
ЭЗЭЛХҮҮНИЙ ЭТАЛОНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ЗОРИЛГО  
Эзэлхүүний эталон лаборатори нь Монгол Улсын Засгийн газрын 1999 оны 217 

дугаар тогтоолоор эзэлхүүний хэмжлийн нэгжийн Улсын эталон батлагдаж лаборатори 
байгуулагдсан юм. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлэх Засгийн 
газрын бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд эзэлхүүний хэмжлийн нэгжийн үндэсний 
эталоны тогтолцоог шинжлэх ухааны хөгжлийн зарчмаар төгөлдөржүүлэх, эталоныг 
хадгалах, түүнээс нэгж дамжуулах, эзэлхүүний хэмжлийн үнэн зөв, нэгдмэл байдлыг 
хангах, үйл ажиллагаандаа удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн ажиллах төрийн үйлчилгээг 
түргэн шуурхай явуулах, дэмжлэг үзүүлж ажиллана.  
 
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  

 Эзэлхүүний эталоныг хадгалах, түүнээс нэгжийг дамжуулах, хуулбарлах, 
харьцуулах, хөгжүүлэх; 

 Эталоны бааз болон нарийвчлалыг  дээшлүүлэх; 
 Эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх;  
 Ажлын эталон хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл, шинжилгээ сорилтын хэмжих хэрэгсэлд 

шалгалт тохируулга хийх; Үүнд:  
 Усны тоолуур шалгах төхөөрөмж; 
 Автоцистерн, чиргүүлийн торх шалгах төхөөрөмж; 
 Уснаас бусад шингэний тоолуур шалгах төхөөрөмж; 
 0.03% -ийн нарийвчлалын ангийн мерник; 
 0.1%-ийн нарийвчлалын ангийн мерник; 
 Тусгай зориулалтын мерник; 
 Лабораторийн шилэн хэмжүүр; 
 Автомат бюретик; 
 Автомат пипетик; 
 Нөөцлөх савны хэмжээ авч, онооллын хүснэгт тогтоох.  

 Эзэлхүүний хэмжлийн шинэ нэр төрлийн хэмжих хэрэгсэлд загварын туршилт хийж 
дүгнэлт гаргах; 

 Эзэлхүүний хэмжлийн төрлөөр хэмжилзүйн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөл олгох ажиллагаанд оролцож 
үнэлгээ хийх; 

 Эзэлхүүний хэмжлийн стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулах, орчуулах 
ба хянах; 

 Хэмжилзүйн шалгалт тохируулгын лабараторийг итгэмжлэх үйл ажиллагаанд 
оролцох; 

 Эзэлхүүний эталоныг олон улсын харьцуулалтад хамруулах, оролцох; 
 
  
 
 
 
 
 



ЭЗЭЛХҮҮНИЙ ЭТАЛОНЫ ЧАДАВХИ      
 Шилэн дусаагуур 1 л ,  (U= 0.08 мл, k= 2) 
 Шилэн дусаагуур 2 л,   (U= 0.15 мл, k= 2) 
 Шилэн дусаагуур 5 л,   (U= 0.3 мл, k= 2) 
 Шилэн дусаагуур 10 л,  (U= 0.5 мл, k= 2) 
 Металл дусаагуур 50 л, (U= 5 мл, k= 2) 
 Мерник  2 л,                 (U= 0.3 мл, k= 2) 
 Мерник  5 л,                 ( U= 0,6 мл, k= 2) 
 Мерник  10 л,               (U= 1 мл, k= 2) 
 Мерник  20 л,               (U= 5 мл, k= 2) 
 Мерник  50 л,               (U=10 мл, k= 2) 
 Мерник  100 л,             (U= 20 мл, k= 2) 
 Эталон жин, 2200 г,     (U= 11 мг, k= 2) 
 Эталон жин, 16000 г,   (U= 133 мг, k= 2) 
 Эталон жин, 300 кг,      (U= 1.7 г, k= 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


