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Air quality. General technical requirements MNS 4585 :1998-ын оронд

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2007 оны 12 дугаар сарын                        
20-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор батлав. 

Энэхүү стандарт нь 2008 оны 01 дугаар  сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэхүү стандартын шаардлагыг заавал мөрдөнө.

1 Зорилго

 Монгол улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, сурах нөхцлийг
бүрдүүл эх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор гадаад, дотоод орчны агаар
дахь хими, физикийн гаралтай түгээмэл бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмж ээг
тогтооход оршино. 

2 Хамрах хүр ээ   

Эн эхүү стандарт хот суурин, орон сууц, албан тасалгаа, үзвэр, нийтийн
үйлчилгээний газар, иргэний барилга, байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалтын явц
дахь гадаад болон дотоод орчны агаарын чанарыг тандах, үнэлэх, хянахад
хамаарна. 

3 Норматив  ишл эл

Энэ стандартад дараах стандартуудыг иш татсан бөгөөд өөрчлөлт орсон
тохиолдолд  хамгийн сүүлчийн албан ёсны материалаас иш татаж хэрэглэнэ. 
Үүнд;

- ISO 4225:1994, Агаарын чанарын нэр томъёоны тайлбар;
- ДЭМБ, 85-хэвлэл, 2006, Агаарын чанарын зөвлөмж;  
- 40 CFR part 50, 2006, Гадаад орчны агаарын чанарын стандарт.

4 Нэр томъёо, тодорхойлолт

4.1
агаарын чанар
орчны агаарын хэвийн болон өөрчлөгдсөн төлөв байдал;

4.2
гадаад орчны агаар
задгай орчин дахь агаарын төлөв байдал;   

4.3
дотоод орчны агаар
гадаад орчноос байгууламж, хийцээр тусгаарлагдсан агаарын төлөв байдал; 
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4.4
агаарын чанарын индекс (АЧИ)
хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн агаарын чанарын үнэлгээ;  

4.5
хүлц эх агууламж
хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх агаар дахь химийн  үзүүлэлтийн
зөвшөөрөгдөх хэмжээ; 

4.6
зөвшөөрөгдөх түвшин
хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх агаар дахь физикийн
үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ;

5 Техникийн шаардлага
 
5.1 Орчны агаарт энэхүү стандартад заагдаагүй хими, физикийн бохирдуулагч
илэрвэл олон улсад мөрддөг норм, зөвлөмжийг баримтлан төрийн захиргааны төв
байгууллагаас баталсан түр норм батлан мөрдүүлнэ.

5.2 Орчны агаар дахь бохирдуулагчийн хүлцэ х агууламж, зөвшөөрөгдөх түвшин нь
заасан хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд бохирдсонд тооцож, агаарын чанарыг
сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

5.3 Гадаад орчны агаарын чанарыг агаарын чанарын индекс (АЧИ)- ээр үнэлж, 
өдөр тутам олон нийтэд мэдээлнэ. 

5.4 Эн                                    эхүү  стандартад зохих журам, аргачлалын дагуу тогтоосон ажлын байрны
агаарын чанарын үзүүлэлт хамаарахгүй болно. 

6 Гадаад орчны агаарын чанарын үзүүлэлт

6.1 Гадаад орчны агаарын чанарыг үнэлэх үзүүлэлт нь агаар дахь түгээмэл
бохирдуулагчийн хүлцэ х агууламж, зөвшөөрөгдөх түвшний хэмжээг илэрхийлнэ. 

6.2 Гадаад орчны агаар дахь түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэ х агууламж, 
зөвшөөрөгдөх түвшин нь 1-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтийг хангана.
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1-р хүснэгт - Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн
хүлцэ х агууламж болон зөвшөөрөгдөх түвшин

Үзүүлэлтийн нэр
Хэмжилтийн  дундаж

хугацаа
Хэмжих
нэгж

Хүлцэх агууламж, 
зөвшөөрөгдөх

түвшин

Химийн нөлөөлөл

Хүхэрлэг хий (SO2)*

10 минутын дундаж
20 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3

500
450
20
10

Нүүрстөрөгчийн дутуу ис эл (CO)*
30 минутын дундаж

1 цагийн дундаж
8 цагийн дундаж

мкг/м3
60000
30000
10000

Азотын давхар ис эл (NO2)*
20 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3
85
40
30

Озон (О3)* 8 цагийн дундаж мкг/м3 100

Тоос (Нийт жинлэгдэгч бодис)*
30 минутын дундаж
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3
500
150
100

Том ширхэглэгт тоосонцор                   
(PM 10)*

24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3 100
50

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор
(PM 2.5)*

24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж

мкг/м3 50
25

Хар тугалга (Pb)*
24 цагийн дундаж
Жилийн дундаж мкг/м3 1

0,5

Бенз-а-пирен (C20H12)* 24 цагийн дундаж мкг/м3 0,001

Физикийн нөлөөлөл

Дуу шуугиан*
- Өдрийн цаг (07-23 цаг)
- Шөнийн цаг (23-07 цаг)

16 цагийн дундаж
8 цагийн дундаж

дБА 60 
45

ТАЙЛБАР: *Дотоод орчны агаарын чанарын үзүүлэлт болгон ашиглана . 

7 Дотоод орчны агаарын чанарын үзүүлэлт

7.1 Дотоод орчны агаарт байж болох хими, физикийн бохирдуулагч нь 2-р болон
3-р хүснэгтэд зааснаас хэтрэхгүй байна. 
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2-р хүснэгт - Дотоод орчны агаарын түгээмэл
бохирдуулагчийн хүлцэ х агууламж

Үзүүлэлтийн нэр Хэмжилтийн  
дундаж хугацаа

Хэмжих нэгж Хүлцэх
агууламж

Химийн нөлөөлөл

Нүүрсхүчлийн хий (CO2) 24 цагийн дундаж мкг/м3 1800

Радон (Rn) 24 цагийн дундаж мкЗв/м3 0,005

Формальдегид (CH2O) 24 цагийн дундаж мкг/м3 0,3

Агаарын исэлдэх чанар 24 цагийн дундаж мкг/м3 4000-6000

3-р хүснэгт - Дотоод орчны агаарын физикийн
үзүүл элтийн зөвшөөрөгдөх түвшин

Үзүүлэлтийн нэр Үн элгээний  нөхцөл
Хэмжих
нэгж

Зөвшөөрөгдөх
түвшин

Температур• Дундаж  хэмжилтээр Цельсийн
градус

18-22

Агаарын хөдөлгөөний хурд Дундаж  хэмжилтээр м/с 0,2- 0,4

Харьцангуй чийглэг Дундаж  хэмжилтээр Хувь 30-60

Г                                    эр элтүүлэг
- Хүн байнга суудаг
- Хүн байнга суудаггүй

Дундаж  хэмжилтээр Люкс 150-300
50-150

•Зуны улиралд: Дотоод орчны агаарын  температур гаднах агаарын
температураас +30С - ээс ихгүй байна. 

8 Орчны  агаарын чанарын шинжилгээ

8.1 Энэ стандартад заасан үзүүлэлтийг тодорхойлох хэмжилт, шинжилгээг
итгэмжлэгдсэн лабораторид хийнэ.

8.2 Орчны агаарын чанарын үзүүлэлтийг дараах стандартын дагуу хэмжин, 
шинжилнэ. 

o MNS 0017-2-5-12:1988, Агаар дахь хүхэрлэг хийн хэмжээг тодорхойлох
фотоколориметрийн (өнгө жишлийн) арга;

o MNS ISO 4221: 2002, Агаарын чанар. Орчны агаарын хүхрийн давхар
ислийн агуулгыг тодорхойлох;

o MNS0012-1-003:1982, Нүүрстөрөгчийн ислийн хэмжээг тодорхойлох арга;
o MNS 0017-2-5-11:1988, Агаар мандал. Агаар дахь азотын давхар ислийн

хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга;
o ISO 10313:1993, Гадаад орчны агаар – хими люминесценцийн аргаар озоны

хэмжээг тодорхойлох арга;
o ISO 13964:1998, Агаарын чанар – Гадаад орчны агаарын озоны хэмжээг хэт

ягаан туяаны фотометрийн аргаар тодорхойлох;
o MNS 4048:1988, Агаар мандал. Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга;
o MNS 5365:2004, Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй

тоосыг тодорхойлох арга;
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o ISO 9855:1993, Гадаад орчны агаар – Агаарын дахь хар тугалгын
тоосонцрын хэмжээг атом шингээлт спектрометрийн аргаар тодорхойлох;

o MNS 5061:2001, Ажлын байрны агаарт байгаа нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг
тодорхойлох эзэлхүүний арга;

o MNS 5063:2001, Ажлын байрны агаарт озоны хэмжээг тодорхойлох
спектрометр ба колориметрийн арга;

o ISO 16017-1:2000, Гадаад, дотоод болон ажлын байрны орчны агаар –
Ууршимтгай органик нэдлүүдийг тодорхойлох хийн хроматографийн арга,                
1-р хэсэг, соруулах арга;

o ISO 16362-2:2003, Гадаад, дотоод болон ажлын байрны орчны агаар –
Ууршимтгай органик нэдлүүдийг тодорхойлох хийн хроматографийн арга,                  
2-р хэсэг. Нэвчүүлэх арга;

o ISO 16362:2005, Гадаад орчны агаарын чанар – Өндөр мэдрэг шингэний
хромоторафийн аргаар олон цагирагт үнэрт нүүрс устөрөгчийг тодорхойлох
арга;

o MNS 0012-079:1991, Ажлын байрны агаарт хар тугалга тодорхойлох;
o MNS 0012-043:1991, Ажлын байрны агаарын исэлдэх чанарыг тодорхойлох

арга;
o MNS 5387:2004, Ажлын байрны агаарын температур, чийглэгийг хэмжих

арга;
o MNS 5077: 2001, Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга;
o MNS 0012-9-015-:1987, ХХСС. Ажлын байранд шуугианыг хэмжих арга.

ТӨГСӨВ.
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- WHO. 2005. Air Quality Guideline,. (online) http://www.who.int/phe/air/airindex, 
(12 December 2004);
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