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Арнштадт хотын цэвэрлэх байгууламж

Инженерийн байгууламж Инженерийн байгууламж

Шахтбау Нордхаузен компани нь барилга угсралтын 

салбарт, тэр тусмаа төмөр бетон, шугам хоолой, 

инженерийн барилгын салбарт өргөн мэдлэг арвин 

туршлагатай билээ. Энэ туршлага дээрээ үндэслэн 

хүрээлэн буй орчны технологийн салбарт анх 1991-

1993 онуудад энэ салбарын анхны томоохон төслүүдийг 

хийж гүйцэтгэж эхэлсэн байдаг. Энэ салбарын ажил 

хэрэг амжилттай урагшилж байсан учир 1994 онд манай 

компанид хүрээлэн буй орчны байгууламж нь бие даасан 

бизнесийн салбар болж хөгжиж эхэлсэн юм.

Энэхүү бизнесийн салбарын гол бүрдэл хэсгүүд бол 

объектийн барилга угсралт болон сантехникийн угсралт 

тохируулгын ажил байдаг. Тухайлбал ус цэвэрлэх 

байгууламж түүний тоног төхөөрөмж болон насосны станц 

гэх мэт.

2000 онд анх Нордхаузен хотын мал үржүүлгийн дэргэдэх 

био-хийн үйлдвэрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх даалгавар 

авснаар манай компанид био-хийн үйлдвэрийн барилгын 

салбар бас нэгэн бизнесийн салбар болж хөгжсөн 

түүхтэй. 2014 оноос эхэлж Германы хууль бага зэрэг 

өөрчлөгдсөнөөр бидний энэ салбар дахь оролцоо буурч 

түүнээс хойш нэг ч био-хийн байгууламж баригдаагүй 

юм. Тиймээс бид гол анхаарлаа өөрсдийн уламжлалт 

инженерийн байгууламж руугаа буцаад хандуулж 

байна. 2011 онд бид анхны том хэмжээний ундны усны 

байгууламжийн төсөл хэрэгжүүлсэн.

2016 оноос хойш Инженерийн байгууламжийн бизнес 

нь компаний “Уул уурхай ба Инженерийн Байгууламж” 

бизнесийн салбарын доор харьялагдах болсон. Ил ба 

далд уурхайн салбарт “уул уурхайн дагалдах барилга 

байгууламж”-ийн бизнес өдрөөс өдөрт чухал байр суурь 

эзэлсээр байна.

Бид хувийн болон улсын захиалагчдын 280 гаруй 

инженерийн байгууламжийн төслийг амжилттай 

хэрэгжүүлж чадсан байна.

Бид дараах үйлчилгээг санал болгодог

Цэвэрлэх байгууламж болон усан хамгамж

• Устай холбоотой бүх төрлийн байгууламжийн төсөл  

 боловсруулах, төлөвлөлт, зураг төсөл, түлхүүр   

 гардуулах нөхцөлтэй байгууламжийн барилга угсралт,  

 шугам хоолойн угсралт (ган, VA, PE), усан хангамж,  

 цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмж эд ангийн  

 нийлүүлэлт болон хэсэгчилсэн угсралт
• Өөрсдийн бэлтгэгдсэн боловсон хүчин дээр тулгуурлан  

 дараах төслүүдэд төлөвлөлт, угсралт, суурьлуулалт,  

 тохируулгын ажил хийж гүйцэтгэнэ:

 • Бохирын хий, био-хий болон хаягдал боловруулах  

  байгууламжийн (ган) исэлдүүлэгч

 • Био-хий болон хаягдал боловсруулах байгууламжийн  

  бутлагч, дооз тааруулагч

 • Био-хийн техникийн компакт иж бүрдэл (дулаан  

  солилцуур, шахуурга татуурга, цахилгаан техник)

 • Бүх төрлийн ган төмөр хийц

• Үйлчилгээ: усан хангамж, хүрээлэн буй орчны барилга  

 байгууламж, төслүүд:

 • Төлөвлөлт, төсөл боловсруулах

 • Удирдлага зохион байгуулалт, тохируулга

 • Засвар үйлчилгээ

Усны аж ахуй

Сүүлийн жилүүдэд Герман улсад цэвэрлэх байгууламж, 

усны аж ахуйн төслүүдийг шинээр барьж байгуулах 

нь жилээс жилд буурч байна. Харин үүнтэй зэрэгцээд 

дотоодын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэл, 

засварын ажил манай компанийн үйл ажиллагааны гол 

чиглэл болсон. Цэвэрлэх байгууламжийн бохир уснаас 

гарсан лагыг хүчил төрөгчгүй орчинд тундасжуулан 

боловсруулахдаа эрчим хүчний зохистой хэрэглээг 

дэмжсэн технологийг ашиглах нь өнөө цагт онцгой ач 

холбогдолтой болжээ. Үүний хажуугаар нүүрс хүчлийн 

давхар ислийг бууруулахыг чухалчилж байна.

Бидний үйл ажиллагааны бусад бүрдэл хэсгүүдэд бохир 

усны механик цэвэрлэгээний тусгай төхөөрөмжүүд, бичил 

биетээр задлах төхөөрөмж ба түүнээс шатдаг хий гаргаж 

авах улмаар эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашиглах, бохир болон 

ундны болоод борооны усны шахуурга татуургын дэд станц, 

хадгалах цөөрөм, түр хадгалах цөөрөм зэрэг орно.

Үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцах бидний нарийн харилцаа 

философыг уламжлан авч, хөгжүүлж яваа туршлагатай 

төслийн удирдлагууд, инженерүүд маань захиалагчдын 

хүсэлтийг цаг тухайд нь чанартай хийж гүйцэтгэхэд 

онцгой анхаарч ажилладаг. 

Аливаа байгууламжийн төсөлд шаардлагатай төмөр ган 

хийц эдлэлүүдийг бид өөрсдийн тусгай зориулалтын 

заводод хийж урлан, тэдгээрийгээ өөрсдийн мэргэшсэн 

туршлагатай хүмүүсээр газар дээр нь угсруулдаг.

Гелзенкирхен хот дахь шахуургын станцын татуургын хэсэг

Рулэбэн хотын цэвэрлэх байгууламжын утаа шүүх төхөөрөмж

Инженерийн байгууламж
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