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1. БҮЛЭГ. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

1.1 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

 

1.2 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

 

(1) Гүүрийн засвар арчлалтын тухайд эвдрэл гэмтэл бага байх үед нь засвар, хүчитгэл 

хийх “урьдчилан сэргийлж, хамгаалах” зарчмыг баримтлах ба засвар хүчитгэлийн 

төлөвлөгөө боловсруулахдаа энэ зарчимд үндэслэн тохирох засвар, хүчитгэлийн 

аргыг сонгоно. Олон жил засвар арчлалт хийгдээгүй орхигдсон, элэгдэл ихтэй гүүрийн 

хувьд нэн тэргүүнд засварлах шаардлагатай эсэхийг тусгайлан судалж, яаралтай 

арга хэмжээ авах шаардлагатай. 

(2) Тухайн нөхцөл (засвар, хүчитгэл хийгдсэн байдал, гүйцэтгэлийн технологийн түвшин, 

материал техникийн хангамж)-ийг сайтар тооцоолон, засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

боловсруулна. 

(1) Тухайн гүүрийн үзлэгийн үр дүн (“Гүүрийн үзлэгийн гарын авлага”-ыг үзнэ үү) болон 

ашиглалтын түвшний үнэлгээний үр дүн (“Гүүрийн ашиглалтын түвшний үнэлгээний 

гарын авлага”-ыг үзнэ үү)-ийн талаар  хангалттай  ойлголт авсаны дараа засвар, 

хүчитгэлийн төлөвлөгөө боловсруулна. Зураг 1.1-д засвар, хүчитгэлийн 

төлөвлөгөөний дарааллыг үзүүлэв. 

(2) Засвар, хүчитгэлийн тодорхойлолтыг дор дурьдав. Гүүрийн эвдрэлийн шалтгаан, 

цаашдын эдэлгээний болон даацын үнэлгээ, засвар хүчитгэлийн үр дүнг тогтоох нь 

бэрхшээлтэй боловч тохирсон засвар, хүчитгэлийн аргыг хослуулан хэрэглэх чухал ач 

холбогдолтой юм. 

(3) Эвдрэлийн шалтгаанд үндэслэн тохирох аргыг сонгохоос гадна хийцийн хэв маяг, 

хүрээлэн буй орчны онцлогийг харгалзан тохирох засварын ажлын аргыг сонгоно. 

Гүүрийн ачаалал тэсвэрлэх чадвар хангалтгүй байж болзошгүй тохиолдолд зохих 

үнэлгээ хийж, хүчитгэх аргатай хослуулах талаар судалж үзэх шаардлагатай. 

(4) Хүчитгэх ажлын аргыг сонгохдоо даацын үнэлгээ хийсний үндсэн дээр хийц, 

гүйцэтгэл, өртөг зардал болон хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх байдлыг харгалзан 

харьцуулж судалсны дараа тохирох хувилбарыг сонгоно. 

(5) Даацын үнэлгээг хийхдээ үзлэгийн үр дүнг сайтар анхаарч, бүтээцийн хүчин зүйлс, 

динамик ачааллын прогноз, ирээдүйн хөдөлгөөний эрчим зэргийг тооцно. Зураг төсөл 

байхгүй бол хүчин зүйлсийг таамаглах, шаардлагатай бол нэмэлт үзлэг (арматурын 

байршлыг тандах үзлэг) хийж, хийцийн  тооцоог гаргана. 
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Зураг 1.2.1 Засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөөний дараалал 

 

 

 

 

 



3 

2.  БҮЛЭГ БЕТОН ЭД АНГИ 

2.1 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ АРГА СОНГОХ 

 

Гүүрийн бетон эд ангийн эвдрэл гэмтлийг засах аргачлал нь эвдрэлийн тодорхойгүй байдал,  

гүйцэтгэлийн олон төрлөөс шалтгаалан нэлээд төвөгтэй байдалд орох тал бий. 

Хөнгөн хэлбэрийн эвдрэлийн үед “хагарал засах”, “гадаргууг бүрхэх” төдийгөөр засварлах 

боломжтой хэдий ч, эвдрэл ихтэй бол “хэсэгчилэн сэргээн засах арга” зэргийг хослуулах 

тохиолдол элбэг байдаг. Мөн эдэлгээт чанар хангалтгүй болох нь тогтоогдвол “үргэлжилсэн 

мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал наах”, “ган хавтан наах ” зэрэг хүчитгэх ажлын аргыг 

хавсарч гүйцэтгэдэг.  

Түүнчлэн бетон хийцийн засвар, хүчитгэлийн ажлыг гүйцэтгэхдээ түүний эвдрэлийн зэргээс 

гадна ашиглалтын хугацаа (цаашид эдэлгээ даах хугацаа), ач холбогдол зэрэг замын нөхцөл 

байдал, ирээдүйн хөдөлгөөний эрчим, төсөв хөрөнгө зэрэг олон хүчин зүйлсийг тооцоолох 

хэрэгтэй. 

Нөгөөтэйгүүр эдгээр засвар, хүчитгэл нь нарийн төвөгтэй зураг төсөл, гүйцэтгэлийн ажил 

шаардахаас гадна ихэвчлэн өртөг өндөртэй байдаг. Тиймээс санал болгох засвар, 

хүчитгэлийн ажлын аргачлалыг олон талаас нь нягтлан үзэж, гүүрийг  шинэчлэн барих 

ажилтай харьцуулсан зураг төслийг төлөвлөх нь чухал юм. 

Гүүрийг шинэчлэн барих тухай заавар энэхүү гарын авлагад багтаагүй болно. 

 

 

Зураг 2.1.1 Бетон эд ангийн засвар хүчитгэлийн ажлын дараалал 

 Гүүрийн эд ангийн эвдрэлийн шалтгаан, эвдрэлийн байдлыг тэр бүр тодорхой тогтоох 

аргагүй бөгөөд сонгосон засвар, хүчитгэлийн арга тохиромжгүй байх магадлалтай  ч 

тохирох технологийн шийдэл гаргах шаардлага гардаг. 

 Бетон эд ангийн засвар, хүчитгэлийн аргыг сонгохдоо түүний үр дүн, гүйцэтгэл, эдийн 

засгийн ач холбогдол зэргийг харгалзан тохиромжтой сонголт хийх нь чухал. 
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Бетон эд ангийн эвдрэл гэмтлийн шалтгаан нь нэг бус хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалах 

тул эвдрэл хавсарсан байдлаар үүсэх нь түгээмэл байдаг. 

Ялангуяа засварын ажлын аргыг сонгохдоо гүүрийн эвдрэл үүссэн шалтгааныг олж 

тогтоон, засвар арчлалтын зорилтыг тодорхойлсны дараа тохиромжтой цаг үед тохирсон 

аргыг хослуулан сонгож, засварлах шаардлагатай болдог. 

Бетон эд ангийн засварын аргыг хослуулах жишээг дараах схемд үзүүлсэн бөгөөд 

шаардлагатай бол хослуулахгүй тус бүрд нь судалж үзэх шаардлагатай. 

① Зөвхөн хагарал, ан цав үүссэн 

② Хагарал, ан цав +ус нэвчилт, шохойжилт 

③ Хагарал, ан цав +бетон хөндийрсөн, ховхорсон, арматур ил гарсан 

     ④Хагарал, ан цав +ус нэвчилт, шохойжилт+бетон хөндийрсөн, ховхорсон, арматур 

ил гарсан.   

①

③

②

④

①

③

②

④

Элэгдэл 
үүсэх

Эвдрэлийн 
байдал

Ус 
нэвчсэн

Эхлэл

Хагарал ан цав засах
＋

Хэсэгчилэн засах

Хүчитгэх арга сонгох
＋

Засварлах

Хагарал ан цав засах
＋

Ус тусгаарлах, зогсоох

Хагарал ан цав засах
＋

Гадаргууг хамгаалах

Хагарал ан цав засах

＋
Ус тусгаарлах, зогсоох

＋
Гадаргууг хамгаалах

Хагарал ан цав засах
＋

Хэсэгчилэн засах
＋

Ус тусгаарлах, зогсоох
＋

Гадаргууг хамгаалах

их

их

Угсралтын чанар муу
Саармагжилт
Хатаж агшсан

тийм

үгүй

Давснаас үүдэлтэй 
эвдрэл, хөлдөх, 

шүлтлэг урвалын 
эвдрэл (ASR)

Даац 
хангалтгүй

Хагарал ан цав засах

Хагарал ан цав засах
＋

Хэсэгчилэн засах
＋

Ус тусгаарлах, зогсоох

Хагарал ан цав засах
＋

Хэсэгчилэн засах
＋

Гадаргууг хамгаалах

Ус 
нэвчсэн

үгүй

тийм

бага

Эвдрэлийн 

байдал

бага

Зураг 2.1.2 Бетон эд ангийг засварлах аргуудыг хослуулах нь 
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2.2  ЗАСВАРЫН АРГА 

2.2.1 ХАГАРАЛ, АН ЦАВЫГ ЗАСВАРЛАХ 

(1)  Шахалт хийх арга 

(i)  Зорилго 

0.15-1 мм-ийн өргөнтэй хагарлыг зогсоохдоо органик (акрил болон эпоксид давирхай 

зэрэг), аль эсвэл органик бус (цементийн төрлийн зэрэг) материал шахаж, ус 

нэвтрүүлэхгүй чанар болон ачааллыг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ. 

(ii)  Онцлог 

 ・Эд ангийн харьцангуй хөнгөн шатны эвдрэлийн үед үр дүнтэй арга юм.  

 ・Шаардлагатай бол хэсэгчилэн сэргээн засах аргатай хослуулж болно. 

 ・Хагарал нь газар авах шинжтэй тохиолдолд ан цав хагарал нэмэгдэхэд шахсан 

материал хагарлыг гүйцэж тэлж чадахгүй тул нийтлэг хэрэглэхэд тохиромжгүй. 

 ・0.2 мм-ээс бага, маш нарийн ан цав нэг дор үүссэн тохиолдолд гадаргыг бэхжүүлэх арга 

(surface treatment method)тохирно. 

 ・Эпоксид давирхай нь нарийн ан цав хагаралд ч нэвчдэг бөгөөд полимер цементээс илүү 

сайн наалддаг. Харин хүйтний улиралд  (+5 хэмээс доош)- хатуурдаггүй тул сэрүүн 

орчинд хэрэглэхдээ анхаарах хэрэгтэй. 

 ・ Давирхайн төрлийн шахах материалууд нь ус их нэвчдэг газарт хэрэглэхэд 

тохиромжгүй. 

(iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.2.1 Шахалтын арга 

シール材シール材

ひび割れひび割れ
注入器具注入器具

シール材シール材

ひび割れひび割れ
注入器具注入器具

注入工法実施状況注入工法実施状況

Шахагчийн хавхлаг 

Шахуурга 

Шахалт хийх аргыг хэрэглэж буй байдал 

Хагарал, 
ан цав 
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(iv) Ажлын дараалал 

  
Даралттай усаар хагарал ба ан цав орчмыг сайн 

цэвэрлэнэ. Мөн компрессороор хагарал ба түүний 

орчмыг үлээлгэн хатаана. 

Шахагчийн хавхлагийг хагарлын голд байрлуулна. 

Хагарлын өргөн, гүнээс хамааран, ойролцоогоор 

150-500 мм зайтай байрлуулна. 

 

 

Шахагчийн хавхлагийн эргэн тойрон болон хагарлын 

гадаргууг эпоксид лацаар шавна. 

Шахуургаа хавхлагт бэхэлнэ. 

  

Шахуурга (тариур) хэрэглэн  эпоксид давирхай шахна. 

Босоо хэсэгт шахалт хийхдээ хамгийн доод талаас нь 

шахаж, дээд талаараа оргилж гартал нь шахна.   

Шахаж дуусаад хавхлагийг авч, үлдсэн нүхэнд нь 

эпоксид давирхай дүүргэнэ. Гадаргыг нь точил 

зэргээр тэгшилнэ. 

 

 

 

 

 

Цууралт 

Цууралт 

шахах 

шахах 

шахах 

шахах 

шахах 
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(2) Дүүргэлт хийх арга 

(i)  Зорилго 

Өргөн нь 0.5-1мм-ээс дээш харьцангуй том хагаралтай, мөн ган төмөр эд анги нь 

зэврээгүй хэсэгт засвар хийхэд тохирох арга бөгөөд хагарлын дагуу тах хэлбэртэй 

зүсэлт хийн, тэр хэсэгт дүүргэгч материал хийж, ус нэвтрүүлэхгүй хамгаалах, эдэлгээт 

чанарыг дээшлүүлнэ. 

(ii) Онцлог 

Полимер цемент зуурмагийг нийвийгээр түрхэх арга түгээмэл хэрэглэгддэг. Хагарал 

нь газар авах шинжтэй тохиолдолд ан цав хагарал нэмэгдэхэд дүүргэлтийн материал 

хагарлыг гүйцэж тэлж чадахгүй тул нийтлэг хэрэглэхэд тохиромжгүй 

(iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.2.2 Дүүргэх арга 

(iv) Ажлын дараалал 

  
        

        Засвар хийх хагарлын уртыг хэмжинэ. 
        

       Хагаралын дагуу цэвэрлэсэн байдал 
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Дүүргэгч материал (Sika 122) зуурч буй  
 

Дүүргэгч материалиар хагарлыг (Sica 122) дүүргэж буй 
байдал 

  
 

Дүүргэлт хийсний дараах арчилгаа 
 

Хагарлыг засч дууссаны дараах байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2.2.2 ХЭСЭГЧИЛЭН СЭРГЭЭН ЗАСАХ АРГА 

(1) Зорилго 

Бетон хийц, бүтээцийн эдэлгээт чанарыг дээшлүүлэх, элэгдлийн явцыг зогсоох мөн 

засварлах зорилгоор бетоны элэгдэл, ган материалын зэврэлт, анхны цутгалт 

хангалтгүй хийгдсэн болон бусад шалтгаанаар эмтэрч элэгдсэн бетоны хэсэг, аль 

эсвэл эвдрэл бүхий бетоныг авч хаясны дараа хэсэгчилэн сэргээн засах хэсгийг 

түүний анхны чанар үзүүлэлт, хэлбэр хэмжээнд оруулах зорилгоор хэрэглэдэг арга 

юм. 

(2) Онцлог（(3) ба (4)） 

・ Хэсэгчилэн сэргээн засах материалд полимер цементэн зуурмаг (эсвэл бетон), 

эпоксидын давирхайн зуурмаг, агшдаггүй зуурмаг зэргийг ашиглана. 

・ Эпоксидын давирхайн зуурмаг нь полимертэй харьцуулахад үнэ өндөртэй ч 

барьцалдах чадвар сайтай тул харьцангуй нимгэн давхарга (6-12 мм орчим)-г 

хэсэгчилэн  сэргээн засахад тохиромжтой. Гэхдээ эпоксидын давирхайн зуурмаг нь 

хүйтний улирал зэрэг гүйцэтгэлийн орчин нөхцлөөс шалтгаалан барьцалдах чадвар нь 

буурах тохиолдол гардаг тул анхаарах шаардлагатай. 

・ Агшдаггүй зуурмаг нь зузаан түрхэх боломжтой тул харьцангуй томоохон хэсгүүдийг 

сэргээн засварлахад тохиромжтой хэдий ч барьцалдах чадвар нь бусад материалтай 

харьцуулахад сул, устай барьцалдах орчин шаардана. 

・ Өнгө засал ба дүүргэлтийн аргыг ямар тохиолдолд хэрэглэх талаар жишээг доор 

дурьдав. 

・ Нөхөн сэргээлт хийх хэсгийн өндөр 20-30 cм орчмоос бага, зузаан нь 10-20 cм-ээс бага 

бол; Полимер цементийг нийвийгээр түрхэнэ (Заслын арга) 

・ Нөхөн сэргээлт хийх хэсгийн өндөр 20-30 см орчмоос их, зузаан нь 10-20 см-ээс их 

бол; Хэв хашмал хийж цементэн зуурмаг цутгана (Бетон дүүргэлт) 

(3) Өнгө заслын арга 

Өнгө заслын ажлын арганд полимер цементэн зуурмагийг хэрэглэх нь түгээмэл 

байдаг. 
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(i) Тойм зураг 

 

Зураг 2.2.3 Өнгөн заслын арга 

(ii) Ажлын дараалал 

A Алгасалын байгууламж 

  

Чанаргүй хийгдсэн бетоныг зайлуулж, точил эсвэл элсэн 

компрессороор гадаргын илүүдэл зүйлсийг цэвэрлэсний 

дараа даралттай усаар угаана. Шаардлагатай бол 

арматурын зэвийг төмөр сойзоор цэвэрлэнэ. 

Шинэ болон хуучин материалуудыг сайн 

барьцалдуулахын тулд гадаргад суурь түрхлэг хийнэ. 

 

  

Зуурмагийг нийвийгээр түрхэнэ. Ойролцоогоор 2 см-ийн 

зузаантай хэд давхарлаж түрхэнэ. 

Хатаж агшихаас аль болохоор сэргийлж, шаардлагатай 

бэхжилт авах хүртэл нь зохих арчилгааг хийнэ. 

 

 

Шаардлагатай бол арматурын ар талын 
бетоныг ч ховхолж авна. 

Х
о

в
х
о

р
с

о
н

 

х
э
с
э
г 
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B Тулгуурын байгууламж 

  

Бетоныг ховхолно Суурь түрхлэг (Sika 121) түрхэнэ 

  
Sika 122-ийг нийвийгээр түрхэнэ Дүүргэлт хийж дууссаны дараа Sika Antisol -оор арчилгаа 

хийнэ 

(4) Дүүргэлт хийх арга 

(i) Тойм зураг 

 

断面修復材断面修復材

既設コンクリート既設コンクリート

注入注入注入注入

空気抜き空気抜き
空気抜き空気抜き 断面修復材断面修復材

既設コンクリート既設コンクリート

注入注入注入注入

空気抜き空気抜き
空気抜き空気抜き

 

Зураг 2.2.4 Дүүргэх арга 

Ашиглагдаж байгаа бетон 

Хэсэгчилэн 
сэргээн засах 

материал 

Агаар гаргах сүв 

Агаар гаргах сүв 

Шахах Шахах  



12 

(ii) Ажлын дараалал 

A Алгасал байгууламж 

  
Гар бутлагч ашиглан, бетоны эвдэрсэн хэсгийг ховхолж 

хаяна. Арматурын зэврэлтийн байдлаас шалтгаалан 

нэмэлт арматур хийх шаардлага гарч болно. 

Хуучин болон шинэ бетоныг барьцалдуулах  зорилгоор 

бетоны гадаргууг цэвэрлэж, арматурын зэвийг нягт 

нямбай хусаж арилгана. 

  

Шаардлагатай бол гэмтэл ихтэй арматурт нэмэлт арматур 

хийнэ. Хуучин шинэ арматурыг давхарлах хэсгийн уртыг, 

хуучин арматурын диаметрээс 30 дахин ба түүнээс дээш 

урттай байхаар тооцоолно. Нэмэлт арматурыг төмөр утас 

эсвэл гагнуураар хуучин арматуртай сайтар  бэхэлнэ. 

Цүлхийлт үүсч хуучин шинэ бетон салахаас сэргийлж 

хэвээ сайтар тулж бэхэлнэ. 

  

Зуурмаг шахахдаа хийн бөмбөлөг үлдэхээргүй нямбай 

гүйцэтгэнэ. Насосоор цутгахад шлангыг байнга зуурмаг 

дотор байлгана. Шууд цутгалт хийхэд хийн бөмбөлөг 

үлдэх магадлалтай тул доргиур ашиглан чигжихийн хамт 

хамгийн дээд үед заслын арга ашиглах зэрэг тухайн 

нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэр гаргах 

шаардлагатай болдог. 

Арчилгаа хийхийн тулд хэвийг хурдан авч өнгөн усалгаа 

үргэлжлүүлэн хийх шаардлага гардаг ч бетон бүрэн 

бэхжээгүй байхад хэв хашлага авах нь хийцийг гэмтээж 

мэдэх тул тохирох шийдвэр гаргах шаардлагатай болдог. 
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B Тулгуурын байгууламж  

Доорхи жишээ нь давсны нөлөөгөөр эвдрэлд орсон тул дүүргэлт хийсний дараа 

гадаргууд нэвчүүлэх аргаар гадаргууг бүрхэнэ. 

  
Гэмтэлтэй хэсгийг тэмдэглэх Бетоныг ховхолж зайлуулах 

  

Арматурын зэв арилгах 

(элсэн компрессороор үлээлгэх) 

Чийгтэй арчилгаа 

  

Sika 214-ийг цутгах      Хэвийг авсны дараа Sika Antisol-оор арчилна. 

 

(5) Шүрших арга 

(i) Зорилго 

Засал, дүүргэлтийн аргын нэг адил бетоны эмтэрч гэмтсэн хэсгүүдийг хэсэгчилэн 
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сэргээн засах зорилготой ба харьцангуй нимгэн бөгөөд өргөн талбайн гэмтлийг 

засахад түгээмэл ашиглагдана. 

Шүрших аргыг Японд хэрэглэж байсан туршлага цөөн хэдий ч Европын орнуудад 

хэсэгчилэн сэргээн засах үед ихээхэн хэрэглэгддэг. 

(ii) Онцлог 

Шүрших арга нь шүршигч техник ашигладгаараа заслын болон дүүргэлтийн аргаас 

ихээхэн ялгаатай. Шүрших төхөөрөмж нь материал дамжуулах насос, шахсан 

агаараар материалыг шүрших форсунк, их хэмжээний даралттай агаар гаргах 

компрессор, тэдгээрийг холбох даралтат шлангаас бүрдэнэ. Будгийн ажил хийхэд 

ашиглагддаг хийн шүршигчтэй төстэй бөгөөд шингэн, хий, хатуу биетийн холимгоос 

бүрддэгээрээ ихээхэн ялгаатай. 

Хуурай шүршигч, нойтноор шүршигч гэсэн үндсэн хоѐр төрөлд хуваагдана. Хуурай 

шүршигч нь хэт түргэн хатуурдаг цементийг голчлон ашигладаг бол нойтон 

шүршилтийн үндсэн материал нь полимер цементэн зуурмаг байдаг. 

Давуу ба сул талууд нь дараах байдалтай байна.  

(Давуу тал) 

Вибратор, хатууруулах ажиллагаа шаардлагагүй. 

Хэв хашлага бараг хэрэггүй. 

Өргөн талбайд нимгэн тараах боломжтой. 

Налуу болон доош харсан гадаргууд хэв хашлага хийлгүйгээр шүрших боломжтой. 

Нарийн төвөгтэй геометрийн хэлбэртэй хийц, эд ангид тохиромжтой. 

(Сул тал) 

Гүйцэтгэлийн чанар нь төхөөрөмж ажиллуулах ажилтны ур чадвараас шалтгаалдаг. 

Огцом барьцалдуулагч (холбогч) зэрэг тусгай нэмэлт материал шаардагдана. 

Хатуурах төлөв байдал (бат бэх, эдэлгээ даах чадвар зэрэг) нь жигд бус байх 

магадлалтай. 

Шүршигч төхөөрөмжийн хүчин чадал нь гүйцэтгэлийн чанарт нөлөөлөх талтай. 

Арматурын цаад тал дүүргэлтгүй үлдэх аюултай. 

 (iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.2.5 Шүрших арга 

断面修復材断面修復材

既設コンクリート既設コンクリート

吹付け吹付け

断面修復材断面修復材

既設コンクリート既設コンクリート

吹付け吹付け

Ашиглагдаж байгаа бетон 
 
 
 
 

 Хэсэгчилэн сэргээн засах 
материал 

Шүрших 
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(iv) Ажлын дараалал    

 

 ・Ховхлох, зүлгэх зэргээр элэгдсэн 

хэсгийг зайлуулна. 

 ・Арматурын зэв арилгагч, 

    суурь түрхлэгийг багсаар түрхэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Зуурагчаар заасан харьцааны дагуу хэсэгчилэн сэргээн засах материалыг зуурна. 

・Зуурмагийн булт насос болон даралтат хий ашиглан тохирох хэсэгт дүүргэлт хийнэ. 

 
 
 
 
 
 
 

・Төмөр нийвий зэргээр гадаргыг нь  

тэгшлэн засна. 

 

 

 

 

(6) Дам нурууны хавтангийн бетон солих 

(i) Зорилго 

Хэсэгчилэн сэргээн засах засварын ажил хийгдээгүй, эвдрэл ихтэй хавтангийн хувьд 

хэсэгчилсэн засвар хийж, шинээр бетон цутгаж сэргээн засварлах зорилготой. 
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(ii) Онцлог 

Эвдэрсэн хэсгийн хавтангийн бетоныг ховхолж, эвдрэл авсан бетон болон арматурын 

хэмжээг сайтар бодолцох хэргэтэй. 

Хуучин хавтангийн арматурын диаметр бага байх учраас арай илүү том диаметртэй 

болгон солих зэрэг нэмэлт ажлыг явуулна. 

(iii) Нарийвчилсан зураг  

 

 

Хүчитгэл хийх арматур 

(iv) Ажлын дараалал 

  

Эвдрэлтэй хэсгийн гадна талын бетоныг зүсэгчээр огтолж 

авах, таслагчаар хавтангийн бетоныг авч, зайлуулах. 

Арматурыг зэвнээс нь салгаж, зэврэхээс урьдчилан 

сэргийлэх арчилгаа хийсэн. Арматурын хөндлөн огтлол 20 

гаруй хувиар буурсан байсныг сольсон. Шинэ болон 

хуучин бетоны залгаасны гадаргуун арчилгаа хийсэн. 

  
Хэв, хашмалаа хийгээд сайтар тулж өгнө. Бетон цутгаж, вибратороор сайтар бэхжүүлэх. 

Хөндлөн дам нуруу 
Хавтангийн бетон солих хэсэг 

Дам нуруу 

Хайс 
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2.2.3 ГАДАРГУУГ БҮРЭХ 

(1) Гадаргууг бүрэх арга 

(i) Зорилго 

Органик полимер агуулсан дүүргэх материалаар бетоны гадаргад хэдэн 100 μм-ээс 

хэдэн мм зузаантай бүрхүүл үе бий болгож, бетоны элэгдлийн шалтгаан болох ус чийг, 

хий, хүчилтөрөгч, давс зэрэг бүхий гадна агаар бетонд хүрч нөлөөлөхөөс сэргийлнэ. 

Гадна агаараас тусгаарлах зорилготой болохоос эвдрэлийг зогсоох үндсэн арга 

хэмжээ биш юм. Ихэвчлэн засварын бусад аргатай хослуулан хэрэглэнэ. 

(ii) Хэрэглэх арга 

Гадаргыг будах болон тусгай материалаар бүтээх арга хэлбэрт ангилж болно. 

Тухайн зорилгод тохирсон будах материалыг сонгоно (энгийн элэгдэл, давсны нөлөө 

болон саармагжилтаас хамгаалах гэх зэрэг). 

Гадаргууг бүрэх аргыг ашиглахдаа бетоны дотоод чийг гадагш алдагдахгүй бөгөөд дээрээс 

урсаж ирэх усыг бетон руу нэвчүүлэхгүй байх арга хэмжээ заавал авах шаардлагатай. 

Полиуретан, фторын төрлийн материал нь цаг уурын нөлөөлөлд тэсвэртэй, түргэн хатдаг 

тул голчлон өнгөн будалтанд хэрэглэнэ. 

Резинэн төрлийн материал нь уян хатан чанартай тул хагарлыг нөхөхөд сайн хэдий ч  

ашиглахад төдийлөн хялбар биш байдаг. 

5 хэмээс доош, 85%-иас их чийгшилтэй орчинд хучих материал ба бетоны барьцалдах 

чанар муудах тул ийм орчинд гүйцэтгэж болохгүй.  

(iii) Тойм зураг 

  

Будах аргын хөндлөн огтлолын жишээ Тор наах аргын хөндлөн огтлолын жишээ 

Зураг 2.2.6 Гадаргууг бүрэх арга 

(iv) Ажлын дараалал 

①  Шаардлагатай газруудыг хэсэгчилэн сэргээн засаж, хагаралд шахалт хийсний дараа 

усыг зайлуулна (ус гоожиж буй газрын усыг тогтоох болон ус залах)  

②  Овон товонг тэгшилнэ. 

③  Суурь түрхлэг хийнэ. 

④  Овгор хэсгийг тэгшилж, чигжээс замаскаар хонхор хэсгийг дүүргэн тэгшилнэ.  

⑤  Гадаргууг бүрэх ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Бетон 

Чигжээс замаск 

Үндсэн материал 

Өнгө будаг 

Суурь түрхлэг 

コンクリート 

プライマー 

上塗 

シート保護層 
Тор, ялтас 

Цавуу パテ 

Бетон 

Суурь түрхлэг 

Торон хамгаалах үе 

Чигжээс замаск 

Өнгө будаг 
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(2) Гадаргууд нэвчүүлэх арга 

(i) Зорилго 

Тодорхой үр дүнтэй гадаргууд нэвчүүлэх материалыг бетоны өнгөн талаас шингээж, 

бетоны гадаргуугийн бүтцийг сайжруулна. Бетоны гадаргууд тусгай шингээлт хийснээр 

гүүрийн эд ангийг хамгаалан, бетон хийцийн эдэлгээний чанарыг дээшлүүлнэ. 

Гадаргууг дүүргэх аргатай ижил гадна агаараас тусгаарлах зорилготой бөгөөд 

эвдрэлийг бүрэн арилгах арга хэмжээ биш юм. Ихэвчлэн бусад засварын аргатай 

хавсран хийдгээрээ онцлогтой. 

(ii) Онцлог 

Гадаргууд SiH4 (силан буюу цохиурт устөрөгч) –ийг нэвчүүлэх арга, гадаргууг силикатаар 

хамгаалах арга, өөр бусад нэвчүүлэх арга гэж ерөнхийд нь ангилна. 

Нэвчих материал нь зөвхөн гадаргын өнгөн хэсэгт шингэдэг, мөн нэвчүүлэлт хийхээс 

өмнөх бетоны эвдрэл давтагдах, нэвчүүлэлт хийсэн гадаргууд нөлөөлөх зэрэг талтай. 

Нэвчих чанарыг баталгаажуулахын тулд урьдчилж туршилт хийх зэргээр шалгана.   

Нэвчих гүн нь материалын шинж чанар, одоо байгаа бетоны нүх сүвний хэмжээ, хагарлын 

байдал, мөн хэрэглэсэн материал, хольц найрлага, карбонжилтийн хэмжээ зэргээс 

шалтгаална. 

Будалтыг бетоны гадаргуу хуурай байхад гүйцэтгэнэ. 

Нэвчүүлэх материал нэвчсэн эсэхийг шалгана. 

(iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.2.7  Гадаргууд нэвчүүлэх арга 
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(iv) Ажлын дараалал 

  

 
Бетон гадаргыг цэвэрлэнэ 

 
Будах ажил хийх хэсгийг салхинаас  

хамгаалж бүтээнэ. 

  

 
Материалыг шалгана(Protecto-sil) 

 
Гар шүршигчээр Protecto-sil-г түрхэнэ. 

  

 
Protecto-sil будсан талбайг шалгана. 

 
Ус шүршиж будалтын байдлыг шалгана. 
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2.3 ХҮЧИТГЭХ АРГА 

2.3.1 ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ, ЭД АНГИ НЭМЭХ 

(1)  Зузаалах арга 

(i) Зорилго 

Ашиглагдаж байгаа эд анги дээр бетон нэмж цутгаснаар тухайн эд ангийн даацыг 

нэмэгдүүлнэ. Мөн бетоны эвдрэлийг зогсоож, хагарлаас хамгаалах ач холбогдолтой. 

(ii) Онцлог 

Үндсэндээ ашиглагдаж байгаа бетонтой ижил, эсвэл илүү чанартай бетоноор зузаална. 

Шинэ хуучин бетоныг нэг цул биет болгохын тулд арматурыг зөрүүлж багцлах, эсвэл 

нүхтэй бэхэлгээгээр холбоно. 

Статик ачаалалын нөлөөлөл нэмэгдэх учраас хавтангийн зузааныг нэмэгдүүлэхдээ дам 

нуруу болон тулгуурын байгууламжийн даацыг шалгах шаардлагатай. Тулгуурын 

байгууламжийн зузааныг ихэсгэхдээ мөн адил завсрын тулгуур болон суурийн даацыг 

шалгана. 

Завсрын тулгуурыг зузаалахдаа зузаан нь 25 см-с бага тохиолдолд вибратороор сайн 

нягтардаггүй тул вибратор шаардлагагүй урсамтгай чанарын бетон ашиглах нь зүйтэй. 

Урсамтгай чанарын бетоны олдоц муу байвал вибратороор нягтруулах боломжтой 

зузаантай байхаар тохируулах шаардлагатай.  

(iii) Тойм зураг  

 
 

Хавтанд нэмэлт бетон цутгаж 
даацыг сайжруулна. 

Завсрын тулгуурт нэмэлт бетон  
цутгаж даацыг сайжруулна. 

 

Зураг 2.3.1 Зузаатгах арга 

Хавтанд бетон нэмэх зузаалах 

Нэмэлт бетон 

Одоо байгаа бетон 

Бодит  
байдал 

Сайжруулсны 
дараа 

Хучилт 

Сайжруулах 
хэсэг 

Хавтан Хавтан 
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(iv) Ажлын дараалал 

 

 

Ашиглагдаж байгаа завсрын тулгуурын бетоны 

гадаргууг даралтат ус, точил зэргээр 

цэвэрлэнэ. 

Арматурыг суурилуулахын тулд одоо байгаа 

бетонд өрөмдөж нүх гаргаж анкер арматур 

суулгана. 

Тулгуурын сууринд ч мөн арматур суулгана. 

Нэмэлт арматур 

Хэв хашлага 

Завсрын тулгуурын бетоныг зузаална 

・Хэв хашлага хийнэ 

Зузаалах бетоныг цутгана 

Вибратор ашиглан агаарыг шахаж 

гаргана. 

Шаардлагатай бэхжилт авсны дараа 

хэвийг салгаж, арчилгаа хийнэ. 

Нэмэлтээр 
цутгасан 

бетон 

Хэв 
хашмал 

Анкер 
арматур 
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(v) Завсрын тулгуурын мөсний нөлөөллөөс үүдэлтэй эвдрэлийг зогсоох хүчитгэл 

Баруун талын зурагт үзүүлсэн Монголын орны 

гүүрийн гол доторх тулгуурын  эвдрэл нь мөсний 

нөлөөллөөс үүдэлтэй байх магадлал өндөр юм. 

Энэхүү засварыг(4)-н зузаалах аргаар гүйцэтгэх ба 

тулгуурын сууринд эвдрэл гарсан тохиолдолд ”4-р 

бүлэг 4.3 Зузаалах арга”-ын суурийн хүчитгэлтэй 

хамтад нь гүйцэтгэнэ. 

Харин дан ганц засвар хийхэд мөснөөс үүдэх эвдрэл 

газар авах өндөр магадлалтай тул хэв хашмалд 

хэрэглэдэг ган бүтээц байрлуулж болно. Ган хийц нь 

ган хэв хашилтын гадна бэхэлгээний дотор талд 

байрлаж хэлбэрийг хадгалах үүрэгтэй байдаг.  

 

Мөн баруун доор зурагт үзүүлсэнчлэн ус урсаж ирэх 

талын ирмэгийг ган хавтангаар хүчитгэх, урсгалын 

дээд талд нь  бэхэлгээний бетон цутгах зэрэг арга 

хэмжээ авч болно.  

 

 

(2) Хөндлөн дам нуруу, диафрагм нэмэх 

(i) Зорилго 

Хөндлөн дам нуруу (ялангуяа төгсгөлийн хэсэгт хөндлөн дам нуруу)-гүй орос маягийн 

төмөр бетон “Т”- хэлбэрийн дам нурууны төгсгөлийн хэсэгт эвдрэл их ажиглагдсан. 

Мөн төгсгөлийн хөндлөн дам нуруугүй учраас хэв гажилтын заадасны хэсэгт үүссэн 

хүч сарнилгүй, дам нуруу, түүний хавтан болон тулах хэсгийн тулаасын эвдрэлд 

хүргэдэг. Тиймээс дам нурууны төгсгөл хэсэг, хавтан, тулах хэсэг орчныг хүчитгэхийн 

тулд хөндлөн дам нуруу нэмж хийдэг. 

(ii) Онцлог 

Тулах хэсгийн тулаас орчмын засвар болон тулах хэсгийг шинээр солих ажлыг 

ихэвчлэн хамтад нь хийдэг бөгөөд домкрат хэрэглэх шаардлагатай. Хэд хэдэн дам 

нурууг нэгэн зэрэг өргөдөг тул тийм тооны домкрат болон тэдгээрийг тулах бат бөх 

барилгын түр тулгуур хэрэгтэй болно. Домкратыг ашиглахдаа туйлын болгоомжтой 

ажиллах шаардлагатай. 

Хөндлөн дам нуруу нэмэхдээ дам нуруунд арматурыг нэвт сүвлэнэ. Тиймээс дам 

нурууны эвдрэлийн байдлыг сайн олж тогтоон, нүх гаргахад хүндрэл үүсэх эсэхийг 

тогтоох шаардлагатай. 

Мөс зүсэгчийг ган     
хавтангаар хүчитгэх 

Завсрын тулгуурын доод 
хэсгийн эвдрэл 
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(iv) Ажлын дараалал 

① Домкратаар өргөж, 
хуучин тулах хэсгийг авч 
хаях 

 
② Дам нурууг нүхэлж 

хөндлөн дам нурууны 
арматур сүвлэж 
байрлуулах 

Boring & Inserting Re-bar

 
③ Хөндлөн дам нурууны 

арматурыг байрлуулж, 
хэв хашмал угсран, бетон 
цутгах 

Concrete

Form Form

 

④ Хэв хашмалыг авч шинэ 
тулах хэсэг угсран 
домкратаа буулгана 

Additional 
Cross Beam New Shoe New Shoe

 

(3) Тулгуур нэмэх 

(i) Зорилго 

Дам нуруу, ригель зэрэг гулзайх эд ангийн тулгуурын хооронд тулгуур нэмж, даацын 

дутагдалтай байдлыг нөхөн сэргээх зорилготой. 

(ii) Онцлог  

Нэмэлт тулгуурыг барилгын ажлын хязгаарлалт (овор хэмжээ), голын урсгалд саад болно 

гэсэн  тохиолдолд хийхгүй. 

Шуурхай засвар хийх шаардлагатай тохиолдолд түр тулгуур зэргийг ашиглаж тулж болно. 

Тулгуур нэмэхийн өмнө шаардлагатай засварыг гүйцэтгэнэ. 

(iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.3.2 Тулгуур нэмэх арга 

Хүчитгэх алгасал байгууламж 
Хүчитгэх ригелийн (консоль) 

Хэв хашмал 

Шинэ тулах 
хэсэг 

Хэв хашмал 

Бетон цутгаж, нэгтгэх 

Диафрагмын ажлын арматур 

Шинэ тулах 
хэсэг 

  Нэмэлт хөндлөн 
дам нуруу 

 

Нэмэлт тулгуур (байнгын завсрын тулгуур, 

эсвэл түр тулгуур) Нэмэлт тулгуур (байнгын завсрын тулгуур, 

эсвэл түр тулгуур) 
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(iv) Ажлын дараалал 

 

 

 

Хавтгай хэлбэрийн домкрат олдох боломжтой бол түр тулгуур хэрэггүй бөгөөд тулгуур нэмэх 

завсрын тулгуурт шууд домкратаа байрлуулж өргөсний дараа үндсэн тулах хэсгээ 

суурилуулна. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэмэлт тулгуур 

Шаардлагатай засварыг хийж, тулгуур болох завсрын тулгуурыг 

шинээр суурилуулна. 

Шаардлагатай засвар хийж, нэмэлт завсрын тулгуур шинээр суурилуулна. Домкрат 

суурилуулах түр тулах хэсэг тавина. 

Домкрат байрлуулах түр тулгуур 

Үндсэн тулах хэсэг суурилуулах 

Алгасал байгууламжийг өргөж тулах хэсэг суурилуулна. 

Хавтгай хэлбэрийн домкрат Хавтгай хэлбэрийн домкрат суурилуулах 

Өндөр даралттай 

хоолойд зориулсан  

торон хоолой оролт 

гаралтын нүх  

 

Холхивч хавтан 

Холхивч хавтан 

Ган тор 

Өргөх үед 

Суурилуулах үед 
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(Тайлбар) 

 

 

Монгол улсад, гүүрийн тулгуур нэмсэн жишээ 

(ID35,36: Сэлбийн дээд хос гүүр) 

 

Монголд гүүрийг домкратаар өргөж буй жишээ (түр тулгуур) 

 

 

 

 

Гүүрийн өргөтгөлийн 
ажлаар өргөтгөсөн 

ригельд тулгуурыг хажуу 
тийш өргөтгөж нэмсэн 

байдал(завсрын тулгуур 
нэмсэн) 
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2.3.2 ХҮЧИТГЭХ БҮТЭЭЦ НЭМЭХ 

(1)  Ган хавтан наах арга 

(i) Зорилго 

Бетон болон ган хавтангийн хооронд давирхайлаг шахмал компрессороор дүүргэж, 

бетон эд ангийн сунгах хүчдлийн дагуу (дам нуруу, хавтан зэрэг)-д ган хавтан нааж, 

нэг цул болгон тогтооно. Энэ нь сунах материалын үүрэг гүйцэтгэж, бетон ховхорч 

унахыг зогсоож, хагарлаас сэргийлнэ. 

(ii) Онцлог 

Ган хавтан зэвэрч, бетон хөндийрөх магадлалтай. 

Уг аргыг хэрэглэсний дараа бетоны элэгдлийг гаднаас нь мэдэх боломжгүй болно 

(далдлагдана). 

(iii) Тойм зураг 

 

Зураг 2.3.3 Ган хавтан наах арга 

Анкерын боолт 

Эпоксид зуурмаг 

Агаар гаргах гуурс 

Ган хавтан 
Эпоксид резин хавхлаг 

Зуурмаг шахах гуурс 

ТБ хавтан 

Анкерын боолт 

Хавтан 

Хучилт 

Эпоксид давирхай 

Эпоксид резинэн хавхлаг 

Шахах гуурс 

Дам нуруу 

Ган хавтан 

Агаар гаргах гуурс 
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(iv) Ажлын дараалал 

  

Ган хавтан наах гадаргыг сайтар цэвэрлэнэ. 

Хөндийрсөн хэсгийг точилдож гадаргууг жигд болгож 

тэгшилнэ. 

Шахах гуурсыгган хавтанд тогтоож, уг хавтангаа 

анкерын боолтоор хучилтын хавтанд бэхэлнэ. 

Хавтангаас барагцаагаар 5мм завсартай байхаар 

бэхэлнэ. Хавтангуудыг хооронд нь гагнана. 

  
Шахах гуурсны эргэн тойрон мөн ган  хавтангийн 

эргэн тойрныг эпоксид замаскаар шавж битүүлнэ. 

Шахах гуурсаар эпоскид зуурмагийг шахаж дүүргэнэ. 

Шахаж байхдаа зуурмагийг тасралтгүй хутгана. 

 

 

Зэвнээс хамгаалахын тулд ган хавтанг будна. 
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(2)  Үргэлжилсэн мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал наах арга 

(i) Зорилго 

Сунах шинж чанартай материал тул бетон ховхорч унахыг зогсоож, хагарлаас 

сэргийлнэ. Тодорхой хэмжээний механик хүчитгэлийн үүрэг ч гүйцэтгэнэ.  

(ii) Онцлог 

Эд ангийн эвдрэл харьцангуй хөнгөн байхад хэрэглэвэл үр дүн сайтай арга болно. 

Уг аргыг хэрэглэсний дараа бетоны элэгдлийг гаднаас нь мэдэх боломжгүй болно 

(далдлагдана). 

Кран зэрэг хүнд механизм шаардлагагүй, энгийн хялбар үйлдэлтэй, богино хугацаанд хийх 

боломжтой. 

Ашиглагдах материал нь шилэн мяндас, CFRP(Мяндсан өргөстэй дүүргэгч нэмэлт 

материал- Carbon Fiber Reinforced Plastic ), CFS(карбон мяндсан тор- Сarbon fiber sheet) 

зэрэг байдаг.  

(iii) CFRP -ыг наах хэсэг 

 

 

Зураг 2.3.4 CFRP -ыг наах аргыг хэрэглэхэд тохиромжтой хэсгүүд 

(iv) Ажлын дараалал  

  
① Бэлтгэл ажил: Точил, элсэн компрессороор 

гадаргын хольцыг цэвэрлэнэ. 
② Суурь түрхлэг: Мяндсан өргөстэй дүүргэгч 

нэмэлт материал(CFRP)-тэй сайн 
барьцалдуулахын тулд суурь түрхлэг хийнэ.  

Завсрын тулгуурын их бие, баганын гулзайлт, босоо хагарлыг зогсоох хүчитгэл 

Дам нурууны гулзайлтын эсрэг хүчитгэл 

Хавтангийн доорх гулзайлтын хүчитгэл Дам нурууны босоо хан хавирганы хүчитгэл 

Хавтангийн доорх 
гулзайлтын хүчитгэл 

Дам нурууны босоо хүчитгэл 

Дам нурууны гулзайлтын эсрэг 

хүчитгэл 

Завсрын тулгуурын гулзайлтын 
эсрэг хүчитгэл 

Завсрын тулгуурын босоо чиглэлийн 

хүчитгэл 
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③ Замаск тавьж гадаргыг тэгшлэх: Эпоксид замаскаар 

гадаргыг тэгшилнэ. Замаскаа  хатсаны дараа 

зүлгүүрээр гадаргын барзгар өө сэвийг засна. 

④ Суурь материал эпоксид давирхай түрхэх: 

Мяндсан өргөстэй дүүргэгч нэмэлт материал 

(CFRP) болон эпоксид давирхайг өнхрүүшээр 

түрхэнэ. Эпоксид давирхай нь CFRP руу нэвчиж 

наалдана. 

  

⑤ CFRP-ийг наах: Өнхрүүшээр CFRP-ыг наана. 

Өнхрүүшээр голоос нь гадагш чиглэлд индүүднэ. 

⑥ Хөөсөн бөмбөлөг арилгах: 2 дахь үеэс хойшхи 

наалтыг хийхийн өмнө өнхрүүшээр хөөсөн 

бөмбөлгийг хөөж гаргана. 

  

⑦ Эпоксид давирхай түрхэх: 2 дахь үеийн CFRP болон 

эпоксид давирхайг өнхрүүшээр түрхэнэ 

⑧ 2 дахь үеийн CFRP-ыг наах: 1 дэх үетэй адил 

өнхрүүшээр CFRP -ыг наана. Мөн л гол хэсгээс 

нь зах руу чиглүүлж  индүүднэ. 

 

 

⑨ Гадаргууг хамгаалах: Галд тэсвэртэй түрхлэгийг 

гадаргад түрхэнэ. 
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2.3.3 ХҮЧИТГЭХ ГАН ТАТЛАГА СУУРИЛУУЛАХ 

(1) Зорилго 

Ашиглагдаж байгаа дам нуруу болон завсрын тулгуурын ригельд нэмэлт хүчитгэх ган 

татлага суурилуулж, бетон дам нурууны хүчдэл хүлээж авах чадварыг сайжруулж, 

шаардлагатай даацыг нэмэгдүүлнэ. 

(2) Онцлог 

Судалгаа болон гүйцэтгэлийн ажилд өндөр шаардлага тавигдана. 

Одоо байгаа дам нурууны хүчдэл хүлээж авах чадвар, эвдрэлийн төлөвөөс хамааран 

хүчитгэх ган татлага тавьснаар бодит байгаа байдлыг дордуулах тохиолдол бий. 

Одоо байгаа дам нуруунд бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтооход гарах 

нөлөөллийг сайтар харгалзан үзэх шаардлагатай.  

(3) Тойм зураг 

 

 

Зураг 2.3.5 Хүчитгэл хийх арга 

(4) Ажлын дараалал 

① Шаардлагатай засварын ажлыг дуусгаж, бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтоох 

цэгийг сонгоно. 

② Бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтоох хэсгийг бэлдэж, бэхэлгээг тогтооно. 

③ Гадна ган татлагийг тогтоож, дам нурууны хөндлөн огтлол болон бүтцэд бүхэлд нь 

үйлчлэхээр зүүн баруун талын ган татлагийг зэрэг чангална. 

④ Бэхлэгч болон чиглэл өөрчлөгч, гадна татлага тогтоох хэсгийг зэвнээс хамгаалах аргыг 

хэрэглэнэ. 

Гадна ган татлаганд татах хүчдэл өгнө. 

Дам нурууны улны хэсгийн суналт хүлээж авах нөхцлийг сайжруулна 

Бэхэлсэн гадна ган татлаганд татах хүчдэл өгснөөр дам нурууны доод нүүрэн талын суналтын 
эсрэг чадвар нэмэгдэж, дам нурууны хүчдэл хүлээж авах чадварыг сайжруулна. 
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Зураг 2.3.6 Гадна татлага ашиглан хүчитгэх байдал 

 

 

Зураг 2.3.7 Бэхлэх хэсгийн нарийвчилсан зураг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадна татлага 

Бэхлэх хэсэг   
Чиглэл өөрчлөх хэсэг 
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2.3.4  ГАН ХАВТАНГААР ДАМ НУРУУНЫ ХАНА, ХАВИРГИЙГ ХҮЧИТГЭХ 

(1)  Зорилго 

Монголд түгээмэл байдаг төмөр бетон “T”- хэлбэрийн дам нуруунд дам нурууны хавирга, 

тулах хэсэг орчмын эвдрэл их тохиолддог ба томоохон эвдрэл гарах нь цөөнгүй. Ган 

бүтээцийг дам нурууны доод талд суурилуулж хүчитгэдэг энэ арга нь Монголд нийтлэг 

хэрэглэгддэг.  

(2)  Онцлог 

 ・  Ган бүтээцийг ган угольник болон туйвангаар дам нурууны дээд хэсэгт бэхэлнэ.  

・ Ган бүтээц болон төмөр бетон дам нурууны завсарт бетон зуурмаг шахна. 

・ Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд домкрат шаардлагатай. Тиймээс тулах хэсэг солих, заадасны 

засвар болон заадсыг солих ажлыг үүнтэй хамт гүйцэтгэвэл үр дүнтэй юм.  

(3)  Тойм зураг 
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3.  БҮЛЭГ ГАН ЭД АНГИ 

3.1 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН АРГА СОНГОХ 

 

 

 

 

 

 

Гүүрийн ган эд ангийн эвдрэлийг засах арга нь эвдрэлийн тодорхойгүй байдал, авах арга 

хэмжээний олон төрлөөс шалтгаалан, нэлээд төвөгтэй байдалд орох нь бий. 

Хөнгөн хэлбэрийн эвдрэлийн үед “сэргээж будах” төдийгөөр засварлах боломжтой боловч 

эвдрэл ихтэй бол “хавтангаар нөхөх арга” зэргийг хослуулах тохиолдол элбэг байдаг. Мөн 

ачаалал тэсвэлэх чадвар хангалтгүй болох нь тогтоогдвол “үргэлжилсэн мяндсан өргөстэй 

дүүргэгч материал наах”, “ган хавтан наах ” зэрэг хүчитгэх ажлын аргыг нэмж гүйцэтгэдэг.  

Түүнчлэн ган хийцийн засвар хүчитгэлд түүний эвдрэлийн зэргээс гадна ашиглалтын хугацаа 

(цаашид эдэлгээ даах хугацаа), ач холбогдол зэрэг замын нөхцөл байдал, ирээдүйн 

хөдөлгөөний эрчим, төсөв хөрөнгө зэрэг олон хүчин зүйлсийг тооцоолох хэрэгтэй болно. 

Нөгөөтэйгүүр эдгээр засвар, хүчитгэл нь нарийн төвөгтэй зураг төсөл, гүйцэтгэлийн ажил 

шаардахаас гадна ихэвчлэн өртөг өндөртэй байдаг. Тиймээс санал болгох засвар, 

хүчитгэлийн ажлын арга барилыг олон талаас нь нягтлан үзэж, хамгийн сүүлд нь шинэчлэн 

барих төлөвлөгөөтэй харьцуулан төлөвлөх нь чухал юм. Шинэчлэн барих тухайд энэхүү 

гарын авлагад багтаагүй болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3.1.1 Ган эд ангийн засвар, хүчитгэлийн арга 

 

・ Гүүрийн эд ангийн эвдрэлийн шалтгаан, эвдрэлийн байдлыг тэр бүр тодорхой тогтоох 

аргагүй бөгөөд сонгосон засвар, хүчитгэлийн арга тохиромжгүй байх магадлалттай  

хэдий ч тохирох техникийн шийдэл гаргах шаардлага гардаг.  

・ Ган эд ангийн засвар, хүчитгэлийн аргыг сонгохдоо түүний үр дүн, засвар хийхэд 

хялбар эсэх, эдийн засгийн үр ашиг зэргийг тооцоолон тохиромжтой сонголт хийх нь 

чухал.  
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Ган эд ангийг бетон эд ангитай харьцуулахад эвдрэлийн байдал харьцангуй тодорхой 

харагддаг.  Тиймээс тухайн эвдрэлийг засах аргыг сонгоход хялбар хэдий ч, хэд хэдэн 

аргаас аль нэгийг нь сонгох шаардлага гардаг тул шалтгааныг нь сайтар судалж, дүн 

шинжилгээ хийсний үндсэн дээр сонгох нь чухал. 

Харин гэмтэл ихтэй, дан ганц засварлах аргаар шийдвэрлэх боломжгүй, мөн даац 

хүрэлцэхгүй тохиолдолд хүчитгэх арга + засварлах аргыг хослуулан ашиглах нь зүйтэй юм. 

 

Зураг 3.1.2 Ган эд ангийн засвар, хүчитгэлийн аргын ерөнхий бүтэц 
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3.2  ЗАСВАРЫН АРГА 

3.2.1 ӨНГӨ ХЭСГИЙГ СЭРГЭЭЖ БУДАХ 

(1) Зорилго 

Өнгө будгийн үе нь олон жилийн туршид элэгдсэн ган эд ангийн будгийг сэргээн будаж 

зэврэлтээс урьдчилан хамгаална. 

(2) Онцлог 

Материал сонгохдоо байгаль орчин, ашиглалтын нөхцлийг бодолцон сонгоно. 

Ашиглах будгийн техникийн үзүүлэлт нь талбайн нөхцөл байдал, дахин будах хугацаа 

зэрэгт үндэслэн эдэлгээний хугацааг тооцоолж тохирох будгийг сонгоно. 

Сэргээн будах явцдаа ус нэвчилт зэрэг зэврэлтийн шалтгааныг олж зайлуулах нь чухал. 

Будаг сэргээх хугацаанаас өмнө гүүр бүхэлдээ зэвэнд идэгдсэн байвал эхний будалт сайн 

хийгдээгүй, эсвэл уг будаг тухайн орчинд тохироогүй гэж үзэж болно. Тиймээс энэ 

тохиолдолд уг хүчин зүйлийг анхаарч, ашиглах материал, будгийн техникийн үзүүлэлтийг 

сонгоно. 

(3) Тойм зураг 

 

     Зураг 3.2.1 Өнгөн хэсгийг сэргээж будах арга 

(4) Ажлын дараалал 

  

Барилгын шат угсрах Хамгаалалтын хаалт, хучлага барих 
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Цэвэр усаар цэвэрлэсний дараа бохирдол, тос 

зэргийг өнгөлөгч болон төмөр шүүртэй сойзоор 

цэвэрлэнэ 

Зэврэлтээс үүссэн нүх, хонхрыг эпоксидийн 

замаскаар шавж дүүргэн, нүхийг бөглөнө 

  

Суурь түрхлэг хийнэ.   Дунд үе, өнгө будгаар будна. 

 

 

 Хатсаны дараа будгийн зузааныг шалгана.  
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3.2.2 ЭД АНГИЙГ НӨХӨХ АРГА 

(1) Зорилго 

Ган эд ангийг сэргээх, цууралт зэрэг эвдрэл үүссэн хэсгийн хүчдлийн бууралт, цууралт 

үүссэн хэсгийн гулзайлтын тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх зорилготой. 

(2) Онцлог  

Цууралтыг засахад түгээмэл хэрэглэгддэг. 

Цуурсан хэсгийг домкратаар өргөж даацаас нь чөлөөлөх хэрэгтэй. 

Гагнуур хийхэд гагнуурын заадас хэсэгт шинэ ачаалал үүсэж, гагнасан хэсэг салах зэрэг 

ачааллыг тэсвэрлэх бат бэх нь засварын өмнөхөөс муудах магадлалтай тул нөхөх эд 

ангийг өндөр бат бөхтэй боолтоор боох аргыг голчлон ашигладаг.  

(3) Тойм зураг 

 

 

Эвдрэлтэй эд ангийн хоѐр талаас өөр хавтангаар шахаж, 

 өндөр бат бөхтэй боолтоор боож холболт хийнэ. 

Зураг 3.2.2 Хавтан нөхөх арга 
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3.2.3 ЦУУРАЛТ ЗОГСООХ НҮХ ГАРГАХ АРГА 

(1) Зорилго 

Элэгдлээс үүдсэн цууралтын төгсгөлд үүсч буй их хэмжээний хүчдлийг сарниулж, цууралтын 

явцыг тодорхой хугацаанд зогсоох арга юм. 

(2) Онцлог 

Тус арга нь яаралтай арга хэмжээ авах тохиолдолд их ашиглагддаг ба цууралтыг засах 

биш, харин цууралтын явцыг зогсоох арга юм. 

Өрөмдлөгийн нүхний диаметрын стандарт хэмжээ нь Φ24 мм байна. 

Цууралт зогсоох нүхийг өрөмдөхдөө дрилл ашиглаж, нүхний эргэн тойрны тэгш бус хэсгийг 

өнгөлөгчөөр өөгүй гөлгөр сайхан болгосон байх шаардлагатай. 

Цууралтыг зогсоох нүх гаргасны дараа засварлах хүртэл хугацаа алдах тохиолдолд уг 

нүхэнд хүчтэй боолт хийж боож өгснөөр цууралтын явцыг тодорхой хэмжээнд барих 

боломжтой юм. 

(3) Тойм зураг 

 

Цууралтын төгсгөлд дугуй нүх (цууралт зогсоох нүх) гарган өрөмдөж, 

 төвлөрөх хүчдлийг бууруулна. 

Зураг 3.2.3 Цууралт зогсоох нүх гаргах арга 

3.2.4 ЭД АНГИ СОЛИХ АРГА 

(1) Зорилго 

 Эд ангийн нэг хэсэг зэвэнд идэгдсэн болон мөргөлтөөс хэлбэр нь өөрчлөгдөх зэрэг 

ихээхэн эвдрэл авсан тохиолдолд тухайн хэсгийг нь зайлуулж, шинэ эд ангийг өндөр бат 

бөхтэй боолтоор боох эсвэл гагнаж тогтоодог. 

(2) Онцлог 

Зэвэнд идэгдсэнээс эмтэрч гэмтсэн хэсэгт түгээмэл ашиглагддаг. 

Гэмтсэн эд ангийг зайлуулах үед хөндлөн огтлол нь гэмтдэг тул нийт гүүрийн аюулгүй 
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байдлыг шалгах хэрэгтэй. Мөн энэ үед хүчдэл дахин хуваарилагддаг тул засварлаж буй эд 

анги орчмын ачаалал өмнөхөөс нэмэгдэнэ. Тиймээс аюулгүй байдлын тухай судалж 

тогтоох шаардлагатай. 

Гэмтэлтэй хөндлөн огтлолыг зайлуулахад бусад гэмтэлгүй хэсэгт нөлөө үзүүлэх 

магадлалтай  бол зайлуулахын өмнө түр хийц (тулгуур хамгаалалт) хийж, түр ачаалал 

өгөх зэрэг тохиромжтой арга хэмжээ авна. 

Шинэ эд анги сольж хийхдээ хүчтэй боолтоор боох арга, гагнах арга гэсэн аргуудыг 

ашиглана. Гагнах арга нь гагнаас салах зэргээр шинээр гэмтэл үүсгэх магадлалтай тул 

өндөр бат бөхтэй боолтоор боох нь илүү сайн арга юм. 

(3) Тойм зураг 

 

 

Эвдрэлтэй хэсгийг авч, шинэ эд ангийг том боолтоор боох, эсвэл гагнана. 

 

Зураг 3.2.4 Эд анги солих арга 
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3.3  ХҮЧИТГЭХ АРГА 

3.3.1 ХҮЧИТГЭХ ЭД АНГИ НЭМЭХ 

(1) Ган хавтан нэмж наах арга 

(i) Зорилго 

Энэ арга нь хуучин эд ангид ган эд ангийг өндөр бат бөхтэй боолтоор боох эсвэл 

гагнаж эд ангийн даацыг сайжруулдаг. 

(ii) Онцлог 

Даац сайжруулахад түгээмэл ашиглагддаг. 

Статик ачаалал болон динамик ачааллын үед домкратаар эд ангийг даацаас нь чөлөөлөх 

шаардлагатай. Зөвхөн динамик ачааллын үед домкратаар өргөж болохгүй. Хүчитгэлийн үр 

дүн илүү байдаг тул эхний домкратаар өргөх аргыг нийтлэг ашиглана.  

Домкратаар даацаас нь чөлөөлөх тохиолдолд даацын ерөнхий байдал өөрчлөгддөг тул 

хучилтын эд анги зэрэг одоо байгаа эд ангид гарах өөрчлөлтийг сайтар ажиглаж хүчитгэл 

хийх нь зүйтэй. 

 

(iii) Зураг 

 

Өндөр бат бөхтэй боолтоор ган тавцаг нэмж боох 

 

  

Нэмэлт тавцан гагнасан байдал 

 

Зураг 3.2.5 Ган тавцан нэмж наах арга 

Талбай дээр гагнах 

 

Одоо байгаа тавцан 

Нэмэлт тавцан 
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(2) Үргэлжилсэн мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал наах арга 

(i)  Зорилго 

Татагч шинж чанартай мяндсан өргөстэй дүүргэгч материалыг ган эд ангийн сунах 

чиглэлд нааснаар даацыг сайжруулдаг. 

(ii) Онцлог 

Эд ангийн гэмтэл нь харьцангуй хөнгөн үед энэ арга илүү үр дүнтэй. 

Хөнгөн жинтэй үргэлжилсэн мяндсан өргөстэй дүүргэгч материалыг хуучин эд ангид 

цавуугаар наах нь ган эд ангийг бэхлэхээс хялбар учраас Японд сүүлийн үед ихээхэн 

ашиглагдаж байгаа. Нөгөөтэйгүүр гүйцэтгэлийн байдлаас хүчитгэлийн чанар ихээхэн 

хамаардаг учраас ажлыг чанартай явуулах шаардлагатай. 

Энэхүү хүчитгэлийн дараа элэгдлийн байдлыг ажиглах боломжгүй. 

Ашиглагдах материал нь шилэн мяндас, CFRP (мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал), 

FRP (карбон мяндсан тор) зэрэг байдаг.  

(iii) Тойм зураг 

 

 

Эд ангийн сунах чиглэл болон эд ангийн гэмтсэн хэсэгт мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал 

наана. 

Зураг 3.2.6  Үргэлжилсэн мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал наах арга 

Үргэлжилсэн 
мяндсан аргастэй 
дүүргэгч материал 



42 

(iv) Ажлын дараалал 

  

① Бохирдол, тос зэргийг точил болон төмөр 
шүүртэй сойзоор цэвэрлэх. Эпоксидын 
давирхайг жигд түрхэх тул бохирдоогүй хэсгийн 
будгийг ч хөнгөхөн арилгана. 

② Зэвнээс үүссэн нүх, хонхрын гадаргууд 
эпоксидийн замаск түрхэж, тэгшилнэ. 
Зүлгүүрээр гадаргууг зүлгэнэ. 

  

③  CFRP-ыг наахын тулд эпоксид давирхай 
түрхэнэ. 

④ Мяндсан өргөстэй дүүргэгч материал  
ч эпоксид давирхай түрхэнэ. Давирхай илүү 
гарахаас сэргийлж, төв хэсэгт нь 3 мм, захаар 
нь 1 мм орчим түрхэнэ. 

  

⑤ CFRP -ыг байрлуулж, өнхрүүшээр гаднаас нь 
гүйлгэж наана. 

⑥ Өнхрүүшээр агаар оруулахгүйгээр индүүдсэний 
дараа бэхжүүлнэ. 

 

 
CFRP 



43 

3.3.2 ТУЛГУУР НЭМЭХ 

(1) Зорилго 

Дам нуруу, ригель зэрэг гулзайлтын бүтээцийн тулгуурын хооронд тулгуур нэмж, 

даацын дутагдалтай байдлыг нөхөн сэргээх зорилготой. 

(2) Онцлог 

Нэмэлт тулгуурыг барилгын ажлын хязгаарлалт (овор хэмжээ), голын урсгалд саад болно 

гэсэн тохиолдолд хийхгүй. 

Шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагатай тохиолдолд түр тулгуур зэргээр тулж болно. 

Тулгуур нэмэхийн өмнө шаардлагатай засварыг гүйцэтгэнэ. 

(3) Тойм зураг 

 
Нэмэлт тулгуур (байнгын завсрын тулгуур болон түр тулгуур) нь алгасал 

байгууламжийн гулзайлтын моментыг багасгаж, даацыг нэмэгдүүлнэ. 

 

Зураг 3.2.7 Тулгуур нэмэх арга 

(4) Ажлын дараалал 

 

Шаардлагатай засварыг хийж, тулгуур болох завсрын тулгуурыг шинээр суурилуулна. 

 

Шаардлагатай засвар хийж, нэмэлт завсрын тулгуур шинээр суурилуулна.  

Домкрат суурилуулах түр тулах хэсэг байрлуулна. 

 
Алгасал байгууламжийг өргөж тулах хэсэг байрлуулна 

Үндсэн тулах хэсэг суурилуулах 

Нэмэлт тулгуур 

Домкрат тавих түр тулгуур 

Хүчитгэх ган алгасал 

Нэмэлт тулгуур 
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Хавтгай домкрат олдох боломжтой бол түр тулгуур шаардлагагүй ба тулгуур нэмэх завсрын 

тулгуурт шууд домкратаа байрлуулж өргөсний дараа үндсэн тулах хэсэгээ хийнэ. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 ХҮЧИТГЭХ ГАН ТАТЛАГА СУУРИЛУУЛАХ 

(1) Зорилго 

Одоо байгаа дам нуруу болон завсрын тулгуурын ригельд нэмэлт хүчитгэх ган татлага 

суурилуулж, ган эд ангийн даацыг сайжруулж, шаардлагатай даацыг нэмэгдүүлнэ. 

(2) Онцлог 

Судалгаа болон гүйцэтгэлийн ажилд өндөр шаардлага тавигдана. 

Ашиглагдаж байгаа дам нурууны даацын байдал, эвдрэлийн төлвөөс хамааран хүчитгэх 

ган татлага ашигласанаар одоогийн байдлыг дордуулах тохиолдол бий. Ашиглагдаж 

байгаа дам нуруунд бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтооход гарах нөлөөллийг 

сайтар харгалзан үзэх шаардлагатай 

(3) Тойм зураг 

 

Зураг 3.2.8 Хүчитгэл хийх арга 

Хавтгай домкрат суурилуулах Хавтгай домкратын бүдүүвч зураг 

Өндөр даралттай 

хоолойд зориулсан  

торон хоолой оролт 

гаралтын нүх  

 

Холхивч хавтан 

Холхивч хавтан 

Ган тор 

Суурилуулах үед    

Өргөх үед 

 

  

Суурилуулсан гадна ган 

татлаганд ачаалал 

өгсөнөөр, дам нуруунд 

эсрэг м о м е н т  үүсэж, 

дам нурууны даац 

сайжирна. 
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(4) Ажлын дараалал 

Шаардлагатай засварын ажлыг дуусгаж, бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтоох 

цэгийг сонгоно. 

Бэхлэх болон чиглэл өөрчлөх хэсгийг тогтоох хэсгийг бэлдэж, бэхэлгээг тогтооно. 

Гадна ган татлагийг бэхлэж, дам нурууны хөндлөн огтлол болон бүтцэд бүхэлд нь 

үйлчлэхээр зүүн баруун талын ган татлагийг зэрэг чангална. 

Бэхлэгч болон чиглэл өөрчлөгч, гадна ган татлага бэхлэх хэсгийг зэвнээс хамгаалах арга 

хэмжээ авна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бэхлэх хэсгийн нарийвчилсан зураг (2 талд нь бэхлэх арга) 

 

 

 

Бэхлэх хэсгийн нарийвчилсан зураг (тавцангийн дор тогтоох арга) 

 

 

 

Гадна татлага 
Эрэг 

Бат бэх боолт 

Хамгаалах хэсэг 

Жийрэг  

Гадна татлага 
Анкерын гайк 

Бэхлэх хэсэг 

Замаскдах 

Дотор хэсэг 
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Бэхлэх хэсэг Чиглэл өөрчлөх хэсэг 
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4.  БҮЛЭГ  СУУРИЙН АЖИЛ 

4.1 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН АРГА СОНГОХ 

 

4.2 ЧУЛУУТАЙ ТОРООР СОЛИХ АРГА (GABION) 

(1)  Зорилго 

Суурь орчимд чулуутай тор (төмөр утсаар томхон сүлжсэн торонд хайрга дүүргэсэн) 

байрлуулж, элэгдлээс сэргийлдэг.  

(2)  Онцлог  

Угаагдлын байдал, эвдрэл цаашид нэмэгдэх эсэхийг харгалзаж, хүчитгэл хийх хэсгийн 

хэмжээ, гүнийг тодорхойлно.  

Дан ганц чулуутай торон бэхэлгээ хийснээр угаагдлаас хамгаалах боломжгүй гэж үзвэл 

зузаалах, гадсан суурь нэмэх зэрэг аргуудтай хослуулах талаар судалж үзнэ.  

(3) Тойм зураг 

 

 

Чулуутай тороор гадсан суурь болон туузан суурь орчмыг хүчитгэх 

Зураг 4.2.1 Чулуутай торон бэхэлгээний арга 

 

 

 

 

 

 

Суурийн эвдрэл нь гүүрийн тогтвортой байдалд ихээр нөлөөлж, улмаар нилээд аюултай 

байдалд хүргэх тохиолдол ч гардаг. Тиймээс эвдрэлийн шалтгааныг олж тогтоож, 

яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

Чулуутай сагсан бэхэлгээний арга болон бетон зузаалах арга, гадсан суурь нэмж суулгах, 

ган шпунтэн гадсан суурь хийж хүчитгэх зэрэг аргууд байдаг.  

Шороогоор дүүргэх 

Чулуутай тор 

Элэгдсэн хэсэг 

Ашиглагдаж  байгаа гадсан суурь 

Чулуутай тор  



48 

(4)  Ажлын дараалал 

 

 

 

① Элэгдсэн хэсэг орчмыг ухна. Хэт элэгдсэн хэсэгт шороо 

дүүргэж, нийтэд нь нягтруулна. 

② Ус нэвтрүүлэх бүрхэвчээр сайтар орооно.  

 

 

 

 

③ Чулуутай тор байрлуулна. ④ Чулуутай торны орчмыг буцааж шороогоор 

дүүргэнэ. 

 

4.3 ЗУЗААЛАХ АРГА 

(1) Зорилго  

Суурийн бетон бүтээц нь угаагдалт болон хөлдөлтийн улмаас эвдэрсэн тохиолдолд 

суурийг тойруулан бетон цутгаж барьцалдуулж хүчитгэнэ. 

(2)  Онцлог 

Эвдрэл багатай үед бетоноор нөхөж, засварлах тохиолдол бий. Ийм тохиолдолд сайтар 

барьцалдуулахын тулд полимер цемент зэрэг сайн барьцалдах материал сонгох нь 

зүйтэй.  

Нөгөөтэйгүүр эвдрэл ихтэй, эсвэл эвдэрсэн хэсгийг зассан ч цаашид эвдрэл нь газар авах 

магадлалтай бол ашиглагдаж байгаа суурийг тойруулан бетоноор зузаалах арга 

тохиромжтой байдаг.   

定着部 

Ашиглагдаж 
байгаа гадсан суурь 

Ухах 

Чулуутай 
тор 

Чулуутай тор 

Шороогоор 
дүүргэх. 

遮水シート Хэт элэгдсэн хэсэг 

 

Ус нэвтрүүлэх тор 
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(3)  Тойм зураг 

 

Зураг 4.3.1 Зузаатгах арга 

(4)  Ажлын дараалал 

① Эвдрэлийн байдал: Мөс 

хөлдөлтөөс суурь эвдэрсэн 

эвдэрсэн байдал. Завсрын 

тулгуур мөн эвдэрсэн байвал 

хамтад нь засварлана (3.1.1-г 

үз) 

 

② Голын гольдролыг өөрчилж, 

завсрын тулгуур орчимд 

далан байгуулж, ухалт хийнэ.  

 

③ Ашиглагдаж байгаа 

тулгуурын сууринд 

арматурын нүх өрөмдөж 

анкер арматур суулгана. 

Арматур зангидаж, хэв 

хашмал суурилуулна. 

  

④ Бетон цутгаж  бэхжүүлнэ. 

 

Зузаалах аргаар суурийн эвдрэлийг арилгаж, хүчитгэх байдал 

Ашиглагдаж байгаа 
тулгуурын суурь 

Зузаалсан бетон 

Усны түвшин 

Эвдрэл 

Голын ѐроол 

Ухах 

Хэв хашмал 
Арматур 

Бетон цутгах 
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4.4 ГАДСАН СУУРЬ НЭМЖ СУУЛГАХ 

(1)  Зорилго 

Ашиглагдаж байгаа туузан суурь, эсвэл гадсан суурийг газар хөдлөлт зэргийн үед 

тогтвортой биш гэж үзвэл, суурь орчимд шинээр гадсан суурь нэмж суулган, шинэ 

болон хуучин тулгуурын суурийг нэгтгэж хүчитгэдэг.  

(2) Онцлог 

 ・Нэмж суулгах гадсан суурийн төрөл нь ашиглагдаж байгаа гадсан суурьтай ижил 

байвал тохиромжтой бөгөөд угсралтын нөхцөл болон төсөв өртгийг харгалзан тохирох 

төрөл, хэмжээг сонгоно.  

 ・Ихэвчлэн голын ус багатай үед гольдролыг өөрчилж, ил аргаар хийх нь угсралтын ажил 

болон төсөв өртгийн хувьд давуу талтай ч усны төвшин өндөр тохиолдолд голын 

урсгалыг хаах шаардлага гардаг.  

 ・Шинэ болон хуучин бетоныг барьцалдуулахдаа хүчитгэсэн ган татлага суурилуулах нь 

илүү найдвартай ч, нүх өрөмдөж арматур сүвлэх замаар барьцалдуулах боломжтой 

гэж үзвэл уг аргыг хэрэглэж болно.  

  

(3) Тойм зураг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Зураг 4.4.1 Гадсан суурь нэмж суулган хүчитгэх арга 

Нэмэлт гадсан суурь болон тулгуурын суурь нэмж цутгаж, 

ашиглагдаж байгаа гадсан суурьтай нэгтгэх 

Хүчитгэсэн 
ган татлага 

Ашиглагдаж 
байгаа гадсан 
суурь 

 

Нэмэлт гадсан суурь 

 

Урсгал хаах хашлага. 
Усны төвшин бага 
тохиолдолд ил ухалт 
хийнэ 

 

Нэмж цутгасан 
тулгуурын суурь 
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(4) Ажлын дараалал 

① Ашиглагдаж байгаа суурийг 

тойруулан шаардлагатай 

гадсан суурь суулгах. 

 

② Голын гольдролыг 

өөрчилж, завсрын тулгуур 

орчимд арал байгуулж 

ухалт хийнэ.  

 

③ Ашиглагдаж байгаа 

тулгуурын сууринд 

хүчитгэсэн ган татлаганы 

бүрхүүл суурилуулна. 

Арматур тавьж, бетон 

зузаалж цутгана.  

  

④ Хүчитгэх ган татлага 

суурилуулж хүчитгэнэ. 

  

Нэмэлт гадсан суурь 

Ухалт 

Зузаалж цутгах бетон 

Ган татлагаар 
хүчитгэх 
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4.5 ГАН ШПУНТЭН ГАДСАН СУУРЬ НЭМЖ ХҮЧИТГЭХ 

(1)  Зорилго 

Туузан суурь эсвэл гадсан суурийг газар хөдлөлт зэргийн үед тогтвортой биш гэж 

үзвэл ашиглагдаж байгаа суурийг тойруулан ган хуудсан гадсан суурь өрөмдөн угсарч, 

шинэ хуучин тулгуурын суурийг нэгтгэж хүчитгэдэг. 

(2) Онцлог 

Ган гадсан суурийг ашиглагдаж байгаа гадсан суурь эсвэл туузан суурийн гадна талаар 

бүрэн тойруулсан байдлаар угсардаг.  

Ган гадсан суурь нь түр хаалтны үүрэг гүйцэтгэдэг тул усны төвшин өндөр үед ажил 

гүйцэтгэж болдог давуу талтай юм.  

Шинэ хуучин бетоныг барьцалдуулахдаа ашиглах материал, ажлын нөхцөл зэргийг 

харгалзан тохирсон холбох аргыг сонгоно.  

(3) Тойм зураг 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 4.5.1 Ган шпунтэн гадсан суурь нэмж хүчитгэх арга 

Ашиглагдаж байгаа гадсан суурийг тойруулан ган 

шпунтэн гадсан суурь угсарч, нэгтгэх 

Нэмж цутгасан 
тулгуурын суурь 

Холбогч 

Ажил дууссаны дараа 
салгаж авах хэсэг 

Ган  
гадсан суурь 
(шпунт) 

Ашиглагдаж байгаа 
гадсан суурь 

Голын ѐроол 
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(4) Ажлын дараалал 

① Ашиглагдаж байгаа тулгуурын 

суурийг тойруулан, ган 

шпунтэн гадсан суурь угсарна. 

Угсрахдаа хөтлөгчтэй метр 

зэргээр хэмжиж, гадсан суурь 

хоорондын холбоос зөв 

хийгдэхээр нарийн нягт 

ажиллана.  

 

② Тойруулан угсарсан ган 

шпунтэн гадсан суурийн дотор 

талыг ухаж, усыг соруулж 

авна. Ухалт хийхдээ, усны 

урсгалыг хаах тооцоо хийж, 

тухай бүрд нь хөндлөн 

бэхэлгээ байрлуулна. 

 

③ Нэмж цутгах тулгуурын суурь 

ба ган хуудсан гадсан суурийг 

холбох холбогчийг 

байрлуулна. Шинэ хуучин 

суурийг холбож сүвлэх болон 

арматур тавьж, бетон цутгана.  

  

④ Шаардлагатай хэсгийг буцааж 

шороогоор дүүргэнэ. 

Тулгуурын суурийн дээд 

талаар, ган шпунтэн гадсан 

тулгуурыг дотор талаас нь 

тайрч авна. 

  

Ухалт хийх 

Тулгуурын суурь 
нэмж цутгах 

Ган шпунтэн  
гадас суулгах 

Холбогч 

Усны төвшин 

Голын  
ѐроол 

Холбогч 
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5.  БҮЛЭГ  ЗАХЫН ТУЛГУУР БОЛОН ДАМЖИХ ХАВТАНГИЙН 

ХЭСЭГ 

5.1 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүүрийн дөхөц хэсэг болон захын тулгуурын ихэнхи эвдрэлд нийцэх стандарт засварын арга 

сонгох дарааллыг доор харуулж байна. 

 

 

 

 

Далавчийн эвдрэл ・ Тавцанд шороо 
овоорсон 

 

 

Өргөн багассан 

 

Цул, цутгамал 

бэхэлгээтэй хана 

суурилуулах 

Гүүрийн дөхөц хэсэг болон захын тулгуурын эвдрэлд эд ангийн өргөн дутах, далавч 

байхгүй зэргээс захын тулгуурын тавцанд шороо овоорох, парапет эвдэрснээр тавцан руу 

шороо орж, дамжих хавтангийн суулт болон хагарал үүсч, захын тулгуурын парапет 

болон далавч гэмтэх  зэрэг эвдрэл багтана. 

Эдгээр эвдрэлүүдэд авах арга хэмжээ нь гүүрийн далавчийг илүү сайжруулахын тулд цул 

цутгамал бэхэлгээтэй хана угсарч, дамжих хавтангийн хөндлөн огтлолыг сэргээх, 

хөндийрсөн хэсэгт чигжээс хийх, авч солих, парапетын эвдрэлтэй хэсгийг засварлах зэрэг 

үндсэн засварын арга хэмжээ авна. Цул, цутгамал бэхэлгээтэй ханыг суурилуулах 

тохиолдолд далангийн хэсэгт тааруулан блокоор хүчитгэнэ. 
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Зураг 5.1.1 Гүүрийн дөхөц хэсэг болон захын тулгуурын засварын арга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парапетийн гэмтэл 

 

Дамжих хавтангийн хагарал 

 

Дамжих хавтангийн суулт, 

хөндийрөлт 

 

 2 тэнхлэгээс 
дээш 

 

тийм 

 

 

 

үгүй 

 

 
Замын 

хөдөлгөөни
йг зогсоох 

эсэх 

 

 үгүй 

 

 
Дамжих хавтанг 

зайлуулж, 
парапетийг 
засварлах 

 
Дамжих 
хавтанг 

дахин угсрах  2 тэнхлэгээс 
дээш 

тийм 

 

Хэсэгчлэн 
сэргээн засах 
Хөндий хэсэгт 
чигжээс хийх 

 

 

Хэсэгчлэн 
сэргээн 
засах 

 

Хөндий 
хэсэгт 

чигжээс 
хийх 

 Хөндий хэсэгт 
зөвхөн 
чигжээс 

хийхэд OK  

үгүй 

тийм 

 

 
Хэсэгчлэн 

сэргээн засахад 
зардал бага 

эсэх 

 

 

Тийм 

Үгүй 

Үгүй 

Тийм 
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5.2  ГҮҮРИЙН ДӨХӨЦ ХЭСЭГ БОЛОН ЗАХЫН ТУЛГУУРЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ 

Монголын улсын хувьд гол дунд байрлалтай алгасалтай гүүрийн хамгаалалтын далан захын 

тулгууртай гүүрийн дөхөц хэсэг болон захын тулгуурын бүтцийг зураг 2-т харуулж байна. 

Хэдийгээр зурагт дамжих хавтан парапетийн дээр байрласан хийцтэй байгаа ч сүүлийн 

жилүүдэд парапетийн ар талын нүүрэн хэсэгт тулж суурилагдсан хийцтэй болж ирсэн. 

 

Зураг 5.2.1  Монголын гүүрийн дөхөц хэсэг болон захын тулгуурын ерөнхий бүтэц 

Дамжих хавтан 

парапет 

далавч 

A 

A 

парапет 

далавч 

Дамжих хавтан 

A－A B 

B 

C－C 

далавч 

Далангийн ирмэг зах 

хэсэг 

Дамжих хавтан 

парапет 

B－B 

C C 

【Хөндлөн огтлолын зураг 】 

【Нүүр хэсгийн зураг】 

【План зураг】 
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5.3 ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН АРГА 

(1)  Гүүрийн далавчны үүргийг дээшлүүлэхийн тулд цул, цутгамал бэхэлгээтэй ханыг 

суурилуулах 

Эд ангийн өргөн дутаж, далавч байхгүйгээс захын тулгуурын тавцан руу шороо орж, 

далавчны эвдрэл үүсэх зэрэг гэмтэлд авах арга хэмжээ нь далавчны үүргийг дээшлүүлэхийн 

тулд далангаас дээш цул, цутгамал бэхэлгээтэй хана суурилуулсанаар сайжруулах үйл 

ажиллагаа явуулахад оршино (Зураг 3). Цул, цутгамал бэхэлгээтэй ханын бүтэц, далан руу 

орох өндрийг 0,3м-ээр тооцоолж, эд ангийн зузааныг 300мм-н RCL хэлбэрийн цул ханын 

бүтээц болох (Зураг 4). Цутгамал ханыг суурилуулахын тулд ухсан далангийн нүүр, хоѐр 

талын урт 5м-н хамрах хүрээтэйгээр блокоор бэхлэнэ.(Зураг 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 5.3.1 Далангийн дээр цутгамал хана суурилуулж бүтээцийг сайжруулах 

【Хөндлөн огтлолын зураг】 

Дамжих хавтан 

 
парапед 

 

【Нүүр хэсгийн зураг】 

Дамжих хавтан 

 

C－C 

【План зураг】 
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Зураг 5.3.2 Цул, цутгамал бэхэлгээтэй ханын бүтэц 

 

 

 

                             Зураг 5.3.3 Блокоор даланг бэхлэх
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(2) Дамжих хавтангийн засвар 

Дамжих хавтангийн эвдрэл нь хөрсний суулт, налуу, хагарал зэрэг юм. Засварын арга нь 

хэсэгчлэн сэргээн засах, мөн шаардлагад нийцүүлэн хөндийрсөн хэсгийг дүүргэх зэрэг арга 

багтана. Хавтангийн хагарал ихтэй тохиолдолд хөндийрсөн хэсгийг шавсанаар аюулгүй 

байдлыг хангах боломжгүй тохилдолд дамжих хавтангийн авч бүр мөсөн шинэчилж солих 

шаардлагатай. 

Дамжих хавтан болон парапетын засвар хийхдээ 2 эгнээтэй зорчих хэсэгтэй гүүрийн хувьд 

нэг талын зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг түр хориглоод 1 эгнээ бүрийг 2 дахин хуваагаад 

зорчих хэсгийн эгнээний өргөний хэмжээгээр дараалалтайгаар засварын ажлыг явуулна. 

Ийм тохиолдолд дараалсан цутгамал холбоосын арматурийг механик заадасаар холбоно 

(Зураг 5.3.4) 

 

Зураг 5.3.4 Дамжих хавтан болон парапет засварлах дараалал болон  

арматуран заадсыг засах 

(i) Хэсэгчилэн сэргээн засах 

Дамжих хавтангийн суулт их тохиолдолд авто машины хөдөлгөөний тооноос шалтгаалж 

эвдрэл үүсэх, гүүрийн хавтан болон дам нуруунд очих доргилтын хүч нэмэгдсэнээр хөндлөн 

огтлолын түвшингийн зөрүү 5% доошлох процессыг дэмжиж өгдөг байна. Буурсан 5%-г 

буцаагаад нэмэх тохиолдолд хэсэгчилэн сэргээн засах ажил хийсэн нь илүү сайн болно. 

(Зураг 5.3.5). Хэсэгчилэн сэргээн засах уу, дамжих хавтанг авч солих уу зэрэг асуудлыг үнэ 

өртөг бага зарцуулахаар бол хэсэгчилэн сэргээн засах ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Асфальт 

бетон хучилттай хэсэгчилэн сэргээн засахдаа асфальтаа давхарлаж хийх нь илүү сайн. 

Бетоноор хэсэгчилэн сэргээн засах тохиолдолд хуучин дамжих хавтангийн заадастай 

хэсгийг 70 мм түвшинтэйгээр заадсыг авч, хамгийн багадаа зузааныг нь 70 мм-н бетон эд 

анги (хамгийн ихдээ хайрганы хэмжээ(бетоны хольц)20мм) –н зузаантай байхаар хийнэ 

(Зураг 5.3.6) 

Зорчих хэсэг, явах 

анги 
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Зураг 5.3.5 Хэсэгчлэн сэргээн засах ажил гүйцэтгэх зорилго (санал) 

 

 

Зураг 5.3.6 Бетон хавтангийн хэсэгчилэн сэргээн засварлах арга (санал) 

 

(ii) Хөндийрөлтийг дүүргэх арга 

Хөндийрсөн хэсгийг дүүргэх гэдэг нь дамжих хавтанд корын өрмөөр шаваас хийх нүх 

гаргаж, тухайн нүх рүү урсамтгай чанарын түрхлэгээ шахаж оруулан дүүргэх аргыг 

хэлнэ. Японд дүүргэх материалд FCB (агаартай холилдсон хөнгөн 

түрхлэг(цемент+ус+агаарын нэгдэл))-г ихээр ашигладаг. 

(3) Ар ханын засвар 

Ар ханын засварыг хийхдээ дамжих хавтанг дахин угсрах шаардлагатай байдаг. 

Засвар хийхдээ эвдрэлтэй хэсгийн бетоныг засварлах (эвдрэлтэй хэсгийн эргэн 

тойрны залгаа, төмөр бетон бүтээцийг сэргээх) ажлыг хийнэ (Зураг 5.3.7). Хөндлөн 

огтлолын хамрах хүрээ гэдэг нь хөндлөн огтлолын чиглэл нь зорчих хэсгийн өргөн (2 

эгнээтэй бол гүүрийн нийт өргөний 1/2) гэж үзээд өндрийн хэсэгт чиглэлтэй эвдрэлээс 

болж үүссэн муудсан бетоныг нийтэд нь авч зайлуулж болохуйц хэсгийг хэлнэ. 

Заадсын нүүрийг илүү дутуу барзгар чулуу гаргахгүйгээр хийнэ.  
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Зураг 5.3.7 Ар ханын засвар, засварын ажлын бүтэц 
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6. БҮЛЭГ. ТУСЛАХ ЭД АНГИ БА БУСАД 

6.1 ТУСЛАХ ЭД АНГИД ЗАСВАР ХИЙХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

1.Туслах эд анги засварлах чиглэл 

 

 

 

 

 

 

6.2 УС ТУСГААРЛАХ АРГА 

Монгол оронд бороо, цас уснаас болж шохойжилт үүссэн гүүр цөөнгүй байсан. Шинээр гүүр 

барихдаа сайн чанартай ус тусгаарлах төхөөрөмж суурилуулахаас гадна ашиглагдаж байгаа 

гүүрийн засвар, хүчитгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ ус зайлуулах чадварыг тодорхойлон, 

ус тусгаарлах төхөөрөмжийг засварлан сайжруулах нь зүйтэй. 

(1)  Зорилго 

Хучилт, дам нурууны хавтангийн дээд талаас борооны ус нэвчихийг зогсоох. 

(2) Онцлог 

Зорчих хэсэг болон явган хүний замд ус тусгаарлах төхөөрөмж суурилуулна. 

Хавтангаас борооны ус нэвчсэнээр ган эд анги, арматур зэвэнд идэгдэх гол шалтгаан 

болдог тул ус тусгаарлах төхөөрөмжгүй хавтанд заавал суурилуулж өгнө. 

“Ус тусгаарлах үе хийх арга” ба“ус тогтохгүй түрхлэг түрхэх арга” байдаг. 

(3) Тойм зураг 

 

Зураг 6.2.1 Ус тусгаарлах төхөөрөмжийн зураг 

Туслах эд ангийн засвар нь тухайн гүүрийн хувьд нэн тэргүүнд чухал биш хэдий ч, 

гүүрийн үндсэн байгууламж, хийцэд үзүүлэх засварын үр дүнг анхаарахгүй орхиж 

болохгүй юм. Жишээлбэл: бороо, цас усны хоолой бөглөрснийг цэвэрлээгүй гүүр нилээд 

ажиглагддаг ба энэ нь алгасал хэсгийн дам нуруунд ус нэвчих шалтгаан болж, цаашлаад 

дам нурууны эвдрэлийннэг шалтгаан болох нь ч бий. Тиймээс үүнд сайтар анхаарч 

“туслах” гэсэн ойлголтоор хандах бус, чухал ач холбогдол өгөх шаардлагатай. 
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(4) Ажлын дараалал (Ус тогтохгүй түрхлэг түрхэх) 

  

① Бэлтгэл ажил: Одоо байгаа хучилтыг хуулж, гадаргууг 

төмөр шүдтэй шѐткаар цэвэрлэх. Ажлын явцад 

гадаргууг хуурай байлгана. Хавтангийн элэгдсэн 

хэсгийн хөндлөн огтлолыг сэргээнэ. 

② Суурь үе: Өнхрүүшээр 1-2 удаа суурь үеийг будна. 

Ойролцоогоор 0.2 kg/m
2
 будна.30 минут ба түүнээс 

дээш хугацаанд салхинд хатаана. 

  

③ Асфальтыг хайлуулж  холино 

 

④ Асфальт үе: Резинэн багсаар түрхэнэ. Ойролцоогоор 

1.2Kg/m2. Хольцын халуун заасан хэмжээнд байгаа 

эсэхийг сайтар шалгаад жигд түрхэнэ. 

  

Цахиурт элсээр хамгаалах: Гадаргууг халуун үед нь элс 

цацна. Ойролцоогоор 0.7Kg/m
2
. 

⑤ Бэхжүүлж, асфальт дэвсэнэ: Гадаргууг хөртөл нь 

бэхжүүлэлт хийнэ. Илүүдэл элсийг зайлуулна. 

Асфальт бетон дэвсэнэ. 
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6.3 УС ЗАЙЛУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ 

(1)  Онцлог 

Ус зайлуулах төхөөрөмжийн эвдрэл нь ган болон бетоны доторх арматурыг элэгдэлд 

оруулах гол шалтгаан болдог. Алгасал хэсэгт муу нөлөө үзүүлэх тул ус зайлуулах хоолойг 

хурдан хугацаанд засварлах нь зүйтэй. 

Боломжийн хэрээр цэвэрлэгээ хийхээс гадна ус зайлуулах чадвар нь муудсан гүүрийн 

тухайд одоо байгаа ус зайлуулах хоолойд засвар хийж, мөн шаардлагатай бол хоолой нэмж 

хийснээр алгасал байгууламжийг элэгдэлд хүргэх шалтгаан болох борооны ус нэвчихээс 

сэргийлэх юм. 

 

 

 

 

(2)  Ус зайлуулах хоолойн оронд ашиглаж болох арга 

Ихэвчлэн ус зайлуулах хоолойг тохирох хэсэгт суурилуулдаг хэдий ч, ус зайлуулах хоолойд 

шороо, хог зэрэг орж бөглөрснөөс үүдэн тэрхүү хоолой нь үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй болж, 

гүүрэн дээр борооны ус тогтож, зорчих хэсэгт хагарал, ан цав үүсэх, заадас хэсэг мөн ус 

зайлуулах хоолойн ойр орчмоос  алгаслын хавтанд ус нэвчин ордог. Энэ нь шохойжилт 

үүсэх, хөлдөх зэрэгт хүргэж, улмаар гүүрийг элэгдэлд оруулах шалтгаан болдог.  

Тиймээс ус зайлуулах хоолойн засвар арчлалтыг сайн гүйцэтгэхгүй тохиолдолд доорх зурагт 

үзүүлсэн хэлбэрийн гүүр үр дүнтэй байдаг.  

 

Ус зайлуулах хоолойн ойр орчим 
хогоор дүүрсэн байдал

 
Элс, шороонд бөглөрөх , харагдахгүй 

болсон байдал 
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6.4 ЗААДАС СОЛИХ 

(1)  Зорилго 

Ус зайлуулах төхөөрөмжийг сайжруулах, бусад заадсын эвдрэлийг засах зорилгоор 

заадсыг сольж  угсардаг.  

(2)  Онцлог  

Ашиглагдаж байгаа заадсын сул явалт болон агшилт суналт болон хэв гажилтын хэмжээ, 

хөдөлгөөний эрчмийг сайтар бодолцсоны үндсэн дээр загвараа сонгоно. 

Эвдэрсэн заадастай ижил хийцийг суурилуулах бус, эвдрэлийн шалтгаан болон 

ашиглалтын нөхцлийг харьцуулж, бусад хийцийн заадсаар өөрчлөх эсэхийг шийднэ. 

Тэнхлэгийн ачааллаас болжих элэгдсэн бетон хучилтын хавтангийн ирмэг нь тэлэлттэй 

заадсыг авч зайлуулахад хамт унаж магадгүй тул заадсыг засварлаж суурилуулахын өмнө 

хавтангийн элэгдлийн байдлыг ар талаас нь шалгана. 

Нөгөөтэйгүүр Монгол улсын гүүрийн хувьд ч мөн хүснэгт 6.4.1-д харуулсантай ижил 

олон төрлийн заадас ашиглагддаг. 

 

 

Эдгээр заадсын эвдрэлийн гол нөхцөл шалтгааныг сайтар бодож олоод тэндээсээ 

суралцаад (5)-дхаруулж буй шинэ загварыг тооцоолон тохирохыг нь сонгох нь чухал. 
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Гүүрийн 

нэр 
Гэрэл зураг Ажлын зураг Тэмдэглэл 

ID35,36 (Selbe 

gol Deed 

Parallel Bridge) 

(2007 онд 

засвар              

хийгдсэн) 

 

 Залгаас хэсэгт шавар 

дүүрсэн, ажлын зурагтай                                       

харьцуулж шалгах                               

шаардлагатай. 

ID34 (Sharga 

Morit Bridge) 

(1982 онд                                                 

баригдсан) 

 
 

(Захын тулгуур хэсэг) 

Баруун эрэг тал нь нэлээн 

эвдэрсэн. Зүүн эрэг тал нь                   

өмнө нь зассан бололтой,                     

эвдрэл гайгүй. 

 

 (Завсрын тулгуурын хэсэг) 

・Залгаас нь ил биш далд. 

・Зорчих хэсэг нь нэлээд                        

эвдрэлтэй, үүний 

шалтгаан нь 

тодорхойгүй. 

ID5 (Uliastai 

tsaad Bridge) 

(Улаанбаатар 

чиглэлийн 

хэсэг нь 1962 

он, эсрэг 

чиглэлийн 

хэсэг нь 2007 

онд   

баригдсан) 

 

 Залгаасын ил металл                         

хэсгийн эдэлгээт чанар 

муугаас болоод тэр 

үү,зорчих хэсгийн эвдрэл 

нь элэгдэл нэмэгдэхэд 

хүргэж буй. 

ID95(Songino 

khairkhan 

district 4th & 5th 

khoroo's 

borderline road) 

(2011 онд                                     

баригдсан)  

 

 

 

 

 

 

Захын тулгуурыг шалгасан, 

эвдрэл багатай. 

 

・ Завсрын тулгуурын 

залгаас нь ил харагдахгүй, 

хагарал л ажиглагдана. 

Харьцангуй                                 

эвдрэлгүй. 

ID25-2 (Turgen 

river Bridge-2) 

(2013 онд 

шинэчлэн 

барьсан) 

 

・ Доод зураг нь захын                      

тулгуур, дээд зураг нь 

завсрын тулгуурын хэсэг. 

・Эдэлгээт чанарын тухайд, 

үргэлжлүүлэн ажиглалт 

хийх шаардлагатай. 

Зураг 6.4.1 Монголын гүүрүүдийн алгасалын жишээ 
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(3) Тойм зураг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 6.4.1 Заадсыг авч солих арга 

Дараа нь цутгасан бетон 

Дагуу арматур 

Эмжээр төмөр хавтан 

Зөв бус хэлбэртэй  
ган арматур 

Ус тусгаарлах наалт 

Сүвлэсэн арматур 

Заадасны эмжээр 

хэсэг 

Заадсын материал 



68 

(4) Ажлын дараалал 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④Дараа нь бетоноо цутгаад, 

бэхжүүлэлт хийнэ. 

③Шинэ заадсыг суурилуулж, өндрийг 

тохируулан, арматурын байрлалыг 
сайтар нягтлаад, гагнана. 

② Хуучин залгаасыг авч, доор нь 

байгаа арматурыг үлдээнэ. 

① Шинээр заадсыг суурилуулахдаа 

бетон зүсэгчээр шаардлагатай хэсгийг 
зүсч авна.

 

Бетон ховхлох 

Ашиглагдаж байгаа арматур 

Шинэ заадас 

Бетон цутгах 

Ус тусгаарлах наалт 

Хуучин заадас 
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(5) Заадсын оронд ашиглаж болох арга 

 Монголын нөхцөлд заадсын эвдрэл их байдаг. Угсралтын ажлын чанар, засвар 

хийгдээгүй удсан, хөдөлгөөний хэт ачаалал зэрэг шалтгаан байж болох бөгөөд засвар 

хийлгүй орхигдсон байх нь цөөнгүй.  

 Тиймээс амархан эвдэрдэг, тэр бүр засалгүй орхигддог одоо ашиглагдаж буй 

заадсын оронд зорчих хэсэгт ил харагддаггүй, өөрөөр хэлбэл машины дугуйны 

нөлөөллөөс эвдрэхээргүй заадсыг санал болгож байна. Энэ нь алгасал байгууламж 

болон захын тулгуурыг заадасаар холбож, тулгуур байгууламжийн хэлбэрийг өөрчлөх 

замаар заадсын агшилт суналтыг шийдвэрлэх арга зам юм. Монголд их байдаг 18 

м-ээс богино алгасалтай энгийн дам нуруунд ашиглах боломжтой гэж үзэж байна. 

 

 

 

Зураг 6.4.2  Заадсыг орлуулах арга 

Эмжээр бетон 
Хучилт 

Эмжээр бетон 

Алгасал байгууламж 

Хавтанг  
уснаас сэргийлэх үе 

Мяндсаар хүчитгэсэн бетон 

Хөрсний хэсэг 

Гагнасан арматур 

Залгаас материал 

Да в х а р  

з а лг а а с   
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6.5 ТУЛАХ ХЭСГИЙГ СОЛИХ 

(1)  Зорилго 

Тулах хэсгийг сольсноор гүүрийн бат бэх, даац сайжрах юм. 

(2)  Онцлог 

Тулах хэсгийн бүтээц болон төрлийг тулах нөхцөл байдал ба онцлогийн талаар хангалттай 

судалсны дараа сонгох нь зүйтэй. 

Эвдрэлийн шалтгаан нь тулах хэсгийн төрлөөс болж байна гэж үзвэл одоогийн төрөл бус 

өөр төрлийн тулах хэсэг шинээр тавина. Харин тулах хэсгийн төрлөөс шалтгаалаагүй бол 

ижил хэлбэрийн тулах хэсэг сонгох нь зүйтэй.  

Шинэ тулах хэсэг болон одоо байгаа хуучин тулах хэсгийн өндөрт анхаарч, тухайн төрлийг 

сонгоно. 

Тулах хэсэг солих үед дам нурууг түр тулах шаардлагатай бөгөөд шаардлагатай бол түр 

ачаалал өгөх дам нурууг хүчитгэж өгнө. 

Тулах хэсгийн урд нүүр талд түр тулах тохиолдолд түр тулах хэсгийн тулах тулаасын 

ирмэгийг өргөтгөх шаардлагатай бөгөөд тулгуур байгууламжийн хөндлөн огтлолыг 

шалгана. Шаардлагатай бол тулах хэсгийн тулаасыг өргөтгөж, (дараа дурьдах “6. Тулах 

хэсгийн тулах хэсгийг өргөтгөх”-ийг үзнэ үү) түр тулна. 

Тулах хэсгийг солих нь домкрат ашиглан гүйцэтгэх томоохон хэмжээний ажил учраас 

заадас солих, тулах хэсгийн дэр өргөсгөх ажилтай хамтад нь гүйцэтгэж болно. Энэ 

тохиолдолд домкратаар өргөхдөө тусад нь байрлуулсан тулгуур ашиглана.  

(3) ТОЙМ ЗУРАГ 

 

 

 

Эвдэрч элэгдэж муудсан тулах хэсгийг солих байдал 

         Зураг 6.5.1 Тулах хэсгийг авч, солих 

 

Солихын өмнө (ган тулах хэсэг) Сольсны дараа (резинэн тулах хэсэг) 
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(4) Ажлын дараалал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②Домкратаар өргөсний дараа, одоо байгаа тулах 

хэсгийн эргэн тойрны бетоныг ховхолж тулах 

хэсгийг авч зайлуулна. 

⑤Залгаас хэсгийн засварыг гүйцэтгэж, домкратыг 

салгаж авна. 

④Бэхжүүлсний дараа домкратыг буулгаж шинэ тулах 

хэсэгт алгасал байгууламжийн ачааллыг өгнө. 

① Хуучин эд ангид шаардлагатай хүчитгэл 

хийх. Домкрат суурилуулж өргөнө. Хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангахын тулд заадас хэсгийн 

төвшний зөрүүг арилгана. Залгаас хэсгийн төвшний 

зөрүү 10-20 мм-с бага байхаар тохируулна. 

③Тулах хэсгийн хэсгийн тулаасын арматурыг тавьж, 

шинэ тулах хэсгийг суурилуулна. Агшиж сунахгүй 

бетон зуурмаг цутгаж, бэхжүүлэлт хийнэ. 
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(5)  Түр засварын ажил 

Орос маягийн “T”- хэлбэрийн дам нуруутай гүүрэнд тулах хэсгийн эвдрэл маш их 

байдаг ба тун аюултай байдалтай гүүр ч цөөнгүй байна. Тулах хэсгийн засварыг 

яаралтай түргэн гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 

арга хэмжээ авах шаардлага гардаг.  

3.1.3-д дурьдсан “Тулгуур нэмэх” нь авч болох нэг арга хэмжээ боловч, дараах 

хялбархан арга болох түр тулах хэсэг тулах аргыг сонгож болох юм.  Дор үзүүлсэн 

гэрэл зурагт модон материалаар түр тулсан жишээг харуулав.  

 

Домкратаар өргөвөл яг таарсан хэмжээний нэг материалаар тулж болох ба 

домкратгүй, яаралтай арга хэмжээ авах тохиолдолд дараах зурагт үзүүлсэн 

гурвалжин шаантаг хэлбэрийн материалыг цохиж оруулж болно.  

 

 

 

 

 

 

 

Модоор түр  
тулсан байдал 

Эхний шаантаг тавих Үлдсэн шаантгийг байрлуулах Шаантгийг цохиж оруулах 
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6.6 ТУЛАХ ХЭСГИЙН ДЭРНИЙ БАЙРЛАХ ТАЛБАЙГ ӨРГӨТГӨХ 

(1)  Зорилго 

Ашиглагдаж байгаа гүүрийн тулах хэсгийн тулаас хангалттай өргөн бус, тулаасын 

хөндлөн огтлолын эвдрэл үүсэх магадлалтай болон газар хөдлөлтийн үед гүүр нурах 

аюултай тохиолдолд тулаас хэсгийг өргөтгөж, аюулгүй байдлыг хангана. 

(2)  Онцлог  

Ашиглагдаж байгаа тулгуурын арматурын байрлал хангалтгүй тохиолдолд өргөтгөх бетоны 

жин зэргээс шалтгаалж эвдрэл нэмэгдэх магадлалтай тул арматурын байрлал болон одоо 

байгаа бетоны чанарыг шалгаж үзнэ. Шаардлагатай бол өргөтгөх хэсгийн өндрийг сайтар 

нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээ авна. 

Мөн тулах хэсэг орчмын эвдрэл их, өргөтгөх ажил хийснээр тулах хэсэг орчмын эвдрэл 

нэмэгдэх аюултай бол алгасал байгууламжийг түр тулах зэрэг арга хэмжээ авах 

шаардлагатай. 

(3)  Тойм зураг 

 

 

                              Зураг 6.6.1 Тулах хэсгийг өргөтгөх 

 

 

Ашиглагдаж байгаа тулах хэсэг 

Өргөтгөх бетон 

Нэмэлт арматур 

Эпоксид анкер 

Эмтэрсэн хэсэг 

Өргөтгөж засварлахын өмнөх байдал Өргөтгөж засварласны дараах байдал 
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(4)  Ажлын дараалал 

 

 

 

 

 

④Хэв хашмал суурилуулна ③ Өргөтгөх хэсгийн бетоны арматурыг тавьж, 

анкерын тээгтэй ороож, эсвэл гагнаж холбоно. 

② Анкер тогтоох эпоксидийн давирхайг шахна. 

Анкерийн тээгийг өрөмдсөн нүхэнд тогтоож, 

бэхжүүлнэ. 

①Бетоны эмтэрсэн хэсгийг зайлуулж, цахилгаан 

дриллээр анкерын нүх өрөмдөнө. 

⑤Бетон цутгаж, бэхжүүлэх. 

Өрөмдөж нүхлэх 
Эпоксидий анкер 

Арматур байрлуулах Хэв хашмал 
суурилуулах 

Бетон цутгах 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ 1: МОНГОЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭГДСЭН 

ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН АЖЛЫН ЖИШЭЭ 

(1)  Богд голын гүүр (Завхан аймаг) 

 2012 онд засвар хийсэн 

 Өвлийн улиралд дам нурууны ирмэгийг зассан. 

 Засварын ажлыг хүйтнээс хамгаалах бүтээлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн.  

 

 Дам нуруу тус бүрд 100-200 тонны домкрат байрлуулж, 50 см орчим дээш өргөсөн.  

 

 

Домкратыг суурилуулах (засвар)      Домкратны дараах байдал 

 

 
Хүйтнээс хамгаалах бүтээлэг дор бетон  

цутгаж буй нь 
Хүйтнээс хамгаалах бүтээлэг 
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(2) Улаанбаатар хот ID25-2 (Түргэний голын гүүр) 

2013 онд шинэчлэн барьсан.  

(Сайжирсан талууд) 

Хөндлөн дам нуруу тавьсан (тулах хэсгийн дээд талд). Резин тулах хэсэг тавьсан.・Дам 

нурууны ханын өргөн тохиромжтой. 

(Цаашид сайжруулах талууд) 

Бага зэргийн шохойжилт үүссэн байсан тул хавтангийн бат бэх, гүйцэтгэл, ус 

тусгаарлалтыг сайжруулах. 

Ус зайлуулах хоолойн байрлалыг засах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвдрэлгүй алгасал байгууламж 
Тулах хэсэг орчмын дам нуруу, 
хөндлөн дам нуруу (эвдрэлгүй) 

Шохойжилт үүсэж эхэлсэн байдал 

Ус зайлуулах хоолойн байрлал  
тохиромжгүй 
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(3) Улаанбаатар хот ID35,36 (Сэлбэ голын дээд паралел гүүр) 

2013 онд шинэчлэн барьсан.  

Одоо байгаа тулгуур байгууламжийг хүчитгэж, алгасал байгууламжийг шинээр 

барьсан. Хавтанд аль хэдийнээ шохойжилт үүссэн байна. Ажлын зурагт хэд хэдэн 

өөрчлөлт орсон.  

(Сайжирсан талууд) 

Хөндлөн дам нуруу тавьсан. 

Резин тулах хэсэг тавьсан.  

(Цаашид сайжруулах талууд) 

Дам нурууны доод тал буюу хана хэсгийн өргөн доошоогоо нарийсаагүй байвал зүгээр. 

Захын хөндлөн дам нуруу нь тулах хэсгийн эгц дээд талд байх ѐстой (гүйцэтгэлийн 

байдлаас болоод төв хэсэгт ойрхон хийсэн гэж үзэж буй) 

Бага зэргийн шохойжилт үүссэн байсан тул хавтангийн бат бэх, гүйцэтгэл, ус 

тусгаарлалтыг сайжруулах. 

Ус зайлуулах хоолойн байрлал, таг нь зураг төсөлтэй тохирохгүй өөр байна.   

 

 

 

Дам нурууны тулах хэсэг болон захын хөндлөн 

дам нуруу 

 

Дам нуруу, хөндлөн дам нуруу болон завсрын 

тулгуур  

Өөрчлөгдсөн хэсгүүд 
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Заадас шавраар дүүрсэн 

Барилгын ажлын дараа хэдэн сарын дотор 

завсрын бетоны хавтангийн шохойжилт 

үүссэн байдал 

Ус зайлуулах төхөөрөмжийн  зураг төсөл   

 

Гүүрийн одоогийн ус зайлуулах хоолой 
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(4) Улаанбаатар хот ID23 (Дунд голын доод гүүр) 

2013 онд баруун талд нь шинэ гүүр барьсан. 

Гүйцэтгэлийн байдал ерөнхийдөө сайн.  

Нийтэд нь түр тулгуур тавьж угсралтыг гүйцэтгэж буй байдал. Тиймээс завсрын бетон 

дараа нь цутгахгүй, өмнө байсан хавтангийн эвдрэл гарахгүй.  

Хөндлөн дам нуруу хийсэн боловч, гүйцэтгэлийн ажлын байдлаас шалтгаалсан уу, тулах 

хэсгийн дээрээс зай авч хийсэн байсан. Бүтээцийн дээр буюу тулах хэсгийн шугаман дээр 

хийх ѐстой байдаг.  

Ус тусгаарлалтанд наалт хэлбэрийн тусгаарлагч материал ашиглаж байсан. Үзүүрийн 

дугуй цохигч хэсэгт ус тусгаарлалт хийсэн эсэх нь сайн мэдэгдэхгүй байв. Японд 

хавтангийн зах буюу дугуй тусгаарлагчийн орчмоос борооны ус хавтанд нэвчиж, бетоны 

элэгдэлд хүргэх магадлалтай байдаг тул зах хэсгийн ус тусгаарлалтыг хийдэг ба Монголд 

ижил маягаар ус тусгаарлагч хийснээр ус тусгаарлалтыг илүү сайжруулах боломжтой гэж 

үзэж байна. Нөгөөтэйгүүр 2014оны 6 сарын судалгаагаар хавтангийн давсжилт дахин 

үүсгэхээргүй ус тусгаарлах төхөөрөмж хийх боломжтой гэж үзэж байна. 

 

 

Захын хөндлөн дам нуруу нь тулах хэсгийн эгц дээд 
талд байрлаагүй байна. 

Нийтэд нь түр тулгуур шат тавьж  
алгасал байгууламжийг цутгаж буй байдал. Ингэснээр 
завсрын бетонгүй, цул хийц болно.  

Хавтан болон ус тусгаарлах хар цаасаа наах хэсэгтээ 

битум түрхэнэ. 

Ус тусгаарлах хар цаас тавихдаа 20 см-н зайтайгаар 

хийнэ 
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2014 онд зүүн талын хуучин гүүр (Орос хийцийн төмөр бетонон дам нуруу “Т”-хэлбэрийн дам 

нуруу)-нд засвар хүчитгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Хөндлөн дам нуруу нэмсэн ажлын жишээ анхаарал их татсан. Дам нурууны бэхэлгээ 

зэргийг нарийн шалгах шаардлагатай. Эвдрэлийг зогсоохын тулд хөндлөн дам нурууны 

доод нүүрийг дам нурууны нүүртэй нийлүүлэх нь зөв гэж бодож байна. 

Ан цав, хагарал болон эвдрэлтэй хэсгийг шохойгоор тэмдэглэсэн байсан бөгөөд 

дараагийн удаа засвар хийх төлөвлөгөөтэй юм шиг байсан. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Нэмэлт хөндлөн дам нурууны арматур 

суурилуулалт 

Нэмэлт захын хөндлөн дам нуруу (засварлахын 

өмнөх байдал) 

Нэмэлт захын хөндлөн дам нуруу 

(засварлахын өмнөх байдал) 

Дам нурууны доод нүүрний эвдрэл болон ан цав, 

хагаралыг тэмдэглэсэн. 
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(5) ID14 (Яармагийн гүүр)  

2013 онд засварын ажил хийгдсэн.  

Хавтан, хөндлөн дам нурууг шинээр цутгасан. Өмнө байсан жижиг завсрын бетон 

(хавтан, хөндлөн дам нуруу)-г өргөтгөж, засварласан.  

Бүдүүн арматур нэмсэн боловч, хуучин арматуртай хангалттай хэмжээгээр 

зөрүүлээгүй, үр дүн муутай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

     

 

 

Хавтан, хөндлөн дам дам нуруууны өргөтгөлийг 

авч, зайлуулах 

Хучилтыг авч хаях 

Хүчитгэлт хийхийн өмнө 

Засвар хийсний дараах байдал Бетон цутгаж буй байдал 

Хавтан, хөндлөн дам нурууны 

дүүжин хэв хашмал 

хэв хашмал 

 Нэмэлт арматур 

 Дүүжин хэв хашмал 
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(6) Улаанбаатар хот ID13(Энхтайваны гүүр) 

2013 онд засвар хийсэн. Машин мөргөснөөс болж үүссэн дам нурууны томоохон 

эвдрэл болон нэлээд элэгдсэн захын тулгуурын тулах хэсгийн тулаас хэсгийн 

засварыг гүйцэтгэсэн.  

Уг засварт Sika-н полимер засварын материал (Mono Top 612)-ыг ашигласан.  

Захын тулгуурын хэсэгт зөвхөн өнгөн хэсгийг зассан бөгөөд тулах хэсгийн тулаасын 

эвдрэлийг оролцуулан нэг мөсөн засварлах ажил хийгдээгүй.  

Гүүрийн наад талд автомашины өндрийг заасан шон шинээр суурилуулсан нь 

автомашины ачаа гүүрийг дахин мөргөж гэмтээхээс сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засахын өмнөх дам нуруу 

болон захын тулгуур 

Автомашины ачаагаар мөргөснөөс дам нуруу 

эвдэрсэн байдал 

Полемор системийн засварын бодисоор захын 

тулгуурын дээд хэсгийн сэргээн засварлалт хийж 

буй байдал 

Полемер системийн засварын бодисоор дам нурууг 

сэргээн засварлаж буй байдал 
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Засварын ажлын дараах дам нуруу болон захын 

тулгуур 

Засварын дараах дам нурууны доод нүүр хэсэг 

Шинээр хийгдсэн мөргөхөөс сэргийлэх тэмдэгт 

шон 
2014 оны 6 сарын байдлаар: Дам нурууны хэсэг 

газрууд ховхрох гэж байгаа мэт харагдсан 
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(7) Тулах хэсгийн дам нурууг хүчитгэх 

Тулах хэсгийн дэрний дам нуруунд хүчитгэлт хийсэн ажлын жишээ нилээд харагдсан. 

Энэ аргыг мөн түгээмэл ашиглагддаг.  Домкрат ашиглан хийх ба хүчитгэлийн үр дүн 

нь нилээд сайн. Гэвч уг засвар хийсэн хэсгийг харахад хүчитгэсэн хэсэг (дээд ирмэг)-т 

хагарал гарсан байх ба гүйцэтгэлийн үед анхаарах шаардлагатай.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ID10(Баянзүрхийн гүүр)                      ID16(Толгойтын паралел гүүр) 

 

 

 

Хүчитгэлийн нарийвчилсан зураг 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ 2: ЗАСВАР ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ МАТЕРИАЛ 

Монголын бетоны материал үйлдвэрлэгч 2 томоохон компанид очиж уулзаж ярилцсан. 

Компани тус бүрийн материалуудын техникийн үзүүлэлт болон гүйцэтгэлийн арга хэлбэр өөр 

учраас ашиглах үедээ сайтар асууж тодруулахаас гадна өмнө хийж байсан компаниудын 

туршлага зэргээс урьдчилан судалж мэдэх шаардлагатай.  

 

 Sika компани BASF компани 

Материалын 

төрөл 

Бүтээгдэхүүний 

нэр 

Бусад Материалын 

төрөл 

Бүтээгдэхүүний 

нэр 

Бусад 

Хагаралд шахалт хийх 

арга 

Эпоксид 

давирхай 

Sikadur52  Эпоксид 

давирхай 

CONCRESIVE 

1333 

Pta 

болон 

PtB-г 

холих 

Хагарал 

дүүргэх             

арга болон                 

хэсэгчилэн 

сэргээн 

засах 

заслын 

арга 

Шахагч                    

материал 

Полимер 

зуурмаг 

MonoTop 612 MonoTop 

614 

Агшдаггүй 

бетон              

зуурмаг 

EMACO S188  

Суурь 

түрхлэг 

 MonoTop 

610MY 

  EMACO S188 

эсвэл Barra 

Emussion 57 

 

Хэсэгчилэн сэргээн 

засаж, дүүргэх арга 

Агшдаггүй 

бетон              

зуурмаг 

SikaGrout 214  Агшдаггүй 

бетон              

зуурмаг 

MASTERFLOW 

870 

 

CFRP наах арга CFRP Sika Wrap 

(CFRP sheet 

type) 

 CFRP MBRACE CF 

130 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ 3: МОНГОЛЫН ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН 

ЧИГ ХАНДЛАГА 

3.1   МОНГОЛЫН ГҮҮРИЙН ЭВДРЭЛ 

Монголын ихэнх гүүрүүдийг Орос хийцийн эвдрэл ихтэй, Т-төрлийн дам нуруун гүүр эзэлдэг 

учраас эдгээр гүүрийн эвдрэлийн шалтгааны талаар дурьдая. Гүүрийн гадаргуу, бусад эд 

анги, гүүрийн үндсэн байгууламж зэрэг маш өргөн хүрээг хамарсан хагарал, эвдрэл үүссэн 

байсан. Ялангуяа доорх 3 хүчин зүйл нь гүүрийн эвдрэлд нилээд нөлөөлж байгаа нь 

харагдлаа. 

Хавтангийн эвдрэл (материал дутсан, бетон ховхрох (цөмрөх),ажлын гүйцэтгэлийн алдаа) 

Дам нурууны үзүүр хэсэг (тулах хэсгийн дэрний эргэн тойрон)-ны эвдрэл (бетон дутсан) 

болон дам нурууны үзүүр хэсгийн налуу ан цав, хагарал 

Дам нурууны төв хэсгийн хагаралаас үүсэх эвдрэл (бетон дутсан, арматур цухуйсан) 

 Түүнчлэн завсрын болон захын тулгууруудын зах, ирмэгийн зай бага, тулах хэсгийн эргэн 

тойронд эвдрэл нилээд их байна. Мөн голын дунд байрласан гүүрийн эвдрэлийн тухайд гол 

мөрний хөлдөлтөөс үүсэлтэй байж магадгүй гэж таамаглавал захын тулгуурын доод ирмэг, 

суурийн эвдрэл зэрэг нь голын хөлдөлтөөс болж үүссэн байж болох талтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завсрын залгаас хавтан（завсрын бетон）

ховхорсон 

Дам нурууны их бие, доод  

гадаргуун эвдрэл 

Завсрын залгаас хавтан 

Анхны гүйцэтгэл чанаргүй 

Завсрын залгаас хавтангийн томоохон 

эвдрэл（цөмөрсөн） 
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Дам нурууны ирмэг（тулах хэсэг）-ийн гэмтэл（дам 

нуруу дүүжин байдалд орсон） 

Дам нурууны ирмэг（тулах хэсэг）-ийн гэмтэл 

Дам нурууны доод гадаргуун эвдрэл, 

арматур цухуйсан байдал 

Дам нурууны доод гадаргуун эвдрэл, 

арматур цухуйсан байдал 

Дам нурууны үзүүр хэсгийн жишүү 

ан цав, хагарал 
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3.2 ЭВДРЭЛИЙН ШАЛТГААН 

(1) Завсрын бетонд үүссэн шохойжилт 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Хөлдөлтөөс үүсэлтэй завсрын тулгуурын доод зах болон 

суурийн эвдрэл 
Тулах хэсэг орчмын захын тулгуурын эвдрэл 

Цутгалтын үеийн алдаа  

Ус зайлуулалт муу 

Бүтцийн алдаа  

Хавтангийн зузаан хангалтгүй, арматур дутмаг 

Ачааллын нөлөө 

Шохойжилт, гэмтэл 

Гэмтэл даамжрах  

Хөлдөлтөөс үүдсэн гэмтэл 

・ Зорчих хэсгийн цэвэрлэгээ муу 

・ Ус зайлуулах хоолойн  цэвэрлэгээ 

хангалтгүй  

・ Бетон цутгалт муу хийгдсэн 

・ Ус тусгаарлах үе муу хийгдсэн 

・ Ус зайлуулах төхөөрөмж нь тохироогүй 

・ Даац хэтрүүлсэн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл 

・ Залгаас муу тул тольчокт ордог  
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(2) Дам нурууны их биеийн эвдрэл 

 

(3) Дам нурууны захын (тулах хэсэг) эвдрэл 

 

 

Цутгалтын үеийн алдаа  

 
・ Бетон цутгалт муу хийгдсэн 

・ Ус тусгаарлах үе муу хийгдсэн 

・ Ус зайлуулах төхөөрөмж нь тохироогүй 

Ус зайлуулалт муу 

 

Бүтээцийн гологдол 

 ・ Дам нурууны төрөл, арматурчлалт тохироогүй 

 

・ Зорчих хэсгийн цэвэрлэгээ муу 

・ Ус зайлуулах хоолойн  цэвэрлэгээ 

Ачааллын нөлөө   

 

・ Даац хэтрүүлсэн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл 

・ Залгаас муу тул тольчокт ордог  

 
Хөлдөлтөөс үүдсэн гэмтэл 

 

Шохойжилт, гэмтэл   

 

Гэмтэл даамжрах   

 

Цутгалтын үеийн алдаа  

 
・ Бетон цутгалт муу хийгдсэн 

・ Ус тусгаарлах үе муу хийгдсэн 

・ Ус зайлуулах төхөөрөмж нь тохироогүй 

Ус зайлуулалт муу 

 

Бүтээцийн гологдол 

 

・ Зорчих хэсгийн цэвэрлэгээ муу 

・ Ус зайлуулах хоолойн  цэвэрлэгээ 

・ Дам нурууны төрөл, арматурчлалт тохироогүй 

・ Захын хөндлөн тулгуургүй  

・ Ачаалал хувиарлагчгүй  

・ Тулгуурын хэсгийн шавардлага хийгдээгүй 

 

Ачааллын нөлөө   

 

Шохойжилт, гэмтэл   

 

Хөлдөлтөөс үүдсэн гэмтэл 

 

Гэмтэл даамжрах   

 

・ Даац хэтрүүлсэн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл 

・ Залгаас муу тул тольчокт ордог  
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3.3 ДАМ НУРУУНЫ ХАВТАНГИЙН ДААЦ  

Т-төрлийн дам нурууны төмөр бетон хуучин гүүрүүдийн хавтангийн зузаан нь ердөө 16см, 

арматурын хэмжээ нь 10 мм байгаа юм. 

 Тус гүүрүүдэд японы стандарт болон ААSHITO-аар нарийвчилсан судалгаа явуулсан ба үр 

дүнг доор харуулж байна. Монголын гүүрүүдийн даацын хэмжээ маш бага гэж үзэж байгаа. 

Японд хавтангийн зузаан 18 см-с дээш, арматурын хэмжээ нь D16-аас D19-н хооронд байх 

бөгөөд ерөнхийдөө арматурын хэмжээ D19 байдаг бол AASHTO-н хавтангийн зузаан 

хамгийн багадаа 17,5 байдгаас үзвэл Монголын гүүрийн дам нурууны хавтангийн зузаан, 

арматурын хэмжээ хэт бага байгаа учраас даацын бат бөхийн чадвар сайн биш байгаа юм. 

Мөн хүснэгтийн доод захад одоогийн гүүрийн арматур, хучилтын хавтангийн зузаан нь 

зөвшөөрөгдөх тоо хэмжээг хангасан гэх зэргээр буруу тооцоолсон байгаа юм. 30 см (15 см 

нэмэх)-аас 40 см (25 см нэмэх) юм бол хучилтын дээд гадаргуун зузааны хүчитгэлийн 

асуудал нилээд хүнд хэцүү болно гэж таамаглан үзэж байгаа юм. 

Тухайн гүүрийн нөхцөл байдлаас хамааран хавтангийн дээр бетон цутгах тохиолдол байх 

бөгөөд ийм тохиолдолд эвдрэл бага үүсэх ба заавал хүчитгэл хийх шаардлагагүй харин 

хавтангийн дээр асфальтан хучилттай тохиолдолд хүчитгэл хийх зайлшгүй шаардлагатай 

гэж бодож байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Японы стандартаар AASHTO-аар 

Үүссэн ачаалал

（N/mm2） 

Зөвшөөрөгдөх 

даацын хэмжээ

（N/mm2） 

Үүссэн ачаалал

（N/mm2） 

Зөвшөөрөгдөх 

даацын хэмжээ

（N/mm2） 

Судалгаа 293 ＞  140 791 ＞  270 

19мм-н арматуртай гэж 

үзэхэд 

81 ＜  140 219 ＜  270 

Зөвшөөрөгдөх тоон утгыг 

хангах хавтангийн зузаан 

(10мм-н арматур) 

300 мм 400 мм 

 

1300 360

150

850 床版の鉄筋 鉄筋径　１０ｍｍ
鉄筋間隔　１００ｍｍピッチ

164 　床版スパンＬ＝1496
1660

 

Арматурын диаметр 10 мм  

Арматур хоорондын зай 100 мм 

Хавтангийн 

арматур 

Хавтангийн 

алгаслын урт 

L=1496 
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3.4 ДАМ НУРУУНЫ ДААЦ 

3.4.1 ДААЦЫН СУДАЛГАА 

Доорх хүснэгтэнд японы стандартын дагуу дам нурууны хөндлөн огтлолын нарийвчилсан 

судалгаа явуулсан. Дам нурууны хэмжилтийг бодитоор хэмжээ аван хэмждэг боловч, тухайн 

гүүрийн зураг төсөлд дам нурууны хэмжээг хэмжин тэмдэглэсэн нь ховор байдаг. Харин 

арматурын хувьд зураг төсөлд тэмдэглэснээр нь тооцдог. 

Зөвшөөрөгдөх тоон утга нь 200（N/mm２）гэж үзвэл  

18м алгасалтай гүүрүүд аль хэдийн даацын чадваргүй болсон гэсэн үг. Үүнд ID29,95 шиг 

гүүрүүд нь 40～50( N/mm２) зөвшөөрөгдөх даацын хэмжээнээсээ давсан байгаа юм. 

15м алгасалтай гүүрүүдийн хувьд зөвшөөрөгдөх хэмжээндээ аль хэдийн хүрсэн гэж үзэж 

байгаа юм. 
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3.4.2 УДААН ХУГАЦААНЫ АЧААЛЛААС ҮҮСЭХ ЭВДРЭЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН 

СУДАЛГАА (ДАМ НУРУУНЫ АРМАТУР) 

Өмнө нь хийсэн судалгааны үр дүнгээр нилээд олон тооны Т-төрлийн төмөр бетон дам нуруу 

(орос хийцийн) гүүр нь даацын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан гэж тогтоосон. 

Үүний үр дүнд хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудал нь хүчитгэх тооцооллын үндсэн чиглэлд 

нөлөө үзүүлнэ. 

Даацын эцсийн цэгт хүрэхгүй байвал ямар нэгэн асуудал байхгүй гэсэн талаас нь харах нэг 

арга, харин зөвшөөрөгдөх тоон хэмжээг давсан тохиолдолд том оврын ачааны машины 

үзүүлэх даац зэргээс хамаарч ямар нэгэн аюул үүсэх нь яах аргагүй зүйл юм. 

Доорх судалгааг “Удаан хугацааны ачааллаас үүсэх эвдрэл, хохирол” гэсэн гарын авлагийг 

ашиглан судалгааг явуулсан. 

Бетоны стандарт зааварчилгаа（Япон улсын иргэний инженерчлэлийн нийгэмлэг 2012 он） 

Удаан хугацааны элэгдэлд орсон хуучин гүүрийн арматурын эвдрэлийн хэмжээ мэдэгдэхгүй 

учир даацын эцсийн цэг нь（300 N/mm２）юм. 

Судалгааг доорх нөхцөл байдлаар явуулсан. 

① Зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 200（N/mm２）-г боломжийн гэж үзсэн тохиолдолд 

② ID28-н зөвшөөрөгдөх хэмжээ болох 200（N/mm２）нь  20 N/mm２-аар давсан тохиолдолд 

③ Дээр дурьдсаны дагуу динамик ачааг 40 тн гэж үзсэн тохиолдолд  

 

Доорх хүснэгтэнд даацын ерөнхий байдлын өөрчлөлтөнд хүнд даацын авто машин хэрхэн 

нөлөөлж буйг тод томруунаар харуулж байна. Дам нурууны бат бөхийн үнэлгээ нь тухайн 

нөхцлийн ашиглалтын үнэлгээ, том оврын авто машин (хир зэрэг ачаалал төвлөрөхийг 

тооцоолох) –ны хөдөлгөөнийг бодолцож үзэх шаардлагатай байдаг. 

Эдэлгээний хугацаа (таамгаар), эдэлгээний эвдрэлд хүрэх эсэх

Нэг өдөрт хичнээн том оврын ачааны машин хөдөлгөөнд оролцох (нэг талдаа-хичнээн машин)

Элэгдэл, эвдрэлийн 

үргэлжлэх хугацаа 

N（хэдэн удаа）

Эдэлгээний хугацаа (таамгаар)

②Зөвшөөрөгдөх даацын 

хэмжээнээс давсан тохиолдол 

25тонны ачааны машин ID28

（σ＝129+94=223N/mm^2)

2,163,000 593 296 198 

①Зөвшөөрөгдөх даацын 

хэмжээнээс даваагүй 

тохиолдол 25 тонны ачааны 

машин

（σ＝114+83=197N/mm^2)

12,350,000 3384 1692 1128 

③Зөвшөөрөгдөх даацын 

хэмжээнээс давсан тохиолдол 

40 тонны ачааны машин ID28

（σ＝129+150=279N/mm^2)

44,700 12 6 4 

10 жил 20 жил 30 жил
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3.4.3 ЭЛЭГДЛИЙН СУДАЛГАА (ТУЛАХ ХЭСГИЙН ДЭРНИЙ СУУДАЛ 

ХЭСГИЙН ДАМ НУРУУНЫ БЕТОН) 

Доорх гарын авлагийг ашиглаад “элэгдэл эвдрэл”-н судалгаа хийсэн. 

- Бетоны стандартын гарын авлага (Япон улсын Барилгын Ассоциаци 2012 он) 

・ Судалгааг доорх үндэслэлтэйгээр явуулсан. 

25 тонн ачааны машин (дээд доод тулах хэсгийн дэрэнд зөрүү байхгүй) 

25 тонн ачааны машин (дээд доод тулах хэсгийн дэрний зөрүү 1см гэж үзвэл) 

40 тонн ачааны машин (дээд доод тулах хэсгийн дэрэнд зөрүү байхгүй) 

40 тонн ачааны машин (дээд доод тулах хэсгийн дэрний зөрүү 1см гэж үзвэл) 

Зөрүүг гол цэгээс холдох зайн моментоор тооцоолж ачаалалд нэмж тооцно. 

 

Доорх хүснэгтэнд тулах хэсгийн дэрэнд үзүүлж буй ачааны машины ачааллын хэмжээ их 

байна уу эсвэл бага байна уу, зөрүү байгаа эсэх, зөвшөөрөгдөх даацтай ачааны машины 

хөдөлгөөний хэмжээ зэргийг тодруулан харуулсан болно. 

Элэгдэл, эвдрэлийн хугацааг (таамгаар) эдэлгээний эвдрэлд хүрэх эсэх

Нэг өдөрт замын хөдөлгөөнд оролцох ачааны машины тоо（нэг талдаа・хэдэн ачааны машин）

③　40 тонны ачааны 

автомашин

(хазайлтгүй)

439 000 120 60 40 

④　40 тонны ачааны 

автомашин

(1 см-н хазайлттай гэж 

үзэхэд)

152 0,04 0 0 

①　25 тонны ачааны 

автомашин

(хазайлтгүй)

8 258 000 000 2262466 1131233 754155 

②　25 тонны ачааны 

автомашин

(1 см-н хазайлттай гэж 

үзэхэд)

9 642 000 2642 1321 881 

Элэгдэл, эвдрэл 

N（хэдэн удаа）

Эдэлгээний хугацаа (таамгаар)

10 жил 20 жил 30 жил
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3.5 МОНГОЛЫН ГҮҮРИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЛААР ДҮГНЭВЭЛ 

  Монгол улсын хувьд Т-төрлийн төмөр бетон дам нуруут гүүр (орос хийцийн) нь нилээд 

эвдрэлтэй байгаа юм. Т-төрлийн төмөр бетон дам нуруут гүүр (орос хийцийн)-н судалгааны 

үр дүнг доор харуулж байна. 

3.5.1 ЭВДРЭЛИЙН ШАЛТГААН 

Дам нурууны хавтан, дам нурууны төв хэсэг, дам нурууны ирмэгийн бетоны ховхролт, 

арматур цухуйлт зэрэг их хэмжээний эвдрэлүүд үүссэн. 

Гол нөлөөлөхүйц шалтгаан нь ажлын төлөвлөгөө муугаас болж ажлын алдаа үүсэх, мөн 

барих/засах хугацаа бага учраас дутуу гүйцэтгэдэг байх магадлалтай. 

Нөгөөтэйгүүр завсрын болон захын тулгуур нь заадас зай бага, үүнээсээ болж тулах хэсгийн 

ойролцоо эвдрэл их хэмжээгээр үүсэж, мөн гол, нуур хэсгийн завсрын тулгуур гол, нуурын 

мөсжилтөөс болж суурь ирмэгээрэээ эвдэрсэн гүүрэнд яаралтай арга хэмжээ авах 

шаардлагатай юм. 

.5.2  БҮТЭЭЦИЙН ОНЦЛОГ 

(1) Хавтан 

Хуучин гүүрийн дам нурууны хавтангийн зузаан ердөө(16 см), арматурын хэмжээ бага 

буюу(10мм). 

Японы стандарт болон AASHTO-аар нарийн судалгаа явуулсаны үр дүнд одоогийн 

гүүрүүдийн ихэнхи нь даацын зөвшөөрөгдөх хэмжээг хэт давсан, мөн даацын чадвар 

муутай гэдгийг тогтоосон. Японд дам нурууны хавтангийн зузаан 18 см-с дээш, 

арматур нь D16-аас D19-н хооронд байдаг бөгөөд ерөнхийдөө D19-г их хэрэглэдэг бол 

AASHTO-н дам нурууны хавтангийн зузаан хамгийн багадаа 17,5 байдгаас үзвэл 

Монголын гүүрийн дам нурууны хавтангийн зузаан, арматурын хэмжээ хэт бага учраас 

даацын бат бөхийн чадвар сайн биш байгаа юм. 

(2) Дам нурууны их бие 

Японы стандартаар дам нуруунд нарийвчилсан судалгааг явуулсан. Дам нурууны 

хэмжилтийг тухайн гүүрэн дээр нь очиж бодитоор хэмждэг боловч тухайн гүүрийн 

зураг төсөл нь тэр бүр байдаггүй бөгөөд зураг төсөл нь байгаа гүүрийн зураг төсөл 

дахь арматурын хэмжээсээр тооцдог. 

Судалгаанд хамрагдсан 19 гүүрийн 12 гүүрийг зөвшөөрөгдөх даацын хэмжээнээсээ даац 

нь давсан гэж тогтоогоод байгаа. 

18м-н алгасалтай гүүрүүд аль хэдийн даацын чадваргүй буюу хүнд нөхцөл байдалтай 

болсон. Үүнд ID29,95 шиг гүүрүүд нь 40～50( N/mm２) даацаасаа давсан байна. 

15м-н алгасалтай гүүрүүдийн хувьд зөвшөөрөгдөх хэмжээндээ аль хэдийн хүрсэн гэж үзэж 

байгаа юм. 

Даацын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээсээ давсан гүүрүүдийн тухайд цаашдын гүүрийн 
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даацын бат бөхийн чадвар гол асуудал болж буй тул доорх судалгааг “Удаан 

хугацааны ачааллаас үүсэх эвдрэл, хохирол” гэсэн гарын авлагийг ашиглан судалгааг 

явуулсан. 

Бетоны стандартын зааварчилгаа（Япон Улсын Иргэний Инженерчлэлийн Нийгэмлэг 

2012 он） 

Үүний үр дүнд даацын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан Т-төрлийн төмөр бетон дам 

нуруун хуучин гүүрэн (орос хийцийн) дээр өдөрт явах зам тээврийн хөдөлгөөний 

хэмжээг 12 ш, 40 тн-ы авто самосвал хөдөлгөөнд оролцоно гэж үзэхэд тухайн гүүр 10 

жил ч оршин тогтнох боломжгүй гэж үзэж байна. 

(3) Дам нурууны захын хэсэг（тулах хэсгийн орчин） 

Тулах хэсэг хэсгийн бетоны даацыг доор харуулж байна. 

    σ ＝ 10.4 N/mm^2  ＞ σca ＝ 6～7 N/mm^2 

Дам нуруунд их хэмжээний ачаалал үүссэн тохиолдолд мөн эсрэгээрээ тохиолдолд 

эвдрэлд өртөхгүй гэж үзвэл тухайн Т-дам нуруунд тулгардаг доорх нөхцөл шалтгааныг 

тооцоолж үзвэл  гүүрэнд үүсдэг томоохон эвдрэлийг ойлгоно. 

Дам нурууны ирмэгийн бетон багадсан, арматур хоорондын зай багатай, ажлын алдаа 

зэрэг. 

Арматурын нүх байхгүйгээс бүрэх бетон болон дотор тал нь салсан, эвдрэл гэмтэл үүсэх 

нь амархан. 

 

 

 

 

Дотор гадна талдаа тусгаарлагдсан, маш 

хурдан хугацаанд хагарал үүснэ. 
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3.６ ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

Засвар, хүчитгэлийн үндсэн чиглэлийн тухайд энэ чиглэлийн гүүрийн тоо хэмжээ, эвдрэл 

ихтэй Т-төрлийн төмөр бетон дам нуруут гүүр (орос хийцийн) гэж дүгнэн үзэж байгаа юм. 

 ”Ашиглалтын түвшингийн үнэлгээний гарын авлагыг ашиглангүүр тус бүрийн судалгааны 

үр дүнгийн өгөгдөл бий болсон. Ихэнхи гүүрүүдийн үндсэн үнэлгээ нь C,D-г голлон хамарч 

байгаа. B-үнэлгээний тухайд өдөр тутмын гүүрийн үзлэгийн хүрээнд тохиромжтой засвар 

хүчитгэл (хагаралыг битүүлэх, хэсэгчлэн сэргээн засах) –н ажлыг хийвэл зохино. 

 Юуны түрүүнд гүүрийн инженерийн шийдвэрээр тогтоосон юу юугүй нурах гэж байгаа 

гүүрийн аюулын хэмжээг нь тогтоочихсон гүүрийг доор харуулсан бөгөөд засвар хүчитгэлийн 

үндсэн чиглэлээс гадна яаралтай арга хэмжээ авах, нураагаад дахин барих гэсэн 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр байгаа юм. 

 Засвар, хүчитгэлийн үндсэн чиглэл нь доорх зүйлийн дагуу хүчитгэл хийх шаардлагтай юу 

үгүй юу гэдгийг тогтоох зорилготой юм. 

Дам нурууны үндсэн хэсэг: Эвдрэлийн байдал болон даацаараа засвар хийх гэсэн 

үнэлгээнд нийцэж байгаа эсэх 

Дам нурууны тулах хэсэг:Дам нурууны засвар+(шаардлагад нийцсэн) тулах хэсгийг авч, 

солих” ажил гол үндсэн хүчин зүйл боловч, бат бөхийн чанар, даацын чадвар зэргийг 

тухайн бүтээцийн онцлогт нийцүүлэн хөндлөн дам нуруу нэмэх эсэхээ шийдэх нь чухал 

юм.  

Дам нурууны хавтан: Хавтангийн зузаан 16 см-с бага байх юм бол даацын чадвар буурна 

гэж үзэж байгаа бөгөөд хавтанг нийтэд нь CFRP буюу хүчитгэсэн нүүрс төрөгчийн 

пластмасаар хүчитгэл хийх шийдэлд хүрэх нь чухал юм. Мөн завсрын хавтангийн бетон 

солих+CFRP-аар хүчитгэх гэсэн арга бас байж болно. 

Тулгуурын байгууламж ・ суурийн байгууламж: Тулгуурын байгууламж болон суурийн 

байгууламж шинээр хийхэд маш их хэмжээний өртөг зарцуулагдах бөгөөд бүтээцийн налуу, 

суурийн элэгдэл, эвдрэл зэрэг нь ирээдүйд гүүр нурах хүртэлх асуудалтай холбоотой 

байдаг тул эдгээр асуудлыг сайтар бодолцож хийх хэрэгтэй. 

Засвар, хүчитгэлийн арга сонголт нь шаардагдах засвар арчлалтын стандарттай зайлшгүй 

холбоотой. Олон улсын хэмжээнд дараах хуудсанд байгаа хүснэгт дахь стандартыг 

баримталдаг. Засвар арчлалтын стандарт хэмжүүрийг доор харуулж байна. 

Засвар, арчлалтын стандартⅠ: Бүтээц муудахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. 

Засвар, арчлалтын стандарт Ⅱ: Бүтээц муудаж буй эсэхийг шалгасаны дараагаар хурдан 

хугацаанд засварын ажил явуулах. 

Засвар, арчлалтын стандарт Ⅲ: Бүтээц муудаж буй эсэхийг ажиглаад хэрэглэгчдийн 

аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс хамгийн наад зах нь шаардлагатай засварыг хийх 

хэрэгтэй. 
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Гүүр тус бүрийн эвдрэлийн түвшинг судалж, доорх ①~⑤ гэсэн диаграммын тайлбараар 

засвар, хүчитгэлийн арга сонгох ажлын зардлын тооцооллыг явуулна. Тус өгөгдлийн доор 

нийт дүнг гаргаснаар засвар, хүчитгэл хийх үү аль эсвэл шинээр барих уу гэдгээ шийдвэрлэх 

боломжтой юм. 

Засвар, хүчитгэлийн ажлын нийт зардал болон шинээр гүүр барих ажлын зардлын 

харьцуулалт 

Гүүрийн ерөнхий асуудал, зам тээврийн ачаалал, ажлын арга техник, ажлын хугацаа, зам 

тээврийн нөлөө, ойр орчмын нөлөө зэргийг тооцоолон “засвар хүчитгэл” болон “гүүр 

шинээр барих” гэсэн ажлын харьцуулалтаар зохицуулна. 

Гүүрийн засварын арга・хүчитгэлийн арга олон байгаа хэдий ч тэндээс үндсэн тохирох аргаа 

сонгох, мөн тус арга нь Монголын гүүрийн эвдрэлийн байдалд нийцэж байгаа эсэхийг 

нягтлан, тус аргаар өмнө нь хийгдсэн ажлууд Монголд байгаа эсэхийг судлаад, тухайн 

засвар хүчитгэлийн ажлын аргачлалд ашиглагдах материалын хангамж хир их байгаа зэрэг 

асуудлыг бодолцсоны үндсэн дээр зөв аргаа сонгож сайн үр дүнд хүрэх нь чухал юм. 
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(1) Дам нуруу (тулах хэсгийг оруулахгүй)-ны засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

 

(2) Дам нурууны (тулах хэсэг) засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

 

   Тайлбар(1) 

      Тайлбар(2) 

  Тайлбар(3) 

Тайлбар(1) Алгасал нь 16m –ээс их хэдий ч дам нурууны 

эвдрэл аюултай хэмжээнд хүрсэн гэдэг нь 

тогтоогдсон тохиолдолд ②-г харна уу. 

Тайлбар(2) Дам нурууны тулах хэсгийн эвдрэлийн цар 

хүрээ хир зэрэг байгааг тогтоож чадахгүй 

тохиолдолд “No” ③-аар шийднэ. 

Тайлбар(3)  Том оврын хүнд даацын авто машин 1 өдөрт 

1 чиглэлд 200-аас дээш авто машин 

хөдөлгөөнд оролцоно гэж үзнэ. 

 Тайлбар(1) 

Тайлбар(2) 

    Тайлбар(3) 

Тайлбар(4) 

Тайлбар(1)  ”Ашиглалтын түвшингийн үнэлгээний гарын 

авлага”-н үнэлгээний үр дүнгээс хамаарна. 

Тайлбар(2)  Дам нурууны тулах хэсгийн эвдрэлийн цар 

хүрээ хир зэрэг байгааг тогтоож чадахгүй 

тохиолдолд “No” ③-аар шийднэ. 

Тайлбар(3)  Том оврын хүнд даацын авто машин 1өдөрт 1 

чиглэлд 200-аас дээш авто машин хөдөлгөөнд 

оролцоно гэж үзнэ. 

Тайлбар(4)  Хүчитгэх ажлын зардалд дам нуруу хүчитгэх 

ажлын зардал багтсан болно. 

NO 
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(3) Дам нурууны хавтангийн засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

 

(4) Тулгуур байгууламж, суурийн засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

 

 

Тайлбар(1) Тайлбар(1)  Хавтангийн зузаан 17 см-аас дээш хэдий 

ч эвдрэл ихтэй тохиолдолд ③-г харна уу. 
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(5) Бусад эд ангийн засвар, хүчитгэлийн төлөвлөгөө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

NO 

Шинээр солих 

Суурийн хүчитгэлийн 

тоо хэмжээ (Нэмж 

зузаалах арга-Бусад) 

Хүчитгэлийн ажлын 

зардал 

Заадасны тоо хэмжээ 

(Сунгах) 

Заадасны ажлын 

зардал 

Yes 

УЗТ-ын тоо хэмжээ (ус 

зайлуулах хойлойг сунгах, 

ус зайлуулах худгийн тоо) 

Заадасны ажлын 

зардал 

Заадасны тоо хэмжээ 

(Сунгах) 

Ус тусгаарлах ажлын 

зардал 

Засварын тоо хэмжээ (Цул 

цутгамал бэхэлгээтэй ханыг 

сунгах, засварт хэрэглэгдэх 

бетоны хэмжээ) 

Дамжих хавтан хэсгийн 

засварын ажлын зардал 

Yes 

Yes 

Yes 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛ 4: ЗАСВАР, ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ ГОЛ АРГА, 

САНАЛУУД 

4.1 ХЭСЭГЧИЛЭН СЭРГЭЭН ЗАСАХ（ӨНГӨН ЗАСАЛ ХИЙХ АРГА ） 

4.1.1 ХУРААНГУЙ 

 Хэсэгчилэн сэргээн засах арга: Бетон бүтээцийн бат, бөх чанарыг дээшлүүлэх, муудсан эд 

ангийн эвдрэлийг түр саатуулах болон засварлаж, сэргээх зорилготой бөгөөд бетон эд 

ангийн насжилт, ган эд ангийн зэврэлт, гүйцэтгэлийн алдаа, бусад шалтгаанаас болж эвдрэл 

үүссэн бетон эд ангийн хөндлөн огтлол, аль эсвэл бүтээцийг доройтуулаад байгаа гол хүчин 

зүйл болох муудсан бетон эд ангийг авч зайлуулсаны дараагаар хэсэгчилэн сэргээх хэсгийг 

нь анхны байдалд нь эргүүлэн аваачих арга юм. 

 Засварын ажилд ихээр ашиглагддаг өнгөн заслын аргын талаар танилцуулж байна. 

 

4.1.2 ОНЦЛОГ 

Хэсэгчилэн сэргээн засахад полимер цементэн түрхлэг  (эсвэл бетон ), эпоксидын 

давирхайлаг түрхлэг, агшдаггүй түрхлэг зэрэг материалууд хэрэглэгддэг. 

Эпоксидийн давирхайлаг түрхлэгийг полимертэй харьцуулж үзвэл үнэтэй хэдий ч 

барьцалдах чадвар сайтай болохоор нилээд нимгэн үетэй （ 6 ～ 12мм-н түвшинтэй ）

хэсэгчилэн сэргээхэд тохиромжтой юм. Нөгөөтэйгүүр эпоксидын давирхайлаг түрхлэгийг 

бага температурт байх үед нь түрхлэг хийвэл барьцалдах чадвар нь буурах тохиолдол 

байдаг учраас анхаарах хэрэгтэй. 

Агшдаггүй түрхлэгийг зузаан тавих боломжтой бөгөөд нилээд том хэмжээтэй хөндлөн 

огтлолыг сэргээхэд тохирох материал хэдий ч наалдах чадвар нь бусад материалыг бодвол 

муу, их хэмжээний усжуулсан талбай шаардлагатай. 

Өнгөн заслын арга болон дүүргэх арга ашиглан хийж байсан ажлын жишээг доор харуулж 

байна. 

 Сэргээн засах өндөр 20～30cm доош, Сэргээн засах зузаан 10～20cm доош; 

Полимер цементээр нийвийдэх（Өнгөн заслын арга） 

 Сэргээн засах өндөр 20～30cm дээш, Сэргээн засах зузаан 10～20cm дээш;  

Ховхлох хэсэг 

Эвдэрсэн бетон 

полимер цементэн түрхлэг   

Арматур 

 

30мм 
10мм 

 

Огтлох гүн 

Холбоос түрхлэг 
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 Хэв, хашмалаас хамаарч бетоноор цутгах（Бетоноор дүүргэлт хийх арга） 

Өнгөн заслын аргад полимер цемент түрхлэг ихээр хэрэглэгддэг. 

4.1.3 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

 

Судалгаа болон 

тэмдэглэгээ 

Эвдэрсэн хэсгийг тестийн алхаар 

шалгаж, засвар хийх хэсгээ 

шохойгоор тэмдэглэх. 

Тайралт хийх 

Ховхлох 

Засварлах хэсгээсээ 30мм-н зайнд 

дискэн огтлогчоор 10мм-н түвшинд 

зүсэлт хийнэ. 

Огтлогчоор зүсэлт хийх. 

Эвдрэлтэй хэсгийг цүүц ашиглаж, 

алхаар цохиж авна. 

Дөнгөж ховхолж эхэлж буй байдал. 

Үүний дараагаар бетоны муудсан 

байдал, арматурын зэврэлтийн 

хэмжээ зэрэгт тааруулан эвдрэлийг 

ховхолж авна. 

 Цахилгаан алх юм уу гар алхаар 

муудсан хэсгийг босоо арматурын 

цаад гүн рүү 20мм хүртэл ховхлоно. 

Ховхолж дуусаад гадаргууг нь тестийн 

алхаар цохиж шалгах. Дотор талын 

эвдрэлийн хэмжээнд тааруулан 

ховхолж, эвдэрсэн хэсгийг авна. 

Тэмдэглэгээ хийсэн эвдрэлтэй 

хэсгийг тайрч авна. 
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Арматурын зэв 

арилгах 

Өндөр даралттай усаар 
цэвэрлэх Өндөр даралттай усаар цэвэрлэх 

төхөөрөмжөөр (Highwasher) болон 

зүлгүүрээр гадаргууг ховхолж, 

цэвэрлэх. Дараагаар нь ховхолсон 

гадаргууг усаар шүршиж, элс 

шороог зайлуулах. 

Ховхолсоны дараах цэвэрлэсэн 

байдал 

Зүлгүүрээр арматурын зэвийг 

арилгах 

Зүлгүүрээр гадаргууг цэвэрлэх. 

Дараагаар нь даралттай усаар элс, 

шороог зайлуулах. 

Зэврэлтээс сэргийлэх бодис түрхэх 

 Төмөр сойзоор арматурын зэвийг 

арилгах. Арилгасаны дараагаар 

зэврэлтээс урьдчилан хамгаалах 

бодисыг ил гарсан арматурт 

эвтэйхэн түрхэнэ. (түрхэх хэмжээ 

кг/м2). Хатсан эсэхийг нь шалгаад 

дахин түрхэнэ.(100 минут) 
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Эхний үед түрхэх 
Дүүргэх материалтай уялдуулан 

тохирох эхний үеээ сонгоно. 

Материалаа холиод ховхорсон 

гадаргууд нямбай түрхэнэ. Гадаргууг 

усаар чийглээд арчиж авна. Эхний 

үеийн гадаргуу хатаагүй байгаа дээр нь 

түрхэнэ. 

Эхний үеээ түрхэхийн өмнө 

чийглэсэн байдал 

Эхний үе  түрхэх (Sica Top-121 

(жишээлбэл)) 

Rei  

Дүүргэх материал холих（Sica 

Top-122） 

Дүүргэх материалаа холихдоо агааргүй 

хоосон орчин үлдээхгүйгээр 

болгоомжтой холино. Хамгийн сүүлд нь 

нийвийгээр нийвийднэ. Эхний хэсгийг 

усаар шүршиж чийглээд, дүүргэх 

материалаа түрхэнэ. 1 удаагийн 

түрхэлтийн зузаан нь хамгийн багадаа 3 

мм, хамгийн ихдээ 2 0мм. Стандарт 

зузааны хэмжээнд хүрэх хүртлээ хэдэн 

ч үе түрхэж болно. Эхний үеээс 2 дахь 

үед түрхэхдээ хатсан эсэхийг нь 

шалгаад түрхэнэ. Гэхдээ хатахад тийм ч 

их цаг орохгүй.  

Дүүргэх 

материал 

Эхний үе Холимог 

Sika 

Top-122 

Sika 

Top-121 

A материал болон 

B материалыг１：３

хэмжээтэйгээр 

холих 

Sika 

MonoTop-612 

Sika 

MonoTop-610MY 

25кг материалд 

5~5.5 литр ус холих 

BASF 

EMACO 

S188 

EMACO S188 

эсвэл 

Barra Emuision 

57 

Материал болон 

усны хэмжээ 

2：1 

1：1 

 

Дүүргэх материал

（Полимер түрхлэг）

түрхэх 
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Бэхжүүлэлт 

Тестийн алхаар 

цохиж, шалгах(гарах 

чимээгээр) 

Дүүргэх материал түрхсэнийхээ 

дараагаар усаар шүршиж, тэр даруй 

бэхжүүлэлт хийх. Өндөр 

темпратураар хатаах хэсэгт ус 

шүршээд ч хангалтгүй тохиолдолд 

(Sika Antisol-E зэргийг) шүршигч 

багаж болон өнхрүүшээр түрхэж 

болно. Түрхэх хэмжээ 0.15-0.2 

литр/м2. Мөн сэргээн засах хэсэгт 

шууд нарны гэрэл тусахааргүйгээр 

ялтсаар бэхжүүлэлэлт хийж болдог. Усаар шүршиж, бэхжүүлэлт хийх 

Бэхжүүлэх материал （ Sika 

Antisol-E）-аар 

 

Тухайн өдрөө засварласан хэсгээ 

тестийн алхаар цохиж, чимээгээр нь 

шалгана. Хөндий байна уу үгүй юу 

гэдгийг тэгшхэн хэвээр хадгалсан 

тохиолдолд жишүүгийн хагарал 

байгаа эсэхийг шалгана. 

Дүүргэх материал Холимог 

Sika 

Top-122 

A материал болон B 

материалыг 1 ： 6 

хэмжээтэйгээр холино. 

Sika 

MonoTop-612 

25кг материалд 2.8 литр ус 

холино. 

BASF EMACO 

S188 

Материал болон усны 

хэмжээ 

2：1 

 Дүүргэгч материалаа нийвийгээр 

түрхэх 
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4.1.4 АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ 

 Хэсэгчилэн сэргээх засах аргын хувьд бетоны барьцламтгай чанар чухал бөгөөд бат бөх 

сайтай, хатаж агшихдаа буурдаг шинж чанартай байх хэрэгтэй. 

 Тиймээс  энгийн цементэн түрхлэгээр хэсэгчилэн сэргээн засах боломжгүй бөгөөд өөр 

тохиромжтой аргаар хэсэгчилэн сэргээн засах нь зүйтэй.  

 Хэсэгчилэн сэргээн засах материал нь цементэн материалаар хэсэгчилэн сэргээн засах, 

давирхайлаг материалаар сэргээн засах гэх мэт төрөлд хуваагддаг хэдий ч, материал 

үйлдвэрлэгчдийн санал болгосон материалын онцлог чанарыг сайн судалсны үндсэн дээр 

сонгох нь зөв юм. 

  Өнгөн заслын арга нь ерөнхийдөө цементээр хэсэгчилэн сэргээн засдаг. Мөн полимер 

цементэн түрхлэг ашигладаг.  

Доорх хүснэгтээр Монголд материал үйлдвэрлэгч компанийн санал болгосон материалаар 

хэсэгчилэн сэргээх засах ажлыг харуулж байна. 

 

Дүүргэх 

материал 

Суурь 

түрхлэг 

Ангилал Агшилтын хүч Хольц Тохирох 

зузаан 

Ажиллах 

температур 

Sika 

MonoTop- 

612 

 Мяндсан 

хүчитгэл болон 

Полимерцемен

тэн түрхлэг 

55N/mm2  

(28дахь хүчитгэл) 

Дүүргэх материал 

25кг-д 2.8литр ус 

1үе нь 

30mm 

5℃～30℃ 

 Sika 

Mono 

Top- 

610MY 

Полимер 

цементэн 

түрхлэг 

9N/mm2 

(1дахь хүчитгэл) 

35N/mm2 

 (7дахь хүчитгэл) 

45~55N/mm2 

(28 дахь хүчитгэл) 

 

Суурь түрхлэг 25кг 

материалд 5~5.5 

литр ус 

1~3mm 5℃～40℃ 

BASF 

EMACO 

S188 

BASF 

EMACO 

S188 

Мяндсан 

хүчитгэл болон 

цементэн 

түрхлэг 

15N/mm2  

(1 дахь хүчитгэл) 

50N/mm2 дээш  

(28 дахь хүчитгэл) 

Дүүргэх материал  

болон усны хэмжээ 

2:1 

1үе нь 

40mm 

10℃ дээш 
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4.2  ДАМ НУРУУНЫ ИРМЭГ (ТУЛАХ ХЭСГИЙН ДЭР)-ИЙН ЗАСВАР, 

ХҮЧИТГЭЛ ХИЙХ 

4.2.1 ХУРААНГУЙ 

 Төмөр бетон “Т”-дам нуруу (орос хийцийн) доорх шалтгаанаас үүдэн дам нурууны 

ирмэгийн эвдрэл үүсэх нь элбэг байдаг. 

 Заадас орчмын эвдрэл нь гүйцэтгэлийн алдаанаас болж зөрүү үүссэнээр өнгөрөн явах 

авто машинаас доргилт ирдэг.   

 Алгасалын байгууламжаас тулгуурын байгууламжид ачаалал очиж, тус ачаалал нь тулах 

хэсэг рүү очихгүй байх нь бүтээцийн онцлогоос шалтгаалж эвдрэхэд хялбар байдаг байна. 

Цаашлаад төмөр бетон “Т”-дам нуруу (орос хийцийн) –ны хувьд бүтээцийн алдаа (дам 

нурууны өргөн дутсан, арматур хооронд бетон цутгагдаагүй ), хөндлөн дам нуруу байхгүй 

зэргээс түр зуурын ачаалал төвлөрч, авто машинаас үүдэлтэй эвдрэл үүсэж байна. 

Тиймээс дам нурууны ирмэгт засвар, хүчитгэл хийх нь хамгийн чухал асуудлын нэг нь гэж 

үзэж байна. Эвдрэлийн шалтгаан, нөхцөл байдлыг тооцоолж үзвэл доорх засвар, 

хүчитгэлийг хослуулах, хүчитгэлт хийх нь үр ашигтай, гүйцэтгэлийн бүтээмж өндөртэй учраас 

засвар, хүчитгэлийг хийх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

 Дам нурууны тулах хэсгийн хөндлөн дам нурууг сэргээх 

 Тулах хэсгийн дэр өргөтгөх 

 Хөндлөн дам нуруу нэмэх 

 Тулах хэсэг авч, солих 

 Заадсыг засварлах аль эсвэл ашиглагдаж байгаа заадсыг авч, шинээр солих 

Мөн тулах хэсгийг аван шинээр байрлуулах, нэмэлт хөндлөн дам нуруу суурилуулахдаа 

ашиглагдаж байгаа тулах хэсэгт суурилуулах бөгөөд дам нурууны тулах хэсгийн эвдрэл нь 

эсрэгээрээ бол утга учиртай бөгөөд гүйцэтгэлийн чанар хангалтгүй тохиолдолд нүүрэн 

талаараа зөрдөг гэсэн судалгаа байдаг. 

 

Хөндлөн дам нуруу нэмэх 

Заадсыг засварлах аль эсвэл авч, шинээр солих 

Тулах хэсгийн дэрийг өргөтгөх 

 
Тулах хэсгийг авч, шинээр солих 

Дам нурууг хэсэгчилэн сэргээх 
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4.2.2 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

 

 

 

 

 

Домкратдах болон 
хуучин тулах хэсгийг 

авч, зайлуулах 

Хэд хэдэн дам нурууг хамтад нь нэгэн 

зэрэг домкратдахын тулд хэд хэдэн 

домкратыг тулах хүчтэй барилгын 

туслах тавцан шаардлагатай болно. Бүх 

домкратыг хамтад нь өргөх, хяналтын 

систем ашиглах нь зүйтэй ба хэрэв 

байхгүй тохиолдолд  дам нуруунуудын 

зөрүүг мм дотор байлгахаар хянаж, 

шалгангаа домкратна. Ашиглагдаж 

байгаа тулах хэсгийг зайлуулах. 

Дам нурууг домкратдах 

Хуучин тулах 
хэсэг 

Домкратдаж буй ажлын жишээ 

(Монголын гүүрэнд) 

Дам нурууг хэсэгчилэн 
сэргээн засах 

Тулах хэсгийн дэр 
өргөтгөх 

Тулах хэсгийн хайрцган дам нурууны 

доод нүүрний эвдрэлийг хэсэгчилэн 

сэргээн засах. Дэлгэрэнгүй нь  

Хавсралт 4 “1 хэсэгчилэн сэргээн засах 

(өнгөн заслын арга) талаар 

тайлбарлана. Мөн сэргээх талбай том, 

хөндлөн дам нуруу нэмэх болон хамтад 

нь гүйцэтгэх арга байх тохиолдолд 

хөндлөн дам нурууг нэмж гүйцэтгэдэг. 

Өнгөн заслын аргаар дам нурууны 
доод нүүрийг хэсэгчилэн  сэргээж 
буй байдал (Sika MonoTop-612 
ашигласан. Монголын гүүрэнд) 

Тулах хэсгийн дэр 
өргөтгөх 

Ашиглагдаж байгаа гүүрийн тулах 

хэсгийн дэр хангалттай бус, тулах 

хэсгийн дэр нь хэсэгчилэн эвдэрч 

гэмтсэн тохиолдолд  болон газар 

хөдлөлтийн үед гүүр нурж унах 

тохиолдолд тус хэсгийг өргөсгөх нь 

аюулгүй байдлыг хангаж өгдөг. Арматур, 

хэв, хашмал суурилуулж, бетон цутгадаг. 

Мөн шинэ тулах хэсгийн суурилуулах 

шаардлагатай бөгөөд тус хэсгийн 

бетоныг цутгалгүй орхино. 

Шинээр арматур 
суурилуулах 

Хуучин тулах 
хэсэг 

 

 

 

 

Хуучин тулах хэсэг 

 

Домактрат 
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Хөндлөн дам нуруунд арматур 

суурилуулах 

Хөндлөн дам нуруу 

нэмэх（Бусад１） 

Арматур суурилуулах 

Дам нурууны өргөн 20 cm буюу нимгэн 

учраас анкер арматур суурилуулахад 

бага зэргийн хүндрэлтэй тул дам нурууг 

өрөмдөж, арматураа сүвлэнэ. Хөндлөн 

дам нуруу болон арматурын хөндлөн 

холбоос суурилуулдаг. Тулах хэсгийн 

дэр болон дам нурууны эвдрэлийг 

зогсоохын тулд хөндлөн дам нурууны 

доод ирмэгийг дам нурууны доод  

ирмэгтэй холбож суурилуулдаг. 

Хөндлөн дам нуруу 

нэмэх（Бусад１） 

Бетон цутгах 

 

Арматур суурилуулсан байдал 

(Монголын  гүүр） 

Хэв, хашмалаа суурилуулна. 

Хавтангийн доорх завсрын бетоны нэг 

хэсгийг зайлуулж, зорчих хэсгээс бетон 

цутгах. Дотор юм уу гадна талаас нь 

нягтруулах. 

Хэв хашмал хийх болон бетон цутгах 

Хэв, хашмалаа суурилуулсан 

байдал (Монголын жишээ) 

Хөндлөн дам нуруу хийсэн байдал

（Монголын гүүр） 

Арматурын 
хөндлөн 
холбоос сүвлэх 

Арматурын хөндлөн холбоос сүвлэх 

Хөндлөн дам нурууны доод 

ирмэг нь дам нурууны доод 

ирмэгтэй холбогдох 

Бетон цутгах 

Хэв хашмал  

хийх 

Хэв хашмал хийх 

Бетон цутгах 

 

 

Арматурын 
хөндлөн холбоос 
сүвлэх 
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Тулах хэсэг авч, солих Тулах хэсгийг суурилуулж, 

түрхлэг шахаж, оруулах 

Домкратаа буулгах 

Заадсыг засварлах 

эсвэл шинээр солих 

Домкратаа буулган авч, 

холдуулах. 

Домкратаа буулгах 

Шинэ тулах хэсгээр солих 

Шинээр заадас суурилуулах 

2.  Үргэлжилсэн хэсгих 

Шаардлагатай бол хэсэг 

газрын бетоныг ховхлоод 

дараагаар нь арматураа 

суурилуулах. Шинэ заадсаа 

сольж, хийгээд бетон цутгах. 

Мөн ашиглагдаж байгаа 

заадсыг дахин ашиглаж болох 

тохиолдолд урьдчилан 

мэдэгдэх хэрэгтэй. 

Ашиглагдаж байгаа заадсыг 

түр аваад, арматураа 

суулгасаны дараагаар 

буцаагаад байрлуулна. 

Бетон цутгах 

Шинээр заадас суурилуулах 

 Ус тусгаарлах хар цаас 

Заадас хэсгүүдэд бетон цутгах 
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4.3 ҮРГЭЛЖИЛСЭН МЯНДСАН ӨРГӨС БҮХИЙ ДҮҮРГЭГЧ МАТЕРИАЛААР 

ХҮЧИТГЭХ АРГА 

4.3.1 ХУРААНГУЙ 

Үргэлжилсэн мяндсан өргөс бүхий дүүргэгч материалаар хүчитгэх (CFRP –аар хүчитгэх) 

гэдэг нь сунамтгай шинж чанартай материалын хувьд үр дүн сайн гэхээсээ илүүтэйгээр 

бетоны ховхролтыг зогсоох, хагарал, ан цавыг түр хугацаанд аргацаах зорилготой. 

Механик хүчитгэл хийх боломжтой. 

Төмөр бетон “Т”-дам нурууны (орос хийцийн) хувьд хавтан болон дам нурууны хүчитгэл хийх 

шаардлагатай. 

Даацын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд аль түвшин хүртэл нь сайжруулах уу, 

зардлын хэмнэлт, мөн хүссэн хэмжээнд хүртэл бат бөх байдлыг сайжруулах зэрэг асуудлыг 

гүүр тус бүрийн хувьд тогтоож шийдвэрлэнэ. 

 Нарийвчилсан судалгаа хийсний үр дүнд хавтан, дам нуруунд CFRP хичнээн үе 

шаардагдах вэ зэрэг асуудлын талаар доор дурьдав.  

 ・Дам нурууны хавтан: Зузаан:15 см, арматур 10 мм, 10 см байх тохиолдолд 

    CFRP төлөвлөсөн зузаан 0.14 мм-н түвшинтэй байвал 2 үе шаардлагатай. 

 ・Дам нуруу: Зөвшөөрөгдөх даацын хэмжээ 20～30N/mm2 хэтэрсэн тохиолдолд. 

    CFRP төлөвлөсөн зузаан 0.14mm –н түвшинтэй байвал 3～5 үе байх шаардлагатай. 

Японд CFRP-аар хүчитгэл хийсэн гүйцэтгэлийн ажлын жишээ олон байгаа бөгөөд үнэ 

өртөг өндөр учраас засвар, хүчитгэл хийх гэж буй гүүрийн эвдрэлийн түвшин үлэмж их 

байх тохиолдолд энэ талаар маш нухацтай шийдвэр гаргах нь зүйтэй. 

 

Хавтанг CFRP-аар хүчитгэх 

160

850

 

Дам нурууг CFRP-аар хүчитгэх 

1300 360

150

850

164 　Ｌ＝ 1496
1660

Хавтангийн арматур 

CFRP –аар хүчитгэх 

Дам нурууны арматур 

CFRP-аар хүчитгэх 
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4.3.2 ОНЦЛОГ 

Маш бага хэмжээний эвдрэлтэй эд ангийг засварлахад илүү үр дүнтэй арга. 

Эд ангийн цэвэрлэгээ хийх шаардлагагүй, гүйцэтгэл хялбартай, цаг хугацаа ч мөн бага 

зарцуулдаг. 

Материалын хувьд мяндсан өргөстэй, CFRP (Мяндсан өргөстэй дүүргэгч нэмэлт материал), 

CFS (карбон мяндсан тор) гэх зэрэг Монголын нөхцөл байдалд нийцсэн ашиглах боломжтой 

материалын талаар 3-4-т харуулж байна. 

Хавтангийн хувьд гол ачааллын чиглэл нь гүүрийн тэнхлэгийн дагуу тэгш хэмтэй байх боловч 

гүүрийн тэнхлэг дэхь хавтангийн үйлчлэл хөндлөн чиглэлд үүсдэг. Иймээс зураг төсөл дэхь 

гүүрийн тэнхлэгийн тэгш хэмтэй чиглэл хүртэл CFRP-аар хүчитгэсэн ч гэсэн ихэвчлэн 

гүүрийн тэнхлэгийн чиглэлийн ангилал бууруулах зорилгоор CFRP-аар хүчитгэдэг. CFRP-аар 

2 үе хүчитгэх шаардлагатай тохиолдолд гүүрийн тэнхлэгийн тэгш хэмтэй чиглэлд 2 үеээр 

хүчитгэдэг. Гүүрийн тэнхлэгт 1 үеэр хүчитгэдэг. 

Хавтанг CFRP-аар хүчитгэхдээ доорх зурагт үзүүлсэнчлэн үргэлжилсэн арматур  болон 

сүлжмэл арматур хийдэг. Сүлжмэл арматурийн хувьд CFRP-аар хүчитгэл хийхэд үр дүнтнэй 

хэдий ч үргэлжилсэн арматуртай харьцуулахад бас тийм ч сайн үр дүн гарахгүй бөгөөд 

дагалдах хэсэг гэж байхгүй учраас түүний дараагаар эвдрэлийн байдлыг шалгаж хянах 

боломжтой. 

 

 

 

 

 

Үргэлжилсэн арматур суулгах Сүлжмэл арматур суулгах 
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4.3.3 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

(1) Хавтангийн хүчитгэл хийх 

 

Бэлтгэл ажил Точил болон өнгөлөгчөөр 

гадаргуу дахь барзгар хэсгийг 

цэвэрлэх. 

Эхний үе түрхэх 

Гадаргууд хэсэг газрын 
нүх бөглөж цэвэрлэх 

CFRP-н барьцламтгай 

чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд 

эхний үедээ (эпоксидын 

цавуу) түрхэх. 

 

Бэлтгэл ажил 

Эхний үе түрхэх 

Гадаргуун хэсэг газрын нүх бөглөж, 

янзлах 

 

Барьцламтгай давирхайг доод үед 

түрхэх 

 

Эпоксидын замаскаар 

гадаргууг нөхөх. Замаск 

хатсаны дараагаар 

өнгөлөгчөөр гадаргууг 

цэвэрлэх. 

 

Барьцламтгай 
давирхайг доод үед 

түрхэх 

CFRP-ын барьцламтгай бодис 

болох эпоксидын давирхайг 

өнхрүүшээр түрхэх. 

Эпоксидын давирхай нь 

CFRP-д шингэж, нэвчсэнээр 

нэгэн бүхэл болох юм. 
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Гадаргууг хамгаалах 

CFRP наах Хавтгай өнхрүүшээр CFS-г 

наах. CFS-н төв хэсгээс зах 

руу нь чиглүүлэн 

өнхрүүшдэх. 

Гүүрийн тэнхлэгийн чиглэлд CFRP наах 

Хоосон агаарыг гаргах 

Гүүрийн тэнхлэгийн чиглэлдCFRP 
тэгшхэн наах 

Гадаргууг хамгаалах 

Өнхрүүшээр хоосон 

агаарыг хөөж гаргах. 
Илүүдэл агаарыг гаргах 

Галд тэсвэртэй түрхлэг 

гадаргууд түрхэх. 

CFRP нь туслах хэсэгт байхгүй 

CFRP 
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(2) Дам нуруу хүчитгэх 

 

Бэлтгэл ажил 

Бэлтгэл ажил 
Точил болон өнгөлөгчөөр гадаргуу 

дахь овгор товгор хэсгийг цэвэрлэх. 

Гадаргууд хэсэг 
газрын нүх бөглөж 

цэвэрлэх 

Барьцламтгай 
давирхайг доод үед 

түрхэх 

CFRP-н барьцламтгай чанарыг 

нэмэгдүүлэхийн тулд эхний үедээ 

(эпоксидын цавуу) түрхэх. 

Эхний үе түрхэх 

Гадаргууд хэсэг газрын нүх бөглөж 

цэвэрлэх  

Барьцламтгай давирхайг доод 

үед түрхэх  

CFRP-ын барьцламтгай бодис болох 

эпоксидын давирхайг өнхрүүшээр 

түрхэх. Эпоксидын давирхай нь 

CFRP-д шингэж, нэвчсэнээр нэгэн 

бүхэл болох юм. 

CFRP наах 

Эхний үед түрхэх 

Эпоксидын замаскаар гадаргууг 

нөхөх. Замаск хатсаны дараагаар 

өнгөлөгчөөр гадаргууг цэвэрлэх. 

CFRP нааж хүчитгэх Хавтгай өнхрүүшээр CFRP –г 

өнхрүүшдэж наах. CFRP-ын төв 

хэсгээс зах руу өнхрүүшдэх. 
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CFRP-г 2 үе наах 

Барьцламтгай цавууг доод үед 

түрхэх（2 үе） 

） 

 

CFRP-г 2 үе наах 

Гадаргууг хамгаалах 

1 дэхь үеийг мөн өнхрүүшдэж 

CFRP-ыг наана. CFRP-н 

төвөөс зах руу өнхрүүшдэнэ. 

Барьцламтгай цавууг 
доод үед түрхэх 

（2 үе） 

2 үе CFRP болон барьцалдах 

чанартай материалаар эсвэл 

эпоксидын цавууг өнхрүүшээр 

түрхэх. 

Гадаргууг хамгаалах Гадаргууд галд тэсвэртэй 

түрхлэг түрхэх. 

Хоосон агаарыг гаргах 

Илүүдэл агаарыг 

гаргах 

2 дахь үеээ хийхийн өмнө 

өнхрүүшээр хоосон агаарыг хөөж 

гаргана. 



 

118 

4.3.4 АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ  

 Мяндсан өргөстэй CFRP нь лист, төмрийн болон ялтасны гэсэн 2 төрөлтэй. Японд 

барьцламтгай шинж чанар өндөртэй ялтсыг ихээр хэрэглэдэг. Ган гүүрийн хувьд лист, 

төмрийн арга мөн хэрэглэгдэнэ. Монголын хувьд барилга байгууламж ихээр баригдаж байгаа 

ч гүүрийн хувьд засвар, хүчитгэлийн ажлын жишээ бараг байдаггүй. Доор үзүүлсэн 

хүснэгтээр Монгол орны төлөөлөл болохуйц материал үйлдвэрлэгч компанийн CFRP-г 

ашигласан ажлын талаар харуулж байна. 

Бүтээгдэхүүний нэр Төрөл 

Уян харимхайн 

модуль 

（N/mm２） 

Суналтын бат, 

бөх байдал 

（N/mm２） 

Ашиглагдах 

хэмжээ 

(g/ｍ２) 

Ялтасын зузаан 

（ｍｍ） 

Sika компани      

SikaWrap-200C Carbon 230,000 3900 200 0.111 

SikaWrap-300C Carbon 230,000 3900 300 0.166 

SikaWrap-301C High strength 

carbon 

230,000 

 

4900 300 0.167 

SikaWrap-300C 

HiMod NW 

High modulus 

carbon 

640,000 2600 300 0.140 

BASFкомпани      

MBrace 

CF 130 

High strength 

carbon 

227,000 3800 0.165 0.165 

MBrace 

CF 530 

High modulus 

carbon 

373,000 3500 0.165 0.165 

 

 

Бетон гадаргуу 

Эпоксидын замаск 

Эхний үе 

Барьцалдах чадвартай 
давирхай доод үе 

Гадаргуун хамгаалалт 

CFRP(CFS) 

 

CFS) 

 

Барьцалдах чадвартай 
давирхай доод үе 

MBrace-Bra жишээ 
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4.3.5 ТАЙЛБАР ЗУРАГ ТӨСӨЛ 

 

 

 

 

Гадаргууг хамгаалах 

Барьцламтгай давирхайг доод үед түрхэх（0.4kg/ｍ２） 

Барьцламтгай давирхайг доод үед түрхэх（0.4kg/ｍ
2
） 

Будаг түрхэх・Дунд хэсэг（эпоксидийн найрлагатай будаг 0.15kg/ｍ
2
） 

Будаг түрхэх・Өнгөн хэсэг（Акрилик уретаны найрлагатай будаг 0.15kg/ｍ２） 

CFRP(200g/m
2
） 

Барьцламтгай давирхайг дээд үед түрхэх（0.4kg/ｍ２） 

CFRP(200g/ｍ２） 

Барьцламтгай давирхайг доод үед түрхэх（0.4kg/ｍ
2
） 

Эхний үедээ түрхэх（эпоксидийн цавуу） 

Тэгш бус гадаргууг засах（эпоксидын замаск） 

1дахь үе 

2 дахь үе 
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4.4 ЗАВСАРЫН ТУЛГУУРЫГ НЭМЖ, ЗУЗААЛЖ ХҮЧИТГЭХ  

4.4.1 ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 

Ашиглагдаж байгаа бетон хольц дээр бетон нэмж зузаалснаар даацын бат бэхийг нөхөн 

хангадаг. Мөн түүнчлэн бетон ховхорч унахаас сэргийлэх ба хагарал ан цав үүсэхээс 

хамгаалах эерэг үр дүнтэй.  

Монгол улсад чанарын чанарын өндөр үзүүлэлттэй хэд хэдэн завсрын тулгуур байдаг. Газар 

хөдлөлт бага байдаг хэдий ч газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, аюулгүй 

байдлыг хангах үүднээс завсрын тулгуурыг хүчитгэх шаардлага гарсан тохиолдолд энэхүү 

аргыг хэрэглэхэд тохиромжтой.  

Японы газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх завсрын тулгуурыг зузаалж хүчитгэх жишээг 4-4-т 

үзүүлэв   

 

4.4.2 ХЭРЭГЛЭЭ 

Үндсэндээ бол ашиглагдаж буй бетоны чанараас дээш зэрэглэл бүхий бетоноор зузаатгаж 

хүчитгэнэ.  

Тогтмол ачааллыг нэмэх зорилгоор хавтанг зузаалахдаа дам нуруу болон тулгуурын 

байгууламжийн даацын чадварыг нягтлан шалгах шаардлагатай. Тулгуурын байгууламжийг 

зузаатгахдаа мөн адил завсрын тулгуур болон суурийг нягтлан шалгана.  

Завсрын тулгуурыг зузаалах тохиолдолд зузаан нь 25 см-аас бага байхад вибратороор бүрэн 

хангалттай нягтруулах боломжгүй тул урсах чадвар өндөртэй бетоныг ашиглах нь зүйтэй. 

Урсах чадвар өндөртэй бетон ашиглахад бэрхшээлтэй бол вибратороор бүрэн хангалттай 

нягтруулсан зузааныг бүрдүүлэх шаардлагатай.  

Ашиглагдаж буй завсрын 

тулгуурын гадаргуу 

Шинээр бетон цутгах 

Хүчитгэсэн арматур 

Гадаргууг хуулж тэгшлэх 

Босоо арматур 

Арматурын хөндлөн холбоос 

Тулгуурын суурь 
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4.4.3 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ 

 

 

Гадаргууг 

цэвэрлэх 

Хэв,  

хашмал хийх 

Хүчитгэсэн 

арматур 

Бетон цутгах 

Нэмж зузаалах хэсгийн 

арматурыг суулгах 

Хэв, хашмал хийх 

Гадаргууг цэвэрлэх 

Бетон цутгах 

Шаардлага хангахуйц хэмжээний 

арматур хийх. Тулгуурын суурийн 

бетон руу арматур сүвлэх. 

Энгийн төмөр бетоны хүчитгэл 

хийхэд шинэ болон хуучин 

арматурыг холбож гагнах 

шаардлагатай боловч завсрын 

тулгуурыг бүхэлд нь хүчитгэх 

тохиолдолд хүчитгэх арматураа 

багцлаад сүвлэх шаардлагатай. 

Хэв, хашмал хийх 

Ашиглагдаж байгаа завсрын 

бетоны гадаргууг усаар шүршиж, 

точилоор цэвэрлэх. Эвдрэлтэй 

хэсэг байх юм бол ховхолж авна. 

Нэмж зузаалах бетон цутгах. 

Вибратороор агааржуулах завсар 

зай гаргах. Дотор талд нь вибратор 

оруулж болохгүй бол гадна талаас 

нь вибратор тавьж нягтруулна. 

Тодорхой хэмжээнд бат бэхээ 

авсаны дараагаар хэв хашмалаа 

авч, бэхжүүлнэ. 
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4.4.4 ТАЙЛБАР ЗУРАГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Арматурын хөндлөн 

холбоос 

Арматур хоорондын бетон 

арматур 

Ашиглагдаж байгаа бетон 

Бетоны гадаргууг цэвэрлэх 

Бэхэлгээний анкер 

Өрөмдлөг φ32＊450（эпоксидын цавуу шахах） 

Тулгуурын суурийн дээд нүүр 

Угсармал анкер（механик） 

Анкерийн дэлгэрэнгүй схем зураг 


