой зайд
Зураг 1.8.7 Шаталтаас ялгарах
утааны температурыг
хэмжихэд ашиглах яндан

байрлуулж хэмжилт хийнэ.

1.8.3 Шаталтын үеийн температурын хэмжилт
Монгол айл өрхийн ахуйн хэрэгцээнд өргөн ашиглагддаг ХАС, ӨЛЗИЙ зэрэг бүрэн
шаталттай зуух болон уламжлалт зуух пийшинд явагдах шаталтаас ялгарах утааг
цахилгаан шүүлтүүр ашиглан шүүхийн тулд шүүлтүүрийг зуух яндангийн хаана
байрлуулахыг тогтоох шаардлагатай. Бид энэ судалгааны ажлын хамгийн анхны ажил
болгон зуух, яндан дахь температурыг хэмжив. Температурын хамгийн их утга нүүрс
бүрэн шатаж байх үед нүүрсний гадаргуу дээр ажиглагддаг. Температурын утга нь
нүүрсний төрлөөс хамаарч өөр өөр утгатай байдаг. Улаанбаатар хотод өргөн
хэрэглэгддэг Налайх, Багануур, Шарын гол, Алагтолгойн нүүрсэнд хийсэн туршилтаас
үзэхэд нүүрсний гадаргуу дээр ажиглагдаж байгаа хамгийн температурын утга 1060 −

1243℃ байна. Мод болон Налайхын нүүрсний шаталтын хувьд хийсэн температурын

хэмжилтээс дараах үр дүн гарч байна. Үүнд:

1. Модон түлш (мод 2 кг, цаас 15 гр) Идэвхтэй шаталтын бүсийн төвд 740оС,

зуухны дотоод гадаргуу дээр 400 оС, зуухны гадаргуу дээр 369 оС байна. Яндангийн доод
үзүүрт 570 оС, яндангийн дээд үзүүрт 170 оС, бөгөөд радиаль чиглэлийн дагуу
температурын градиент ∆𝑇𝑇 ≈ 6 − 10 ℃/см орчим байдгийг тогтоов.

2. Нүүрсний шаталтын хувьд (600 гр мод, 20 гр цаас, 5 кг нүүрс) яндангийн доод

хэсэгт 718 оС, дээд үзүүрт 220 оС, галын бүсэд нүүрсний гадаргуу дээр 1060-1243 оС
температуртай байдгийг тогтоов.
Яндангаар гадагшилж байгаа утааны температурыг температур хэмжих янданд
сенсор байрлуулан хэмжив. Яндангийн эхний залгаас дээр хийсэн температурын
хэмжилтээр байгуулсан температурын түгэлтийн хугацааны хамаарлыг Зураг 1.8.8-д
үзүүлэв. Энэ үр дүнгээс харахад яндангийн доод залгаас дахь температурын хамгийн их
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Зураг 1.8.8 Яндан дахь температурын түгэлтийн хугацааны хамаарал

утга 800℃-ээс хэтрэхгүй. Температур өндрийн дагуу ямар хуулиар өөрчлөгдөхийг Зураг

1.8.9-д үзүүлэв. Энэ хамаарлаас үзэхэд температур яндангийн дагуу бараг шугаман
хуулиар буурдаг болох нь харагдаж байна.

Зураг 1.8.9 Яндангийн өндрийн дагуух утааны температурын

Нүүрсний шаталтын хувьд яндан дахь температурын хэмжилтийн энэ үр дүнгээс
яндангийн дээд ба доод төгсгөл дэх температурын зөрүү 500℃ байгаа нь харагдаж

байна. Эндээс термоцахилгаан үзэгдлийг ашиглан яндангаас бага хэмжээний цахилгаан
энерги гарган авах боломжтой гэсэн дүгнэлт урган гарч байна. Хагас дамжуулагч
термохосын хувьд температурын зөрүү 100℃ байхад ойролцоогоор 0.1 В цахилгаан

хөдөлгөгч хүч үүсдэг. Тэгвэл зуухыг харьцангуй өндөр хүчдэлтэй гүйдэл үүсгэгч болгон
ашиглаж болно.

Яндангаар гадагшилж байгаа утааны хурдыг шүүлтүүртэй үед хэмжих туршилтыг
агаарын чанарын албатай хамтран хийв. Одоогийн байдлаар яндангийн дагуу утааны
хурдыг тогтоож тооцоонд утааны хурдыг 3 м/с гэсэн утгыг хэрэглэж байна. Мөн энэ
туршилтын явцад утааны тоосонцрын концентраци шаталтын үе, хугацаанаас хамаарч
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өөрчлөгдөх бөгөөд эхний 40 минутад дундажаар 21.8 мг/м3, дараагийн 40 минутад
6.7 мг/м3, дараагийн 40 минутад 1.1 мг/м3 байдгийг тогтоов.

1.9 Тусгаарлагч материалын судалгаа

Шүүлтүүрт тавигдах гол шаарддлагуудын нэг нь түүний аюулгүй байдал болон
хөнгөн жинтэй байх явдал юм. Шүүлтүүрийн ажлын хэсэг нь цахилгаан дамжуулагч
материалаар хийгддэг бөгөөд өндөр хүчдэлд холбогдож ажилладаг. Нөгөө талаас энэ
шүүлтүүрийг тавьж хэрэглэх зуух, яндан нь мөн дамжуулагч буюу металлаар хийгддэг
бөгөөд энэ нь хэрэглэгч өндөр хүчдэлд өртөх эрсдлийг бий болгож байдаг. Ийм учраас
шүүлтүүр цахилгааны хувьд маш сайн тусгаарлагдсан байх шаардлагатай.
Цахилгаан шүүлтүүрт хэрэглэх тусгаарлагч материал нь цахилгааны чанарыг хувьд
тодорхой шаардлагуудыг хангахын зэрэгцээ шаталтын бүсийн ойролцоо байрлаж
ажиллах ёстой учраас дулааны болон механик шинж чанаруудын хувьд тодорхой
шаардлагуудыг хангах ёстой. Шүүлтүүрийг бүрэх материал нь зуух яндан дээр байрлаж
ажиллах учраас хөнгөн байх ёстой. Үүний зэрэгцээ аюулгүй байдлын үүднээс механик
үйлчлэлийг сайн даадаг, бат бэх чанартай байх нь чухал. Зуух яндан нь хоол унд
боловсруулахаас гадна орчноо халаах зориулалттай байдаг. Энэ шаардлагын үүднээс
шүүлтүүрийн тусгаарлагч материал дулаан сайн дамжуулдаг байвал сайн мэт боловч
Видеман-Францийн хууль ёсоор материалын дулаан дамжуулал түүний цахилгаан
дамжуулах чадвартай шууд хамааралтай учраас дулаан бага дамжуулдаг материалыг
сонгох хэрэгтэй юм.
Бид янз бүрийн материал дээр дээрх шаардлагыг хангах эсэхийг судалж яндангийн
шүүлтүүрт каулин буюу ваарны материал ашиглах тавигдсан шаардлагыг бүрэн хангана
гэдгийг тогтоогоод байна. Шүүлтүүрийн тусгаарлах хэсгийг хийх зорилгоор бид янз
бүрийн материалууд дээр туршилт явуулсан. Энэ туршилтын хүрээнд хөнгөн үнс,
цемент оролцсон зуурмаг болон каулин зэрэг материалаар хоолой хийж (i) бат бэх чанар,
нягт зэрэг механик чанар, (ii) цахилгаан дамжуулах болон өндөр хүчдэлд нэвт цохигдох
чанарыг судлав. Энэ судалгааны ажилд бид эдгээр материал дээр нарийн хэмжилт хийх
зорилт тавиагүй харин цахилгаан статик шүүлтүүрт хэрэглэж болох эсэх талаас голлон
анхаарав.
1. Хөнгөн үнс Нүүрсний шаталтын явцад ялгардаг маш нарийн ширхэглэг бүтэцтэй.
Шүлтийн суурьтай урвалд орж хатах үедээ хатуу бие болдог. Туршилтын дүнд дараах үр
дүнг гарган авав.
•

Энэ материалын зуурмаг хатахдаа 10% хувиар агшдаг,

•

Харьцангуй бат бэх (гэхдээ ваарнаас муу), хөнгөн давуу талтай,
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•

Хялбар нэвт цохигддог, цахилгаан дамжуулах чанартай,

•

Өндөр температур даадаггүй боловч хайлсан бүтээгдэхүүн нь хатах явцдаа
шилэрхэг цахилгаан үл дамжуулах материалыг үүсгэдэг.

2. Цемент-элсэн ба цемент-элс-хайрган зуурмаг
•

Цахилгаан тусгаарлах чанартай,

•

Харьцангуй хүнд, бат бэх чанар муухан, зөв харьцаагаар зуурсан тохиолдолд бат
бэх чанарыг дээшлүүлж болно,

•

Шаталтанд задардаг.

3. Каулин буюу ваарны шавар
•

Зуурмаг хатахдаа 15% орчим агшдаг тул хаталтын явцад хагарах муу талтай,

•

Цахилгаан ба дулааныг муу дамжуулдаг сайн талтай,

•

Шатаасан (дулааны боловсруулалт) тохиолдолд л бат бөх чанар нь хангалттай
хэмжээнд хүрдэг.
Эдгээр материалын механик чанарыг судлахдаа түүгээр хийсэн биетэд механик

үйлчлэл үзүүлж түүнд гарч байгаа механик эвдрэлийг судлав. Цемент оролцсон зуурмаг
цахилгаан муу дамжуулдаг боловч бат бэх чанар муутай. Харин цахилгаан чанарыг
судлахдаа өндөр хүчдэлтэй туйлуудын хооронд оруулж үүсэж буй очит цахилалтын
шинж чанараар үнэлэв. Ингэж судлахдаа бид өөрсдийн бүтээсэн өндөр хүчдэлийн
үүсгүүрийг ашигласан.

Зураг 1.9.1 Төрөл бүрийн материалуудын цахилгаан дамжуулах чанрыг шалгаж буй
байдал

Өндөр хүчдэлийн үүсгэх очит ниргэлэгт эдгээр материалуудыг оруулахад зарим
материал нь нэвт цохигдон гүйдлийн шугамыг нэвтрүүлдэг байхад зарим нь гүйдлийг
нэвтрүүлэхгүй, харин гүйдлийн шугам материалыг тойрч битүүрдэг. Зураг 1.9.1-т
үзүүлсэн материалуудын нэвт цохигдлоос харахад цементэн ба хөнгөн үнсэн зуурмаг
хатаасны дараа нэвт цохигдож (эхний хоёр зураг) байхад халааж хайлуулсан хөнгөн үнс
болон каулин өндөр хүчдэлд нэвт цохигдолгүй, гүйдлийн шугам түүнийг ороон битүүрч
байгаа нь харагдаж байна (сүүлийн хоёр зураг).
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II. АГААР БОХИРДУУЛАГЧ АГЕНТУУДЫН ФИЗИК
ШИНЖ ЧАНАР
2.1 Оршил
Шаталтаас үүсэж буй утаа нь олон фаз зэрэгцэн оршиж байгаа дисперстэй
системийн сонгодог жишээ юм. Шаталтаас хийн бүтээгдэхүүн, үл шатах жижиг хэсгүүд,
шаталтын явцад үүссэн агрегатууд, шингэн дуслууд гадагшилж байдаг. Эдгээрийн
олонхи нь агаар бохирдуулагч агентууд юм. Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд
шаталтаас ялгаран агаар мандал руу орж байгаа эдгээр бохирдуулагч агентуудыг
багасгах хэрэгтэй. Үүний тулд утааны бүтэц, шинж чанарыг зайлшгүй судлан үзэх
шаардлагатай болдог.
Шаталтын процессын явцад ялгарах энерги нь дулаан ба цацаргалт хэлбэрээр,
харин урвалын бүтээгдэхүүнүүд нь утаа хэлбэрээр гадагшилж байдаг. Харин түлшинд
агуулагдах үл шатах хэсгүүд нь үнс болж үлддэг. Шаталтаас ялгарч байгаа утаа нь
түлшний халалт болон шаталтаас гарах хийн бүтээгдэхүүнүүд, шаталтын явцад бий
болсон хатуу болон шингэн төлөвт орших жижиг хэсгүүдийг агуулж байдаг. Эдгээр
жижиг хэсгүүдийг нийтэд нь утааны бөөмцөр (smoke particulate) гэж нэрлэдэг. Эдгээр нь
галаас гарахдаа харьцангуй өндөр температуртай байдаг бөгөөд тодорхой хугацааны
дараа хөрч конденсацийн төв болдог.
Утааны бөөмцрүүд гэрэл сарниулдаг учраас утаа бидний нүдэнд тод харагдах төдийгүй, гэрэл шингээдэг учраас агаар мандал дотор их хэмжээгээр хуримтлагдсан үедээ
үзэгдэх орчны хэмжээг хязгаарлаж байдаг. Утааны бөөмцрийн концентраци, тус бүрийн
хэмжээ, хоорондын зай, суултын хурд нь утааны механик шинж чанарыг үзүүлдэг гол
хэмжигдэхүүнүүд юм.
Утааны бөөмцрийн физик шинж чанар, бүтцийг рентген дифракц, Раман спектроскоп, Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-Ray (SEM EDX) зэргийг
ашиглан олон талаас нь судалжээ [31-34]. Харин янз бүрийн түлшнээс гарч байгаа
утааны механик шинж чанар тухайлбал бөөмцрийн концентраци, бөөмцрийн шугаман
хэмжээ, тоон нягт, бөөмцрийн материалын нягт зэргийг центрфугтэй масс анализатор,
Differential Mobility Spectrometer (DMS) багажаар судалсан байдаг [6,35,36] бөгөөд
утааны бөөмцрийн оптик шинж чанарыг ч мөн авч үзсэн байдаг [37,38].
Утааны зарим механик шинж чанарыг мэдсэнээр агаарын бохирдлыг бууруулах,
утаанаас үүдэлтэйгээр агаарт бий болсон бохирдуулагч агентуудын хэмжээ, нөлөөг
тогтоох боломж бүрдэх юм.
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2.2 Судалгааны арга, төхөөрөмж
Манай улсын төв суурин газруудын агаарын бохирдол ихэссэнтэй холбоотойгоор
энэ чиглэлийн судалгааны ажил 2000-иад оны сүүлчээс хийгдэж эхэлсэн. Агаарын
бохирдлын мониторинг хийх, шаталтаас гарч байгаа агаар бохирдуулагч агентуудыг
судлахдаа хий хэлбэртэй бохирдуулагчдыг хийн анализатор ашиглан хэмжинэ. Харин
бөөмцрийг судлахдаа шүүх аргыг өргөн ашиглаж байна. Шүүх аргаар агаар
бохирдуулагч агентуудын хэмжээг тогтоохдоо утаа, эсвэл бохирдолтой агаарыг
соруулан авч механик шүүлтүүр ашиглан түүний доторхи бөөмцрүүдийг шүүж аваад
түүнийхээ массыг хэмжиж энэ массыг соруулсан утааны эзлэхүүнд нь харьцуулан
бохирдлын хэмжээг мкг/м3 нэгжээр илэрхийлэн гаргадаг. Энэ зарчим дээр тулгуурлан

ажилладаг тусгайлсан багажууд ч бас бий. Гэхдээ ийм багажуудын хэмжих хязгаар
хязгаарлагдмал байдаг. Тухайлбал, бохирдуулагч агентын концентрацийг тодорхойлдог
DustTrak төрлийн багажуудын хэмжих хязгаар 600 мкг/м3 -аас хэтэрдэггүй. Гэтэл галаас

гарч байгаа утааны концентраци хэдэн г/м3 хүрэх тохиолдол ч бий. Энэ тохиолдолд

утааны бөөмцрийн концентраци багажийн хэмжих хязгаарыг давж гарах учраас шууд
хэмжих боломжгүй болж механик шүүлтүүр ашиглан ялгаж аваад дараа нь хэмжих арга

руугаа шилжих шаардлагатай болдог. Ингэж хэмжихэд олон тооны багаж нэмэлт
материал шаардлагатай болох төдийгүй хэмжилт боловсруулалтанд ихээхэн хугацаа
шаардагддаг. Бөөмцрийн хэмжээг тодорхойлох орчин үеийн нарийн аргууд байдаг
боловч үнэ ихтэй багаж шаарддаг, нөгөө талаас манай нөхцөлд олдоц муу байна.
Нэгж үүсгэгчээс гарч агаар мандал руу орж байгаа бохирдуулагч агент бүрийг
тогтоож түүний гарцыг хянаж агаар мандал руу орох хувь хэмжээг тогтоогдсон
хэмжээнд байлгах нь агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагааны нэг чухал зорилт
юм. Шаталтаас гарч байгаа бохирдуулагч агент бүрийн гарцыг тодорхойлох нь олон
төрлийн багажуудыг нэгэн зэрэг ашиглан хийх томоохон цогц ажил байдаг. Манай
улсын төв суурин газрын агаарын бохирдлын ихэнх хэсгийг утааны бөөмцрүүд бий
болгож байдаг бөгөөд агаар мандал дахь бөөмцрийн хэмжээ ихэссэнээр утаан манан
үүсдэг. Үүний зэрэгцээ агаарын доторхи бөөмцрийн концентраци ихэссэнээр түүний
амьсгалаар дамжин амьд биеийн дотор орох магадлал нь нэмэгдэж халдварт болон
халдварт бус өвчлөлийн шалтгаан болдог. Ийм учраас агаарын бохирдлын судалгаанд
утааны доторхи бөөмцрийн агууламжийг тогтоох явдал эн тэргүүнд зайлшгүй авч үзэх
асуудал юм. Бид энэ судалгааны ажлаараа төрөл бүрийн шаталтаас үүдэлтэйгээр агаар
мандал руу орж байгаа бохирдуулагч агентуудын дотроос нөлөөллийн хувьд хамгийн
өндөр хэмжээтэй байдаг утааны бөөмцрийн механик шинж чанарыг хэрхэн хялбар ар-
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гаар судалж болох тухай асуудлыг дэвшүүлэн тавьж байгаа юм.
Аливаа түлшний шаталтын явцад тодорхой хэмжээтэй бөөмцрүүд (эдгээрийг заримдаа шаталтын ширхэгт бүтээгдэхүүнүүд гэдэг) үүсч тодорхой хурдтайгаар галаас гадагшилж байдаг. Эдгээр нь микрометрийн эрэмбийн хэмжээтэй бөгөөд гэрэл сарниулагч
объект байдаг. Бөөмцрөөс сарниж байгаа энэ гэрэл нь тухайн бөөмцрийн талаар болон
системийн талаар их хэмжээний мэдээлэл агуулж байдаг. Манай шийдэл утааны бөөмцрийн гэрэл сарниулдаг энэ чанарыг ашиглаж байгаа бөгөөд утаан дээр гэрэл тусган түүнээс сарнисан гэрлийг бүртгэж авах замаар сарниулагч объект болон системийн механик
шинж чанаруудыг богино хугацаанд тогтоох хялбар, үр дүнтэй замыг санал болгодог.
Жижиг бөөмцрүүд агуулсан утаа, уур, үүл зэрэг дисперстэй систем дээр тодорхой
долгионы урттай дан өнгийн гэрэл тусгахад түүнээс сарних гэрлийн эрчим 𝐼𝐼 дараах
томьёогоор тодорхойлогддог [13]:

𝐼𝐼 ≅ 𝐼𝐼0 𝑙𝑙 𝛺𝛺 𝜂𝜂 � 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠 ,
𝑖𝑖

энд: 𝐼𝐼0 -тусгаж байгаа гэрлийн эрчим, 𝑙𝑙-лазерын цацрагийн ажиглагдаж буй урт буюу

систем дотуур туулсан зай (ойролцоогоор 1 мм байна), 𝛺𝛺 -ажиглаж буй биелэг өнцөг, 𝜂𝜂 –
гэрэл бүртгэх детекторын ашигт ажиллагааны коэффициент, 𝑐𝑐𝑖𝑖 -сарниулагч төвүүдийн

концентраци, 𝜎𝜎𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠 -сариулагч төвийн сарниулах огтлол. Энэ гэрлийг бүртгэн авч гэрлийн

эрчмийг хэмжсэнээр системийн дотор байгаа бөөмцрийн концентрацийг тодорхойлж
болно [10,13]. Үүнээс гадна гэрлийн эрчим хангалттай их байхад энэ сарнисан гэрлийг
микроскопын объектив рүү чиглүүлэн түүний харааны хавтгайд фокуславал түүн дотор
байгаа бөөмцрүүд нүдэнд үзэгдэхүйц тодорхой харагддаг. Нэгэнт ингэж нүдээр харж
байгаа бол түүний дээр дурдсан механик шинж чанаруудыг окулярын хуваарийг
ашиглан хэмжиж авч болно. Дисперстэй системээс гэрэл сарних үзэгдэл классик
физикийн хүрээнд бүрэн судлагдсан бөгөөд энэ үзэгдлийн физик үндэс, үндсэн онолыг
ерөнхий физикийн сурах бичгүүдээс судалж болно.
Энэ судалгааны ажилд судлагдаж байгаа утааны хувьд түүний механик шинж чанарыг тодорхойлох хамгийн чухал хэмжигдэхүүнүүдэд бөөмцрийн хэмжээ, бөөмцрийн
хурд, бөөмцөр хоорондын зай, утаан дахь бөөмцрийн концентраци орно. Эдгээр хэмжигдэхүүнүүдийг сарнилын үзэгдлийг үндэслэн тодорхойлж болно. Энэ туршилтын гол мөн
чанар нь бөөмцрийн сарниулсан гэрлийг бүртгэхэд оршино. Бөөмцрийн сарниулж байгаа
гэрэл нь бөөмцрийн дүрсийг гэрэл бүртгэгч фотокатод дээр зөөж авч ирдэг. Ийм учраас
дисперсэт систем дотор хөдөлж байгаа сарниулагч бөөмцөр бүрийн дүрс нь фотодиодоор бүртгэгдэнэ. Энэ фотодиодын өмнө нарийхан завсар байрлуулбал фотодиод
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гүйдлийн импульс бүртгэнэ. Энэ импульсийг бүртгэснээр дисперсэт систем дэх бөөмцрийн концентраци, бөөмцрийн хэмжээ, хурдыг тодорхойлж болно. Фотоэлемент дээр гэрэл тусах үед гүйдэл үүсдэг. Тэгвэл утаанаас сарнисан гэрлийг фотоэлемент дээр тусгаж
түүний гүйдлийг бүртгэх замаар гэрлийг цахилгаан дохионд шилжүүлэн бүртгэж болно.
Бид судалгааны ажилдаа фотодиодын оронд CCD камер ашиглав. Утаанаас сарниж
байгаа гэрлийг камераар дамжуулан компьютерт оруулан бүртгэн авч болно. Ингэж
камераар бүртгэн түүнийг судлахад хэд хэдэн давуу тал ажиглагдаж байна. Үүнд:
•

Энгийн бөгөөд хялбар аргаар утааг судлах боломжтой,

•

Утааны бөөмцрийн хөдөлгөөнийг шууд нүдээр харж анализ судалгаа хийх
боломжтой,

•

Утааны гол физик шинж чанаруудыг тусгайлсан багаж хэрэглэлгүйгээр камерын
тодорхойлогчуудыг ашиглан тодорхойлох боломжтой,

•

Өндөр хурдтайгаар утааны шинж чанарыг тодорхойлох боломжтой,

•

Бодит хугацааны интервалд судалгаа явуулах боломжтой.

2.2.1 Туршилтын багаж төхөөрөмж
Микроскоп Бөөмцрийн дээр дурдсан механик шинж чанаруудыг энгийн нүдээр
харж тогтооход микроскоп, объект микрометр юмуу дифракцын тор шаардлагатай болдог. Харин бөөмцрийг бүртгэж авах тохиолдолд фотоэлемент юмуу CCD камер хэрэглэгдэнэ. Объект микрометрийг дүрсийн хэмжээг тогтооход ашиглах бөгөөд ихэнх
объект микрометрийн хуваарийн үнэ 10 мкм
байдаг (Зураг 2.2.1а) учраас бага хэмжээтэй
объектын дүрсийг тогтооход тохиромжтой биш
байдаг. Ийм учраас илүү нарийвчлал бүхий
а)

б)

Зураг 2.2.1 а) Микроскопын харааны талбайд үүссэн объект микрометрийн дүрс
(хоёр зураасын хоорондох зай 10 мкм), б)
600х өсгөлтэй микроскопын хуваарь бүхий
окулярын харааны хавтгайд харагдаж
байгаа 1/100 дифракцын торын өссөн дүрс

объектыг ашиглах шаардлагатай болдог. Орчин
үеийн

дифрацийн

торын

тогтмол

50-2500

зураас/мм (Зураг 2.2.1б). Энэ тохиолдолд нэг
зураасын хоорондох зай 20-0.4 мкм байна.

Микроскопын өсгөлт 𝐾𝐾 нь объективын өсгөлт 𝑘𝑘об ба окулярын өсгөлт 𝑘𝑘ок -ийн

үржвэрээр тодорхойлогддог:

𝐾𝐾 = 𝑘𝑘об × 𝑘𝑘ок .

Микроскопын объективын өсгөлт 10-100, окулярын өсгөлт голчлон 10, 15, 20, 25 байдаг.
Ийм учраас оптик микроскопын максимум өсгөлт 2500 байна.
Оптик микроскопын хувьд өсгөлтөөс гадна уг микроскопоор ажиглаж болох хам55

гийн бага хэмжээ нь түүний бас нэг чухал үзүүлэлт болдог. Энэ нь микроскопын ялгах
чадвараар

тодорхойлогддог.

Ялгах

чадвар

нь

өсгөгдсөн

дүрс

дотор

байгаа

элементүүдийн ялгарлыг үзүүлдэг бөгөөд объект дээр байгаа 2 цэгийн микроскопоор
харахад ялгарч харагдах хамгийн бага зайгаар тодорхойлогддог. Үүнийг Релейн
шалгуурыг ашиглан тухайн микроскопын хувьд дараах томъёогоор тодорхойлж болно:
𝐿𝐿 =

1.22𝜆𝜆
,
𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

энд: 𝜆𝜆-ажлын гэрлийн долгионы урт бөгөөд манай судалгаанд хэрэглэсэн ногоон
гэрлийн лазерын хувьд 𝜆𝜆 = 0.530 мкм, 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃/2)-микроскопын объективын

тоон аператур, 𝑁𝑁𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃′/2)-конденсерын тоон аператур, 𝑛𝑛-объектив ба тавиур
эсвэл конденсер ба тавиурын хоорондох орчны хугарлын илтгэгч бөгөөд агаар байгаа
бол 𝑛𝑛 = 1 байна, 𝜃𝜃, 𝜃𝜃′ -апературын өнцөг (олонхи конденсерийн апературын өнцөг нь
144° байх бөгөөд үүнд харгалзан тоон аператур нь 0.95 байдаг). Микроскопын

хязгаарын ялгах чадвар нүдний хамгийн сайн харах 514 нм долгионы урттай гэрэлд
харгалзах ба 0.26 мкм байдаг. Харин харж болох хамгийн бага долгионы уртын (400 нм)
хувьд 0.2 мкм байхыг тогтоож болно. Бидний ашиглаж байгаа системийн хувьд конденсерын аператур тооцогдохгүй учраас ногоон лазерын хувьд 40х ба 100х өсгөлттэй объектив бүхий микроскопын ялгах чадвар харгалзан 𝐿𝐿 =

1.22𝜆𝜆

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

= 0.99 мкм, 0.51 мкм байна.

Окулярын хуваарийн үнэ Объектын хэмжээг микроскопын харааны талбайд

байгаа хуваарьтай харьцуулах замаар тодорхойлдог. Микроскопын окулярын хавтгайд
хуваарьтай зураас байрладаг. Эдгээр зураасын хоорондох зай буюу хуваарийн үнийг
өсгөлт бүр дээр тодорхойлох шаардлагатай. Үүний тул объект микрометр ашиглана.
Тухайлбал, Зураг 3.2.1б-д 1/100 зураас бүхий дифракцын зургийн өсгөсөн дүрсийг
үзүүлэв. Энэ дүрсийн 𝑚𝑚 ширхэг зураас окулярын хуваарийн 𝑛𝑛 зураастай давхцаж байгаа
учраас окулярын хуваарийн үнэ дараах томьёогоор олдоно:
𝑙𝑙
𝑑𝑑 = 𝑚𝑚 ∙ ,
𝑛𝑛

энд: 𝑙𝑙-дифракцын торын зэргэлдээ хоёр зураасын хоорондох зай. Энэ зургийн хувьд
окулярын хуваарийн үнэ 1.875 мкм байна. Энэ утгыг тодорхойлсноор бид микроскопын
харааны хавтгайд фокуслагдсан дүрсийн хэмжээг окулярын хуваарийг ашиглан тогтоох

боломжтой болж байгаа юм. Энэ хэмжилтийг ялгаатай тооны зураасуудын хооронд хэд
хэдэн удаа хийж дундажлан хуваарийн үнийг нарийвчлан тогтооно. Дифракцын тор
эсвэл объект микрометрийн хуваарийн үнэ тодорхойгүй байгаа бол тэдгээрийг
дифракцын үзэгдэл ашиглан тодорхойлж болно гэдгийг энд дурдъя.
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Утааны камер Утаа нь хөдөлгөөнт объект учраас түүнийг ажиглахын тулд нэг
чиглэлд тогтвортой урсгах юм уу эсвэл тодорхой орон зайн дотор «түгжих» шаардлагатай болдог. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд утааны камерыг ашигладаг. Энэ нь тодорхой
эзлэхүүнтэй, жигд хөндлөн огтлолтой нэг талаас нь ажиглаж, өөр нэг талаас нь гэрэлтүүлж болох тунгалаг цонхууд бүхий битүү сав юм (Зураг 3.2.2). Утааг камерт оруулж
гэрэлтүүлэхэд утааны бөөмцрөөс гэрлийн сарнил үүсдэг. Утааны бөөмцрүүдийн
сарниулсан гэрлийг микроскопын харааны талбайд чиглүүлэн фокуслаж бөөмцрийн тод
дүрсийг гарган авна. Дүрсийг CCD камераар компьютерт дамжуулж болно.
Утаа гарах хоолой
Ажиглах цонх
Гэрэлтүүлэх цонх
Утаанаас сарнисан
гэрэл
Камерын их бие

Лазер
Лазерын цацраг
Гэрэлтүүлэх цонх
Утааг оруулах хоолой

Зураг 2.2.2. Утааны бөөмцрийн механик шинж чанарыг тодорхойлоход ашиглах
камерын бүтэц, түүний гэрэлтүүлэг

Шаталтаас ялгарч байгаа утааг хоолойгоор дамжуулан ажиглалтын камер луу
оруулдаг. Бага диаметртэй хоолойгоор дамжуулан утааг камерт оруулах нь хялбар биш
байдаг. Утааг оруулахын тулд шаталт ба камерын хооронд даралтын градиент үүсгэх
шаардлагатай бөгөөд үүнийг температураар удирдаж гүйцэтгэх нь илүү зохимжтой
байдаг.

2.3 Утааны бөөмцрийн механик шинж чанар
Шингэн төлөвт байгаа жижиг бөөмцрүүдийн хэмжээг оптик микроскопын аргаар
тодорхойлох нь нэлээд төвөгтэй. Бөөмцрийн хэмжээг тодорхойлохдоо түүнийг тунгалаг
юм уу ойлгогч гадаргуу дээр байрлуулж хэмждэг. Шингэн төлөвт байгаа бөөмцрүүд
гадаргуу дээр суухдаа түүнийг норгон дээгүүр нь тархаж агаар дотор байх үеийн
бөмбөрцөг хэлбэрээ алддаг. Үүнийг багасгахын тулд тунгалаг тавиурын гадаргууг
шингэний хувьд үл норох бодисоор бүрэх хэрэгтэй. Тархсан дусал тунгалаг бол хагас
эллипс хөндлөн огтлолтой зээрэнцэг байна гэж үзээд түүний эзлэхүүнийг хэмжиж
болно. Үүний тулд түүний диамер болон хамгийн их зузааныг хэмжиж зээрэнцэгийн
эзлэхүүнийг интеграл авч тодорхойлж болно. Шингэн дусал агаарт хөвж байх үедээ
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бөмбөрцөг хэлбэртэй байх тул олсон эзлэхүүнээ бөмбөрцөгийн эзлэхүүнтэй тэнцүүлж
дусланцарын агаарт байх үеийн радиусыг дараах томьёогоор тооцоолон олж болно:
𝑟𝑟𝑑𝑑 = �

3𝑉𝑉𝑜𝑜 1/3
� ,
4𝜋𝜋

(3.4)

энд 𝑉𝑉𝑜𝑜 -дуслын хэмжсэн эзлэхүүн. Энэ аргаар гадаргуу дээр конденсацилсан дуслын
хэмжээг тодорхойлсон болно.

2.3.1 Утааны бөөмцрийн хурд
Утааны камерыг микроскопын тавиурт бэхэлж лазерын гэрлийг асаасны дараа утааг
камерт оруулахад утааны бөөмцрүүд лазерын гэрлийг сарниулсаны улмаас камер дотор
тод ногоон өнгөтэй цилиндр үүснэ (Зураг 2.2.2). Микроскопын тубусыг хөдөлгөн (зарим
микросколт суурийг шилжүүлдэг) энэ цилиндрийн суурийн аль нэг хөвч болон өндрийг
дайрсан хавтгайд фокусалж утааны доторхи бөөмцрийн тод дүрсийг гарган авна. Камерт
ямар нэг алдагдал (leak) байхгүй бол утааны урсгал жигдрэх үед камерын орох гарах
хоолойгоор ижил хэмжээний утаа урсана. Энэ үед утааны хурд тогтмол байх бөгөөд
бөөмцрүүд урсгалын дагуу нэг зүг чиглэн тогтмол хурдтай хөдөлнө. Утааны бөөмцрийн
чиглэсэн хөдөлгөөний хурд нь үнэндээ утааны урсгалын хурд юм. Ийм учраас утааны
бөөмцрийн хурдыг хэмжиж утааны хурдыг тодорхойлно. CCD камерын бичлэгийн
хурдаас хамаарч бүртгэгдэж байгаа бөөмцөр цэгээр эсвэл тодорхой урттай гэрэлтэй
шугам хэлбэртэй бүртгэгддэг. Хэрэв CCD камерын бичих хурд бага бол хөдөлж байгаа
бөөмцөр шугам байдлаар дүрслэгдэнэ (Зураг 2.3.1). Энэ тохиолдолд бөөмцөрт харгалзан
бичигдсэн шугамын урт 𝑙𝑙-ийг камерын бичлэгийн интервал 𝜏𝜏-д хувааж олно:
𝑙𝑙
𝑣𝑣 = .
𝜏𝜏

Шугамын урт 𝑙𝑙-ыг окулярын хуваариас тоолж аваад хуваарийн үнээр үржүүлж олно. Энэ
ажилд бид 1/8 с бичлэгийн интервалтай CCD камер ашиглав. Иймд Зураг 2.3.1-т үзүүл-

a) 𝑡𝑡 = 22.07 с

b) 𝑡𝑡 = 22.20 с

c) 𝑡𝑡 = 22.33 с

d) 𝑡𝑡 = 22,43 с

Зураг 2.3.1 Бүрэн шаталтын үед ялгарах утааны хурдан бөөмцрийн хөдөлгөөн бичлэгт
шугам болж бичигддэг. Энэ зурагт бөөмцөрт харгалзах шугамыг дээд талд нь цагаан шугам
тавьж тэмдэглэв (өсгөлт 100х, хуваарийн үнэ 8.68 мкм)

сэн бөөмцрийн хурд 𝑣𝑣 =

100.73 мкм
0.125 с

= 804 мкм/с байна. Нөгөө талаас энэ утга үнэн

эсэхийг зураасын хөдөлгөөний хурдаар магадлаж болно.
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Зураасын эхний дөрвөн байрлалд харгалзах хугацааны эгшин өгөгдсөн учраас энэ хурд
𝑠𝑠

𝑣𝑣̅ = = 815
𝑡𝑡

мкм
с

(энд бөөмцөр 𝑡𝑡 хугацааны дотор туулах замыг 𝑠𝑠-ээр тэмдэглэв) байна.

Энэ утга өмнөх утгатай алдааны хүрээнд бараг тохирч байна.

Хэрэв бичих хурд хангалтай өндөр бол бөөмцрийн хөдөлгөөн эгшин бүр толбо
байдлаар бүртгэгддэг (Зураг 2.3.2). Энэ тохиолдолд секундомер ашиглан бөөмцрийн хөдөлгөөний хугацааг хэмжиж энэ хугацаанд туулсан замын хэмжээг окулярын хуваарийн
үнийг ашиглан шууд тодорхойлж дээрх томьёог ашиглан эдгээрийн харьцаагаар хурдыг
тодорхойлж болно. Хэрэв камерын бичих хурд мэдэгдэж байвал бичлэгийг кадр бүрээр
нь салгаж окулярын хуваарийг ашиглан замыг тодорхойлж бичих хугацаанд хувааж
хурдыг тодорхойлох нь илүү хялбар байдаг. Бид энэ судалгаанд 1/8 с хурдтай CCD
камер ашиглав. Зураг 2.3.2-т өгөгдсөн бөөмцрийн координат ба хугацаанаас түүний
хөдөлгөөний дундаж хурдыг хэмжвэл 𝑣𝑣 = 49.5 мкм/с байхыг тогтоож болно.

a) t=31.57 с,

b) t= 32.50 с,

c) t= 33.10 с,

d) t= 33.60 с

Зураг 2.3.2. Шаталтын эхний үед ялгарах бага хурдтай бөөмцрийн хөдөлгөөн
(Байрлал бүрд харгалзах хугацааны эгшнийг доор нь тэмдэглэв. Өсгөлт 70х,
окулярын хуваарийн үнэ 10 мкм)

Энэ үр дүнгээс ямарч түлшний шаталтын эхний шатанд утааны хурд бага байх
бөгөөд бүрэн шаталтын горимд шилжих үед утааны хурд эрс ихэсдэг нь тодорхой
харагддаг. Урсгал тасралтгүйн тэгшитгэлийг ашиглан энд хэмжсэн хурдаар галаас гарч
байгаа утааны хурдыг хэмжиж болно. Энэ хэмжигдэхүүний утга утааны цахилгаан
шүүлтүүрийн тооцоонд чухал ач холбогдолтой байдаг. Ердийн задгай галаас гадагшилж
байгаа утааны хурд ойролцоогоор 0.05-0.07 м/с байдаг. Энэ процедурыг ашиглан ХАС
зууханд явагдах модон түлшний шаталтаас үүсэх утааны хурдыг хэмжиж үзэхэд
шаталтын эхний 8 минутанд утааны хурд 0.5 − 1 м/с, бүрэн шаталтын үеийн хурд 2 м/с
хэтрэхгүй байв. Харин нүүрсний бүрэн шаталтын үед хурд 3 м/с-ээс багагүй байв.

Харин агаарын чанарын албаны лабораторит шалгасан хэмжилтийн үр дүнгээр

зуухнаас гарах утга үнэхээр 1-3 м/с байдаг. Харьцангуй бага хурдтай хөдөлж байгаа
бөөмцрийн хөдөлгөөнийг ажиглахад тэдгээр нь чиглэсэн хөдөлгөөнөөс гадна эмх
замбараагүй хөдөлж байдаг. Эмх замбараагүй хөдөлгөөний дундаж хурд тэгтэй тэнцүү
байх нь ойлгомжтой. Утааг битүү саванд оруулж ажиглалт хийх үед энэ хөдөлгөөн тод
ажиглагдана.
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Бид утааны хөдөлгөөний хурдыг өөрсдийн боловсруулсан утаанд мониторинг хийх
аргадаа тулгуурлан тогтоож агаарын чанарын албаны лабораторит батлах хэмжилт
хийснээс гадна Питот хоолойгоор тодорхойлсон утгатай жишив. Эдгээр хэмжилтийн
утгатай харьцуулан дүгнэхэд манай боловсруулсан утааны хурдыг хэмжих энэ процедур
нэлээд үнэмшилтэй үр дүнд хүргэдэг.
Эцэст нь утааны хурдыг хэмжих тохиолдолд микроскопын өсгөлт өндөр байх
төдийлэн шаардлагагүй, харин бөөмцрүүдийн дүрс маш бага хэмжээтэй байх өсгөлтийг
сонгон авах хэрэгтэй гэдгийг тэмдэглэе. Энэ хэмжилтэд <10х өсгөлттэй объектив, 7х10х-аас бага өсгөлттэй хуваарь бүхий окуляр ашиглах нь хамгийн тохиромжтой.
2.3.2 Бөөмцрийн хэмжээ, хэмжээгээр түгэх түгэлт
Утааны бөөмцрийн хэмжээг мөн л дээрх процедурыг ашиглан хэмжинэ. Утааг
камерт оруулж тогтвортой жигд урсгал бий болгосны дараа орох ба гарах хоолойг зэрэг
хаана. Энэ үед камер утаагаар дүүрч утаа камер дотор бараг жигд тархсан байна.
Микроскопын харааны талбайд үүсэж байгаа бөөмцрийн дүрсийн хөдөлгөөн эмх
замбараагүй байдаг тул тэдгээрийн хэмжээг нүдээр ажиглан тогтооход бэрхшээлтэй
байдаг. Ийм учраас микроскопыг фокуслан утааны бөөмцрийн тод дүрсийг гарган авч
түүний хөдөлгөөний бичлэгийг хийнэ. Битүү камер дотор байгаа утааны бөөмцрүүд эмх
замбараагүй хөдөлгөөн хийх бөгөөд тод дүрс өгч байгаа бөөмцрийн хэмжээг окулярын
хуваариар тогтооно. Тухайлбал, Зураг 2.3.4-д хэд хэдэн бөөмцрийн тод дүрсийг үзүүлэв.
Энэ зургийн хуваарь дээр байрлаж байгаа хоёр бөөмцрийн хэмжээ харгалзан 4.5 мкм, 6.7
мкм байна. Энэ процедурыг ашиглан тамхины утааны доторхи 300 гаруй бөөмцрийн
шугаман хэмжээг олж бөөмцрийн хэмжээгээрээ түгэх түгэлтийг гаргав (Зураг 2.3.5). Энэ
хэмжилтийн үр дүнгээс үзэхэд тамхины утааны бөөмцрийн минимум хэмжээ 0.6 мкм,
максимум хэмжээ 26 мкм бөгөөд ийм хэмжээтэй бөөмцрүүд 1000-аас цөөнгүй бөөмцөр
дотор нэг удаа тааралдах боломжтой байдаг. Энэ түгэлтийн хувьд бөөмцрийн дундаж
хэмжээ 6.05 мкм, хамгийн магадлангуй хэмжээ нь 4.4 мкм байх нь харагдаж байна.
Тамхины утааны бөөмцрийн хэмжээ ийм бага байдаг учраас Ми сарнилын улмаас утаа
хөх цэнхэр харагддаг гэсэн дүгнэлтийг хийж болно. Гэрлийн сарнилын онолын үүднээс
авч үзвэл утаа бараг хөх ягаан өнгөтэй харагдах ёстой боловч хүний нүдний мэдрэх
чадвар энэ мужид цэнхэр өнгө дээр хамгийн их байдаг тул утааны өнгө ингэж
тодорхойлогддог болж таарч байна.
Бид боловсруулсан энэ арга, аргачлалаа ашиглан мод, аргал, нүүрснээс гарах
утааны бөөмцрийн хэмжээ болон хэмжээгээрээ түгэх түгэлтийг тогтоов (Зураг 2.3.6).
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Энэ хэмжилтээс үзэхэд аргалын шаталтаас гарах бөөмцрийн хэмжээ нь хамгийн бага дисперстэй бөгөөд 6-12 мкм интервалд, модных
нэлээд өргөн 4-15 мкм интервалд багтдаг. Модны шаталтаас үүсэх бөөмцөрт 15 мкм-ээс том
Зураг 2.3.4 Микроскопын окулярын хавтгайд үүсэж буй бөөмцрийн дүрс (Өсгөлт
400x, окулярын хуваарийн үнэ d=2.25 мкм)

хэмжээтэй бөөмцөр цөөн боловч байдаг нь харагдаж байна. Харин нүүрсний шаталтаас үүсэх
бөөмцөр голчлон 5-15 мкм хэмжээтэй байдаг

байна. Энэ нь нүүрсний бөөмцрүүдийг бараг монодисперстэй болохыг үзүүлж байгаа
юм. Эндээс үзэхэд нүүрсний шаталтаас ялгарах утааны бөөмцрүүд бусад түлшнийхээс
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Зураг 2.3.5 Утааны бөөмцрийн хэмжээгээр түгэх түгэлт

илүү жигд том хэмжээтэй байдаг учраас үзэгдэх орчныг хязгаарлах утаан хөшиг үүсэхэд
хүргэдэг бөгөөд өвлийн улирлын агаарын бохирдлыг үүсгэгч гол агент болж байдаг
гэсэн дүгнэлтийг хийж болох юм.
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Зураг 2.3.6 Төрөл бүрийн түлшний шалалтаас ялгарах утааны бөөмцрийн
хэмжээгээрээ түгэх түгэлт

Энэ аргаар бөөмцөр хатуу эсвэл шингэн төлөвт байгаа эсэхээс нь үл хамааран түүний хэмжээг тодорхойлж болно. Туршилтын явцад хийсэн ажиглалтаас харахад бөмбөрцөгт ойр хэлбэртэй бөөмцөр ихэвчлэн шингэн хэлбэрт байгаа нь харагддаг. Үүнийг
цаашид бөөмцрийн хэлбэрт морфологийн судалгаа хийх замаар нарийвчлан тогтоож
болох юм.
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2.3.3 Бөөмцөр хоорондын зай
Утааны доторхи бөөмцрүүд өөр өөр хэмжээтэйгээс гадна тэдгээрийн хоорондох зай
харилцан адилгүй байдаг. Бөөмцөр хоорондын зай нь утааны механик шинж чанарыг
тухайлбал утааны өтгөн, сийрэг чанарыг үзүүлэх нэг чухал хэмжигдэхүүн юм. Утааны
өтгөн, сийрэг чанарыг түүн дотор байгаа бөөмцрийн концентраци буюу тоон нягт гэсэн
хэмжигдэхүүнээр тодорхойлдог боловч бөөмцөр хоорондын зайгаар ч бас илэрхийлэх
боломжтой. Утааны доторхи бөөмцрүүдийн хоорондын зай их байх тусам утаа сийрэг,
харин бага байхад утаа өтгөн байдаг. Ийм учраас энэ хэмжигдэхүүн утааны оптик шинж
чанартай ч бас холбоотой болдог.
Бөөмцөр хоорондын зайг хэмжихийн тулд утааг камерт оруулж өмнөхийн адил
жигд урсгал үүсгэнэ. Ийм жигд урсгалтай үед бөөмцөр хоорондын зайг окулярын
хуваарийг ашиглан хэмжиж авна. Зураг 2.3.4-д байгаа хуваарь дээр байрлах гурван
бөөмцрийн хувьд хоорондох зай нь харгалзан 96.75 мкм, 27 мкм байна. Утааны бөөмцөр
хоорондын зайг нарийвчлан ажиглахад утааны урсгалын дагуу ба хөндлөн чиглэлд
бөөмцөр хоорондын зай бага зэрэг ялгаатай байгаа нь ажиглагддаг. Үүнээс гадна
хөндлөн чиглэлд хэмжсэн бөөмцөр хоорондын зай хугацаанаас хамаарах ба хүндийн
хүчний дагуу ба хөндлөн чиглэлд мөн ялгаатай болох хандлага ажиглагддаг.
2.3.4 Бөөмцрийн концентраци
Эхлээд утааг камерт оруулж утааны стационар урсгал бий болгосны дараа утааны
бөөмцөр хоорондын зай болон бөөмцрийн хэмжээг тогтооно. Бөөмцөр хоорондын
дундаж зайг тодорхойлохдоо нэг шугам дээр оршиж байгаа хоёр бөөмцрийн хоорондын
зайг окулярын хуваарийг ашиглан хэмжинэ. Энэ хэмжилтийг олон тооны хос бөөмцрийн
хувьд гүйцэтгэж бөөмцөр хоорондын дундаж зайг тогтооно. Бөөмцөр хоорондын зайг
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 гэж үзвэл утааны доторхи бөөмцрийн концентраци буюу тоон нягтыг дараах

илэрхийллээр тодорхойлж болно:

𝑛𝑛 ≈

1

3 .
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Энэ утга нь утааны урсгал дахь бөөмцрийн концентраци юм. Энэ илэрхийллийг
ашиглан тооцоо хийж төрөл бүрийн түлшний шаталтаас гарах утааны бөөмцрийн
концентрацийг тодорхойлж болно.
Агаарын бохирдлын судалгаанд бөөмцрийн концентрацийг г/м3 нэгжээр илэрхийл-

дэг. Энэ нь утааны нэгж эзлэхүүнд байгаа бөөмцрийн масс юм. Манай судалгааны аргаар
энэ хэмжигдэхүүнийг ч мөн тодорхойлох боломжтой. Бөөмцрийн материалын нягт 𝛼𝛼 бол
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3
түүний масс 𝜇𝜇 ≈ 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
байх учраас утааны доторхи бөөмцрийн нягт дараах томьёогоор

илэрхийлэгдэнэ:

𝜌𝜌 = 𝜇𝜇𝜇𝜇 ≈ 𝛼𝛼

3
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
3 .
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟

Тамхины утааны хувьд бөөмцрийн дундаж хэмжээ нь 6 мкм, бөөмцөр хоорондын
зай 56 мкм байдаг. Тамхины утааны бөөмцрийн материалын нягт ~1200 кг/м3 байдаг
[36]. Иймээс тамхины утааны доторхи бөөмцрийн массаар илэрхийлэгдсэн концентраци
буюу утааны доторхи бөөмцрийн нягт дараах утгатай байна:
𝜌𝜌 = (1.5 ÷ 1.6) ∙ 10−3

кг

𝑚𝑚3

.

Агаарын бохирдлын судалгаанд нэгж үүсгэгчийн ялгаруулах бөөмцрийн эмиссийн
хэмжээг илэрхийлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд
тухайн үүсгэгчийн ялгаруулах нийт бөөмцрийн массаар нь уг үүсгэгчийн бохирдуулах
чанар буюу эмиссийг үнэлж тогтоодог. Энэ нь агаарын бохирдлын үнэлгээнд чухал
боловч судалгааны ажилд параметр болгон хэрэглэхэд тохиромж муутай байдаг. Харин
нэгж үүсгэгчийн бохирдуулагч ялгаруулах чадварыг нэгж хугацаанд агаар мандал руу
оруулж байгаа бөөмцрийн хэмжээгээр нь үнэлбэл илүү тохиромжтой. Үүнийг
судалгааны параметр болгон авахад ч тохиромжтой юм. Дээр тодорхойлсон утааны
доторхи бөөмцрийн нягтыг ашиглан энэ параметрийг зохиоё. Утааны нэгж эзлэхүүнд 𝜌𝜌

масстай бөөмцөр агуулагдах бөгөөд энэ нь 𝑣𝑣 хурдтайгаар гадагшилна. Нэгж хугацаанд

урсан гарах утааны эзлэхүүн 𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑆𝑆-утаа гадагшлах хоолойн хөндлөн огтлолын талбай)

учраас энэ утааг гаргаж байгаа үүсгэгчээс нэгж хугацаанд агаар мандал руу орох
бөөмцрийн хэмжээ дараах томьёогоор илэрхийлэгдэнэ:
𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌.

Энэ хэмжигдэхүүн нь үүсгэгчийн бохирдол ялгаруулалтыг үзүүлэх бөгөөд г/𝑐𝑐 нэгжтэй
байна. Үүнийг үндэслэн ширхэг тамхинаас агаар луу орох бохирдлын хурд 𝑚𝑚~1.5

байна гэдгийг тооцоолон гаргаж болно.

мг
с

2.3.5 Бөөмцрийн суултын хурд
Утаагаар гадагшилж байгаа 𝑚𝑚 масстай, 𝑟𝑟 радиустай бөмбөрцөг хэлбэртэй бөөмц-

рийн агаар доторхи хөдөлгөөнийг авч үзье. Утааны бөөмцрийн масс, хэмжээ харьцангуй
их тул түүнд хүндийн хүч 𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 (энд: 𝑔𝑔-хүндийн хүчний хурдатгал) болон Архимедийн хүч 𝐹𝐹𝑏𝑏 =

𝑚𝑚
𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑎𝑎 𝑔𝑔 (энд: 𝜌𝜌-бөөмцрийн нягт, 𝜌𝜌𝑎𝑎 -агаарын нягт) үйлчилнэ. Энэ хоёр

хүчний хэмжээ ямар байгаагаас хамаарч бөөмцөр хөдөлж эхлэх ба орчин дотор хөдөлж
байх үед бөөмцөрт орчны зүгээс түүний хөдөлгөөнийг сааруулахыг эрмэлзсэн эсэргүүц63

лийн хүч 𝐅𝐅𝑟𝑟 үйлчилнэ. Иймд бөөмцрийн хөдөлгөөний тэгшитгэл дараах хэлбэртэй байна:
𝑚𝑚𝐚𝐚 = 𝑚𝑚𝐠𝐠 + 𝐅𝐅𝑟𝑟 + 𝐅𝐅𝑏𝑏 ,

энд: 𝐅𝐅𝑟𝑟 -эсэргүүцлийн хүч, 𝐅𝐅𝑏𝑏 -Архимедийн хүч. Бөөмцөр ба агаарын хувьд

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

< 1 нөхцөл

үргэлж биелэх учраас бөөмцөр гравитацийн хүчний дагуу доош чиглэн хөдлөх ба
эсэргүүцлийн хүч өргөх хүчний дагуу дээш чиглэнэ. Энэ хөдөлгөөн 𝑧𝑧 тэнхлэгийн дагуу
явагдана. Координатын системийг 𝑧𝑧 тэнхлэг нь 𝐠𝐠 дагуу чиглэж байхаар сонгож авбал
дээрх хөдөлгөөний тэгшитгэлийн 𝑧𝑧 байгуулагч дараах хэлбэртэй бичигдэнэ (𝑎𝑎𝑧𝑧 = 𝑎𝑎):
𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐹𝐹 𝑟𝑟 − 𝐹𝐹𝑏𝑏 ,

энд: 𝐹𝐹𝑟𝑟 = 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋-агаарын зүгээс хөдөлж байгаа бөөмцөрт үйлчлэх эсэргүүцлийн хүч,

𝜂𝜂 = 1.81 ∙ 10−5

кг

-агаарын зуурамтгай чанар, 𝑟𝑟-бөөмцрийн радиус, 𝑣𝑣-бөөмцрийн хурд.

мс

Бөмбөрцөг хэлбэртэй бөөмцрийн масс болон түүнд үйлчлэх өргөх хүч харгалзан 𝑚𝑚 =
4
3

4

𝜋𝜋𝑟𝑟 3 𝜌𝜌, 𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝜋𝜋𝑟𝑟 3 𝜌𝜌𝑎𝑎 𝑔𝑔 байх нь ойлгомжтой. Хүндийн хүч 𝑚𝑚𝑚𝑚 хөдөлгөөнийг удирдаж
3

байх тохиолдолд эсэргүүцлийн хүч бөөмцрийн хурднаас хамаарах ба хурд нь ихсэх тусам

эсэргүүцлийн хүч ихэссээр эцэстээ өргөх хүч болон эсэргүүцлийн хүчний нийлбэр
хүндийн хүчтэй тэнцүү болтол өснө. Энэ үед бөөмцрийн хурдатгал тэг болох ба бөөмцөр
тогтмол хурдтай хөдөлнө. Энэ хөдөлгөөний хурд хүчний тэнцэлээс дараах утгатай
олдоно:
𝑣𝑣0 =

2𝑔𝑔
(𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝑎𝑎 )𝑟𝑟 2 .
9𝜂𝜂

Хөдөлгөөн эхэлснээс хойш ийм тогтмол хурдтай болтол үргэлжлэх хугацааг релаксацын
хугацаа

гэдэг.

Релаксацийн

хугацааг

олохын

тулд

хөдөлгөөний

тэгшитгэлийг

интегралчлах хэрэгтэй болдог. Хөдөлгөөний тэгшитгэлийг хурдны хувьд дифференциал
хэлбэртэй бичвэл
𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚
= 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 − 𝜌𝜌𝑎𝑎 𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

болох ба энэ тэгшитгэлд дараах Кошийн нөхцөлийг ноогдуулж болно:
𝑣𝑣(𝑡𝑡 → 0) = 𝑣𝑣0 ,

энд: 𝑣𝑣0 - бөөмцрийн хөдөлгөөний анхны хурд. Энэ тэгшитгэлийг
𝑑𝑑𝑑𝑑
9𝜂𝜂𝜂𝜂
= (1 − 𝜌𝜌𝑎𝑎 /𝜌𝜌)𝑔𝑔 − 2
𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝑟𝑟 𝜌𝜌

хэлбэрттэй бичиж зарим алгебрийн хувиргалт хийж дараах хэлбэрт шилжүүлж болно:
2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑎𝑎
=
�1 − � 𝑔𝑔 − 𝑣𝑣.
9𝜂𝜂 𝑑𝑑𝑑𝑑
9𝜂𝜂
𝜌𝜌
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Энэ тэгшитгэлд

2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
9𝜂𝜂

�1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� 𝑔𝑔 − 𝑣𝑣 ≡ 𝑢𝑢 гэсэн шинэ хувьсагч оруулбал:

Энэ тэгшитгэлийн ерөнхий шийд нь

2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑢𝑢.
9𝜂𝜂 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑢𝑢 = 𝑢𝑢0 exp �−

харин анхны нөхцөлийг хангах шийд нь

энд: 𝜏𝜏 =

2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
9𝜂𝜂

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝑡𝑡
2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
𝑡𝑡
𝑣𝑣 =
�1 − � 𝑔𝑔 �1 − exp �− �� + 𝑣𝑣0 exp �− �,
9𝜂𝜂
𝜌𝜌
𝜏𝜏
𝜏𝜏

-релаксацын хугацаа. Энэ шийдээс үзэхэд 𝑣𝑣0 хурдтай хөдөлж эхэлсэн

бөөмцөр эцэстээ 𝑣𝑣𝑓𝑓 =

юм.

9𝜂𝜂
𝑡𝑡�,
2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌

2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
9𝜂𝜂

�1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� 𝑔𝑔 хурдтай болно. Энэ нь бөөмцрийн суултын хурд

2.3.6 Бөөмцрийн суултын хурд болон хөвөгч бөөмцрийн нягтыг туршлагаар
хэмжих
Бөөмцрийн механик шинж чанарыг тодорхойлох өмнөх арга аргачлалыг ашиглан
утааны бөөмцрийн суултын хурдыг тодорхойлох боломжтой. Үүний тулд утааг камерт
оруулж тавиур нь босоо, тубус нь хэвтээ байрлах микроскопын тавиурт байрлуулан
бэхлээд камер доторхи утааны бөөмцрийн хөдөлгөөнийг ажиглавал хэсэг хугацааны
дараа бөөмцрүүд дээшээ (микроскоп урвуу дүрс өгдөг учраас бөөмцрийн доошоо
чиглэсэн хөдөлгөөн дээш явж байгаа харагдана) чиглэн тогтмол хурдтай хөдөлнө. Энэ нь
суултын хурд бөгөөд үүнийг бөөмцрийн хурдыг тодорхойлох аргачлалыг ашиглан
хялбархан тодорхойлж болно.
Агаар дотор хөдөлж байгаа бөөмцрүүд гадаргуу дээр хараахан буугаагүй, агаарт
хөвж яваа учраас тэдгээрийг гадаргуу дээр нэгэнт суусан хөө исийн бөөмцрөөс ялгахын
тулд хөвөгч бөөмцөр гэж нэрлэх нь тохиромжтой. Ийм хөвөгч бөөмцрийн механик
шинж чанар нэгэнт гадаргууд суусан бөөмцрийнхөөс ялгаатай байдаг. Тухайлбал, хөвөгч
бөөмцрийн нягт физикийн үүднээс бодвол гадаргууд суусан бөөмцрийнхөөс ялгаатай
байх ёстой. Учир нь гадаргууд суусан бөөмцөр дээр нэмэгдэн сууж байгаа бөөмцрүүд
болон агаарын молекулын мөргөлтийн дүнд тэдгээр нь механик үйлчлэлд ордог. Хөвөгч
бөөмцрийн нягтыг хэмжих нь нэгэнт бий болсон агаарын бохирдлыг бууруулахад чухал
ач холбогдолтой. Бөөмцрийн суултын хурдыг хэмжсэн тохиолдолд хөвөгч бөөмцрийн
нягтыг олох боломжтой. Хөвөгч бөөмцрийн нягт тодорхойлохдоо бөөмцрийн хэмжээ
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болон хурдыг хэмжих өмнөх аргачлалыг зэрэг ашиглан бөөмцрийн суултын хурд болон
түүний радиусыг хэмжээд 𝑣𝑣𝑓𝑓 =

2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
9𝜂𝜂

�1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� 𝑔𝑔 томьёог ашиглан 𝜌𝜌 нягтыг бодож гаргана.

2.3.7 Микроскопын ялгах чадвараас бага хэмжээтэй бөөмцрийн хэмжээг тогтоох

Хөвөгч бөөмцрийн нягтыг хэмжсэн өмнөх аргачлал, аргыг ашиглан бөөмцрийн
хэмжээг тогтоож болно. Өөрөөр хэлбэл бөөмцрийн босоо чиглэл дэх хөдөлгөөнийг
хэвтээ чиглэлээр нь харж судална. Хэрэв бөөмцрийн нягтыг тодорхой гэж үзвэл 𝑣𝑣𝑓𝑓 =
2𝑟𝑟 2 𝜌𝜌
9𝜂𝜂

�1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� 𝑔𝑔 томьёог ашиглан түүний радиусыг дараах томьёогоор тодорхойлж болно:
𝜂𝜂𝜂𝜂
.
2𝑔𝑔(𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝑎𝑎 )

𝑟𝑟 = 3�

Энэ нь бөөмцрийн нягт мэдэгдэж байгаа тохиолдолд түүний хэмжээг үнэлэх боломж
олгодог. Микроскоп ашиглан хэмжилт хийж байгаа тохиолдолд бөөмцрийн хэмжээг шууд
хэмжиж авдаг тул энэ аргаар хэмжээг тогтоох нь илүүц мэт харагдавч (i) бөөмцрийн
хэмжээг шууд хэмжсэн үр дүнг шалгах боломж олгодог, (ii) микроскопын ялгах
чадвараас

бага

хэмжээтэй

бөөмцрийн

хэмжээг

тогтоох

боломж

олгодог,

(iii)

микроскопын өндөр өсгөлт шаардлагагүйгээр хэмжилт хийх боломжтой зэрэг давуу
талтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл микроскопыг заавал өндөр өсгөлттэй байхаар
тохируулалгүйгээр микроскопоор тодорхойлж болмооргүй бага хэмжээтэй бөөмцрийн
радиусыг тодорхойлж болно гэсэн үг юм. Үүнийг бид хялбархан үзүүлж болно.
Бөөмцрийн хэмжээ микроскопын ялгах чадвараас бага
бөөмцрийн доошлох хурд дараах нөхцөлийг хангана:
𝑣𝑣 <

𝜆𝜆

2𝑁𝑁𝑁𝑁

> 3�

𝜂𝜂𝜂𝜂

2𝑔𝑔(𝜌𝜌−𝜌𝜌𝑎𝑎 )

бол энэ

𝑔𝑔(𝜌𝜌 − 𝜌𝜌𝑎𝑎 )𝜆𝜆2
= 18.1 𝜇𝜇𝜇𝜇/𝑠𝑠
18𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂2

Энэ хурдны утга маш бага утга юм. Утааны дотор ийм нөхцөлийг хангах хурдтай
бөөмцрийг хайх замаар утааны доторхи мкм-ээс бага хэмжээтэй бөөмцрийн агууламжийг ойролцоогоор тогтоох боломжтой.

2.4 Шаталтын бүс дэх бөөмцрүүдийн цахилгаан шинж чанар
Дөлийг өндөр хүчдэлд залгасан хоёр хавтгай электродын хооронд оруулахад дөл
хоёр салж эсвэл нэг тийш (голчлон эерэг туйлт хавтгай руу) хазайж байгаа нь ажиглагддаг (Зураг 2.4.1). Хоёр хавтгай электродын хооронд нэгэн төрлийн орон үүсдэг учраас
энэ нь дөл эерэг, сөрөг цэнэг агуулдгийг харуулж байгаа хэрэг юм. 0.1 эВ температур-

тай дөлний доторхи ионы нягт 1014 м−3 хүрдэг бөгөөд үүний улмаас дөлийг сул ионч66

логдсон плазм гэж үздэг [39,40]. Дөл нь ионоос гадна
шаталтын процессын үр дүнд бий болж байгаа их
хэмжээний бөөмцөр агуулдаг [39,41]. Эдгээр бөөмцрүүд дөлөн дотор агуулагдаж байгаа цэнэгт бөөмстэй
харилцан үйлчилсний улмаас цэнэглэгддэг. Бөөмцрүүдийн цэнэглэгдэх процесс, түүний шинж чанар,
дагалдах үзэгдлүүдийг олон судлаач авч үзсэн байдаг
[42-45]. Бөөмцрийн цэнэгжих процесс утаа, утааны
а

б

Зураг 2.4.1 Дөлийн цэнэгийг үзүүлэх
туршилт а) цэнэглээгүй хавтгайн
хооронд
асаж
буй
дөл,
б)
цэнэглэгдсэн хавтгайн хоорондох дөл
(Энэ зурагт дөлийн ихэнх хэсэг эерэг
цэнэгтэй хавтгай руу хазайж байгаа
нь тодорхой харагдаж байна).

бөөмцөр үүсэх процесст чухал нөлөө үзүүлж байдаг
[41,46]. Цэнэгжсэн бөөмцөр өөрийн эсрэг цэнэгтэй
бөөмсийг өөртөө татах учраас эсрэг цэнэгтэй цэнэгийн
үүлээр бүрхэгдэнэ. Хэрэв бөөмцөр бөмбөрцөг хэлбэртэй бол энэ үүлийн хэлбэр хөндий бөмбөлөг хэлбэр-

тэй байх нь ойлгомжтой бөгөөд бөмбөрцгийн зузаан нь Дебайн урт 𝜆𝜆𝐷𝐷 -аар тодорхойлогдоно [40,42]. Цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэлийн хувьд энэ бөмбөрцгийн гадна

байгаа цэнэгт бөөмс бөөмцрийг мэдрэхгүй. Энэ нь эсрэг цэнэгийн үүл бөөмцрийн үүсгэх
цахилгаан орныг бүрэн хуягласан буюу тусгаарласан гэсэн үг юм. Цэнэгтэй бөөмцрийн
хэмжээ 𝑟𝑟𝑝𝑝 нь түүний Дебайн уртаас үргэлж бага, 𝑟𝑟𝑝𝑝 < 𝜆𝜆𝐷𝐷 байх нь ойлгомжтой. Харин

бөөмцрийн цэнэгийн хэмжээ их бол түүний үүсгэх орны потенциал өндөр байх бөгөөд
үүнд харгалзан 𝑟𝑟𝑝𝑝 ≪ 𝜆𝜆𝐷𝐷 байна. Дөлийн дотор байгаа бөөмцрүүдийн хоорондох дундаж

зай 𝑙𝑙 нь 𝑙𝑙 < 𝜆𝜆𝐷𝐷 нөхцөлийг хангадаг бол бөөмцөр Дебайн бөмбөрцөг дотор орох бөгөөд

ийм бөөмцрүүд өөр хоорондоо цахилгаан статик харилцан үйлчлэлтэй байна. Эсрэг

тохиолдолд бөөмцрүүд өөр хоорондоо харилцан үйлчлэхгүй. Энэ тохиолдолд бид

бөөмцрүүдийг бие биенээсээ харилцан үйлчлэлийн хувьд тусгаарлагдсан гэж үзнэ.
Тусгаарлагдсан цэнэгтэй бөөмцрийн Дебайн урт дараах томьёогоор тодорхойлогдохыг
хялбархан тогтоож болно:
𝜆𝜆−2
𝐷𝐷 =

1
𝑛𝑛0𝛼𝛼 𝑞𝑞𝛼𝛼2
�
,
𝜀𝜀0 𝑘𝑘𝐵𝐵
𝑇𝑇𝛼𝛼
𝛼𝛼

энд: 𝑛𝑛0𝛼𝛼 -цэнэгтэй бөөмийн тэнцвэртэй үед харгалзах концентрацийн утга, 𝜀𝜀0 -цахилгаан

тогтмол, 𝑘𝑘𝐵𝐵 -Больцманы тогтмол, 𝑞𝑞𝛼𝛼 , 𝑇𝑇𝛼𝛼 -дөл дотор байгаа 𝛼𝛼 төрлийн цэнэгт бөөмийн
цэнэг ба температур.

Дөл дотор байгаа цэнэгтэй бөөмцөр фотоиончлол, термоэмисс, мөргөлдөөн зэрэг

олон янзын механизмаар цэнэглэгдэж болдог. Гэхдээ эдгээр нь бага температуртай
дөлийн хувьд үргэлж явагддаггүй. Нөгөө талаас дөлийн бөөмцрүүд найрлагын хувьд
67

өндөр иончлолын энергитэй элементүүдийг агуулж байдаг. Иймээс дөлийн дотор байгаа
бөөмцрүүд цэнэгжих өөр нэг механизм байх ёстой. Дөлийн дотор бөөмцрөөс гадна
электрон болон эерэг сөрөг цэнэгтэй ион зэрэг олон төрлийн цэнэгтэй бөөмс
агуулагддаг. Эдгээр бөөмс бөөмцөрт ойртох үедээ түүнийг индукцээр цэнэглэж түүнд
татагдаж ойртон түүний гадаргуугийн потенциалд урхидагддаг. Ийм байдлаар бөөмцөр
өөрийн гадаргуу дээр цэнэгт бөөмсийг урхидан авдаг. Дулааны хөдөлгөөний улмаас
бөөмс бөөмцрийн гадаргууд ойртох бөгөөд толин цэнэгийн нөлөө ихсэх хэмжээний зайд
ойртсон бол цэнэгт бөөм бөөмцөрт урхидагдаж бөөмцөр цэнэглэгдэнэ. Ажлын энэ хэсэгт
бид дөлийн доторхи бөөмцрийн цэнэгжих процес болон цэнэгийн хэмжээг авч үзлээ.
2.4.1 Бөөмцрийн цэнэгжилт
Даралт ихсэхэд дөлийн дотор байгаа бөөмцрийн концентраци ихсэх тул бөөмцөр
хоорондын зай багасна. Гэхдээ галын дөл атмосферийн даралтанд орших бөгөөд бөөмцрийн концентраци нь харьцангуй бага. Утааны дотор байгаа зэргэлдээ бөөмцрүүдийн
хоорондох дундаж зай даралтаас хамаарч хэдэн арван микроны эрэмбэтэй байдаг. Дөлийн температур өндөр биш бөгөөд 𝑟𝑟 < 𝜆𝜆𝐷𝐷 ≪ 𝑙𝑙 нөхцөл хангагддаг учраас дөлийн доторхи бөөмцрийг тусгаарлагдсан гэж үзэж болно. Энэ тохиолдолд дөл дотор байгаа бөөм-

цөр хэрхэн цэнэглэгдэхийг авч үзье. Гэхдээ тусгаарлагдсан бөөмцөр гэж үзэхийн тулд

түүний хэмжээ заавал бага байх албагүйг энд тэмдэглэе. Зөв биш хэлбэртэй бөөмцрийн
гадаргуугийн цэнэгийн нягт нэгэн төрөл биш бөгөөд гадаргуугийн хурц хэсэгт хамгийн
их утгатай байдаг. Иймээс жижиг бөөмцрийн гадаргуу дээрх цэнэгийн нягт их байх бөгөөд энд цахилгаан орон хамгийн их байна. Харин гадаргуугийн муруйлт нь бага бол
тэнд орон бага, иймд Дебайн бөмбөрцгийн зузаан их байх ба 𝜆𝜆𝐷𝐷 ≪ 𝑙𝑙 нөхцөл биелнэ. Тэгвэл цэнэг нь бага бол харьцангуй том бөөмцрийг ч тусгаарлагдсан гэж үзэж болно.

Бөөмцрийн цэнэгийн төрөл нь түүний гадаргуу дээр ямар тэмдэгтэй цэнэг голчлон

цуглаж байгаагаас хамаардаг. Сөрөг цэнэгийн хөдлөц олонхи тохиолдолд эерэг
цэнэгийнхээс их байдаг учраас бөөмцрийн үүсгэсэн орны үйлчлэлд өртөн нэгж
хугацаанд бөөмцрийн гадаргууд хүрч ирэх ийм цэнэгт бөөмсийн тоо харгалзах эерэг
цэнэгийн (ион) тооноос их байна. Ийм учраас бөөмцөр дээр цугларах сөрөг ионы тоо,
эерэг ионыхоос их байх ба бөөмцөр сөргөөр цэнэглэгдэнэ. Иймээс бөөмцөр эхлээд илүү
олон тооны сөрөг цэнэгтэй бөөмсийг цуглуулснаар сөрөг гадаргуугийн потенциалтай
болдог. Ингэснээр бөөмцөр эерэг цэнэгтэй бөөмсийг өөртөө татаж эхлэх ба бөөмцрийн
гадаргууд хүрч байгаа эдгээр эерэг цэнэгүүд бөөмцрийг эерэг цэнэгтэй болгохыг
эрмэлзэнэ. Бөөмцрийн гадаргуу цэнэглэгдэж потенциалтай болмогц тэрээр өөрийн эсрэг
цэнэгтэй бөөмсийг татаж ижил цэнэгтэй бөөмсийг түлхэнэ.
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Бөөмцрийн гадаргуу руу ирж байгаа цэнэгтэй бөөмс гүйдэл үүсгэнэ. Цэнэгтэй
бөөмсийн хурд нь плазмын потенциал ба бөөмцрийн гадаргуугийн потенциалын
ялгавраас хамаардаг. Бөөмцрийн гадаргуу сөрөг цэнэгтэй болоход эерэг цэнэгийн гүйдэл
ихсэж сөрөг цэнэгийн гүйдэл багасна. Харин эсрэг тохиолдолд эерэг цэнэгийн гүйдэл
багасаж сөрөг цэнэгийнх ихэснэ. Плазмын бөөмсөөр зөөгдөж байгаа цэнэглэгч гүйдэл
дараах илэрхийллээр тодорхойлогдоно:
∞

𝐼𝐼 = 𝑞𝑞𝛼𝛼 � 𝑣𝑣𝛼𝛼 𝑠𝑠𝛼𝛼 𝑓𝑓𝛼𝛼 (𝑣𝑣𝛼𝛼 ) 𝑑𝑑𝑉𝑉𝛼𝛼 ,
𝑣𝑣𝑚𝑚

энд: 𝑞𝑞𝛼𝛼 , 𝑣𝑣𝛼𝛼 - плазмын 𝛼𝛼 төрлийн бөөмийн цэнэг ба хурд, 𝑠𝑠𝛼𝛼 -плазмын 𝛼𝛼 төрлийн бөөмийн

бөөмцрийг мөргөх огтлол, 𝑓𝑓𝛼𝛼 (𝑣𝑣𝛼𝛼 )- плазмын 𝛼𝛼 төрлийн бөөмийн хурдаараа түгэх
түгэлтийн функц, 𝑑𝑑𝑉𝑉𝛼𝛼 -хурдны огторгуйн эзлэхүүний элемент. Плазмын бөөмсийн
хурдны хэмжээ өөр өөр, янз бүрийн хурдтай байх боловч тухайн хурдны интервалд

багтах хурдтай бөөмсийн тоо тодорхой хуулинд захирагдан хуваарилагдсан байдаг. Бага
температуртай тохиолдолд плазмын 𝛼𝛼 төрлийн цэнэгтэй бөөмсийн хурд нь Максвеллын
түгэлтэд захирагддаг:

3

𝑚𝑚𝛼𝛼 2
𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼2
(𝑣𝑣
)
�,
𝑓𝑓𝛼𝛼 𝛼𝛼 = 𝑛𝑛𝛼𝛼 �
� exp �
2𝜋𝜋𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼
2𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼

энд: 𝑛𝑛𝛼𝛼 -цэнэгтэй бөөмсийн концентраци, 𝑚𝑚𝛼𝛼 , 𝑇𝑇𝛼𝛼 -плазмын 𝛼𝛼 төрлийн бөөмийн масс ба
температур.

Бөөмцрийн зүгт цэнэгтэй бөөмсөөр зөөгдөж байгаа гүйдлийг зөв тооцоолохын тулд

мөргөлдөөний огтлолыг олох шаардлагатай. Дөлийн дотор байгаа бүх бөөмс дулааны хөдөлгөөн хийх бөгөөд тэдгээрийн зарим хэсэг нь л бөөмцрийг мөргөнө. Гэхдээ бөөмцрийг
мөргөж байгаа бүх бөөмс түүнийг цэнэглэхэд оролцоно. Бөөмцрийг онож мөргөхийн тулд бөөм тодорхой
𝑏𝑏𝛼𝛼

𝑟𝑟𝑝𝑝

Зураг 2.4.2 Цэнэгт бөөм бөөмцрийг
мөргөж чадах шагайлтын зай

шагайлтын зайн утгатай байх ёстой. Ийм цэнэглэгч
мөргөлтийн шагайлтын зайг бөөмсийн мөргөлдөөний
онолын төсөөллөөс хялбархан тодорхойлж болно (Зураг
2.4.2). Бөөмцрийг мөргөж байгаа цэнэгтэй бөөмийн

энерги ба импульсийн момент хадгалагдах учраас мөргөж байгаа 𝛼𝛼 төрлийн бөөмийн
хурд болон шагайлтын зайн хувьд дараах тэгшитгэлийгбичиж болно:
𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼 𝑏𝑏𝛼𝛼 = 𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑟𝑟𝑝𝑝 ,

2
𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼2 𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼
=
+ 𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝 ,
2
2

энд: 𝑟𝑟𝑝𝑝 -бөөмцрийн радиус, 𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 -цэнэгт бөөмийн хурд, 𝑉𝑉𝑝𝑝 -бөөмцрийг хүрээлэгч орчин ба

бөөмцрийн гадаргуугийн потенциалуудын ялгавар. Эдгээр тэгшитгэлүүдээс цэнэгт
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бөөмийн шагайлтын зай дараах байдлаар тодорхойлогдоно:
𝑣𝑣𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑟𝑟𝑝𝑝
2𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝 1/2
𝑏𝑏𝛼𝛼 =
= 𝑟𝑟𝑝𝑝 �1 −
� .
𝑣𝑣𝛼𝛼
𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼2

Шагайлтын зайгаар цэнэгт бөөмийн мөргөлдөөний огтлолыг олж болно:
𝑠𝑠𝛼𝛼 = 𝜋𝜋𝑏𝑏𝛼𝛼2 = 𝜋𝜋𝑟𝑟𝑝𝑝2 �1 −

2𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝
�.
𝑚𝑚𝛼𝛼 𝑣𝑣𝛼𝛼2

Одоо цэнэглэгч гүйдлийг тооцоолъё. Бөөмцрийг бөмбөрцөг гэж үзвэл бөөмцөр ба
цэнэгт бөөмийн харилцан үйлчлэл бөмбөрцөг тэгш хэмтэй байна. Иймээс өмнөх
цэнэглэгч гүйдлийн интегралыг хурдны огторгуйн бөмбөрцөг координатын системд
түүний симметр чанарыг тооцон интегралчилна. Бөмбөрцөг координатын системд
хурдны огторгуйн эзлэхүүний элемент 𝑑𝑑𝑉𝑉𝛼𝛼 = 𝑣𝑣𝛼𝛼2 sin 𝜃𝜃 𝑑𝑑𝑣𝑣𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 байх учир цэнэглэгч

гүйдлийн интеграл дараах хэлбэртэй бичигдэнэ:
∞

𝐼𝐼 = 𝑞𝑞𝛼𝛼 � 𝑣𝑣𝛼𝛼3 𝑠𝑠𝛼𝛼 (𝑣𝑣𝛼𝛼 )𝑓𝑓𝛼𝛼 (𝑣𝑣𝛼𝛼 ) sin 𝜃𝜃 𝑑𝑑𝑣𝑣𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑.
𝑣𝑣𝑚𝑚

Энэ интегралд Максвеллийн түгэлтийн функц болон мөргөлдөөний огтлолыг оруулж 𝜃𝜃-

ийн хувьд 0-ээс 𝜋𝜋 хүртэл, 𝜑𝜑-ийн хувьд 0 to 2𝜋𝜋 хүртэл интегралчилах ёстой. Харин

хурдны хувьд интеграл авах хязгаар бөөмцөр ба цэнэгт бөөмийн хоорондох харилцан

үйлчлэлийн төрхөөс хамаарна. Хэрэв бөөмцөр цэнэгт бөөмийг татаж (𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝 < 0) байвал
бөөм бүхэн бөөмцрийн гадаргуу хүрч чадах учраас интегралчлах хязгаар (0, ∞), цэнэгт

бөөмийг түлхэж байвал бөөм бүхэн бөөмцрийн гадаргуу хүрч чадахгүй, харин түлхэлцлийн потенциал энергийг ялж чадах хурдтай бөөмс л түүний гадаргууд чадна. Иймээс
энэ тохиолдолд тодорхой хурдтай цэнэгтэй бөөмс бөөмцрийг мөргөх бөгөөд энэ хурдны
хэмжээ энерги хадгалагдах хуулиас
𝑣𝑣𝛼𝛼0 = �2𝑞𝑞𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑝𝑝 /𝑚𝑚𝛼𝛼 .

Ингээд бөөмцөр ба цэнэгт бөөм таталцаж байгаа тохиолдолд гүйдлийн интегралыг (0, ∞)

хязгаарт интегралчилбал татагч бөөмцрийг цэнэглэх гүйдлийн илэрхийлэл дараах
хэлбэртэй байхыг тогтоож болно:

1

𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼 2
𝐼𝐼𝛼𝛼 = 𝑛𝑛𝛼𝛼 4𝜋𝜋𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑟𝑟𝑝𝑝2 �
� �1 −
�.
2𝜋𝜋𝑚𝑚𝛼𝛼
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼

(2)

Харин бөөмцөр ба бөөм түлхэлцэж байгаа тохиолдолд гүйдлийн интегралыг(𝑣𝑣𝛼𝛼0 , ∞) хязгаарт интегралчилах бөгөөд цэнэглэгч гүйдлийн илэрхийлэл дараах хэлбэрт шилжинэ:
1

𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼 2
𝐼𝐼𝛼𝛼 = 𝑛𝑛𝛼𝛼 4𝜋𝜋𝑞𝑞𝛼𝛼 𝑟𝑟𝑝𝑝2 �
� exp �−
�.
2𝜋𝜋𝑚𝑚𝛼𝛼
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼

(3)
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Цэнэгт бөөмсийн хөдлөцөөс нь хамааран эерэг эсвэл сөрөг бөөмийн аль нэг нь
бөөмцрийн гадаргууд эхэлж хүрнэ. Ер нь сөрөг бөөмс хөдлөц сайтай учраас бөөмцрийн
гадаргууд түргэн хүрдэг. Иймээс бөөмцөр сөрөг цэнэгтэй болж эхлэх учраас тэрээр
сөрөг бөөмсийг түлхэж, эерэг бөөмсийг татна. Тэгвэл бөөмцрийн цэнэг хугацаанаас
хамаарч өөрчлөгдөнө. Энэ өөрчлөлт нь түүн лүү ирж байгаа гүйдлийн нийлбэрээр
тодорхойлогдоно. Иймээс бөөмцрийн цэнэгжилт дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ:
𝑑𝑑𝑞𝑞𝑝𝑝
= � 𝐼𝐼𝛼𝛼 .
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝛼𝛼

Хэрэв дөлийн дотор зөвхөн эерэг ба сөрөг ион байдаг гэж үзвэл цэнэгжилтийг
илэрхийлэх тэгшитгэл дараах хэлбэрт шилжинэ:
𝑑𝑑𝑞𝑞𝑝𝑝
= 𝐼𝐼+ + 𝐼𝐼− .
𝑑𝑑𝑑𝑑

Цэнэглэгч гүйдлийн (2) ба (3) илэрхийллийг эерэг ба сөрөг ионы хувьд бичвэл дараах
хэлбэрт шилжинэ:

1

𝑞𝑞+ 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇+ 2
𝐼𝐼+ = 𝑛𝑛+ 4𝜋𝜋𝑞𝑞+ 𝑟𝑟𝑝𝑝2 �
� �1 −
�,
2𝜋𝜋𝑚𝑚+
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇+

𝐼𝐼− =

𝑛𝑛− 4𝜋𝜋𝑞𝑞− 𝑟𝑟𝑝𝑝2

1

𝑞𝑞− 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇− 2
�
� exp �−
�.
2𝜋𝜋𝑚𝑚−
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇−

Бөөмцөр лүү цэнэгт бөөмс ирэх тусам түүний цэнэг нэмэгдэх бөгөөд эерэг ба сөрөг
цэнэгийн аль нь бөөмцрийн гадаргуу дээр их сууснаас хамаарч тэрээр эсрэг цэнэгтэй
бөөмсийг татаж, ижил цэнэгтэй бөөмсийг түлхэх учраас эсрэг цэнэгтэй бөөмсөөр нь
зөөгдөх гүйдэл ихсэж, ижил цэнэгтэй бөөмсөөр нь зөөгдөх гүйдэл багасна. Цэнэгжилт
ингэж үргэлжилсээр эерэг ба сөрөг цэнэгээр зөөгдөн ирж байгаа гүйдлийн хэмжээ адил
болоход цэнэгжилт зогсож бөөмцрийн цэнэг өөрчлөгдөхөө болино. Энэ тэнцвэрт
харгалзах бөөмцрийн цэнэгийн хэмжээ нь түүний олж авч байгаа тогтонги цэнэг юм.
Өөрөөр хэлбэл бөөмцрийн цэнэгжилт түүний гадаргуу дээр ирж байгаа нийт гүйдлийн
хэмжээ тэг болох хүртэл үргэлжлэх бөгөөд олж авах цэнэгийн хэмжээ нь түүний
гадаргуу дээр ирж байгаа нийт гүйдлийн хэмжээ тэг болох тэр тэнцвэрт харгалзана:
𝐼𝐼+ + 𝐼𝐼− = 0.

Иймээс бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хэмжээ дараах тэгшитгэлийн шийдээр
тодорхойлогдоно:
1

𝑞𝑞+ 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑞𝑞− 𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑚𝑚− 𝑇𝑇+ 2
𝑛𝑛− 𝑞𝑞−
.
�
� �1 −
� exp �
�=−
𝑚𝑚+ 𝑇𝑇−
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇+
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇−
𝑛𝑛+ 𝑞𝑞+

Энэ тэгшитгэл дотор байгаа эерэг ба сөрөг цэнэгийн концентраци дөлийн доторхи
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цэнэгт бөөмсийн цэнэгийн нейтраль байх нөхцөлөөс тодорхойлогдоно:
𝑛𝑛+ 𝑞𝑞+ + 𝑛𝑛− 𝑞𝑞− + 𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑝𝑝 = 0.

Одоо бид бөөмцрийн цэнэг болон түүний хугацаанаас хамаарах хамаарлыг олох
боломжтой боллоо. Дөлийн дотор байгаа ионуудын цэнэг ижил 𝑒𝑒 хэмжээтэй боловч,
тэмдэг нь эсрэг байх хялбар тохиолдлыг авч үзье. Дөлийн хувьд эерэг ион нэг удаагийн

иончлолоор үүснэ. (Сөрөг цахилгаан хий дотор электроны амьдрах хугацаа маш бага
учраас бид энд электроны гүйдлийг авч үзэхгүй. Харин энэ электронууд богино
хугацаанд цахилгаан сөрөг шинж чанартай атомуудад наалдан сөрөг ион үүсгэнэ гэж
үзээд сөрөг ионы гүйдлийг авч үзнэ). Энэ тохиолдолд цэнэгийн бараг саармаг байх
нөхцөл:
𝑛𝑛+ +

𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑝𝑝
= 𝑛𝑛− .
𝑒𝑒

Бага температуртай плазмын хувьд 𝑇𝑇+ ≈ 𝑇𝑇− ≈ 𝑇𝑇 байдаг. Тэгвэл бөөмцрийн цэнэгийг

илэрхийлэх тэгшитгэл дараах хэлбэрт шилжинэ:
1

𝑒𝑒𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑒𝑒𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑚𝑚− 2
𝑛𝑛−
� � �1 −
� exp �−
�= .
𝑚𝑚+
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇
𝑛𝑛+

Саармаг байх нөхцөлөөс эерэг ба сөрөг бөөмсийн концентрацийн харьцаа:
𝑛𝑛𝑝𝑝 𝑞𝑞𝑝𝑝
𝑛𝑛−
=1+
.
𝑛𝑛+
𝑛𝑛+ 𝑒𝑒

Дөлийн хувьд 𝑛𝑛𝑝𝑝 ≪ 𝑛𝑛+ нөхцөл үргэлж биелнэ. Хэрэв 𝑞𝑞𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑝𝑝 ≪ 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼 бол бөмбөрцөг

хэлбэртэй бөөмцрийн (𝑉𝑉𝑝𝑝 =

𝑘𝑘𝑞𝑞𝑝𝑝
𝑟𝑟𝑝𝑝

) олж авах цэнэгийн хэмжээ
𝑞𝑞𝑝𝑝0

1

𝑚𝑚+ 4 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑝𝑝
= �1 − � � �
.
𝑚𝑚−
𝑘𝑘𝑘𝑘

Энэ харьцаанд үндэслэн бөөмцрийн олж авах цэнэгийн тухайд хэд хэдэн дүгнэлт гаргаж
болно. Юуны өмнө бөөмцрийн цэнэг плазмын температур болон бөөмцрийн хэмжээнээс
хамаарах нь харагдаж байна. Энэ нь бөөмсийн хурд болон бөөмцрийн гадаргуу ихсэх
тусам

бөөмцрийг

мөргөх

бөөмсийн

тоо

ихсэж

түүний

цэнэг

нэмэгддэгээр

тайлбарлагдана. Үүнээс гадна энэ томьёог ашиглан дөлийн доторхи бөөмцрийн олж авах
цэнэгийн хэмжээг үнэлж болно. Мод мэтийн био түлшний шаталтын хувьд түүний асах
температур 270℃, үүсэх бөөмцрийн хамгийн магадлангуй хэмжээ 7𝜇𝜇м байдаг тул мод

уугих үед гадагшилж байгаа утааны бөөмцрийн цэнэг дээрх томьёог үндэслэн
тооцоолбол 𝑞𝑞𝑝𝑝0 ~221𝑒𝑒 байна.

Энд бид цэнэгжилтийн тэгшитгэлийн яг шийдийг олох зорилт тавьсангүй. Гэхдээ

энэ тэгшитгэлийн яг шийдийг 𝑞𝑞𝑝𝑝 𝑉𝑉𝑝𝑝 ≪ 𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝛼𝛼 тохиолдолд хялбархан олж болно. Энэ
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тохиолдолд бөөмцрийн олж авах цэнэг болон түүний цэнэгжих хугацаа харгалзан дараах
хэлбэртэй байхыг олж болно:
𝑞𝑞𝑝𝑝0
𝜏𝜏 =

1

1

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑝𝑝 (𝑚𝑚− )2 + (𝑚𝑚+ )2
=
,
𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑚𝑚 )12 (𝑚𝑚 )12
−
+
−
𝜀𝜀0 �2𝜋𝜋𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇 �𝑚𝑚+ 𝑚𝑚−
.
𝑒𝑒 2 𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑛𝑛+ �𝑚𝑚+ − �𝑚𝑚+

Эдгээрээс үзэхэд дөлийн дотор байгаа бөөмцрийн олж авах цэнэг түүний радиуст
пропорциональ боловч цэнэглэгдэх хугацаа нь радиуст урвуу пропорционал байх нь
харагдаж байна. Үүнээс бид том бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хэмжээ их байх төдийгүй
илүү хялбархан (богино хугацаанд) цэнэглэгддэг гэж дүгнэж болно. Түүнчлэн
цэнэглэгдэх хугацаа температураас хамаарах нь харагдаж байна.

2.5 Утааны бөөмцрийн цахилгаан шинж чанар
Дөлийн дотор байгаа бөөмцрүүд цэнэгждэг учраас галаас гарч байгаа утааны
бөөмцрүүд тодорхой цахилгаан цэнэгтэй байдаг [40,47]. Энэ нотолгоо цахилгаан статик
шүүлтүүрийн хувьд тун чухал ач холбогдолтой юм. Утааны бөөмцрийн цэнэгийн хэмжээ
их байх тусам түүнийг бага орноор удирдах боломжтой болох бөгөөд энэ нь энерги
хэмнэх боломж олгох юм. Ийм учраас бид галаас гарч байгаа утааны бөөмцрийн
цэнэгийн хэмжээг туршлагаар тогтоох боломжийг судлан үзэв. Туршилтаас үзэхэд
утааны бөөмцөр цэнэгтэй боловч галаас гарсаны дараа богино хугацааны дотор цэнэгээ
алддаг. Ер нь утааны бөөмцрийн цэнэгийн тухай асуудал төслийн судалгааны ажлын
даалгаварт багтаагүй боловч бид өөрсдийн бүтээсэн цахилгаан шүүлтүүрийн энергийн
хэмнэлт болон ашигт ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор энэ асуудлыг нэмэлт
болгон авч үзэж байгаа юм.
2.5.1 Нэгэн төрлийн тогтмол цахилгаан орон дахь хөдөлгөөн
Агаар дотор үүсгэсэн тогтмол 𝐄𝐄 цахилгаан орон дотор 𝑞𝑞 цэнэгтэй бөөмцөр хөдөлж

байх үед түүний хөдөлгөөний тэгшитгэл дараах хэлбэртэй бичигдэнэ:
𝑚𝑚𝐚𝐚 = 𝑚𝑚𝐠𝐠 + 𝐅𝐅𝑟𝑟 + 𝐅𝐅𝑏𝑏 + 𝑞𝑞𝐄𝐄.

Энэ тохиолдолд бөөмцрийн хөдөлгөөн хэрхэн явагдах нь түүнд үйлчилж байгаа
өргөх хүч, цахилгаан ба гравитацийн хүчний харьцаагаар төдийгүй бөөмцрийн цэнэг ба
орны чиглэлээс хамаарч тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөнийг жолоодох хүч нь
өргөх хүч, гравитацийн болон цахилгаан хүч байна. Бөөмцрийн хөдөлгөөний зарим
шинж чанарыг орны чиглэл болон хөдөлгөөнийг жолоодох эдгээр хүчнүүдтэй уялдуулан
тодорхойлъё.
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а) Цахилгаан орон 𝑧𝑧 тэнхлэгийн дагуу доош чиглэж байх тохиолдолд бөөмцрийн

хөдөлгөөнийг жолоодох хүч дараах хэлбэртэй байна:
𝜌𝜌𝑎𝑎
𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � .
𝜌𝜌

Энэ тохиолдолд эерэг цэнэгтэй бөөмцрийн хөдөлгөөн ямагт доош чиглэн явагдах ба
эсэргүүцлийн хүч дээш чиглэнэ. Харин сөрөг цэнэгийн хөдөлгөөний чиглэл энэ хоёр
хүчний харьцаа ямар байгаагаас хамаарна. Хэрэв 𝑞𝑞𝑞𝑞 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −
доошоо, эсрэг тохиолдолд дээш хөдөлнө.

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� бол бөөмцөр

б) Харин цахилгаан орон 𝑧𝑧 тэнхлэгийн дагуу дээш чиглэж байхад эерэг цэнэгтэй

бөөмцрийн хөдөлгөөнийг жолоодох хүч

𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
�.
𝜌𝜌

Энэ тохиолдолд хөдөлгөөний чиглэл цахилгаан ба механик хүчний харьцаанаас
хамаарна. Цахилгаан ба механик хүчний харьцаа 𝑞𝑞𝑞𝑞 > 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� байх тохиолдолд

эерэг бөөмцрийн хөдөлгөөн дээшээ чиглэдэг байхад сөрөг цэнэгтэй бөөмцрийн
хөдөлгөөн яг үүний эсрэг чиглэнэ. Харин 𝑞𝑞𝑞𝑞 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� байхад эерэг ба сөрөг

бөөмцрийн хөдөлгөөн аль аль нь доошоо чиглэсэн байна. Гэхдээ энэ тохиолдолд

тэдгээрийн хурд нь ялгаатай байна. Энэ тохиолдолд өгөгдсөн масс, цэнэгтэй бөөмцөр
дээш хөдлөхийн тулд цахилгаан орон ямар байхыг үнэлье. Дөлийн дотор бөөмцрийн олж
авах цэнэгийн хэмжээ дараах томьёогоор тодорхойлогддог [47]:
𝑞𝑞𝑝𝑝0

1

1

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑝𝑝 (𝑚𝑚− )2 + (𝑚𝑚+ )2
=
.
𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑚𝑚 )12 (𝑚𝑚 )12
−
+
−

Дөл үүсэх температур янз бүрийн түлшний хувьд өөр өөр байх боловч модны хувьд
хамгийн бага утга нь 543 К байдгийг тооцон бөөмцөр цэнэгээ алдахгүй гэж үзээд энэ
томьёоны үндсэн дээр бөөмцрийн цэнэгийг тооцоолбол 200𝑒𝑒 − 300𝑒𝑒 байна. Тэгвэл

бөөмцөр дээшээ хөдлөхийн тулд цахилгаан орон хамгийн багадаа дараах утгатай байх
ёстой:

𝐸𝐸 >

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜌𝜌𝑎𝑎
кВ
�1 − � ≈ 52 .
𝑞𝑞
𝜌𝜌
м

Ийм хэмжээний орныг хоорондоо 𝑑𝑑 = 7 𝑚𝑚𝑚𝑚 зайд байрласан хоёр хавтгайн хооронд
𝑈𝑈 = 𝐸𝐸 𝑑𝑑 ≈ 365 V

хүчдэл өгснөөр үүсгэж болно. Эдгээр утга доошоо чиглэсэн орон дотор хөдөлж байгаа
сөрөг цэнэгтэй бөөмцрийн хувьд мөн хүчинтэй. Бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хамгийн
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бага утга 𝑒𝑒 тул сул цэнэглэгдсэн бөөмцрийг дээш нь хөдөлгөх цахилгаан орны утга энэ
утгаас хэдэн зуу дахин бага байх нь ойлгомжтой. Доош чиглэсэн цахилгаан орон доторхи

эерэг бөөмцөрт болон мөн дээш чиглэх цахилгаан орон доторхи сөрөг бөөмцөрт
үйлчилж байгаа гравитацийн ба цахилгаан хүч ижил чиглэлтэй учраас эдгээр
тохиолдлуудад бөөмцрийн хөдөлгөөн ямагт доош чиглэх бөгөөд ийм хөдөлгөөнийг
хангах орны хамгийн бага утга тэгтэй тэнцүү байна.
𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑧𝑧 ≠ 0 цахилгаан орон дотор хөдөлж байгаа цэнэгтэй бөөмцрийн хөдөлгөөний

тэгшитгэлийн 𝑧𝑧 дагуух байгуулагч (𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑧𝑧 ) дараах хэлбэртэй байна:
𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= ±𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � ∓ 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

Энэ тэгшитгэлийн эерэг ба сөрөг тэмдэг нь орны чиглэл болон цэнэгийн тэмдэгт
харгалзана. Үүнийг тодруулахын тулд цахилгаан орны чиглэл болон цэнэгийн тэмдэгийг
тооцон бичье. z тэнхлэгийг доош чиглүүлж авья. Орон доош чиглэж байх тохиолдолд
(𝐄𝐄 = 𝐸𝐸𝑧𝑧 𝐤𝐤 = 𝐸𝐸𝐤𝐤) 𝑞𝑞 > 0 цэнэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл
харин 𝑞𝑞 < 0 цэнэгийнх

𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋.
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

Орон дээш чиглэж байх тохиолдолд (𝐄𝐄 = −𝐸𝐸𝑧𝑧 𝐤𝐤 = −𝐸𝐸𝐤𝐤) эерэг цэнэг
харин сөрөг цэнэгийнх

𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

Эндээс үзэхэд орон доош чиглэж байх үеийн эерэг цэнэгийн хөдөлгөөн ба орон дээш
чиглэх үеийн сөрөг цэнэгийн хөдөлгөөн яг адилхан байх бөгөөд доошоо чиглэн явагдана.
Эдгээр тохиолдолд бөөмцрийн тогтсон хөдөлгөөний хурд дараах утгатай байна:
𝜌𝜌
𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑎𝑎 �
𝑞𝑞𝑞𝑞
2𝑔𝑔
𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌
𝑣𝑣 =
=
+
�1 − � 𝑟𝑟 2 ≡ 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸⇊𝑔𝑔 .
6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 9𝜂𝜂
𝜌𝜌

Харин орон доош чиглэж байх үеийн сөрөг цэнэгийн хөдөлгөөн ба орон дээш чиглэх
үеийн эерэг цэнэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл
𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

байна. Энэ тохиолдолд бөөмцөр хаашаа хөдлөх нь −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� хүчний
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харьцаанаас буюу тэмдгээс хамаарна. Хэрэв −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� бол хөдөлгөөн дээш, харин −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� < 0 буюу 𝑞𝑞𝑞𝑞 >

� > 0 буюу 𝑞𝑞𝑞𝑞 < 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

�

бол хөдөлгөөн доош чиглэнэ. Үүнтэй уялдан хөдөлгөөний тэгшитгэл харгалзан дараах

хэлбэртэй болохыг байна:
𝑚𝑚
𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � + 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌𝑎𝑎
= −𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − � − 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜌𝜌

Эдгээр тохиолдлуудад харгалзан бөөмцрүүдийн тогтсон хөдөлгөөний хурд:
𝑣𝑣 =

𝑣𝑣 =

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝑞𝑞
2𝜌𝜌𝜌𝜌
𝐸𝐸 −
�1 − � 𝑟𝑟 2 = 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑>↓𝑔𝑔 (дээш),
6𝜂𝜂𝜂𝜂
9𝜂𝜂
𝜌𝜌

2𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑎𝑎
𝑞𝑞
𝐸𝐸 = 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑<↓𝑔𝑔 (доош).
�1 − � 𝑟𝑟 2 −
9𝜂𝜂
𝜌𝜌
6𝜂𝜂𝜂𝜂

Эдгээрээс үзэхэд цахилгаан орон дээш чиглэж байх үед цахилгаан ба механик хүчний
хэмжээ тэнцүү бол бөөмцрийн хөдөлгөөний хурд тэгтэй тэнцүү байх нь харагдаж байна.
Энэ тохиолдолд бөөмцрийн цэнэгийн хэмжээ дараах утгатай байна:
𝑞𝑞 =

4𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜌𝜌𝑎𝑎
�1 − � 𝑟𝑟 3 .
3𝐸𝐸
𝜌𝜌

Үүний зэрэгцээ хэрэв бөөмцөр цэнэггүй бол түүний тогтсон хөдөлгөөний хурд орон
байхгүй үеийн бөөмцрийн хөдөлгөөний хурд 𝑣𝑣0 -тай тэнцүү байна.

Иймд, орон дотор байгаа нэг бөөмцрийн ажиглавал түүний хурд дээрх байдлаар

тодорхойлогдах таван өөр хурдтай хөдөлгөөний аль нэгд харгалзана.
2.5.2 Бөөмцрийн цэнэгийн төрлийг тогтоох
Бөөмцрийн хурдны хэмжээ ба чиглэлийг ашиглан бөөмцрийн цэнэгийн тэмдгийг
тогтоож болох уу гэсэн асуулт тавьж болно. Үүнд хариулахын тулд орны чиглэлийг
тодорхой байлгах хэрэгтэй. Хэрэв орон доошоо чиглэж байвал эерэг бөөмцөр доош чиглэн 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸⇊𝑔𝑔 хурдтай, сөрөг цэнэг дээш 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑>↓𝑔𝑔 хурдтайгаар хөдөлнө. Мөн энэ тохиолдолд

цэнэггүй бөөмцрүүд 𝑣𝑣0 хурдтайгаар доош хөдөлнө. Харин тэмдэг нь сөрөг боловч бага
цэнэгтэй, хүнд бөөмцрүүд 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑<↓𝑔𝑔 хурдтайгаар мөн доошоо хөдөлж болно. Түүнчлэн

бөөмцөрт үйлчилж байгаа цахилгаан ба механик хүчний хэмжээ тэнцүү бол тэр бөөмцрүүд хөдөлгөөнгүй байна. Эндээс орон доош чиглэж байх үед дээшээ хөдөлж байгаа
бөөмцрүүд бүгд сөрөг цэнэгтэй, харин хөдөлгөөнгүй бөөмцрүүд цэнэг нь орны утгаар
шууд 𝑞𝑞 =

4𝜌𝜌𝜌𝜌
3𝐸𝐸

�1 −

𝜌𝜌𝑎𝑎
𝜌𝜌

� 𝑟𝑟 3 гэж тодорхойлогдох бөөмцрүүд байна гэдэг нь харагдаж байна.
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Одоо доошоо хөдөлж байгаа бөөмцрүүдийг авч үзье. Доош хөдөлж байгаа бөөмцрүүдийн хурдны хэмжээ 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑<↓𝑔𝑔 < 𝑣𝑣0 < 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸⇊𝑔𝑔 нөхцөлийг хангана. Тэгвэл орон доош чиглэж
байх үед доош хөдлөх бөөмцрүүдийн дотроос хамгийн их хурдтай хөдөлж байгаа нь

эерэг цэнэгтэй, хамгийн бага хурдтай хөдөлж байгаа нь сөрөг цэнэгтэй бөөмцрүүд байна. Хурдны утга нь эдгээрийн хооронд орших хурдтай бөөмцрүүд цэнэггүй байна. Эндээс
орон доош чиглэж байх үед дээшээ хөдөлж байгаа бөөмцрүүд бүгд сөрөг цэнэгтэй,
харин доошоо чиглэн хөдөлж байгаа бөөмцрүүдийн дотроос их хурдтай нь эерэг цэнэгтэй, бага хурдтайгаар доошилж байгаа нь сөрөг цэнэгтэй хүнд бөөмцрүүд байна гэсэн
дүгнэлтийг бид гаргаж болно.
Орон дээш чиглэж байх эсрэг тохиолдолд дээш хөдөлж байгаа бөөмцрүүд бүгд
эерэг цэнэгтэй, харин хамгийн их 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸⇊𝑔𝑔 хурдтайгаар доошилж байгаа нь сөрөг цэнэгтэй,

хамгийн бага 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐸𝐸↑<↓𝑔𝑔 хурдтайгаар доошилж байгаа нь эерэг цэнэгтэй хүнд бөөмцөр,
хурдных нь хэмжээ эдгээрийн завсрын утгатай (𝑣𝑣0 ) байх бөөмцрүүд цэнэггүй байна

гэдгийг өмнөхийн адил гаргаж болно.
2.5.3 Бөөмцрийн цэнэгийг хэмжих

Утааны бөөмцрийн цэнэгийг хэмжих байгууламжийн схемийг Зураг 2.5.1-д үзүүлэв.
Камерыг эгц босоогоор нь байрлуулна. Түүний босоо тэнхлэг нь цахилгаан орныг
үүсгэж байгаа металл хавтгайнуудад перпендикуляр байна. Оролтын хоолойг ашиглан
утааг камер дотор оруулна. Гэрэл үүсгэгчээс гарсан гэрлийг гэрэлтүүлэх цонхоор тусган
утааг гэрэлтүүлнэ. Гэрлийн багцын тэнхлэг камерын тэнхлэгт перпендикуляр байна.
Өөрөөр хэлбэл гэрлийн багцын тэнхлэг орон үүсгэж байгаа хавтгай электродуудтай
параллель байна. Гэрэлтүүлж байгаа утаанаас сарнисан гэрэл ажиглах цонхоор гарах ба
үүнийг микроскопоор ажиглаж бөөмцрийн тод дүрсийг фокуслан гаргаж авна.
Микроскопын тэнхлэг нь утааны камерын босоо тэнхлэгт перпендикуляр бөгөөд металл
хавтгайнуудад параллель байх ёстой.
Хэмжилтийг хийхийн тулд утааг камерт оруулж гэрэлтүүлэн микроскопоор харж
бөөмцрийн тод дүрсийг гаргаж авна. Камерын доторхи 𝑑𝑑 зайтай байрласан металл хавт-

гайнуудад тогтмол 𝑉𝑉 хүчдэл өгч цахилгаан орон үүсгэнэ. Орон залгаатай үед бөөмцөр

хөдөлж байх ба түүний хурдыг хэмжихдээ бөөмцрийн хурдыг хэмжих аргачлалыг ашиглана. Энэ хурдыг хүчдэлийн хэд хэдэн утганд хэмжиж аваад 𝑣𝑣 = 𝑓𝑓(𝑉𝑉) график байгуулж
түүний өнцгийн коэффициент 𝑎𝑎-г олно. Үүгээр бөөмцрийн цэнэгийн хэмжээг олно:
энд: 𝜂𝜂 = 1.81 ∙ 10−5

кг

мс

𝑞𝑞 = 6𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑 ∙ 𝑎𝑎.

, 𝑟𝑟-бөөмцрийн хэмжээг шууд хэмжиж авна. Энэ тохиолдолд хүч77
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1- Камерын их бие
2-Гэрэлтүүлгийн цонх
3-Ажиглах цонх
4-Утаа оруулах, гаргах хоолой
5-Утаа оруулах, гаргах хоолойг хаах, нээх
крант
6-Цахилгаан орон үүсгэх металл хавтгайнууд
7-Гэрэл үүсгэгч (Лазер)
8-Микроскоп
9-CCD камер
10-Камерын босоо тэнхлэг (энэ нь орны
чиглэлтэй параллель буюу орон үүсгэх
парллель хоёр хавтгайд перпендикуляр
байна)
11-Гэрэлтүүлэгчийн тэнхлэг (Энэ тэнхлэг
камерын босоо тэнхлэгтэй перпендикуяр
байх нь тохиромжтой байдаг)
12-Микроскопын тэнхлэг (Энэ тэнхлэг босоо
тэнхлэг болон гэрэлтүүлгийн тэнхлэгтэй
перпендикуляр байх ёстой.)
13-Гэрлийн багц
14-Сарнисан гэрлээр үүсэх бөөмцрийн
харагдах байдал
15-металл хавтгайнуудад хүчдэл өгөх
холбогч утаснууд

Зураг 2.5.1 Бөөмцрийн цэнэгийг хэмжих системийг бүрдүүлж хэмжилт хийх байдал

78

дэлийн сөрөг туйл дээд электродод холбогдсон байна.
Сөрөг потенциалтай электрод руу хөдөлж байгаа бөөмцрийн тоогоор нь эерэг
цэнэгтэй бөөмцрийн концентрацийг тодорхойлно. Үүний адилаар сөрөг цэнэгтэй бөөмцрийн концентраци болон цэнэггүй бөөмцрийн концентрацийг мөн тодорхойлж болно.
Микроскоп урвуу дүрс өгдөг учраас доош хөдөлж буй бөөмцөр харааны хавтгай, эсвэл
дэлгэц дээр дээш, харин дээш хөдөлж буй нь доош чиглэн хөдөлж байгаа харагдана.

2.6 Хөөний механик шинж чанар, бүтэц найрлагын судалгаа
2.6.1 Хөөний нягт
Хөөний механик шинж чанарыг үзүүлэх нэг гол хэмжигдэхүүн нь түүний нягт юм.
Хөөний нягтыг тодорхойлсноор хөөний болон утааны бөөмцрийн масс, хөдөлгөөнд
оролцох чадвар болон түүний цахилгаан шүүлтүүрт шүүгдэх чанарыг тодорхойлж
шүүлтүүрийн параметрүүдийг сонгон авах боломж бүрддэг. Өмнөх сэдэвт бид утааны
бөөмцрийн хэмжээг тодорхойлж үүний үндсэн дээр утааны массын нягтыг тодорхойлж
болох эсэх тухай асуудлыг авч үзсэн. Ингэж утааны массаар тодорхойлогдох нягт буюу
нэгж эзлэхүүн дэх утааны массыг тодорхойлсноор өөр янз бүрийн хэмжилтээр
тодорхойлсон утааны нягттай жиших байдлаар бид өөрсдийн тодорхойлсон утгаа
шалгах боломжтой болдог. Үүнээс гадна утааны бөөмцрийн нягтыг бид дам хэмжилтийн
аргаар тодорхойлж болно. Утааны бөөмцрийн нягтыг тодорхойлсон эдгээр туршилтын
үр дүнг хөөний нягттай жишсэнээр утааны бөөмцрийн дотор агуулагдах ууршимтгай
шингэний хэмжээг тодорхойлж болно.

Зураг 2.6.1. а) Яндангаас цуглуулсан хөө, б) Хөөг шахаж бий болгосон цилиндр

Хөөний нягтыг тодорхойлохын тулд бид хөөг 10.42 мм диаметртэй 30 мм урттай
хоолойд хийж 350 кг массаар дарав. Энэ нь хөөнд ойролцоогоор 1 атм даралт учруулдаг.
Хөөний шахагдахаас өмнө болон шахагдсаны дараа бий болох биетийг Зураг 2.6.1-д
Хэмжилтийн дугаар
Цилиндрийн өндөр ℎ, мм
Цилиндрийн диаметр 𝑑𝑑,мм

Хүснэгт 2.6.1 Хөөний нягт

𝑑𝑑 2

Цилиндрийн эзлэхүүн,𝑉𝑉 = 𝜋𝜋 � � ℎ, мм3
Цилиндрийн масс 𝑚𝑚, г
𝑚𝑚
Нягт, 𝜌𝜌 = , г/см3
𝑉𝑉

2

1
2
3
4
5
6
7
8
Дундаж утга
22.66 22.76 22.68 22.7 22.72 22.72 22.66 22.86 22.72
10.4 10.44 10.44 10.4 10.4 10.4 10.4 10.48 10.42
1937.46
2.49

2.5

2.49 2.49 2.49 2.5

2.51

2.5

2.5
1.2903
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үзүүлэв. Ингэж гарган авсан хөөн цилиндрийн геометр хэмжээ болон массыг хэмжин
түүний нягтыг тодорхойлов (Хүснэгт 2.6.1).
Хөөний нягтыг тодорхойллох нь түүний хэрэглээг тодруулахад чухал ач
холбогдолтой зүйл юм. Тухайлбал ялган авсан хөөг принтерийн хор хийх, будагт холих
зэрэг хэрэглээ байж болох юм. Ингэж хэрэглээг тодруулахад түүний цахилгаан шинж
чанарыг мөн тодорхойлох шаардлага гарч ирдэг.
2.6.2 Хөө, үнсний бүтэц найрлага
Түлш шатах үед утаатай хамт шаталтын бүсээс гадагшилж байгаа бөөмцрүүд
инерцийн болон конвекцийн суултын үр дүнд яндан болон гадагшлуулах хоолойн хана,
гадаргуу дээр сууж хөө, тортог, ис үүсгэдэг. Ийм учраас яндангийн дотоод гадаргуу дээр
суусан хөө тортгийг судлах замаар утааны бөөмцрийн бүтэц, найрлага, физик шинж
чанарын тухай мэдээлэл авах боломжтой юм. Утааны бөөмцөр хөө, тортог болж суусны
дараа түүний дотор агуулагдах шингэн төлөвт орших ус мэтийн фракцууд ууршин алга
болдог учраас түүний гадаргуугийн таталцлын хүч эрс багассан байдаг. Үүний дүнд
салгаж авсан хөө бүхэлдээ маш бутрамтгай, хялбархан үйрч нунтаг хэлбэрт орох
боломжтой болсон байдаг. (Ийм ч учраас галалгаагүй үед яндангийн гадаргуу дээр
суусан хөө агаарын урсгалаар зөөгдөн гадагшилж байдгийг энд тэмдэглэе). Хөө нь
бүхэлдээ гэрлийг сайн шингээдэг учраас хар өнгөтөй, 1-12 мкм хүртэл хэмжээтэй жижиг
хэсэг болтлоо үйрч нунтаглагдах шинж чанартай бутрамхай хэврэг материал юм. Энэ
жижиг хэсгүүдийн нягт нь 1 − 2 г/см3 байдаг. Түүний дотоод бүтэц, шинж чанарыг
одоо тодруулан судлая. Хөөнд хийсэн зарим судалгааны ажилд түүнд агуулагдаж байгаа

бодисууд зөвхөн аморф төдийгүй талст фаз хэлбэртэйгээр оршдог тухай дурдсан байдаг

[5,28,29,30,34,41]. Энэ хэсэгт бид нүүрсний шаталтаас ялгаран үлддэг хөө болон үнсэн
дэх талст хэлбэртэйгээр оршин байгаа эрдсүүд болон аморф фазын хэмжээг тогтоох
асуудлыг авч үзлээ.
Дээжийг авсан нөхцөл
Гэрийн зуухны янданд инерциал суулт болон конденсацийн процессын үр дүнд хөө
тортог тогтож суудаг. Янданд тогтох хөөний хэмжээ түлшний төрөл, химийн найрлага
болон галлалт ба цаг уур, уур амьсгалын хүчин зүйлүүдээс шалтгаалж байдаг. Хөөг их
хэмжээгээр хуримтлуулж авахын тулд удаан хугацааны туршид шатаалт явуулж их
хэмжээний түлш зарцуулах шаардлагатай. Энэ ажилд судалсан хөө нь Улаанбаатар хот
дахь Монгол гэрүүдийн халаалт, ахуйн хэрэглээнд өргөн хэрэглэгдэж байгаа ХАС
зууханд дан Налайхын нүүрсийг шатаахад янданд тогтсон хөө юм.
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Хөөг бий болгосон орчин, нөхцөл

𝑛𝑛 = 1

Галлалтын давтамж: Хоногт 4-5 удаа

𝑛𝑛 = 2

Нэг удаагийн галлалтанд зарцуулагдсан түлшний хэмжээ ба

𝑛𝑛 = 3

төрөл: Тостой нимгэн боодлын цаас 20 г, нарс мод 0.4-0.5кг,

𝑛𝑛 = 4

Налайхын нүүрс 5-5.5 кг.

𝑛𝑛 = 5

Туршилтын хугацаа: 12 дүгээр 01-нээс 01 дүгээр сарын 31
Цаг уурын нөхцөл: Агаарын дундаж температур −26℃,

агаарын дундаж даралт 1128 гПа, салхины дундаж хурд 0.6 м/с.
Хөөг бий болгосон хугацаа: 2 сар

Зураг 2.6.2. Зуух ба яндан

Хөөний ангилал
Энэ дээжийг гарган авахад хэрэглэсэн яндан тус бүр 0.67 м урттай 5 үеэс тогтох
бөгөөд бид хамгийн дээд үеийг 1, дараагийн үеийг 2, гэх мэтээр дугаарлаж эхний 4 үе
тус бүр дээр суусан хөөг цэвэрлэн авав (Зураг 2.6.2). Энэ туршилтыг гурван удаа хийлээ.
Яндангийн үе бүрд суусан хөөний хэмжээг доорхи хүснэгтэд үзүүлэв.
Үеийн дугаар, 𝐧𝐧
масс m, г

1
54.35

Хүснэгт 2.6.2. Үе тус бүрд тогтсон хөөний хэмжээ
2
3
4
Суурь үе
95.61
43.17
58.82
90.53

Яндангаас хялбар салах өнгөн үеийн нунтаг хөөг салгаж авсаны дараа нэлээд бэхжсэн
хөөний нимгэн үе бас үлддэг. Энэ үед харгалзах хөөг суурь үе гэж нэрлэв. Харин
яндангийн 5 дугаартай үе дээр хөө маш бага хэмжээгээр суух ба энд ихэвчлэн дэгдэмхий
үнс суусан байдаг. Энэ нь идэвхтэй шаталтын явцад яндангийн доод үе халснаас суусан
хөөний үе шатаж дуусдагтай холбоотой юм. Энэ хэсэгт харгалзах үнсний найрлага
тунагч үнсний найрлагатай ойролцоо гэж үзээд энэ хэсгийн хөөнд анализ хийгээгүй
болно. Харин үүний оронд шаталтын дараа үлдэх тунагч үнсийг авч анализ хийлээ.
Хөө болон үнсний рентген дифракцын судалгаа
Бид дээр өгүүлсэн байдлаар гарган авсан зургаан нунтаг дээжид рентген дифракцын
судалгааны арга ашиглан бүтцийн анализ хийсний дүнд хөө, үнсний доторхи талст
болон аморф фазын агуулга, шинж чанарыг тогтоох судалгааг хийлээ. Судалгаанд
MAXima_X XRD-7000 маркийн рентген дифрактометр багажийг ашигласан бөгөөд
туршлагад

зэс анод, Ni фильтертэй (характеристик шугамын долгионы урт нь

Cukα1=1.5406Å) рентген хоолойн хүчдэл, гүйдлийн утга 40кВ, 30мА, Брэггийн өнцгийн
муж 2ϑ = 50 ÷ 800 , гониометрийн өнцгийн алхам ∆2ϑ = 0.020 , нэг өнцөг алхамд
детекторийн бүртгэх хугацаа ∆t = 1.2 сек, цацрагийг багцлагч болон цуглуулагч

завсаруудын хэмжээ DS = 10 , SS = 10 , RS = 0.3 мм байх хэмжилтийн нөхцөлд бүх
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урьдчилан

бэлтгэсэн

дээж

бүрийн

рентген

дифрактограммуудыг

бичиж

авав.

Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулахдаа олон улсад зөвшөөрөгдсөн талст нэгдлийн
дифрактограммын ICSD болон ICDD-PDF2 өгөгдөлийн сангуудтай X’Pert HighScore Plus
v2.0a програм хангамжийг ашиглалаа. Дээжүүдийн талст фазын чанарын анализын үр
дүнг Хүснэгт 2.6.3-д, тунагч үнс болон хөөний суурь үеийн рентген дифрактограммуудыг Зураг 2.6.3-д тус тус үзүүлэв.
ICDD өгөгдөлийн
сан дахь дугаар
00-037-1496

Хүснэгт 2.6.3. Хөө, үнсний рентген дифракцын фазын чанарын анализын дүн
Эрдсийн нэр

Химийн томъёо

Талст бүтцийн өгөгдөл

Ангидрит

CaSO4

00-046-1045

Кварц

SiO2

00-076-0603

Гематит

Fe2O3

00-0741905

Гипс

CaSO42(H2O)

00-024-0719

Гексагидрат

MgSO46(H2O)

00-026-1079

Графит

C

00-081-0464

Геотит

FeO(OH)

00-086-2339

Кальцид

Ca(CO3)

00-009-0466

Альбит

NaAlSi3O8

00-078-0639

Кальцийн
исэл

CaO

Триклин, Bmmb (63), a=6.99Å, b=7.00Å,
c=6.24Å, V=305.60Å3, Z=4
Тригональ, P3221 (154), a = 4.91Å, c=5.40Å,
V=113.01Å3, Z=3
Ромбо, R-3c (167), a=5.03Å, c=13.74Å,
V=301.75Å3, Z=6
Моноклин, C12/c1 (15), a=5.68Å, b=15.18Å,
c=6.52Å, β=118.380, V=494.61Å3, Z=4
Моноклин, A2/a (15), a=24.44Å, b=7.21Å,
c=10.11Å, β=98.280, V=1766.12Å3, Z=8
Ромбо, R3 (146), a=2.45Å, c=10.04Å,
V=52.47Å3, Z=6
Триклин, Pbnm (62), a=4.60Å, b=9.95Å,
c=3.02Å, V=138.64Å3, Z=4
Ромбо, R-3c (167), a=4.98Å, c=17.12Å,
V=368.31Å3, Z=6
Моноклин, C12/m1 (12), a=8.14Å, b=12.78Å,
c=7.16Å, α=β=900, γ=87.670, V=664.84Å3, Z=4
Куб, Fm-3m (225), a= 4.80Å, V=110.94Å3, Z=4

Зураг 2.6.3 Хөөний суурь үе, тунагч үнсний рентген дифрактограмм

Хөө, үнсэнд агуулагдаж байгаа талст болон аморф фазын агуулгыг тогтоохдоо
бодисын талст бүтцийн судалгаанд өргөн хэрэглэгддэг Ритвельдийн аргад суурилсан
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фазын тоон анализын аргыг ашиглав. Дээж дэх талст болон аморф фазуудын бодит
агуулгыг үнэн зөв үнэлэхийн тулд судлах дээжид зориудаар дотоод стандарт талст фазыг
тодорхой хувиар нэмж өгөөд түүний дифрактограммд Ритвельдийн аргаар үр дүнгийн
боловсруулалтыг хийдэг. Уг судалгааны ажилд дотоод стандарт талст фазаар цахиурын
NIST 640c (Si, 99.99%, 320 миш) стандартыг ашиглав. Судалж буй нунтаг дээжид m
тооны талст фазуудаас гадна аморф фаз A хувьтай оршин байгаа үед талст болон аморф
фазуудын агуулга хооронд дараах холбогдол байна гэж үздэг:
m

�

Xi′ = 1 − A ,

i=1

(1)

энд: Xi′ -дээж дэх i-р талст фазын бодит агуулга. Харин Xi′ болон A хэмжигдэхүүн бүр нь
харгалзан дараах томьёонуудаар илэрхийлэгдэнэ [5]:
Xi′ = Xi ∙

Rs
1
∙�
�,
Xs 1 − R s

A=�

1
Rs
� ∙ �1 − �,
1 − Rs
Xs

(2)

энд: R s -судлах дээжид зориудаар нэмж өгсөн дотоод стандарт талст фазын бодит

агуулга, Xs -дотоод стандарт талст фазын Ритвельдийн аргаар тооцоологдсон агуулга.

Энэ нь Xi -ийн адил Р. Ж. Голм, К. Ж. Говард, (1987 он) нарын ажилд үзүүлснээр дараах
байдлаар тодорхойлогдоно [48, 49]:

Xi =

si ∙ (ZMV)i
,
m
∑j sj ∙ (ZMV)j

энд: si нь i-р талст фазад хамаарах пикийн эрчмийн масштабын коэффициент. (ZMV)i

(4)

үржвэрт буй Z нь i-р талст фазын эгэл үүр дэх атом (молекул)-ын тоо, M нь атом
(молекул)-ын масс бол V нь эгэл үүрийн эзлэхүүн. Ритвельдийн аргад суурилсан фазын
тоон анализын үр дүнг сайжруулахын тулд хэмжилт болон тооцооны систематик алдааг
Хүснэгт 2.6.4. Хөө, үнсний рентген дифракцын фазын тоон анализын дүн

Эрдсийн нэр
Ангидрит
Кварц
Гематит
Гипс
Гексагидрат
Графит
Геотит
Кальцит
Альбит
Кальцийн исэл
Аморф фаз

Химийн
томъёо
CaSO4
SiO2
Fe2O3
CaSO42(H2O)
MgSO46(H2O)
C
FeO(OH)
Ca(CO3)
NaAlSi3O8
CaO

Дээжийн дугаар ба талст болон аморф фазын агуулга, [%]
Үнс
Суурь үе IV-р үе
III-р үе
II-р үе
I-р үе
10.492
3.716
9.307
6.836
6.287
5.418
18.881
0.528
2.489
2.128
2.602
0.444
0.859
2.400
4.835
2.566
4.099
3.855
3.321
2.572
4.782
5.872
4.565
5.380
9.828
2.822
50.470
89.297
85.192
84.882
82.865
80.397

хамгийн бага байлгах хэрэгтэй болдог. Ритвельдийн арга ашиглан хөө, үнсний дээрх
дээжүүдэд хийсэн фазын тоон анализын үр дүнг Хүснэгт 2.6.4-д үзүүлэв.
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Рентген спектр өгч байгаа хөөний доторхи
кристал

ширхэгийн

хэмжээг

Дебай-Шеррерийн

томьёог ашиглан тодорхойлж болдог. Энэ хэмжээ нь
тухайн рентген спектрийг өгч байгаа хөөг бүрдүүлэгч
кристалл хэсгүүдийн (дисперслэгдсэн хэсэг) ойролцоосон дундаж утга юм. Ийм учраас энэ хэмжээ нь
Зураг 2.6.4 Хөөний SEM зураг.

спектрийн муж бүр харгалзан өөр өөр утгатай гарах
боломжтой

байдаг.

Гэхдээ

зөрөө

нь

алдааны

хязгаар дотор оршдог. Энэ судалгаанд бид спектрт дээжийн доторхи аморф суурь
бүрэлдэхүүний өгөх нөлөөг (the background noise) багасгах зорилгоор хамгийн бага
аморф агууламжтай дээжийг сонгож авав. Хөөн дэх нүүрстөрөгчийн графит бүтцийн
ширхэглэгийн хэмжээг үнэлэхдээ Бреггийн ~26.44° өнцөгт харгалзах (002) Миллерийн

индекстэй пикийг ашиглав. Энэхүү пик λ = 1.541874 Å дээр үүсдэг бөгөөд пикт

харгалзах спектр шугамын хагас өргөнийг үнэлэн Дебай-Шеррерийн томьёог ашиглан
кристалл бүтэцтэй ширхэгийн хэмжээг 0.9 бүтцийн фактортайгаар тодорхойлоход
d~28.1 µm байна.

Хөө, үнсний эдгээр дээжид SEM-EDS анализ хийж тэдгээрийн найрлагыг цэгчилсэн

байдлаар тодорхойлов. Хөөний SEM зургийг Зураг 2.6.4-д харин харгалзах EDS

спектрийг Зураг 2.6.5-д тус тус төлөөлөл болгон үзүүлэв. Эдгээрээс рентген анализаар
тодорхойлсон элементүүдийн спектр ажиглагдаж байгааг харж болно.

1
Зураг 2.6.5 Хөөнд хийсэн SEM-EDS анализын дүнд гарган авсан спектр

Үр дүн, тайлбар
Хөөнд хийсэн фазын тоон анализын дүнгээс үзэхэд түүнд талст тогтоцтой
нүүрстөрөгчийн графит бүтэц (Ромбо, R3 (146), a=2.45Å, c=10.04Å, V=52.47Å3, Z=6)
болон шатаасан нүүрсэнд агуулагдах элементүүд (S, Ca, Fe, Na, Si, Al, Mg), шаталтын
явцад бий болсон нэгдлүүд (CaSO4, SiO2, Fe2O3, CaSO42(H2O), MgSO46(H2O), Ca(CO3),
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NaAlSi3O8) талст бүтэц үүсгэн агуулагдаж байдаг нь тодорхой харагдаж байна. Энэ нь
бусад судалгааны үр дүнтэй сайн тохирч байна [52]. Мөн хөөний суух өндөр өсөхөд
кальцийн ангидрид буурч байхад, гипс нь өссөн хандлага ажиглагдаж байна. Харин
графит нь яндангийн үе бүхэнд харилцан адилгүй, 3-5%-ын хооронд агуулагдаж байна.
Хөөний доторхи аморф фазын хэмжээ үнстэй харьцуулахад маш их бөгөөд харин үеийн
өндөр ихсэх тусам илт буурч байгаа нь энэ фазын үүсэлд температурын нөлөө их
байдгийг харуулж байна. Шаталтын хамгийн их температур шатаж буй нүүрсний
гадаргуу дээр ажиглагддаг бөгөөд 1200℃ байдаг бол яндангийн дөрөв дүгээр үе дэх

температур 500℃-аас бага болсон байдаг. Ийм учраас идэвхтэй явагдаж байгаа бүсээс
гарсан хий яндангаар дамжин гадагшлах явцдаа маш огцом хөрдөгтэй холбоотойгоор
ийм аморф бүтэц үүсдэг гэсэн дүгнэлт хийж болох юм. Анализын дүнд гарч ирж байгаа
төмрийн ислүүд нь ихэвчлэн яндангийн материалын зэврэлттэй холбоотой гэж үзэж
болох боловч үнс болон яндангийн дээд үеүд дэх хөөнд ажиглагдаж байгаа нь нүүрсэн
дэх төмрийн агууламжтай холбоотой гэх дүгнэлтэд хүргэдэг. Иймд үнсэнд агуулагдаж
байгаа төмрийн исэл нүүрсний үл шатах хэсэгт агуулагддаг гэдгийг, харин яндангийн
дээд үеүдэд илэрч байгаа төмрийн исэл нь нүүрсний доторхи шатамхай хэсэгт эсвэл
нүүрсэн дотор нэгдэл хэлбэрээр орших төмөр нь агаарын чийг ихтэй хэсэгт очиж
конденсацилсанаар үүсдэг болохыг харуулж байна. Фазын тоон анализаар үнэлэгдсэн
талст фазуудын агуулгын хэмжээнээс үзэхэд нүүрсэнд байгаа төмөр ихэвчлэн шатамхай
нэгдэлтэй холбогдсон байдаг байна. Дээж бүрийн рентген дифрактограмуудад
Ритвельдийн аргаар боловсруулалт хийж гарган авсан үр дүнгүүдийн үнэмшил хэр
байгааг үзүүлэх шалгуур факторуудын утгуудыг тооцоолоход бүх дээжийн хувьд
харгалзан R exp = 3.14 ÷ 5.15, R wp = 4.16 ÷ 6.11, R p = 3.29 ÷ 4.82, GoF = 1.40 ÷ 2.21

хязгаарт оршиж байв. Энэ нь бидний хөө, үнсэнд хийсэн фазын тоон анализын үр дүн
үнэнд нэлээд ойр болсныг харуулж байна. Энэ анализад хөө болон суурь үеийн рентген
дифрактограммууд дахь кварц болон графитын пикүүдийг ялгаж тогтооход нилээд
бэрхшээлтэй байсныг тэмдэглэе. Эдгээр талст фазуудын агуулга харьцангуй бага бөгөөд
ойролцоо байгаагийн улмаас хамгийн их эрчимтэй пикээс бусад бага эрчимтэй пикүүд
ялгагдахгүй байв. Синтетик графитийн рентген дифрактограмм нь Брэггийн өнцгийн
2ϑ = 50 − 600 мужид 26.80, (002), 100%; 42.30, (100), 11%; 44.50, (101), 9%; 54.90, (102),
6% гэсэн дөрвөн онцлог пикүүдийг үзүүлдэг (энд жагсаасан гурван тооны эхнийх нь

тухайн пикэд харгалзах Брэггийн өнцөг бол хоёрдахь нь дифракц өгсөн хавтгайн

Миллерийн индекс, гуравдахь нь тухайн талст фазаас өгөх пикийн харьцангуй эрчим
болно). Мөн тасалгааны температурт хэмжигдсэн α-кварцын рентген дифрактограмм нь
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Брэггийн өнцгийн 2ϑ = 200 ÷ 600 мужид 20.80, (100), 22%; 26.60, (101), 100%; 50.10,

(112), 14%; 59.90, (211), 9% гэсэн дөрвөн онцлог пикийг өгдөг. Бидний судалсан хөөний

хувьд графитын эхний пик, кварцийн хоёр дахь пик давхцан ажиглагддаг. Үүнийг
ялгахдаа бид өөр мужид гарч ирдэг өндөр эрчимтэй пикүүдийг авч үзсэн болно.
Хөөнд хийсэн ВЕТ анализын дүнгээс үзэхэд (Хүснэгт 2.6.5) шаталт бүсэд ойр
байгаа хөө илүү сүвэрхэг чанартай бөгөөд шаталтын бүсээс холдоход түүний сүвэрхэг

чанар буурдаг байна. Харин шаталтаас хол суусан хөөний доторхи нүх сүвийн тоо олон
байдаг зүй тогтол харагдаж байна.
Дээж BET specific surface area (𝑚𝑚2 /𝑔𝑔)
1
52.58
2
46.9
3
50.4
4
46.2
5
53.87

Хүснэгт 2.6.5 Хөөнд хийсэн ВЕТ анализын үр дүн

Structure
Pore volume (𝑐𝑐𝑚𝑚3 /𝑔𝑔) Average pore diameter (nm)
0.41
31.7
Mesoporous
0.417
35.6
Mesoporous
0.41
33.1
Mesoporous
0.62
54.2
Macro porous
0.73
54.2
Macro porous
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III. АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ
Өмнөх бүлгүүдэд авч үзсэн судалгааны материалууд дээр үндэслэн шаталтаас
ялгарч байгаа агаар бохирдуулагч агентуудыг бууруулах арга замуудыг авч үзье.
Үүсгүүрүүдийг цөөлөх Агаарыг бохирдуулагч агентуудыг үүсгэн агаар мандал руу
оруулж байдаг цэгэн болон байнгын үүсгүүрүүдийг цөөлж, цаашилбал бүр алга болгох
нь агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх хамгийн анхдагч алхмуудын
нэг юм. Хэрэв ингэж чадвал агаарын бохирдлыг 60-70 орчим хувиар бүрэн бууруулах
боломжтой. Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд агаарын бохирдол үүсгэдэг дулааны эх
үүсвэрүүдийг сольж хий болон цахилгаан эх сурвалжууд ашиглах явдал юм. Энэ нь
хамгийн дэвшилттэй төдийгүй эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтай, дэлхий
нийтээрээ хэрэглэж байгаа гол арга зам боловч хэрэгжүүлэхэд маш том мега хөрөнгө
оруулалт шаарддаг. Тиймээс өнөөгийн нөхцөлд хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзээд
нарийвчлан судлалгүй орхив.
Үүсгүүрүүдийг орчин үежүүлэх Үүсгүүрүүдийг орчин үежүүлэн өөрчилж шаталт
богино хугацаанд идэвхжин бүрэн явагддаг болгосноор агаар бохирдуулагч агентуудыг
бага ялгаруулдаг шатаах төхөөрөмжүүдийг гарган амьдралд нэвтрүүлж болно. Энэ нь
манай орны нөхцөлд хэрэгжүүлж болох нэлээд шалгарсан арга юм. Энэ замыг бид
ашиглаж шинэ төрлийн зуухыг айл өрхүүд хэрэглэж байгаа билээ.
Түлшний шинж чанарыг өөрчлөн бүрэн шаталттай түлш үйлдвэрлэх Зуухны
төрлөөс үл хамааран шаталт бүрэн явагдаж байх эсэх нь түлшний шинж чанараас хамаардаг бөгөөд материалын судалгаа явуулснаар ийм шинэ төрлийн түлшийг гарган авч
болох юм. Энэ санааг хэрэгжүүлж утаагүй түлшний үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулж байгаа
боловч хараахан үр дүнд хүрээгүй байсаар байна.
Шатаах төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх Өнөөдөр өргөн ашиглагдаж байгаа зуухыг
өөрчлөн шинэчилж гал өдөөгч болон шүүлтүүрээр нэмж тоноглосноор шаталтыг бүрэн
явуулж гаргаж байгаа тортгоо хянан шүүдэг ухаалаг зуухыг нэвтрүүлж утаа тортгийг
багасгаж болно. Энэ арга нь цаашид утааны эсрэг хэрэгжүүлж болох хамгийн чухал арга
юм. Гэвч энэ нь өртөг зардал өндөртэй, хугацаа шаардсан ажил юм.
Иймд агаарын бохирдлыг бууруулах хямд төсөр арга бидэнд хэрэгтэй болж байна.
Үүнийг бид дараах хоёр үндсэн шаардлагыг хангасан шатаалтын нэгж үүсгэгчийг бий
болгосноор шийдвэрлэж чадах юм. Үүнд:
•

Шатаах төхөөрөмжүүдэд бүрэн шаталт явагдах нөхцөлийг хангадаг,

•

Шаталтын явцад ялгарах бүтээгдэхүүнийг агаар луу оруулалгүйгээр шүүдэг.
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Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хүрээнд
тараагдаж байгаа зуухнууд эхний шаардлагыг зохих хэмжээгээр хангаж байгааг
холбогдох байгууллагууд мэдээлж байна. Харин хоёр дахь шаардлагыг хангахын тулд
дээрх зуухуудад утааг шүүх нэмэлт төхөөрөмж суурилуулах шаардлагатай юм. Бид
цахилгаан шүүлтүүр дээрх шаардлагуудыг бүрэн хангана гэж төсөөлөн судалгаа
туршилтын ажлыг явуулав.

3.1 Цахилгаан статик шүүлтүүр
Шаталтын явцад үүсэн ялгарч байгаа бөөмцрүүд болон хорт хийг шүүх замаар
агаар мандал руу орохоос нь өмнө утааны хийнээс салган зайлуулж болно. Бүх төрлийн
сүвэрхэг материалууд ийм хийг шүүж цэвэрлэх боломжтой боловч хийн урсгалыг
саатуулдаг учраас зуухнаас ялгарч байгаа утааг цэвэрлэхэд тохиромжгүй. Сүвэрхэг
материалаар хийсэн шүүлтүүрийг механик шүүлтүүр гэдэг бөгөөд ийм төрлийн
шүүлтүүрийг Улаанбаатар хотын суурьшлын зарим бүсэд тухайлбал Гандан орчмын айл
өрхүүдэд тавьж туршаад үр муутай болох нь тогтоогдож дахин хэрэглээгүй байна. Ийм
учраас утааны урсгалд саад учруулдаггүй тийм шүүлтүүрийг сонгох хэрэгтэй бөгөөд
хамгийн энгийн, хялбар, үр ашигтай ийм шүүлтүүрийн төрөл бол цахилгаан статик
шүүлтүүр юм.
Цахилгаан статик шүүлтүүр нь утааг шүүхдээ шүүлтүүрээр урсан өнгөрч байгаа
хийн урсгал дотор байгаа бөөмцрүүдийг цэнэглэж дараа нь цахилгаан орны үйлчлэлээр
хөндлөн чигт хөдөлгөн урсгалаас зайлуулах зарчим дээр тулгуурлаж ажилладаг. Ийм
цахилгаан шүүлтүүр дараах хэд хэдэн давуу талтай. Үүнд:
1. Шүүлтийн зэрэг нь маш өндөр байх боломжой, хамгийн үр ашигтай арга бөгөөд
хийн доторхи бөөмцрүүдийг 99.9% хүртэл шүүж болдог,
2. Хийн урсгалд үзүүлэх гидравлик эсэргүүцэл нь хамгийн бага байдаг,
3. Хийн дотор байгаа бөөмцрийн хэмжээ олон янз, хэмжээ нь өргөн мужийг (0.01
мкм-ээс хэдэн зуун мкм) хамарч байсан ч өндөр шүүх чадвартай байдаг,
4. Шүүлтийн процессыг автоматжуулах, хүчдэлээр нь удирдах боломжтой байдаг,
5. Цахилгаан шүүлтүүрт шүүлтийг явуулдаг гол процесс нь болох титэмт
ниргэлгийг харьцангуй хялбархан, бага чадлаар үүсгэж болдог.

3.2 Цахилгаан статик шүүлтүүр дотор явагдах физик процессууд
Тодорхой хурдтай хөдөлж байгаа цэнэгтэй бөөмийг цахилгаан оронд оруулахад
түүнд орны зүгээс Кулоны хүч үйлчилдэг. Энэ цэнэгийн хөдөлгөөний анхны чиглэл нь
орны чиглэлээс ялгаатай байвал бөөм анхны чиглэлээс хазайн орны дагуу хөдөлдөг.
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Цахилгаан орон дотор хөдөлж байгаа цэнэгт бөөмийн хөдөлгөөний энэ чанарыг ашиглан
дисперслэгдсэн жижиг хэсгүүд агуулсан орчныг жижиг хэсгүүдээс нь шүүж цэвэрлэдэг
бөгөөд ийм системийг цахилгаан шүүлтүүр гэдэг [53-55]. Тоосны ширхэгүүд, микро
дуслууд болон бөөмцөр зэргийг агуулсан хий болон дисперстэй системийг шүүж
цэвэрлэхэд ийм цахилгаан шүүлтүүрийг өргөн ашигладаг [56-58]. Шаталтаас ялгарах
утаа нь шаталтын явцад үүсэх төрөл бүрийн хий болон хөө тортог буюу харьцангуй том
хэмжээтэй бөөмцрүүд (дисперслэгдсэн систем) агуулсан олон фазтай систем байдаг
[30,61,62]. Ийм учраас утааг хөө тортгоос нь цэвэрлэхэд цахилгаан шүүлтүүрийг үр
ашигтайгаар ашиглаж болно.
Цахилгаан шүүлтүүрийн шүүх чадвар хийн урсгалын хурд, бөөмцрийн хөндлөн
чиглэлд хөдлөх дрейфийн хурднаас хүчтэй хамаардаг [53,54,60]. Харин дрейфийн
хурдны хэмжээ нь шүүлтүүрийн доторхи цахилгаан орны түгэлт болон бөөмцрийн
цэнэгийн хэмжээнээс хамаардаг. Утааны бөөмцрийн цахилгаан статик шүүлтүүр зөвхөн
цэнэгтэй бөөмцрийг шүүж чадах учраас бөөмцрийн цэнэг шүүлтийн зэрэгт нөлөөлөх нэг
гол хүчин зүйл болж байдаг. Түүнчлэн орон дотор бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хэмжээ
нь орны утга болон бөөмцрийн шугаман хэмжээнээс төдийгүй материалын шинж
чанараас хамаарч байдаг. Бөөмцрийг трибоцахилгаан үзэгдэл, титэмт ниргэлэг, хэт ягаан
туяаны үйлчлэл, цацраг идэвх зэргийг ашиглан цэнэглэж болох [54] бөгөөд эдгээрийн
дотроос утааны шүүлтүүрт хамгийн тохиромжтой, энгийн хямд төсөр цэнэглэх арга нь
титэмт ниргэлэг [53,56,63] юм. Түүнчлэн титэмт ниргэлгийг үүсгэж буй гаднын орныг
бөөмцрийг шүүх процесст давхар ашигладаг.
3.2.1 Титэмт ниргэлэг, түүний үүсэх нөхцөл
Титэмт ниргэлэг орны хүчтэй нэгэн төрөл байдлаас болж үүсдэг. Хоёр электродын
хооронд хүчдэл өгөхөд тэдгээрийн хооронд цахилгаан орон үүснэ. Энэ орны түгэлт
электродын хэлбэрээс хамаардаг. Тухайлбал тэнхлэгүүд нь давхацсан 𝑅𝑅0 , 𝑟𝑟0 радиустай
хоёр цилиндрийн хооронд 𝑉𝑉 хүчдэл өгөхөд тэдгээрийн хооронд үүсэх орон тэнхлэгээс 𝑟𝑟
зайд 𝐸𝐸 =

𝑉𝑉

𝑅𝑅

𝑟𝑟ln� 𝑟𝑟 0 �
0

байна. Энэ функц 𝑟𝑟0 -ийн орчим маш хүчтэй нэгэн төрөл биш чанартай

байдаг. Харин орны хамгийн их утга 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑉𝑉

𝑅𝑅

𝑟𝑟0 ln� 𝑟𝑟 0 �

дотоод цилиндрийн гадаргуу дээр

0

үүснэ. Орны энэ утгаар тэнхлэг нь давхацсан цилиндрүүдийн хоорондох орны утгыг
илэрхийлбэл
𝐸𝐸 =

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟0
𝑟𝑟
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байна. Энэ орны хүчлэгийн градиент

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

=−

𝑉𝑉

𝑟𝑟 2

𝑅𝑅

ln � 0 � учраас 𝑟𝑟 бага байх мужид орны
𝑟𝑟0

градиент маш их, харин 𝑟𝑟 ихсэхэд градиент нь багасна. Өөрөөр хэлбэл, орон их
муруйлттай хурц электродын орчим маш хүчтэй төрөл бус байна.

Цуглуулагч
электрод

−𝜑𝜑

титэмлэгч
электрод

Титэмлэгч электрод сөрөг хүчдэлтэй байх тохиолдлыг

титэм

сансарын цацрагийн нөлөөгөөр ионууд байнга үүсэж

+𝜑𝜑

Зураг 3.2.1 Тэнхлэг нь давхацсан
цилиндрүүдийн хооронд асах титэмт ниргэлгийг босоо тэнхлэгийн дагуу огтолж харуулав.

авч үзье. Атмосферийн агаарт цацраг идэвх болон
байдаг. Тухайлбал далайн түвшинд буй агаарын 1 см3

эзлэхүүнд 1 с-ийн тутамд 10 хос ион үүсэх бөгөөд агаар
дахь ионы концентраци 103 см−3 байна [64]. Ион үүсэх
явцад электрон бий болох боловч маш богино хугацаанд

(~1 нс) амьдардаг. Хурц электродын орчимд байгаа

электрон хүчтэй орны нөлөөгөөр анодын зүг хөдлөхдөө

богино зайд их энерги олж авна. Энэ электроны энерги хийн орчны атом, молекулыг
иончлох хэмжээнд хүрэх үед нейтраль бөөмтэй мөргөлдөхдөө түүнийг иончилно. Анхны
ба шинээр үүссэн электрон орны үйлчлэлээр дахин хурдасч дахин иончлол явуулна. Ийм
байдлаар электронууд үржин олширч замдаа эерэг ионуудын мөр үлдээн анод руу
чиглэн хөдөлж байдаг. Электроны ингэж үржин олширох процесс хурц электродын
орчим дахь өндөр хүчлэгтэй муж дотор явагдах боломжтой бөгөөд харин электрон хурц
электродоос холдож сул орны мужид ороход тэрээр мөргөлдөх хүртлээ хангалттай
энерги олж авч чадахгүй учраас электроны үржин олширох процесс бараг зогсдог.
Электрон үржин олширох мужид иончлолоос гадна өдөөлтийн процесс зэрэгцэн явагдаж
байдаг учраас сулхан хөх гэрэлтэй байдаг. Энэ хэсгийг титэм гэж нэрлэнэ (Зураг 3.2.1).
Энэ мужийн гэрлийн спектрт хөх өнгө давамгайлж байдаг нь энэ мужид их энергитэй
электронууд байгааг харуулж байгаа хэрэг юм. Энэ мужийн өргөн ниргэлгийн нийт
мужийн багахан хэсгийг эзэлж байдаг. Ийм учраас хүчтэй, нэгэн төрөл бус орон их
муруйлттай хурц электродын орчим үүсэх бөгөөд ийм электродын орчимд сул хөх гэрэл
үүсдэг учраас түүнийг титэмлэгч электрод гэдэг. Титэмлэгч электродын радиус бага
байх тусам орны нэгэн төрөл биш чанар дээшлэх бөгөөд энэ нь титэмт ниргэлгийг бага
энерги хэрэглэн явуулах нэг нөхцөл болдог.
Электроны үржилт явагдаж өнгөрсөн мужид үүссэн ионууд катод руу хөдөлж
катодын орчимд эерэг цэнэгийн түгэлт үүсгэх бөгөөд энэ нь катодын орныг бага
хэмжээгээр экранчилснаас электроны энерги буурдаг. Ионууд катод руу ойртох тусам
экранчлал нэмэгдэж гаднын орон бүрэн компенсацлагдана. Энэ тохиолдолд электроны
олширол зогсож ниргэлэг унтрахад хүрнэ. Тэгвэл энэ нь гүйдлийн хувьд нэгэн
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сонирхолтой төрхийг бий болгодог. Электроны үржин олширолтоор бий болсон ионууд
катод руу хөдлөх явцад гүйдэл өссөөр байна. Ионууд катод руу ойртоход катодын орчим
эерэг (ионуудын) цэнэгийн түгэлт үүсэх ба энэ нь катодын орныг экранчилж эхэлнэ.
Ионууд катод руу улам ойртох тусам огторгуйн эерэг цэнэгийн хэмжээ ихсэж экранчлал
нэмэгдсээр, харин катодын орон буурсаар байна. Үүний зэрэгцээ орны бууралтаас болж
энэ муж дотор электроны олж авах энерги мөн багассаар байх болно. Үүний дүнд гүйдэл
багасаж эхэлнэ. Үүнтэй зэрэгцээд электроны

𝐼𝐼

үүсгэх ионы тоо ч багасна. Иймээс гүйдэлд
ионы үүсгэх хувь ч бас багасаж гүйдэл улам
бага болно. Ионууд катод руу ойртох тусам

Орны экранчлалаас
болж
электроны
хурд
буурснаар
гүйдэл багасах энэ
муж үүсдэг.

𝑡𝑡

Хурдассан электронуудаар
үүссэн ионууд электроны
гүйдэлд нэмэгдэн гүйдэл
өсөх энэ муж гарч ирдэг.
Ионы катод хүрэх хугацаа
бага учраас гүйдэл өсөх
мужийн өргөн маш бага,
хэдхэн наносекунд байна

Зураг 3.2.2. Тричеллийн импульс

огторгуйн эерэг цэнэгийн нягт нэмэгдсээр
гаднын орон бүрэн экранчлагдана. Энэ үед
гүйдэл бараг тэг болно. Бүх эерэг ионууд
катодын гадаргуу хүрэхэд эерэг цэнэгийн
түгэлт алга болно. Эерэг цэнэгийн түгэлт
байхгүй

учраас

электродуудын

хооронд

гаднын цахилгаан орны анхны түгэлт эргээд

сэргэх ба гүйдэл дахин ихсэж эхлэн процесс эхнээсээ дахин давтагдан явагдана. Ийм
учраас сөрөг титэмт ниргэлэг стационар биш, гүйдэл нь үелсэн импульс хэлбэртэй байна
(Зураг 3.2.2). Үүний Тричелийн импульс гэдэг. Ниргэлгийн гүйдлийг бага эсэргүүцлээр
дамжуулан осциллографт өгч Тричелийн импульсийг ажиглаж болно.
Эхний импульсийн эхлэлийг агаар дотор санамсаргүй бий болсон электрон үржин
олшрох явцдаа бий болгодог. Дараачийн импульсуудыг эхлүүлэх электронууд бас
санамсаргүй байх уу гэдэг асуудал гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд анхны электронууд
хоёрдогч эмиссийн электронуудаар буюу катодыг мөргөж байгаа ионуудаар үүсдэг. Ийм
ч учраас сөрөг титэмт ниргэлгийн гүйдэл катодын материалын шинж чанараас хүчтэй
хамаарч байдаг. Катодын материалыг түүний цахилгаан дамжуулал болон электрон
гаралтын ажлыг харгалзан сонгож авна.
Шүүлтүүр дотор титэмт ниргэлэг тогтвортой асаж байгаа тохиодолд бөөмцрийн
шүүлт тасралтгүй явагддаг тул ниргэлэг стационар байх нөхцөл чухал ач холбогдолтой.
Энэ нөхцөлийг судалъя. Ниргэлэг тасралтгүй явж байхын тулд үржин олширох анхдагч
электронууд тасралтгүй бий болж байх ёстой.
3.2.2 Ниргэлэг стационар асах нөхцөл
Анод катодын хооронд үүсгэсэн цахилгаан оронд байгаа хий дундуур орны дагуу
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дрейфлэн хөдөлж байгаа нэг электрон 1 см туулахдаа үүсгэх электрон ионы хосын тоог
𝛼𝛼 гэе. Үүнийг Таунсендын иончлолын коэффициент гэдэг. Тэгвэл 𝑛𝑛𝑒𝑒 тооны электрон 𝑑𝑑𝑑𝑑

зам туулахдаа үүсгэх электроны тоо

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑒𝑒 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑.

Үүнийг 𝑛𝑛𝑒𝑒 (𝑟𝑟 = 0) = 𝑛𝑛𝑒𝑒0 анхны нөхцөлтэйгээр бодвол шийд нь
𝑛𝑛𝑒𝑒 = 𝑛𝑛𝑒𝑒0 𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 .

Электроны үржин олширох процессыг Зураг 3.2.3-т дүрслэн үзүүлэв. Дээрх шийдээс
үзэхэд К катодын зүгээс 𝐄𝐄 орны эсрэг А анод руу хөдөлсөн 𝑁𝑁0 электрон 𝑙𝑙 зам туулахдаа

𝑁𝑁0 𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 тооны болж очно. Ийм байдлаар электронуудын үржин олширол явагдана. Үүний

зэрэгцээ 𝑁𝑁0 электрон 𝑙𝑙 зай туулахдаа 𝑁𝑁0 𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑁𝑁0 тооны ион үүсгэнэ. Үржин олширол
К

𝐄𝐄

явагдаж байхын тулд анхдагч электронууд байнга бий

А

болж байх ёстой. Эсрэг тохиолдолд энэ электронууд

анод хүрээд гүйдэл тасарна. Эдгээр анхдагч электронууд
катод дээр (катод орчим) үүсээд дрейфлэн хөдөлж анод
хүрч байх ёстой. Энэ шаардлагыг хоёрдогч электроны

𝑥𝑥, 𝑡𝑡

Зураг 3.2.3. Электроны үржин
олширох схем

эмисс хангана. Анхдагч электронуудаар үүссэн ионууд
орны дагуу хөдөлж катод хүртэл хурдсаад түүнийг
мөргөхдөө

электрон

сугална.

Сугарч

байгаа

энэ

электронуудыг ионы эмиссийн (хоёрдогч эмиссийн) электронууд [64] гэдэг. Энэ
электронууд үүсэж байгаа процессыг ион-электроны эмисс гэдэг. Эдгээр нь катод дээр
үүсч анод хүртэл явах учраас замдаа “замын дунд төрсөн” бусад электронуудаас илүү
олон иончлол хийж гүйдлийг өсөхөд нөлөөлдөг. Катод дээр тусаж буй ионоор үүсэх
электроны тоо ионы энерги болон катодын материалын шинж чанараас хамаарч өөр өөр
байна. Нэг ионы катодоос сугалах электроны тоог хоёрдогч электроны эмиссийн
коэффициент гэдэг бөгөөд ихэвчлэн 𝛾𝛾 үсгээр тэмдэглэдэг. Катод дээр 𝑛𝑛+ ион тусаж 𝑛𝑛𝑒𝑒
электрон сугалдаг гэвэл энэ коэффициент

𝛾𝛾 =

𝑛𝑛𝑒𝑒
𝑛𝑛𝑖𝑖

гэж тодорхойлогдоно. Хоёрдогч электроны эмиссийн коэффициентийг ашиглавал
электрод хоорондын огторгуйд үүссэн 𝑁𝑁0 𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝑁𝑁0 тооны ион катодоос
ширхэг электрон сугална.

𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛾𝛾𝑁𝑁0 (𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1)

(1)

Үүнийг шинжилье. Хэрэв 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 < 𝑁𝑁0 байвал гүйдэл багассаар ниргэлэг унтарна.

Харин 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝑁𝑁0 байвал гүйдэл тасралтгүй өсөх бөгөөд энэ нь нуман ниргэлэгт хүргэдэг.
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Эцэст нь 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁0 байвал ниргэлэг стационар асна. Энэ тохиолдолд (1)-ээс
болох ба хоёр талыг логарифмчилвал:

𝑒𝑒 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 1 =

1
𝛾𝛾

1
𝛼𝛼𝛼𝛼 = ln �1 + �
𝛾𝛾

болох ба энэ нь ниргэлэг стационар асах нөхцөл юм.
Титэмт ниргэлгийн хувьд орон нэгэн төрөл биш учраас дээрх нөхцөлийг нэгэн
төрлийн бус орны тохиолдолд өргөтгөн тодорхойлъё. Нэгэн төрлийн биш орон дотор
электрон хөдлөх явцад үүсэх электроны тоо орны утгаас хамаарна. Иймээс иончлолын
коэффициент орноос хамаарсан 𝛼𝛼 = 𝛼𝛼(𝐸𝐸(𝑟𝑟)) функц байна. Орон координатаас хамаарах
учраас ниргэлэг стационар асах нөхцөл энэ тохиолдолд дараах хэлбэртэй бичигдэнэ:
𝑅𝑅

1
� 𝛼𝛼(𝐸𝐸(𝑟𝑟)) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ln �1 + � = const.
𝛾𝛾
𝑟𝑟0

энд: 𝑟𝑟0 -катодын радиус, 𝑅𝑅 = 𝑟𝑟0 + 𝑙𝑙-катодын тэнхлэгээс электроны үржин олширох
процесс зогсох цэг хүртэлх зай.

Электронууд атомтай мөргөлдөх үед түүнд нэгдэн (аттэчмент) алга болж электроны

тоо цөөрөх тул иончлолын коэффициентээс электроны аттэчментийн коэффициент 𝑎𝑎-г
хасаж өгөх хэрэгтэй. Иймд ниргэлэг стационар асах нөхцөл дараах хэлбэрт шилжинэ:
𝑅𝑅
1
� �𝛼𝛼�𝐸𝐸(𝑟𝑟)� − 𝑎𝑎� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ln �1 + � = 𝐾𝐾.
𝛾𝛾
𝑟𝑟0

Энэ тохиолдолд иончлолоор үүсэх электронууд бүгдээрээ аттэчментээр алга болж
байвал үржин олширох процесс тасарна. Ийм учраас энэ интегралын дээд хязгаар
𝛼𝛼�𝐸𝐸(𝑅𝑅)� = 𝑎𝑎 нөхцөлөөр тодорхойлогдоно.

Энэ коэффициентийн орноос хамаарах хамаарлыг туршлагаар тогтоодог. Орчин

үеийн ниргэлгийн судалгаануудад эффектив иончлолын коэффициентийн хувьд дараах
туршлагын функцийг хэрэглэдэг [53,64]:
𝛼𝛼эфф = 𝛼𝛼�𝐸𝐸(𝑟𝑟)� − 𝑎𝑎 = 0.14𝛿𝛿 ��

𝐸𝐸 2
� − 1�,
31𝛿𝛿

энд:𝐸𝐸[кВ/см] 𝛿𝛿 = 0.386𝑝𝑝/(273 + 𝑡𝑡)-агаарын харьцангуй нягт, 𝑝𝑝-агаарын даралт, 𝑡𝑡-

цельсийн температур. Энд коаксиаль цилиндрийн орныг авч стационар ниргэлгийн
нөхцөлд тооцвол:

𝐸𝐸к 𝑟𝑟0 2
� �0.14𝛿𝛿 ��
� − 1�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐾𝐾.
31𝛿𝛿𝑟𝑟
𝑟𝑟0
𝑅𝑅
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Энэ интегралын дээд хязгаар �

𝐸𝐸к 𝑟𝑟0 2

31𝛿𝛿𝑅𝑅

� − 1 = 0 тэгшитгэлээс
𝐸𝐸к 𝑟𝑟0
31𝛿𝛿

𝑅𝑅 =

гэж тодорхойлогдох тул интеграл дараах хэлбэрт шилжинэ:
�

𝐸𝐸к 𝑟𝑟0
31𝛿𝛿

𝑟𝑟0

𝐸𝐸к 𝑟𝑟0 2
�0.14𝛿𝛿 ��
� − 1�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐾𝐾.
31𝛿𝛿𝑟𝑟

Энэ интегралыг бодвол дараах үр дүнд хүргэнэ:
−

𝐸𝐸0 𝑟𝑟0
𝐸𝐸0 2
𝐸𝐸0 𝑟𝑟0
𝐾𝐾
+�
+ 𝑟𝑟0 =
.
� 𝑟𝑟0 −
31𝛿𝛿
31𝛿𝛿
31𝛿𝛿
0.14𝛿𝛿

Эндээс стационар титэмт ниргэлэг асахын тулд катодын орон ба титэмлэгч
электродын радиусын хооронд дараах харьцаа биелэхийг тогтоож болно:
𝐾𝐾
+ 1�.
0.14𝛿𝛿𝑟𝑟0

𝐸𝐸0 = 31𝛿𝛿 ��

Үүнийг Пикийн хуультай [63] жишвэл 𝐾𝐾 = 0.013 гэж олдоно. Энэ нь титэмт

ниргэлэгтэй цахилгаан шүүлтүүрийн хувьд чухал хэрэглээ бүхий томьёо юм. Энэ
томьёог ашиглан стационар ниргэлэг явагдаж байхын тулд катод дээрх орны
утга 𝐸𝐸0 ба титэмлэгч электродын радиусын
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Зураг 3.2.4 Асаах орны утга титэмлэгч
электродын радиусаас хамаарах нь.

хувьд гаргах боломжтой гэдэг нь эндээс
харагдаж

байна.

Асаах

орны

утгын

энэ

илэрхийллийг ашиглан хүчдэлийн ямар утганд титэмт ниргэлэг явагдаж эхлэхийг
тодорхойлъё. Асаах орны утгыг тэнхлэг нь давхацсан цилиндрүүдийн хоорондох орны
түгэлтийн томьёонд орлуулбал ниргэлэг асах хүчдэлийн утга титэмлэгч электродын
радиусаас хамаарч дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:
𝑉𝑉0 = 31𝛿𝛿𝑟𝑟0 ln �

𝑅𝑅0
𝐾𝐾
+ 1�
� ��
0.14𝛿𝛿𝑟𝑟0
𝑟𝑟0

Хүчдэлийн энэ утгаас бага 𝑉𝑉 < 𝑉𝑉0 хүчдэлийн утганд титэмт ниргэлэг үүсэхгүй. Харин

хүчдэлийн энэ утгаас эхлэн ниргэлгийн гүйдэл бүртгэгдэж эхлэх бөгөөд асаах хүчдэлийн
утганд харгалзах гүйдэл нь титэмт ниргэлгийн гүйдлийн хамгийн бага утга юм. Энэ
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гүйдлийн утгыг бид сүүлд гаргах болно. Асаах хүчдэлийн утга титэмлэгч болон
цуглуулагч электродын радиусаас голлон хамаардаг (Зураг 3.2.6).
Харин одоо титэмлэгч үеийн зузааныг олъё (Зураг 3.2.5). Титэмлэгч үе 𝑟𝑟0 радиустай

катодоос эхэлж 𝑙𝑙 =

𝐸𝐸к 𝑟𝑟0
31𝛿𝛿

гэж тодорхойлогдох цэгт дуусах учраас энэ үеийн зузаан
𝑑𝑑 = 𝑙𝑙 − 𝑟𝑟0 = 𝑟𝑟0 �

𝐸𝐸к
− 1�
31𝛿𝛿

байна. Жишээ болгон 1 мм диаметртэй металл утас болон 10 мм диаметртэй цилиндрээс
тогтох шүүгч үүрэнд V=26 кВ хүчдэл өгсөн тохиолдолд титэмлэгч үеийн зузааныг
тооцоолбол 𝑑𝑑 = 1.9 мм гарна.
−𝜑𝜑

𝑢𝑢

𝑬𝑬

𝑣𝑣

𝑦𝑦

𝑬𝑬

𝑙𝑙

𝐷𝐷

Зураг 3.2.5. Титэмт ниргэлгийн харагдах байдал (Титэмлэгч электрод ягаан өнгөөр
гэрэлтэн харагдаж байна)

Титэмт ниргэлэг явагдаж эхлэх 𝐸𝐸к орны утгыг авч үзье. Үүнийг асаах орон гэдэг.

Энэ утгыг янз бүрийн орчинд асах титэмт ниргэлэг асаах замаар туршлагаар тогтоож

болно. Бие даасан ниргэлэг явж эхлэхэд гүйдлийн утга 1 мкА хүртэл үсэрдэг. Иймээс
электродуудын хооронд хүчдэл өгч гүйдлийг хэмжих замаар гүйдлийн үсрэлт эхэлж
байгаа хүчдэлийн утгыг тодорхойлоод үүнд харгалзуулан ниргэлэг асах үеийн катод
дээрх орныг
𝐸𝐸к = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑉𝑉

𝑅𝑅0
�
𝑟𝑟0

𝑟𝑟0 ln �

томьёогоор бодож олно. 𝐸𝐸к -г олсон тохиолдолд 𝑑𝑑 титэмлэгч үеийн зузааныг мөн

туршлагаар тогтоох боломжтой болно. Титэмлэгч үеийн зузааныг хэмжиж олсноор бага
орны мужийн өргөн буюу бөөмцөр цэнэглэгдэх мужийн өргөнийг дараах томьёог
ашиглан тодорхойлох боломжтой болно:
𝐿𝐿 = 𝑅𝑅0 − 𝑟𝑟0 − 𝑑𝑑.

Электроны үржилт явагдах хүчтэй орон байгаа мужаас гарсан электронууд
мөргөлдөөний дүнд энергиэ алддаг. Агаарыг бүрдүүлэгч хүчилтөрөгч, устөрөгч,
нүүрстөрөгч мэтийн цахилгаан сөрөг атомуудад удаан электронуудын наалдах огтлол нь
их байдаг учраас катодоос хол сул орны мужид сөрөг ионууд үүсдэг бөгөөд эдгээр нь
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анодын зүг дрейфлэн хөдөлж хэлхээг битүүрүүлж байдаг. Сул орны энэ муж ниргэлгийн
бүсийн ихэнх хэсгийг эзэлж байдаг. Ийм учраас титэмт ниргэлэг дундуур утааг
нэвтрүүлэх үед утааны бөөмцрүүд бүрэн цэнэглэгддэг.
Цахилгаан салхи
Титэмт ниргэлгийн дотор үржин олширох процессор бий болсон электронууд
хангалттай энергитэй бол атомтай мөргөлдөхдөө түүнийг иончилж эерэг ион үүсгэнэ.
Гэхдээ титэмлэгч электродоос холдох тусам түүний олж авах энерги багасах бөгөөд энэ
мужид электронууд иончлол хийж чадахгүй, харин атом, молекултай мөргөлдөхдөө
түүнд наалдан сөрөг ионуудыг үүсгэдэг. Ийм аттэчментийн процессын дүнд үүсэн сөрөг
ионууд анод руу хөдөлж хэлхээг битүүрүүлдэг. Ингэж хөдлөх явцдаа том бөөмцөр
наалдан тэдгээрийг цэнэглэхээс гадна орчны (агаарын) атом молекултай мөргөлдөхдөө
энерги, импульсээ дамжуулна. Үүний үр дүнд орчны атом, молекулууд анод руу
чиглэсэн хөдөлгөөн хийснээс орчин бүхэлдээ хөдөлнө. Ингэж ниргэлгийн муж доторхи
хийн гадагшаа чиглэсэн урсгал (салхи) үүснэ. Энэ үзэгдлийг цахилгаан салхи гэдэг.
Орчны гадагшаа чиглэсэн урсгал нь цуглуулагч электрод хүрч буцаад титэмлэгч
электродуудын хоорондох орон хамгийн бага байх тэр хэсэг рүү чиглэнэ. Энэ нь хуйлрал
үүсгэдэг.
Титэмт ниргэлгийн дотор байгаа бөөмцрүүд цахилгаан салхины нөлөөгөөр
цуглуулагч электрод руу чиглэсэн хөдөлгөөн хийнэ. Үүний зэрэгцээ энэ салхинаас
хоолойн дагуу чиглэсэн агаарын хөдөлгөөн үүсдэг. Иймд цахилгаан салхи бөөмцрийн
цуглуулагч электрод руу чиглэсэн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлж шүүлтийн процесст эерэг
нөлөө үзүүлдэг. Нөгөө талаас цахилгаан салхины нөлөөгөөр шаталтын зүг чиглэж байгаа
агаарын урсгал галыг идэвхжүүлэхээс гадна, ниргэлгийн бүсэд үүсэж байгаа озоныг гал
руу чиглүүлж шаталт богино хугацаанд бүрэн явагдах нөхцөлийг хангах эерэг талтай.
Цахилгаан салхийг туршлагаар судлаж хурдыг хэмжихдээ бөөмцрийн хөдөлгөөний
траекторыг судлах хэрэгтэй болдог бөгөөд үүний тулд бөөмцрийг нарийвчлан бүртгэх
оптик систем шаардагддаг. Энэ системийг хийхэд бэрхшээлтэй тул бид энэ асуудлыг
туршлагаар нарийвчлан судлаагүй орхисон болно. Цахилгаан салхийг судалж түүний
хурдыг хэмжсэн бэлэн туршилтын үр дүнгүүд бий.
3.2.3 Титэмт ниргэлэг дэх цахилгаан орон ба цэнэгийн түгэлт
Одоо титэмлэгч үеэс цааш орших сул орны мужид ниргэлгийн параметрүүд ямар
байхыг авч үзье. Сул орны мужид ионууд гүйдэл зөөж хэлхээг битүүрүүлж байдаг. Энэ
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мужид орон болон ионы түгэлт ямар байхыг Кулоны хууль болон тасралтгүйн
тэгшитгэлээс олж болно:
∇𝐄𝐄 =

𝜌𝜌
,
𝜀𝜀0

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ ∇𝐣𝐣 = 0,
𝜕𝜕𝜕𝜕

энд: 𝜌𝜌-сул орны муж дахь огторгуйн цэнэгийн нягт, 𝜀𝜀0 -цахилгаан тогтмол. Энэ мужид

ион үүсэх болон устах процесс явагдахгүй учраас тасралтгүйн тэгшитгэлийн эхний

гишүүн тэгтэй тэнцүү байна. Ерөнхий тохиолдолд ионы гүйдлийн нягт дараах хэлбэрээр
илэрхийлэгдэх ёстой:
𝐣𝐣 = 𝜇𝜇𝜌𝜌𝐄𝐄,

энд: 𝜇𝜇-ионы хөдлөц, 𝐄𝐄-тухайн цэг дээрх орон. Агаар дотор үүсэх сөрөг ионы хөдлөц

орноос сул хамаардаг учраас түүнийг цаашид тогтмол гэж үзэж болно. Авч үзэж буй
систем тэнхлэгийн тэгш хэмтэй бөгөөд тэнхлэгийн дагуу орон өөрчлөгдөхгүй учраас
цилиндр координатын системд дээрх тэгшитгэлүүд дараах хэлбэрт шилжинэ:
𝐸𝐸𝑟𝑟
Эхний тэгшитгэлээс 𝐸𝐸𝑟𝑟 -г олбол

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌2
+
= 0,
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜀𝜀0

1 𝜕𝜕(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) 𝜌𝜌
= .
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜀𝜀0
𝐸𝐸𝑟𝑟 = −

Үүнийг дараагийн тэгшитгэлд орлуулбал

𝜌𝜌2
.
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜀𝜀0
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕 2 𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 2
𝑟𝑟𝑟𝑟 2 − 𝜌𝜌
− 3𝑟𝑟 � � = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

тэгшитгэлд хүргэнэ. Энэ тэгшитгэлийн ерөнхий шийд
𝜌𝜌 =

𝐶𝐶2

�𝑟𝑟 2 − 𝐶𝐶1

.

Сөрөг титэмт ниргэлгийн титэмлэгч электродын орчим хүчтэй орон дотор үүссэн
электронууд агаар дотор байгаа цахилгаан сөрөг чанартай молекулуудад «урхидагдаж»
сөрөг ионууд үүсгэх ба эдгээр нь орны эсрэг чиглэн анодын зүг хөдөлж хэлхээг
битүүрүүлэхэд оролцдог. Хэлхээг битүүрүүлэгч энэхүү ионы гүйдлийн нэгж уртад
ноогдох хэсэг нь 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼′/𝑙𝑙 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌/𝑙𝑙 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸 байх ба эндээс цэнэгийн нягт
𝜌𝜌 =

𝐼𝐼
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸
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байна. Тэгвэл титэмлэгч үеийн төгсгөл дээр дараах нөхцөлүүд хүчинтэй байна:
𝜌𝜌(𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0 ) =

𝐼𝐼

,

𝜕𝜕𝜕𝜕

�

2𝜋𝜋𝑟𝑟0 𝜇𝜇𝐸𝐸0 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟=𝑟𝑟0

=−

𝐼𝐼

2𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸0 𝑟𝑟02

,

энд: 𝐸𝐸0 -асаах орны утга. Эдгээрийг ерөнхий шийдэд тооцвол шийд дотор байгаа
тогтмолууд 𝐶𝐶1 = 0, 𝐶𝐶2 =

𝐼𝐼

2𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸0

болж ниргэлгийн бага орны мужид ионы гүйдлийн нягт
𝜌𝜌 =

𝐼𝐼 1
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸0 𝑟𝑟

болно. Үүнийг орныг тодорхойлох тэгшитгэлд тооцон цахилгаан орны түгэлтийг олж
болно:
𝐸𝐸𝑟𝑟 =

𝑟𝑟0
𝑟𝑟0 𝐸𝐸0
𝐼𝐼
+
�1 − �.
𝑟𝑟
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0 𝐸𝐸0
𝑟𝑟

Харин цэнэгийн нягтын түгэлт тухайн цэг дээрх орны утгаар тодорхойлогдоно гэж үзвэл
ионы гүйдлийн нягт

𝜌𝜌 =

𝐼𝐼 1
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝐸𝐸𝑟𝑟 𝑟𝑟

(2)

байна. Үүнийг Гауссын теорем буюу орныг тодорхойлох тэгшитгэлд тооцвол дараах
хэлбэрт шилжинэ:

𝐼𝐼
1 𝜕𝜕(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )
1
=
.
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0 𝐸𝐸𝑟𝑟 𝑟𝑟

Энэ тэгшитгэлийн шийдийг олохын тулд хувьсагчийг ялгаж 𝑟𝑟0 -оос 𝑟𝑟 хүртэлх хязгаарт
интегралчилж 𝐸𝐸𝑟𝑟 (𝑟𝑟0 ) = 𝐸𝐸0 болохыг санавал 𝑟𝑟 радиуст харгалзах цэг дээрх цахилгаан

орны утга:

𝐼𝐼
𝑟𝑟02
𝑟𝑟0 𝐸𝐸0 2
�1 − 2 � + �
𝐸𝐸𝑟𝑟 = �
� .
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0
𝑟𝑟
𝑟𝑟

(3)

Бид (2), (3) илэрхийллүүдийг ашиглан титэмт ниргэлгийн цахилгаан орон болон
ионы цэнэгийн нягтыг цилиндрийн оронтой харьцуулан дүрсэлж болно (Зураг 3.2.6).

Дээр гаргасан орны илэрхийллүүд аль ч тохиолдолд гүйдэл тэг утгатай байх үед
коахсиаль цилиндрийн орныг өгч чадахаас гадна хязгаарын гүйдлийн зөв утгыг ч өгдөг.
Гэхдээ эхний илэрхийлэл нь вольт-амперийн характеристикийн (ВАХ) зөв илэрхийллийг
өгдөггүй гэдгийг тэмдэглэе.
Орныг тодорхойлсон дээрх илэрхийллийг ашиглан энэ ниргэлгийн вольт-амперийн
характеристикийг гаргаж болно. Үүний тулд потенциалын ялгавар буюу хүчдэл
𝑅𝑅

𝑉𝑉 = 𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑2 = � 𝐸𝐸𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟
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гэж илэрхийлэгддэгийг ашиглана. Энэ илэрхийлэлд орны илэрхийллийг орлуулан
интеграл авбал гүйдэл хүчдэлийн хамаарал буюу ВАХ гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд ВАХын аналитик илэрхийлэл нэлээд төвөгтэй трансцендент функцаар илэрхийлэгддэг.
Тэнхлэг нь давхацсан цилиндрүүдийн хооронд явагдаж байгаа титэмт ниргэлгийн ВАХын тооцоолсон утга ба туршлагаар хэмжсэн утгыг Зураг 3.2.7-д графикаар үзүүлэв.
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0.002

Зураг 3.2.6. Титэмт ниргэлгийн доторхи
цахилгаан орон ба ионы цэнэгийн нягтын түгэлт

0.004

0.006

0.008

0.010

I, мА

Зураг 3.2.7 Нэг тэнхлэгтэй цилиндрийн хооронд
асах титэмт ниргэлгийн ВАХ

3.2.4 Титэмт ниргэлэг стримерт шилжих нөхцөл
Дээр гаргасан орны илэрхийллийг шинжилье. Цахилгаан орны илэрхийллийг
𝐼𝐼
𝐼𝐼
𝑟𝑟02
2
+ �𝐸𝐸0 −
�
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0
2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0 𝑟𝑟 2

𝐸𝐸𝑟𝑟 = �

хэлбэртэй бичиж харвал электродын хоорондох орон титэмлэгч элекродоос холдох
тусам буурах бөгөөд харин гүйдлийн хүчнээс хамаарч квадрат язгуур хуулиар өснө. Ийм
хамаарал хүчин төгөлдөр үйлчилж байх үед титэмт ниргэлэг үргэлж асна. Коаксиаль
цилиндрийн хооронд өгч байгаа хүчдэлийн утгаас хамаарч энэ хамаарал өөрчлөгдөж
болно. Өгч буй хүчдэлийн утгаас хамаарч гүйдэл өснө. Гүйдлийн (гаднаас өгч буй
хүчдэлээр тодорхойлогдоно) тодорхой утганд электрод хоорондын зайнаас хамаарч
электродуудын хоорондох орны түгэлт энэ түгэлтээс өөр хэлбэрт шилжих тэр гүйдлийн
утгыг олъё. Дээрх хуулиас харахад гүйдлийг ихэсгэх тусам язгуур дор байгаа
илэрхийллийн хоёрдугаар гишүүн багассаар гүйдлийн тодорхой нэг утганд тэг болно.
Энэ үед электродын хоорондох орон нэг тогтмол жигд утганд хүрнэ. Ийм жигд нэгэн
төрлийн орон дотор хий маш хялбархан нэвт цохигддог. Үүнээс цааш орон зайнаас
хамаарч өсөж эхэлнэ. Титэмт ниргэлгийн орны түгэлтийн томьёоноос гүйдлийн хамгийн
бага утга тэг байхыг гаргаж болно:
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.

Энэ үед цахилгаан орны түгэлт коаксиаль цилиндрийн хоорондох орны түгэлттэй адил
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байна. Харин гүйдэл ихэссээр
𝐼𝐼𝑚𝑚 = 2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0 𝐸𝐸02

утганд хүрэх үед цилиндрийн хоорондох орны түгэлт нэгэн төрөл
𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝐸𝐸к

утгатай болно. Энэ үед электроны үржин олширох процесс стримерт [65] шилжиж хий
нэвт цохигдоно. Стример үүссэнээр титэмт ниргэлэг очит цахилалтад шилжих ба энэ
тохиодолд электродуудын хоорондох хүчдэл буурч шүүлтийн процесс зогсдог. Ийм
учраас стример шүүлтийн процессыг дээд талаас нь хязгаарлагч үзэгдэл болдог. Энэ үед
ажиглагдах гүйдэл нь титэмт ниргэлэгт ажиглаж болох гүйдлийн хамгийн их утга юм.
Иймээс титэмт ниргэлгийн гүйдлийн авч болох хамгийн их утга 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝜋𝜋𝜇𝜇𝜀𝜀0 𝐸𝐸02 байна.

Эндээс үзэхэд стример үүсэхийн тулд огторгуйн цэнэгийн үүсгэж байгаа орон

гаднын оронтой жишихүйц болдог байна. Стример үүсэх буюу нэвт цохигдох хүчдэлийн
утгыг гаргая. Хий нэвт цохигдох үед орон 𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝐸𝐸0 тогтмол утгатай болох учраас түүнд
харгалзах нэвт цохилтын хүчдэл

𝑅𝑅

𝑉𝑉н = 𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑2 = � 𝐸𝐸𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐸𝐸0 (𝑅𝑅 − 𝑟𝑟0 ).
𝑟𝑟0

Энэ томьёоноос үзэхэд титэмт ниргэлгээс стримерт шилжих буюу хий нэвт
цохигдох хүчдэлийн утга шугаман хуулиар буурах зүй тогтол харагдаж байна. Гэтэл
асаах орны утга титэмлэгч электродын
хуулиар хамаардаг

радиусаас �1/𝑟𝑟0

учраас титэмлэгч электродын радиус
өсөх

тусам

асаах

хүчдэлийн

утга

шугаман хуулиас гаждаг. Зураг 3.2.8-д
цилиндр байгууламжийн хувьд титэм
ниргэлэг асах орон, асаах хүчдэл, нэвт
Зураг 3.2.8. Титэмт ниргэлгийн асаах хүчдэл
болон нэвт цохигдох хүчдэл титэмлэгч
электродын радиусаас хамаарах нь (𝑅𝑅 =
1.675 см)

цохигдох хүчдэл титэмлэгч электродын
радиусаас хэрхэн хамаарахыг үзүүлэв.
Энэ

хамаарлаас

харахад

титэмлэгч

электродын радиус нэмэгдэхэд нэвт цохигдох хүчдэлийн утга буурах бөгөөд титэмлэгч
электродын радиус гадаад цилиндрийн радиустай жишихүйц болоход нэвт цохигдох ба
асаах хүчдэлийн утга бие биерүүгээ тэмүүлж эцэстээ тэнцүү болдог. Ингэж титэмт
ниргэлэг очит цахилалтад шилжсэнээр цаашдын процессыг энэ онолоор тайлбарлах
боломжгүй болно.
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3.2.5 Титэмт ниргэлгийн дотор бөөмцөр цэнэгжих механизм
Цахилгаан шүүлтүүр байрлаж байгаа хоолойн доторхи электродуудын хоорондуур
утааг нэвтрүүлж өндөр хүчдэл өгвөл энд титэмт ниргэлэг явагдана. Утааны хий дотор
байгаа ионууд анхдагч цэнэг болох бөгөөд орноор хурдасч мөргөлдөн үржин олширох
электронуудыг бий болгоно. Үржин олширох процессын явцад эхлээд эерэг ионууд
үүсэх боловч эдгээр нь ниргэлгийн бага мужийг эзэлнэ. Харин сөрөг ионууд ниргэлгийн
бүсийн ихэнх хэсгийг эзлэх бага орны мужид ихээр үүснэ. Иймд титэмт ниргэлгийн үед
эерэг ба сөрөг ионуудын аль аль нь үүсэх бөгөөд эдгээр ионууд түүгээр нэвтэрч байгаа
бөөмцрүүдэд баригдаж (аттэчмент) тэдгээрийг цэнэглэдэг. Эерэг ба сөрөг ионы хөдлөц
харилцан адилгүй бөгөөд агаар дотор сөрөг ионы хөдлөц илүү их байдаг [64]. Түүнчлэн
сөрөг ион байх муж маш өргөн. Иймээс бөөмцөр сөрөг ионы орших өргөн мужаар
нэвтрэхдээ түүнийг өөртөө суулган (урхидан) сөргөөр цэнэглэгдэнэ. Агаар болон утаа
CO2 , H2 O молекул, O зэрэг голлох цахилгаан сөрөг чанартай молекул атомуудаар баялаг
юм.

Ионууд бөөмцөрт суух хэдэн механизм байх боломжтой бөгөөд эдгээрийг авч үзье.

1. Гадны орны хүчний шугамын зарим нь бөөмцрийн гадаргууг огтлон гарах бөгөөд
энэ хүчний шугамын дагуу хөдөлж байгаа ионууд бөөмцөртэй мөргөлдөж толин
буулгалтын хүчний нөлөөгөөр гадаргууд урхидагддаг.
2. Гаднын орон дотор байгаа бөөмцрүүд туйлширч туйлшралын орон үүсэх бөгөөд
гадны орон ба туйлшралын нийлбэр орны хүчний шугамыг муруйхад хүргэнэ. Ингэж
муруйснаас болж бөөмцрийн гадаргууг огтлох хүчний шугамын тоо өснө. Үүний дүнд
(туйлшраагүй үеийнхээс олон шугам бөөмийн гадаргууг огтлох учраас) туйлшраагүй үед
бөөм рүү чиглэж байснаас олон ионууд бөөмийн гадаргуу хүрч түүн дээр суудаг.
3. Бөөмцрийн гадаргуугийн орчимд хөдөлж байгаа ионуудад толин буулгалтын хүч
[69] үйлчлэх ба энэ үйлчлэлээр дахиад нэг хэсэг ион бөөмцрийн гадаргуу дээр сууна.
4. Цэнэгжсэн бөөмцөр ионуудыг өөрөөсөө түлхэж байдаг. Энэ түлхэх хүч
бөөмцрийн гадаргуу орчим их байна. Ийм учраас түүний ойролцоох ионы концентраци
түүнээс алс зайд байгаа ионы концентрациас бага байна. Иймд бөөмцрийн ойролцоо
ионы концентрацийн градиент үүсэх бөгөөд энэ градиентийн нөлөөгөөр концентрацийг
жигдлэхийг эрмэлзсэн бөөм рүү чиглэх диффуз үүсдэг. Үүний нөлөөгөөр зарим ионууд
нь бөөмцрийн гадаргууд сууж болно.
Өмнө дурдсан бүх хүч ионыг бөөмцрийн гадаргуу руу чиглүүлнэ. Харин бөөмцөр
дээр суусан ионууд түүн рүү ирж байгаа ионуудыг түлхэнэ.
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Бөөмцрийн цэнэгийн өөрчлөлтийг авч үзье. Бөөмцрийн цэнэг 𝑄𝑄 түүн рүү ирж

байгаа ионы урсгалын дүнд хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөнө:
𝑑𝑑𝑑𝑑
= � 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 = �(𝑛𝑛𝑛𝑛𝐄𝐄 − 𝐷𝐷𝛁𝛁𝑛𝑛) 𝐝𝐝𝐝𝐝
𝑑𝑑𝑑𝑑

энд: 𝑛𝑛-ионы концентраци, 𝜇𝜇-ионы хөдлөц, 𝐷𝐷-диффузын коэффициент, 𝐸𝐸-бөөмцрийн
гадаргуу орчмын цахилгаан орон, 𝑑𝑑𝑑𝑑-бөөмцрийн гадаргуугийн элемент.

Хий, плазм, иончлогдсон хий дотор байгаа бөөмцрийн цэнэглэгдэх процесс нь

ерөнхийдөө энэ тэгшитгэлээр илэрхийлэгддэг бөгөөд бөөмцрийн олж авах цэнэг авч
үзэж буй системийн шинж чанараас хамаарч өөр өөр байдаг [45,64-68]. Бөөмцрийн
цэнэгийн тухай асуудал энэ судалгааны ажлын нэг гол бодлого бөгөөд нэлээд нарийн
судалгаа шаарддаг. Энэ асуудал цаашид ч үргэлжлэн хийгдэх юм. Тухайлбал бөөмийн
хэмжээнээс хамаарч цэнэглэгдэх механизм нь өөр өөр байдаг. Бөөмцрийн хэмжээ жижиг
бол тэрээр ионы диффузээр голлон цэнэглэгддэг. Диффузын гишүүн 𝑟𝑟 < 0.1мкм жижиг

бөөмцрийн хувьд илүү давамгайлж байдаг. Харин 𝑟𝑟 > 1 мкм бөөмцрүүд ионы

мөргөлтөөр цэнэглэгддэг [56]. Утааны бөөмцрийн дундаж хэмжээ хэдэн мкм хүрдэг
учраас диффузын гишүүнийг тооцохгүй орхиж болно.

Бөөмцрийн гадаргуу орчмын цахилгаан орон (i) Гаднын орон, (ii) Гаднын орны
индукцээр бөөмцрийн гадаргуу орчим үүсэх орон (Бөөмцрийн дотор тэг, гадна диполийн
орон байна), (iii) Дүрс цэнэгийн орон, (iv) Бөөмс сууснаар үүсэх түлхэгч орны
нийлбэрээр тодорхойлогдох ёстой. Бөөмцрийн гадна төгсгөлөг зайд байгаа орон нь
гаднын орон ба дамжуулагч бөмбөрцгийн гадаргуу дээр гадны орны индукцээр үүсэх
цэнэгийн орны нийлбэрээр тодорхойлогдох бөгөөд 𝐸𝐸 = 3𝐸𝐸0 cos𝜃𝜃 (энд: 𝐸𝐸0 -гаднын
цахилгаан орон, 𝜃𝜃-меридианы өнцөг) утгатай байна. Энэ орон цэнэгжилтэд гол нөлөөг
үзүүлнэ.

Одоо бөөмцөр лүү ирж байгаа цэнэгт бөөмийн индукцээр үүсэх орныг авч үзье

(Зураг 3.2.9). Эхлээд бөөмцөр цэнэггүй гэж үзье. Бөөмцөр 𝑎𝑎 радиустай бөгөөд 𝑞𝑞 цэнэгтэй
ион бөөмцрийн төвөөс 𝑑𝑑2 зайд байх үед ионы нөлөөгөөр бөөмцөрт −𝑞𝑞

𝑎𝑎

𝑑𝑑2

дүрс цэнэг

бөмбөрцгийн төвөөс 𝑑𝑑1 = 𝑎𝑎2 /𝑑𝑑2 зайд бий болно. Энэ дүрс цэнэгийн орны хүчлэг
𝐸𝐸 = −

1
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 (𝑟𝑟 2 − 𝑎𝑎2 )2

байх ба бөөмцрийн түлхэгч оронтой жишихүйц хэмжээтэй болох зайд ойртсон ион бөөм
дээр сууна. Бөөмцрийг 𝑄𝑄 цэнэгтэй гэж үзье. Энэ тохиолдолд 𝑞𝑞1 = −𝑞𝑞

𝑎𝑎

𝑑𝑑2

дүрс цэнэг нь

бөмбөрцгийн цэнэг байх ёстой. Гэтэл бөмбөрцөг 𝑞𝑞1 биш харин 𝑄𝑄 цэнэгтэй. Бөмбөрцөг
дамжуулагч бөгөөд 𝑄𝑄

цэнэгтэй учраас түүний гадаргуу тогтмол потенциал-
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𝑎𝑎

𝑂𝑂

𝑟𝑟

тай байна. Иймд бөмбөрцгийн нийт

𝑃𝑃
𝜃𝜃

𝑑𝑑1

цэнэг нь 𝑄𝑄 бөгөөд гадаргууг нь тогтмол

потенциалтай байлгах хэрэгтэй. Ийм

𝑞𝑞2

𝑞𝑞1

байхын тулд бөмбөрцгийн төв дээр
𝑄𝑄 − 𝑞𝑞1 = 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞

𝑑𝑑2

хэрэгтэй.

Энэ

𝑎𝑎
𝑟𝑟

цэнэг
цэнэг

байрлуулах

𝑞𝑞1 -тэй

нийлж

бөмбөрцгийн цэнэгийг 𝑄𝑄 болгох бөгөөд

Зураг 3.2.9 Дамжуулагч бөмбөрцгийн ойролцоо
байгаа цэнэгийн улмаас дамжуулагч бөмбөрцөгт
үүсэх дүрс цэнэг

гадаргуу дээр нь тогтмол потенциал
үүсгэнэ. Тэгвэл бөмбөрцөг ба цэгэн
𝑎𝑎

цэнэгийн харилцан үйлчлэл нь бөмбөрцгийн төв дээр байрлах 𝑄𝑄 + 𝑞𝑞 цэнэг ба 𝑞𝑞 болон
дүрс цэнэг 𝑞𝑞1 = −𝑞𝑞

𝑎𝑎
𝑟𝑟

𝑟𝑟

ба 𝑞𝑞 цэнэгийн хоорондын харилцан үйлчлэлтэй эквивалент юм.

Иймд бөөмцөр 𝑄𝑄 цэнэгтэй тохиолдолд ион дээр бөөмцрийн үүсгэх орон

Энэ илэрхийлэл

𝑞𝑞

𝑄𝑄

𝑎𝑎
𝑄𝑄 + 𝑞𝑞
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑞𝑞
1
𝑟𝑟 −
𝐸𝐸 =
�
�.
2
2
(𝑟𝑟 − 𝑎𝑎2 )2
𝑟𝑟
4𝜋𝜋𝜀𝜀0

≪ 1 үед дараах хэлбэрт шилжинэ:
𝐸𝐸 =

𝑄𝑄
.
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑟𝑟 2

Ийм учраас бөөмцөр хангалттай их цэнэг олж авсан байх тохиолдолд дүрс цэнэгийн
нөлөөг тооцохгүй байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд зөвхөн бөөмцрийн орон үлдэж
байна. Энэ орон ионыг түлхдэг. Энэ ажилд
тооцоог хийв.

𝑞𝑞

𝑄𝑄

≪ 1 нөхцөл биелнэ гэж үзээд цаашдын

Ингээд нэгтгэн дүгнэвэл бөөмцрийн цэнэгжилтэд гаднын орон ба түүний индукцээр
үүсэх орон 𝐸𝐸 = 3𝐸𝐸0 cos𝜃𝜃 болон 𝑄𝑄 цэнэгтэй бөөмцрийн өөрийнх нь үүсгэх орон үндсэн
нөлөөг үзүүлнэ. Иймд цэнэглэгч гүйдэл

𝐼𝐼 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � �3𝐸𝐸cos𝜗𝜗 −

𝑄𝑄
� 𝑑𝑑𝑑𝑑.
4𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑟𝑟 2

Бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хамгийн их утга cos𝜗𝜗 = 1 үед харгалзана. Эндээс энэ нь
𝑄𝑄м = 12𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑟𝑟 2 𝐸𝐸

байна. Тухайлбал, 1 мм диаметртэй металл утас болон 10 мм диаметртэй цилиндрээс
тогтох шүүгч үүрэнд 𝑉𝑉 = 26 кВ хүчдэл өгсөн тохиолдолд корончлогч электрод орчмоор
нэвтэрч байгаа 5 мкм диаметртэй бөөмцөр 5 ∙ 10−13 Кл буюу 3.12 ∙ 106 электроны цэнэг

олж авдаг.
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Гаднын орны чиглэл титэм эерэг эсвэл сөрөг байгаагаас хамаарч өөр өөр байна.
Үүнтэй холбоотойгоор бөөмцөр аль электрод руу хөдлөхийг авч үзье. Сөрөг титэмийн
хувьд орон гадна электродоос (анодоос) хурц электрод (катод) руу чиглэнэ. Энэ
тохиолдолд хурц электродын орчим электрон үржиж олширох ба гадаад электрод руу
хөдлөх замдаа өөр атом молекулд холбогдон сөрөг ион болж катод дээр очно. Ионуудын
замд бөөмцөр таарвал түүнд наалдаж цэнэглэнэ. Ийм учраас бөөмцөр сөргөөр
цэнэглэгдэнэ. Эерэг титэмийн хувьд орон хурц электродоос гадаад электрод руу чиглэнэ.
Гадна электродын орчим үүссэн электрон хурц электрод руу хөдлөх замдаа сөрөг ион
үүсгэнэ. Замд нь бөөмцөр таарвал түүнийг цэнэглэнэ. Эдгээр сөрөг ионууд хурц
электродын орчим дахь хүчтэй оронд ороод түүний нөлөөгөөр задарч электрон үүсгэнэ.
Энэ электронууд хурдасч электроны олшрол бий болгоно. Үүссэн эерэг ионууд нь
гадаад электродын зүг хөдөлнө.
Эдгээрээс харахад бөөмцөр сөрөг титэмийн тохиолдолд сөргөөр цэнэглэгдэнэ.
Харин эерэг титэмийн тохиолдолд эхлээд сөргөөр цэнэглэгдэнэ. Харин явцдаа
электроны үржлийн явцад үүссэн электроны улмаас эерэгээр цэнэглэгдэж болно. Энэ
тохиолдолд бөөм эерэг цэнэгтэй болж байж гадна электрод дээр сууна. Түүнчлэн
бөөмцөр ямарч тохиолдолд ионоор цэнэглэгдэнэ. Мөн аль ч тохиолдолд бөөмцөр гадаад
электрод руу хөдөлнө.
Фото иончлолын дүнд цэнэглэгдэх процесс
Металл бөөмцөр дээр гэрэл туссаны дүнд электрон сугаран гарах учраас
фотоиончлолын дүнд бөөмцөр эерэгээр цэнэглэгдэнэ. Дан ганц цахилгаан соронзон
долгионы үйлчлэлээр бөөмцөр ямар хэмжээний цэнэг олж авахыг Эйнштейний
фотоцахилгаан үзэгдлийг тайлбарласан тэгшитгэлийг ашиглан хялбархан тодорхойлж
болно:
𝑚𝑚𝑣𝑣 2
ℎ𝜈𝜈 =
+ 𝐴𝐴.
2

Фотон сугаран гарсны дүнд бөөмцрийн гадаргуугийн цахилгаан орон
𝜑𝜑 =

𝑘𝑘𝑘𝑘
.
𝑟𝑟 2

Харин дараагийн электрон сугаран гарах үед гадаргуугийн потенциал өөрчлөгдсөн
учраас

гаралтын

ажил

нь

өөрчлөгдөх

бөгөөд

энэ

нь

дараах

илэрхийллээр

тодорхойлогдоно:
𝑒𝑒 2
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴0 + 𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐴𝐴0 + 𝑘𝑘 2
𝑟𝑟
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Ийм учраас фотоны хувьд энерги хадгалагдах хууль
ℎ𝜈𝜈 =

𝑚𝑚𝑣𝑣 2
𝑚𝑚𝑣𝑣 2
𝑒𝑒 2
𝑚𝑚𝑣𝑣 2
𝑒𝑒 2
+ 𝐴𝐴 =
+ 𝑘𝑘 2 + 𝐴𝐴0 =
+ 𝑘𝑘 2 + 𝐴𝐴0 .
2
2
𝑟𝑟
2
𝑟𝑟

Энэ үед саатуулагч потенциалын ялгаврын утга
𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑚𝑚𝑣𝑣 2
2

болох ба үүнд харгалзан Эйнштейний тэгшитгэл
𝑈𝑈 = 𝑘𝑘
байна.

𝑞𝑞0
𝑟𝑟

ℎ𝜈𝜈 = 𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝐴𝐴

учраас фотоиончлолын дүнд бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хамгийн их утга
𝑞𝑞0 =

(ℎ𝜈𝜈 − 𝐴𝐴)𝑟𝑟
𝑘𝑘

3.2.6 Титэмт ниргэлгийн үед агаарт озон үүсэх процесс
Цахилгаан шүүлтүүр ажиллаж байх үед шүүлтүүр дотор титэмт ниргэлэг явагдаж
байдаг. Уг ниргэлэг асаж байх явцад озоны молекул буюу озоны хий дагалдан үүсдэг.
Үүний улмаас агаар дахь озоны концентраци стандарт түвшингээс [70-72] ихсэх магадлалтай бөгөөд энэ нь хүний эрүүл мэндэд эерэг болон сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой
байдаг. Эмчийн хяналтан дор озоны хийг тодорхой тунгийн дагуу хэрэглэснээр хүний
биед буй гаднын нян, бактер, өвчин үүсгэгчийг устгадаг тул озоныг хорт хавдар, ДОХ,
арьс өнгөний өвчний эмчилгээнд дэлхийн олон оронд хэрэглэж байна. Гэвч агаар дахь
озоны концентраци хэт ихэсвэл хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж хүний амьсгалын
систем хямрах, уушигны гуурсан хоолой өрөвсөх, астма, бронхид үүсгэх зэрэг сөрөг
нөлөө үзүүлдэг. Иймээс цахилгаан шүүлтүүрийн дотор явагдах титэмт ниргэлгийн явцад
үүсэх озон үүсэх процессыг зайшгүй судлах шаардлагатай.
Озоны молекул үүсэх процессыг судлахын тулд озон үүсэх гол нөхцөлийг авч үзэх
шаардлагатай. Озон нь хүчилтөрөгчийн 3 атомаас, харин хүчилтөрөгчийн молекул
хүчилтөрөгчийн 2 атомаас тогтдог. Хүчилтөрөгчийн молекул нэг хүчилтөрөгчийн нэг
атом нэмж авснаар озон үүснэ. Ийм учраас озон үүсэх нөхцөл нь хүчилтөрөгчийн
молекул, хүчилтөрөгчийн дан атомтай нэгэн зэрэг оршин байх явдал юм. Агаарт озон
үүсэхэд шаардагдах хүчилтөрөгчийн молекул хангалттай байх боловч хүчилтөрөгчийн
дан атом хангалтгүй байдаг. Хүчилтөрөгчийн дан атом агаарт буй хүчилтөрөгчийн
молекул задрах замаар үүсэх боломжтой бөгөөд хүчилтөрөгчийн молекул хэт ягаан туяа
болон өндөр энергитэй электроны үйлчлэлээр задардаг. Цахилгаан шүүлтүүр ажиллаж
байх үед үүсэх титэмт ниргэлгийн бүсэд өндөр энергитэй электрон, хэт ягаан туяа их
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хэмжээгээр үүсдэг. Үүний улмаас ниргэлгийн бүсэд хүчилтөрөгчийн дан атом их
хэмжээгээр үүсэж улмаар эдгээр нь хүчилтөрөгчийн молекултай нэгдэж озон үүсгэнэ.
Агаарт озон үүсэхэд хүчилтөрөгчийн дан атомын концентраци шийдвэрлэх
үүрэгтэй байдаг. Титэмт ниргэлгийн титэмлэгч электрод орчимд хүчилтөрөгчийн атом,
түүнчлэн озон дараах хоёр замаар үүсэж болно.
1. Шууд үүсэх: Ниргэлгийн бүсэд хүчилтөрөгчийн атомууд дараах урвалуудаар
шууд үүсэж болно:
O2 + ℎ𝑣𝑣 → 2O

(1)

∗
O+
2 + e → O2

(3)

O2 + ef → O+
2 + 2ef
O∗2 → 2O

(2)

(4)

Ниргэлэг явагдаж байх үед атомын өдөөгдөх процессоор хэт ягаан туяа үүсдэг учир

энэ үед (1) схемийн дагуу фотоны үйлчлэлээр молекул задарч хүчилтөрөгчийн атом
үүсэх боломжтой байдаг. Харин ниргэлгийн орон ихсэх тусам бөөмсийн (электрон)
энерги ихсэж харимхай бус мөргөлдөөн явагдсанаас (2-4) урвалуудыг дамжин
хүчилтөрөгчийн атомууд үүсдэг. Зарим тохиолдолд урвал (3)-ийг алгасах тохиолдол ч
байдаг. Үүний дараа хүчилтөрөгчийн атом дараах урвалын дагуу хүчилтөрөгчийн
молекултай нэгдэж озон үүсгэдэг:
O + O2 → O3

Агаарт үүсэж буй озоны 50% нь (1-5) урвалын дүнд үүсдэг [70].

(5)

2. Гуравдагч биеийн тусламжтайгаар озон үүсэх: Дээр дурдсан урвалуудын дүнд

озон үүсэхээс гадна урвалд хүчилтөрөгчийн атом, молекулаас гадна гуравдагч атом,
молекул оролцож озон үүсэх процесс явагдах боломжтой байдаг. Энэ процесст дараах
схемүүдээр дамжин хүчилтөрөгч үүсдэг:
N2 → N + N

(6)

N + NO → N2 + O

(8)

N + O2 → NO + O

N2 (A3 Σ𝑢𝑢+ ) + O2 → N2 O + O

N2 �A3 Σ𝑢𝑢+ , B3 Π𝑔𝑔 � + O2 → N2 + O + O

(7)

(9)

(10)

Гуравдагч биеийн үүргийг агаарын найрлагад буй азотын молекул голчлон

гүйцэтгэх бөгөөд (6-8), (9), (10) урвалуудын дүнд үүссэн хүчилтөрөгчийн чөлөөт
атомууд агаар дахь хүчилтөрөгчийн молекултай нэгдэж (5) урвалаар озон үүсдэг.
Агаарт буй азотын молекулыг задалж, чөлөөт атом үүсгэхэд үлэмж хэмжээний
энерги шаардагддаг тул (6-8) схемээр (5) урвалаар үүсэх озон нийт үүсэж буй озоны 10%
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3 +
ийг эзэлнэ. Харин өдөөгдсөн азотын молекул (𝐴𝐴3 ∑+
𝑢𝑢 , 𝐴𝐴 ∑𝑢𝑢 , 𝐵𝐵 ∏𝐺𝐺

-өдөөгдсөн

молекулын энергийн түвшин) (9-10), (5) урвалаар үүсэх озоны хэмжээ нийт озоны 40%ийг эзэлдэг [71].

Бидний хийсэн, судалгаандаа ашиглаж буй цахилгаан шүүлтүүрт үүсэх озоны
хэмжээг [72] ажлын үр дүнг ашиглан яндангаар гарах утааны урсгалын хурд 1 − 2 м/с

байх үед тооцоолбол 10000-14000ppm концентрацитай байна. Эндээс харахад цахилгаан
шүүлтүүр дотор ердийн нөхцөлд агаарт агуулагдах озоны стандарт агуулгаас (0.08ppm)

175000 дахин их агууламжтай озон үүснэ. Гэвч озон нь маш хүчтэй исэлдүүлэх чанартай
тул орчны нөхцөлөөс хамааран эргээд маш хурдан задардаг. Иймээс эдгээр орчны
нөлөөг нарийвчлан судлах шаардлагатай.
Агаарт озон үүсэх процесст азотын ислийн үзүүлэх нөлөө
Ниргэлгийн оролтын энерги буюу чадлыг өсгөх үед азотын ислийн (NOX)
концентраци ихэсдэг. Агаар дотор азотын исэл дараах урвалуудаар үүсдэг:
O + NO + M → NO2 + M,

(11)

O + NO2 → NO + O2 .

(12)

Титэмт ниргэлгийн үед (11), (12) урвалууд (5) урвалаас илүү хурдан явагддаг учраас

агаар дахь NOx –ийн концентраци 0.1%-аас их үед озон үүсэх процесс бүрэн зогсдог.
Хэдийгээр (5) урвалаар озон үүссэн байж болох ч дараах урвалаар эргээд маш хурдан
задардаг:

O3 + NO → NO2 + O2 .

(13)

Ерөнхийдөө оролтын энерги ихтэй бөгөөд өндөр температуртай халуун бус плазмд

озон үүсдэггүй. Өөрөөр хэлбэл энэ нөхцөлд O3 , NOx нэгэн зэрэг орших магадлал тун
бага.

Гэрийн зуухны шаталтын үед яндангаар урсан гарах утаанд азотын ислийн агуулга

түлшний

найрлагаас

хамаарч

0.006-0.01%

хооронд

байдаг.

Азотын

ислийн

концентрацийн энэ утганд озон үүсэх процесс бүрэн зогсохгүй боловч титэмт ниргэлгээр
үүссэн озоны концентрацийг 10 орчим хувиар бууруулна [71].
Озон үүсэх процесст температурын үзүүлэх нөлөө
Агаарын температур өндөр үед озоны молекул тогтвор муутай, амархан задардаг
байна. Учир нь температур ихсэх үед (5) урвалын урвуу урвал болох дараах урвалууд (5)
урвалаас илүү хурдан явагддаг:
O3 + M ↔ O2 + O + M
O3 + O → O2 + O2

(14)

(15)
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Тасалгааны температурт озон нэг цаг орчим тогтвортой байдаг бол 100 0С-т ердөө 1
секунд

тогтвортой

k O3 ≈ 3 ∙ 108 exp �

−11750K
T0

оршдог

байна.

Озоны

диссоциацийн

зэрэг

� см3 /сек бөгөөд диссоциаци явагдах үед (15) урвал ёсоор

хүчилтөрөгчийн молекул үүсэж эргээд озон үүсэх боломжтой юм. Энэ хүчин зүйлийг
тооцож озон задрах характеристик хугацааг дараах байдлаар илэрхийлж болно:
τ03 =

14050K
5 ∗ 10−18 сек
∗ exp �
�.
T0
α03

Энэ илэрхийллээс харвал озоны концентраци (𝛼𝛼03 =

𝑛𝑛𝑂𝑂3
𝑛𝑛0

, 𝑛𝑛0 -агаарын концентраци),

температур их байх тусам озон илүү хурдан диссоциацид орно. Гэрийн зуухны
ялгаруулах

утааны

температур

яндангийн

уртын

дагуу

2000С-7000С

хооронд

өөрчлөгддөг. 2000С температуртай утаанд байгаа озоны молекул задрах характеристик
утга τ03 < 0.5с байна. Яндангаар урсан гарах утааны хурдыг 𝜐𝜐утаа = (1 − 2)м/с,

яндангийн уртыг 𝑙𝑙 = 3м гэж тооцвол утаа яндангийн ёроолоос дээд амсар хүртэл

1.5 − 3с зарцуулна. Эндээс озоны молекул τ03 хугацаанд задрах тул яндангийн амсраар
гарч амжилгүй яндан дундуур явах замдаа задрах нь харагдаж байна [71,72].

Озон үүсэх процесст усны уур болон гидрокарбонын үзүүлэх сөрөг нөлөө
Титэмт ниргэлэг асаж байгаа орчин чийгтэй тохиолдолд усны молекул дараах
схемүүдийн дагуу задарч OH болон HO2 радикалууд үүсдэг:
H2 O → OH + H

(16)

OH + H2 O2 → H2 O + HO2

(18)

2 H2 O → H2 O2 + H2

OH + O3 → HO2 + O2

HO2 + O3 → HO2 + O2

(17)

(19)
(20)

Урвалаар үүссэн эдгээр радикалууд (19-20) схемийн дагуу озонтой урвалд орж озоны

молекулыг задалдаг. Гэрийн зуухан дахь түлшний шаталтаас ялгарах утаа 2-3%
чийгшилтэй байдаг. Утаанд агуулагдах энэхүү усны уур нь озоны концентрацийг
багасгах бас нэгэн шалтгаан болно. Мөн шаталтын дүнд алдегид, фенол, органик хүчил
зэрэг олон төрлийн нүүрст устөрөгч их хэмжээгээр ялгардаг. Титэмт ниргэлгээр үүссэн
хүчилтөрөгчийн дан атомууд дараах схемээр нүүрст устөрөгчтэй урвалд ордог.
O + RH + M → products + M

(21)

(RH −нүүрст устөрөгчийн радикал агуулсан молекул, М-гуравдагч бие) Урвал (21)-д

орсон хүчилтөрөгч гидрокарбоны молекулууд хүчилтөрөгчийн атомыг занганд оруулдаг.
Ингэснээр (5) урвалаар үүсэх озоны хэмжээ буурна [72].

108

Эцэст нь дүгнэхэд титэмт ниргэлгийн үед цахилгаан шүүлтүүр дотор дээр дурдсан
үндсэн хоёр процессоор (шууд болон гуравдагч биеийн оролцоотой) озон үүсэх боловч
үүссэн озон гэрийн зуухнаас ялгарах утааны өндөр температур, утаанд агуулагдах усны
уур, азотын исэл, нүүрст устөрөгчийн нөлөөгөөр тэр даруй задарч хүчилтөрөгчийн
молекул ба бусад төрлийн нэгдэл болон хувирна. Эндээс үзвэл утааны шүүлтүүрийн
хувьд цахилгаан шүүлтүүр ажиллах үед үүсэх озоны хэмжээг онцгойлон авч үзэх
шаардлагагүй юм.

3.3 Цахилгаан статик шүүлтүүрийн шүүх чадварыг түүний хэлбэр
хэмжээтэй уялдуулан тооцоолох нь
Манай улсын нийтийн халаалтад холбогдоогүй орон сууц, монгол гэрт амьдардаг
айл өрх бүр өөрийн ахуйн хэрэгцээндээ гал ашигладаг бөгөөд шатаалт явуулж буй
зуухнаас их хэмжээний агаар бохирдуулагч агентууд бүхий утаа ялгарч байдаг.
Цахилгаан шүүлтүүрийг айл өрхийн ахуйн хэрэгцээний зуухнаас яндангаар дамжин
гадагшлах утаанд буй бөөмцрүүдийг шүүхэд хэрэглэх боломжтой бөгөөд энэ нь
яндангаар гадагшилж байгаа утааны хөдөлгөөнд саад учруулдаггүй, хэрэглэхэд хялбар,
овор хэмжээ багатай, найдвартай ажиллагаатай зэрэг олон давуу талтай байх юм. Гэрийн
зууханд тохируулан хийсэн ийм шүүлтүүр овор хэмжээг тооцоолох асуудлыг энд авч
үзэх болно.

−𝜑𝜑

𝑦𝑦

Шүүлтүүр дотуур хийн урсгал өнгөрөх
Шүүгдсэн утаа
Гаралт
Титэмлэгч электрод
Шүүгч электрод

үед бөөмцрийн концентраци ямар хуулиар
буурахыг эхлээд авч үзье. Бөөмцөр агуулсан
хийн системээс цахилгаан орны үйлчлэлээр
бөөмцрийг зайлуулахын тулд эн тэргүүнд түүнийг цэнэглэх шаардлагатай болдог. Энэ
асуудлыг бид өмнөх сэдвүүдэд нэгэнт авч
үзсэн. Тэнхлэгүүд нь давхацсан цилиндр хэл-

+𝜑𝜑

𝑟𝑟
Оролт

Бохир утаа

Зураг 3.3.1. Цахилгаан шүүлтүүрийн
бүдүүвч

бэртэй шүүлтүүрийн хялбар байгууламжийг
авч үзье (Зураг 3.3.1). Энэ байгууламжийн
дотор байгаа титэмлэгч ба шүүгч электродуудын хооронд хүчдэл өгөхөд тэдгээрийн
хооронд

орон

үүсэх

бөгөөд

титэмлэгч

электродын орчим орон маш хүчтэй нэгэн төрөл биш байдаг. Энэ байгууламжууд дотор
гаднаас өгсөн орны нөлөөгөөр электродуудын хооронд титэмт ниргэлэг явагдана. Энэ
ниргэлгийн үр дүнд утааны бөөмцрүүд цэнэглэгдэж электродуудын хоорондох орны
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үйлчлэлээр орны дагуу хөдлөх ба бөөмцрийн цэнэгийн тэмдгийн эсрэг тэмдэгтэй цэнэг
бүхий шүүгч электродод очиж наалдан тэндээ үлддэг. Бөөмцрийн шүүгдэх процессыг
нарийвчлан авч үзье. Шүүлтүүр рүү 𝑛𝑛 бөөмцрийн концентрацитай 𝑣𝑣 урсгалын хурдтай
утаа (хий ба тоосонцроос тогтох дисперслэгдсэн систем) ордог гэж саная. Шүүлтүүрийн

дотор энэ утааны бөөмцрийн концентраци хөндлөн огтлолын дагуу жигд түгсэн байж
чадахгүй [54,56]. Түүнчлэн шүүлтүүрийн дагуу хөдлөх үед шүүлтийн улмаас утга нь

өөрчлөгдөнө. Гэхдээ хялбарчлах үүднээс хийн доторхи бөөмцрийн концентрацийн
түгэлт шүүлтүүрийн хөндлөн огтлолын дагуу жигд байдаг гэж төсөөлье. Энэ төсөөллийг
бодит байдалтай нийцүүлэх зорилгоор оролтоос 𝑦𝑦 зайд орших хөндлөн огтлолоор

өнгөрөх утааны доторх бөөмцрийн концентрацийг дундаж утгаар нь аваад 𝑛𝑛(𝑦𝑦) гэж
тэмдэглэе. Энэ тохиолдолд бөөмцрийн урсгалын нягт 𝑛𝑛(𝑦𝑦)𝑣𝑣 байна. Шүүлтүүр дотуур
−𝜑𝜑

𝑢𝑢

хөдлөх бөөмцрүүд хийн хамт 𝑦𝑦 тэнхлэг дагуу

𝑦𝑦

𝑣𝑣 хурдтай урсахаас гадна хөндлөн чиглэлд
орны

𝑣𝑣

𝑢𝑢

хурдтайгаар

шүүгч

электродын зүг хөдөлнө (Зураг 3.3.2). Хөндлөн

𝑬𝑬

Цуглуулагч

үйлчлэлээр

𝑬𝑬

Цэнэглэгч

чиглэсэн энэ урсгалын нягт 𝑛𝑛(𝑦𝑦)𝑢𝑢 байна.
𝑥𝑥

Зураг 3.3.2. Шүүлтүүр доторхи утааны
хөдөлгөөнийг үзүүлэх бүдүүвч (Утааны
хөдөлгөөнийг босоо сумаар орныг хэвтээ
сумаар дүрслэв. Харин хүрээлэгдсэн тахир
сум бөөмцрийн хөдөлгөөнийг заана)

Шүүлтүүрийн уртын дагуух 𝑑𝑑𝑑𝑑 өндөртэй

хэсгийг утаа туулан гарах үед утааны доторхи

бөөмцрийн концентрацид гарах өөрчлөлтийг
𝑑𝑑𝑑𝑑 гэе. Шүүлтүүрийн хөндлөн огтлолын

талбай 𝑆𝑆 бол шүүлтүүр дээр бөөмцөр сууж

үлдсэний улмаас 𝑑𝑑𝑑𝑑 урттай хэсгийг туулж

өнгөрөхөд гарах урсгалын өөрчлөлтийн хэмжээ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 байна. Нөгөө талаас сууж үлдсэн
бөөмцрийн тоо шүүгч талбай 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑃𝑃-хөндлөн огтлолын периметр) болон урсгалын

нягтын үржвэр 𝑛𝑛(𝑦𝑦)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 буюу хөндлөн чигт хөдлөх урсгалаар тодорхойлогдоно. Энэ
хоёр хэмжигдэхүүн тэнцүү тул

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = −𝑛𝑛(𝑦𝑦)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢.

Эндээс

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃 𝑢𝑢
=−
𝑛𝑛(𝑦𝑦).
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 𝑣𝑣

Энэ тэгшитгэлд бид шүүгч электрод хүрсэн бөөмс бүхэн суух албагүй гэдгийг
тооцсонгүй. Өөрөөр хэлбэл, шүүгч электрод дээр очиж байгаа бөөмцрийн урсгал 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

бүгд тэндээ шингэх албагүй. Шингэсэн урсгалын хэмжээг 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛ш 𝑑𝑑𝑑𝑑 гэвэл энэ хоёр

урсгалыг харьцуулснаар

𝑛𝑛ш
𝑛𝑛

= 𝛿𝛿 хувь нь л шингэж үлдэнэ гэсэн үг юм. Үүнийг тооцвол
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энэ тэгшитгэл дараах хэлбэртэй болно:
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃 𝑢𝑢
= −𝛿𝛿
𝑛𝑛(𝑦𝑦).
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 𝑣𝑣

Энэ тэгшитгэлийг 𝑛𝑛(𝑦𝑦 = 0) = 𝑛𝑛0 (𝑛𝑛0 -шүүлтүүр рүү орж байгаа утааны бөөмцрийн
концентрацийн анхны утга) анхны нөхцөлтэйгээр интегралчилбал:
𝑛𝑛 = 𝑛𝑛0 exp �−𝛿𝛿

𝑃𝑃 𝑢𝑢
𝑦𝑦�.
𝑆𝑆 𝑣𝑣

Энэ функц шүүлтүүрийн уртын дагуу бөөмцрийн концентраци ямар хуулиар буурахыг
үзүүлнэ. Шүүлтүүрийн өндрийг 𝐿𝐿 гэж үзээд түүнийг туулан гарсан утааны бөөмцрийн
концентраци 𝑛𝑛𝐿𝐿 = 𝑛𝑛(𝑦𝑦 = 𝐿𝐿) ямар болсон байхыг олбол:
𝑛𝑛𝐿𝐿 = 𝑛𝑛0 exp �−𝛿𝛿

𝑃𝑃 𝑢𝑢
𝐿𝐿�.
𝑆𝑆 𝑣𝑣

(1)

Шүүлтүүрийн шүүх чадвар буюу шүүлтийн коэффициентийг шүүгдсэн бөөмцрийн
тоо 𝑛𝑛ш = 𝑛𝑛0 − 𝑛𝑛𝐿𝐿 -ийг анхны 𝑛𝑛0 утганд харьцуулсан 𝜂𝜂 = 1 −

56, 58]. Энд дээрх илэрхийллийг тооцвол шүүх чадвар
𝜂𝜂 = 1 −

𝑛𝑛𝐿𝐿
𝑛𝑛0

харьцаагаар үнэлдэг [53-

𝑃𝑃 𝑢𝑢
𝑛𝑛𝐿𝐿
= 1 − exp �−𝛿𝛿
𝐿𝐿�.
𝑛𝑛0
𝑆𝑆 𝑣𝑣

𝑃𝑃

Эндээс үзэхэд шүүлтүүрийн шүүх чадвар түүний хэлбэр буюу

𝑆𝑆

𝐿𝐿-ийн зохистой

харьцаанаас гадна хийн урсгалын хурд 𝑣𝑣 ба бөөмцрийн хөндлөн чиглэлд хөдлөх 𝑢𝑢

хурдны харьцаагаар тодорхойлогдоно. Цаашдын тооцоонд бид 𝛿𝛿 ≈ 1 гэж авах болно.

Туршлагаас үзэхэд гэрийн зуухны яндангаар гадагшилж байгаа утааны урсгалын

хурд ~1 − 3 м/с байдаг бөгөөд утааны урсгалыг ламинар, хөндлөн огтлолын дагуу жигд

гэж үзэж болно [53,55,73]. Харин шүүлтүүр дотор орны дагуу хөдөлж байгаа бөөмцрийн
дрейфийн хурдыг дараах хэлбэртэйгээр [55] авч болно:

𝑢𝑢 = 0.118 ∙ 10−10 𝐸𝐸 2 𝑟𝑟⁄𝜇𝜇 ,

(2)

энд: 𝐸𝐸-шүүгч орны хүчлэг, 𝑟𝑟-бөөмцрийн радиус, 𝜇𝜇-бөөмцрийн хөдлөц. Энэ хурд гадны
орны утга болон бөөмцрийн хэмжээнээс хамаарч байгаа тул шүүлтийн коэффициент ч
мөн эдгээрээс хамаарна.

Шүүлтүүрийн хөндлөн огтлол ерөнхий тохиолдолд олон өнцөгт хэлбэртэй байна.
Ийм учраас зөв олон өнцөгтийн периметр ба талын харьцааг судалъя. 𝑎𝑎 талтай 𝑛𝑛 тооны

талс бүхий зөв олон өнцөгтийн периметр 𝑃𝑃 = 𝑛𝑛𝑛𝑛. Энэ олон өнцөгт 𝑛𝑛 ширхэг гурвалжнаас тогтох тул талбай нь 𝑆𝑆 = 𝑛𝑛𝑆𝑆∆ (𝑆𝑆∆ -олон өнцөгтийг бүтээгч гурвалжны талбай). Олон

өнцөгтийг бүтээж байгаа нэг гурвалжны нийлэгч оройн өнцөг 𝛼𝛼 = 360°/𝑛𝑛. Эдгээр нь 𝑎𝑎
𝑎𝑎

360°

суурьтай адил хажуут гурвалжин байх ба түүний өндөр ℎ = ∙ ctg �
2

2𝑛𝑛

� тул талбай нь
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𝑎𝑎

𝑆𝑆∆ = ∙ ℎ =
2

𝑎𝑎2 ctg(360°/2𝑛𝑛)
4

𝑎𝑎

360°

байна. Гурвалжны хажуу талын урт 𝑙𝑙 = � � /sin �
2

Иймд, 𝑎𝑎 урттай 𝑛𝑛 тал бүхий зөв олон өнцөгтийн талбай 𝑆𝑆 = 𝑛𝑛𝑆𝑆∆ = 𝑛𝑛 ∙
𝑙𝑙2 sin �

360°
𝑛𝑛

2𝑛𝑛

� байна.

360°

𝑎𝑎2 ctg� 2𝑛𝑛 �
4

𝑛𝑛

= ∙
2

� байна. 𝑟𝑟 радиустай тойрогт багтсан олон өнцөгтийн чанарыг ашиглан бүтээгч

гурвалжны талын урт нь багтаасан тойргийн радиустай тэнцүү 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟 байхыг олж болно.
Олон өнцөгтийн талбай ба периметрийн харьцаа

Тухайлбал, 𝑛𝑛 = 3 бол

байна.

𝑆𝑆

𝑃𝑃

360°
360°
𝑆𝑆 𝑎𝑎 ∙ ctg � 2𝑛𝑛 � 1
=
= 𝑙𝑙 ∙ cos �
�.
4
2
2𝑛𝑛
𝑃𝑃
𝑟𝑟

= =
4

𝑎𝑎

, 𝑛𝑛 = 4 бол

4√3

𝑆𝑆

𝑃𝑃

=

√2𝑟𝑟
4

Шүүлтийн

𝑆𝑆

√3𝑟𝑟
4

= √3𝑎𝑎/4

коэффициентэд

шүүл-

= 𝑎𝑎/4, 𝑛𝑛 = 6 бол

𝑃𝑃

=

түүрийн периметр ба талбайн харьцааг
тооцож

шүүлтийн

коэффициент

шүүлтүүрийн уртын дагуу ямар байхыг
олж болно (Зураг 3.3.3). Энэ хамаарлыг
тооцоолохдоо практикт нийцүүлэн 𝐸𝐸 =

Зураг 3.3.3. Шүүлтийн коэффициент ба уртын
хамаарал

150 кВ/м,

µ = 0.181 ∙ 10−4 ,

𝑎𝑎 = 1.61 ∙ 10−2

𝑟𝑟 = 5 мкм,

утгуудыг ашиглав. Энэ

графикаас харахад шүүлтийн коэффициент

шүүлтүүрийн хөндлөн огтлолоос хүчтэй хамаарах бөгөөд талын тоо буурахад шүүлтийн
коэффициент нэмэгддэг. Эндээс зөв олон өнцөгт суурь бүхий цилиндр хэлбэртэй
шүүлтүүрүүд дотроос адил талт гурвалжин огтлолтой шүүлтүүр хамгийн сайн шүүлттэй
байх нь харагдаж байна. Онолын хувьд талын тооны хамгийн бага утга 1 бөгөөд энэ үед
шүүлтийн коэффициентийн утга хамгийн их байна. Үүнийг практикт нэг утас ба нэг
хавтгайгаар үүсгэж болно. Үүнээс гадна шүүлтийн коэффициентийн өгөгдсөн нэг утганд
шүүлтүүрийн өөр өөр өндөр харгалзана. Энэ нь шүүлтүүрийн хөндлөн огтлолыг өөрчлөх
замаар шүүлтүүрийн өндрийг өгөгдсөн шаардлагад тохируулан багасгах боломжийг
олгодог. Тухайлбал, 𝜂𝜂 = 0.95 шүүлттэй шүүлтүүрийн урт түүний хөндлөн огтлолоос
хамаарч ямар байхыг Хүснэгт 3.3.1-д үзүүлэв.

Хүснэгт 3.3.1. Төрөл бүрийн огтлолтой шүүлтүүрийн 𝜂𝜂 = 0.95 шүүлтэд харгалзах урт

Шүүлтүүрийн хөндлөн огтлолын
хэлбэр
𝑙𝑙, м

Гурвалжин

Квадрат

Октаэдр

Тойрог

0.16

0.23

0.28

0.321
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Ерөнхий тохиолдолд 𝜂𝜂-шүүлтийн коэффициент өгөгдсөн утгатай үед шүүлтүүрийн урт
огтлолын олон өнцөгтийн талын тооноос хэрхэн хамаарахыг Зураг 3.3.4-т үзүүлэв.

Эндээс харахад шүүлтүүрийг хамгийн цөөн тал бүхий олон өнцөгт огтлолтой хийвэл

ийм шүүлтүүр хамгийн богино бөгөөд хамгийн сайн шүүх чадвартай байх нь харагдаж
байна. Өгөгдсөн радиустай тойрогт багтах олон өнцөгтийн талын тоо цөөрөх тусам
үүсгэгч гурвалжны суурь уртасч, харин өндөр нь буурдаг. Ийм учраас үүнд харгалзан
шүүх талбайн хэмжээ ихсэж электрод хоорондын зай багасах учраас цөөн талтай олон
өнцөгт хэлбэртэй хөндлөн огтлол бүхий шүүлтүүрийн шүүх чадвар дээшилнэ.
Одоо олон өнцөгтийг үүсгэгч гурвалжны
суурийн урт, талын урт, өндрийн харьцааг авч
үзье. 𝑎𝑎 = 2 ∙ 𝑟𝑟 ∙ sin(360°/2𝑛𝑛)-г ашиглан 𝑎𝑎 = 𝑟𝑟

байх хязгаарыг олбол 𝑛𝑛 = 6 буюу зургаан
өнцөгтийн хувьд талын урт суурийн урттай
тэнцэх ба үүнээс олон өнцөгтэй дүрсийн хувьд

суурийн урт нь талын уртаасаа бага байна.
Харин ℎ ≤ 𝑎𝑎 нөхцөлөөс tg(360°/2𝑛𝑛) ≤ 1/2
Зураг 3.3.4. Шүүлтийн урт ба хөндлөн
огтлолын олон өнцөгтийн талын тоо

тэгшитгэлийг хангах 𝑛𝑛 ≤

𝜋𝜋

1

arctg�2�

= 6.75-ийн

хувьд олон өнцөгтийг үүсгэгч гурвалжны
өндөр суурийн урттайгаа тэнцэх бөгөөд үүнээс

их болоход өндөр нь суурийн уртаасаа их болно. Иймд, суурийн урт нь өндрөөсөө их
байх хамгийн олон өнцөгт бол зургаан талт юм. Иймээс шүүлтүүрийн огтлол олон
өнцөгт байх тохиолдолд талын урт өндрөөсөө бага болж шүүгч талбайн хэмжээг
багасгахаас гадна бөөмцрийн хөндлөн чигт туулах зам ихэсдэг. Эндээс шүүлтүүрийн
хөндлөн огтлол 𝑛𝑛 > 6 олон өнцөгт байх нь үр ашиггүй гэсэн дүгнэлт хийж болно. Харин
шүүлтүүрийг параллель ялтас (𝑛𝑛 = 2), эсвэл утас ба хавтгай (𝑛𝑛 = 1) хэлбэртэй хийвэл

шүүх талбай ихсэж, электрод хоорондын зай багасах боловч шүүгч электродын хоёр зах
орчмоор явж байгаа хийн урсгал цахилгаан оронд бараг өртөлгүйгээр явах учраас
шүүгдээгүй бөөмцрийн тоо хэмжээ ихэсдэг. Үүнээс зайлсхийхийн тулд титэмлэгч
электродын тоог нэмэгдүүлж өгөх хэрэгтэй юм. Энэ тохиолдолд цахилгаан оронд
өртөгдөх хийн урсгалын шугамын тоо олширч шүүлт мэдэгдэхүйц сайжирна.
Одоо шүүлтийн коэффициент бөөмцрийн хэмжээнээс хэрхэн хамаарахыг авч үзье.
(2) илэрхийллийг шүүлтийн коэффициентэд тооцож том хэмжээтэй бөөмцрийн хувьд
шүүлтийн коэффициент их байх бөгөөд бөөмцрийн хэмжээ жижигрэх тусам шүүлтийн
коэффициентийн утга багасна гэсэн дүгнэлтийг хялбархан гаргаж болно. Мөн
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шүүлтүүрийн доторх орны хэмжээг нэмэх замаар шүүлтийн коэффициентийг
нэмэгдүүлж болох бөгөөд орны их утганд бага хэмжээтэй бөөмцөр шүүгдэх боломжтой
гэдгийг хялбархан харж болно.

Зураг 3.3.5. Орны янз бүрийн утганд харгалзах
шүүлтийн
коэффициент
ба
бөөмцрийн
хэмжээний хамаарал

Зураг 3.3.6. Хийн хурдны янз бүрийн утганд
харгалзах шүүлтийн коэффициент (Хийн хурдны
харгалзах утгыг график бүрт зааж өгөв. Дрейфийн
хурд 𝑢𝑢 = 0.15 м/с)

Утааны доторх олонхи бөөмцрийн хэмжээ 0.1 мкм < 𝑟𝑟 < 10 мкм байдаг [36].

Бөөмцрийн хэмжээ энэ мужид байх тохиолдолд шүүлтийн коэффициент орны өөр
утганд харгалзан ямар байхыг Зураг 3.3.5–д үзүүлэв.

Шүүлтийн коэффициент хийн хурднаас хэрхэн хамаарахыг Зураг 3.3.6-д үзүүлэв.
Хийн урсгалын хурдыг багасгаж дрейфийн хурдыг нэмэгдүүлэх замаар шүүлтийн
коэффициентийг нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Хийн хурдыг бууруулахын тулд
шүүлтүүрийн байрлах хэсэгт хоолойн диаметрийг нэмэгдүүлэх нь хамгийн тохиромжтой
зам юм. Тасралтгүйн тэгшитгэл ёсоор яндангийн 𝑆𝑆 огтлолтой хэсгээр 𝑣𝑣 хурдтай хөдөлж
𝑆𝑆

буй хий хоолойн 𝑆𝑆′ огтлолтой хэсэгт 𝑣𝑣′′ = � � 𝑣𝑣 хурдтай хөдөлнө. Ийм учраас
𝑆𝑆′

шүүлтүүр байрлах хэсгийн диаметрийг ихэсгэснээр хийн хурдыг багасгаж болно.
Ингэснээр хийн хурдыг бууруулаад зогсохгүй өргөн хэсэгт байрлах шүүгч үүрүүдийн
тоог нэмэгдүүлэх боломжтой болдог. Шүүлтүүр олон үүртэй тохиолдолд шүүлтийн
1

коэффициентийг үүр бүрийн шүүлтийн коэффициентийн арифметик дундаж 𝜂𝜂 = ∑𝑖𝑖 𝜂𝜂𝑖𝑖 –
𝑛𝑛

аар олно.

Эцэст нь өгөгдсөн утгатай цахилгаан шүүлтүүрийг хийхийн тулд энэ өгүүлэлд
дурдсан хүчин зүйлүүдийг тооцон түүний хэлбэр хэмжээг бүрэн тодорхойлж болно.

3.4 Бодит цахилгаан шүүлтүүр
Шаталтын явцад үүсэн ялгарч байгаа бөөмцрүүд болон хорт хийг шүүх замаар
зайлуулж болно. Бүх төрлийн сүвэрхэг материалууд ийм хийг шүүж цэвэрлэх
боломжтой боловч хийн урсгалыг саатуулдаг учраас зуухнаас ялгарч байгаа утааг
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цэвэрлэхэд тохиромжгүй байдаг. Ийм учраас утааны урсгалд саад учруулдаггүй тийм
шүүлтүүрийг сонгох хэрэгтэй бөгөөд хамгийн энгийн хялбар үр ашигтай шүүлтүүрийн
төрөл бол цахилгаан статик шүүлтүүр юм. Цахилгаан статик шүүлтүүр нь утааг
бөөмцрөөс нь шүүж цэвэрлэхдээ шүүлтүүр дотор титэмт ниргэлэг үүсгэн түүгээр урсан
өнгөрч байгаа хийн урсгал доторхи байгаа бөөмцрүүдийг цэнэглэж дараа нь цахилгаан
орны үйлчлэлээр хөндлөн чигт хөдөлгөн урсгалаас зайлуулах зарчим дээр тулгуурлаж
ажилладаг.
Шүүлтүүрийн ажлын зарчмыг тодруулах үүднээс утааны бөөмцрийн цахилгаан
шүүлтүүрийн ажиллах схемийг Зураг 3.4.1-д үзүүлэв. Энэ зурагт янданд байрлуулсан
цахилгаан шүүлтүүрийн босоо хавтгай дахь огтлолыг харуулсан. Яндангийн дотор
байгаа цуглуулагч ба цэнэглэгч электродын хооронд титэмт ниргэлэг явагдаж байх ба

Зураг 3.4.1 Утааны бөөмцрийн цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллах схем

зуухнаас гарч яндан руу шилжиж байгаа утааны бөөмцрүүд цэнэглэгч электродын
улмаас сөрөгөөр цэнэглэгдэнэ. Бөөмцрүүд цэнэгтэй болсон учраас цааш үргэлжлүүлэн
хөдлөх явцдаа цахилгаан орны үйлчлэлээр хөндлөн чигт хазайн цуглуулагч электродод
очиж наалдан үлдэнэ. Шүүлтүүрийг нэвтэрсэн утаа ингэж бөөмцрөөс цэвэрлэгдсэн байх
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боловч янз бүрийн хорт хий агуулсан хэвээр байна. Энэ хийг яндангаас цааш байрлах
механик шүүлтүүрээр цэвэрлэх боломжтой.
Бидний хийсэн цахилгаан шүүлтүүр шүүх хэсэг, тэжээлийн хэсэг гэсэн хоёр үндсэн
хэсгээс тогтоно. Шүүх хэсгийг цахилгаан дамжуулах утсаар дамжуулан тэжээлийн
хэсэгт холбон ажиллуулна. Шүүлтүүр нь зуухны хоолой, яндангийн хэсэгт байрлаж
ажиллахад зориулан хийгдсэн. Тэжээлийн бүрхүүл нь цонож халж болох учир түүнийг
галаас хол байрлуулах нь зүйтэй. Шүүлтүүрийн цэнэглэгч электрод нь заавал хэвтээ
байх албагүй, цуглуулагч электродтой параллелиэр босоо байрлаж болно. Энэ
шүүлтүүрийг 20-30 кВ хүчдэлээр ажиллуулна.
3.4.1 Шүүх хэсэг
Шаталтын бүсээс ялгаран яндангаар гадагшилж байгаа утааны замд шүүх хэсгийг
байрлуулна. Энэ хэсгийн гадна бүрхүүлийг цахилгаан дулаан муу дамжуулах материалаар хийж дотор нь титэмт ниргэлэг явуулж утааг шүүх системийг байрлуулна. Шүүх
хэсгийн гадаад бүрхүүлийг керамик материалаар хийсэн яндан буюу хоолой гэж ойлгож
болно. Харин түүний дотор талын хэсэгт шүүх системийн цуглуулагч ба цэнэглэгч
электродуудыг цахилгаан холболт үүсэхгүй байхаар тус тусад нь бэхэлж өгнө. Шүүгч
электродыг ердийн гөлмөн төмрөөр хийж болно. Харин цуглуулагч электродыг
шүүлтүүрийн хэлбэрээс хамааруулан металл утас эсвэл металл тор ашиглан хийж болно.
Шүүх хэсгийг тогтвортой байрлуулахын тулд дээд талд нь залгаас янданг, доод талд нь
шүүх хэсгийг өөрийг нь яндан юмуу зуухны хоолойд байрлуулах зориулалт бүхий
керамик суурь хийж өгнө (Зураг 3.4.3-ын б-г үз).
Судалгааны ажлын туршилтын явцад хийгдсэн лабораторийн нөхцөлд ажиллах
шүүлтүүрүүдээс төлөөлөн болгон зарим цахилгаан шүүлтүүрүүдийн хэлбэр, хийцийг
Зураг 3.4.2-т үзүүлэв. Эдгээр нь яндан дээр байрлуулах шүүлтүүрийн параметрүүдийг
сонгон авах туршилтанд ашиглагдсан.

а) Өндөр 0.3 м, Диаметр 0.15
б) Өндөр 0.3 м, Диаметр 0.15
в) Өндөр 0.3 м, өргөн 0.15 м, Үүрийн
м, Үүрийн тоо 9
м , Үүрийн тоо 17
тоо 13
Зураг 3.4.2 Лабораторийн нөхцөлд ажиллах цахилгаан шүүлтүүрүүд
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Зуухны янданд суурилан ажиллах шүүлтүүрийн их биеийн бүрдэл хэсгүүдийг
Зураг-3.4.3-т үзүүлэв.

а) Шүүх хэсгийн дотоод байдал
б) Дээд, доод суурь
в) Их биеийн хэсэг
Зураг 3.4.3 Бодит цахилгаан шүүлтүүр, түүний бүрдэл хэсгүүд

Энэ шүүлтүүрийг янданд тавьж ажиллуулах үед шүүх чадвар нь 86% хүрдэг.
Шүүлтүүрийн аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс газардуулах нь зүйтэй.
3.4.2 Цахилгаан шүүлтүүрийн тэжээлийн хэсэг
Утааны шүүлтүүрийг ажиллуулж утааны доторхи бөөмцрийг шүүх процесс нь
титэмт ниргэлгийн процесст суурилсан байдаг. Агаар дотор титэмт ниргэлэг үүсгэхэд
өндөр хүчдэл зайлшгүй шаардлагатай болдог. Ийм учраас өндөр хүчдэл гаргах
тэжээлийн үүсгүүр нь утааны цахилгаан шүүлтүүрийн нэг гол бүрдэл хэсэг юм.
Цахилгаан шүүлтүүрийн шүүх чадвар нь түүнийг тэжээж байгаа үүсгүүрийн чадал,
гаргах хүчдэлийн утга, хэлбэрээс хүчтэй хамаарч байдаг. Үүний зэрэгцээ шүүлтүүрт
явагдаж байгаа процессуудыг судлахын тулд түүнд өгч байгаа хүчдэлийн параметрийг
тодорхой байлгах шаардлагатай байдаг. Ийм учраас цахилгаан шүүлтүүрийн судалгаанд
тодорхой параметр бүхий, утгыг нь өөрчилж болох өндөр хүчдэл гаргах тэжээлийн
үүсгүүр

нэн

шаардлагатай.

Бага

оврын

цахилгаан

шүүлтүүрийг

үр

ашигтай

ажиллуулахын тулд ойролцоогоор 20-30кВ хүчдэлээр тэжээх шаардлагатай байдаг.
Гэтэл ийм өндөр хүчдэл гаргах чадалтай, утгыг нь судалгааны шаардлагад нийцүүлэн
өөрчлөх боломжтой тэжээлийн бэлэн үүсгүүр байдаггүй. Судалгааны ажлын бүх
хугацаанд бид электрон цацрагт хоолой бүхий телевизор, компьютерын гаралтын
трансформаторыг ашиглан тухайн судалгааны ажлын зорилго, шаардлагад нийцүүлэн
хэд хэдэн янзын тэжээлийн үүсгүүр хийгдсэн. Судалгааны ажлын эхний шатанд
хийгдсэн үүсгүүрүүдийг цахилгаан шүүлтүүрийг тэжээхэд хэрэглэсэн бөгөөд гаргаж буй
хүчдэлийн утгыг заавал тогтмол байлгах зорилт тавиагүй болно. Титэмт ниргэлгийн
судалгаанд 28 кВ тогтмол хүчдэл гаргах чадалтай 98% тогтворжилттой үүсгүүрийг
бэлтгэж ашиглав . Цахилгаан шүүлтүүрийн шүүх чадварыг дээшлүүлж олон үүртэй хийх
тохиолдолд үүсгүүрийн чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлага зайлшгүй гарч ирдэг. Ийм
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учраас бид хамгийн сүүлд ямарч төрлийн зуухны янданд зориулан бүтээсэн цахилган
шүүлтүүртээ зориулж 300 Вт хүртэл чадалтай тэжээлийн үүсгүүр бэлтгэлээ. Энэ үүсгүүр
нь удаан хугацаанд их чадал гаргаж чаддагаараа онцлог юм.
CRT дэлгэцийн “Flyback” трансформатор ашигласан өндөр хүчдэлийн тэжээлийн
үүсгүүр
Хямд өртгөөр бага чадлын 30KV хүртэлх маш тогтвортой тогтмол хүчдэл гаргах
чадвартай өндөр хүчдэлийн тэжээлийн үүсгүүр хийх нь манай төслийн эхний шатны
судалгааны ажлын хүрээнд хийгдэх ажлуудын нэг чухал хэсэг байсан бөгөөд ийм
тэжээлийн үүсгүүрийг хийхдээ электрон цацрагт хоолойтой телевизор, компьютерын
дэлгэцийн өндөр хүчдэлийн трансформатор ашиглав (Зураг
3.4.4). Энэ трансформаторыг техникт “flyback transformer” буюу
гаралтын трансформатор гэдэг бөгөөд маш тогтвортой тогтмол
өндөр хүчдэл гаргах боломжтой байдаг. Бид үүнийг ашиглан
өндөр

хүчдэлийн

трансформаторыг

тэжээлийн
ерөнхийдөө

үүсгүүр

хийсэн.

Гаралтын

шулуутгагчтай

болон

Зураг 3.4.4 Электрон цац- шулуутгагчгүй гэсэн хоёр төрөлд ангилдаг. Шулуутгагчтай
рагт хоолойтой компьютерын дэлгэцийн өндөр гаралтын трансформатор ихэвчлэн хуучны компьютерын CRT
хүчдэлийн трансформатор

дэлгэцэнд

хэрэглэгддэг

бөгөөд

өндөр

хүчдэлийн

гаргах

хэсэгтээ өндөр хүчдэлийн диод бүхий шулуутгагчтай учраас максимум утга буурах сул
талтай байдаг. Гэхдээ энэ трансформатор манай судалгааны ажилд шаардлагатай өндөр
хүчдэлийн дохиог үүсгэж чадах тул бид энэ төрлийн трансформатороор өндөр
хүчдэлийн тэжээл үүсгүүрүүдийг хийсэн. Шулуутгагчгүй “Flyback” трансформатор нь
ихэвчлэн хуучны хар цагаан телевизэд ихэвчлэн ашиглагддаг бөгөөд гаралтын хүчдэл
өндөр, хувийн багтаамж сайтай зэрэг сайн чанаруудтай ч гаралтад хувьсах хүчдэл
үүсдэг. “Flyback” трансформаторыг ашиглан өндөр хүчдэлийн үүсгүүр хийх олон
төрлийн аргууд байдаг. Бид эдгээр аргуудаас, Single transistor driver, Duty cycle driver,
ZVS driver гэх гурван аргыг ашиглав.
Нэг транзисторт өндөр хүчдэлийн үүсгүүр /Single transistor driver/
Бид ажлын эхний шатанд Зураг 3.4.5-д дүрсэлсэн схемийн дагуу Flyback
трансформаторыг ашиглан өндөр хүчдэл үүсгэгч хийсэн. Энэхүү тэжээл үүсгүүрийн
ажиллах зарчмийг дараах байдлаар тайлбарлаж болно. Схемийн A хэсэгт дүрсэлсэн
схемийн оролт хэсгийг тогтмол 0-18В хүчдэлээр тэжээхэд VT чадлын транзистор
нээлттэй байх тул R1, R2 эсэргүүцлээр гүйдэл гүйнэ. R1 дамжин Primary /анхдагч
ороомогоор / гүйсэн гүйдэл, Secondary /хоёрдогч/ болон Feedback /эргэх/ ороомогт нэгэн
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зэрэг индукцийн гүйдэл үүсгэнэ. Feedback ороомгоор гүйдэл гүйснээр VT транзистор R1
эсэргүүцлээр гүйх гүйдлийг хааж Flyback трансформаторын зүрхэвчний соронзон урсгал
огцом багасах ба Secondary буюу гаралтын ороомогт өндөр хүчдэл үүсдэг. Үүнтэй
зэрэгцэн Feedback ороомгийн гүйдэл зогсох тул транзистор дахин нээгдэж R1
эсэргүүцлээр дамжин Primary ороомгоор дахин гүйдэл гүйснээр өмнө дурдсан цикл
дахин давтагддаг. Энэ мэтээр цикл давтагдсанаар өндөр давтамжийн өндөр хүчдэл
Secondary ороомогт үүсэж, шулуутгагчаар дамжин гаралтад нэг туйлт өндөр хүчдэлийн
дохио үүсдэг.

Зураг 3.4.5 Нэг транзисторт өндөр хүчдэлийн үүсгүүрийн цахилгаан холболтын схем

Хэлхээний резонансын давтамж олон параметрээс хамаарч өөрчлөгддөг боловч энэ
хэлхээний гол давуу тал нь уг резонансын нөхцөлийг хэлхээ өөрөө автоматаар
тохируулдагт оршино. Гаралтын дохио хэдийгээр тогтмол хүчдэл үүсгэж байгаа боловч
дохионы шуугиан буюу далайцын өөрчлөлт шаардлагатай хэмжээнээс хэтэрч байсан тул
уг хэлхээг илүү сайн хэлхээгээр солих шаардлагатай болсон.
Дохионы импульсийн өргөнөөр удирдах тэжээл үүсгүүр /DUTY CICLE,
дохионы шүүлтүүртэй/
Дээр дурдсан тэжээлийн дохионы шуугианыг багасгах зорилгоор сонгон авсан
Flyback трансформаторын гаралтын хүчдэл нь нэгдүгээр ороомогт өгсөн хүчдэлийн
хэмжээ болон давтамж, мөн тухайн дохионы DUTY CICLE (дохионы нэг үе доторх
хүчдэл өгсөн байх хугацааг үед харьцуулсантай тэнцүү, өөрөөр хэлбэл дохионы
импульсийн өргөн)-аас хамаарч гаралтандаа 30 киловольт хүртэл тогтмол хүчдэл гаргах
үүсгүүр зохиосон. Схемийг Зураг 3.4.6-д үзүүлэв.
Бид энэ схемд 24V-ын тогтмол тэжээлийн үүсгүүр (Зураг 3.4.6) ашигласан бөгөөд
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оролтын хүчдэлийг биш оролтын дохионы DUTY CICLE –ийг өөрчлөх замаар гаралтын
хүчдэлийг удирдсан болно. Ийм төрлийн трансформаторын удирдах давтамж нь 15–
150KГц мужид хамгийн тохиромжтой байдаг. Тиймээс бид давтамж нь 30kHz - 40 kHz
хооронд байхаар дохионы үүсгүүр хийж тэр үүсгүүрээр 1-р ороомогт өгсөн 24 вольтын
тогтмол хүчдэлийг удирдав.

Зураг 3.4.6 Дохионы импульсийн өргөнөөр удирдах тэжээл үүсгүүрийн үндсэн схем

Схемийн А хэсэг нь давтамжийн үүсгүүрийн хэсэг бөгөөд бид хүссэн давтамжаа
гаргаж авахын тулд U1 буюу NE555 интеграл схем ашигласан (Зураг 3.4.8). NE555
гаралтын дохионы давтамж болон импульсийн өргөнийг RV3, RV4 потенциометрийн
тусламжтайгаар өөрчилнө. Энэхүү хэлхээ нь тогтмол 15 вольт хүчдэлээс илүү хүчдэлд
ажиллах боломжгүй тул хүчдэл тогтворжуулагч интеграл схем U2 буюу LM7812 –ийг
ашигласан. Харин NE555 гаралт дээр 2N3904 транзистор тавьж өгсөн нь гаралтын
дохиог инверс хийхээс гадна чадлыг өсгөх зориулалттай. Мөн схемийн В хэсэг нь өндөр
хүчдэлийн трансформаторын хэсэг юм. Трансформаторын 1-р ороомгийн нэг оролтод
тогтмол 24 вольт хүчдэл өгч хоёр дахь оролтыг IRF 250 маркийн MOSFET
транзистороор дамжуулан газардуулсан байна.

Зураг 3.4.7 24V, 10А тэжээлийн үүсгүүр

Зураг 3.4.8 NE555 Дохионы үүсгүүр
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Тус транзисторын гэйт буюу удирдлагын хөлд NE555-аас гарах тэгш өнцөгт дохиог
өгсөнөөр 1-р ороомог дээр өгсөн 24 вольтын хүчдэлийг хувьсах болгож байгаа юм.
Тэгвэл тус трансформаторын 2-р ороомгийн гаралтад шууд тогтмол өндөр хүчдэл гарч
ирнэ. Энэ нь трансформаторын үйлдвэрлэгдсэн зориулалттай холбоотой. Тус
трансформаторын гаралтын ороомог нь яг үнэндээ нэг биш хэд хэдэн ороомгоос тогтох
бөгөөд тэдгээрийн хүчдэлийг хооронд нь диодоор дамжуулан зэрэгцээ холбон
гаралтандаа нийлбэр хүчдэл гаргадаг.
Харин схемийн С хэсэг нь гаралтын өндөр хүчдэлийн дохионы шуугианыг арилгах
зориулалттай

шүүлтүүр

юм.

Өндөр

хүчдэлийн

газар

буюу

0

цэгийг

шууд

газардуулалгүйгээр шүүлтүүрээр дамжуулан газардуулсан байна. Ингэснээр гаралтын
хүчдэл дээр гарч байсан шуугианыг арилгаж чадсан юм.
Дээрх схемүүдийн дагуу бүтээсэн зарим тэжээлийн үүсгүүрийг Зураг 3.4.9-д
үзүүлэв.

а)

б)

Зураг 3.4.9 Өндөр хүчдэлийн үүсгүүрүүд а) Оролтын хүчдэл 0-24 В, гаралтын
хүчдэл 26кВ б) Оролтын хүчдэл ~220 В, Гаралтын хүчдэл 29кВ

3.5 Цахилгаан шүүлтүүрийн туршилт, хэмжилт
3.5.1 Өндөр хүчдэлийг хэмжих
Энэ судалгааны ажилд өндөр хүчдэлтэй ажиллах, түүнийг хэмжих зайлшгүй
шаардлага гардаг. Хэмжих хүчдэлийн утга хэмжилтийн багажийн хэмжих хязгаараас
давж байвал түүнийг яаж хэмжих вэ гэсэн асуудал байнга үүсдэг. Түүнчлэн өндөр
хүчдэлийг шууд хэмжих багаж байдаггүй. Практик өндөр хүчдэлийг вольтметрийг
шунтлах замаар гүйцэтгэнэ. Шунтлэгч эсэргүүцлийн хэмжээ 𝑅𝑅ш =

𝑈𝑈

𝑈𝑈0

− 𝑟𝑟 (энд: 𝑈𝑈-

хэмжих хүчдэл, 𝑈𝑈0 -вольтметрийн хэмжих хүчдэлийн дээд хязгаар, 𝑟𝑟-вольтметрийн

дотоод эсэргүүцэл) томьёогоор тодорхойлогдоно. Үүнийг цахилгаан техникт хүчдэл
хуваах гэдэг. Бид энэ судалгааны ажилд хэдэн арван кВ хүчдэлтэй зэрэг ажиллах
тохиолдол байсан учраас учир хэд хэдэн хүчдэл хуваагч бэлтгэв.
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Хэмжих зарчим ба хэмжилт: Цуваа холбогдсон хоёр эсэргүүцэл дээр хүчдэл
хуваагдаж унана. Өөрөөр хэлбэл эдгээр эсэргүүцлүүд дээр унах хүчдэлийн нийлбэр
тэжээлийн үүсгүүрээс гарч байгаа хүчдэлтэй тэнцүү байна гэсэн Кирхгоффийн хүчдэлийн дүрмийг ашиглан хялбархан хэмжилт хийж
болно. Хүчдэл хуваагчийн цахилгаан хэлхээний
бүдүүвчийг Зураг 3.5.1-д үзүүлэв. Үүний тулд R1
болон R2 гэсэн эсэргүүцлээс тогтсон хэлхээ зохиож
R2 эсэргүүцэл дээр унах хүчдэлийг бидний багажийн
хэмжих хязгаарт байхаар тооцоолж болно. Ийм
хүчдэл

Зураг 3.5.1 Хүчдэл хуваагч

хуваагчийн

хэлхээний

тогтмол

хүч-

дэлийг нэвтрүүлэх коэффициент (гаралтын хүчдэлийг оролтын хүчдэлд харьцуулсан
харьцаа) нь тогтмол бөгөөд зөвхөн эсэргүүцлүүдийн харьцаагаар тодорхойлогдоно.
Тэгвэл нэвтрүүлэх коэффициент К нь ойролцоогоор 0.001 буюу оролтын хүчдэлийг
ойролцоогоор 1000 дахин бууруулж байхаар эсэргүүцлүүдийг сонгож авбал хэмжигч
багажид ямар нэг сөрөг нөлөө үүсэхгүйгээр хэмжих боломж олгоно гэдэг нь харагдаж
байна. Хүчдэл хуваагчийн нэвтрүүлэх коэффициент болон гаралтын хүчдэлийг дараах
томьёонуудаар илэрхийлэгдэнэ:

𝐾𝐾 =

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖

=

𝑅𝑅2

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2

𝑉𝑉ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐾𝐾

/Т1/
/Т2/

Осциллограф ашиглан 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 хүчдэлийг нарийн хэмжиж Т2 томъёогоор гаралтын өндөр

хүчдэл хэд байгааг бодож олно. Бид оролтын дохионы DUTY CICLE-ийн хэд хэдэн
утганд гаралтыг хэмжиж гаралтын өндөр хүчдэлийг олохдоо хоёр өөр хүчдэл хуваагч
ашиглан тус бүр дээр нь хэмжилт хийсэн болно. Хэмжилтийн үр дүнд 12𝐾𝐾𝐾𝐾-оос 26𝐾𝐾𝐾𝐾

хүртэлх өндөр хүчдэл гарган авсан байгааг харж болно. Хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт
3.4.1-д харуулав.

Удирдах давтамж
(KHz)
Duty Cicle (%)
Хүчдэл хуваагч
V_output (V)
1
V_high voltage (V)
К = 0.000817
Хүчдэл хуваагч
V_output (V)
2
V_high voltage (V)
К = 0.000659

Хүснэгт 3.4.1 Үүсгүүрийн оролт ба гаралтын хүчдэл
37.87

36.76

35.97

33.78

32.46

11.4
10.00

13.2
12.60

14.4
15.00

16.2
17.20

18.2
21.00

12239.9

15422.28

18359.85

21052.63

25703.79

8.60

10.60

12.60

14.40

17.60

13050.08

16084.98

19119.88

21851.29

26707.13

Мөн хэмжилтийн үр дүнгийн осциллографаас гаралтын тогтмол хүчдэл нь ямар

нэгэн шуугиангүйгээр гарч байгаа нь харагддаг. Зураг 3.5.2-т гаралтын хүчдэл
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осциллограммыг харуулсан бөгөөд хүчдэл бараг тэгш өнцөгт хэлбэртэй байгаа нь
тодорхой харагдаж байна.

Зураг 3.5.2 Гаралтын хүчдэлийн осциллограм (Шулуун гаралтын хүчдэл, доод тал нь
оролтын хүчдэл)

3.5.2 Шүүлтүүрийн шүүх чадвар ба вольт-амперийн характеристик
Шүүлтүүрийн ажиллагааны чанарыг үзүүлэх нэг чухал үзүүлэлт нь түүний шүүх
чадвар юм. Шүүлтүүрийн шүүх чадварыг тогтоохдоо II бүлэгт боловсруулсан утааны
бөөмцрийн концентрацийг тодорхойлох арга, аргачлалыг ашиглаж болно. Үүний тулд
яндангаар гарч утааны замд цахилгаан шүүлтүүр байрлуулж шүүлтүүр рүү орж байгаа ба
түүнийг нэвтрэн гарч байгаа утааны доторхи бөөмцрийн концентрацийг хэмжиж
хооронд нь харьцуулна.
Гарган авсан шүүлтүүрүүдийн шүүх чадварыг тодорхойлсон туршилтуудаас
харахад олон өнцөгт хөндлөн огтлолтой шүүлтүүрийн шүүх чадвар хавтгай ба тор
хэлбэрийн шүүгч системтэй шүүлтүүрийнхээс бага байдаг. Мөн торон титэмлэгч,
хавтгай шүүгч электродтой болон торон цилиндр титэмлэгч ба цилиндр цуглуулагч
электродтой шүүлтүүрүүдийг шүүх чадварыг харцуулахад сүүлчийнх нь илүү шүүлттэй
байна. Цилиндр торон титэмлэгч, цилиндр цуглуулагч электродтой ийм шүүлтүүрийн
шүүх чадвар түүний хэмжээнээс хамаарах бөгөөд Зураг 3.4.3-д үзүүлсэн шүүлтүүрийн
хувьд шаталтын эхний хэсэгт 66-75 % байна. Энэ шүүлтүүрийн диаметрийг нэмэгдүүлэн
шүүгч электродын талбайг нэмэгдүүлэх замаар шүүх чадварыг 95-98%-д хүргэж болно.
Шүүлтүүрийн ашигтай ажиллагааг үнэлэх өөр нэг параметр нь түүний хэрэглэх
чадал юм. Хэрэв их энерги зарцуулан ажиллаж байвал эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй
болж иргэдийн хэрэгцээнд нэвтрүүлэх боломжгүй болно. Шүүлтүүрийн чадлыг
тодорхойлохын тулд түүний вольт-амперийн характеристик (ВАХ)-ыг байгуулна.
Одоогоор гарган аваад байгаа бага оврын цахилгаан шүүлтүүрийн ВАХ-ыг хэмжих
схемийг Зураг 3.5.3-т, хэмжилтийн үр дүнгээр байгуулсан ВАХ-ыг Зураг 3.5.4-д үзүүлэв.
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Зураг 3.5.3 ВАХ-ыг хэмжих схем

Цахилгаан шүүтүүрийн I-U характеристик
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Зураг 3.5.4 Цахилгаан шүүлтүүрийн ВАХ

Өндөр хүчдэлийн үүсгүүрийг 10-18 В хүчдэл гаргах үүсгүүрээр тэжээдэг. Энэ
тэжээлийн чадал 35 Вт байдаг. Иймд манай шүүлтүүр ажиллах үедээ ойролцоогоор 40
Вт чадал хэрэглэнэ.
3.5.3 Цахилгаан шүүлтүүрийн өртгийн тооцоо
Энэ ажилд цахилгаан шүүлтүүрийн бүтэц, түүний дотор явагдах процессууд
шүүлтүүрийг хийх материалын судалгаа, түүнийг хэрэглэхтэй холбоотой асуудлуудаас
гадна айл өрхийн нэгж зууханд байрлуулах цахилгаан шүүлтүүрийг хийхэд шаардагдах
материалуудын орц, хэмжээ, өртгийн судалгааг хийв.
1. Цахилгаан шүүлтүүрийн иж бүрдэл, хэлбэр, орц хэмжээ
1. Шүүлтүүрийн их бие
1.1. Цахилгаан тусгаарлагч материалаар хийгдсэн яндан 50-60 мян.
1.1.1. Хэмжээ: диаметр:14-20 см, урт-30 см-ээс багагүй
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1.1.2. Материал: Каулин 2-3 кг
1.2. Шүүлтүүрийн сууриуд 2 ширхэг 10-20 мян.
1.2.1. Хэмжээ: диаметр:14-20 см, урт-8 см-ээс ихгүй
1.2.2. Материал: Каулин: 1 кг
1.3. Цэнэглэгч электрод 5-10 мян.
1.3.1. Боловсруулж хэлбэржүүлсэн металл тор, бага диаметртэй нарийн утас
1.4. Шүүгч электрод 5-10 мян.
1.5. Цахилгаан тусгаарлагч, шатдаггүй материалууд 5 мян.
2. Тэжээлийн үүсгүүр 100-150 мян.
2.1. Өндөр хүчдэлийн трансформатор
2.2. 8-35 В хүчдэл гаргах хүчдэлийн үүсгүүр
3. Холбогч утас 10 мян.
3.1. Дулааны бүрхүүлтэй цахилгаан дамжуулах утас
3.2. Орны хамгаалалт (экран) бүрхүүлтэй утас
Нийт өртөг: 265 мян.
3.5.4 Цахилгаан шүүлтүүрийг байрлуулах
Бид эдгээр цахилгаан шүүлтүүрийг яндангаар гадагшилж байгаа утааг шүүхэд
зориулан бүтээсэн бөгөөд зарчмын хувьд яндангийн аль ч хэсэгт байрлах боломжтой.
Гэхдээ шүүлтүүрийн аюулгүй, найдвартай, үр ашигтай ажиллагаа нь түүний яндангийн
аль хэсэгт байрлаж байгаатай холбоотой байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор шүүлтүүр дотор
бий болох зарим онцлог үзэгдлийг авч үзье.
1. Цахилгаан шүүлтүүр сайн тусгаарлагч материалаар бүрэгдсэн боловч түүний
дотор цахилгаан дамжуулах ил хэсэг зайлшгүй байдаг. Орчны температур бага байвал
цахилгаан шүүлтүүр ажиллаагүй үед эдгээр ил хэсэгт конденсацийн чийг тогтож болох
бөгөөд энэ нь богино холболт үүсгэн шүүлтүүрийн дотор титэмт ниргэлэг үүсэхгүй байх
шалтгаан болдог. Мөн өндөр температуртай хий бага температуртай биеийн дэргэдүүд
өнгөрөхдөө түүнийг халаахаасаа өмнө конденсацийн процессын үр дүнд гадаргуу дээр
нь сууж шингэн үе үүсгэдэг. Энэ шингэн хэсэг хэлхээнд богино холболт бий болгох
боломжтой тул титэм ниргэлэг тасалдаж шүүлтүүрийн ажиллагаанд доголдол учрах
эрсдэл бий болно.
2. Цахилгаан шүүлтүүрээр утааг шүүх үед түүний цуглуулагч электрод дээр их
хэмжээний хөө тортог, ис суусан байдаг. Цугларсан хөө тортог шүүлтүүрийн
ажиллагаанд муугаар нөлөөлдөг учраас түүнийг цэвэрлэх хэрэгтэй. Хүчдэлийг өсгөхөд
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үе дэх хүчдэл мөн өсөх бөгөөд агаараар дүүргэгдсэн сүвэрхэг энэ үе дотор иончлол
явагдаж иончлолын суваг үүснэ. Энэ үед үүссэн эерэг ионууд хийн урсгал руу орж сөрөг
электронуудыг хэсэгчлэн саармагжуулах ба үүний дүнд суултын хурд багасаж титэмийн
гүйдэл ихэсдэг. Энэ үеийн орны түгэлт нэн нэгэн төрөл бус байх ба үүний улмаас нэвт
цохилтын хүчдэл буурна. Энэ үзэгдлийг урвуу титэм гэдэг.
3. Шүүлтүүрийг ажиллуулах үед түүний дотор цахилгаан салхи үүсдэг. Энэ салхиар
үүсэх агаарын урсгалыг шаталтын бүс рүү чиглүүлэн түлшний исэлдэлтийг идэвхжүүлэн
бүрэн шаталтанд шилжих хугацааг богиносгосноор утааны гарцыг багасгах боломжтой.
Шүүлтүүрийг зуухны хоолой дээр яндангийн эхний залгаас болгон байрлуулснаар
эдгээрийг эрсдэл, үр дагавруудыг шийдэж цахилгаан салхийг үр ашигтайгаар ашиглаж
болно. Зуухны хоолойн хэсэг температур 700 − 800℃ хүрдэг учраас суусан хөө тортог

энэ температурт шатаж алга болдог. Зууханд ойр байрлах учраас шүүлтүүрийн орчин
харьцангуй өндөр температуртай болж энд конденсац үүсэхгүй. Цахилгаан салхинаас
бий болох агаарын урсгал шаталтыг хангалттай хүчилтөрөгчөөр хангана.

3.6 Хортой хийг шүүх, хоргүйжүүлэх технологийн судалгаа
Нүүрсийг шатаах явцад бөөмцрөөс гадна түүнд агуулагдаж байгаа болон шаталтын
үеийн химийн урвалаар үүсэж байгаа хортой элемент, нэгдлүүд хий хэлбэрээр ялгарч
байдаг. Эдгээр хий байгаль орчин, амьд организмд хөнөөлт нөлөө үзүүлдэг учраас
тэдгээрийг шүүж агаар мандал руу орохоос сэргийлэх шаардлагатай. Хийг шүүх,
шаталтаас гарах хийг хоргүйжүүлэх талаар дэвшүүлж байгаа аргачлалыг танилцуулъя.
Нүүрстөрөгчийн давхар ислийг шүүх цэвэрлэх
Энэ хийг шүүхдээ практикт ус, этанол, метаноламины уусмалууд, цеолит зэрэг
материалыг ашиглан шүүдэг. Шингэн төлөвт орших материалуудаар (ус, этанол,
метаноламины уусмалууд) шүүхдээ өндөр даралтанд дулааны химийн урвалыг
ашигладаг байна. Харин цеолит нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийн молекул багтах
хэмжээтэй сүвэрхэг материал бөгөөд түүний дундуур СО2 нэвтрүүлэхэд шүүгдэн үлддэг.
Гэхдээ бид энэ хийг шууд шүүх зорилт тавиагүй болно.
Хөө тортог ашиглан шүүх
Материал дотор байгаа нүх сүв дотор хий шингэн орох, урсан өнгөрөх үед түүн
дотор байгаа том ширхэгтэй эсвэл зөв бус бүтэцтэй бөөмцрүүд материалд шүүгдэн
үлддэг. Иймээс сүвэрхэг материалын доторхи нүх сүв нь хий шингэний доторхи
бохирдлыг шүүж үлдээх орон зай болж байдаг. Утааг шүүх үед их хэмжээний хөө
хуримтлагддаг. Нүүрсний хөө нь хөндий бүхий сүвэрхэг бүтэц юм. Ийм сүвэрхэг
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бүтцийг хортой хий болон шингэнийг шүүх технологит өргөн ашиглагддаг. Түүнчлэн
энэ санааг үндэслэн шаталтаас ялгарч нэгэнт агаарт агаарт орсон хийн төлөвт орших
хорт хий нэгдлүүдийг хөө тортогт шингээж дараа нь хөө тортгийн бөөмцрүүдийг
агаараас ялган авах нь агаарыг цэвэрлэх хамгийн үр ашигтай арга болох юм.
Нөгөө талаас зуухан дахь түлшний шаталтаас гарч байгаа утаа нь хий ба бөөмцрийн
холимог систем байдаг. Ийм системийн дотор байгаа том хэмжээтэй хатуу шингэн
бөөмцрүүдийг бид цахилгаан шүүлтүүрээр шүүнэ. Харин утаан дотор том бөөмцрөөс
гадна бага хэмжээтэй (дисперс, < 1мкм) маш жижиг бөөмсүүд байх бөгөөд эдгээр нь
шүүлтүүрт шүүгдэлгүйгээр агаар мандал руу орох боломжтой. Үүний зэрэгцээ утаа нь

бага концентрацитай хортой хийг агуулж байдаг. Үүнийг сүвэрхэг материал ашиглан
шүүх боломжтой. Хөөний сүвэрхэг чанарыг судалсан үр дүнгээс харахад түүнийг
ашиглан маш жижиг бөөмцрийг болон хөнгөн хийг шингээх шүүлтүүр болгон ашиглах
боломжтой нь харагдаж байна. Хөөний гадаргуу химийн хувьд идэвхтэй байдаг учраас
жижиг бөөмцрүүдийг болон радикалуудыг өөрөө шингээх боломжтой.
Хөөний ширхэглэг чанарыг талаар хийсэн судалгааны үр дүнгээс (Хүснэгт 2.6.5)
үзэхэд хөөний ширхэгүүд ойролцоогоор 30 мкм шугаман хэмжээтэй, харин нүүрсний

утааны бөөмцрийн шугаман хэмжээ ойролцоогоор 10 мкм болохыг хоёрдугаар бүлэгт
туршлагаар тогтоосон. Эдгээр утгыг харьцуулан хөө нь гадаргуу дээр суусныхаа дараа ч
урган томорч байдаг гэж дүгнэж болно. Энэ нь хөөний шүүх чадварыг үзүүлж байгаа нэг
баримт болох юм.
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IV. НЭГЭНТ БИЙ БОЛСОН АГААРЫН БОХИРДОЛ,
ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХАД ЧИГЛЭСЭН СУДАЛГАА
Өмнөх бүлгүүдэд дурдсан үүсгэгчүүдээс гарах бохирдуулагч агентууд агаар
мандалд орсноос агаар их хэмжээний тоосонцор, хорт хий болон нэгдлүүдээр
бохирдоно. Агаар мандалд нэгэнт бий болсон эдгээр агаарын бохирдол задарч
шингээгдэж алга болтлоо эсвэл тунаж газрын гадаргуу дээр буутлаа нэлээд хугацаа
(бөөмцрийн агаарт амьдрах хугацаа) зарцуулдаг бөгөөд энэ хугацаанд амьсгалын замаар
дамжин организмд хорт нөлөө үзүүлсээр байх төдийгүй хүний биед хуримтлагдаж
эхэлдэг. Ийм учраас хүний амьсгалах өндөрт байгаа агаарын доторхи тоосонцрыг
цэвэрлэх

зайлшгүй

шаардлагатай.

Энэ

асуудалтай

холбогдуулан

бохирдуулагч

агентуудын түгэлт, тэдгээрийн тунах процесс, цэвэрлэх боломж зэргийг судлав.

4.1 Хот суурин газрын агаарын бохирдол, түүний нөлөө, тархалт
Манай улсын суурин газрууд дахь агаарын бохирдлын өсөлтөд зөвхөн агаарт орж
байгаа болон түүнд дотор явагдах процессуудын дүнд үүсэж байгаа бохирдуулагч
агентууд төдийгүй уг суурин газрын газарзүйн байрлал, агаарын хэм, агаарын даралт,
урсгал зэрэг физик процессууд болон физик параметрүүдийн өөрчлөлт ихээхэн нөлөө
үзүүлж байдаг. Тухайлбал агаарын температур багасах хүйтний улиралд шаталт
харьцангуй бүрэн бус явагддаг нь агаарт их хэмжээний бохирдол орох үндсэн шалтгаан
болдог. Хэрэв суурин газар салхины урсгал явагдах боломж нь хязгаарлагдмал, уулсаар
хүрээлэгдсэн хонхор хотгор газар байрлаж байвал энэ нь тухайн орон зайд агаарыг
бохирдуулагч агентууд ихээр хуримтлагдах нөхцөл болдог. Үүнийг батлах жишээ
болгон агаарын бохирдол хамгийн ихтэй 12 дугаар сард Улаанбаатар хотын газрын
гадаргуу орчим тогтсон утаат униарын өглөөний болон үдийн үеийн зургийг Зураг 4.1.1д үзүүлэв. Эдгээр зургаас харахад IV цахилгаан станцын 250 м өндөртэй яндангаас дээш
агаар бараг тунгалаг байгаа нь тодорхой харагдаж байна. Мөн газар орчмын
температурын инверс ч үүнд хүчтэй нөлөөлж байдаг.
Агаар дотор байгаа бөөмцрүүд нь газрын гадаргаас дээш өндрийн дагуу масс болон
хэмжээгээрээ түгэх ба харин хэвтээ чиглэлд нэгэн төрлийн биш түгэлттэй бөгөөд энэ нь
хугацаанаас хамааран үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. Бөөмцрийн түгэлт босоо чиглэлд
хувийн нягт буурах дарааллаар түгэх ба агаар дахь агууламжийн хэмжээ нь дээшлэх
тусам буурдаг. Иймээс агаарын дотор байгаа бөөмцрийн агууламжийн гол хэсэг нь
тропосферийн доод давхаргад, газрын гадаргуу орчим төвлөрсөн байна [8,74]. Хувийн
нягт ихтэй бохирдуулагч агентууд хөрсний гадаргуу орчимд тунасан байдаг.
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Агаар дахь бөөмцрүүд нь уур амьсгал, эрүүл мэндэд нөлөөлөхөөс гадна
атмосферийн оптик шинж чанарт хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Атмосферийн оптик шинж
чанарт нөлөө үзүүлэхэд хүргэдэг гол параметр нь аэрозолийн хэмжээ юм. Аэрозолийн
бөөмцрийн хэмжээ 0.002 − 100 мкм хязгаарт оршдог. Харин нүүрсний утааны доторхи
бөөмцрийн дундаж хэмжээ 5 − 10 мкм. Ийм хэмжээтэй бөөмцрүүд гэрлийг их
хэмжээгээр сарниулдаг. Иймээс хот, суурин газрын агаарын бохирдол ихэссэн хүйтний
улиралд үзэгдэх орчин их хэмжээгээр хязгаарлагддаг.

Агаар дотор байгаа аэрозолийн бөөмцрүүд нарны гэрэл, газрын цацраг идэвхийн
нөлөөгөөр болон агаар дотор байгаа цэнэгтэй бөөмсийг өөртөө нааж цэнэглэгддэг. Ингэж цэнэглэгдсэнээр орчныхоо шинж чанарт хүчтэй нөлөө үзүүлэх боломжтой болдог.
Энэ нь ган гачиг, аадар бороо гэх мэт гамшигт үзэгдлүүдийн давтамжийг нэмэгдүүлдэг.
Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хэрэглээнээс үүдэлтэй аэрозоль нь тэднээс шууд
ялгарч байгаа утаа, тоос эсвэл агаар дотор орж ирсэн хийн хольцоос физик химийн
нөлөөгөөр үүсэж байгаа бөөмцрүүд байдаг. Эдгээр нь антропоген аэрозолиуд юм.
Улаанбаатар хотын хувьд агаарын бохирдлыг үүсгэгчид нь шатаалт, халаалтын процесс
ашигладаг бүх жижиг, дунд үйлдвэрүүд, нүүрс түлдэг бүх айл өрх, зам барилгын
үйлдвэрлэл юм. Үйлдвэрийн аэрозолийн трансформац, диффуз гэх мэт олонх процесс
байгалийн аэрозолийн процессуудтай адилхан байдаг. Үйлдвэрийн аэрозолийн бий
болох, агаар мандалд орох, агаар мандлаас гадагш хаягдах зэрэг процессууд хэд хэдэн
онцлогтой. Энэ онцлогуудын тоонд юуны өмнө хийн хольцуудаас аэрозоль үүсэх
механизм ордог. Тухайлбал, агаар мандалд орсон химийн хорт хийн дээр нарны гэрэл
тусахад фотохимийн урвал явагдаж утаан униар улам ихэсдэг.
Агаар мандлын аэрозоль нь орон зайд өвөрмөц байдлаар тархдаг. Үйлдвэрлэлийн
болон байгалийн гаралтай хаягдал орон нутгийн (локаль) шинж чанартай боловч үр
нөлөө нь тодорхой хугацааны дараа дэлхийн хэмжээний асуудал болон гарч ирдэг.
Иймээс үйлдвэрийн аэрозолийн тархалтын асуудал хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал,
экологи, эрүүл мэндийн талаасаа тэргүүн зэргийн асуудал болдог. Үйлдвэрлэлийн
процессоос агаар луу орж байгаа аэрозоль атмосферийн оптик шинж чанарт бүхэлд нь
нөлөөлөх бөгөөд түүний тархалт нь үйлдвэрийн районы ойролцоох орчны оптик шинж
чанарын орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлтийг тодорхойлж байдаг. Тухайлбал, орчны
оптик шинж чанарт нөлөөлснөөс үүдэлтэйгээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол
дээд цэгтээ хүрэх үед харагдалтын гүн багасан зарим тохиолдолд нисэх онгоцууд буух
зурвасаа олохгүй байх тохиолол гардаг. Энэ нь агаарын бохирдлын хүнд мэдрэгдэж буй
шууд үр дагаврын зөвхөн нэг нь л юм.
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c)
a)
b)
Зураг 4.1.1 (a) Өглөөний нар мандах үеийн хотын төв хэсэг дэх агаарын үзэгдэх
байдал (b) Нар хөөрсний дараа тунасан бохирдлын үзэгдэх байдал, (c) Хотын дээгүүр
тунасан бохирдол ба IV станцын утаа

Шаталтаас улбаатай агаарын бохирдолд холбогдох процессуудын математик
загварчлалын суурь бодлогын тавилт Г.И.Марчукын судалгаанд байдаг [8,17,75]. Энэ
судалгаанаас үзэхэд агаарын бохирдол үүсгэгчээс алслах тутам дээш аажим хөөрөх
бөгөөд хэвтээ чиглэл дэх үргэлжлэл нь босоо чиглэл дэх үргэлжлэлээс олон дахин урт
байдаг. Харин үүсгүүрээс нилээд хол зайнд хэвтээ хавтгай дахь түгэлт нь эллипс
хэлбэртэй орон зайг эзэлж тархдаг. Энэ дүр зураг нь цаг уурын тодорхой нөхцөл дэх
ерөнхий дүр төрх бөгөөд бодит байдал дээр орчны бусад хүчин зүйлүүдийн нөлөөгөөр
өөрчлөгдөнө. Ер нь температурын инверстэй үед аэрозолийн хэвтээ хавтгай дахь түгэлт
нь эллипс хэлбэртэй байх ба нилээд сунаж тогтсон хэлбэртэй байна. Харин инверсгүй
үед суналт арай бага байна. Босоо чиглэлд тархалт нь 2-3 км өндөрт хүрдэг байна. Цаг
уурын тухайн үеийн нөхцөл байдлаас хамаараад үйлдвэрийн хаягдлаас гаралтай
аэрозолийн доод хэсэг ажиглагдаж болох бөгөөд байгалийн аэрозольтой холилдсоны
улмаас харагдахгүй байх боломжтой. Жишээ нь агаарын бохирдлыг холоос ажиглахад 23 үетэй харагддаг.
4.1.1 Газрын гадаргуу орчмын агаар доторхи бөөмцрүүдийн концентрацийн түгэлт
Агаарт хөвж байдаг тоосонцор буюу аэрозоль газрын гадарга, үүл ба агаар мандлын
дулаан шингээх буюу ойлгох чадавхи зэрэг шинж чанарт хүчтэй нөлөөлдгөөс гадна
конденсацийн төв болж үүлс, тунадас бүрэлдэхэд чухал нөлөө үзүүлж байдаг. Аэрозоль
нь ерөнхийдөө секундээс илүү хугацаанд тогтвортой байдаг ба зарим тохиолдолд хэдэн
жилийн туршид ч оршин байж болно. Агаар мандлын доод давхаргын тоосонцрыг
хэдхэн хоногийн бороо угааж зайлуулдаг ч гэсэн агаар мандлын дээд давхаргын хуурай
агаарт зарим тоосонцор урт хугацаанд хадгалагдан үлдэнэ. Харин газрын гадаргуу
орчмын агаар луу нэгдүгээр бүлэгт өгүүлсэн процессуудын нөлөөгөөр бөөмцрүүд байнга
орж байдаг. Үүний зэрэгцээ бөөмцрүүдийн тунах процесс мөн зэрэгцэн явагдана.
Бөөмцрүүдийн агаар дотор орших хугацаа нь урт учраас гадаргуу орчмын агаар их
хэмжээний аэрозоль агуулж байдаг. Газрын гадаргуу орчмын аэрозолийг судлахын тулд
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хүний өндрийн орчим агаарын тодорхой зузаантай үеийг авч үзье. Энэ үе доторхи
бөөмцрийн тоо хэмжээ агаарын дээд давхаргаас явагдах бөөмцрийн туналт (доош буух),
агаарын урсгалын зөөлт болон газраас хөөрөх процессын дүнд нэмэгдэнэ. Үүнээс гадна
энэ үе дотор явагдах физик, химийн процессуудын дүнд бөөмцрүүд шинээр үүсэн бий
болсноор нэмэгдэж болно. Харин үе дотор байгаа бөөмцрүүд туналтын болон хэвтээ чигАгаарын дээд давхаргаас
тунах бөөмцрийн урсгал

Агаарын урсгалаар
зөөгдөн ирэх
бөөмцрийн урсгал

Агаарын дотор явагдах физикийн
процессуудын дүнд үүсэх бөөмцрүүд
Агаарын урсгалаар
зөөгдөн гарах
Агаарын үе
бөөмцрийн урсгал

Газрын гадаргуу орчмоос хөөрөх
бөөмцрийн урсгал (утаа, тоос)

Тунаж буй бөөмцрийн
урсгал

Зураг 4.1.2 Агаарын үе доторхи бөөмцрүүдийн шилжилтийн бүдүүвч

лэл дэх зөөлтийн процессоор хорогдоно.Эдгээрийг хугацаагаар дундчилбал агаарын үе
дотор тодорхой концентрацитай бөөмцрүүд заавал оршин байна (Зураг 4.1.2). Энэ хэсэгт
хийх судалгааны ажлаар энэхүү агаарт байнга байж байдаг аэрозолийн агууламжийг
төрөл, хэмжээнээс нь үл хамааруулан тодорхойлох юм. Үүнийг судлахын тулд DustTrak
багаж ашиглав. Энэ багаж нь агаарыг тодорхой хугацааны интервалтайгаар сорж сорсон
агаарын дотор байгаа бөөмцрүүдийн хэмжээг мг/м3 нэгжээр илэрхийлж гаргадаг.
4.1.2 Туршилтын нөхцөл, явц, үр дүн
Агаар дахь бөөмцрийн агууламж нь улирал, цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөлөөс
хүчтэй хамаарч байдаг. Тухайлбал, зуны чийглэг дулаан уур амьсгалтай улиралд
агаарын аэрозоль дотор усан дуслын эзлэх хувь өндөр байхад, агаарын температур бага,
хүйтний улиралд мөсний ширхэгүүд болон утаа, тортог их хэмжээтэйгээр оршин байна.
Харин хавар, намрын хуурай улиралд агаарын аэрозолийн голлох хэсэг нь тоос,
тоосонцор байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор агаарын тоосонцрын судалгааг цаашдын
шинжилгээний ажлын нэг хэсэг болгон хот орчмын агаарын тоосонцрын хэмжээг
судлав. Энд хэрэглэсэн судалгааны аргыг бид 2010-2011 онд боловсруулан хэрэглэж
байсныг энд дурдах нь зүйтэй. Агаар дахь тоосонцрын хэмжээ нь аэрозолийн шилжилт
болон тоосонд үйлчлэх гравитацийн хүчний улмаас өндрөөс хамааран буурах нь тодорхой
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боловч ямар хуулиар буурахыг зөвхөн хэмжилтийн үр дүнгээр тодорхойлж болно.
Судалгааг хийхийн тулд тухайн газрын хамгийн доод түвшнээс эхлэн өндрийг
тодорхой хэмжээгээр ахиулан (тухайн цэгээс цаашхи өндрийн утгыг 50 м интервалаар
нэмэгдүүлэх нь зохимжтой байдаг) тухайн өндөр бүрт агаарын тоосонцрыг DustTrak
багаж ашиглан хэмжиж авна. Мөн энэ цэгт даралтыг хэмжээд цаг хугацааг нь
тэмдэглэнэ. Үүний зэрэгцээ хэмжилт хийх үеийн тухайн цэг дээрх агаарын температур,
салхины хурд, цаг уур, уур амьсгалын байдлын тухай тэмдэглэл хөтөлнө. Учир нь
хэмжилтийн үр дүн салхины хурд, цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөлөөс хамаарах нь
тодорхой юм. GPS ашиглан тухайн газрын далайн түвшнээс дээшхи өндрийг хэмжинэ.
Агаарын даралтыг барометр ашиглан хэмжинэ.
DustTrak багажийг 1 минутанд 10 удаагийн хэмжилтийг бүртгэж тухайн цэг дээрх
аэрозолийн хэмжээг энэ утгуудын дундаж байдлаар илэрхийлж байхаар тохируулсан
байдаг. Энэ нь тухайн цэг дээрх агаар дахь аэрозолийн локаль хэмжээг (мг/м3 нэгжээр
илэрхийлнэ) тодорхойлох боломж олгодог төдийгүй аэрозолийн хугацааны өөрчлөлтийг
гаргах боломж олгодог.
4.1.3 Туршилтын тоон үр дүн, тайлбар
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа зарим албан байгууллага, аж
ахуйн нэгжүүдийн өрөө тасалгааны доторхи тоосжилтын хэмжээ буюу тасалгааны
агаарын аэрозолийн агууламжийг DustTrak багажаар тодорхойлов. Хэмжилтийн үр дүнг
Хүснэгт 4.1.1-д үзүүлэв. Хэмжилтийн үр дүнд нөлөөлж болох хажуугийн объектын
нөлөөг энд харгалзан үзэв. Тухайлбал, тухайн объектын ойролцоо барилгын засвар хийж
байгаа үед аэрозолийн агууламж эрс ихсэж байгаа нь ажиглагддаг. Мөн хэмжилт хийсэн
өрөө тасалгааны дотоод засал, тоноглол дотоод орчны агаарын аэрозолийн агууламжид
хүчтэй нөлөөлдөг. Дрож, хивс дэвссэн өрөө тасалгааны хувьд агаар дахь бөөмцрийн
агууламж харьцангуй их гардаг. Энэ нь тухайн өрөөний дэвсгэрт хуримтлагдсан их хэмжээний тоосонцор механик хөдөлгөөний нөлөөгөөр агаарт хөөрч байдагтай холбоотой.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хүснэгт 4.1.1 Хотын зарим байгууллагын тасалгааны агаарын аэрозолийн агууламж

Хэмжилт авсан цэг
Хэмжилт авсан объект 1
Хэмжилт авсан объект 2
Хэмжилт авсан объект 3
Хэмжилт авсан объект 4
Хэмжилт авсан объект 5
Хэмжилт авсан объект 6
Хэмжилт авсан объект 7
Хэмжилт авсан объект 8
Хэмжилт авсан объект 9

Аэрозоль (мг/м3)
0.048
0.160
0.233
0.028
0.238
1.590
0.425
0.138
0.248
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Хүснэгт 4.1.2 Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх агууламж болон
зөвшөөрөгдөх түвшин [76]

Үзүүлэлтийн нэр
Тоос (Нийт
жинлэгдэгч бодис)

Том ширхэглэгт
тоосонцор (PM 10)
Нарийн ширхэглэгт
тоосонцор (PM 2.5)

Хэмжилтийн дундаж
хугацаа
30 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

Хэмжих нэгж
мкг/м3
мкг/м3
мкг/м3

Хүлцэх агууламж,
зөвшөөрөгдөх түвшин
500
150
100
100
50
50
25

Гадаад орчны агаарын аэрозолийг хотын төвд болон хотын зах гэсэн хоёр цэгт
тодорхойлов. Харьцуулалт хийх зорилгоор гадаад орчны агаарын аэрозолийн

Аэрозолийн агууламж, мг/м3,

агууламжийн стандарт утгуудыг Хүснэгт 4.1.2-т үзүүлэв.
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
10:33

10:36

10:39

10:42

10:45

Хугацаа
Зураг 4.1.3 Агаар дахь бөөмцрийн агууламжийн хугацаанаас хамаарах хамаарал

Хотын төвд (далайн түвшнээс дээш 1356 м өндөр) агаарын даралт 643 муб, салхины
хурд 3 − 5 м/с байх үед гадаад орчны аэрозолийн агууламжийг нэг цэг дээр
тодорхойлсон хэмжилтийн үр дүнгээр байгуулсан графикийг Зураг 4.1.3-т үзүүлэв.

Хэмжилтийн үр дүнг ашиглан агаар доторхи аэрозолийн шилжих хурдыг тодорхойлж
болно. Багаж нь минут тутамд агаарыг сорж түүн дотор байгаа аэрозолийн массыг
тодорхойлдог. Ийм учраас агаарыг хэсэг хугацаанд сорсоны дараа тухайн хэсэг дэх
аэрозолийн хэмжээ буурна. Аэрозоль нь сорогдоод байгаа энэ хэсэг рүү аэрозолиуд
шилжиж ирэхийн тулд тодорхой хугацаа хэрэгтэй. Ингэж шилжиж ирсний дараа
аэрозолийн агууламж дахиад өснө. Энэ нь Зураг 4.1.3-аас тодорхой харагддаг. Энэ
графикт интерполяци хийсэн муруй нь үелэх функц байна. Үе нь ойролцоогоор 7-8 мин.
Энэ нь агаарын аэрозолийг цэвэрлэвэл тэр хэсэгт 7-8 мин дараа аэрозоль өмнөх нягттай
болтлоо хуралдана гэсэн үг юм. Эндээс агаарын бохирдлыг суурьшлын бүсээс зайлуулахдаа салхийг ашиглах эсвэл газрын гадаргуу орчмоор агаарын урсгалын хоо133

лойнууд үүсгэж болох нь харагдаж байна. Хоолой нь Улаанбаатар хотын бүх огтлолыг
хамарсан байх шаардлагагүй, харин тодорхой тооны хоолойнууд байхад хангалттай.
Хүснэгт 4.1.3 Хотын захын агаар дахь тоосонцорын агууламж

№

Аэрозолийн агууламж,(мг/м3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Далайн түвшнээс дээшхи
өндөр /м/
Хавар
Намар
1365
1364
1404
1406
1451
1457
1506
1511
1559
1569
1608
1614
1661
1663
1804
1819
1812

Агаарын даралт, /м.у.б/

Аэрозолийн агууламж, мг/м3

Хавар
634
631
627
622
619
615
611
605

Хавар
0.098
0.49
0.31
0.25
0.13
0.11
0.07
0.1

Намар
646
644
643
641
635
632
626
622
616

Намар
0.4
0.23
0.12
0.15
0.08
0.07
0.09
0.07
1.08

Агаарын доторхи аэрозолийн түгэлт

0.6

Хавар

0.5

Намар

0.4

Expon. (Хавар)

0.3

Expon. (Намар)

0.2

y = 147.93e-0.004x

0.1
0
1300

y = 29.302e-0.004x
1400

1500

1600

1700

1800

1900

Далайн түвшнээс дээшхи өндөр, (м)
Зураг 4.1.4 Агаар дахь бөөмцрийн агууламж өндрөөс хамаарах нь

Хотын захад аэрозолийн агууламж өндрөөс хэрхэн хамаардгийг судлахын тулд
тодорхой өндрүүдэд агаарын тоосонцрыг хэмжив. Үр дүнг Хүснэгт 4.1.3-д үзүүлэв. Мөн
хэмжилтийн үр дүнгээр агаар дахь аэрозолийн агууламжийн өндрөөс хамаарах
хамаарлын графикийг Зураг 4.1.4-д байгуулав.
4.1.4 Хэмжилтийн үр дүнг тайлбарлах нь
Хотын байгууллагуудын дотоод орчны (indoor) агаарт хийсэн хэмжилтийн үр
дүнгээс тасалгаан доторхи агаарын аэрозолийн агууламж 0.048 мг/м3-аас 1.59 мг/м3
байна. Харин Монгол улсын үндэсний стандартын агаарын бохирдлын талаар гаргасан
MNS-4585-98 стандартаар тасалгаан доторхи агаарын аэрозолийн агууламж 0.15-0.2
мг/м3 байх ёстой. Иймд бидний тогтоосон аэрозолийн агууламж зарим объект дээр
үндэсний стандартын зөвшөөрөгдсөн утгаас дээгүүр байна. Энэ нь гэр хороолол,
134

бүрхүүлгүй зам зэрэг тоосжилт үүсгэх эх сурвалжууд олон байгаатай холбоотой юм.
Харин Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тоосжилтын утга их, бага байх нь хамаагүй,
үргэлж хортой нөлөө үзүүлдэг гэж үздэг учраас энэ талаар стандарт тогтоогоогүй байдаг
байна.
Хотын төв орчмын гадна агаарт (outdoor) хийсэн хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд
агаарын аэрозолийн агууламжийн утга 0.098-1.11 мг/м3 байна. Энэ нь цаг уур, уур
амьсгалын нөхцөлөөс хүчтэй хамаарч байна. Хуурай, салхитай улиралд хэмжигдэх
аэрозолийн утга өндөр байдаг мөртлөө тогтуун үед хэмжихэд эрс бага болсон байдаг.
Энэ нь хотын төвд цэцэрлэгжилт, зүлэгжилт, бүрхүүлтэй талбай бага, цэвэрлэгээ муу
байгаагаас гадна газрын хөрсний талхагдал их байдгаар тайлбарлагдана. Гадаад ба
дотоод орчны агаарын аэрозолийн агууламжийг харьцуулбал дотоод орчны аэрозолийн
агууламж гадаад орчныхоос илүү өндөр байх нь ажиглагддаг. Энэ нь битүү орчинд
агаарын урсгал хязгаарлагдмал буюу аэрозолийг зөөх, зайлуулах урсгал байдаггүйгээр
тайлбарлагдана.
Нэг цэг дээрх (Зүүн дөрвөн зам) аэрозолийн агууламжийн утгыг 1 минутын
интервалтайгаар хэмжсэн үр дүнг Зураг 4.1.3-т үзүүлэв. Энэ нь тухайн эгшин дэх
бөөмцрийн агууламжийн хэмжигдэх утга хэмжилт хийх үеийн нөхцөлөөс ихээхэн
хамааралтай байдгийг харуулж байна. Хэмжилтийн эгшин зуурын утганд нөлөөлдөг гол
фактор нь хэмжилт хийж буй цэгийн орчим дахь агаарын хөдөлгөөнийг илэрхийлэх
салхины хурд юм. Нөгөө талаас энэ графикт ажиглагдаж байгаа пульсац нь юуны
түрүүнд DustTrak багажид сорогдож байгаа агаар дахь аэрозолийн агууламж нэгэн төрөл
биш болохыг цаашилбал агаарын аэрозолийн агууламж цэг бүхэнд харилцан адилгүй
болохыг харуулж байна. Энэ хэмжилтээс аэрозолийн зөөгдөх хурдыг тодорхойлбол 7-8
мг/м3/с байна.
Агаарын аэрозолийн хэмжилтийн үр дүнг өндрөөс хамааруулан байгуулсан Зураг
4.1.4 графикаас харахад аэрозолийн агууламж өндрөөс хамааран буурч байна. Энэ нь
физикийн хувьд байх ёстой үр дүн юм. Энэ графикийг янз бүрийн муруйгаар интерполяц
хийсэн үр дүнгээс харвал аэрозолийн агууламжийн өндрөөс хамаарах хамаарал нь
экспоненциаль хуульд илүү дөхүү байна. Аэрозолийн агууламжийн өндрийн дагуух
түгэлтийг онолын хувьд тооцоолж үзэхэд өндрийн өргөн мужид үнэхээр экспоненциаль
хуулиар өөрчлөгддөг.
Хавар, намрын улирлыг агаар дахь аэрозолийн агууламжаар нь харьцуулж үзвэл
хаврын улиралд агаар дахь тоосонцрын хэмжээ их байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэ нь
хаврын улиралд хуурайшилт их байдгаар тайлбарлагдана. Хэдийгээр хавар, намар
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адилхан хуурай боловч температурын хугацааны дундаж өөрчлөлт нь хавар эерэг,
намрын улиралд сөрөг байдаг. Ийм учраас хуурайшилт адил боловч хуурайшилтаас
үүдэлтэй агаарт орох тоосны хэмжээ энэ хоёр улиралд өөр өөр байна.
Энэ судалгаа нь агаар дахь бөөмцрийн агууламжийг фракцаар нь дундчилсан
утгаар нь тодорхойлдог. Агаарын бохирдлыг нарийвчлан судлахын тулд найрлагыг
тодорхойлох шаардлагатай. Тунах чанартай бохирдлын найрлагыг биеийн гадаргуу дээр
буусан тоосонцроос дээж авч төрөл бүрийн анализын аргаар тодорхойлж болно. Харин
агаар дотор хольц хий хэлбэрээр оршиж байгаа бохирдлыг тодорхойлоход илүү нарийн
багаж, төхөөрөмж шаардлагатай болдог. Түүнчлэн агаарын бохирдол нь усны
бохирдлын нэг шалтгаан байх боломжтой.

4.2 Агаарын бохирдлын туналтын хурд
Агаарын бохирдол үүсгэгчдээс гарч буй агаар бохирдуулагчид өвлийн улиралд их
хэмжээгээр ялгарч агаар луу ордог ба газрын гадаргуу орчмын агаар дотор тунарч
цугларсан байдаг. Эдгээр нь тодорхой хугацааны дараа цасны гадаргуу дээр бууж
тунадаг. Энэ ажлын гол зорилго нь агаарын бохирдлын туналтын хурдыг тодорхойлох
явдал юм. Туналтын хурдыг тогтоосноор агаар бохирдлыг багасгаж бууруулах талаар
тодорхой дүгнэлт гаргах боломжтой юм.
Манай орон эрс тэс уур амьсгалтай бөгөөд жилийн 6-7 сард нь цас, мөсөн
бүрхүүлтэй байдаг. Энэхүү удаан хугацаанд агаарт цацагдсан хорт бодис, утаа, тоос
тортог цас мөсөн дээр бууж хуримтлагддаг. Үүнээс гадна газрын гадаргуу дээрх хуурай,
нойтон хог хаягдал, тоос шороо ч мөн хүйтний улиралд цас мөсөн дээр бууж
хуримтлагдах бөгөөд хуримтлагдсан бохирдол нь цас мөс хайлах үед газрын хөрс болон
гол, нуурын ус руу орж ус хөрсний бохирдол үүсгэдэг [20,79].
Газарт бууж буй тунадас нь тодорхой бохирдолтой байдаг. Үүнийг тодорхойлохын
тулд сайтар цэвэрлэсэн саванд тунадасны усыг авч элементийн анализ хийнэ. Агаарт
үүсэж байгаа усны эгэл дуслууд ихэвчлэн жижиг тоосон дээр конденсацлах замаар үүсэн
цаашид томордог. Бөөмцрийн томрох процесс бөөмийн цэнэгжилт [45], агаарын физик,
химийн нөхцөлөөс болон улирлаас хамаарах нь тодорхой. Жишээ нь зуны улиралд усны
дусал, өвлийн улиралд цас мөсний ширхэг үүснэ. Үүнээс гадна өвлийн улиралд хот
суурин газар орчмын агаарын бохирдол нэлээд их байх тул газар бууж буй тунадас
харьцангуй их бохирдолтой байдаг.
Агаараас бууж байгаа тунадас өөрөө бохирдолтой байхаас гадна газарт буусан
хойноо агаар дахь аэрозолийн бөөмцрийн туналтын дүнд их хэмжээгээр бохирддог
[77,78]. Ингэж бохирдсон тунадас усны ай савд урсан орохдоо бохирдол тээн ирж
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газрын гадаргуугийн болон гүний усыг бохирдуулж байдаг. Газарт бууж байгаа цас нь
агаарын бохирдлын туналтын хурдыг болон цасны газарт буусан хойноо бохирдох
хурдыг хамгийн хялбар байдлаар тодорхойлж болох идеал объект юм. Агаарын урсгал
харьцангуй тогтвортой байх үед бууж байгаа цас газар дээр зөвхөн өөрийн бохирдолтой
байдаг гэж үзэж болно. Харин газарт буусан цасан дээр агаарын аэрозолийн бөөмцрүүд
тунаж буусны улмаас цасны дээд гадаргуу их хэмжээгээр бохирддог (Зураг 4.2.1). Цасны
үеийн дээд гадаргуу дээр буусан бохирдлын тунадасыг хэмжих замаар (i) хүйтний
улирлын агаарын бохирдлын туналт, (ii) цасны өөрийн бохирдол, (iii) цасны бохирдлын
хурд, (iv) усны ай савын бохирдлын хурд зэргийг тодорхойлох боломжтой.
Цасан

дээр

буусан

агаарын

бохирдлын

тунадасыг хялбархан хэмжиж болно. Цасны дээд үе
дээр буусан бохирдол нь цасны гүн рүү тодорхой
хэмжээгээр нэвтэрсэн байдаг. Цасны дээд үеэс
тодорхой талбайтай хэсгийг сонгон авч тодорхой
зузаантай үеийн цасыг цуглуулан авч хайлуулж
ууршуулбал зөвхөн цасан дээр буусан бохирдол
Зураг 4.2.1 Цасан дээр буусан
агаарын бохирдол

үлдэнэ. Үүний массыг хэмжиж талбайд харьцуулан
нэгж талбайд бууж байгаа агаарын бохирдлын

хэмжээг олж болно. Энэ тохиолдолд агаарын бохирдлын туналт г/см2 /с эсвэл кг/м2 /ц
нэгжээр тодорхойлогдоно.

Цасны бохирдлыг тодорхойлох замаар аэрозолийн бөөмцрийн уналтын хурдыг

хэмжих нь хэд хэдэн давуу талтай юм. Юуны өмнө агаараас бууж байгаа бөөмцрүүд
цасны ширхэгийн завсарт орж суух учир дахин дэгдэх нь бараг үгүй. Иймээс туналтын
хурдыг нэлээд нарийвчлалтай тодорхойлох боломжтой. Хүйтний улиралд агаарын
бохирдол их хэмжээгээр өсдөг бөгөөд энэ хэмжээгээр тунах хэмжээ нь их байдаг.
Газрын гадаргууг цас бүрхсэн байх учраас агаарын дотор газраас түр хугацаагаар агаарт
хөөрсөн тоосны эзлэх хувийг тэг гэж үзэж болно. (Цас эс тогтох гадаргуугаас тоос босож
агаарт дэгдэж болох боловч бага температурын улмаас хатуу төлөвт шилжин
гадаргуутайгаа бат холбогдож агаарт дэгдэх боломжгүй болсон байна. Ер нь хүйтний
улиралд газрын гадаргуугаас босох тоос бараг байдаггүй гэж үзэж болно) Иймээс цасны
гадаргуу дээр тунаж байгаа агаарын бохирдлын тунадас нь ихэвчлэн шаталтаас
үүдэлтэйгээр агаарт дэгдсэн бохирдол байна. Ийм учраас цасны бохирдлыг тодорхойлох
нь шаталтаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг агууламжаар нь судлах томоохон боломжийг
олгодог.
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4.2.1 Тунадасны бохирдлыг хэмжих нь
Бид энэ хэмжилтийг хийхдээ зэргэлдээ байрласан, тус бүр 50 × 50 см2 талбайтай 45

ширхэг талбайг сонгон авч талбай бүрийн цасны гадаргуугаас ойролцоогоор 1 см

зузаантай хэсгийг 6 цагийн интервалтайгаар цуглуулж авав. Агаараас тунасан
тоосонцрууд цасны гүн рүү их хэмжээгээр нэвтрэхгүй учраас цуглуулж авч байгаа цасны

зузаан хэмжилтийн үр дүнд төдийлэн нөлөөгүй гэж үзлээ. Салхитай, агаарын циркуляц
ихтэй үед тоос суусан гадаргуу болон зөөлөн хөрстэй гадаргуугаас тоосонцор хөөрч
цасан дээр бууж болох учраас хэмжилт хийж байгаа талбайг аль болох зөөлөн хөрсгүй,
цасаар хучигдаагүй талбай болон тоос буусан босоо гадаргуугаас хол, тэгш бөгөөд
агаарын циркуляц багатай газар сонгохыг хичээв. Нэг удаагийн дээж цуглуулалтыг 3
ширхэг талбайгаас хийв. Бид нэг удаа цуглуулж авсан цасыг тус бүрд нь хайлуулж
ууршуулан үлдэх хатуу хэсэг буюу бохирдлын массыг 0.001 мг нарийвлчлалтай
цахилгаан аналитик дэнс ашиглан тус бүрд нь хэмжиж эдгээрийн дундаж утгаар тухайн
хэмжээтэй талбайд буусан бохирдлын массыг тогтоов. Цасан дээр буусан агаарын
бохирдлын массын хугацааны өөрчлөлтийг Зураг 4.2.2-д үзүүлэв.

Тунасан бохирдлын масс, мг

Агаарын бохирдлын туналтын хурд
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Зураг 4.2.2 Тунасан бохирдлын хугацааны өөрчлөлт

4.2.2 Судалгааны үр дүн, дүгнэлт
Дээрх графикаас үзэхэд хур тунадас бууж ирэхдээ тодорхой хэмжээгээр
бохирдсон байдаг нь харагдаж байна. Энэ бохирдлын хэмжээг тунадасжих талбайгаар нь
илэрхийлбэл 6 цагийн турш 0.25 м2 талбайд бууж буй цас 0.0391 мг бохирдол агуулсан

байна. Энэ нь 1 м2 талбайд 1 цагийн дотор буух цас

0.0391 мг

0.25 м2 ×6 ц

= 0.026

мг

м2

бохирдол

агуулна гэсэн үг юм Энэ нь агаарын бохирдлын жижиг хэсгүүд хур тунадасны
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конденсацийн төв болж байдаг, нөгөө талаас буух явцдаа бохирдуулагч агентуудыг
шингээж авдагтай холбоотой. Яармаг орчимд цасны 0.25 м2 талбайтай гадаргуу дээр 6
цагийн туршид бууж буй агаарын бохирдлын хэмжээ 0.03 мг тул 1 цагийн дотор 1 м2

талбайд буух бохирдлын хэмжээ ∆𝑚𝑚 = 0.03 мг/0.25 м2 /6 ц = 0.02 мг/м2 /ц байна. Энэ
нь нэг талаас агаарын бохирдлын туналтын хурдны утга юм. Энэ үр дүнг үндэслэн

Улаанбаатарын нийт гадаргуу дээр 1 цагт буух бохирдлыг олбол 𝑀𝑀 = ∆𝑚𝑚 ∙ 𝑆𝑆 = 95.45 кг

болно.

Дээрх графикийн налалтын өнцгийн тангенс нь агаарын бохирдлын тунах хурдаас

гадна цасны бохирдлын хурдыг тодорхойлдог. Цас хайлахгүй удах тусам түүн дээр буух
бохирдлын хэмжээ нэмэгдэх ба 1 м2 талбайтай цас 1 цагт 0.0305 мг/м2 /ц хурдтайгаар
бохирддог.

Бохирдлыг

судалж

байгаа

гадаргуугаас

авсан

цасыг

хайлуулахад

ойролцоогоор 305 мл болдог. Эдгээр нь хөрсөнд шингэж газрын гүний урсгалаар
дамжин эсвэл шууд хайлан усны ай сав руу бүгд ордог гэж тооцвол хот орчмын цас
хайлан урсахдаа 1 л бүртээ 0,136 мг бохирдлыг тээж усны ай савд хүргэж байдаг. Усны
ай сав, нуур цөөрмийн орчим агаар бохирдуулагч хүчтэй үүсгүүр байхгүй бол түүний

мандал нь шууд үүсгэгчээр бохирдохгүй гэж үзэж болно. Тэгвэл энэ ай савын бохирдол

нь түүн лүү цутгаж байгаа гол горхины усаар тээгдэн ирж байгаа бохирдлоос хамаарна.
Энэ бохирдол гадагш урсгалаар зөөгдөхгүй тэндээ үлддэг юм уу эсвэл цэвэрлэгддэггүй
бол уг санд хуримтлагдана. Ингэж үзсэн тохиолдолд тухайн усан сангийн усны
бохирдох хурд нь мг/л/с-ээр хэмжигдэнэ.

Агаарын бохирдлын туналтыг судлахдаа бидний хэрэглэж байгаа цасыг

цуглуулан судлах аргачлал нь нэлээд энгийн бөгөөд нарийн багаж техник
хэрэглэлгүйгээр агаарын бохирдлын судалгааг харьцангуй өндөр нарийвчлалтай хийх
боломж олгодог. Цасны гадаргуу дээр тунан бууж байгаа бохирдлыг агаарыг
бохирдуулагч антропоген үүсгэгчдээс үүсэлтэй гэж үзэж болно. Өвлийн улиралд газрын
хөрс ургамлаас үүдэлтэй тоосжилт хамгийн бага хэмжээтэй байдаг. Иймд цасан дээр
бууж байгаа тоос нь машин тэрэгний хөдөлгөөн, тэдгээрийн хөдөлгүүрээс ялгарсан хийн
бүтээгдэхүүн, айл өрх, төрөл бүрийн түлш шатаах зориулалттай дулааны зуухнаас
ялгарах хаягдлууд байх нь ойлгомжтой. Иймээс өвлийн улиралд буусан цасны усанд
элементийн анализ хийх замаар агаарын бохирдлын найрлагын судалгааг хийж болох
юм. Ийм судалгааг хийхдээ агаарын дээжийг цуглуулж хийдэг. Харин энэ судалгаанд
хэрэглэж байгаа цасыг цуглуулж анализ хийх арга нь агаарын дээж авалгүйгээр хийх
боломж олгодог. Түүнчлэн цасны усыг ширгээхэд үлдэж байгаа шааранд элементийн
анализ хийж агаарын бохирдлын найрлагын судалгааг хийх бүрэн боломжтой.
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4.3 Нэгэнт бий болсон агаарын бохирдлыг бууруулах арга
Агаар бохирдуулагч агентууд, тэдгээрийн физик чанар, цахилгаан шүүлтүүрийн
зарчим, туршилтын үр дүн, орчны агаарын бохирдлын түгэлт, суултын процесс зэргийг
судалсан судалгааны үр дүнгүүдэд суурилан орчны агаар дотор бий болсон бохирдлыг
бууруулж багасгах хэд хэдэн арга замыг энд санал болгох юм.
4.3.1 Орчны агаарыг шүүлтүүрээр цэвэрлэх боломж
Дотор болон гадаад орчинд хийсэн агаарын бохирдлын судалгааны үр дүнгээс
үзэхэд агаарын бохирдлын хэмжээ хүйтний улиралд стандарт утга буюу хүлцэх
агуулгын хэмжээнээс өндөр байгаа нь харагддаг. Иргэдийн эрүүл мэнд, амьдралын тав
тухыг хангах үүднээс орчны агаарыг цэвэрлэх хэрэгтэй. Манай судалгааны үр дүнд
гарган авсан цахилгаан шүүлтүүрийг ашиглан тодорхой хэмжээтэй гадаад орчин болон
хязгаарлагдсан орон зай дотор байгаа агаарын бохирдлыг зайлуулах боломжтой юм.
Дотоод орчны агаарыг ажиллах зарчмын хувьд манай цахилгаан шүүлтүүртэй бараг
ижил шүүлтүүр хэрэглэн цэвэрлэдэг учраас бид дотоод орчны агаарын бохирдлыг шүүх
тухай асуудлыг орхиж зөвхөн гадаад орчны агаарыг шүүх асуудлыг авч үзье. Гадаад
орчны

агаарыг

цахилгаан

шүүлтүүр

дундуур

нэвтрүүлж

түүн

дотор

байгаа

бөөмцрүүдийг шүүх замаар агаарыг цэвэрлэж болно. Энэ цэвэрлэгээнд цахилгаан
шүүлтүүрийг хэрэглэхийн тулд шүүлтүүрийн хэмжээг томруулж нэмэлт төхөөрөмжөөр
хангах хэрэгтэй. Агаар нь утаатай адил урсгал үүсгэхгүй учраас агаарыг соруулан авч
шүүлтүүр рүү оруулж цэвэрлэнэ. Энэ нөхцөлийг хангахын тулд өндөр чадалтай
соруулах насос ашиглаж болно. Үүний зэрэгцээ цахилгаан шүүлтүүрийн овор хэмжээ
том болох учраас түүнийг тэжээх тэжээлийн чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болно.
4.3.2 Агаарын урсгал үүсгэх
Амьсгалах орчны агаарын үеийн доторхи агаарын хөдөлгөөний зургаас (Зураг 4.1.2)
харахад хүний амьсгалах өндөр орчимд байгаа агаар байнга хөдөлгөөнд оршин солигдож
байх бөгөөд энэ хөдөлгөөний явцад тундасжилт, хөөрөлт (левитаци), суулт, хажуугийн
урсгалын дүнд бохирдол нэмэгдэж харин хөөрөлт болон суулт түүнчлэн хажуугийн
урсгалаар мөн багасаж байдаг. Энэ процесс болон тоосонцрын түгэлт, хэвтээ чиглэл дэх
шилжилтийг судалж гаргасан дээрх үр дүнгүүдээс агаарын хүчтэй урсгалыг
(аэродинамикийн хоолой, сэнсээр үүсгэж болно) ашиглан бохирдуулагч агентуудыг
хэвтээ чиглэлд шилжүүлэн амьсгалын орчноос зайлуулах боломжтой болох нь харагдаж
байна. Агаарын бохирдлыг суурьшлын бүсээс ингэж зайлуулахдаа салхи үүсгэх эсвэл
газрын гадаргуу орчмоор агаарын урсгалын хоолойнууд үүсгэх хэрэгтэй юм.
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4.3.3 Тунадасжуулан буулгах арга
Өндөрт (тропосферийн доод давхаргад) хөөрсөн агаарын дотор байгаа жижиг
хэмжээтэй тоосонцрууд нь конденсацийн төв болж байдаг. Үүний зэрэгцээ тунадас
газарт буух явцад агаар дахь бохирдуулагч агентууд тунадаст наалдан түүнтэй хамт
газар бууж агаар цэвэрлэгдэж байдаг. Ийм учраас агаарын дотор бага дулаан
багтаамжтай, амархан хөрөх хийг цацах замаар агаарын бохирдлыг тунадасжуулан
газарт буулгаж дараа нь шүүрдэн цэвэрлэж болно. Мөн том хэмжээтэй тоосны
ширхэгүүд өөрөө аяндаа аажмаар тунаж газрын гадаргууд буудаг. Газрын гадаргууд
тунадасжиж буусан бөөмцрүүд ус ууршсаны дараа агаарын хөдөлгөөний явцад дахин
агаарт хөөрч болдог. Харин хүйтний улиралд буусан тунадас газрын гадаргууд
харьцангуй сайн бэхлэгддэг учраас энэ аргыг өвлийн цагт хэрэглэх нь илүү зохимжтой.
(Үүнтэй төстэй байдлаар цасгүй өвөл цанын баазад хиймэл цас бий болгодгийг дурдая).
4.3.4 Агаарын бохирлыг хөөргөж зайлуулах арга
Газрын гадарга орчмын агаарыг даралт, температурын нэмэлт градиент үүсгэх замаар
хэдэн километрын өндөрт гаргаж болох бөгөөд ийм өндөрт гарсан бохирдол агаарын
урсгалаар зөөгдөн анхны цэгээсээ хол зайд очих бөгөөд энэ хугацаанд доошлон тунаж
байдаг. Энэ чанарыг ашиглан агаарын бохирдлыг газрын гадаргуу орчмоос зайлуулж
болно. Үүний тулд өндөр яндан босгож агаарыг хөөрөгдөн өндөрт гаргах хэрэгтэй. Энэ
арга нь агаар бохирдуулагч агентуудыг суурьшлын бүсээс холдуулж байгаа боловч
харин агаараас бүрэн цэвэрлэж байгаа хэрэг биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
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ДҮГНЭЛТ
Төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлуудын үр дүнг 2 удаа олон усын хуралд, 2
удаа улсын хэмжээний хуралд, 2 удаа байгууллагын эрдмийн зөвлөл болон их семинарт
хэлэлцүүлэв. Судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн 9 өгүүлэл хэвлүүлэв. Энэ судалгааны
ажлын явцад гаргасан үр дүнгүүдийг энэ тайлангийн бүлэг, сэдэв бүрт нь багтаан
оруулсан. Тайланд тусгагдсан эдгээр үр дүнгүүд болон дагалдан гарах дүгнэлтүүдийг
дараах байдлаар товчлон нэгтгэж болно.
1.

Манай улсын төв суурин газрын агаарын бохирдлын 70-80 хувийг хөдөлгөөнгүй

цэгэн үүсгэгчид буюу айл өрхийн халаалт болон ахуйн хэрэглээний зууханд явагдах шаталт, бага оврын халаалтын зуухнууд түүнчлэн хөдөлгөөнт үүсгэгчид буюу авто техникийн утаа бий болгодог. Агаарын бохирлыг бууруулахын тулд эдгээр нэгж
үүсгэгчүүдийн тоог болон ялгаруулж байгаа агаар бохирдуулагч агентын хэмжээнд
хяналт тавьж бууруулах ажилд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Мөн үүсгэгчдээс ялгарч
байгаа утааны доторхи бохирдуулагч агентууд нь ихэвчлэн дутуу шаталтаас шалгаалан
бий болдог учир шаталтыг богино хугацаанд бүрэн шаталтанд шилжүүлснээр агаар луу
орох бохирдуулагч агентын хэмжээг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулах боломжтой юм.
2.

Агаарын бохирдол түлшний чанартай шууд холбоотой. Түлшний талаар явуулсан

судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Улаанбаатар хотын айл өрхүүдийн ихэнх хэсэг нь Багануур, Налайх, Шарын голоос ирэх түүхий нүүрсийг хэрэглэдэг. Ийм түүхий нүүрсэнд
агуулагдах хүхэр, цайр, кальци зэрэг элдэв төрлийн элемент, минералууд болон хортой
нэгдлүүд шаталтын явцад агаар мандал руу орж агаарын бохирдлын хэмжээг аюултай
түвшинд хүргэж байна. Ийм учраас хэрэглэгдэж байгаа нүүрсийг угааж цэвэрлэн
Улаанбаатар хотод зөвхөн угаасан нүүрсийг оруулж хэрэглэх чиглэлийг төр, засгийн
байгууллагууд бодлого үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Түлшний бус
зориулалттай материалуудыг түлж шатаадгаас болж агаарын бохирдол нэмэгддэг.
Түлшний мод нь чийг их агуулдгаас дутуу шаталтын хугацаа их байна. Мөн хэрэглэж
байгаа түлшний чанар төдийлэн хангалттай биш байдгаас үнс, хөө ихээр ялгарч агаарыг
бохирдуулдаг. Ийм учраас агаарын бохирдлыг багасгахын тулд нүүрс төдийгүй бусад
түлшний чанарт онцгой анхаарч тодорхой түлшний стандарт боловсруулж мөрдөх нь
чухал юм.
3.

Шаталтын процессыг судалсан судалгаа нь дутуу шаталтын хугацаа их байхад

ихэнх нэгж үүсгэгчээс агаар бохирдуулагч агент ихээр ялгардгийг үзүүлдэг. Шаталтаас
ялгарах үнсний хэмжээ ч мөн түлшний чанараас хамаардаг нь туршлагаар тогтоогддог.
Энэ нь иргэний эрх, үүрэг хариуцлагатай нягт холбоотой. Ийм учраас айл өрх, иргэн бүр
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нүүрсний галыг аль болох хуурай мод хэрэглэн асааж богино хугацаанд бүрэн
шаталтанд хүргэх, бүрэн шаталт явуулах зэргээр агаар бохирдуулагч бага ялгаруулах
замыг сонгон иргэний үүргээ биелүүлдэг байх нь чухал. Хэрэв иргэн бүр ахуйдаа агаар
бохирдуулагч аль болох бага ялгаруулдаг энергийг хэрэглэж заншвал агаарын
бохирдлыг бид хамтдаа мэдэгдэхүйц хэмжээгээр бууруулж чадах юм. Үүний зэрэгцээ
төр засгийн газраас агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд аж ахуйн нэгж,
иргэдийн оролцох идэвхийг нэмэгдүүлэх, өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулж иргэдэд
тодорхой дэмжлэг үзүүлэн хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлыг өргөн хэмжээгээр гүйцэтгэх
хэрэгтэй юм. Энэ ажлыг дан ганц төр, засгийн газар бус орон нутгийн удирдлага ч
санаачлан гүйцэтгэвэл зохих ажил бөгөөд ингэснээр илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. Энэ
талаар тодорхой хууль боловсруулан мөрдүүлэх боломж ч бий.
4.

Шаталтын үеийн температурын түгэлтийг гаргахад зориулан температур хэмжигч

автомат төхөөрөмж хийж шаталтын температурыг тогтоов. ХАС зууханд шатаж буй
нүүрсний хувьд температур түлшний гадаргуу дээр 1200℃, зуухны хоолойд 720℃,
яндангийн дээд үзүүрт 220℃ орчим ба шаталтын бүс ба яндангийн үзүүр дэх
температурын ялгаанаас 2-5В хэмжээний термоцахилгаан хүчдэл гарган авах
боломжтой. Шаталтын температурын хэмжилтээс шүүлтүүрийг зуухны хоолойд
байрлуулах нь хамгийн тохиромжтой болохыг тогтоов.
5.

Нэгж үүсгэгчээс гарах утааны доторхи бөөмцрүүдийг шүүх цахилгаан шүүлтүү-

рийн систем бүтээж туршив. Энэ шүүлтүүрийг Монгол айл өрхүүдэд өргөн хэрэглэгддэг
бага чадлын (5-10кВт) халаах зууханд зориулж хийсэн бөгөөд 95%-иас дээш шүүх
чадвартай. Шүүлтүүр 40-60Вт чадал хэрэглэнэ. Энэ шүүлтүүр нь нөгөө талаас цахилгаан
салхийг ашиглан шаталтыг өдөөж дутуу шаталтын хугацааг багасгадаг.
6.

Шүүлтүүрийн шүүх чадварыг онолын хувьд тогтоож энэ нь шүүлтүүрийн хэлбэр,

хэмжээнээс хэрхэн хамаарч байгааг онолоор болон туршлагаар судалж хавтгай шүүгч
электродтой, торон титэмлэгчтэй шүүлтүүр хамгийн сайн шүүх чадвартай, үйлдвэрлэхэд
тохиромжтой, хэрэглэж байрлуулахад хялбар болохыг тогтоов.
7.

Титэмт ниргэлгийг асаах орон ба хүчдэлийн утга, титэмт ниргэлэг очит

цахилалтад шилжих хүчдэлийн утгыг (нэвт цохигдох хүчдэл) титэмлэгч электродын
радиустай нь уялдуулан тодорхойлов (Зураг 3.2.8). Титэмлэгч электродын радиус шүүгч
электродын радиус руу тэмүүлэхэд нэвт цохигдох хүчдэлийн утга асаах хүчдэлийн утга
руу тэмүүлдэг.
8.

Титэмт ниргэлгийн дотор байгаа утааны бөөмцрийн цэнэглэгдэх процесс, меха-

низмыг судалж бөөмцрийн олж авах цэнэгийн хэмжээ хамгийн ихдээ 𝑄𝑄м = 12𝜋𝜋𝜀𝜀0 𝑟𝑟 2 𝐸𝐸
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болохыг, харгалзах хүчдэлийн утга 26кВ-оос багагүй байх ёстойг тогтоов. Мөн утааны
бөөмцрүүд тодорхой цэнэгтэйгээр гадагшилдгийг тогтоов. Дөлийн дотор байгаа
бөөмцрүүд нь 200е орчим цэнэгтэй байх бөгөөд эдгээр нь утаатай хамт зөөгдөн гардаг.
Үүнтэй холбоотойгоор утааны бөөмцрийн цэнэгийг тогтоох арга, аргачлал, системийг
боловсруулж зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авахаар оюуны өмчийн газарт хандаад байна.
9.

Утааны цахилгаан шүүлтүүрийг ажиллуулахад өндөр хүчдэл шаардлагатай учраас

20-29 кВ хүчдэл гаргах чадвартай, 20 В хүртэл гаднын хүчдэлээр тэжээгдэх хэд хэдэн
өндөр хүчдэлийн үүсгүүр хийсэн. Өндөр хүчдэлийг хэмжихэд ашиглах хүчдэл хуваагч
хийж холбоотой бүх судалгаанд хэрэглэв. Эдгээр шүүлтүүрийн аюулгүй байдлыг хангах
бүрхүүлийг каулинаар хийх нь хамгийн тохиромжтой болохыг туршиж тогтоов.
10. Хөө нь талст тогтоцтой нүүрстөрөгчийн графит бүтэц (Ромбо, R3 (146), a=2.45Å,
c=10.04Å, V=52.47Å3, Z=6), нүүрсэнд агуулагдах элементүүд (S, Ca, Fe, Na, Si, Al, Mg),
шаталтын явцад бий болсон талст бүтэцтэй нэгдлүүд (CaSO4, SiO2, Fe2O3, CaSO42(H2O),
MgSO46(H2O), Ca(CO3), NaAlSi3O8)-ийг агуулдаг. Хөөний суух өндөр өсөхөд кальцийн
ангидрид буурч байхад, гипс нь өссөн хандлага ажиглагддаг. Графит нь яндангийн үе
бүхэнд харилцан адилгүй, 3-5%-ын хооронд агууламжтай байна. Хөөний доторхи аморф
фазын хэмжээ үнстэй харьцуулахад маш их бөгөөд аморф фазын үүсэлд температурын
нөлөө их байдаг. Нүүрсэнд байгаа төмөр ихэвчлэн шатамхай нэгдэлтэй холбогдсон байх
ба төмрийн исэл болж үнсэнд үлддэг. Яндангийн зэврэлт утааны конденсацаас үүсдэг.
Хөө нь сүвэрхэг чанартай (Хүснэгт 2.6.5), шаталтын бүсэд ойр байгаа хөө илүү том нүх
сүвүүдтэй, харин энэ нь холдох тусам буурдаг. Хөөг хөнгөн хортой хийг шүүх шүүлтүүр
болгон ашиглах боломжтой.
11. Судалгааны ажлын хүрээнд утааны механик шинж чанаруудыг тогтоох арга,
аргачлал, системийг боловсруулав. Энэ систем нь хямд бөгөөд түргэн үр дүнд
хүргэдгээрээ бусад багаж, аргачлал, системээс илүү давуу талтай юм. Энэ системийг
ашиглан тамхи, аргал, мод, нүүрс зэрэг материал, түлшний шаталтаас ялгарах утааны
бөөмцрийн дундаж хэмжээ (4 − 15 мкм), хэмжээгээр түгэх түгэлт (Зураг 2.3.5, 6) болон

шаталтаас ялгарах утааны хурдыг (0.06 − 3 м/с) тогтоов. Нүүрсний шаталтаас ялгарч

байгаа утаан дахь бөөмцрийн агууламж дутуу шаталтын үед 21.8 мг/м3 , бүрэн
шаталтын горимд шилжих үед 6.7 мг/м3 , шаталтын төгсгөлд 1.1мг/м3 хүртэл
хэмжээтэй байна.

12. Энэ судалгааны ажлын хүрээнд микроскопын ялгах чадвараас бага хэмжээтэй

маш жижиг бөөмцрийн шугаман хэмжээг дам аргаар тогтоох аргачлал болон бөөмцрийн
суултын хурдыг туршилтаар нарийвчлан тодорхойлох аргачлал боловсруулав. Энд
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дурдагдсан аргууд бөөмцрийг тодорхойлдог хэмжигдэхүүнүүдийг бодит хугацаанд нь
тодорхойлдгоороо өндөр ач холбогдолтой төдийгүй хөвөгч бөөмцрийн шинж чанарыг
шууд судлан тогтоох боломж бий болгож байгаа юм.
13. Агаарын дотор нэгэнт бий болсон бохирдлын түгэлт, хэвтээ чиглэлд шилжих
хурд, туналт зэргийг судлав. Агаар мандал дотор нэгэнт буй болсон агаарын бохирдлыг
судалсан судалгааны үр дүнд агаар дотор байгаа бохирдуулагч агентуудыг цахилгаан
шүүлтүүр ашиглан шүүх, тунадасжуулан буулгах, өндөрт хөөрөгдөн зайлуулах,
урсгалын хоолойгоор агаарын урсгал, салхи үүсгэн хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх зэрэг
аргуудаар цэвэрлэх, суурьшлын бүсээс зайлуулах боломжтой болохыг тогтоов.
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