
                            

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ГАЗРЫН   

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ХЭЛТЭС 

 

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ХЭЛТЭС НЬ Хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл 

байдлыг хангах, нэгж дамжуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэх, хэмжлийн үр 

дүнгийн найдвартай байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай 

явуулах үндсэн зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Шалгалт 

тохируулгын хэлтсийн Эзэлхүүн зарцуулалт, Физик хими, Масс, хүч, Уртын 

хэмжлийн шалгалт тохируулгын лабораториуд нь MNS ISO 17025:2018 

“Сорилт, шалгалт тохируулгын лабораторид тавигдах шаардлага” стандартын 

дагуу  Үндэсний итгэмжлэлийн төвөөр итгэмжлүүлсэн.  

 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

➢ Улсын хэмжээнд шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний байгууллага, 

лаборатори, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, иргэдийн технологийн болон хяналтын 

үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа эзэлхүүн, зарцуулалт, физик хими, масс, 

хүч, уртын хэмжлийн хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийх;  

➢ Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын арга аргачлал, стандарт 

боловсруулах; 

➢  Эталоны бааз, нарийвчлалын ангийг нэмэгдүүлэх онол арга зүйг 

боловсронгуй болгох, чанарын удирдлагын тогтолцоог  үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх;  

➢ Хэмжлийн төрлөөр сургалт, семинар зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх   

➢ “ААНБ-ын хэмжил зүйн үйл ажиллагааны чадавхыг үнэлэх”, “Шинэ 

төрлийн хэмжих хэрэгслийн загварыг турших, батлах” үйл ажиллагаанд 

оролцох;  

 



ЭЗЭЛХҮҮН, ЗАРЦУУЛАЛТЫН  

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИ 

 

Лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа: 

 Эзэлхүүн зарцуулалтын хэмжлийн ажлын эталон болон лабораторийн 

шинжилгээ, сорилтын хэмжүүр хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийх: 

 

➢ Уснаас бусад  шингэний тоолуур; 

➢ 0.1%-ээс дээш нарийвчлалын ангийн мерник; 

➢ Багтаамжийн сав; 

➢ Лабораторийн шилэн хэмжүүр; 

➢ Автомат бюретка; 

➢ Автомат пипетка;  

➢ Хэвтээ болон босоо ган нөөцлөх савны оноололын хүснэгт тогтоох; 

Шалгалт тохируулгын үйл ажиллагаанд  доорхи эталон хэмжих 

хэрэгслүүдийг ашиглаж байна. 

 

№ Шалгалт тохируулагад ашиглагдаж байгаа  эталонууд 

1 

Электрон жин 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ, Sartorius 

Загвар:  CAISL2-UV1 

Анги нарийвчлал:  II 

Техникийн үзүүлэлт:  300кг  

2 

Электрон жин 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ, Sartorius 

Загвар:  BP16000-S 

Анги нарийвчлал:  II 

Техникийн үзүүлэлт:  16 кг  

3 

Электрон жин 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ, Scaltec 

Загвар:  SBC52 

Анги нарийвчлал:  II 

Техникийн үзүүлэлт:  2200г  



4 

Электрон жин 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ 

Загвар:  Electronic balance 

Анги нарийвчлал:  I 

Техникийн үзүүлэлт:  220г  

 

5 

Эталон мерник 

Үйлдвэрлэгч:  БНХАУ 

Загвар:  JJB-2 

Анги нарийвчлал:  0.025% 

Техникийн үзүүлэлт: 10л, 20л, 50л, 

100л 
 

 

6 

Туузан метр 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ, Wurth 

Загвар:  PC-50 

Анги нарийвчлал: 1 мм 

Техникийн үзүүлэлт:  (0-50) м 
 

 

7 

Лазерметр 

Үйлдвэрлэгч:  ХБНГУ, Wurth 

Техникийн үзүүлэлт:  (0-40) м  

8 

Шугам 

Үйлдвэрлэгч:  БНХАУ 

Загвар: Ган 

Анги нарийвчлал: 1 мм 

Техникийн үзүүлэлт:  1м 
 

9 

 

 

Нивелир 

Үйлдвэрлэгч:  БНХАУ 

Загвар: С300 

Техникийн үзүүлэлт:  300 м 
 

 

 

 

 

Холбоо барих :  

 

Н. Сэргэлэн /ахлах мэргэжилтэн/,   sergelen@masm.gov.mn 

Б. Нарантогтох /мэргэжилтэн/,  narantogtokh@masm.gov.mn 
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ФИЗИК-ХИМИЙН  

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИ 

 

Лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа: 

➢  Физик-химийн хэмжлийн нэгжийн эталоныг бий болгох, хадгалах, 

ашиглах, харьцуулах  

➢ Шаардлагатай эталон, стандартчилсан загварыг бий болгох, ашиглах. 

➢ Хэмжил зүйн төрийн хяналт шалгалтын үндсэн хэлбэр болох 

баталгаажуулалт болон шалгалт тохируулгад физик-химийн хэмжлийн 

төрлийн хэмжих хэрэгслийг шалгалт тохируулгад, согтуурлын түвшин 

тогтоогч, чийг хэмжигчийг шалгалт баталгаажуулалтад хамруулах. 

ЛАБОРАТОРИЙН ЭТАЛОН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД 

№ Шалгалт 

тохируулгад 

хамруулах хэмжих 

хэрэгслийн нэрс 

Шалгалт тохируулагад ашиглагдаж байгаа  

эталонууд 

 

 

1 

 

 

рН метр 

Эталон уусмал 

(-2.00÷19.00)pH 

± 0.002, ± 0.01 

4.01, 6.86, 9.18 

4.000; 7.000; 10.000  

 

 

2 

 

 

Кондуктометр 

Эталон уусмал    

(0÷2000)мСм/см, 

±0.1мСм/см; ±0.01 мСм/см 

(0÷1999)мкСм/см, 

±0.5%,±1%, 

±0.01 мкСм/см,  ±0.001 

мкСм/см/ 

12.88мкСм/см, 84 мкСм/см 

1413 мкСм/см 

 

 

 

3 

 

Калориметр 

Эталон бензолынхүчил 

/ 26470 ± 20/Ж/к 

/6330±5/кал/г 

 
 

 

 

 

 

Рефрактометр 

Эталон уусмал 

nD=1.3000÷1.9000 

(±0.0002) 

/0÷95/%  
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4 (± 0.03%) 

 

 

5 

 

 

Фотоцахилгаан 

колориметр 

 

 

Эталон  шүүлтүүр:   

190 ÷ 1100нм 

λ=540нм 

К1=13.2% , К2=78.1% 

± 0.5% 

 

 

 

6 

 

 

Спектрофотометр 

Эталон  шүүлтүүр 

/190÷1100/ нм 

± 2.0 нм, 

/0÷100/ T% 

±  0.003A 

 

 

7 

 

Чийг хэмжигч 

 

 

/Стандартчилсан загвар 

буудай / 

±0.01% 
 

 

8 

 

Поляриметр 

Эталон  ялтас 

 39.500S- 589.3=ג

 589.3+123.340S=ג

±0.010S 
 

 

9 

 

Согтуурлын 

түвшин тогтоогч 

хэмжих 

хэрэгслийн 

шалгалтын эталон 

 

(Ус, этанолын холимог) 

эталон уусмал: 340C, ±20 

/0,010-0,100%/± 0,003% 

 

 

Ус, этанолын холимгийг 

хутгах, холих, тогтмол 

температурт барих, үлээлгэх 

багц төхөөрөмж 

 

 

 

 

 

 

 

Холбоо барих :  

 

Х. Отгонбазаррагчаа /мэргэжилтэн/,  otgoo_kh@masm.gov.mn 
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МАСС, ХҮЧНИЙ  

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИ 

 

Лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа: 

Тус лаборатори нь масс болон хүчний төрлийн хэмжүүр, хэмжих 

хэрэгсэлд шалгалт тохируулгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

 ХҮЧНИЙ ЛАБОРАТОРИ нь СХЗГ-ын ХХШБГазрын ШТАлбанд 

харьяалагдах бөгөөд  2016 оны 12 сард СХЗГ болон БНХАУ-н онц бөгөөд 

бүрэн эрхт элчин сайдын хамтын ажиллагааны хүрээнд  байгуулагдсан шинэ 

лаборатори юм.  

Лаборатори нь хүчний хэмжлийн төрлөөр  ажлын эталон динамометр 

200 т,  60 т, 5 т хэмжих хязгаартай 0,01%-ийн нарийвчлалтай ажлын эталоноор 

улсын хэмжээнд хүчний шалгалтыг бетоны марк даац тодорхойлох шмидтын 

алх шалгах эталон  (80 Mpa )-оор шалгалт тохируулгын ажлыг хийж гүйцэтгэж 

байна.  Барилга, зам гүүр, уул уурхайн бүтээн байгуулалтанд өргөн 

ашиглагддаг бетоны хатуулгыг тодорхойлдог хүчний машин, бүх төрлийн 

пресс, шмидтын алх зэргийг шалгат тохируулгад хамруулан ажилладаг.  

Массын хэмжлийн төрлөөр F1 болон М1 ангийн эталон туухай, Sartorius, 

Mettlertolido зэрэг ажлын эталон болон туухайнуудыг ашиглан М1 ангиас 

доошхи нарийвчлалтай туухай, аналитик болон электрон жингийн  шалгалт 

тохируулгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

Масс болон хүчний лабораторийн 

 шалгалт тохируулгын хамрах хүрээ 

№ 
Хэмжих хэрэгслийн 

анги нарийвчлал 
Унших чадвар (г) Хэмжих хэрэгсэл 

1 
Лабораторийн ультра, 

микро электрон жин 
10 -4 г ≤ d < 10 -7 г 

  

2 
Лабораторийн электрон 

жин I анги 
d=(0. 001 - 0. 000 1) г 



3 
Лабораторийн электрон 

жин II анги 
d=(0.1÷ 0.01) г 

 

4 
Лабораторийн тэгш 

мөрт жин I ба II анги 

d=0. 000 1 г 

d=0. 000 01 г 

  

5 
Лабораторийн тэгш 

мөрт жин III анги 
d=0.2-1 г 

6 
Техникийн электрон 

жин III анги 
d=(1 -10) г 

 

7 
Бүх төрлийн хүчний 

машин, пресс 

100 N-10000N 

1 KN – 3000 KN 

 

 
 

 

 

 

 

8 

CBR хөрсний 

нягтаршил тодорхойлох 

багаж 

 

 

5 KN – 100 KN 

 

 

9 Шмидтын алх 10 Mpa – 100 Mpa 

 

 

 

Холбоо барих :  

 

Д.Батсүх /мэргэжилтэн/, batsukh@masm.gov.mn 

 

Д.Баярбат /мэргэжилтэн/, bayrbat@masm.gov.mn  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:batsukh@masm.gov.mn
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УРТЫН  ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ЛАБОРАТОРИ 

 

Лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа: 

ХЗХ-ийн Уртын эталон лабораториос уртын хэмжлийн нэгж дамжуулан 

10 гаруй  нэр төрлийн уртын хэмжлийн хэмжүүр хэмжих хэрэгсэлд шалгалт 

тохируулгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

ЛАБОРАТОРИЙН ЭТАЛОН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД 

- Төгсгөлт уртын хэмжүүр “Mitutoyo” (125 – 1000) мм 

- I ангийн ган төгсгөлт уртын хэмжүүрийн багц (0,5 – 100) мм, 

- 1 ангийн ган туузан метр 

 “Richter Qualitet” (0-50) м 

-  Универсальный микроскоп -23 

 (0-200) мм  

 

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГАД ХАМРУУЛАХ 

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН НЭР ТӨРӨЛ 

 

1. Штангенциркүль / 200 мм хүртэл , 200-1000мм /        

2. Микрометр  / 200мм хүртэл , 200 мм-с дээш /       

3. Хэт авианы зузаан хэмжих багаж                                  

4. Дулааны шайбны хэмжээг тодорхойлох                  

5. Уурын шугамын хэмжээ авах                                     

6. Өнцөг хэмжигч багаж                                                   

7. Сүмбэнметр                                                                  

8. Штанген гүн хэмжигч ба штангенрейсмус 200мм хүртэл     

9. Микрометр / нутрометр /   

10. Калибр /шуп/ ш       

11. Шаблон         

12. Тэгш ус          

13. Лекаль шугам          

14. 2-р ангийн туузанметр (2-10) м хүртэл  

15. 10 метрээс  дээш хүндрүүлэгчтэй туузанметр 

     

Холбоо барих:  

Т. Лхавгажаргал /мэргэжилтэн/, lkhagvajargal@masm.gov.mn  
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