
УУЛ УУРХАЙН 
АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН САЛБАРТ 

ТЭРГYYЛЭГЧИЙН БАТЛАГДСАН 
ТЕХНОЛОГИУД

ЦАР ТАХЛЫН СОРИЛТЫН ДАРАА 
БИЗНЕСИЙГ ХАМГААЛАХ ГОЛ ЗYЙЛ БОЛ 
ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

Х.Уянга
Технологи, Дижитал Шийдлийн Газрын Захирал

ТА  ДИЖИТАЛ  ДАВАЛГААНД  БЭЛЭН YY? 
ARE YOU READY FOR THE NEXT WAVE OF THE 
DIGITAL TRANSFORMATION?

Х.Тансая
Аналитик ба Инновацийн газар, Дата аналист
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ЭКСКАВАТОР

ÀØÈÃËÀËÒÛÍ ÆÈÍ / OPERATING WEIGHT

ÕªÄªËÃ¯¯Ð / ENGINE

ØÀÍÀÃA / BUCKET

ÕªÄªËÃ¯¯ÐÈÉÍ ÇÀÃÂÀÐ / ENGINE MODEL

ÕªÄªËÃ¯¯ÐÈÉÍ ÁÀÃÒÀÀÌÆ / ENGINE DISPLACEMENT

Õ¯ÐÄÍÈÉ ÄÝÝÄ ÄÀÐÀËÒ /  MAXIMUM SWING PRESSURE

ÃÀÐÍÛ ÖÈËÈÍÄÐ / BOOM CYLINDER

ÑÓÌÍÛ ÖÈËÈÍÄÐ / STICK CYLINDER

ØÀÍÀÃÀÍÛ ÖÈËÈÍÄÐ (ÓÐÒ) / BUCKET CYLINDER (REACH)

ØÀÍÀÃÀÍÛ ÖÈËÈÍÄÐ (ÁÎÃÈÍÎ) / BUCKET CYLINDER (MASS)

Õ¯ÐÄÍÈÉ ÄÝÝÄ ÝÐÃYYËÝÕ Õ¯× / SWING SPEED

Õ¯ÐÄÍÈÉ ÝÐÃ¯¯ËÝÕ ÕÓÐÄ / MAXIMUM SWING TORQUE

ÒÝÝÂÝÐËÝÕ ªÍÄªÐ / HEIGHT

ÒÝÝÂÝÐËÝÕ ªÐÃªÍ / WIDTH

ÒÝÝÂÝÐËÝÕ ÓÐÒ / LENGTH

À×ÈÕ ÄÀÀÖ / PAYLOAD

ÝÑÐÝÃ À×ÀÀ / COUNTERWEIGHT

LOAD  TRUCKS IN33-40

ЦАГТ  МАШИН АЧИНА33-40

2X MORE 
STRUCTURAL 

DURABILTY
UP
TO

ХYЧИТГЭСЭН УРТ СУМ
ХYЧИТГЭСЭН БОГИНО СУМ
ХYЧИТГЭСЭН ДЭЭД, ДООД ИХ БИЕ

ЗАСВАРЫН 
ЗАРДЛЫН ХЭМНЭЛТ20SAVES

YOU
% IN
MAINTENANCE

73 300 кг
362 кВ

35 м
C15 
15.2 л
294 bar
190 мм
210 мм
190 мм
200 мм
6.5 rpm
271 kN.m

74 700 kg
362 kW

35 m
C15 

15.2 л
340 bar
190 mm
210 mm
190 mm
200 mm
6.6 rpm

298 kN.m
4 942 мм
4 508 мм
12 978 мм

11 000 кг

4 942 mm
4 508 mm

12 978 mm

11 000 kg
7 943 кг 7 943 kg
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232D3
ЖИЖИГ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ

246D3
ЖИЖИГ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ

ЗYДГYYРТЭЙ АЖЛЫГ ЗУУРДХАН АМЖУУЛАГЧ 

105’000 139 MNT
НОАТ БАГТСАН YНЭ

2021 оны 5 сарыг дуустал

YНЭ | PRICE

275’000 185 MNT
НОАТ БАГТСАН YНЭ

2021 оны 5 сарыг дуустал

YНЭ | PRICE

®Cat  A41

166кг

42-83л/м

934мм

380мм

71rpm

AUGER | OPOM

ЖИН

ГИДРИЙН УРСГАЛ

ОНДОР

ДИАМЕТР

ЭРГЭХ ХУРД

®Cat  T112
TRENCHER | ШУУДУУ УХАГЧ

ЖИН

ГИНЖНИЙ ОРГОН

ОНДОР

УРТ

2 ТАЛ УРУУ ШИЛЖИХ

ГИДРИЙН УРСГАЛ

ГИДРИЙН ДАРАЛТ

ЭРГЭЛТИЙН ХУРД (мин)

488кг

203мм

786мм

1,219мм

559мм

42-86л/м

145-235bar

203rpm

®Cat  FORK
FORK | СЭРЭЭ

СЭРЭЭНИЙ ОНДОР

СЭРЭЭНИЙ УРТ

СЭРЭЭНИЙ ОРГОН

965мм

1,524мм

150мм

60.2м/х
ХYЧИН ЧАДАЛ

2,955кг
 АЖЛЫН ЖИН

865кг
ДААЦ

2.5м
АЧИХ ОНДОР

74.3м/х
ХYЧИН ЧАДАЛ

3,368кг
 АЖЛЫН ЖИН

975кг
ДААЦ

2.6м
АЧИХ ОНДОР

232D3 ТЕХНИКИЙН YЗYYЛЭЛТ 246D3 ТЕХНИКИЙН YЗYYЛЭЛТ

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БАГАЖУУД | Attachments

ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ТА ХАСЛИЗИНГИЙН ТААТАЙ НOХЦЛOOР АЖЛЫН 3 ХОНОГТ 
БАГТААН OOРИЙН БОЛГООРОЙ.

93м/х
ХYЧИН 
ЧАДАЛ

8,425кг
 АЖЛЫН 

ЖИН

31.05м
УРД 

ШАНАГА

4,709мм

30.27м
УХАХ 

ШАНАГА

УХАХ
ГYН

4.3м
СУМНЫ 

УРТ

ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ЗYДГYYРТЭЙ АЖЛЫГ 
ЗУУРДХАН АМЖУУЛАГЧ 

®Cat  B8
БYРЭН ТОХИРУУЛСАН АЛХТАЙ

АЖЛЫН ЖИН: 349.7кг

 1,150жЦОХИЛТЫН ЭНЕРГИ:

 75ммХОШУУНЫ ДИАМЕТР:

11,749кПаМИНИМУМ АЖИЛЛАХ:  
ДАРАЛТ 

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БАГАЖУУД

316 мм 440 мм

1413 мм

ТАЛБАЙН ШYYР УРД ШАНАГА (СТАНДАРТ, ОЛОН YЙЛДЭЛТ)ОРОМ

АЛХ НЯГТАРШУУЛАГЧ

ЦАС ХУСАГЧ

УХАГЧ ШАНАГА

СОЁО

426F2
УНИВЕРСАЛ ТРАКТОР

ТА ХАСЛИЗИНГИЙН 

ТААТАЙ НOХЦЛOOР АЖЛЫН 

3 ХОНОГТ БАГТААН OOРИЙН 

БОЛГООРОЙ.

БАТАЛГАА: 
ГИДР БОЛОН ХYЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИД 12 САР
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ЦАР ТАХЛЫН СОРИЛТЫН ДАРАА БИЗНЕСИЙГ 
ХАМГААЛАХ ГОЛ ЗYЙЛ БОЛ ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

   -Тэгэхээр өнөөдөр бид технологи 

яагаад хэрэгтэй вэ гэж биш, аль 

технологийг сонгож уул уурхайг илүү 

аюулгүй, хялбар, цаг хугацаа, зардал 

мөнгөний хэмнэлттэй бизнес болгож аль 

болох ухаалгаар удирдах талаар ярих 

ёстой үе байх нь. 

   -Ялангуяа энэ урт удаан үргэлжилсэн 

цар тахлын олон сорилтын дараа хэрхэн 

тэсэж үлдэх, бизнесээ цаашид хамгаалах 

нь технологийн шилжилтэд хэр бэлэн 

байгаагаас шууд хамаарна. Олон зуун 

жил оршин тогтносон дэлхийд алдартай 

том бизнесүүд үүд хаалгаа хааж байхад 

мэдээлэл технологийн салбар л өсөлттөй 

байна. Их дэлгүүрүүд хаагдаж байхад 

цахим дэлгүүрүүд цахиур хагалан гарч 

ирлээ. Одоо үед хүнээс хамааралтай 

бизнес халагдаж байна. Хүүхдүүд 

гэрээсээ цахимаар сурч, аав ээж нь бас 

гэрээсээ, зайнаас цахимаар аюулгүй 

ажиллах шаардлагатай цаг үед бид 

амьдарч байна. Энэ нь хэзээ ч ахиж 

өмнөх рүү гээ эргэж буцахааргүй шинэ 

хэвийн байдал болж тогтоно. 

Манай улсад яг бүрэн автоматжуулсан 

машин техник хараахан нэвтрээгүй 

байгаа ч хагас автоматжуулсан, 

операторын ажлыг хөнгөвчилсөн 

системүүдийг нэвтрүүлээд 10 жилийн 

нүүр үзэх гэж байна. Эндээс бид уул 

уурхайн хөгжлөөс тийм ч их хоцроогүй 

гэдгийг харж болох байх. Катерпиллар 

бол 95 жилийн урт түүхтэй дэлхийд 

салбартаа тэргүүлэгч, хамгийн сайн хүнд 

даацын машин үйлдвэрлэгч компани 

гэдгийг бүгд мэддэг. Харин одоо машин 

автоматжуулалт, ухаалаг машины 

технологийг нэвтрүүлж байгаа 

технологийн тэргүүлэгч компани болж 

“Tesla”, “Amazon”, “Google”, “GM” зэрэг 

компаниудтай өрсөлдөж байна.

Манай улсад ч мөн адил алсаас машин 

техниктэйгээ цахимаар холбогдон 

уурхайн ажлаа, цөөн хүн хүчээр, аюулгүй, 

илүү бүтээмжтэй, уухаалгаар удирдаж 

явуулах бүрэн боломжтой. Энэ үр ашгийг 

манай технологийн шийдлүүдээс түрүүлж 

нэвтрүүлж эхэлсэн харилцагчид маань 

энэ хэцүү үед илүүтэй хүртэж байна. 

Машин автоматжуулалтын технологийг 

нэвтрүүлснээр уул уурхайн хүнд хүчир 

ажлыг хялбаршуулж, операторын ажлыг 

хөнгөвчилж, ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 

эхний удаагаар зөв гүйцэтгэх боломжтой 

болсон. Ингэснээр олон жилийн 

туршлага хуримтлуулаагүй залуу, эмэгтэй 

хүмүүс ч энэ ажлыг хийх боломж бүрдэж 

тэгш боломж, тэгш оролцоо хангагдаж 

байна. Иймдээ ч сүүлийн үед эмэгтэй 

оператор, засварын техникчид ч олширч 

байгаа. Жишээ нь манай техникчийн 

сургалтыг амжилттай төгссөн таван ч 

охин бий. Энэ бол сүүлийн үеийн ухаалаг 

машинууд нь жолоодохоос гадна засвар 

үйлчилгээ хийхэд ч маш хялбар болсны 

үр дүн. Өөрийнхөө өдөрт хийсэн ажил, 

зарцуулсан түлш, техникийн засвар 

үйлчилгээ хийх шаардлагатай бол 

оношилгооны мэдээлэл зэрэг техник 

ашиглалтын төрөл бүрийн мэдээллийг 

өдөр дутамд цахимаар манай техникүүд 

өөрсдөө мэдээлж байдаг болсон.

Хэдийгээр уул уурхай, машин техникийн 

салбарт эрчүүд давамгайлдаг ч гэлээ 

манай компани хүйсийн тэгш оролцоог 

дэмждэг нийгмийн хариуцлагатай. Манай 

компани дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо 

салбарын жишгээс өндөр үзүүлэлттэй ч 

бид 40 хувьд хүргэх том зорилттой 

ажиллаж байгааг дурдахад таатай байна.

Манай улс уул уурхайд түшиглэсэн эдийн 

засагтай орны хувьд салбарын технологи, 

цахим шилжилтийг төрийн бодлогоор 

дэмжиж, олон улсад эрдэс баялгаа 

өрсөлдөхүйц өртгөөр нийлүүлэх, гол нь 

аюул осолгүй, алсын зайнаас гүйцэтгэх 

боломжтой ажлын байрыг хөгжүүлэх 

шаардлагатай. Учир нь өнөөдөр дэлхий 

даяар хүн амаасаа их компютер, ухаалаг 

гар утас, интернэтийн шугам сүлжээг бий 

болгожээ. Харин эдгээр гэрлийн хурдаар 

хөгжиж байгаа технологийг ухаалгаар 

бүрэн ашиглаж чадах боловсон хүчин 

бэлтгэх ажил ард хоцрогдсон нь дэлхий 

дахинд том асуудал болж байна. Цар 

тахлын сорилтоор машин 

автоматжуулалтын технологийн шилжилт 

хурдаа авч Хятад, АНУ зэрэг улс уурхайн 

машин тоног төхөөрөмжийг операторууд 

өөр хотоос, гэрээсээ аюулгүй ажиллуулж, 

хөл хорионы үед ажлаа зогсоохгүй явж 

байгаа. Ердийн үед ч уул уурхайд элбэг 

тохиолддог унах, цөмрөх, дарагдах, живэх 

зэрэг эрсдэл бүхий хөрсний устай, 

нурангитай, өндөр уулын огцом налуу 

орой, зах ирмэг нөхцөлд оператор 

машинаасаа бууж алсын удирдлагаар 

ажлаа гүйцэтгэх бүрэн боломжтой. Мөн 

уурхайн ажлын талбайн төрөл бүрийн 

хэмжилтүүдийг хүнгүйгээр дрон нисгэж 

ажлын явц олборлолтыг өдөр дутам 

нарийн хэмжиж тооцоолдог програм 

хүртэл бий. Зөвхөн машин техник, далд 

уурхай гэлтгүй ажилчидтайгаа хүртэл 

байнга холбоотой байх, байршлыг нь 

тогтоож, аюулгүй байдлыг нь хянах төрөл 

бүрийн шийдэл бий. 

Монголын анхны 
Механик-Электроник-
Мэдээлэл Технологийн 
эмэгтэй инженер Х.Уянга 
Катерпилларын Монгол дахь 
албан ёсны борлуулагч 
“Барловорлд Монголиа” 
компанид 13 дахь жилдээ 
мэргэжлээрээ машин 
автоматжуулалтын 
технологийг нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна. Тэрбээр уул 
уурхай, зам, барилга зэрэг 
хүнд аж үйлдвэрийн салбарт 
тэгш оролцоог бий болгоход 
мэдээлэл технологи хамгийн 
чухал болохыг онцолж байна.

Х.Уянга
Технологи, Дижитал Шийдлийн 
Газрын Захирал

   -Цар тахал танай бизнес болон танай 

харилцагчдад ямар нөлөө үзүүлж байна 

вэ?

   -Мэдээж бүгдэд нөлөөлөлгүй яахав. 

Гэхдээ энэ хэцүү цаг хугацаанд азаар 

эрдсийн үнэ өсөлттэй үе таарч уул уурхайн 

компаниуд зогсох эрхгүй ажиллаж байна. 

Манай улсын эдийн засгийг нуруун дээрээ 

авч яваа гол салбар бол уул уурхай учраас 

засгийн газраас онцгойлон ногоон бүс 

болгон бодлогоор дэмжиж тогтвортой үйл 

ажиллагааг нь хангахын төлөө ажиллаж 

байна. Бид бүхэн ч мөн уул уурхайн 

харилцагчдынхаа ажлыг тасалдуулахгүйн 

төлөө машин тоног төхөөрөмж, сэлбэг, 

засвар үйлчилгээгээр ханган 

нийлүүлэхээр хариуцлагатайгаар хичээн 

ажиллаж байгаа. 

   -Танай компанийн нийлүүлж буй 

автоматжуулалтын систем 

харилцагчдын тань ямар асуудлыг 

шийдэж өгдөг вэ?

   -Уул уурхай, зам, барилга зэрэг газар 

шорооны ажлыг зөвхөн сайн машин тоног 

төхөөрөмжөөр л нугалдаг. Харин тийм том, 

хүнд даацын тоног төхөөрөмжүүдийг 

аюулгүй, бас бүрэн хүчин чадлаар нь 

найдвартай ажиллуулна гэдэг тийм амар 

биш. Маш их туршлага, ур чадвар 

шаарддаг учир энэ салбарын нэг том 

асуудал нь хүний нөөц байдаг. Монголын 

уул уурхайд гадаадын мэргэжилтэн 

олноор ажилладаг нь ч үүнтэй холбоотой. 

Дижитал технологийн цахим шилжилт 

зөвхөн бидний гар утсыг л ухаалаг болгож, 

Теслагийн суудлын машиныг автомат 

жолоодлоготой болгоод зогсоогүй юм шүү. 

Эдгээрээс ч өмнө, Катерпиллар хүнд 

даацын машин техникүүдээ ухаалаг болгох 

автоматжуулах ажил эхлүүлсэн. 30 гаруй 

жилийн туршлагатай. 300 орчим тонны 

даацтай, гурван давхар байшин шиг том 

бүрэн автомат буюу жолоочгүй машиныг 

уул уурхайд нэвтрүүлээд найман жил 

болжээ. Одоогоор нийт 350 орчим 

жолоочгүй машин дэлхийн гурван тивд 

ямар ч осол авааргүй тасралтгүй ажиллаж, 

уурхайн зардлыг 20 хувь хэмнэж, 

бүтээмжийг 30 хувь нэмэгдүүлсэн 

үзүүлэлттэй байна. Эдгээр машины нийт 

зөөвөрлөсөн материалын хэмжээ дэлхийн 

уртрагийн дагуу бүтэн тойрох дөрвөн 

эгнээтэй хоёр метр өндөр зам барьж 

хүрэхээр их болсон. 

Миний хэлэх гэсэн зүйл бол, уул уурхай ч 

мөн эрин үеэ дагаад ирээдүйн хөгжил нь 

автоматжуулалт, ухаалаг технологи, 

дижиталчлал руу чиглэж байна. 

Технологийн дэвшлийг дагаад бүх зүйл 

бидний ажил амьдралыг илүү амар хялбар, 

аюулгүй, ухаалаг болгоход чиглэж байна.

7BarloworldNews



ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ИЛҮҮ ХҮЧ, ИЛҮҮ БЭЛЭН БАЙ    АЛ, ИЛҮҮ БАТ БӨХЛ

ИНЭ ҮЕИЙН ЭКСКАВАТОР®CAT  395 NEXT GENERATION EXCAVATOR

MORE DURABILITY

MORE POWER
MORE UPTIME

MORE DURABILITY

MORE POWER
MORE UPTIME

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗАГВАР

Cat® C18

ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ХҮЧ

405 кВ, 543 м/х

ШАНАГА

36.5 м

АЖЛЫН ЖИН

94,100 кг

ЗАРДАЛ%

БАГА АШИГЛАЛТЫН 
% БYТЭЭМЖ

OНДOР

PRODUCT LINK™
АЛСЫН ЗАЙНААС ХЯНАХ ТЕХНОЛОГИ

CAT PAYLOAD
ШАНАГАН ДАХЬ МАТЕРИАЛАА 
ХЭМЖИХ ТЕХНОЛОГИ

E-FENCE            CAT GRADE
УХАХ НАЛУУГ ТОХИРУУЛАХ, 
ТУСЛАХ ТЕХНОЛОГИ

contact@barloworld.mn

7018-7588 АЖЛЫГ  НЭГ УДААГААР
ЗOВ ГYЙЦЭТГЭЕ

The Trimble® Roadworks Paving Control Platform for asphalt 
pavers is designed to help you do more in less time. Our innovative, 
next-generation
paving control platform features intuitive, easy-to-learn software 
that runs on an Android™ operating system. State-of-the-art 
software and hardware give operators of all skill levels the ability to 
work faster and more productively than ever before. Ideal for 
projects that require meeting a thickness or elevation 
specification, Trimble Roadworks is a non-contact paving control 
platform that gives you greater flexibility and more control over the 
mat. Speed up your paving production while laying a smoother 
surface and reducing material costs.

80% OF CONSTRUCTION JOBS RUN INTO OVERTIME…

Trimble Roadworks helps paving contractors achieve excellent 
rideability results and finish projects on time and budget.

Trimble®-ийн АСФАЛЬТ ДЭВСЭГЧИЙН СИСТЕМ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ. 
Асфальт дэвсэгч машинуудад зориулагдсан Trimble® ROADWORKS 
хучилтын систем нь бага хугацаанд илүү бүтээлтэй ажиллах боломжийг 
олгож байна. Шинэ үеийн Асфальт дэвсэгчийн систем нь Android™ 
үйлдлийн систем бүхий удирдлагын дэлгэцтэй болсноор хэрэглэхэд 
илүү хялбар болж байна. Програм болон эд ангиуд нь шинэчлэгдсэнээр 
операторын туршлага үл харгалзан урьд өмнөхөөсөө илүү хурдан, илүү 
бүтээмжтэй ажиллах боломжтой. Trimble® ROADWORKS асфальт 
дэвсэгчийн систем нь хучилтын зузааныг тусгайлан заасан ажлуудад 
хамгийн тохиромжтой бөгөөд хучилтын ажлыг богино хугацаанд 
гүйцэтгэж, илүү жигд гадаргууг гаргаж, асфальт дэвсэхэд шаардлагатай 
материалыг хэмнэхэд тусална. 

ЗАМ БАРИЛГЫН АЖЛЫН 80% НЬ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНААСАА 
ХОЦОРЧ БАЙНА... 

Trimble® ROADWORKS асфальт дэвсэгчийн систем нь замын ажил 
гүйцэтгэгч нарт төлөвлөсөн хугацаандаа, төсөвтөө багтаан хучилтын 
ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх боломжийг олгож байна.  

ТОЛЬ ШИГ ХУЧИЛТЫГ TRIMBLE®-ЭЭР
INTRODUCING THE NEXT-GENERATION TRIMBLE® 
ROADWORKS PAVING CONTROL PLATFORM
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Та дижитал давалгаанд нэгдэхэд бэлэн үү?  

Магадгүй зарим хүмүүс чухам яагаад энэ 

дижитал эрин үе хэрэгтэй гэж бодох л 

байх. Гэхдээ орчин үеийн бизнесийн чиг 

хандлагыг тодорхойлж буй цахим зууны 

энэ үед бүх улс орнууд болон компаниуд 

дижиталчлалд ихээхэн ач холбогдол өгч, 

хэрэглээг нэмэгдүүлж байхад хэн энэ 

бүхнээс хоцрохыг хүсэх билээ. Тиймээс, 

дижитал шилжилт болон технологийн 

хувьсгал хаа сайгүй өрнөж байна. Эдгээр 

нь уул уурхайн болон барилгын салбарт ч 

хамаатай ойлголт юм шүү. МакКинсей 

судалгааны хүрээлэнгээс гаргасан 

судалгааны тайланд хүнд үйлдвэрийн 

салбарууд дижитал шилжилтийн дунд үед 

явж байгааг тусгасан байна. (График.1) 

Энэ нь тухайн салбарууд дижиталчлалыг 

бүрэн утгаар нь одоо хүртэл хэрэглэж 

чадахгүй байгааг харуулж байна. Дэлхийн 

Эдийн Засгийн Форум 2015 онд дижитал 

шилжилт хийгдэснээр уул уурхайн салбарт, 

хэрэглэгчдэд, нийгэмд болон хүрээлэн буй 

орчинд ирэх 10 жилд 425 тэрбум 

доллартай тэнцэх ашиг оруулж ирэхээр 

байна гэсэн тооцооллыг гаргасан байна. 

Иймд уул уурхайн салбар аж үйлдвэрийн 4-

р хувьсгал руу шилжих буюу Дижитал 4.0-д 

ороход сайжруулалт, өөрчлөлтүүд хийгдэх 

шаардлагатай байна. 

Бүх салбарынхан энэхүү дижитал давалгаа 

руу амжилттай, хурдтай шилжихэд тус 

болох гол арга бол дата буюу өгөгдөл юм. 

Хэдийгээр дата шинэ зүйл биш ч гэсэн 

дата хэрэглээ болон хэрэгцээ 

урьданхаасаа илүү асар хурдтай өсөж 

байна. Гартнер судалгааны төвөөс 2022 он 

гэхэд нийт компаниудын 90 хувь нь их 

өгөгдөл болон аналитикийг аль ч салбарт 

чухал чадваруудын нэгээр үнэлэх болно 

гэсэн урьчдилсан тооцоолол гаргажээ. 

Дата өгөгдлийг үнэ цэнэтэй хэрэгсэл 

болгон ашиглаж, мөнгө болгож эргэлтэнд 

оруулж чадаж байгаа хэн байтугай энэ 

салбарын ялагчид юм.

Дижиталчлал, шинэ технологиуд шинээр 

зах зээлд орж буй компаниудад үнэтэй 

тусч болзошгүй. Шинэ технологийг 

нэвтэрүүлэх нь ашигт ажиллагааг 

хурдасгаж, үйл ажиллагааны өгөөж, 

бүтээмжийг өсгөж болох учраас шинэ 

техник, технологид байнга хөрөнгө 

оруулалт хийдэг, судалгаа хөгжүүлэлтэд 

анхаардаг, хамгийн сүүлийн үеийн 

дэвшилтэд технологи болон дата өгөгдөл 

дээр ажилладаг Катерпиллар зэрэг 

салбарын шилдэгтэй хамтран ажилллаж, 

тоног төхөөрөмжийг нь худалдан авснаар 

эргээд энэ таны дижиталчлалд нэг алхам 

хөтлөх хамгийн дөт аргуудын нэг болж 

байгаа юм. МакКинсейгийн судалгаанаас 

харахад цар тахлын дараа компаниуд 

бусад үйл ажиллагааны зардалаа танах 

төлөвлөгөөтэй байгаа ч дижитал, 

технологиийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 

илүү ихээр хөрөнгө оруулахыг дурьджээ. 

Ингэснээр асар хурдтай өөрчлөгдөж 

байгаа энэ үед уул уурхайн компаниуд 

бусдаас түрүүлэх боломжтой болно. 

Катерпиллар компани судалгаа, 

хөгжүүлэлтийн зардал нь 2020 онд 1.4 

тэрбум доллар байсан бол сүүлийн 20 

жилийн турш нийт 29 тэрбум долларын 

хөрөнгө оруулсан байна. Энэ нь харилцагч 

компаниудын бүтээмжийг дээд цэгт 

хүргэхэд анхаарч ажилладагыг харуулж 

байна. Нэмж хэлэхэд, Катерпиллар дэлхий 

дээр 1 саяаас дээш машин, тоног 

төхөөрөмжид сууриулуулсан мэдээлэл 

дамжуулагчаас үргэлж дата цуглуулж 

байдаг нь цаг үргэлж тоног төхөөрөмжийг 

илүү ихээр судлах, шаардлагатай 

хөгжүүлэлтийг хийхэд түлхэц болж өгдөг. 

Эдгээр технологиуд нь Cat Connect, Cat 

Grade, Cat Payload, E-fence, Mine Star болон 

бусад туслах технологиуд юм. Энэ бүх 

технологиуд нь цахимжсан байдаг бөгөөд 

операторын датаг үнэ цэнэтэй хөрөнгө 

болгодог юм.  Жишээлбэл, машины 

ерөнхий байдал болон техникийн 

үзүүлэлтүүд эвдрэл гарахаас өмнө засварт 

оруулах, гүйцэтгэлийг хянах, түлшний 

зарцуулалтыг хэмнэх, ашиглалтын зардал 

бага байлгах зэрэг боломжуудыг 

олгосноор операторуудын өрсөлдөх 

чадварыг илүү болгодог. 
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Are you catching the digital wave? Some people 
might wonder why all of this digital era is 
necessary. But who wants to lag behind when 
every company and country accelerated the digital 
usage and given higher importance to it and 
digitization is reshaping the way we do business? 
Thus, digital transformation along with high-end 
technology is everywhere. And the mining or the 
construction industry are no exception! According 
to the McKinsey research, the majority of the 
heavy industry sectors are in the middle stages of 
digital maturity. (See Figure 1.) This means mining 
industry is not doing a lot with digitization and 
making the most of it. According to the World 
Economic Forum, in 2015, it was estimated that 
digitization could bring more than $425 billion of 
value for the mining industry, customers, society 
and environment over the next 10 years. There is 
a room for the improvement in the mining industry 
to reach to Digital 4.0 as the Fourth Industrial 
Revolution. 

One of the key ingredients of fast and 

successful digitization in every industry is the 

usage of data. Data is not new, but its usage 

and importance are increasing at an 

unprecedented pace. Gartner predicts that by 

2022, 90% of the companies will be using 

data and analytics as an essential 

competency in every industry. Analytics 

processes big data and translate into 

information, and generates knowledge to 

support decision making, when to use 

marketing while undergoing complete digital 

transformation. Companies and individuals 

who are using the data as a valuable resource 

and converting into the monetized insights 

are the ones winning in this game.  

Digitization and new technologies can be 

costly for companies that are only getting 

started. Since having access to new 

technologies and data speeds up 

performance and productivity, it is essential 

to cooperate with and purchase equipment 

and machinery from established companies, 

which have a long history of investment into 

R&D and remain one of the leaders in using 

latest technologies and data, such as 

Caterpillar. In the McKinsey survey, 65% of 

companies stated that they will continue 

devote more resources to their digital and 

technological capabilities after the pandemic, 

even as they cut resources from other parts 

of the business. With digital and technology-

driven investment, the mining companies can 

outperform others in a rapidly changing 

world.  

Caterpillar annual research and development 

(R&D) expenses for 2020 were $1.4 billion 

and for the past twenty years, the R&D 

investment was $29 billion. It shows that 

Caterpillar invests in the latest machine 

technology to help maximize operator`s 

productivity. In addition, Caterpillar has more 

than 1 million connected machines and 

gathers data from the sensors of those 

machines worldwide, which serves as a 

valuable source for information and 

knowledge on effective maintenance and 

development of machinery and equipment. 

These technologies are Cat Connect, Cat 

Grade, Cat Payload, E-fence, Mine Star and 

other assisting technologies. All of these 

technologies` data are digitized and convert 

the operator`s data into valuable asset. For 

instance, data on condition and technical 

information allow to get the repair done 

before the failure, monitor productivity, fuel 

efficiency in real time, and keep low 

maintenance cost and improves process 

efficiency, which make operators more 

competitive in the market. 

Digital 1.0
Programmable logic control

Digital 2.0
Digital control system

Digital 3.0
Advanced process control

Digital 4.0
Artificial intelligence

Mining beneficiation

Mining extraction

Chemicals

Pulp & paper

1Steel

Petrochemicals

>3 - 5% 3 - 5% <3 - 5%

Evolution over timeSource: McKinsey&Company

Refining

Figure 1. Digital maturity of sector

ТА  ДИЖИТАЛ  ДАВАЛГААНД  БЭЛЭН  YY? 
ARE YOU CATCHING  THE DIGITAL WAVE?

Х.Тансая
Дата аналист E-FENCE            
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ХЭРХЭН АЛДААНЫ КОДЫГ АШИГЛАН 
ОПЕРАТОРЫН ГYЙЦЭТГЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ВЭ?
HOW TO USE FAULT CODES TO IMPROVE OPERATOR PERFORMANCE
Ихэнх техникүүд үйлдвэрээсээ эсвэл 
нэмэлтээр тоноглогдсон хар хайрцагтай л бол 
алдааны кодыг мэдээлж байдаг түүнээс 
шалтгаалан хэт их алдааны мэдээлэл ирэх нь 
Т е х н и к  х а р и у ц с а н  м е н е ж е р ү ү д и й г 
стрессдүүлдэг. И-мэйл, мессежээр эсвэл 
бусад холбоосоор ирэх эдгээр анхааруулах 
алдааны мэдээллүүд  нь хүлээн авч буй 
ажилтныг залхааж, улмаар тэр их өгөгдөл 
дундаас техникийн гүйцэтгэлийг сайжруулахад 
нэмэр болох мэдээллийг хүртэл анзааралгүй 
өнгөрөөсөн тохиолдол байдаг. 

Үүнтэй холбоотойгоор техник хариуцсан 
менежерүүдэд машины өгөгдөлийг үр дүнтэй 
ашиглахад  нь туслах зорилгоор Катерпиллар 
болон дилерүүд програм хангамж болон 
хөгжүүлэгчдэд томоохон хөрөнгө оруулалт 
хийсэн юм.

Техник хариуцсан менежерүүд машиныхаа 
өгөгдлийг, ялангуяа алдааны кодуудыг 
ашиглан операторуудаа илүү мэргэшүүлэн 
сургаснаар техникүүдээ илүү үр ашигтайгаар 
ашиглаж болно. Техникийг зөв ашиглаж буй 
оператор нь техникийн бүтээлийг өсгөж, 
зардлыг багасгаж чаддаг. Операторын сургалт 
шаардлагатай бүх хэсэгт анхаарлаа хандуулан 
ажиллахын оронд цөөн хэдэн хамгийн чухал 
мэдээлэл дээрээс эхлэн ажиллах  хэрэгтэй 
юм. 

“Магадгүй танд өндөр давтамжтай 2,3 төрлийн 
алдааны код гардаг байх, зөвхөн тэдгээр их 
хэмжээний кодууд дээр анхаарч үүнийгээ 
операторуудтайгаа холбогдох хэрэгсэл болгох 
нь зүйтэй юм ” .  “Энэ төрлийн код их 
хэмжээгээр илрээд байгаа мөн яагаад энэ 
төрлийн код гараад байгааг та надад 
тайлбарлаж өгч туслана уу“ гэх зэргээр 
операторуудаасаа асуух хэрэгтэй.

Анх энэхүү технологиийн дижитал  шийдэл 
нэвтэрч байхад операторууд хүлээж авахдаа 
их  дургуйц дэг  байлаа.  Харин эздүүд , 
удирдлагууд өөрсдөө эерэг хандлагаар энэ 
эсэргүүцэлтэй тулах алхмуудыг хийсэн юм. 
Эерэг хандлага бол энэхүү эсэргүүцэлтэй 
тулах гол түлхүүр юм. Жишээ нь тэд “Энэ алдаа 
даваа гарагт 3 удаа, Мягмар гарагт 2 удаа 
гарсан боловч өнгөрсөн 7 хоногт нэг ч удаа 
гараагүй байна. Ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдсөн 
юм болов уу,” гэх зэрэг бодит үр дүнг ярилцдаг 
болсон юм . 

Ажилчдыг сургах, хөгжүүлэх үед үүсгэх эерэг 
байдлыг бий болгох стратегид 4 гол зарчим 
байдаг .  Операторуудынхаа хандлагыг 
өөрчлөхийг хүсэж буй менежерүүд нь 
операторуудтай хамааралтай өгөгдлүүдийг 
ашиглан эерэг хандлага төрүүлэх байдлаар 
анхаарах хэрэгтэй. 

Цөөн хэмжээний асуудлуудыг операторууддаа 
тайлбарлах , тухайн асуудлууд болон холбогдох 
өгөгдөлүүд дээр суурилсан сургалт зохион 
байгуулж тэдний хяналтын процесст нь сурган 
хүмүүжүүлэх арга хэмжээг суулгаж өгсөнөөр 
цаашдын амжилттай хэрэгжилтийг ч гэсэн 
бататгаж байгаа юм. 

Энэ стратегийг хэрэгжүүлэн менежерүүд нэг 
эсвэл хоёр л алдааны кодыг олж тодорхойлон, 

түүндээ сургалт зохион байгуулах юм. 
Ж и ш э э л б э л  х э р в э э  а л д а а н ы  к од  н ь 
“transmission abuse-г ” гэх утгыг илэрхийлж 
байвал операторт тухайн тохиргоо ямар чухал 
үүрэгтэй гэдгийг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй.

Та оператортоо: Таныг өндөр бүтээлтэйгээр 
ажиллахыг хичээж байгааг тань би ойлгож 
байгаа, гэхдээ энэ тохиргоо нь машины эрүүл 
мэнд, урт удаан насжилт, машины зардал, 
ц а а ш л а а д  н и й т  м а н а й  б а й г у ул л а г ы н 
амжилтанд зайлшгүй шаардлагатай гэх 
зэргээр тайлбарлахад оператор учрыг нь 
ойлгож, мөн дагаад эерэг харилцаа үүсэх юм.    

Хандлагын өөрчлөлтийг мөн л өгөгдөл 
ашиглаж операторуудыг урамшуулах аргаар 
мөн хэрэгжүүлж болно. Катерпилларын зарим 
харилцагч энэхүү стратегийг ашигласанаар 
эцэст нь  үр дүн улам сайжирвал тансаг үдийн 
зоог бэлдэх гэх мэтээр ажилтануудаа 
урамшуулдаг. Гүйцэтгэлийг сайжруулах нь 
байгууллагын зардлыг багасгаж, бүтээлийг 
нэмэгдүүлэх  юм байна гэдгийг ойлгосон 
менежерүүд тансаг зоогоор амжилт гаргасан 
ажилтнуудаа урамшуулах арга нь бас нэг 
амжилтын чухал түлхүүр юм . 

“Дилерүүд эдгээр телематик өгөгдлүүдийг 
өөрсдийн үйлчилгээний гэрээндээ, эсвэл ТҮ-
ий ажлын үүрэгтээ, операторуудын сургалтдаа 
оруулж өгсөн байгааг харж байгаа яагаад 
гэвэл тэд өгөгдлүүдээс маш их хэрэгцээт 
мэдээллүүдийг авч болохыг ойлгосон” юм. 
2021 онд Бүх зүйл дижиталд холбогдож 
өгөгдөл хаанаас ч хамаагүй ирж хэрэглэгчид 
мэдээлэл, өгөгдлийн хэт ачаалалд дарагдах 
магадлалтай. 

Бид  дижитал ертөнцөд хөл тавих ёстойгоо 
мэддэг, үүнийг хянах, удирдахын тулд хэмжих 
ё с т о й  г э д г э э  о й л г од о г  ү н э  ц э н эт э й  
үйлчлүүлэгчидтэй. Гэсэн хэдий ч "'Би үүнийг 
хийх ёстой гэдгээ мэдэж байна, гэхдээ надад 
зүгээр л орон тоо байхгүй." Үүнийг  хийхэд 
шинэ боловсон хүчин хэрэгтэй гэж битгий 
хараарай; Ажлаа илүү сайжруулах боломжийг 
олгохын тулд дилер таны хажууд байгааг 
ойлгох хэрэгтэй юм.

    Борлуулалтын дараах талаас үзэхэд, бид 
харилцагч илүү их ашиг олох, эсвэл үйл 
ажиллагаагаа эрсдэл багатайгаар явуулах,  
бүтээлээ нэмэгдүүлж, зардлаа бууруулахад 
машины өгөгдлийг  мэдээлэл болгон 
ашиглахад нь зорьж ажиллаж байна

хэмээн Барловорлд Монголиа ХХК-н Дижитал 
Технологийн шийдлийн газрын Дижитал 
мэргэжилтэн Г. Энхбулган хэлсэн юм.

Nearly every machine in a fleet, whether new or 
retrofit with a black box, throws fault codes, and 
the sheer volume can overwhelm an equipment 
manager. The number and frequency of email 
alerts, text alerts, and other communications can 
easily desensitize the recipient, causing 
managers to miss data that could help them 
improve machine performance.

Caterpillar and its dealers have invested in 
software and personnel to help fleet managers 
sift through the noise to identify machine data 
upon which they can actually act.

Equipment managers can use machine data, 
specifically fault codes, to benefit fleet 
performance by using it to coach operators. 
Operators who correctly use machines maximize 
productivity and minimize costs. But rather than 
tackle all areas that indicate a need for operator 
coaching, Enkhbulgan to “focus on a small 
number of things.”

“Maybe you have two or three faults codes that 
are your heavy hitters,” he says. “Focus on those 
and use that as a positive opportunity to engage 
with your operators and say, ‘We’re seeing a lot of 
these, can you help me understand why we’re 
seeing these particular events?’

“When this digital technology solution first came 
out...operators were extremely reluctant to 
embrace any of it. We’ve seen owners and 
companies take the initiative and...combat that 
with a positive experience. That positive 
experience is key. They [have] the facts to say, ‘It 
happened three times on Monday and two times 
on Tuesday, but it didn’t happen at all last week. 
Can you help me understand? Did something 
change?’” 

A strategy to produce a positive experience in 
coaching hinges on four key principles, 
Enkhbulgan says. Equipment managers seeking 
to coach behavior change should give the 
operator a manageable number of areas to 
address, use facts and data to engage the 
operator in a positive manner, provide training 
and coaching based on those areas and the 
corresponding facts and data, and build coaching 
into their monitoring process in order to continue 
that success.

With that strategy in place, Enkhbulgan says, 
managers can identify one or two fault codes and 
coach. If a fault code indicates that an 
transmission abuse, for example, “explain to the 
operator the importance of that.”

“‘I know I’m trying to get you to produce, but this is 
necessary for the health of the machine and the 
longevity and the cost of the machine, and our 
overall company’s success.’ The operator now 
understands. They’ve built a positive experience.”

    From an aftermarket perspective, we are 
looking to...turn [machine data] into some sort 
of information that the customer can make use 
of to make more money or make his operation 
safer, more productive, reduce their costs, or 
control their costs

Enkhbulgan.G, Digital champion of Digital and 
Technology Division of Barloworld Mongolia LLC.

Managers can reinforce the behavior change, 
again supported by data and facts, by offering 
incentives. Enkhbulgan says some Caterpillar 
customers using this coaching strategy offer a 
reward such as a catered lunch if metrics 
improve. Acknowledging that performance 
improvements benefit the company in terms of 
cost reduction or productivity, these managers 
use the meal to share the gains of the key of 
success.

“We see dealers including this telematics data 
into service contracts or into their PM duties or 
operator training duties because they know 

there’s a lot of valuable information in there,” 
Enkhbulgan  says. “In 2021, customers are 
probably beyond suffering from information and 
data overload. Everything is digitally connected 
and the data is coming from everywhere.

In the end “We have valued customers who know 
they have to step into the digital world, they know 
they have to measure stuff so they can monitor 
and manage it,” Enkhbulgan says. However,” ‘I 
know I have to do it, but I just don’t have the staff.’ 
Don’t look at it as needing new staff; look at it as 
having something available to you [from a dealer] 
to do your job a little better.”
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FUEL INJECTOR
ТYЛШ ТООСРУУЛАГЧ

Инжектор бүхий түлшний системийн бүтэц

1. Түлшний шугам

2. Инжектор

3. Түлшний шүүр

4. Хөөх насос

5. Тунгаагуур

6. Түлшний Танк

Инжектор нь түлшийг доош шатах хөндийрүү 

чиглэсэн даралтжуулах механизмтай байдаг. 

ECM-ээс сигнал ирэх үед инжекторт (1) 

даралтжсан түлш тоосруулах хөндийрүү 

тоосруулагдна. Хөтлөх арааны тусламжтай 

нударган гол (4) эргэх ба арааны шүднүүдийн 

тэмдэглэгээг хооронд нь зөв тааруулснаар 

галын дараалал поршенгийн байрлал болон  

хавхлагуудын  байрлалтай таардаг. Нударган 

гол цилиндр тус бүрийн харалдаа 3 өвдөгтэй 

байх ба үүний хоёр нь агаар оруулах гаргах 

хавхлагуудын, нөгөө нь инжекторыгн харалдаа 

байрлана.  Дохиураар хүч дамжуулан инжектор 

б о л о н  х а в х л а г и й г  а ж и л л у у л а х  б а 

тохируулагчаар (3) инжекторын тохиргоог 

хийнэ. “Электроник Инжекторын – Угсралт 

суулгалтын зааварчилгаа”-ны дагуу зөв 

тохиргоог хийх шаардлагатай байдаг. 

Инжекторын түгээмэл механизм

1. Инжектор

2. Тохируулагч

3. Дохиур

4. Нударган гол

ЕРOНХИЙ БYТЭЦ

3

4

2

1

Инжектор нь соленойд (1) түлхэгч (2) плунжер 

(3) бортго(4) болон үзүүр (5) гэсэн хэсгүүдтэй 

байна. Плунжер болон бортгоны хэсгийг 

ашиглан түлшийг шахаж эхлэх ба соленойд 

идэвхжих үед шаардлагатай хэмжээний түлш 

таслагдан даралтжиж,  тоосролт үүсэх 

хангалттай их даралттай болох үед үзүүр 

х э с г э э р  д а м ж и н  ш а т а х  х ө н д и й д 

тоосруулагддаг.  

Инжектор нь цилиндрийн гавлын түлш 

дамжуулах нэгдсэн сувгийн дунд нүхэн дэх 

SLEEVE - ханцуйвчинд байрлаж бэхлэгддэг. 

SLEEVE нь хөргөлтийн шингэний суваг болон 

инжектор хоёрыг тусгаарлаж байрладаг ба 

зэсийн хайлш, эсвэл зарим тохиолдолд ган 

материалаар хийгдсэн байдаг. Ган SLEEVE-ийг 

зөөлөн даралтаар суулгах шаардлагатай 

байдаг.

Түлшний тоосруулах хэмжээг ECM (Электрон 

удирдлагын комьпютер) хүчдэлийн сигналаар 

инжектор тус бүрт тохируулж өгдөг. Инжектор 

нь зөвхөн соленойд идэвхжих үед шатах 

хөндийд түлшийг цацна. ECM нь 105волтийн 

тогтмол хүчдэлээр инжеторын соленойдыг 

идэвхжүүлнэ. Түлшийг тоосруулах хугацаа буюу 

бидний хэлж заншсанаар гал тохируулах 

хугацааг ECM 105волтийн хүчдэл дамуулах 

үедээ зохицуулж өгдөг. Хэр удаан хүчдэл 

дамжуулж байгаагаараа тоосрох түлшний 

хэмжээг тааруулж өгдөг байна.  Инжекторууд 

нь бүгд яг ижилхэн тоосруулалттай  байдаггүй 

бөгөөд дотоод эд ангиудад болон соленойдын 

ажиллагааны ялгааг ECM-д таниулж өгөх 

үйлдвэрийн TRIM CODE эсвэл илүү сайжруулсан E-

TRIM гэх тооцооллын кодыг заавал уншуулж 

таниулах шаардлагатай байдаг. TRIM CODE – нь 

инжектор дээр шивэгдсэн байдаг ба E-TRIM нь 

file-аар суулгагддаг. Ингэснээр ажиллагааг 

хэвийн болгох ба хэрэв суулгаагүй тохиолдолд 

өмнөх инжекторын буруу тохиргоогоор 

доголдолтой ажиллах боломжтой юм.

Тоосруулж байгаа түлшний хэмжээнд нөлөөлөх 

олон хүчин зүйлс байх ба турбоны агаарын 

даралт (boost)-ын хэмжээнээс хамааран 

холимогийн хэмжээг тооцооллоор тохируулан 

агаарт хаягдах утааны хэмжээг багасгах 

горимыг тохируулан ажилладаг. Boost даралт 

ихсэх үед, ECM түлшний өгөлтийг давхар ихэсгэх 

замаар хөдөлгүүрийн шаардагдах чадалд 

хүргэн ажиллуулна. Өөрөөр хэлбэл түлшний 

өгөлтийг хязгааргүйгээр нэмэхгүй бөгөөд 

үйлдвэрээс заагдсан хөдөлгүүрийн чадлыг 

зэрэгт тохируулна. Энэ нь хэдрэг араат механик 

түлшний өндөр даралтын насосны тоосруулах 

дээд хэмжээг хязгаарлагчаар тохируулж өгч 

байгаатай ижил гэсэн үг юм. Энэхүү хязгаарлах 

утга нь үйлдвэрээс ECM-д тохируулан суулгасан 

байдаг ба ажлын талбарт шууд өөрчлөхийг 

зөвлөдөггүй. 

Гал буюу түлш тоосруулах хугацаа дараах хүчин 

зүйлүүдээс хамаардаг. Үүнд: хөдөлгүүрийн 

эргэлт/мин, хөдөлгүүрийн ачаалал болон бусад 

хэсгийн мэдээллүүд хамаарна. ECM дээд туйлын 

цэгийн байрлалыг SPEED/TIMING мэдрэгчийн 

тусламжтай цилиндрүүдийн байрлалыг тогтоон 

хэдийд түлшийг тоосруулж эхлэхийг шийддэг 

ба шаардагдах хүчдэлийг инжектор тус бүрт 

өгснөөр гал тохирдог. ИНЖЕКТОРЫН ОНОШЛОГОО
Инжектор доголтолтой ажиллаж байгаа үгүйг   

ET (ELECTRONIC TECHNICIAN) ашиглан "INJECTOR 

S O L E N O I D  C I R C U I T  T E ST "  буюу соленойдын 

а ж и л а г а а г  ш а л г а х  т е с т э э р  ш а л г а ж 

баталгаажуулна. 

Инжектор нь дотоод жижиг нарийн хэсгүүдээс 

бүтэх бөгөөд хэвийн ажиллахгүй байх нь 

түлшний чанар, бохирдлоос болон бусад 

системийн ажиллагаанаас шууд хамаардаг. 

Жишээ нь:

А. Хөдөлгүүрийн поршен, гилц элэгдэлтэй бол 

шаталт дутуу явагдаж тортог ихсэж тоосруулах 

нүх сүвний ойр орчмыг бөглөх, тоосруулалтад 

саад учруулах байж болно. Энэ нь инжектор 

эвдэрсэн гэсэн үг биш юм. 

Б. Инжекторууд сольсоны дараа турбо улайсдаг 

болсон ба бүх инжекторуудыг эвдрэлтэй гэж 

үзсэн гомдол ирсэн байна. Энэ тохиолдолд TRIM 

CODE/E-TRIM таниулж инжекторын өндрийн 

тохиргоог хийгээгүй байсан нь асуудлыг 

үүсгэсэн ба бүх инжектор эвдрэлтэй гэсэн үг 

биш юм.

Инжектор дангаараа ажиллахгүй эвдрэлтэй 

байх нь маш ховор бөгөөд оношлогоонд дараах 

алхмуудыг шалгах шаардлагатай байдаг.

1. Түлшний систем болон түлшний шугамууд 

хийтэй байгаа эсэхийг шалгах. 

2. Түлшний шүүр болон тунгаагуур хуваарийн 

дагуу солигдсон, бохирдсон эсэх

3. Хавхлагийн тагийг нээж хугарсан, дутуу 

угсарсан эсвэл боосон, цахилгааны утаснуудын 

холболт хэвийн эсэхийг шалгах

4. Хавхлагийн зазорын тохиргоог зөв хийсэн 

эсэх

5. Түлш ойр орчим гоожиж байгаа эсэх

6. Инжекторын даравч боолт сул, далий эсвэл 

огт боогоогүй эсэхийг шалгах

7. Шаардлагатай бол инжекторыг сугалж ойр 

орчим болон суугдах хэсэгт хөргөлтийн 

шингэний ул мөр байгаа эсэх, инжекторын бие 

дээр зэв усны толбо байгаа эсэхийг шалгах

8. Инжекторын TRIM CODE, E-TRIM таниулсан эсэх

9. Шаардлагатай тохиолдолд CYLINDER CUT-OUT 

тест хийж шалгах

10. Хэрэв дээрх алхамуудыг шалгахад хэвийн 

боловч инжектор доголдсон хэвээр байвал өөр 

шинэ инжектороор сольж үзэх эсвэл зэргэлдээ 

цилиндрийн инжектороор сольж шалгах

Эдгээр алхмуудыг шалгахад хэвийн бөгөөд INJECTOR SOLENOID CIRCUIT TEST дээр хэвийн бус байгаа нь тодорхойлогдсон тохиолдолд шинэ сэлбэгийн 

баталгаат засварын маягт бөглөн эвдрэлтэй инжекторыг нэмэлт гэмтлээс хамгаалан баглаж диллерт дамжуулж өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд 

инжектор дээр нэмэлт нарийвчилсан үзлэг хийгдэх болно.
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The unit injector mechanism provides the 
downward force that is required to pressurize the 
fuel in the unit injector. When a signal is received 
from the ECM, the unit injector (1) injects the 
pressurized fuel into the combustion chamber. The 
camshaft gear is driven by an idler gear which is 
driven through the front gear train by the 
crankshaft gear. The gears of the front gear train 
that are timed must be aligned in order to provide 
the correct relationship between the piston and 
valve movement. During assembly of the front gear 
train, care must be taken in order to correctly align 
the timing marks of the gears. The camshaft has 
three camshaft lobes for each cylinder. Two lobes 
operate the inlet and exhaust valves, and one 
operates the unit injector mechanism. Force is 
transferred from the unit injector lobe on camshaft 
(4) through rocker arm assembly (3) to the top of 
the unit injector. The adjusting nut (2) allows 
setting of the unit injector adjustment. Refer to the 

Testing and Adjusting, "Electronic Unit Injector - 
Adjust" for the proper adjustment of the unit 
injector 
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FUEL INJECTOR
ТYЛШ ТООСРУУЛАГЧ

Fuel system schematic (typical example)

1. Fuel supply line

2. Unit injectors

3. Fuel filter

4. Fuel transfer pump

5. Fuel water separator

6. Fuel tank

Typical unit injector mechanism

1. Unit injector

2. Adjusting nut

3. Rocker arm assembly

4. Camshaft

UNIT INJECTOR MECHANISM

3

4

2

1

Unit injectors use a plunger (3) and barrel (4) to 
pump high pressure fuel into the combustion 
chamber. Components of the injector include the 
tappet(2), solenoid (1), the barrel and nozzle 
assembly (5). To start injection, the ECM sends a 
current to the solenoid on the cartridge valve. The 
solenoid creates a magnetic field which attracts the 
armature. Once the poppet valve closes, the flow 
path for the fuel that is leaving the plunger cavity is 
blocked. The plunger continues to push fuel from 
the plunger cavity and the fuel pressure builds up. 
The nozzle check moves off the nozzle seat and the 
fuel flows out of the injector tip

The injector is mounted in an injector bore in the 
cylinder head which has an integral fuel supply 
passage. The injector sleeve separates the injector 
from the engine coolant in the water jacket. Some 
engines use a stainless steel sleeve. The stainless 
steel sleeve fits into the cylinder head with a light 
press fit.

The ECM controls the amount of fuel that is injected 

by varying the signal to each of the unit injectors. 

The unit injectors will inject fuel only while the unit 

injector solenoid is energized. The ECM sends a 

105 volt signal to the solenoid in order to energize 

the injector solenoid. By controlling the timing of 

the 105 volt signal, the ECM controls injection 

timing. By controlling the duration of the 105 volt 

signal, the ECM controls the amount of fuel that is 

injected. During the manufacturing process, E-trim 

code file or a four digit code is etched on the top 

surface of the injector's tappet in order to designate 

the trim code of the injector. The code for each 

injector is programmed into the engine's ECM 

during the manufacture of the engine. When an 

injector is serviced, the new injector's trim code 

must be programmed into the engine's ECM. The 

trim code is programmed within the calibration 

menu that is in the Caterpillar Electronic Technician 

(ET). If the new code is not entered, the previous 

injector's characteristics are assumed. Note: 

Reprogram the new code as soon as possible. This 

will optimize the engine's performance. This will 

also prevent any detrimental effects.

The ECM sets certain limits on the amount of fuel 

that can be injected. The FRC fuel position is a limit 

that is based on boost pressure in order to control 

the fuel air mixture for the emission control. When 

the ECM senses an increase in the boost pressure, 

the ECM increases the FRC fuel position. The rated 

fuel position is a limit that is based on the 

horsepower rating of the engine. The rated fuel 

position is similar to the rack stops and the torque 

spring on a mechanically governed engine. The 

rated fuel position provides the horsepower and the 

torque curves for a specific engine family. The rated 

fuel position provides the horsepower and the 

torque curves for a specific horsepower rating. The 

limits are programmed by the factory into the 

pe rsona l i t y  modu le .  The  l im i ts  a re  no t 

programmable in the field. The injection timing 

relies on the following engine parameters: engine 

speed, engine load and other engine data. The ECM 

senses the top center position of number one 

cylinder from the signal that is provided by the 

engine speed/timing sensors. The ECM decides 

when the injection should occur relative to this top 

center position. The ECM provides the signal to the 

unit injector at the desired time. INJECTOR TROUBLESHOOTING
This procedure assists in identifying the cause for 

an injector misfiring or having problem. Perform 

this procedure only after performing the Cylinder 

Cutout Test with ET. Refer to Troubleshooting, 

" Injector Solenoid Circuit  Test"  for more 

information. 

Injector consists different small parts and path and 

most common cause of the failure is due to fuel 

quality and contamination. Example: 

A. If the cylinder liner and piston rings worn, 

combustion cannot be sealed in chamber and start 

building more carbon slack around nozzle tip that 

have high possibility to clog or cover it. In this case, 

injector is not likely cause of the problem.

B. Customer replaced all injectors and reported the 

turbocharger is having glowing problem. Customer 

wants to replace all injectors under warranty. In this 

case, trim codes were not programmed, and 

injector adjustment no performed. All injectors 

failure is not likely.

Following steps are necessary to check the injector 

troubleshooting and diagnose.

1. Check for air in the fuel, if this procedure has not 

already been performed.

2. Check filters and water separators as per 

recommended interval 

3. Remove the valve cover and look for broken 

parts. Inspect all wiring to the solenoids. Look for 

loose connections.

4. Check the valve lash setting for the cylinder of the 

suspect unit injector. 

5. Look for signs of fuel leakage. 

6. Check injector retainer bolt

7. Remove the suspect unit injector and check the 

unit injector for signs of exposure to coolant.

8. Check injector Trim code or E-trim correctly 

programmed

9. Perform Cylinder Cut-Out test if necessary. 

10. If the problem is not resolved, confirm with 

replacing the suspected injector with a new injector 

or injector that installed in next cylinder.

If problem is not fixed when following above steps and Injector solenoid test shows not ok status, fill the new parts warranty form, and carefully pack the injector 

for avoiding further damage and deliver to Dealer. Dealer will perform further inspection if necessary.
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CAT®-ИЙН ЯМАР ТЕХНИКYYДИЙГ 
ХАСЛИЗИНГЭЭР АВАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

ЗYЙЛ БИШ

САНХYY 
САНАА ЗОВОХ ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ДУГУЙТ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
(232, 242, 246, 262)

УНИВЕРСАЛ ТРАКТОР
(422, 428, 432, 434, 444)

АВТО ГРЕЙДЕР
(120-160, 12-14)

ГИНЖИТ ЭКСКАВАТОР
(311-319, 320-329, 330-395)

ДУГУЙТ АЧИГЧ
(950-982, 982-992)

ООРОО БУУЛГАГЧ
(770-775)

ЦАХИЛГААН YYСГYYР ГИНЖИТ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ
(277)

ГИНЖИТ ТРАКТОР
(D5R, D6, D7, D8)

ДУГУЙТ ЭКСКАВАТОР
(M310-M330)

ДУГУЙТ ТYРЭГЧ
(830-854)

НУГАСАН ХОШУУТ БУУЛГАГЧ
(725-745)
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ЛИЗИНГИЙН НӨХЦӨЛ
Ÿ  УРЬДЧИЛГАА: 20%

Ÿ  ХУГАЦАА: 6-24 САР

Ÿ  ТҮРЭЭСИЙН ХҮҮ: 13.99% (жилийн)

Ÿ  БАРЬЦАА: ШААРДАХГҮЙ

Ÿ  ШИЙДЭХ ХУГАЦАА: 3 ӨДӨР

Ÿ  1 ЖИЛД 5 ХҮРТЭЛХ САР ҮНДСЭН ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ

БАЙГУУЛЛАГА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 
1.  ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДҮРЭМ, ГЭРЧИЛГЭЭ
2.  ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ
3.  СҮҮЛИЙН 2 ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
4.  СҮҮЛИЙН 12 САРЫН ДАНСНЫ ХУУЛГА
5.  БИЗНЕС ОРЛОГО ТОДОРХОЙЛОХ БАРИМТУУД
       - АЖЛЫН ГЭРЭЭ
    - ШААРДЛАГАТАЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЛИЦЕНЗ

ИРГЭН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 
ОРЛОГО ТОДОРХОЙЛОХ БАРИМТУУД

1. СҮҮЛИЙН 12 САРЫН ДАНСНЫ ХУУЛГА

2. АЖЛЫН ГЭРЭЭ

3. ӨӨРИЙН ТЕХНИКИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

4. ШААРДЛАГАТАЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЛИЦЕНЗ

ЛИЗИНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ: 
Ÿ 8805-8183 (viber, skype, wechat)

Ÿ ganzorig.a@xacleasing.mn

ТЕХНИКИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ: 
Ÿ 7018-7588

Ÿ contact@barloworld.mn

BARLOWORLD MONGOLIA: FRONTLINE TEAMS
NEW, USED & RENTAL EQUIPMENT (RUN)

SAINBILEG Sukhbaatar
SEM & Industrial product 
Sales Specialist 
sainbileg@barloworld.mn
Phone: 9900 7826

BAYARAA Tsedendamba
CAT Sales Representative, 
(Key Account Manager)
bayaraa_ts@barloworld.mn
Phone: 9911 4749

ENKH-AMGALAN Batsaikhan
SEM Sales 
Representative
enkh-amgalan.b@barloworld.mn
Phone: 9999 7483

URANDUSH Nergui
CAT Sales Representative, 
(Key Account Manager)
urandush@barloworld.mn
Phone: 9909 8857

SARUULBUYAN Bayasgalan 
Michelin Sales 
Specialist
saruul@barloworld.mn
Phone: 9909 8837

TSERENCHUNT Mungun
CAT Sales Representative,
(Key Account Manager)
tserenchunt@barloworld.mn
Phone: 9909 8509

BYAMBANARAN Bat-Erdene
Tire Sales 
Support Technician
byambanaran@barloworld.mn
Phone: 8919 8949

BAASANDORJ Enkhtuvshin “巴森“

CAT Sales 
Representative
baasandorj.e@barloworld.mn
Phone: 9909 6875

ARIUNBAYAR Vanchinsuren
Inside Sales 
Representative
ariunbayar_v@barloworld.mn
Phone: 9907 7493

JANCHIV Adiyabaatar
Sales General Manager
(New Cat® / SEM Equipment & Michelin)
janchiv@barloworld.mn
Phone: 9911 6513

NEW PRODUCT SALES TEAM

RUN DIVISION
ENKHDELGER “ANDY” Enkhbold
SALES DIRECTOR 
(Director of RUN Division) 
enkhdelger@barloworld.mn
Phone: 9911 7993

ANUDARI Ganbat
Operations Manager 
(Rental & Used)
anudari@barloworld.mn
Phone: 9909-0534

TUGULDUR Sergelen
Rental Coordinator 
(Rental)
rental_coordinator@barloworld.mn
Phone: 9900-7728

ENKHLEN Enkhtaivan
Rental Contract Specialist 
(Rental)
ub_rental@barloworld.mn
Phone: 8801 9686

GANZORIG Batmunkh
Rental and Used General Manager 

(Rental and Used)
ganzorig_b@barloworld.mn

Phone: 9909-6871

RENTAL & USED  TEAM SALES TEAM

BAYARAA Tsedendamba
CAT Sales Representative, 
(Key Account Manager)
bayaraa_ts@barloworld.mn
Phone: 9911 4749

URANDUSH Nergui
CAT Sales Representative, 
(Key Account Manager)
urandush@barloworld.mn
Phone: 9909 8857

TSERENCHUNT Mungun
CAT Sales, Representative
(Key Account Manager)
tserenchunt@barloworld.mn
Phone: 9909 8509

BAASANDORJ Enkhtuvshin “巴森“

CAT Sales 
Representative
baasandorj.e@barloworld.mn
Phone: 9909 6875

ARIUNBAYAR Vanchinsuren
Inside Sales 
Representative
ariunbayar_v@barloworld.mn
Phone: 9907 7493

BATZAYA Bold
Energy & Transportation Manager
batzaya.b@barloworld.mn
Phone: 9999 1437

ENERGY & TRANSPORTATION PRODUCT TEAM

ENKHBAT Byambajav
Energy & Transportation 
Sales Representative
enkhbat_b@barloworld.mn
Phone: 9999 1436

MUNKHCHULUUN Purevsuren
Energy & Transportation 
Sales Representative
munkhchuluun@barloworld.mn
Phone: 9901 7867

ERDENETSOGT Turbat
Energy & Transportation 
Sales Engineer
erdenetsogt@barloworld.mn
Phone: 9902 3561

SANDAGSUREN Lkhagvaa
Used Equipment Specialist
rental_inspector@barloworld.mn
Phone: 9913 1663
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САНХYY САНАА 
ЗОВОХ ЗYЙЛ БИШ

САНХYY САНАА 
ЗОВОХ ЗYЙЛ БИШ

ТЕХНИКИЙН YЗYYЛЭЛТ
SEM 636D, 653D, 655D, 656D, 660D

ШАНАГАНЫ БАГТААМЖ:

АЧИХ ДААЦ:

АЖЛЫН ЖИН:

ТYЛШ ЗАРЦУУЛАЛТ:

ХOДOЛГYYР:

31.7 - 5.5м

3 - 6 тонн

9,800 - 20,900 кг

10 - 22 л

124 м.х / 92 кВ - 240 м.х / 178 кВ

НЯГТРУУЛАХ ЖИН:

ХOДOЛГYYР:

БУЛНЫ OРГOН:

ТYЛШ ЗАРЦУУЛАЛТ:

ТOВOOС ЗУГТАХ ХYЧ:

18 тонн

173 м.х / 129 кВ

2,130 мм

12-15 л

327 kN

20 тонн

173 м.х / 129 кВ

2,130 мм

13-16 л

360 kN

SEM 518 SEM 520 SEM 919

3.97 м

78kN / 7953кг

17,300 кг

16-19 л

190м.х / 141кВ

4.27 м

85kN / 8667кг

18,200 кг

17-20 л

220м.х / 162кВ

4.27 м

110kN / 11,216кг

18,200 кг

18-21 л

220м.х / 162кВ

SEM 921 SEM 922AWD

ХУТГАНЫ УРТ:

ЗYТГЭХ, ХУСАХ ХYЧ:

АЖЛЫН ЖИН:

ТYЛШ ЗАРЦУУЛАЛТ:

ХOДOЛГYYР:

ЖИЛИЙН ХYY

13’99% 

УРЬДЧИЛГАА

20%

ХУГАЦАА

6-24 САР

ТА ХАСЛИЗИНГИЙН ТААТАЙ НOХЦЛOOР АЖЛЫН 

3 ХОНОГТ БАГТААН OOРИЙН БОЛГООРОЙ.

ДУГУЙТ АЧИГЧ ИНДYY АВТО ГРЕЙДЕР
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BARLOWORLD MONGOLIA: FRONTLINE TEAMS
PRODUCT SUPPORT TEAM

ALTANGEREL Batbuyan
PSSR 
(Product Support Sales Representative)
altangerel_b@barloworld.mn
Phone: 9901 1780

ERDENEBAATAR Dorjkhorol
PSSR 
(Product Support Sales Representative)
erdenebaatar@barloworld.mn
Phone: 9909 8651

NARANDELGER Batbayar
ISR 
(Inside Sales Representative)
narandelger@barloworld.mn
Phone: 9595 1549

DASHDORJ Bunddorj
PSSR 
(Product Support Sales Representative)
dashdorj@barloworld.mn
Phone: 9910 5361

TEMUGE Ganchuluun
PSSR 
(Product Support Sales Representative)
temuge.g@barloworld.mn
Phone: 9595 2913

ZOLZAYA Toivoisuren
ISR 
(Inside Sales Representative)
zolzaya_t@barloworld.mn
Phone: 9595 1539

ARIUNBAYAR Damdinpurev
Product Support 
Sales Manager
ariunbayar_d@barloworld.mn
Phone: 9909 8652

PRODUCT SUPPORT TEAM

PARTS & SERVICE HOTLINE TEAM

TSOLMONBAATAR Jalbaadorj
PSSR 
(Product Support Sales Representative)
tsolmonbaatar.j@barloworld.mn
Phone: 9901 1992

USUKHBAYAR Puntsagsambuu
PSSR - SEM
(Product Support Sales Representative)
usukhbayar@barloworld.mn
Phone: 8801 1867

UGUUDEI Doljinsuren
Wear Parts Product Specialist
(UC & GET)
uguudei.d@barloworld.mn
Phone: 9595 1335

KHISHIGBAYAR Terbish
Technical Advisor
khishigbayar@barloworld.mn
Phone: 8804 1919

SERVICE HOTLINE

Work Days: Monday - Saturday   Work Hours: 7:30am - 10:30pm
Email: parts@barloworld.mn
Phone: 7018 7588 Ext: 523 - 526

WAREHOUSE: UB PARTS

Work Days: Monday - Sunday   Work Hours: 6:30am - 6:30pm
Email: parts@barloworld.mn
Phone: 7018 7588 Ext: 5000

WAREHOUSE: GDC PARTS



BarloworldNews22 23BarloworldNews

ид Ковид-19 халдварын үед 
бөөгнөрлийг бууруулах, зай 
барих, халдвартай ажилчдыг олж 
и л рү үл эх ,  о й р ы н  х а в ьтл ы г 
т о г т о о ж  ш и н ж и л г э э н д 
хамруулах,  бусад ажилчдад 
халдвар тархаахгүй байх зэргээр 
компанийн тогтвортой үйл 
ажиллагааг тасалдуулахгүй байх 
тал дээр анхаарч ажиллаа.

1. Бөөгнөрлийг бууруулах, зай барих:
Ÿ Гэрээс ажиллах боломжтой ажилтнуудыг 

зайнаас ажиллуулж, нэг ажилтанд 6 мкв 
аас доошгүй зай талбай ноогдох байдлаар 
ажлыг байрыг хуваарилсан ба ажлын 
байрыг 3 хэсэгт хувааж ажилчдыг хооронд 
нь холихгүй байх арга хэмжээ авсан.

Ÿ Ажилчдын унааны суудлуудыг зай барих 
б о л о м ж т о й  б а й д л а а р  з о х и ц у у л ж , 
шаардлагатай чиглэлд маршрут нэмж 
гаргасан. 

Ÿ Ажилчдын хоолыг зөөврөөр тарааж, 
шаардлагатай газруудад “зай барь” 
тэмдэгтийг байрлуулж, халдвар тархахаас 
сэргийлэн хоолны ширээ бүрд хаалт хийж, 
хурлын болон сургалтын өрөөг хоолны 
танхим болгож хооллох зай талбайг 
нэмэгдүүлсэн 

Ÿ Ажиллагсад нэг дор олноор бөөгнөрөхөөс 
сэргийлж тамхины цэг болон цагийн 
машины тоог нэмсэн. 

2. Ойрын хавьтлыг тогтоож шинжилгээнд 
хамруулах,  бусад ажилчдад халдвар 
тархаахгүй байх
Ÿ Долоо хоног бүр ажилчдыг түргэвчилсэн 

шинжилгээнд хамруулах ажлыг эрүүл 
мэндийг байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулсан ба эмнэлэг ачаалалтай байсан 
тул шүлсний шинжилгээг өөрсдөө ажил 
дээрээ авсан. Мөн 1 болон 2-р тунгийн 
в а к ц и н ж у у л а л т ы н  а ж л ы г  з о х и о н 
байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулсан  (халуун уух 
з ү й л  б о л о н  а ж и л ч д ы н  у н а а г а а р 
үйлчилсэн).

Ÿ Ажилтан бүрд өдөрт 4 ширхэг амны хаалт 
тарааж, гар ариутгагч, халуун хэмжигчийг 
орох гарах гарцуудад байрлуулж, ариутгал 
х а л д в а р г ү й ж ү ү л э л т и й г  т о г т м о л 
хийлгүүлсэн

Ÿ Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
тухай брошюр, заавар зөвлөгөөгөөр 
хангаж ажилласан.

Ÿ Дуудлагын засвар үйлчилгээний үйл 
ажиллагааг тасралтгүй явуулах үүднээс 
техникчдийг хөдөө орон нутагт явах бүр 
зөвшөөрлийг Уул уурхайн яам болон Улсын 
онцгой комиссоос авч, цаг алдалгүй ээлж 
солих зэргээр хөдөө орон нутагт явах 
ажлыг удаашралгүй зохицуулж, ПСР 
шинжилгээ өгөх ажлыг орон нутаг, улсын 
байгууллагатай гэрээ байгуулж, хамтран 
ажиллаж тухай бүрд нь хийлгүүлсэн

Ÿ Бүх хөл хорионы үед аюулгүй байдлын 
ажилтнууд тасралтгүй ажилласан ба хатуу 
хөл хорионы үед ажлын байран дээрээ 7/7 
хоногоор байрлан 24 цагаар ажилласан. 

КОВИД-19-ЫН ХАЛДВАРЫН YЕД БИД 
ХЭРХЭН АЖИЛЛАСАН БЭ?

How We Operated During the Covid -19 Pandemic
n order to maintain a healthy business 
operation of the company and to prevent the 
Covid-19 infection from spreading among the 
employees, the HSE Department has taken 
measures during the pandemic including: 
limiting large gatherings, maintaining social 
distance, identifying and testing employees 
who had close contact with people who tested 
positive for Covid-19.

1. Limiting large gatherings and maintaining 
social distance:
Ÿ Allowed some employees to work from home; 

maintained social distancing of 6 m2 between 
employees by dividing the workplace areas 
into 3 sections to prevent the employees from 
gathering. 

Ÿ Arranged the seats of the employees’ transit 
bus in such a way to maintain distance 
between employees. Added routes to required 
directions. 

Ÿ Employees’ lunches were delivered to some 
offices; “keep distance” signs were placed 
where needed; transparent shields were 
installed  around each dining table in the 

cafeteria; the meeting room and the training 
room were converted into additional dining 
space.

Ÿ Increased the number of designated smoking 
areas and increased the number of time 
clocks. 

 
2. Identifying and testing employees who had 
close contact with people who tested positive for 
Covid-19:
Ÿ Involved the employees on a weekly basis in 

Covid-19 rapid testing in collaboration with 
local health organization and due to 
overloaded hospitals, organized a saliva test 
at the company. Also, in cooperation with the 
local health organization, both doses of the 
vaccine were given to employees and provided 
with a hot beverage and transportation. 

Ÿ Offered four face masks daily to each 
employee and placed sanit izers and 
thermometers at the entrances and also 
regularly cleaned and disinfected the facility. 

Ÿ Provided information on what actions 
employees should take to prevent Covid-19 
infection. 

Ÿ Coordinated the travels in effective and 
prompt ways, such as obtaining special types 
of permission from the Ministry of Mining and 
Heavy Industry and from the State Special 
Commission when a technician must travel to 
the countryside; rotated the shifts in a timely 
manner in order to keep the field service 
operation running; and PCR testing was given 
to those technicians by establishing an 
a g r e e m e n t  w i t h  l o c a l  a n d  n a t i o n a l 
organizations.

Ÿ The safety officers worked 24/7 at the 
company throughout all the strict lockdowns.   

Өмнөговь аймаг Цогтцэций суманд 60 хоног ажиллаад, гэртээ сар орчим болоод, дахиад 

60 хоноод саяхан ирсэн. Улс, аймаг, сум гээд бүгд өөр өөр дүрэм, журам гаргаад байсан 

нь үнэхээр төвөгтэй байсан. Зарим үед сум руу оруулахгүй, агуулах дээрээ хоноглох г.м 

асуудлууд тулгарч байлаа. Хамгийн хэцүү нь гэрийнхнийгээ санах л явдал. Хамгийн бага 

хүүхэд маань бишүүрхээд, ярихгүй. “Хэзээ ирэх юм бэ” гэдэг ганц асуулт асууна. 

Хариултыг нь хэн ч мэдэхгүй. Одоо энэ ээлж дуусхаар гэдэг нэг хариулттай. Нөгөө ээлж 

УБ-с гараад явж байгаад замдаа буцах тохиолдол зөндөө гарна. Улсаас шийдгүй 

болхоор компанийн удирдлага тодорхой шийд гаргаж чадахгүй. Тийм болхоор дунд 

түвшний менежерүүд бидэнд ажилчиддаа хэлэх үг байхгүй. Ажилчид маань 

гэрийнхэндээ юу ч хэлэхээ мэдэхгүй. Нэг иймэрхүү байдалтай л байлаа. Ийм нөхцөлд 

ажиллаж байгаа ажилчдын сэтгэл зүйг л дэмжиж ажиллах нь хамгийн чухал гэдгийг 

ойлгосон. 

 I was working for 2 times by 2 months in Tsogt tsetsii, Umnugovi. It was very difficult, that state, 

aimag, and soum have their own rules and regulations. Sometimes there were problems such as 

not being allowed to enter the soum and we were staying in the warehouse. The worst thing was 

to miss my family. Especially children. My youngest child feels shy and refused to talk with me. 

The only question they ask, “When to come?” No one knows the answer. There were many cases when the other shift leaves Ulaanbaatar and returns on the way. The 

company's management cannot decide because it is not decided by the state. Therefore, mid-level managers cannot make any decisions or tell employees. Employees also 

don’t know what to say to their families. I realized that the most important thing is psychologically supporting employees, who work in such difficult conditions.

Говийн Бүсийн Сэлбэг Түгээх Төв. Менежер. Г.Галмандах
Gobi Distribution Center. Manager G.Galmandakh

Өмнөговь аймагт Ухаа худаг сайт дээр 3 сараар 2 удаа ажилласан. Дунд нь гэртээ 1 удаа 

ирсэн. Бид Энержи Ресурс уурхай дотор байрладаг. Ийм ажлын нөхцлийг гэр бүлийнхэн 

эхэндээ хэцүү л хүлээж авсан. Дахиад 3 сараар сунах болчихоод, тэр үед сунах тухайгаа 

гэрийнхэндээ хэлж чадахгүй хэсэг байсан. Тэгээд “одоо л яг явна даа” гэж байтал дахиж 

сунаад л... Би 2 охинтой. Сая намайг эзгүйд бага охин маань 4, том охин маань 7 нас 

хүрсэн. Төрсөн өдрөөр нь дандаа байгаагүй. Анх очоод орой бүр video call хийдэг байлаа. 

Сүүл рүүгээ “аав нь охиноо санаж байна шүү” гэж хэлж чадахаа больсон. Хэлвэл л 

уйлчихна. Ер нь тэгээд хол ажиллахаар гэр орон руугаа л санаа зовно доо. Манай кэмпд 

бол ковидын тохиолдол гараагүй. Хажуугийн кэмпээс гарсан дуулдаж л байсан. Бид 

дэглэмээ сайн сахиж ажилласан. 

I worked on Ukhaa Khudag site twice for 3 months in Umnugovi aimag. I came home once in the 

middle. We are located inside the Energy Resources mine. At first, it was difficult for the family to 

accept such working conditions. There was a time when I couldn't tell my family about the 

extension for another 3 months. I have two daughters. In my absence, my youngest daughter is 4 

years old and my oldest daughter is 7 years old. Couldn't be together for his birthday. When I first 

arrived, I made video calls every night. In the end, I could no longer say that father missed his 

daughter. I would cry if I said that. In general, when I work far away, I worry about my home. There were no Covid-19 cases in our camp. But infection had been detected in a 

nearby camp. We followed the regime well.

Ухаа Худаг сайт. Б.Баттөр
 UHG Mining Site. B.Battur

Хатуу хөл хорионы үеэр бид ажиллаж байсан. Уул уурхайн компаниуд зогсох ёсгүй, 

тэгэхээр бид нарын ажил бас зогсохгүй. Яг ид хатуу хөл хорионы үеэр бид Замын-Үүдэд 

ажиллаж байсан. Явах бүрд ПСР шинжилгээ өгнө. УБ-с гарахдаа, замдаа, тухайн аймаг 

орон нутаг руу орохдоо, бас уурхай руу орохдоо гэх мэт үргэлж шинжилгээ өгнө. Одоо 

хүртэл энэ үргэлжилж л байна билээ. Заримдаа УБ-с зөвшөөрөлтэй мөртлөө тухайн 

аймаг нь оруулахгүй, дахиад зөвшөөрөл хүсээд постных нь гадаа машиндаа хонох 

тохиолдлууд ч байсан. Бид нарыг хотоос гарахад лацдаад явуулчихна. Тэгээд замдаа 

хоол унд идэхгүй, буухгүй явах л хүнд байсан даа. Эхний хөл хорионууд дандаа ид өвлийн 

хүйтэнд таарсан. Зарим аймаг сумдууд дээр шинжилгээ авах сорьц нь байхгүй хүлээх 

гэх мэт асуудлууд зөндөө л гардаг байсан. 

We worked hard during the strict quarantine. Mining companies should not stop, so our work will 

not stop. We were working in Zamyn-Uud during the strict quarantine. Each time we go, we give 

PCR tests. We will be tested when we leave UB, enter the aimag on the way, and when we enter the 

mine. This is still going on. Sometimes, when we had a permit from UB, but the aimag would not 

let us in, and there were cases when we asked for permission again and spent the night in the car 

outside the post. When our car leaves the city, the door is sealed. It was difficult not to eat and not 

to get off on the way. The first quarantines were always in the dead of winter. In some aimags and soums, there were many problems such as waiting for samples to be taken.

Дуудлагын засварын хэлтэс. А түвшний техникч. 
Н.Ундрахжаргал

Field Service. Level A technician. N.Undrakhjargal
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Метал шавалт: Хөдөлгүүрийн блокыг сэргээн 

засах хамгийн сайн шалгарсан арга бөгөөд 

хөдөлгүүрийг металл шавалт хийж зассанаар 

эд ангийн насжилтыг сайжруулах, найдвартай 

байдлыг бий болгохоос гадна зардалыг хэмнэх 

зэрэг олон давуу талуудтай. 

Хэрвээ хөдөлгүүрийн гадаргуу нь стандарт 

хэмжээнээсээ гарсан байвал метал шавалт 

хийж, заагдсан хэмжээнд нь оруулна. 

Хэрвээ усны сувагт зэврэлт бий болж элэгдэл 

үүссэн тохиолдолд метал шавалт хийснээр 

битүүмжлэл сайжирч, гадаргуун цэвэршилт 

нэмэгдэнэ. 

Хэрвээ тахир гол суух хүзүү нь шаардлагатай 

техникийн үзүүлэлтээс гадуур  байвал 

т э д г э э р и й г  м е т а л л  ш а в а л т  х и й л г э ж , 

үйлдвэрлэгчийн стандарт хэмжээнд хүргэн 

сэргээн засварлана. 

3500 төрлийн хөдөлгүүрүүдийн дээд амсарын 

хэсэг хэмжээнээсээ гарсан байвал гадаргууг 

зорж суулгана. Гэсэн хэдий ч ажиллагааны 

явцад усны сувгууд нь гоожиж, хөдөлгүүр 

эвдэрэхэд хүрэх тохиолдол олон. Энэ асуудлаас 

сэргийлэх үүднээс Катепиллараар дэмжигдсэн 

втулка суулгаж засварладаг процедурыг метал 

шавалтаар дүүргэж, сэргээн засварладаг арга 

технологийг хэрэгжүүлснээр эд ангийг илүү бат 

бөх, найдвартай болгохоос гадна насжилтыг 

уртасгаж, гадаргуун чанарыг дээшлүүлнэ. 

Барловорлд Монголиа ХХК нь чанартай, 

н а й д в а рта й ,  т у р ш л а г ата й  ү й л ч и л г э э г 

нэвтрүүлэхээр төвлөрөн ажилладаг бөгөөд 

орчин үеийн шинэ тоног төхөөрөмжинд хөрөнгө 

оруулалт хийснээрээ харилцагчдын техник, 

тоног төхөөрөмжийн хөдөлгүүрийн засвар 

үйлчилгээ хийлгэх шаардлагатай үед нь тэдний 

цаг болон зардлыг нь хэмнэх, оновчтой засвар 

үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой болсон юм. 

The use of the metal spray process for the recovery 

of engine blocks becomes a great advantage when 

you need to repair an engine because it increases 

the life of the component, provides high reliability, 

and saves money.

If in a block the surface is below the minimum 

height, it can be metallized to recover the original 

height of the block.

If it is the water holes that show corrosion and wear, 

they can be metallized and rectified, guaranteeing 

good adhesion and sealing.

When the main bearing bores are out of the required 

specifications, they can be metallized and ground 

to the standard dimensions of the manufacturer.

In the case of the 3500 family blocks, the upper seal 

bores are originally machined and inserted when 

they are out of specs. However, during the service, 

coolant leaks can affect the engine. To avoid this 

problem, we have developed a procedure endorsed 

by Caterpillar in which the inserts are replaced by 

spray metal ensuring durability, reliability, and high 

quality of the surfaces.

Barloworld Mongolia has spent a long time 

ensuring reliable procedures and has invested in 

new technology equipment’s that can help our 

customers reduce their costs and the delivery 

times when they need to repair an engine.

METAL SPRAY: EXCELLENT SOLUTION FOR RECOVERING YOUR ENGINE BLOCK

Metal Spray Application Machining Process

Final Condition

МЕТАЛ ШАВАЛТ: ХOДOЛГYYРИЙН ЗАСВАРЫН 
ХАМГИЙН ШИЛДЭГ ШИЙДЭЛ

КОВИД-19-ЫН ХАЛДВАРЫН YЕД БИД ХЭРХЭН АЖИЛЛАСАН БЭ? How We Operated During the Covid -19 Pandemic

Компанидаа 14 дэх жилдээ ажиллаж байна. Бидний сүүлийн ажлаас дурьдвал 

Тавантолгой, Гурван тэс сумдууд дээр 2ш 6020, 2ш 6015, 1ш 395 угсарсан. Гэртээ 

ирэлгүй 45, 46 хоног ажилласан байна. Яг хөл хорионы үеэр зочид буудлууд 

ажиллахгүй, машиндаа хонох тохиолдол зөндөө байсан. Өдөрт 11-12цаг ажилладаг 

байсан. 

I have working for 14 years and assembled 2 units 6020, 2 units 6015, 1 unit 395 in Tavan 

Tolgoi and Gurvan Tes soums. I worked about 46 days without coming home. During the 

quarantine, hotels were closed and there were many overnight stays in cars.  We were worked 

11-12 hours a day.

Дуудлагын засварын хэлтэс. А түвшний техникч. 
Б.Чимэд-Очир

Field Service. Level A technician. B. Chimed-Ochir

Би дунд нь засварласан хэдий ч 17 жил энэ байгууллагатаа ажиллаж байна. Ковидын 

хөл хорионы үеэр манай компанийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг, шопууд ажиллаж 

байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой бид ажилчдын хувцас угаах, нийтийн эзэмшлийн 

талбайг цэвэрлэх гэх мэт ажилтай холбоотойгоор манай багаас 2-3 хүн ажиллаж 

байсан. Энэ үед компанийн зүгээс автобус явуулж байсан. Зарим үед гэнэт дуудагдах 

гэх мэт асуудал гарна. Тэр үед алхаад ажил руугаа ирэх гэх мэтээр зохицуулж байсан. 

Манай Field-нийхэн гэртээ ирээгүй их удсан хүмүүс зөндөө байсан. Сервис, сэлбэг, 

лабораторийн багийнханы хувьд ажил тогтмол явагдаж байсан. 

I have been working for this organization for 17 years, although I took a break in between. 

During the Covid-19 quarantine, our company had maintenance, spare parts, and shops, and 

we had two or three people on our team to do the laundry and clean the public areas. The company was running a bus for employees. Sometimes there such as a sudden 

call. At that time, it was arranged to walk to work. There were a lot of people in our Field who hadn't been home in a long time. The work for the service, spare parts, and 

laboratory team was regular.

Барилгын хэлтэс. Үйлчилгээний ажилтан. 
А.Энхтөгс
Facility department. Clerk. A.Enkhtugs

Компанидаа 9 жил ажиллаж байна. Хэдийгээр цар тахалтай үе байсан ч энэ үед ямар 

нэгэн айдасгүй, тав тухтай, эрүүл орчинд ажиллах бүх нөхцлийг байгууллагын зүгээс 

хангаж байсанд талархаж байна. Хоолны асуудал, унаа тэрэг, ажлын байрны орчны 

эрүүл аюулгүй байдлыг сайтар хангасан байсан нь манай лабораторийн ажилд ямар 

нэгэн саадгүй ажиллахад маш их тус болсон. 

I have been working for the company for 9 years. Despite the Covid-19 epidemic, I am very 

happy for the company. Thank you to the company for providing all the conditions for healthy, 

fearless, and comfortable work. The company ensured the health and safety of food, 

vehicles, and the workplace, so there were no obstacles to our laboratory work.

Технологи Дижитал шийдлийн газар. S.O.S 
Метрологийн лабораторийн менежер. Ц.Болормаа

Technology and Digital Solution Division. 
S.O.S Metrology laboratory manager. Ts.Bolormaa 

Компанидаа нийт 18 жил ажиллаж байна. Гэрээс ажиллах үедээ ажиллаж байгаад яг 

онцгой шаардлагатай үед бол хөдөө явж байсан. Жишээ нь, Замын-Үүдээс Таван 

толгой руу машинууд зөөж байсан, Хятадын хилээс 4ш 777 Монгол руу хөлөөр нь 

оруулж ирсэн г.м хэд хэдэн иймэрхүү төрлийн ажил хийсэн. Мөн Таван Толгой болон 

МАК уурхайн сайтууд дээр шинэ техникүүдийн сургалтуудыг хийж байсан. 

Боломжтой сургалтуудыг онлайнаар хийх тохиолдол байсан. Утас бол 24 цаг 

байнгын нээлттэй, зааварчилгаа хэрэгтэй үед хэзээ ч хамаагүй залгахад бэлэн байх 

шаардлагатай. Замд явж байхад хамгийн хэцүү зүйл нь хоолны газар ажиллахгүй, 

зочид буудал ажиллахгүй, сумдууд оруулахгүй. Тийм болхоор өвлийн ид хүйтэнд 

хонох газар байхгүй, машиндаа операторуудаа унтуулаад, өөрөө -20 градуст машины 

тамбар дээрээ хоноод явж байсан. Миний хувьд ар гэрийн зүгээс бол ямар нэгэн 

асуудал гараагүй, хамгийн том асуудал бол төрийн байгууллагуудын тодорхойгүй 

шийдвэр ажлыг их удаашруулж байсан. 

I have been working for the company for 18 years. There was a situation when I work from home and I went to the countryside when I needed it most too. For example, 

equipment was transported from Zamyn-Uud to Tavan Tolgoi. Also, me and operators drove by ourselves 4 units of 777 from China to Mongolia. I also provided training 

on new machines at the Tavan Tolgoi and MAK mine sites. Available training was conducted online. The phone is open 24 hours a day, and you need to be ready to get a 

call whenever they need instructions. The hardest part of the field trip was that the canteens don't work, the hotels don't work, and the soums don't let us in. That's why 

there was no place to spend the night in the bitter cold of winter, so I put the operators to sleep in cabin and spent the night in the parking lot at -20 degrees. For me, there 

were no problems from my family, and the biggest problem was that the uncertain decisions of government agencies slowed down the work a lot.

Худалдаа ба Түрээсийн Газар. 
Сургалтын зааварлагч. Б.Болд-Эрдэнэ
RUN Division. Training instructor. B.Bold-Erdene
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FACEBOOK ШУУД НЭВТРYYЛГYYД
FACEBOOK LIVE VIDEOS

ХасЛизингтэй хамтарсан live 
Live with KhasLeasing

CAT 395 Экскаваторын 
цахим нээлт  
CAT 395 LHEX virtual launch

CAT генераторын тухай  
CAT generator live

САТ 232D3, 246D3 
техникүүдийн талаарх Live 
CAT 232D3, 246D3 equipment 

SEM автогрейдер болон 
Trimble машин удирдлагын систем 
SEM grader and Trimble machine 
control system

CAT дэлгүүрээс хийсэн live 
Live from CAT merchandise 
store

SEM автогрейдерүүдийн 
талаар 
SEM graders

Засварын хувилбаруудын 
талаар 
Live about Repair options

Michelin Хүнд даацын 
дугуйн талаар  
Michelin Tires

Шүүлтүүрийн талаар 
Live about filters

CAT явах ангийн талаар 
CAT Undercarriage

CAT газартай харьцах эд 
ангийн талаар 
CAT GET

CAT D8R болон D8Т 
бульдозеруудын харьцуулалт 
CAT D8R & D8T dozer's comparison

Цилиндр болон Шлангны 
талаар 
Cylinders & Hoses

CAT D9GC бульдозерын талаар 
CAT D9GC dozer

CAT 395 шинэ үеийн 
экскаваторын талаар 
CAT 395 new generation excavator

Машины их засварын талаар 
Machine Rebuild Options

232D3
ЖИЖИГ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ

246D3
ЖИЖИГ УНИВЕРСАЛ АЧИГЧ

ЗYДГYYРТЭЙ АЖЛЫГ 
ЗУУРДХАН АМЖУУЛАГЧ 

ИХ ЗАСВАР ХИЙСНИЙ ДАРАА

CAT 349 Экскаваторын талаар 
CAT 349 HEX

® CAT 349 
NEW GENERATION EXCAVATOR

GROUND ENGAGEMENT TOOL CAT D8R, D8Т  DozersCAT D8R, D8Т  Dozers

CAT D9GC
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