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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

 
Ангилалтын код: 13.080.05 
Хөрсний чанар - Дээжийг физик-химийн 
шинжилгээнд зориулан урьдчилан боловсруулах 
 

MNS ISO 11464:2019 

Soil quality -- Pretreatment of samples for physico-
chemical analysis 

ISO 11464: 2006 
 

 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын  2019 оны … дугаар сарын …-ны өдрийн …. 
дугаар тушаалаар батлав. 
 
Энэхүү стандарт нь 20… оны … дүгээр сарын …ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү олон улсын стандарт нь хөрсний дээжинд тогтвортой болон дэгдэмхий бус 
нэгдлүүдийг физик-химийн аргаар тодорхойлоход зориулан  дээжийг дараахь 
таван (хатаах, бутлах, шигших, хуваах, нунтаглах) төрлийн аргаар урьдчилан 
боловсруулалт хийхийг тодорхойлно. 
 
Энэхүү олон улсын стандартад тодорхойлсон урьдчилсан боловсруулалтын 
дараалал нь тэдгээрийн тодорхойлолтын үр дүнд нөлөөлөх бол хэрэглэх 
боломжгүй. 
 
Энэхүү олон улсын стандартыг дээжинд дэгдэмхий нэгдлүүдийг хэмжихэд хэрэглэх 
боломжгүй. Ерөнхийдөө, шинжилгээний аргуудын олон улсын стандарт нь бусад 
горимыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үздэг. 
 
2 Норматив ишлэл 
 
Энэхүү баримт бичгийг хэрэглэхэд дараах иш татсан баримт бичгүүд зайлшгүй 
шаардлагатай. Он заасан ишлэлд зөвхөн дурдсан хэвлэл хэрэглэнэ. Он заагаагүй 
ишлэлийн хувьд иш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл (аливаа 
нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаад) –ийг хэрэглэнэ. 
 
ISO 565, Хяналтын шигшүүр - Металл утсан даавуу, цоолсон метал хавтан ба 
цахилгаан ялтас - Нүхний нэрлэсэн хэмжээ 
 
ISO 10381-8, Хөрсний чанар - Дээж авах - 8-р хэсэг: Нөөцийн овоолгоос дээж авах 
удирдамж 
ISO 16720, Хөрсний чанар - Дээжийг урьдчилсан боловсруулалтанд хөлдөөж 
хатаах замаар урьдчилан боловсруулах 
 
 
3 Зарчим 
 
Хөрсний дээжийг агаарт болон тодорхой хэмээс хэтрүүлэлгүйгээр хатаах зууханд 
хатаана, эсвэл хөлдөөж хатаана (5.3-ыг үз). Шаардлагатай бол хөрсний дээжийг 
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чийгтэй байхад нь болон бас хатаасны дараа нунтаглаж болно (5.4-ыг үз). Дүн 
шинжилгээ хийхэд дэд хэвшинжийг төлөөлөх боломж бухий байхаар дээжийн 
жижиг хэсгүүдийг шигшиж болон эсвэл гараар хувааж болно.  Хэрэв шинжилгээнд 
бага хэмжээний дээж () нь шаардлагатай бол жижиг хэсгүүдийн хэмжээс бага байх 
ба энэ хэмжээ цаашид буурах болно (5.6-г үзнэ үү). 
 
Шаардлагатай горимыг Зураг 1-д цогц бүдүүвчээр харуулсан. Хөрсөн дэх бичил 
биетний үйл ажиллагаа  хатаалтын хэмийн хурдны хязгаарын улмаас өөрчлөгдөг 
учир агаарт хатаах зууханд хатааснаас илүү тасалгааны хэмд хатаах нь 
тохиромжтой.  
 
Урьдчилан боловсруулах бүх төрлүүд хөрсний хэд хэдэн шинж чанарт нөлөөлнө 
гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.Шигшүүрийн торны нүхний хэмжээг ерөнхийдөө 
ашигладаг. Гэхдээ дээжийн урьдчилан боловсруулалт эхлэхээс өмнө хожуу 
хэрэглэгдэх шинжилгээний өөр ямар нэг арга, шигшүүрийн торны өөр хэмжээс 
шаардагдах эсэхийг сайтар шалгах хэрэгтэй. 
 
ТАЙЛБАР: агаарт хатаасан,  эсвэл гэрэл тусахааргүй газар хөргөсөн зэрэг бүх 
дээжийг удаан хугацааны туршид хадгалахад хөрсний параметрүүд, ялангуяа 
хөрсний органик бус болон органик фракцид нөлөөлж болно. Лавлагаа [1] -г үзнэ 
үү. Бохирдсон газраас хөрсний дээж авахад тусгай арга хэмжээ авдаг. Арьсанд 
хүрэхээс зайлсхийх нь чухал ба ийм дээжийг хатаахдаа ( хатааж буй газарт агаар 
оруулах, агааржуулалтын системыг ажлуулах гэх мэт) тусгай заалтыг мөрдөх 
хэрэгтэй. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-р зураг - Дээжийг урьдчилан боловсруулах бүдүүвч 
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Химийн бохирдуулагч, мөөгөнцрийн спор эсвэл лептоспирроз зэрэг эмгэг 
төрүүлэгчийн улмаас дээж нь аюултай байж болох ба аюулгүй байдлын зохих арга 
хэмжээг авах хэрэгтэй. Энэхүү олон улсын стандартад, ерөнхийдөө наад зах шинэ 
хөрсний дээж нь 500 г байх боломжийг авч  үзсэн. Архивын дээжийг заавал 
хадгалах нь (1-р зургийг үз) ёстой бөгөөд энэ тухай ерөнхий тайлбарт тодорхой 
бичсэн байх ёстой 
 
4 Багаж төхөөрөмж  
 
Хэрэглэгдэж буй багаж төхөөрөмж нь  ямар нэг судлагдаж буй бодис (жишээ нь: 
хүнд металл) агуулаагүй байх нь чухал. 
Хэрэв физик-химийн шинжилгээнд шаардлагатай дээжийг урьдчилан 
боловсруулахад тодорхой тоног төхөөрөмж, материалыг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй 
бол энэ тухай холбогдох олон улсын стандартуудад (Тодруулга-аас үзнэ үү) 
дурдсан байна. 
 
4.1 Термостатик хяналттай, сайн агааржуулалттай болон температурыг 40°С –с 
хэтрүүлэхгүй барих чадвартай  хатаах шүүгээ. 
4.2 Хуурай хөлдөөх, нэмэлт төхөөрөмж 
4.3 Бутлуур, тээрэм, уур нухуур, модон болон бусад зөөлөн материал бүхий 
нүүртэй алх (Тайлбарыг харна уу).  
4.4. ISO 565 стандартын шаардлагыг хангасан 2 мм-ийн шигшүүр 
4.5 Механик холигч. 
4.6 Шигшүүртэй механик сэгсрэгч, нэмэлт төхөөрөмж (Тэмдэглэлийг үзнэ үү). 
4.7 Савлагаа буюу дээж хуваагч (Тайлбарыг харна уу). 
4.8 ISO 565 стандартын шаардлагыг хангасан 250 мкм-ийн нарийвчлалтай шигших 
шигшүүр, эсвэл туршилтын аргын дагуу хэмжинэ. 
 
4.9  Уншилттай, 0.1 г хүртэл нарийвчлалтай аналитик жин. 
4.10 Тэнцвэртэй, уншилттай, 1 гр хүртэл нарийвчлалтай аналитик жин. 
 
ТАЙЛБАР: Ашиглагдах багаж төхөөрөмжийг нарийвчлан заагаагүй боловч хэд 
хэдэн тохиромжтой тоног төхөөрөмжийг  зураг А.1-ээс А.4-р-т үзүүлэв. Ихэнх 
харьцуулж болохуйц үндэсний стандартууд нь тоног төхөөрөмжийн нарийвчилсан 
тодорхойлолтыг агуулж байгаа бөгөөд эдгээр нь энэхүү олон улсын стандартад 
заасан гүйцэтгэлийн үндсэн шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд эдгээрийг 
ашиглаж болно. 
 
5 Журам 
 
5.1 Ерөнхий 
 
Хатаах, бөөмийг ялгах болон хэмжээг багасгах аргачлалыг 5.3 болон 5.4-т 
тодорхойлсон. 
 
Аргазүйн хэд хэдэн үе шатанд хөрсний шинж чанар, судалгаа шинжилгээний 
зорилтоос хамаарч тодорхой бөөм( фракцыг)  хослуулан эсвэл тусад нь 
тодорхойлох талаар авч үзэх шаардлагатай 
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Ялгах, шигших, бутлах, эсвэл нунтагласаны (өөр өөр хэмжээтэй тоосонцорыг 
ялгахад хүргэж болзошгүй) дараа дээжигй нэгэн жигд болгодог. 
 
АНХААРУУЛГА - Болзошгүй аюултай хөрсөөс дээж авахад  урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авна. 
Дээжийг хатаахдаа арьсанд хүрэхээс болгоомжилж дээж хатаас тусгай арга 
хэмжээг (салхи оруулах  агааржуулах  г.м.) авах. Дээжийг агаараар буюу тоосоор 
(жишээлбэл, лабораторийн орчны агаараас эсвэл өөр хооронд нь ойр 
байрлуулсан эсвэл боловсруулсан дээжийн хооронд) бохирдохоос сэргийлэхийн 
тулд анхаарах хэрэгтэй. 
 
Хөрсний материалын урьдчилсан боловсруулалтыг зөвхөн энэ зорилгод зориулан 
ашиглаж буй лабораторид хийх бөгөөд шинжилгээ хийх байршлаас алслагдмал 
байхыг зөвлөж байна. 
 
ТАЙЛБАР: Хэрэв дээж нь тоостой төстэй байдалд байвал түүний хэсэг алдагдах 
ба энэ нь физик-химийн шинж чанарыг өөрчилнө. 
 
5.2 Дээжийн тодорхойлолт 
 
Дээжийг хүлээн авсаны дараа гадны биет, ургамлын үлдэгдэл, бусад мэдэгдэхүйц 
шинжтэй зүйлсийн талаар нарийвчлан тэмдэглэнэ. 
 
5.3 Хатаах 
5.3.1 Ерөнхий зүйл 
 
Агаарт эсвэл чийгтэй агаарыг нь зайлуулсан агааржуулалттай хатаах зууханд 
эсвэл хуурай хөлдөөх аргаар дээжийг хатаана. 
Хатаах сонгосон аргаас хамааран 5.3.2, 5.3.3 эсвэл 5.3.4-т заасан аргыг мөрдөнө. 
Хөрсний дээжийн жингийн алдагдлын хэмжээ (массын фракц) 5%-с ихгүй бол 24 
цагийн турш  хатаана. Хатаах үйл явц дууссаны дараа хатаасан дээжний нийт 
массыг тодорхойлж тэмдэглэнэ. Хатаах үйл явцыг хурдасгахын тулд дүүргэлтийн 
ширхэглэлийн хэмжээсийг нь 15 мм (илүү том) байхаар хуваах хэрэгтэй. 
 
Дээжийг агаарт хатаах үед модон алх эсвэл уур нухуур ашиглах болон  гараар 
бутлах, бохирдлоос зайлсхийхэд маш их анхаарал тавих хэрэгтэй. Дээжийг 
зууханд хатааж явцад зуухнаас түр хугацаагаар гаргаж алх эсвэл уур нухуур 
ашиглан буталж өгдөг. Энэ процедур нь 2 мм-ээс том ширхэглэлийг салгахад илүү 
хялбар болгодог.  
Хөлдөөж хатаах аргын үед дээж жижиг хэсгүүдэд хуваагдаж бүхэл хэлбэрээр 
хатахаас хамгаалдаг.  
Хатах хугацаа нь хөрсний материалын төрөл, үеийн зузаан, хөрсний өөрийнх нь 
анхны чийг болон агаарын хэмжээ, агааржуулалтын хурдаас хамаарна. 
Хатаах зууханд элсэрхэг хөрсний хатах хугацааг ихэвчлэн 24 цагаас ихгүй, 
шаварлаг хөрс 48 цагаас дээш байна. 
Шинэ органик бодис (жишээ нь ургамлын үндэс гэх мэт) ихээхэн хэмжээгээр 
агуулсан хөрсийг хатаахад 72 юмуу эсвэл 96 цаг шаарддаг. 
 
5.3.2 Агаарт хатаах 
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Ямар ч чийг шингээдэггүй, бохирдол үүсгэдэггүй тавиур дээр 5 см-ээс ихгүй 
зузаантай байхаар хөрсийг дэлгэж хатаана. Нарны шууд тусгалаас зайлсхийх ба 
температур нь 40°С-ээс хэтэрч болохгүй. 
 
ТАЙЛБАР Нарны шууд гэрэл нь ялангуяа хэсэгчлэн хатааж буй болон дэлгэсэн 
дээжний дээд доод давхрагад их хэмжээний температурын зөрүү үүсгэдэг.  
 
5.3.3 Зууханд хатаах 
 
Ямар ч чийг шингээдэггүй материалаар хийсэн,  бохирдол үүсгэдэггүй төавиур 
дээр 5 см-ээс ихгүй зузаантай байхаар хөрсийг дэлгэж хатаана. Эсвэл  40°С-ээс 
хэтрэхгүй байхаар хатаах шүүгээнд (4.2) хатаана. 
 
5.3.4 Хөлдөөж хатаах 
 
Хөлдөөж хатаах ажлыг ISO 16720 стандартын дагуу гүйцэтгэнэ. 
 
5.4 Гадны биетийг зайлуулах, нунтаглах  
5.4.1 Чулууг ялгах ба бусад 
 
Хэрэв хөрс том хэсгүүдтэй хатсан бол дээжийг нунтаглахаас өмнө тэдгээрийг 
жижиглэх ба чулуу, шилэн, хог хаягдал гэх мэт гадны биетийг хатаасан дээжээс 
зайлуулна. 
Энэ үйл явцыг 2 мм –ийн шигшүүр (4.5)-ээр болон гараар  хийнэ. (дараах догол 
мөрийг үз). 
Хөрсийг гадны биетээс цэвэрлэхэд нарийн материал буюу нунтаг дээжний 
алдагдлыг багасгахын тулд анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. Энэ үе шатанд гарсан 
аливаа материалын массыг тодорхойлж тэмдэглэл бичнэ. Шалгалтанд орсон 
материал нь бохирдсон хөрс буюу хог хаягдал байвал шинжээч нь дээжийг бүрэн 
дүүргэх, жишээлбэл, үлдэгдэл ширхэгийг шигшүүрээр өнгөрүүлэхийг хүсч болно. 
Хэрэв судалж буй объект нь нь бохирдсон хөрс буюу хог хаягдал байвал судлаач 
хөрс болон бусад  дээжийг 2 мм-ийн шигшүүрээр гарах хэмжээний болгож 
жижиглэнэ.  
 
5.4.2 Бутлах  
 
Хэрэв гадны биетийг арилгахад шигшүүр хэрэглэсэн бол шигшүүр дээр үлдсэн том 
ширхэгтэй хэсгийг тоосонцорыг бутлах (тохирох аппаратыг ашиглана) -ээс бага 
байна. 
 
Хэрэв гадны биетийг арилгахад шигшүүр хэрэглэсэн бол шигшүүр дээр үлдсэн том 
ширхэгтэй тоосонцорыг 2 мм-ээс бага хэмжээтэй байхаар бутлах (тохирох 
аппаратыг ашиглана). 
Том ширхэгтэй хэсгийн буталсан тоосонцор 2 мм-ийн шигшүүрээр дамжих 
боломжийг багасгахын тулд хэрэглэж буй багаж төхөөрөмжийг тохируулна. Хэрэв 
гадны биетийг арилгахад шигшүүр ашиглаагүй бол хатаасан дээжийг 2 мм-ийн 
шигшүүрээр шигшинэ. Шигшүүр дээр үлдсэн хатаасан том хэсгүүдийг (тохирох 
аппаратыг ашиглана) 2 мм-ээс бага хэмжээтэй байхаар бутлана.  Хатаахаас өмнөх 
2 мм-ээс том ширхэглэлтэй хэсгийг хамгийн бага хэмжээтэй болгон бутлахад 
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хэрэглэсэн багажийг тохируулна. 2 мм-ээр шигшүүрээр дамжин өнгөрч буй 
дээжийг жинлэх ба сайтар холино.  
Хэрэв 2мм-ээс том ширхэглэлтэй хэсэг нь бага байвал бутлахаас өмнө жижиг 
хэсгүүдийг шигшихэд илүү үр дүнтэй байж болно. 
Онцгой тохиолдолд бүх дээжийг бутлана. Буталж нунтагласны дараа механик 
холигч ашиглан фракцуудыг (4.6) дахин хольж болно.  
 
5.5 Дээж сонгох 
5.5.1 Ерөнхий зүйл 
 
Дээжний хэмжээнээс хамааран түүвэр дээжийг хадгалах боломжгүй (лабораторийн 
дээж ба архивын дээж) эсвэл бүрэн ашигласан (шинжилгээний дээж) бол нэмэлт 
дээж авах шаардлагатай 
Лабораторийн дээжийг бэлтгэхийн тулд хатаасан, нунтагласан, шигшсэн дээжийг 
(одоо) 5.5.2 ба 5.5.3-ийн дагуу төлөөлөхүйц байхаар хэсгүүдэд хуваана. 
Туршилтын дээжийг бэлтгэхийн тулд лабораторийн дээжийг шаардлагатай 
хэмжээгээр төлөөлөх хэсгүүдэд хуваана. 
Тоос шороог гарахаас боломжоор зайлсхий. 
Дээж их хэмжээгээр байгаа тохиолдолд ISO 10381-8 стандартын дагуу дахин 
дээжлэлтийг  эхний түүврийн хэмжээг багасгахад ашиглана.  
Дэд дээжний үе шатуудын хооронд хөрс (5.6) -ийг нэгэн төрлийн болгохын тулд 
жижиглэхийг шаарддаг. 
Дээжний хэмжээнээс бага биш сонголт/туршилтын хэсгийг гаргахад 5.5.2 ба 5.5.3-т 
тодорхойлсон журмыг ашиглаж болно. 
Давтан шинжилгээг хийх шаардлагатай бол давтан дээж авах давтамжийг ерөнхий 
төлөвлөгөөнд ялган салгаж тодотгох шаардлагатай. Хамгийн төлөөлөх үе шат нь 
хамгийн эхнийх байна. 
Дээжийн шинж чанарыг харгалзан дарааллын дэд арга (5.5.2, 5.5.3 эсвэл 5.5.4) -ыг 
сонгон дараагийн тодорхойлолтууд ба багаж төхөөрөмжийн шаардлагын дагуу 
сонгоно. 
 
5.5.2 Гараар дээж авах (улирал) 
 
Хөрсний дээжийг тохирох механик холигчоор сайтар холино (4.6). Хөрсний  
найрлагад нөлөөлөхгүй байх тавиур дээр нимгэн үеэр байхаар тараана. 
 
Хөрсийг дөрвөн тэнцүү хэсэг  (квадрат) болгон хуваана. Дөрвөн хэсгийг хоёр 
хувааж, нөгөө хоёрыг нь татан авна. Хөрсний тодорхой хэсгийг  авах хүртэл энэ 
аргаар давтан хийнэ. 
 
5.5.3 Дээж хуваагчийг ашиглах 
 
Олон талт слот төрлийн дээж хуваах тохиромжтой жишээг А.2-р зурагт үзүүлэв.  
Энэ нь дээжийг хоёр тэнцүү хэсгүүдэд хуваана.Тоног төхөөрөмжийн хэмжээг дээж 
хуваах хэмжээ ба ширхэгийн хэмжээг тохируулах байдлаар сонгох ёстой (А.2-р 
зураг, А.1-р хүснэгтийг үзнэ үү). 
 
5.5.4. Механик дээж авалт 
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Дээж авахад тохиромжтой төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжүүд нь ихэвчлэн 
үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэгддэг. 
Эдгээрийг үндэсний стандарт болон үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дээж авахад 
ашиглаж болно. Дээж авах механик төхөөрөмжийн жишээг А.3-р зурагт үзүүлэв. 
Энэ нь дараах журмаар ажилладаг. 
Хөрсний дээжийг дэд дээжийн юүлүүрт юүлэх  ба дээжийг саванд хийнэ (Зураг 
А.3). 
Сампеллерийг эхлүүлэх. Дараа нь  саванд буй дээжийг өөр саванд хийнэ. Хүссэн 
хэмжээний хөрс авч амжаагүй ба хэрэв шаардлагатай бол   энэ процедурыг 
давтана. Дэд дээж авах үе шат бүрт хөрсийг нөхөн сэргээх шаардлагатай. Нэгээс 
илүү дээжтэй контейнерыг сайтар хольж хэрэглэж болно. 
 
 
5.6 Нунтаглах 
 
Хэрэв шинжилгээний хяналтын дээж нь  2 г- с бага бол бүх дэд дээжийг 
шинжилгээнд хамрагдахаас өмнө 250 мкг болгож  нунтаглана. 
Хатаасан, буталсан болон шигшсэн хөрсний төлөөлөх дэд дээж (5.5-ыг үз). 
Туршилтын аргын дагуу өөр өөр дэд дээжийг 250 мл-ийн шигшүүрээр эсвэл 
сорилтын аргаар тусгайлан зааж өгөх хүртэл нунтаглах ажиллагааг үргэлжлүүлнэ. 
(4.9-ыг үз). 
Хэрэв нэгээс илүү олон шинжилгээ хийхээр нэг дэд дээж дээр хангалттай бүх 
шинжилгээ хийх боломжийг хангахын тулд ширхэгийн хэмжээ хамгийн бага 
байхаар нунтаглана.  
Хэдий ширхэгийн хэмжээ бага байх нь материалын гадаргууг нэмэгдүүлж урвалын 
идэвхийг сайжруулдагч  хэрэв химийн задаргаанд тулгуурлан нэг буюу хэд хэдэн 
үзүүлэлт тодорхойлох бол бүх дээж нунтаглахыг  зөвшөөрдөггүй. 
Химийн задаргаанд суурилсан зарим үзүүлэлтийг тодорхойлохын тулд 
гадаргуугийн талбайг нэмэгдүүлж, дээжийн урвалыг нэмэгдүүлдэг тул.  
Шаардлагатай тохиолдолд 2 мм-ээс том хэмжээтэй бол бодисыг шинжилж 
эхлэхээс өмнө 2 мм-ээс бага фракцтай болгож нунтаглах боломжтой. 
 
Шинжилгээний тайлан 
 
Туршилтын тайланд дараахь мэдээллийг оруулна: 
a) Энэхүү олон улсын стандартын ишлэл (ОУСБ 11464: 2006); 
b) хатаах температурыг оролцуулан ямар процесс, журам, багаж хэрэгслийг 
ашиглаж байсан; 
в) дээжийн бүрэн тайлбар ба тодорхойлолт, үүнд (шаардлагатай бол харьцангуй 
масс), шил, нухаш, үнэр (хэрэв байгаа бол), өнгөний хэсгүүд; 
d) энэхүү олон улсын стандартад заагаагүй эсвэл нарийвчилсан мэдээлэл, үр дүнд 
нөлөөлж болох бусад хүчин зүйлүүд. 

А Хавсралт  
(мэдээллийн) 

Багаж төхөөрөмж жишээ 
 

4-р бүлэгт өгсөн аппарат хэрэгслийн жишээг A.1-ээс А.4 хүртэлх зурагт үзүүлэв. 
 
А.1 хүснэгтэд механик дээж хуваагдлын хэмжээсийг харуулав. 
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А.2-р зурагт үзүүлсэн механик дээж хуваагдлын загвар нь хангалттай гэж үзсэн 
боловч шаардлагатай үндсэн шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд өөр 
хувилбаруудыг ашиглаж болно. 
 
Бусад төрлийн тээрэмдэх машинууд, тухайлбал тээрэм, бөмбөг тээрмүүд, тээрэм 
үйлдвэрлэгчид бас тохиромжтой байж болно. 
 

 
А.1 зураг - Механик хөрс бутлагч (жишээ) 
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А.2-р зураг - Механик дээж хуваагч  (жишээ) 

 
 
 

Хүснэгт А. 1 — механик дээж хуваагч 
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А.3-р зураг - Механик дээжлэлт (жишээ) 
 

 
 

А.4-р зураг - Механик бутлагч  (жишээ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ном зүй  
 

[1] BARTLETT, R.J. Oxidation-reduction status of aerobic soils (Chapter 5). In: 
Chemistry of the soil 



                                                                                ISO 11464:2019 санал авах төсөл 

11 

 

environment. American Society of Agronomy. Soil Science Society of America. ASA 
Special Publication 
No. 40, Madison, Wisconsin, 1981, pp. 77-103 
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Өмнөх үг 
 
ISO (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартын 
байгууллагууд (ОУСБ-ын гишүүн байгууллагууд) -ын дэлхий дахины холбоо юм. 
 
Олон улсын стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын техникийн хороодоор 
дамжуулан хийдэг. Сонирхсон сэдэв бүрт  техникийн хороо байгуулагдах ба 
гишүүн байгууллага бүр тухайн хороонд төлөөлөх эрхтэй. 
 
Мөн олон улсын байгууллага,  төрийн  байгууллага ба  ОУСБ-тай харилцаатай 
төрийн бус  байгууллагууд энэ ажилд оролцдог. ISO (ОУСБ) нь стандартчиллын 
цахилгаан техникийн бүх асуудлаар Олон улсын цахилгаан техникийн комисс 
(ОУЦТК) –той хамтран ажилладаг. 
 
Олон улсын стандартуудыг ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2-р хэсэгт заасан 
дүрмийн дагуу боловсруулсан болно. Техникийн хороодын бааталсан олон улсын 
стандартын төслүүдийг санал хураахын тулд гишүүн байгууллагуудад тараана. 
 
 
 
Олон улсын стандартаар нийтлэх нь санал хураалтад оролцсон гишүүн 
байгууллагуудын дор хаяж 75% -ийг батлах ёстой. 
  
Энэ баримт бичгийн зарим элемент нь зохиогчийн эрхэд хамаарах магадлалыг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй. ОУСБ нь патентын эрх эсвэл бүх эрхийг тодорхойлох 
хариуцлагыг хүлээхгүй. ISO 11464-ийг ISO/TC 190 Техникийн хороо, Хөрсний 
чанар, SC 3 дэд хороо, химийн аргууд ба хөрсний шинж чанаруудаар 
боловсруулсан болно. 
 
Энэхүү хоёр дахь хэвлэл нь анхны хэвлэлийг (ISO 11464: 1994) орлоно. 
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