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Оюу толгой төслийн Байгаль орчныг Хамгаалах төлөвлөгөө-2005
Оюу толгойн орд газрын босоо ам#2-ийн БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол тайлан
Оюу толгой хайгуулын талбайд байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, нөхөн
сэргээлтийн ажлыг шалгаж хүлээн авсан тухай протокол
4. Элс ашиглах цэг тогтоох тухай Ханбогд сумын Засаг даргын захирамж. Дугаар 25.
5. Элс ашиглах цэг тогтоох тухай Ханбогд сумын Засаг даргын захирамж. Дугаар 11.
6. Элс ашиглах цэг тогтоох тухай Ханбогд сумын Засаг даргын захирамж. Дугаар 41.
7. Усны Хэрэг Эрхлэх газар, Мэргэжлийн дүгнэлт. 2006 оны 10 дугаар сарын 2-ний өдрийн 4/220
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ОРШИЛ
Айванхоу Майнз Монголиа Инк ХХК-ны Өмнөговь аймгийн Ханбогд
сумын нутагт хэрэгжүүлж байгаа Оюу толгой төсөл нь үйл
ажиллагааны цар хүрээгээрээ Монгол улсын хэмжээнд нилээд томд
тооцогдох төсөл юм.
Манай компаний талаас энэхүү төслийн үйл ажиллагааг Монгол
улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд, ямар нэг эрсдэл гаргахгүйгээр
хэрэгжүүлэх чин эрмэлзэлтэй ажиллаж байгаа болно.
Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, уул уурхай,
зам тээвэр, барилга, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй
зэрэг нийгмийн салбарын бүхий л төрлийг хамарсан цогц
хэлбэрээр явагдаж байгаа бөгөөд түүнтэй холбогдох олон тооны
хууль, журам, заавар, стандартуудыг мөрдөн ажиллаж байна.
Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу лиценз
эзэмшигч нь Байгаль орчны хяналтын алба болон холбогдох аймаг
/нийслэл/, сум /дүүрэг/-ын Засаг даргад байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөөний тайланг жил бүр гаргаж өгдөг.
Ашигт
малтмалын
шинэ
хуулийн
дагуу
БОХ
төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайланг БОЯ-нд хянуулж, цаашилбал компаний веб
сайтад байршуулан олон нийтэд нээлттэй болгох зорилготой юм.
Энэхүү тайлан нь оршилоос гадна 8 бүлэг, ашигласан материал,
нийт 63 хуудас, 14 хүснэгт, 44 зураг, 11 хавсралтаас бүрдэнэ.
АММИ компани 2006 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний
тайландаа Оюу Толгой төслийн хүрээнд байгаль орчны талаар
хийгдсэн үйл ажиллагааг тусгаж өгсөн болно.
Тухайлбал:
 Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээ болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд
оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд түүний биелэлтийн тухай
 Өнгөрсөн 12 сарын туршид лицензийн талбайд хайгуулын
үйл ажиллагааны үр дүнд эвдэгдсэн газрын хэмжээ
 Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээсэн байдал
 Хайгуулын явцад ашигласан усны тооцоо
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал (элс, хайрга)-ын
ашиглалт
 Хог хаягдлын менежмент
 Орчны
мониторингийн (ус, хөрс, ургамал, агаарын
чанар) хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 Тоосжилтыг
бууруулах
болон
биологийн
нөхөн
сэргээлтийн туршилтууд
 Түүх соёлын дурсгалт газруудын судалгааны тухай тус
тус бичсэн болно.
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Тайлангийн:
1-4 дүгээр бүлгийг
5-7 дугаар бүлгийг
8 дугаар бүлгийг

Байгаль орчны зохицуулагч Д.Мөнхзориг,
Байгаль орчны ажилтан С.Дорждэрэм,
Байгаль орчны ажилтан Д.Одонхүү,
Байгаль орчны ажилтан Б.Алтанцэцэг,
Гидрогеологич С.Отгонбаатар,
ГМС-ийн зохицуулагч Б.Пүрэвбаатар

нар тус тус бичиж Байгаль орчны менежер Ж.Оюусувд хянасан
болно.

Байгаль орчны хэлтэс, АММИ
2007 оны 1 дүгээр сарын 20.
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1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДСЭН ЧИГ ШУГАМ
1.1 Зорилго
АММИ компанийн байгаль орчныг хамгаалах бодлогын гол зорилго нь тус улсад
явуулж буй хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол
улсын байгаль орчны холбогдох хууль, дүрэм болон компаниас баримталж буй
байгаль орчны менежментийн үндсэн бодлогын дагуу явуулахад оршино.
Тус компани нь аливаа хайгуулын болон ашиглалтын төслийн үйл ажиллагаа явагдаж
буй орчинд байгаль орчны зохистой менежментийг бий болгохын тулд байгаль орчныг
хамгаалах арга хэмжээг жил бүр төлөвлөн түүнийг хэрэгжүүлж байна.
2006 онд тус компани нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хайгуулын
үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт ажлууд хийх бүрд байгаль орчны нэмэлт
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, зарим шаардлагатай нөхөн сэргээлтийн
туршилтуудыг үргэлжлүүлэн хийхийн зэрэгцээ орон нутгийн байгаль орчны хяналтын
улсын байцаагчтай хамтран үзлэг шалгалтуудыг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн болно.
1.2 Бодлого
Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох зарчмаар
Айвенхоу Майнз Монголиа Инк (АММИ) тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг
хүлээсэн билээ. Корпорацийн хариуцлагатай гишүүний хувьд АММИ нь үйл
ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн байгаль орчин болон уугуул оршин суугчдын
өмнө хүлээсэн өөрийн үүрэг хариуцлагаа байнга ухамсарладаг.
Байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаагаа үргэлж сайжруулж байхын тулд АММИ:


Байгаль орчны удирдлагын ISO 14000 олон улсын цуврал стандартуудад
нийцсэн байгаль орчны менежментийн системийг нэвтрүүлэн, үйл ажиллагааг
байнга хянаж сайжруулж байх нөхцөлөөр хангана;



Бохирдлоос сэргийлэх, нөөц баялгийг үр ашигтай зарцуулах зорилгоор байгаль
орчинд учрах нөлөөллийг тодорхойлж, үнэлж, бууруулж, зохицуулах арга
хэмжээ авна;



Байгаль орчны талаархи хууль тогтоомж болон бусад бүх шаардлагад
нийцүүлэх;



Хайгуул, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, уурхай хаах зэрэг өөрийн бүх үйл
ажиллагааны явцад байгаль орчинд тавих анхаарлаа орхигдуулахгүй;



Байгаль орчны талаар хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь туслах
зорилгоор салбарын удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлж, сургалт явуулна;



Байгаль орчинд учруулсан нөлөөлөлд тогтмол үнэлэлт өгч, хяналт тавьж
тайлагнана;
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Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны
асуудлаар нээлттэй, шударга, ажил хэрэгч харилцаа хөгжүүлнэ;



Нутгийн ард иргэдийн уламжлагдаж ирсэн эрх, соёлын өвийг хүндэтгэж
хамгаална.



Холбогдох тогтолцоог компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, нөхцөл байдалд
зохицож байгаа эсэхийг АММИ тогтмол хянаж байна.

1.3 Төлөвлөлт
Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3-д заасны дагуу
2006 оны 02-р сард Оюу Толгой төслийн Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөг
боловсруулан (хавсралт 1) Ханбогд сумын Засаг Даргад танилцуулж улмаар
батлуулсан.
Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль орчны болон нийгмийн
асуудлуудыг анхааран судалж, шаардлагатай төлөвлөлтийг нэмж гүйцэтгэдэг.
Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл болон нийгмийн асуудлуудыг урьдчилан
төлөвлөн дараах байдлаар тусгаж байна. Үүнд:









Зам харилцаа шинээр үүсэх, замын сүлжээ
Ангиудын байршил болон уурхайн тосгон барих
Усны нөөц
Агаарын чанар
Ховор ургамлын нөөц, тархалт болон нүүлгэн шилжүүлэлт
Шатахуун түгээх болон шатах, тослох материалын газрууд
Хаягдал зайлуулах байгууламжууд
Орон нутгийн айлуудыг лицензийн талбайгаас нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт

Хайгуулын аливаа үйл ажиллагааны явцад газрын эвдрэлийн хэмжээг аль болох
хамгийн бага байлгах, түүнийг нөхөн сэргээх зардлыг бууруулах арга хэмжээг тусгаж
байна.
Мөн ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа ажлыг
эхлэхийн өмнө тухайн нутаг дэвсгэр дээр буй онцгой анхаарал шаардагдах газруудыг
тогтоож, анхааралдаа авсан. Тухайлбал:






Нөлөөлөлд амархан өртөж болзошгүй газрууд /булаг, шанд г.м/
Ашиглагдаж буй усны нөөц түүний хамгаалалт
Малчны суурьшиж буй газрууд болон түүний бэлчээр /өвөлжөө, хаваржаа/
Археологийн болон бусад түүх соёлын дурсгалт газрууд
Бусад хөрш газар эзэмшигч болон ашиглагчдын эрх ашгийг харилцан
хүндэтгэх г.м
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2. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ
ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
2.1 Төслийн байршил
АММИ компанийн Оюу толгой төсөл Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант
багийн нутагт Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна. Оюу толгой төсөл нь:




Улаанбаатар хотоос урагш 640 км
Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км
Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байршина.
2.2 Төслийн үйл ажиллагаа

2006 онд АММИ компани нь хайгуул, уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах
ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэж байна.
Үүнд:


















Геологийн зураглал
Геохимийн дээжлэлт
Геодезийн хэмжилтүүд, топо зураглал
Дээжлэлт
Геофизикийн судалгаа
Соронзон болон Грави хайгуул
Цахилгаан соронзон хайгуул
Өрөмдлөг
Цохилтот болон эргэлтэт өрөмдлөг
Алмазан өрөмдлөг
Босоо малталт №1-ийн нэвтрэлтийг үргэлжлүүлэн явуулж байна. Түүнчлэн
2006 онд Хюго ордын бүтцийн тухай нарийвчилсан судалгаа, технологийн
дээжлэлт хийх цаашилбал далд аргаар хүдэр олборлох зорилгоор босоо малталт
№2-ийн амсарын байгууламжийн газар шорооны ажлыг эхлүүлээд байна.
Босоо малталтын бэхэлгээ болон бусад барилгын хэрэгцээнд зориулан ашиглаж
буй чулууны ил карьер
Ундай болон Дугатын голын сайраас элс авч байгаа талбай
Оюу Толгой – Ханбогдын чиглэлийн сайжруулсан шороон замын бүрэн засвар,
түүнд хэрэглэгдэх хайрга авах цэгүүд
Хайгуулын ангиуд, тэдгээрийн өргөтгөл, барилгын ажил
Уурхайн хэрэгцээнд үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах гүний усыг татах
хоолойн инженер техникийн судалгаа
2.3 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ

Тус компани нь Оюу толгой төслийн Байгаль орчны суурь судалгааны ажлын тайланг
2003 оны 3 дугаар сард Монгол улсын Байгаль орчны яаманд өгснөөр байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний ажлыг албан ёсоор эхлүүлсэн.
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Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн хүрээнд дараах тайлангуудыг БОЯ-аар
батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.
Үүнд:
Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.
2. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2005.06
3. Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан. 2005.10
4. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 2-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.11 (хавсралт 2).
1.

Мөн Оюу Толгой уурхайн алт, зэс олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний
тайлан, Оюу толгой-Гашуун сухайтын чиглэлийн дэд бүтцийн БОНБНҮ-ний нэмэлт
тодотгол тайланг боловсруулан 2006 онд БОЯ-нд хүргүүлсэн бөгөөд дор дурьдсан
нэмэлт үнэлгээний ажлууд боловсруулах шатандаа явагдаж байна.
Үүнд:
1. Оюу Толгой Нисэх буудлын БОНБНҮ
2. Оюу Толгойн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн БОНБНҮ
3. Чулууны карьер, бутлуур, бетон цехийн БОНБНҮ зэрэг болно.
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3. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
АРГА ХЭМЖЭЭ
3.1 ӨРӨМДЛӨГ, ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

ОТ төслийн хэмжээнд машин дээр суурилуулсан өрмийн машиныг голдуу хэрэглэж
байгаа бөгөөд өрмийн машинуудын овор хэмжээ болон өрөмдөж буй диаметрээс
шалтгаалан хүрээлэн буй орчинд их бага хэмжээний нөлөөлөл учруулж байдаг.
ОТ төслийн хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг 2006 онд Межер Понтил өрөмдлөгийн
компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд өрөмдлөгийн Ланд Дриллинг компани энэ оны 4 сар
хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж дууссан.
Энэ онд Оюу толгойн лицензийн талбайд 12 сарын байдлаар лицензийн талбай дотор
232 өрөмдлөг хийснээс 171 нь алмазан, 25 нь хийн цохилтот өрөм болно. Онтрий голд
компаний лицензийн талбайд нийт 36 өрөмдлөг явуулснаас 23 нь алмазан, 13 нь хийн
цохилтот өрөм юм.
Өрөмдөж дууссаны дараа урьдын адил өрмийн цооногийн нүхийг PVC хоолой хийж
нуралтаас хамгаалах ба тусгай дугаар бүхий цементэн тагаар таглаж байна.
Оюу толгой хайгуулийн төслийн хэмжээнд 2006 онд нийт өрөмдсөн 232 цооногт
талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн гүйцэтгэж 12 дугаар сарын 28-ны
өдөр Ханбогд сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар газар дээр нь
шалгуулж дүгнэлт гаргуулсан. Дүгнэлтэд нөхөн сэргээлтийн ажлыг холбогдох
стандарт, шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн болохыг дурьдсан байна (хавсралт 3).
3.2 БОСОО МАЛТАЛТЫН АМ №1, № 2

3.2.1 Босоо ам №1
2006 онд 1-р босоо амын нэвтрэх байгууламжуудыг ашиглалтанд оруулж нэвтрэлтийн
ажлыг эхлүүлсэн. 2006 оны жилийн эцсээр нэвтрэлтийн гүн 673.7 м хүрсэн байна. Энэ
нь 850 м хүрнэ гэж анхлан тооцоолж байснаас бага үзүүлэлт юм (зураг 1).
3.2.2 Босоо ам №2
Хюго ордын бүтцийн тухай нарийвчилсан судалгаа, технологийн дээжлэлт хийх
цаашилбал далд аргаар хүдэр олборлох зорилгоор босоо малталт №2-ийн амсарын
байгууламжийн газар шорооны ажлыг 2006 оны 07-р сараас эхлүүлсэн (зураг 2)
бөгөөд одоогоор үйл ажиллагааг түр зогсоогоод байна.
Далд уурхайн босоо ам 2-ын амсарын байгууламжийн газар шорооны ажилд нийт
26290 м2 талбай ухагдаж, 142750 м2 талбайд шороон овоолго хийжээ.
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Зураг 1. Босоо ам №1-ийн ерөнхий байдал, хаягдлын далан

Зураг 2. Босоо ам №2-ийн амсарын газар шорооны ажил явагдаж байгаа нь
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3.3 ЧУЛУУНЫ КАРЬЕР, БУТЛУУР, БЕТОН ЦЕХ

Оюу толгой дахь чулууны карьер, бутлуур, бетон цехийн байгаль орчныг хамгаалах
нэмэлт төлөвлөгөөг 2005 оны 7 дугаар сард Ханбогд сумын Засаг даргаар батлуулан
байгаль хамгаалах ажлыг эхлүүлсэн.
3.3.1 Уулын ажил
Уулын II хэсэг буюу Оюу Толгой ордын зүүн урд орших дайрга олборлох ил
уурхайгаас төлөвлөгөө ёсоор 40000 м3 чулуу бэлтгэх байсан боловч 2006 оны 12 сарын
байдлаар нийт 13096,05 м3 дайрга олборлон хайгуулын босоо ам, барилгын ажил зэрэг
дотоодын хэрэгцээнд авч ашиглаад байна.
Дайрга бэлтгэх ил уурхайн
үйл ажиллагаанаас байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан
үнэлгээг
мэргэжлийн
байгууллагаар
хийлгэх
ажилд
түлхүү
анхааран ажиллаж байна.

Зураг 3. Чулууны
карьер

3.3.2 Бутлуур
Тус компаний дотоодын хэрэгцээний бутлуурийн цех нь 2006 оны 12–р сарын
байдлаар 13096.05 м3 дайрга бэлтгэж, 13298.87 м3 элс шигшиж бетон зуурмагт
зориулсан байна.

Зураг 4. Бутлуур
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3.3.3 Бетон цех
Зуурмагийн MOB-90 цех нь цагт 90 м3, жилд 60-70 мян.м3 зуурмаг зуурах хүчин
чадалтай бөгөөд 2006 оны 11 сарын байдлаар 15414,8 м3 зуурмаг зуурсан байна. Бэлэн
зуурмагийг тусгай тоноглогдсон 8-9 м3 багтаамжтай тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж
байна.
Тус цехэд шаардлагатай
хайрга, элс авах цэгүүдийн
зөвшөөрлийг
“Түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал
ашиглах журам”-д заасны
дагуу сумын Засаг даргын
2005
оны
31
дүгээр
захирамжаар авсан.
2006 онд 13096.05 м3 хайрга,
13298.87 м3 элсийг ашиглаж,
элс,
хайрга
ашигласны
төлбөрт 2.536.849 төгрөгийг
сумын төсөвт төлөөд байна.
Зураг 5. Ундайн сайрнаас элс авч байгаа байдал

“Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах журам”-ын 2.6-д заасны дагуу 1,5 га
хэмжээнд хүрсэн Умдайн голын сайрын элс авсан цэгийг 8 сард, Дугатын сайрын
цэгийг 11 сард тус тус зогсоож техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж
Ханбогд сумын Байгаль орчны Улсын байцаагчтай хамтран шалгалт хийж, актаар
хүлээлгэн өгсөн болно (хавсралт 3).
3.4 ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ЗАСВАР
3.4.1 Оюу Толгой төслийн хүрээнд хөгжүүлж буй замын сүлжээ
Хайгуулын ангийн ашиглаж байгаа замуудыг засварлах, тэмдэгжүүлэх ажлыг 2006 онд
үргэлжлүүлэн хийж, байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах арга хэмжээг тогтмол
авч хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
1. Шаардлагагүй олон салаа замыг хааж хөрсний элэгдлийг багасгах
2. Замын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам дагуу хайрга асгах, усалгаа
хийх.
2006 онд Оюутолгой лицензийн талбай дотор шинээр 4.6 км зам баригдаж нийт талбай
доторхи автозамын сүлжээ 48,5 км болжээ.
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3.4.2 Замын засвар, хайрга авах цэгүүд
2006 онд Оюу Толгой – Ханбогд сумын чиглэлд 45 км замыг засч сайжруулах ажлыг
хуваарын дагуу хийж гүйцэтгэв. Энэ ажилд нийт 107563 м3 хайрга, 9600000 л ус
ашиглажээ.
Түүнчлэн уурхайн эдэлбэр газрын хашаалсан талбай доторх 48,5 км урт замын
сүлжээг сайжруулах, услах ажлуудыг тогтмол хийж байна.
Одоогийн байдлаар тус компани сайжруулсан шороон зам барих, тэдгээрийг засварлах
зорилготой нийт 12 карьерийг Ханбогд сумын засаг даргын захирамжаар тогтоолгон
ашиглаж байна. Үүнд:
1. Оюу Толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн замд 7 (5 карьерийг 2006 оны 07
сарын 25-ны өдрийн 25 тоот, сүүлийн 2 карьерийг 2006 оны 10 сарын 30-ны
өдрийн 41 тоот. Хавсралт 4)
2. Оюу Толгой – Жавхлант чиглэлийн замд 4 (2006 оны 03 сарын 06-ны өдрийн
11 тоот. Хавсралт 5)
3. Оюу Толгой – “Их гэр” чиглэлийн замд 1 (2006 оны 10 сарын 30-ны өдрийн
41 тоот. Хавсралт 6)
Эдгээр тогтоосон цэгээс хайрга авахдаа байгаль орчинд сөрөг үр дагавар гарахаас
сэргийлэн, ашиглаж дууссаны дараа зохих шаардлагын түвшинд нөхөн сэргээлтийн
ажлыг хийж байна (Нөхөн сэргээлт гэсэн бүлгээс үзнэ үү).
3.5 ТООСЖИЛТЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

3.5.1 Замын тоосны хяналт
Хайгуулын талбайд үүсэх тоосжилтыг аль болох бага хэмжээнд байлгаж түүнийг
бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:






усны машиныг ашиглаж
тоосжилтын
эх
үүсвэрүүдийг
малталтаас гарах ус
болон
үйлдвэрлэлийн
усыг эргүүлэн ашиглаж
услах замаар багасгах
хучилтгүй буюу шороон
зам дээр тээвэр хийх
хүнд машины хурдыг
хязгаарлах
хучилтгүй
замын
гадаргыг шаардлагатай
хэсгүүдэд засах

Зураг 6. Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам услаж байгаа байдал
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3.5.2 Бутлуурын тоосны хяналт
Чулууны карьер, бутлуур ажиллах үед гарч буй тоосны хэмжээг багасгах зорилгоор
RP-6 маркийн тоос шүүгч аппаратыг ажлын талбай дээр суурилуулж 2006 оны 1
дүгээр сард ашиглалтад оруулсан.
Энэхүү тоос шүүгч аппарат нь 55 кВ-н хүчин чадалтай, 3300 Ра-н даралтаар цагт 36,0
мянган шоометр агаарыг 330 м2 талбай бүхий шүүлтүүрээр 99,5% цэвэршүүлэх хүчин
чадалтай юм.

Зураг 7. RP-6 маркийн тоос шүүгч аппарат, бутлуурын хамт

3.6 БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖУУД

3.6.1 Хайгуулын ангиуд
ОТ төсөл хэрэгжиж буй лицензийн талбайд хайгуулын Оюу толгой, Барилгын, орон
нутгийн ажилчдад зориулсан Ханбогд, өрөмдлөгийн Межер Понтил ХХК-ны
ажилчдын, баяжуулах үйлдвэр барих ажилчдын түр кэмп зэрэг 5 кемп байрлаж байна.
2005 онд уурхайн шинэ ангийн 16,0 га, хайрганы карьер, бутлуур, бетон цехийн
зориулалтаар 10,0 га газрыг нэмж эзэмшсэн бөгөөд одоо нийт 53,05 га талбайг ахуйн
зориулалтаар ашиглаж байна. Мөн барилгын кэмпээс бусад бүх хайгуулын ангиуд
хаягдал ус зайлуулах тусгай нүх ашиглаж байна.
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Зураг 8. Хайгуулын Оюу толгой, өрөмдлөгийн Межер Понтил ХХК-ны ажилчдын кэмп.

Зураг 9. Баяжуулах үйлдвэр барих ажилчдын түр кэмп

Энэ оны байдлаар Говь Дриллингийн хайгуулын ангийн талбайд Гаалийн хяналтын
талбай 7 сарын 22-нд, шинэ агуулах 10 сард, бизнес болон тээврийн үйлчилгээний
оффисууд 4 сарын 25-нд шинээр нэмж баригдсан.
Барилгын кэмпийн талбайд гал тогооны өргөтгөл 9 сарын 12-нд баригдаж эрэгтэй
эмэгтэй шүршүүр болон бие засах газрууд Оюу Толгой, Ханбогд, Барилгын кэмпүүдэд
9 сард тус тус шинээр баригдсан.
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Харин энэ оны 12 сарын байдлаар баригдаж байгаа барилгуудын хувьд барилгын
кэмпэд интернет кафе, шинэ гал тогоо, ЭМХХААБО-ы хэлтсийн оффис, TOYOTA
засварын төв, ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл болон төслийн менежментийн
багийн оффисууд хамрагдаж байна. Одоогийн байдлаар энэ оныг дуустал төслийн
ажилчдын байрлах 170 гэрийг барилгын кэмпэд барьж дуусгах төлөвлөгөөтэй байна.

Зураг 10. Барилгын кэмпэд баригдаж буй ажилчдын байрлах гэр, TOYOTA засварын төв

3.6.2 Тэсрэх бодисын агуулах
Оюутолгойн тэсрэх бодисын агуулах нь Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгслэлийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль тогтоомж, тэсэлгээний ажлын
аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн дагуу “Орика Монгол” ХХК үйл ажиллагаа
явуулж байна.
Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлыг зохих паспортын дагуу хийж гүйцэтгэж нийт 61 тн
АНФО буюу энгийн найрлагатай тэсрэх бодис, нонель системийн тэслэх хэрэгслэлээр
тэсэлж байна.

Зураг 11. Тэсрэх бодисын агуулах
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3.7 УСНЫ НӨӨЦ
АММИ компани нь уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө тухайн орчны усан сангийн
нөөцөд ноцтой өөрчлөлт үзүүлэхгүйгээр цооногуудыг ашиглан хайгуулын төслийн
усны хэрэгцээг хангаж байна.
Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний усны худгийг хайгуулын
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаггүй болно.
3.7.1 Усны эх үүсвэр
OTRC-218, CC01, CC02 гэсэн 3 цооногийг ахуйн усны, OTRC-938, Camel well, EGRC012 цооногуудыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байна (хавсралт 7).
ОТ төслийн хэмжээнд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа
цооногуудын үзүүлэлтүүдийг 1-3 дугаар хүснэгтээр үзүүллээ.
Хүснэгт 1. Төслийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооногууд
№

Цооног

1

OTRC 218

2

CC01

648003

3

CC02

4
5
6

Гүн
(метр)
60

Өдөрт
м3/өдөр
138

2002.06.17

Ахуйн

4767444

51

65

2004.04.25

Ахуйн

647786

4767639

51

65

2004.05.13

Ахуйн

OTRC 938

650087

4764473

60

148

2004.07.20

Үйлдвэрлэлийн

CAMEL
WELL
EGRC 012

650718

4763097

74

110

2004.11.

Үйлдвэрлэлийн

UTM 48 T
Easting
Northing
649905
4763401

Өрөмдсөн он

40

Хангамж

Үйлдвэрлэлийн

Хүснэгт 2. OTRC-218 цооногийн үзүүлэлт
Цооногийн дугаар

OTRC-218:

Байршил

UTM 48T: E 649905; N 4763401

Барилга байгууламж

Худаг болгон тоноглосон

Тоног төхөөрөмж

Насос Brand “GRUND FO-5” - 1 ширхэг

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

3500 летр/цаг

Ус хэмжих хэрэгслийн нэр

1.6 л/с. 24 цагийн турш ажиллаж 138 м3 /өдөр ус гаргана

Усны эх үүсвэрийн төлөв байдал

Газар доорхи

Найрлага

Ca-2.0мг/л, Mg-1.2мг/л, Cl-0, PO4-0, F-1.4мг/л, NO3-0.01мг/л,
NO2-0, Cu, Br-илрээгүй. Хуурай бодис: 2.3мг/л, давс:0

Чанар

pH:8,2 Амт:0, үнэр:0, өнгө: -, эрдэсжилт:0,4 г/л, температур:210
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Зураг 12. OTRC-218 дугаар цооног

2005 оны 3, 9-р саруудад SGS Mongolia Итгэмжлэгдсэн Лабораторид ахуйн усны
шинжилгээ хийлгүүлж дүгнэлт гаргуулсан бөгөөд дүгнэлтэнд Монгол улсын ундны
усны УСТ-900/92 тоот стандартын шаардлагыг хангаж байгааг тогтоосон болно.
(хавсралт 8-аас үзнэ үү).
Хүснэгт 3. OTRC-938, CAMEL WELL цооногийг үзүүлэлт
Байршил

OTRC 938: 650087 / 4764473
SW Oyu: 650718 / 4763097

Барилга байгууламж

Худаг болгон тоноглосон

Тоног төхөөрөмж

Насос Brand “GRUND FOS” - 5 ширхэг

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

3500 летр/цаг

Ус хэмжих хэрэгслийн нэр

м3/хоног

Усны эх үүсвэрийн төлөв байдал

Газар доорхи

Найрлага

Ca-20.0 мг/л, Mg-1.2 мг/л, Cl-8.0, PO4-0.01, F-2.3 мг/л, NO3-0.04
мг/л, NO2-0.002, Cu, Br-илрээгүй. Хуурай бодис:354 мг/л,
давс:0.3

Чанар

pH: 8,3 Амт: 0, үнэр: 0, өнгө: -, эрдэсжилт: 0,4 г/л,
температур:210
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3.7.2 Усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх ажлууд
Монгол улсын Усны тухай хуулийн 13, 14, 15 дугаар зүйлийг үндэслэсэн болно.
Хийх ажлууд

Хэрхэн гүйцэтгэх

Усны нөөц, чанарыг хамгаалах ажлууд:
1.

Төвлөрсөн ахуйн ус хангамжийн усны эх үүсвэрийн орчимд 100
м-ээс доошгүй зайд үйлдвэрлэлийн болон аж ахуйн үйл
ажиллагаа явуулахгүй байх

Байнгын хяналт шалгалтын дүнд
зохицуулах

2.

Лицензийн талбайд буй экологийн ач холбогдол бүхий задгай
ус, булаг, шандыг хамгаалалтандаа авч, ариун цэврийн нөхцлийг
хангуулж байх

Орчны цэвэрлэгээ

3.

Олон улсын жишиг болон Монгол улсын стандартад тохирохгүй
ус ашиглах технологийг хэрэглэхгүй байх

4.

Усны мониторингийн хөтөлбөрийн дагуу сар бүр задгай ус,
худгийн усны физик шинжийг хэмжих, улирал тутам химийн
шинжилгээ авч байх

Усны мониторингийн хөтөлбөрийн
дагуу хийгдэнэ.

Усны нөөцийг хомсдохоос хамгаалах ажлууд:
Австрали улсын “Aquaterra”
компаний “Усны хайгуулын төсөл”ийн ажлын судалгаагаар
тогтоогдоно.

1.

Усны тухайн эх үүсвэрийн нөөцийг үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглахдаа байгаль орчны тэнцлийг хангахад
шаардагдах усыг байгальд заавал үлдээх

2.

Усны тухай хуулийн 14.2-д зааснаар Ус ашиглагч нь усны тухай
хууль тогтоомж, барилга байгууламжийн техникийн нөхцөл,
ашиглалтын технологийн горимыг зөрчсөнөөс усны нөөц
хомсдож, чанар алдагдвал усыг цэвэршүүлэх, нөхөн сэргээх
ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх

Ус ашиглагч нь Монгол улсын Усны
тухай хууль, тогтоомж, стандартыг
аливаа үйл ажиллагаандаа удирдамж
болгон дагаж мөрдөн ажиллана.

3.

Барилга байгууламж барих явцад голын гольдролыг өөрчлөх
зайлшгүй шаардлага гарвал түүнийг байгалийн төрхөнд нь
буцааж оруулах, засч тохижуулах арга хэмжээний зардлыг зураг
төсөлд тусгаж хэрэгжүүлэх

Хэрэгжүүлэх төслүүдэд тусгайлан
зааж оруулах

4.

Голын сайраас, 1 м гүн хүртэл гадаргуугаас хайрга авч бэлдэх

Хяналт тавьж ажиллах

5.

Үйлдвэрлэлийн хаягдал ус (6450 м3/сар)-ыг ОТ орчмын
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам, талбай, өрмийн орчныг
усжуулах, дахин өрөмдлөгт ашиглах

Үйлдвэрлэлийн явцад байнга
хэрэглэдэг

Усыг бохирдохоос хамгаалах ажлууд:
1.

Усны эх үүсвэр, голдирол, гуу жалга, сайр болон хамгаалалтын
бүсэд хог хаягдал, бохирдуулах бодис хаяхгүй байх

2.

Бохирын ус зайлуулах худаг, емкост байгуулах

3.

Ашиглаж дууссан өрмийн цооногоо битүүмжлэн сумын Засаг
даргад хүлээлгэн өгөх

4.

5.

Ашигт малтмал эрж хайх, олборлох явцад ус бүхий давхарга
илэрвэл түүнийг бохирдохоос хамгаалах арга хэмжээ авах
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын усыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх
тухай шаардлагыг биелүүлж байх

Байнгын хяналт, шалгалт болон
орчны цэвэрлэгээ

Төслийн ажлууд хийгдэж дуусах үед
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв
байгууллагуудын хяналт шалгалт,
түүний үр дүнг хүндэтгэн үзэж,
ажилдаа тусгах
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3.8 ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 тоот
захирамжийг үндэслэн Оюу толгой лицензийн талбайн газар ашиглах гэрээг 2006 онд
Ханбогд сумтай шинэчлэн байгуулсан.
Уг гэрээгээр нийт 2508.74 га талбайг АММИ ХХК 5 жилийн хугацаатайгаар эзэмших
болсон. Нийт эзэмшил газрын 53.03 га талбай нь барилга байгууламжийн доорхи,
2455.69 га талбайг уурхайн эдэлбэр газрын зориулалтаар эзэмшиж байсан.
Хүснэгт 4. Оюу Толгойн эзэмшил газрын үзүүлэлт /2006 оны 3 сард хийгдсэн гэрээ/
Нийт талбай,
га

Барилга

2508,74

53.05

Үүнээс
Ногоо
Үйлдвэрлэл,
уурхай
2455.69

Бусад
-

Төлбөр
ноогдох
талбай, га
2508,74

Нэгж
Нийт төлбөр,
талбайн
төг
үнэлгээ, төг
5
248,221,500
10

Эзэмшил газрын хилийн дагуу хашаажуулах ажлыг 2006 оны 4 дүгээр сард гүйцэтгэж
үйлдвэрлэлийн талбайд зэрлэг амьтан, мал нэвтрэхээс хамгаалж тэмдэгжүүлсэн.
Хүснэгт 5. 2006 онд лицензийн талбай дахь хайгуул, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашигласан
газар
Зориулалт
Хайгуулийн үйл ажиллагаанд
232 öîîíîã
Зам
Агуулах
Уурхайн тîñãîíы орчмын барилга байгууламжууд:
 Íèéòèéí áàéð
 Ãàë òîãîî
 Àìðàëò çóãààëãûí
 Óãààëãà öýâýðëýãýýíèé
 Á¿õ îôôèñ
 Òåõíèê ¿éë÷èëãýýíèé
 Áàíê
 Õàðóóë õàìãààëàëò
 Ýìíýëýã òóñëàìæ
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
 Хуучин
 Шинэ
Шинээр баригдсан тэсрэх бодисийн агуулах
Дүн

Нэгж талбай, м2
Íýã öîîíîã íü 18õ18 м áóþó
324 m2
9 м өргөн 5.1 км
182472.65 m2
2720.4 m2
3200.69 m2
2646.85 m2
194 m2
2805 m2
308.6 m2
28.3 m2
28.3 m2
1303 m2
584.96
438.2
152.76
16711.96 m2

Нийт талбай
га
7.5 ãà.
4.46
18.3
1.32

0.05

16.8
48.43

2006 оны 12 дугаар сарын байдлаар 103.93 га талбай түр барилга байгууламж болон ил
агуулах зэрэгт ашиглаж байгаа нь нийт эзэмшил талбайн 4.14 хувийг эзэлж байна.
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3.9 ОЮУ ТОЛГОЙ АНГИЙН УНДНЫ УСНЫ АРИУТГАЛ

Оюу Толгой дахь Байгаль орчны ажлын хариуцах асуудлын нэг нь хайгуулын ангийн
ажилчдын унд ахуйн хэрэглээний усанд эрүүл ахуйн хяналт тавих явдал юм.
Энэ ажлын хүрээнд 2006 оны 6-р сараас эхлэн НЭМХ-ийн итгэмжлэгдсэн лабораторид
Оюу толгой ангийн худаг, усан сангууд, бүх гал тогооны угаалтуураас усны дээж авч,
эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээ хийлгэж ирлээ.
Өнгөрсөн хугацаанд нийт 15 удаа 101 дээж авч шинжлүүлсэнээс 38 дээж ундны усны
чанарын MNS 900:05 стандартын шаардлагыг хангаагүй байна. Иймд ундны усыг
Ecolab компаний бүтээгдэхүүн “Oxonia active” ариутгагч бодисоор халдваргүйжүүлэх
ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.
Oxonia active нь хүнсний үйлдвэрүүдийн ариутгалд өргөн хэрэглэгддэг бичил биетний
эсрэг үйлчлэл бүхий цууны хүчлийн хэт исэл юм. Хэрэглэхэд хялбар бөгөөд усанд
шууд нэмж зайлна, хэрэглэсний дараа тэр даруй ус, хүчилтөрөгч, цууны хүчил зэрэг
хоргүй бодисууд болон задардаг.
Арга зүй
Оюу толгойд ундны усыг Oxonia active бодис хэрэглэн халдваргүйжүүлэхэд дараах
арга зүйг баримтлав. Үүнд:
1. Ариутгал хийх тухай хайгуулын ангийн бүх ажилчдад мэдэгдэж, зарлал түгээх,
усан сангуудыг дүүрэн байлгах талаар арга хэмжээ авах
2. Ариутгал хийх усны ёмькостуудыг усаар дүүргэж, урсгалыг хаах
3. Oxonia active бодисыг усанд 1:0.0003 харьцаатайгаар нэмж хийнэ
4. Бодис хийсэн усыг 20-25 минут байлгах
5. Бүх гоожуурыг зэрэг нээж, ёмькостод байгаа усыг юүлж суллах
Дээрхи аргаар худаг, усан сангийн ёмъкостууд, мөн усны машинуудын ёмъкостыг
ариутгасан бөгөөд гал тогооны шугам хоолой, гоожуур болон тосгуур нь бодис бүхий
усыг гоожуулах үед халдваргүйжих юм.
Үр дүн
Усны ариутгалд Оюу толгойн ундны усны
гол эх үүсвэр болох OTRC-218, CC-01, CC02 худаг, Барилгын кемпийн усан сан, Оюу
толгой кемп, Межер кемп, Ханбогд
кемпүүдийн гал тогооны усны нөөцлүүр
ёмъкостууд, түүнчлэн тэдгээрт ус зөөдөг
усны тэрэгнүүдийн танк хамрагдсан байна
(хүснэгт 6).

Зураг 13. Ундны усыг ариутгагч бодис – “Oxonia
active”
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Хүснэгт 6. Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн эх үүсвэрүүд
Хамрагдсан цэг
OTRC-218 худаг
CC-01 худаг
CC-02 худаг
Барилгын кемп усан сан
Оюу толгой кемп нөөцлүүр
Межер кемп нөөцлүүр
Ханбогд кемп нөөцлүүр
Усны тэрэг

Ёмькостын
багтаамж, тн
6.8
25
25
25
6.5
10
6
5

Ёмькостын тоо
2
1
4
2
2
1
1
2

Oxonia active
хэмжээ, л
4
7.5
30
15
4
3
2
3

Өөрөөр хэлбэл одоогоор Оюу Толгой хайгуулын ангийн унд ахуйд хэрэглэгдэж буй
усны эх үүсвэр нь нийтдээ 217 м3 орчим багтаамж бүхий 12 ширхэг ёмькостоос
бүрдэж байна. Эдгээрт нэг удаад ариутгал хийхэд нийт 70 л орчим “Oxonia active”
бодис шаардагдана.
Ундны усны эрүүл ахуйн шинжилгээний дүнгээс (хавсралт 9) үзвэл Oxonia active
бодисыг хэрэглэсний дараа Оюу толгойн ус Монгол улсын ундны усны чанарын
стандарт MNS 900:05 –г бүрэн хангадаг байна. Харин ариутгал хийсэн өдрөөс хойш
ойролцоогоор хоёр 7 хоноход бичил биетний ерөнхий тоо бага зэрэг нэмэгдэж байгаа
нь ажиглагдав. Энэ үед ихэнх дээжүүд усны чанарын стандартыг хангахуйц хариу өгч
байсан байна.
Гэвч ариутгал хийснээс хойш гурван 7 хоног өнгөрөхөд зарим дээжид нийт бичил
биетний тоо 60 колони/мл хүртэл өсч, өвчин үүсгэгч Citrobacteria freundii,
Enterobacteria agglomerans болон Salmonella төрлийн нян илэрсэн байна. Энэ нь
халдваргүйжүүлэх ажил хийснээс хойш 20 орчим хоног болоход бичил биетний
идэвхижил дахин сэргэдэг болохыг харуулж байна.
Ус болон хөрсний бохирдсон эсэхийг тодорхойлоход бүх бичил биетэн шалгуур
болдоггүй. Өөрөөр хэлбэл бичил биетнүүд ус, хөрс болон агаарт тодорхой хэмжээгээр
тархан амьдардаг бөгөөд тухайн экосистемийн жирийн гишүүн нь байдаг. Харин
тодорхой цөөн зүйлүүд илэрсэн тохиолдолд ус болон хөрсийг бохирдсонд тооцно.
Үүнд: E.coli, Citrobacter, Enterobacter (Streptococcus faecalis), Clostridium perfringens
(thermo tolerant) зэрэг орно. Гэдэсний савханцар (E.coli), болон Clostridium,
Enterobacter төрлийн бичил биетнүүд хүний бие махбодод анхдагч байдлаар буюу
эрүүл хүний биед тодорхой хэмжээгээр амьдардаг болно. Эдгээр нь ус болон хөрсөнд
тогтсон стандарт хэмжээнээс ихээр илэрч байна гэдэг нь бохирдлын нэгэн шалгуур
шинж болох хэдий ч энэ нь халдварт өвчинг шууд үүсгэж, ажилчдын эрүүл ахуйд
ноцтой хортой нөлөөлнө гэсэн үг биш юм.
Харин Оюу Толгойн унд ахуйн уснаас авсан дээжид хэд хэдэн удаа илэрсэн
Citrobacteria freundii нь (өөрөөр C.rodentium гэж нэрлэнэ) ангилал зүйн хувьд грам
сөрөг бүлэгт ордог. Ихэвчлэн хулгана болон өөр бусад мэрэгч амьтдын бүдүүн
гэдсэнд тохиолдох бөгөөд өвчин үүсгэсэн тохиолдолд хурцаар өвчлүүлж тэдгээр
мэрэгч амьтдыг үхэлд хүргэдэг. Хүн уг нянгийн халдвар авсан бол цусны идээт
халдвар, шээс бөөрний замын өвчин (бөөрний чулуужилт) үүсэх аюултай.
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Хөдөлгөөний идэвхи сайтай тул тархах чадвар сайтай, мэрэгчдийн ялгадсаар усанд
орж бохирдуулна.
Дүгнэлт
1. Оюу толгой хайгуулын ангийн ундны усыг ариутгахад Oxonia active бодисыг
хэрэглэх нь тохиромжтой байна.
2. Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тогтмол хугацаанд буюу гурван 7
хоног тутамд нэг удаа хийх нь зүйтэй.
3. Халдваргүйжүүлэх ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулж, ариутгал хийх ач
холбогдлыг ажилчдад сурталчлан таниулах.
3.10 ХЯНАЛТ ШАЛТГАЛТУУД

3.10.1 Мэргэжлийн хяналт
2006 онд Улсын Мэргэжлийн Хяналтийн Газар, Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн
хяналтын газар, Байгаль орчны яам, Усны Хэрэг Эрхлэх газар зэрэг төрийн
байгууллагаас Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанд нийт 7 удаагийн хяналт шалгалт
хийсэн. Хяналт шалгалтаар Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Усны тухай, Ус, Рашаан ашигласны төлбөрийн
тухай, Газрын хэвлийн тухай, Ашигт малтмалын тухай, Авто тээврийн тухай,
Автозамын тухай Монгол улсын хуулиуд болон холбогдох журам, заавар, стандартын
хэрэгжилтийн байдалд шалгалт хийж дүгнэлт, зөвлөмж өгсөн байна.
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаар УМХГ, Өмнөговь аймгийн
МХГ-аас хийсэн 3 удаагийн хяналт шалгалтын дүнд өгсөн албан шаардлага, дүгнэлтэд
дурьдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлж тухай бүр хариуг нь өгсөн болно.
№ Хяналт шалгалт
Ажлын зорилго
хийсэн
байгууллага
1. Өмнөговь
Хууль тогтоомжийн биелэлт
МХГ
2. УМХГ,
Өмнөговь
МХГ

3.

БОЯ

4.

УХЭГ

5.

УМХГ

6.

УХЭГ

7.

Ханбогд
сумын Улсын
байцаагч

Уурхайн
олборлох,
боловсруулах
төслийн
БОНБНҮ-ний тайлан
Гүний
хоолойн
газрын
доорхи усны хайгуулын дүн,
нөөц
Бохир ус цэвэрлэх үйлдвэр
Оюу
толгойн
усан
хангамжийн эх үүсвэрүүд
Нөхөн
сэргээлт
хийсэн
талбай

Огноо

Үр дүн,
дүгнэлт

6 сар

Дүгнэлт

9 сар

Дүгнэлт,
албан
шаардлага

7 сар

Дүгнэлт

8 сар

Дүгнэлт

12 сар
10 сар

Дүгнэлт,
албан
шаардлага
Дүгнэлт

12 сар

Протокол

Авсан арга хэмжээ

Шаардлагын
дагуу
гүйцэтгэсэн
ажлын
тайланг 12 дугаар сард
албан
бичгээр
хүргүүлсэн
Хүлээгдэж байгаа
Газрын доорхи усны
нөөцийн эхний хэсэг
батлагдсан
Албан
шаардлагын
хариуг өгсөн
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3.10.2 Дотоод хяналт шалгалт
Оюу толгой төслийн байгаль орчны ажилтнууд тодорхой хуваарийн дагуу хайгуул
болон барилгын ажлын талбайд хяналт, шалгалтыг гүйцэтгэж гарсан зөрчил,
дутагдлыг арилгах заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч зөрчил, ослын тэмдэглэлийг
тогтмол хөтөлж байна.
Оюу Толгой төслийн талбайд 2006 онд гарсан байгаль орчны осол, авч хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээ:
Огноо

Ослын товч тодорхойлолт

Осол гарсан газар

Авсан арга хэмжээ
Бохир усны даланг ашиглахыг
зогсоосон, ус үл нэвчүүлэх улаан
шаварлаг хөрстэй газарт бохир ус
хаях цэгийг шинээр байгуулсан
Үүссэн хаягдлыг “Box cut”-ийн
ойролцоо шатааж булсан ба
төмрийн хаягдлыг төмрийн
овоолго дээр хаясан

2006-05-11

Бохир усны далангийн ус
шүүрч орчныг
бохирдуулсан

Хашаанаас гадна,
зүүн урд зүгт 300 м
зайд

2006-06-27

Агуулах шатсанаас их
хэмжээний хаягдал үүссэн

Оюу Толгойн урд
байрлах хуучин
агуулах

2006-07-16

Петровисийн шатахуун
тээврийн тэрэг гулгаж,
хажуулдсанаас түлш ихээр
асгарсан

Петровисийн ШТС

Бохирдсон хөрсөнд
саармагжуулагч бодис асгасан

2006-09-27

P15 өрмийн зумп хальж
урссан

Хашааны гадна 40
м зайд, зүүн хойд
зүгт

Зумпны даланг өндөрлөж зумп
урсахыг зогсоосон, өрмийн ус
урссан газрыг эрүүл хөрсөөр
хучиж тэгшилсэн

2006-10-10

TCC гэрээт компаний
Zoomlion маркийн өргөгч
машиныг хүчтэй салхитай
өдөр ажиллуулсанаас
насосны хоолой задарч
гидрийн шингэн ихээр
асгарсан

Уурхайн босоо ам
№2 –ийн газар
шорооны ажлын
талбай

Шингээгч материал ашиглан
тосыг шингээн, бохирдсон
хөрсийг саармагжуулах бодис
цацаж дээрээс нь эрүүл хөрсөөр
хучсан

2006-11-14

Ачигч механизмын
шанаганы шүд хугарч
бутлуурын машины арааг
гацааснаас хоолой буудаж
гидрийн шингэн ихээр
асгасан

Бутлуурын цех

2006-12-16

TCC гэрээт компаний
Zoomlion маркийн өргөгч
машиныг засах үед хоолой
задарч, гидрийн шингэн 30
л орчим асгарсан

Засварын цехийн
гадаа, Говь
офиссын орчимд

2006-12-27

P-15 өрмийн суурь
машины хоолой задарч,
гидрийн шингэн их
хэмжээгээр асгарсан

Хашаанаас гадна
100 м, зүүн хойд
зүгт

Эвдэрсэн техникийг нэн даруй
зогсоож бохирдол тархахаас
сэргийлсэн, шингээгч материалаар
тосыг шингээн бохирдсон хөрсийг
саармагжуулсаны дараа
зөөвөрлөж хогийн нэгдсэн цэгт
хаясан
Шингээгч материал ашиглан
тосыг шингээн, бохирдсон
хөрсийг саармагжуулах бодис
цацаж дээрээс нь эрүүл хөрсөөр
хучсан
Хоолойг нэн даруй сольсон,
бохирдсон хөрсийг
саармагжуулж, ачигч техникээр
зөөвөрлөж хогийн нэгдсэн цэгт
хаясан

27

4. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
4.1 ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

4.1.1 Хатуу хог хаягдлын цэг
Сүүлийн үед хайгуулын ангиудаас гарах ахуйн хог хаягдал болон үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанаас үүсэх хогийг зайлуулах хог хаягдлын байгууламж барих шаардлага эрс
ихэсч байна.
АММИ компаний хүсэлтийн дагуу Ханбогд сумын Засаг дарга шинээр хог хаягдлын
цэг байгуулах газрын зөвшөөрлийг 2003 онд олгосон бөгөөд түүнийг үндэслэн ОТ
төслийн хэмжээнд нийт 4000 м2 талбайд хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг байгуулаад
байна.
Одоогоор ашиглаж буй хогийн цэгийг торон хашаагаар хамгаалж, тодорхой цагийн
хувиараар ажиллуулж байна.
Тус компанийн хайгуулын үйл ажиллагааны явцад одоогийн байдлаар нүх ухаж хог
хаягдлыг зайлуулах нь тохиромжтой хэлбэр болж байна.

Зураг 14. Одоо ашиглагдаж байгаа хогийн цэг

4.1.2 Дахин ашиглагдах хогны ялгалт, хадгалалт, тээвэрлэлт болон хоёрдогч
хэрэглэгчид хүртээх
Хайгуулын ангиас гарч буй ахуйн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах ажлыг 2006 онд
үргэлжлүүлэн хийж ирлээ. Хогийг эх үүсвэр дээр нь дахин ашиглагдах байдлаар нь
ангилан ялгаж төрөл төрлөөр нь зориулалтын цэгт төвлөрүүлж байна.
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Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

хуванцар сав, шил, лааз
хаягдал төмөр
мод, модон материал
үнс
гипсэн хавтан
бетон зуурмаг
техникийн тос
бусад

Зураг 15. Дахин ашиглагдах
хаягдлыг ангилан хаях хогийн
сав

Цэвэр усны хуванцар сав, шил, лааз зэрэг дахин ашиглагдах хаягдлыг Ханбогд сумын
ядуу өрхүүдэд компаний зардлаар хүргэж өгөх ажлыг 2006 онд үргэлжлүүлж байгаа
болно. Энэ ажлын үр дүнд Ханбогд сумын 8 өрх сард дунджаар тус бүр нь 70 м 3 дахин
ашиглах хогийг хүлээн авч 200.000-400.000 төгрөгийн орлого олох боломжтой болжээ.
Хайгуулын ангиас хүлээлгэн өгөх дахин ашиглах хогийн хэмжээ жилд дунджаар 3360
м3 болж байгаа бөгөөд нийт хаягдлын 30-40 хувийг бууруулж байна.
Хайгуулын ангид гарч буй
бүх төрлийн хаягдал төмрийг
Оюу Толгой кэмпийн зүүн
талын талбайд цуглуулдаг.

Зураг 16. Төмрийн хаягдлын цэг

Мод, модон материалын хаягдлыг хайгуулын ангийн гэрүүд болон уурын зуухнуудын
түлшинд хэрэглэж байна. Тэдгээрээс гарах үнсийг Оюу Толгой кэмпийн зүүн талд
тусгай бэлтгэсэн нүхэнд хийж байгаа бөгөөд дүүрэх үед нь өнгөн хөрсөөр хучилт
хийхээр төлөвлөж байна.
Барилгын кэмп, Оюу Толгой кэмпэд болон барилгын кэмпийн уурын зуух, уурхайн
босоо ам №1-ийн уурын зуухны дэргэд үнсийг түр хугацаанд хуримтлуулах зөөврийн
метал сав тус тус байршуулсан.
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Барилга угсралтын ажил 2006 онд эрчимтэй хийгдсэнээс үүдэн төрөл бүрийн
барилгын хог их хэмжээгээр үүсч, тэдгээрийг эх үүсвэр дээр нь төрөлжүүлэн ангилан
хаяж байв. Үүнээс гипсэн хавтангийн хаягдлыг үл шатах чанартай, байгаль орчинд хор
нөлөө бага, удаан хугацаанд өөрөө задрах боломжтой гэж үзсэн тул налуу нэвтрэлтийн
(BOX CUT) шороон овоолгын оройд тусгай нүх бэлтгэн ухаж гипсэн хавтангийн
хаягдлыг хаяж байна.
4.2 БОХИР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

4.2.1 Бохир ус цэвэрлэх барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж
2006 онд Оюу толгойд өдөрт 600 м3 (1501 хүн/өдөр) бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай
байгууламжийг ашиглалтанд орууллаа.

Зураг 17. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

БУЦБ нь хаягдал усыг гравитацийн зарчмаар ажиллах тус тусдаа цэвэрлэх
шуудуунуудаар дамжин Флексидиблок БУЦБ-д орж механик, биологийн аргаар
цэвэрлэгдэнэ. БУЦБ нь SBR (цувраа реакторууд)-аас бүрдэнэ. Цэвэрлэх үйл явцыг
компьютероор хянах ба энэ систем нь томоохон хотын нийтийн хаягдал ус цэвэрлэх
төхөөрөмжийн нэгдсэн болон хэсэгчилсэн секцийн сүлжээтэй станцуудад
тохиромжтой систем юм.
Бохир ус муу усны далангаас БУЦБ-ийн хуваарилах танк руу гравитацаар урсан орно.
Өөрөө цэвэрлэгч дэлгэц хаягдлаас хатуу хог, элсийг ялган авна. Механик
цэвэрлэгээний дараа хаягдал ус тусгаарлах хэсэг рүү урсан орно. Энэ танкны ёроолд
элс мэтийн жижиг хэсгүүд тунах ба эдгээр нь агаараар өргөгч насосны
тусламжтайгаар элс угаагчид орж угаагдан хатуу хог хаягдлын журмын дагуу
зайлуулагдана.
Хуваарилах танкнаас усыг SBR реактор луу насосоор оруулна. Реактор дүүрмэгц
агааржуулалт эхэлж, энэ нь дуусмагц биомасс тунана. Тунасны дараа нь цэвэр усны
насос ажиллаж цэвэр усыг гаргах ба энэ нь процесс нь цикл маягаар явагдана.
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Цэвэрлэгдсэн ус цэвэр усны танканд хураагдан даралтат шүүлтүүрээр шүүгдэнэ.
Дараа нь эффлүент хадгалах гадаад танканд (350 м3) насосоор шахагдан орно. Энэ
танк нь орон нутгийн байгаль орчны журмын дагуу ариутгагдана.
4.2.2 Хаягдал бохир усны хэмжээ
Хаягдал бохир усны хэмжээг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн гэсэн ангилалаар ангилан
гаргалаа (хүснэгт 7).
Хүснэгт 7. Хаягдал бохир усны хэмжээ (2006)
м3 / хоног

м3 / сар

Ахуйн

74

2 220

Үйлдвэрлэлийн

166

4 980

Бүгд

240

7 200

Ашиглалтын хэлбэр

4.2.3 Бохир ус зайлуулах цэг
Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 029 тоот захирамжийн
(хавсралт 10) дагуу Оюу Толгой хайгуулын лицензийн талбай дотор ажилчдын
байрнаас зүүн урагш 5.8 км, уурхайн амнаас 2 км зайд шинээр хаягдал ус зайлуулах
цэгийг 2 га талбайгаар тогтоосон болно.
Хүснэгт 8. Бохир ус зайлуулах цэгийн үзүүлэлт
Байршил

Ажилчдын байрнаас зүүн урагш 5.8 км

Эхний далан

Урт: 120 м
Өргөн: 120 м
Гүн: 2 м

Эзэлхүүн

14400 м3

Зураг 18. Бохир ус зайлуулах
цэг
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4.3 ХАЯГДАЛ ТОСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

Оюу Толгой хайгуулын ангийн машин механизм болон цахилгаан үүсгүүрүүдийн
засвар үйлчилгээнээс гарах техникийн хаягдал тосыг шатахуун түгээх станцын
ойролцоо байрлуулсан 25 тн багтаамжтай 2 ширхэг ёмъкостод хуримтлуулж байна.
2006 оны 11 сарын байдлаар Оюу Толгой төслийн 110, гэрээт компаниудын 146, нийт
256 машин механизм тус хайгуулын ангид бүртгэгдсэн байна. Түүнчлэн уурхайн
босоо нэвтрэлт №1, бусад ажлын байрууд болон кэмпүүдийн хэрэглээний цахилгааныг
нийт 31 үүсгүүрүүд (30 mobile gensets belong to maintenance dept. And 1 big generator
for aggreko) хангаж байна.
2006 онд дээрх эх үүсвэрүүдээс, тухайлбал, автозасварын цехээс сард 1200 л, жилд
14.4 тн, Aggreko сард дунджаар 1500 л, жилд 18 тн, Wagner workshopе-ийн засвар
үйлчилгээнээс сард дунджаар 800-1000 л, нийт 10 тн хаягдал тос гарсан байна. 2006
оны байдлаар нийт 42.4 тн хаягдал тос гарсан байна.
Хайгуулын ажлын хүрээнд 2006 онд Межер Понтил компаний 8 өрөм Оюу Толгой
орчмын талбайд ажилласан ба тэдгээрээс гарах хаягдал тосыг тус компаний хашаанд
байрлах 25 тн багтаамжтай ёмъкостод хурааж байгаа бөгөөд тусгай гэрээлэгч
компанид өгч хаягдал тосыг зайлуулах арга хэмжээг авч байна. Хайгуулын өрмүүдийн
засвар үйлчилгээний дүнд сард дунджаар 4-5 тн хаягдал тос гарч байна.
Техникийн тос, шатахууны асгаралт гарсан тохиолдолд байгаль орчин, аюулгүй
ажиллагааны ажилтнууд асгаралтыг таслан зогсоох, асгарсан тосыг шингээж авах,
цаашилбал бохирдсон хөрсийг саармагжуулах буюу хоргүйжүүлэх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг. Машин механизм, түлш шатахуун хэрэглэдэг бүх хэлтсүүд асгарсан
тос, шатахууныг шингээгч хэрэгслэлүүдээр хангагдсан байдаг.
Тос, шатахуунаар бохирдсон хөрс болон усыг саармагжуулж байгаль орчинд хор
нөлөөгүй болгоход “Global clean up treatment” био-шингэнийг хэрэглэж байна. Уг
шингэн бодис нь хэрэглэхэд хялбар бөгөөд тосыг задлагч бичил биетний идэвхжлийг
дэмжих зарчмаар хөрс, усыг цэвэршүүлдэг тул хэрэглэсний дараа хүний эрүүл мэнд,
байгаль орчинд аливаа сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.
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5. ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнээс гарсан зөвлөмж, орчны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийн дагуу 2006 оны туршид Оюу толгой орчмын
ус, ургамал, хөрс, агаар орчинд хяналт шинжилгээний ажлуудыг үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэсээр ирлээ.
5.1 УСНЫ МОНИТОРИНГ

ОТ ордын эргэн тойрны 100 км радиусын талбай дахь Гүний Хоолой, Галбын говь,
Оюу Толгой орчмын 144 цооног, 97 гар худаг, 4 булаг задгай ус, нийт 247 цэг 2006
оны “Гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-ийн дагуу усны мониторингд
хамрагдсан болно.
Үүнээс Гүний Хоолойд 48 цооног, 61 гар худаг, Галбын говьд 63 цооног, 32 гар худаг,
Оюу Толгой орчимд 33 цооног, 4 гар худаг, 4 булаг тус тус хамрагджээ (хүснэгт 9).
Хүснэгт 9. Ажиглалтын цэгүүдийн тоо
№

Хэсгүүдийн нэр

2006 он
Цооног

Гар худаг

Булаг
4

1.

Оюу Толгой

33

4

2.

Гүний Хоолой

48

61

3.

Галбын говь

63

32

Нийт

144

97

4

Өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн ажиглалтын үр дүнгээр тоймлон авч үзвэл Оюу толгойн
хэсэгт газрын доорх усны эвдэрсэн-эвдрээгүй буюу хагас эвдэрсэн горим, бусад хэсэгт
эвдрээгүй горим ажиглагдаж байна. 2006 оны гүний усны мониторингийн
хэмжилтүүдийг 11 дүгээр хавсралтаас үзнэ үү.
Оюу толгой: 2006 онд Вандан толгой орчмын ашиглалтын цооногуудад усны түвшин
өмнөх оныхтой харьцуулбал тогтвортой дээшилсэн үзүүлэлт ажиглагдаж байгаа юм.
Тухайлбал, ашиглалтын цооногуудыг тойрч үүссэн буурцийн хүнхээлийн гадаад зааг
дээр байрласан OTRC-053, 131 цооногуудад 2005 онд харгалзан 1,13÷3,09 хэмжээтэй
түвшний хэлбэлзэл ажиглагдсан бол 2006 онд 0,46÷0,67 м болж түвшний түрэлт
үүссэн нь усны түвшний дэвсгэр утгатай ойролцоо үзүүлэлт юм. Энэ нь дээрх талбайд
байрласан OTRC-047 гэх мэт худгуудыг ашиглалтаас хассантай холбоотой.
Өмнөд Оюу орчмын цооногуудад хийгдсэн хэмжилтийн үр дүнгээр хамгийн их буюу
6,17 м түвшний бууралт ОТRС-174 цооногт ажиглагджээ. Түүний ойролцоох ОТRС311 цооногт 5,75 м, ОТRС-157-д 4,59 м, ОТRС-190-д 1,91 м орчим хэлбэлзэл
тогтоогджээ. Энд ашиглагдаж байсан цооногууд хоорондын зай ойроос шалтгаалан
тэдгээрийн харилцан үйлчлэл илэрч байсан байна.
2005 онд технологийн дээж авах зорилгоор зэргэлдээх талбайд босоо ам нэвтэрсэн.
Aquaterra зөвлөх компанийн мэргэжилтнүүдийн тооцоогоор дурьдсан малталтаас 10
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л/с (Camel Well) хэмжээний ус авах боломжтой. Одоогийн байдлаар эндээс хоногт
тасралттай горимоор 108,5 шоометр ус авч ашиглаж байгаа бөгөөд дээрх малталтын
орчимд бууралтын хүнхээл үүссэн байна. Уг малталтын ойролцоо байрлах ОТRС-311,
174, 157 цоногуудад усны түвшний хэлбэлзлэлийн зайц 4,59÷6,17 м орчим бөгөөд
түүний гадаад зааг дээр байрласан ОТRС-156, 051, 081 цооног дээр 0,89 м хүртэл,
ОТRС-141-т 0,34 м буюу дээрх үзүүлэлт хамгийн бага, усны түвшний хэлбэлзэл
байгалийн хэлбэлзэлтэй ойролцоо байна.
Гүний хоолой: ордын талбайд байрлах 24 ажиглалтын тулгуур цэгийн нийт 48 цэг
дээр хэмжилт хийлээ. Ордын энэ хэсгээр байрлах цооногуудад усны түвшин 0,1÷2,93
м хэмжээнд хэлбэлзжээ. Ордын талбайн жигүүр хэсгээр байрлах ихэнх цооногт
түвшний хэлбэлзлэлийн зайц харьцангуй өндөр. 2006 онд хийгдсэн ажиглалтаар GH5х1 цооногт 5, 6, 7 саруудад усны түвшний түрэлт 46,11÷46,33 м, оны эх төгсгөл рүү
унаж 56,2÷59,95 м гүний заагт тогтворжжээ.
Галбын говь: Тухайн ордын хэмжээнд газрын доорх усны түвшин шаварлаг хурдсын
доор янз бүрийн гүнд илрэх бөгөөд ордын баруун жигүүрээр гадаргаас дээш, зүүн
жигүүрээр харьцангуй гүнд тогтворжино.
2006 онд ордын талбайд байрлах 36 ажиглалтын тулгуур цэгийн нийт 63 цэг дээр
хэмжилт хийгдсэн. Галбын говийн хэмжээнд усны түвшний хэлбэлзлэл ихээхэн бага
байв.
Ажиглалтын үр дүнгээр ихэнх цооногт 0,04÷0,67 м зайц ажиглагдаж, харин хөндийн
баруун хойд жигүүрийн GG-6, 20 дугаар цооногт усны түвшний хэлбэлзлэлийн зайц
3÷4,39 м хэмжээтэй байлаа.
Гар худгууд: Ажиглалтанд хамрагдсан гар худгууд Ханбогд уул түүний жигүүрийн
томоохон хотгоруудаар жигд тархан байрладаг. Нийт 90 гаруй худаг ажиглалтанд
хамрагдсан. Гар худгууд нь түвшний ихээхэн хэлбэлзэлтэй байдаг.
Байнгын болон улирлын байдалтай ашиглагддаг эдгээр худагт хийгдсэн хэмжилтийн
үр дүн байгалийн усны түвшний хэлбэлзлэлийг төдийлөн илэрхийлж чадахгүй. Гар
худгууд дээр усны хэрэглээ хоног, улирлын байдалтай тасралттай горимоор явагдах
тул усны түвшний хэлбэлзэл харилцан адилгүй, тухайн уст цэгийн орчим
хязгаарлагдмал буурц үүсч, цэг хоорондын зай хол, хэрэглээ бага, түүнчлэн усан
солилцооны эрчим өндөр зэргээс шалтгаалан харилцан адилгүй хугацаанд нөхөгдөх
байдал тодорхой ажиглагдана. Ихэнх гар худгууд аль ч улиралд ашиглагдах тул
зөвхөн суурь мэдээлэл авах ажиглалтууд хийгдлээ.
Булгууд: Булгуудын горим хур тунадаснаас ихээхэн шалтгаалдаг бөгөөд хур
тунадасны дараа ундарга нь өсөх, халуун дулаан үед хатаж ширгэх, өвөл хөлдөж
халиа дошин үүсгэх нь түгээмэл.
Тухайн дэвсгэр нутагт байгалийн уст цэг ховор. Ихэнх илрэл тогтвортой биш
горимтой ба тэдгээрийн төлөөлөл болгон Цагаан толгой, Бага булаг, Бор Овоо, Хөх
Хад, Мааньт, Бууралын булаг дээр усны чанарын хэмжилтүүд хийгдсэн.
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5.2 УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ

5.2.1 Олон жилийн мониторинг судалгаа
Хайгуул болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөг
хянах зорилгоор ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааг 4 дэх жилдээ хийж байна.
Мониторинг судалгааг лицензийн талбай дотор 6, лицензийн талбайгаас гадна хол
зайд 10 талбайд үргэлжлүүлэн хийсэн.
2006 оны ургамлын мониторингийн судалгаа үндсэндээ 2 шаттайгаар хийгдсэн. Эхний
шат нь 7-р сарын сүүл, 8-р сарын эхээр хийгдсэн. Гэтэл лицензийн талбай дотор
мониторинг талбайг байрлуулах боломжгүй гэсэн учир дотор байсан мониторинг
талбайн ургамалжилттай төсөөтэй талбайг лицензийн талбайн гадна сонгох шаардлага
гарсан. Энэ талбайнууд дээрээ 9 сарын эхээр мониторинг судалгааг хийсэн. Зураг дээр
хуучин, шинэ мониторингийн талбайн байрлалыг хоёуланг нь тэмдэглэсэн бөгөөд
зураг 19-өөс үзнэ үү.
Мониторингийн цэгүүдэд үзүүлэх шууд нөлөөлөл хэдийгээр бага байгаа боловч
лицензийн талбай доторх уурхайн ам, онцгой обьектын, барилгын кэмп, баяжуулах
үйлдвэрийн суурь гэх мэт газар машин техникийн нөлөөллөөс ургамлан бүрхэвчгүй
болсон, өнгөн хөрсийг нь хуулсан газар нилээд байна.
Судалгааны материал
Хур тунадасны олон жилийн дундаж үзүүлэлтээс үзэхэд Оюу Толгой орчмын нутагт 4
сарын сүүл 5 сарын эхээр бага хэмжээтэй боловч хур тунадас унадаг байжээ. Гэтэл
(2003 оныг эс тооцвол) сүүлийн жилүүдэд хавар хур тунадас орохоо байснаас
ургамлын хаврын вегетаци оройтож бороо орох болтол хүлээдэг болсон.
Энэ жил 7 сарын дундаас хойш тодорхой хэмжээний бороо орсон ба энэ үеэс ургамал
жигдрэн ургасан. Үүнээс үүдэн бүтэн зуны туршид ургаж байж гүйцэд боловсордог
байсан ургамлын өсөлт хөгжилт, найлзуурын өсөлт, нахиалалт, цэцэглэлт, жимслэлт,
үр нь боловсрох үе богино хугацаанд болж өнгөрдөг болсон.
Ер нь энэ богино хугацаанд ургамлын өсөлт хөгжилт хангалттай хэмжээндээ хүрч
чадахгүйд хүрч байна [6].
Гэхдээ 7-р сарын борооны дараа сул орон зайг сайн эзлэн ургаж чаддаг ганц настан
ургамал болох Halogeton glomerata элбэг ургалаа. Харин хөмүүл Allium mongolicum
маш сайн цэцэглэж жимслэсэн. Ер нь Chloris virgata, Aristida heymannii, Artemisia
anethifolia, Erogrostis minor зэрэг ганц настангууд синузи үүсгэн сайн ургалаа. Бид
сонгосон талбайн дотор 20х20 см талбайд тохиолдлын байдлаар сонгосон хэдэн хэдэн
жижиг талбайд ганц настны цухуйцын тооллогыг хийсэн бөгөөд хээрийн бичиглэлийн
тэмдэглэл гэсэн хэсэгт бичсэн болно.
Ургамалжил зүйн ойллого буюу бичиглэл хийдэг уламжлалт арга зүйгээр бичиглэлийг
хийсэн. Ер нь судалгааны явцад арга зүйгээ солиход алдаа, зөрүү их гардаг тул арга
зүйгээ солихын оронд боловсронгуй болгох нь илүү оновчтой байдаг. Бид судалгааг
аль болохоор тоон үзүүлэлтээр баяжуулахыг эрмэлзлээ. Мөн яг өнгөрсөн жилүүдэд
хийсэн газраа судалгаагаа хийхийг эрхэм болгосон.
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Сонгосон 25х25 м-ийн талбайд нийт зүйлийн тоо, газрын өнгө гэх мэт тэмдэглэгээг
хийдэг. Энэ жилийн судалгааны дэвшилттэй тал нь ганц настны болон цухуйцын
тооллогыг микрорельеф зайн өөр өөр нөхцөлд 20х20 см талбайд тоолсон явдал юм.
1х1 м талбайд өвслөг ургамлын тоог, бусдыг нь бүрхэцээр авсан. Талбайн зүүн хойд
өнцөгт (бүх талбай адил) 10х10 м талбайд сөөг, сөөгөнцөр болон овор ихтэй (дэрс мэт)
ургамлын тооллогыг хийлээ.
5.2.2 Ундайн голын дагуух хайлаасны сэргэн ургалт
Байгаль орчны хэлтэсээс Ботаникийн хүрээлэнгийн ажилтан Санжидтай хамтран
Ундайн голын дагуух хайлаас модны хэсэгчилсэн судалгааг 2006 оны 9 дүгээр сард
гүйцэтгэсэн [3].
ОТ төслийн лицензийн талбай дундуур урсах Ундай болон түүний салбар, цутгал
голын гольдрол нь ил уурхай байгуулахаар төлөвлөж буй газрын баруун хэсгээр
дайран өнгөрдөг тул Ундай голын гольдролыг өөрчлөх шаардлага гарч байгаа юм.
Иймд гольдролыг өөрчилснөөр гольдролоос дооших сайрын дагууд ургаж буй хайлаас
мод, ялангуяа сөөгөн хайлаас, гольдрол дагуух ургамлан бүрхэвч өөрчлөгдөх
магадлалтай тул энэхүү ажлыг эхлэхээс өмнөх үеийн суурь судалгаа хийж
баримтжуулах зорилго тавьсан.

Зураг 19. Хайлаас модны цухуйц, ганц ишт мод

Өсвөр модны хэсэгчилсэн судалгааг Ундай гол болон түүнд цутгадаг Будаа, Улаан
голын дагууд 7 талбайг сонгон авч хийсэн. Эдгээр талбайд хайлаасны байгалийн
аясаар нөхөн сэргэж буй байдал тухайлбал, залуу сөөгөн хайлаас, хавар салхиар
тархсан үрийн цухуйцийн ургалтын явцыг тооллого хийн, орчныг бүрдүүлж буй
ургамлан бүрхэвчийн бичиглэл үйлдэн, фото зураг авч баримтжуулсан.
Тооллого хийх талбайг тодорхой урттайгаар (0,5-2 км) ерөнхийдөө бүлэг моддыг
сонгож хийсэн бөгөөд талбайн хэмжээ, сөөгөн болон ганц ишт хайлаас мод, дархи
буюу үхсэн модны тоо зэргийг доорх хүснэгтээр үзүүллээ (хүснэгт 10).
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Хүснэгт 10. Ундай ба Будаагийн голын дагуух өсвөр хайлаасны тоо
№

Судалгаа хийсэн
газрын нэр

1. Улаан гол
2. Будаагийн гол
3. Ундайн
голын
хайлаасны эхлэл
4. Ундай, Будаа голын
бэлчир
5. Жавхлант баг орчмын
Ундай голын хэсэг
6а. Ундайн голын төв
хэсэгт
6б. Ундайн голын төв
хэсэгт
7. Ундайн адагийн зүүн
салаа

Тооллого хийсэн газрын солбицол Сайрын

Эхлэлийн цэг
649309;
4757630
658619;
4756844
657593;
4753270
660240;
4751272
663776;
4740422
661584;
4730075
661129;
4729804
659509;
4713526

Төгсгөл цэг
652224;
4757745
658570;
4756196
658127;
4753270
660678;
4750536
663513;
4740828
661286;
4729816
661193;
4728188
659487;
4714024

өргөн
(max.), м
150

Үргэлж
Хайлаасны тоо
лэх урт, Сөөгөн Ганц Дархи
м
ишт
2100
6
1
-

62

658

140

43

5

124

1002

56

90

4

850

1085

41

45

7

154

500

2

58

11

400

350

30

154

2

450

1120

132

104

430

208

27

Дүгнэлт
1. Ундайн сайрны гольдролыг өөрчлөх хэсэгт хайлаас мод бараг байхгүй тул шууд
нөлөөлөл багатай.
2. Харин гольдрол өөрчилснөөс дооших хэсэгт хайлаас нэлээд хэмжээгээр байх тул
зохих хэмжээгээр нөлөөлөлд өртөх боломжтой тул 7 талбайг сонгон сөөгөн
хайлаасны тооллого хийсэн.
3. Сонгосон талбайнуудаас Будаа, Ундай голын төв болон адаг хэсгийн зүүн
салаагаар хамгийн олон сөөгөн хайлаастай байна. Өөрөөр хэлбэл энд байгалийн
аясаар нөхөн сэргэлт сайн явагдаж байна гэж үзэж болно.
4. Харин Жавхлант баг орчмын хайлаасан дунд сөөгөн буюу залуу бодгаль маш цөөн
тоотой байна. Ерөнхийдөө Жавхлант баг орчмын хайлаасны популяци хөгширсөн,
нөхөн сэргэлт муу явагдаж байна.
5. Улаан голын дагууд сөөгөн болон ганц ишт хайлаас маш цөөн, Улаан гол, Ундайн
сайрын бэлчирт 3 хайлаас ургасан байсан.
6. Хайлаасны цухуйцыг хулгана, туулай, болжмор түүж идэхээс гадна хур борооны
дутагдлаас хатах магадлал ихтэй тул байгалийн аясаар ургаж буй газраас цухуйц
авахад найдвар багатай байна.
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5.3 УС ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙН ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН МОНИТОРИНГ

Гүний хоолой нь тунамал чулуулгийн ай савд хуримтлагдсан гүний усны томоохон
нөөцийг агуулж байдаг бөгөөд Оюу толгойн үйлдвэрлэлийн урт удаан хугацааны усан
хангамжид ашиглахад тохиромжтой юм. Ус татах байгууламж нь 48 худгаас бүрдэх ба
ус татах ган хоолой нь хөрсөнд 2.2 метрийн гүнд байрлана. Энэ нь хөрсний хөлдөх,
гэсэх идэвхтэй давхрагаас доор байх түвшин юм.
Ус дамжуулах хоолойг газрын гүнд суурилуулахад өвлийн нөхцөлд дамжуулах
хоолойгоор урсан өнгөрөх усанд хөлдөх нөхцөл ямар байж болох түүнийг хянах
зорилгоор хөрсний температурын хэмжилтийг Гүний хоолойд явуулж байна. Хөрсний
температурын хэмжилтийг Гүний хоолойд тогтоосон 5 цэг тус бүрд (хүснэгт 11) 3
метр хүртэлх гүнд хоорондоо 25 см-ийн зайтай 12 ширхэг мэдрэгчүүд нэг шулуунд
босоо байдлаар байхаар дулаан мэдрэгч термисторуудыг байрлуулсан (зураг 20).
Хүснэгт 11. Гүний Хоолой дахь хөрсний температурын мониторингийн цэгүүд
№
1.
2.
3.
4.
5.

Soil temperature monitoring
points
WHBH-01
WHBH-02
WHBH-03
WHBH-04
WHBH-05

UTM 48T
Easting
659122
671535
677549
689726
698534

Northing
4781728
4793035
4798265
4805082
4811984

Зураг 20. Хөрсний температурыг мэдрэгч термисторыг суурилуулж, хэмжилт хийж байгаа нь
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Температурын мэдээллийг TH2016 маркийн цахим уншигч багажаар хөрсний
гадаргууд байрлах оролтын залгуурын тусламжтайгаар хуулан авна. Ийм байдлаар
хөрсний температурыг 25 см гүн тутамд нэг цэгээс 12 хэмжилтийн дүнг авна.
Мониторингийг 2006 оны 11 сарын 7-оос эхлэн 7 хоногт нэг удаа хийх ба 2006 онд
нийт 8 удаагийн хэмжилтийг хийсэн.
Хэмжилтийн дүнгээс харахад хөрсний температур гадаргуугаас доошлох тусам
багасах бөгөөд эхний 1 метрт харьцангуй хэлбэлзэлтэйгээр буурч, 2-3 метрийн гүнд
температур харьцангуй тогтвортой байна. Тухайлбал, 11 сарын 7 байдлаар 25 см-ийн
гүнд дунджаар +6о С байсан бол 12 сарын 26 байдлаар -6о С байна. Харин 11 сарын 7нд 2-3 метрийн гүнд тогтмол +14о С байсан бол 12 сарын 26 байдлаар +11о С болж
буурчээ. Дүнг доорх графикаар харуулав.
WPTBH01
15

Temperature, 0C

10

5

0

-5
11/7/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/28/2006

12/5/2006

12/12/2006

12/19/2006

12/26/2006

-10
0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.25

Depth, m
WPTBH02
15

Temperature, 0C

10

5

0

-5
11/7/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/28/2006

12/5/2006

12/12/2006

12/19/2006

12/26/2006

-10
0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.25

Depth, m

39

WPTBH03
20

15

Temperature, 0C

10

5

0

-5

11/7/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/28/2006

12/5/2006

12/12/2006

12/19/2006

12/26/2006

-10
0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50
1.75
Depth, m

2.00

2.25

2.50

2.75

3.25

WPTBH04
20

15

Temperature, 0C

10

5

0

-5
11/7/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/28/2006

12/5/2006

12/12/2006

12/19/2006

12/26/2006

-10
0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50
1.75
Depth, m

2.00

2.25

2.50

2.75

3.25

WPTBH05
15

Temperature, 0C

10

5

0

-5

11/7/2006

11/14/2006

11/21/2006

11/28/2006

12/5/2006

12/12/2006

12/19/2006

12/26/2006

-10
0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50
1.75
Depth, m

2.00

2.25

2.50

2.75

3.25

Зураг 21. Хөрсний температурын явц
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5.4 ТООСНЫ МОНИТОРИНГ

2006 оны 5-р сард “ОС МТ” ХХК-ийн орчны тоосжилтыг хэмжих багаж тоног
төхөөрөмжийг ОТ дээр суурилуулан тоосны мониторингийн ажлыг эхлүүлсэн (зураг).
Тоосны мониторингийн хэмжилт хийх цэгүүдийг Оюу Толгойн эргэн тойронд БХ, ЗХ,
ЗӨ, БӨ, цаг уурын станц гэсэн урьд жилүүдэд хэмжилт хийж байсан 5 цэг дээр
үргэлжлүүлэн хийсэн (зураг 23-24, хүснэгт 12).

Зураг 22. DMP1 дээр тоосжилтыг хэмжих
багажийг суурилуулсан байдал

Зураг 23. Хэмжилтийн цэгүүдийг
тэмдэгжүүлсэн байдал

Хүснэгт 12. Тоосны мониторингийн цэгүүдийн байршил
№
1.
2.
3.
4.
5.

Dust monitoring points
DMP 1
DMP 2
DMP 3
DMP 4
DMP 5

Easting
650108
648045
652603
654150
650574

UTM 48T
Northing
4764097
4765642
4766652
4762052
4760770

Elevation, m
1177
1153
1145
1163

Meteostation
Northwest
Northeast
Southeast
Southwest

ОТ-той хамгийн ойр Ханбогд цаг уурын станцын 1975-2005 оны мэдээг ашигласан
шороон болон явган шуургатай үеийн судалгааны дүнгээс харвал 3-5 дугаар сард
шороон шуургатай өдрийн тоо хамгийн их байдаг байна (зураг 24). Иймд тоосны
мониторингийг хаврын цагт явуулах нь илүү тохиромжтой юм.
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Зураг 24. Ханбогд станцын шороон болон явган шуурганы жилийн явц

Тоосны мониторингийн ажилд дараах багаж, тоног төхөөрөмжийг ашигласан. Үүнд:
1. High volume air sampler (HVС-1000N)
2. Laser dust monitor (LD-1)
3. Dust deposition gauge
DMP-1 дээр HVC-1000N маркийн High volume air sampler багажаар 15 удаагийн, бусад
цэгүүд дээр (DMP-2,3,4,5) тус бүр 1, мөн дэд бүтцийн орчинд буюу ОТ кэмп, босоо
ам#1, ШТС-ийн орчимд тус бүр 1, нийт 22 удаагийн хэмжилтийг хийсэн.
Энэхүү багаж нь тоосны ширхэгийн диаметрийг харгалзахгүйгээр агаарт байгаа
тоосны нийт хэмжээ буюу TSP үзүүлэлтийг тодорхойлж гаргах зориулалттай.
Багажны ажиллах зарчим нь агаарын урсгалыг сорон авч фильтрийн цаасан дээр
тоосыг нь буулгах бөгөөд стандартийн дагуу 24 цаг ажиллуулж нэг удаа дээжийг авна.
Монгол улсын стандартаар урт хугацааны (24 цаг,
түүнээс дээш) тоосны агууламжийн зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ 0,15 мг/м3, харин агшин зуурын буюу
богино хугацааны тоосны агууламжийн ЗДХ нь 0,5
мг/м3 байдаг байна.
HVAS багажаар хэмжсэн тоосны ширхэгийн эзлэх хувийг хүснэгт 13-д үзүүллээ.
Эндээс харахад 100-50 микроны хэмжээтэй элсэнцэр болон 50-10 микроны диаметртэй
том ширхэгтэй шаврын фракци давамгайлдаг байна. Иймд тоосны агууламжийн
нэлээд их хувийг дээрх 2 фракци эзэлдэг тул жингийн харьцааны хувьд ч гэсэн энэ 2
фракци давамгайлах нь тодорхой юм.

42

Хүснэгт 13. HVAS багажаар хэмжсэн тоосны ширхэгийн эзлэх хувь

Date

8-9 May
9-10 May
10-11 May
28-29 June
29-30 June
22-23 July
24-25 July
25-26 July
26-27 July
27-28 July
28-29 July
29-30 July
26-27 July
27-28 July
28-29 July
30-31 July
31-1 Aug
Total
Average

Sampling
site
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 1
DMP 3
DMP 2
DMP 5
DMP 3
DMP 4

Filter
sample
#
2
3
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
27

Sand size of
particle by micron
fine
250-100 100-50
28,1
3,0
21,4
1,9
10,7
4,4
25,9
3,5
25,4
2,0
28,6
4,0
22,8

2,1
1,0
2,3
1,2
0,5
9,0
1,2
1,3
37.4
2.67

36,0
32,6
17,8
7,0
15,4
17,3
13,7
19,5
322.2
21.48

Silt size of particle by micron
coarse
50-10
28,6
21,7
19,7
20,0
20,6
16,3
14,9
3,0
0,0
21,5
24,8
12,4
8,6
7,7
13,7
6,9
9,7
250.1
14.71

medium
10-5
10,5
16,3
19,7
3,7
14,4
12,0
5,0
16,7
10,0
5,9
9,2
5,0
36,5
5,0
24,2
10,0
5,0
209.1
12.3

fine
5-1
16,8
21,8
22,9
16,7
17,0
17,0
20,1
12,0
15,0
14,4
15,0
19,8
23,1
31,9
11,6
26,3
10,0
311.4
18.3

Clay

1>
16,2
15,8
25,1
29,3
19,1
24,1
33,2
68,3
75,0
20,1
17,4
42,7
23,6
39,5
24,2
41,9
54,5
913.6
53.74

Total
Weight
(mg)
14,4
14,8
16,3
64,5
47,7
152,2
45,2
52,4
45,1
110,5
208,4
54,2
8,9
6,0
8,6
12,4
6,8
870.4
51.2

Эндээс дүгнэхэд агаар дахь нийт тоосны агууламж нь элсний фракцитай шууд
хамааралтай ба корреляцийн коэффициент нь R= 0.6 байна. Харин нарийн ширхэгтэй
шаврын агууламжтай (clay) урвуу хамааралтай буюу R= -0.51 байна. Иймд салхины
хурд харьцангуй багатай (8-12 м/с) шороон шуургатай үед нарийн ширхэгтэй элс,
шавраас бүрдэх тоосны хэмжээ арай их байдаг байна [5].
HVAS багажаар хэмжсэн тоосны агууламж нь салхины хурднаас хэрхэн хамааралтай
болохыг 25 дугаар зургаар харуулсан бөгөөд корреляцийн коэффициент нь R=0.7
байна. Өөрөөр хэлбэл салхины хурд ихсэхэд агаар дахь тоосны агууламж ихсэх шууд
хамааралтай ба говь цөлийн бүсэд салхины хурд 12 м/с-ээс их болоход тоосны
агууламж ЗДХ-ээс их болдог гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна.
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Зураг 25. Салхины хурд болон тоосны агууламжийн харьцаа

0.25
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Dust concentration, mg/m
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Зураг 26. 2006 оны хэмжилтийн тоосны агууламж, мг/м 3

Тоосны мониторингийн цэгүүдэд хэмжсэн 19 удаагийн хэмжилтээс 3 удаагийнх нь
Монгол улсын ЗДХ-ээс их гарсан бөгөөд энэ үед салхины хурд 20 м/с хүрч байсан
байна (зураг 26). Үүнээс үзвэл салхины хурдны үзүүлэлт нь Ханбогд, ОТ дээрх
байгалийн гаралтай тоосны концентрацийг илэрхийлэх нэг гол индикатор нь болж
болох юм.
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Тоосны уналтыг хэмжих багаж (Dust deposition
gauge)-ийг DMP1 дээр тогтмол байхаар суурилуулсан
бөгөөд энэ багаж нь агаараас хэдий хэмжээний тоос
нэгж хугацаанд, нэгж талбайд унаж байгааг
тодорхойлох зориулалттай.
Тус багажаар 2006 оны 5 дугаар сарын 7-оос 8 дугаар
сарын 21-ыг хүртэл нийт 107 хоногийн туршид 5 удаа
тоосны хэмжилт авч лабораторийн анализ хийсэн.
Dust deposition gaugе багажинд унасан тоосны
ширхэгийн хэмжээн үр дүнг хүснэгт 14-д үзүүлсэн.
Эндээс харахад 250-100 микрон, 100-50 микроны
диаметртэй нарийн ширхэгтэй элсэнцэр тоос 1 хоногт
1 м2 талбайд харьцангуй их унадаг байна. 7-8 дугаар
сард унах тоосны хэмжээ төдий л их бус байна.

Зураг 27. Тоосны уналтыг хэмжих багаж
Хүснэгт 14. Dust deposition gauges багажаар хэмжсэн тоосны ширхэгийн эзлэх хувь
Date

Sand particle size by micron
medium
fine
1000-500 500-250 250-100 100-50
7-11 May
0.5
3.5
40.9
32.5
12–28 May
0.0
0.9
24.2
28.5
28 May-4 June
0.2
1.8
44.1
39.0
Average
0.23
1.77
36.4
33.33
4 June-17 July
0.0
2.0
20.1
30.7
17 July-21 August 0.0
0.0
15.0
25.0

Silt particle size by micron
coarse medium
fine
50-10
10-5
5-1
12.0
0.7
4.6
7.3
6.7
2.1
5.2
3.8
2.1
8.17
3.73
2.95
6.4
4.9
10.6
11.5
15.6
12.5

Clay by
micron
1>
5.3
3.4
3.8
4.16
25.4
20.4

Total

311.4
43.6
105.2
153.4
36.8
45.8
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5.5 ЧУЛУУЛГИЙН ХҮЧИЛ ҮҮСГЭЛТИЙН ТУРШИЛТ

АММИ компанийн Улаанбаатар дахь Металлургийн лабораторид 2004 оны 5 дугаар
сарын 31-нд Австрали улсын Environmental Geochemical International Pty Ltd (EGi)-ийн
мэргэжилтний зааварчилгаагаар 16 дээжинд туршилт тавьж эхэлсэн бөгөөд 8 дугаар
сарын 23-нд дахин 1 дээжийг туршилтанд тавьсан.
Үүнээс гадна EGi–ийн лабораторид 6 сарын 18-нд 4, 12 сарын 12-нд 1 дээжийг нийт 5
колонкийг1 туршилтанд нэмж тавьсан.
Дээрх 22 колонкийн дээжийг агуулагч чулуулаг болон хоосон чулуулаг гэх мэт янз
бүрийн төлөөлөөс авсан (хүснэгт 15, зураг 28). Үүнд:
Хүчил үүсгэдэггүй ангилалд хамаарагдах хоосон чулуулгийн дээжтэй 9
колонкийг байгаль орчинд хор нөлөө үзүүлэх ямар нэгэн элемент буюу
хүчил ялгаруулдаггүй гэдгийг нь баталгаажуулах,
 Агуулагч чулуулгаас дээж авсан 11 колонконд хүчил үүсэх болон хүчлийг
саармагжуулах урвалын хурдыг тогтоож, байгаль орчинд хор хөнөөл бүхий
үзүүлэлтүүдийг нь тодорхойлох,
 Сүүлд тавигдсан 2 колонкийн дээжийг зэс агуулсан исэлдсэн бүсийн
хаягдал чулуулгийн металл уусгалтын чадавхийг нь тодорхойлох зорилгоор
тус тус сонгон авсан байна.


Зураг 28. Хүчиллэг чулуулгийн шүүрэлтийн туршилт

АММИ болон EGi дахь колонкийн туршилтыг дараах аргачлалын дагуу хийдэг
байна2. 29 дүгээр зурагт туршилтын ажлын ерөнхий схемийг харуулсан.
1

Колонк – овоолгын модель
Оюу Толгойн ордын хаягдал чулуулгийн колонкийн уусгалтын туршилтыг явуулах аргачлал. 2004 оны 6 сар.
#8550/633. EGI Pty Ltd.
2
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Дээрх схем зургаас харахад сарын эхний гурван долоо хоногийн туршид ижил циклээр
туршилт явагддаг байна. Үүнд: даваагаас пүрэв гаригт халуун нартай өдөр хэмээн
чийдэнгээр дээрээс нь халааж өгөх бөгөөд баасан гаригт бороотой өдөртэй дүйцүүлэн
лабораторийн нөхцөлд 1 кг дээжинд 100 мл нэрмэл ус хийж өгнө. Колонк бүрт 2 кг
дээж байгаа тул 200 мл усыг хийнэ. Ингээд бямба, ням гаригт бүрхэг өдөр байхаар
чийдэнг асаахгүй өнжөөнө.
Дээжинд ус нэмсний дараагаар дээжийг хатаах зорилгоор чийдэнг ашигладаг бөгөөд
энэ нь дээжин дэх исэлдэлтийн процессийг бүхий л хугацааны туршид идэвхижүүлж
өгдөг байна.
3 долоо хоногийн туршид дээрх циклээр туршилт явагдаж, 4 дэх долоо хоногийн
баасан гаригт аадар бороо (өөрөөр хэлбэл сард 1 удаа) орж байна хэмээн дээжинд 400
мл/кг (колонк бүрт 800 мл) нэрмэл ус нэмж өгнө. 4 дэх долоо хоногт нэрмэл усыг
нэмэхээсээ өмнө дээжний жинг авна. Колонкоос шүүрч саванд цугларч байгаа
уусмалыг 5 дахь долоо хоногийн эхний өдөр (29 дэх өдөр) авч лабораторийн
шинжилгээ хийнэ.
Лабораторийн шинжилгээнд уусмалын хэмжээ, pH, EC, хүчиллэг/шүлтлэг чанарыг
EGi, АММИ-ийн Металлургийн лабораториуд өөрсдөө шинжлэнэ. Харин бусад
элементүүдийн шинжилгээг Perth дэх SGS Pty Ltd (IMMI), Genalysis Pty Ltd (EGi)
лабораториудад шинжлүүлдэг байна.
EGi-ийн лабораторид эхэлж тавьсан 4 дээжинд 4, 28, 52 дахь долоо хоногуудын
уусмалд 31 элементийг тодорхойлох бүрэн шинжилгээг хийлгэдэг. Үүнд:
Ag, Al, As, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, SO4, Zn
2005 оны 10 сарын байдлаар CO-43, CO-59, CO-61, CO-48, FN-09, FN-32, CO-99, CO57, SW-86, OTD-767 дугаар колонкуудын туршилт зогссон.
2006 оны 11-р сард SWO-75, SWO-107, SWO-111 дүгээр колонкуудын дээжний
туршилт зогсож, CO-81, CO-95, FN-14, SWO55, SWO-66 гэсэн 5 дээжинд туршилт
үргэлжлүүлэн явагдаж байна (УБ дахь Металлургийн лабораторид).
Туршилт нь зогссон колонкийн дээжүүдийг гэрлийн доор хатааж шаардлагатай үед
шинжилгээ хийхэд зориулж хадгалдаг.
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6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
6.1 Биологийн нөхөн сэргээлтийн туршилт
А. Оюу толгойн орчимд хайгуулын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон болон
талхлагдсан газарт ургамал ургах боломжийг судлах зорилгоор зарим газарт
туршилтын ажлыг хийлээ.
Харамсалтай нь үрээр тарихдаа хавар оройтож тарьснаас ургалтын хугацаа нь
богинодсон байлаа. Үүнээс гадна чийгтэй газрын буюу хангайн ургамлын үрийг (сайн
чанарын элит үр байсан ч гэсэн) тарьснаас нутгийн ургамлуудын үрийг нь тарьвал
илүү зохимжтой гэдгийг эндээс дүгнэж болохоор байсан.

Зураг 30. Соргүй согоовор болон элит үрийг
тариалж байгаа нь

Зураг 31. Нутгийн ургамлуудыг тариалж
байгаа нь (заг, загсагал, бударгана г.м)

Б. Нөхөн сэргээх ажлын нэг нь эвдрэх газрын залуу бодгалиудыг шилжүүлэн суулгах
явдал байж болох юм. Энэ үүднээс онгоцны буудал, ОТ кэмп орчимд ургаж байсан
Salsola passerina, Ajania fruticulosa, Convolvulus ammanii, Allium mongolicum, Stipa
gobica, Anabasis brevifolia г.м ургамлын нийт 180 залуу бодгалийг хашааны зүүн хойд
өнцөгт өрөмдлөгийн улмаас хөрс нь эвдэрсэн газарт 5 эгнээгээр тарилаа (зураг 32).
Эндээс ямар ургамлын залуу бодгаль шилжүүлэн суулгах явцыг тэсвэрлэх вэ гэдэгт
хариу өгөх болно.
Мөн лицензийн талбайн хойд хэсгээр нэлээд ургадаг Грубовын ортуузын залуу
бодгалийг түүн Их өргөө орчимд шилжүүлэн суулгах ажлыг хийлээ (зураг 33).
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Зураг 32. Өрөмдлөгийн улмаас эвдэрсэн газарт
шилжүүлэн суулгалт хийж байгаа нь

Зураг 33. Oxytropis Grubovii-ийн
залуу бодгалиуд

В. Байгаль орчны хэлтсийн хамт олон өөрсдөө туршилт явуулахаас гадна говийн
нутагт элсний нүүлт, цөлжилттэй тэмцэх талаар хийгдэж буй бусдын ажлаас туршлага
судалж ОТ орчимд хэрэгжүүлэхийг оролдож байна. Үүний нэг жишээ нь Өмнөговь
аймгийн Даланзадгад хотын Ханхонгор сумын Бага Булаг дахь Бараадууз гуайн мод
үржүүлгийн газартай танилцсан.

Зураг 34. Бараадууз гуайн Бага Булаг дахь
мод үржүүлгийн газарт
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Энэхүү танилцах ажлын хүрээнд говийн бүс нутагт тарималжуулж болох мод, сөөгийн
төрөл, тарих технологи, усалгаа, бордоо, арчлалт хамгаалалтын байдалтай газар дээр
нь танилцаж, судалсан [2].
Бид энэхүү туршлагаас үүдэн намар 10-р сарын сүүлээр 2-3 настай, 50-60 орчим смийн өндөртэй, 300 ш хайлаасны тарьцыг Оюу Толгойн эзэмшлийн талбайн зүүн хойд
өнцөгт суулгалаа (зураг 35).

Зураг 35. Бага Булаг дахь Бараадууз гуайн мод үржүүлгийн газраас тарьц авч
ОТ-д тарьж байгаа нь

6.2 Техникийн нөхөн сэргээлт
Хайгуулын үйл ажиллагааны явцад техникийн улмаас (өрөмдлөг, машин замын ул
мөр) хөрс ихээр эвдэрч талхлагддаг. Үлдсэн газарт нь техникийн нөхөн сэргээлт хийж
байна гээд сайхан тэгшлээд орхидог боловч энд ургамал ургадаггүй. Зүй нь энд бичил
рельеф үүсгэх ёстой байдаг. Иймд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ булж,
тэгшлэхээс гадна салхины чиглэлтэй перпендикуляр байдлаар ховил үүсгэх нь зөв гэж
үзсэн.
2006 онд хайгуулын ажлын хүрээнд 232 цооног өрөмдсөнөөс (1 цооногт 18:18 м буюу
324 м2) нийт 7.5 га, ОТ-Ханбогд сумын хоорондох 45 км замын ажилд ашигласан (1
карьерийн эзлэх талбай 1 га) 7 га, нийт 14.5 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг гүйцэтгэлээ.
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Тухайлбал Оюу Толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн зам дагуух карьеруудийн дөрвөн
эргийг налуулж, хуулсан өнгөн хөрсөөр хучилт хийсэн бөгөөд эцэст нь грейдэрийн
самаар самнаж ус чийг хуримтлагдах, ургамлын үр салхиар хийсч ирэн байгалийн
аясаар нөхөн сэргээгдэх нөхцлийг бүрдүүлж өгч байна.

Зураг 36. ОТ-Ханбогдын сумын замын ажилд ашигласан карьерт
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал

2004 оны намар байгалийн аясаар нөхөн сэргээгдэх боломжийг судлах зорилгоор
шаардлагагүй олон салаа замыг хааж зарим газарт шан татаж ховил үүсгэн техникийн
нөхөн сэргээлтийг хийсэн байсан (зураг 37).
Эдгээр газруудад энэ зуны хувьд байгалийн аясаар нөхөн сэргэх явц хангалттай сайн
байсан бөгөөд хэрэв зуны цагт хур бороотой байх тохиолдолд ийм маягийн техникийн
нөхөн сэргээлт хийвэл ашигтай гэж үзэж байна.

Зураг 37. Шаардлагагүй замыг хааж шан татсан газар байгалийн аясаар
нөхөн сэргэсэн байдал (2006 оны 9-р сарын 16)
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Дээрх байдлаас үндэслэн энэ намар OTD 891-р цооногийн орчимд UTM 48T
4776702N, 652035E солбицолд 30 м диаметртэйгээр тойрог байдлаар, UTM 48T
4767054N, 652110E солбицолд 20 м диаметртэй газарт салхины чиглэлтэй
перпендикуляр байдлаар баруун өмнөөс зүүн хойт чиглэлд автогрейдерээр ховил
үүсгэн тууш самнууллаа.
Энэхүү бэлдсэн талбайд нэг настын үр тогтон элбэг ургаж үр дүнтэй болвол дараа жил
олон наст өвслөг болон сөөгөн ургамлуудыг тарьж биологийн нөхөн сэргээлт хийх
үндэс тавигдах болно.
6.3 Үрийн нөөц
Нөөц үрийн сантай болох мөн үрийн ургалтын явцыг судлах үүднээс доорх
ургамлуудын үрийг түүв. Үүнд:
1. Halogeton glomeratus
2. Seueda corniculata
3. Micropeplis arachinoideae
4. Bassia dasyphylla
5. Artemisia scoparia
6. Atraphaxis pungens
7. Lapula intermedia
8. Ajania fruticulosa
9. Arnebia guttata
10. Artemisia anethoides
11. Setaria viridis
12. Artemisia siversiana
13. Artemisia intricate
14. Salsola laricifolia

15. Anabasis brevifolia
16. Vincetoxicum sibiricum
17. Aristida heymannii
18. Corispermum mongolica
19. Eragrostis minor
20. Chloris virgata
21. Ennopogen boreale
22. Echinops gmelinii
23. Erodium tibetanum
24. Allium polyrrhizum
25. Asparagus gobicus
26. Salsola pestifera
27. Artemisia annua
28. Matricaria discoidea
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7. ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД
АММИ компани нь Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй 2001 оноос
хойш Оюу Толгой орчмын археологийн дурсгал бүхий газруудын судалгааны ажлыг
Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах хуулийн 6-р бүлгийн 17.10, 4-р бүлгийн
11.1,2-р зүйлүүдэд заасны дагуу хамтран ажиллаж байгаа билээ.
2006 онд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй хамтран доорх судалгааны ажлуудыг
хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:
1. Оюу Толгой дахь ашиглалтын талбайд орон нутгийн чанартай онгоцны буудал
шинээр баригдах болсонтой холбогдуулан Монгол улсын “Соёлын өвийн тухай”
хуулийн зохих заалтын дагуу ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн хайгуулын 7
хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 2006 оны 6 сарын 29-нөөс 7 сарын 4-ийг хүртэл 6
хоногийн хугацаатай судалгааны ажлыг гүйцэтгэв.
Тус шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж буй онгоцны буудлын талбай нь Оюу
толгойгоос баруун хойш 30 орчим км зайд, 2х5 км орчим хэмжээтэй юм.
Хайгуулын ажил гүйцэтгэсэн талбайд томоохон хэмжээний археологийн дурсгал
байхгүй бөгөөд гээгдмэл байдалтай шавар савын дээж цөөн тоотой олдсон байна.
Эдгээр шавар савны хагархайнууд нь эртний нүүдэлчдийн амьдран сууж байсан
отог, бууц мөн болохыг гэрчлэх баримт бус бөгөөд тухайн талбайд барилгын ажил
гүйцэтгэхэд ямар нэгэн саад байхгүй болохыг тодорхойлж байна гэж тайланд
дурьджээ [7].

Зураг 38. Оюу Толгойд шинээр баригдах онгоцны буудлын талбайгаас олдсон
шавар савны хагархайнууд
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2. Оюу Толгой дахь ашиглалтын талбайд ус татах суваг шинээр барихаар болсонтой
холбогдуулан хайгуулын баг судалгааны ажлыг 2006 оны 7-р сарын 5-аас 7-р
сарын 9-ыг хүртэл 5 хоногийн хугацаатай ажилласан.
Нийт 22,5 км2 талбайд хайгуулын ажлыг хийх төлөвлөгөөтэй байснаас 200 м
талбайг нэмж шалгасан байна.
Энэ удаагийн хайгуулын үр дүнд Хүннүчүүдийн хэрэглэж байсан шавар савны
хагархай бүхий задгай сууринг илрүүлэн олсон нь Хүннүгийн археологийн
судалгаанд чухал хэрэглэгдэхүүн болох юм.

Зураг 39. Хүннү ваарны хагархай бүхий задгай суурин

Мөн Түрэг улсын үлдээсэн өвөрмөц нэгэн дурсгал болох “балбал” буюу зэл чулуу
илрүүлэн олсон байна.

Зураг 40. Түрэгийн үед холбогдох балбал чулуу
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Үүнийг Түрэгүүдийн тахилга тайлга, оршуулгын ёс заншилтай холбоотой гэдэг
байна. Ийм төрлийн дурсгал Монголын төв болон баруун хэсгээр олон тоотой
тааралддаг байна. Харин өмнөд Монголын нутагт олон тоотой биш боловч нэлээд
Түрүү Түрэгийн үед хамаарагдахаар өвөрмөц хэлбэртэй тохиолддог байна.
Ийнхүү усны суваг татах шинэ талбайд хийсэн хайгуулын ажлаар Өмнөд
Монголын археологийн судалгаанд чухал үүрэг гүйцэтгэх 2 өөр үеийн дурсгалыг
илрүүлсэн байна [8].
3. Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэл шинээр авто зам тавих
болсонтой холбогдуулан хайгуулын баг 2006 оны 7-р сарын 10-наас 7-р сарын 14ыг хүртэл 5 хоногийн хугацаатай ажилласан.
Судалгааны ажилд замын баруун, зүүн тал руу 1000 м өргөнтэй, нийт 2000 м
орчим өргөнтэй талбай хамрагдсан бөгөөд томоохон хэмжээний археологийн
дурсгал тохиолдоогүй бөгөөд шинэ чулуун зэвсэг, үлдэц, ялтас, залтас, гээгдмэл
байдалтай шавар савны дээж цөөн тоогоор олдсон.

Зураг 41. Шинэ замын дэвсгэр зураг, хайгуулын талбай
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Зураг 42. Хайгуулаар илэрсэн шавар савны хагархайнууд

Зураг 43. Хайгуулаар илэрсэн чулуун зэвсгийн зүйлс

Эдгээр шавар савны хагархайнууд нь эртний нүүдэлчдийн амьдран сууж байсан отог,
бууц мөн болохыг гэрчлэх баримт бус бөгөөд нарийвчилсан судалгаа хийх
шаардлагагүй гэсэн дүгнэлтийг Археологийн хүрээлэнгийн судлаачид гаргажээ [9].
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8. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
2005 оноос эхлэн Австралийн Үндэсний Газарзүйн Мэдээллийн Системийн (ГМС)
нийгэмлэг нь Айвенхоу Майнз компаний ГМС-г бүрдүүлж, ашиглаж эхлэхэд дэмжлэг
үзүүлж байгаа юм. Энэ ажлын хүрээнд газрын зургийн веб программ GeoSamba нь
ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү программ нь Айвенхоу Майнз компаний дотоод
сүлжээгээр нийт ажилчдад хүрдэг.
Айвенхоу Майнз компаний ГМС-ийн мэдээллийн бааз нь Оюу Толгой төслийн анги
дээр server компьютерт байрладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн бааз нь Геологи, Байгаль
Орчин, Усны мониторинг, Хөрс, Дэд бүтэц гэх мэт олон төрлийн мэдээллийг агуулж
байдаг.
Мэдээллийн баазын өгөгдлүүдийг цуглуулах ажлыг Байгаль орчны Хэлтэс хариуцан
гүйцэтгэж байна. Эдгээр мэдээллүүд нь зохион байгуулалтаар ангилагдаж интернетэд
суурилагдсан GeoSamba программ дотор агуулагддаг.
Газрын зургийн веб программ GeoSamba
Тус программ нь Айванхоу Майнз компанид Үндэсний ГМС-ийн нийгэмлэгээр
танигдсан вэб хуудас дээр суурилсан программ бөгөөд нэгдмэл мэдээллийг вэбийн
харилцах хэсгээр дамжуулан ашиглах боломжтой юм. Энэ нь компаний ажилчидад
ГМС-ийн мэдээллийг харах, дүн шинжилгээ хийх болон хэвлэх боломжийг олгож
байна.
GeoSamba программ нь Windows 2000, XP програмуудын орчинд аль алин дээр нь
ажиллах боломжтой ба дараах онцлогуудтай:










Хэрэглэгчийн харилцаанд суурилсан интернет бровсерийг хялбар аргаар
хэрэглэх
Мэдээллийн бааз нэгтгэл – дотоод болон гадаад алсын зайны мэдээллийн
баазыг газрын зургийн онцлогоор нь холбох
Тал бүрийн зайны болон текстийн мэдээллийг шинжлэх хэрэгсэл
Хамгаалах вэбсайт болон удирдах хэрэгсэл
Хөндлөнгийн хэрэглэгчид хэрэглэх боломжтой – MapInfo болон ESRI Shapefile
ГМС-ийн мэдээллийн форматыг аль алиныг нь дэмждэг
Сүүлийн үеийн найдвартай
Нэгтгэсэн стандартын газрын зургийг хэвлэх боломжтой
Зургийн ERMapper ECW/IWS, JPEG болон TIFF форматуутыг агуулсан
GeoSamba нь ODBC, OLEDB, ADO-г хэрэглэдэг болон бусад мэдээллийн
сангуудтай амархан холбогдож ажилладаг.

GeoSamba нь Microsoft Internet Explorer-той ажиллахаар тусгайлан боловсруулагдсан
учраас дамжуулах мэдээллийн хэмжээ нь хязгаарлалттай байгууллагуудад сайн
тохирно.
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Оюу Толгой дахь GeoSamba программ нь:
1. About GeoSamba
2. Oyu Tolgoi – Geology layers
3. Oyu Tolgoi GIS
4. Oyu Tolgoi Infrastructure гэсэн үндсэн 4 бүлгээс бүрдэнэ.

Эхний хэсэгт АММИ компаний ажилчдад энэ программын тухай болон түүнийг
ашиглан хэрхэн мэдээлэл олж авах талаар өгүүлдэг.
Хоёр дахь хэсэгт Оюу Толгой орд газрын геологийн мэдээллийг энгийн байдлаар
оруулж өгсөн бөгөөд энэ дотор орд газрын сансрын зураг, Өмнөговь аймгийн хил,
Астер зураг, Геологийн хөрс, хадны зургуудыг мэдээллийн сантай холбож оруулж
өгсөн болно.
Оюу Толгой GIS гэсэн бүлэгт энэ программын дийлэнх мэдээлэл багтаж байдаг бөгөөд
дотроо доорх бүлгүүдэд хуваагддаг байна. Үүнд:
















Land tenure (Mongolia)
Mineral Tenements
Oyu Tolgoi - Community
Oyu Tolgoi – Elevation and Contours
Oyu Tolgoi – Imagery (Quickbird)
Oyu Tolgoi – Infrastructure
Regional Geology (Mongolia)
Misc
Regional Topography (Mongolia)
OT Geophysics
Oyu Tolgoi – Imagery (Landsat)
Oyu Tolgoi – Geology
Oyu Tolgoi – Environmental data
Oyu Tolgoi – Mining
Oyu Tolgoi – Watercourse
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Эдгээр дэд бүлгүүд нь мэдээллийн төрлөөрөө цаашаа задардаг.
Жишээ нь: Oyu Tolgoi-Environmental data бүлэг нь:
 Archaeology Sites
 Air Quality Monitoring Sites
 Elm Tress
 Vegetation
 Aquascape Wells
 Vegetation Polygons map
зэрэг болно.
Доорх диаграмм нь Айванхоу Майнз компаний одоо хэрэглэгдэж
ГМСистемийг GeoSamba программ хэрхэн бүрдүүлж байгааг харуулж байна.

байгаа

Зураг 44. GeoSamba программ ГМСистемийг бүрдүүлэх явц
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