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Шатамхай хөргөх бодистой харьцах 
засвар үйлчилгээний аргачлал: 
ГАРЫН АВЛАГА

 

Шинэчлэгдсэн хувилбар



Энэхүү хэвлэлийг сургалт, ашгийн бус зорилгоор ашиглах 
бол зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлгүйгээр эх сурвалжийг 
нь дурдан бүхэлд нь болон хэсэгчлэн дахин нийтэлж 
болно. Эх сурвалж болгон ашигласан хувилбараа НҮБ-
ын Байгаль орчны газарт ирүүлээрэй.

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс урьдчилан бичгээр 
авсан зөвшөөрөлгүйгээр худалдаалах болон арилжааны 
зорилгоор ашиглахгүй.
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Энэхүү нийтлэлд ашигласан аливаа тэмдэглэгээ, 
материалын танилцуулга зэрэг нь НҮБ-ын Байгаль 
орчны хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй улс, нутаг дэвсгэр, хот, 
бүс хамрах хүрээ, хил хязгаар болоод түүний эрх бүхий 
байгууллагын эрх зүйн байдалтай хамааралтай үзэл 
бодлыг илэрхийлэхгүй. Хэвлэл дээр дурдсан худалдааны 
нэр болон арилжааны үйл ажиллагааг илэрхийлэх аливаа 
үзэл санаа нь НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн 
гаргасан шийдвэр, бодлогыг илэрхийлэхгүй болно.    

        
       

ХАРИУЦЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭГДЭЛ
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Энэхүү гарын авлагыг НҮБ-ын Озон задалдаг бодисын 
тухай Монреалийн протоколыг дагаж мөрдөхөд туслах 
хөтөлбөр, озоны албаны ажилтан болон хөргөлт, 
агааржуулалтын салбарын техникчдэд зориулсан 
хамтарсан сургалтын зөвлөмж дээр үндэслэн НҮБ-ын 
Байгаль орчны хөтөлбөр, Озоны үйл ажиллагаа хөтөлбөр, 
Эдийн засгийн хэлтэс, Номхон далайн орнуудын Озоны 
үндэсний албаны ажилтанууд хамтран боловсруулав.

Төслийг хянан тохиолдуулсан:
НҮБ-ын БОХ, Озоны хөтөлбөрийн зохицуулагч
Доктор Шамила Наир Бедуэлл

Төслийг удирдсан
НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, Номхон далайн арлын 
улс орнуудын бүсийн сүлжээний зохицуулагч
Арти Дубри
НҮБ-ын БОХ, Озоны хөтөлбөр, HPMP –ийн ажилтан                                       
Пипат Поупирасупон
НҮБ-ын БОХ, Озоны хөтөлбөр, олон нийттэй харилцах 
туслах ажилтан
Чаад Сомма

         

ТАЛАРХАЛ



НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс (БОХ) тус гарын 
авлагыг хянахад тусалсан мэргэжилтнүүдэд талархсанаа 
илэрхийлж байна:

Мануэль П.Азучена , Филиппин улс
НҮБ-ын БОХ, Чадавхыг бэхжүүлэх менежер
Эзра Кларк
НҮБ-ын БОХ, Сүлжээ ба Бодлогын менежер
Жеймс Дерлин
Бертольдо Эстебан, Микронезийн Холбооны улсууд                                                                          
НҮБ-ын БОХ, Зүүн Өмнөд Азийн бүсийн сүлжээний 
зохицуулагч
Ху Шаофен
Аншу Кумар,  БНЭАУ
Ли Тингшун, БНХАУ
Сиов Вей Лим, Малайз улс 
Майкл Моллер, Австрали улс
Фижи улсын Хөргөлт, агааржуулалтын холбоо, Номхон далайн 
арлын орнуудын Озоны албаны ажилтнууд НҮБ-ын Ази, 
Номхон далайн эдийн засаг нийгмийн комисс, Байгууламж 
удирдлагын алба.  
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Энэхүү гарын авлага нь хөргөлтийн техникчдэд 
зориулсан зохих сургалтыг орлохгүй. Гарын авлагад  
оруулсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн зургууд нь 
тухайн компани эсвэл бүтээгдэхүүнийг дэмжээгүй болно.



ТАНИЛЦУУЛГА
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ОРШИЛ

ТАНИЛЦУУЛГА

       Дэлхийн дулааралд нөлөөлөх чадвар (ДДНЧ)  нь багаас 
дунд түвшиний HC290 (пропан), HC600a (изо-бутан) 
ба HFC32 (метилен фторид) зэрэг хөргөх бодисуудтай 
хөргөлт агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг зах зээлд 
өргөнөөр ашиглаж байна. Дэлхий даяар өрнөж байгаа 
зах зээлийн өөрчлөлт, озоны давхаргын цоорхой, 

 Эдгээр орлуулах бодисууд нь HCFC бүхий 
хөргөх бодисуудтай харьцуулахад их шатамхай, 
хортой, өндөр даралттай зэрэг шинж чанаруудтай 
байдаг. Аюулгүй арга ажиллагааны стандартыг 
дагаж мөрдөх нь хөргөлт, агааржуулалтын засвар 
үйлчилгээний техникчдийн хувьд хамгийн чухал юм.

уур амьсгалын өөрчлөлт нь эрчим хүчний 
үр ашгийг дээшлүүлэхийг шаардаж 
байна. Хөргөлт агааржуулалтын засвар 
үйлчилгээний техникч нь бүх төрлийн 
хөргөх бодис, тоног төхөөрөмжтэй 
харьцахдаа  аюулгүй арга ажиллагааг 
мөрдөх ур чадварыг эзэмшсэн байх ёстой. ЗУРАГ 1: ПРОПАНТАЙ БОРТОГО



 Хөргөлт, агааржуулалтын засвар үйлчилгээний 
техникч нь олон төрлийн хөргөх бодистой харьцах 
засвар үйлчилгээний аргачлалын талаарх мэдлэгээ 
шинэчлэж байх нь зүйтэй. Засвар үйлчилгээний 
аргачлал нь озоны давхаргыг хамгаалах талаар 
Засгийн газрын хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх хамгийн 
сайн арга ажиллагаа хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

1.2  
 

ГАРЫН АВЛАГЫН ЗОРИЛГО
       Гарын авлагын зорилго нь хөргөлт, агааржуулалтын 
засвар үйлчилгээний техникчдэд зах зээлд өргөн 
худалдаалж буй  шатамхай хөргөх бодисын техник 
шинж чанарууд ба түүний аюулгүй байдлын 
ангиллуудыг хурдан шуурхай таних лавлагаа болж 
өгнө. Мөн түүнчлэн дээд тал нь цагт 48.000 BTU/21792 
кг, 14 киловатттай эсвэл 4 тонн хөргөлтийн бодистой 
тэнцэх хэмжээний хөргөх хүчин чадалтай тасалгааны 
агааржуулагчийг суурилуулах үйлчилгээ хийх болоод 
шатамхай хөргөх бодистой харьцах аюулгүй арга 
ажиллагааны чухал зааварчилгааг оруулсан байгаа.
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ЗУРАГ 2: ОРОН СУУЦНЫ АГААРЖУУЛАГЧ
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Энэхүү гарын авлагыг аммиак ба  нүүрстөрөгчийн 
давхар ислийн хөргөх бодисууд болон түүнтэй 
холбоотой системийн үйлчилгээг үзүүлэхэд ашиглаж 
болохгүйг анхаарна уу.

. 

 

Бүх төрлийн шатамхай хөргөх бодистой болгоомжтой 
харьцахад үндэсний дүрэм, журам, гарын авлага 
эсвэл аюулгүй арга ажиллагааны стандартын дагуу 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах ёстой. 
Засвар үйлчилгээ хийхдээ үйлдвэрлэгчийн гаргасан 
хөргөх бодисыг цэнэглэх хэмжээ хязгаарыг заавал 
дагаж мөрдөнө үү.



 

 

 2 
БҮЛЭГ 2
ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ
БОДИСЫН ТҮГЭЭМЭЛ ТӨРЛҮҮД
 2.1  

Доорх хүснэгтэд тасалгааны агааржуулагч, ахуйн болон 
худалдааны хөргөх төхөөрөмжид түгээмэл ашигладаг 
хөргөх бодисуудыг үзүүлэв.

ХӨРГӨХ БОДИС АГУУЛСАН ХӨРГӨЛТ, 
АГААРЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
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Хөргөлт, 
агааржуулалтын
тоног төхөөрөмж

ДДНЧ1

дунд/бага
ОЗБ-гүй2

HCFC ДДНЧ ихтэй
ОЗБ-гүй

Гэр ахуйн хөргөгч HC600a 
(R600a) - HFC134a 

(R134a)

Худалдааны 
хөргөх төхөөрөмж

HC290 
(R290),

R744(CO2)

HCFC22
(R22)3

HFC134a 
R404A

Тасалгааны 
агааржуулагч

HFC32(R32)
HC290(R290) HCFC22 R410A

1 Дэлхийн дулааралд нөлөөлөх чадвар  2 Озон задалдаг бодис                          
3 R22  бодис нь үндэсний хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэглээнээс гарч  
  байгаа

ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД 
ТҮГЭЭМЭЛ АШИГЛАДАГ ХӨРГӨХ БОДИСУУДХҮСНЭГТ 1



                    ГАЛЫН аюулын хүрээ:
 ГАДоХ-ГАДэХ- ийн агаарт уусах хэмжээ%

0%                     100%

 Аюулын хүрээ           ЗУРАГ 3: ГАЛЫН АЮУЛЫН ХҮРЭЭ

ГАЛЫН АЮУЛЫН ДООД ХЯЗГААР (ГАДоХ)
•	 Галын дөл тархах чадвартай хөргөх бодисын хамгийн 

бага агууламж.
ГАЛЫН АЮУЛЫН ДЭЭД ХЯЗГААР (ГАДэХ)
•	 Галын дөл тархах чадвартай хөргөх бодисын хамгийн   

их агууламж.
ГАЛ НОЦОХ ТЕМПЕРАТУР 
•	 Хамгийн бага температурт хөргөх бодис нь ердийн   

агаарын орчинд нэмэлт нөлөөгүйгээр (дөл эсвэл оч)  
гал ноцно. 

 

 2.2  ХӨРГӨХ БОДИСЫН 
ШАТАМХАЙ ШИНЖ ЧАНАР

 

 

 

 

Галын дөл нь ГАДоХ-ГАДэХ-ын 
хүрээнд тархах боломжтой тул ажлын 
байран дахь хөргөх бодисын агууламж 
ГАДоХ-т болон гал ноцох температурт 
хүрэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.



     Хортой :    A болон B ангилалд багтсан.

      Шатамхай:   1,2,2Lболон 3  ангилалд багтсан.

             ХӨРГӨХ БОДИСЫН АЮУЛГҮЙ АРГА 
 АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ

АНГИЛАЛ
АЮУЛГҮЙ АРГА АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ

A
Бага хортой

B
Их хортой

 3  Их шатамхай
A3

жишээ нь: R290 ,R600a    B3

 2  Шатамхай
A2

жишээ нь: R152a                        B2

  2L  Бага шатамхай
A2L

жишээнь: R32,
 R1234yf

B2L
жишээ нь:R717(амиак)

  1 Галын дөл 
        тархахгүй

A1
жишээ нь:R22,R134a

R410A, R404A,
R407C, R744

B1
жишээ нь: R123

ХҮСНЭГТ 2
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Худалдаанд бэлэн байгаа түгээмэл 
хэрэглэгддэг хөргөх бодисуудын гол 
шинж чанарууд 

 

Хөргөх бодис HFC134a  
(R134a) 

HCFC22  
(R22) 

R404A R407C 

Галын аюулын 
доод хязгаар 

(ГАДОХ) 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 
Галын аюулын 
дээд хязгаар 

(ГАДЭХ) 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 

 
 

Шатамхай бус 

Гал ноцох  
температур ( C̊ ) 

743C̊ 635 ˚C 728C̊ 704C̊ 

Хөргөх бодис R-410A HFC-32  
(R-32) 

HC-290  
(R-290) 

HC-600a  
(R-600a) 

Галын аюулын 
доод хязгаар 

(ГАДОХ) 

 
 

Шатамхай бус 
14.4% 

эзлэхүүнээр 
2.1% 

эзлэхүүнээр 
1.7% 

эзлэхүүнээр 
Галын аюулын 

дээд хязгаар 
(ГАДЭХ) 

 
 

Шатамхай бус 
33.4% 

эзлэхүүнээр 
9.6% 

эзлэхүүнээр 
9.7% 

эзлэхүүнээр 

Гал ноцох 
температур ( c̊ ) 

 648C̊ 450 C̊ 530˚C 

 
 
 
 
 

Хүснэгт 2 
ХУДАЛДААНД БЭЛЭН БАЙГАА 
ТҮГЭЭМЭЛ ХЭРЭГЛЭГДДЭГ ХӨРГӨХ 
БОДИСУУДЫН ГОЛ ШИНЖ ЧАНАРУУД



     Хортой :    A болон B ангилалд багтсан.

      Шатамхай:   1,2,2Lболон 3  ангилалд багтсан.

             ХӨРГӨХ БОДИСЫН АЮУЛГҮЙ АРГА 
 АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ

АНГИЛАЛ
АЮУЛГҮЙ АРГА АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛ

A
Бага хортой

B
Их хортой

 3  Их шатамхай
A3

жишээ нь: R290 ,R600a    B3

 2  Шатамхай
A2

жишээ нь: R152a                        B2

  2L  Бага шатамхай
A2L

жишээнь: R32,
 R1234yf

B2L
жишээ нь:R717(амиак)

  1 Галын дөл 
        тархахгүй

A1
жишээ нь:R22,R134a

R410A, R404A,
R407C, R744

B1
жишээ нь: R123

 2.3  ХӨРГӨХ БОДИСЫН АЮУЛГҮЙ АРГА 
АЖИЛЛАГААНЫ АНГИЛАЛЫН ОЙЛГОЛТ

     Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO), 
Стандарт (ISO-817): Хөргөх бодисын тэмдэглэгээ 
болон аюулгүй арга ажиллагааны ангиллыг дараах 
шинж чанараар нь ангилна.

 
 

 

Тухайн хөргөх бодис нь бага хортой эсвэл шатамхай 
бус гэсэн ангилалд хамаарч байгаа эсэхээс үл 
хамааран бүх төрлийн хөргөх бодисын аюулгүй арга 
ажиллагааг бүрэн хянаж, дүрэм, журмыг байнга дагаж 
мөрдөх ёстой.

ХҮСНЭГТ 3



БҮЛЭГ 3
ШАТАМХАЙ
ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
ХАРЬЦАХ АЮУЛГҮЙН АРГА АЖИЛЛАГАА

3.1  
 ГАЛЫН ГУРВАЛЖИНГИЙН ТУХАЙ   

ОЙЛГОЛТ
     Галын гурвалжин гэдэг нь гал асаахад үүсгэдэг 
физик-химийн урвалын гурван бүрэлдэхүүнийг 
хэлнэ: дулаан, түлш, хүчилтөрөгч. Эдгээр гурван 
элемент нь нэгэн зэрэг зохих харьцаагаар урвалд 
ороход гал үүснэ.

    Хөргөлт, агааржуулалтын засвар үйлчилгээний 
техникч нь галын аюулын болзошгүй бүх нөхцөл 
байдлаас сэргийлэхийн тулд ажлын байрыг зохион 
байгуулж, бэлтгэх ёстой.

ЗУРАГ 4: ГАЛЫН ГУРВАЛЖИН



    Шатамхай хөргөх бодисыг ашиглахдаа галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд  хөргөлт, агааржуулалтын 
тоног төхөөрөмжид агуулагдаж байгаа шатамхай хөргөх 
бодисын цэнэглэх хэмжээг хязгаарлахтай холбоотой 
стандартууд батлагдсан байдаг. Зарчмын хувьд, хөргөлт 
агааржуулалтын системд агуулагдаж буй шатамхай хөргөх 
бодисын цэнэгийн хэмжээний хязгаарыг тодорхойлоход 
дараах хүчин зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
ХӨРГӨХ БОДИСЫН ШАТАМХАЙН АНГИЛАЛ
Жишээлбэл: R32 (2L АНГИЛАЛ) болон R290 (3 АНГИЛАЛ) 
хөргөх бодисуудын шатамхай шинж чанар өөр өөр  
байдаг нь  хөргөлт, агааржуулалтын системийг цэнэглэх 
хэмжээнд нөлөөлнө.
ЭЗЭМШЛИЙН АНГИЛАЛ
Энэхүү хүчин зүйл нь хөргөлт, агааржуулалтын систем 
суурилуулсан  байшин, барилгын тасалгаанд  хүмүүс 
чөлөөтэй нэвтрэх боломжтой эсэх хязгаарлалтын түвшинг 
харуулдаг. Эдгээр нь нийтийн эзэмшил, хяналттай 
эзэмшил, зөвшөөрөлтэй эзэмшил гэж ангилагдана.
ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙРШЛЫН АНГИЛАЛ
Хөргөх бодис агуулсан төхөөрөмжийн байршлаас 
цэнэгийн хэмжээний хязгаар хамаарна. Жишээлбэл: 
эзэмшлийн орон зай, машины өрөөнд (механик агаар 
сэлгэлттэй орон зай эсвэл хаалттай өрөө), задгай агаарт 
эсвэл агаар сэлгэлттэй байршилд гэх мэт.

 3.2  
 

 

ХҮНИЙ АЯ ТУХТАЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 
шатамхай хөргөх бодис агуулсан тасалгааны 
агааржуулагчийг ЦЭНЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ ХЯЗГААР



ТООЦООЛОХ ТОМЬЁО
    Цэнэгийн дээд хэмжээг тодорхойлохын тулд 
хөргөлт агааржуулалтын тоног төхөөрөмж 
суурилуулах / засварлах ажил гүйцэтгэх техникч 
нь үйлдвэрлэгчийн ашиглах заавар, холбогдох 
үндэсний стандартуудыг дагаж мөрдөхөөр зохих 
ёсоор сургалтанд хамрагдсан байх ёстой.

  Үндэсний стандарт байхгүй тохиолдолд, 
“Нийтийн эзэмшил”4- ийн ангилалд хамаарагдах 
барилгын өрөө тасалгаанд “хүний тав тухтай 
орчин”-д суурилуулсан нэгдсэн болон салангид 
агааржуулагчид агуулагдаж буй R32 (2L-АНГИЛАЛ) 
болон R290 (3-АНГИЛАЛ) хөргөх бодисуудын 
цэнэгийн хэмжээний хязгаарыг олоход засвар 
үйлчилгээний техникч нь хүснэгт 4-т заасан 
томьёог хэрэглэнэ. Гарын авлагад  тооцоолсон 
цэнэгийн дээд хэмжээг ISO 5149-1:2014 стандартад 
заасан томьёонд үндэслэсэн.

4Нийтийн эзэмшил гэдэг нь хүмүүсийн амарч унтах 
боломжтой барилгын өрөө, тасалгааг буюу ая 
тухтай бүсийг хэлэх бөгөөд аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаатай биечлэн танилцаагүй хичнээн 
ч хүмүүс байж болох ч үйл хөдлөлийн хувьд 
хязгаарлагдсан  байна.



Хөргөлт, агааржуулалтын системийн цэнэгийн 
хэмжээний хязгаарыг тооцоолоход:
 

      Нэгдсэн эсвэл салангид төрлийн агааржуулагч биш 
        Ерөнхий эзэмшлийн ангилалд хамаарах хүний ая
        тухыг хангах бүсэд суурилагдаагүй системүүд байна.

>> ISO5149-1:2014 стандартад заасан холбогдох 
шаардлагуудтай танилцана уу. 

 

 

Цэнэгийн хэмжээний хязгаар нь хөргөлт 
агааржуулалтын төхөөрөмжийг аюулгүй 
ашиглах боломжтой байршилд хөргөх бодисыг 
цэнэглэж болох зөвшөөрөгдөх стандард дээд 
хэмжээ юм. Энэ нь систем дэх хөргөх бодисын 
цэнэгийн бодит хэмжээ биш юм.
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ЦЭНЭГИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯЗГААРЫГ 
ТООЦООЛОХ ТОМЬЁО 

 

    Хөргөх бодисын ТОМЬЁОЛОЛ 
               бүлэг 
 

Шатамхайн  
ангилал 
2L ж/нь:R32 

MMAX =   2.5xLFL1.25xh0xA0.5 
                           39 x LFL –аас хэтрэхгүй 

 
Шатамхайн  
ангилал  
2  ба 3-р ангилалд 
ж/нь:  R290 

MMAX =  2.5xLFL1.25xh0xA0.5 
                          26xLFL –аас хэтрэхгүй 

 

 
MMAX  

A 
LFL 
h0 

 
Тасалгаанд цэнэглэх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, нэгж: кг 
Өрөөний талбайн хэмжээ, нэгж: м2 

Галын аюулын доод хязгаар, нэгж: кг/м3 

Тасалгааны өндрийн хамаарал, нэгж: м/метр/ 
        угсрах хэрэгсэл дээр үндэслэн 

Шалнаас эхлэх өндөр  – 0.6 м 
Цонхонд угсрахад   – 1.0 м 
Хананд жишиг угсрахад  – 1.8 М 
Таазанд жишиг угсрахад   –  2.2 М  

 

 

R290 бодис / галын аюулын 
доод хэмжээ - LFL/ 

     0.038кг/м3 

R32 бодис / галын аюулын 
доод хэмжээ - LFL/ 

0.307кг/м3 

 ХҮСНЭГТ 4 ЦЭНЭГИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ 
ХЯЗГААРЫГ ТООЦООЛОХ ТОМЬЁО
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ЦЭНЭГИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯЗГААРЫГ 
ТООЦООЛОХ ТОМЬЁО 

 

    Хөргөх бодисын ТОМЬЁОЛОЛ 
               бүлэг 
 

Шатамхайн  
ангилал 
2L ж/нь:R32 

MMAX =   2.5xLFL1.25xh0xA0.5 
                           39 x LFL –аас хэтрэхгүй 

 
Шатамхайн  
ангилал  
2  ба 3-р ангилалд 
ж/нь:  R290 

MMAX =  2.5xLFL1.25xh0xA0.5 
                          26xLFL –аас хэтрэхгүй 

 

 
MMAX  

A 
LFL 
h0 

 
Тасалгаанд цэнэглэх зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, нэгж: кг 
Өрөөний талбайн хэмжээ, нэгж: м2 

Галын аюулын доод хязгаар, нэгж: кг/м3 

Тасалгааны өндрийн хамаарал, нэгж: м/метр/ 
        угсрах хэрэгсэл дээр үндэслэн 

Шалнаас эхлэх өндөр  – 0.6 м 
Цонхонд угсрахад   – 1.0 м 
Хананд жишиг угсрахад  – 1.8 М 
Таазанд жишиг угсрахад   –  2.2 М  

 

 

R290 бодис / галын аюулын 
доод хэмжээ - LFL/ 

     0.038кг/м3 

R32 бодис / галын аюулын 
доод хэмжээ - LFL/ 

0.307кг/м3 

 



ТООЦООЛОХ ЖИШЭЭ
  

  

Хөргөлт, агааржуулалтын үйлчилгээний техникч 
нь 30м2 талбайтай тасалгаанд R32 хөргөх 
бодис агуулсан агааржуулагч хананд угсрах 
бол дараах томьёог хэрэглэнэ.

  Mmax =2.5xLFL1.25 x h0 xA0.5

 =2.5x0.3071.25 x1.8x300.5

 = 5.63 кг.
Тооцоолсон хариугаа 39x LFL=39 x 0.307=11.97 
кг–аас хэтрэхгүй байхыг шалгана уу. Бидний 
жишээн дээр Mmax нь 11.97 кг –аас бага байна. 
Тиймээс 5.63 кг нь зөвшөөрөгдөх цэнэгийн 
дээд хэмжээ юм.

Хөргөлт, агааржуулалтын үйлчилгээний 
техникч нь 30м2 талбайтай тасалгаанд R290 
хөргөх бодис агуулсан агааржуулагч хананд 
угсрах бол дараах томьёог хэрэглэнэ.
  Mmax =2.5xLFL1.25x h0 xA0.5

  =2.5x0.0381.25 x1.8x300.5

 = 0.41 кг
Тооцоолсон хариугаа 26 x LFL =26x0.038=0.99 
кг-аас хэтрэхгүй байхыг шалгана уу. Бидний 
өгсөн жишээнд Mmax нь 0.99 кг-аас бага байна. 
Тиймээс 0.41 кг зөвшөөрөгдөх цэнэгийн 
дээд хэмжээ юм.



  ХҮСНЭГТ 5 R32 ХӨРГӨХ БОДИС АГУУЛСАН 
АГААРЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИД ЦЭНЭГИЙН 
ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

 
 

R32 ХӨРГӨХ БОДИС АГУУЛСАН АГААРЖУУЛАЛТЫН 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ЦЭНЭГИЙН 
ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 

 
 

ТАЛБАЙ  
(M2) 

MMAX  
ШАЛНЫ 

БАЙРШИЛ 
(КГ) 

MMAX 
ЦОНХОНД 

УГСРАХ  
(КГ) 

MMAX 
ХАНАНД 
УГСРАХ 

(КГ) 

MMAX 
ТААЗАНД 
УГСРАХ 

(КГ) 
9 1.03 1.71 3.09 3.77 

12 1.19 1.98 3.56 4.35 
15 1.33 2.21 3.98 4.87 
18 1.45 2.42 4.36 5.33 
21 1.57 2.62 4.71 5.76 
24 1.68 2.80 5.04 6.16 
27 1.78 2.97 5.34 6.53 
30 1.88 3.13 5.63 6.88 
33 1.97 3.28 5.91 7.22 
36 2.06 3.43 6.17 7.54 
39 2.14 3.57 6.42 7.85 
42 2.22 3.70 6.66 8.15 
45 2.30 3.83 6.90 8.43 
48 2.37 3.96 7.12 8.71 
51 2.45 4.08 7.34 8.98 
54 2.52 4.20 7.56 9.24 
57 2.59 4.31 7.76 9.49 
60 2.66 4.43 7.97 9.74 
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ХҮСНЭГТ 5 

Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь засварласан/ 
суурилуулсан агааржуулалтын систем дэх хөргөх 
бодисын цэнэгийн бодит хэмжээг зөвшөөрөгдөх цэнэгийн 
дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байхыг баталгаажуулах 
ёстой.   

 

 

Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь засварласан/ 
суурилуулсан агааржуулалтын систем дэх хөргөх 
бодисын цэнэгийн бодит хэмжээг цэнэгийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байхыг 
баталгаажуулах ёстой.  



  ХҮСНЭГТ 6 R290 ХӨРГӨХ БОДИС АГУУЛСАН 
АГААРЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖИД ЦЭНЭГИЙН 
ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ  ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

 

 

Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь засварласан/ 
суурилуулсан агааржуулалтын систем дэх хөргөх 
бодисын цэнэгийн бодит хэмжээг цэнэгийн 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байхыг 
баталгаажуулах ёстой.

 

R290ХӨРГӨХ БОДИС АГУУЛСАН АГААРЖУУЛАЛТЫН 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ЦЭНЭГИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ  
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 

 

 
ТАЛБАЙ  

(M2) 

MMAX  
ШАЛНЫ 

БАЙРШИЛ 
(КГ) 

MMAX 
ЦОНХОНД 

УГСРАХ 
(КГ) 

MMAX 
ХАНАНД 
УГСРАХ 

(КГ) 

MMAX 
ТААЗАНД 
УГСРАХ 

(КГ) 
9 0.08 0.13 0.23 0.28 

12 0.09 0.15 0.26 0.32 
15 0.10 0.16 0.29 0.36 
18 0.11 0.18 0.32 0.39 
21 0.12 0.19 0.35 0.42 
24 0.12 0.21 0.37 0.45 
27 0.13 0.22 0.39 0.48 
30 0.14 0.23 0.41 0.51 
33 0.14 0.24 0.43 0.53 
36 0.15 0.25 0.45 0.55 
39 0.16 0.26 0.47 0.58 
42 0.16 0.27 0.49 0.60 
45 0.17 0.28 0.51 0.62 
48 0.17 0.29 0.52 0.64 
51 0.18 0.30 0.54 0.66 
54 0.18 0.31 0.55 0.68 
57 0.19 0.32 0.57 0.70 
60 0.19 0.32 0.58 0.71 
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Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь засварласан/ 
суурилуулсан агааржуулалтын систем дэх хөргөх 
бодисын цэнэгийн бодит хэмжээг зөвшөөрөгдөх цэнэгийн 
дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байхыгбаталгаажуулах ёстой. 

ХҮСНЭГТ 6 



 3.3  ШАЛНЫ ХАМГИЙН БАГА 
ШААРДАГДАХ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ

    Хөргөлт, агааржуулалтын үйлчилгээний техникч 
нь тодорхой кг-хэмжээтэй ‘м’ хөргөх бодисоор 
цэнэглэсэн шатамхай хөргөх бодистой системийг 
суурилуулахдаа шалны шаардагдах талбайн 
хэмжээг (‘Аmin’) дараах томьёогоор тооцоолно.

  

  

Цэнэгийн хэмжээ дараах утгын хооронд байвал 
энэ томьёог хэрэглэж болно:
     Шатамхайн ангилал 2L-Д :  (6xLFL)  (39xLFL )
     Шатамхайн ангилал 2&3-Д : (4xLFL)  (26xLFL)

2L-шатамхайн ангилалд (6xLFL)-тэй тэнцүү буюу ихгүй үед
2&3-шатамхайн ангилалд (4xLFL)-тэй тэнцүү буюу ихгүй үед

Хөргөх бодисоор цэнэглэх хэмжээ:

  ХҮСНЭГТ 7 ШАЛНЫ ТАЛБАЙН ШААРДАГДАХ 
ДООД ХЭМЖЭЭ

 
  
Хөргөлт, агааржуулалтын үйлчилгээний техникч нь тодорхой 
кг-хэмжээтэй 'м' хөргөх бодисоор цэнэглэсэн шатамхай хөргөх 
бодистой системийг суурилуулахдаа шалны шаардагдах 
талбайн хэмжээг ('Аmin') дараах томьёогоор тооцоолно. 

 

 
  2 

 
 
 
 
 

Хөргөх бодисоор цэнэглэх хэмжээ: 
2L - шатамхайн ангилалд (6xLFL)-тэй тэнцүү буюу ихгүй үед 
2&3- шатамхайн ангилалд (4xLFL ) -тэй тэнцүү буюу ихгүй үед 

ШАЛНЫ ТАЛБАЙН ШААРДАГДАХ ДООД ХЭМЖЭЭ 
 Дараах утгад 

хэмжээ хязгааргүй 
Amin томъёог дараах 

утгад хэрэглэнэ 
R32 ЦЭНЭГИЙН ХЭМЖЭЭ ≤1.8кг 1.8ба12.0кг –ийн хооронд 

R290 ЦЭНЭГИЙН ХЭМЖЭЭ ≤ 0.15 кг 0.15 ба 1.0 кг-ийн хооронд 
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3.3  

ХҮСНЭГТ  7 

Шалны хамгийн бага шаардагдах 
талбайн хэмжээ 

 

 



  ХҮСНЭГТ 8 R32 ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
АГААРЖУУЛАГЧ СУУРИЛУУЛАХ 
ШАЛНЫ ТАЛБАЙН ДООД ХЭМЖЭЭ



  ХҮСНЭГТ 9 R290 ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
АГААРЖУУЛАГЧ СУУРИЛУУЛАХ 
ТАЛБАЙН ДООД ХЭМЖЭЭ



 

4
БҮЛЭГ 4
ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ 
БОДИСТОЙ ХАРЬЦАХ ЗАСВАР 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

 

  

 

АНХААРУУЛГА: Засвар үйлчилгээний явцад 
хөргөх бодис алдагдах магадлал маш өндөр 
байдаг. Хөргөх бодисыг цэнэглэх, юүлэх үед ойр 
орчим гал асах эх үүсвэрүүд байж болзошгүй. 
Тиймээс хоолойг салгах болон холбох явцад  
хөргөх бодис алдагдахаас болгоомжилно уу.

АНХААРУУЛГА: Шатамхай хөргөх бодисгүй хөргөлт, 
агааржуулалтын тоног төхөөрөмжүүд байдаг.
Жишээлбэл: R22, R410A бодисуудыг шатамхай 
хөргөх бодистой хольж болохгүй.
•      Техникч нь шатамхай хөргөх бодис ашигласан 
ямар нэгэн хөргөх системд өөр төрлийн хөргөх 
бодис ашиглахаар юүлж цэвэрлэгээ хийж болохгүй.
• Техникч нь шатамхай хөргөх бодис ашиглагдахаар 
зохион бүтээгдээгүй хөргөлт, агааржуулалтын 
системд шатамхай хөргөх бодис нэмж, орлуулж 
болохгүй.



 4.1   

     Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь суурилуулах 
болон засварын ажлын явцад ажлын талбайгаа түр 
зуурын галын аюултай бүс гэж үзэх хэрэгтэй. Энэ 
бүс нь гал гарах эх үүсвэрүүдээс тусгаарлагдсан 
ажлын талбай байна.

  Шатамхай хөргөх бодистой харьцах болон 
хадгалахдаа бортоготой шингэрүүлсэн (LPG) хий 
ашиглахад мөрддөгтэй ижил шаардлагыг дагана. 
Энгийн дүрмээр, орон сууцны байранд хийн 
бортогыг хамгийн ихдээ 50л-ээс (усны багтаамж) 
хэтрэхгүй хэмжээтэй хадгалж болно.26 

 
         Хөргөлт, агааржуулалтын техникч нь 
суурилуулах болон засварын ажлын явцад ажлын 
талбайгаа түр зуурын галын аюултай бүс гэж үзэх 
хэрэгтэй. Энэ бүс нь гал гарах эх үүсвэрүүдээс 
тусгаарлагдсан ажлын талбай байна. 

 
Зураг 5: түр зуурын галын аюултай бүс 

 
 
 
 

Шатамхай хөргөх бодистой харьцах болон хадгалахдаа бортоготой 
шингэрүүлсэн (LPG) хий бэлтгэхэд мөрддөгтэй ижил шаардлагыг 
дагана. Энгийн дүрмээр, орон сууцны байранд хийн бортогыг 
хамгийн ихдээ 50л-ээс (усны багтаамж) хэтрэхгүй хэмжээтэй 
хадгалж болно. 
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4.1   

 
 

Түр зуурын галын аюултай бүс  нь харьцаж буй  
бүхийл жижиг хэрэгслээс эхлээд хамгийн багадаа  

2 МЕТРИЙН ЗАЙТАЙ БАЙНА. 
Томоохон системийн хувьд илүү хол зайг зөвшөөрнө. 

4.2 ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
ХАРЬЦАХ , ХАДГАЛАХ 

 4.2  ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
ХАРЬЦАХ , ХАДГАЛАХ

ТҮР ЗУУРЫН 
ГАЛЫН АЮУЛТАЙ  БҮС



    Шатамхай хөргөх бодисыг хадгалах агуулахад 
галын аюулаас сэргийлэхийн тулд хамгийн багадаа 
1000л-ээс (усны багтаамж) багагүй хэмжээтэй, 
ашиглахад бэлэн усны хоолойг бэлдсэн байна.

NO ROLLING
NO DROPPING

NO DIRECT
HEATING

NO
PUNCTURING

BOTH MAY CAUSE EXPLOSION

TANK UNDER
PRESSURE

FIGURE 6: PROHIBITED ACTIVITIES IN CYLINDER STORAGE AREA 

   The  minimum  f ire   protection  for  a  storage   facility  of
f lammable  refrigerants  where  the  aggregate   capacity
is  less  than 1,000  liters  (water capacity)  is  a   water  hose 
connected  and  ready  for  use. 
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ШУУД 
ХАЛААХ

УНАГААХ         
СЭГСРЭХ

ДАРАЛТАТ
САВ

ЦООЛОХ

ЗУРАГ 6: БОРТОГО ХАДГАЛАХ ГАЗАРТ ДЭЭРХ ҮЙЛДЛҮҮД ХОРИОТОЙ



ХӨРГӨХ БОДИСЫГ ХАДГАЛАХДАА 
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ДАРААХ  АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ХЭРЭГТЭЙ:

Хадгалах агуулах нь агааржуулалт сайтай, 
шатамхай материалаас тусгаарлагдсан байна.

Бортогыг барилгын доод болон дээд давхарт 
хадгалж болно. Харин хамгийн доод хонгил 
эсвэл агааржуулалтгүй хаалттай битүү 
тасалгаанд хадгалж болохгүй.

Нарны шууд тусгал болон бусад тасалгаанд 
халах эх үүсвэрээс хол байлгана.

Бортогыг гал асах эх үүсвэрүүдтэй (электрон 
болон цахилгаан залгуурууд, гэрэл , 
унтраалга, цахилгаан мотор, бусад ижил 
төрлийн төхөөрөмжүүд) ойр байлгаж болохгүй.

Гал гарах боломжтой эх үүсвэрүүдээс дор 
хаяж 3 метрийн зайд байлгана.

Бортогыг унах болон цохигдохоос хамгаалсан 
байна.

Бортогыг хэзээч хажуугаар нь хэвтүүлж тавьж 
болохгүй.

Яаралтай тусламж дуудах хэсэгтэй байна. 
Ж/нь: гал команд, цагдаа гэх хэт.

 
 

 



Шатамхай хөргөх бодистой системд ашиглаж 
буй цахилгаан ба электрон багаж хэрэгслийг 
аюултай бүсэд ашиглаж болох эсэхийг нь 
нягталж тогтоосон байна.
Ажлын байранд хөргөх бодисын агууламж 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй байгааг 
шалгахын тулд хөргөх бодистой төхөөрөмж 
суурилуулах/засварлахдаа зориулалтын 
хөргөх шингэний алдагдлыг тодорхойлох  
мэдрэгч багажаар хянах шаардлагатай.

Хуурай нунтаг эсвэл CO2 гал унтраагуур бэлэн 
байх ёстой.

Орон зайны хувьд давчуу, байгалийн агаар 
сэлгэлт хангалтгүй  тохиолдолд дэлбэрэлтээс 
хамгаалахын тулд тохирох
агааржуулалтын сэнсийг ажлын 
байранд байнга хэрэглэнэ.
Сэнсний цахилгаан тэжээлийн 
унтраалга нь ажлын байрны 
гадна байршина.

 

 4.3  ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ БОДИСТОЙ 
ХАРЬЦАХАД ЗОРИУЛСАН БАГАЖ 
ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГУУД
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4.3
General  Requirements

SERVICING TOOLS AND EQUIPMENT
FOR FLAMMABLE REFRIGERANT

Figure 7: Explosion-proof ventilation fan
@ RDA-ENG.COM

 

 

 

 

Electrical   and   electronic   tools   used   on   systems 
containing  f lammable  refrigerants  should  be  rated for 
use in  a  hazardous  area.

The    working    area    should  be     monitored    with    a  
leak detector    designed    for    the   refrigerant    being 
installed/serviced  to   ensure  that    the   concentration  
of  refrigerant  around   working  area  does  not  exceed       
the   limit.

A  dry-powder  or  CO
2
  f ire  extinguisher  must  be 

available  at  the  location.

When  working  in  a  conf ined  space  or  an  area    with 
insuff icient  natural  ventilation, an explosion-proof  or 
suitable ventilation fan should be
used  at  all times.  The  electricity 
power  switch  for  this   fan   must
be  outside  of  working   area. 

ЗУРАГ 7: ДЭЛБЭРЭЛТЭД ТЭСВЭРТЭЙ
                     АГААР СЭЛГЭГЧ СЭНС

 



  Зайгаар ажилладаг гар өрөм, халив /отвёртка/, 
дулааны буу, түүнчлэн үс хатаагч сэнс гэх мэт ахуйн 
хэрэгсэлийг шатамхай хөргөх бодис агуулсан тоног 
төхөөрөмж засварлаж байгаа газрын ойр орчим  
хэзээ ч хэрэглэж болохгүй. Эдгээр хэрэгслүүд нь 
гал гарах эх үүсвэрүүд болно.

ВАКУУМ НАСОС

Шатамхай хийд тусгайлан зориулагдсан вакуум 
насосыг ашиглах ёстой. Системээс чийгийг 
зайлуулж гаргахад  хамгийн тохиромжтой хоёр 
шатат 200-500 микрон хүртэл вакуум үүсгэх 
чадалтай вакуум насос хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Вакуум насосыг асааж/ 
унтраахдаа шатамхай хөргөх 
бодис алдагдах тохиолдолд  
ойр хүрэхээргүй газарт 
байршуулна.

o    Поршент компрессорууд нь хүссэн түвшинд 
      вакуум үүсгэх боломжгүй байдаг.
o    Хөргөлтийн системийн компрессорыг 
      вакуумдахад ашиглах нь компрессор 
      эвдрэхэд хүргэнэ.

Figure 8: Compressors must not be used for Vacuuming
@ P.POOPEERASUPONG

30

Vacuum Pump
  

 

o Reciprocating  compressors  are unable    to 
generate  vacuums  to the   desired   level.   

o Using   the refrigeration  system’s   compressor 
for  vacuuming may  lead  to  compressor failure.

 

Battery-powered  hand  drills  and  screwdrivers,
heat guns, as  well as  domestic  equipment 
such as hair dryers and the like should  never
be used in a conf ined area where fIammable
RAC equipment is being repaired  since these
tools  can  act  as  ignition sources. 

  The     vacuum    pump   should   be
positioned   so    that   when    it    is
switched    on/off,   it  is  located  in 
a  place  where  any  leaked   f lammable
refrigerants  cannot  reach  it.

When  working  in  a  conf ined  space  or  an  area    with 
insuff icient  natural  ventilation, an explosion-proof  or 
suitable ventilation fan should be
used  at  all times.  The  electricity 
power  switch  for  this   fan   must
be  outside  of  working   area. 

Only  specif ically-designed  vacuum  pumps  suitable  
for  fIammable  gases  must  be  used.   A   two   stage 
vacuum   pump   is  recommended  for  evacuating 
moisture  from  a  system  being  serviced,  ideally 
pulling  a  vacuum  in  the  system  to  200-500 microns. 

ЗУРАГ 8: КОМПРЕССОРЫГ ВАКУУМДАХАД  
                            ХЭРЭГЛЭХ ЁСГҮЙ



ВАКУУМ ХЭМЖИГЧ

ХӨРГӨХ БОДИС ЦЭНЭГЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Бага хэмжээгээр цэнэглэх буюу хөргөх бодисыг 
цэнэглэсэн бодит зөв хэмжээг шалгахдаа зөвхөн 
нарийн хуваарьтай жинлэх хэмжигч жинлүүрийг 
ашиглах шаардлагатай. 
Электрон цэнэглэгч жинлүүрийг шатамхай хөргөх 
бодис цэнэглэсэн хэмжээг шалгахад тохиромжтой 
эсэхийг үйлдвэрлэгчээс нь баталгаажуулсан байдаг.

Системийг вакуумдахад 5- 5000 микрон даралтын 
заалтыг  унших чадвартай вакуум хэмжигч ашиглах 
хэрэгтэй.
Шатамхай хөргөх бодист зориулагдсан электрон 
хэмжигчийг танихын тулд хэрэглэгчийн гарын 
авлагыг уншиж шалгаарай.

Шатамхай хөргөх бодистой 
харьцахдаа хөргөх бодисын 
цэнэгийн хэмжээг хянах, 
мониторинг хийх зэрэг нь 
онцгой чухал юм. Хөргөлт 
агааржуулалтын засвар 
үйлчилгээ үзүүлэхэд бүх 
төрлийн шатамхай хөргөх 
бодисын цэнэгийн хэмжээг 
маш нарийн жинлэж хэмжих 
шаардлагатай.

ЗУРАГ 9: ХӨРГӨХ БОДИС 
        ЦЭНЭГЛЭХЭД ЖИНЛЭХ 
                ТӨХӨӨРӨМЖ

31

Vacuum Gauge  
A vacuum    gauge    capable   of    reading    pressure    in 
the 5 - 5,000  micron   range   should    be      used    when 
evacuating a system. 

For electronic

 

gauges,  ensure    that they  are  designed  
    for   use  in    the     presence   of   f lammable refrigerants

by  checking  the user manual.

 

 

Refrigerant Charging Equipment

Figure 9: Refrigerant Charging  Equipment
@ P.POOPEERASUPONG  

Careful   control  and   monitoring 
of  refrigerant   charging     during 
servicing   for  f lammable  refrigerants                     
is  very  important. Very accurate 
weighing  scales  for    RAC   servicing 
are   required   for   all    f lammable 
refrigerants.    Due  to  the  small 
charges,  the  volumes  of  refrigerant can  only  be  known   
with   accurate   weighing   scales.

Electronic  scales  should   be   suitable   for   use   in  an 
area  where   f lammable  refrigerants   may  be  present    
and   as  conf irmed  by  the  manufacturer.



ХӨРГӨХ БОДИС ЮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

МАНОМЕТР /ХЭМЖИГЧ БАГАЖ/
УЯН ХООЛОЙН ИЖ БҮРДЭЛ

ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ (ХХХ/PPE)

Шатамхай хөргөх бодисыг юүлэх зориулалттай 
тусгай юүлэх төхөөрөмжүүд байдаг.
HCFC/HFC хөргөх бодис болон нүүрсустөрөгч 
(HC) –ийг юүлэх төхөөрөмжийг шатамхай бодис 
юүлэхэд ашиглаж болохгүй.

Тухайн хөргөх бодисонд тохирох багаж хэрэгслүүд 
байх ёстой (жишээ нь: даралтын дээд хэмжээг 
тэсвэрлэх чадвартай). Электрон хэмжигч/ 
хоолойн салаалагчууд нь шатамхай хөргөх бодис 
ашиглахад тохирсон байх ёстой.

Юүлэх төхөөрөмжийг тухайн 
шатамхай хөргөх бодис юүлхэд 
тохирсон эсэхийг хэрэглэгчийн 
гарын авлаганаас нь байнга 
шалгаж байгаарай.

Шаардлагатай бүхий л багаж 
хэрэгсэл болон хувийн хамгаалах 
хэрэгслүүд (ХХХ/PPE) бэлэн 
байгаа эсэхийг шалгаж байгаарай. 
Техникчид нь ХХХ/PPE-ийг хэрхэн 
ашиглах талаар зохих ёсоор 
суралцсан, мэдлэгтэй байх нь 
зүйтэй.
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Refrigerant  Recovery Machine

Figure 10:
Recovery  machine  for 

hydrocarbon refrigerants

@ CM-GREEN

 
@ CM-GREEN

There  are  recovery   machines  specif ically  designed   for 
f lammable    refrigerants.   Recovery   machine   for    HCFC/HFC 
refrigerants    should   not   be    used    for   hydrocarbon   (HC)
refrigerants.  

Always  check  with  the  user  manual 
to   conf irm    whether      the    recovery 
machine  is  suitable  for   the  specif ic 
f lammable   refrigerant    being   recovered. 
 

Materials    should    be    compatible    with    the     relevant
refrigerant  (e.g. able to withstand the maximum pressure).
In  case  of   electronic  gauges/manifolds,  these  must   be 
suitable  for  use  in  the  presence  of   fIammable  
refrigerants.

Manifold/Gauge/Hose Set 

Personal Protective Equipment (PPE)  
Ensure that all   necessary 
tools  and  personal  protective 
equipment  (PPE)  are available. 

   Ensure   that technicians  are  
properly  trained  on the   use

 PPE .  

 
FIGURE 11: SAFETY GOGGLES 

AND HAND GLOVES

@ E.CLARK

 of   these
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In  case  of   electronic  gauges/manifolds,  these  must   be 
suitable  for  use  in  the  presence  of   fIammable  
refrigerants.

Manifold/Gauge/Hose Set 

Personal Protective Equipment (PPE)  
Ensure that all   necessary 
tools  and  personal  protective 
equipment  (PPE)  are available. 

   Ensure   that technicians  are  
properly  trained  on the   use

 PPE .  

 
FIGURE 11: SAFETY GOGGLES 

AND HAND GLOVES

@ E.CLARK

 of   these

ЗУРАГ 10: НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН 
ХӨРГӨХ БОДИСЫГ ЮҮЛЭХЭД 
ЗОРИУЛСАН ТӨХӨӨРӨМЖ 

ЗУРАГ 11: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
 ХАМГААЛАХ ГАРЫН БЭЭЛИЙ,  
               НҮДНИЙ ШИЛ



ЮҮЛЭХ БОРТОГО
Хөргөх бодисыг юүлж сэргээхдээ нэг удаагийн 
бортогыг хэзээч бүү ашиглаарай. Өөр өөр 
төрлийн хөргөх бодисуудыг юүлэхдээ тусдаа 
бортогууд хэрэглэх ёстой. Техникч нь юүлэх 
бортого ашиглахдаа тухайн хөргөх бодис хольцтой 
эсэхийг үргэлж баталгаажуулж байх ёстой. Юүлэх 
бортогыг юүлсэн бодисын нэр, эзэмшигч болон 
бусад хэрэгтэй мэдээллээр шошгожуулна. 

Олон улсын стандартын дагуу 5 жил тутамд  юүлсэн 
хөргөх бодисын бортогууд дээр гидростатик туршилт 
хийгдсэн он сар өдөр нь тэмдэглэгдсэн байх ёстой. Safe  refrigerant   capacity:  A  recovery   cylinder 

must  not   be   refilled   with   refrigerant   to   more 
than 80%  of  the  water  capacity  (WC)  in   weight.
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Never  use  disposable  cylinders  to  recover  refrigerant .
Separate  recovery   cylinders   must   be   used   to   recover 
different   refrigerants.  Technicians   must    always    ensure
that   there  is no  mixing of  refrigerants  when  using  recovery
cylinders.       Each   recovery   cylinder   must   be    properly
labelled   to   indicate    the    recovered    refrigerant    type,  
owner   and   other data   deemed   useful. 

 
 

Recovery Cylinder 

FIGURE 12: RECOVERY CYLINDER (LEFT) AND DISPOSABLE CYLINDER (MIDDLE AND RIGHT)

Recovery cylinders must    be   hydrostatically     tested
 and    date   stamped every   5 years  and   in  accordance  

with   international  standards.

 

 ©P.POOPEERASUPONG

Never  expose  a  cylinder  to   direct   sunlight   or  
other  sources   of   heat,  this  can  lead  to   an  explosion.  

 

ЗУРАГ 12: ЮҮЛЭХ БОРТОГО (ЗҮҮН ТАЛД) БА НЭГ УДААГИЙН 
              ХЭРЭГЛЭХ БОРТОГО (БАРУУН БОЛОН ДУНД ХЭСЭГТ)

  Хөргөх бодисын аюулгүйн эзэлхүүн: Юүлэх 
бортогыг эзэлхүүний 80 % (усны эзэлхүүний жин)-
аас хэтрүүлэхгүй дүүргэж болно. Бортогыг нарны 
шууд тусгалд болон бусад дулааны эх үүсвэрүүдтэй 
ойр байршуулж болохгүй. Энэ нь дэлбэрэлтэнд 
хүргэж болзошгүй.



АЛДАГДАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ:
Нүүрсустөрөгч агуулсан хөргөлт, 
агааржуулалтын төхөөрөмжтэй 
харьцахад шатамхайн хийд 
зориулсан тусгай илрүүлэгч  
зайлшгүй шаардлагатай.

When   servicing   RAC   equipment  
that    use   hydrocarbon    refrigerants,  
a   special    lea k    detector    designed
for  combustible  gases  is  mandatory.
The   device   should   have   both  audio
and  visual  detections.      
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 Leak Detector

HFC     leak   detectors   cannot   detect   hydrocarbons,     and  
they   are   not   safe   for   use  with   f lammable   refrigerants.   

  

  

Never  use  an  open  fIame  to  perform  leak   testing 
of   f lammable   refrigerants -  it   will  cause  ignition 
and  which  may  lead  to  fire   or  explosion.  For  R-32,  
 it  can  also  form  hydrogen   f luoride ,   a   toxic   and  
 corrosive   substance.   

Figure 13: Leak detector 
for hydrocarbons

 © P.POOPEERASUPONG

ЗУРАГ 13: НҮҮРСУСТӨРӨГЧИЙН    
                АЛДАГДАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ

Илрүүлэгч төхөөрөмж нь дуу авиагаар болон 
дүрсээр илрүүлэгчтэй байна. HFC алдагдал 
хэмжигч багажаар нүүрусстөрөгчийг хэмжиж 
болохгүй ба тэдгээр нь шатамхай хөргөх бодисыг 
хэмжихэд аюултайг анхаарна уу.

  Шатамхай хөргөх бодисыг шалгахдаа дөлөөр 
шингэний алдагдлыг шалгах төхөөрөмжийг 
хэзээ ч ашиглаж болохгүй. Энэ нь гал гарах, 
дэлбэрэхэд хүргэж болзошгүй. R32 хөргөх бодис нь 
фтортустөрөгч, хортой болон идэмхий зэврүүлэгч 
бодисуудыг үүсгэдэг.



Техникч нь системтэй харьцахдаа засвар, үйлчилгээ 
үзүүлэхийн өмнө дараах  байдлаар аюулгүй арга 
ажиллагааны  шаардлагыг хангасан байна.

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨМНӨХ 
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

Өмнө нь засвар үйлчилгээ хийсэн түүхийг нь шалгах.
Засвар үйлчилгээ үзүүлэх гэж байгаа системд 
агуулагдаж буй хөргөх бодисын аюулгүйн ангиллыг 
тодорхойлох

Ажлын байранд гал гарах эх үүсвэрүүд, шатамхай 
материалууд байгаа эсэхийг нарийвчлан шалгах.

Тохиромжтой гал унтраах хэрэгслүүд  (CO2 
эсвэлхуурай нунтаг галын хор) ажиллаж байгаа 
эсэхийг шалгаарай.

Ажлын байрын орчин үүсгэж “Засвар үйлчилгээ 
хийж байна/ Аюултай” гэсэн тэмдэглэгээг зохих 
байрлалд байршуулна.

Ажлын байрыг агааржуулалт сайтай байлгах.

Ажлын байранд хөргөх бодис алдагдахад 
агааржуулалтаар гадагш гаргах боломжтой байх

Шатамхай хөргөх бодисын  алдагдлыг илрүүлэгч 
төхөөрөмж ажиллаж, алдагдал  байгаа эсэхийг 
шалгаж хөргөх бодис алдагдахаас сэрэмжлээрэй.

Шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл
(ХХХ/PPE) өмсөх ЭСВЭЛ АЮУЛГҮЙН ТОНОГЛОЛЫГ 
бүрэн хангаарай.

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 4.5  ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
АРГАЧЛАЛ ДАРААЛАЛ

  Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн тухайн 
системд тусгайлан зориулсан хэрэглэгчийн гарын 
авлагыг үргэлж дагаж мөрдөнө. Шаардлагатай 
бүх хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангана. Шатамхай 
хөргөх бодистой харьцаж засвар үйлчилгээ хийхдээ 
зөв аргачлалыг дагаж мөрдөнө.

ЗУРАГ 14: ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ, ДАРААЛАЛ



ЗУРАГ 15: АГААРТ ГАДАГШЛУУЛАХЫН ТУЛД 
         ОНГОРХОЙ  ЦОНХ ,  ХААЛГЫГ АШИГЛАНА

1 ШАТАМХАЙ ХӨРГӨХ БОДИСЫГ АЮУЛГҮЙ 
ЮҮЛЭХ, АГААРТ ГАДАГШЛУУЛАХ1 
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Нүүрсустөрөгч 
(R290 ба R600A) 

 
Юүлэх төхөөрөмж: 
R-32 хөргөх бодис дунд 
зэргийн ДДНЧ-тай учир 
агаарт шууд гадагшлуулж 
болохгүй.Системээс R-32 
хөргөх бодисыгюүлэхдээ 
тохирох юүлэх 
төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. 

. 

 
 
 
 

 
 

 
 

зураг 15: агаарт гадагшлуулахын тулд онгорхой  цонх ,  хаалгыг ашиглана

Шатамхай хөргөх бодисыг аюулгүй 
юүлэх, агаарт гадагшлуулах 

R-32 

Юүлэх төхөөрөмж: Системээс 
нүүрсустөрөгчийн хөргөх 
бодисыг юүлэхийн тулд тохирох 
төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. 
Юүлэх төхөөрөмжгүй үед: цоологч 
бахь болон цоологч хавхлагыг ашиглан 
урт уян хоолойгоор дамжуулан аюулгүй 
байдлыг ханган агаарт гадагшлуулж 
болно. Ингэхдээ онгорхой цонх, хаалгыг 
ашиглана. 

 
Юүлэх төхөөрөмж: 
R-32 хөргөх бодис дунд 
зэргийн ДДНЧ-тай учир 
агаарт шууд гадагшлуулж 
болохгүй.Системээс R-32 
хөргөх бодисыг юүлэхдээ 
тохирох юүлэх 
төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. 
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FIGURE 15: OPEN WINDOW OR DOOR FOR VENTILATION 

Safe recovery or venting of
 flammable refrigerant1

R-32 HYDROCARBON 
(R-290 AND R-600A)

With recovery machine -     As   R-32  has  
a   moderate   GWP,    it   should     not    be  
 vented   to   the   atmosphere.    Use   a  
suitable  recovery  machine  to  recover   
R-32  from  the  system.

With  recovery  machine  - Use  a suitable  
recovery  machine  to  recover  hydrocarbon
refrigerants from the  system.

Without  recovery  machine -  Safely  vent
using   piercing     pliers   or      piercing  valve  
and    a   long   hose    to   reach    a    safe     area 
outside.     Use    suitable      extractor    fan    or
open window  or  door   for   ventilation.



2 ВАКУУМ НАСОС АШИГЛАН ҮЛДСЭН 
ХӨРГӨХ БОДИСЫГ ЮҮЛЖ ЗАЙЛУУЛАХ

  
 

  
 

  
 

Системийг нээхийн өмнө 
хөргөх бодисын ихэнхийг 
нь гаргасан эсэхийг 
шалгаарай

Вакуум  насос ашиглаж  
хөргөх бодисыг  гаргах

Систем дэх даралтыг 
хэмжигчээр шалгаж  квадрат  
инч тутамд  0.97кг эсвэл 
0.14 бараас доош буулгаж 
болохгүй



3 ЦЭВЭРЛЭХ, УГААХ

  
 

  
 

  
 

5 барын даралттай үед 
хоёр шатат хуурай азотыг 
хэрэглэнэ

Дөрвөн хлорт нүүрстөрөгч 
(CTC), R141b,   хүчилтөрөгч, 
агаар, шатахууныг  азотын 
угаалт хийхэд ашиглаж 
болохгүй

Гексан/метилен дихлорид 
(MDC) болон .бусад 
байгальд ээлтэй химийн 
цэвэрлэгээ хийхэд 
ашигладаг угаах аргыг 
сонгоно уу        

Засвар хийгдсэн хөргөлт, агааржуулалтын тоног 
төхөөрөмжийн хуучин шүүлтүүрийг гагнасны 
дараах явц 

3

Nitrogen  f lush

Clean and flUSH
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After   debrazing  the    old    f ilter  from   the   repaired RAC   equipment.
 

Азотын угаалт



4 ХӨРГӨЛТ АГААРЖУУЛАЛТЫН 
СИСТЕМИЙН ЭД АНГИЙГ ЗАСВАРЛАХ

     Өмнөх хэсэгт  дурьдсан шатамхай хөргөх 
бодистой харьцах, урьдчилан сэргийлэх арга 
зааврыг дагаж, үйлдвэрлэгчийн гарын авлагыг 
байнга мөрдөж байгаарай.

  
 

  
 

  
 

Шатамхай хөргөх бодистой харьцахад тусгайлан 
зориулсан багаж хэрэгслүүдийг сонгоно уу.

HFC-32-ийн  тухайд засвар үйлчилгээний 
техникч нь хоолойг гагнаж болно; гэхдээ 
системд хөргөх бодис үлдсэн эсэхийг үргэлж 
шалгаж байгаарай. 

R290 ба R600a нь өндөр шатамхай хөргөх 
бодис учир хоолойг гагнаж болохгүйг хатуу 
анхааруулж байна. Харин ‘Lokring/ бөгжлөх’- 
шууд механикаар битүүмжлэн холбох аргыг 
ашиглах нь найдвартай, аюулгүй байх болно.

4

FIGURE 16: BRAZING

Repair the RAC unit

Use   correct    components   specially 
designed   for   f lammable     refrigerants

R-290     and   R-600a    are    highly   f lammable  
refrigerants,    servicing    technician     is 
strongly  advised  not   to  braze  the  tube, 
but   use  ‘Lokring’   through    mechanical 
extrusion   of  pipe  connection  and  sealing, 
which  is   safe   and   reliable.

 For    HFC-32,   servicing   technician   can
                        braze   the   tube; always   ensure   that   there 
                        is   no    refrigerant   in  the   system. 
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         Follow      the     precautions     summarized    in     the
  
     

 

flammable    refrigerant”   section    above.    Always      follow      the   servicing   
         procedures     described      in     the     manufacturer’s      user     manual.

“Handling   of 

ЗУРАГ 16: ГАГНАХ



  
 

Гагнах явцад хоолойд бөглөрөлт байгаа  эсэхийг
шалгаарай. Хуурай  азотыг хоолойгоор 
дамжуулан шалгаж болно.

Хуурай азотыг  хоёр шатат азотын  бууруулагч 
ашиглан  хэрэглээрэй.

ЗУРАГ 17: ХОЁР  ШАТАТ ТОХИРУУЛАГЧ

5 БӨГЛӨРӨЛТ ШАЛГАХ
5

FIGURE 17: TWO STAGE REGULATOR

Use  dry nitrogen  with  a  two - stage  nitrogen  regulator

Choke test
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Ensure   that   there   are   no   chokes   during   brazing. Introduce 
  dry   nitrogen    through   t he   process    tube   checking   for   a    free    passage   
     



6 ДАРАЛТ ШАЛГАХ БА ХӨРГӨХ 
БОДИСЫН АЛДАГДАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ

 Системийг буцаан угсарч, 
битүүмжилсний дараа 

хөргөх бодисын алдагдлыг 
шалгахдаа хуурай азот 

ашиглана. Шахсан 
агаар болон ямар нэгэн 

хөргөх бодисыг алдагдал 
шалгахад ашиглаж 

болохгүй

 
  

 
  

Даралтыг шалгахдаа 
бортогоны хавхлагыг 

хааж 20 бар дээр 
тохируулан шалгана.

Савангийн уусмал 
ашиглах

Холбоос бүр дээр 
уусмалыг багсаар түрхэж 
хөөсөрч байгаа эсэхийг 

шалгана

Хөөсөрч байвал 
алдагдал байгааг 

илэрхиилдэг.

4 хавхлагат 
манометрийн багажийг 
системтэй холбоно.

Азотын бортогыг 
манометрийн багажны 
голын оролт дээр холбоно.

Өндөр ба нам даралтын 
хэсгээс хийг  дамжуулж 
байх үед хуурай азотыг 
систем рүү шахна

Нам даралтын хэсэг
Өндөр даралтынхэсэг
Азот өгөх хэсэг
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FIGURE 18: SOAP SOLUTION

6

Test  pressure  to  be 
regulated  at  20  bar  and
close  the  cylinder  valve  

when  reading  20  bar

Pressure test and leak detection

1

2

1

2

3

3

After the system is 
reassembled and sealed, 

use dry nitrogen for
 leak testing. 
Do  not  use

compressed  air  nor
any   refrigerant.

Use a soap solution  Brush/spray each 
joint – look  for  bubbles

Connect  a  4-valve   manifold
gauge  set  to  the  system.

Low  pressure  side

High  pressure  side

Nitrogen  supply

Connect  the  Nitrogen  
cylinder  to  the  centre  port  
of  the  manifold  gauge  set.

Pressurize  the  system  with
dry   nitrogen  while  transferring 
the  gas  from  both,  the  high  
and  low  pressure  side
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ЗУРАГ 18: САВАНГИЙН УУСМАЛ АШИГЛАХ

3

3

2

2

1

1



7 ВАКУУМЫГ БАРИХ, СОРОХ

1. Вакуум насосыг хоолой эсвэл шрадерийн 
    хавхлагатай холбоно (цоологч   бахьтай  болохгүй).
2. Үүний дараа насосыг асааж хавхлагануудыг нээнэ.
3. Вакуум насосыг 500 микроноос ихгүй соруулна.
2. Хавхлагыг хааж насосыг  тусгаарлана.
5. Микрон вакуум хэмжигч байхгүй тохиолдолд 
     Бурдон төрлийн вакуумметр ашиглан -30”/-760мм
    /0миллибарт (далайн түвшинд) хүрсний дараа
    вакуум насосыг хамгийн багадаа  хагас цаг 
    ажиллуулна.
6. Вакуумыг 5 минут барина.Микрон хэмжигчийн 
    утга огцом өсөх ёсгүй.
7. Вакуумын даралт аль болох бага хэмжээнд 
    байна. Вакуумыг 5-10 минут барихад 1,500 
    микроноос хэтрэх ёсгүй.



8 ВАКУУМЫГ БАРИХ, СОРОХ

  
 

  
 

  
 

Зөвхөн вакуум насосоор сорсон системийг цэнэглэнэ.

Цэнэглэх ажлыг дарааллын дагуу явуулна.

Цэнэглэх хэмжээг нарийн тооцохын тулд хэмжих 
жинлүүрийг ашиглана.

Нүүрустөрөгчийг бага хэмжээгээр цэнэглэдэг тул маш 
нарийн хэмжиж шалгана. Үйлдвэрлэгчийн  цэнэгийн 
хэмжээнээс  хамаарч бодит цэнэгийн хэмжээ гарах   
ч энэхүү гарын  авлагын хуудас 21, хүснэгт 6  дээр 
өгөгдсөн цэнэгийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг харна уу. 

8

FIGURE 19:  REFRIGERANT CHARGING TRAINING 

Only charge an evacuated system

Charging  should  be  done  slowly/ gradually

Charge flammable refrigerant

Use  weighing  scales  for  accurate  charge  quantity

Greater  control  and   accuracy  are  required  for  hydrocarbons  because 
of  the smaller  quantity  of   charge.  The     actual   charge   size   depends    on
the   original    manufacturer  charge,    however   it   is  limited  to   maximum  
charge   as    shown  in   the  table 6,  page  21
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ЗУРАГ 19: ХӨРГӨХ БОДИС ЦЭНЭГЛЭХ СУРГАЛТ



9 БИТҮҮМЖЛЭХ АЖИЛЛАГАА

  
 

  
 

Засвар үйлчилгээний техникч нь нүүрсустөрөгчийн 
хоолойг битүүмжлэхдээ хоолойг гагнаж болохгүйг хатуу 
анхааруулж байна. Гэхдээ механик аргаар хоолойг 
холбож, битүүмжлэх “Lockring/бөгжин холболт” аргыг 
ашиглах нь найдвартай бөгөөд аюулгүй байх болно.

R32 ба R290 хөргөх бодис дээр суурилсан салангид 
агааржуурлагчийн хувьд
                   хавхлагыг зөв хаана
      хавхлагыг таглана
      хөргөх шингэн алдагдалыг шалгана

ЗУРАГ 20: LOCKRING - БӨГЖИН ХОЛБООС

9

FIGURE 20: LOKRING

Sealing operation

45

@ P. POOPEERASUPONG

For  sealing  the process tube  of   hydrocarbon,   servicing 
technician  is  strongly advised not  to  braze the tube, but 
use ‘Lokring’ through  mechanical  extrusion of  pipe  connection
and  sealing, which  is  safe  and  reliable.  

@ XU CHEN

For split air-conditioners based on R-32 or R-290,
Close  the  valve  properly
Cap  the  valve
Check  for  leaks

9

FIGURE 20: LOKRING

For  sealing  the process tube  of   hydrocarbon,   servicing 
technician  is  strongly advised not  to  braze the tube, but 
use ‘Lokring’ through  mechanical  extrusion of  pipe  connection
and  sealing, which  is  safe  and  reliable.  

Sealing operation

@ P. POOPEERASUPONG@ XU CHEN
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АЖИЛБАРАА ЗӨВ ЭСЭХЭЭ ШАЛГАХ

ШОШГОЖУУЛАХ : ХӨРГӨХ БОДИСЫН НЭР ТӨРӨЛ, ОН САР 
ӨДӨР, КОМПАНИЙН НЭР, ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ БОЛОН 

ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН ТЕХНИКЧИЙН НЭР

  
 

Дараах зүйлсийг шалгаж баримтжуулна: 
                  Өмнөх үйлчилгээ хийсэн бүртгэл
     Температур
     Температурын уналтын хугацаа
     Компрессорын гүйдэл
     Чичэргээ зэргийг шалгах

 

 
 

ЗУРАГ 21: ШОШГОЖУУЛАХ ЖИШЭЭ



 

БҮЛЭГ 5
БОЛНО, БОЛОХГҮЙ-Г
ШАЛГАХ ХУУДАС





БҮЛЭГ 6

(бүх тоо утгын  хэмжээ нь даралт 
 хэмжигчээр хэмжигдсэн)

R134A, R22 БА R410A ХӨРГӨХ БОДИСУУДЫН 
ДАРАЛТ-ТЕМПЕРАТУРЫН ХҮСНЭГТ 





БҮЛЭГ 7

(бүх тоо утгын  хэмжээ нь даралт 
 хэмжигчээр хэмжигдсэн)

R32, R290 ба R600A  ХӨРГӨХ БОДИСУУДЫН 
ДАРАЛТ-ТЕМПЕРАТУРЫН ХҮСНЭГТ 





ЛАВЛАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ



 Энэхүү гарын авлагыг “Монгол улсад 
Гидрохлортфторт нүүрстөрөгч бодисыг үе 
шаттай бууруулах менежментийн хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Олон талт 
сан”-гаас санхүүжүүлэн хэвлүүлэв.
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5. GIZ Proklima publication “Good Practices in Refrigeration
2010” (available online at https://www.giz.de/.../giz2010-
engood-practic-esin-refrigeration.pdf)
 

6. Department of Environment Malaysia, Training Manual For
Refrigeration & Air-conditioning Servicing Sectors (RACS)
First Edition, 2014.

 

 
 

  

Photo credits : © Shutterstock unless otherwise stated
Cover images : © Shutterstock

54

 

 

 
 

  

Photo credits : © Shutterstock unless otherwise stated
Cover images : © Shutterstock

НҮБ-ын Байгаль орчин 



НҮБ-ын Байгаль орчин 


