
Төсөл 

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ҮЕД ЭРЭН ХАЙХ,  

АВРАХ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГАЧЛАЛ 

 

Нэг. Ерөнхий ойлголт 

Аврах ажиллагаанд шингэн, хийн, цахилгаан, механик  ажиллагаатай тасдагч, тэлэгч, 

хавчигч, зүсэгч, өргөгч багаж хэрэгсэл, бэхэлгээ, тоног төхөөрөмж, түүнчлэн гарын доорх 

материал зэргийг зам тээврийн ослын хор уршгийг арилгах, тээврийн хэрэгслийг задлах, 

нэрвэгдэгчийг суллах, гаргаж авах болон бусад ажилд зориулж эрэн хайх, аврах ажиллагаанд 

ашиглана. 

Зам тээврийн ослын улмаас гэмтэж бэртсэн нэрвэгдэгчийг гаргаж авах, чөлөөлөх, 

яаралтай анхны тусламж үзүүлэхийн тулд шингэн, хийн, цахилгаан, механик ажиллагаатай 

багажийн иж бүрдэл, лебёдка болон бусад багаж хэрэгслийг ашиглана. 

Ажиллагаа эхлэхийн өмнө тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулахын тулд тусгай 

зориулалтын бэхэлгээ эсвэл техникийн тусгай зориулалтын домкрат, хийн дэр зэргийг 

ашиглана. 

  

а) ивүүр б) шаантаг 

  

в) тулгуур бэхэлгээ                                                          г) тулгуур 

Зураг. 1. Тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулахын тулд бэхэлгээ хийх хэрэгсэл 

Тээврийн хэрэгслийг задлахын тулд зөвхөн гидр ажиллагаатай багажийг ашигладаг 

бөгөөд ажлын гүйцэтгэлийн хурд 0,2 м/с-ээс хэтрэхгүй байх хэрэгтэй. 

Ийм төрлийн багажны шингэний хангамж 0,5 л/мин-аас ихгүй мөн даралт 25-80 МПа 

байна. 

 
 

а) хавчигч б) зүсэгч, тасдагч 



 

 

в) тэлэгч г) өргөгч-хайч 

  

д) тулгуур е) домкрат 

Зураг. 2. Гидр ажиллагаатай багажны төрөл 

Зам тээврийн ослын үед аврах ажиллагаа явуулах нь маш олон хүчин зүйлээс 

шалтгаална. Жишээлбэл: газар нутаг, замын зорчих хэсгийн байдал, осолд өртсөн тээврийн 

хэрэгсэл, иргэний тоо, байршил, тэдгээрийн бүтэц, төрөл, эвдрэл, гэмтлийн зэрэг, 

нэрвэгдэгчдын тоо, тэдгээрийн биеийн байдал, авсан гэмтлийн төрөл,  осолдсон тээврийн 

хэрэгслээс хүнийг татан гаргах оновчтой арга, эрэн хайх, аврах ажиллагаанд хүндрэл учруулж 

болохуйц бусад хүчин зүйлээс ихээхэн хамаардаг.  

Хоёр. Нэрвэгдэгчийг татан гаргах ажиллагаа 

Нэрвэгдэгчийг татан гаргах арга, чиглэлийг тухайн эрэн хайх, аврах ажиллагааг 

удирдаж буй алба хаагч гаргана.  

Хэрвээ нэрвэгдэгч ухаантай бол аврах ажиллагааны туршид түүнтэй холбоо тогтоож, 

харилцан яриа өрнүүлж, урам зориг өгч, биеийн байдлыг асууж байх шаардлагатай. Хэрэв 

ухаангүй бол зайлшгүй зүрхний цохилтыг шалгана. Үүний дараа үзлэг хийж татан гаргахад 

бэлтгэнэ. Үүнд: 

- тээврийн хэрэгслийн их биеийн хурц хэсгүүдийн ирмэгийг брезентин материалын хамгаалах 

бүрээсээр хучих; 

- амь насанд аюултай цус алдалтыг зогсоох; 

- хүзүү хэсэг ил харагдахуйц гэмтэлтэй эсэхийг шалгах; 

- шаардлагатай бол үнэт эдлэл (хүзүүний зүүлт, ээмэг гэх мэт) авах; 

- хүзүүг хөдөлгөөнгүй барьж бэхлэн, хүзүүний нугаламыг хөдөлгөхгүйн тулд хүзүүний бэхэлгээ 

хийх; 

- анхны тусламж үзүүлэх хэрэгслийг биедээ авч явах; 

- нэрвэгдэгчийн биеийн хэсгүүдийг хавчих газар, тэдгээрийг суллах, чөлөөлөх аргыг 

тодорхойлох; 

Бодит нөхцөл байдлаас шалтгаалан нэрвэгдэгчийг осолдсон тээврийн хэрэгслээс 

гаргаж авах ажлыг хоёр аргаар зохион байгуулдаг. 

1. Шууд гаргах ажиллагаа: 

- Аврагч болон нэрвэгдэгчийн амь насанд эрсдэл учруулах /Жишээ нь гал түймэр, үер, 

химийн аюултай бодис асгарах гэх мэт/ 



- Нэрвэгдэгчийн биеийн байдал эрс муудах; 

- Зүрхний цохилт мэдрэгдэхгүй байх; 

Нэрвэгдэгчийг нэн даруй гаргах шийдвэрийг ослын газарт ирсэн түргэн тусламжийн баг 

эсвэл мэргэжлийн эмч гаргана. Хэрэв байхгүй мөн хоёрдогч гэмтлийн хүчин зүйлийн улмаас 

нэрвэгдэгчийн амь насанд эрсдэл үүссэн тохиолдолд аврах ажиллагааны удирдагчийн 

шийдвэрээр шийдвэр гаргаж болно. 

2. Хяналттай гаргах ажиллагаа: 

Хяналттай гаргах ажиллагаа нь нэрвэгдэгчийн хувьд хамгийн уян хатан бөгөөд амь 

насанд эрсдэл учруулахаар хүчин зүйл байхгүй үеийн ажиллагаа юм. 

Зам тээврийн ослын аврах ажиллагааны үед дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: 

1. Үүссэн нөхцөл байдлын үнэлгээ /ослын төрөл, нэрвэгдэгчийн тоо, тэдний нөхцөл 

байдлын талаархи мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай бол 

нэмэлт хүч, хэрэгслийг татах зорилгоор удирдлагад мэдэгдэх/ 

2. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулах газрын байршил; 

3. Хамгаалалтын бүсийн зохион байгуулалт, тэмдэг, тэмдэглэгээ; 

4. Хоёрдогч хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх; 

5. Тээврийн хэрэгслийн байрлал; 

6. Аккумлятораас тэжээлийн утсыг салгах; 

7. Хурдан нэвтрэх боломжийг олгох; 

8. Тээврийн хэрэгсэл онхолдсон, өнхөрсөн, мөргөлдсөн үед нэрвэгдэгчийг гаргах; 

9.  Нэрвэгдэгчид анхны тусламж үзүүлэх; 

10. Осолдсон тээврийн хэрэгслээс нэрвэгдэгчийг гаргах; 

11. Нүүлгэн шилжүүлэх, түргэн тусламжийн машинд хүлээлгэн өгөх; 

 

 

Татан гаргах үеийн аврах ажиллагааг зохион байгуулах схем зураг 

 Аврах бүлэг, нэрвэгдэгч болон бусад замын хөдөлгөөнд оролцогчдод аюул учруулж 

болохуйц хоёрдогч хүчин зүйлүүд илэрч болно. 

Түргэн тусламжийн 

машин 

103 

Багаж хэрэгслийн 

талбай 

Ойрын 

ажиллагааны бүс 

Холын 

ажиллагааны бүс 

Бусад тээврийн 

хэрэгслийн талбай    



 Эрэн хайх, аврах ажиллагааны үед хоёрдогч хүчин зүйлийн нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хор уршгийг арилгахын тулд тэдгээрийн учруулах хохиролыг харгалзан үзэж, 

шаардлагатай үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах; 

2. Шатах, тослох материалын алдагдал, асгаралтыг зогсоох; 

3. Галын тархалтыг зогсоох. 

Гурав. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа эхлэхийн өмнөх ажиллагаа 

 Ажиллагаа эхлэхийн өмнө тээврийн хэрэгслийг зайлшгүй унтраана. Аккумляторыг 

салгахаасаа өмнө машины цонхыг онгойлгох, суудлын байрлалыг өөрчлөх мөн хаалганы 

түгжээг салгана. Тэлэгчээр эсвэл гар ажиллагаатай багажаар капотыг онгойлгоно. Аврагчид 

аккумляторыг салгах хамгийн энгийн бөгөөд тохиромжтой арга нь нэмэх, хасах цэнэгийн 

боолтыг тайлан клеммыг салгаж авна. Мөн боломжтой зүйлээр (-)-ын утсыг тасдаж дараа нь 

(+) цэнэг тээврийн хэрэгслийн их биед хүрэхээс хамгаалах арга хэмжээг авна.  

 Хэрэв аккумляторыг салгах боломжгүй бол клеммын ойр орчмын цахилгааны утсыг 

тасдах арга хэмжээг авна. Зарим тээврийн хэрэгслийн аккумлятор автоматаар салгах 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байдаг. Эдгээр таслагчийг эвдэх нь хүний биед гэмтэл учруулж 

болзошгүй. 

 Осолдсон тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулах ажлыг түүний ганхах,  хөдлөх, хөмрөх 

зэргийг арилгах, аврагчдын аюулгүй ажиллагаа мөн нэрвэгдэгчийн аюулгүй байдлыг хангах 

зорилгоор гүйцэтгэнэ. Тогтворжуулах аргыг эрэн хайх, аврах ажиллагааны төлөвлөгөөний  

дараа тогтооно. 

 Тогтворжуулахын тулд тусгай бэхэлгээний дэвсгэр, тулгуур зэргийг ашиглана. Осолдсон 

машиныг эргэх, шилжүүлэх, хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд түүнийг тогтворжуулна. 

Үүний зэрэгцээ түүний тогтвортой байдлын төлөв байдлыг харгалзан тусгай зориулалтын 

аврах ажиллагааны автомашины тоног төхөөрөмж ашиглах (өргөгч домкрат, хийн дэр, шат) 

түүнчлэн зам барилгын ажил гүйцэтгэдэг туслах техник хэрэгслийг ашиглана. Жишээ нь 

автокран, гарын доорх материалууд.  

 Тогтворжуулалтыг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

1. Аврах ажиллагааны эхний үе шатанд аюул учруулж буй тогтворгүй объектыг 

(жишээлбэл, мөргөлдсөний улмаас унах дөхсөн мод, шон) бэхлэх; 

2.  Ажиллагааны явцад тээврийн хэрэгслийн гэнэтийн хөдөлгөөнөөс болж нэрвэгдэгчид 

нэмэлт гэмтэл учруулахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд түгжигдсэн хүмүүстэй 

машиныг бэхлэх; 

3. Суурилуулсан тогтворжуулах хэрэгсэл нь нэвтрэх нэрвэгдэгчийг чөлөөлөх /суллах/, 

бусад эд зүйлсийг зайлуулахад саад болохооргүй байна. 

 Дугуйн дээрээ зогсож буй тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулах схем нь гурав ба дөрвөн 

тулгууртай байж болно. Хамгийн тохиромжтой нь дөрвөн тулгууртай схем юм. 

 Осолдсон тээврийн хэрэгслийг хөмрөхөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд аврах 

ажиллагааны машины нэг хэсэг болох эвхэгддэг шат эсвэл гарын доорх материал (шургаа мод, 

шон)-аар тулгуур хийж болно. 

 Дугуйн дээр болон хажуу талаараа харсан тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулах схем, 

элемент суурилуулах байршлыг зураг 5,6-д үзүүлэв. 



 

а) 

 
 

Зураг 5. Дугуйн дээрээ зогсож буй тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулсан байдал 

а) дөрвөн тулгуурт схем; б) шаантаг (ивүүр) суурилуулалт; в) домкратад дэмжлэг үзүүлэлт (блок 

суурилуулалт).  

 

Зураг 6. Хажуу талаараа харсан тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулж буй байдал 

 Дөрвөн дугуй дээш харсан тээврийн хэрэгслийн тогтворжуулах ажлыг (Зураг 7) дээврийн 

арын хэсэг, бүрээс болон салхины шилний хоорондох зайд тулгуур блок ашиглан гүйцэтгэнэ. 

б) 
в) 



 

Зураг 7. Ослын улмаас онхолдсон тээврийн хэрэгслийн тогтворжилт 

 Тоног төхөөрөмж – лебёдка, чангалагчтай бүс, шаантаг, тулгуур блок, механик 

ажиллагаатай тулгуур, шингэн тулгуур, хийн тулгуур, өндөр ба нам даралтын хийн дэр, таслагч, 

хутга.  

 Нэрвэгдэгчийг гаргахаас өмнө анхны тусламжийг аль болох хурдан шуурхай үзүүлэх 

хэрэгтэй. Нэрвэгдэгчид хүрэх хамгийн хялбар арга бол онгорхой хаалга эсвэл хагарсан 

салхины шил, арын цонхоор дамжих явдал юм.  

Аврах ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө саад учруулж буй бүх шилийг холдуулах 

шаардлагатай. Хагарсан шилний ирмэгийг хамгаалахын тулд брезентен бүтээлгийг ашиглана.  

Хүнд бэртсэн нэрвэгдэгчийг осолдсон тээврийн хэрэгслээс хамгийн оновчтойгоор нүүлгэн 

шилжүүлэхийн тулд их биеийн хэсгийг задалдаг бөгөөд энэ нь нэмэлт чөлөөт орон зай 

үүсгэхээс сэргийлнэ. 

 Их биеийг задлах явцад нэрвэгдэгчийг хамгаалахын тулд брезентээр хийсэн 

хамгаалалтын бүтээлэг болон  хүйтний улиралд ноосон хөнжил ашиглана. Нугалах, задаргаа 

хийх, тасдах зэргийг тухайн тээврийн хэрэгслийн шинж чанар нэрвэгдэгчийн авсан гэмтэлээс 

хамаарна.  

 Зураг 8-13-т нэрвэгдэгчийг суудлын 14, 15-д ачааны автомашинаас тус тус гаргах үндсэн 

ажиллагааг харуулав. 

 Тээврийн хэрэгслийн их биеийн тулгуурыг гидр ажиллагаатай таслагчаар тасдаж, мөн 

дээврийг нь салгаж авна. Дээврийг тасдаж авсны дараа хурц булан, ирмэгийг брезентен 

материалаар хамгаална (зураг 8).  



 

Зураг 8. Хурц ирмэг дээр хамгаалалт суурилуулсан байдал 

Гидр ажиллагаатай тасдагчаар гулзайлгах үед машины урд болон хажуугийн тулгуур 

хэсэг мөн дээврийн хажууг хавчина (зураг 9а). Гидр цилиндрийн тусламжтайгаар дээврийг 

гинжээр эсвэл гараар задална. (арын тулгуур нь өргөн байх үед) Задаргаа хийсэн машины урд 

хэсэг нь өөр машины дор эсвэл салхины шил хэвээр байгаа тохиолдолд машины дээврийг 

урагш нь эвхдэг. Үүнийг хийхийн тулд арын болон хажуугийн тавиурыг гидр ажиллагаатай 

тасдагчаар тасдаж, дээврийн хажуугийн гадаргууг хавчина. (зураг 9б), Дээврийг гидр 

цилиндрийн тусламжтайгаар нугалж, гинжээр эсвэл гар аргаар задална.  

Үүний зэрэгцээ задлах явцад цохилт өгөх мөн хажуу тийшээ эргэх дээврийн хэсгээр 

нэвтрэх боломжгүй үед суудлын машины дээврийг хажуу тийш нь нугална.  

Үүнийг хийхийн тулд урд, хажуу, хойд тулгуурыг машины нэг талд зүсэгчээр тасдаж, 

дээврийн урд болон хойд хэсгийг зүснэ. (зураг 9в), Дараа нь гидр цилиндр ашиглан дээврийг 

гинжээр эсвэл гараар нугална. 

 

Зураг 9. Дээвэр задлах үед автомашины их биеийг тасдсан газрууд: 

а) хойд тал; б) урд тал; в) хажуу тал 

 

Нэрвэгдэгчийн цээжний хэсэг болон аарцаг руу хэсэгчлэн нэвтрэхийн тулд түгжээний 

хажуу талаас хаалгыг онгойлгоно. Гидр ажиллагаатай задлагчийг хаалганы цонхонд хийж 

 

 

 

a) 

б) 

в) 



гадна хэсгийг задалсан тохиолдолд (гажигтай) хэсгүүд нь цоож, нугасны хэсэгт ан цав, мөн 

шилэнд хагарал үүсэхэд хүргэнэ (Зураг 10).  

 

 

 

 

 

 

Зураг 10. Хаалганы гадна талыг өргөсөх үед шил хагарах хэсэг   

 Мөн цонхны хэсэгт хаалгыг шахаж машины урд талын хаалтыг хаалганы хэсэгт хийж 

болно. Дараа нь дээврийг тасдагчаар салгаж  хаалгыг цоожны хажуу талаас (зураг 11а) эсвэл 

нугасны хажуу талаас (зураг 11б) нь тэлэгчийн тусламжтайгаар онгойлгоно. Үүний дараа 

хаалгыг салгаж болно. 

 

Зураг 11. Урд хаалгыг онгойлгох: 

a) түгжээний талаас; б) гогцооны хажуу талаас 

 

Цээж, аарцаг руу бүрэн нэвтрэх, нэрвэгдэгчийн бүсэлхийнээс доош хэсэгчлэн 

нэвтрэхийн тулд машины урд талын хэсгийг тэлж өгнө. Үүнийг хийхийн тулд таслагч ашиглан 

урд талын тулгуурыг зүсэх эсвэл дээврийг бүрэн тасдаж авна. Дараа нь тэлэгч ашиглан 

нугасны хажуу талаас нь онгойлгож, хаалгыг нь салгана. Үүний дараа цахилгаан цилиндрийг 

ашиглан машины урд талын самбарыг нэрвэгдэгчийн талаас шилжүүлнэ (Зураг 12). 

 

 

 

 

Зураг 12. Машины урд талын самбарыг шилжүүлэлт 

 Шилжилтийн хяналтын самбар ба хурдны хайрцгийн хонгилын хооронд машины 

тэнхлэгийн дагуу суурилуулсан тэлэгч /тулгуур/ ашиглан хийж болно. 

 Нэрвэгдэгчийн цээж, аарцаг, бүсэлхийнээс доош бүрэн нэвтрэхийн тулд машины урд 

талын хаалтыг онгойлгоно. Үүнийг хийхийн тулд урд талын тулгуурыг таслагчаар таслах эсвэл 

дээврийг бүрэн салгаж авна. Дараа нь тэлэгч ашиглан нугасны хажуу талаас онгойлгож, 

хаалгыг нь салгана. Зүсэгчээр машины урд талын далавчны нэг хэсгийг тасдана. (Зураг 13a). 

 

 

a) б) 



Нэрвэгдэгчийг хавчих эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд хяналтын самбарыг домкратаар 

өргөн зайг чөлөөлж, машины хажуугийн ханыг бүрэн салгаж авна. Үүнийг хийхийн тулд таслагч 

ашиглан дээврийг бүхлээр нь авч мөн хавчигчаар цоожны хажуу талаас онгойлгож, арын 

хаалгыг салгана. Дараа нь тасдагчаар дунд тулгуур болон урд хаалгыг арын хаалгатай хамт 

зүсэж авна. (Зураг 13б), Мөн урд суудлын арын суудал ба арын хэсгийг зүсэж, салгаж авна. 

(Зураг 13c). 

 

Зураг 13. Зүсэх схем: a) урд далавч; б) урд талын суудал; 

в) дунд тавиурын тулгуур; г) хөмөрсөн машины урд суудлын дунд баганын тулгуур ба түшлэг 

 

Хөмөрсөн машинд суудлын бүсээр бэхлэгдсэн нэрвэгдэгчийг буулгахдаа зай гаргахын 

тулд машиныг нам даралтын хийн аюулгүйн дэрний тусламжтайгаар бэхэлдэг. Дараа нь арын 

хаалга, суудлыг хавчигчаар онгойлгож, нэрвэгдэгчийн нуруун доор чиг баригч хийж, бэхлэн урд 

хаалгыг онгойлгож, хөлийг нь суллаж, дунд тавиурыг хавчина. Тасдагч ашиглан дээвэр, арын 

хаалгатай хажуугийн тулгуур ба урд талын суудлын арын хэсгийг салгана (Зураг 13г). 

Ачааны машинд нэрвэгдэгчийн цээж, аарцаг, бүсэлхийнээс доош нэвтрэхийн тулд 

кабины хаалгыг салгадаг. Үүнийг хийхийн тулд нугасны хажуу талаас онгойлгож, тасдагч, 

зүсэгчийн тусламжтайгаар хаалгыг салгана (Зураг 14). 

 
Зураг 14. Нугасны хажуу талаас хаалгыг онгойлгох 

 Нэрвэгдэгчийн цээж хэсэгт хүрэхийн тулд машины кабины дээврийг хавчин нугалж, 

хаалгыг цоожны хажуу талаас тэлэгчээр онгойлгож, хаалгыг нь салгаж авна.  



Дараа нь тасдагчийн тусламжтайгаар кабины урд, хажууг хэсэгчлэн арын багануудыг 

бүрэн хавчина (Зураг 15). 

 

Зураг 15. Дээврийг нугалахад ачааны машины кабины тулгуурыг бүхлээр болон хэсэгчлэн зүсэх схем 

 Цилиндр тулгуур эсвэл гинж ашиглан бэхлэх замаар дээврийг буцаан нугалж, зүссэн 

арын багана нь нугасны үүрэг гүйцэтгэдэг.   

 Нэрвэгдэгчийн цээж, аарцаг, бүсэлхий хэсэгт бүрэн нэвтрэхийн тулд машины кабины 

урд талын самбарыг шилжүүлэн хаалгыг онгойлгож, түгжээний хажуу талаас зүсэж авна. 

 Дараа нь урд талын тулгуурыг зүсэж дээврийг цилиндр тулгуур эсвэл гинж ашиглан 

буцаан нугалж, кабины урд талын самбарыг шилжүүлнэ. Гинжийг шилжүүлэхийн тулд 

тэлэгчийг ашиглахдаа жолооны хүрд болон машины урд тэнхлэгт бэхэлнэ. 

 Цээж, аарцаг, нэрвэгдэгчийн бүсэлхийнд хэсэгчлэн нэвтрэхийн тулд жолооны хүрд, 

жолооны багана хэсгийг урагш бөхийлгөнө. Үүнийг хийхийн тулд тэлэгч ашиглан цоожны хажуу 

талаас онгойлгон хаалгыг нь салгана. Дараа нь тасдагчийн тусламжтайгаар кабины урд талын 

баганыг нэрвэгдэгчийн талаас эхлэн тасдаж авна. Үүний дараа цилиндр тулгуур ашиглан 

гинжээр тайлж, жолооны хүрд болон жолооны баганыг урагш бөхийлгөнө. Их биеийн хэсгийг 

задласны дараа бүх хурц ирмэгийг тусгай зориулалтын хамгаалах хэрэгслээр (брезент,зузаан 

материалаар хийсэн бүтээлэг) хамгаална. 
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