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Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àñóóäàë 1999 îíä
áàòëàãäñàí. “Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé” Ìîíãîë
óëñûí õóóëèàð çîõèöóóëàãäàæ áàéíà.
á
15-ð ç¿éë. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààðõ
èðãýäèéí
ð ä
ýðõ,
ð , ¿¿ð
¿¿ðýã
15.1. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð Ìîíãîë óëñûí
èðãýí áîëîí ãàäààäûí èðãýí, õàðüÿàëàëã¿é õ¿í äàðààõ
ýðõòýé áàéíà:
15.1.1. ãàë ò¿éìýð ãàðñàí ¿åä àìü íàñ, ýð¿¿ë ìýíä, ýä
õºðºíãºº õàìãààëóóëàõ, ãàë ò¿éìðèéí øàëòãààí,
íºõöºëèéã òîãòîîõîä áèå÷ëýí îðîëöîõ;
15.1.2. ãàë ò¿éìýðòýé õîëáîãäîëòîé ¿íýí çºâ ìýäýý àâàõ;
ó ¿ áàéäëûí
ä
òóõàé
ó
õóóëü
óó
òîãòîîìæ
15.1.3.ãàëûí àþóëã¿é
çºð÷ñºí ýòãýýäýä õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõèéã õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãààñ øààðäàõ.
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15.2. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð Ìîíãîë óëñûí
èðãýí
ð
áîëîí ãàäààäûí
ä ä
èðãýí,
ð , õàðüÿàëàëã¿é
ð
¿ õ¿í
¿ ä
äàðààõ
ð
¿¿ðýãòýé áàéíà.
15.2.1.ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëü òîãòîîìæìèéã
ñàõèí áèåë¿¿ëýõ
15.2.2. ãàë ò¿éìýð ãàð÷ áàéãàà òîõèîëäîëä ãàë ò¿éìýðòýé
ö áàéãóóëëàãàä
óó
ä íýí ä
äàðóé
ðó ìýäýãäýõ;
ä ä ;
òýìöýõ
15.2.3. ãàë ò¿éìýð óíòðààõ, õ¿íèé àìü íàñ, ýð¿¿ë ìýíä, ýä
õºðºíãèéã àâðàí õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààíä
á
áîëîëöîîòîé
é äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ;
15.2.4. ãàë ò¿éìðèéí òàëààðõ çºð÷èë, äóòàãäëûã õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãàä
áà
óó à àä øóóðõàé
óóð à ìýäýýëýõ.
ýäýý ý
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16 äóãààð ç¿éë. Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð àæ
àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí ýðõ, ¿¿ðýã
16.1.Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð àæ àõóéí íýãæ
äàðààõü ¿¿ðýã õ¿ëýýíý:
16.1.1.ãàëûí àþóëã¿é
ó ¿ áàéäëûí
ä
òóõàé
ó
õóóëü
óó
òîãòîîìæèéã
÷àíäëàí ñàõèõ;
16.1.2.òóõàéí àæ àõéí íýãæ áàéãóóëàãûí ãàëûí àþóëã¿é
áàéäëûã
ä
õàðèóöàí
ð óö õàíãàõ;;
16.1.3.ãàëûí àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áîëîí ãàë
óíòðààõ ä¿ðýì, õýì õýìæýý, ñòàíäàðòûã õàíãàæ àæèëëàõ;
16 1 4 áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã øèíýýð áàðèõ,
16.1.4.
áàðèõ ºðãºòãºõ
áîëîí õèéö, á¿òýýö, öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñâýðèéí øóãàì
ñ¿ëæýýã ººð÷ëºõ, çàñâàðëàõäàà ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ
áàéãóóëëàãàä
óó
ìýäýãäýæ çºâøººðºë
ð àâàõ;
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16.1.5. àæèëòàí, àæèë÷äûíõàà ãàë ò¿йìýðòýé òýìöýõ,
ãàë ò¿éìðèéí àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà
àæèëëàãààíä ñóðãàõ, ìýäëýãèéã íü äýýøë¿¿ëýõ àðãà
õýìæýý áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ;
16.1.6. ãàë óíòðààõ ¿éë àæèëëàãààíä øóóðõàé äýìæëýã
òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ;
16 1 7 øèíýýð áàðèãäàæ áàéãàà áàðèëãà,
16.1.7.
áàðèëãà áàéãóóëàìæèä
ãàë óíòðààõ òîíîã òºõººðºìæ, àíõàí øàòíû áàãàæ
õýðýãñýë, áîäèñ, ìàòåðèàë çýðãèéã áàéðëóóëàí
àøèãëàõäàà ãàë ò¿éìýðòýé
é
é òýìöýõ áàéãóóëëàãûí
á é
ìýðãýæëèéí ä¿ãíýëòèéã ãàðãóóëàõ.
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16.2.ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä àæ àõóéí íýãæ
á é
áàéãóóëàãà
äàðààõü ýðõ ýäýëíý:
16.2.1. ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ çîðèëãîîð
ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààñ àðãà ç¿éí òóñëàëöàà,
çààâàð÷èëãà, çºâëºãºº àâàõ;
16.2.2. ãàë ò¿éìðèéí àþóëààñ õàìãààëàõ çîðèëãîîð ãàë
óíòðààõ ãýðýýò íýãæ àæèëëóóëàõ.
Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ òàëààð èðãýí, àæ àõóéí
íýãæ áàéãóóëëàãûí ýðõ ¿¿ðýã
íýãæ,
¿¿ðýã, õàðèóöëàãûã Ãàëûí
àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëü, Õºäºëìºðèéí
àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë àõóéí òóõàé õóóëü áîëîí
Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèàð çîõèöóóëäàã.
çîõèöóóëäàã

Ãàë á¿ðä¿¿ëýã÷
Ãàëä íºëººëäºã 3 õ¿÷èí ç¿éë
1. Õ¿÷èëòºðºã÷

2 Äóëààíû ýõ ¿¿ñâýð
2.

3. Ò¿ëø

Ãàë á¿ðä¿¿ëýã÷
1.Õ¿÷èëòºðºã÷
- àãààðò îéðîëöîîãîîð 21% áàéäàã
- ãàë àñаж øàòàõàä 16% øààðäëàãàòàé

2. Äóëààíû ýõ ¿¿ñâýð
- èë ãàë
- õàëóóí ãàäàðãóó
- î÷
- öàõèëãààíы ýõ ¿¿ñâýð
- ¿ðýëò
- äàðàëòàò õèé

3.Ò¿ëø
- õèé / óãààðûí
ó ààð
õèé,, áà
áàéãàëèéí
àë
õèé,, óñ
óñòºðºã÷,
ºðº , àöåòèëèí,
àöå ë ,
ïðîïàí áóñàä /
- øèíãýí / áóäàã, ëàê, áåíçèí, øàòàõ òîñëîõ ìàòåðèàë, áóñàä
- õàòóó áèåò / ìîä, öààñ, í¿¿ðñ, õóâàíöàð, õººñºíöºð ãýõ
ìýò/
Ãàë íü øàòàìõàé ìàòåðèàëûí òºðëººñ õàìààðàí À, Â, Ñ, Ä ãýñýí
äºðâºí çýðýãëýëä àíãèëàãäàíà.

Ãàëûí çýðýãëýë - À
Ãàëûí çýðýãëýë

À

Øàòàìõàé ìàòåðèàëûí Îðãàíèê ãàðàëòàé õàòóó áèåò
àíãèëàë
Мод, цаас, даавуу, резин, хуванцар
эдлэл гэх мэт
Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
àðãà õýìæýý

Хогийг үргэлж цэвэрлэж зориулалтын
саванд хийж, саваа өдөр á¿ð цэвэрлэж
байх
Тос арчсан даавууг галын эх
үүсвэрүүдээс хол орших тагтай төмөр
саванд хадгалж бай
Т
Тостой
й гараар галын эх үүсвэр бүхий
б
й
эд зүйлд бүү хүр

Ãàë óíòðààãóóðûí
òºðºë

-Õèìèéí õººñ
-Óñàí õººñ

Ãàëûí çýðýãëýë - B
Ãàëûí çýðýãëýë B
Øàòàìõàé
Øàòàìõàé øèíãýí
ìàòåðèàëûí
Бензин, дизель түлш, тос, будаг, лак
àíãèëàë
гэх мэт
Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ àðãà
õýìæýý

Сайтар агааржуулагдсан орчинд ашиглах
Оч хаях эх үүсвэрээс хол хадгалах
Барилга байгууламж дотор 100 литрээс илүү
бүү хадгал
Шатамхай шингэн хадгалах агуулах бусад
барилгаас 7 м-ээс багагүй зайд байх
Зөөврийн саванд хадгалах бол уг савны
хэмжээ 20 литр хүртэл байх шаардлагатай

Ãàë óíòðààÃ
ãóóðûí òºðºë

-Íóíòàã
Í
õººñ

Ãàëûí çýðýãëýë - Ñ
Ãàëûí çýðýãëýë

Ñ

Øàòàìõàé ìàòåðèàëûí
àíãèëàë

Цахилгаанаар ажилладаг техник
Чийдэн, багаж хэрэгсэл, хөдөлгүүр

Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
àðãà õýìæýý

Тэжээлийн утсыг гэмтэлгүй байлга
Тохирсон гал хамгаалагч хэрэглэ
Ачаалал хэтрүүлж болохгүй
Нэг залгуур нэг хэрэглэгч залга, давхар хос холболт
хийж болохгүй . Халж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт
тавь
Цахилгаан техник тоног төхөөрөмжөөс
Ц
р
үнэр
ү р гарч
р буй
у
эсэхэд тогтмол хяналт тавü

Ãàë óíòðààãóóðûí
òºðºë

-Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé

Ãàëûí çýðýãëýë - Ä
Ãàëûí çýðýãëýë Ä
Øàòàìõàé
ìàòåðèàëûí
àíãèëàë

Ш
Шатамхай
й метаëлóóä
Магни, титан, поташ

Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ àðãà
õýìæýý

Àþóëã¿é àøèгëàõ ä¿ðìèéã ÷àíä
ìºðäºõ

Ãàë óíòðààÃ
ãóóðûí òºðºë

-Óñàí
Ó
õººñ

Ãàë óнòðààãóóðûí á¿òýö

Ãàë óнòðààãóóð àæèëëóóëàõ çààâàð
Нүүрсхүчлийн хийн гал унтраагуул
Зориулалт:
Бүх төрлийн шатах бодис, 1000В хүртэл
хүчдэл бүхий цахилгаан тоног
төхөөрөмжид гарсан бага
б
хэмжээний
й галыг
унтраахад зориулагдсан.
Ажиллуулах дараалал:
Гал унтраагуулыг ажиллуулахдаа зүүн
гараараа бариулаас барьж баруун
гараараа цацруулагч хоолойг галын голомт
руу аль болохоор ойртуулан чиглүүлж
түгжээг мултлан бариулыг
б
чанга атгана.
Ингэхдээ баллоныг хэвтээ байдалд хүртэл
хазайлгаж болохгүй.

Ãàë óнòðààãóóð àæèëëóóëàõ çààâàð
ОХВП-Химийн хөөсөн гал унтраагуул
Зориулалт:
Шатах хатуу бодис, хялбар авалцан асах
шингэний/1 м.кв-аас ихгүй талбайтай/
галыг унтраахад зориулагдсан.
Ажиллуулах дараалал:
Гал унтраах бодисын цоргыг нээлттэй
эсэхийг шалга
Л
Лацыг
авч хөшүүргийг
й тултал эргүүл/180
/180
хэм/
Гал унтраагуулыг эргүүлэн доош харуулж
сэгсэр
Г
Галын
голомт руу унтраах бодисыг
б
цац

Ãàë óнòðààãóóð àæèëëóóëàõ çààâàð
ОПУ-Нунтаг гал унтраагуул
Зориулалт:
Нефтийн бүтээгдэхүүн, хялбар авалцан
асах шингэн, хатуу бодис, материал, 1000В
хүртэл хүчдэл бүхий
б
й цахилгаан тоног
төхөөрөмжид гарсан галыг унтраахад
зориулагдсан.
Ажиллуулах дараалал:
Лацыг авна
Гал унтраагуулын хошууг гал руу чиглүүлнэ
Бариулыг атгах эсвэл товчлуурыг дарна
.5
5 секундийн
й дараа гал унтраах ажиллагаа
эхэлнэ

Ãàëòàé òýìöýõýä áýëýí áàéõ
• Гарах хаалга “гарц” гэсэн ослын
гэрэлтүүлэгтэй байна
• Хүмүүс явах зам тэмдэг тэмдэглээстэй
б й
байна
• Гал унтраагуурын байршил, ажиллах
зарчмыг мэддэг байна
• Аюулыг
у
мэдээлэх
д
дуут
дуу д
дохиололтой
байна.
• Утаатай орчноос зайлсхийх

Ãàëûí àþóëààñ ä¿ðâýí ãàðàõ
• Ãàëûí àþóë ãàðñàí ¿åä àâðàõ ãàðö, õààëãà õààíà
áóéã
ó ñàíà
• Өрөөнөөс гарч буй сүүлийн хүн хаалыг түгжилгүй
хаагаад л орхих хэрэгтэй. Учир нь гал сөнөөгчид
аврах ажиллагаа хийхэд нь саад болж болзошгүй
• Хамгийн ойрын гарцаар гар
• Ямар ч тохиолдолд цахилгаан шат бүү хэрэглэ
• Утаа болон хорт хийнээс сэргийлэхийн тулд аль
болох тонгойж доогуур яв. Шалтай ойр байх
тусам
у
агаар
рц
цэвэр
р байдаг
д тул
у шаардлагатай
рд
бол
мөлх
• Боломжтой бол ам, хамраа даавуугаар халхалвал
амьсгалахад амар болно
болно.

Õýðýâ
ð òà ãàëä
ä ºðòâºë
ð
• Бүү сандар. Саруул ухаанаар бодох нь амиа
аврахад
р
д чинь тус
у болно.
• Хаалттай байгаа хаалгыг гарын араараа
тэмтэрч мэдрээгүй бол бүү онгойлго. Хаалга
халуун бол өөр гарц хай.
хай өөр гарц үгүй
тохиолдолд хаалганы зай завсрыг
боломжтой зүйлээрээ халхал
• Амьсгалах
А
б
боломжтой
й байгаа
б й
б
бол
хаалгатай
й
аль болох ойр байж өрөөг агааржуулахын
тулд
у
цонхыг хагал
• Хэрэв хувцас чинь галд өртвөл зогс, хэвт,
өнхөр, гүйж болохгүй
• Таны хамтрагсдын нэг галд өртвөл хүрэм,
хүрэм
хөнжил, гудас мэтийн зүйлээр түүнийг ороо

Àíõààðàë òàâüñàíä
áà ð à àà
áàÿðëàëàà

