
Нүүрснээс шингэн түлш гарган 

авах асуудал 

Б. Авид, Шинжлэх ухааны академи,  

Хими, хими-технологийн хүрээлэн 



ОРШИЛ 

 Аливаа улс өөрийн гэсэн эрчим хүчний 

(цахилгаан, дулаан, түлш шатахуун гэх мэт) 

бодлоготой байх ѐстой. 

 

 

 Эрчим хүчний бодлого нь бусдаас 

хамааралгүй байх ѐстой. (өөрийн түүхий эд 

дээр түшиглэсэн). 

 



ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
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ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНЭ 
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НҮҮРСНИЙ  

ШИНГЭРҮҮЛЭЛТ (CTL)  

ГАЗРЫН ТОСНЫ  

БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР  

ХАНГАХ ГАРЦЫН НЭГ 



НҮҮРСНЭЭС ШИНГЭН ТҮЛШ 

ГАРГАН АВАХ ТЕХНОЛОГИЙН 

ТҮҮХ 
• Бергус 1913 онд нүүрсний шууд шингэрүүлэл- 

     тийн технологийг боловсруулсан ба 1920-д  

     оноос эл технологиор үйлдвэрлэл эхэлсэн. 

 

• Ф. Фишер ба Н. Тропш нүүрсний шууд бус  

     шингэрүүлэлтийн технологийг 1925 онд  

     нээсэн ба 1930-д оноос үйлдвэрлэл эхэлсэн. 

 

• 27 нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэр Германы армийг шингэн 

түлшээр хангаж байсан (4 сая тонн/жил). 



 



 



 



 





Өнөөгийн байдлаар хэрэгжиж буй болон  

хэрэгжих СТЛ төслүүд 



Монгол орны нүүрсний сав газар, талбай 

I - Хархираа   VI - Онгийн гол    XI - Дорноговь      

II - Монгол Алтай  VII - Чойр-Нялга  XII - Дундговь 

III - Өмнөд Хангай  VIII - Чойбалсан   XIII – Алтайн чандахь 

IV - Өмнөговь   IX – Сүхбаатар   XIV – Баян-Өлгий 

V - Их богд    X - Тамсаг   XV- Орхон-Сэлэнгэ   

163 тэрбум тонн 



Монголд хийгдсэн судалгаанаас 
Шууд шингэрүүлэх аргаар хийсэн туршилтийн дүн 

• 1980–1990 - ээд онд ОХУ- ын Шатах ашигт малтмалын институтэд /ИГИ/ 
Багануур, Баянтээг, Талбулаг, Өвдөгхудаг, Шарынгол, Чандгантал, 
Тавантолгой,  Их-Улааннуур, Шивээ-Овоо, Хашаатхудагийн ордын 
нүүрсийг автоклавын нөхцөлд гидрогенжүүлэх аргаар шингэрүүлэх 
туршилт хийсэн ба шингэрэх урвалын идэвхээр Өвдөгхудаг, Талбулагийн 
нүүрс илүү байв. Шарынгол, Чандганталын  нүүрсний хувирлын зэрэг 86 
– 87%, шингэн бүтээгдэхүүний гарц 78% ба 65,8% байжээ. 

 

• Ц.Цэдэвсүрэн нарын судлаачид энэ үед Өвдөгхудгийн нүүрсний 
шингэрүүлэлтэд ихээхэн анхаарал тавьж, ИГИ–д автоклав болон 
“проточный” төхөөрөмж дээр туршсан ба Өвдөгхудагийн нүүрс шингэн 
түлшний ирээдүйтэй түүхий эд гэж үзсэн байна. Японы Японы Mitsiu 
байгууллагатай хамтран судалж Өвдөгхудаг, хөөтийн ордын нүүрс 
шингэрүүлэхэд тохиромжтой гэсэн дүгнэлтэд хүржээ. 

 

• Ж. Нарангэрэл: шууд шингэрүүлэх аргад хэрэглэх шинэ катализатор 
гаргаж авсан 

 

• Б. Авид: Шивээ-Овоо, Багануурын ордын нүүрсний хийжүүлэлтийн 
судалгаа хийсэн 



Нүүрс шингэрүүлэх 

 

   - Шууд 

 

   - Шууд бус 

 

   - MБ 

 

 



Нүүрс шингэрүүлэх технологи 

Шингэрүүлэх 

Технологи 

Бүтээгдэхүүн Давуу тал Сул тал 

 

Шууд  

ЛПЖ 

Нафта 

Дизель 

Нефть төстэй 

бүтээгдэхүүн 

Эрчим хүч бага 

зарцуулна 

Нафта гарц их 

Экспортлох боломж 

Том оврын 

(commercial size) 

үйлдвэр дээр 

туршигдаагүй 

 

Шууд бус 

ЛПЖ 

Нафта 

Дизель 

Метанол 

ДМЭ 

Маш цэвэр 

дизелийн түлш 

Байгаль орчин хор 

нөлөө бараг 

байхгүй 

Үйлдвэрлэлийн 

хэмжээнд 

туршигдсан 

 

Илүү үнэтэй 



Шууд ба шууд бус технологиор гарган авах 

бүтээгдэхүүний харьцуулалт 

Бүтээгдэхүүний 

чанар 

Шууд  Шууд бус Монгол диз., 

бен. 

Бүтээгдэхүүний 

харьцаа 

65 % дизель 

35 % нафта 

80 % дизель 

20 % нафта 

Дизель, ЦТ 42-47 70-75 45%-с багагүй 

Дизель дэх S <5 ppm <1 ppm 0.2 %-с ихгүй 

Дизель дэх Аро. 4.8% <4% 

Дизель хув.жин 0.865 0.780 

Нафта октан >100 45-75 80, 92 

Нафта хүхэр <0.5 ppm  байхгүй 

Нафта ароматик 5 % 2 % 

Нафта хув. жин 0.764 0.673 





Нүүрснээс шингэн түлш гаргах талаархи 

хэрэгжүүлж буй төслүүд 

• DKRW advanced fuels компани Medicine bow төсөл 
хэрэгжүүлэх гэж байгаа ба энэ төслөөр өдөрт 13000 баррель 
ультра цэвэр дизель болон нафта үйлдвэрлэх нүүрснээс 
шингэн түлш гарган авах үйлдвэрийг 2007 онд барьж эхлэх 
ба 2010 онд дуусгана. Энэ үйлдвэр нь GE-ийн хийжүүлэгч 
аппарат ашиглан хий үйлдвэрлэх ба Скрубер хэрэглэн хүхэр 
ба СО2-аас нь салгаад гарган авсан нийлэг хийг Rentech Inc. 
–ийн Лизенцийн дагуу Фишер Тропшийн аргаар шингэн 
түлш гарган авна.  Яваандаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 35000 
баррель болгох зорилготой. Ялган авсан СО2-ыг цааш 
нефтийн компанид зарах буюу газар дор хадгална. Гарган 
авсан нийлэг хийн тодорхой хэсгийг IGCC технологиор 
цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэнэ тодорхой хэсгийг 
зарцуулж үлдсэнийг нь зарна. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
нь ойролцоогоор 1,5 млрд доллар. 

 

• 2014 онд дуусгана. 20-22 мянган баррель. 



• Shenhua group  2020 он гэхэд өдөрт 600 мян баррел буюу 
жилд 30 сая тонн шингэн түлш үйлдвэрлэх 8 шингэн 
түлшний үйлдвэр барихаар төлөвлөж байна. 

 

• Хятадууд нүүрснээс шингэн түлш гаргах төсөлд ойрын 5-10 
жилд 15 млрд доллар зарах бөгөөд барих үйлдвэрийн хүчин 
чадал нь өдөрт 320 мян баррель буюу жилийн 16 сая тонн 
байхаар төлөвлөж байна.  

 

• Хятадын нефть химийн компани Lutianhua групп Өвөр 
монголд дэлхийд хамгийн томд тооцогдох Диметилийн 
Эфир үйлдвэрлэх Үйлдвэрийг барих гэж байна. Энэ 
үйлдвэрийн хүчин чадал нь жилд нэг сая тонн ДМЕ  бөгөөд 
энэ талаар Японы Toyo Engineering  компанитай 
тохиролцсон бөгөөд үйлдвэр барих зөвшөөрлийг засгийн 
газраас хүсжээ. Урьд нь тус компани жижиг оврийн 
үйлдвэрүүдийг барисан байна. 



• Arch minerals, BMC and DKRW Advanced Fuels компанууд 
хамтран Bull Mountain төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 
ба тэд нүүрсийг хийжүүлэн гарган авсан нийлэг хийн тодорхой 
хэсгээр өдөрт 22000 баррель түлш үйлдвэрлэх шингэн түлшний 
үйлдвэр ба үлдсэн хэсгээр 300 Мвт –ын хүчин чадалтай IGCC 
цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байна. Энэ станц нь СО2-
ыг ялган хураах зориулалттай. Санхүүжүүлэх хөрөнгө нь 1,5 
млрд доллар орчим.  

• Энэ төсөл зарим нэг шалтгаанаас зогссон 

• Energy Investment Australia Pty (Shell) and Anglo America Plc 
хамтран Австралийн Виктория-д Хамтран төсөл 
хэрэгжүүлэхээр гэрээ хийв. Энэ төслөөр өдөрт 60000 баррель 
түлш (80 % нь дизель) үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр 
барихаар төлөвлөж байгаа ба 2016 онд ашиглалтанд өгөхөөр 
төлөвлөж байна. 

 

• Peabody energy and Rentech Inc  2 компани хамтран Peabody-ийн 
9,8 млрд тоннын нөөцтэй орд дээр нүүрс шингэрүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлэх гэрээ хийв.  Уг төслөөр баригдах үйлдвэрүүд нь 
10-30 мян тонн шингэн түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байх 
болно. 



• Сасол үйлдвэр тус бүр нь өдөрт 80000 баррель шингэн түлш 

үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 2 Үйлдвэр Хятадад барихаар 

төлөвлөсөн ба 2012 онд ашиглалтанд орох бөгөөд тус бүр нь 5 

млрд долларын өртөгтэй байх юм. 

• 94000 тонн болгон өөрчилсөн ба 2011 онд зөвшөөрлөө авсан. 

• Сасол нь өдөрт 34000 баррель тай тэнцэх хэмжээний хий гар-

ган авах 2 үйлдвэрийг Нигер ба Катарт барих төсөлд оролцож 

байгаа бөгөөд цаашид Энэтхэг болон АНУ-д үйлдвэр барих 

боломжийг судалж байгаа.  

• Энэтхэгт 80000 баррелийн үйлдвэр барихаар ажиллаж байгаа. 

• Сасол байгалийн хийнээс шингэн түлш гарган авах тал дээр 

анхаарлаа хандуулна. 

• Rentech компани Adams county-д 650-750 сая доллараар өдөрт 
10000 баррелийн шингэн түлш үйлдвэрлэх гэрээ байгуулав. 
2010 –д байгуулахаар төлөвлөж байсан. 

• Тодорхой бус 



Эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлт 

• Том хэмжээний дэд бүтцийн асуудал тусгалгүйгээр 
үйлдвэрлэлийн зардлыг авч үзвэл өдөрт 80 мян баррелийн 
(жилд 3,2 сая тонн) хүчин чадалтай үйлдвэрийн нийт өртөг 
нь 5 - 7 млрд болох төлөвтэй, 50 мян баррелийн (жилд 2 сая 
тонн)  хүчин чадалтай үйлдвэрийн нийт өртөг нь 3 орчим  
млрд ам. доллар болох төлөвтэй 

 

• Өдөрт 50 -80 мянган баррель бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин 
чадалтай үйлдвэр барихад  нэг баррел 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд оногдох хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ  60 мян - 87 мян ам. доллар. Үүнд нүүрсний чанар, 
технологи, гэх мэт зүйлс нөлөөтэй. 

 

• Нүүрснээс шингэн түлш гарган авах технологи нь нефтийн 
үнэ 45-60 $/баррель байхад ч тогтвортой ажиллахын тулд 
засгийн газрын түвшний дэмжлэг шаардлагатай.  



Засгийн газрын дэмжлэг.  

• Нүүрснээс шингэн түлш гарган авах үйлдвэрийн тогтвортой 
хөгжлийн үндэс нь засгийн газрын түвшин дэх дэмжлэг юм.  
Жишээлбэл: 

 

• Өмнөд африк 

• Өмнөд африк дахь үйлдвэрийг явуулахын тулд засгийн газар 
нь  үйлдвэрт Засгийн газрын грант хэлбэрээр хөрөнгө 
оруулалтаар хангасан.  

• Мөн нефтийн үнэ буурах үед хамгаалах зорилгоор тусгай 
механизм буюу маш хөнгөлөлттэй үнийг (floor price 
mechanism) хэрэглэдэг ажээ. 

• АНУ 

• АНУ-д Эрчим хүчний яам нь үйлдвэрүүдийн судалгаа ба 
хөгжлийг санхүүжүүлдэг. 



Өдөрт 80 мян. баррель бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх үйлдвэрийн хүчин чадал  

Параметр  Нэгж Тоо хэмжээ 

Хүчин чадал  баррель/өдөр 80,000  

Үүнээс 
           -ЛФЖ 
           -Нафта 
           -Дизель 

 

баррель/өдөр 

 
5,600 
25,500 
53,100  

Нийт  баррель/өдөр 84,200  

Нүүрсний хэрэглээ   тонн/жилд 8 - 18 сая тонн 

(нүүрсний 

чанар)  

Бүтээгдэхүүнд 

шаардагдах нүүрс  

тонн/баррель  0.3-0.6  



ШИНГЭН ТҮЛШНИЙ ҮЙЛДВЭР БАРИХ  

НӨХЦӨЛҮҮД  
• Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх процесс нь хөрөнгө их 

шаарддаг ба ийм төслийг  тогтвортой, мөн амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд  засгийн газрын томоохон дэмжлэг 
шаардагдана .  

• Эрчим хүчээ өөрсдөө хангах нь стратегийн чухал асуудал 
гэж засгийн газар нь үздэг байх 

• Нүүрсийг гүнзгий боловсруулах технологи, төсөл нь 
хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр шаардах  тул үндэсний 
хэмжээний программ дэвшүүлж ажиллах. 

• Үндэсний хэмжээний зөвлөл (ажлын групп) –ийг  
байгуулан нүүрсийг гүнзгий боловсруулах чиглэл, 
технологийг сонгох 

• Гадаадын мэргэжлийн зөвлөх компанийг сонгон урьж 
ажиллуулах 

• Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг дотоод гадаад зах зээлд 
борлуулах асуудал  



• Төсөл хэрэгжүүлэх газарт үнэ багатай, хийжүүлж болох нөөц 
ихтэй (ойролцоогоор 2-4 млрд тонн) нүүрсний ордтой байх 

  

• Үйлдвэр нь өөр маягаар амархан мөнгө олох (чанар болон 
байршлалаас хамаараад) боломж багатай ордын   нүүрсэн 
дээр тулгуурлавал зүгээр  

 

• Тухайн  улс нь эрчим хүчээ гаднаас авдаг байх (нефть юмуу 
нефтэн бүтээгдэхүүн) 

 

• Төсөл хэрэгжих газар дэд бүтцээр тодорхой хэмжээгээр 
хангагдсан байх  

• Нүүрсийг гүнзгий боловсруулах чиглэл, технологийн 
талаархи мэдээллийн санг байгуулах 

• Дэлхийн банканд зээлийн асуудлаар хандахад шаардагдах 
судалгааны  баримтыг боловсруулж бүрдүүлэх 

ҮРГЭЛЖЛЭЛ 



ТӨСЛИЙН СОНГОЛТ 

 

- Шууд шингэрүүлэлт 

- Шууд бус шингэрүүлэлт 

- ФТ 

- МБ 

- Хийжүүлэлт  

- Цахилгаан ба Шингэн түлш 

- Хийжүүлэлт  

- Цахилгаан ба химийн бодис  



Өнөөгийн байдал 

 

1.Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 

2.Засгийн газар Axens группээр ТЭЗҮ 

3.Хэд хэдэн компани энэ чиглэлээр 

ажиллаж байна  

 - QGX, Баруун наран 

 - ICM  групп, Төгрөг нуур 

 - МАК, Адуунчулуун 

 - Энержи ресурс 

 - гэх мэт 



ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ 

 

 -ӨАБНУ-ын ЭШБ-тай хамтрах гэрээ 

 

 

ХИМИ, ХИМИ-ТЕХНОЛОГИЙН 

ХҮРЭЭЛЭН 

 

Нүүрсний хийжүүлэлтийн лаборатори (2010) 

 - Боловсон хүчин  

 - Нүүрсний судалгаа 



Шийдэх асуудлуудаас 

• Үндэсний хэмжээний ажлын баг байгуулах, 

аль нэг яамны харьяанд биш, шийдвэр гаргах 

бие даасан статустай 

• Энд хамгийн эхлээд тулгамдах асуудал бол 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх асуудал 

болно. 

• Төслийг үндэсний хэмжээний болгох, 

сонирхогч компаниудыг татан оруулах 

эрмэлзлэлийг  нээх механизмыг бодож олох  

шаардлагатай  



ДҮГНЭЛТ 

 Хэрэгцээ 

 Хангалттай нөөц 

 Бүтээгдэхүүний чанар 

 Боловсон хүчин 

  Манай улсын эрчим хүчний (шингэн 

түлш) гол түүхий эд нь нүүрс юм. 



Анхааралаа хандуулсанд  

баярлалаа  


