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1. ХОНИНЫ НООСНЫ БЭЛТГЭЛ, ТОРДОЛТ 

Хонины ноосны бэлтгэлийн MNS 33:2007 стандарт 

Хонины ноосны техникийн шинж чанарын онцлогт тохируулан 
бэлтгэлийн стандартын техникийн шаардлага MNS 33:2007-д 
баталсан байдаг.  Хэвийн үргэлж ноосон дахь хялбар ялгагдах 
болон хялбар ялгагдахгүй хог, шивээ зангуу, өргөс болон бусад 
бохирдлын хэмжээ нарийн, нарийвтар үргэлж ноосны нийт талбайн 
болон жингийн 10%-аас, бүдүүн, бүдүүвтэр ноосонд 5%-аас тус тус 
ихгүй байна. Хэвийн үргэлж ноосноос будаг, лактай ноосыг ялган 
авч тусгайлан доод ангийн ноостой хамт савлана. Ноосны  хэвийн 
чийглэг нь нарийн, нарийвтар ноосны жингийн 15%-аас, бүдүүвтэр 
болон бүдүүн ноосны жингийн 10%-аас тус тус ихгүй байна.Хонины 
ноосыг дараах байдлаар ангилж зэрэглэнэ. 

Нэр төрлөөр нь: а/ нарийн буюу I зэрэг 
   б/ нарийвтар буюу II зэрэг 
   в/ бүдүүвтэр буюу III зэрэг 
   г/ бүдүүн буюу IV зэрэг 
Өнгөөр нь: 
а/ цагаан буюу гадна дотор талдаа хэвийн цагаан өнгөтэй ноос 
б/ өнгийн буюу цагаанаас бусад өнгийн ноос 
 
Гадаад байдлаар нь:   а/ хэвийн үргэлж ноос буюу I 
    б/ доод ангийн ноос буюу  II 
    в/ ахрын ноос буюу III 
    г/ хурганы ноос буюу IV 

Хонины ноосны ангилан ялгалт, тордолт 

Хонины ноосны ангилж зэрэглэн тордолтыг хийж, дараах нэр 
төрлөөр ангилан ялгаж үйлдвэрлэлд худалдаалбал түүхий эдийн 
үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дараах байдлаар тусгайлан 
ангилан ялгаж бэлтгэвэл зохино. 

 Үргэлж ноос- багц, туг үс нь өөр хоорондоо нягт хэлхэлдсэн 
ноос 

 Нарийн ноос- багц үс нь дан ноолуураас тогтсон, нарийн 
зөөлөн, угаасаа үзүүр хүртэл жигд атираатай, бат бэх, хэвийн 
зунгагтай ноос 



 Нарийвтар ноос- багц үс нь ноолуур, завсрын үснээс тогтсон, 
жигд долгиолсон атираатай, нарийн, уян хатан, бат бэх, багц 
үсний үзүүр нь хуурайвтар, хэвийн зунгагтай ноос 

 Бүдүүвтэр ноос-багц үс нь ноолуур, завсрын үс, сор үс 
холилдсон, жигд биш, урт, хэвийн зунгагтай, бат бэх, уян хатан, 
үргэлж ноосны үндсэн хэсэгт хялгасгүй, хонго, хээл, хүзүүний 
ноосонд бага зэрэг хялгас үс тохиолдох ноос 

 Бүдүүн ноос-багц үс нь ноолуур, завсрын үс, сор, хялгаснаас 
тогтсон, туг хэлбэртэй, бат бэх, хэвийн зунгагтай, төрөл бүрийн 
үсний харьцаа харилцан адилгүй ноос 

 Хурганы ноос-5-6-н сартай хурганаас хяргаж авсан,туг үсний 
үзүүр нь бага зэрэг цагирагласан, туг үс нь өөр хоорондоо 
холбогдоогүй, зөөлөн, бохирдлого багатай, зунгаг ихтэй, 
бутархай байдалтай, бүдүүвтэр, бүдүүн ноосны шаардлага 
хангасан ноос 

 Бутархай ноос-Хөл, гэдэс хээл, өвчүү толгойн хэсгийн багц туг 
ноос 

 Ахрын ноос- Намар эр хониноос хяргаж авсан бутархай 
байдалтай, зунгаг болон бохирдсон хэмжээ багатай ноос   

 Даахь ноос- Ноосны багц, туг үс өөр хоорондоо ширэлдэж, 
гараар урж таслахад хялбар биш, сэмрэхгүй хэсэг хэсгээр 
тасарч урагдах ноос 

 Шарласан ноос- Малын шивтэр, бууц, шавхайгаар бохирдсон, 
өнгөө алдаж шарласан үргэлж болон бутархай ноос 

 Доод ангийн ноос- Бутархай, даахь, шарласан 

 Хог хольцтой ноос- Хэвийн үргэлж ноосон дахь хялбар 
ялгагдах болон хялбар ялгагдахгүй хог, шивээ зангуу, өргөс 
болон бусад бохирдлын хэмжээ нарийн, нарийвтар үргэлж 
ноосны жингийн 10%-аас, бүдүүн, бүдүүвтэр ноосонд 5%-аас тус 
тус илүү агууламжтай ноос    

Будаг, лактай ноос- Хонийг ялган таних зорилгоор зориудаар 
тосон будаг, замын хар болон бусад хялбар арилахгүй химийн 
бодисоор бохирдуулсан ноосыг тус тусад нь ангилан ялгаж савлана. 
Бүх төрлөөр ангилж чадахгүй бол ядаж үргэлж хэвийн ноос, будаг 
лактай ноос, шээгтэй шарласан ноос, өнгийн даахь ноосоо тусад нь 
ангилж бэлтгэх шаардлагатай. 

Хонины ноосыг савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх 

Савлах: Ноосыг өнгө, төрөл болон гадаад байдлаар нь ангилан 
цахилгаан болон гар шахуургаар шахаж нягтруулан, тааран буюу 



1мм-ээс багагүй зузаантай полиэтилен уутанд савлаж, 3-5 удаа 
бүслүүрдэнэ. Доод ангийн ноосыг нэг баглаанд савлаж болно.  

Хаяглах: Бүслүүргүй 2 талын аль нэг тал дээр тод ялгарах өнгийн, 
хялбар арилахгүй будгаар ноосны код, хоршооны нэр, цэвэр бохир 
жин, савласан огноо, ангилагчийн нэр, кодыг тус тус бичнэ. Хаягийн 
үсэг болон тооны өндөр 5-аас, өргөн нь 3-аас доошгүй см-ийн 
хэмжээтэй байвал зохино.  

Хадгалах, тээвэрлэх: Хяргаж, ангилж, савлан хаягжуулсан хонины 
ноосыг аль болох битүү нарны гэрлийн шууд тусгалгүй газар хэвийн 
чийглэгтэй, бичил биетэн үржээгүй нөхцөлд газраас хөндий чийг 
татахгүй 20-25 см өндөртэй модон хөл, эсвэл тавцан дээр тавьж 
хадгалах ба тээвэрлэх нөхцөлд битүү бүхээгтэй машинд 
тээвэрлэнэ. Хэрэв бүхээггүй машин байвал сайтар битүү бүтээж, 
салхи орж бохирдуулах, бороо цас орж норгохоос сэргийлэх 
зайлшгүй шаардлагатай. 

2. ЯМААНЫ НООЛУУРЫН БЭЛТГЭЛ, ТОРДОЛТ 

Ямааны ноолуурын бэлтгэлийн MNS 38:2007 стандарт  
Ямаа нь үүлдэр омгоосоо хамаараад ноолуурын шинж 

чанарын гол үзүүлэлт болох ширхэгтийн урт, нарийн бүдүүн нь өөр 
өөр байдаг байна. Ноолуурын чанарт нөлөөлөх шинж чанаруудыг 
ноолуур бэлтгэлийн стандартад тусгах, шаардлагын дагуу зэрэглэж 
түүхий эдийг бэлтгэх нь сайн чанарын бэлэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх үндэс болно. Монгол ямааны ноолуур нь байгалиасаа 4 
өөр өнгөтэй байдаг. Түүхий эд бэлтгэлийн MNS 38:2007 стандартад 
ямааны ноолуурын техникийн шаардлагыг хүснэгтэд үзүүлсэн дагуу  
заасан байдаг. 

1. Цагаан-I өнгө    
2. Цагаан цайвар-II өнгө     
3.  Цайвар-III өнгө  
4.  Бараан-IY өнгө 

Ноолуурын өнгөний тодорхойлолт 

№ Өнгө Тодорхойлолт 

1 I Цагаан Ноолуур, хялгас нь цагаан 

2 II 
Цагаан 
цайвар 

Ноолуур нь цайвар, хялгас нь хул шаргал, 
улаан, бор 

3 III Цайвар 
Ноолуур нь цайвар, хялгас нь хар цагаан 
холимог 



4 IV Бараан Ноолуур нь бараан, хялгас нь хар 

Ноолуурын чанарын тодорхойлолт 

Д/д 
Чанарын 

зэрэг 
Дундаж 

голч, мкм 
Тодорхойлолт 

1 I 15.5 хүртэл  
Нутгийн  монгол, шилмэл омгийн 
борлон, шүдлэн насны ямааны 
ноолуур  

2 II 15.51-16.5 
Нутгийн  монгол, шилмэл омгийн 
нас гүйцсэн ямааны ноолуур 

3 III 16.5-17.5 
Нутгийн  монгол, шилмэл омгийн 
нас гүйцсэн ямааны ноолуур 

4 IV 17.51-19.0 
Нутгийн  монгол, шилмэл омгийн  
сэрх, ухна, эрлийз ямааны ноолуур 

 
Ноолуурыг ангилах, ялгах, тордолт 
Ямааны ноолууран түүхий эдийг самнаж бэлтгэхдээ тордолт хийх 
нь чухал. Тухай самнаж байгаа хүн нь ямар зүсмийн ямаа самнаж 
байгаагаас хамаарч өөрийн харьяалах түүхий эдийн өнгө дагуу 
савлагаанд хийнэ. Савлахаас өмнө, самтай ноолуур дээрх хялгас 
жингийн 10%-аас ихгүй хэмжээнд байхаар түүсэн байх 
шаардлагатай. Самнасан түүхий эдэд малын өтөг бууц, шороо 
бусад төрлийн бохирдлоор бохирдуулахгүй байхад анхаарна. 
Ноолуур нь өт хорхойд идээгүй, хачиг хувалзгүй, 10-аас ихгүй бодит 
чийглэгтэй, хогт хольцын агууламж 10-аас ихгүй, хялгас агууламж 
20%-аас ихгүй байвал тордолт сайн хийгдсэн гэж үзнэ (21-23-р 
зураг). Самнах явцдаа тордолтыг хийгээгүй тохиолдолд дундын 
ченж брокер, хоршоод нь самнасан ноолуурыг өнгө чанар, зэргээр 
нь дахин ангилж даахирсан багц хялгас, хог шороо болон цэвэр 
ноолуурыг тусгайлан ялгаж, тус бүрд нь ууталж савлана. Ингэснээр 
түүхий эдээ чанартайг нь өндөр үнээр, чанар багатайг нь зах 
зээлийн ханшаар нь өгөх боломж бүрдэх юм.  

Ноолуур савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх 

Савлах: Ямааны ноолуурыг өнгө, насаар нь ангилан цахилгаан 
болон гар шахуургаар шахаж нягтруулан, тааран буюу 1мм-ээс 
багагүй зузаантай полиэтилен уутанд савлаж, 3-5 удаа 
бүслүүрдэнэ. Доод ангийн ноосыг нэг баглаанд тусад нь савлана.  

Хаяглах: Бүслүүргүй 2 талын аль нэг тал дээр тод ялгарах өнгийн, 
хялбар арилахгүй будгаар ноосны код, хоршооны нэр, цэвэр бохир 



жин, савласан огноо, ангилагчийн нэр, кодыг тус тус бичнэ. Хаягийн 
үсэг болон тооны өндөр 5-аас, өргөн нь 3-аас доошгүй см-ийн 
хэмжээтэй байвал зохино.  

Хадгалах, тээвэрлэх: Ямааны самнаж бэлдсэн түүхий ноолуурыг 
ангилж, савлан хаягжуулж, битүү нар, салхины тусгалгүй газар 
хэвийн чийглэгтэй, бичил биетэн үржээгүй нөхцөлд газраас хөндий 
чийг татахгүй 20-25 см өндөртэй модон хөл, эсвэл тавцан дээр 
тавьж хадгалах ба тээвэрлэх нөхцөлд битүү бүхээгтэй машинд 
тээвэрлэнэ. Хэрэв бүхээггүй машин байвал сайтар битүү бүтээж, 
салхи орж бохирдуулах, бороо цас орж норгохоос сэргийлэх 
зайлшгүй шаардлагатай. 

 

3. ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  

Малчид, иргэд өөрсдийн гар дээр байгаа ноос, ноолуур, сарлагийн 
хөөвөр, зэрэг бэлэн түүхий эдийг боловсруулан өрхийн үйлдвэрлэл 
явуулж бүтээгдэхүүн хийх боломжтой юм.  

Угааж самнасан ноос, ноолуур, хөөврийг эсгий жижиг эдлэл, 
тэмээний ноосыг хөнжил, куртик, өмд болон бусад олон төрлийн 
бүтээгдэхүүнд хөвөн, синтепоны  оронд дулаалга болгон хэрэглэж 
болно. 
Бохир ноос ноолуураар бүтээгдэхүүн хийхийн тулд сэмлэх 
төхөөрөмжөөр хог шорооноос нь цэвэрлэж, салгасны дараа угаана.  

 
Ноос сэмлэх төхөөрөмж 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

1. Бүтээмж, кг/цаг  10 
2. Ажлын өргөн, мм       230 
3. Хүчдэл, В              220 
4. Овор хэмжээ,мм   600х610х370 
5. Жин, кг          90



 

 

 
 
Бохир ноос ноолуур, хөөврийг хог 
шорооноос салгах зориулалттай. 

Гар сэмлэх төхөөрөмж 

 
Ноос самнах төхөөрөмж 
Угааж цэвэрлэсэн ноос, ноолуур сарлагийн хөөврийг ширхэгчлэн 
задлаад ширхэг бүрийг уртааш нь самнаж жигдрүүлсэн байх 
шаардлагатай бөгөөд энэ ажиллагааг гар болон цахилгаан самнах 
төхөөрөмжөөр гүйцэтгэнэ. 

            
Ноос самнах гар төхөөрөмж 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

1. Самнах бүтээмж,кг/цаг 1.5–1.8  
2. Ажлын өргөн, мм  220  
3. Барабаны диаметр, мм 210  
4. Овор хэмжээ, мм     
520х340х260 
5. Жин, кг    45  
 

 

 

Ноос самнах цахилгаан 
 төхөөрөмж 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

1. Самнах бүтээмж, кг/цаг 2.8-3.0  
2. Ажлын өргөн, мм  200  
3. Барабаны диаметр, мм 230  
4. Цахилгааны сүлжээ, В 220  
5. Хөдөлгүүрийн чадал. кВт/цаг   2,2 
6. Овор хэмжээ, мм       490х380х270 
7. Жин, кг   50 

 



 

Ноос ноолуур, хөөврийг 
ширхэгчлэн задлаад ширхэг 
бүрийг уртааш нь жигдрүүлэх 
зориулалттай 
 
Хэмжээ 
Том -16 х 8 см 
Жижиг- 8 х 8 см 

Ноос ноолуур, хөөвөр самнах гар сам 

 

Утас ээрэх  

Ширхэгчлэн задлаад ширхэг бүрийг уртааш нь самнаж жигдрүүлсэн 
ноос, ноолуур сарлагийн хөөврийг ээрэх төхөөрөмж дээр ээрч утас 
болгон төрөл бүрийн сүлжмэл бүтээгдэхүүн, гоёлын алчуур ороолт  
үйлдвэрлэж болно. 
Утас ээрэх ажиллагааг хөл ээрэх төхөөрөмжөөр гүйцэтгэнэ. 

 

Техникийн үзүүлэлтүүд: 
1. Ээрэх утасны номер  3 - 6  
2. Ээрэх бүтээмж, кг/цаг 0.1 
3. Ороох голын тоо  2 
4. Овор хэмжээ, мм 380х370х710 
5. Дамрын диаметр, мм 425  
6. Хүнд, кг   8  

Утас ээрэх хөл төхөөрөмж      

Ноос боловсруулах өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхийг хүссэн 
хэрэглэгчдэд төхөөрөмж, багаж хэрэглэл, шаардлагатай зарим 
туслах материалыг нийлүүлэх, үйлдвэрлэл явуулж бүтээгдэхүүн 
хийх технологи арга ажиллагаанд сургах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх 
зэрэг үйлчилгээг үзүүлнэ. 

 



4. ЭСГИЙНИЙ ЖИЖИГ ҮЙЛДВЭР 

Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн нь хонины ноосоор 
сум орон нутагт эсгий үйлдвэрлэхэд зориулан хялбаршуулсан 
технологи боловсруулж, жижиг үйлдвэр байгуулахаар түүнд 
тохирсон тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээж үйлдвэрлэсэн юм. 
Үйлдвэрийн хүч чадал хоногт: 5-8  ширхэг буюу 25 - 40 метр 
гэрийн эсгий  
Эсгийг угааж агшаан, нягт чанар сайтай үйлдвэрлэхийн тулд уг 
жижиг үйлдвэрт дараах технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг  
суурилуулна. 
Үүнд: 

- Ноос сэмлэх  машин; 
- Ноос самнах машин; 
- Эсгий нягтруулах каталь машин; 
- Эсгий агшаах молотков машин; 
- Бусад туслах төхөөрөмж, хэрэгсэл (ширээ, тэргэнцэр, ус 
халаах тогоо гэх мэт); 

Үйлдвэрлэлд: 250-300 м2 орчим талбайтай ажлын байр, 380В-ын 
цахилгааны шугам, нэг ээлжид 4-6 ажиллах хүн шаардлагатай. 
Түүхий эд, материал: 
Хонины уртын болон ахар, хурганы ноос, бодын хөөвөр. 
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд: 

Ноос сэмлэх Ноос сэмлэх төхөөрөмж 500 

 
 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

Бүтээмж, кг/цаг  90 
Ажлын өргөн, мм  500 
Хөдөлгүүрийн чадал,   
кВт/цаг    4 
Машины овор  
хэмжээ мм        1250х800х1100 
Жин, кг   400

Ноос сэмлэх төхөөрөмж  

НСэМ-500 

 



 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

Бүтээмж, кг/цаг  25-30 
Ажлын өргөн, мм  1000 
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт/цаг 4-5 
Машины овор хэмжээ, мм 
     2000х1320х1000 
Жин, кг   500

Ноос самнах төхөөрөмж НСМ-100 

 

 

Техникийн үзүүлэлтүүд: 
Бүтээмж, эсгий /цаг  3 
Ажлын өргөн, мм  2000 
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт/цаг 7.0 
Булын эргэлт, мин-1   350            
Овор хэмжээ, мм   

1750х2940х1830 
Жин, кг    550 

Эсгий нягтруулах каталь машин ЭЭНМ-2000 

 

Эсгий эдлэл нягтруулах бага 
оврын машин 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

1. Бүтээмж, нэг удаа, кг          3        
2. Ажлын өргөн, мм         500  
3. Хөдөлгүүрийн чадал,кВт/цаг   2.2 
4. Цахилгааны сүлжээ, В         220 
5.Овор хэмжээ, мм 890х560х550 
6. Жин, кг  



 

 
Техникийн үзүүлэлтүүд: 

Багтаамж, ш/эсгий  3 
Ажлын өргөн, мм  2000 
Хөдөлгүүрийн чадал, кВт/цаг 7.0 
Алхны цохилт, удаа/ мин 100           
Овор хэмжээ, мм 700х2060х1900 
Жин, кг   60

  Эсгий агшаах молотков машин ЭЭАМ-2000 
 

Бэлэн бүтээгдэхүүн 

Тус үйлдвэрт хийгдсэн гэрийн эсгий бүтээгдэхүүнүүд 

   

Тус үйлдвэрт хийгдсэн гэрийн эсгий бүтээгдэхүүнүүд 

 

Эсгийний жижиг үйлдвэрлэл эрхлэхийг хүссэн хэрэглэгчдэд 
дараах үйлчилгээ үзүүлнэ 

- Техник, эдийн засгийн үндэслэл, төслийг хүссэн хүч чадалд нь 
тохируулан боловсруулж, үйлдвэрлэлийн техник, технологийн 
сонголт хийхэд заавар, зөвлөгөө өгөх; 

- Тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэж нийлүүлнэ. 
- Бид тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг таны сонгосон 

үйлдвэрлэлд тохируулан үйлдвэрлэж суурилуулан, туршилтаар 
ажиллуулж анхны бүтээгдэхүүнийг гаргаж өгөх ба ажилчдад нь 
үйлдвэрлэлийн техник, технологийг зааж, сурган хүлээлгэж 
өгнө. 

 
 
 
 



 
5. ҮСЛЭГ АРЬС БОЛОВСРУУЛАХ ЖИЖИГ ҮЙЛДВЭР 

Энэ үйлдвэр нь үслэг (хурга, ишиг, ангийн) арьсыг үйлдвэрлэлийн 
аргаар хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд халгүй эвсэг технологиор 
боловсруулах зориулалттай. Энэхүү жижиг үйлдвэрийг хөдөө орон 
нутагт дангаар болон эсгий, эсгий гутлын жижиг үйлдвэрийг 
түшиглэн байгуулахад тохиромжтой. 

 
Үйлдвэрийн хүч чадал 

1. Хурганы арьсанд шилжүүлснээр 1 удаагийн оруулгаар 100 
ширхэг үслэг арьс боловсруулна. 

2. Ажиллагсдын тоо: (удирдлагаас гадна) - 3 хүн (ажилчин) 
3. Үйлдвэрлэлд шаардагдах талбай (ойролцоогоор) - 50 м2  
4. Суурилуулах цахилгааны чадал -20,7 кВт 

 
Технологийн тоног төхөөрөмжийн тоо 

1. Дэвтээх чан - 1 ширхэг  
2. Идээлэх, угаах баркас - 2 ширхэг - 4,0 кВт 
3. Махлах машин - 1 ширхэг - 3 кВт 
4. Барабан - 1 ширхэг - 1,5 кВт 
5. Ус халаагч -1 ширхэг - 4,0 кВт 
6. Элдэх машин -1 ширхэг - 3 кВт 
7. Талхих барабан - 1 ширхэг - 3 кВт 
8. Зүлгэх машин -1 ширхэг - 2,2 кВт 

 

 

 Нэг удаагийн ачаалал, кг 100-120 

 Овор хэмжээ,мм  1500х1200х750 

Дэвтээх чан 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Нэг удаагийн ачаалал хурга, 
ишигний арьс, ш 70-90  

 Хөдөлгуүрийн чадал, кВт     3.0 

 Овор хэмжээ, мм 430х980х1000 

Махлах машин 

 

 

Бүтээмж арьс үслэг эдлэл 
боловсруулах үйлдвэрлэлд 
шаардлагатай 50°С температуртай 
ус халаах төхөөрөмж, л/цагт: 200

Ус халаах төхөөрөмж 

 

 Нэг удаагийн ачаалал хурга, 
ишигний арьс, кг   50 

 Эзэлхүүн, л    400 

 Хөдөлгүүрийн чадал, квт      2,2 

 Овор хэмжээ, мм  
1500x1500x1100 

Идээлэх, угаах баркас 



Барабан 

 

 Нэг удаагийн ачаалал хурга, 
ишигний арьс, ш      60-80 

 Хөдөлгүүрийн чадал, квт     2.2 

 Овор хэмжээ, мм  
1800x1070x1250 

Барабан 

 
Элдэх машин

  

 Нэг удаагийн ачаалал хурга, 
ишигний арьс, ш  70-90 

 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт        3.0 

 Овор хэмжээ, мм 
430х980х1000 

Элдэх машин

 

Талхих барабан

  

Талхих барабан 

 

 Нэг удаагийн ачаалал хурга, 
ишигний арьс, ш 60-80 

 Хөдөлгүүрийн чадал, квт 3.0  

 Овор хэмжээ, мм 
   1200x1500x1900 



Зүлгэх машин 

 

 
 Нэг цагт боловсруулах  
арьсны тоо, ш  50-60 

 Ажлын өргөн, мм 250  

 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 2,2 

 Овор хэмжээ, мм 
700х580х900 

Зүлгэх машин 
 
 

Үслэг арьсны жижиг үйлдвэрлэл эрхлэхийг хүссэн хэрэглэгчдэд 
үзүүлэх үйлчилгээ 

 Үслэг арьс боловсруулах технологи болон сүүлийн үеийн 
химийн материалын талаар мэдээ, мэдээлэл дамжуулах. 

 Тус үйлдвэрийн талаарх иж бүрэн зөвлөгөө өгөх. 

 Тус үйлдвэрт ажиллах ажилчдыг мэргэжилтэй ажилчин 
бэлтгэх сургалтад хамруулах.  

 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг таны сонгосон 
үйлдвэрлэлд тохируулан үйлдвэрлэн суурилуулж, 
туршилтаар ажиллуулан, анхны бүтээгдэхүүнийг гаргаж өгөх 
ба ажилчдад нь үйлдвэрлэлийн техник, технологийг зааж, 
сурган хүлээлгэж өгнө. 

Тоног төхөөрөмжийн талаар болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол 
дараах хаягаар холбогдоно. 
 
Дээрх тоног төхөөрөмжүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах бол дараах хаягаар холбогдоно уу.  

Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн  
Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 2 хороо Чингисийн өргөн 
чөлөө 
Утас/Факс: 976-11-341017, 99873250 
Цахим шуудан:  rdili_mn@yahoo.com 

n.ulziibyamba@khureelen.edu.mn 
Веб сайт:  www.khureelen.edu.mn 
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