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(10-100) МПа даралтын эталоны дадлага харьцуулалтад оролцсон  үр дүн 
харьцангуй сайн гарсан тул цаашдаа MEDEA-2.0 төслийн хүрээнд жинхэнэ 
харьцуулалтад оролцох боломжтой болсон. 

 2018-2021 онд Стандарт, хэмжил зүйн газар, ХБНГУ-ын Физик техникийн 
хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын Чанарын дэд бүтцийг 
хөгжүүлж, уул уурхайд турших нь” төслийн хүрээнд даралтын эталон 
лабораторийн орчны нөхцлийг сайжруулах, эталоны чадавхийг нэмэгдүүлэх 
зэрэг ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна.  

      Даралтын эталон лаборатори нь жилд 40 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага, орон 
нутгийн СХХ-ийн 250 орчим даралтын хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийж, 
9 сая гаруй төгрөгийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэдэг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


