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БОНБНҮ-НИЙ НЭМЭЛТ ТОДОТГОЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Оюу Толгой (ОТ) ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой ордоос зэс-алт олборлох төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2009 оны 10 дугаар 
сард Монгол Улсын Засгийн Газар, Айвенхоу Майнз түүний стратегийн түнш болох Рио 
Тинто компанийн хооронд байгуулагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу уурхайн 
олборлолтыг 2012 оны 3 дугаар улирлаас эхлүүлэхээр төлөвлөн одоогоор барилгын 
ажлын үе шатандаа явж байна. Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны явцад МУ-ын 
Байгаль орчны үнэлгээний тухай хуулийн дагуу төслийн БОНБНҮ-ний тайланг 3 үе 
шаттайгаар боловсруулсан байна. Үүнд: 

v Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын боомт хүрэх зам болон эрчим хүчний зурвасын 
БОНБНҮ;  

v Гүний Хоолой болон Галбын говийн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн 
БОНБНҮ; 

v Оюу Толгойн ордыг ашиглах болон боловсруулах үйлдвэр, дэд бүтцийн төслийн 
БОНБНҮ тус тус хамрагдана. 

2004 оноос хойш дээрх БОНБНҮ-нүүдэд хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулж, БОАЖЯ-д өргөн барьж батлуулсан ба БОАЖЯ-аар батлагдсан тайлангууд нь 
хүчин төгөлдөр хэвээр мөрдөгдөж, шаардлагатай тохиолдолд тайлангийн нэмэлт 
тодотголууд хийгдэж байгаа болно. Манай компанийн боловсруулж байгаа энэхүү 
БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотголын тайлан нь 2006 онд “Эко Трейд” ХХК-ийн 
боловсруулан, БОАЖЯ-аар батлуулсан “Оюу Толгойн Ордоос Зэс, Алт Олборлох, 
Боловсруулах Төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний 
Тайлан”-д өгч байгаа нэмэлт тодотголын ажил юм.  

 
Оюу Толгойн орд зэс, алт олборлох төсөлтэй холбоотойгоор байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу БОАЖЯ-аас 2011 оны 6 дугаар 
сарын 07 өдөр гаргасан 6/2389 тоот БОНБЕҮ-ний дүгнэлт, БОНБНҮ-ний тайланд 
оруулсан нэмэлт тодотгол, оруулж байгаа нэмэлт тодотголын ажлуудын талаархи 
мэдээллийг Хүснэгт 1-д оруулав. Оюу Толгой орд газраас зэс, алт олборлох төсөлд 
ашиглах химийн бодистой холбоотойгоор хийгдсэн БОНБНҮ-ий тайлангууд болон 
тэдгээрийн нэмэлт тодотголын ажлуудын тухай (ямар шаардлагын дагуу нэмэлт 
тодотгол хийх болсон, тайланг хэдэн онд ямар байгууллага бэлтгэсэн) мэдээллийг 
оруулсан болно. 

 
2011 оны 01-дүгээр сарын 17-ны өдөр гарсан БОНБЕҮ-ний дүгнэлтээр Өмнөговь 

аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжих Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох 
төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол болох “Баяжуулах үйлдвэрийн 
химийн нэмэлт бодисууд”төсөлд “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай” хуулийн дагуу ерөнхий үнэлгээ хийсний үндсэн дээр уг төсөлд БОНБНҮ хийлгэх 
шаардлагатай гэж үзсэн. 

 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотголыг 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтэд хавсаргасан чиглэл хуваарийн дагуу бэлтгэн 
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боловсруулав. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт 
тодотгол хийх, чиглэл хуваарийн  дагуу бэлтгэн оруулав. 

 
 

Хүснэгт 1. Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, тэдгээрт 
оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд 

Тайлан 
бэлтгэсэн 
компани, он 

Тайлангийн нэр, нэмэлт тодотгол 

Эко Трейд ХХК,  
2006 он  

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ  
 
Энэ тайлан нь Оюу толгой төслийн 3-р үе шатны тайлан ба энэхүү тайланд 
Оюу Толгойн зэс, алтны ордоос удаан хугацаанд уурхайлан ашиглах, хүдрийг 
боловсруулах үйлдвэр, уурхайтай холбогдон баригдах үндсэн болон туслах 
байгууламжуудыг барьж ашиглах нөхцөлд төслийн дэвсгэр талбай, тухай бүс 
нутгийн уур амьсгал, агаарын чанар, газарзүй, геологийн тогтоц, гадаргын ба 
газрын доорхи ус, хөрс, ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг, тухайн нутагт оршин 
суугч малчин өрхүүдийн амьдрал, нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл, тухайн нутаг 
дэвсгэр талбайд орших түүх соёлын дурсгалт зүйлст хэрхэн нөлөөлөх, түүний 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар бүрэн тусгагдсан болно.  
 

Эко Трейд ХХК, 
2008 он  

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох төслийн БОНБНҮ-ий тайлангийн 
нэмэлт тодотгол (Барилга, байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисуудын 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээ) 
 
Энэхүү тайланд Оюу толгой төслийн барилга, байгуулалтын үе шатанд 
хэрэглэгдэх химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх болон эрсдлийн 
үнэлгээний ажил барилга байгуулалтын үе шатанд Оюу Толгойд ашиглагдаж 
буй химийн бодисуудын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, хаягдал, устгалтын 
байдлыг газар дээр судлан үзэж, химийн бодисуудаас ус болон хөрсөнд 
алдагдах, агаарт дэгдэх, тэсрэх бодисуудаас үүсэн бий болзошгүй осол, 
тэдгээрээс Оюу Толгойд ажиллагсад, ойр орчмын оршин суугчид, хөрс, ус, 
агаар болон ургамал, амьтны төрөл зүйлд учирч болзошгүй нөлөөллүүдийг 
авч үзсэн байна.  
 
Энэхүү үнэлгээний тайланд нийт 173 нэр төрлийн химийн бодисын нөлөөлөл, 
эрсдлийн үнэлгээг тусгасан байна.  

Эс И Си ХХК,  
2011 он  

Химийн хорт болон Аюултай бодисын БОНБНҮ, эрсдлийн үнэлгээний нэмэлт 
тодотгол 
 
Энэхүү нэмэлт тодотголын тайланд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт, тодотголын ажлын гол зорилго нь Оюу 
Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах химийн бодисуудаас байгаль 
орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, түүнийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, химийн хорт болон 
аюултай бодисыг зохистой ашиглах талаар зөвлөмж боловсруулах, мөн 
химийн бодис ашиглах явцад мөрдөж ажиллах байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах зэрэг 
асуудал байсан байна. Энэ тайланд: 

1. Төв агуулахад хадгалагдаж байгаа нийт 84 нэр төрлийн химийн бодис 
2. Бетон зуурмагийн үйлдвэрт ашиглаж байгаа нийт 8 төрлийн цемент 

бэхжүүлэгч бодис 
3. Хайгуул өрөмдлөгийн компаниуд ашиглаж байгаа 16 нэр төрлийн 

химийн бодис 
4. Босоо ам 1 ба 2-т ашиглаж байгаа 43 нэр төрлийн химийн бодис 
5. Хятад ажилчдын кемпийн агуулахад хадгалагдаж байгаа нийт 11 нэр 

төрлийн бодис 
6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулахад байгаа 8 нэр төрлийн химийн 
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Тайлан 
бэлтгэсэн 
компани, он 

Тайлангийн нэр, нэмэлт тодотгол 

бодис 
7. Засвар үйлчилгээний цехэд ашиглаж буй тос тосолгооны материал, 

аккумяторын хүчил 
8. Баяжуулах үйлдвэр, лабораторид ашиглах 39 нэр төрлийн химийн 

бодис  
9. Дулааны станц, ус цэвэршүүлэх савлах үйлдвэрт ашиглагдах 7 нэр 

төрлийн бодис 
10. Түлш шатахуун, тос тосолгооны материал зэрэг нийт 200 гаруй нэр 

төрлийн 500 гаруй нэр төрлийн бодисын нөлөөлөл, эрсдлийн үнэлгээг 
тусгасан байна.  

Магес 
Консалтант ХХК, 
2012 он  

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ –ний 
нэмэлт тодотгол буюу Оюу толгой төслийн баяжуулах үйлдвэрийн химийн 
нэмэлт бодисууд 
 
Оюу Толгой төслийн уурхайн олборлолтын хэмжээ 85.0 мян.тн байснаа 100.0 
мян. тн хүртэл нэмэгдсэн, олборлолт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүчин чадал болон уг үйлдвэрт ашиглагдах химийн бодис, 
тослогооны материал, цэвэрлэгч бодис, будагч бодис зэрэг тодорхой 
хэмжээгээр нэмэгдсэн тул энэхүү БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотголын тайланд 
нийт 89 нэр төрлийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрсдлийн 
үнэлгээг хийв.  
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БҮЛЭГ 1. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
1.1. ТӨСЛИЙН НЭР 
 

Химийн бодис ашиглах төсөл 
 
1.2. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ 
 

ОТ төсөл нь Монгол Улсын өмнөд хэсэгт орших Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Жавхлант багийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж байгаа бөгөөд  
v Улаанбаатар хотоос урагш 640 км,  
v Монгол- Хятадын хилээс хойш 80 км, 
v Монголын төмөр замын сүлжээнээс баруун зүгт ойролцоогоор 450 км тус тус 

зайтай.  
 

1.3. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 
 

“Оюу Толгой” ХХК, улсын бүртгэлийн дугаар 9019006110, регистрийн дугаар 
2657457. Оюу Толгойн зэс, алтны ордын төслийг хэрэгжүүлэгч нь Оюу Толгой ХХК (ОТ 
ХХК) юм. ОТ ХХК-ийг өмнө нь Айвенхоу Майнз Монголиа Инк XXK (АММИ) гэж 
нэрлэжбайсан. Монгол Улсын Засгийн газар, АММИ ХХК болон Рио Тинто 2009 оны 10-
рсарын 6-ны өдөр Оюу Толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурж, 
2010оны 3-р сарын 31-нд хүчин төгөлдөр болсноор Монголын уул уурхайн ОТ ХХК 
байгуулагдсан. ОТ ХХК-ийн эзэмшлийн хэмжээг үзүүлбэл: 
v Айвенхоу Майнз Лимитэд – 66%; 
v Монгол Улсын Засгийн газар – 34%. 
 

АММИ нь Канад, АНУ-д бүртгэлтэй, уул уурхайн хайгуул, ашиглалт явуулдаг 
компани юм. Рио Тинто нь АММИ ХХК-ийн 51%-ийг эзэмшигч бөгөөд ОТ төслийг 
хэрэгжүүлэгч болно. Харин химийн бодисын төрөл, ангилал, одоогийн байдлаар хэрхэн 
хадгалагдаж юунд хэрэглэгдэж байгаа тухай дор оруулав. 
 
1.4. ТӨСӨЛД АШИГЛАГДАХ НЭМЭЛТ ХИМИЙН БОДИСУУД 
 

Химийн бодисуудыг баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процесс, тоног 
төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үндсэн болон туслах материал болгон 
ашиглах бөгөөд Одоогийн байдлаар Оюу Толгойд лабораторийн урвалж бодисууд, 
машин техникийн эд ангийн тос, тосолгооны материал, хөргүүрийн шингэн, 
автомашины түлш шатахуун, төрөл бүрийн будагч бодисууд, цавуу, цемент, болон 
бетон зуурмагийн нэмэлт бодисууд, цэвэрлэгээ болон бусад тусгай хэрэглээний бодис, 
материалууд ашиглагдаж, хадгалагдаж байна. 

Төслийн үйл ажиллагаанд дараах төрлийн химийн бодис, урвалж, материалууд 
ашиглагдаж байна. Үүнд: 
v Машин механизмын хөдөлгүүр, эд ангийн тос тосолгооны материалууд 
v Өрөмдлөгийн ажилд хэрэглэгдэх химийн бодисууд 
v Хялбар шатамхай бодисууд 
v Хөргөлтийн шингэнүүд 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний 
тайлангийн нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                               8 
 

v Төрөл бүрийн будагч бодисууд 
v Лабораторид хэрэглэх урвалж бодисууд 
v Органик болон органик бус хүчил, шүлтүүд 
v Төрөл бүрийн цавуу 
v Түлш шатахуун (бензин, дизель түлш гэх мэт) 
v Цемент, бетон зуурмагийн нэмэлт бодисууд 
v Тэсэлгээний бодисууд 
v Трансформаторын тусгаарлагч шингэн 
v Угаагч бодисууд буюу гадаргын идэвхит бодисууд зэрэг болно. 
 
Хүснэгт 2. Оюу толгой төслийн хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа нийт химийн бодисуудын 

жагсаалт 

Д/Д Химийн бодис, 
материалын нэр Англи нэр Жилийн 

хэрэгцээ 

Химийн 
бодисын 
ангилал 

/аюултай, 
хортой/ 

1. Төв агуулахад хадгалагдаж буй бодисууд 
1 LPG шил савтай, дүүрэн LPG bottle, filled  25 баллон   
2 Хүчилтөрөгч Oxygen  25 баллон 3.1, 1,6, 5.1.2A 
3 Ацетилений хий Acetylene gas  25 баллон 3.1, 1,6, 2.1.1A 
4 Шахсан аргон хий Compressed argon gas  25 баллон 3.1, 1,6 

5 
Шахсан хий (Аргон ба 
нүүрстөрөгчийн давхар 
исэл) 

Shielding gas (Argon and 
Carbon dioxide) compressed 25 баллон  3.1, 1,6 

6  Азотын шахсан хий Nitrogen gas compressed   25 баллон 3.1, 1,6 
7  Аргоны шахсан хий Argon gas compressed   25 баллон 3.1, 1,6 

8  Нүүрстөрөгчийн давхар 
ислийн шахсан хий 

Carbon Dioxide gas 
compressed   25 баллон 3.1, 1,6 

9 Эмнэлгийн баллонтой 
хүчилтөрөгч 

Empty medical oxygen 
cylinder   25 баллон 3.1, 1,6 

10 Баллонтой пропан Propane bottle, LPG, empty   25 баллон 3.1, 1,6 

11 Цэнэглэгч баллонтой 
пропан Refill propane bottle, LPG,   25 баллон 3.1, 1,6, 6.1, 9.3, 

6.4 

12 VpCI-368 D VpCI-368 D зэврэлтээс 
хамгаалагч  20 тн   

13 VPCI –309 VPCI–309 зэврэлтээс 
хамгаалагч  250 тн   

14 VPCI -416 VPCI-416 зэврэлтээс 
хамгаалагч  250 тн   

15 VPCI-423 VpCI-423 зэврэлтээс 
хамгаалагч  250 тн   

16  Hand held  20 тн   
17 Knapsack, MESTO, 3533 S Knapsack, MESTO, 3533 S  2000 л   
18 Knapsack, MESTO, 3537 DG Knapsack, MESTO, 3537 DG  2000 л   
19 Тоног төхөөрөмжийн тос Oil, Gear Mobil SHC 629 1700л 3.1, 1,6 

20 Дамжуулагч тос Oil, Transmission #7X2888, 
16H  3000л 3.1, 1,6 

21 Хөдөлгүүрийн хөргөдөг 
түрхлэгтэй шингэн Coolant engine #101-2845,  400л 3.1, 1,6 

22 Хөдөлгүүрийн тос 16H  Grader oil 16H 2л 3.1, 1.6 

23 Тоног төхөөрөмжийн тос Gear oil, GX 80W 90, 
RP000991BC  4500 л 3.1, 1.6 

24 Тос тосолгооны материал, 
синтетик цэвэрлэгч 

Gear oil, SCH150, Synthetic 
Clear  2000 л 3.1, 1,6 
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Д/Д Химийн бодис, 
материалын нэр Англи нэр Жилийн 

хэрэгцээ 

Химийн 
бодисын 
ангилал 

/аюултай, 
хортой/ 

25 Тос тосолгооны материал ESSO NUTO-68, RL002008C 2000 л 3.1, 1,6 

26 Эд ангийн тос тосолгооны 
материал 

Transmission oil, GP 
Multigrade, 80W-90  2000 л 3.1, 1,6 

27 Тос тосолгооны материал Terrestic T32 1л 3.1, 1,6 
28 Тос тосолгооны материал Hydrex AW68 2л 3.1, 1,6 
29 Тос тосолгооны материал Mobil SHC 629 2л 3.1, 1,6 
30 Тос тосолгооны материал Univis N68, KRL002069C 2л 3.1, 1,6 

31 Тос тосолгооны материал Industrial Gear Oil, Ultima 
P68 4л 3.1, 1,6 

32 Гидравликийн тос Hydraulic oil; Grade 46  1050 л 3.1, 1,6 
33 Тос тосолгооны материал Univis N68, KRL002069C  230 л 3.1, 1,6 
34 Тос тосолгооны материал ESSO NUTO-68,L002008C  1000 л 3.1, 1,6 
35 Хөргөгч бодис, код 50619 Coolant: Product code: 50619 800л 3.1, 1,6 
36 Тос Grease: Product Code540812 22л 3.1, 1,6 
37 Гидравликийн шингэн Rando HD32, Fluid, Hydraulic 60л 3.1, 1,6 
38 Гидравликийн шингэн Rando HD46; Fluid, Hydraulic 20л 3.1, 1,6 

39 Тос тосолгооны материал Oil, Rock Drill, warm 
Weather, Caltex Aries 150  1000 л 3.1, 1,6 

40 Тос тосолгооны материал Multifak EP-2, Grease, 
general Purpose 1200л 3.1, 1,6 

41 Тос тосолгооны материал Main bearing oil ISO 150 0 3.1, 1,6 

42 Тос тосолгооны материал EXXONMOBIL ESSO 
Spinesstic, Pneumatic oil  1000 л 3.1, 1,6 

43 Тос тосолгооны материал Oil, engine, elo Gold SAE 
10W 30 Caltex  2000 л 3.1, 1,6 

44 Агаар цэвэршүүлэгч бодис Darauair 110- Air entrainment 
agent 2445л   

45 Ус цэвэршүүлэгч бодис Draacem S20DL, High range 
water reducer (Pasticizer)  1500 л   

46 Тос тосолгооны материал Oil, Synthetic Lubricant: Mobil 
SHC 629  2500 л 3.1, 1,6 

47 Тос тосолгооны материал Oil, Gear 80W90 600л 3.1, 1,6 

48 Тос тосолгооны материал Oil, Gear, Grade 100 for 
Crushing plant  1500 л 3.1, 1,6 

49 Тормозны шингэн Fluid Brake, SAEJ-1703/DOT 
4 15 3.1, 1,6 

50 Түлш шатахууны хольц Fuel blend SB 300 M  2500 л 3.1, 1,6 
51 Тос тосолгооны материал ESSO Gear oil GX 80W-90  2500л 3.1, 1,6 

52 
Пропилен гликоль-
хөлдөлтөөс хамгаалагч 
бодис 

Propylene Glycol - Antifreeze 58л 3.1, 1,6 

53 Тосон суурьтай, хөх Oil based, interior blue, 198л 3.1, 1,6 
54 Тосон суурьтай, шар Oil based, interior yellow 220л 3.1, 1,6 
55 Тосон суурьтай, улаан Oil based, interior red, 153л 3.1, 1,6 
56 Тосон суурьтай, хар Oil based, interior black, 134л 3.1, 1,6 
57 Тосон суурьтай, цагаан Oil based, interior white, 340л 3.1, 1,6 
58 Тосон суурьтай, ногоон Oil based, interior green, 26л 3.1, 1,6 
59 Будаг шингэлэгч Paint thinners 647 609л   
60 Будаг шингэлэгч Paint thinners 647 53л   
61 Шүлтлэг ус, шар  Water based, exterior yellow 32л 8.1 
62 Шүлтлэг ус, цагаан  Water based, exterior white 136л 8.1 
63 Шүлтлэг ус, ногоон  Water based, exterior red 22л 8.1 
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Д/Д Химийн бодис, 
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ангилал 
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64 Шүршигч будаг, ногоон Water based, exterior green 32л   

65 Шүршигч будаг, улаан 
аэрозол Paint spray, aerosol red 187л   

66 Шүршигч хар аэрозол будаг Paint spray, aerosol black 247л   

67 Шүршигч ногоон аэрозол 
будаг Paint spray, aerosol green 150л   

68 Шүршигч будаг, шар 
аэрозол Paint spray, aerosol yellow 163л   

69 Шүршигч будаг, цагаан 
аэрозол Paint spray, aerosol white 317л   

70 Шүршигч хөх аэрозол будаг Paint spray, aerosol blue 215л   
71 Шүршигч будаг, шар Paint spray, yellow 30л   
72 Гангийн саарал суурь будаг Primer gray, steel 13л   
73 Цайртай будаг Рaint, galvanized  300 л 3.1 
74 Тусгаарлагч лак Varnish, Insulating,   300 л   
75 Уретан Urethane 3л   
76 Өнгөлөгч, тавилгын будаг Polish, furniture, # waxy 360  300 л   

77 Тусгаарлагч тунгалаг улаан 
лак 

Varnish, Insulating, 
Transparent red, #UC100,  300 л   

78 Цайртай мөнгөлөг 
өнгөлгөөний будаг 

Silver, galvanized coating, 
silver zinc coat, #SS-COAT 
909 

 300 л   

79 Супер шар цавуу Super universal yellowglue 85мл   
80 Модны цавуу Glue wood 26кг   
81 Супер цавуу Super glue 9л   
82 Линолейны цавуу Glue , for linoleum, LG  150 кг   
83 Линолейны цавуу Glue , for linoleum rim, LG  200 кг   
84 Ацетон Acetone 5гр   

85 Савны тос цэвэрлэгч/Бетон 
шалыг цэвэрлэгч,  

Drum degreaser: general 
purpose-cleaning concrete 
floor 

 1000 кг   

86 Бортоготой хар будаг  Roller ink cartridge 
stencilmate black  1000 кг   

87 Гар цэвэрлэгч Hand cleaner  200 л   
88 Шумуул устгагч бодис Mosquito repellant  202 л   

89 Эпоксидийн цавуу Megaepoxy compound, hih 
impact crusher backing 20л   

90 Шил цэвэрлэгч Glass cleaner  1000 л   
91 Аэрозол будаг Aerosol paint  200 баллон   
92 Alcotac DS11 Alcotac DS11  40 кг   
93 Dustbloc Dustbloc  45 кг   
94 Devran Devran  20 кг   
95 FR100L FR100L  160 кг   
96 Бутан шахсан хий Buthane compressed  25 баллон 3.1, 1.6 
97 Цавуу Kingger glue  30 кг   
98 Фосфат натри Na3PO4*12H2O  120 ттн 4.3, 8.1 
99 Purina 0113 Purina 0113  1000 кг    
100 Мегапокси HICB Megapoxy HICB  560 кг   
101 Тос тосолгооны материал Caltex Havoline 5W-30  1000 кг 3.1, 1,6 
102 Тос тосолгооны материал CAT DEO SAE 10W-30 1000 кг 3.1, 1,6 
103 Тос тосолгооны материал Dasco oil 1000 кг 3.1, 1,6 

104 Тос тосолгооны материал Delo gold multi grade SAE 
15W-40 

1000 кг 3.1, 1,6 
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105 Тос тосолгооны материал EP-68 1000 кг 3.1, 1,6 
106 Тос тосолгооны материал ESSO Gear oil GX 85W-140 1000 кг 3.1, 1,6 
107 Тос тосолгооны материал ESSO Lube XT 5 1000 кг 3.1, 1,6 
108 Тос тосолгооны материал Meropa100 1000 кг 3.1, 1,6 
109 Тос тосолгооны материал Mobil Delvac 5W-40 1000 кг 3.1, 1,6 
110 Тос тосолгооны материал Mobilgear SHC150 1000 кг 3.1, 1,6 
111 Тос тосолгооны материал Runlong grease 1000 кг 3.1, 1,6 
112 Тос тосолгооны материал Spartan EP68 1000 кг 3.1, 1,6 
113 Тос тосолгооны материал Thuban GL5-EP 1000 кг 3.1, 1,6 
114 Тос тосолгооны материал Hydroflo Dexrom II 1000 кг 3.1, 1,6 

115 Тос тосолгооны материал Fuel Blend SB300M Parafin 
oil based 

1000 кг 3.1, 1,6 

116 Тиоуреа Theourea 99%  50 кг   

117 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
бодис Bullsone Antifreeze  2500 кг   

118 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
гликоль CAT-Extended life coolant  1250 кг   

119 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
бодис  

Masterkure 128 - glycol 
antifreeze  1250 кг   

120 Асфальт Asphalt  100000 кг   
121 Зэвнээс хамгаалах бодис Paint Rust Epoxy Undercoat  3600 кг   
122 Traxol Traxol  120 кг   
123 Холхивчны хөх будаг Bearing Blue  98 кг   
124 Нэвчих будаг Dye Penetrant  56 кг   

125 Соронзон оронд ажиллах 
шингэн Magnetic particle liquid  130 кг   

126 Цагаан будаг White Contract Paint  120 кг   
127 Ultrasonic Couplant Ultrasonic Couplant  1450 кг   

128 Цахиурын дүүргэгч бодис Dow Corning Silicone 
caulking  450 кг   

129 Belt Splicing 
Adhesives/Primer/Cleaner 

Belt Splicing 
Adhesives/Primer/Cleaner  450 кг   

130 Kopr-Kote Kopr-Kote  450 кг   
131 V-Belt dressing V-Belt dressing  450 кг   

132 Oxania active  Superior peroxacetic acid 
sanitizer for CIP  320 кг   

133 WRDA WRDA  320 кг   
134 Daracem S20DL Daracem S20DL  320 кг   
135 Паалан PF 115 Enamel PF 115  320 кг   
136 Хлорт устөрөгчийн хүчил Hydrochloric acid 36%  100 кг   
137 Тос тосолгооны материал ESSO Beacon EP2  1500 кг 3.1, 1.6 
138 Тос тосолгооны материал Esso Lube XT 15w-40  1500 кг 3.1, 1.6 
139 Тос арилгагч шингэн Liquid degreaser  125 кг 3.1, 1.6 
140 Spinesstic 10 Spinesstic 10  78 кг   

141 Тос тосолгооны материал Transmission and drive train 
oil  450 кг 3.1, 1.6 

142 Кальцийн нитрат Calcium Nitrate 99%  400 кг 5.1.1, 6.1, 6.3, 9.3 
143 Содын үнс 98% Soda ash 98%  350 кг   
144 Хөргөгч бодис AF Coolant AF  100 кг   
145 Шохой Lime  350,000 кг - 
146 Полиуретаны хөөс Polyurethan foam  800 кг   
147 Одтой паалан Star Enamel  800 кг   
148 Тос тосолгооны материал Shell Omala Oil 320  1500 кг 3.1, 1,6 
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149 Тос тосолгооны материал Synthetic Lubricant ISO 
VG220 

1500 кг 3.1, 1,6 

150 Тос тосолгооны материал Exxon Univis N32, Hydraulic 
Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

151 Тос тосолгооны материал Hydraulic Oil, ISO Grade 220 1500 кг 3.1, 1,6 

152 Тос тосолгооны материал Hydraulic Oil, ISO Grade 32 
HF Series 

1500 кг 3.1, 1,6 

153 Тос тосолгооны материал Shell Alvania EP2 LF2 1500 кг 3.1, 1,6 
154 Тос тосолгооны материал NLGI #2 Lithium Base EP 1500 кг 3.1, 1,6 
155 Тос тосолгооны материал Shell Omala F320 Gear Oil 1500 кг 3.1, 1,6 
156 Тос тосолгооны материал Shell Alvania RL3 1500 кг 3.1, 1,6 
157 Тос тосолгооны материал Falk LTG Grease 1500 кг 3.1, 1,6 

158 Тос тосолгооны материал KOP-FLEX KSG Standard 
Coupling Grease 

1500 кг 3.1, 1,6 

159 Тос тосолгооны материал Aeroshell Grease 33 1500 кг 3.1, 1,6 

160 Тос тосолгооны материал ESSO Unirex N3 Lubricating 
Grease 

1500 кг 3.1, 1,6 

161 Тос тосолгооны материал Mobil TAC 81 Greasem 1500 кг 3.1, 1,6 

162 Тос тосолгооны материал Mobilplex 47 Calcium 
Complex Anti-Fretting Grease 

1500 кг 3.1, 1,6 

163 Тос тосолгооны материал Shell Alvania EP1 Grease 1500 кг 3.1, 1,6 

164 Тос тосолгооны материал Shell Tegula 32 Hydraulic 
Transmission Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

165 Тос тосолгооны материал Mobil DTE 25 ISO 46 
Hydraulic Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

166 Тос тосолгооны материал Mobil DTE 25 ISO 46 
Hydraulic Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

167 Тос тосолгооны материал Shell Spirax HD 80W-90 HD 
Gear Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

168 Тос тосолгооны материал Mobil Mobilux EP2 Moly 
Grease NLGI #2 

1500 кг 3.1, 1,6 

169 Тос тосолгооны материал Shell Naturelle HF-E ISO 32 
Anti-Wear Hydraulic Fluid 

1500 кг 3.1, 1,6 

170 Тос тосолгооны материал Mobil SHC 624, Synthetic 
Gear & Circulation Oil 

1500 кг 3.1, 1,6 

171 Тос тосолгооны материал Shell Omala 68 Gear 
Lubricant 

1500 кг 3.1, 1,6 

172 Тос тосолгооны материал Shell Alvania R3 Bearing 
Grease 

1500 кг 3.1, 1,6 

173 Тос тосолгооны материал Lovejoy Gear Coupling 
Grease NLGI 0/1 

1500 кг 3.1, 1,6 

174 Аккумуляторт зориулсан 
азот Nitrogen, for accumulators  100 кг 5.1, 6.1, 6.4, 9.1 

175 Sika flex product Sika flex product 100 кг   
176 Полиуретаны шүршигч хөөс Polyurethane Spray Foam 100 кг   
177 Тусгаарлагч бодис Thread sealer, Pipe dope 100 кг   
178 Anti seize Anti seize 100 кг   
179 Холбогч бодис Epoxy adhesives, two part 100 кг   
180 Цэвэрлэгч бодис Contact cleaner 100 кг   
181 Тос арилгагч бодис Degreaser 100 кг   

182 Цахиурын органик тос Silicone grease, Coupler for 
UT testing 

100 кг   

183 Усны ионжилтыг бууруулагч De-ionized water 100 кг   
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184 Соронзны жижиг нунтаг Magnetic particle powder 100 кг   
185 Хуурай маркер Dry Marker 100 кг   

186 Ялгагч будаг  Paint stripper (for bowls and 
mantles) 

100 кг   

187 Babbitt Babbitt 100 кг   

188 Хар тугалга Lead 
100 кг 6.1C,6.6B, 6.7B, 

6.8A, 6.8C, 9.1A, 
9.3B, 9.1B 

189 рН-ийн тохируулагч 
буффер  

Вuffers for calibrating pН 
probes 

100 кг   

190 Цайрын исэл Zinc oxide (electrical) 100 кг 4.3, 6.1, 9.1 

191 Керамик нэгдэл Ceramic bead wear 
compound 

100 кг   

192 Нэмэлт бодис Flux 100 кг   

193 Мөнгөний хайлш Silver solder 100 кг 5.1.1B, 6.1D,9.1A, 
9.3C 

194 
Cadweld exothermic 
chemical pack, Hot fuse 
ground cables 

Cadweld exothermic chemical 
pack, Hot fuse ground cables 

100 кг 
  

195 Цахилгааны зориулалттай 
цайрын будаг Zinc Paint, Electrical  100 кг   

196 Цахилгааны утасны 
бүрээсний будаг 

Glyptol Paint, Electrical 
coating 

100 кг   

197 Цахилгаан бутлуурын суурь 
тос 

Silicone based grease for 
electrical breaker stabs 

100 кг   

198 Тосолгооны материал Thermal grease for heat sinks 100 кг 3.1 1.6 

199 Air in the can for cleaning 
electronics 

Air in the can for cleaning 
electronics 

100 кг   

200 Loctite - Adhesives /Primer/Degreaser Thread 
Locker 

100 кг   

201 Полиуретаны лак Polyurethane Lacquer 100 кг   

202 Агаарын компрессор тослох 
тос 

Lubrication oil for Air 
compressor 

100 кг   

203 Уусгагч бодис GTA 733 Diluent, GTA 733 100 кг   
204 Фосфат цайрын будаг Expoy Zinc Phospate Paint 100 кг   
205 Уусгагч бодис GTA 220 Diluent, GTA 220 100 кг   

206 Цахиурын органик шилний 
цавуу Silicone Glass Mucilage Glue 100 кг   

207 Цайрын будаг Galvanizing Paint 100 кг   
208 Хими цэвэрлэгээний бодис Cleaning chemical 100 кг   
209 Глицерол 99% Glycerol 99% Lubricant 100 кг   
210 Супер паркер Parker Super O-Lube 100 кг   
211 Аитискали Antiscale 100 кг   
212 Хөөсрүүлэгч бодис Flocculating Agent 100 кг   

213 Натрийн хлорит NaClO2 
100 кг 5.1.1B, 6.1B,6.3A, 

6.4A,6.8A, 6.9B, 
9.1A,9.2A,9.3B 

214 Хлорт устөрөгчийн хүчил HCl 100 кг 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 
9.3 

215 Идэвхжүүлсэн нүүрс Active carbon 100 кг   
216 Антрацит Anthracite 100 кг   
217 Полихлорид хөнгөнцагаан PAC 100 кг   
218 Ангижруулагч Reducer 100 кг   
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219 Scale Inhibitor Scale Inhibitor 100 кг   

220 Полихлорид хөнгөнцагаан 
MPT 150 PAC MPT 150 100 кг   

2. Бетон зуурмагийн үйлдвэрт ашиглах химийн бодисууд 
221 Цемент P.MSR 42.5 Type 50 Cement P.MSR 42.5 Type 50 39225990кг   
222 Цемент PO 42.5 R Type 10 Cement PO 42.5 R Type 10 1607736кг   
223 Цахиурын нунтаг Silica Fume  5773л   
224 Сийрүүлэгч материал  Fibers  7022л   
225 Сэргээгч бодис 1100 Rheobuild1100 307643л   

226 Бетон зуурмагийн нэмэлт 
бодис WRDA 16000 кг   

227 Бетон зуурмагийн нэмэлт 
бодис Daracem / S.P  16000 кг   

228 Бетон зуурмагийн нэмэлт 
бодис Rheoplus 26 590739кг   

229 Бетон зуурмагийн нэмэлт 
бодис Patching motar for concrete 16000 кг   

230 Дэгдэмхий үнс Fly ash  447570кг   
231 Поливинил хлорын цавуу U-PVC (glue)  1600 кг   
232 Натрийн шүлт Sodium hydroxide 100 кг 5.1.1C, 6.1D, 9.3C 
233 Capping compound Capping compound 100 кг   
234 Сэргээгч бодис Rhoebuild 100 кг   

235 Молибдени литийн холимог 
тос  

Molibdenium Lithium 
Complex Grease 

100 кг   

236 Тос тосолгооны материал ESSO Univis N 46 100 кг 3.1, 1.6 
237 Ingersol Rand Protective Ingersol Rand Protective 100 кг   
238 WD-40 WD-40 (rust remover) 100 кг   
239 Шатдаггүй будаг Non flammabe paint 100 кг  

240 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
бодис Antifreeze coolant DASCO 100 кг   

241 Nord Back Crusher backing 
material 

Nord Back Crusher backing 
material 

100 кг  

242 Тос арилгагч бодис Powerfull de-greasing 
detergent 

100 кг  

243 Силикон Silicone 100 кг  
244 САТ-н тос Grease CAT 100 кг  
245 Тос тосолгооны материал Mobil SHC 629 100 кг  

246 Будгууд ба шүршигч 
будгууд Paints and Spray paint 100 кг  

3. “Мейжор Дриллинг” компанийн агуулахад байгаа химийн бодисууд 
247 Өрөмдлөгийн шингэн тос Liquid Rod Grease 615л 3.1, 1.6 
248 Өрмийн тос Vultrex Rod Grease 280кг 3.1, 1.6 
249 Өрмийн тос Aus Trol 1420кг 3.1, 1.6 
250 CR 650 CR 650 600кг   
251 EP Bit Lube EP Bit Lube 780л   
252 Бентонит үрэл Bentonite Pellets 240кг   
253 Тэргэнцэр угаах бодис Truck Wash 360л   
254 Супер хөөс Super Foam 60л   
255 Алхны тос Hammer oil 90л   
256 Gypset Gypset 160   
257 А хөөс A foam 80л   
258 В хөөс B foam 80л   
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259 Хөлддөггүй шингэн Antifreeze 1620л   
260 Хөдөлгүүрийн тос Engine Oil 15/40W 5600л   
261 Гидравликийн тос Hydraulic Oil 9900л   
262 АTF ATF 1100л   
263  Тос тосолгооны материал Enviro Grease  1100 кг   
264  Тос тосолгооны материал Rapid Core 1100 кг 3.1, 1.6 
265  Тос тосолгооны материал Super Trol 1100 кг 3.1, 1.6 

266  Тос тосолгооны материал KLA TROL Diamond drilling 
hole stabilizer 

1100 кг 3.1, 1.6 

267  Тос тосолгооны материал Hydresstic 68 1100 кг 3.1, 1.6 
268  Тос тосолгооны материал Petro Canada Rod Grease 1100 кг 3.1, 1.6 
269  Тос тосолгооны материал GP Multigrade 80W-90 1100 кг 3.1, 1.6 
270 Товуд  Renolit unitemp 2 1100 кг 3.1, 1.6 
4. Босоо ам 1-д ашиглах химийн бодисууд 

271 Дээврийн тусгаарлагч 
материал 

Sealant, roofing, water based, 
geocel, 19lt, a-2000wr  4800 кг   

272 Дүүргэгч материал Filler, drywall compound, 15 lt  04800 кг  

273 Сүүн цагаан будаг  Paint, latex, white, 10 liter 
palls  45 кг   

274 Өнгөгүй тунгалаг лак 

Primer , cleaner, clear, 5 us 
gall  
(19 l it), for pvc & cpvc pipe 
&fiitings  

18.00л  

275 Уусгагч бодисын ханд Solvent, cement, tangit, abs  20 кг  

276 Шүршигч шар аэрозол 
будаг 

Paint, marking, aerosol spray, 
aero spot, yellow, 12oz(375 
gm)  

46.00л   

277 Шүршигч цагаан аэрозол 
будаг 

Paint, marking, aerosol spray, 
aero spot, white, 12 oz(375 
gm)  

285.00л   

278 Шүршигч хөх аэрозол будаг 
Paint, marking, aerosol spray, 
aero spot, light blue, 
12oz(375 gm)  

354.00л   

279 Шүршигч улаан аэрозол 
будаг 

Paint, marking, aerosol spray, 
aero spot, red, 12 oz (375 
gm)  

2987.00л   

280 Шүршигч улаан аэрозол 
будаг 

Paint, marking, aerosol spray, 
red, 400 ml, interior/exterior 326.00л   

281 Шүршигч шар аэрозол 
будаг 

Paint, marking, aerosol spray, 
yellow, 4 00 ml, 
interior/exterior  

37.00л  

282 Шүршигч хөх аэрозол будаг Paint, marking, aerosol spray, 
blue, 400 ml, interior/exterior  0  

283 Шүршигч одтой хар хөх 
будаг 

Paint, laquer, aerosol spray, 
home star, dark blue, 420 ml  2.00л   

284 Шүршигч одтой улаан 
аэрозол будаг  

Paint, laquer, aerosol spray, 
home star, red, 420 ml  428.00л   

285 Жийргэвчний тос Lubricant, gasket, 128 gram, 
4 fl oz, 11 4 ml      

286 Баяжуулагч хөөс Foam, concentrate, expandol, 
synthetic, high expansion, 20l 42.00л   

287 Будаг, паалан Paint, enamel, sigmarine 48, 
red, 5 lt  100 кг   
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288 Одтой цагаан паалан Star enamel, white samhwa  3   

289 
Коррозийн эсрэг идэвхтэй 
хөх будагч бодис буюу 
пигмент 

Active anti corrosive pigment,  
Blue, 2.7 l  50 кг   

290 Будаг/ паалан, ногоон Paint, enamel, star, green, 1 l 50 кг   

291 Шүршигч хөх аэрозол будаг Paint, marking, aerosol spray, 
blue, 500 gr  3,00   

292 Шүршигч хөх аэрозол будаг 
Paint, marking, aerosol spray, 
caution blue, water based, 17 
oz (482 gm)  

50 кг   

293 Холбогч зуурмаг 
Будаг/ паалан, ногоон 

Paste, thread, molykote, 1 kg  
Paint green, enamel, 1 gallon 
can, john deere green, rust 
oleum  

50 кг   

294 Будаг/паалан, xөх Paint blue, enamel, 1gallon 
can, safety blue, rust oleum  37   

295 Будаг/ паалан, улаан Paint red, enamel, 1 gallon 
can, safety red, rust oleum  2  

296 Будаг/паалан, шар Paint, yellow, enamel, 1 tank, 
size:17+3 l, safety 157   

297 Улаан будаг, зэвнээс 
хамгаалах тос Paint, red, rust oleum, safety  48   

298 Цементийн нэмэлт бодис MEYCO Cement additives  156 кг 3.1, 1,6 
299 Тос тосолгооны материал Aries 100  1500 кг 3.1, 1,6 
300 Тос тосолгооны материал ESSO Lube 15W-40 1500 кг 3.1, 1,6 
301 Тос тосолгооны материал Quintolubric 24 1500 кг 3.1, 1,6 
302 Тос тосолгооны материал Roto inject fluid 1500 кг 3.1, 1,6 
303 Тос тосолгооны материал Trusol EP 1500 кг 3.1, 1,6 
304 Тос тосолгооны материал Aquatex 6360 1500 кг 3.1, 1,6 
305 Тос тосолгооны материал Rando HD32 1500 кг 3.1, 1,6 

306 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
бодис Antifreeze  300 кг   

307 Сэргээгч бодис 1100 Rheobuild 1100  54 тн   
308 Тос тосолгооны материал Mobilarm 798  452 кг   
309 Шавж устгагч бодис  Insecticid   1000 кг   

310 Шавж устгадаг шүршигч 
аэрозол 

Repellent, insect, aerosol 
spray, 100ml  20   

311 Нягтруулагч тусгаарлагч, 
шаваас (Sealent)   50 кг  

312 Полиуретан 
Self-leveling, 1 part 
polyurethane seale nt, 
limestone, 4.5 us gal (19 lit)  

222 кг  

313 Угаагч бодис  1500 кг  

314 Угаагч бодис Walponal forte, washing 
agent, 25 lt  1500 кг   

315 Холбогч материал буюу 
цавуу 

Adhesive, colla, k-flex k420, 
2.2kg  

  
60 кг  

316 Холбогч материал буюу 
цавуу 

Adhesive, colla, k-flex k420, 
2.6kg  160 кг  

317 Цемент бэхжүүлэгч   2600 кг    

318 Холигч бодис 
Admixture, rhoemac uw450, 
anti-washout of cement & 
fines  

460 кг   
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319 Халдваргүйтгэлийн бодис    1000 кг   

320 Бактер устгагч бодис 
Bio bacteria, sybi03400, for 
underground toilet,  
size: 1 container=10kg  

32   

321 Дүүргэгч бодис Filler compound, drywall, 
bitex, bag/10k g  1   

322 Хөөс    5 баллон   

323 Дүүргэгч хөөс Foam, expanding, cyclone, 
650ml, aerosol  5 баллон   

324 Хатуу тос Oil, cutting, rigid, 119, 1 us 
gal (3.79 lt)  230 кг   

325 Хаталтыг хурдасгагч 
бодис   360 кг   

326 Катализатор/хурдасгагч 

Accelerator, myeco 160 alkali 
free liquid high, performance 
set for sprayed concrete, size: 
1400 kg  

100   

327 Резин 
Resin, capsule, fast/slow x 2, 
lokset, quickchem cap, 2.1m 
long 

14487   

328 Резин 
Resin, capsule, fast/slow x2, 
lokset, quickchem cap, 2.5m 
long 

4725  

5. Босоо ам 2-т ашиглах химийн бодисууд 

329 Бетон зуурмагийг хатаагч 
бодис Concrete curing agent 3100 кг   

330 Эпоксидийн бодис Epoxy grout 100 кг   

331 Цементийг агшаадаггүй 
бодис 

Grout, cement based non-
shrink self-leveling, Sika 2500 кг   

332 
Зэврэлтээс хамгаалах хар 
тугалганы хольц бүхий 
улаан будаг 

Red lead alkyd anti-rust paint 3000 кг   

333 Red lead alkyd anti-rust paint     3000 кг   
334 Усанд уусдаг бодис Water-soluble releasing agent 120 кг   

335 Насосны хөдөлгүүрт 
хэрэглэдэг литийн тос 

Lithium grease, for pump 
truck 300 кг   

336 Гидравликийн тос, 
зууралдамтгай чанар: 46  M hydraulic oil, viscosity: 46 300 кг 3.1, 1.6 

337 Фенолын хурдан холигддог 
улаан будаг 

Phenolic ready mixed paint, 
red 1000 кг 3.1, 6.1, 6.9, 8.2, 

8.3, 9.1, 9.3 

338 Фенолын хурдан холигддог 
шар будаг 

Phenolic ready mixed paint, 
yellow 

1000 кг 3.1, 6.1, 6.9, 8.2, 
8.3, 9.1, 9.3 

339 Фенолын хурдан холигддог 
хөх будаг 

Phenolic ready mixed 
paint,blue 

1000 кг 3.1, 6.1, 6.9, 8.2, 
8.3, 9.1, 9.3 

340 Фенолын хурдан холигддог 
цагаан будаг 

Phenolic ready mixed 
paint,white 

1000 кг 3.1, 6.1, 6.9, 8.2, 
8.3, 9.1, 9.3 

341 Асфалтын будаг Asphalt paint 14kg/ barrel 1000 кг   

342 Фенолын шингэлэгч бодис Phenolic thinning agent 1000 кг 3.1, 6.1, 6.9, 8.2, 
8.3, 9.1, 9.3 

343 Лак  Primer, Sika, 0.4kg/m2, A/B 
bi-component 

1000 кг 
 

344 Өнгөлгөөний будаг Finish paint, Sika,1.8kg/m2, 
A/B bi-component 1000 кг  
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345 Хөлдөлтөөс хамгаалагч 
бодис Anti-freeze agent 1500 кг  

6. Хятад ажиллагсдын КЭМП-д байгаа химийн бодисууд 
346 Дизель түлш Diesel  150000 тн 3.1, 1.6 

347 Бензин шатахуун Gasoline  36228 тн 3.1, 1.6 

348 Литийн суурь тос lithium base grease  5000 кг 3.1, 1.6 
349 Хүчилтөрөгч Oxygen  30 баллон 3.1, 1.6 
350 Ацетилений хий Acetylene gas  30 баллон 3.1, 1.6 
351 Шахсан аргон хий Compressed argon gas  30 баллон 3.1, 1.6 

352 Эмнэлгийн баллонтой 
хүчилтөрөгч 

Empty medical oxygen 
cylinder  30 баллон 3.1, 1.6 

353 Баллонтой пропан Propane bottle, LPG,empty  30 баллон 3.1, 1.6 

354 Цэнэглэгч баллонтой 
пропан Refill propane bottle, LPG,  30 баллон 3.1, 1.6 

7. Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах химийн бодисууд 
А. Баяжуулах үйлдвэрийн лабораторит ашиглах химийн бодисууд 
355 Универсал флюкс, No.104 Universal Flux, No.104 5 кг - 
356 Зэсийн сульфат, CuSO4 Copper Sulphate, CuSO4 9кг - 

357 Борийн хүчлийн натри, 
Na2B4O7 

Borax, Na2B4O7 9кг 6.3,6.4 

358 Цахиурын нунтаг Silica Powder 9кг 4.2B, 4.3A, 6.1E, 
9.1A 

359 Нитрат кали, KNO3 Potassium Nitrate, KNO3 9кг 8.2,8.3 

360 Хар тугалганы исэл, PbO Litharge, PbO 19кг 
5.1.1C, 6.1C, 6.7B, 
6.8A, 6.9A, 9.1A, 
9.3A 

361 Мөнгөний нитрат, AgNO3 Silver Nitrate, AgNO3 9кг 
5.1.1B, 6.1D, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 9.1A, 
9.2A, 9.3A 

362 Хлортустөрөгчийн хүчил, 
HCl Hydrochloric Acid, HCl 920кг 6.1B, 8.1A, 8.2B, 

8.3A, 9.1D, 9.3C 
363 Азотын хүчил, HNO3 Nitric Acid, HNO3 504кг 6.1,8.2 

364 Алтны баталгаажсан 
стандарт Certified Standards of Au 94кг - 

365 Фторт кальци, CaF2 Fluorspar, CaF2 9кг - 

366 Перманганат кали, KMnO4 
Potassium Permanganate, 
KMnO4 

0.2кг 
5.1.1B, 6.1D, 6.8B, 
6.9A, 8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.2A, 9.3C 

367 Перхлорат хүчил, HClO4 Perchloric Acid, HClO4 126кг 
5.1.1A, 6.1D, 6.8C, 
6.9A, 8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1D,9.3D 

368 Аммони, NH3 Ammonia, NH3 126кг   

369 Тиосульфат натри, Na2S2O3 
Sodium Thiosulphate, 
Na2S2O3 

1кг 8.2,8.3 

370 Устөрөгч –2 фторт аммони Ammonium Hydrogen 
Difluoride 50кг 8.2,8.3 

371 Иодот кали, KJ Potassium Iodide, KJ 88кг 8.2,8.3 
372 Цардуулын индикатер Starch Indicator 1кг 8.2,8.3 
373 Ацетон Acetone 1кг 8.2,8.3 
374 Хлорт төмөр Ferric Chloride 42кг 8.2,8.3 
375 Борын хүчил, H3BO3 Boric Acid, H3BO3 315кг 8.2,8.3 
376 Метаборат лити Lithium Metaborate 42кг 6.3 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн 
нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                                         19 
 

Д/Д Химийн бодис, 
материалын нэр Англи нэр Жилийн 

хэрэгцээ 

Химийн 
бодисын 
ангилал 

/аюултай, 
хортой/ 

377 Тетраборат лити Lithium Tetra borate 42кг 6.3 
378 Иодот аммони, NH4J Ammonium Iodide, NH4J 1кг 8.2,8.3 

379 Нитрат аммони  Ammonium Nitrate for Anfo 
Manufacture  109022кг 1.5,6.3,6.4 

380 Тиоуреа Thiourea 414кг - 

381 Цууны хүчил Acetic acid 1500кг 
3.1D, 6.1D, 6.9B, 
8.1A, 8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

382 Содын үнс Soda ash 131кг   
383 Нитрат кальци Calcium nitrate  100 кг 1.4,8.2 
384 Нитрит натри Sodium nitrite  985кг 5.1.1C, 6.1D, 9.3C 
385 Хлорит натри, NaClO2 Sodium Chlorite, NaClO2  500 кг - 

386 Фторт устөрөгчийн хүчил, 
HF Fluoric Acid, HF 315кг 8.2,8.3 

387 Эпокси резин Epoxycure resin  10,000 кг   
388 Петропокси резин  Petropoxy 154 resin  10,000 кг   
389 Buehler metadifluid Buehler metadifluid  4,000 кг   
390 Этилийн спирт 96% Ethanol 96%  500 л 3.1, 6.4, 9.1 
391 Нимбэгийн хүчил Oxalic acid  20 кг   
392 Сульфамины хүчил Sulfamic Acid  20 кг   

393 Ангижруулагч бодис Release agent (Epoxy, 
acrylics, polyester)  500 кг   

394 Давсны хүчил Hydrochloric Acid  50 кг 3.1, 1.6 
395 Ацетилен шахсан хий 90% Acetylene compressed 90%  20 баллон 3.1, 1.6 
396 Ацетилен шахсан хий 98% Acetylene compressed 98%  20 баллон 3.1, 1.6 
397 Аргон шахсан хий Argon compressed  20 баллон 3.1, 1.6 
398 Хүчилтөрөгч шахсан хий Oxygen compressed  20 баллон 3.1, 1.6 
399 Азотын исэл шахсан хий Nitrous Oxide compressed  20 баллон 3.1, 1.6 
Б.Баяжуулах үйлдвэрийн технологит ашиглах бодисууд 

400 Диизобутилнатри  
Дитиофосминат 

Sodium diisobutyl 
dithiophosmhinate 420,000кг 8.2, 8.3 

401 Калийн Амил Ксантат Potassium Amyl Xanthate 1,225,000 кг   
402 Метил Изобутил Карбинол Methyl isobutyl carbinol 700,000 кг 4.1.1 

403 Хөөсрүүлэгч 
(Downfroth250), 

Downfroth 250, 
Polypropylene glycol methyl 
ether 

420,000 кг 8.2,8.3 

404 Полиакриламид (Magnaflok 
338) 

Magnafloc 338, Copolymer of 
acrylamide and sodium 
acrylate 

70,000 кг 8.2,8.3 

405 Полиакриламид (Magnaflok 
5250) Magnafloc 5250 1,225 тн 

100 тн 8.2,8.3 

406 Налко 735 Nalco 735 50,300 тн 8.2,8.3 

407 Зэврэлтээс хамгаалах 
бодис TBD 514 тн - 

408 Шохой, CaCO3 Lime, CaCO3 68 тн 8.2,8.3 
409 Натрийн Изобутил Ксантат Sodium Isobutyl Xantate 50,300 тн   

410 Полиакриламид флокулянт Hychem 306 - Polyacrylamide 
flocculant  420,000 кг   

411 Анионакриламид Hychem 307 - Anionic 
acrylamide copolymer   420,000 кг   

412 Зэвнээс хамгаалагч бодис Corrosion Inhibitor  10,000 кг - 
413 Налко Nalco Anti-Scalen 5200m 68 тн 8.2,8.3 
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В.Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжид ашиглах бодисууд 

414 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Hydraulic Fluid, Rando HD 46 5,000 кг  

415 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Omala Oil 320 5,000 кг  

416 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Synthetic Lubricant ISO 
VG220 5,000 кг  

417 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Exxon Univis N32, Hydraulic 
Oil 5,000 кг  

418 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Hydraulic Oil, SAE 10W 5,000 кг  

419 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Hydraulic Oil, ISO Grade 220 5,000 кг  

420 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Hydraulic Oil, ISO Grade 32 
HF Series 5,000 кг  

421 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania EP2 LF2   5,000 кг   

422 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Hi-Temp NLGI #1  5,000 кг   

423 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

NLGI #2 Lithium Base EP  5,000 кг   

424 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Omala F320 Gear Oil  5,000 кг   

425 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Enerpac Hydraulic Oil 277HF-
101  5,000 кг   

426 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania RL3  5,000 кг   

427 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Falk LTG Grease  5,000 кг   

428 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

KOP-FLEX KSG Standard 
Coupling Grease  5,000 кг   

429 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Tellus TD46  5,000 кг   

430 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobilarma 798 Wire Rope 
Protective Lubricant  5,000 кг   

431 Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах Aeroshell Grease 33  5,000 кг   
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бодис 

432 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

ESSO Unirex N3 Lubricating 
Grease  5,000 кг   

433 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil TAC 81 Greasem  5,000 кг   

434 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil DTE 25 ISO 46 
Hydraulic Oil  5,000 кг   

435 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobilplex 47 Calcium 
Complex Anti-Fretting Grease  5,000 кг   

436 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania EP1 Grease  5,000 кг   

437 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Tegula 32 Hydraulic 
Transmission Oil  5,000 кг   

438 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil SHC 636 Gear Oil  5,000 кг   

439 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil DTE 26 Hydraulic Oil  5,000 кг   

440 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobilarma 798 Wire Rope 
Protective Lubricant  5,000 кг   

441 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Spirax HD 80W-90 HD 
Gear Oil  5,000 кг   

442 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil Spartan EP150 Oil  5,000 кг   

443 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania EP1 Grease  5,000 кг   

444 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil Mobilux EP2 Moly 
Grease NLGI #2  5,000 кг   

445 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Naturelle HF-E ISO 32 
Anti-Wear Hydraulic Fluid  5,000 кг   

446 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil SHC 624, Synthetic 
Gear & Circulation Oil  5,000 кг   

447 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania EP2 LF2  5,000 кг   

448 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mobil SHC 630 Lubricant  5,000 кг   

449 Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 

Shell Omala 68 Gear 
Lubricant  5,000 кг   
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450 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Lovejoy Gear Coupling 
Grease NLGI 0/1  5,000 кг   

451 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Shell Alvania R3 Bearing 
Grease  5,000 кг   

452 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Traxol  5,000 кг   

453 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Glue and cleaner for applying 
rubber, (Piping, sumps, o 
rings, and cyclones)  

 5,000 кг   

454 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Mega epoxy, Used to repair 
divots in metal.   5,000 кг   

455 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Dry Ice for bushings and 
cleaning  5,000 кг   

456 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Nitrogen, for accumulators  5,000 кг   

457 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Sika flex product and not 
Nordbak for the crushers  5,000 кг   

458 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Sika Flex (like silicone) 
product to seal the mill liners  5,000 кг   

459 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Will have different types of 
thread lockers (Loctite)  5,000 кг   

460 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Is item # 164 the 
Polyurethane Spray Foam Kit 
(Foamy) 

 5,000 кг   

461 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Thread sealer, Pipe dope  5,000 кг   

462 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Anti seize  5,000 кг   

463 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Thread release agent, spray 
can (Loctite Chisel)  5,000 кг   

464 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Epoxy adhesives, two part  5,000 кг   

465 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Contact cleaner 
5,000 кг 

  

466 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Degreaser 
5,000 кг 

  

467 Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 

Silicone grease, Coupler for 
UT testing 

5,000 кг   
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468 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Transformer Oil, or is it all 
Isovoltine KA 7-4 (Item 173) 

5,000 кг 
  

469 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Deionized water 
5,000 кг 

  

470 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Magnetic particle powder 
(Iron oxide used for mag 
particle testing) 

5,000 кг 
  

471 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Bearing Blue 
5,000 кг 

  

472 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Dry Marker 
5,000 кг 

  

473 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Paint stripper (for bowls and 
mantles) 

5,000 кг 
  

474 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Paint thinner 
5,000 кг 

  

475 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Babbitt 
5,000 кг 

  

476 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Lead (for crusher slugs & 
gear measurement) 

5,000 кг 
  

477 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Buffers for calibrating ph 
probes 

5,000 кг 
  

478 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Zinc oxide (electrical) 
5,000 кг 

  

479 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Ceramic bead wear 
compound 

5,000 кг 
  

480 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Flux 
5,000 кг 

  

481 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Silver solder 
5,000 кг 

  

482 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Cadweld exothermic chemical 
pack, Hot fuse ground cables 

5,000 кг 
  

483 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Zinc Paint, Electrical 
5,000 кг 

  

484 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Glyptol Paint, Electrical 
coating 

5,000 кг 
  

485 Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 

Silicone based grease for 
electrical breaker stabs 

5,000 кг   
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486 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Thermal grease for heat sinks 
5,000 кг 

  

487 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжид ашиглах 
бодис 

Air in the can for cleaning 
electronics 

5,000 кг 
  

488 Диметил-1,3 Бутанол-1 Dimethyl-1,3 Вutanol-1 
5,000 кг 3.1, 6.1, 6.3, 6.4, 

6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 
9.1 

8. Ус цэвэршүүлэх, савлах үйлдвэрт ашиглах химийн бодисууд 

489 Полиуретан Polyurethane Lacquer, Ral 
5017 1,000 кг  

490 Агаарын компрессорын тос 
Lubrication oil for Air 
compressor, for HIA-120 air 
cooled compressor  

1,000 кг 
 

491 Шингэлэгч буюу уусгагч 
бодис 

Diluent, GTA 733, 
International  

1,000 кг  

492 Фосфат цайрын будаг Expoy Zinc Phosphate Paint, 
Intergard 251 

1,000 кг  

493 Шингэлэгч буюу уусгагч 
бодис 

Diluent, GTA 220, 
International 

1,000 кг 
 

494 Цахиурын органик шилний 
цавуу Silicon GlassMucilage Glue 

1,000 кг 
 

495 Цайрын будаг Galvanizing Paint  1,000 кг  

496 Цэвэрлэгээний бодис Cleaning chemicals, for PVC 
pipe, 799298010 

1,000 кг  

497 Цавуу (Mucilage) Mucilage Glue, for PVC pipe, 
799298003 

1,000 кг   

498 Глицерол, 99% Glycerol, 99% Lubricant 1,000 кг   
499 Супер паркер Parker Super O-Lube 1,000 кг   

500 Антискели MDC220 Antiscale MDC 220,GE 600   

501 Флокулянт Poly Aluminium Chloride, 
MPT 150, GE 300   

502 Хлорит натри, NaClO2 Sodium Chlorite, NaClO2 600 
5.1.1, 6.1, 6.3, 6.4, 
6.8, 6.9, 9.1, 9.2, 
9.3 

503 Усны хатуулаг арилгагч 
бодис  

Online hardness instrument 
reagent, TH 2100 100л   

504 Хлорт устөрөгчийн хүчил, 
HCl Hydrochloric Acid, HCl 960 3.1, 1.6 

505 Идэвхижүүлсэн нүүрс Active Carbon, 10-24 mesh, 
shell 5т 3.1, 1.6 

506 Антрацит Anthracite, 0.8-1.2 mm 3,3   
9. Дулааны станцад ашиглах химийн бодисууд 
507 Дизель түлш Diesel oil  1,000,000 тн 3.1, 1.6 

508 Полихлорид хөнгөнцагаан Poly Aluminium chloride 
(PAC)  500 тн   

509 Хлортустөрөгчийн хүчил, 
HCl Hydrochloric Acid, HCl  200 тн 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 

9.1, 9.3 
510 Тогтворжуулагч бодис Scale inhibitor  200 тн   
511 Аммони, NH3 Ammonia, NH3  3 тн   
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512 Антискали Antiscale MDC220  250 тн   

513 Ус цэвэрлэгч бодис, PAC 
MPT 150 

Water Treatment Chemicals 
and Reagents, PAC MPT 150  10 тн   

514 Хлорит натри, NaClO2 Sodium Chlorite, NaClO2  75 тн 
5.1.1, 6.1, 6.3, 6.4, 
6.8, 6.9, 9.1, 9.2, 
9.3 

515 Усны хатуулаг арилгагч 
бодис 

Online hardness instrument 
reagent, TH 2100 20 тн  

516 Идэвхжүүлсэн нүүрс Active Carbon 300 тн  
10. Ил уурхайд ашиглах химийн бодисууд 
517 Тос тосолгооны материал MOBILGEAR SHC XMP 320  10 тн 3.1, 1.6 
518 Тос тосолгооны материал MOBIL RARUS SHC 1025 10 тн 3.1, 1.6 
519 Тос тосолгооны материал MOBIL DTE 10 EXCEL 32 10 тн 3.1, 1.6 
520 Тос тосолгооны материал MOBIL XMP 320 10 тн 3.1, 1.6 
521 Тос тосолгооны материал NLGI #1 5% MOLY 10 тн 3.1, 1.6 

522 Тос тосолгооны материал Vultrex OGL Synthetic All 
Season 

10 тн 3.1, 1.6 

523 Тос тосолгооны материал Caltex Kixx DX EURO 15W40 10 тн 3.1, 1.6 
524 Тос тосолгооны материал MOBIL COOLANT 10 тн 3.1, 1.6 
525 Тос тосолгооны материал Mobil DTE EXCEL 32 10 тн 3.1, 1.6 
526 Тос тосолгооны материал MOBILGEAR SHC XMP 320 10 тн 3.1, 1.6 
527 Тос тосолгооны материал MOBILGEAR 600 XP 220 10 тн 3.1, 1.6 

528 Тос тосолгооны материал Total-Molytex MultisMS2 3% 
#1 

10 тн 3.1, 1.6 

529 Тос тосолгооны материал Kixx DX Euro 15W40 10 тн 3.1, 1.6 
530 Тос тосолгооны материал CALTEX CJ 4 10 тн 3.1, 1.6 
531 Тос тосолгооны материал Mobil Antifreeze 10 тн 3.1, 1.6 
532 Тос тосолгооны материал Cat Gear Oil SAE 80W-90 10 тн 3.1, 1.6 
533 Тос тосолгооны материал Mobil DTE 32 Hydraulic Oil 10 тн 3.1, 1.6 
534 Тос тосолгооны материал MOBIL RARUS SHC 1025 10 тн 3.1, 1.6 
535 Тос тосолгооны материал MOBILGEAR 600 XP 220 10 тн 3.1, 1.6 
536 Тос тосолгооны материал Cat Gear Oil SAE 80W-90 10 тн 3.1, 1.6 
537 Тос тосолгооны материал NA 10 тн 3.1, 1.6 
538 KOMATSU-н хөргөгч бодис KOMATSU COOLANT 10 тн 3.1, 1.6 
539 Тос тосолгооны материал MOBIL 424 10 тн 3.1, 1.6 
540 Тос тосолгооны материал MOBIL TRANS 10W 10 тн 3.1, 1.6 
541 Тос тосолгооны материал SHC XMP 680 10 тн 3.1, 1.6 
542 Тос тосолгооны материал MOBILTRANS HD 10W 10 тн 3.1, 1.6 
543 Тос тосолгооны материал MOBILTRANS HD 30 10 тн 3.1, 1.6 
544 Тос тосолгооны материал Cat Gear Oil SAE 80W90W 10 тн 3.1, 1.6 
11. Бусадзориулалтаар ашиглах бодисууд 
545 Хүчилтөрөгч Oxygen  10 баллон   
546 DPT-5 зэв арилгагч DPT-5 remover  500 кг   
547 DPT-5 тодруулагч DPT-5 developer 500 кг   
548 DPT-5 нэвчих DPT-5 penetrant 500 кг   
549 Тормозны шингэн DOT3 Brake fluid DOT3 500 кг   
550 Силикон SD Silikon SD 500 кг   
551 Силикон SD3 Silikon SD3 500 кг   

552 Автомат эд ангийн шингэн 
DII 

Automatic transmission fluid-
DII 

500 кг   

553 Автомат эд ангийн шингэн 
T-IY 

Automatic transmission fluid 
T-IY 

500 кг   
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554 Тос тосолгооны материал Differential gear oil GL-585W-
90 

10 тн 3.1, 1.6 

555 Тос тосолгооны материал Engine oil Diesel CF10W-30 10 тн 3.1, 1.6 

556 Тос тосолгооны материал Engine oil Gasoline SL10W-
30 

10 тн 3.1, 1.6 

557 Тос тосолгооны материал Engine oil Gasoline SL5W-30 10 тн 3.1, 1.6 

558 Тос тосолгооны материал Limited slip differential gear 
oil – LSD 

10 тн 3.1, 1.6 

559 Тос тосолгооны материал Manual transmission gear oil 
GL-475W-90 

10 тн 3.1, 1.6 

560 Тос тосолгооны материал Rost off 8902 10 тн 3.1, 1.6 

561 Тос тосолгооны материал Carburettor and throttle – 
893565 

10 тн 3.1, 1.6 

562 Тос тосолгооны материал A B Polyurethane Aus grip A 10 тн 3.1, 1.6 

563 Хүхрийн хүчил 96% Sulfuric acid 96%  100 л 6.1, 6.7, 6.9, 8.1, 
8.2, 8.3, 9.1 

564 
Өнгөт металлаар хийсэн 
багаж төхөөрөмжийн тос 
тосолгооны материал 

Arctic platinum (heavy 
equipments engine grease)  10 тн   

565 Компрессорын шингэн Pro tec compressor fluid  500 кг   
566 Товуд Renolit unitemp 2  1000 кг   

567 Метилэтилкетон Priming fluid – 
Methylethylketone 

1000 кг   

568 Фреон R134 Freon R134 1000 кг   
569 Фреон R22 Freon R22 1000 кг   

570 Тусгай зориулалтын цемент Special cement BL – Liquid 
buffer 

1000 кг   

571 Шингэн буффер  1000 кг  
572 Ацетилен (шахсан) Acetylene 1000 кг 2.1.1A 
573 Будаг шингэлэгч/уусгагч Thinner 1000 кг   
574 Хатууруулагч Hardener 1000 кг   
575 Силикагель Silica gel 1000 кг   
576 Ацетон Acetone 1000 кг   
577 Гликоль Glycol 1000 кг   
578 Чийг татагч бодис Supramoly 1000 кг   
579 Нимбэгний хүчил Citric acid 1000 кг   
580 Эмульсжүүлэгч тос Emulsified oil 1000 кг   

581 Дамжуулагч цэлцэгнүүр 
(гель) Conductive gel 1000 кг   

582 Эпокси Epoxy 1000 кг   
583 Гагнуурын нунтаг Welding powder 1000 кг   
584 Цементийн шингэн зуурмаг Grout 1000 кг   
585 Пирокрит Pyrocrete 241 1000 кг   

586 Гагнуурын бодис Developing powder for 
welding dectection 

1000 кг   

587 Гагнуурын бодис Fixing powder for welding 
detection 

1000 кг   

588 Гагнуурын бодис Penetration detection agent 
for welding detection 

1000 кг  

589 Гадаргуугийн өнгөлөгч Sika primer 206 G&P 1000 кг  
590 Барьцалдуулагч Sika flex 258 1000 кг  
591 Уусгагч Sika remover 208 1000 кг  
592 Будгийг түргэн хатаагч Sika Proseal 22 1000 кг  
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Д/Д Химийн бодис, 
материалын нэр Англи нэр Жилийн 

хэрэгцээ 

Химийн 
бодисын 
ангилал 

/аюултай, 
хортой/ 

уусгагч 
593 Аэрозол Aerosol 1000 кг  
594 Пропилен гликоль Propylene Glycol 1000 кг  

595 Этил меркаптан (Уурхайн 
аюул мэдрэгч) 

Ethyl Mercaptan (Stench 
Warning system) 

1000 кг   

596 Нитрат аммони Ammonium Nitrate 1000 кг   

597 Аммонийн нитраттай хольж 
хэрэглэх дизель түлш 

Ammonium Nitrate Fuel Oil 
(AMFO) 

1000 кг   

598 Денатурат 
тринитроглицерин Detonator trinitroglycerine 1000 кг   

599 Этилен гликоль 45%, ус 
55% 

Ethylene glycol 45% Water 
55% 

1000 кг   

600 Пентений даралт өсгөгч 
бодис Pentex Booster 1000 кг   

601 
Эрчим хүчний 
зориулалтаар ашигладаг 
гель 

Powergel SD 90mm*200 
1000 кг 

  

602 Эмульсийн тэсрэх бодис Emulsion explosive 
substance 32 мм 

1000 кг   

603 Макропокси MacropoxyR 646 (A), 
MacropoxyR 646 (B) 

1000 кг   

604 Хөлдөлтөөс хамгаалах 
бодис 

Anti-freeze/long life coolant 
LLC 

1000 кг   

605 Литийн тос NLGI-2 Lithium grease NLGI-2 1000 кг   
606 Mультифак Multifak 1000 кг   
607 Изоволтин Isovoltine 1000 кг   

608 Натрийн нитрит Sodium nitrite  1000 кг 5.1.1, 6.1, 6.4, 6.6, 
6.9, 9.1, 9.3 

609 Бензин А80 Gasoline - A80  303 тн   
610 Бензин А92 Gasoline - A92  281 тн   
611 Антипрекс Antiprex  1000 кг   
612 Цементийн нэмэлт TAMSHOT 80AF;  5 тн  
613 Цементийн нэмэлт TamCem 80;  5 тн  
614 Цементийн нэмэлт TamCem 60;  5 тн  
615 Уусгагч / Цэвэрлэгч TamPur Ecoclean;  5 тн  
616 Цементийн нэмэлт TAMCEM HCA; 5 тн  
617 Цементийн нэмэлт; TamPur 116-Comp A; 5 тн  
618 Цементийн нэмэлт TamPur 116 –Comp B 5 тн  

 
Химийн бодисын дийлэнхи нь химийн бодис хадгалах задгай талбай болон 

контейнерт хадгалагдаж байгаа бөгөөд түүнээс гадна уурхайн Босоо ам 1, Босоо ам 2, 
тэсрэхбодисын үйлдвэр, түүний агуулах, засварын цех, бетон зуурмагийн үйлдвэр, 
Мейжордриллинг компани, хятад компанийн агуулах зэрэг газруудад тодорхой 
хэмжээний химийн бодисууд хадгалагдаж байна. Химийн бодисуудыг дээрх бараа 
материалыг хадгалах газрын ойролцоох тусгаарлагдсан талбайд (200 м х 45 м) 
хадгалж байна. Ил талбайд хадгалж буй бодисуудын дийлэнх нь 15, 25, 200 л гэх мэт 
янз бүрийн багтаамжтай төмөр болон полиэтилен торхонд савлагдсан тосолгооны 
материалууд, шингэн болон хагас шингэн бодисууд байна. Эдгээр химийн бодис 
материалуудыг газрын гадаргаас 5-15 см өндөртэй модон тавцангууд дээр 
байрлуулсан. Зарим төрлийн хуурай, хортой, ууршимтгай бодис материалуудыг төмөр 
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чингэлэгт хадгалдаг. Химийн бодис хөрсөнд алдагдахаас сэргийлж, агуулахын дор 
зузаан шавар давхаргахийж, хайрга дэвссэн (Зураг 1). 

 
Химийн бодисын агуулах 
Химийн бодисыг 2 төрлөөр хадгалж байна. Үүнд: 

1. Химийн бодисыг контейнерт хадгалах 
2. Химийн бодисыг задгай талбайд хадгалах  

Контейнерт багтаагүй болон түр хугацаанд хадгалах шаардлагатай химийн 
бодисыг задгай талбайд хадгалдаг. Хадгалах талбайн өнгөн хөрсийг хуулж авсан, 
химийн бодис асгарч гоожсон тохиолдолд доош нь нэвтрэхгүй хучилт хийж дахин өнгөн 
хөрсөөр хучдаг бөгөөд химийн бодис асгарсан тохиолдолд тухайн хөрсийг хусаж авч 
дахин хучилт хийнэ.  

Цаашид химийн бодисын хэрэглээ, ашиглалт нэмэгдэх тул химийн бодисын нэгдсэн 
төв агуулахтай байх хэрэгтэй. Химийн бодисын агуулах нь дараах шаардлагуудыг 
хангасан байх ёстой. Үүнд:  
	  

v Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах тээвэрлэх ашиглах устгах журамын 
3.1, 3.2-д заасныг даган мөрдөх 

v Бүх төрлийн химийн бодисыг хадгалж буй агуулах агааржуулалтын системээр 
бүрэн тоноглогдсон байна;  

v Химийн бодис ашигладаг ажлын байр, агуулахын барилгын гол бүтэц, шал хана 
нь химийн бодисын зохих хамгаалалттай;  

v Хана тааз нь химийн бодисоос үүссэн тоос, уур манан тогтохооргүй гөлгөр 
гадаргуутай байх;  

v Шал нь асгарсан шингэн урвалж, бохир ус урсахад зориулагдсан сувагтай, 
налуу хийгдэх бөгөөд цуглуулах тосгуур саванд саармагжуулагч уусмал 
өгөгддөг байх;  

v Агуулахад ажиллаж буй ажилтан амьсгалын битүү баг болон бусад 
шаардлагатай хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл хэрэглэх  

v Агуулахын дотор болон гадна талд гал гаргахыг хатуу хориглоно.  
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Зураг 1. Химийн бодисыг агуулах задгай талбай 
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Зураг 2. Задгай талбайд байрлах химийн бодисууд 

 
 
 

 

 
Зураг 3. Контейнер доторх химийн бодис 
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Зураг 4. Тэсрэх бодисын үйлдвэр ба түүний хашаан доторх байдал 
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БҮЛЭГ 2. БОНБНҮ-НД НЭМЭЛТ ТОДОТГОЛ ХИЙХ ЧИГЛЭЛ, ХУВААРЬ 
 
2.1. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БА МЕНЕЖМЕНТ 
 
2.1.1. Химийн бодисын ангилал ба эрсдлийн үнэлгээ 
 
2.1.1.1. Химийн бодисын ангилал, түүнийг ашиглах 
 

Химийн бодисын ангилал: 
Зарим химийн бодис нь хор аюул учруулах зөвхөн нэг шинж чанартай байдаг 

бол зарим бодис хэд хэдэн шинж чанарыг агуулна. Иймээс химийн бодисыг ангилал 
бүрийн шалгуураар тухайн бодисын хор аюулыг бүрэн гүйцэд таньж, зөв ангилалд 
хамруулах нь маш чухал. Химийн бодисын хэрэгцээ шаардлага жилээс жил өсөн 
нэмэгдэж байгаас химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт зэрэг үйл 
ажиллагааны осол эндэгдлээс шалтгаалан байгаль орчин химийн бодисоор бохирдох, 
хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх асуудлууд гарах болсон. Химийн бодисын 
ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах, химийн бодис 
бүрээр нэгдсэн ойлголттой байх зорилгоор НҮБ-аас 1999 онд “НҮБ-ын аюултай ачаа 
тээвэрэх зөвлөмж. Туршилт, шалгуурын гарын авлага”, 2003 онд “Химийн бодисын 
ангилал, хаягжуулалтын нэгдсэн систем”-ийг тус тус батлан гаргасан байна.  
 

2008 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 09 
оны 04/04 тоот хамтарсан тушаалын 3 дугаар хавсралт “Химийн хорт болон аюултай 
бодисын ангиллыг ашиглах аргачлал”-д заасны дагуу 9 үндсэн ангилалд хуваадаг. 
Химийн бодисын хадгалалт, тээвэрлэлтэнд энэхүү ангилалыг ашиглан, ангиллын дагуу 
хамт тээвэрлэх, хадгалах, ууршуулахыг хориглосон заалтыг чанд мөрдөн ажиллах нь 
химийн бодис ашиглахтай холбоотой үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг үүсэх эрсдэлд 
оруулахгүй байх, эрсдлийн зэрэглэлийг хамгийн бага түвшинд байлгах үндсэн үзүүлэлт 
болно.  
 

Хүснэгт 3.  Химийн хор, аюултай бодисын ангилал ба тэмдэглэгээ 

Ангиллын 
тэмдэглэгээ Ангиллын тодорхойлолт 

 

Ангилал 1. Тэсрэмтгий бодис 
 
Орчны юмсыг гэмтээх хэмжээний хурд, даралт, температур бүхий хий 
ялгаруулдаг химийн урвалд өөрөө орох чадвар бүхий хатуу, шингэн 
бодисыг (эсвэл бодисын хольц) хэлнэ.  
1.1. Онцгой тэсрэмтгий бодис, хольц 
1.2. Цохилтын хүч үүсгэх аюултай боловч хүчтэй тэсрэлт үүсгэдэггүй 

бодис, хольц 
1.3. Галын болон бгаа хэмжээгээр тэсрэх, цохилтын хүч үүсгэх аюултай, 

гэхдээ хүчтэй тэсрэлт үүсгэдэггүй 
1.4. Бага хэмжээний тэсрэх, цохилтын хүч үүсгэх аюултай бодис, хольц 
1.5. Өдөөлтийн дараа онцгой тэсрэмтгий бодис 
1.6. Өдөөлтийн дараа тэсрэмтгий бодис 
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Ангиллын 
тэмдэглэгээ Ангиллын тодорхойлолт 

 

 

 

Ангилал 2. Хийнүүд 
 
Энэ ангилалд шахсан болон шингэрүүлсэн хий, шингэнд уусгасан хий, 
эсвэл өтгөн зуурмаг, нунтагтай хольсон болон холиогүй хийг даралтаар 
шахаж савласан, нийт жингийн 45 %-иас багагүй нь шатамхай материал 
агуулсан, агуулсан зүйлээ хатуу, шингэн, нунтаг, зуурмаг хэлбэрээр эсвэл 
хий хэлбэрээр цацах төхөөрөмж бүхий (аэрозол зэрэг), нэг удаагийн 
хэрэглээтэй металл, хуванцар, шилээр хийгдсэн саванд агуулагдана.  
 
2.1. Шатамхий хий (бутан, пропан, ацетилен, гидроген зэрэг) 
 
2.2. Шатамхай бус, хортой бус хийнүүд (хүчилтөрөгч, азот, шахсан агаар 
зэрэг) 
 
2.3. Хортой хийнүүд (хлорин, аммониа, нүүрстөрөгчийн исэл зэрэг)  

 

Ангилал 3. Шатамхай шингэн 
 
930С-аас дээшгүй температурт гал авалцдаг шингэн 
Шатамхай шингэн нь ноцох шинж чанар бүхий хийг агаарт ялгаруулдаг ба 
тохиромжтой нөхцөл нь бүрдвэл гал ноцох аюултай. (бензин, ацетон, 
керосин зэрэг) 

 

 

Ангилал 4. Шатамхай хатуу бодис 
 
Ус, агаар, шатамхай хийн ялгарсанаар хялбар шатдаг эсвэл үрэлтийн 
улмаас өөрөө шатдаг эсвэл шатаалтыг тэтгэдэг хатуу бодис 
 
4.1. Идэвхижүүлсэн нүүрс, хүхэр, магни, өөрөө гал авалдаг бодисууд 
зэрэг буюу шатамхай хатуу бодис 
4.2. Өөрөө идэвхиждэг шатамхай хатуу бодис  
4.3. Норвол шатамхай бодис буюу устай харилцан үйлчилж, шатамхай 
хий ялгаруулдаг кальцийн карбид, шүлтийн метал зэрэг 
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Ангиллын 
тэмдэглэгээ Ангиллын тодорхойлолт 

 

 

Ангилал 5.1. Исэлдүүлэгч бодис 
 
Исэлдүүлэгч хий - хүчилтөрөгч ялгаруулан  агаараас илүүтэйгээр гал 
авалцуулах, эсвэл бусад материалын  шаталтыг өдөөх чадвартай хий.  
Исэлдүүлэгч шингэн - өөрөө шатамхай бус боловч ихэвчлэн 
хүчилтөрөгч ялгаруулах замаар гал авалцуулах, эсвэл бусад материалын 
шаталтыг өдөөх чадвартай шингэн.  
Исэлдүүлэгч хатуу бодис - өөрөө шатамхай бус боловч ихэвчлэн 
хүчилтөрөгч ялгаруулах замаар гал авалцуулах, эсвэл бусад материалын 
шаталтыгөдөөх чадвартай хатуу бодис. 

 

Ангилал 5.2. Органик хэт исэл  
 
Нэг, эсвэл хоёр устөрөгчийн атом нь органик радикалаар халагдсан 
устөрөгчийн  хэт  ислийн  уламжлал  гэж  үзэж  болох;-0-0- гэсэн хоёр 
валенттай  бүлэг  агуулсан шингэн, эсвэл хатуу төлөвт байдаг органик 
бодисуудыг хэлнэ. Органик хэт исэл гэсэн нэр томьёонд органик хэт 
ислүүдийн хольцыг хамруулдаг. Органик хэт ислүүд нь аяндаа хурдсан 
экзотермийн задралд ордог дулаанд тогтворгүй бодис буюу хольц байх 
бөгөөд задрахдаа тэсрэлт үүсгэдэг, хурдан шатдаг, доргилт эсвэл 
үрэлтэнд мэдрэмтгий, бусад бодистой аюул үүсгэх урвалд орох 
чадвартай.  

 

Ангилал 6.1. Хортой бодис 
 
Амьсгалын замаар, арьсанд хүрэлцэх, залгисан тохиолдолд хортой үр 
дагавар өгч, эрүүл мэнд, амь насан нөлөөлөх үр дагавар үүсгэдэг 
бодисууд. (пестицид, хүнцэл агуулсан бодис зэрэг)  

 

Ангилал 6.2. Халдвар үүсгэгч бодис  
 
Халдварт өвчин үүсгэгч бактери, мөөгөнцөр, эмнэлгийн хог хаягдал зэрэг 
бодис, хольц 

 

Ангилал 7. Цацраг идэвхит бодис 
 
Задралын үед нь уран, трити, тори зэрэг цацраг идэвхит бодис ялгардаг 
бодисууд 
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Ангиллын 
тэмдэглэгээ Ангиллын тодорхойлолт 

 

Ангилал 8. Идэмхий бодис 
 
Металлийг зэврүүлэгч бодис - химийн урвалын нөлөөгөөр  металлыг 
мэдэгдэхүйц хэмжээгээр гэмтээдэг эсвэл бүр устгадаг  бодис буюу 
хольцыг хэлнэ. Ган болон хөнгөнцагаан гадаргууг туршилтын нөхцөл 
550С-д жилд 6.25 мм-ээс дээш хэмжээгээр зэврүүлж байвал металл 
зэврүүлэгч бодис гэж үзнэ. (гидрохлорийн хүчил, идэмхий натри, азотын 
хүчил зэрэг 
 

 

Ангилал 9. Бусад 
 
Энэ ангилалд дээрх ангилалд ороогүй бусад бодисууд ордог. (азбестос, 
соронзон эд зүйлс, хайлсан битум, хатуу нүүрстөрөгчийн давхар исэл 
зэрэг орно.  
 

 
 
2.1.1.2. Химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээ 
 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших “Оюу толгой” ХХК-ийн 
баяжуулах үйлдвэр нь 110 000 тонн хүдэр хоногт боловсруулах хүчин чадалтай 
ажиллахаар төлөвлөж байна. Тус компани нь баяжуулах үйлдвэрийг барьж дуусгах үйл 
ажиллагаанд ашиглах “Оюу толгой төслийн баяжуулах үйлдвэрийн химийн нэмэлт 
бодисууд”-ын үнэлгээний ажлын хүрээнд уурхайд нийлүүлэгдэх химийн бодис болон 
химийн бүтээгдэхүүнүүдийн эрсдлийн үнэлгээг хийхдээ нийт хэрэглэх бодисууд болон 
химийн бүтээгдэхүүнийг шинж чанар, хорын зэрэглэлээр нь ангилж, төлөөлөл болох 
бодис, бүтээгдэхүүнийг түүвэрлэн авч, тэдгээрийн хими, физикийн шинж чанар, хүний 
эрүүл мэнд, байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл болон эрсдлийг тодорхойлсны 
зэрэгцээ хүний эрүүл мэндэд амьсгалын замаар, арьс салстаар, хоол боловсруулах 
эрхтнээр болон нүдийг хордуулснаас үүдэн бий болох эрсдлийн хор аюул болон шатаж 
дэлбэрэн гал түймэр гарах осол гамшигийг бууруулах арга замыг эрсдлийн үнэлгээнд 
тусгасан болно.  

 
Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, хадгалах, хэрэглэх, устгахад 

түүний хор аюулаас урьдчилан сэргийлж, аюулгүй ажиллагааны горим журмыг чанд 
сахиж ажиллах шаардлагатай билээ. “Оюу толгой” ХХК нь алт-зэсийн хүдрийг хөвүүлэн 
баяжуулах технологиор боловсруулан алт, зэс агуулсан баяжмал гаргаж авах 
баяжуулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааны 
хүрээнд хийгдэх засвар үйлчилгээний ажилдхэрэглэх зориулалтаар 89 нэр төрлийн 
химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүнүүдийгнэмж ашиглахаар төлөвлөсөн ба 
ашиглаж байна. Энэхүү эрсдлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд төслийг хэрэгжүүлэх 
хугацаанд нэмж химийн лабораторид 12 орчим химийн бодис болон химийн 
бүтээгдэхүүн, засвар үйлчилгээнд 77 химийн бодис, химийн бүтээгдэхүүн ашиглахаар 
тусгасан байна. Эдгээр химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүнүүдийн ихэнхи нь 
маш их хэмжээтэй импортлогдон орж ирсэн ба ирэх юм байна. Жишээлбэл: хор аюул 
харьцангуй багатай магнийн хлорид 475 тн, хортой, аюултай изопропанолыг 10% 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний 
тайлангийн нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                               36 
 

хүртэл агуулсан цавуу 200 тн, Монгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан мөнгөнусны 
нэгдэл агуулсан Несслерийн урвалж 1 ба 2 тус бүр 30 кг,химийн хорт нэгдэл арсенит 
натрийн уусмал 30 кг гэх мэт. 

 
Лабораторийн болон засвар үйлчилгээний зориулалттай химийн бодисууд, 

химийн бүтээгдэхүүнүүдийг тусгайлан зассан зориулалтын талбайд барьсан агуулахад 
хадгалж байна (Зураг 5). Химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүний агуулахыг ус 
орохооргүй тэгш, салхи багатай газарт байрлуулах шаардлагатай. Мөн агуулах нь 
бетон суурьтай, үерийн хамгаалалтын далантай байвал зохино. Агуулахын талбай нь 
гэрэлтүүлэгтэй, химийн бодис, химийн бүтээгдэхүүн асгарах үед зайлшгүй хэрэглэх 
шаардлагатай багаж хэрэгсэл, цэвэрлэгээний бодис бэлтгэж бэлэн болгох 
шаардлагатай. Мөн баллонтой хийнүүд ба шатамхай химийн бүтээгдэхүүнүүдийг 
хадгалах агуулахыг түүний өндрийн ½ хүртэл хэмжээний өндөртэй шороон далангаар 
хүрээлсэн байвал осол аваарын үед бусад байгууламжуудад нөлөөлөх сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах боломжтой.  
 
 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулинд (2006.05.25) химийн 
бодисыг шинж чанар болон хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд 
үзүүлэхнөлөөллөөр нь хортой, аюултай гэж ангилахаар заасанчлан“Оюу толгой 
төслийн баяжуулах үйлдвэрийн химийн нэмэлт бодисууд” төслийн химийн задлан 
шинжилгээнд ба засвар үйлчилгээнд ашиглах 89 нэр төрлийн химийн бодис ба химийн 
бүтээгдэхүүний зарим нь хортой, аюултай ангилалд хамаарч байна. 
 
Зураг 5. Оюу Толгой төслийн талбай дахь химийн бодис хадгалах тусгайлан бэлдсэн талбай 
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Эдгээр химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээг хийхдээ эрсдлийн үнэлгээ хийх 
журам болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 28/40/29 
дүгээр хамтарсан тушаалаар баталсан химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам, Засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюултай 
бодисын жагсаалт мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн 
сайдын 2009 оны 04/04 дугаар хамтарсан тушаалын 1-р хавсралт (Химийн хорт болон 
аюултай бодисын ангилал)-ыгүндэслэн авч үзэхэд Монгол улсад ашиглахыг 
хязгаарласан мөнгөн усны нэгдэл (HgCl2) агуулсан химийн бүтээгдэхүүн болох 
Несслерийн урвалж #1 ба #2, “Химийн хорт ба аюултай бодис”-ын ангилалд хамаарах 
натрийн арсенит (NaAsO2)-ийн уусмал, метилэтил кетон, хөргөлтийн хий R 134A 
(шатамхай хий),шатахаас өөр хор аюулгүй пропан, бутан (баллонтой), химийн 
бүтээгдэхүүнүүдийг тосолгооны материал (13), тос (7), цавуу (8), будаглак(5), 
барьцалдуулагч (5), зэврэлтээс хамгаалах (3), хатууруулагч (4), цэвэрлэгээний (9), гал 
унтраах (3) ба бусад зориулалтаар ашиглагдах бүтээгдэхүүн (22) гэж 10 ангилан авч 
үзсэн. Тосолгооны материалуудаас пропан, бутан, гептан, парафины тос агуулсан 
химийн бүтээгдэхүүнийг онцгой шатамхай, тоснуудаас нефтийн гаралтай уусгагч, 
эрдэс тос, нүүрстөрөгчийн диоксидоос бүрдсэн аэрозолийг шатамхай ба хортой, 
цавууны төрөлд хамааруулсан бүтээгдэхүүнээс нафта хөнгөн уусгагч, ацетон, толуол, 
синтетик резин, гексан агуулсан шингэн цавууг шатамхай, арьс, нүдийг түлж гэмтээх, 
ураг болон төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх үйлчлэлтэй гэж үзэж байна. Ацетон, 
метилэтил кетон, акрилийн давирхай, гликолийн эфир ацетат, нүүрсус зэрэг 
найрлагатай даралтад савласан аэрозоль хэлбэрийн лакийг онцгой шатамхай, хортой 
бүтээгдэхүүн, бутанон, циклогексан, этилацетат, формальдегид, гексан зэрэг олон 
бүрдэлт шингэн барьцалдуулагчийг онцгой шатамхай, байгаль орчинд 
хортой,цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнээс 30 % хүртэл метилийн спирт агуулдаг угаалгын 
шингэнийг хортой бүтээгдэхүүнд хамруулан тэдгээртэй хэрхэн харьцах, болзошгүй 
эрсдэл,урьдчилан сэргийлэх, хор хөнөөлийг хэрхэн бууруулах талаар жишээ болгож 
доор хүснэгтээр үзүүлсэн. Химийн бүтээгдэхүүнүүдийн найрлага дахь химийн хорт 
болон аюултай бодисын агуулга, ихэнх бүтээгдэхүүний хувьд аюулын ангиллын босго 
концентрациас (Хүснэгт 4) их байгаа юм. 

 
Эрсдлийн үнэлгээнд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад ашигладаг химийн 

бодисууд болон химийн бүтээгдэхүүний шинж чанар, хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд учруулах хор хөнөөлийн талаар тодорхойлон тусгахаас гадна тэдгээрийн 
савлагаа, хайрцаг сав, чингэлгийн вагоноос авто машинд шилжүүлэн ачих, мөн химийн 
бодис болон химийн бүтээгдэхүүнүүдийг хадгалах, хэрэглэх цех тасаг болон 
үйлдвэрийн талбайн план зураг, осол эрсдлийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй 100, 200, 
500 метрийн бүсэд орших байшин барилга, тэдгээрт ажиллаж амьдардаг хүний тоо, 
эрхэлдэг үйл ажиллагааны төрөл зэргийг тооцон эрсдлийн аюул, зэрэглэлийг тогтоох 
шаардлагатай байдаг. Энэхүү үнэлгээг хийх явцад эрсдлийн үнэлгээгээр аюул, 
эрсдлийн зэрэглэл нь осол гарах магадлал багатай, осол гарвал үр дагавар нь 
ноцтойгэсэн ангилалд хамаарч байна. Химийн бодисын хор нөлөө нь хорт хавдар 
болон нөхөн үржихүйн гаж нөлөө үүсэх гол шалтгаан болдог. Химийн бодисын хурц 
хордлогын илрэл нь үхлийн тун (LD50)-аар илэрхийлэгдэнэ. LD50 гэдэг нь нийт 
туршсан амьтны 50 %-ийг үхүүлэх, биеийн амьдын жингийн 1 кг-д ноогдох бодисын 
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дундаж хэмжээг мг-аар илэрхийлснийг хэлнэ. Үхлийн тунгаас хамааруулж тухайн 
химийн бодисын хорын зэрэглэлийг тогтооно. Хоол боловсруулах замаар химийн 
бодисын хордуулах нөлөөллийг туршиж, үхлийн тунгийн хэмжээнээс хамааруулан 
хорын 4 зэрэглэлийг тогтоосон байна. Үүнд:  

v Онцгой аюултай LD50: 15 мг/кг-аас бага  
v Маш аюултай LD50: 15-150 мг/кг  
v Дунд зэргийн аюултай LD50: 151-5000 мг/кг 
v Аюул багатай LD50: 5001 мг/кг-аас их  

Энэхүү ангиллыг тогтоох зорилгоор хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийг ашигладаг ба дараах 
Хүснэгт 4-д практикт өргөн хэрэглэгдэж буй аюулын ангилал болон тэдгээрт 
хамааралтай тоон ухагдахуунуудыг харууллаа. 
 
Хүснэгт 4. Эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой химийн бодисын ангиллын босго хязгаар 

№ Аюулын ангилал Босго концентраци 
1. Онцгой хортой ≥1,0% 
2. Арьс өрөвсүүлэгч ≥1,0% 
3. Нүд өрөвсүүлэгч ≥1,0% 
4. Харшил өдөөгч ≥1,0% 
5. Үр удамд нөлөөлөгч ≥1,0% 
6. Хавдар үүсгэгч ≥1,0% 
7. Нөхөн үржихүй/өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөгч ≥1,0% 
8. Тодорхой эрхтэн системийг хордуулагч ≥1,0% 
9. Усны амьд организмд хортой ≥1,0% 

  
Тус үйлдвэрт хэрэглэх химийн бодисууд болон химийн бүтээгдэхүүнүүд нь 

хяналт, туршилт хийгдсэн баталгаа бүхий гэрчилгээтэй, бодис тус бүрийг тохирсон 
зориулалтын сав, хайрцагт савлаж битүүмжилсэн, хаяг шошго наасан байх хэдий ч 
тээвэрлэх, шилжүүлэн ачих, хадгалах, хэрэглэхэд осол эрсдэл магадлал ихтэй бөгөөд 
өмнө нь ийм тохиолдолд цөөн бус удаа тохиолдож байсан байна. Үйлдвэрт хэрэглэх 
химийн бодисууд болон химийн бүтээгдэхүүнүүдийн сав хайрцагны овор хэмжээ, 
хаяглалт, холбогдох мэдээллүүд нь олон улсын стандарт, импортлогч болон хэрэглэгч 
үйлдвэрүүдийн технологийн дагуу хийгдсэн тохиолдолд хэвийн нөхцөлд тээвэрлэх 
болон шилжүүлэн ачих, хэрэглэхэд харшлах зүйлгүй гэж үздэг. Харин технологийн 
горимыг чанд сахихгүй байх, ажиллагсдын хайнга ажиллагаа зэргээс үүдэн осол гарвал 
химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүний хор аюулаас үүдэн бий болох эрсдэл, үр 
дагавар нь ноцтой тул урьдчилан сэргийлэх иж бүрэн арга хэмжээ авч, эрсдлийг 
бууруулах, аюулгүй байдлыг хангах талаар бэлтгэл ажлыг зохих журмын дагуу хийсэн 
байх зайлшгүй шаардлагатай. Химийн бодис, бүтээгдэхүүнийг ачих, тээвэрлэх, буулгах 
ажлыг ачаалал, хөл хөдөлгөөн харьцангуй багатай үед гүйцэтгэх нь тохиромжтой.  

 
Химийн бодисыг вагоноос авто машинд шилжүүлэн ачих, вагон сэлгээ хийх, 

эсвэл түүнийг ачсан вагон болон авто машины осол гарах үед чингэлгийн битүүмжлэл 
алдагдан нээгдэж улмаар хайрцаг эвдрэх, баллон болон даралтад савлагдсан шингэн, 
аэрозоль агуулсан сав цохилт, доргилтонд өртөж, тэсрэх дэлбэрэх, гал түймэр гарах 
болон уут сав задарвал химийн бодис асгарч, алдагдаж болзошгүй. Хатуу шахмал 
бодисууд нь хуурай орчинд харьцангуй тогтвортой байдаг тул асгарсан тохиолдолд 
хүрзээр хутган авч савлах, битүүмжлэх арга хэмжээ авдаг. Харин шингэн бодис 
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асгарвал ууршилт, тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээг нэн яаралтай авах 
шаардлагатай. Химийн бодисыг химийн бүтээгдэхүүнээс тусад нь тусгай агуулахад 
хадгалах шаардлагатай. Ер нь химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, 
хадгалах, хэрэглэхэд болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, осол гарсан 
тохиолдолд бэлэн байдлыг хангах, осол эрсдлээс хамгаалах, хоргүйжүүлэх, 
саармагжуулах, гал унтраах арга хэмжээг шуурхай авах нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлэх 
шаардлагатай.  

 
 

2.1.2. Химийн бодисын агуулахын аюул, эрсдлийн үнэлгээний аргачлал 
 

“Оюу толгой” ХХК-ийн химийн бодисын агуулахын үнэлгээ нь түүний аюул, 
эрсдлийн зэрэглэлийг тогтоох урьдчилсан үнэлгээ юм. Дараах тодорхойлолтыг 
үндэслэл болгов.  
Аюул:  Аюул учруулах үзэгдэл, гадаад хүчин зүйлс (байгалийн үзэгдэл, 

техникийн осол, өвчин), тэдгээрийн зэрэглэл 
Өртөх байдал:  Гадаад хүчний эрхшээлд орших амьтай, амьгүй зүйлсийн сул 

дорой, эмзэг хэврэг байдал 
Эрсдэл: Тодорхой аюулаас, тодорхой цаг хугацаанд, тодорхой газар 

нутагт учрах хохирол (хүний амь, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгө, 
амьжиргаа, аж ахуйн үйл ажиллагааны саатал г.м.)  

Гамшиг: Олон хүн өртөж, үлэмж их эд материал, орчин сүйтгэгдэн 
нийгмийн хэвийн байдал алдагдах ба хамгаалах арга хэмжээний 
дотоод боломж, нөөцөөс хэтэрсэн ноцтой нөхцөл байдал 

Энэ үнэлгээгээр тус үйлдвэрийн химийн бодисын агуулахын аюул, эрсдлийн 
зэрэглэлийг тогтоов.  
 

Аюул, эрсдлийн урьдчилсан үнэлгээ:  
Агуулахын аюул, эрсдлийг Монгол улсад хэрэглэхийг хязгаарласан мөнгөн усны 

хортой нэгдэл агуулсан Несслерийн урвалжаар жишээлж  дараах 5 үзүүлэлтээр үнэлэв 
(Хүснэгт 5). 

1. Амь нас:   гэмтэл цөөн, ноцтой  
2. Байгаль орчин:  бохирдолтой, нөлөөлөл нь тархах аюултай 
3. Эд хөрөнгө:   хязгаарлагдмал 
4. Магадлал:   багатай 
5. Аюулын зэрэг:  магадлал багатай, үр дагавар хязгаартай  
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Хүснэгт 5. Аюул, эрсдлийн үнэлгээ 

Эрсдлийн объект:  Химийн бодисын агуулах 
Аюултай бодис:  Несслерийн урвалж (HgCl2  агуулсан шүлтлэг уусмал) 
Эрсдлийн төрөл:  Хордуулах ба байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй 
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Ууршилт 
явагдах 

 

“Оюу толгой” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн талбай дахь химийн бодисын агуулахын 
ерөнхий аюул, эрсдлийн зэрэглэл нь их (Несслерийн урвалжийг хэрэглэх хэмжээнээс) 
ангилалд хамаарч байна. Энэ нь үр дагавар ноцтой, осол гарах магадлал бага гэсэн 
ангилал юм. Үнэлгээнээс үзэхэд химийн бодисын агуулахад осол гарах магадлал бага, 
байршил нь эрсдэл багатай, осол гарсан тохиолдолд үр дагавар ноцтой байна. 
Болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж, химийн бодисыг тээврийн хэрэгслээс буулгах, 
ачих, зөөх ба хадгалах үед дагаж мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журмыг чанд сахин 
биелүүлэх шаардлагатай. 

 
Тус компанийн алт, зэсийн баяжмалыг хөвүүлэн баяжуулах аргаар гаргаж авах 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны засвар үйлчилгээнд ашиглах химийн бодисуудаас 
байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учирч болзошгүй эрсдэл, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээний талаар зарим бодисоор жишээ 
авч дараах Хүснэгт 6-аас Хүснэгт 10-д үзүүлэв.  
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Хүснэгт 6. Несслерийн урвалжийн хордлогоос үүдэн бий болох эрсдэл,түүнийг 
бууруулах,арилгах талаар авах арга хэмжээ 

Эрсдлийн шинж чанар Аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 

Эрсдлийг бууруулах, арилгахад 
үзүүлэх анхны тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой өвдөх, 
амьсгал давчдах, амьсгал 
тасалдах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. Мөнгөнусны хлорид 
(HgCl2)-ын  зөвшөөрөгдөх 
хэмжээ: 0.025 мг/м3(ACGIH 
TLV) 

Несслерийн урвалжийг хадгалах, 
түүнтэй ажиллах явцад уурших, 
асгарахаас сэргийлэх 
Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
Ажиллагсдыг маск, хушуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
Хордсон үед анхны тусламж 
үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших 

Амьсгалын замаар хордвол цэвэр 
агаарт гаргах, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс загатнах, 
арьс улайх, түлэгдэх зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 
 

Бээлий, малгай, хормогч, халад 
зэрэг зориулалтын ажлын хувцас 
хэрэглэх 
Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 
 

Ажлын хувцсыг тайлж биеэс 
зайлуулах 
Уг урвалж их хэмжээтэй хүрсэн 
биеийн хэсгүүд болон хувцсыг их 
хэмжээний усаар сайтар угаах 
Улайж цочирсон арьсан дээр тос 
түрхэх 
Цэврүүтсэн бол бактерийн эсрэг 
үйлчлэлтэй тос түрхэх 

3. Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, түлэгдэх зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

Несслерийн урвалжтай харьцаж 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах шил 
зүүх 
Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

Нүдийг их хэмжээний усаар сайтар 
угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

4. Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад дотор 
муухайрах, огиулах, 
бөөлжих, хоолой, ходоод 
түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. Төв мэдрэлийн 
системийг хордуулах ба 
урагт нөлөөлнө. 

Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
Бусад бодисуудаас тусад нь 
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 

Амыг их усаар зайлж сайтар угаах 
Их хэмжээний ус уулгах 
Албадан бөөлжүүлж болохгүй 
Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах 

5. Хадгалалт, тээвэрлэлт 
 
 

Хуурай, сэрүүн, салхивчтай 
агуулахад хадгална. 
Ус орохгүй, асгарахгүй сав баглаа 
боодолтойгоор тээвэрлэнэ. 

Хаяг шошготой хадгалах, идэмхий, 
хортой шингэн гэсэн тэмдэгтэй 
тээвэрлэнэ.  

 
Металл болон хүчилтэй хамт 
хадгалж болохгүй. 

6.Саармагжуулах 

Их хэмжээтэй асгарсан бол идэвхигүй материалд шингээн цуглуулж, тусгай 
саванд хийгээд оромыг нь натрийн полисульфидын уусмалаар 
саармагжуулна. Мөн аммонийн гидроксидоор мөнгөнусыг тунадасжуулан, 
тунадсыг цуглуулан авна. Бага асгарсан бол перманганатын хүчиллэг 
уусмалаар саармагжуулна. Тусгай саванд хадгалсан хаягдлыг мэргэжлийн 
байгууллагаас тогтоосон цэгт булшилна. 
Байгаль орчинд хортой нөлөөтэй ус, усны организмд шингэж түүгээр 
дамжин хүнийг хордуулах тул асгарсан бодисыг гадаргын, гүний усанд 
оруулахгүй байх бүх арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 
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Хүснэгт 7. Натрийн арсенитийн уусмалын хордлогоос үүдэн бий болох эрсдэл,түүнийг 
бууруулах,арилгах талаар авах арга хэмжээ 

Эрсдлийн шинж чанар Аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 

Эрсдлийг бууруулах, 
арилгахадүзүүлэх анхны тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой өвдөх, 
амьсгал давчдах, амьсгал 
тасалдах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. Натрийн арсенитийн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ: 0.010 
мг/м3 (TWA) 
0.002 мг/м3 (NIOSH DLL) 

Натрийн арсенитийн уусмалыг 
хадгалах, түүнтэй ажиллах явцад 
уурших, асгарахаас сэргийлэх 
Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
Ажиллагсдыг маск, хушуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
Хордсон үед анхны тусламж 
үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших 

Амьсгалын замаар хордвол цэвэр 
агаарт гаргах, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
Амьсгалахгүй байвал хүчилтөрөгчөөр 
амьсгалуулах 
Амнаас ам руу хиймэл амьсгал хийж 
болохгүй. 
Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс цочрох, 
арьсанд шингэх зэрэг 
эрсдэлд өртөнө.  
Удаан хугацаагаар арьсанд 
хүрвэл дерматит, хорт 
хавдараар өвчилж 
болзошгүй. 

Бээлий, малгай, хормогч, халад 
зэрэг зориулалтын ажлынхувцас 
хэрэглэх 
Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 

Ажлын хувцсыг тайлж биеэс 
зайлуулах ба дахин хэрэглэхийн өмнө 
заавал угаах 
Уг урвалж их хэмжээтэй хүрсэн 
биеийн хэсгүүд болон хувцсыг их 
хэмжээний савантай усаар сайтар 
угаах 

3. Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад дотор 
муухайрах, огиулах, 
бөөлжих, гэдэс базлах, 
гүйлгэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
Бусад бодисуудаас тусад нь 
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 

Хэрэв хордсон хүн ухаан алдаагүй 
бол 2-4 аяга сүү эсвэл ус уулгах  
Ухаан алдсан бол ямар нэгэн юм 
уулгаж болохгүй. 
Эмнэлэгийн тусламж яаралтай авах 

5. Хадгалалт, тээвэрлэлт 
 
 

Хуурай, сэрүүн, агуулахад сайтар 
тагласан саванд хадгална. 
Ус орохгүй, асгарахгүй сав баглаа 
боодолтойгоор тээвэрлэнэ. 

Хаяг шошготой хадгалах,хортой 
шингэн гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ.  

 
Хүчтэй исэлдүүлэгчид болон 
хүчилтэй хамт хадгалж болохгүй. 
 

6.Саармагжуулах 

Их хэмжээтэй асгарсан бол идэвхгүй материалд шингээн цуглуулж, тусгай 
саванд хийгээд оромыг нь натрийн тиосульфатын уусмалаар 
саармагжуулна. Тусгай саванд хадгалсан хаягдлыг мэргэжлийн 
байгууллагаас тогтоосон цэгт булшилна. Байгаль орчинд хортой нөлөөтэй. 
Асгарсан бодисыг гадаргын, гүний усанд оруулахгүй байх бүх арга хэмжээг 
авах хэрэгтэй. 

 
 
Хүснэгт 8. Лак (CRC Plasticote 70 Clear protective lacquer )-ийн хордлогоос үүдэн бий болох 

эрсдэл,түүнийг бууруулах,арилгах талаар авах арга хэмжээ 

Эрсдлийн шинж чанар Аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 

Эрсдлийг бууруулах, арилгахад 
үзүүлэх анхны тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад ханиалгах, 
хоолой сөөх, хоолой 
өвдөх,амьсгал давчдах, 
амьсгал тасалдах зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

Лакийг хадгалах, түүнтэй ажиллах 
явцад уурших, асгарахаас 
сэргийлэх 
Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
Ажиллагсдыг маск, хушуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 

Амьсгалын замаар хордвол цэвэр 
агаарт гаргах, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
Нэрвэгдэгчийг хэвтүүлэх, дулаалж 
амраах 
Шүд зуурч, амьсгалын зам хаагдахаас 
сэргийлэх 
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Хордсон үед анхны тусламж 
үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших 

Амьсгал тасалдах эсвэл зогсвол 
амьсгалын замыг цэвэрлэж, амьсгал 
дэмжих хэрэгсэл ашиглах 
Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс загатнах, 
арьс улайх, түлэгдэх зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 
 

Бээлий, малгай, хормогч, халад 
зэрэг зориулалтын ажлын хувцас 
хэрэглэх 
Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 

Арьсанд хүрсэн аэрозолийг арьс 
цэвэрлэх тосоор зайлуулах 
Арьс, үсийг их хэмжээний усаар угаах 
Ямар нэгэн уусгагч хэрэглэж болохгүй 
Эмнэлгийн тусламж авах 

3. Нүдийг хордуулахад нүд 
улайх, түлэгдэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

Лактай ажиллахдаа нүдний 
хамгаалах шил зүүх 
Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 
Ажлын байранд нүд угаах хэрэгсэл 
суурилуулах 
Лактай харьцаж ажиллагсад 
нүдний зөөлөн линз хэрэглэхгүй 
байх, тэр нь уурыг шингээн 
хуримтлуулдаг. 

Нүдийг их хэмжээний цэвэр усаар 15 
минутын турш сайтар угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

4. Хоол боловсруулах 
эрхтнээр дамжин 
хордуулахад дотор 
муухайрах, огиулах, бөөлжих 
зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
Бусад бодисуудаас тусад нь 
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 

Сүү, тос, спирт уулгаж болохгүй 
 
Эмнэлэгийн тусламж яаралтай авах 

5. Хадгалалт 

Аэрозолийн савны хаяг шошгыг 
байнга шалгах 
Хортой, цацраг идэвхтэй, тэсэрч 
дэлбэрэх бодистой хамт 
хадгалахгүй 
Хүчтэй исэлдүүлэгч бодисоос 
ямагт хол байлгах, хамт хадгалж 
болохгүй 
380С-ээс доош хэмд хадгална. 
Аэрозолийн савыг зэврэлтээс 
хамгаалж, хуурай байлгах 
Шатамхай шингэн хадгалдаг 
зориулалтын агуулахад 
үйлдвэрийн савтай нь хадгалах 
Бүх төрлийн дулааны үүсгүүрээс 
хол, босоо байрлалд, цохилт 
доргилтод өртөхөөргүй, бэхэлж 
хадгалах 
Асгарах, уурших алдагдал байгаа 
эсэхийг тогтмол шалгах 
Агуулах агааржуулагчтай байна. 

Шатамхай хий, аэрозоль гэсэн хаяг 
шошготой байна. 

 

6. Галын аюул 
Шингэн болон уур нь онцгой 
шатамхай, уур нь агаартай 
тэсрэх холимог үүсгэх, уур нь 
хол байгаа дулааны үүсгүүр 
лүү нүүх, шатвал хортой, 
идэмхий утаа тортог үүсгэх 
зэрэг эрсдэлтэй. 

Орон нутгийн гал командад 
мэдэгдэх 
Амьсгал хамгаалах баг болон 
бусад хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх 
Боломжтой бол бүх цахилгаан 
төхөөрөмжийг унтраах 
Халсан саванд хүрч болохгүй 
Лактай савуудыг аюулд 
өртөхөөргүй зайнаас усаар 

Бага галыг усаар шүрших, химийн 
хуурай нунтаг эсвэл нүүрсхүчлийн 
хийгээр унтраана. 
Их галыг усаар шүрших эсвэл манан 
үүсгэж унтраана. 
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шүршиж хөргөх 
Аюулд өртөхөөргүй нөхцөлд 
лактай болон хоосон савуудыг 
галын цэгээс зайлуулах 
Гал унтраахад ашигласан тоног 
төхөөрөмжийг хоргүйжүүлэн 
саармагжуулах 

7. Саармагжуулах 

Энэ бүтээгдэхүүн бохирдсон бол шүүх, нэрэх болон бусад аргаар дахин 
боловсруулах боломжтой.  
Бохирдсон тоног төхөөрөмжийг усаар угааж цэвэрлэвэл бүх усыг цуглуулан 
аваад боловсруулсны дараа хаяна. 
Бага хэмжээний үлдэгдэл, хаягдлыг ууршуулах аргаар устгаж болно. 
Энэ бүтээгдэхүүний савыг шатааж устгаж болохгүй. Тэсрэх, дэлбэрэх 
аюултай. 
Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл ба хоосон савыг мэргэжлийн байгууллагаас 
зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

 
 

Хүснэгт 9. Шингэн барьцалдуулагчийн хордлогоос үүдэн бий болох эрсдэл,түүнийг 
бууруулах,арилгах талаар авах арга хэмжээ 

Эрсдлийн шинж чанар Аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 

Эрсдлийг бууруулах, арилгахад 
үзүүлэх анхны тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад нойрмоглох, 
толгой эргэх, гуйвах зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

Барьцалдуулагчийг хадгалах, 
түүнтэй ажиллах явцад уурших, 
асгарахаас сэргийлэх 
Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
Ажиллагсдыг органик бодисын 
уураас хамгаалах маск, хушуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр хангах 
Хордсон үед анхны тусламж 
үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших 

Нэрвэгдэгчийг голомтоос хурдан 
гаргаж, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
Эмнэлгийн тусламж яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс хуурайших, 
загатнах зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 
 

Нитрил материалтай бээлий, 
малгай, хормогч, халад зэрэг 
зориулалтын ажлынхувцас 
хэрэглэх 
Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 

Бохирдсон хувцсыг тайлах  
Арьсыг савантай их хэмжээний ус 
эсвэл зөөлөн угаалгын нунтагаар 
угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

3. Нүдийг хордуулахад нүд 
цочрох, улайх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 

Барьцалдуулагчтай ажиллахдаа 
нүдний хамгаалах шил зүүх 
Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

Нүдийг их хэмжээний цэвэр усаар 15 
минутын турш сайтар угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

4. Хадгалалт 

Шатамхай шингэн хадгалдаг 
зориулалтын агуулахад 
үйлдвэрийн савтай нь хадгалах 
Бүх төрлийн дулааны үүсгүүр, оч, 
ил гал, исэлдүүлэгчдээс хол 
хадгалах 
Агуулах агааржуулагчтай байна. 

Барьцалдуулагч шатамхай шингэн, 
цочроомтгой, байгаль орчинд аюултай 
гэсэн хаяг шошготой байна. 

 

5. Галын аюул 
Шингэн болон уур нь онцгой 
шатамхай, уур нь агаартай 
тэсрэх холимог үүсгэх, уур нь 
хол байгаа дулааны үүсгүүр 
лүү нүүх, шатвал хортой, 
идэмхий утаа тортог үүсгэх 

Орон нутгийн гал командад 
мэдэгдэх 
Ажлын байр болон агуулахад гал 
гарсан үед эхлээд 
агааржуулагчийг ажиллуулсны 
дараа галын цэг рүү орох 
Амьсгал хамгаалах баг болон 

Галыг химийн хуурай нунтаг эсвэл 
нүүрсхүчлийн хий, хөөсөөр унтраана. 
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зэрэг эрсдэлтэй. бусад хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх 
Уур нь агаараас хүнд учраас 
шалан дээр болон түүнээс 
ялимгүй дээр орших дулааны 
үүсгүүрийн орчимд хуримтлагдах 
магадлалтайг анхаар. 

6. Саармагжуулах 

Асгарсан бүтээгдэхүүнийг элс эсвэл идэвхгүй материалд шингээж, хортой 
аюултай хаягдал гэсэн хаягтай таглаа сайтай зориулалтын саванд хийнэ.  
Усны организмд хортой нөлөөтэй, усны эх үүсвэр лүү оруулахгүй байх 
арга хэмжээ авах 
Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл ба хоосон савыг мэргэжлийн байгууллагаас 
зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

 
 
Хүснэгт 10. Тосолгооны материал (Open Gear Lube)-ын хордлогоос үүдэн бий болох эрсдэл, 

түүнийг бууруулах, арилгах талаар авах арга хэмжээ 

Эрсдлийн шинж чанар Аливаа эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 

Эрсдлийг бууруулах, арилгахад 
үзүүлэх анхны тусламж 

1. Амьсгалын замаар 
хордуулахад амьсгалын замын 
эрхтэн хамар, хоолой цочрох, 
толгой өвдөх, ханиалгах, 
нойрмоглох, толгой эргэх   
зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

Тосолгооны материалыг   
хадгалах, түүнтэй ажиллах явцад 
уурших, асгарахаас сэргийлэх 
Ажлын байрыг салхивч, 
агааржуулагчаар төхөөрөмжлөх 
Ажиллагсдыг органик бодисын 
уураас хамгаалах маск, хушуувч, 
хамгаалах хэрэгслээр (А төрлийн 
Р 1 ангиллын) хангах 
Энэ бүтээгдэхүүнийг ашиглахын 
өмнө түүнтэй ажиллах аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа авах, 
танилцах 
Хордсон үед анхны тусламж 
үзүүлэх арга, зааврыг бүрэн 
эзэмших 

Нэрвэгдэгчийг голомтоос хурдан 
гаргаж, цэвэр агаараар сайтар 
амьсгалуулах 
Амьсгалахгүй байвал хиймэл амьсгал 
хийх 
Эмнэлгийн тусламж  яаралтай авах 
 

2. Арьс салстаар дамжин 
хордуулахад арьс хуурайших, 
загатнах, цочрох, тууралт, 
харшил илрэх зэрэг эрсдэлд 
өртөнө. 
 

Нитрил материалтай бээлий, 
малгай, хормогч, халад зэрэг 
зориулалтын ажлын  хувцас 
хэрэглэх 
Гар нүүрийн алчуур, саван зэрэг 
шаардлагатай зүйлсийг бэлэн 
байлгах 
Ажлын болон гадуур өмсдөг 
хувцсыг тусад нь хадгалах 

Бохирдсон хувцсыг тайлах 
Дахин хэрэглэхийн өмнө заавал угааж 
цэвэрлэх  
Арьсыг их хэмжээний усаар угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

3. Нүдийг хордуулахад нүд 
цочрох, улайх, шархлах зэрэг 
эрсдэлд өртөнө. 

Тосолгооны материалтай 
ажиллахдаа нүдний хамгаалах 
шил зүүх 
Нүүрний хамгаалалт хэрэглэх 

Нүдийг их хэмжээний цэвэр усаар 15 
минутын турш сайтар угаах 
Эмнэлгийн тусламж авах 

4. Хоол боловсруулах эрхтнээр 
дамжин хордуулахад дотор 
муухайрах, огиулах, бөөлжих, 
гүйлгэх зэрэг эрсдэлд өртөнө. 

Уг бодисыг хадгалж буй байранд 
хоол хүнсний зүйл хадгалахыг 
хориглох 
Ажлын байранд хоол хүнс идэж, 
уухыг хориглох 
Ажлын байранд тамхи татахгүй 
байх 
Бусад бодисуудаас тусад нь 
хуурай, сэрүүн байранд хадгалах 

Албадан бөөлжүүлж болохгүй 
Эмнэлэгийн тусламж яаралтай авах 
Бүтээгдэхүүний сав, хаяг шошгыг 
эмчид танилцуулах 

5. Хадгалалт ба тээвэрлэлт 
Шатамхай аэрозоль хадгалдаг 
зориулалтын агуулахад 
үйлдвэрийн савтай нь хадгалах 

Тосолгооны материал, шатамхай 
аэрозоль, цочроомтгой  гэсэн хаяг 
шошготой байна. 
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Бүх төрлийн дулааны үүсгүүр, 
оч, ил гал, нарны гэрлийн 
тусгалаас хол хадгалах 
Мөн хүчил, шүлт, 
исэлдүүлэгчидтэй хамт хадгалж 
болохгүй 
Аэрозолийн хаяг шошго 
тодорхой, гаргацтай байх 
Аэрозоль болон түүний хоосон 
савыг цохилт доргилтонд 
өртөхөөс хамгаалах 
Агуулах агааржуулагчтай байна. 
Энэ бүтээгдэхүүнийг их 
хэмжээгээр хадгалж буй агуулах 
нь галын аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх иж бүрэн системээр 
тоноглогдсон байна. 

 
 
Тээвэрлэлт: 

 

6. Галын аюул 
Аэрозоль болон уур нь онцгой 
шатамхай, уур нь агаартай 
тэсрэх холимог үүсгэх, шатвал 
хортой, идэмхий утаа тортог 
үүсгэх зэрэг эрсдэлтэй. 

Орон нутгийн гал командад 
мэдэгдэх 
Ажлын байр болон агуулахад гал 
гарсан үед эхлээд 
агааржуулагчийг ажиллуулсны 
дараа галын цэг рүү орох 
Амьсгал хамгаалах баг болон 
бусад хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх 
Бүтээгдэхүүн хадгалж буй 
контейнер болон агуулах 
орчимыг усан хөшигөөр хөргөх 

Галыг  химийн хуурай нунтаг, 
нүүрсхүчлийн хий эсвэл хөөсөөр 
унтраана. 
 

7. Саармагжуулах 

Асгарсан  бүтээгдэхүүнийг элс эсвэл идэвхгүй материалд шингээж, 
хортой аюултай хаягдал гэсэн хаягтай таглаа сайтай зориулалтын саванд 
хийнэ.  
Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл ба хоосон савыг мэргэжлийн байгууллагаас 
зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

 
 
Мөнгөн ус, хүнцэлийн болзошгүй аюулын тооцоолол 
 
Байгаль орчинд хамгийн их бохирдуулагч нөлөөлтэй, бохирдсон тохиолдолд хөрс, ус, 
агаараар дамжин хүнийн эрүүл мэнд, амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл ихтэй, зарим 
тохиолдолд үхэлд хүргэх эрсдэлтэйд тооцогдох мөнгөн ус, хүнцэлийн агуулга бүхий 
химийн бодис асгар, алдагдсан тохиолдолд байгаль орчинд ямар хэмжээгээр 
шингэдэг, тэр нь хүнийн биед хэрхэн шингэдэгийг дараах жишээнүүдээр харуулав. Энэ 
нь аливаа химийн бодисын асгаралт, ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгаллалт зэрэг үйл 
ажиллагааны аюулгүй ажиллагаа алдагдвал үүсэж болзошгүй эрсдлийг харуулсан 
жишээ юм. Доорх жишээнүүд нь мөнгөн ус, хүнцэлээр бохирдсон хөрс, ус, агаар 
дамжин хүний биед хуримтлагдах тунгийн тооцоолол юм.  
 

1. Мөнгөн ус 
 

1.1  Хөрсөнд шингэсэн мөнгөн уснаас хүний биед дамжих тунгийн тооцоолол:  

DoseSoilingestion = (2.5 x 0.00002 x 1x 12 x 7x 40)/70.7 x 16x365 = 4·10-7 мг/кг·өдөр 
Cs= 2.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мөнгөнусны ЗДХ-2.0 мг/кг) 
ISs= 0.00002 кг/өдөр 
AFG/T= 1 
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DHours= 12 цаг (3 ээлжээр ажилладаг гэвэл) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн жин) 

1.2 Усанд шингэсэн мөнгөн уснаас хүний биед дамжих тунгийн тооцоолол: 

DoseWateringestion = (0.001 x 1.5 x 1 x 7 x 40) / 70.7 x 365 = 1.62·10-5 мг/кг·өдөр 
CW = 0.001 мг/л (Ундны усны стандарт: MNS 900-2005; Мөнгөнусны ЗДХ-0.0001 
мг/л) 
ISW = 1.5 л/өдөр (Health Canada, 2004; Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
AFG/T= 1 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  

BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчдийн биеийн жин) 

1.3 Хүнсий бүтээгдэхүүнд шингэсэн мөнгөн уснаас хүний биед дамжих 
тунгийн тооцоолол:  

DoseFoodingestion = (2.5x0.188x1x280)/70.7x 365 = 5.099·10-3 мг/кг·өдөр 
Cfood = 2.5 мг/кг(Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мөнгөнусны ЗДХ-2.0 мг/кг) 
ISfood = 188 г/өдөр буюу 0.188 кг/өдөр 
AFG/T= 1 
DDays= 280 өдөр (Ажил дээр хооллох өдрийн тоо. Сар ажиллаад 2 долоо хоног 
амардаг гэж тооцвол)  

BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 

1.4 Мөнгөн усаар бохирдсон зүйлсэд хүрсэнээр хүний биед дамжих тунгийн 
тооцоолол: 

DoseParticleingestion = (2.5 x 0.00076 x 15.8 х 1 x 12 x 7 x 40) / 70.7 x 365 х 109 = 3.908·10-12  

мг/кг·өдөр 
Cs= 2.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мөнгөнусны ЗДХ-2.0 мг/кг) 
PAir = 0.76 µг/м3 буюу 0.00076 мг/м3 (Агаар дахь жижиг хэсгүүдийн концентраци. 
USEPA, 1992) 
ISA = 15.8 м3/цаг (Амьсгалалтын зэрэг, Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
AFinh = 1 (Уушигт шингээгдэх фактор. Health Canada, 2004) 
DHours= 12 цаг (3 ээлжээр ажилладаг гэвэл) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 
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1.5 Мөнгөн усаар бохирдсон хөрс арьсанд шүргэлцэхэд дамжих тунгийн 
тооцоолол: 

DoseDermalContact = (2.5 x 890 x 0.00001 х 0.05 x 3 x 7 x 40)/70.7 x 365  = 3.62·10-5 мг/кг·өдөр 
Cs= 2.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мөнгөнусны ЗДХ-2.0 мг/кг) 
SAH = 890 см2 (Гарын сарвууны талбай. Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
SLH = 0.00001кг/см2 (Гарын арьсанд хүрсэн хөрс. Receptor Characteristics 
хүснэгтийн өгөгдөл) 
AFskin = 0.05 (Арьсанд шингээгдэх фактор. Relative Dermal Absorption Factors 
хүснэгтийн өгөгдөл) 
EF = 3 үйлдэл/өдөр (Хөрс арьсанд хүрэлцэх үйлдлийн тоо) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 

1.6 Мөнгөн усны хор аюулын итгэлцүүр:  

HQ=(DoseSoilingestion + DoseWateringestion + DoseFoodingestion + DoseParticleingestion +DoseDermalContact)/TDI 
= 4.00·10-7 + 1.62·10-5 + 5.099·10-3 + 3.908·10-12 + 3.62·10-5 / 0.0003 = 5.15·10-3/3·10-4= 17.2 

TDI = 0.0003 мг/кг·өдөр 
DoseSoilingestion =  4·10-7 мг/кг·өдөр 
DoseWateringestion = 1.62·10-5  мг/кг·өдөр 
DoseFoodingestion = 5.099·10-3  мг/кг·өдөр 
DoseParticleingestion = 3.908·10-12  мг/кг·өдөр 
DoseDermalContact =  3.62·10-5 мг/кг·өдөр 

2. Мышьяк (Хүнцэл) 

2.1.  Хөрсөнд шингэсэн хүнцэлээс хүний биед дамжих тунгийн 
тооцоолол:  

DoseSoilingestion = (6.5 x 0.00002 x 1 x 12 x 7 x 40 х 20) / 70.7 x 16x365 х 60 = 3.53·10-7 

мг/кг·өдөр 
Cs= 6.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мышьякийн ЗДХ-6.0 мг/кг) 
ISs= 0.00002 кг/өдөр 
AFG/T= 1 
DHours= 12 цаг (3 ээлжээр ажилладаг гэвэл) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
Dyears= 20 жил (Хоронд өртөх жилийн тоо) 
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 

LE = 60 жил ( Дундаж наслалт) 

2.2. Усанд шингэсэн хүнцэлээс хүний биед дамжих тунгийн тооцоолол:   

DoseWateringestion = (0.05 x 1.5 x 1 x 7 x 40 х 20) / 70.7 x 365 х 60 = 2.71·10-4 мг/кг·өдөр 
CW = 0.05 мг/л (Ундны усны стандарт: MNS 900-2005; Мышьякийн ЗДХ-0.01 мг/л) 
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ISW = 1.5 л/өдөр (Health Canada, 2004; Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
AFG/T= 1 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 
2 долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
Dyears= 20 жил (Хоронд өртөх жилийн тоо) 
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн жин) 

LE = 60 жил ( Дундаж наслалт) 

2.3. Хүнсий бүтээгдэхүүнд шингэсэн хүнцэлээс хүний биед дамжих 
тунгийн тооцоолол:  

DoseFoodingestion = (6.5 x 0.188 x 1 x 280 х 20) / 70.7 x 365 х 60 = 4.42·10-3  мг/кг·өдөр 
Cfood = 6.5 мг/кг(Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мөнгөнусны ЗДХ- 6.0 мг/кг) 
ISfood = 188 г/өдөр буюу 0.188 кг/өдөр 
AFG/T= 1 
DDays= 280 өдөр (Ажил дээр хооллох өдрийн тоо. Сар ажиллаад 2 долоо хоног 
амардаг гэж тооцвол)  
Dyears= 20 жил (Хоронд өртөх жилийн тоо) 
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 
LE = 60 жил ( Дундаж наслалт) 

2.4. Хүнцэлээр бохирдсон зүйлсэд хүрсэнээр хүний биед дамжих 
тунгийн тооцоолол:  

DoseParticleingestion = (6.5 x 0.00076 x15.8 х 1 x 12 x7 x 40 х 20) / 70.7 x 365 х 60 х 109 =  
=  3.39·10-12 мг/кг·өдөр 

Cs= 6.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мышьякийн ЗДХ-6.0 мг/кг) 
PAir = 0.76 µг/м3 буюу 0.00076 мг/м3 (Агаар дахь жижиг хэсгүүдийн концентраци. 
USEPA, 1992) 
ISA = 15.8 м3/цаг (Амьсгалалтын зэрэг, Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
AFinh = 1 (Уушигт шингээгдэх фактор. Health Canada, 2004) 
DHours= 12 цаг (3 ээлжээр ажилладаг гэвэл) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 2 
долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
Dyears= 20 жил (Хоронд өртөх жилийн тоо) 
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 
LE = 60 жил ( Дундаж наслалт) 

2.5. Хүнцэлээр бохирдсон хөрс арьсанд шүргэлцэхэд дамжих тунгийн 
тооцоолол:  

DoseDermalContact = (6.5 x 890 x 0.00001 х 0.03 x 3 x 7 x 40 х 20) / 70.7 x 365 х 60 = 1.88·10-5 

мг/кг·өдөр 
Cs= 6.5 мг/кг (Хөрсний стандарт: MNS 5850-2008; Мышьякийн ЗДХ-6.0 мг/кг) 
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SAH = 890 см2 (Гарын сарвууны талбай. Receptor Characteristics хүснэгтийн 
өгөгдөл) 
SLH = 0.00001 кг/см2 (Гарын арьсанд хүрсэн хөрс. Receptor Characteristics 
хүснэгтийн өгөгдөл) 
AFskin = 0.03 (Арьсанд шингээгдэх фактор. Relative Dermal Absorption Factors 
хүснэгтийн өгөгдөл) 
EF = 3 үйлдэл/өдөр (Хөрс арьсанд хүрэлцэх үйлдлийн тоо) 
DDays= 7 өдөр (Ажиллах өдрийн тоо) 
DWeeks= 40 (Ажиллах 7 хоногийн тоо, жилд 52 долоо хоног байна. Сар ажиллаад 2 
долоо хоног амардаг гэж тооцвол)  
Dyears= 20 жил (Хоронд өртөх жилийн тоо) 
BW =70.7 кг (Насанд хүрэгчидийн биеийн дундаж жин) 
LE = 60 жил ( Дундаж наслалт) 

2.6.  Хүнцэлийн хор аюулын итгэлцүүр:  

HQ = (DoseSoilingestion + DoseWateringestion + DoseFoodingestion + DoseParticleingestion + DoseDermalContact) / 
TDI = (3.53·10-7+ 2.71·10-4+ 4.42·10-3+3.39·10-12+ 1.88·10-5) / 0.001 = 4.7·10-3/0.001 = 4.7 

TDI =  0.001 мг/кг·өдөр 
DoseSoilingestion =  3.53·10-7  мг/кг·өдөр 
DoseWateringestion =  2.71·10-4  мг/кг·өдөр 
DoseFoodingestion = 4.42·10-3  мг/кг·өдөр 
DoseParticleingestion =  3.39·10-12  мг/кг·өдөр 
DoseDermalContact =  1.88·10-5  мг/кг·өдөр 

 
 

Хүснэгт 11. Мөнгөнус болон хүнцэлээс үүдэн гарч болзошгүй аюулын тооцооллын нэгдсэн 
хүснэгт 

 Нэгж  DoseSoilingestion DoseWateringestion DoseFoodingestion DoseParticleingestion DoseDermalContact HQ 

Мөнгөнус мг/кг·өдөр 4·10-7  1.62·10-5  5.099·10-3  
 

3.908·10-12   
 

3.62·10-5  17.2 

Хүнцэл  мг/кг·өдөр 3.53·10-7 2.71·10-4 4.42·10-3   3.39·10-12 1.88·10-5 4.7 
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2.1.3. Нэмэлтээр орж байгаа химийн бодисуудын ангилал, физик химийн чанар 
 

Тус үйлдвэрт өмнөх үнэлгээний тайлангуудад үнэлгээ хийгдсэн бодисуудаас гадна нэмж 92 нэр төрлийн химийн бодис болон 
химийн бүтээгдэхүүнийг импортоор авч, хүдрээс алт, зэс агуулсан эрдсийг  баяжуулан ялгах технологийн процесст ашиглана. 
Баяжуулах үйлдвэрт жилд 719.385  тн химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүн хэрэглэнэ (Хүснэгт 12). 
 

Хүснэгт 12. “Оюу толгой” ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процесст хэрэглэх химийн бодисыншинж чанар, хэрэглэх хэмжээ 

№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

А:  Лабораторт хэрэглэх химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүн 
1 Магнийн хлорид, 

хлорт магни, MgCl2 
Magnesium chloride; 
Magnesium dichloride; 
MgCl2; 
 
CAS: 7791-18-6 
 

Нүд, арьсыг цочроох, 
залгиураар бие 
организмд орсон  
тохиолдолд хортой.  
 

 
 
475 тн 

-Цагаан өнгийн нунтаг талст бодис, үнэргүй5%-ийн усан уусмалын рН 5-6.5                   
-7130С -д хайлна.  
-Усанд уусах чанар нь 200С-д 2350 г/л.  
Агаараас ус, чийг шингээх шинж чанартай бодис. Хүчтэй исэлдүүлэгч бодистой 
хамт хадгалж болохгүй. Энэ бодисын задралаар хлорт устөрөгч (HCI), 
нүүрстөрөгчийн оксид (CO), нүүрстөрөгчийн давхар оксид (CO2) зэрэг хортой хий 
ялгарах эрсдэл бий.  

2. 6-фторт хүхэр; SF6 
 

Sulfur Hexafluoride;  
SF6 
 
CAS:2551-62-4  

Хортой. Агаарт 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хязгаар: 6.0 мг/м3 

 -Өнгөгүй, үнэргүй хий                             -Хайлах температур:   -510С 
-Нэрэгдэх температур: -640С-Хөлдөх температур: -50.80С  
-Ус, спирт, эфирт уусахгүй.               -Уурын даралт: 319.1 psia 
-Агаартай харьцуулсан нягт: 5.107 г/см3 
-2040С-аас дээш температурт задарч, хортой фтор ялгаруулна. 
-Шатамхай биш (Хүчилтөрөгчийн түвшин 19.5%-иас дээш). 
-Энэ хийн баллоныг цохилт, доргилтонд өртөхөөс сайтар хамгаалах, зориулалтын 
тэргэнцрээр зөөнө. -Хуурай, сэрүүн, агааржуулалттай байранд хадгалж хэрэглэнэ. 
-Агуулахын тумператур 520С-аас дээш байж болохгүй. 
-Задгай тэвш бүхий машин, вагоноор тээвэрлэж болохгүй. 

3. Несслерийн урвалж 
#2 буюу калийн 
гидроксид меркурат 
(II) хлорид калийн 
иодидын усан 
уусмал 

Ammonia Nitrogen 
Reagent #2(Nessler 
Reagent); Potassium 
hydroxide mercuric 
chloride potassium 
iodide water; 
CAS: 1310-58-3(KOH) 
           7487-94-7(HgCl2) 
           7681-11-0(KI) 
           7732-18-5(H2O) 

МУ-д ашиглахыг  
хязгаарласан мөнгөн 
усны органик бус нэгдэл 
(HgCl2)  агуулсан 
бэлдмэл. Хүний биед 
био хуримтлал үүсгэнэ. 
Мэдрэлийн систем, үр 
хөврөлд сөрөг 
нөлөөтэй. Онцгой 
хортой. LD50=1мг/кг 
(HgCl2) 

 
 
 
 
0.03 тн 

-Мөнгөн усны хлорид (HgCl2) ба калийн иодидийн давсыг  бага хэмжээний усан 
дотор хольж, калийн гидроксидын уусмалд уусгаад усаар тодорхой эзлэхүүнтэй 
бэлтгэсэн шингэн бэлдмэл, шар өнгөтэй, үнэргүй. 
-Хүчтэй шүлтлэг чанартай тул идэмхий чанартай (pH=14). 
-Хүчтэй хүчил, металлтай хамт хадгалахгүй. 
-Аммонийн ион(NH4

+), аммиак тодорхойлоход хэрэглэдэг. 
-“Идэмхий, хортой шингэн” гэсэн тэмдэг, хаягтай тээвэрлэнэ. 

4. Фосфат VM: VM Phosphate:   -Тунгалаг шар өнгийн шингэн бэлдмэл 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

Натрийн 
гидросульфат ба 
аммонийн 
молибдатаас 
бүрдсэн бэлдмэл 

NaHSO4(15-25%) 
(NH4)2MoO4(0-5%) 

0.03тн -Буцлах: 2120F 
-Хайлах: 320F 
-Бэлдмэлийн рН: 2.0 
-Нягт, г/см3: 1.10 
-Ууршилт: 1.0% 

5. Натрийн тетрафенил 
боратын урвалж, 
(C6H4)4BONa 

Sodium 
Tetraphenylborate 
Reagent; (C6H4)4BONa 
CAS: 143-66-8 

Залгих, амьсгалах ба 
арьсанд хүрвэл 
аюултай. 

 
 
0.05тн 

-Хатуу бодис                  -Хүйтэн усанд уусдаг. 
-Өндөр температурт задрах ба нүүрсний оксидууд (CO, CO2) үүснэ. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад таглаатай саванд, шатамхай материал 
ба хүчтэй исэлдүүлэгчдээс тусад нь хадгална. 

6. Арсенит натрийн 
уусмал; Гурван 
валенттай 
мышьякийн хүчлийн 
натрийн давсны 
уусмал, NaAsO2 

Sodium Arsenite, 
Aqueous Solution; 
Sodium metaarsenite; 
Sodium dioxoarsenite; 
Sodium m-arsenite; 
NaAsO2 
CAS: 7784-46-5 

Хортой. 
Зөвшөөрөгдөх дээд 
хязгаар: 0.5 мг/м3 
 

 
 
 
 
0.05тн 

-Усанд уусна. Усан уусмал нь өнгөгүй.             -Хайлах температур: 615.00С 
-Агаартай харьцуулсан уурын даралт нь: 4.5    -Нягт, г/см3:  1.87 (200C) 
-Хэвийн нөхцөлд тогтвортой. Агаараас нүүрсхүчлийн диоксид шингээнэ. 
-Шүлтийн уусмал дахь натрийн арсенит нь хүчтэй ангижруулагч 
-Хүчтэй исэлдүүлэгч ба хүчлийн нөлөөгөөр задарч, As2O3 үүсгэнэ. 
-Арсенитийн хүчиллэг усан уусмал, устөрөгчтэй харилцан үйлчилбэл маш их 
хортой нэгдэл болох арсин-AsH3үүсэж болзошгүй. Арсиний ажлын байрны агаар 
дахь зөвшөөрөгдөх дээд хязгаар 0.0003 мг/л.     -Шатамхай биш. 

7. Метилэтилкетон, 2-
бутанон: CH3COC2H5 
 

Methyl ethyl ketone; 2-
butanone;  
CH3COC2H5 (C4H8O) 
CAS: 78-93-3 

Агаарт зөвшөөрөгдөх 
дээд хязгаар: 200 мг/м3, 
Хоол боловсруулах ба 
амьсгалын замын 
эрхтэн систем болон 
төв мэдрэлийн 
системийг гэмтээх, 
арьсанд шингэх зэрэг 
хортой үйлчлэлтэй.  
Онцгой шатамхай. 

 -Шингэн бодис, ацетонтой төстэй үнэртэй, өнгөгүй.-Хайлах температур: -86.40С-
Буцлах температур:  79.60С-Нягт, г/см3:  0.805 
-Хүгарлын илтгэгч:     nD

20= 1.3789-Усанд уусах чанар: 200С-д 22.6% 
-Уурын даралт: 10.3 кПа (200C)-Уурын нягт, г/см3:     2.41 
-Органик уусгагчидтай холилдоно. 
-Исэлдүүлэгчид, металл, хүчил ба шүлттэй урвалд орно. Тэсрэх дэлбэрэх аюултай. 
Хамт хадгалж болохгүй.-Шатамхай шингэн, дөллөх хязгаар: 1.8 – 10% 
-Асах цэг: -90С (таглаатай сав), -5.560С(задгай сав), задралаар нь CO, CO2үүснэ. 
-Калийн т-бутоксидтой хүрэлцвэл халж, уур нь дөллөн асаж болзошгүй. 
-Устөрөгчийн хэт исэл, азотын хүчлийн холимогтой урвалд орж, дулаан ялгаруулах 
ба цохилт, доргилт мэдрэмхий бүтээгдэхүүн үүсгэнэ. 
-Хадгалалтын явцад  2-пропанолтой холилдож, тэсрэмхий хэт ислүүд үүсгэж 
болзошгүй. 

8. Изопропанол, 
Изопропилийн спирт,  
2-пропанол: 
(CH3)2CHOH 

Isopropyl alcohol; 
(CH3)2CHOH 
CAS 67-63-0 
 

Хортой, шатамхай. 
Арьс ба нүд 
үрэвсүүлэгч  

 -спиртийн  үнэртэй, өнгөгүй шингэн         -буцлах, F:  179.9         -нягт, г/см3:  2.1-
уурын даралт:  32.8 мм Hg-уурын нягт:  2.1              -рН:  саармаг 
-ууршилт:  99%                       -хэвийн нөхцөлд  тогтвортой 
-задрахад нь нүүрстөрөгчийн оксидууд ялгарна.     -шатамхай, уур нь агаараас хүнд. 

9 Стирол, 
винилбензол: 
C6H5CH=CH2 

Micor Style 264 Mor 
Sheet – Blended 
Styrene: C6H5CH=CH2 
CAS: 100-42-5 
 

Хортой. Агаарт 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хязгаар: 5 мг/м3. 
Амьсгалын замын салст 
бүрхэвч болон нүдийг 
цочрооно. 

 
15.376 тн 

-шингэн бодис-Хайлах температур: -30.60С 
-Буцлах температур:   145.20С-Нягт, г/см3:    200С-д 0.9060 
-Хугарлын илтгэгч: nD

20= 1.5468 
-Усанд уусна (0.05%) 
-Спирт, эфир, CS2-той холилдоно. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

10 Сода, Натрийн 
карбонат – Na2CO3 

Sodium carbonate; 
Disodium Carbonate, 
Washing Soda;Na2CO3 
CAS 497-19-8 

Идэмхий  -Үнэргүй, хатуу цагаан бодис-1%-ийн усан уусмалын рН:  11.5 
-Хайлах 0С:    851   -Халуун ус, глицеринд уусна. Хүйтэн усанд сул уусна. Спирт, 
ацетонд уусахгүй.      -Тогтвортой, хүчилтэй урвалд орно. Ус татна. 
-Нягт, г/см3:     2.532   -Нүүрстөрөгчийн оксидууд үүсгэн задрана. 
-хүхрийн хүчилтэй хамт хадгалж болохгүй 

11 Хөнгөнцагааны 
давсны уусмал 
(Хөнгөнцагааны 
сульфат 30-60%; 
диэтаноламин 1-5%) 

Meyco SA 160; 
Aluminum salt solution 
(Aluminum sulphate, 
diethanolamine): 
CAS; 16828-12-9 
(Al2(SO4)3) 
CAS: 111-42-2 
(diethanolamine) 

Хүчиллэг бүтээгдэхүүн 
тул металлтай 
харилцан үйлчилж, 
устөрөгч ялгаруулна. 
Тэсрэх аюултай. Энэ 
бүтээгдэхүүнийг усаар 
шингэлбэл усанд 
уусдаггүй 
хөнгөнцагааны 
гидроксид үүсэх тул 
усны организмд 
аюултай. 

 -Өвөрмөгц үнэртэй, цагаан өнгийн шингэн 
-Уусах чанар: усан суспенз үүснэ (200C). 
-Нягт, г/см3: 1.4 (200C). 
-Конц. уусмалын рН:  2.5 – 3.5 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой. 
-металлтай урвалд орж, хий байдалтай хий ялгаруулах ба тэр нь агаартай 
тэсрэмхий холимог үүсгэнэ. 
-Хүчтэй шүлт, металлууд(ган, төмөр, цайр, хөнгөнцагаан)-тай хамт хадгалж 
болохгүй. 
-Задралаар нь хүхрийн хий байдалтай оксидууд (SOx)ялгарна. 
 

12 Несслерийн урвалж 
#1буюу  

Ammonia Nitrogen 
Reagent #1(Nessler 
Reagent);  
 

Монгол улсад 
ашиглахыг  
хязгаарласан мөнгөн 
усны органик бус нэгдэл  

 
0.03 тн 

 

14 Цирконилийн 
хүчлийн хлорид-
SPADNS: 8 молекул 
устай цирконил 
хлорид, SPADNS, 
давсны хүчлийн 
холимогоос бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Acid-Zirconyl-SPADNS: 
Zirconyl chloride, octa-
hydrate – 0.0134% 
(CAS:13520-92-8 or 
15461-27-5); SPADNS-
0.0958% (CAS: 23647-
14-5); Water-87% 
(CAS:7732-18-5); 
Hydrogen chloride -
13%(CAS:7647-01-0)  

Бүтээгдэхүүний 
найрлага дахь зарим 
нэгдэл нь элэг, бөөр, 
амьсгалын зам, арьс, 
нүд, шүдийг гэмтээнэ. 
Идэмхий 

 
 
0.03 тн 

-Өнгө, үнэргүй шингэн, шатамхай бус-1%-ийн уусмал нь хүчиллэг чанартай 
-буцлах:  1000С-ээс доош                -нягт, г/см3:    1.03 
-уурын даралт:   2,3 кРа (200C)       -уурын нягт:        0.62 
-шүлт, исэлдүүлэгчид, органик материалтай урвалд орно. 
-хөнгөнцагаан, зэс, ганг идэж зэврүүлнэ.       -ус татамхай, халуун усанд задрана. 
-халаахад задарч, хортой HCl ялгаруулна. 
-хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад таглаатай саванд ус чийг орохоос 
хамгаалж хадгална. 
-Үлдэгдэл болон асгарсан бүтээгдэхүүнийг идэвхгүй материал, элсэнд шингээж 
авах-Оромыг натрийн карбонатын сулруулсан уусмалаар саармагжуулна.  

Б:  Засвар үйлчилгээнд хэрэглэгдэх химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүнүүд 
14 Шингэрүүлсэн хий: 

Бутан: CH3(CH2)2CH3 
WELLER WB1 2OZ. – 
BUTANE FUEL 
Soldering Iron kit: 
CH3(CH2)2CH3 (C4H10) 
CAS:106-97-8 

Шатамхай, дэлбэрэх 
аюултай. 
Агаарт зөвшөөрөгдөх 
дээд хязгаар: 300 мг/м3. 

 -Шингэрүүлсэн хий, өнгөгүй, үнэртэй        -Хайлах температур: -138.350С 
-Буцлах температур:-0.50С        -Ус, спирт, эфирт уусна (170С-д 100 мл-т 15 мл) 
-Өөрөө гал авалцах температур: 4050С       -Асах хязгаар: 1.5 – 8.5% 
-Агаартай харьцуулсан уурын нягт: 2 г/см3. -сулавтар мансууруулах үйлчлэлтэй.-
Нягт, г/см3: 0.5669 
-Ажлын байр болон агуулахад уур нь хуримтлагдахаас сэргийлэх, агааржуулагчтай 
байх            -агаарын хүчилтөрөгчтэй нэгдэж, нүүрсний монооксид үүсгэнэ.  
-Ил гал, оч болон халаах эх үүсгүүрээс хол, тусгай агуулахад, цохилт, доргилтоос 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

хамгаалсан тусгайлан бэлтгэсэн сууринд бэхэлж хадгалах  
15 Пропил гидрид, 

Диметилметан, 
Пропан: CH3CH2CH3 

Bernzomatic Propane; 
Dimethylmethane; LP-
Gas; Liquefied 
Petroleum Gas (LPG); 
Propyl Hydride; Propane: 
CH3CH2CH3 (C3H8) 
CAS: 74-84-6 

Шатамхай  -Хий                    -Хайлах температур: -187.690С 
-Буцлах температур:  -42.070С                          -Уурын нягт, г/см3:   1.50 (15.560C) 
-Шингэрүүлсэн хийн нягт, г/см3: 0.504 (600F)    -Усанд уусах чанар: 0.1-1.0% 
-Өөрөө авалцах температур: 4660С                  -Асах хязгаар: 2.1 – 9.5% 
-Дулааны эх үүсгүүр, хүчтэй исэлдүүлэгчдээс хол хадгалах 
-Шатахад нь утаа тортог, нүүрсний монооксид үүснэ. 
-Ддаралттай  ба шатамхай бусад хийнээс тусгайд нь хадгална. 
-Пропан агаараас хүнд тул маш хүчтэй агааржуулагч хэрэглэх шаардлагатай. 
-Баллоныг нээж, хаахдаа аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чандлан мөрдөх 

16 Багаж шалгах хийн 
холимог: 
Дөрвөнфторт этан 
ба азотын холимог, 
Фреон R134A(CH2-F-
CF3) ба азотын 
холимог. 

Calibration check gas: 
Freon R134A (CH2-F-
CF3) in nitrogen; Product 
name: Freon R134A 
(Tetraflouroethane); 
Chemical name: Freon in 
nitrogen 

  -эфирийн үнэртэй, өнгөгүй хий 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой, 48 сар чанараа хадгална. 
-Фреон 134А : 10 ppm-ээс 5.0%, агаар: 99 -99.9999% (эзл.) 
-Агааржуулалттай байранд ашиглана.  
-баллонтой хийг халахаас хамгаалах, агуулахын температур 540С-аас дээш 
гарахгүй байх 
-баллон болон түүн дэх хийн жин хэмжээ бага. 

17 8-молекул устай 
цирконил(IV) хлорид 
(ZrOCl2·8H2O) -
0.0134%; SPADNS – 
0.0958%; Ус – 87%; 
HCl – 13%- холимог 
бэлдмэл 

Acid Zirconyl SPADNS 
ReagentCatalog Codes: 
SLZ 1036CAS#: Mixture 
CAS: 13520-92-8 
(Zirconyl(IV) Chloride, 
Octahydrate) CAS: 
23647-14-5 (SPADNS) 
CAS:7647-01-0 (HCl) 

HCl агуулсан тул бага 
зэрэг идэмхий 

 -Хүчиллэг чанартай шингэн бэлдмэл 
-Хамгийн багадаа 1000С-д буцлана.          -Нягт, г/см3: 1.03 
-Уурын даралт: 2.3 кПа (200C)                    -Уурын нягт, г/см3: 0.62 
-Халуун, хүйтэн ус, метанол, диэтилийн эфирт уусна. 
-Шүлт, исэлдүүлэгчид, органик материалтай урвалд орно. 
-Хөнгөнцагаан, зэс, ганг иднэ. Шилэнд нөлөөлөхгүй. 
-Ус татна. Халуун усанд задарна. 
-Халаахад задарч, HCl ялгаруулна. 
-Шатахгүй.           -Фтор тодорхойлоход хэрэглэнэ. 

18 Коагулянт: Гурван 
натрит 
нитрилотриацетат 
моногидрат, натрийн 
гидроксид, ЭДТА-
тетранатри агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 

SoliSep MPT150, 
Coagulant for Reverse 
Osmosis Pre-treatment 
System (NSF-Certified).  
Ingredient: Trisodium 
Nitrilotriacetate 
Monohydrate (1-5%), 
Sodium Hydroxide (1-
5%), Tetrasodium EDTA 
(30-60%) 

Идэмхий, арьс, нүдийг 
гэмтээх аюултай 

 -тунгалаг шар өнгийн шингэн 
-нягт, г/см3:  1.28 
-усанд уусна. рН 12-13(100%); pH 11.4(1%) 
-буцлах: 1070С 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хөлдөөхгүй байх 
-халаахад задарч, CO, CO2, NOxялгарна. 
-таглаатай саванд хадгална. 
-арьсанд хүрэх, нүд рүү орохоос хамгаалан хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол 
хэрэглэх 

19 Хөөсрүүлэгч HypersperseTM MDC220, 
Reverse Osmosis 
Antiscalant/Antifoulant 
(NSF-Certified) 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

20 Зэврэлтээс 
хамгаалагч бодис 

Nalco (China) – 3D 
Trasar 3DT 180 

   

21 Зэврэлтээс 
хамгаалагч бодис: 
Натрийн нитрит, 
натрийн 
толилтриазол, 
натрийн 
гидроксидоос 
бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Corrosion Inhibitor Nalco 
3DT 120. 
Ingredient: Sodium nitrite 
(10-30%), CAS: 7632-
00-0; Sodium 
tolyltriazole (1-5%), CAS: 
64665-57-2; Sodium 
hydroxide (0.1-1%), 
CAS: 1310-73-1 

Идэвхтэй бүрдэл- 
натрийн нитритийн 
LD50: 180 мг/кг 
Усны организмд хортой. 

 -тунгалаг шар шингэн, органик бодисын үнэртэй 
-нягт, г/см3:  1.16 – 1.20 (250C)                       -жин:  9.7 – 10 Ib/gal 
-усанд бүрэн уусна.   -рН:11.5-14 (100%)      -зуурамтхай чанар:  3 cps (210C) 
-хөлдөх: -16.70С       -хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хөлдөөхгүй байх  -ангижруулагчид(гидразин, сульфат, сульфид, хөнгөнцагаан 
болон магнийн нунтаг)-тай урвалд орж, дулаан ялгаруулах, асах, тэсрэх, хортой уур 
үүсгэнэ. 
-аминуудтай хольж болохгүй, амьтанд хавдар үүсгэдэг N-нитрозамин үүснэ.  -
Хүчтэй хүчил(хүхрийн, фосфорын, давсны, хромын, сульфоник, азотлог)-тэй 
дулаан ялгаруулах, буцлах, хортой уур үүсгэнэ. 
-халаахад CO, CO2, NOxялгарна.    -шатамхай бус 
-гадаргын ус руу оруулж болохгүй  -тагтай саванд хөлдөхөөс хамгаалж хадгална.-
ажлын байр агааржуулагчтай байна. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг шингээгч материалд шингээж, хаягдлын саванд хийнэ. 

22 Зэврэлтээс 
хамгаалагч бодис: 
60-100% хүртэл 
фосфорын хүчил 
агуулдаг 
бүтээгдэхүүн. 

Corrosion Inhibitor Nalco 
3DT 180. Phosphoric 
acid –H3PO4 (60-100%), 
CAS: 7664-38-2 

Идэмхий, арьс, нүдийг 
гэмтээнэ. 

 -тунгалаг шар шингэн   -нягт, г/см3: 1.58 (23.30C)-усанд бүрэн уусна. 
-рН (100%-ийн уусмал)=1  -зуурамтхай чанар: 21 cps (200C) 
-царцах:  -6.70С  -буцлах:  1030С-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хөлдөөж болохгүй.  -шүлт, аммиак, тэдгээрийн давс, цианид, сульфид, 
гипохлориттой урвалд орж, халах, буцлах, хортой уур ялгаруулах болно. 
-Металл (хөнгөнцагаан г.м.)-тай урвалд орж, шатамхай хий-устөрөгч ялгаруулна.              
-өөрөө гал авалцан шатахгүй 
-таглаа сайтай савтай, шүлтээс тусгаарлан хадгална. 
-хөнгөн цагаан сав, суурь, тавиур дээр хадгалж үл болно. Идэж зэврүүлнэ. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг шингээгч материалд шингээж, зориулалтын хаягдлын 
саванд хийнэ. 
-гадаргын усанд орохоос хамгаалах, зохих арга хэмжээ авах 
-Фосфорын хүчил гэсэн хаягтай тээвэрлэнэ.  

23 Тогтворжуулагч DelvoRcretestabilser    
24 Анионы идэвхтэй 

шингэн хатаагч: 
Альфа-Олефин 
сульфонат, калийн 
гидроксидын 
холимог бэлдмэл 

Micro air 202; ALPHA 
CAS: 68439-57-6 
OLEFIN SULFONATE 
(1-5%), CAS: 1310-58-3 
Potassium hydroxide (1-
5%);  

Идэмхий  -Хүрэн өнгийн шингэн бодис       -Шингэний рН: 10.7 - 12.3 
-Буцлах: 1050С      -Царцах: -20С-Усанд бүрэн уусна. 
-Нягт, г/см3: 1.01      -Хүчтэй хүчилтэй хамт хадгалахгүй. 
-Задралаар нь нүүрстөрөгчийн, хүхрийн ба азотын оксидууд үүснэ. 
-Шатдаггүй.    -Таглаа сайтай сав баглаа боодолтойгоор зориулалтын агуулахад 
хадгална. 

25 Хөөс-Этил 
карбамат-уретан 

Tegra Winter foam  
expansive urethane 
foam 

   

26 Тосолгооны Bel Ray 133 Grease Тосны агаарт хүлцэх  -саарал өнгийн тосолгооны материал, нефтийн үнэртэй         -нягт, г/см3:  0.907 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
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Жилийн 
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материал: Нефтийн 
Нүүрсус агуулсан 
бүтээгдэхүүн,  
Бүрдэл нь 
нууцлагдсан 

(Winter)  хэмжээ: 5 мг/м3 -усанд маш бага уусна.               -тогтвортой, урвалд орохгүй 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид (шингэн хлор, устөрөгчийн хэт исэл, хүчилтөрөгч, натрийн ба 
кальцийн гипохлорит)-тэй хамт хадгалахгүй  
-дулааны нөлөөгөөр CO, CO2, металлын оксид, утаа ялгаруулна. 
-асаж эхлэх цэг: 3020F 
-галыг хөөс, CO28 химийн хуурай нунтаг, усан манан үүсгэж унтраана. 
-үйлдвэрийн сав баглаа боодолтой, сэрүүн агуулахад дулааны үүсгүүрээс хол 
хадгална. 

27 Тосолгооны 
материал: 1%-ийн 
молибдений 
дисульфид агуулсан  
тослох материал  

Bel Ray Mobylube LC 
133-0 

  -усанд бараг уусахгүй 
-үйлдвэрийн сав баглаа боодолтой, сэрүүн агуулахад дулааны үүсгүүрээс хол 
хадгална. 
-өндөр даралт, механик үйлчлэлд тэсвэртэй  

28 Тосолгооны 
материал: 
Литийн комплекс ба 
5%-ийн молибдений 
дисульфид агуулсан 
тослох материал 

Bel Ray Mobylube LC 
133-00 

  -усанд бараг уусахгүй 
-үйлдвэрийн сав баглаа боодолтой, сэрүүн агуулахад дулааны үүсгүүрээс хол 
хадгална. 
-өндөр даралт, механик үйлчлэлд тэсвэртэй 

29 Тосолгооны 
материал: Нефтийн 
нүүрсус зэргээс 
бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

GS Hydro HD 32 Хүлцэх хязгаар: 5 мг/м3 

(агаар дахь тос) 
 -ус шиг тунгалаг шингэн         -нягт, г/см3: 0.862     -усанд маш бага уусна. 

-тогтвортой, урвалд орохгүй.     -оч, дөл, дулааны үүсгүүрээс хол байлгах 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид, шингэн хлор, устөрөгчийн хэт исэл, хүчилтөрөгч, натрийн 
гипохлорит, кальцийн гипохлориттой хамт хадгалж болохгүй. 
-задралаар нь CO, CO2, бусад аюултай нэгдэл үүснэ.-асаж эхлэх цэг: 3740F 
-галыг хөөс, химийн хуурай нунтаг, CO2, манангаар унтраана. 
-хуурай орчинд үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолтой хадгална. 
-нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн устгах журмаар хаягдалыг нь устгана. Аэрозолийн 
савыг шатааж болохгүй. 

30 Тосолгооны 
материал: Флюид 
хэлбэрийн тослох 
материал  

Compressor Lube-
68/synthetic 

Шатамхайн зэрэглэл: 1  -нүүрсусны зөөлөн үнэртэй, тунгалаг шингэн(флюид) 
-асаж эхлэх цэг: 2540С     -нягт, г/см3:    0.8468 
-зуурамтхай чанар: кинематик- 0.108 см2/s (10.8 cSt) (1000C) 
Кинематик- 0.678 см2/s (67.8 cSt) (400C) 
-хайлах:  -400С    -хүчтэй исэлдүүлэгчтэй урвалд орж, задрана. 
-хэвийн нөхцөлд, зохих ёсоор хадгалбал задрахгүй, урвалдахгүй, полимержихгүй. 
-1%-иас бага этил акрилат агуулдаг. Энэ нь хорт хавдар үүсгэдэг тухай мэдэж 
байвал зохино. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолтой 
хадгална. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг хуурай шингээгч материалд шингээж, зориулалтын 
хаягдлын саванд хийнэ. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

31 Тосолгооны 
материал: Нефтийн 
бүтээгдэхүүнд 
суурилсан тослох 
материал, 3 үндсэн 
бүрдэлтэй. 

Air tool lubricant: 
Petroleum Lubricating 
oil: Hydrotreated 
naphthenic distillates 
(90-95%), Soy methyl 
ester (2-5%), Proprietary 
additive package (0-2%) 

Шатамхай 
 

 -Шар өнгийн шингэн тос, эрдэс тосны үнэртэй       -буцлах: 2880С 
-Асаж эхлэх цэг: 1960С-Асах хязгаар: 0.9-7.0% (эзл.) 
-Уурын даралт: 5 мм м.у.б.              -Уурын нягт: 5 
-Тосны нягт: 0.88 г/см3 

-Зуурамтхай чанар: 5 мм2/s (1000C) 
-Ил гал, оч гаргагч, дулааны бусад эх үүсгүүрээс хамгаалах 
-Хуурай , сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад хадгална. 

32 Тосолгооны 
материал: Пропан, 
бутан, гептан, 
парафины тос гэсэн 
бүтээгдэхүүнээс 
бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Product name: Open 
gear lube (for greasing 
hoist ropes) 
Ingredient: Propane 20% 
(74-98-6); Butane 20% 
(106-97-8); Heptane 
15% (142-82-5); Paraffin 
oil 9% (64741-89-5). 

Онцгой шатамхай  -бүтээгдэхүүний жин: 5.66 lb/gal; 677г/л 
-Нягт, г/см3: 0.68 
-буцлах: 18-1000С 
-Ууршилт: 65% 
-Уршилтийн зэрэг: эфирээс хурдан 
-Задралаар нь CO, CO2үүснэ. 
-Шатамхай, бүх төрлийн дулааны үүсгүүрээс хол хадгалах 
-энэ бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй галыг CO2, хөөсөөр унтраана. 

33 Тосолгооны 
материал: нафтеник 
эрдэс тос, парафины 
дистилят, акрилийн 
сополимер, нэмэлт 
гэсэн 4 бүрдэл бүхий 
бүтээгдэхүүн 

Brake oil (mineral oil) 
(from Manitou) 
Ingredient: Naphthenic 
Mineral oil (4-8%), 
Hydro-treated Paraffinic 
Distillate (75-85%), 
Acrylic Copolymers (7-
12%), Proprietary 
Additives (1%)  

Нафтеник эрдэс тос: 5 
мг/м3. 
Парафины дистилят: 5 
мг/м3. 
Шатамхай. 

 -Тунгалаг ногоон шингэн, нефтийн үнэртэй 
-Нягт, г/см3: 0.83 
-Усанд уусахгүй, нүүрсустөрөгчид уусна. 
-Хүчтэй исэлдүүлэгчидтэй урвалд орно. 
-асаж эхлэх цэг: 3500F 
-шатна. Галыг CO2, хөөсөөр унтраана. 
-Зориулалтын бус саванд хадгалж болохгүй. 
-Дулааны үүсгүүр ба исэлдүүлэгч бодисоос хол, тусгайд нь хадгална. 

34 Тос: поли-альфа-
олефин ба синтетик 
эфирт суурилсан 
флюид, сонгомол 
нэмэлтээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Gear oil 680 (Caltex) 
Ingredient: poly-alpha-
olefin, synthetic ester, 
selected additives  

  -дулааны болон исэлдүүлэгчийн сөрөг үйлчлэлийг бууруулах шинж чанартай 
тослох материал 
-асаж эхлэх цэг: 212-2160С 
-зуурамтхай чанар: 220-320 cSt (400C); 26.2 – 35.4 (1000C) 
-зуурамтхай чанарын индекс: 152-157 
-хөрс, ус, канализацийг энэ бодисоор бхирдохоос хамгаалах 

35 Тос: Нефтийн 
бүтээгдэхүүнд 
суурилсан тослох 
материал, 3 үндсэн 
бүрдэлтэй. 

Air conditioner – 
lubricant, conditioning 
oil;Petroleum Lubricating 
oil: Hydrotreated 
naphthenic distillates 
(90-95%), Soy methyl 
ester (2-5%), Proprietary 
additive package (0-2%) 

Шатамхай 
 

 -Шар өнгийн шингэн тос, эрдэс тосны үнэртэй 
-буцлах: 2880С 
-Асаж эхлэх цэг: 1960С-Асах хязгаар: 0.9-7.0% (эзл.) 
-Уурын даралт: 5 мм м.у.б. 
-Уурын нягт: 5 
-Тосны нягт: 0.88 г/см3 

-Зуурамтхай чанар: 5 мм2/s (1000C) 
-Ил гал, оч гаргагч, дулааны бусад эх үүсгүүрээс хамгаалах 
-Хуурай , сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад хадгална. 

36 Тос: WD40 penetrating oil: Шатамхай, хортой  -Шатамхай аэрозоль      -буцлах: 159-1990С 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

Нефтийн гаралтай 
уусгагч, эрдэс тос, 
нүүрстөрөгчийн 
диоксидоос бүрдсэн 
бэлдмэл 

Ingredient: Petroleum 
Solvent(70-100%) 
White Mineral Oil(3-6%) 
Carbon Dioxide(2-3%) 

Залгивал: 5 мг/кг  
0.02т 

-Усанд уусахгүй    -Нягт, г/см3: 0.80         -Уурын даралт: 110 PSI (210C) 
-ууршилт: 94.9%      -Уурын нягт: 1-ээс их        -Асаж эхлэх цэг: 1070F 
-Асах хязгаар: 1-6%       -Хүчтэй исэлдүүлэгч, хүчил, шүлттэй урвалд орно.  
-Ил гал, оч гаргах дулааны эх үүсгүүрээс хол хадгалах 
-задралаар нь CO, CO2, утаа, шатдаггүй нүүрсус үүснэ. 

37 Тос: Нүүрсус, нэмэлт 
бодис болон 
нефтийн хөнгөн 
дистиллят-нафтеник 
гэсэн бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Oil additive for hydraulic 
on (Sandvik equipment) 
Ingredient:Hydrocarbons 
and Additives, Hydro-
treated light naphthenic 
distillate 25-35% 

  -Шар өнгийн шингэн 
-буцлах: 3160С-Асаж эхлэх цэг: 2100С                   -Уурын даралт: 0.1 мм м.у.б. 
-Уурын нягт: 2.0                                                       -Нягт, г/см3: 0.874 (15.40C) 
-Зуурамтхай чанар: 32 cSt (400C) 
-Хэвийн нөхцөлд задрахгүй, тогтвортой. 
-Онцгой шатамхай биш. Шатах хязгаар: 0.9 – 7.0% (агаар дахь эзл.) 

38 Тос A&C Speed tap Tap oil   -Шар өнгийн, зөөлөн үнэртэй флюид       - буцлах: 6100F 
- Нягт, г/см3:  0.92  (lgs/gal)- усанд уусна.-Асаж эхлэх цэг: 6100F 
-хлор, хүчилтөрөгч, перманганат, перхлорат, хэт исэл, хромат, гипохлорит, хүхрийн 
хүчил зэрэг исэлдүүлэгчтэй урвал орно. Хамт хадгалж болохгүй. 
-Галыг хөөс, CO2, химийн хуурай нунтаг ба усаар шүршиж унтраана. 

39 Тусгаарлагч тос: 
нафтеникийн хөнгөн 
дистиллят, 
парафины хөнгөн 
дистиллят, 
уусгагчаас бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Nytro Libra- Insulating 
oil.Ingredient: Hydro-
treated Light naphthenic 
distillate(65-85%), CAS: 
64742-53-6; Hydro-
treated Light paraffinic 
distillate (15-35%), CAS: 
64742-55-8; solvent 
refined Light naphthenic 
distillate (≤5%), CAS: 
64741-97-5 

Бага хортой, LD50: 5000 
мг/кг 
Биохуримтлал үүсгэнэ 
(загас) 

 -шаравтар өнгийн зуурамтхай шингэн        -хайлах: -540С 
-буцлах: 2500С-Нягт, г/см3:886 кг/м3- Асаж эхлэх цэг:   1440С 
-шатах: 2500С        -усанд уусахгүй-органик уусгагчид уусна. 
-задрах: 2800С 
-уурын даралт: 160 Па (1000C) 
-зуурамтхай чанар: 9.5 cSt  (400C) 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-Агааржуулагч бүхий ажлын байранд ашиглана. 
-тасалгааны температурт хадгалах 
-бүтээгдэхүүний савыг 1%-иас ихгүй үлдэгдэлтэй болтол шавхвал аюулгүй болно. 

40 Цавуу: Нафта хөнгөн 
уусгагч, ацетон, 
толуол, синтетик 
резин, төрөл бүрийн 
давирхай, гексан 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Henkel-Macroplast B 
599C-Contact Adhesive. 
Ingredient: Solvent 
Naphtha, light (30-35%), 
CAS:64742-89-8; 
acetone (25-30%), CAS: 
67-64-1; toluene (15-
20%), CAS: 108-88-3; 
synthetic rubber (10-
15%); various resins(5-
10%); hexane (5-10%), 
CAS:110-54-3  

Арьс, нүдийг цочроох, 
түлж гэмтээх, шатамхай 
Толуол: урагт 
нөлөөлнө. Хүлцэх 
хэмжээ: 50 ppm; LD50: 
5мг/кг 
Гексан: төв мэдрэлийн 
системд нөлөөлнө: 50 
ppm,  
LD50: 28.710 мг/кг 
 

 
 
 
 
1.937т 

-хурц үнэртэй ногоон шингэн  -буцлах: 56-1110С-нягт, г/см3: 0.818 
-жин:  6.81 Ibs/gal      -ууршилтын зэрэг: этилийн эфирээс удаавтар 
-уурын даралт: 180 мм м.у.б. 200С-д       -уурын нягт: агаараас хүнд 
-ууршилт: 75-80% жингийн   -рН: саармаг-усанд уусахгүй 
-уурших органик бодис: 4.08-3.90 Ibs/gal            -асаж эхлэх цэг: -18.30С 
-тэсрэх хязгаар: 1 – 12.8%           -өөрөө шатах: 2490С 
-хортой, идэмхий CO, CO2, феиол, янзбүрийн нүүрсус үүсгэн задарна. 
-уур нь агаараас хүнд, агаржуулагчийг нам түвшинд тавих 
-галыг хөөс, химийн хуурай нунтаг, нүүрсхүчлийн хийгээр унтраана. 
-сайтар таглаж, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад дулааны үүсгүүрээс хол 
хадгална.-250С-д хадгалбал бүтээгдэхүүний чанар алдагдахгүй 
-хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх 

41 Цавуу: Этил Loctite O-ring glue   -ажиллах температурын хязгаар: -65 - + 1800F 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

цианоакрилат-
барьцалдуулагчтай 

-зуурамтхай чанар: 80 cP              -таталтын хүч:  3500 psi 
-пластик саванд 1/3 oz. савласан. 

42 Эпокси цавуу:  
Эпокси давирхай, 
кальцийн карбонат, 
бисфенол А, 
төмрийн оксид, 
ароматик амин, 
талст цахиур 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Epoxy glue. 
Ingredient: Epoxy resin 
(50-70%), CAS; 25036-
25-3; Calcium carbonate 
(10-30%), CAS: 1317-
65-3; epoxy resin (10-
30%), CAS: 28064-14-
44; Bisphenol A (1-5%), 
CAS: 80-05-7; Iron oxide 
(1-5%), CAS:1332-37-2; 
Aromatic amine (0.1-
1%), CAS: 698-98-1; 
Crystalline silica (0.1-
1%), CAS:14808-60-7. 

Тоосны хүлцэх хязгаар: 
CaCO3-15 мг/м3; 
FeOx – 10мг/м3; цахиур- 
0.1 мг/м3. 
Арьсанд аллерги 
үүсгэнэ. 

 -улаан өнгийн нунтаг 
-жин:  11.58 Ibs 
-нягт, г/см3:  1.39 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-халаахад CO, CO2 ялгаруулан задарна. 
-хуурай, сэрүүн агуулахад хадгална. 
-агаар дахь тоосонцор нь ил гал, цахилгааны төхөөрөмжөөс үүссэн оч, халж 
улайссан гадаргуугийн нөлөөгөөр шатах аюултай. 
-галыг хөөс, химийн хуурай нунтаг, нүүрсхүчлийн хий, усаар шүршиж унтраана. 

43 Цавуу/холбогч: 
Цайрын нунтаг 

Panduit CMP-100-1 Joint 
compound: Zinc 
dust(30%)CAS: 7440-66-
6 

Агаарт зөвшөөрөгдөх 
дээд хязгаар: 10 мг/м3. 

 -Саарал өнгийн нунтаг          -Усанд уусахгүй         -Нягт, г/см3: 0.90 
-Усанд удаан байвал хий байдалтай устөрөгч ялгаруулан хуримтлагдсанаас тэсрэх 
аюултай.      -Асаж эхлэх цэг: 5000F         -Исэлдүүлэгчидтэй урвалд орно. 
-Ил гал, дулааны үүсгүүрээс хол, таглаатай саванд хадгална.  
-Агааржуулагчтай байранд ашиглалтыг гүйцэтгэнэ. 

44 Цавуу: Гол бүрдэл 
нь поливинил 
хлорид,  
 

San Xing U-PVC PVC 
glue: Chlorinated 
polyvinyl chloride 

  -Халуун, хүйтэн усны PVC, UPVC, CPVC хоолойнуудыг холбоход зориулагдсан.      -
хурдан хатдаг, халуун, хүйтэн усны үйлчлэлд тэсвэртэй 
-ашиглаж байгаа үед агааржуулагчийг ажиллуулах 
-ил гал гаргахгүй байх          -ашигласны дараа сайтар таглах 
-арьсанд хүргэх, нүдэнд орохоос сэргийлэх, гарыг савантай усаар угаах 
-Хуурай, сэрүүн агуулахад 1 жил хадгална. 
-Савлалт: хөнгөнцагаан сав (tube)-нд 125 мл, төмөр-цагаан тугалган саванд 125, 
250, 500, 1000 мл 

45 Цавуу: ус, 
изопропанолын 
бүтээгдэхүүн 

Tile Guard Penetrating 
Sealer – Grout Sealer for 
ceramic tile.Ingredient: 
Water (up to 100%); 
Isopropanol (0-10%), 
CAS: 67-63-0; Non 
hazardous water 
repellant (0-10%) 

  
 
 
200 тн 

-өнгөгүй эсвэл тунгалаг шар шингэн       -Усанд уусахгүй 
-Нягт, г/см3: 0.79 (200C) 
-буцлах: 175-2500С-уурын даралт: 0.05 кПа (200C) 
-шатах: 2000                      -CO, CO2 үүсгэн задарна. 
-Хүчтэй исэлдүүлэгчид ба хэт халалтаас хамгаалах 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад исэлдүүдэгчид, хүчтэй хүчил, дулааны 
үүсгүүрээс хол хадгална. 

46 Дугуй наах цавуу: 
Гептан, 
метилциклогексан, 

Tire glue. 
Ingredient: Heptane (80-
90%), CAS: 142-82-5; 

  -уусгагчийн үнэртэй, тунгалаг бус шингэн 
-буцлах: 200-2060F            -ууршилт: 75-85% эзл. 
-ууршилтын зэрэг: 4.5       -усанд уусна: 75-85%, жингийн 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

натураль резин 
зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 
 

Methylcyclohexane (5%), 
CAS: 108-87-2; Uncured 
Natural Rubber (10-15%) 

-асаж эхлэх цэг: 140F        -агаарт шатах хязгаар: 1 -7% эзл. 
-галыг хөөс, CO2, хуурай нунтагаар унтраана. 
-хүчил, шүлт, аминтай урвалд орно. Хамт хадгалж болохгүй. 
-агаарт дулааны нөлөөгөөр задарч, CO2 ялгаруулна. 
-Шатамхай шингэн гэсэн хаяг шошготой тээвэрлэнэ. 

47 Эпокси: Дүүргэгч, 
бис-фенoл 
диглицидил эфирийн 
давирхай, төмөр, 
силикон, титан 
зэргээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 
 

Liquid steel Epoxy:  
Fillers (1-5%) 
Bisphenol a diglycidyl 
ether resin(30-60%) 
Iron(30-60) 
Silicon(10-30%) 
Titanium(1-5%) 

Энэ бүтээгдэхүүний 
найрлаганд орсон бис-
фенoл диглицидил 
эфирийн давирхайн 
арьсанд нөлөөлөх: 2 
мг/кг,  
Залгивал: 5 мг/кг 

 
 
 
1 тн 

-Хар саарал өнгийн зуурамтхай шингэн 
-Шингэний рН: саармаг     -Уурын даралт: 0.03 мм м.у.б. 1710F 
-Уурын нягт: 1-ээс их       -Буцлах: 2600С-Усанд уусахгүй 
-Нягт, г/см3: 2.8     -Хүчил, исэлдүүлэгчид, органик ба органик бус шүлттэй урвалд 
орж, алифатик аминуудыг үүсгэнэ. 
-Ил гал, оч гаргагч болон хүчтэй дулаан үүсгэгчээс хол хадгалах 
-Асаж эхлэх цэг: 204.40С 
-Энэ бүтээгдэхүүнээс үүдэлтэй галыг CO2, хуурай бодисоор унтраана. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад таглаа сайтай саванд хадгална. 

48 Будаг: Шар будаг- 
нефтийн 
нафта(хөнгөн, дунд 
зэргийн) уусгагч, 
толуол, будагч 
бодис, этил 3-
этоксипропионат, 
этилбензолоос 
бүрдсэн. 
Хөхбудаг- стоддард 
уусгагч, каолин, 
титаны оксид, 
шохой, m-ксилен, 
лигроин, 
этилбензол, 2-
бутанон оксим, 
ксилен, кобальтын 
давс 
Ногоон будаг: 
стоддард уусгагч, 
каолин, титаны 
оксид, шохой, m-
ксилен, этилбензол, 
2-бутанон оксим, 
кобальтын давс 
Цагаан будаг - 
титаны оксид, 

Cat (paint) yellow: 
Naphta (25-30%), CAS: 
64742-88-7; VM&P 
Naphta (10-15%), CAS: 
64742-89-8; toluene (5-
10%), CAS: 108-88-3;  
proprietary pigment (1-
5%); ethyl 3-
ethoxypropionate (1-
5%), CAS:763-69-9; 
ethylbenzene (1-1%), 
CAS: 100-41-4 
Blue: Stoddard solvent 
(10-30%), CAS:8052-41-
3; kaolin (10-30%), 
CAS:1332-58-7; titanium 
oxide (1-5%), 
CAS:13463-67-7; 
limestone (1-5%), 
CAS:1317-65-3; m-
xylene (0.5-1.5%), 
CAS:108-38-3; ligroin 
(0.5-1.5%), CAS:8032-
32-4; ethylbenzene(0.1-
1%), CAS:100-41-4; 2-
butanone oxime (0.1-
1%), CAS:96-29-7; 

Шатамхай, эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөөтэй. 

 шар будаг:  
-шингэн 
-асаж эхлэх цэг: 100С 
-асах хязгаар: 1 – 7% 
-уурын даралт: 28 мм м.у.б (200C) 
-уурын нягт: 5.5 
-буцлах: 1100С 
-усанд уусахгүй 
-ууршилтын зэрэг: 2 
Хөх будаг: 
-шингэн 
-асаж эхлэх цэг: 43.330С 
-тэсрэх хязгаар: 1% 
- уурын даралт: 3.2 мм м.у.б (200C) 
-уурын нягт: 5.5 
-буцлах: 37.780С 
-нягт, г/см3:  1.07 
-ууршилтын зэрэг: 0.64 
Ногоон будаг: 
-шингэн 
-асаж эхлэх цэг: 43.330С 
-тэсрэх хязгаар: 1% 
- уурын даралт: 4.6 мм м.у.б (200C) 
-буцлах: >37.780С 
-нягт, г/см3:  1.03 
-ууршилтын зэрэг: 0.67 
-ууршилт: 43% эзл. 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн 
нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                                         61 
 

№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

стоддард уусгагч, 
нефтийн 
гидрогенжүүлсэн 
хөнгөн дистиллят, 
шохой, 1,2,4-
триметилбензол, 2-
бутанон оксим, 2-(2-
метоксиэтокси)этано
л 
Улаан будаг- 
стоддард уусгагч, 
каолин, лигроин, 
нефтийн нафта(дунд 
зэргийн) уусгагч, 2-
бутанон оксим, 
кобальтын давс, 
ксилен, титаны 
оксид 
Хар будаг: стоддард 
уусгагч, каолин, 
нефтийн нафта( 
дунд зэргийн) 
уусгагч, хар нүүрс, 
этилбензол, 2-
бутанон оксим, 
кобальтын давс, 
ксилен 
 
 
 
 
 

xylene (0.1-1%), 
CAS:1330-20-7; cobalt 
salt(0.1-1%), 
CAS:27253-31-2 
Green: Stoddard 
solvent(10-30%), CAS: 
8052-41-3; kaolin(5-
10%), CAS:1332-58-7; 
titanium oxide(1-5%), 
CAS:13463-67-7; m-
xylene(1-5%), CAS:108-
38-3; ethylbenzene(0.1-
1%), CAS:100-41-4; 2-
butanone oxime(0.1-
1%), CAS:96-29-7; 
cobalt salt(0.1-1%), 
CAS:27253-31-2 
White: titanium 
oxide(10-30%), 
CAS:13463-67-7; 
Stoddard solvent (10-
30%), CAS:8052-41-3; 
distillates (petroleum), 
hydrotreated light(7-
13%), CAS:64742-47-8;  
limestone(1-5%), CAS: 
317-65-3; 1,2,4-trimethyl 
benzene (0.1-1%), 
CAS:95-63-6;2-butanone  
oxime (0.1-1%), CAS:96-
29-7; 2-(2-
methoxyethoxy) ethanol 
(0.1-1%), CAS:111-77-3 
Black: Stoddard solvent 
(10-30%), CAS:8052-41-
3; kaolin(3-7%), CAS: 
1332-58-7; Solvent 
naphta (1-5%), CAS: 
64742-88-7; carbon 
black(1-5%), CAS:1333-
86-4;  m-xylene(0.5-

-жин: 8.6 Ibs/gal 
Цагаан будаг: 
-шингэн 
- асаж эхлэх цэг: 43.330С 
-тэсрэх хязгаар: 1.2% 
- уурын даралт: 1.7 мм м.у.б (200C) 
-буцлах: >37.780С 
-нягт, г/см3:  1.18 
-ууршилтын зэрэг: 0.33 
-ууршилт: 43% эзл. 
-жин:  9.85 Ibs/gal 
Хар будаг: 
-шингэн 
- асаж эхлэх цэг: 43.330С 
-тэсрэх хязгаар: 1.1% 
- уурын даралт: 3.2 мм м.у.б (200C) 
-буцлах: >37.780С 
-нягт, г/см3:  0.98 
-ууршилтын зэрэг: 0.59 
-ууршилт: 44% эзл. 
-жин:  8.18 Ibs/gal 
Улаан будаг:  
-шингэн 
-асаж эхлэх цэг: 43.330С 
-тэсрэх хязгаар: 0.9% 
- уурын даралт: 9.4 мм м.у.б (200C) 
-буцлах: >37.780С 
-нягт, г/см3:  1.01 
-ууршилтын зэрэг: 0.76 
-ууршилт: 43% эзл. 
-жин:  8.43 Ibs/gal 
- бүх будаг исэлдүүлэгч, хүчил, шүлтийн үйлчлэлээр урвалдаж задрана. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад нарны гэрлийн үууд тусгалаас 
хамгаалж хадгална. 
-галыг CO2, химийн хуурай нунтаг, хөөс, манангаар унтраана. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

1.5%), CAS:108-38-3; 
ethylbenzene(0.1-1%), 
CAS:100-41-4; 2-
butanone oxime (0.1-
1%), CAS:96-29-7; 
cobalt salt (0.1-1%), 
CAS:27253-31-2; xylene 
(0.1-1%), CAS:1330-20-
7 
Red: Stoddard solvent 
(10-30%), CAS:8052-41-
3; kaolin (5-10%), 
CAS:1332-58-7; 
ligroin(1-5%), CAS:8032-
32-4; Solvent naphta (1-
5%), CAS: 64742-88-7; 
2-butanone oxime (0.1-
1%), CAS:96-29-7; 
ethylbenzene (0.1-1%), 
CAS:100-41-4; cobalt 
salt (0.1-1%), 
CAS:27253-31-2; xylene 
(0.1-1%), CAS:1330-20-
7; titanium dioxide (0.1-
1%), CAS: 13463-67-7 

49 Будаг: Толуол, 
кальцийн карбонат, 
нүүрсусны давирхай, 
винил толуол 
акрилатын 
давирхай, будагч 
бодис, нүүрсус-
пропеллант гэсэн 
бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Ultracolor Line marking 
paintIngredient:  
Toluene (10-30%), 
calcium carbonate (10-
30%), hydrocarbon resin 
(10%), vinyl toluene 
acrylate resin(10%), 
pegments(10%), 
hydrocarbon 
propellant(30-60%) 

Онцгой шатамхай, 
хортой. 

 -Ароматик уусгагчийн үнэртэй, шар өнгийн шингэн,  даралттай аэрозоль 
-Устай холилдохгүй           -Маш хурдан ууршина. 
-Уурын нягт: 1                    -Асаж эхлэх цэг: -810С 
-бүтээгдэхүүний найрлага дахь толуол нь канцероген үйлчлэлтэй, байгаль орчинд 
хортой.         -Шатамхай хий гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ. 
-400С-ээс дээш хэмд хадгалж болохгүй 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад босоо байдалд хадгална. 
-Шатамхай материал, исэлдүүлэгчидтэй хамт нэг дор байлгаж болохгүй. 
-Шатамхай, даралттай шингэн хадгалах зориулалтын агуулахад хадгална. 
-Баллоны бүрэн бүтэн байдлыг цаг ямагт шалгаж байх   

50 Эпокси будаг: 
Эпокси давирхай, 
талк, н-бутанол, 
ксилен, РМ, барийн 
сульфат, 
алкилфенолглициди

Samhwa Epocoat 210 
Epoxy paint. Ingredient: 
Epoxy resin(25-35%), 
talc(15-25%), n-
butanol(1-5%), xylene(1-
10), PM(1-5%), barium 

Шатамхай, хортой. 
ксилен –LD50: 
5ppm/4цаг. хүн 
Бутанол-LD50: 25 
ppm.хүн 
Байгаль орчинд хортой. 

 -уусгагчийн үнэртэй, шингэн будаг              -буцлах: 117-1440С 
-усанд уусахгүй-уурын даралт: 587 Ра (200C) 
-нягт, г/см3:   1.57-1.67              -зуурамтхай чанар: 45-65 Poise (250C) 
-уурын нягт: агаараас хүнд       -хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хүчил, шүлттэй урвалд орох магадлалтай    -Дулааны нөлөөгөөр задрана. 
-асаж эхлэх цэг: 32.50С-шатах хязгаар: 1.1 – 11.5% 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

лийн эфир, хээрийн 
жонш, бусад 
нэгдлүүдээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 
 

sulfate(5-15%), 
alkylphenolglycidylether(
1-5%), potash 
feldspar(15-25%), etc(1-
5%) 

 
 

-шаталтын үед хортой хий ялгаруулна. 
-Галыг CO2, хөөс, химийн хуурай нунтаг, хуурай элсээр унтраана. 
-шатамхай шингэн гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг ил задгай хаяж үл болно. 
-хоосон савыг нь цахилгаан ба хийн төхөөрөмжөөр хэрчих, тасдаж болохгүй. 

51 Лак: Ацетон, 
метилэтилкетон, 
акрилийн давирхай, 
гликолийн эфир 
ацетат, нүүрсус-
пропеллант зэрэг 
бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

CRC Plasticote 70 Clear 
protective lacquer 
Ingredient: Acetone (10-
30%), methyl ethyl 
ketone(10-30%), acrylic 
resin(10-30%), glycol 
ether acetate(1-10%), 
hydrocarbon 
propellant(30-60%) 

Онцгой шатамхай 
аэрозоль, хортой 

 -даралттай, шингэн аэрозоль, органик уусгагчийн үнэртэй 
-онцгой шатамхай        -Устай холилдохгүй-буцлах: 800С 
-Асаж эхлэх цэг: 100С       -Тэсрэх хязгаар: 1.4 – 12% 
-Ууршилт: 86% (эзл.)-Нягт, г/см3: 0.90-Уурын нягт: 1 
-Ууршилтын зэрэг: 3            -Исэлдүүлэгчидтэй урвалд орно. 
-380С-ээс доош хэмд хадгална.  -Шатамхай материалтай хамт хадгалж болохгүй 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад хадгална. 
-Энэ бүтээгдэхүүний баллоныг цохилт, доргилтонд өртөхөөс сайтар хамгаалах 
-Баллоны бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгийг байнга шалгах 
-Өөрийнх нь баллонд, шатамхай шингэн хадгалах зориулалтын агуулахад 
хадгална.-Шатамхай аэрозоль гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ. 

52 Барьцалдуулагч: 2 
хэсгээс бүрддэг.  
А: Бисфенол А ба F 
эпокси давирхай, 
кварцын элс, 
алкилглицидилийн 
эфир,диглицидилийн 
эфир, силоксан ба 
силикон 
В:m-ксилен диамин, 
алифатик полиамин, 
кварц,хөнгөнцагааны 
оксид, цемент, 
силоксан ба силикон 
гэсэн бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Hilti HIT Anchor 
cement/adhesive. 
Ingredient: A): Bisphenol 
A and F epoxy resins, 
quartz sand, alkylglycidyl 
ether, diglycidyl ether, 
siloxanes & silicones 
B): m-xylene, aliphatic 
polyamine, quartz sand, 
aluminum oxide, cement, 
siloxanes & silicones 
 

А хэсэг нь нүд, арьсанд 
сөрөг нөлөөтэй. 
В нь идэмхий 

 -А хэсэг нь саарал, В нь улаан өнгийн зуурмаг, амины үнэртэй 
- буцлах: 2120F 
- Нягт, г/см3:   1.5 
-ууршимтхай органик бодис: 0.0 г/л 
-усанд уусахгүй 
- асаж эхлэх цэг: >2000F 
-хүчтэй хүчил, исэлдүүлэгчидтэй урвалд орно. 
-дулааны үйлчлэлээр задарч, CO, CO2, NOxба ус, нүүрстөрөгч ялгаруулна. 
 
 

53 Барьцалдуулагч: 
Бутанон, 
циклогексан, 
этилацетат, 
формальдегид, 
гептан ба 
изомерүүд, гексан ба 
изомерийн холимог, 
н-гексан, 

Contact adhesive 
Ingredient: butanone(10-
30%), cyclohexane(10-
30%), ethyl acetate (10-
30%), 
formaldehyde(1%), 
heptanes and isomers(5-
10%), hexane-norm(1%), 
hexane, mixture of 

Онцгой шатамхай, усны 
организмд болон 
байгаль орчинд хортой 

 
 
 
0.004т 

-уусгагчийн үнэртэй, шаравтар өнгийн шингэн 
-усанд уусахгүй 
- Нягт, г/см3:0.84 
-уур нь агаараас хүнд 
-асаж эхлэх цэг: -5 – (-200C) 
-дөл, оч, дулааны үүсгүүрээс хол байлгах 
-Ашиглалтыг агааржуулагчтай байранд гүйцэтгэнэ. 
-исэлдүүлэгчтэй хамт хадгалахгүй 
-шатамхай шингэн хадгалах дүрэм журмыг чанд мөрдөж хадгална. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 
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Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

метилциклогексан, 
н-гексан, пентан, 
пропан-2-ол, розин, 
ксилен зэрэг 
бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

isomers(1-5%), 
methylcyclohexane(1-
5%), n-hexane(1%), 
pentane(1%), propan-2-
ol(1%), rosin(1%), 
xylene(1%) 

-галыг хөөс, хуурай нунтаг, CO2-ээр унтраана. 
-энэ бүтээгдэхүүнтэй ажиллахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх 
-асгарсан болон үлдэгдлийг элс, шингээгч материал шингээж, зориулалтын 
хаягдлын саванд хийгээд хаяг шошго наана. 

54 Барьцалдуулагч: 
этил ацетат, 
нефтийн гаралтай 
уусгагч, цайрын 
оксидоос бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

Tip top heating solution 
WK4-Assembling 
solution 
Ingredient: Ethyl 
acetate(70%) CAS: 141-
78-6; Solvent 
naphta(25%) CAS: 
92062-15-2; 
Zinc oxide(1%) CAS: 
1314-13-2 

Онцгой шатамхай, 
байгаль орчинд 
аюултай, арьс, нүдийг 
цочрооно. 

 -зуурамтхай, хар өнгийн шингэн-буцлах: 760С 
-асаж эхлэх цэг: - 180C-шатах: 4600С            -Нягт, г/см3: 0.9 (200C) 
-уусгагчийн агуулга: ≤ 90%                   -тэсрэх доод хязгаар: 0.6% (эзл) 
-хэт халааж болохгүй            -уур/агаарын холимог нь халуунд тэсрэх аюултай 
-исэлдүүлэгчид, азотлог хүчил ба азот агуулсан нэгдэлтэй хамт хадгалж болохгүй 
-галыг хөөс, хуурай нунтаг, CO2 ба усаар шүршиж унтраана. 
-таглаатай саванд, хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад хадгалах 
-барьцалдуулагч гэсэн хаягтайгаар тээвэрлэнэ. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг элс, силикагель зэрэг шингээгчээр шингээн аваад 
зориулалтын хаягдлын саванд хийнэ. 
-гадаргын, гүний ус болон канализаци руу оруулахгүй байх арга хэмжээ авах 

55 Барьцалдуулагч: 
Цианоакрилат 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

420 Super Bonder 
Instant Adhesive- 
Cyanoacrylate 

Цианоакрилатын уур 
нүд гэмтээнэ. 

 -эфиртэй төстэй үнэртэй, шингэн-буцлах:  3000F 
-уурын даралт:  ≤5 мм м.у.б. (300F)        -усанд уусах чанар: полимержинэ. 
-нягт, г/см3: 1.05         -асаж эхлэх цэг: 1760F 
-өндөр температур, ус чийг, спирт, амин, шүлтийн нөлөөгөөр дулаан ялгаруулан 
полимержинэ. Тогтворгүй. 
-цианоакрилатын уур нь агаараас хүнд учраас агааржуулагчийг доор байрлуулна. 
-Идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүрээр агаарыг шүүж цэвэршүүлбэл илүү үр дүнтэй. 
-хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх ба полиэтилен бээлий л хэрэглэнэ. 
Резин болон хөвөн даавуун бээлий хэрэглэвэл түлэгдэнэ. 
-400F-ээс доош хэмд хадгална. 

56 Резин:(хатууруулагч) 
Поли 
(диметилсилоксан) 
гидрокси, кальцийн 
карбонат, шохой, 
синтезийн 
изопарафины 
нүүрсус, 
винилоксиминосила
н, стеарийн хүчил, 2-
бутанон оксим 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Micor- Backing grout 
resin.Ingredient: Poly 
(dimethylsiloxane), 
hydroxyl terminated(20-
40%), CAS: 70131-67-8; 
calcium carbonate (20-
30%), CAS:471-34-1; 
limestone (15-25%), 
CAS:1317-65-3; 
synthetic isoparaffinic 
hydrocarbon (7%), CAS: 
64742-47-8; 
vinyloximino-silane (5%), 
CAS:2224-33-1; stearic 

Арьс, нүд цочрооно.  
 
 
5.305т 

-хар өнгийн зуурмаг 
-усанд полимержинэ. 
-нягт, г/см3: 1.44 
-ууршимтхай органик бодис: 4% 
-уурын даралт: 5 мм м.у.б. (800F) 
-уурын нягт: 3 
-чийгтэй орчинд полимержинэ. 
-исэлдүүлэгчид, хүчил, төмөртэй урвалд орж, задрана. 
-асаж эхлэх цэг: 2000F 
-галыг CO2, химийн хуурай нунтаг, хөөсөөр уитраана. 
-CO, CO2, NOx, метилэтилкетон, формальдегид үүсгэн задрана. 
-ус чийг орохоос хамгаалан сайтар таглан сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад 
хадгална. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

acid(2%), CAS: 57-11-4; 
2-butanone oxime (0.5-
2%), CAS:96-29-7 

57 Хатууруулагч Micor- I-39 Backing HDR 
KV36V2- Hardener 

  
0.523т 

 

58 Силикон: 
Поли(диметилсилокс
ан)гидрокси, 
кальцийн карбонат, 
шохой, синтезийн 
изопарафины 
нүүрсус, 
винилоксиминосила
н, стеарийн хүчил, 2-
бутанон оксим 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Silicone(ultra blue, ultra 
black).Ingredient: 
Poly(dimethylsiloxane), 
hydroxyl terminated(20-
40%), CAS: 70131-67-8; 
calcium carbonate(20-
40%), CAS:471-34-1; 
limestone (10-30%), 
CAS:1317-65-3; 
synthetic isoparaffinic 
hydrocarbon (5-15%), 
CAS: 64742-47-8; 
vinyloximino- silane 
(5%), CAS:2224-33-1; 
stearic acid (2%), CAS: 
57-11-4; 2-butanone 
oxime (0.5-2%), CAS:96-
29-7 

Нүд, арьс, уруул, хэл, 
хамар хоолойг 
цочрооно. 

 
 
10т 

-хөх өнгийн зуурмаг 
-усанд полимержинэ. 
-нягт, г/см3: 1.44 
-ууршимтхай органик бодис: 4% 
-уурын даралт: 5 мм м.у.б. (800F) 
-уурын нягт: 3 
-чийгтэй орчинд полимержинэ. 
-исэлдүүлэгчид, хүчил, төмөртэй урвалд орж, задрана. 
-асаж эхлэх цэг: 2000F 
-галыг CO2, химийн хуурай нунтаг, хөөсөөр уитраана. 
-CO, CO2, NOx, метилэтилкетон, формальдегид үүсгэн задрана. 
-ус чийг орохоос хамгаалан сайтар таглан сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад 
хадгална. 

59 Силиконон резин: 
Силикон полимер ба 
полимержүүлэгч 
нэмэлтээс бүрдсэн. 
 

Silicone Rubber:  
Silicone polymer 99% 
Polymer processing 
additive 1% 

Найрлаганд нь 0.1%-
иас их канцероген 
бодис агуулагддаг. 
 

 -Хаймерийн үнэртэй хатуу бүтээгдэхүүн         -Нягт, г/см3: 1.1 – 1.2 
-Усанд уусахгүй             -Задрах температур: 3000С 
-Хүчтэй исэлдүүлэгчид ба ангижруулагчтай хамт хадгалахгүй. 
-Задралаар нь альдегид, ароматик нүүрсус, формальдегид, SiO2, CO, CO2 зэрэг 
хортой нэгдлүүд үүснэ.      -Шатдаггүй.        -Чийг татна. 
-Хуурай, сэрүүн агуулахад таглаа сайтай саванд, нарны гэрлийн шууд тусгалаас 
хамгаалан хадгалах шаардлагатэй.  

60 Цэвэрлэгч: дунд 
зэрэглэлийн 
алифатик 
нафта(нефтийн) 
уусгагч агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Varsol cleaner. 
Ingredient: Solvent 
naphtha (petroleum), 
medium aliphatic (60-
100%) CAS:64742-88-7  

Үндсэн бүрдлийн LD50: 
5.-,?№ мг/л/4 цаг 
Арьс, нүдийг цочрооно. 
Байгаль орчин, усны 
организмд хортой.  

 -нүүрсусны үнэртэй, тунгалаг өнгөгүй шингэн-царцах: -580С 
-буцлах: > 1580С          -асаж эхлэх цэг:  430С            -ууршилтын зэрэг: 0.1 
-агаарт асах хязгаар: 1-13.3% эзл.          -уурын даралт: 2.2 мм м.у.б. 
-уурын нягт: 4.8 (агаар= 1)          -нягт, г/см3:  0.79  (ус = 1) 
-усанд уусахгүй         -өөрөө шатах: 2290С          -ууршилт: 100% жингийн 
-ил гал, оч, дулааны үүсгүүрээс хол байвал тогтвортой 
-хүчил, исэлдүүлэгчидтэй урвалд орно. 
-халаахад задарч, CO2 ялгарна.-галыг хуурай нунтаг, хөөс, CO2, манан үүсгэж 
унтраана. 
-сайтар таглаж, шатдаг материал болон ил гал, дөл, оч, дулааны үүсгүүрээс хол 
хадгална. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

-хэрэглэх үед агааржуулагчийг ажиллуулах-резин бээлий хэрэглэнэ. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг усны эх үүсвэр лүү оруулж болохгүй.  
-идэвхгүй шингээгч материалд шингээж, хаяг шошготой саванд хийнэ. 

61 Угаалгын шингэн: 
Метилийн спирт 30% 
хүртэл агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

Windshield washer fluid. 
Ingredient: Methanol 
(30%)CAS: 67-56-1 

Метанолын хүлцэх 
хэмжээ: 260 мг/м3/8 цаг 
Хортой, шатна. 
Төв мэдрэлийн систем, 
нүд, арьсыг гэмтээнэ. 
Архаг хордолт: үхэлд 
хүрэх,  сохорно. 
 

 -хөх өнгийн, үнэртэй шингэн-буцлах: 1800 F            -усанд уусна. 
-уурын даралт: 100 мм м.у.б. (21.20C)                      -хөлдөх:  -200F 
-асаж эхлэх цэг: 930 F    -асах хязгаар: 6 – 36%   -өөрөө шатах: 8780F 
-тасалгааны хэмд, тагтай саванд байгаа метанол тогтвортой 
-металлууд, исэлдүүлэгч, бериллийн дигидрид, калийн трет-бутоксид, 
дихлорметантай урвалд орно. 
-хлороформ+натрийн метоксид, цайрын диэтилтэй урвалд орж тэсрэнэ. 
-халаахад задрана. CO, CO2 ялгарахын зэрэгцээ формальдегид үүсэж болзошгүй. 
-галыг химийн хуурай нунтаг, CO2, усаар шүрших, манан үүсгэх аргаар унтраана.-
этилийн спиртээр хоргүйжүүлэн саармагжуулна. 

62 Тормоз цэвэрлэгч: 
Нефтийн гаралтай 
уусгагч, спиртээс 
бүрдсэн бэлдмэл 

Brake cleaner (Wurth): 
Petroleum solvent (85-
90%), Alcohol (10-15%) 

Шатамхай, 
Уур нь төв мэдрэлийн 
системд сөрөг 
нөлөөтэй. 

 -Буцлах: 1490F                            -Уурын нягт, г/см3: 1 
-Задралаар нь CO, CO2 болон органик нэгдлүүд үүснэ. 
-Асаж эхлэх цэг: -250F 
-Энэ бэлдмэлээс үүдэлтэй галыг усан манан, хөөс, CO2-ээр унтраана. 

63 Цэвэрлэгч: 1,1,1,2 
Тетрафторэтан ба 
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 
Декафторпентан 
зэрэг бодисоос 
бүрдсэн бэлдмэл 

Contact cleaner: 
Ingredients- 1,1,1.2 
Tetrafluoroethane(CAS: 
811-97-2) 
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 Deca-
fluoropentane 
(CAS:138495-42-8) 

Шатамхай  -Тунгалаг, өнгөгүй шингэн         -Буцлах: -15.70F-Нягт, г/см3: 1.39 
-Уурын даралт: 226 мм м.у.б. 250С-д 
-Усанд уусах чанар: 140ppm 
-Өндөр температур болон дулааны эх үүсгүүрээс хамгаалах 
-Хүчтэй исэлдүүлэгч, шүлттэй урвалд орно. 

64 Цэвэрлэгээний 
бодис: Натрийн 
карбонат, натрийн 
фосфат (Na3PO4), 
натрийн 
метасиликат, нонил 
фенол этоксилат 
гэсэн 4 бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Cleaner Degreaser,  
Ingredient: Sodium 
carbonate, Tri-sodium 
phosphate, Sodium 
metasilicate 
pentahydrate, 
Nonylphenol ethoxylate  

Идэмхий  -Улбар шар өнгийн үрэл 
-Усанд уусна. 1%-ийн уусмалын рН 11.9 
-Задралаар нь нүүрстөрөгчийн оксидууд үүснэ. 
-Усны эх үүсвэр лүү оруулахгүй байх. 
 

65 Зай хамгаалагч, 
цэвэрлэгч: Нефтийн 
шингэрүүлсэн хий, 
метилэтилкетон, ус, 
дипропилен 
гликолийн метилийн 
эфир, натрийн 

CRC 75097 Battery 
maintenance cleaner. 
Ingredient: Liquefied 
petroleum gas (9.99%, 
C3H8/C3H6/C4/H10), 
methyl ethyl ketone 
(9.99%, C4H8O), 

Хортой.  
Арьс үрэвсүүлэх 
дипропилен гликолийн 
метилийн эфир- 10 
мл/кг 

 -Аэрозоль хэлбэрийн цагаан хөөс, сул үнэртэй 
-уурын даралт. 18 мм м.у.б. (200C) 
-буцлах: 1000С 
-хайлах: 00С-аас доош-ууршилт: 60% буюу устай адил түвшинд 
-усанд уусна.- Нягт, г/см3: 1.05 
-хэвийн нөхцөлд хадгалахад тогтвортой 
-Ил гал, оч, дулааны үүсгүүрээс хол хадгалбал зохино. 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

бикарбонатаас 
бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

dipropylene glycol 
methyl ether(9.99%, 
C7H16O3), sodium 
bicarbonate(9.99%, 
NaHCO3), water (60%)  

-исэлдүүлэгчид, хүчил, шүлттэй урвалд орж задрана. 
-задралаар нь CO, CO2, нүүрсус зэрэг хортой хий үүснэ. 
-Аэрозоль гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ. 
-Асгарсан болон үлдэгдлийг булшилж устгана (Мэргэжлийн байгууллагын 
зөвшөөрлөөр). 

66 Цэвэрлэгч-Аэрозоль: 
Декафторпентан 
(HFC-43-10), 1,1,1,2-
тетрафторэтан(HFC-
134a)-ээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

CRC CO Contact 
cleaner. Ingredient: 
Decafluoropentane (55-
65%; HFC-43-10 mee) 
CAS: 138495-42-8;  
1,1,1,2-tetrafluoroethane 
(35-45%; HFC-134a )  
CAS: 811-97-2 

Урт хугацааны 
судалгаагаар энэ 
бүтээгдэхүүн хоргүй гэж 
тогтоогдсон байна. 
Бүтээгдэхүүний 
найрлага дахь 
декафторпентаны 
LD50:>5г/кг 
1,1,1,2-
тетрафторэтаных 
1500г/м3/4цаг 
 

 -даралттай шингэн, өнгөгүй, эфирийн сулавтар үнэртэй 
-Нягт, г/см3:  1.58    -Буцлах:  1310F      -уурын даралт: 226 мм м.у.б. (770F) 
-Уурын нягт, г/см3: >1                  -ууршилтын зэрэг: >1   (эфир=1) 
-усанд уусах чанар: 140 ppm-ууршимтхай органик бодис: 60% 
-шүлтийн ба газрын шүлтийн металлууд ба хөнгөнцагаан, натри, магни, цайр, 
берилли мөн натрийн ба калийн шүлттэй урвалд орно. 
-задралаар нь фтортустөрөгч, фосген, карбонил хлорид зэрэг хортой нэгдэл үүсэх 
болно. 
-Нарны гэрэл тусахаас хамгаалсан хуурай агуулахад хадгална. 
-Аэрозолийг 1200F-ээс дээш хэмд хадгална. Хэрэв 140F-д хадгалсан бол 
хэрэглэхийн өмнө сайтар холих 
-Аэрозолийн хоосон савыг хаяхын өмнө даралтгүй болгох хэрэгтэй. 

67 Цэвэрлэгээний 
бодис: n-пентан, 
изогексан, 
циклогексан ба 
алифатик уусгагчаас 
бүрдсэн бэлдмэл. 

Cleaner Precision; 
n-Pentane(20-30%) 
Isohexane (20-30%) 
Cyclohexane (10-15%) 
Aliphatic Petroleum 
Solvent (3 -5%) 

Тэсрэх аюултай. 
Байгаль орчинд 
аюултай. 

 -Даралтаар шингэрүүлсэн хий, аэрозоль хэлбэрийн шингэн 
-өнгөгүй, тунгалаг, уусгагч үнэртэнэ.       -Шатамхай, 33.4831 кж/г дулаан гаргана. 
-Асаж эхлэх цэг: -400F       -Буцлах: 400С       -Нягт, г/см3:  0.7605 
-Оч, дөл гаргах эх үүсгүүрээс хол хадгалах       -Халалтаас тэсрэх аюултай. 
-Энэ бэлдмэлээс үүдэлтэй галыг усаар унтрааж болохгүй. Хөөс, CO2хэрэглэнэ.-
Задралаар нь нүүрстөрөгчийн оксидууд үүснэ. 
-Шатамхай аэрозоль гэсэн тэмдэг, хаягтай тээвэрлэнэ. 

68 Тоос цэвэрлэгч 
аэрозоль: 1,1,1,2-
тетрафторэтан 
(HFC-134a) 

CRC Duster Aerosol 
dust remover: 1,1,1,2-
tetrafluoroethane (HFC-
134a)CAS: 811-97-2 

хортой  -даралттай шингэрүүлсэн хий, өнгөгүй, эфирийн үнэртэй 
-шатамхай бус- Нягт, г/см3: 1.24- буцлах: -15.50F 
- уурын даралт: 70 psig  (700F)      -уурын нягт: 3.5-ууршилтын зэрэг:   1 
-уусах чанар: 0.95% (700F)-Ил гал, халалтаас хамгаалах 
-шүлтийн ба газрын шүлтийн металлууд, магни болон 2%-иас дээш Mg агуулсан 
хайлштай урвалд орно. 
-задралаар нь хортой фторт устөрөгч үүснэ. Их хэмжээгээр амьсгалбал үхэх 
аюултай.-Ажлын байр агааржуулагчтай байх  

69 Жийргэвч 
зөөлрүүлэгч: 
метилен хлорид, 
пропан, н-бутан, 
метанол, толуол, 
пропилен оксид, 
бусад нэгдлүүд гэсэн 
7 бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Gasket remover (spray 
can) Ingredient: 
Methylene Chloride (70-
80%), Propane (5-8%), 
n-butane (5-8%), 
Methanol (3-5%), 
Toluene (3-5%), 
Propylene (0.1-0.5%), 
Non-hazardous and 

Шатамхай  -шингэрүүлсэн хий, аэрозоль, хар бараан өнгөтэй. 
-буцлах: 300С 
-шатамхай чанар: 10.0218 кж/г 
-Нягт, г/см3: 1.0384 
-Ил гал, оч гаргагч болон дулааны үүсгүүрээс хол хадгалах, халалтын улмаас 
задарч, хортой хий (CO, CO2) ялгаруулна. 
-Ажлын байр агааржуулагчтай байна. 
-Наранд удаан байлгаж болохгүй. Халалтаас баллоны даралт ихэснэ. 
-Цохилт, доргилтонд өртөхөөс сайтар хамгаалах  
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

other components (1-
2.5%). 

70 Бүтээгдэхүүний нэр: 
Антифриз 
Шатахуун дээр 
нэмэхэд мөсийг 
уусгах ба ус чийгийг 
шингээнэ.Найрлага: 
метилийн спирт 
орсон.Код: W266 

Product name: Fuel line 
antifreeze, Universal gas 
line antifreeze 
Synonym: Methanol, 
Methyl alcohol, Methyl 
hydrate(CAS:67-56-1) 
Product code: W 266 

Залгивал хортой. 
Шатамхай 

 -спиртийн үнэртэй, өнгөгүй шингэн-буцлах: 64.50С 
-нягт, г/см3:  0.79-уурын нягт: 1.11-уурын даралт: 96 мм м.у.б. (200C) 
-ууршилт:  100%-ус, диэтилийн эфирт уусна.-идэмхий бус 
-шатна, өөрөө шатах: 3850С-ил гал, оч, дулааны үүсгүүрээс хол хадгалах 
-шатахад CO, CO2, формальдегид үүснэ. 
-таглаатай саванд, хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай агуулахад нарны гэрэл, 
дулааны үүсгүүрээс хол хадгална.  
-хортой, шатамхай гэсэн тэмдэгтэй тээвэрлэнэ. 

71 Чигжээс: Акрилд 
суурилсан гал 
унтраах чигжээс- 
Полиакрилат, 
кальцийн карбонат, 
цайрын борат, 
аммонийн 
полифосфат, талк, 
бал чулуу, этилен 
гликоль, полибутен, 
төмрийн оксид, шил, 
цахиурын диоксид, 
ус зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

Hilti FS-ONE fire stop 
sealant. 
Ingredient: Polyacrylate, 
Calcium carbonate, Zinc 
borate(15%), ammonium 
polyphosphate, talc, 
expandable graphite, 
ethylene glycol(3%), 
polybutene, iron oxide, 
glass filament, silicon 
dioxide, water. 

Агаарт зөвшөөрөгдөх 
хэмжээ: CaCO3-5мг/м3; 
FeO-10 мг/м3; SiO2-0.05 
мг/м3 

 -Үнэргүй, улаан зутан 
-Нягт, г/см3: 1.5 
-Усанд уусна. 
-Уурын даралт: 23 mbar (200C) 
-дулааны үйлчлэлээр задрахад CO, CO2, SO2, P2O5 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой, хүчил, хэт исэл, исэлдүүлэгчийн үйлчлэлээр урвалд 
орж задрана. 
-Хуурай, 400С-ээс доош хэмтэй агуулахад хадгална. Хөлдөөж болохгүй. 
-Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалах 
-Шатамхай биш. 
-Арьсанд хүрэх, нүдэнд орохоос сэргийлж, хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол 
хэрэглэх 

72 Гал унтраах 
хөөс(CP-620): 2 
үндсэн 
бүрдэлтэй.А:Амино 
полиэфир ба 
полиолуудын 
холимог, бал чулуу, 
аммонийн 
полифосфат, 
бромжуулсан 
полиэфирийн 
полиол, цайрын 
борат, катализатор, 
будагч бодис 
В: дифенилметан 
диизоцианатын 
полимер, трис (2-

Hilti CP-620 fire stop 
foamIngredient: 
A): Amino, polyester and 
propoxylated polyols, 
polyester polyol8 
graphite, ammonium 
polyphosphate, 
brominated polyester 
polyol, zinc borate, 
catalyst, pigment 
B): Polymeric 
diphenylmethane 
diisocyanate, tris (2-
chloroisopropyl) 
phosphate 

Арьс, нүд, амьсгалын 
замын эрхтэн системд 
сөрөг нөлөөтэй. 

 -Хуванцар савтай, улаан өнгийн шингэн/хөөс 
- нягт, г/см3: 1.2 – 1.4 
-Усанд уусахгүй 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой, спирт, шүлт, шүлтийн металлын нэгдлүүдтэй урвалд 
орно. 
 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн 
нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                                         69 
 

№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

хлоризопропил) 
фосфат  

73 Утаа илрүүлэгч: 
Этилийн спирт, 
1,2,3-пропантриол, 
нефтийн 
шингэрүүлсэн 
хийнээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

CRC Smoke test Smoke 
detector tester. 
Ingredient: Ethanol (25-
35%), 1,2.3-propanetriol 
(2-5%), liquefied 
petroleum gas (65-75%) 

Онцгой шатамхай, нүд 
үрэвсүүлэх үйлчлэлтэй, 
архаг хордлого(элэг) 

 -даралттай , шингэрүүлсэн хий, спиртийн үнэртэй, өнгөгүй 
- Нягт, г/см3: 0.817- буцлах: 1730F        -хөлдөх, царцах: -227.20F 
-уурын даралт:  44.6 мм м.у.б. (680F)         -уурын нягт: 1 
-ууршилтын зэрэг: маш хурдан        -ууршимтхай органик бодис: 97.5% (жингийн) 
-жин: 6.64 lbs/gal-Ил гал, оч, дулаанй үүсгүүрээс хол хадгална. 
-Задралаар нь CO, CO2, акролеин үүснэ. 
-Ацетил хлорид, исэлдүүлэгчид, хүчилтэй урвалдаж задрана. 
-Хуурай, сэрүүн агуулахад нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалан хадгална.-
Зөвхөн агааржуулагчтай байранд ашиглах 
-Асгарсан бүтээгдэхүүнийг шингээгч материалд шингээн авч, зориулалтын 
хаягдлын саванд хийнэ. 

74 Ханаагүй 
полиэфирийн 
давирхайг стиролд 
уусган гаргаж авсан 
бүтээгдэхүүн. Энэ 
бүтээгдэхүүнд 1%-
иас бага бензоилийн 
хэт исэл 
агуулагддаг. 

Socketing kits.  
Ingredient: 
Styrene (32% approx.) 
 

Шатамхай, уураар нь 
амьсгалахад аюултай, 
нүд, арьсыг цочрооно. 

 -өвөрмөгц үнэртэй, хүрэн бор өнгийн шингэн 
-асаж эхлэх цэг: 310С орчим 
-усанд уусахгүй, органик уусгагчид уусна. 
-исэлдүүлэгчид, аминууд, хүчил болон металлын давстай хамт хадгалахгүй. 
Тэдгээрийн нөлөөгөөр полимержиж болно. 
-бүтээгдэхүүнийг 200С-ээс хэмд хадгалж болохгүй. Полимержих урвал явагдаж 
болзошгүй. 
-шатамхай шингэн гэсэн хаягтай тээвэрлэнэ. 

75 Кальцийн нитрат, 
натрийн 
тиоцианат(NaSCN)-
аас бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

POZZUTEC 20 
Ingredient: Calcium 
nitrate(30-60%), CAS: 
13477-34-4; Sodium 
thiocyanate(1-5%), CAS: 
540-72-7 

  -хүрэн өнгийн шингэн-шингэний рН: 3.5 – 6.5 
-уурын даралт: агаараас хүнд              -буцлах: 1050С 
-царцах: -340С-усанд сайн уусна.         - Нягт, г/см3: 1.35 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хүчтэй хүчил, исэлдүүлэгчид, шүлт, нитриттэй хамт хадгалахгүй 
-таглаатай саванд хадгална.              -шатамхай биш 

76 Поликарбоксилат 
эфирийн усан 
уусмал 

Rheoplus 26 
Solution based on: 
polycarboxylate ether in 
water 
Product for construction 
chemicals 

Хор, аюулын талаар 
бага судлагдсан байна. 

 
 
 
10тн 

-Өвөрмөгц үнэртэй, өнгөгүй шингэн-шингэний рН: 6 – 8 
-буцлах:  >1000С-уурын даралт: 23 мбар (200C) 
- Нягт, г/см3: 1.042 – 1.082 (230C)        -усанд уусна.            -ус татахгүй 
-хэвийн нөхцөлд задрахгүй 
-хүчтэй хүчил, шүлт, исэлдүүлэгчидтэй хамт хадгалахгүй 
-металлыг идэж зэврүүлэхгүй-халаахад нүүрстөрөгчийн диоксид үүсгэнэ. 
-ган саванд савлахад тохиромжтой-хөлдөхөөс хамгаалах  
-усны эх үүсвэр рүү оруулахгүй байх 
-асгарсан бүтээгдэхүүнийг шингээгч материалд шингээж авах 
-энэ бүтээгдэхүүний хор аюулын талаар хангалттай мэдээлэл байхгүй тул химийн 
бодистой харьцах аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг чанд мөрдөх 

77 ТАМШОТ 80АФ; TAMSHOT 80AF; Нүд гэмтээх  -Цагаан өнгийн, үнэргүй шингэн                        -Усанд уусна. 
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Хөнгөнцагааны 
гидроксид, 
хөнгөнцагааны 
сульфат, 
диэтаноламин 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 

Ingredients: Aluminium 
Hydroxide(Al(OH)3 - 1-
5%) 
Aluminuim Sulfate 
(Al(SO4)3 - 30-60%; 
CAS: 233-135-0) 
Diethanolamine(HOCH2
CH2)2NH - 1-5%; CAS: 
203-868-0)  

үйлчлэлтэй. 
Бүтээгдэхүүний 
найрлага дахь 
диэтаноламины 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээ, агаарт 5 мг/м3. 

-буцлах хэм:               1000С (760 мм Hg)        -уусмалын рН:            2.14 
-харьцангуй нягт:       1.451  (200C) 
-зуурамтхай чанар:   400-500 mPas  (200C) 
-задралаар нь хортой хүхрийн оксидууд (SO2/SO3) үүснэ. 
-хлоритууд, гипохлорит ба сульфидтэй хамт хадгалахгүй. 
-Al, Cu, Zn зэрэг металлууд ба тэдгээрийн хайлштай урвалд орж, гэмтээнэ. Хамт 
хадгалахгүй. 
-Хөнгөнцагааны нэгдлүүд нь усанд уусахгүй, гэвч их хэмжээтэйгээр ус руу орвол 
усны рН-ийг бууруулна. 
-Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 

78 TamCem 80; 
Поликарбоксилат 
эфирийн усан 
уусмал,  
4-хлор-3-
метилфенол ба ус 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

TamCem 80;  
Ingredients: Aqueous 
solution, containing 
polycarboxylate 
ether(25-60%, CAS: 
27599-56-0); 
4-chloro-3-methylphenol 
(ClCH3C6H3OH - <0.5%, 
CAS: 59-50-7 ); Water 
(H2O – 40-75%, CAS: 
7732-18-5) 

4-хлор-3-метилфенол 
агуулдаг тул аллерги 
үүсгэж болзошгүй.  
Энэ бүтээгдэхүүний 
хор, аюулын (байгаль 
орчинд үзүүлэх 
нөлөөлөл, био 
хуримтлал г.м.) талаар 
судалгааны мэдээлэл 
бага байгаа учраас 
аюулгүй ажиллагааны 
дүрмийг нарийн 
баримтлах хэрэгтэй. 

 -Шаравтар өнгийн, зөөлөн үнэртэй шингэн 
-буцлах хэм:               1000С  
-уусмалын рН:            6.5 
-усанд уусна. 
-харьцангуй нягт:       1.08  (250C) 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-өндөр температур болон нарны гэрлийн шууд тусгалд өртөхөөс хамгаалах 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид, хүчил, шүлттэй хамт хадгалахгүй. 
- Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 
-Хуурай, сэрүүн агуулахад үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн савтай нь хадгална.  
-Хэрэглэх ба хадгалахдаа үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн зөвлөмжийг чандлан мөрдөх 
-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч болохгүй. 

79 TamCem 60; 
4-хлор-3-
метилфенол ба 
натрийн гидроксид 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 

TamCem 60;  
Ingredients: 4-chloro-3-
methylphenol 
(ClCH3C6H3OH - <1%, 
EC No. 200-431-6 ); 
Sodium Hydroxide 
(NaOH - <1%, EC No. 
215-185-5; CAS: 1310-
73-2) 

4-хлор-3-метилфенол 
агуулдаг тул аллерги 
үүсгэж болзошгүй.  Энэ 
бүтээгдэхүүний 
найрлага дахь натрийн 
гидроксидын ажлын 
байрны агаар дахь 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээ – 2 мг/м3 

TamCem 80- тэй нэгэн 
адил хор, аюулын 
талаар бага судлагдсан 
байна. 

 -Хүрэн өнгийн, зөөлөн үнэртэй шингэн 
-буцлах хэм:               1000С  
-уусмалын рН:            6.13 
-усанд уусна. 
-харьцангуй нягт, г/см3:       1.046  (200C) 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-өндөр температур болон нарны гэрлийн шууд тусгалд өртөхөөс хамгаалах 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид, хүчил, шүлттэй хамт хадгалахгүй. 
- Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 
-Хуурай, сэрүүн агуулахад үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн савтай нь хадгална.  
-Хэрэглэх ба хадгалахдаа үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн зөвлөмжийг чандлан мөрдөх 
-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч болохгүй. 
 

80 TamPur Ecoclean;  
Диметил адипат ба 
метанол агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

TamPur Ecoclean;  
Ingredients: Dimethyl 
Adipate(5-10%, EC No. 
211-020-6); 
Methanol(CH3OH - <1%, 

Метилийн спиртын 
ажлын байрны агаар 
дахь зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ – 266 мг/м3 

(TWA-8 hrs); 333 мг/м3 

 -өнгөгүй тунгалаг, бараг үнэргүй шингэн           -буцлах хэм:               2000С  
-уусмалын рН:        5 – 7 (5 граммыг 100 мл-т уусгасан) 
-усанд бага уусна. Органик уусгагчид уусна. 
-уусах чанар (200С-д, 100 мл усанд):        5.6 г  
-харьцангуй нягт, г/см3:       1.09  (200C) 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

EC No.200-659-6) (STEL -15 min) -уурын даралт:                      200С-д 0.006 kPa 
-өөрөө асаж эхлэх цэг:         3600С 
-дөллөн асах:                         1000С        -хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-халаахад задарч, CO, CO2 ялгаруулна. 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид, хүчилтэй хамт хадгалахгүй. 
-Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай  агуулахад нарны гэрлийн шууд тусгалаас 
хамгаалж  хадгална.  
-Хэрэглэх ба хадгалахдаа бүтээгдэхүүний уур арьс, нүд ба амьсгалын замаар 
нөлөөлөхөөс сэргийлэх 
-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч болохгүй. 
-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах хэрэгтэй. 
-гал гарсан тохиолдолд спиртэд тогтвортой хөөс, нүүрсхүчлийн хийн, хуурай нунтаг 
эсвэл усан хөшигөөр унтраах, хамгаалалтын бүрэн хэрэгслийг ашиглах  

81 TAMCEM HCA; 
2-гидрокси, 1,2,3,-
пропан 
трикарбоксилийн 
хүчил ба 2-
фосфонобутан -1, 
2,4-трикарбоксилийн 
хүчил агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

TAMCEM HCA; 
Ingredients: 2-hydroxy, 
1,2.3-propane 
tricarboxylic acid (5 -
10%); 2-
phosphonobutane-1,2,4-
tricarboxylic acid (10-
30%)  

Идэж, зэврүүлэх 
үйлчлэлтэй.  

 -шар өнгийн шингэн                   -уусмалын рН:            0.71 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой 
-хүчтэй исэлдүүлэгчид, хүчил ба шүлттэй хамт хадгалахгүй. 
-Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 
-Хуурай, сэрүүн  агуулахад таглаа сайтай саванд  хадгална.  
-Хэрэглэх ба хадгалахдаа бүтээгдэхүүний уур арьс, нүд ба амьсгалын замаар 
нөлөөлөхөөс сэргийлэх 
-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч болохгүй. 
-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах хэрэгтэй. 

82 TamPur 116-Comp A; 
30 – 55% хүртэл 
натрийн 
силикат(Na2SiO3) 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 

TamPur 116-Comp A; 
Ingredients: Sodium 
Silicate(Na2SiO3 – 30-
55%, CAS: 1344-09-8) 

Арьс, амьсгалын замын 
эрхтэн системд сөрөг 
нөлөөтэй. Нүдийг түлж 
гэмтээх аюултай. 

 -бага зэрэг зурамтхай, тунгалаг, үнэргүй  шингэн 
-уусмалын рН:            11- 12 (200C)        - буцлах хэм:               101 - 1020С  
-хайлах хэм:                 -30С                     -уурын даралт (200C):   2 kPa 
-нягт, кг/м3:                     1328 -1610 
-зуурамтхай чанар (200C):       20 – 2000 mPa 
-хэвийн нөхцөлд тогтвортой, задралаар нь устөрөгч ялгарна. 
-аммонийн давстай урвалд орж, аммиак ялгаруулах тул хамт хадгалахгүй. Мөн 
хөнгөнцагаан, цагаантугалга, хатугалга, цайртай нэгдэж, шатамхай устөрөгч 
ялгаруулна. 
-Энэ бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэ. 
-Хуурай, сэрүүн, агааржуулагчтай  агуулахад таглаа сайтай саванд  100С –доошгүй 
450С-ээс их бус хэмд хадгална. 350С-ээс дээш хэмд 6 сараас их хугацаагаар 
хадгалж болохгүй. Бас хөлдөөж болохгүй. 
-Хэрэглэх ба хадгалахдаа бүтээгдэхүүний уур арьс, нүд ба амьсгалын замаар 
нөлөөлөхөөс сэргийлэх 
-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч болохгүй. 
-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах хэрэгтэй. 

83 TamPur 116 –Comp TamPur 116 –Comp B; Аюултай  -хар хүрэн өнгийн, үнэртэй шингэн 
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№ Бодисын Монгол 
нэр 

Олон улсын 
нэршил, CAS № 

Хор, аюулын 
ангилал 

Жилийн 
хэрэгцээ Физик, химийн шинж чанар 

B; 
Дифенилметан 4,4’-
диизоцианат (OCN-
C6H4-CH2-C6H4-
NCO), 
дифенилметан 2,4’-
диизоцианат(C15H1
0N2O2) ба 
дифенилметан 
диизоцианатын 
изомер болон 
гомологуудыг 
агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 
 

Ingredients: 
Diphenylmethane 4,4’-
diisocyanate (30 -60%, 
OCN-C6H4-CH2-C6H4-
NCO, CAS: 101-68-8); 
 Diphenylmethane 2,4’-
diisocyanate 
(C15H10N2O2 - 3-7%, 
CAS: 5873-54-1); 
Diphenylmethanediisocy
anate, isomers and 
homologues (30-60%, 
CAS: 9016-87-9) 

бүтээгдэхүүний 
ангилалд хамаарна. 
Дифенилметан 4,4’-
диизоцианат -0.05 
мг/м3(TWA), LD50- 0.49 
мг/л/4 цагт 
(амьсгалахад) 
дифенилметан 2,4’-
диизоцианат –0.05мг/м3 
(TWA); дифенилметан 
диизоцианатын изомер 
болон гомологууд – 
0.02 мг/м3(TWA). 
Астма, бронхиттэй 
эсвэл хэт мэдрэмтхий 
арьстай хүмүүс энэ 
бүтээгдэхүүнтэй 
харьцаж ажиллах 
хэрэггүй. 
Байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөлөл багатай, 
биохуримтлал 
үүсгэдэггүй талаар 
загас болон флорын 
олон төрөл зүйл дээр 
хийсэн туршилтаас 
ажиглагдсан байна. 
Гэвч судалгаа 
шинжилгээний ажил 
үргэлжлэн хийгдсээр 
байгаа юм.  

-нягт, г/см3:                                      1.18 - 1.25 (250C) 
-зуурамтхай чанар:               150 – 400 mPa     (250C) 
-асах цэг:                                >2300С 
-усанд уусахгүй             -тасалгааны хэмд тогтвортой 
-устай урвалд орж, CO2 ялгаруулснаар таглаатай сав хагарах аюултай. 
-шатамхай бус. Галд өртвөл хортой хий (CO, CO2, HCN- синилийн хүчил), уур утаа 
ялгаруулна.  
-галыг хөөс, хуурай нунтаг, нүүрсхүчлийн хийн унтраагуур, элсээр унтраана. 
-өндөр температурт халахаас хамгаалж, ус, спирт, аминууд, хүчил, шүлттэй хамт 
хадгалж болохгүй. 
-Нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалагдсан, агааржуулагчтай агуулахад 100С-
ээс доошгүй,  450С-ээс дээшгүй хэмд хадгална. Энэ бүтээгдэхүүн нь 550С-ээс дээш 
хэмийг 24 цаг тэсвэрлэнэ. 350С-ээс дээш хэмд 6 сар хадгалж болно. 
-хаягдал болон өчүүхэн бага үлдэгдлийг ч усны эх үүсвэр, суваг руу асгаж үл болно. 
-Хоёр төрлийн саармагжуулах уусмал хэрэглэдэг. Үүнд:  
1. Ус – 90%; концетрацитай аммиакийн уусмал – 8%; шингэн угаагч – 2%. 
2. Ус – 90-95%; натрийн карбонат – 5-10%; шингэн угаагч – 0.2 - 0.5%. 
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2.1.4. Химийн бодисын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт, устгахтай 
холбоотойгоор үүсэх аюул осол, эрсдлийн менежмент 
 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах химийн 
бодисуудын тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт, устгах үйл ажиллагааны явцад үүсэж 
болзошгүй аюул осол, эрсдлийг буурууруулах, арилгах, урьдчилан сэргийлэх, аюул 
осол тохиолдсон үед хариу арга хэмжээ авах дараах менежментий арга ажиллагааг 
хэрэгжүүлдэг. 

 
Төслийн талбай дээрх химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт 
Төслийн талбайд аливаа химийн бодисыг хадгалахдаа Хор Аюулын Лавлах 

Мэдээлэл  (MSDS)-д заасан шаардлагын дагуу бэлдсэн талбайд хадгалдаг байна. 
Тухайлбал ихэнхи тос тосолгооны материал, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисын 
агуулах, савыг нягтруулсан шавар эсвэл бетон сууриар бэхжүүлэх, давхар дулаалгаар 
доторлох, агааржуулалтын систем суурилуулах зэргээр тоноглосон. Төслийн талбайд 
химийн бодис, бараа материалыг хүлээн авдаг гол хэсэг нь Агуулахын хэлтэс юм. 
Агуулахын хэлтэст химийн бодисын ашиглалтын зориулалтаас нь хамааруулан, эдгээр 
бодисыг уурхайн талбайн бусад хэсгүүдэд түгээдэг. Тус агуулах нь 3 торон хашаа, 
гаалийн бүрдүүлэлтийн талбай, агуулахын хэсэг, бараа материал хураах зэрэг нийт 
14.2 га талбайг эзэлдэг байна.  

 
Химийн бодисын агуулах нь төмөр торон хашаагаар тусгаарлагдсан, химийн 

бодис, сэлбэг эд ангийг тусад нь ангилан ялгаж хадгалдаг. Химийн бодис асгарч 
гоожих, тохиолдолд хөрсөнд нэвчиж, бохирдуулахаас сэргийлэхийн тулд зузаан шавар 
давхаргаар хучиж, хайрган дэвсгэр дэвсэж өгсөн. Агуулахын хэсэг нь 2 чингэлэгтэй 
бөгөөд улаан шавраар нягтруулсан тусгай талбайд тос тосолгооны материалыг 
хадгалдаг. Ил  талбайд хадгалдаг химийн бодисын ихэнхи нь 15, 25, 200 литрийн 
төмөр торхонд савласан галын аюулгүй тос, тосолгооны материал, шингэн бодис 
байна. Эдгээрийг модон тавцан дээр газрын гадаргаас 5-15 см өндөрт байрлуулдаг. 
Тодорхой төрлийн аюултай, ууршимтгай бодисыг тусгайлан тоноглосон чингэлэгт 
хадгалдаг. Холбогдох хуулийн дагуу тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хадгалдаг тэсрэх 
бодисын агуулахыг зэвсэгт харуулын баг хамгаалдаг байна.  
 

Химийн бодисын хог хаягдлын устгал, зайлуулалт 
Одоогийн байдлаар төслийн талбайд бүтээн байгуулалт, барилгын ажлын явц 

маш эрчимтэй явагдаж, дуусах шатандаа явж байна. Эрчимтэй бүтээн байгуулалт, 
барилгын ажил явагдаж байгаа ч одоогоор төслийн талбайд химийн бодисын хог 
хаягдал хуримтлагдаагүй байгаа ба гарсан аливаа хог хаягдлыг эрх бүхий 
байгууллагаатй гэрээ байгуулан дахин ашиглах эсвэл устгах зорилгоор төслийн 
талбайгаас хурдан шуурхайн устгаж зайлуулахад онцгой анхааран ажилладаг байна.  
 

Нүүрс устөрөгч, химийн бодис алдагдахад учрах байгаль орчинд болон хүний 
эрүүл мэндэд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах, багасгах хариу арга 
хэмжээний дотоод журмыг боловсруулан мөрдөн ажилладаг. Зарим ажлын байруудад 
химийн бодис алдагдахад асгарсан материалыг шингээх, тогтоох зориулалтаар 
ашиглах 3 төрлийн хэрэгслийг (зөвхөн тосны, бүх төрлийн ба аюултай химийн бодисын 
асгаралтанд зориулсан) байрлуулсан. Химийн бодис асгарахад ажилчдын авч 
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хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон өөрийн аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах 
талаар байнгын сургалтыг зохион байгуулдаг байна. Химийн бодисын хаягдал, сав 
баглаа боодлыг “Оюу толгой” ХХК нь өөрийн хашаан доторх хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэг дээр ангилан байршуулдаг байна. (Зураг 6) 

 
 

Зураг 6. Химийн бодисын хог хаягдал, сав баглаа боодол 

  

  
 
 
 

 
Тодорхой нэгэн хорт бодисын хэмжээ үйлдвэрийн хаягдал дотор агуулагдсан 

бол бохирдуулах хэмжээг доорхи томъёогоор тодорхойлно. 
Ii = Ci * iIo = Ci / ЗДХi 

Үйлдвэрийн байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахын 
тулд үндсэн хортой, бохирдуулах бодисын жагсаалт гаргана. Нэг кг жинтэй хорт 
бодисын агууламж, хорт бодисын харьцангуй индексийн агуулга I0=1 байх үеийн 1 м3 
эзэлхүүн дэх байгалийн болон технологийн орчны шинжийг  хорт бодисын харьцангуй 
жин /СИ/-ээр энэ нэгжийг “кг, т, м”, “кг, х, ж” буюу кг хорт жин гэж тэмдэглэнэ. Хорт 
бодисын харьцангуй жингийн хэмжээ нь бодисын жин /m/ байгаль орчинд хаясан 
харьцангуй хортойн индекс I0 –ийн жин /жин/сек буюу тонн/жилд/ үржвэр байна. Үр дүн 
нь V * 10-3 кг хор жилд байна.1  

 
Аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах, саармагжуулах үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг аж ахуйн нэгж Монгол улсын хэмжээнд хангалттай байдаггүйгээс тодорхой 
хүндрэлүүд гардаг байна. Аюултай хог хаягдал болох ашигласан тосны алдагдлыг 
бууруулахын тулд машин механизмын засвар үйлчилгээг зөвхөн тусгайлан бэлтгэсэн 
талбайд хийдэг. ОТ төслийн талбай дээр хаягдал тос, нүүрсустөрөгч шингэнийг 3 цэгт 

                                                
1 Эх сурвалж: үйлдвэрийн газрын байгаль орчны менежмент 
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хүлээн авдаг ба хүнд машин механизмын засварыг газар дээр хаягдал тосны 100 
тонны танк ашиглагдана. Үүнд; 

v Тоёотогийн засварын цех-хөдөлгүүрийн болон хүч дамжуулах ангийн тосыг 
цуглуулан өвлийн улиралд тусгай зориулалтын зууханд шатааж цехээ халаадаг. 

v Засвар үйлчилгээний цех-25 тонны багтаамжтай 3 цистернийг суурилуулсан. 
Эдгээрт цугласан хөдөлгүүрийн болон хүч дамжуулах ангийн тосыг хүйтний 
улиралд цехийг халаахад зориулан тусгай уурын зууханд шатаадаг.  

v Петровис компанийн хаягдал тосны цистерн-хаягдал тос, нүүрсустөрөгчтэй 
шингэний хүлээн авч дахин боловруулах үйлдвэр лүү шилжүүлэх хүртэл түр 
хадгалдаг. Түр хадгалах цистернийг цахилгаан шахуурга, бохирын цооног гэх 
мэт шаардлагатай тоноглолтой бетон далангаар хамгаалсан. 

 
Хэрэгцээнээс илүү гарсан тосыг гэрээт Эйч Би Ойл ХХК-д нийлүүлдэг. Тус 

компани хаягдал тосыг дахин нэрж суурь тос, товуд тос үйлдвэрлэдэг. Тээвэрлэлтийг 
Петровис компанитай гэрээ хийн гүйцэтгүүлдэг байна. Төслийн СОС эмнэлгийн анхны 
тусламжийн төвөөс гарсан халдвар дамжуулах аюултай хог хаягдлыг шатаах зуууханд, 
СОС эмнэлгийн эмч нарын хяналтан дор шатаадаг бөгөөд харин шатамхай бус 
эмнэлгийн хог хаягдлыг бүрмөсөн зайлуулахын тулд битүүмжлэн УБ СОС Медика 
эмнэлгийн төв алба руу илгээдэг.  

 
Химийн бодисын хаягдлыг шатаах байгууламж 
 
Оюу толгой ХХК нь химийн бодисын хаягдалаа хаягдал шатаах зууханд 

шатааж устгах юм. Энэхүү шатаах зуух нь ашиглалтанд хараахан ороогүй.  

Зураг 7. Хаягдлыг шатаах байгууламж 
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Хаягдал шатаах зуухны систем нь эмнэлгийн хаягдал, хаягдал резин, тосны 
хаягдал фильтр болон хаягдал тосыг исэлдүүлэх зориулалт бүхий пиролизэн зуух 
болон шатаах зуухнаас бүрдэнэ. Шаталтын дараа ялгарах утааны хийнд тоос, 
диоксинууд болон хүчиллэг бохирдуулагчдын улмаас ялгарах хийг тоос шүүх камер, 
SCR болон скрубберээр дамжуулан цэвэрлэх шаардлагатай. Скруббэрээр 
цэвэрлэсний дараа ялгарах хийг гадагшлуулах яндангаар дамжуулан шууд атмосфер 
руу гаргана. 

 
Шатаах зуухны системд хаягдлыг дөрвөн (4) хэсэгт хувааж шатаана. Үүнд: 
 

1. Эмнэлгийн хог хаягдал 
2. Хаягдал резин 
3. Хаягдал тос 
4. Тосны хаягдал фильтр  

 
Дээр дурдсан хаягдал (хатуу болон шингэн)-ыг шатаасны дараа утааны хийнд 

тоос шороо, диоксинууд болон хүчиллэг бохирдуулагч байсаар байна.   Тоос шүүх 
камер, SCR болон скруббер систем зэрэг ялгарах хийг цэвэрлэх системүүдийг тооцож 
үзсэн болно. Скруббэр системээр цэвэрлэсний дараа ялгарах хийг гадагшлуулах 
яндангаар дамжуулан шууд атмосфер руу гаргана. Шаталтаас үүсэж буй бохирдолтой 
хий доод хоолойгоор дамжин орж шүүгдэж цэвэршсэн хий нь дээд хоолойгоор гарна. 
(Зураг 8-10-д үзүүлэв). 

 
 

Зураг 8. Хий шүүх скруббэр Зураг   9. NOx болон PPM хэмжигч    Зураг 10. Хий шүүх байгууламж 
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Зураг 11. Хийн хяналтын төхөөрөмж             Зураг 12. Шүүж цэвэрлэсэн хийн гадагшлах хэсэг 

 
Шатаах зуухын хүчин чадал ба хаягдлын бүтэц  

 
Шатаах хүчин чадал: 150 кг/цагт, 600кг/өдөрт  
Үргэлжлэх хугацаа: 12цаг/өдөрт, 7өдөр/7хоногт 
Үүнд системийг дүүргэх, асаах, шатаах, унтраах ба суллах үйл явц орно 
Шаталтын дараахь хэсэг дэх ажиллах температур: 850-10000C 

Шатаах зуухны зураг төсөлд ашигласан стандарт ба хууль журам 
Хаягдлын менежментийн байгууламжид зориулсан байгаль орчин, эрүүл мэнд 

болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, Дэлхийн банкны групп, 2007 оны 12 
сарын 10 GB 19128-2003 Эмнэлгийн хог хаягдлыг шатаахад тавих техникийн 
шаардлагууд (Trial)  

v GB 12348-2008 Хил зааг доторх үйлдвэрлэлээс гарах чимээний стандарт  
v NFPA 82-Шатаах зуух, хаягдал болон цагаан хэрэглэлтэй харьцах стандарт  
v Шугам хоолой болон хавхлагны ASME B31.3  
v Аюултай газарт байрлах цахилгааны зураг төсөлд зориулсан Олон улсын цахилгааны 

стандарт 
 

Хүснэгт 13.Утааны хорт агууламжид тавих хязгаарлалт  

 (Дэлхийн банкны группээс тавьсан шаардлагын дагуу) 

№ Бохирдуулагч бодис Хаягдлын хязгаар Нэгж Тайлбар 
1 Хатуу биетийн нийт хувийн жин 10 мг/м3 Дунджаар 24 цагт 
2 Хүхрийн диоксид (SO2) 50 мг/м3 Дунджаар 24 цагт 
3 Азотын оксид (NOx) 200-400 мг/м3  мг/м3 Дунджаар 24 цагт 
4 Булингар хамааралгүй   
5 Давсны хүчил 10 мг/м3  
6 Диоксинууд ба фуран 0.1 Ng	  TEQ/m3 Дунджаар 6-8 цагт 
7 Кадмий 0.05-0.1 мг/м3 Дунджаар 0.5-8 цагт 
8 Нүүрсний дутуу исэл (CO) 50-150 мг/м3  
9 Хар тугалга (Pb) Дор дурдсан металлыг харна уу  
10 Мөнгөн ус (Hg) 0.05-0.1 мг/м3 Дунджаар 0.5-8 цагт 

11 Нийт металл 0.5-0.1 мг/м3 Дунджаар 0.5-8 цагт 
12 Устөрөгчийн фторид 1 мг/м3  
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Шатаах зуухны ерөнхий үйл явцын танилцуулга 
Шатаах зуух нь юуны өмнө хаягдал тос, эмнэлгийн хог хаягдал, тосны хаягдал 

фильтр болон хугацаа нь дууссан резинээс бүрдэх хаягдлыг шатаана.  

 Хаягдал тосыг цистернээр тос хадгалах хөнөг рүү тээвэрлэнэ. Дараа нь хаягдал 
тосон дахь усыг ууршуулах цахилгаан халаагуураар өдөр тутам хэрэглэх хаягдал 
тосны хөнөг рүү тээвэрлэнэ. Эцэст нь үүнийг шатаах зуух руу соруулна. 

Хүлээж авсан тосны хаягдал фильтрыг ангилж хэрчигч (бутлагч)-ид хийх ба 
жижиглэсэн материалыг тэжээгч рүү илгээнэ. Хэрчигч нь харьцангуй жижиг хэсгүүдийг 
шатаах эхний хэсэг рүү хийхэд тохиромжтой ижил хэмжээтэй тэжээл болгоно.  

Хаягдал резин болон эмнэлгийн хог хаягдлыг хамтад нь өргөх төхөөрөмжөөр 
өргөж эхний шатаах хэсгийн дээд хэсэгт суурилуулсан тэжээгчийн юүлүүрээр дамжин 
зуух руу тэжээгдэнэ. Хаягдал тосыг түлш болгон хоёр дахь шатаах хэсэг рүү соруулна. 

Хаягдал (эмнэлгийн хаягдал, хаягдал резин болон эвдэрсэн фильтр) нь 
шаталтын эхний хэсгийн дээд талаар орж тодорхой температур хүртэл халаасны 
дараа задарна. Шаар/үнс нь үнсийг хусаж цэвэрлэх гинжит төхөөрөмж бүхий машин 
руу унаж автоматаар гадагшлана. Давтан бохирдохоос урьдчилан сэргийлж машины 
юүлүүрийг усаар дүүргэнэ. Энэ хооронд пиролизэн зуухыг агаар нэвтрэхгүй байлгах 
зорилгоор юүлүүрийн сүүл хэсгийг усан дотор байхаар зохицуулсан.  

Шатаах зуухны хэмжээ нь харьцангуй бага учраас системд batch fed 
суурилуулсан. Шатаах зуух болон тоос шүүх камернаас цуглуулсан шаар болон үнсийг 
контейнерт хийж шатаах байгууламжийн ойролцоо байрлах хогийн цэгт хаяна.  

Хүчлийн скрубберээс ялгарах угаагдал усыг хаягдал усны цооногт хадгалж, 
үйлчлүүлэгч хаягдал ус ариутгах байгууламж руу нийлүүлнэ.  

Дизель түлшийг шатаах зуухны түлш болгон ашиглана. Дизелийг цистернээр 
дизель түлш хадгалах хөнөг рүү тээвэрлэнэ. Дараа нь үүнийг өдөр тутам хэрэглэх 
дизель түлшний хөнөг рүү тээвэрлэж хаягдлыг шатаахын тулд шатаах зуух руу 
соруулж хийнэ. 

5910-INC-001 Шаталтын анхдагч хэсэг  

Шаталтын анхдагч хэсгийн функц нь хог хийх хаалгаар тэжээсэн хаягдлыг хүлээн авч, 
шатаагчийн тусламжтай галлаж температурыг хадгалахад оршино. 
 

Шаталтын анхдагч хэсгийн хэмжээ нь тэжээж буй хаягдлыг багтаах 
хангалттай хэмжээтэй байна. Энэ нь хийгээр шатаах бүтээгдэхүүнийг дэмжих 
хангалттай эзлэхүүнтэй байлгахад чиглэнэ.  

Шаталтын анхдагч хэсэг нь хангалтгүй агаарын горимд ажиллана. Энэ 
нөхцөлд хаягдалд пиролиз хийж хэсэгчлэн шатаана. Шаталтын анхдагч хэсэгт 
температур нь хаягдалд агуулагдах хортой органик бодисыг устгахуйц хэмжээний 
(500 to 600 °C) өндөр боловч үүсэж болзошгүй шаар болон халууныг эсэргүүцэхтэй 
холбоотой гэмтлийг бууруулахаар бага байх ёстой. Хаягдлын шаар нь галын доод 
хэсгийн агааржуулах сувгийг бөглөж болзошгүй юм.  
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Пиролизэн зуух (шаталтын анхдагч хэсэг) -ны доод хэсэгт шаар болон үнсийг 
авч шаарны контейнер рүү хийх үүрэг бүхий шаар цэвэрлэх байгууламж суурилуулсан. 
Шаар цэвэрлэх байгууламж нь шаталтын хэсэг дэх сөрөг даралтыг хадгалахын тулд 
усаар битүүмжлэгдсэн болно. Шаар/үнсийг усаар хөргөнө.  

5910-INC-002 Шаталтын хоёр дахь хэсэг  

Шаталтын хоёр дахь хэсгийн функц нь шаталтаас ялгарах хийг шатаах системээс 
гарахын өмнө шаталтыг бүрэн гүйцэтгэхийн тулд шаталтын анхдагч хэсгээс ирж буй 
хийг илүүдэл агаараар дахин шатаахад оршино. Агаарын нийлүүлэлт дутуу байсны 

улмаас шаталтын анхдагч хэсэгт ялгарах хий нь 
шатаагүй нүүрс устөрөгч болон их хэмжээний CO 
болон H2-ыг агуулна.  Эдгээр дэгдэмхий 
бодисуудыг шаталтын хоёр дахь хэсэгт бүрэн 
шатаана. Шаталтын хоёр дахь хэсэгт илүүдэл 
агаар шахаж дэгдэмхий бодисуудыг бүрэн 
шатаахын тулд температурыг хангалттай 
хугацаанд хадгална. Энэ тохиолдолд шингэн 
хаягдал болон хаягдал тосыг түлш болгон 
шаталтын хоёр дахь хэсэг рүү шахна.  

Шаталтын хоёр дахь хэсэг нь хийг доод тал нь 1 
секундын хугацаанд шатаахаар төлөвлөгдсөн 
болно. Шаталтын хоёр дахь хэсгийн хүчин чадал 
нь шаталтын анхдагч хэсгийн шатаах хувийг 
хязгаарлана. Шаталтын хоёр дахь хэсэг нь 
анхдагч хэсэгт үүссэн бүх дэгдэмхий хийг хүлээн 
авч исэлдүүлэх хангалттай хэмжээтэй байх ёстой.  

Зураг 13. Шаталтын хоёр дахь хэсэг 

 
Зураг 14. Хөргөх систем 

Химийн бодисын хог хаягдлын тээвэрлэлтийн үед гадагш алдагдах, нэвчих, 
уурших, урвалд орохоос сэргийлэх зорилгоор савлагаа, баглаа боодлыг зохих ёсоор 
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хийсэн байх ёстой. Аюултай хог хаягдлыг ихэнхидээ гадагш гоожих алдагдахаас 
сэргийлсэн, дотор үүссэн хийг шаталтын процессруу шахаж оруулах боломжтой битүү 
бункерт хадгалах. Шингэн хог хаягдлыг ихэнхи тохиолдолд идэвхигүй  хийн орчинд 
(жишээ нь азот И2) саванд хадгалах хэрэгтэй. 

Шаталтаас үүссэн утааг нойтон систем ашиглан цэвэрлэж болно. Гэхдээ энэ 
тохиолдолд ПХДД/ПХДФ-ээр усыг бохирдуулдаг. Хаягдал усыг цэвэрлэх байгууламж 
нь уснаас органик бодисуудыг зайлуулах үүрэгтэй нэмэлт үе шаттай байх хэрэгтэй. 
Үүнд саармагжуулах, тунадасжуулах, тунадас бэхжүүлэх, идэвхижүүлсэн нүүрсэн 
шүүлтүүрээр шүүх зэрэг дамжлага орно. 
 
Хүснэгт 14. “Оюу толгой” ХХК-ийн баяжуулах үйлдвэрийн технологийн процесст хэрэглэх 
химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүний хаягдал, үлдэгдлийг устгах арга ажиллагаа  

№ Бодисын монгол нэр Бодисын хаягдал, үлдэгдлийг устгах арга 
ажиллагаа 

 А:  Лабораторт хэрэглэх химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүн 
1 Магнийн хлорид, хлорт магни, 

MgCl2 
-Уусдаггүй хэлбэрт оруулсны дараа мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу 
зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

2. 6-фторт хүхэр; SF6 
 

-Үлдэгдэл буюу ашиглагдаагүй бодисыг устгахаар 
оролдох шаардлага огт байхгүй. 
-Хаяг шошго бүхий сав баглаа боодолтой нь 
нийлүүлэгчид буцаах хэрэгтэй.   

3. Несслерийн урвалж #2 буюу 
калийн гидроксид меркурат(II) 
хлорид калийн иодидын усан 
уусмал  

- Аммиакийн уусмалаар мөнгөн усыг тунадасжуулж, 
тунадсыг нь мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм 
журмын дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 
 

4. Фосфат VM: Натрийн 
гидросульфат ба аммонийн 
молибдатаас бүрдсэн бэлдмэл 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах аргаар устгах 
боломжтой. 

5. Натрийн тетрафенил боратын 
урвалж, (C6H4)4BONa 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах аргаар устгах 
боломжтой. 

6. Арсенит натрийн уусмал; 
Гурван валенттай мышьякийн 
хүчлийн натрийн давсны 
уусмал, NaAsO2 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах аргаар устгах 
боломжтой. 

7. Метилэтилкетон, 2-бутанон: 
CH3COC2H5 
 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт ууршуулан шатаах аргаар 
устгаж болно. 

8. Изопропанол, Изопропилийн 
спирт,  
2-пропанол: 
 (CH3)2CHOH 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 
 

9 Стирол, винилбензол: 
C6H5CH=CH2 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
-Шатаах аргаар устгах боломжтой. 

10 Сода, Натрийн карбонат – 
Na2CO3 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 

11 Хөнгөнцагааны давсны уусмал 
(Хөнгөнцагааны сульфат 30-
60%; диэтаноламин 1-5% ) 

-аюултай бодис агуулсан органик бус хаягдалд 
хамаарна. 
- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна.  

12 Несслерийн урвалж #1 буюу  -Аммиакийн уусмалаар мөнгөн усыг тунадасжуулж, 
тунадсыг нь мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм 
журмын дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

13 Цирконилийн хүчлийн хлорид- -Үлдэгдэл болон асгарсан бүтээгдэхүүнийг идэвхгүй 
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№ Бодисын монгол нэр Бодисын хаягдал, үлдэгдлийг устгах арга 
ажиллагаа 

SPADNS: 8 молекул устай 
цирконил хлорид, SPADNS, 
давсны хүчлийн холимогоос 
бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

материал, элсэнд шингээж авах 
-Оромыг натрийн карбонатын сулруулсан уусмалаар 
саармагжуулна.  
- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 

 Б:  Засвар үйлчилгээнд хэрэглэгдэх химийн бодис ба химийн бүтээгдэхүүнүүд 
14 Шингэрүүлсэн хий: Бутан: 

CH3(CH2)2CH3 
-Баллон дахь үлдэгдэл эсвэл ашиглагдаагүй бодисыг 
устгахаар оролдож хэрхэвч болохгүй. 
-Нийлүүлэгчид эргүүлэн өгөх хэрэгтэй. 
-Харин баллоноос гарсан бодисын үлдэгдэлийг 
зориулалтын цэгт мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан 
дүрэм журмын дагуу шатаах аргаар устгаж болох юм.  

15 Пропил гидрид, 
Диметилметан, Пропан: 
CH3CH2CH3 

-Баллон дахь үлдэгдэл эсвэл ашиглагдаагүй бодисыг 
устгахаар оролдож хэрхэвч болохгүй. 
-Нийлүүлэгчид эргүүлэн өгөх хэрэгтэй. 
-Харин баллоноос гарсан бодисын үлдэгдэлийг 
зориулалтын цэгт мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан 
дүрэм журмын дагуу шатаах аргаар устгаж болох юм. 

16 Багаж шалгах хийн холимог: 
Дөрвөнфторт этан ба азотын 
холимог, Фреон R134A (CH2-F-
CF3) ба азотын холимог. 

-Гадаад орчин луу гаргаж хэрхэвч болохгүй. 
Хуримтлагдах аюултай. 
-ашиглагдсан контейнерийг энгийн хаягдал шиг хаявал 
маш удаан хугацааны дараа хавхаг нь нээгдэх, хана нь 
цоорох, цилиндр хоосон болох болно. 
-гэвч ашиглагдсан контейнерийг нийлүүлэгчид эрүүлэн 
өгөх нь хамгийн зөв шийдэл байдаг. 

17 Коагулянт: Гурван натрит 
нитрилотриацетат моногидрат, 
натрийн гидроксид, ЭДТА-
тетранатри агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 
 

18 Зэврэлтээс хамгаалагч бодис: 
Натрийн нитрит, натрийн 
толилтриазол, натрийн 
гидроксидоос бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-асгарсан болон үлдэгдлийг шингээгч материалд 
шингээж, хаягдлын саванд хийнэ. 
-Энэ бүтээгдэхүүний хаягдлын аюултай эсэхийг эхлээд 
тогтоох хэрэгтэй 
-Хэрэв аюултай хаягдал мөн бол мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана. 

19 Зэврэлтээс хамгаалагч бодис: 
60-100% хүртэл фосфорын 
хүчил агуулдаг бүтээгдэхүүн. 

-Энэ бүтээгдэхүүний хаягдлын аюултай эсэхийг эхлээд 
тогтоох хэрэгтэй 
-Хэрэв аюултай хаягдал мөн бол мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана.  

20 Анионы идэвхтэй шингэн 
хатаагч: Альфа-Олефин 
сульфонат, калийн 
гидроксидын холимог бэлдмэл 

- Мэргэжлийн байгууллагаас санал, зөвлөгөө авах 
-Аль болох үлдэгдэл, хаягдалгүй ашиглах 
 

21 Тосолгооны материал: 
Нефтийн Нүүрсус агуулсан 
бүтээгдэхүүн,  
Бүрдэл нь нууцлагдсан 

-Энэ бүтээгдэхүүний үлдэгдэл, хаягдлыг U.S. EPA 
аюултай хаягдалд тооцдоггүй байна. 
-Зарим улс нефть, нефтийн бүтээгдэхүүнийг устгадаг 
аргаар устгал хийдэг. 
-Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл, хаягдлыг шатааж болно 
-Харин аэрозолийн савыг шатааж болохгүй. 

22 Тосолгооны материал -Шатаахад хүхэрлэг хий ялгарах аюултай 
-Мэргэжлийн байгууллагаас санал, зөвлөгөө авах 
(шинж чанарынх нь талаар мэдээлэл бага учир) 

23 Тосолгооны материал: 1%-ийн 
молибдений дисульфид 
агуулсан  тослох материал  

-Шатаахад хүхэрлэг хий үүсэх аюултай 
-Мэргэжлийн байгууллагаас санал, зөвлөгөө авах 
(шинж чанарынх нь талаар мэдээлэл бага учир) 

24 Тосолгооны материал: 
Литийн комплекс ба 5%-ийн 

-Шатаахад хүхэрлэг хий үүсэх аюултай 
-Мэргэжлийн байгууллагаас санал, зөвлөгөө авах 
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№ Бодисын монгол нэр Бодисын хаягдал, үлдэгдлийг устгах арга 
ажиллагаа 

молибдений дисульфид 
агуулсан тослох материал 

(шинж чанарынх нь талаар мэдээлэл бага учир) 
 

25 Тосолгооны материал: 
Нефтийн нүүрсус зэргээс 
бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

-нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн устгах журмаар 
хаягдалыг нь устгана. Аэрозолийн савыг шатааж 
болохгүй. 

26 Тосолгооны материал: Флюид 
хэлбэрийн тослох материал  

-бүтээгдэхүүний савыг дахин ашиглаж болохгүй. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг хуурай шингээгч материалд 
шингээж, зориулалтын хаягдлын саванд хийнэ. 
-Шатаах эсвэл булшлах талаар мэргэжлийн 
байгууллагатай зөвшилцэх (Хоргүй, бага зэрэг 
шатамхай). 

27 Тосолгооны материал: 
Нефтийн бүтээгдэхүүнд 
суурилсан тослох материал, 3 
үндсэн бүрдэлтэй. 

- мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрсөн цэгт булшлах 
эсвэл шатааж устгана. 
 
 

28 Тосолгооны материал: Пропан, 
бутан, гептан, парафины тос 
гэсэн бүтээгдэхүүнээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-Аэрозолийн савыг цоолох буюу шатааж болохгүй 
-Баллоныг даралтгүй болгох 
-Устгах талаархи нэмэлт мэдээллийг үйлдвэрлэгчтэй 
холбоо барьж авах 
-Бага хэмжээний үлдэгдэл, хаягдлыг элс болон 
идэвхгүй материалд шингээж, мэргэжлийн 
байгууллагын зөвшөөрсөн цэгт булшилна. 

29 Тосолгооны материал: 
нафтеник эрдэс тос, парафины 
дистилят, акрилийн 
сополимер, нэмэлт гэсэн 4 
бүрдэл бүхий бүтээгдэхүүн 

- мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрсөн цэгт булшлах 
эсвэл шатааж устгана. 
 
  

30 Тос: поли-альфа-олефин ба 
синтетик эфирт суурилсан 
флюид, сонгомол нэмэлтээс 
бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

-Шатааж устгах талаар мэргэжлийн байгууллагаас 
санал, зөвлөмж авах 

31 Тос: Нефтийн бүтээгдэхүүнд 
суурилсан тослох материал, 3 
үндсэн бүрдэлтэй. 

-Ашигласан болон ашиглаагүй бүтээгдэхүүнийг 
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгаж болно. 
-Сэргээж эргүүлэн ашиглах 
-бүтээгдэхүүнийг шатааж болно. 
-Савыг нь дахин ашиглаж болно. 

32 Тос: 
Нефтийн гаралтай уусгагч, 
эрдэс тос, нүүрстөрөгчийн 
диоксидоос бүрдсэн бэлдмэл 

-Шатамхай учраас аюултай хог хаягдалд хамаарна. 
-Савыг нь цоолох эсвэл шатааж болохгүй. 
-устгах арга ажиллагааны талаар мэргэжлийн 
байгууллагаас зөвлөгөө авах 
- мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 

33 Тос: Нүүрсус, нэмэлт бодис 
болон нефтийн хөнгөн 
дистиллят-нафтеник гэсэн 
бүрдэлтэй бүтээгдэхүүн 

- мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 

34 Тос - мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 

35 Тусгаарлагч тос: нафтеникийн 
хөнгөн дистиллят, парафины 
хөнгөн дистиллят, уусгагчаас 
бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

-150С-д, 1 минутад 1-ээс цөөн дусал дустал савыг нь 
хоослох 
-бүтээгдэхүүний савыг 1%-иас ихгүй үлдэгдэлтэй 
болтол шавхвал аюулгүй болно. 
-аюулгүй хаягдалд тооцогдох боловч сав болон 
үлдэгдлийг ил задгай хаяж болохгүй. 
-мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
-үлдэгдлийг шатааж устгах боломжтой. 
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-Сав нь 1 ба олон удаа ашиглагдах ялгаатай. Иймд 
үйлдвэрлэгчээс өгсөн зааврыг мөрдөх ёстой. 

36 Цавуу: Нафта хөнгөн уусгагч, 
ацетон, толуол, синтетик 
резин, төрөл бүрийн давирхай, 
гексан агуулсан бүтээгдэхүүн 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 
 

37 Цавуу: Этил цианоакрилат-
барьцалдуулагчтай 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 

38 Эпокси цавуу:  
Эпокси давирхай, кальцийн 
карбонат, бисфенол А, 
төмрийн оксид, ароматик 
амин, талст цахиур агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

-Энэ бүтээгдэхүүний хаягдал U.S6 EPA Hazardous 
Waste Regulations 40 CFR 261-д зааснаар аюултай хог 
хаягдалд ордоггүй. 
-Шатааж устгахыг зөвлөсөн байна. 
-Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, санал авах  
 

39 Цавуу/холбогч: Цайрын нунтаг - Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 

40 Цавуу: Гол бүрдэл нь 
поливинил хлорид,  
 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
-Хөнгөнцагаан ба цагаантугалган материалаар хийсэн 
савыг нь хаягдал металл хэлбэрээр ашиглах 

41 Цавуу: ус, изопропанолын 
бүтээгдэхүүн 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
-найрлага шинж чанараас нь үзэхэд ууршуулан шатаах 
боломжтой байна. 

42 Дугуй наах цавуу: Гептан, 
метилциклогексан, натураль 
резин зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 
 

43 Эпокси:Дүүргэгч, бис-фенoл 
диглицидил эфирийн 
давирхай, төмөр, силикон, 
титан зэргээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах 
- Устгалыг мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм 
журмыг баримтлан гүйцэтгэнэ. 
-булшилж устгах нь тохиромжтой байх бололтой. 
 

44 Будаг  
 
 
 

-Үлдэгдэл, хаягдлыг сэргээх боломжгүй тохиолдолд л 
шатаах буюу булшилна. 
-Устгалыг мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм 
журмыг баримтлан гүйцэтгэнэ. 

45 Будаг: Толуол, кальцийн 
карбонат, нүүрсусны давирхай, 
винил толуол акрилатын 
давирхай, будагч бодис, 
нүүрсус-пропеллант гэсэн 
бүрдэлтэй бүтээгдэхүүн 

-Аэрозолийн савыг шатаах эсвэл цоолж болохгүй 
-Бага хэмжээний үлдэгдлийг ууршуулах аргаар устгана. 
-Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл, хаягдал болон даралтгүй 
болгосон савыг нь мэргэжлийн байгууллагаас 
зөвшөөрсөн цэгт булшилна. 
  

46 Эпокси будаг: Эпокси 
давирхай, талк, н-бутанол, 
ксилен, РМ, барийн сульфат, 
алкилфенолглицидилийн 
эфир, хээрийн жонш, бусад 
нэгдлүүдээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-асгарсан болон үлдэгдлийг ил задгай хаяж үл болно. 
-хоосон савыг нь халаах, цахилгаан ба хийн 
төхөөрөмжөөр хэрчиж, тасдаж болохгүй. 
-сав болон бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн байгууллагаас 
гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана. 

47 Лак: Ацетон, метилэтилкетон, 
акрилийн давирхай, гликолийн 
эфир ацетат, нүүрсус-
пропеллант зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

-бохирдсон тоног төхөөрөмжийг усаар угааж 
цэвэрлэвэл бүх усыг цуглуулан аваад боловсруулсны 
дараа хаяна. 
-бага хэмжээний үлдэгдэл, хаягдлыг ууршуулах аргаар 
устгаж болно. 
-Энэ бүтээгдэхүүний савыг шатааж устгаж болохгүй. 
Тэсрэх, дэлбэрэх аюултай. 
-Бүтээгдэхүүний үлдэгдэл ба хоосон савыг мэргэжлийн 
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байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн цэгт булшилна. 
48 Барьцалдуулагч: 2 хэсгээс 

бүрддэг.  
А: Бисфенол А ба F эпокси 
давирхай, кварцын элс, 
алкилглицидилийн эфир, 
диглицидилийн эфир, 
силоксан ба силикон 
В:m-ксилен диамин, алифатик 
полиамин, кварц, 
хөнгөнцагааны оксид, цемент, 
силоксан ба силикон гэсэн 
бүрдэлтэй бүтээгдэхүүн 

- асгарсан болон үлдэгдлийг элс, шингээгч материалд 
шингээж, зориулалтын хаягдлын саванд хийнэ.  
- мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн цэгт 
булшилж болно. 
 

49 Барьцалдуулагч: 
Бутанон, циклогексан, 
этилацетат, формальдегид, 
гептан ба изомерүүд, гексан ба 
изомерийн холимог, н-гексан, 
метилциклогексан, н-гексан, 
пентан, пропан-2-ол, розин, 
ксилен зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

-асгарсан болон үлдэгдлийг элс, шингээгч материалд 
шингээж, зориулалтын хаягдлын саванд хийгээд хаяг 
шошго наана.  
-Аюултай хог хаягдал устгадаг дүрэм зааврын дагуу 
мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой гүйцэтгэнэ. 

50 Барьцалдуулагч: этил ацетат, 
нефтийн гаралтай уусгагч, 
цайрын оксидоос бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-үлдэгдэл болон ашиглагдаагүй бүтээгдэхүүн нь 
аюултай хог хаягдалд хамаардаг. 
-асгарсан болон үлдэгдлийг элс, силикагель зэрэг 
шингээгчээр шингээн аваад зориулалтын хаягдлын 
саванд хийнэ. 
-Хоосон сав болон баглаа боодлыг нь эргүүлэн ашиглах 
хэмжээнд цэвэрлэх боломжгүй бол хаягдал устгасан 
аргаар устгана. 
-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн цэгт булшлах 
эсвэл шатаах 

51 Барьцалдуулагч: 
Цианоакрилат агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

- Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг 
баримтлан устгана. 
 

52 Резин: (хатууруулагч) 
Поли(диметилсилоксан)гидрок
си, кальцийн карбонат, шохой, 
синтезийн изопарафины 
нүүрсус, винилоксиминосилан, 
стеарийн хүчил, 2-бутанон 
оксим агуулсан бүтээгдэхүүн 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг 
баримтлан устгана. 
-US EPA аюултай хог хаягдалд оруулаагүй байна. 
 
 
 
  

53 Силикон: 
Поли(диметилсилоксан)гидрок
си, кальцийн карбонат, шохой, 
синтезийн изопарафины 
нүүрсус, винилоксиминосилан, 
стеарийн хүчил, 2-бутанон 
оксим агуулсан бүтээгдэхүүн 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг 
баримтлан устгана. 
-US EPA аюултай хог хаягдалд оруулаагүй байна. 

54 Силиконон резин: 
Силикон полимер ба 
полимержүүлэгч нэмэлтээс 
бүрдсэн. 

-Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг 
баримтлан устгана. 
-Савны талаар шошго дээр бичигдсэн санамжийг 
мөрдөх хэрэгтэй. 

55 Цэвэрлэгч: дунд зэрэглэлийн 
алифатик нафта(нефтийн) 
уусгагч агуулсан бүтээгдэхүүн 

 -идэвхгүй шингээгч материалд шингээж, хаяг шошготой 
саванд хийнэ. 
- Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн цэгт 
булшилна. 

56 Угаалгын шингэн: Метилийн -этилийн спиртээр хоргүйжүүлэн саармагжуулна. 
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спирт 30% хүртэл агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

-бүрэн саармагжсан эсэх болон бусад хор аюулын 
талаар мэргэжлийн байгууллагаар хянуулах 

57 Тормоз цэвэрлэгч: 
Нефтийн гаралтай уусгагч, 
спиртээс бүрдсэн бэлдмэл 

-Их, бага хэмжээгээр асгарсан болон үлдэгдлийг шавар, 
элс зэрэг материалд шингээж, хаягдал хадгалах саванд 
хийнэ. 
-Мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн 
дээр зориулалтын цэгт шатаах аргаар устгаж болох юм. 

58 Цэвэрлэгч: 1,1,1,2 
Тетрафторэтан ба 
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 
Декафторпентан зэрэг 
бодисоос бүрдсэн бэлдмэл 

-Аэрозолийн савыг хоосолж, даралтгүй болгоод 
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
 
 

59 Цэвэрлэгээний бодис: 
Натрийн карбонат, натрийн 
фосфат (Na3PO4), натрийн 
метасиликат, нонил фенол 
этоксилат гэсэн 4 бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

-Энэ бүтээгдэхүүний үлдэгдэл, хаягдалыг агуулсан 
хаягдал усыг цэвэр усны эх үүсвэр лүү оруулж үл 
болно. 
-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч, дүрэм 
журмын дагуу шатааж устгана. 
   

60 Зай хамгаалагч, цэвэрлэгч: 
Нефтийн шингэрүүлсэн хий, 
метилэтилкетон, ус, 
дипропилен гликолийн 
метилийн эфир, натрийн 
бикарбонатаас бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

-Савыг нь цоолох эсвэл шатааж болохгүй.  
-Нэмэлт мэдээллийг үйлдвэрлэгчээс авах 
-Асгарсан болон үлдэгдлийг булшилж устгана 
(Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлөөр). 

61 Цэвэрлэгч-Аэрозоль: 
Декафторпентан (HFC-43-10), 
1,1,1,2-тетрафторэтан(HFC-
134a)-ээс бүрдсэн 
бүтээгдэхүүн 

 -Аэрозолийн хоосон савыг хаяхын өмнө даралтгүй 
болгох хэрэгтэй. 

62 Цэвэрлэгээний бодис: n-
пентан, изогексан, циклогексан 
ба алифатик уусгагчаас 
бүрдсэн бэлдмэл. 

-Устгахын өмнө мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө 
авах 
-Даралтаар савласан бүтээгдэхүүн ! 
-Савыг нь цоолох, шатаах, эвдэхийг хориглоно! 

63 Тоос цэвэрлэгч аэрозоль: 
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC-
134a) 

-Энгийн савлагаатай бол аюултай хаягдалд хамаарна 
(Хаягдлын код: D003). 
-Даралтад савлагдсан бол аюултай хаягдалд 
хамаарахгүй. 
-Савыг хоослоод даралтгүй болгосны дараа 
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
-Ер нь савыг нь эргүүлэн ашиглах боломжтой. 
(Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчид эргүүлэн өгөх)  

64 Жийргэвч зөөлрүүлэгч: 
метилен хлорид, пропан, н-
бутан, метанол, толуол, 
пропилен оксид, бусад 
нэгдлүүд гэсэн 7 бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

-Энэ бүтээгдэхүүнийг ус, усны суваг руу оруулж үл 
болно. 
-Савыг хоослоод даралтгүй болгосны дараа 
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана. 
  

65 Бүтээгдэхүүний нэр: Антифриз 
Шатахуун дээр нэмэхэд мөсийг 
уусгах ба ус чийгийг шингээнэ. 
Найрлага: метилийн спирт 
орсон. 
Код: W266 

-Ашиглагдсан, үлдэгдэл, хаягдал нь аюултай хог 
хаягдалд хамаарна. 
- Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах, химийн 
бодис, бүтээгдэхүүн устгах дүрэм журмын дагуу устгах 
 

66 Чигжээс: Акрилд суурилсан гал 
унтраах чигжээс- Полиакрилат, 
кальцийн карбонат, цайрын 

-Аюултай хаягдалд хамаардаггүй. Гэвч ил задгай хаяж 
үл болно. 
-Асгарсан болон үлдэгдэл нь хурдан хатуурдаг. 
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борат, аммонийн полифосфат, 
талк, бал чулуу, этилен 
гликоль, полибутен, төмрийн 
оксид, шил, цахиурын диоксид, 
ус зэрэг бүрдэлтэй 
бүтээгдэхүүн 

-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах, химийн 
бодис, бүтээгдэхүүн устгах дүрэм журмын дагуу устгах 

67 Гал унтраах хөөс(CP-620): 2 
үндсэн бүрдэлтэй. 
А: Аминополиэфир ба 
полиолуудын холимог, бал 
чулуу, аммонийн полифосфат, 
бромжуулсан полиэфирийн 
полиол, цайрын борат, 
катализатор, будагч бодис 
В: дифенилметан 
диизоцианатын полимер, 
трис(2-хлоризопропил)фосфат  

-Аэрозоль хэлбэрээр савлагдсан бол аюултай хог 
хаягдалд хамаарахгүй 
-гэвч ил задгай хаяж болохгүй. 
- Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах, химийн 
бодис, бүтээгдэхүүн устгах дүрэм журмын дагуу устгах 

68 Утаа илрүүлэгч: Этилийн 
спирт, 1,2,3-пропантриол, 
нефтийн шингэрүүлсэн 
хийнээс бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

-Аюултай хог хаягдалд хамаарна. 
-Савыг даралтгүй болгосны дараа устгана. Эсвэл 
үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчид эргүүлэн өгч, дахин 
ашиглана. 
-Асгарсан бүтээгдэхүүнийг шингээгч материалд 
шингээн авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийнэ. 
-Мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн цэгт 
булшилна. 

69 Ханаагүй полиэфирийн 
давирхайг стиролд уусган 
гаргаж авсан бүтээгдэхүүн. 
Энэ бүтээгдэхүүнд 1%-иас 
бага бензоилийн хэт исэл 
агуулагддаг. 

-Шингэн үлдэгдлийг мэргэжлийн байгууллагаас 
зөвшөөрсөн цэгт шатааж устгана. 
-Идэвхгүй материалд шингээсэн хаягдлыг мэргэжлийн 
байгууллагаас зөвшөөрсөн цэгт булшилна. 
-Савыг нь дахин ашигладаггүй.  

70 Кальцийн нитрат, натрийн 
тиоцианат (NaSCN)-аас 
бүрдсэн бүтээгдэхүүн 

-Бүтээгдэхүүнийг аль болох бүрэн ашиглах 
-үлдэгдлийг шингээгч материалд шингээж авах 
- мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмыг 
баримтлан устгал хийнэ. 
 

71 Поликарбоксилат эфирийн 
усан уусмал 

-асгарсан бүтээгдэхүүнийг шингээгч материалд 
шингээж авах 
-мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн цэгт булшилна. 
-Сав, баглаа боодлыг аль болох бүрэн хоослох, савыг 
цэвэрлэсний дараа эргэлтэнд шилжүүлэх  
-энэ бүтээгдэхүүний хор аюулын талаар хангалттай 
мэдээлэл байхгүй тул химийн бодистой харьцах 
аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг чанд мөрдөх 

72 ТАМШОТ 80АФ; 
Хөнгөнцагааны гидроксид, 
хөнгөнцагааны сульфат, 
диэтаноламин агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

-Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд зориулалтын хаягдлын саванд хийж, 
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын 
дагуу устгана (зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 

73 TamCem 80; 
Поликарбоксилат эфирийн 
усан уусмал,  
4-хлор-3-метилфенол ба ус 
агуулсан бүтээгдэхүүн 

- Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд вермикулит, хуурай элс, шороонд шингээн 
авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийж, мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана 
(зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 

74 TamCem 60; 
4-хлор-3-метилфенол ба 
натрийн гидроксид агуулсан 
бүтээгдэхүүн 

 - Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд вермикулит, хуурай элс, шороонд шингээн 
авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийж, мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана 
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№ Бодисын монгол нэр Бодисын хаягдал, үлдэгдлийг устгах арга 
ажиллагаа 

 (зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 
75 TamPur Ecoclean;  

Диметил адипат ба метанол 
агуулсан бүтээгдэхүүн 

-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах 
хэрэгтэй. 
-гал гарсан тохиолдолд спиртэд тогтвортой хөөс, 
нүүрсхүчлийн хийн, хуурай нунтаг эсвэл усан хөшигөөр 
унтраах, хамгаалалтын бүрэн хэрэгслийг ашиглах  
- Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд вермикулит, хуурай элс, шороонд шингээн 
авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийж, мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана 
(зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 

76 TAMCEM HCA; 
2-гидрокси, 1,2,3,-пропан 
трикарбоксилийн хүчил ба 2-
фосфонобутан -1, 2,4-
трикарбоксилийн хүчил 
агуулсан бүтээгдэхүүн 

-Усны эх үүсвэр болон газар луу асгаж хэрхэвч 
болохгүй. 
-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах 
хэрэгтэй. 
- Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд вермикулит, хуурай элс, шороонд шингээн 
авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийж, мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана 
(зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 

77 TamPur 116-Comp A; 
30 – 55% хүртэл натрийн 
силикат(Na2SiO3) агуулсан 
бүтээгдэхүүн 
 

-бүтээгдэхүүнийг үлдэгдэл хаягдалгүйгээр ашиглах 
хэрэгтэй. 
- Их хэмжээтэй асгарах эсвэл үлдэгдлийг устгах 
тохиолдолд вермикулит, хуурай элс, шороонд шингээн 
авч, зориулалтын хаягдлын саванд хийж, мэргэжлийн 
байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын дагуу устгана 
(зөвшөөрөгдсөн цэгт булшлах). 

78 TamPur 116 –Comp B; 
Дифенилметан 4,4’-
диизоцианат (OCN-C6H4-CH2-
C6H4-NCO), дифенилметан 
2,4’-
диизоцианат(C15H10N2O2) ба 
дифенилметан диизоцианатын 
изомер болон гомологуудыг 
агуулсан бүтээгдэхүүн 
 
 

-асгарсан бүтээгдэхүүнийг элс болон тохирох шингээгч 
материал(модны үртэс, зоргодос хэрэглэж болохгүй)-д 
шингээж аваад урвал явагдаж дуустал 30 орчим минут 
хүлээх хэрэгтэй. 
-Дараа нь зориулалтын хаягдлын саванд хийж, устгах 
дүрэм журмын дагуу устгана. 
-Хоёр төрлийн саармагжуулах уусмал хэрэглэдэг. Үүнд:  
1. Ус – 90%; концетрацитай аммиакийн уусмал – 8%; 
шингэн угаагч – 2%. 
2. Ус – 90-95%; натрийн карбонат – 5-10%; шингэн 
угаагч – 0.2 - 0.5%. 
-бага хэмжээний үлдэгдэл болон хоосорсон савыг дээр 
дурдсан уусмалаар саармагжуулсны дараа устгана. 
-Их хэмжээтэй бол зөвшөөрөгдсөн цэгт, химийн хортой 
хаягдал устгахад зориулагдсан шатаах төхөөрөмжинд 
хяналттай нөхцөлд шатааж устгана.  
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2.1.5. Химийн бодисын хадгалалтаас үүсч болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
арилгах арга зам 
 
Химийн бодисын хадгалалтын үед үүсэж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах зардлыг  
дараах байдлаар төлөвлөв.   
 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арилгах арга 
зам 

Шаардагдах 
хөрөнгө 
зардал 

Химийн бодисыг тээвэрлэх үед 
химийн бодисын сав баглаа 
боодолд хуримтлагдсан хуурай 
бодис агаарт дэгдэх 

Химийн бодисыг зөөвөрлөх явцдаа тус 
бүрийг ангилан ялгаж тус тусад нь 
битүүмжилж шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг ашиглах  

500 000 

Химийн бодисыг хадгалах болон 
ашиглах явцад сав баглаа 
боодол муудаж элэгдэснээс 
орчны нөлөөөлөл, нар салхи, 
температур болон ойр орчмын 
химийн бодистой агаар салхиар 
дамжуулан урвалд орох 

Химийн бодисыг хадгалах агуулах, 
кантнерт орчны шинжилгээг байнга хийх, 
төрөл төрлөөр нь ангилан хадгалах   

500 000 

Химийн бодисыг хадгалах явцад, 
ялангуяа задгай талбайд 
хадгалж буй химийн бодис нь 
бороо, мөндөр, цасан шуурга 
зэрэгт өртөж урсах 

Цаг уурын гамшигт нөхцөлөөс хамгаалж 
далан барих, саравч хийх 

2 000 000 

Химийн бодисын задгай 
талбайруу шувуу, мэрэгч мэтийн 
амьтад орж цоолж нүхлэх, 
тонших зэргээр химийн бодис 
алдагдах 

Химийн бодисыг шувуу мэрэгч зэрэг 
амьтадаас хамгаалж үргээлгэ бэлтгэх, 
өртсөн тохиолдолд нэн даруй амьтны 
эмчид хандах 

800 000 

Химийн бодистой харьцах 
ажилчидын эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх  

Ажилчидад гадны нэг болон хэд хэдэн 
тааламжгүй нөлөөллөөс хамгаалах 
зориулалтаар хийсэн хувцас өмсгөх (MNS 
ISO 13688:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын тусгай 
хувцас),  
Химийн бодистой харьцан ажилладаг 
ажилтанд тухайн бодис бүрийн физик 
химийн шинж чанар, тэдгээртэй 
ажиллах, хадгалах, тээвэрлэх, устгахад 
мөрдөх аюулгүй ажиллагааны зохих 
мэдлэгийг эзэмшүүлсэн байна. 

500 000 

Химийн бодисыг хадгалах задгай 
талбайд ажилчидын алдаа, 
эндэгдэл, цаг уурын гамшигт 
үзэгдэл зэргээс химийн бодис 
задарч хөрсрүү нэвчих, улмаар  
гүний усанд нөлөөлөх 

Задгай талбайн хөрсийг хайрга дайргаар 
хучаад зогсохгүй ус үл нэвчүүлэх химийн 
бодист тэсвэртэй пелонкон хучилт хийх 

2 000 000 

Химийн бодисын төв агуулах 
болон задгай агуулах, кантнер 
байрших гадаргын ургамлан 
нөмрөг гэмтэх устаж алга болох 

Химийн бодисын төв агуулах болон задгай 
агуулах, кантнер байрших гадаргын 
ургамлан нөмрөгтэй тэнцэх хэмжээ 
ургамлан бүрхэвчийг өөр газар дүйцүүлэн 
нөхөн сэргээх 

2 500 000 

Нийт  8 800 000 
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Химийн хор, аюултай бодисуудыг хадгалах дээд хэмжээг олон улсын хэмжээнд 
тогтоосон байдаг2 тухайлбал; Ангилал 2.1-100 л, аэрозол 5000 л, Ангилал 9-д хамрах 
бодисууд 1000-5000 кг эсвэл литр, Ангилал 1-д хамрах шатамхай бодисууд 10000-
50000 литр хүртэл хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой гэж заасан байдаг байна. 
 
2.2. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ 
 
2.2.1. Төслийн талбайн хөрсөн бүрхэвчийн ерөнхий байдал 
 

Оюу Толгой орчим нь говийн бор хөрс, цөлийн бор саарал хөрсний бүст 
хамрагдана.Төслийн талбайд үндсэндээ сул хөгжилтэй, говийн сийрэг тархсан (бүрхэц 
8-25%) ургамлан нөмрөгийн дор бүрэлдэн тогтсон хөрс зонхилно. Хөрсөн дэх органик 
бодисын агууламж нь 1.0%-аас бага, сул шүлтлэг, шүлтлэг чанар нь кальци, магнийн 
катионуудын концентрациас хамаарч, хөрсний давхарга бүрт харилцан адилгүй байна. 
Цөлийн бор саарал хөрс бүрэлдэх явц нь бусад төрлийн хөрснүүдээс ялгаатай байдаг. 
Учир нь говийн хуурай цаг уур болон ховор тохиолдох хур тунадас зэргээс шалтгаалж, 
хөрсний 80% нь эрдэсжсэн байдаг. Хөрсний шинж чанар нь натрийн карбонат болон 
бусад хэлбэрийн карбонат, уусан давс, шохойлогтой эсэхээс хамаарч 
тодорхойлогдоно. Чийгийн нөлөөгөөр хөрсний өнгөн хэсэг дээр карбонат, бикарбонат 
хуримтлагдаж, давс агуулсан нимгэн шаварлаг үе бий болдог. Говийн хөрс нь өвлийн 
цагт өнгөн хэсэгтээ 1-1.5 м гүнд хүртэл хөлдөнө.  Дулааны улиралд бороо чийг ихтэй 
үед хөрсөн дэх биологийн идэвх ихээхэн дээшилдэг. Хөрсөн дэх давсны өндөр 
агууламж, органик бодисын бага агууламж, хөрсний шүлтлэг чанар зэрэг хөрсний 
чанарын голлох хүчин зүйл болно.  

 
Оюу Толгой орчмын тэгш газарт говийн цайвар бор хөрсний 7 төрөл, ухаа, гүвээ 

толгодын цайвар бор хөрсний 3 төрөл, нугат чийглэг цайвар бор хөрсний 2 төрлийн 
хөрс тархана (Зураг 15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Queensland Government, Guideline for managing risks with chemicals in DET workplaces 
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Зураг 15. Төслийн талбайн хөрсөн бүрхэвч 

 
 
 
2.2.2. Химийн бодис ашиглах, хадгалахтай холбоотой үйл ажиллагаанаас 
хөрсөнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тогтоож, түүний багасгах, арилгах арга зам, 
шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх 
 

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй химийн бодисуудын ашиглалт, 
хадгалалттай холбоотой үйл ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг дараах байдлаар тодорхойлов.  
 
Хүснэгт 15. Хөрсөн бүрхэвчид химийн бодисын ашиглалт, хадгалалтын үйл ажиллагаанаас 

үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 

Болзошгүй нөлөөллийн үүсэх нөхцөл Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд 
дам өртөгч 

Химийн бодисын сав баглаа боодол цоорох, хагарах, гэмтэх 
 
Шатах тослох материал, тос тослогооны материал алдагдах 
 
Байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдох (үер, хур бороо, гал 
түймэр, аянга цахилгаан зэрэг) 
 
Хадгалалтын горим алдагдах буюу тусгайлан бэлтгээгүй 
талбайд шууд байрлуулах 
 
Химийн бодистой харьцаж байгаа ажиллагсдад мэдлэг, 
дадлага туршлага хангалтгүйгээс эсвэл анхаарал 
болгоомжгүйгээс ажлын хариуцлага алдах 
 
Химийн бодисын MSDS-д тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх 

Асгаралтаас хөрсөн 
бүрхэвч бохирдох 

 
Шүүрэлтээс хөрсөн 
бүрхэвч бохирдох 

 
Нэвчилтээс хөрсөн 
бүрхэвч бохирдох 

 
 
 

Бохирдсон 
хөрсөөр 
дамжин 

гадаргын ус 
 

Хөрсөөр 
дамжин 
бохирдсон 
гадаргын 
усаар 
дамжин 
ургамал, 
амьтан 

 
 



Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн 
нэмэлт тодотгол – Химийн бодис ашиглах төсөл 

(химийн нэмэлт бодисууд) 
 

Тайлан бэлтгэсэн: Магес Консалтант ХХК                                                                         91 
 

шаардлагуудыг бүрэн биелүүлээгүй 
 
Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн ус дамжуулах шугам 
хоолойд гэмтэл гарах, хагарах 
 
ХХБ-ийн ёроолоос шүүрэлт, нэвчилт үүсэх, саармагжаагүй 
химийн бодисын агууламж өндөртэй хаягдлын зутан 
далангаас халих, далангийн доторлогоо цоорох зэрэг 
 
Химийн бодисын сав баглаа, боодол, үлдэгдэл, хог хаягдлыг 
зөвшөөрөгдөөгүй талбайд зайлуулах 

 
 

 
Дээр дурьдсан нөлөөллийн хамрах хүрээ нь хэдийн хэмжээний бохирдол үүссэн 

байгаа вэ гэдгээс шууд хамааралтай ба аливаа химийн бодис, шатах тослох 
материалын асгаралт, шүүрэлтийг цаг хугацаа алдалгүй зогсоож, цэвэрлэх, зайлуулах 
хариу арга хэмжээг авсан тохиолдолд үүсэж болзошгүй нөлөөллийг хязгаарлах, 
арилгах бүрэн боломжтой юм. Химийн бодисыг ашиглах, хадгалахтай холбоотой үйл 
ажиллагаанаас хөрсөн бүрхэвчид үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээнүүдийн талаар өмнөх үнэлгээний тайлангуудад дэлгэрэнгүй тусгагдсан тул 
энэхүү тайланд нэмэлт авах шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн зөвлөмжийг нэмж 
тусгав. Үүнд: 

v Ажлын байран дахь бүхий л химийн бодисуудын осол аюулыг тодорхойлох 
v Хор, аюултай бодисуудын ангилал болон агуулахад хадгалагдах хамгийн дээд 

хэмжээг тогтоох, хэрэв хадгалахад хэмжээнээс бага хэмжээнээс хадгалагдаж 
байвал аюул багатай гэж тогтоох, хэрэв хадгалагдах хэмжээнээс хэтэрсэн 
байвал тухайн агуулах байрыг осол, аюул ихтэйд тооцож, болзошгүй аюул 
ослын үед авах хариу арга хэмжээг нарийн төлөвлөн үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтөнд тусгах 

v Төслийн талбай нь говийн хуурай уур амьсгалтай бүс нутагт байрлахаас гадна, 
цаг уурын дулаарал, хуурайшилт эрчимтэй ажиглагдаж байгаа нь талбайд ил 
хадгалагддаг химийн бодисуудын хадгалалтын горимд өөрчлөлт оруулж 
болзошгүй тул түрүүлж ирсэнийг эхэлж ашиглах зарчимыг баримтлан 
ажиллахад анхаарах нь зүйтэй.  

v ШТС, засварын газар, ил агуулахын талбай зэргийн хөрсөн бүрхэвчид дээжлэлт 
хийн хүнд металлын үзүүлэлтүүдийг үзэж, хөрсөн бүрхэвч хүнд металлаар 
бохирдохгүй байхад анхаарах хэрэгтэй.  

v Химийн бодистой дагалдан ирж байгаа холбогдох химийн бодистой харьцах 
бүртгэл, жагсаалт зэргийг бүрэн бүтэн байлгаж ажлын байранд хадгалж байх 
хэрэгтэй.  
 
Нэгэнт химийн бодисоор бохирдсон хөрсийг нөхөн сэргээхийн тулд хөрс 

цэвэршүүлэх тусгай талбай байгуулан ажиллах хэрэгтэй. Энэхүү талбайг байгуулахдаа 
ASTM D5820, ASTM D6392, GRI-GM19, ASTM D5841, ASTM D6365 стандартын дагуу 
мембраны угсралтыг ашиглах хэрэгтэй.  

Бохирдсон хөрс цэвэршүүлэх талбайг дараах үе давхаргуудтайгаар хийнэ. 
v Мембраны суурь болох төв рүүгээ маш бага налуугаар тэгшилж индүүдсэн 

гадаргуу  
v Мембранан үеийн хамгаалалтын давхарга болгон геотекстилэн суурь үе тавих 
v Мембранан үе 
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v Мембранан бүрхүүлийг механик гэмтлээс хамгаалах зориулалт бүхий 
ширхэгийн хэмжээ маш багатай 30 см орчим зузаантай нунтаг чулуун үе 

v Хамгийн дээд талын хэсэг болох хамгаалалтын хайрган үе 
v Нийт давхаргын зузаан 0.5-0.8 м байх хэрэгэй. 

Хөрсийг бохирдуулах хамгийн түгээмэл гидрокарбонт төрлийн бодисууд нь байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндэд шууд болон дам байдлаар онц ноцтой хохирол учруулахаас 
гадна шатах, дэлбэрэх гэх мэт аюултай шинж чанарыг өөртөө агуулж байдаг. Харин  
хөрс цэвэршүүлэх байгууламж нь дээрх аюул, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, 
гидрокарбоны асгаралтаар бохирдсон хөрсийг аюулгүй зайлуулах, хадгалах, 
цэвэршүүлэх зориулалттай мембранан хамгаалалттай талбай юм.  Энэхүү талбайд 
тусгайлан боловсруулсан аргазүйн дагуу бохирдсон хөрсийг гидрокарбоноос цэвэрлэж, 
эргүүлэн буцаан байгальд байршуулах хэрэгтэй. 

Их хэмжээгээр бохирдсон хөрсийг ус ашиглан цэвэршүүлж болох ч дахин усаа 
цэвэршүүлэх зардал хэр их гэдгийг харьцуулж байж энэ аргыг ашиглах нь зүйтэй юм. 
Харин маш ихээр бохирдсон хөрсийг шатааж устгалд оруулаад тухайн хөрстэй дүйцэх 
хэмжээний  хөрсийг нөхөн сэргээж байгаль нийлүүлж болно. 
 
2.3. ГАЗРЫН ДООРХИ БОЛОН ГАДАРГЫН УС 
 
2.3.1. Төслийн талбайн газрын доорхи болон гадаргын усны төлөв байдал 
 

Төсөл хэрэгжих талбай нь монгол орны усны сав газрын ангиллаар Галба-Ууш-
Долоодын говийн сав газарт багтана. Газрын доорхи усны урсацын түвшин <5 мм/жилд 
байна. 

2003-2004 онд Оюу Толгойн зэс, алтны ордын усан хангамжийн эх үүсвэрийг 
илрүүлэх зорилгоор уг ордоос 100-150 км хүрээнд Нарийн Загийн хөндий, Гүний 
Хоолой, Галбын говь болон Дуутын тойрмоос баруун тийш орших өргөн уудам нутагт 
геофизик, гидрогеологийн эрэл, хайгуулын өрөмдлөг, туршилт шавхалтын ажил хийж, 
Гүний Хоолой, Галбын говийн гүний усны нөөцийг тогтоожээ  (Aquaterra, 2004).  

Төсөл хэрэгжих нутаг, дэвсгэрийн баруун талаар Ундай голын сайр дайран 
өнгөрдөг бөгөөд голдирлын салбар, цутгалууд нь төслийн талбайн төв, зүүн, зүүн хойд, 
баруун, баруун хойд хэсгүүдэд оршдог. Ундай голын сайр дагуу бороо орсны дараа түр 
урсац бий болж, тодорхой хугацаанд ихээхэн эрчимтэй урсцыг үүсгэдэг. Ундайн голын 
томоохон голдиролд төслийн талбай болон түүний орчмын том, жижиг 24 түр урсац 
нийлдэг. Ундай голын ус хураах талбай ойролцоогоор  1,081 км2, нийт урт нь  120.0 км 
ба түүний урсац Галбын говьд очиж сарнидаг. 

 
Говь цөлийн энэ бүс нутагт тухайн ус хураах талбайд хур тунадас эрчимтэй 

унах үед үүссэн урсцууд нийлж, түр хугацаанд үерийн байдалтай урсцыг бий болгодог. 
Тиймээс энд урсцын тодорхой горим байдаггүй. Ундай голын голдирлын дагуух 
болзошгүй үерийн урсцыг Ус цаг уурын хүрээлэнгийн Гадаргын усны сектороос 2006 
онд судалсан ба уг судалгааны үр дүнгээр 1 хувийн хангамшилтай үеийн хамгийн их 
урсцыг 65.5 м3/с гэж тооцоолжээ. Ундай голын хөндийд тохиолдох үерийн хэмжээг 
тогтоох талаар хийсэн судалгааны дүнгээс үзвэл хур тунадасны хамрах талбай, налуу 
болон бусад холбогдох үзүүлэлтүүдээс хамаарч, голын хөндийд үүссэн үерийн хэмжээ 
нь 1.98 м3/сек-ээс 130 м3/сек хүртэл хэлбэлздэг байна. 
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Зураг 16. Оюу толгой ХХК-ийн талбайн гадаргын усны зураг3 

 
 
2.3.2. Төслийн үйл ажиллагаанаас гүний усны чанарт үзүүлж болох сөрөг 
нөлөөллийг тогтоож, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах химийн бодисуудаас гадаргын болон 
газрын доорхи усны чанарт хэд хэдэн хэлбэрээр нөлөөлж болзошгүй. Химийн хорт 
болон аюултай бодисуудыг ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах болон түүний үлдэгдэл, 
хаягдлыг устгах үед тохиолдож болзошгүй зарим нөлөөллийг дор үзүүлэв.  

 
Хүснэгт 16. Химийн бодисын ашиглалтаас усан орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 

Болзошгүй нөлөөллийн үүсэх нөхцөл Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд 
дам өртөгч 

Байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдох (үер, хур бороо, гал 
түймэр, аянга цахилгаан зэрэг) үед аливаа аюул ослоос 
шалтгаалан химийн бодисын хадгалалт, талбайгаас 
зайлуулах зэрэг үйл ажиллагааны доголдлоос химийн бодис 
материал асгарах, улмаар гадаргын усанд орох, гадаргын ус, 
хур борооны урсан өнгөрөх урсацыг бохирдуулах 
 
Хадгалалтын горим алдагдах буюу тусгайлан бэлтгээгүй 
талбайд шууд байрлуулах, химийн бодис савнаасаа асгарсан, 
шүүрсэн, нэвчсэн эсэхийг сайн нягтлалгүйгээр агуулахад 
хадгалах, гаднах сав баглаа боодол химийн бодис үлдсэн 
байх улмаар энэ нь хур борооны усаар угаагдах 

Хур борооны усаар 
дамжин гадаргын 
болон газрын 
доорхи усыг 
бохирдуулах 

 
Шүүрэлт, асгаралт, 
нэвчилтээс бага 
гүний газрын 

доорхи ус бохирдох 
 

Химийн бодисоор 

Гадаргын 
усаар 
дамжин 
орчинд 
тархах 

 
Гадаргын 
усаар 
дамжин 
газрын 

доорхи усыг 
бохирдуулах 

                                                
3 Эх сурвалж: “Натур Фрейндли” ХХК-ийн Оюу толгой ХХК-ийн БОНБНҮ-ний тайлангийн 
нэмэлт тодотгол 
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Химийн бодистой харьцаж байгаа ажиллагсдад мэдлэг, 
дадлага туршлага хангалтгүйгээс эсвэл анхаарал 
болгоомжгүйгээс ажлын хариуцлага алдах 
 
Химийн бодисын MSDS-д тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
шаардлагуудыг бүрэн биелүүлээгүй байх 
 
Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн ус дамжуулах шугам 
хоолойд гэмтэл гарах, хагарах, улмаар хөрс, газрын гадаргыг 
бохирдуулах, түүгээр дамжин гадаргын болон газрын доорхи 
усыг бохирдуулах  
 
ХХБ-ийн ёроолоос шүүрэлт, нэвчилт үүсэх, саармагжаагүй 
химийн бодисын агууламж өндөртэй хаягдлын зутан 
далангаас халих, далангийн доторлогоо цоорох зэрэг 
 
Химийн бодисын сав баглаа, боодол, үлдэгдэл, хог хаягдлыг 
зөвшөөрөгдөөгүй талбайд зайлуулах, бүрэн цэвэрлэгдээгүй 
болон суллагдаагүй химийн бодисын сав, баглаа боодлыг 
зөвшөөрөгдөөгүй арга замаар зайлуулах 

бохирдсон усыг 
хөрсөнд алдах 
улмаар хөрсөөр 
дамжин гадаргын 
болон газрын 
доорхи усыг 
бохирдуулах 

 
 
 

 
Усны 

бохирдлоос 
шалтгаалан 
хүн амын 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
байдалд 
нөлөөлөх 

 
 
 
 

 
 

Үерийн улмаас үүсэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа химийн бодисуудын сав, баглаа 

боодлын битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгаж байх ёстой. Зарим төрлийн 
бодисуудыг хадгалах горимд бүрэн битүүмжлэлтэй хадгалдаг байхад шинж чанараас 
нь шалтгаалан битүүмжлэл шаардагдахгүй тохиолдол байдаг. Ийм шинж чанартай, 
битүүмжлэлгүй хадгалж болох бодисуудыг ч гэсэн үерийн аюулд өртөхөөргүй өндөрлөг 
газар хадгалах нь зүйтэй.Химийн бодис хадгалж байгаа болон ашиглаж буй газар 
үерийн хамгаалалтын даланг инженерийн нарийвчилсан тооцоо судалгаа, тусгайлан 
боловсруулсан зураг төслийн дагуу байгуулах шаардлагатай. Барилгын материал 
болон шатах тослох материал, химийн бодис хадгалах газруудыг ус нэвчүүлэхгүй 
байхаар тохижуулж, агуулах саванд тогтмол үзлэг хийж, хяналт тавьж байвал зохино. 
Бүх төрлийн шингэн хаягдал хадгалах даланг (хаягдлын сан г.м) хөрсөнд ус үл 
нэвчүүлэх материалаар (шавар, геохальс г.м) доторлож, шингэн хальж асгарахаас 
сэргийлэх, хадгалж буй шингэний түвшинд байнгын ажиглалт, хэмжилт хийж байх 
шаардлагатай. Оюу Толгой орчимд богино хугацааны аадар бороо орсноос Ундайн гол 
болон түүний голдирлын сайруудад их хэмжээний түр урсац үүсдэг. Иймээс химийн 
бодисын агуулах, хаягдал хадгалах газрыг гадаргын болон гүний усыг бохирдуулахгүй 
байхаар төлөвлөх нь зүйтэй. Усны нөөц баялгийг химийн бодисоор бохирдуулахаас 
сэргийлэхэд чиглэсэн байгаль орчны менежментийн гол зорилт нь төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан болзошгүй  нөлөөллийг аль болох богино хугацаанд 
бууруулах болон арилгах арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөх, нөгөөтэйгүүр нэгэнт сөрөг 
нөлөөлөл үүссэн бол түүнийг төслийн талбайн хил хязгаараар хязгаарлах буюу 
ойролцоох газар нутгийг хамруулахгүй байх явдал юм.   
 

Химийн бодис алдагдсанаас үүсэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
зөвлөмж 
Гадаргын болон газрын доорхи усанд химийн бодис алдагдах тохиолдолд тухайн 

усны эх үүсвэрийг унд-ахуйн хэрэгцээндээ ашигладаг хүн амын эрүүл мэнд болон мал, 
амьтанд сөрөг нөлөөлөл учруулна. Төслийн үйл ажиллагааны явцад химийн хортой, 
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аюултай бодисыг гадаргын болон гүний усанд ямар нэг хэмжээгээр алдагдсан 
тохиолдолд тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын газарт яаралтай 
мэдэгдэхийн зэрэгцээ түүнийг ус хангамжийн эх үүсвэр болгон ашиглаж байгаа хүн, 
малын  хэрэглээг хязгаарлах нь зүйтэй бөгөөд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд 
тэднийг нүүлгэн шилжүүлэх, ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр бий болгох, нөхөн төлбөр 
төлөх зэрэг арга хэмжээг нэн яаралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

 
2.4. УРГАМАЛ БА АМЬТАН 
 
2.4.1. Төслийн талбайн ургамал ба амьтан 
 

Оюу Толгой төслийн нутгийн ургамлын аймаг нь Төв Азийн их бүсийн говийн төв 
бүсийн зүүн өмнөд хэсгийг төлөөлнө (Дашням, 1985). Монголын биогеографийн 
мужлалаар Оюу Толгой нь зүүн говийн цөлөрхөг талын Галбын говийн дэд районд 
хамаарагддаг (Монголын ШУА, 1990). Тус район нь зүүн болон хойд талаараа 
Монголын чийглэг тал хээр болох Манжуур, баруун болон өмнөд талаараа Алашаны 
тэгш өндөрлөгийн хагас цөлөрхөг хээрт хамаарагдана. Ургамлын судалгаагаар нийт 29 
овгийн, 74 төрлийн, 127 зүйлийн ургамлыг тэмдэглэсэн байна. Тухайн бүс нутгийн 
ургамалжилтын үндсэн шинж чанарыг тодорхойлж, тэдгээрийг овог, төрлүүдэд 
ангилсан болно. Судалгааны үр дүн нь олборлолтын дараа ургамлан бүрхэвчийг нөхөн 
сэргээх шалгуурыг боловсруулахад үндэслэл болно. Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж буй 
нутагт ургамалжилтын үндсэн 4 хэвшинж байдаг. Эдгээрийг дэнжийн, толгодын, хуурай 
сайр тохойн ба урсгал горхи орчмын бүлгэмдэл гэж ангилна.  

 
Төслийн газар нутгийн 80%-ийг дэнжийн ногоон ургамалжилтын бүлгэмдэл мөн 

цөлийн ургамалд бударгана (Salsola passerine), улаан бударгана (Reamauria 
songarica), Түжгэр баглуур (Anabasis brevifolia), Регелийн шар мод (Sympegma regelii), 
бударгана (Salsola passerine) эзэлдэг. Мөн багахан хэсгийг талархаг бүлгэмдлийн 
элемент төлөөлөл болох хялгана (Stipa glareosa), таана (Allium polyrrhizum) эзэлдэг. 
Энэ газар нь Зүүнгарын говь болон Алтайн Говийн цөлийн хэсгийн бусад цөлийн 
мужтай харьцуулахад харьцангуй олон янзын төрөл зүйлийн холимог нэгдэлтэй.Дов 
толгодын ургамалжилтын бүлгэмдэл нь Түжгэр баглуур (Anabasis brevifolia) + Регелийн 
шар мод (Sympegma regelii) + Грубовийн ортууз (Oxytropis grubovii), бударгана (Salsola 
passerine) + улаан бударгана (Reamauria songarica) + Монгол хулан хойрго (Potaninia  
mongolica)-ын зүйлээс бүрддэг ба Оюу Толгой, Төв Оюу болон Бор Овоогийн чулуурхаг 
өндөрлөг газарт байрладаг.  

 
Хатаж ширгэсэн голын ургамалжилтын бүлгэмдэл бударгана (Salsola passerine) 

+ Түжгэр баглуур (Anabasis brevifolra) + улаан бударгана (Reamauria soongarica) + 
хармаг (Nitraria sibirica) зүйлүүдээс бүрдсэн ба Ундай гол түүний салаануудын 
ширгэсэн газрын  гадаргын дагуу оршдог.  Бор Овоогийн булагт улалж ширэг (Carex 
duriscula) + Нарийн цэцэгт үет өвс (Puccinella teniufolia) + Марцны цэгээлж (Glaux 
maritime) зэрэг бүлгэмдлүүд булгийн ойр орчимд байдаг Цагаалин цахилдаг (Iris 
lactaea) + эгэл нэшингэ (Phragmites communis) + дэрс (Achnatherum splendens) нь 
гадаргын усны гүехэн хэсэгт тохиолдоно. Гоолиг бударгана (Kalidium gracile) + 
бударгана (Salsola passerine) + улаан бударгана (Reamauria songarica), мөн ширэг 
улалж (Carex duriscula) нь  цөлд ургаж байхад гоолиг бударгана (Kalidium gracile) + 
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гялгар дэрс (Achnatherum splendens) + хармаг (Nitraria sibirica)-ууд нь голын голдирлын 
хуурай хэсэгт тохиолдоно. Эдгээр ургамлын бүлгэмдлүүдээс дэнжийн ургамлын 
бүлгэмдэл нь Оюу Толгойн нийт газар нутгийн дийлэнх хувь буюу 80%-ийг, 5%-ийг дов 
толгодын ургамлын бүлгэмдэл, 1.0%-ийг голын голдирлын болон булгийн ургамлын 
бүлгэмдэл эзэлж байна. Төсөл хэрэгжих талбайд ургамлын ерөнхий зүйл ангиллын 
хувьд цөлийн болон цөлийн хээрийн гэсэн бүслүүрийн ургамал байна. (Зураг 17.) 
 

 
Зураг 17. Ургамлын ерөнхий ангилал 

 
 
Оюу Толгойн лицензийн талбай, түүний ойр орчимд хамгийн анхны суурь 

судалгааг 2002-2003 онд хийсэн. Энэхүү судалгаагаар нийт 43 зүйлийн хөхтөн, 62 
зүйлийн шувуу, 10 зүйлийн хэвлээр явагч, 183 зүйлийн шавж Оюу Толгой ойр орчимд 
бүртгэгдсэн ба үүнээс 9 зүйлийн хөхтөн, 2 зүйлийн шувуу, 35 зүйлийн шавж нэн ховор 
буюу “Улаан ном”-д орсон байна (“Эко-Трейд компаний хийсэн БОНБНҮ-ий 
тайлан).Оюу Толгой төслийн талбай нь Дорноговийн дэд бүсийн нам дор газар орших 
зүүн өмнөд хэсгээс бусад говийн баруун хэсгийн биологи, газарзүйн дэд бүс нутаг 
дотор байрлана  (ШУА, 1990). Газрын хэвшинж нь гүвээ дов толгод, уулын хяр, 
томоохон хөндий, түүний ёроолд улирлын шинжтэй үүсэх ус намгархаг хэдэн 
газруудтай. Хөрс нь гол төлөв чулуурхаг, өвс ургамал тарчиг нутаг юм. Говийн намхан 
уулархаг газар нь (1300 -1500 м өргөгдсөн) өндөр хадан хясаа цохио болон агуй гуу 
хавцалтай. Нам дор газартаа бага хэмжээний давсархаг намаг бүхий чулуурхаг, 
элсэрхэг газрын хөрсөнд Saxaul заган ургамал ургана. Багахан талбайд горхины дагуу 
хөндийд хайлаас тааралдана. Эдгээр янз бүрийн газрын хэвшинж нь олон төрөл 
зүйлийн зэрлэг ан амьтан нутагших боломж бүрдүүлнэ. Эндхийн хадан хясаа уулсаас 
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эх авсан хэд хэдэн гүехэн булаг шанд байх бөгөөд  шугуй, бут, нуга зэрэг илүү өтгөн 
ургамлан бүрхэвчийг үүсгэх бололцоотой. Энэ нь Оюу Толгой болон түүний ойр 
орчимд амьтдын гол идээшил нутаг болж өгдөг.  
 
2.4.2. Тухайн орчны био-амьдралд төслийн үйл ажиллагаанаас учруулж 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Төслийн талбай орчмын ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг төслийн химийн бодисын 
тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт, устгалтай үүдэлтэй нөлөөлөл өртөж болзошгүй ч энэ 
нь ихэнхдээ аюулгүй ажиллагааны заавар, журам, технологийн ашиглалтын горим 
алдагдах, байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдох зэргээс шалтгаалан шууд болон дам 
байдлаар нөлөөлөх магадлалтай юм.  

Хүснэгт 17. Ургамлан нөмрөг, амьтны аймагт үзүүлж болзошгүй нөлөлөл 

Болзошгүй нөлөөллийн үүсэх нөхцөл Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд 
дам өртөгч 

Байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдох (үер, хур бороо, гал 
түймэр, аянга цахилгаан зэрэг) үед аливаа аюул ослоос 
шалтгаалан химийн бодисын хадгалалт, талбайгаас 
зайлуулах зэрэг үйл ажиллагааны доголдлоос химийн бодис 
материал асгарсанаар ургамлан нөмрөгийг бохирдуулах 
 
Хадгалалтын горим алдагдах буюу тусгайлан бэлтгээгүй 
талбайд шууд байрлуулах, химийн бодис савнаасаа асгарсан, 
шүүрч тунасан байх, сав баглаа боодлын битүүмжлэл 
алдагдан шингэн бодис ил задгай байх 
 
Гал, аюул ослын үед дэгдсэн шатамхай химийн бодисын хорт 
утаа хур тунадасаар дамжин ургамалжилтанд нөлөөлөх  
 
 

Химийн бодисын 
үлдэгдэл, асгарсан 
үед бохирдсон 
ургамлаар амьтан, 
шувууд хооллон 
хордох  
 
Химийн бодисоор 
бохирдсон усаар 
мал амьтан 
ундаалсанаар 
хордох 
 
Химийн бодисоор 
бохирдсон тунасан 
ус, ил задгай 
орхисон шингэн 
төрлийн химийн 
бодис дээр шувуу 
суун уух, хордох 

Хэрэв жижиг 
мэрэгчид 
хордсон бол 
хоол 
тэжээлийн 
сүлжээнд 
оролцогч 
махчин 
шувууд 
болон жижиг 
мэрэгчдээр 
хооллогч 
амьтад 
хордох 

 

Төслийн талбайд бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байгаагаас дуу чимээ их 
байгаа тул энэхүү дуу чимээнээс амьтан, шувууд дайжсан тул төслийн талбайд байгаа 
химийн бодисын аливаа болзошгүй осол эрсдлээс шалтгаалан химийн бодисоор 
хордох нөлөөлөл байхгүй. Харин уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас гадна 
явагдаж буй үйл ажиллагааны үед дээр дурьдсан нөлөөлөл  үүсэх бүрэн боломжтой 
юм. Мөн шавьж, мэрэгч, жижиг далавчтан зэргийн нүүдэл дайран өнгөрч болзошгүй. 
Тиймээс аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг гэрээт компаниуд бүрэн хангаж ажиллаж 
байгаа эсэхэд төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс тавих хяналтыг сайжруулах нь зүйтэй. 
Хөрс болон усанд химийн бодси алдагдсан тохиолдолд тухайн бодис цаашаа тархан, 
хүрээгээ тэлэхээс сэргийлж, тархалтыг хязгаарлах, арилгах арга хэмжээг яаралтай 
авах хэрэгтэй. Ямар бодис алдагдсанаас шалтгаалан тухайн бодисыг шингээн авах, 
тархалтыг нь хязгаарлах арга хэмжээг авна.  
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2.5. АГААРЫН ЧАНАР 
 
2.2.1. Төслийн талбайн агаарын чанарын өнөөгийн төлөв байдал 
 

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс нь төслийн талбай, түүнийг дагасан 
дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт явагдаж буй газруудад агаарын тоосжилтыг 2006 оны 5 
дугаар сараас, агаар дахь хийн бохирдуулагч, дуу чимээний тархалтыг 2010 оноос тус 
тус хэмжин, МУ-ын агаарын чанарын стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд 
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ажлыг тасралтгүй хэрэгжүүлж иржээ. Ингэхдээ МУ-ын агаарын 
чанарын MNS4585:2007 стандарт, зарим үзүүлэлт дээр олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн Австрали, Шинэ Зеландын агаарын чанарын стандартыг мөрдлөг 
болгон ажилладаг байна. Оюу Толгой ХХК-ийн 2011 оны Байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланд дурьдагдсан хяналт шинжилгээний ажлын үр 
дүнг энэхүү тайланд товч дурьдав.  
 

Тоосжилтын хяналт шинжилгээ 
 Тоосны хяналт шинжилгээг уурхайн талбай орчмын 11 цэг, Оюу Толгой-Гашуун 
сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагуу 4 цэгт РМ2.5, РМ10 болон тоосны нийт жинлэгдэгч 
бодисын агууламжийг өөрсдийн шинжилгээний багаж, ШУА-ын Газар зүйн 
хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид шинжлүүлдэг байна. Хяналт шинжилгээний 
үр дүнгээс дараах үзэхэд, уурхайн талбайг тойрон хүрээлсэн 4 талбайд үүссэн 
тоосжилтыг байгалийн жамаар үүссэн тоос, уурхайн үйл ажиллагаа буюу газар 
шорооны ажил, автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, тэсэлгээ, өрөмдлөг зэргээс үүссэн 
тоос бүрдүүлдэг байна. Мөн 1 болон 4 дүгээр сараас хойшхи бүх саруудад тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайн зарим хэсэгт эсвэл бүхэлдээ, мөн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбайн ойр орчмын нутгийн агаарт зөвшөөрөгдэх хэмжээнээс давсан тоосжилт 
тархсан байна.  
 

Агаар дахь хийн бохирдуулагч 
Төслийн талбай болон ойр орчмын талбайн 35 цэгт Dragger Xam 5000 загварын 

зөөврийн багажийн тусламжтайгаар агаар дахь хийн хяналт шинжилгээг хийдэг байна. 
Уг зөөврийн багаж нь агаар дахь О2, СО2, СО, СН4, NO2, SO2, NH3 зэрэг хийнүүдийг 
хэмждэг байна. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээгээр төслийн талбай болон ойр 
орчмын талбайн агаарт метан илрээгүй. 2011 оны 1-3 дугаар сарын байдлаар 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл төслийн талбайн баруун хойд хэсэгт байрлах Барилгын 
суурин, ус цэвэршүүлэх байгууламж, Босоо ам-1 орчимд стандартын зөвшөөрөгдөх 
агууламжаас 10-25 дахин бага буюу 3-10 мкг/м3 хэмжээтэй тархсан байжээ. 
Нүүрсхүчлийн хий нь мөн оны 1-3 дугаар сарын байдлаар Барилгын суурингийн 
дулааны уурын зуух, хог хаягдлын цэг орчмын агаартстандартын зөвшөөрөгдөх 
агууламжаас 3-10 дахин өндөр байсан харин 4-10 дугаар сард хийсэн хэмжилтээр 
агаарт илрээгүй байна. Азотын давхар исэл нь мөн оны зөвхөн 3 дугаар сард Барилгын 
суурин, шинээр баригдаж буй дизель станцын орчимдстандартын зөвшөөрөгдөх 
агууламжаас 2-5 дахин өндөр буюу 0.1-0.4 мг/м3хэмжээтэй илэрсэн байна. Харин бусад 
саруудад илрээгүй байна.  
 

Дуу чимээ 
Уурхайн талбайн хэмжээнд дуу чимээний хяналт шинжилгээг явуулан, МУ-ын 

агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2007 болон Дэлхийн банкны 
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2007 онд боловсруулсан олон улсын стандартыг мөрдлөг болгон ажилладаг байна. 
Хяналт шинжилгээг зөөврийн медиатор 2238 нэртэй багажаар өдөр болон шөнийн 
цагаар хийдэг.Дуу чимээний хяналт шинжилгээний цэгүүд нь уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайг тойрон ойрын болон холын хүрээ үүсгэн байрлах ба уурхайн 
суурингаас хамгийн ойр нь 4 км-т, хамгийн хол нь 53 км-т орших 11 цэгт хэмждэг. 
Өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард бараг нийт нутгийн хэмжээнд, энэ оны 2 дугаар сард 
онгоцны буудлуудын орчимд болон тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хойд хэсгээр, 5 
дугаар сард тусгай зөвшөөрөлтэй талбай бүхэлдээ болон онгоцны буудлуудын 
орчимд, 8 дугаар сард уурхайн талбайн баруун талаар өнгөрөх нүүрсний замын дагууд 
дуу шуугианы түвшин стандартад заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээ болон 45 дБ-аас 
давсан байв. Ялангуяа өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбайн хойд хэсгээр дуу шуугиан ДБ-ны удирдамжид заагдсан 70 дБ-аас давсан 
байна.  
 
2.2.2. Ажлын байрны болон орчны агаарт химийн бодисууудаас үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 

Төслийн бүс нутгийн уур амьсгалын эрс тэс байдал нь химийн бодисын 
хадгалтын горимыг алдагдуулах нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй юм. Орчны уур амьсгал, 
ажлын байрны нөлцөлөөс шалтгаалан химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт, 
тээвэрлэлтэнд дараах нөлөөллүүд үүсэж болзошгүй юм (Хүснэгт 18). 
 

Хүснэгт 18. Орчны болон ажлын байрны агаарт үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл 

Болзошгүй нөлөөллийн үүсэх нөхцөл Болзошгүй 
нөлөөлөл 

Нөлөөлөлд 
дам өртөгч 

Байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдох (хэт халалт, хэт 
хүйтрэлт, байгаль цаг уурын үзэгдлүүд) үед ууршимтгай, 
дэгдэмхий, шатамхй бодисууд агаарт уурших, исэлдэх, 
салхиар тархах 
 
Хаягдал шатаах үед хортой хий, ялангуяа удаан задардаг 
органик бохирдуулагчид агаарт ялгарах 
 
Хаягдал түлшийг шатаахад удаан задардаг органик 
бохирдуулагч химийн бодис үүсэх 
 
Ажлын байрны битүү орчинд химийн бодисын сав баглаа 
боодол задрах, ууршимтгай, дэгдэмхийн бодис алдагдах 
асгарах, ингэснээр ажлын байрны агаарын чанар бохирдох, 
хүн хордох нөхцөл бүрдэх 
 
Хадгалалтын горим алдагдсанаас агаарт хортой хий дэгдэх, 
уурших, улмаар салхиар дамжин ойр орчмын агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх 

Агаар дахь 
дэгдэмхий, 
ууршимтгай 

бодисын агууламж 
нэмэгдэж, 

амьсгалаар дамжин 
ажиллагсдад 
нөлөөлөх,  

 
Агаарт удаан 

задардаг органик 
бохируудагч 
ялгарсан 
тохиолдолд 

агаараар дамжин 
амьтан, хүний биед 
хуримтлал үүсэх 
боломжтой 

 
Агаар дахь хорт 
хийн агууламж 
нэмэгдсэнээр хур 
тунадасаар дамжин 
ургамал, амьтны 
эрүүл мэнд, 

гадаргын усанд 
сөргөөр нөлөөлөх 

Орчны 
болон 
ажлын 

байран дахь 
агаар дахь 
ууршимтгай, 
шатамхай, 
дэгдэмхий 
бодисын 
агууламж 
нэмэгдэх, 
ингэснээр 
аюул осол 
үүсэх (гал 
гарах, 
тэсрэлт, 
дэлбэрэлт 
үүсэх зэрэг) 
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Стокгольмын  конвенц4 хог хаягдал шатаадаг төхөөрөмжүүдийг удаан задардаг 
организ бодисыг харьцангуй их хэмжээгээр үүсгэн, байгаль орчин бохирдуулдаг эх 
үүсвэрүүд гэж тодорхойлсон байдаг. Одоогоор манай оронд орчны агаар, ажлын 
байран дахь удаан задардаг органик бохирдлын хэмжээг тогтоодог лаборатори 
байхгүй тул шатаах зуух болон хаягдал тосоор галладаг халаах зуухнуудыг 
технологийн горимын дагуу ашиглагдаж байгаад хяналт тавих нь зүйтэй. Дээр 
дурьдсан болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн зөв арга зам нь 
тухайн ажлын байран дахь ажилчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх, тухайн бодисуудын 
хадгалалтын горим, ашиглалтын заавар журмыг чанд мөрдөн ажиллах хүний үйл 
ажиллагаанаас шууд хамааралтай юм. Мөн уур амьсгалын дулаарал нь манай орны 
хувьд зайлшгүй анхааран үзэх шаардлагатай нөхцөл тул химийн бодисын агуулах, 
хадгалах талбайн байршил, байгууламжийн барилгын хийцийн төлөвлөлтийг өнөөгийн 
стандарт шаардлагад нийцүүлэхээс гадна цаашдын байгаль цаг уурын өөрчлөлтөд 
нийцүүлэхэд анхаарах нь зүйтэй юм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Удаан задардаг органик бохирдуулагчдын тухай Стокгольмын Конвенци,  
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БҮЛЭГ 3. ХИМИЙН БОДИСЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГАА ХАНГАХ 
 
 

Тус үйлдвэрт хэрэглэдэг химийн бодисууд нь хяналт, туршилт хийгдсэн 
баталгаа бүхий гэрчилгээтэй, бодис тус бүрийг тохирсон зориулалтын сав, хайрцагт 
савлаж битүүмжилсэн, хаяг шошго наасан байгаа хэдий ч тээвэрлэх, шилжүүлэн ачих, 
хадгалах, хэрэглэхэд осол эрсдэл гарах магадлал их ба иймэрхүү тохиолдлууд цөөн 
биш удаа тохиолдож байсан байна. Үйлдвэрт хэрэглэх химийн бодисуудын сав 
хайрцагны овор хэмжээ, хаяглалт, холбогдох мэдээллүүд нь олон улсын стандарт, 
импортлогч болон хэрэглэгч үйлдвэрүүдийн технологийн дагуу хийгдсэн тохиолдолд 
хэвийн нөхцөлд тээвэрлэх болон шилжүүлэн ачих, хэрэглэхэд харшлах зүйлгүй гэж 
үздэг.  

 
Харин технологийн горимыг чанд сахихгүй байх, ажиллагсдын хайнга 

ажиллагаа зэргээс үүдэн осол гарвал химийн бодисын хор аюулаас үүдэн бий болох 
эрсдэл, үр дагавар нь ноцтой тул урьдчилан сэргийлэх иж бүрэн арга хэмжээ авч, 
эрсдэлийг бууруулах, аюулгүй байдлыг хангах талаар бэлтгэл ажлыг зохих журмын 
дагуу хийсэн байх зайлшгүй шаардлагатай. Химийн хортой бодисыг вагоноос 
автомашинд шилжүүлэн ачих, вагон сэлгээ хийх, эсвэл түүнийг ачсан вагон болон 
автомашин осол гаргах үед чингэлгийн битүүмжлэл алдагдан нээгдэж улмаар хайрцаг 
эвдрэх болон уут сав задарвал химийн бодис асгарч, алдагдаж болзошгүй. Хатуу 
шахмал бодисууд нь хуурай орчинд харьцангуй тогтвортой байдаг тул асгарсан 
тохиолдолд хүрзээр хутган авч савлах, битүүмжлэх арга хэмжээ авдаг. Харин шингэн 
бодис асгарвал ууршилт, тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээг нэн яаралтай авах 
шаардлагатай. Ер нь химийн бодисын эрсдэл үүссэн тохиолдолд бэлэн байдлыг 
хангах, осол эрсдэлээс хамгаалах, хоргүйжүүлэх, саармагжуулах арга хэмжээг 
шуурхай авах нөхцлийг бүрэн бүрдүүлэх шаардлагатай.  
 

Химийн бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах, устгах үйл ажиллагааны 
аюулгүй ажиллагааг хангахад удирдлагын баг, ажиллагсад, гэрээт компаниуд, төслийн 
талбай дээр түр хугацаагаар ажиллаж байгаа ажилтнуудын хувьд зайлшгүй мөрдөх 
аюулгүй ажиллагаанд мөрдөх үүрэг, хариуцлага тодорхой байх шаардлагатай юм.  
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БҮЛЭГ 4. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

Хүснэгт 19. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 

Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

1. АГААРЫН ЧАНАР 
Химийн бодисын хаягдал бүхий 
хэсгүүд болон салхиар дамжин 
үүсэх химийн бодис агуулсан 
тоосжилт, ууршилт хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй. 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын сангийн 
даланг зөв зохистой төлөвлөж байгуулах, 
далангийн гадаргууг өнгөлөх, ургамалжуулах 
зэргээр тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээ 
авах;  
Тоосжилт үүсэхээс сэргийлэн хаягдлын 
гадаргууг хангалттай хэмжээний чийгтэй 
байлгах. 
 

Төслийн үйл 
ажиллагааны  
туршид 

670.0 

“Агаарын тухай” болон 
“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” 
хууль/2012.05.17/ 
MNS 0017-2-3-16:1998 
(суурьшлын хэсгүүдэд) 
MNS 4585:2007 
Агаарын 
чанар.Техникийн 
ерөнхий шаардлага. 

Тэсэлгээ хийх явцад тэсрэх 
бодисын агуулга бүхий тоосжилт 
үүсэх, мөн тэсэлгээний ажил 
хийсний дараахь үлээлэг, 
цэвэрлэгээний үед хорт бодис 
агаарт ялгарах 

Агаарын чанарт тавих хяналтын хүрээнд 
агаар дахь хорт бодисын агууламжийг 
тодорхойлж байх; 
Тэсэлгээг тодорхой хуваарийн дагуу хийх, 
тэсэлгээ хийх үеийн салхины хурд, 
чиглэлийг харгалзан үзэх  

-“- Үйл 
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Агаарын тухай болон 
агаарын бохирдлын 
хууль /2012.05.17/ 
MNS 0017-2-3-16:1998  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны үед химийн бодисын 
тоосжилт тархах 

Үйлдвэрийн технологит хэрэглэгдэж байгаа 
хорт бодисыг бүрэн шүүх стандартын 
шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж 
ашиглах, засвар үйлчилгээг хугацаанд нь 
чанартай хийх, тоосжилт үүсч болзошгүй 
газруудыг тодорхой горимоор чийгшүүлэх  

-“- Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Агаарын тухай болон 
агаарын бохирдлын 
хууль /2012.05.17/ 
MNS 0017-2-3-16:1998  
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Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

Химийн бодисын задгай талбайд 
байрлах хуурай нунтаг бодисууд 
салхиар дамжин агаарт дэгдэх  

Химийн бодисын задгай талбайн эргэн 
тойронг мөн ургамалжуулж чийгтэй байлгах 
Сав баглаа боодлыг сайтар шалгаж, 
нар,салхинд элэгдэх элэгдлийг тооцох 

Задгай талбайд 
химийн бодис 
байрших 
хугацаанд 

670.0 “Агаарын тухай” болон 
“Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай” 
хууль /2012.05.17/ 
MNS 0017-2-3-16:1998 
(суурьшлын хэсгүүдэд) 
MNS 4585:2007 
Агаарын 
чанар.Техникийн 
ерөнхий шаардлага. 

Төслийн үйл ажиллагаанд 
ашиглагдах химийн ууршимтгай, 
дэгдэмхий бодисууд агаарт уурших, 
исэлдэх урвалд орох, салхиар 
тарах зэргээр агаарын чанар, 
найрлагыг өөрчлөх 

Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед 
хортой хий ялгаран агаарын чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх 
 
Болзошгүй галын аюул, осол 
аваарийн үед гарах хорт хийн 
дэгдэлт агаарын чанарт нөлөөлөх 

Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах явцад 
хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт 
хадгалахгүй байх, химийн бодис хадгалах, 
ашиглах болон тээвэрлэх үед савны 
битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 
шалгах 
 
Бүх төрлийн химийн бодис, ялангуяа 
шатамхай шингэнийг халаалтын хэрэгсэл, 
системээс хол,  шууд нарны гэрэл 
тусахааргүй, үер усанд автахааргүй нөхцөлд 
хадгалах 

-“- 

Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Агаарын тухай 
хууль/2012.05.17/  
Зүйл 13-2; Зүйл 19 
Зүйл 20-1,2,3,4,6; 
Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 
хууль/2012.05.17/:  
Монгол Улсын 
стандартууд, MNS 
(ISO) 4226:2000 
“Агаарын чанар”, MNS 
4585:1998 “Агаар 
орчны чанарын 
үзүүлэлт” 

Нефтийн бүтээгдэхүүн, түлш 
шатахуун асгарч, 
алдагдсанаасорчны агаар бохирдох  

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
технологийн горимыг чанд мөрдөж ажиллах; 
Агаарын чанарыг хянах, шинжлэх байнгын 
ажиллагаатай багаж, тоног төхөөрөмж 
суурилуулан түүний мэдээллийг авч 
ашиглах; 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд Үйл  

ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Галын аюулгүй 
байдлын тухай хууль 
/2012.05.17/   
“Гамшгаас хамгаалах 
тухай” хууль 

3.ГАДАРГЫН УС 
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Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

Химийн хорт бодис, шатах тослох 
материалын алдалт, асгаралт 
болон химийн бодисын агууламж 
бүхий үерийн урсцаар гадаргын ус 
бохирдох  

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт үерийн ус 
зайлуулах системийг байгуулах, химийн 
бодис болон шатах, тослох материал 
алдагдахаас сэргийлэх 
 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 
 

580.0 
 

“Усны тухай хууль” 
/2012.05.17/  
“Рашаан, ус 
ашигласны төлбөрийн 
тухай” хууль Усны 
нөөцийг бохирдлоос 
хамгаалах дүрэм.  БО 
болон ЭМ-ийн сайд 
нарын хамтарсан 
тушаал 167/335/A171 
MNS 4586:1998 Усан 
орчны чанарын 
үзүүлэлт. 
MNS 3342:1982 
Газрын доорхи усыг 
бохирдлоос хамгаалах 

Химийн хорт болон аюултай бодис 
хадгалах агуулахын байршлын 
төлөвлөлт оновчтой бус, агуулахын 
барилга байгууламжийн 
инженерийн шийдлийн доголдлоос 
үүдэн гадаргын ус болон түр урсцад 
химийн бодис алдагдах, улмаар 
голдирлын дагуух усны нөөцийг 
бохирдуулах; 

Химийн бодисыг тээвэрлэх үйл 
ажиллагааг зохих журмын  дагуу 
явуулаагүйгээс химийн бодис 
алдагдаж усыг бохирдуулах, 
бохирдлын эх үүсвэрийг бий болгох 

Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах болон 
тээвэрлэх үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга шалгах; 
Химийн бодисыг хадгалах агуулах болон 
барилга байгууламжийн үерийн хамгаалалт, 
даланг зураг төслийн дагуу барих, 
тэдгээрийн шал суурийг шингэн үл 
нэвчүүлэх материалаар хийх; 
Химийн бодис гадаргын усны эх үүсвэрт 
алдагдахаас сэргийлэх, гадаргын усанд 
тогтмол хугацаанд шинжилгээ хийж байх  
Химийн бодис тээвэрлэх үеийн аюулгүй 
ажиллагааг хангаж ажиллах 
Агаарт тархсан химийн бодисыг шингээж 
тогтсон борооны усны тогтоолыг шинэжилж 
амьтан, хүний замаас зайлуулах 

Ашиглалтын 
явцад 
 
 
 
Төлөвлөлтийн 
шатанд 
 
 
Аюул, ослын 
үед 
 

Цалингийн 
санд тусгаж 
ажиллах 
 
Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 
 
 
ОХШХ-т 
тусгасан. 
 

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
агуулах, ШТС-ын орчимд асгарсан 
болон хөрсөнд нэвчсэн түлш 
шатахуун хур бороо, үерийн 
усаардамжингадаргынусыгбохирдуу
лах 

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС-ын 
буулгах, ачих талбайн хур борооны ус 
зайлуулах сувгийг технологийн дагуу 
байгуулах, хэвийн ажиллагаатай байлгах; 

Үйл 
ажиллагааны 
турш 

Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 
 

 

4.ГҮНИЙ УС 
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Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

Түлш шатахуун, шатах тослох 
материал, бохир ус, химийн төрөл 
бүрийн бодис асгарч алдагдсанаас 
үүдэн бага гүнд орших уст давхарга 
бохирдох 

Аюултай болон хортой материалын 
менежментийн төлөвлөгөөнд тухайн бодис, 
материалыг алдагдахаас бүрэн сэргийлсэн 
хадгалалтын нөхцөлийг 
тодорхойлох,тэдгээрийг алдагдаж, гоожсон 
тохиолдолд түүнийг хэрхэн цуглуулж, 
аюулгүй болгох, 
тээвэрлэх,зайлуулахасуудлыг зохистой 
шийдвэрлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
турш 
 
 
 
 
 

450.0 
 
 
 
 

“Усны тухай” 
хууль/2012.05.17/ 
 
ЗГ-ын тогтоолууд 
№154 /1995-8-25/, 
№51, 96, 3, 6 
 
MNS 4586:1998 
“Усан орчны чанарын 
үзүүлэлт” 

Шатах тослох материал, химийн 
бодис асгарч, алдагдсанаас газрын 
доорхи усны нөөцийг бохирдуулах 

Үерийн далан, хамгаалалтын бетон суурь, 
үл нэвчүүлэх давхарга байгуулах 
 

Аюул, ослын 
үед 

Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Химийн бодисын үлдэгдэл, 
хаягдлаар газрын доорхи усны нөөц 
бохирдох  

Химийн бодисын бохирдолтой усыг ил 
задгай  урсгахгүй байх 

Үйл 
ажиллагааны 
явцад 

Тухайн үед 
төлөвлөх 

Химийн бодисын хог хаягдлаас 
гүний ус бохирдох 

Химийн бодисын хаягдлыг ил задгай 
байршуулахгүйгээр цаг алдалгүй 
зориулалтын зууханд шатааж устгалд 
оруулах 

Үйл 
ажиллагааны 
явцад 

Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

Хог хаягдлын тухай 
хууль /2012.05.17/ 
Зүйл 13-3  

5. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ 
Химийн бодисын агуулга бүхий тоос 
хөрсөн дээр бууж, хөрс 
бохирдуулах 

NОx, SOx, тоосжилт болон хүнд металлын 
агууламжийг тогтмол хянаж байх, хөрс 
бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг 
авах 

-“- 400.0 

 

Тэсрэх бодис үйлдвэрлэхэд 
ашиглаж буй болон тэсэлгээ хийхэд 
ашиглаж буй химийн хорт бодисоор 
хөрс бохирдох 

Химийн хорт бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, устгах үйл ажиллагааг зохих 
шаардлагын дагуу явуулах 

-“-  
700.0 
 
 

“Химийн хорт болон 
аюултай бодисын 
тухай” хууль 
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Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

Уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон 
туслах барилга байгууламж барих 
үедашиглагдах химийн бодис 
хадгалахагуулахын барилгын 
инженерийн байгууламжийн 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
доголдолоос үүдэн хөрсөнд химийн 
бодис алдагдах; 

Тээвэрлэх, түгээх, хүлээн авах үйл 
ажиллагаа зохих журмын дагуу 
явагдаагүйгээс химийн бодисыг 
хөрсөнд алдаж, бохирдол үүсгэх; 

Хөрсөнд химийн бодис 
алдагдсанаас ургамал, гадаргын 
болон газар доорхи ус, ан амьтанд 
дам нөлөөлөл учруулах; 

Химийн бодисын сав баглаа 
боодлыг зориулалтын бус аргаар 
устгалдоруулах, ил хаях зэргээр 
хөрс бохирдуулах.  

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг 
зориулалтын агуулахад, хор аюулын лавлах 
мэдээлэлд заасан нөхцөлд хадгалах, 
химийн бодисынхадгалалт, ашиглалт, 
зарцуулалтад тогтмол хяналт тавих; 

Химийн бодис агуулсан шингэн хаягдлыг 
хөрсөнд үл нэвчүүлэх, хальж асгарахаас 
сэргийлэх; 

Химийн бодис асгарч гоожихуйц өндөр 
эрсдэлтэй ажлын байруудад шингээх бодис, 
материалыг хангалттай хэмжээгээр 
байршуулах; 

Химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдлыг устгах 
ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу 
гүйцэтгэх, тогтмол хяналт тавих. 

 
Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

 
1200.0 
 
 
 
 

Химийн хорт болон 
аюултай бодисыг 
хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, устгах 
журам. БОАЖ-ын 
сайд, ЭМ-ийн сайд, 
ОБЕГ-ын даргын 
28/40/29 дүгээр 
хамтарсан тушаал, 
2009  
Хог хаягдлын тухай 
хууль /2012.05.17/ 
Зүйл 12;  Зүйл 13;  
Зүйл 14; Зүйл 16  
 
 
 

Шатах тослох материал, нефтийн 
бүтээгдэхүүн асгарч 
алдагдсанаасорчны хөрс бохирдох  

Шатахуун хадгалах технологийн горимыг 
чанд мөрдөж ажиллах; 

Гамшиг ослын үед агуулах савны талбайд 
асгарсан шатахууныг цуглуулан авч, тусгай 
саванд савлах; 
Ачиж буулгах болон цэнэглэх талбайгаас 
шатахуунаар бохирдсон хур борооны ус 
хөрсөнд нэвчихээс сэргийлэх, хяналт тавьж 

Төсөл хэрэгжих 
хугацаанд 

 
 
Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 
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Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

байх; 

 

6.УРГАМЛАН НӨМРӨГ 
Төслийн үйл 
ажиллагаандашиглагдах химийн 
бодис хөрсөнд алдагдаж 
асгарснаас ургамлан нөмрөгт 
сөргөөр нөлөөлөх  

 

 

Химийн бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, 
хэрэглэх аюулгүй ажиллагааны дүрэм, 
журам, стандартыг сахин биелүүлэх; 
Химийн бодисыг хэрэгцээнээс илүү 
хэмжээгээр нөөцлөн нийлүүлэхгүй 
байх,химийн бодис алдагдсан тохиолдолд 
хоргүйжүүлэх, саармагжуулах үйл 
ажиллагааг түргэн шуурхай зохион 
байгуулах байнгын бэлтгэлтэй байх; 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

Үйл  
ажиллагааны 
зардалд 
тусгах 

 

7. АЮУЛ ОСОЛ 
Галын аюул 
Төслийн үйл ажиллагаанд 
ашиглагдах  химийн бодисууд 
дотор ахуйн болон үйлдвэрлэл, 
техникийн зориулалттай шатах, 
тэсрэх болон хялбархан исэлддэг 
бодисууд байгаа нь хэт халалтын 
улмаас тэсрэх, дэлбэрэх, исэлдэх 
зэрэг эрсдэл учруулах  
 
Аянга, цахилгаан, хэт халалт, 
гэнэтийн хүчтэй цахилгаан гүйдлийн 
нөлөөгөөр аюултай химийн бодис 
тэсэрч дэлбэрэх, галын аюул гарах; 
 
 
 

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, 
журам боловсруулж, түүнийг мөрдөн 
ажиллах; 
Галын дохиоллын системсуурилуулах, гал 
унтраах хэрэгслийг зохих газруудад 
байрлуулах, байнгын бэлэн байлгах, аюулын 
гарцын байрлалыг заасан самбар, галын 
аюул гарах болзошгүй газруудад 
анхааруулах зурагт хуудас, тэмдэг 
тэмдэглэлээг байршуулах; 
Тэсэрч дэлбэрэх, галын аюултай бодисуудыг 
нарны шууд тусгалаас хамгаалсан 
байгууламжид байрлуулах, хамгаалалтын 
хатуу дэглэм тогтоох; 
Хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт 
хадгалахгүй байх; 
Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай 

Үйл ажиллагаа 
эхлэхээс өмнө 
болон үйл 
ажиллагааны 
турш 
 
 
 
 
 

Үйлдвэрлэли
йн зардалд 
тусгах 
 
 
 
 

“Гамшгаас хамгаалах 
тухай” хууль 
 
“Галын аюулгүй 
байдлын тухай” хууль 
 
“Химийн хорт болон 
аюултай бодисын 
тухай” хууль 
 
БНбД 21-01-02 
Барилгын гал 
тэсвэршилтийн зэрэг  
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Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ Хугацаа ба 
давтамж 

Зардал, 
мян.төг Тайлбар 

 
 
 
 

шингэнийг халаалтын хэрэгсэл, цахилгааны 
эх үүсвэр, системээс хол, нарны гэрэл шууд 
тусахааргүй нөхцөлд хадгалах; 
Аянга зайлуулагчийг шаардлагатай бүх 
газруудад байрлуулах; 

Газар хөдлөл 
Газар хөдлөлийн үед химийн хорт 
болон аюултай бодис бүхий сав 
унах, хагарч эвдэрснээс химийн 
бодис алдагдаж,  байгаль орчинд 
бохирдол үүсгэх 

Химийн бодисын агуулахын байршлыг газар 
хөдлөлтийн бүс нутагт баримтлах барилгын 
норм дүрэм болон төрийн захиргааны төв 
байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр 
төлөвлөх 

Төлөвлөлтийн 
эхний үе 
шатанд 

Зураг төсөл, 
төлөвлөлтий
н зардалд 
тусгах 

БНбД 22-01-01 Газар 
хөдлөлтийн бүс нутагт 
барилга төлөвлөх 
барилгын норм дүрэм 

Цахилгааны гэмтэл 
Цахилгааны гэмтэл гарах 
тохиолдолд галын аюул гарч 
шатамхай, ууршимтгай, тэсрэмтгий 
шинж чанартай химийн бодисоос 
осол аюул үүсэх 
 

Барилга байгууламжийн доторхи цахилгаан 
тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн угсралт 
монтажийг галын онц аюултай 
байгууламжид шаардагдах стандартын  
дагуу хийж, тогтмол үзлэг шалгалт хийж 
байх; 
Шатахууны агуулах, ШТС-ын цахилгааны 
монтажийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт 
тавьж, тодорхой ажилтанд хариуцуулах;  
Галын аюулаас хамгаалах болон ил гал 
гаргахыг хориглосон бүс тогтоож, 
анхааруулга санамж, зурагт хуудас, тэмдэг 
тэмдэглэгээг хийж тавих. 

Үйл 
ажиллагааны 
туршид 

1, 200.0 “Гамшгаас хамгаалах 
тухай” хууль 
 
“Галын аюулгүй 
байдлын тухай” хууль 
 

8. СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА 
Химийн бодистой харьцаж 
ажилладаг  хүмүүсийг тогтмол 
сургалтад хамруулж  мэргэшүүлэх, 
чадавхийг дээшүүлэх 

Тусгай хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион 
байгуулах, шинээр ажилд орох хүмүүсийг 
ажилд орохын өмнө сургалтад хамруулж, 
шалгалт авах  

-“- 500.0  

Жилийн зардал, мян.төг 4,500 
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БҮЛЭГ 5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
 
 

Хүснэгт 20. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба 

арга, аргачлал 
1. АГААРЫН ЧАНАР 
Цаг уурын үзүүлэлтүүд:   
Температур, харьцангуй чийг, 
даралт, салхины хурд ба 
чиглэл, нарны цацраг, хур 
тунадас, цасны ууршилт 

 
 
Уурхайн талбайн хэмжээнд 
(6709А лицензийн талбай) 
 

 
 
Улирал тутам 

 
 
1000,0 
 

UT30 цаг уурын автомат 
станц, холбогдох компьютер 
систем (2003 оноос хойш 
ажиилаж байгаа), Campbell 
Scientific,  

Агаарын бохирдлын цэгэн эх 
үүсвэр: 
TSP, SOх, NOx, COх 

 

 
 

-ДТС-ын цэгэн эх үүсвэр, үнсэн 
сан 
-Дизель станцын орчим 
-Төв агуулах, Баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдлын сан, 
Бетон зуурмагийн үйлдвэр,  
Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
агуулах орчим 

 

Жилд 2 удаа 

 
2300,0 
 
 
 
 

 
Дээжлэхдээ MNS 4585:1998, 
MNS:3384:1982 
NS:4048:1988–г баримтлах 
 
 

2. ГАДАРГЫН БОЛОН ГАЗРЫН ДООРХИ УС 

Гадаргын болон газрын 
доорхи усны чанар: 
 
pH, TDS, нийт хатуулаг, ууссан 
хүчилтөрөгч, БХХ, ХХХ, Ca, 
Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, 
Ni, амт, үнэр, өнгө 
 

Ундайн гол, Бор овоо,Хөх хад, 
Мааньт, Бурхантын булгуудад; 
Гар худгууд:Хэрс, Халив шанд, 
Хоёр мод, Хөх хад, Мааньтын 
худгуудад; 
 

 
 
Сар тутам 
 
 
 
 

 
 
3800,0 
 
 
 
 

MNS 3934:1986- ундны болон 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээт 
усны химийн шинжилгээ 
болон дээж авах, хадгалах; 
Зарим онцлог дээжүүдийг 
авах, хадгалах, тээвэрлэх 
MNS (ISO) 5667-5:2001- усны 
чанар- дээжлэлт 
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Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба 

арга, аргачлал 
pH, TDS, нийт хатуулаг, Ca, 
Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, 
Ni, амт, үнэр, өнгө г.м 

Газрын доорхи усны ордын 
талбайд орших худгууд болон 
цооногуудаас нийт 101 дээж 
авах 

Малчдын ашиглаж буй 
худгуудын ойролцоох их, 
бага гүнтэй 12 цооногт сар 
бүр, бусад цооногт улирал 
тутам 
Жилд 1 удаа, нийт 
101 дээж 

 
5400,0 

 

 
pH, TDS, нийт хатуулаг, Ca, 
Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, 
Ni, амт, үнэр, өнгө г.м 
 
 
 

Галбын говийн газрын 
доорхи усны эх үүсвэрийн 
талбайд: 
Гар худгууд:  Нийт 8 худаг 

Цооногуд: Нийт 5 (GG43, GG46, 
GG19, GG2, GG5) бүлэг 
цооногийн 12 цэг дээр 
Галбын говийн газрын доорхи 
усны эх үүсвэрийн талбайд 
орших 8 худаг болон 5 бүлэг 
цооногоос нийт 13 дээж 

ОТ төслийн талбайд (6709А 
лицензийн талбай): 
Ашиглаж байгаа усны эх 
үүсвэрүүд, гал зуухны усанд: 
1. КЭМП-ийн гал зууханд 
ашиглаж буй ус 
2.СС-04 худаг 
3. СС-05 худаг 
4. КЭМП-ийн төв усан 
хангамжийн танк 
5. СС-1 худаг усан хангамжийн 
танк 

 
 
 
Улирал тутам 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сард 26 дээж 
(14 хоногт 1 удаа) 
 
 
 
Сард 1 удаа 
 

 
 
 
1800,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8000,0 
 
 
1000,0 
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Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба 

арга, аргачлал 
6.Мейжор Дриллингийн худаг 
(OTRC-938) 
7. Camel худаг 
8. СС-03 худаг 
9. СС-02 худаг 
10. OTRC-218 худаг 
 

Усны температур, үнэр, pH, О2, 
БХХ5, ХХХ, перманганатын 
исэлдэх чанар,   жинлэгдэх 
бодис, ууссан давс, өөх тос,   
NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, 
Cl, эмгэг төрөгч нян г.м  
 

БУЦБ-д орж буй бохир ус болон 
цэвэрлэгдээд гарч буй усанд 
 

pH, О2, БХХ5, ХХХ, 
перманганатын исэлдэх 
чанар, жинлэгдэх бодис, 
нийт ууссан давс 
 

1800,0 MNS (ISO) 5667-10:2001 
“Усны чанар.дээж авах. 10-р 
бүлэг. Хаягдал уснаас дээж 
авах заавар” 

Хүчиллэг урсцын бохирдол, 
уурхайн бусад объектуудад: 
ХXO болон ХХБ-д явагдах 
геохимийн процесс, хүчиллэг 
чулуулгийн урсцыг 
хөтөлбөрийн дагуу хянаж, 
баталгаажуулах; 

-ХХБ болон ХЧО тус бүрт 9 
хүртэл тоотой хяналтын 
цооногийг өрөмдөх; 

-pH, TDS (нийт ууссан давс), 
нийт хатуулаг, ууссан 
хүчилтөрөгч, БХХ, ХХХ, Ca, 
Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, 

Хаягдал чулуулгийн овоолгууд, 
хаягдал хадгалах байгууламж, 
карьер, ухмалууд болон бага 
агуулгатай хүдрийн овоолгуудад 

 

-Хаягдлын овоолгууд болон 
ХХБ-ын хяналтын цооногуудад 
(зураг төсөлд тусган, өрөмдөж 
тоноглосон худгуудад); 

-Хог хаягдал булах газрын 
хяналтын цооногуудад  (зураг 
төсөлд тусган, өрөмдөж 
тоноглосон худгуудад); 

Хүчиллэг чулуулгийн 
урсцыг хянаж, зохицуулах 
хөтөлбөрт тусгасны дагуу 
болон үйл ажиллагаанаас 
хамаарч сонголтоор 
 
Үйл ажиллагааны явцад 
сар тутам, хэрэв онцгой 
нөхцөл байдал үүсвэл 
өдөр тутам эсвэл долоо 
хоног тутам 

 
 
500.0 
 
 
 
 
 
800.0 
 
 
 
 

MNS 3342:1982- гадаргын 
болон газрын доорхи усыг 
бохирдлоос хамгаалах 
ерөнхий шаардлагууд, 

MNS 3597:1983 Гадаргын ус, 
газрын доорхи усны 
бохирдлоос 
хамгаалахерөнхийшаардлага. 
 
Усны чанарыг тодорхойлоход  
MNS 4586:1998  
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Хяналт-шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил Хугацаа ба давтамж Зардал, 

мян.төг/жил 
Баримтлах стандарт ба 

арга, аргачлал 
Ni 
3. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧ 
-Хөрсний бохирдол, ялзмагийн 
агууламж, pH, давсжилт, 
чийгшил,  
NO3-N, P2O5, K2O,  

pH, нийт азот, нийт фосфор, 
1.0 см3 дэх бактер, эмгэг 
төрүүлэгч нян  

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид, Pb  

OТтөслийн талбайн хэмжээнд 
(6709А лицензийн талбай): 
ДТС, ШТС, БУЦБ, Бутлах цех, 
Босоо ам-1 болон хаягдлын цэг 
орчим 
БУЦБ-аас гарч буй лагт болон 
КЭМП-ийн орчимд 
ШТС, шатахуун ачих, буулгах 
талбай 

 
 
Улиралд нэг удаа 

Жилд 1 удаа 

 
Жилд 1 удаа 

 
 
1200,0 
 
200.0 

 
200.0 

Дээжлэлт хийхэд 
MNS:3297:1991 

“Ариун цэврийн тухай” хууль: 
7-р зүйл: 7.4, 7.5 
MNS 3473:1983 
MNS 3297:1991 
MNS 4288:1995 

7. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТ 
Ажлын байрын хорт бодисын 
агууламжийг хэмжиж, хяналт-
шинжилгээ хийж байх 

Шаардлагатай ажлын 
байруудад 

Улирал тутам 1000,0 
 

 

Жилийн зардал, мян.төг 9,000 
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БҮЛЭГ 6. ЭРХЗҮЙН ОРЧИН 
 

Манай улсад байгаль орчны хууль, эрх зүйн үндэс 1990-ээд оноос хойш шинэ 
утга, агуулгаар баяжигдан энэ хугацаанд 33 хууль батлагдан хэрэгжсэнээр өнөө болон 
ирээдүйн хойш үеийнхний ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах, 
байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, нийгэм эдийн засгийн дэвшлийг байгаль 
орчны тэнцэлтэй уялдуулах уламжлалт ба шинэ үеийн ёс дэг хуульчлан баталгаажсан 
билээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хэрэгжих үйлдвэрлэл үйлчилгээний аливаа төсөл 
нь хуулиар тогтоосон хэм хэмжээ ба төрийн захиргааны байгууллагуудаас 
баталгаажуулсан стандарт, норм нормативуудын шаардлагад нийцүүлэн үйл 
ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ юуны өмнө Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн 4.1, 4.2 болон бусад заалтын дагуу холбогдох үнэлгээ, 
дүгнэлт гаргуулж, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байх ёстой.  
Төсөл хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр дараах хууль, 
тогтоомжуудыг мөрдөж ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд: 
 
Монгол улсын хуулиуд 

Төсөл хэрэгжүүлэгч төсөлтэй холбоотой дараах хуулиудын холбогдох зүйл 
заалтуудыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй.  
 
Хүснэгт 21. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс баримталж ажиллавал зохих хуулиудын жагсаалт 

№ Хуулийн нэр Батлагдсан он 

1 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 1995 

2 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 1998 

3 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай  2006 

4 Газрын тухай 2002 

5 Газрын төлбөрийн тухай 1997 

6 Агаарын тухай 1995 

7 Усны тухай 2004 

8 Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн тухай 1995 

9 Эрчим хүчний тухай 2001 

10 Хот байгуулалтын тухай 2008 

11 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006 

12 Эрүүл мэндийн тухай 2002 

13 Ариун цэврийн тухай 1998 

14 Галын аюулгүй байдлын тухай 1999 

15 Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай 2003 

16 Ургамал хамгааллын тухай 2007 

17 Ойн тухай 2007 

18 Амьтаны аймгийн тухай 2000 

19  Хөдөлмөрийн тухай 1999 
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Стандартууд 
 

Хүснэгт 22. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн баримталж ажиллах стандартуудын жагсаалт 

 
№ Стандартын нэр Дугаар 

1 
Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо  
багц стандартууд  

ISO болон MNS 
14001-14050 

2 БОХ. Газар. Газар эдэлбэр. Газар ашиглалт  УСТ 3473-83 

3 Зүлэгжүүлэх талбай засах, үр тарих, арчлах   УСТ 2427-82 

4 Агаарын чанарын стандарт  MNS 4585 /2007 

5 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт 
бодисын ангилал ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

MNS 4992:2000  
 

6 Унд ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн хангамжийн эх 
булгийг сонгох журам ба эрүүл ахуйн шаардлага  

УСТ 899-92 

7 Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага түүнд тавих хяналт  MNS 900:2005 

8 Усны чанар. Хаягдал бохир ус  MNS 4943-2000 

9 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын бүсийн 
агаар дахь хорт бодисын концентрацыг хэмжих аргачлалд 
тавих шаардлага. 

MNS 4991:2000 
 

10 
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар хяналтын 
төлөвлөгөө  

MNS ISO 4227 -
 2002 23х 

11 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. 
Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд 
тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 5078:2001 

12 Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 4244:94 

13 Тэсрэх бодис. Техникийн шаардлага MNS 4223:1994 

14 Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4931:2000 

15 Хамгаалалтын хувцас. Ерөнхий шаардлага MNS (ISO) 
13688:2000 

16 Эмульсийн тэсрэх бодис, техникийн шаардлага MNS 4408:97 

 
 
Засгийн газрын тогтоол, тушаал, заавар журам 

o Жагсаалт батлах тухай, /Монгол Улсад ашиглахыг хязгаарласан болон 
хориглосон химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалт/ 2007 оны 4 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн Засгийн Газрын 95 дугаар тогтоол  

o “Усыг бохирдуулсанд нөхөн төлбөр ногдуулах журам” БОХУХ-ны 1992 оны 06 
дугаар тогтоол 

o “Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох тухай”, БО-ны ДБХ-ийн, ЭМ-ийн сайдын 1995 
оны 167/335/а 171 дүгээр хамтарсан тушаал 

o “Ахуйн бохир усны цооногийг доторлох ашиглах журам” БО-ны, ЭМ-ийн сайдын 
1995 оны 169/171 дүгээр тушаал 

o  “Бохир ус зайлуулах төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлэх үйлдвэрийн бохир усны 
найрлагын зөвшөөрөгдөх хэмжээ” БО-ны, ДБХ-ний, ЭМНХ-ын сайдын 1997 оны 
а/11/05/а/18 дугаар хамтарсан тушаал 
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o Аюултай хог хаягдлын ангилал, зэрэглэл батлах тухай БО-ны сайд, ЭМ-ийн сайд, 
БСШУ-ы сайд 2006 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 324/318/336 тоот тушаал  

o  Ангилал батлах тухай /Химийн аюултай бодисын ангилал/ - БОАЖ-ын сайд, ЭМ-
ийн сайдын 2009 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 04/04 дугаар хамтарсан 
тушаал 

o  “Хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам” 
БОАЖ-ийн сайд, ЭМ-ийн сайд, ОБЕГдаргын 2009 оны 02 сарын 03-ны өдрийн 
28/40/29 дүгээр хамтарсан тушаалын хавсралт  

o Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 
ажлыг зохион байгуулах журам. ЭМНХ-ын сайдын 2000 оны 33 тоот тушаалын 
хавсралт 
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