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УДИРТГАЛ
Айвенхоу Майнз Монголиа Инк ХХК-ны Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт
хэрэгжүүлж байгаа Оюу толгой төсөл нь үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээрээ Монгол
улсын хэмжээнд нилээд томд тооцогдох төсөл юм.
Манай компанийн 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.
Ашигт малтмалын шинэ хуулийн дагуу БОХ төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг БОЯнд хянуулж, цаашилбал олон нийтэд нээлттэй байлгах зорилгоор тус компанийн веб
сайтад байршуулдаг болно.
AММИ компанийн Байгаль орчны хэлтэс нь анх 2003 оны 5-р сард анх байгуулагдаж,
одоогоор байгаль орчны менежер 2, байгаль орчны ахлах ажилтан 1, байгаль орчны
ажилтан 5, туслах ажилтан 1, нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж
байна. Түүнчлэн AММИ компанийн Байгаль орчны хэлтэст Австрали улсын
“Sustainability Pty Ltd” компани зөвлөхөөр ажилладаг бөгөөд Монгол улсын байгаль
орчны үнэлгээний эрх бүхий “Эко-Трейд” ХХК, ШУА-ийн хүрээлэн, их дээд
сургуулиудтай идэвхитэй хамтран ажилладаг.
Энэхүү тайлан нь 12 бүлэг, 107 хуудас, болон 24 хавсралтуудаас бүрдэнэ. Уг тайланд
Оюу Толгой төслийн хүрээнд байгаль орчны талаар хийгдсэн үйл ажиллагааг
дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн болно. Үүнд:
Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ түүний
биелэлтийн тухай
Өнгөрсөн хугацаанд лицензийн талбайд явуулсан үйл ажиллагааны үр дүнд
эвдэгдсэн газрын хэмжээ
Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээсэн байдал, биологийн нөхөн сэргээлтийн
туршилтууд
Ашигласан ус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болох элс, хайрга авч
ашигласан тооцоо, түүний төлбөрүүд
Газар ашиглалтын байдал
Хог хаягдлын менежмент
Орчны мониторингийн (ус, хөрс, ургамал, агаарын чанар) хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт
Байгаль орчны менежментийн системийн хүрээнд тус компанийн
боловсруулсан дотоод журмыг Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд
нэвтрүүлж байгаа гэх мэт
Байгаль Орчны хэлтэс, АММИ ХХК
2008 оны 12 сарын 15.

i

1

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДСЭН ЧИГ ШУГАМ
1.1

ЗОРИЛГО

АММИ ХХК нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьд хуулиар хүлээсэн
үүргийн дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг мэргэжлийн
байгууллагаар дэс дараатай хийлгэж байгаа бөгөөд энэхүү үнэлгээний тайлангууд дахь
зөвлөмжийн дагуу байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг жил бүр төлөвлөн,
батлуулж ирсэн.
Тухайлбал: Монгол улсын Ашигт малтмалын шинэчилэн найруулсан хуулийн 39
дүгээр зүйлийн 1-д заасны дагуу 2008 оны 02-р сард Оюу Толгой төслийн Байгаль
Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөг боловсруулан БОЯаманд танилцуулж улмаар
батлуулсан. (Хавсралт 1.1)
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах 2008 оны төлөвлөгөөнд төслийн үйл
ажиллагааг байгаль орчинд хохирол багатай явуулах, агаар мандал болон усны
бохирдолт, хүн, амьтан, ургамалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх арга хэмжээ,
газрын гадаргуугийн болон гүний усыг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон
мониторингийн хөтөлбөрийг тусгаж өгсөн. Тухайлбал геологи хайгуул, босоо
нэвтрэлт ба Оюу Толгой төслийн 2008 онд хийж гүйцэтгэх бусад ажлын төлөвлөлт,
тэдгээрээс байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөлөөллүүд, түүнээс
сэргийлэх, багасгах арга хэмжээ болон холбогдох зардлыг тодорхойлж өгсөн болно.
2008 онд тус компани нь Монгол улсын Засгийн газартай Оюу толгой төслийн
Хөрөнгө оруулалтын гэрээг эцэслэн хийхээр ажилласан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан
үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг нэлээд багасгасан тул БОХ нэмэлт төлөвлөлгөөг
боловсруулаагүй болно.
Мөн Байгаль орчны менежментийн системийн хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах,
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөртэй холбоотой компанийн дотоод журмыг
боловсруулан Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаа.

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 14001 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;
1

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;
Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны
асуудлаар нээлттэй, шударга, ажил хэрэгч харилцаа хөгжүүлнэ;
Нутгийн ард иргэдийн уламжлагдаж ирсэн эрх, соѐлын өвийг хүндэтгэж
хамгаална.
Холбогдох тогтолцоог компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, нөхцөл байдалд
зохицож байгаа эсэхийг АММИ тогтмол хянаж байна.

1.3

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ

Байгаль Орчны Менежментийн Системийг (БОМС) нэвтрүүлэх гол зорилго нь аливаа
байгууллага аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа хүрээлэн буй байгаль орчинд нөлөөлөх
байдал түүнийг бууруулах арга зам, бусад холбогдох арга хэмжээг анхнаас нь зөв
зүйтэй зохион байгуулахад хэрэглэгдэх дотоод журмуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
явдал юм. БОМС нь тухайн байгууллагын байгаль орчныг хамгаалах талаар баримтлах
бодлого, хэрэгжилтийн байдлыг байнга дээшлүүлж өндөр түвшинд хүргэх боломжийг
олгоно. Төсөлд зөвхөн жилийн байгаль орчны хамгаалах төлөвлөгөө төдий бус бүхэл
бүтэн системийг нэвтрүүлэхийн давуу тал нь “амьд”, үр дүнтэй, олон улсын болон
монгол улсын холбогдох стандартууд, журмуудад тулгуурлан боловсруулсан, тусгай
дотоод журмуудыг нэвтрүүлэх, ингэснээр төслийн байгаль орчны талаар баримтлах
бодлого, зорилгыг бүрэн дүүрэн биелүүлэх боломжтой болох юм.
АММИ ХХК нь Байгаль орчны удирдлагын олон улсын цуврал стандарт ISO 14001 ийг мөрдлөг болгон Оюу Толгой төслийн менежментэд БОМС-ыг нэвтрүүлж эхлээд
байна. БОМС-ын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох дараах баримт бичгүүдийг Оюу
Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнүүдтэй уялдуулан
боловсруулсан. Тухайлбал байгаль орчны бодлого, удирдлагын системийн журмууд,
үйл ажиллагааны журмууд зэрэг нийт 30 орчим баримт бичгийг боловсруулжээ.
АММИ ХХК-ийн ажилчдад зориулсан компанийн дотоод журамд байгаль орчны
бодлогыг тусгаж өгсөн бөгөөд бүх ажилчид хөдөлмөрийн гэрээ хийхийн өмнө энэ
тухай уншиж ойлгон зөвшөөрсөн тухайгаа гарын үсэг зурж баталгаажуулдаг. Цаашид
төслийн бүх ажилчдад, гэрээлэгч нарт байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчинд
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр тухайн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх талаар сургалт
сурталчилгааны ажлыг эрчимтэй явуулж эхлэхээр төлөвлөж байна.
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ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД
НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
2.1

ОЮУ ТОЛГОЙ 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 байрладаг.

Зураг 1. Оюу Толгой төслийн байршил

2.2

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2008 онд АММИ компани нь хайгуул, уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах
ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэж байна.
Үүнд:
Геологийн хайгуул
Өрөмдлөг, Дээжлэлт
Босоо малталт №1 болон далд уурхайн бэлтгэл
Хайгуулын ангиуд, тэдгээрийн өргөтгөл, барилгын ажил
Орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөөнд тусгагдсан бусад дэд бүтцийн
инженер техникийн судалгаа
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2.3

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

АММИ компани нь 2002 оны 7-р сараас Оюу Толгой Төслийн Байгаль Орчинд
Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний (БОНБҮ) ажлыг төслийн талбайд эхлүүлсэн юм.
Энэхүү ажлын хүрээнд төслийн байгаль орчны суурь нөхцөл, төлөв байдал, онцлог
болон нийгэм -эдийн засгийн судалгаануудыг хамруулсан бөгөөд Монгол Улсын
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчны үнэлгээ хийх эрх бүхий “Эко
Трейд” ХХК гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажилд Айвенхоу Майнз компанийн талаас олон
улсын байгаль орчны асуудлаар зөвлөгөө өгөх эрх бүхий Австрали Улсын
“Sustainability Pty Ltd” компани зөвлөхөөр оролцож, үнэлгээний тайлангуудыг олон
улсын эрх зүйн акт бичгүүдэд нийцүүлэн зохицуулах үүрэг гүйцэтгэж байна.
Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн хүрээнд дараах үнэлгээний тайлангуудыг
БОЯ-аар батлуулсан байгаа бөгөөд тухайн үйл ажиллагаа эхлэх үед мөрдөн ажиллана.
Үүнд:
Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.
Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2005.06
Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан. 2005.10
Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 2-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.11.
Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын зурвасын БОНБНҮ-ний тайланд оруулах
нэмэлт тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.10
Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. 2006.12
Оюу Толгой дахь барилгын ажилчдын түр суурингийн бохир ус цэвэрлэх
байгууламжийн БОНБНҮ. 2007.05
Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох, бетон цехийн үйлдвэрлэлийн БОНБНҮ.
2007.03
Оюу Толгойн онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх төслийн БОНБНҮ. 2007.06
Оюу Толгойд баригдах Дизель станцын БОНБНҮ. 2007.08
Монгол улсын Засгийн газартай Оюу толгой төслийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээг
эцэслэн хийх үед дор дурьдсан нэмэлт үнэлгээний ажлуудыг гүйцээн дуусгах болно.
Үүнд:
Гүний хоолойгоос ус татах шугамын дагуух дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ
Цахилгаан станцын БОНБНҮ
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ТӨСЛИЙН ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АММИ компани нь Оюу Толгой төслийн хүрээнд 2007 онд топо зураглалын ажил,
өрөмдлөг хайгуул, болон Оюу Толгой ордын Хойд Хюго хэсгийн газрын гүнд хийх
хайгуулын ажлуудын бэлтгэл болох босоо нэвтрэлт #1 –ийн ажлыг тус тус
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэлээ.

3.1

ӨРӨМДЛӨГ, ГЕОЛОГИЙН ХАЙГУУЛ

ОТ төслийн хайгуулын ажилд 3 ширхэг гүн өрмийн суурь машин ажиллаж нийтдээ
39,909 тууш метр, 29 цооногийг 25 талбайд өрөмджээ. Тодруулбал 2008 оны 11 сарын
30-ны өдрийн байдлаар Оюу толгойн ордын 6709А лицензийн талбайд 11 цооног, Оюу
Толгой орчмын бусад компанитай хамтран эзэмшдэг талбай болох Шивээ Толгой
3148Х талбайд 1 цооног, Жавхлант 3150Х талбайд 17 цооног тус тус өрөмдсөн байна
(Хавсралт 2.1).
Энэ онд хийж гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнд эвдэгдсэн газар буюу нийт 29
цооногийн 1620 м2 талбайд 3000 м3 зумпны нүхний техникийн нөхөн сэргээлтийг
Монгол улсын MNS 4915:2000 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн Ханбогд сумын
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар газар дээр нь шалгуулж, дүгнэлт
гаргуулав (Хавсралт 1.2).

Зураг 2. Хайгуулын өрмийн суурь машин, нөхөн сэргээлт
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Оюу Толгой төслийн хайгуулын ажилд Межер Дрилллинг Монголия компаний
алмазан хушуутай өндөр хүчин чадлын өрмийн суурь машинуудыг ашиглаж байгаа
бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах талаар олон талт үйл ажиллагааг тогтмол авч
хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал:
 Өрөмдлөгийн шингэнд Австрали улсад үйлдвэрлэсэн тус улсын Хөдөлмөр
хамгаалал нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах улсын комисс (NOHSC) –ын
стандарчлалын дагуу “аюулгүй” гэж ангилагдсан EP Bit Lube, Penetrol Xtra,
Aus-Trol, CR-650 зэрэг шавар уусмалыг холигч, зууралдуулагч, тосолгоо,
өрөмдөх хурдыг нэмэгч, штангны чичиргээг бууруулагч зэрэг бодисуудыг
хэрэглэдэг бөгөөд эдгээр нь бичил организмын нөлөөллөөр өөрөө задардаг
шинж чанартай,
 Өрөмдлөгийн шингэнийг агуулж, эргэлтэд оруулах зорилгоор ашигладаг
зумпны нүхийг тойруулан хамгаалалтын хайс, хашилт босгож мал амьтан унаж
осолдохоос сэргийх,
 Өрөм нүүж явах тохиолдолд зумпны нүхийг тухай бүр нь цаг алдалгүй дарж,
техникийн нөхөн сэргээлтийг хийх,
 Өрөм нүүх үед өрөмдлөгийн шингэнийг соруулан авч дараагийн цэг дээр дахин
ашиглах,
 Өрмийн шингэнд нэмж буй усыг цэвэршүүлэх байгууламжаас авч ашиглах,
 Өрмийн суурь машин, контейнерийг тээвэрлэхэд чарга ашиглабал газрын
хөрсийг эвдэх магадлалтай тул зөвхөн дугуйт ачигч, хүнд даацын ачааны
машин ашиглах,
 Өрмийн талбай хооронд явах автомашины замыг тогтмол усалж орчны агаарт
тоосжилтын хэмжээ ихэсхээс сэргийлэх арга хэмжээ авах,
 Өрмийн суурь машины моторын дор пластик дэвсэх, тосгуур тавих зэргээр
гэнэтийн техникийн саатал, эвдрэл болон асгаралтын үед тос, тосолгооны
материалыг газрын хөрсөнд шингээхгүйгээр цэвэрлэх,
 Ажилчдад тос тосолгооны материал асгарсан үед авах хэмжээний талаар
сургалт явуулах,
 Өрөмдөж дууссаны дараа өрмийн цооногийн нүхийг PVC хоолой хийж
нуралтаас хамгаалах ба тусгай дугаар бүхий цементэн тагаар тагладаг.
Ингэснээр газрын гүн дэх уст үе хоорондоо холилдох, бохирдохоос
хамгаалагдана.

3.2

БОСОО НЭВТРЭЛТ

Босоо ам № 1
Босоо ам №1 –ийн нэвтрэлт 2007 оны 12 сарын 13 ны өдрийн байдлаар газрын
гадаргаас доош 1320м байсан бөгөөд 2008 оны 1 сарын 25 ны өдөр нэвтрэлтийн
түвшин 1385м-д хүрч дууссан. Босоо амнаас хойд болон зүүн зүгт чиглэсэн хоѐр
хэвтээ малталтын ажил газрын гадаргаас 1300м гүнд түвшинд хийгдэж байгаа бөгөөд
2008 оны 12 сарын 2-ны байдлаар нийт 594,3 м урт хэвтээ малталт хийгдээд байна.
Нэгдүгээр босоо амны диаметр 6,7м; хэвтээ малталтын өндөр 5м; өргөн нь 5м.
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Хэвтээ малталыг өрөмдлөг тэсэлгээний хосолсон аргаар үргэлжлүүлж байгаа бөгөөд
үүнд далд уурхайд ашигладаг хамгийн сүүлийн үеийн шилдэг техник технологийг
ашиглаж байна.
Өрөмдлөг болон тэсэлгээ: Өрөмдлөг хийхийн өмнө ажлын талбарыг хангалттай
агааржуулж, төлөвлөгөөнд тусгасаны дагуу бэхэлгээнүүдийг шүршмэл бетон хананд
суулгасан байна. Мөргөцгийг урьдчилан угааж, цохиул цэвэрлэгээ хийн,
маркшейдерийн болон лазерийн тэмдэглэгээ, өмнөх тэсэлгээнээс үлдсэн баарсан
нүхнүүдийн хамт будаж тэмдэглэнэ. Хоѐр сумтай Тамрок Аксера 7-240 жумбо
машиныг мөргөцөгт оруулан, цахилгаан эрчим хүчийг холбоно. Ашиглалтын усны
хоолойноос өрөм рүү шлангаар холбож тогтооно. Хаягдал ус зайлуулах шахуургыг
мөргөцөгт хамгийн ойр ус ялгаруулах хоолойтой холбоно.

Зураг 3. Jumbo буюу сумтай өрөмдлөгийн машин

Тэсрэх бодисыг инженерийн гаргасан тооцоогоор 45 мм диаметртэй, чулуулгийн
байдлаас хамааран 3 метрээс багагүй гүнтэй, ойролцоогоор 53-73 шпур өрөмдөж
цэнэглэн нэг удаа тэсэлнэ. Тэсрэх бодисыг ачихад Нормет Чармек машиныг ашиглана.
Энэ үйлчилгээний машин нь өрмийн нүхнүүдийг цэнэглэхэд зориулсан хаалт бүхий
өргөгч гонх бүхий сунадаг сумтай байдгаараа онцлогтой. Гараар цэнэглэх тэсэлгээний
материал нь пластик гадартай, саваа хэлбэрийн эмулсид үндэслэсэн аммони нитрат
байх буюу овор ихтэй бүтээгдэхүүнийг мөргөцөгт шахуурга нөөцлүүр бүхий
антистатик цахилгаан загварын хоолойтой хэрэгсэлээр дамжуулан тэсэлгээний нүхэнд
хүргэнэ. Нүхний ѐроолд цахилгаан үл дамжуулах бялтаар цэнэглэн цочир дамжуулах
шижимд холбож аюулгүй алсаас удирдан тэсэлгээ хийх систем хэрэглэнэ. Тэсэлгээний
өмнө мөргөцөгт хүн оруулахгүйн тулд аюулгүй зайд хаалт хийх бөгөөд энэ үед ямар
нэгэн зөвшөөрөлгүй этгээд орох, тэсэлгээний дараа 30 минутын дотор орохыг
хориглоно. Тэсэлгээний дараа агааржуулалтын системийг бүрэн хүчин чадлаар
ажиллуулна. Тэсрэлтээс үүссэн хий, боссон тоос шорооноос бүрэн ангижирсны дараа
уурхайг хариуцлагатай этгээд орж магадлан шалган тэсэлгээний үр дүнг тогтооно.
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Зураг 4. Charmec буюу тэсэлгээний материал цэнэглэгч машин

Хэвтээ малталыг хийх үед ашигладаг технологиос үүдэлтэй 4950 м3 хаягдал усыг ус
цуглуулах булангаас насосаар хөнөгөнд юүлж дээшээ гадаргууд орших ус тунаах
зориулалтын даланд гаргажээ.
Ачилт болон тээвэрлэлт: Нурсан чулуулгийг ачиж тээвэрлэх ажлыг Сандвик Торо-7
машин гүйцэтгэнэ. Энэ машин нь газрын гүнд Ачих, Тээвэрлэх, Буулгах
/АТБ/зориулалтаар бүтээгдсэн машин юм. Торо-7 нь 5.4 м3 шанагаар 10.000 кг ачааг
тээвэрлэх хүчин чадалтай. Операторын кабин нь бүх талаараа хаалттай бөгөөд
найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс машин онхолдох, дээрээс чулуулаг унах зэрэг
ослоос бүрэн хамгаалагдсан.
Чулуулаг нь савнаас нэг хөнөгний эзэлхүүнтэй тэнцэх хэмжээний багтаамжтай тусгай
саваар дамжин гадагшилна. Цаашилбал чулуулаг нь цамхагт байрлах гадагшлуулах
цэгээр дамжин саванд юүлэгдэн уурхайн орчимд чулуулгийн овоолго болон хэсэг
хугацааг өнгөрөөсөний дараа бүр мөсөн тодорхой цэгт хураагдана.

Зураг 5. Өөрөө буулгадаг, ачигч тээвэрлэгч машинууд

2007 оны 12 сараас 2008 оны 11 сарыг хүртэл хугацаанд уулын цулаар 14340 м3
чулуулаг гаргаад байна. Босоо амны нэвтрэлт, хэвтээ малталтаас гарсан чулуулгийг
босоо амнаас урагш 200м зайд байрлах талбайд тээвэрлэж овоолго хийж байгаа. Босоо
амны малталтаас гарсан чулуулаг 39576 м2 талбайг хамарсан овоолго үүсгээд байгаа
бөгөөд шүүрлийн ус болон хур тунадасны үйлчлэлээр хүчиллэг уусмал үүсч орчинд
тархахаас сэргийлэн нийтдээ 45300 м3 багтаамжтай 2 ширхэг тунаах даланг овоолгын
зүүн ба баруун урд талд барьж байгуулсан. Уг тунаах далангуудад хуримтлагдсан ус
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одоогоор байхгүй байгаа ба босоо нэвтрэлтийн үед газрын доорхи усны шүүрэл
одоогоор илрээгүй байна.

Зураг 6. Босоо ам №1-ээс гарсан чулуулгийн овоолго

Чулуулгийн бэхэлгээ: Хөрсний бэхэлгээг суурилуулах түлхүүр арга нь 2.5 метр
радиустай бүтэн нуман хэлбэртэй байна. Энэхүү хөрсний бэхэлгээний журам нь
тухайн хэсгийн чулуулгийн бөөгнөрөлийг хангалттай даах чадалтай байх ѐстой.
Нэмэлт бэхэлгээний гагнасан торон дээр 50 мм зузаантай шүршмэл бетон давхаргаар
чулуулгийн бэхэлгээ хийснээр хөрсний гажилт, чулуулгийн бүтцийн хувьсал, хөрсний
усны урсгалаас үүссэн чулуулгийн өөрчлөлтийг батжуулна. Бэхэлгээний гагнасан тор
гэдэг нь 3м Х 2.4 м харьцаатай 100 мм нүхтэй, 4 мм гангаар хийсэн торон дэлгэц юм.
Шүршмэл бетоныг Портланд цементийг 10 мм хайрга, элс, утаат цахиуртай хольж
бэлдэнэ. Зуурмагийн чанарыг сайжруулахын тулд шүлтгүй түргэн биежүүлэгч, ус
багасгагч нэмж өгнө. Мөн шүршмэл бетоны суналтын хүчийг сайжруулах зорилгоор
полифибр нэмснээр нэгж тэнхлэгт 30 мПА даралтыг тэсвэрлэх нягтаршилыг 28
хоногийн хугацаанд бүрдүүлнэ.

Зураг 7. Бетон тээвэрлэгч болон шингэн бетон шүршигч машинууд
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Шинээр хийсэн тэсэлгээнээс үүссэн сул чулуулагт цохиул цэвэрлэгээ хийхэд Axero-7
Жумбо ашиглана. Axero өрмийн Жумбог чулуулгийн бэхэлгээ суурилуулах нүх
өрөмдөх, арматур болон үрэлтэт тор тогтоогчууд, тэдгээрийн хүндрүүлэгчүүдийг
суулгахад мөн ашиглана.
Агааржуулалт: 1300 түвшинд хийх агааржуулалтын систем нь уурхайн гадна талаас
эхэлнэ. 1372 мм диаметртэй агааржуулах хоолой 1.5 м диаметр хэмжээтэй хос цооногт
холбогдон уурхайн ѐроол, хэвтээ малталт руу агааржуулалт явуулна. Хэвтээ
малталтын мөрөгцөг тус бүр нь ойролцоогоор 25 м3/сек эзэлхүүнтэй агаар очно. Хоѐр
хэвтээ малталтыг нэмэлт агааржуулалтын систем тавьж агааржуулах бөгөөд хэвтээ
малталтуудыг холбосон холбогчууд нь агаар гадагшлуулах зам болж агааржуулалтын
үйл ажиллагаанд оролцно.
186 кВ /250 морины хүч/ хүчин чадалтай, орох, гарах хэсэг тус бүр нь дуу
намсгагчтай, туслах агааржуулалтын сэнснүүдийг 1.5 метр диаметртэй уурхайн
агааржуулах хоолойд төмөр хоолой холбогч, тахир холбогчуудын тусламжтайгаар
холбоно. Эдгээр хоолойнууд нь нэмэгдэл 35 м3/с даралтыг агааржуулах хоолой тус
бүрт үүсгэнэ.

Зураг 8. Далд уурхайн босоо ам болон хөндлөн малталтын явц

Босоо ам № 2
Хюго ордын газрын доорхи бүтцийн тухай нарийвчилсан судалгаа, технологийн
дээжлэлт хийх цаашилбал далд аргаар хүдэр олборлох зорилготой босоо ам №2-ын
газрын дээрх барилга байгууламжийн суурийн газар шорооны ажлыг 2006 оны 07-р
сараас эхлүүлсэн боловч тус компани нь 2007 оны 12-р сарын 31-нд тус барилгын
ажлыг түр зогсоосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 орчим хувьтай байсан
бөгөөд 2008 онд энэхүү барилгатай холбоотойгоор ямар нэг үйл ажиллагаа явагдаагүй
болно.
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3.3

ЕРДИЙН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ

2008 оны хувьд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа бүх талаар багассан бөгөөд элс,
хайрганы нөөцийн нэмэлт хайгуулын хээрийн ажил хийгдээгүй.
Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд нэн түрүүнд шаардагдах барилгын элсний
нөөцийг илрүүлэх, тухайн ордын байршлын зүй тогтол, шинж чанарыг судлан
нөөцийг үйлдвэрлэлийн зэргээр тогтоох зорилготой хайгуулын ажлыг геологи,
хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг Жеолинк ХХК-иар 2007 онд хийлгэсэн бөгөөд
Ашигт Малтмал Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газрын даргын 2008 оны 05 сарын 13-ны
өдрийн 2007 тоот тушаалаар Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах Халивын элсний
ордын бодитой нөөцийг 1,089,500 м3-ээр баталсан байна (Хавсралт 1.3)

3.4

УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭМЭЛТ ХАЙГУУЛ, СУДАЛГАА

Оюу Толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн нэмэлт хайгуул
судалгааны ажил 2007 онд хэрэгжсэн бөгөөд 2008 онд хээрийн хайгуул судалгааны
ажил нэмж хийгдээгүй болно.
Гүний хоолойд гүйцэтгэсэн хайгуулын гидрогеологийн эцсийн үр дүнгийн тухай
Усны Хэрэг Эрхлэх газрын дэргэдэх Усны салбарын шинжлэх ухаан технологийн
зөвлөл 2008 оны 11 сарын 11-нд хуралдаж гидродинамик аргаар үйлдвэрлэлийн
зэргээр үнэлсэн 870,0 л/с буую 75168м3/хон ашиглалтын нөөцийг хүлээн авч Байгаль
орчин, Аялал жуулчлалын яамны сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн баталгаажуулахаар
шийдвэрлэсэн байна (Хавсралт 1.4).

Зураг 9. Гүний хоолойн Галбын говийн газрын гүний уст үеийн компютер модел
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4

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН НӨӨЦ

Ашигт Малтмал, Газрын тосны Хэрэг Эрхлэх Газрын даргын 2007 оны 7-р сарын 30ны өдрийн 264 тоот тушаалаар Оюу толгойн зэс-алтны үндсэн ордын ил аргаар
ашиглах Өмнөд Оюугийн ордын зэс, алтны хүдрийн баттай (А) нөөцийг хүдрээр 127.0
сая т, зэсээр 0.658 сая т, алтаар 88.1 т; бодитой (В) нөөцийг хүдрээр 803.0 сая т, зэсээр
3.371 сая т, алтаар 148.3 т-оор (2006.01.25-ны байдлаар) хүлээн авч бүртгэсэн болно.
Одоогийн байдлаар Айвенхоу Майнз компанийн өрөмдлөг, хайгуулын ажлын үр дүнд
2007 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар Оюу Толгой орд нь Канадын нөөцийн хуулийн
журмын дагуу 987 тонн алт (31,6 сая унци), 32 гаруй сая тонн зэс (71 тэрбум фунт)ийн баталгаат, боломжит нөөцтэй гэдгийг тогтоогоод байна (зэсийн захын агуулга
0,60%).
Монгол улсын Засгийн газар болоод Айвенхоу Майнз компанийн хооронд байгуулах
Хөрөнгө оруулалтын гэрээг амжилттай баталж ойрын үед хэрэгжүүлбэл Айвенхоу
Майнз компани нь нэн тэргүүнд ил уурхай байгуулж боловсруулах үйлдвэрийг
барихад гурван триллион төгрөг буюу 2,7 тэрбум ам доллар зарцуулан, Оюу Толгой
ордоос зэс, алт олборлож эхлэхээр төлөвлөж байна.

Зураг 10. Оюу Толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем

4.1

ДАЙРГАНЫ УУРХАЙ

Оюу Толгой төслийн хувьд өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмагийг дотооддоо
бэлтгэдэг бөгөөд Дугатын хярын дайрганы ил уурхай, бетон зуурмаг ба бутлуурын
цехийн үйл ажиллагаанаас Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэн хайрга,
дайрга, элс зэргийг олборлож ашигладаг.
Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын орд буюу
дайрганы 2-р орд нь 50 орчим га талбайг хамарсан 4435984 шоо метр нөөцтэй бөгөөд
2008 онд олборлох үйл ажиллагаа явагдаагүй, 2007 оны турш бэлтгэсэн нөөцийг 2008
онд ашиглаж бетон зуурмагийн цехэд ашигласан. 2008 оны 12 сарын байдлаар урьд
онд бэлтгэсэн нөөцийн үлдэгдэл нь хайрганы нөөц 99505.9 м3, элсний нөөц 6800.3 м3
байна. Харин Дугатын хярын ордын нийт эвдэгдсэн хэмжээ 42266 м2, 136170 м3 буюу
өмнөх жилийн эцэст олборлосон хэмжээнээс өөрчлөгдөөгүй болно (Хавсралт 2.2).
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Зураг 11. Бутлуурын цехийн дэргэдэх хайрганы нөөц

Бетон зуурмагийн цехэд SKAKO фирмийн MOB-90 маркийн зуурмагийн машин
ашигладаг ба цагт 90 м3, жилд 60-70 мян.м3 бетон зуурмаг зуурах хүчин чадалтай.
Бэлэн зуурмагийг тусгай тоноглогдсон 8-9 м3 багтаамжтай зориулалтын тээврийн
хэрэгслээр тээвэрлэж, шаардлагатай газруудад хүргүүлж байна.

График 1. 2008 онд дотооддоо бэлтгэсэн бетон зуурмагийн хэмжээ

Бетон зуурмагийн цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг
нөлөөллүүдийг бууруулах үүднээс дараах арга хэмжээг 2008 онд үргэлжлүүлэн авч
хэрэгжүүллээ. Үүнд:
Бетон зуурмагийг бэхжүүлэгч, усгүйжүүлдэг бодисуудад олон улсын
стандарчиллаар аюулгүй гэж ангилагдсан WRDA, Daracem, Daravair, Rheobuild,
Pozzutech болон Meyco зэрэг бодисуудыг ашигладаг. Эдгээрийн үлдэгдэл, бага
зэргийн асгаралт зэргийг элсэнд шингээж цуглуулан хогийн цэгт хаядаг.
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Шигшсэн элс хайрга буулгах үед орчинд тоосжилт нэмэгдэхээс сэргийлж
байнгын хаалга, хөшиг зэргийг хийсэн
Бетон зуурмагийн үлдэгдэл, хаягдлыг барилгын материалыг хогийн цэгт
байгуулсан тусгай нүхэнд зайлуулдаг.
Бетон зуурмаг тээвэрлэгч машиныг угаасан угаадсыг хуримтлуулах тусгай
зумп байгуулж, хаягдал усны урвалын орчинг тогтмол хянаж байна.

Зураг 12. Бетон зуурмагийн цехийн гаднах байдал

4.2

ЭЛС, ХАЙРГАНЫ КАРЬЕРУУД

Оюу Толгой төслийн талбайн дотор болон Ханбогд Оюу Толгой чиглэлийн
сайжруулсан шороон замын засварын ажлыг компани өөрийн хөрөнгөөр зохион
байгуулдаг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд замын засварт хэрэглэх хайрганы
карьеруудын зөвшөөрлийг сум орон нутгаас авч ажилласаар ирлээ. Замын засварын
ажилд зориулан 2008 онд шинээр хайрганы карьерын цэг тогтоолгон ашиглаагүй
бөгөөд зөвхөн хусч тэгшлэх болон нягтруулах ажлыг тогтмол хийж ирэв.
Түүнчлэн бетон зуурмагийн цехийн элсний хэрэгцээг хангахдаа 2007 онд бэлтгэсэн
нөөцийг ашиглаж ажилласан бөгөөд тогтоолгосон талбайд элс хайрга шигших буюу
шинээр цэг тогтоолгож элс хайрга олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй.
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5

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАРИЛГАЖИЛТ
5.1

ОЮУ ТОЛГОЙН АЖИЛЧДЫН ТҮР СУУРИН

Оюу Толгой төслийн ажилчид Барилгын суурин гэгдэх түр кэмпэд амьдарч байна. Тус
кэмп нь нийтдээ 269 гэр, 47 нийтийн байр, офисын барилгуудаас бүрдэх бөгөөд нэг
удаа 2000 хүн байрлах хүчин чадалтай, 200 гаруй том хогийн савыг гадна орчинд
тавьж өгсөнөөс гадна бүх гэр, ажлын байруудыг хогийн саваар хангаж өгсөн. Бүх байр
офисийн барилгуудыг халуун, хүйтэн усны цэвэр бохир шугамд холбосон.
Ажилчдын хоолны газар нэг дор 800 хүн хооллох хүчин чадалтай. Унд ахуйн усны
хэрэгцээг хангадаг нийт 5худаг байгаа бөгөөд өдөрт 600м3 хүртэл бохир ус
цэвэршүүлэх хүчин чадалтай бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжтай. Нийтийн
байрууд, офисийн барилгуудын халаалт, ахуйн хэрэгцээний халуун усны хэрэгцээг
700 кВт хүчин чадалтай бага даралтын уурын зуухаар хангаж байна. Тус кэмпийн
цахилгааны эх үүсвэрүүдийг нийт 3МВт хүчин чадалтай генераторын цогцолбор
хангаж байна. Ажилчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж
50 компютер бүхий интернэт кафе, номын сан, бялдаржуулах танхим, ширээний
теннисний зал зэргийг хариуцсан эзэнтэйгээр ажиллуулж байна.

Зураг 13. Барилгын кэмп, 2008 он

5.2

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Хатуу хогийн цэг
АММИ ХХК-ны хог хаягдлыг багасгах, хөрсний бохирдлыг аль болох бууруулах
чиглэлээр багагүй ажлыг хийж ирсэн бөгөөд хог хаягдлыг аль болох бага үүсгэх,
үүссэн хог хаягдлын дахин ашиглах, дахин боловсруулах замаар бууруулах, үлдэх хог
хаягдлыг байгаль орчинд халгүй арга технологиор устгалд оруулах үндсэн зарчмыг
баримтлан ажилладаг.
Тус компанийн одоогийн үйл ажиллагааны явцад нүх ухаж хог хаягдлыг зайлуулах нь
тохиромжтой хэлбэр болж байна. Ашиглаж буй хогийн цэгийг тодорхой цагийн
хувиараар ажиллуулж, сахиул томилон ажиллуулдаг. Хогийн цэгт ирсэн хогийг
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бүртгэж, дахин ашиглагдах хогийг ангилан ялгаж, төрөлжүүлэн хаяж байгаа бөгөөд
ерөнхий хог хаягдлыг шатааж, нягтруулан булах аргаар устгалд оруулдаг.

График 2. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас гарч буй нийт хог хаягдлын хэмжээ, тонн

Дээрхи графикаас харахад 2007 оны сүүлч, 2008 оны эхээр болон 2008 оны 5 сард
үүсэн гарсан хог хаягдал бусдаас нэлээд өндөр байна. Энэ нь барилгын хогны
хэмжээтэй шууд хамааралтай байгаа бөгөөд 2008 оны эхнээс Оюу Толгой төслийн үйл
ажиллагаа маш удаашралтай байсан, энэ жил шинээр барилга байгууламж огт
ашиглалтад оруулаагүй зэрэг шалтгаануудыг дурдаж болно. Харин 2008 оны 5 сард
урьд өмнө нь бетон зуурмагийн цехийн дэргэд хадгалагдаж байсан барилгын хог
(бетон зуурмаг)-ийг зориулалтын нүхэнд хийж тухайн орчныг цэвэрлэн, нөхөн
сэргээсэн ажилтай холбоотой байна.

Зураг 14. Барилгын хог хаягдлын нүх
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График 3. Ерөнхий хог хаягдлын цэгт хаясан хогийн хэмжээ, тонн

Графикт үзүүлсэнээр ердийн хог хаягдлын цэгт хаясан хогийн хэмжээ 2007 оны 12,
2008 оны 1 сард нэлээд өндөр, 2008 оны 2 сараас оны эцэс хүртэл тогтмол 5-10 тонн
хог үүсэн гарч байна. Оюу Толгойн уурхайн талбайд өдөрт дунджаар 600 хүн тогтмол
байршиж байсан бөгөөд ердийн хог хаягдлын цэгт кэмп болон ажлын байруудад
үүссэн ахуйн хог хаягдлыг хаяж, шатааж булшилдаг. Харин 2008 оны эхэнд ердийн
хог хаягдлын цэгт хаясан хогны хэмжээ харьцангуй өндөр байгаа нь хогны ангилан
ялгалт хангалттай сайн байгаагүй, барилгын хог ба бусад төрлийн дахин ашиглагдах
хог холилдож байсантай холбоотой юм.

Зураг 15. Ердийн хог хаягдлыг шатааж булах цэг
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Зарим аюултай хог хаягдал жишээлбэл дугуй, автомашины аккумлятор, батарей
зэргийг агуулахын хэсэгт тусгай зориулалтын талбайд, төмөр болон модны хогийг
тусад нь хаяж дахин ашиглахаас гадна хуванцар савыг бусад хогноос тусад нь ялгаж
Улаанбаатар хотод байрлах хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрт тээвэрлэн хүргэж
өгч байна.

Зураг 16. Хог хаягдлын ангилан ялгалт, түр хадгалах цэгүүд

Хогны ангилан ялгалт
Хайгуулын ангиас гарч буй ахуйн хог хаягдлыг бууруулахад хамгийн чухал нь үүсэн
гарч буй хог хаягдлыг ангилан ялгах явдал юм. Оюу Толгой ангиас гарч буй хог
хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь дахин ашиглагдах, хортой аюултай болон бусад ерөнхий
гэсэн ангиллаар ялгаж төрөл төрлөөр нь зориулалтын цэгт төвлөрүүлэх буюу устгалд
оруулж байна (Хавсралт 2.3).
Хүснэгт 1. Оюу Толгой уурхайн тайлбайд гарч буй хог хаягдлыг бүртгэл, 2008

Хэмжээ,
тонн
Ердийн хог хаягдал
Ерөнхий хог
420,37

Хадгалалт,
тээвэрлэлт

Устгалд оруулах
хэлбэр

Ногоон өнгийн
хогийн сав

Хуванцар сав,
лааз

Цэнхэр өнгийн
хогийн сав

Хогийн цэгт,
шатааж, нягтруулан
булшлах
УБ хотод дахин
боловсруулах эрх
бүхий этгээдэд

Хогны төрөл

3,61
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Тайлбар

Хаягдал төмөр

47,16

Мод, модон
материал
Барилгын хог

97,43
1062,28

Аюултай хог хаягдал
Хаягдал тос
30,67

Тосоор
бохирдсон хөрс

5,37

Машин
механизмын
тосны фильтер

6,15

Автомашины
аккумлятор

Ширх.

Хаягдал дугуй

Ширх

Тос,
тосолгооны
материалын
хоосон сав
Халдвартай хог
Эмнэлгийн хог

Ширх

0,05

хүлээлгэн өгөх
Төмөр хогийн сав, УБ хотруу дахин
ачааны тэрэг
ашиглах эрх бүхий
этгээдэд хүлээлгэн
өгөх
Ачааны тэргээр
Нутгийн иргэдэд
түгээх
Хүнд даацын
Барилгын хогийн
болон бусад
цэгт булшлах
ачаааны тэрэг
Хаягдал тосны
танк

Ачааны тэрэг,
зориулалтын
хогийн сав
Засвар
үйлчилгээний
хэсэгт тусад нь
ялгана
Засвар
үйлчилгээний
хэсэгт тусад нь
ялгана
Засвар
үйлчилгээний
хэсэгт тусад нь
хадгална
Засвар
үйлчилгээний
хэсэгт тусад нь
хадгална
Зориулалтын
хогийн сав

УБ ачиж
эхлээгүй

УБ хотруу тусгай
зөвшөөрөл бүхий
этгээдэд хүлээлгэн
өгөх, Халаалтын
зуухны түлшинд
хэрэглэх
Тусгай бэлтгэсэн
талбайд
саармагжуулах
Өндөр хэмийн
шатаах зуух

“Хэт”-ийн
засварын
цехийн
халаалтын
зуух

УБ хотод дахин
боловсруулах
этгээдэд хүлээлгэн
өгөх
УБ хотод дахин
боловсруулах
этгээдэд хүлээлгэн
өгөх
УБ хотод дахин
боловсруулах
этгээдэд хүлээлгэн
өгөх

УБ ачиж
эхлээгүй
УБ ачиж
эхлээгүй
УБ ачиж
эхлээгүй

Өндөр хэмийн
шатаах зуух

Оюу Толгой төслийн менежментэд хогийг ангилан ялгах, дахин боловсруулах, дахин
ашиглах тал дээр өндөр ач холбогдол өгч ирсэн бөгөөд энэ нь хогийн цэгт булшилж
устгах зардлыг бууруулах, газрын эвдрэл бохирдлыг бууруулахад чухал ач
холбогдолтой юм. Түүнчлэн хог хаягдлыг дахин ашиглах дахин боловсруулах, энэ
зорилгоор тээвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааны явцад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
ажиллагаанд анхаарал тавьж, байгаль орчны бохирдолтоос байнга сэргийлж ажиллаж
байна.

19

График 4. Хог хаягдлын ангилан ялгалт, тонн

АММИ ХХК нь Байгаль Орчны Менежментийн Системийг нэвтрүүлж, олон улсын
ISO 14001 чанарын стандартын шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд Оюу Толгой
хайгуулын ангид баримтлах хог хаягдлын менежментийн бодлогод хамааралтай
дотоод журмуудыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, журам стандартад
нийцүүлэн боловсруулж, төслийн ажилчдад танилцуулан сургалт сурталчилгааны
ажлыг тогтмол хийж байна.
Хаягдал ус хаях цэг
Хаягдал ус зайлуулах цэгийг Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 29 тоот
захирамжийн (Хавсралт 1.5) дагуу Оюу Толгой хайгуулын лицензийн талбай дотор
ажилчдын байрнаас зүүн урагш 5.8 км, уурхайн амнаас 2 км зайд буюу Оюу Толгой
хашаан дотор тогтоосон. Уг хаягдал усны далан нь хэмжээгээр 100м2, гүн нь 2,5м
бөгөөд 25000м3 багтаамжтай. Сонгосон хэсэг нь ус үл нэвчүүлэх улаан шаварлаг
хөрстэй, үерийн усны урсгал, жалга судаа байхгүй, ховор ба нэн ховор ургамал
бүртгэгдээгүй болохыг Өмнөговь аймгийн МХГ-ын 2007 оны 43/11/07/02 тоот
мэргэжлийн дүгнэлтэд дурьдсан байна (Хавсралт 1.6).
Дээрхи цэгүүдийг Байгаль орчны, Дэд бүтцийн, Эрүүл мэндийн сайдын 1995 оны
335/а/171 тоот тушаалаар батлагдсан хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох журмын 3
дугаар зүйлд заасан шаардлагын дагуу бүрэн засч тохижуулсан. Оюу Толгойн барилга
байруудаас гарч буй ахуйн бохир усыг бүгдийг Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжид
цэвэршүүлдэг. Өрмийн зумпны үлдэгдэл, ус цэвэршүүлэх байгууламжаас сардаа нэг
удаа ялгаруулдаг шингэрүүлсэн лагийн хаягдал зэргийг хаягдал ус зайлуулах цэгт
аваачин хаяж байна. Хаягдал ус зайлуулах цэгийн нэвтрэх хэсэгт хаалга хийж
зөвшөөрөлгүй этгээд орохоос сэргийлсэн бөгөөд хаягдаж буй бохир усны хэмжээг
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байгаль орчны хэлтэс бүртгэж хаягдал ус зайлуулах цэгийг бүрэн хяналтын дор,
байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд аюулгүй аргаар ашиглаж байна.

Зураг 17. Хаягдал бохир ус зайлуулах цэг

5.3

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

АММИ компани нь өөрийн хөрөнгөөр өрөмдсөн цооногуудаа худаг болгон тоноглож
Оюу Толгой төслийн унд ахуй болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж ирсэн.
Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний бага гүний ус гар худгууд
булаг, задгай ус зэргийг кэмпийн унд ахуйн, хайгуулын болон үйлдвэрлэлийн
хэрэгцээнд ашигладаггүй болно (Хавсралт 2.4).
Оюу Толгой төслийн хүрээнд өнөөдрийн байдлаар нийт 9 цооногоос төслийн
барилгын ажил болон ажилчдын унд ахуйн зориулалтаар усны хэрэгцээгээ хангадаг
бөгөөд OTRC-218, CC01, CC02, OTRC-1384, OTRC-1411, OTRC-1412 гэсэн 6
цооногийг унд ахуйн усны хэрэгцээнд, эдгээрээс СС01, СС02, OTRC-218, OTRC-1384
цооногууд одоогоор ашиглагдахгүй байгаа. OTRC-938, Camel well, EGRC-012
цооногуудыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байна. Дээрхи цооногуудад долоо
хоногт хоѐр удаа усны түвшин, хэрэглээнд нь ажиглалт явуулдаг. ОТ төслийн
хэмжээнд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооногуудын
үзүүлэлтүүдийг 2 дугаар хүснэгтээр үзүүллээ.
Хүснэгт 2. Оюу Толгойн усны хэрэгцээг хангаж буй цооногууд

№

Цооног

Солбицол
(UTM
48T)

1

OTRC
218

649905
4763401

Гүн
(м)

Ундарг
а (л/с)

Тоног
төхөөрөмжийн
хүчин чадал
(м3/хоног)

Зориулалт

Тайлбар

60

1.9

138

Унд, ахуй

Одоогоор
ашиглахгүй байгаа

21

0.9

65

Унд, ахуй

51

5.15

65

Унд, ахуй

650087
4764473

60

1

148

Үйлдвэрлэл

Camel
well

650713
4763095

74

5

65

Үйлдвэрлэл
болон унд
ахуйн

EGRC012

652313
4768403

40

1.5

17

Үйлдвэрлэл

OTRC
1384
OTRC
1411
OTRC
1412

647690
4767947
647683
4767972
647609
4767825

73

2.45

8

Унд, ахуй

120

2.57

17

Унд, ахуй

120

5.12

17

Унд, ахуй

CC01

3

CC02

4

OTRC
938

5

6
7
8
9

648003
4767444
647786
4767639

51

2

Зураг 18. OTRC-218, OTRC-938, Camel Well худгууд

Зураг 19. EGRC-012, CC01, CC02 худгууд

Зураг 20. OTRC-1412, OTRC-1411, OTRC-1384 худгууд
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Одоогоор
ашиглахгүй байгаа
Одоогоор
ашиглахгүй байгаа
Мейжор Дриллинг
компаний өрмийн
усыг авч ашигладаг
Зам талбайн
усалгаа ба бусад
Бетон зуурмагийн
цехийн хэрэглээний
усыг авч ашигладаг
Унд ахуйн
зориулалтаар
Унд ахуйн
зориулалтаар
Унд ахуйн
зориулалтаар

Дээж авсан
огноо:
9/18/2008
9/18/2008
9/18/2008
9/18/2008
9/18/2008
9/18/2008

Шинжилгээ
хийсэн огноо:
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008

PH
8.77
7.62
7.57
8.43
8.26
8.16

Ерөнхий
хатуулаг
мгеэкв/дм3
1.8
2.1
2.7
0.6
2.1
2.8

Conductivity
μs/cm
864
879
495
694
694
993

TDS (ppm)
474
557
309
411
817
608

Исэлдэх чанар
мг/дм3
2.56
2.88
3.12
7.52
1.44
4.16

Тунгалаг (cm)
26
26
30
30
30
30

ӨНгө
Шаравтар
Шаравтар
үгүй
үгүй
үгүй
үгүй

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлорын ангийн, натрийн
бүлгийн, 2-р төрлийн, цэнгэгдүү, зөөлөн ус байна.
Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь ундны усны
стандартын шаардлага хангаж байна.

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэгдүү,
зөөлөн ус байна. Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь
ундны усны стандартын шаардлага хангаж байна.

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлорын ангийн, натрийн
бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэгдүү, зөөлөн ус байна.
Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь ундны усны
стандартын шаардлага хангаж байна.

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэгдүү,
зөөлөн ус байна. Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь
ундны усны стандартын шаардлага хангаж байна.

1

OTRC-1384
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Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэгдүү,
маш зөөлөн ус байна. Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь
ундны усны стандартын шаардлага хангаж байна.

Нэр

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ хлор, гидрокарбонатын
ангийн, натрийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэгдүү,
зөөлөн ус байна. Шинжилсэн үзүүлэлтүүд нь
ундны усны стандартын шаардлага хангаж байна.

Дүгнэлт

Төслийн унд ахуйн хэрэгцээг хангаж байгаа цооногуудаас 2008 оны 9 дүгээр сард
усны дээж авч Монгол улсын Шинжлэх ухааны академи Геоэкологийн хүрээлэнгийн
усны шинжилгээний лабораторид өгч шинжлүүлсэн. Уг шинжилгээний дүнгээр
худгуудын усны шинжилгээний хариу нь “MNS-900-2005” стандартын шаардлага
хангаж байна. Ундны усны чанарын үзүүлэлт, анализ хийсэн параметрүүдийг Хүснэгт
-3 ба 4-өөс үзнэ үү. (Хавсралт 3.1)
Хүснэгт 3. Ундны усны чанарын үзүүлэлтүүд
2
OTRC1411
3
OTRC1412
4
5
6

Camel Well
OTRC-938
EGRC-012

Хүснэгт 4. Анализ хийсэн параметрүүд

Camel well
1 дм3-д байгаа
Анион
ClSO

мг

мг-экв

53.25
--

65

4
-

NO 2

0

-

NO 3
CO

0

-3
-

6

1.5
1.35
0
0

1 дм3-д байгаа
мгэкв%
20.97
18.93
0

Катион
Na+ +K +
Ca

++

149.85

6.52

мгэкв%
91.07

мг

мг-экв

10.02

0.5

6.99

++

1.22

0.1

1.4

+

Mg

0

NH4

0.7

0.04

0.54

0.2

2.8

Fe

++

0

0

0

Fe

HCO 3

250.1

4.1

57.31

Total

374.35

7.15

100

3
+++

Total

0

0

0

161.79

7.15

100

EGRC-012
1 дм3-д байгаа
Анион
-

Cl

--

SO 4
NO 2

1 дм3-д байгаа

90.53

2.55

мгэкв%
24.98

151.6

3.16

30.94

мг

мг-экв

Катион
Na
Ca

+

+K +

++

170.35

7.41

мгэкв%
72.57

мг

мг-экв

52.1

2.6

25.47

++

2.43

0.2

1.96

+

0

0

0

0

0

0

NO 3

-

3

0.05

0.47

NH4

CO 3

--

3

0.1

0.98

Fe 3

++

0

0

0

HCO 3

-

265.35

4.35

42.62

+++

0

0

0

Total

513.48

10.21

100

Total

224.89

10.21

100

Mg

Fe

OTRC-1411
1 дм3-д байгаа
Анион

1 дм3-д байгаа
Катион

154.43

4.35

мгэкв%
46.81

--

139.7

2.91

31.32

Ca

-

0

0

0

Mg

NO 3

-

2

0.03

0.35

CO 3

--

0

0

0

-

122

2

21.52

418.13

9.29

100

-

Cl

SO 4
NO 2

HCO 3
Total

мг

мг-экв
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165.43

7.19

мгэкв%
77.4

22.04

1.1

11.84

++

12.16

1

10.76

+

0

0

0

Fe 3

++

0

0

0

+++

0

0

0

Total

199.64

9.29

100

Na

+

+K +

++

NH4

Fe

мг

мг-экв

OTRC-938
1 дм3-д байгаа
Анион

1 дм3-д байгаа

мг

мг-экв

Cl-

280.45

7.9

мгэкв%
55.53

SO--4

63

1.31

NO-2

0

NO-3

Катион

мг

мг-экв

Na+ +K +

278.92

12.13

мгэкв%
85.24

9.23

Ca++

32.06

1.6

11.25

0

0

Mg++

6.08

0.5

3.51

4

0.06

0.45

NH4+

0

0

0

CO--3

4.5

0.15

1.05

Fe++3

0

0

0

HCO-3

392.8

4.8

33.74

Fe+++

0

0

0

Total

644.75

14.23

100

Total

317.07

14.23

100

OTRC-1384
1 дм3-д байгаа
Анион

1 дм3-д байгаа

мг

мг-экв

Cl-

110.05

3.1

мгэкв%
37.93

SO--4

80.3

1.67

NO-2

0

NO-3

Катион

мг

мг-экв

Na+ +K +

144.28

6.27

мгэкв%
76.75

20.47

Ca++

32.06

1.6

19.58

0

0

Mg++

2.43

0.2

2.45

0

0

0

NH4+

0

0.1

1.22

CO--3

12

0.4

4.89

Fe++3

0

0

0

HCO-3

183

3

36.71

Fe+++

0

0

0

Total

385.35

8.17

100

Total

178.77

8.17

100

OTRC-1412
1 дм3-д байгаа
Анион
ClSO

--

мг

мг-экв

49.7

1.4

1 дм3-д байгаа
мгэкв%
25.17

Катион

++

Na+ +K +

мг

мг-экв

63.51

2.76

мгэкв%
49.65

40.08

2

35.96

58.15

1.21

21.78

Ca

NO-2

0

0

0

Mg++

8.51

0.7

12.59

NO-3

0

0

0

NH4+

0

0.1

1.8

CO--3

0

0

0

Fe++3

0

0

0

HCO-3

179.95

2.95

53.04

Fe+++

0

0

0

Total

287.8

5.56

100

Total

112.11

5.56

100

4
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График 5. Төслийн хэрэгцээнд авч ашигласан усны хэрэглээ цооног тус бүрээр

Төслийн усны хэрэглээ цооног тус бүрээр
4500

4268

4000
3353

3500
3000
хэрэглээ (м3)

3332

2989
2632

2510
2500

2560

2337

2359

2278
2053

1849

2000
1478

1500

1539

1423

1192
1015

1005 971

1000

976

506
500

287
122
0 500 41

458

350
0

696

673

658
247281
39

20 68 17

28

181

80 112
2

205
0

190 49

4

348
212
50

1216
1015
814
339
131
0

279
0 53

741

221268

0

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

2008
CC-01

CC-02

OTRC-1412

OTRC-1411

OTRC-1384

OTRC-938

Camel well

EGRC-012

OTRC-218

График 6. Нийт усны хэрэглээ сар, сараар

Төслийн усны хэрэглээ сар сараар
8000
7428

6511

усны хэрэглээ (м3)

6075

5950

6000

4576

4544

4618

4517

4363

4000

2351

2021
2000

0
Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

2008 он

Бүх худгуудыг тоолууржуулсан бөгөөд усны хэрэглээг тоолуурын заалтад үндэслэн
гаргасан болно.
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График 7. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа цооногуудын усны түвшин

Ашиглаж байгаа цооногуудын усны түвшний график
0

усны түвшин (m)

5

10
15

20
25

30

Jan-08

Feb-08

Mar-08

CC-01

Apr-08

May-08

Jun-08

9.16

8.9

8.5

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

7.8

6.65

5.79

5.54

CC-02

17.78

8.5

8.52

OTRC-1412

12.28

12.96

13.27

13.68

14.93

15.6

18.2

18.36

15.78

14.23

13.68

OTRC-1411

13.46

15.85

15.84

15.15

15.37

15.5

16.91

17.94

16.98

14.71

15.66

OTRC-1384

13.26

14.67

14.11

14.19

14.73

15.3

16.29

17.4

16.69

14.59

OTRC-938

25.8

25.09

22.9

22.9

22.98

23.8

24.1

23.8

23.91

23.21

23.27

Camel well

11.96

11.75

12.37

13.5

14.84

14.69

13.4

13.76

12.05

11.9

10.89

EGRC-012

4.19

4.14

5.25

4.13

3.22

3.13

2.08

4.18

1.34

0.79

1.88

9.03

9.03

9.04

9.03

9

8.9

8.79

OTRC-218

9.9

Dec-08

Оюу толгойд ус авч ашиглаж буй бүх цооногуудын усны түвшинд долоо хоногт 2 удаа
түвшинг хэмжиж, авч болох хамгийн их түвшинд хүрвэл ашиглалтыг зогсоох
төлөвлөгөөтэйгээр усны нөөц хомсдохоос сэргийлэх арга хэмжээг авдаг.
График 8. Ханбогд суманд төлсөн усны төлбөрийн хэмжээ
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5.4

БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ

Уг бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг 2007 онд барьж ашиглалтад
оруулснаар өдөрт 600 м3 (1501 хүн/өдөр) бохир ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай
болсон. 2008 оны 1 дүгээр сараас 10 дугаар сард нийт 43121 шоо метр усыг
цэвэршүүлэн, Оюу толгой төслийн талбай дахь замын усалгаа, хайгуулын
өрөмдлөгийн зумпны усны хэрэглээнд зориулан ашигласан байна.
Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас гарсан цэвэршүүлсэн усанд сард нэг удаа
бактериологийн шинжилгээг “Эрүүл зүй” итгэмжлэгдсэн лаборатори болон
Нийслэлийн МХГ-ын төв лабораторид тус тус хийлгэдэг, шинжилгээний хариуг
Хүснэгт-6 үзнэ үү.
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График 9. Оюу Толгой ангийн үүсгэсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ

Оюу Толгойд барьж ашиглалтад оруулсан бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж нь 4
шатлал бүхий механик биологийн аргаар цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь
цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг. Илүүдэл лагийг нэг удаагийн
цэвэршүүлэх мөчлөг бүрт реактороос автоматаар зориулалтын цистернд шахаж
зайлуулдаг. Илүүдэл лагийн хос цистернээс лагийг бохир усны тэргээр соруулж аван
лаг зайлуулах тусгай цэгт хаяж байна. 2008 оны 11 дүгээр сарын 1-ний байдлаар нийт
1521 шоо метр лагийг лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан. Тус цэгийг Өмнөговь
аймгийн МХГ-ын 2007 оны 43/434/04/202 тоот мэргэжлийн дүгнэлт, Ханбогд сумын
Засаг даргын 2007 оны 49 тоот захирамжид үндэслэн Оюу Толгой ангийн урд талд
хуучин ашиглаж байсан бохир усны цэгт байгуулсан.
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График 10. 2008 онд цэвэршүүлсэн усны нийт хэмжээ

5.5

УНДНЫ УСНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

Оюу Толгой дахь Байгаль орчны хариуцах асуудлын нэг нь хайгуулын ангийн
ажилчдын унд ахуйн хэрэглээний усанд эрүүл ахуйн хяналт тавих явдал юм. Энэ
ажлын хүрээнд 2007 онд НЭМХ-ийн итгэмжлэгдсэн лаборатори, Эрүүл зүй
микробиологийн лабораторид Оюу толгой ангийн худаг, усан сангууд, бүх гал
тогооны угаалтуураас усны дээж авч, эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээ хийлгэх
ажлыг үргэлжлүүлэн хийж ирлээ. Энэхүү унд ахуйн усны бактериологийн дээжлэлт,
шинжилгээний ажлыг 11 цэгт 2 долоо хоног тутамд тогтмол гүйцэтгэж байгаа ба 2008
онд нийт 19 дээж авч шинжлүүлсэн. Үүнээс унд ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй
цэгүүдээс авсан дээжүүдэд эмгэг төрүүлэгч бичил биетэн огт илэрч байгаагүй боловч
ундны усанд тавигдах MNS 900:05 стандартад заасан 100 мл дахь нийт бичил биетний
тоо зарим дээжинд 20-иос их байсан байна. (Хүснэгт-5)
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Хүснэгт 5. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа цооногуудын усанд хийсэн бактериологийн шинжилгээний хариу
ID

Байршил

1

OTRC-1411
Худаг

2

3

4

5

6

7

OTRC-1384
Худаг
СС-1 худаг
усан
хангамжийн танк
(OTRC-938)
Межер худаг
Camel Well
худаг
OTRC-1412
худаг
СС-02 худаг

Шинжилгээний үзүүлэлтүүд
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн
нийт бичил биетний тоо
100мл дахь нийт колиформ
100 мл дахь дулаансаг
колиформ
Эмгэг төрүүлэгч бичил биетэн

MNS
22-Jan 5-Feb 19-Feb 4-Mar 18-Mar 15-Apr 29-Apr 13-May 27-May 24-Jun
(900:05)
19
35
20/мл
0
0
0/100
0
0
0/100
илрээгүй илрээгүй
(-)
14
38
20/ml
0
0
0/100
0
0
0/100
илрээгүй илрээгүй
(-)
5
3
20/мл
16
20
20
21
3
14
2
26
0
0
0/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/100
0
0
0
0
0
0
0
0
илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
(-)
2
14
20/ml
0
0
0/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/100
0
0
0
0
0
0
0
0
илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
(-)
1
13
20/мл
0
0
0/100
0
0
0/100
илрээгүй илрээгүй
(-)
19
20/мл
44
0
0
0/100
0
0
0/100
(-)
20/мл
10
0/100
0/100
(-)
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22-Jul

5-Aug 26-Aug 2-Sep

20

16-Sep

9-Sep

13-Oct 27-Oct 10-Nov

20

2

10

20

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй

илрээгүй илрээгүй

35
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
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16

16

18

19

19

18

18

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
12

18

17

20

0

6

10

19

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
20

15

19

18

14

16

22

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй илрээгүй
30

19

18

10

20

20

18

12

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

илрээгүй илрээгүй илрээгүй

График 11. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа цооногуудын усанд хийсэн бактериологийн шинжилгээний хариу
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Хүснэгт 6. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй цэвэршүүлсэн усанд хийсэн бакрериологийн шинжилгээний хариу
Шинжилсэн үзүүлэлт

Шинжилгээний
08-Jan-08 12-Feb-08 19-Feb-08 04-Mar-08 12-Mar-08 18-Mar-08 01-Apr-08 29-Apr-08 07-May-08 13-May-08 23-Jun-08 24-Jun-08 08-Jul-08 28-Jul-08 12-Aug-08 25-Aug-08 30-Sep-08 06-Oct-08 10-Nov-08
аргын стандарт

Нянгын тоо
Коли Титр

1*103

1*102

3*103

1*105

12*102

13*102

17*102

36*104

6*105

0.1

0.1

0.1

0.1

101

1.0

0.1

0.1

0.01

0.01

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

25мл
илрээгүй

25мл
илрээгүй

MNS ISO 4891-99

Коли индекс

25мл
25мл
илрээгүй илрээгүй

Гэдэсний бүлгийн
эмгэг төрөгч
Биохимийн хэрэгцээт MNS ISO 5667-102001
хүчил төрөгч (мг/л)
Химийн хэрэгцээт
хүчил төрөгч (мг/л)

2*103

MNS ISO 60602001

25мл
25мл
илрээгүй илрээгүй

25мл
илрээгүй

25мл
25мл
илрээгүй илрээгүй

25мл
илрээгүй

14.2

16

8.5

13.2

10.56

7.75

4.91

7.02

16.4

7.68

5.76

7.32

8.34

7.76

6.65

86.18

6.84

30

1

17.5

5

5

3

3

1

4.5

5

8

7.55

7.23

7.48

765

6.45

6.69

6.45

7.4

33

32

33

33

33

33

32

Ууссан хүчил төрөгч MNS ISO 4816-99
(мг/л)
Жигхэгдэгч бодис
(мг/л)
рH
Тунгалаг /см/

MNS ISO 105232001
MNS 3900-86
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5.6

ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ

2008 онд Оюу Толгой лицензийн талбайн хашаалсан талбай дотор шинээр 20,9 км
зам баригдаж нийт талбай доторхи автозамын сүлжээ 73.7 км болжээ. Хайгуулын
ангийн ашиглаж байгаа замуудыг засварлах, тэмдэгжүүлэх ажлыг 2008 онд
үргэлжлүүлэн хийж, байгаль орчныг хамгаалах талаар дараах арга хэмжээг тогтмол
авч хэрэгжүүлэв. Үүнд:
Шаардлагагүй олон салаа замыг хааж хөрсний элэгдлийг багасгадаг
Замын арчилгаа, автогрейдэр ашиглах хусаж тэгшлэх ажлыг тогтмолжуулсан
Тоосжилтын бууруулах болон аюулгүй байдлын үүднээс хучилтгүй буюу
шороон зам дээр явах тээврийн хэрэгслийн дээд хурдыг 60 км/цаг-аар
хязгаарладаг
Төслийн талбайд ашигладаг гол төв замуудад буюу нийт 22 км урт замын
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам дагуу шигшсэн хайрга асгах, усалгааг
цаг агаарын нөхцөл байдалд тохируулан тогтмол хийдэг.
Нийт 250 гаруй замын тэмдэг, тэмдэглэгээ болон 200 орчим цацруулагч бүхий
шонгуудыг Оюу Толгой дахь зам дагууд суурилуулсан
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АЮУЛТАЙ, ХОРТОЙ МАТЕРИАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
6.1

ХИМИЙН БОДИСЫН АШИГЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ

Оюу толгой төслийн хүрээнд хайгуул, өрөмдлөгийн ажил, далд уурхайн босоо
нэвтрэлт, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин механизм, түүний засвар
үйлчилгээ, дизель цахилгаан станц, ажилчдын орон сууц, ус хангамж, дулаан хангамж
болон төслийн дэд бүтцийн эхний ээлжийн бүтээн байгуулалттай холбоотой үйл
ажиллагааг хэвийн түвшинд явуулахад химийн бодис болон бүтээгдэхүүнүүдийг
тодорхой хэмжээгээр Хятад, Солонгос, Канад зэрэг улсаас захиалан Замын Үүд,
Улаанбаатар, Буянт-Ухаагийн боомтуудаар импортлон оруулж, ашиглаж байна.
Хууль эрх зүйн зохицуулалт
БОЯ нь 2007 оны 12-р сарын 03-ны өдрийн 7/3599 тоотоор Оюу толгой төслийн
уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон туслах барилга байгууламжуудыг барих үе шатанд
ашиглагдах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн
үнэлгээг нэмэлт байдлаар тусгайлан хийх шаардлагыг тавьж, ерөнхий үнэлгээний
дүгнэлтийг хийсэн. Иймд тус компани нь МУ-ын хууль тогтоомжинд заагдсаны дагуу
төслийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах химийн бодис ба
бүтээгдэхүүнүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын болон эрсдлийн үнэлгээг Эко
трейд ХХК компаниар хийлгүүлсэн бөгөөд БОЯ уг тайланг хэлэлцэн 2008 оны 4-р
сард баталсан болно. (Хавсралт 1.7)
Энэхүү үнэлгээний ажлын хүрээнд уурхайн барилга байгууламжийг барих үе шатанд
ашиглагдах химийн бодисын хэрэглээний өнөөгийн болон хэтийн төлөвийг
тодорхойлох, ашиглах химийн бодисын байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, тэдгээрийн хор аюулын зэргийг тооцон гаргаж, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ, аюулгүй ажиллагаа болон аваарь ослын үед авах холбогдох
арга хэмжээнүүдийг тогтоох зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэсэн.
Химийн бодис импортлох, ашиглах зөвшөөрөл
Тус компани нь шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомж болон
батлагдсан үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу химийн хорт болон аюултай бодис
импортлох, ашиглахад тавигдах үндсэн шаардлагыг дагаж мөрдөн Байгаль орчны
төрийн захиргааны төв байгууллагад холбогдох мэдээллийг бүрдүүлэн хүргүүлж,
хүсэлтээ албан ѐсоор тавьдаг.
Одоогийн байдлаар тус компани нь БОЯ-аас нийт 7 зөвшөөрлүүдийг авсан бөгөөд
үүний 3 зөвшөөрлийн хугацаа дуусч бусад нь хүчинтэй хэвээр ашиглагдаж байна.
(Хавсралт 1.8) Үүнд:
Хүснэгт 7. Химийн бодисуудын импорт, ашиглалтын зөвшөөрлүүд

№

Ямар төрлийн
бодисын
зөвшөөрөл

Зөвшөөрли
йн дугаар

Зөвшөөрлий
н төрөл
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Хүчинтэй
байх
хугацаа

Улсын
хилээр
нэвтрүүлэх
боомт

Тайлбар

1

4
төрлийн
холимог хий

# 2007/162

импортлох,
ашиглах

2007.10.192008.10.18

Замын Үүд

Хугацаа
дууссан

2

Бетон
зуурмагийн
нэмэгдэл
7
төрлийн бодис

# 2007/190

импортлох,
ашиглах

2007.12,042008.12.05

Замын Үүд

Хугацаа
дууссан

3

103
бодис

# 2008/D-46

импортлох,
ашиглах

2008.05.132009.05.13

Замын Үүд,
Улаанбаатар

Хүчинтэй

4

Озон
задалдаг
орлуулагч бодис
R134а хий

# 115

импортлох,
ашиглах

2008.06.132008.07.13

Буянт-Ухаа

Хугацаа
дууссан

5

18
бодис

# 2008/144

импортлох,
ашиглах

2008.08.062009.08.06

Замын Үүд,
Буянт-Ухаа

Хүчинтэй

6

Галын хор

#2008/D-160

импортлох,
ашиглах

2008.08.292009.08.29

Замын Үүд,
Буянт-Ухаа,
Улаанбаатар

Хүчинтэй

7

Зэврэлтээс
хамгаалах
7
төрлийн бодис

#2008/D-182

импортлох,
ашиглах

2008.09.192009.09.19

Замын Үүд,
Улаанбаатар

Хүчинтэй

төрлийн

төрлийн

Ашиглаж буй бодисуудын нэр төрөл, тоо хэмжээ
2008 оны 12-р сарын 1-ний байдлаар Оюу толгой төслийн хэмжээнд нийтдээ 119 нэр
төрлийн химийн бодис тооллогонд хамрагдаж, хадгалагдаж, ашиглагдаж байна.
Эдгээр химийн бодисуудыг ашиглаж буй хэрэглээгээр нь ангилбал:
Эд ангийн тос, тосолгооны бүтээгдэхүүн
Хөргүүрийн шингэн
Автомашины шатахуун
Лабораторийн бодис, урвалжууд
Төрөл бүрийн будагч бодисууд
Цемент, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисууд
Тэсрэх дэлбэрэх бодис, тэдгээрийн нэмэлтүүд
Өрмийн ажилд хэрэглэгдэх бодисууд
Цэвэрлэгээ болон бусад тусгай хэрэглээний бодисууд зэрэг өргөн болон тусгай
хэрэглээний химийн бодисууд байна.
Мөн эдгээр химийн бодисуудыг ашиглаж буй төрөл зориулалтаар нь ангилвал:
Машин механизмийн хөдөлгүүр, хурд дамжуулах анги болон бусад эд ангийн
тос тосолгооны материал – 66 төрөл
Тормозны шингэн – 2 төрөл
37

Өрөмдлөг геологийн ажилд хэрэглэгдэх химийн бодисууд – 10 төрөл
Түлш, хялбар шатамхай бодисууд – 9 төрөл
Бүх төрлийн будагч бодисууд – 15 төрөл
Лабораторийн урвалжууд, органик биш хүчил, шүлтүүд – 5-7 төрөл
Үйлдвэрлэлийн зориулалттай давс, бордоонууд – 2 төрөл
Трансформаторын тусгаарлагч шингэн – 1 төрөл тус тус болж байна.
Оюу толгойн төслийн талбайд дараахь компаниуд нь
химийн бодис ба
бүтээгдэхүүнүүд, тос тосолгооны материалтай харьцаж, үйл ажиллагаагаа явуулж
байна. Үүнд:
Орика Монголия ХХК, Тэсрэх бодисын үйлдвэр, Тэсрэх бодисын агуулах
Си Ай Эс, ахуйн зориулалттай угаалга, цэвэрлэгээ, ариутгалын бодис
Мейжор Дриллинг Монголия, өрөмдлөгөөний бодис, тос тосолгооны материал
Хэт сервис, Тоѐото засварын цех, тос тосолгооны материал
Петорвис ШТС, түлш шатахуун
Ред Паф Монголия ХХК, Босоо амны агуулах
Химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээ
Тоологонд хамрагдсан нийт 119 бодисуудад эрсдлийн үнэлгээ хийж үзэхэд онцгой
хортой 3, их хортой 47, дунд хортой 22, бага хортой 46 болон тэсрэх бодисын
материал 3, мэдээлэл байхгүй 1 нэр төрлийн бодисууд байлаа.
Онцгой аюултай
Энэ ангилалд хорт хавдар үүсгэх, үр удамд нөлөөлөх болон нөхөн үржихүйд хор
хөнөөлтэй бодисууд багтана.
Их аюултай
Энэ ангилалд "их хортой", "хортой", "түлдэг" эсвэл "арьс цочроогч" бодисууд багтана.
Дунд зэргийн аюултай
Үүнд амьсгалын болон залгих замаар дамжин нөлөөлдөг дунд зэргийн "хортой" гэсэн
ангилалд хамаарагддаг бодисуудаас гадна арьсанд дунд зэргийн хортой нөлөөлөлтэй
"хортой" эсвэл "харшил үүсгэдэг" гэж тодорхойлогддог бодисууд хамаарна.
Бага аюултай
Аюултай бодисуудын
хамааруулдаг.

аль

ч

ангилалд

ордоггүй

бодисуудыг

энэ

ангилалд

Тэсрэх ба исэлдэх чанар
Хэрэв бүтээгдэхүүний хаяг дээр "тэсрэмтгий" эсвэл "исэлдэмтгий" гэсэн таних тэмдэг
байдаг.
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Химийн бодисын хадгалалт, хамгаалалт
Оюу толгой төслийн талбайн хэмжээнд химийн бодис болон бүтээгдэхүүнүүдийг
MSDS буюу Материалын Аюулгүй Ажиллагааны Мэдээлэх Хуудас (МААМ)-д ,
заасан хадгалах нөхцөл шаардлагын дагуу тэдгээрийг хадгалах байр, талбайг
тусгайлан тохижуулж бэлтгэсэн болно.
Тухайлбал: Ихэнхи тос тосолгооны материал, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисуудыг
нягтруулсан шавар эсвэл бетон суурь засч тусгайлан бэлдэх, зориулалтын
контейнеруудыг давхар дулаалга хийх, агааржуулалтын cистем суурилуулах гэх
мэтээр нэмэлт тоноглол хийж өгсөн байдаг.
Одоогийн байдлаар талбайд дараах агуулахуудыг ашиглаж байна. Үүнд:
Төв агуулах
Төв агуулахын контейнер
Босоо амны агуулах
Гал унтраах ангийн талбай
Засвар үйлчилгээний хэлтсийн агуулах
Бетон зуурмагийн хэлтсийн агуулах
Орика тэсрэх үйлдвэрийн агуулах гэх мэт
Оюу толгойд химийн бодис, бараа материалыг хүлээн авч хэлтэсүүдэд түгээдэг гол цэг
нь Оюу толгой дахь Агуулахын хэлтэс юм. Агуулахын хэлтэс нь нийт 14,2 га талбайг
хамарсан 3 хэсэг торон хашаатай бөгөөд үүнд гаалийн баталгаат талбай, агуулахын
хэсэг, бараа материал хураах талбайгаас бүрддэг. Гадуураа төмөр торон хашаагаар
хамгаалагдсан ба химийн бодисууд болон сэлбэг, эд ангиудыг тусад нь ангилан
хадгалж байна. Бодис хөрсөнд алдагдахаас сэргийлж зузаан шавар давхарга болон
хайргыг суурьт дэвсэж өгсөн байна.
Үүнээс агуулахын хэсэгт зориулалтын 2 контейнер байх бөгөөд улаан шавраар
нягтруулсан тусгай талбайд химийн бодис, тос тосолгооны материалыг хадгалж байна.
Ил талбайд хадгалж буй бодисуудын дийлэнхи нь 15, 25, 200 литрийн төмөр торхонд
савласан тосолгооний материалууд, галын аюул харьцангуй багатай шингэн, хагас
шингэн бодисууд байна. Эдгээр нь модон тавцан дээр газрын гадаргаас 5-15 см өндөрт
байрлана. Зарим төрлийн хуурай, хортой, ууршимтгай бодисуудыг тусгайлан
тоноглосон контейнерт хадгалж байна. Улаанбаатар хот болон БНХАУ-аас ирэх бараа
материалыг буулгах, хүлээн авахь тоолох талбайнууд нь тусгайлан зассан бетон
шаллагаатай байдаг.
Оюу толгой дахь химийн бодистой ажилладаг үндсэн хэсгүүдэд нэгдүгээр Босоо амны
цогцолбор, Бутлуур-бетон зуурмагийн цех, Механик засварын хэлтэсүүд тус тус орно.
Эдгээр нь химийн бодисыг агуулах, түр хадгалах зориулалтын байр, тоноглосон
контейнер ба тусгай талбайнуудыг бэлтгэж харуул хамгаалалтанд авсан байдаг.
Оюу толгой төслийн талбайд байрлах гэрээт компаниуд нь бараа материалын таталт,
зөвшөөрөлийн бичиг баримт бүрдүүлэлтийг өөрсдөө хариуцдаг бөгөөд Оюу толгойн
Байгаль орчин Аюулгүй ажиллагааны хэлтэс химийн бодистой харьцах үйл ажиллагаа,
сайтын хэмжээнд дагаж мөрдөх дүрэм журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж
байна.
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Химийн бодисуудын хаягдлыг устгах, зайлуулах
Одоогоор төслийн хэмжээнд төрөл бүрийн химийн бодис болон бүтээгдэхүүний хог
хаягдал бараг хуримтлагдаагүй байна. Гэвч тус компани нь энэ асуудалд анхаарал
хандуулж ажиллаж байгаа бөгөөд нарийвчилсан үнэлгээний шаардлага, зөвлөмжүүд
болон холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал:
Химийн хорт болон аюултай бодисын сав баглаа, боодлыг ахуйн зориулалтаар
ашиглууахгүй байх,
Химийн хорт болон аюултай бодис устгах зөвшөөрөл авах тухай хүсэлтийг
холбогдах газарт гаргах,
Химийн бодисын хаягдал устгах цэг талбайн байршлыг тухайн орон нутгийн
хөгжлийн хэтийн төлөв, төв суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтөй уялдуулан
нутаг дэвсгэрийн суурь нөхцөл байдлыг үндэслэн тогтоолгуулах,
Химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдал, ашиглалтын хугацаа дууссан,
чанарын шаардлага хангахгүй болсон бодис, хольц болон сав баглаа боодлыг
байгаль орчин, эрүүл ахуй болон гамшгаас урьдчилан сэргийлэх улсын
байцаагч нарыг байлцуулж зориулалтын цэгт устгах,
Устгал хийх цэг талбайн эргэн тойрон хүн, мал орохооргүй хашаа хайс хийж,
хил хязгаар тогтоон, хамгаалалтын суваг, далан байгуулах ба таних тэмдэг
санамж байрлуулах
Харин зарим төрлийн аюултай, халдвартай хог хаягдал буюу Оюу Толгой дахь SOS
эмнэлгээс гарах хог хаягдал, шатах тослох материалын холбогдолтой автомашины
тосны шүүр, тос арчсан алчуур, техникийн тосоор бохирдсон хөрс зэрэг хогийг
шатааж, устгах зориулалтаар 1200оС хэмд цагт 10-30кг хог шатаах хүчин чадалтай
зуухыг 2006 оноос ашиглаж байна.

График 12. Аюултай хортой хог хаягдлыг шатаах зуухны үйл ажиллагаа, 2008

Тус компани уурхайн талбар дээр Тоѐото Ланд Круйзер маркийн хөнгөн тэрэг
ихэвчлэн хэрэглэж байгаа ба зориулалтын засварын цехийг 2007 оны 3 сард
ашиглалтад оруулж, засвар үйлчилгээг “Хэт” ХХК гэрээгээр хариуцан ажиллаж байна.
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Засварын цехээс үүсэн гарч буй техникийн хаягдал тосыг тус цехийн шатаах зуухны
түлшинд хэрэглэх замаар үүсч буй аюултай хогийг багасгах, засварын байрны
халаалтын систем зэргийг нэг дор шийдвэрлэсэн байна.

Зураг 21. Хэт засварын цехэд суурилуулсан хаягдал тосоор ажилладаг шатаах зуух

Уг зуух нь бүрэн хүчин чадлаар ажиллах үед цагт 200 л хаягдал тосыг түлшинд
хэрэглэх бөгөөд халуун болон хүйтнээр үлээж засварын цехийн доторхи температурыг
зохицуулдаг.
Оюу Толгой хайгуулын ангийн бусад машин механизм болон цахилгаан үүсгүүрийн
дизель генераторуудын засвар үйлчилгээнээс гарах техникийн хаягдал тосыг
“Петровис” ХХК-ны шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн хэсэгт Оюу Толгойн
ангийн үйл ажиллагаанаас үүсэн гарах хаягдал тосыг түр хуримтлуулах зориулалтын
савыг нэмэлтээр барьж байгуулсан. Хаягдал тос цуглуулах сав нь газрын дээр байрлах
бөгөөд бетон суурь, хашилт, хаягдал тос сорох болон юүлэх цахилгаан насостой,
аваарын үед ашиглах худагтай.

Зураг 22. Хаягдал тосыг хадгалах ѐмькост
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График 13. Петровисын ШТС-ын дэргэдэх зориулалтын саванд цуглуулсан хаягдал тос, 2008

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. Өрмийн бүх суурь машинуудын моторын дор хаягдал тосны
тосгууруудыг суурилуулсан бөгөөд машин механизм, түлш шатахуун хэрэглэдэг бүх
хэлтсүүд асгарсан тос, шатахууныг шингээгч хэрэгслэлүүдээр хангагдсан байдаг.

Зураг 23. Оюу Толгойд хэрэглэж буй тос шингээгч материалууд

6.2

ТЭСРЭХ БОДИС

Оюу Толгойн ордын ашиглалтын эхний үе шат, чулууны карьер болон босоо ам
малтах үеийн хэрэгцээнд зориулж эмульсын задгай тэсрэх бодсиын үйлдвэрийг Орика
Монголия Инк ХХК хариуцан ажиллуулж байна. Эмульсийн үйлдвэр нь 110 х 80 метр
торон хашаагаар хүрээлэгдсэн талбайд үйлдвэрийн цех, түүхий эд хадгалах саравч ба
контейнэр, галын аюулаас хамгаалах систем, аянга зайлуулагч, гаднах гэрэлтүүлэг,
хайруулын байр, үйлдвэрийн дотоод зам талбайг багтаасан байна. Үйлдвэрийн нийт
талбайг тойруулан торон хашааны дагуу 2,0 м өндөр шороон далангаар хамгаалж
хашсан байх бөгөөд 24 цагийн туршид зэвсэгт харуул манаа ажиллуулдаг.
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Зураг 24. Тэсрэх бодисын үйлдвэр, түүхий эд хадгалах агуулах

Эмульсийн задгай тэсрэх бодисын үйлдвэр нь цагт 350кг, хоногт 2,8 тонн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Түүхий эдээр аммиакын шүү, парафин
түлш, эмульс үүсгэгч, мочевин, цууны хүчил, натрийн давс, натрийн нитрат, кальц ба
магнийн нитратыг ашиглана.
Тус үйлдвэр нь уусмал бэлтгэхдээ 40оС-ийн халуун усан дээр аммиакийн шүүг бага
багаар нэмж тасралтгүй хутгаж уусгана. Уусмалын температурыг хөргөлгүйгээр 55 оС
болтол халааж жигд өтгөрүүлэн уусмалын урвалын орчинг pH=3,59-3,61 болтол цууны
хүчил натрийн давс нэмнэ. Парафин тосыг тусгай тогоонд халаасны дараа бэлтгэсэн
уусмалтай хольж жигд хутган өтгөрүүлээд эмульс хадгалах тогоонд юүлнэ.
Оюу Толгой дахь эмульсийн тэсрэх үйлдвэрийг хариуцан ажиллуулдаг ХБНГУ-ын 100
хувийн хөрөнгө оруулалттай Орика Монголия ХХК нь Байгаль орчныг хамгаалах
болон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулийн дагуу тухайн төсөлд
2005 онд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн байна
(Хасвралт 1.9).

График 14. Эмульсын тэсрэх бодисын үйлдвэрийн 2008 оны үйл ажиллагаа
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Оюу Толгой дахь эмульсын тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл 2008 онд хэвийн явагдаж
ирсэн бөгөөд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа зогсонги байсантай холбогдон
харьцангуй бага хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. Тухайлбал 2008 онд нийт
63,14 тонн тэсрэх бодис үйлдвэрлэсэн бөгөөд 8 сараас хойш нэмж эмульсын задгай
тэсрэх бодис үйлдвэрлээгүй бөгөөд 9 сард үлдэгдэл тэсрэх бодис байхгүй байна.

6.3

ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛ

Оюу Толгойн уурхайн талбай дахь шатахуун түгээх станц нь цахилгаан үүсгүүрүүд,
өрөмдлөгө, уурхайн машин механизмуудыг дизель түлш болон автобензинээр
тасралтгүй хангах үүрэгтэй. Тус шатахуун түгээс станц нь нийт 2,0 га талбайтай А-92,
А-80 төрлийн бензин хадгалах зориулалтын 25м3 багтаамжтай РГС-25 маркын 4
ширгэх хэвтээ хагас далд сав, дизель түлш хадгалах зориулалтын 50м3 багтаамжтай
РГС-50 маркын 10 ширхэг хэвтээ хагас далд савтай ба 2 ширхэг жилбарко
түгээгүүртэй. Шатахууны хэвтээ хагас далд савыг тойруулан хашаагаар хамгаалж,
бетон болон нягтруулсан шавран шаллагаатайгаар шатахуун түгээх станцын барилга
байгууламжийн MNS4628-98 стандартын техникийн шаардлагын дагуу барьж
ашиглаж байна. Түүнчлэн

Зураг 25. Оюу Толгой дахь Петровис ХХК-ны шатахуун түгээх станц

Тус шатахуун түгээс станцыг Петровис ХХК хариуцан ажиллуулдаг бөгөөд Байгаль
орчныг хамгаалах болон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулийн дагуу
тухайн төсөлд 2004 онд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
хийлгэсэн байна (Хасвралт 1.10).
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График 15. Оюу Толгой ангийн түлш, шатахууны хэрэглээ
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7

ГАЗАР АШИГЛАЛТ, ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВ
7.1

ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 10 тоот захирамжийг үндэслэн 6709А Оюу
толгой лицензийн талбайн газар ашиглах гэрээг 5 жилийн хугацаатайгаар 2006 оны 3
сард Ханбогд сумтай шинэчлэн байгуулсан. 2008 оны 12 сарын байдлаар газар
ашиглалт дараах байдалтай байна (Хавсралт 2.5).
Хүснэгт 8. Оюу Толгой лицензийн талбай дахь газар ашиглалтын байдал
ЗОРИУЛАЛТ

ТАЛБАЙ, м2

Кэмп ба оффис

ТАЛБАЙ, га

628292.9

62.82

496610.4
34211.7
36094.4
33900.6
9146.7

49.66
3.42
3.61
3.39
0.91

Мэжер оффис

18329.1

1.83

Засвар, үйлчилгээ

224239.3

22.41

10000
9016.9
20511.1
141720.3
25438

1
0.9
2.05
14.17
2.54

17553

1.75

1428709.7

142.87

82104.1
39575.6

8.21
3.96

7212.7
35324.4
15127.1
31966.1
157513.6
346251.8
175966.9
33066.2
215701.8
36187.4
16712

0.72
3.53
1.51
3.19
15.75
34.63
17.6
3.31
21.57
3.62
1.67

236000

23.6

168121.2

16.76

67081
41554.2

6.7
4.16

59486

5.9

905604.8

90.56

540093.8

54

320511

32.05

Барилгын кэмп
Ханбогд кэмп
Оюу Толгой кэмп
ТСС кэмп
Говь оффис

Засварын хэлтэс
Тоѐото засварын цех
Петровис ШТС
Агуулах
ДЦС-ын суурь
Хойд хаалганы цогцолбор
Уулын ажил
Босоо ам 1, барилгын материалын хашаа
Босоо ам 1-с гарах хаягдал чулуулгийн овоолго
Хаягдал чулуулгийн овоолгын шүүрлийн усны
зумп
Босоо ам 1-ын хөрсний овоолго
Босоо ам 1-ын тунаах далан
Босоо Ам 2-ын амсарын байгууламж
Босоо ам 2-ын шороо овоолго
Баяжуулах үйлдвэрийн суурийн ухсан хэсэг
Баяжуулах үйлдвэрийн суурийн тэгшилсэн хэсэг
Дайрганы уурхайн олборлолт хийгдсэн талбай
Бутлуур бетон уурмагийн цех
Тэсрэх бодисын агуулах
Тэсрэх бодисын үйлдвэр
Хэвтээ нэвтрэлт, 2003-2004
Хогийн цэг
Хатуу хог хаягдлын цэг
Бохир усны далан
Лаг зайлуулах талбай
Замын сүлжээ
Авто замын сүлжээ
Нисэх буудлын зурвас
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НИЙТ ДҮН

3309967.9

330.91

Орон нутгийн захиргаа болон нутгийн иргэдтэй АММИ ХХК харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр Оюу Толгойн уурхайн эргэн тойрны 10 орчим км нутагт дэвсгэрт төслийн
нөлөөллийн бүсийг тогтоон, тэнд нутагладаг байсан уугуул иргэдийг уг бүсээс гадагш
нүүлгэн шилжүүлэх гэрээг 2005 онд байгуулж амжилттай ажилласан болно.
Оюу Толгой 6709А тоот ашиглалтын лицензийн талбайн хэмжээнд болон АММИ
ХХК-ны эзэмшиж буй 2508.7 га хашаалсан талбайд Монгол улсын Газрын тухай
хуулийн 58-р зүйл, Засгийн Газрын 2003 оны 28-р тогтоолын дагуу ашиглалтын өмнөх
газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийг тус бүр гаргуулсан
болно.

7.2

ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛ

Оюу Толгойн хайгуулын ажил үйл ажиллагааны хүрээнд АММИ болон Онтрэ голд
компаний хамтран эзэмшдэг Жавхлант 3136Х тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд
өрөмдлөгө хайгуулын ажил хийсэн бөгөөд Монгол улсын Соѐлын өвийг хамгаалах
хуулийн холбогдох заалтын дагуу түүх соѐлын дурсгалын тандалт судалгаа хийлгэх
хүсэлтийг ШУА Археологийн хүрээлэнд тавьсан. Энэ дагуу тус хүрээлэнгийн
судалгааний баг 2008 оны 8 сард хайгуулын талбайд ажиллаж Түрэгийн үеийн /МЭ
VI-VIII зуун/ зэл чулууд болон Монголын эзэнт гүрний үеийн /МЭ XII-XIII зуун/
холбогдох булшууд зэрэг нийт 21 тооны дурсгалуудыг илрүүлэн олж бүртгэжээ.

Зураг 26. Херуга ордын талбай дахь археологийн дурсгалууд

Цаашид эдгээр дурсгалуудыг геологи хайгуулын аливаа судалгаа, шинжилгээний
ажилд өртөхөөс өмнө болон Оюу Толгойн уурхай түүний дэд бүтцийг барьж
байгуулах барилгажилтын ажил эхлэхээс өмнө Монгол улсын холбогдох хууль
тогтоомжийн дагуу авран хамгаалах судалгааны ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай юм
(Хавсралт 1.11).

№
1
2
3

Хүснэгт 9. Херуга ордын талбайд илрүүлсэн археологийн дурсгал, 2008
Хэмжээ, диаметр,
Дурсгалын нэрс, төрөл
Газарзүйн байршил
метрээр
HERUGA – 01 /булш/
48 T 648574, 4759320
0.55 х 2.8
HERUGA – 02 /булш/
48 T 648465, 4758193
2
HERUGA – 03 /булш/
48 T 647705, 4758818
2.9
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4
5
6
7
8

HERUGA – 04 /булш/
HERUGA – 05 /булш/
HERUGA – 06 /булш/
HERUGA – 07 /булш/
HERUGA – 08 /булш/

48 T 647705, 4758814
48 T 647454, 4758573
48 T 647452, 4758570
48 T 647396, 4758315
48 T 647952, 4757621

2
1.5
1.3
1.2 х 2
5.2

9

HERUGA – 09 /булш/

48 T 649312, 4757983

1.6

10

HERUGA – 10 /булш/

48 T 650070, 4758040

2.8

11

HERUGA – 11 /булш/

48 T 650086, 4758048

0.6 х 1.1

12

HERUGA – 12 /булш/

48 T 650506, 4758901

4.9

13

48 T 646806, 4757854

14

HERUGA – 13 /балбал чулуу 15
ширхэг/
HERUGA – 14 /булш/

48 T 648433, 4758186

25.43
/баруун-зүүн/
1.7

15

HERUGA – 15 /булш/

48 T 646461, 4758554

2.1

16

HERUGA – 16 /булш/

48 T 646463, 4758553

2.3

17

HERUGA – 17 /булш/

48 T 646464, 4758551

2.4

18

HERUGA – 18 /булш/

48 T 646448, 4758534

2.5

19

HERUGA – 19 /булш/

48 T 646422, 4758541

1.1 x 2.1

20

HERUGA – 20 /булш/

48 T 646424, 4758536

0.8 x 1.7

21

HERUGA – 21 /булш/

48 T 646409, 4758585

1.8

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явуулах газруудын археологийн дурсгал бүхий
цэгийн судалгааны ажлыг Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй
хамтран 2001 оноос хойш хийж ирсэн. Одоогийн байдлаар нээж илрүүлсэн түүх
соѐлын дурсгалыг хүснэгт 10-д үзүүлэв.

№
1

2

3

4

5

Хүснэгт 10. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдах талбайд нээж илрүүлсэн түүх соѐлын
дурсгал
Илрүүлсэн
Илрүүлсэн олдвор
Байршил
Ишлэл
огноо
Нийт 60 ширхэг чулуун
АММИ ХХК-ын хайгуул,
зэвсэг бүхий эртний
Оюу Толгой
ашиглалтын лиценцтэй талбайд
ухмал 4 ширхэг, хадны
2002
лицензийн талбай
хийсэн археологийн малтлага,
сүг зураг болон түвд
судалгааны ажлын тайлан, ШУА
бичиг
Эртний хүний тахьлын
АММИ ХХК-ын хайгуул,
байгууламж байж
Оюу Толгой
ашиглалтын лиценцтэй талбайд
2002
болзошгүй чулуун
лицензийн талбайд
хийсэн археологийн малтлага,
байгууламж 2 ширхэг
судалгааны ажлын тайлан, ШУА
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
Оюу Толгойгоос
Чулуун зэвсгийн үеийн
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
Гашуун сухайт
2003
2 суурин газар
археологийн малтлага, судалгааны
орох замын дагууд
ажлын тайлан, ШУА
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
Хүрэл, төмөр зэвсгийн
Оюу Толгойгоос
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
түрүү үед хамаарах
Гашуун сухайт
2003
археологийн малтлага, судалгааны
булш 50 ш
орох замын дагууд
ажлын тайлан, ШУА
Хүрлийн үед хамаарах
Оюу Толгойгоос
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
2005
дөрвөлжин булш 3,
Гашуун сухайт
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
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хэлбэрт булш 4,
хиргэсүүрт холбогдох
байгууламж 2,
дөрвөлжин хашлагат
өвөрмөц булш 2,
хэлбэр тодорхойгүй
байгууламж 2
Дундад зууны үеийн
булш 2, ямар үед
холбогдох нь
тодорхойгүй чулуун
байгууламж 2 ширхэг

7
500 гаруй хадны сүг
зураг
8

9

10

11

12

Цэрдийн үеийн хурдаст
давхаргад агуулагдаж
байсан нь илэрсэн 20
гаруй ширхэг үлэг
гүрвэлийн өндөг
Хүннү гүрний үед
хамаарах суурин,
Түрэгийн хаант улсын
үед хамаарах чулуун
байгууламж, ба булш

орох замын дагууд

археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

Оюу Толгой
уурхайн усан
хангамжийг хангах
Гүний хоолой
ордын талбай
Жавхлант хайрхан,
Далайн дуулга уул,
Шийр уул, Цагаан
хадны орчимд
Оюу Толгой
лицензийн
талбайд, Босоо
ам1, Босоо ам 2-ын
талбайд

Оюу Толгой уурхайн усан
хангамжийг хангах Гүний хоолой
ордын талбайд хийсэн археологийн
малтлага, судалгааны ажлын тайлан,
ШУА
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

Оюу Толгойд
шинээр тавигдах
ус татах шугамын
дагууд

2005

2005

2005

Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан2005. АММИ

2006

Оюу Толгойд шинээр тавигдах ус
татах шугамын дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

2006

Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
хилийн боомт хүртэл шинээр
тавигдах автозамын дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

Чулуун зэвсэгийн
үеийн залтас, зэвсгийн
төрлийн зүйлс, 13-15-р
зууны үед хамаарах эд
өлгийн зүйлс

Оюу Толгойгоос
Гашуун сухайт
орох замын
шинэчилсэн
хувилбарын
дагууд

13-15-р зууны үед
хамаарах эд өлгийн
зүйлс

Шинээр баригдах
нисэх онгоцны
буудлын талбайд

2006

Оюу Толгойд шинээр баригдах нисэх
онгоцны буудлын талбайд хийсэн
археологийн хайгуул судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

Түрэгийн болон
Монголын эзэнт
гүрний үеийн булш,
чулуун байгууламж

Херуга ордын
хайгуулын талбайд

2008

Археологийн хүрээлэнгийн 2008 оны
2/99 тоот албан бичгийн хавсралт

Монгол улсын ШУА-ын Археологийн Хүрээлэнгээс ирүүлсэн мэдээ тайлан, албан
захидал зэргээс үзэхэд дээрхи олдвор илэрсэн газруудад Оюу Толгой төслийн
холбогдолтой аливаа үйл ажиллагаа явуулахад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй бөгөөд,
Соѐлын өвийг хамгаалах хуулийн дагуу авч хэрэгжүүлэх шаардлагтай ажлыг ШУА
гүйцэтгэж, холбогдох зөвлөмжийг АММИ ХХК-д өгчээ.
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8

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

8.1

ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Оюу Толгой төсөл одоогийн байдлаар уурхай байгуулах бэлтгэл үе шатандаа явж
байгаа бөгөөд ордын олборлолт эхлээгүй, төслийн талбайд голчлон уурхай байгуулах
ажилчдад зориулсан барилга байгууламжийг барих ажил хийгдэж байна. Өнгөрсөн
хугацаанд төслийн үйл ажиллагаанаас улбаалан эвдэгдэж, хөндөгдсөн газарт ихэвчлэн
техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж байна. Техникийн нөхөн сэргээлтийг Монгол
улсын MNS 4917:2000; MNS 4919:2000; MNS 4920:2000 стандартын шаардлагын
дагуу хийж гүйцэтгэхийн сацуу сүүлийн жилүүдэд Оюу Толгой төслийн талбайд
хийсэн туршилтад үндэслэн техникийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ булж, тэгшлэхээс
гадна салхины чиглэлтэй перпендикуляр байдлаар ховил үүсгэж орхиж байна. Энэ нь
төсөл хэрэгжиж буй цөлийн бүсийн онцлогт тохирсон арга болох нь ажиглагдсан ба
эвдэрч, ухагдсан газрыг тэгшилж орхихыг бодвол ургамлын үр, ус чийг хуримтлагдах
нь илүү байж нөхөн сэргээлтийн үр дүнд эерэгээр нөлөөлж байна.
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны цар хүрээ 2008 багагүй хумигдаж барилгын
ажил, уул уурхайн болон элс хайрганы олборлолтын үйл ажиллагаа, нэмэлт хайгуул
судалгааны ажил огт хийгдээгүй. Харин алмазан хошуутай 3ш гүн өрмийн гүйцэтгэсэн
хайгуулын ажлын үр дүнд эвдэгдсэн газар буюу нийт 29 цооногийн 1620 м2 талбайд
3000 м3 зумпны нүхний техникийн нөхөн сэргээлтийг Монгол улсын MNS 4915:2000
стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн Ханбогд сумын Байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагчаар газар дээр нь шалгуулж, дүгнэлт гаргуулсан.

8.2

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТ

Оюу Толгой уурхайн хаалт болон явцын дунд хийх биологийн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг хэрхэн, яаж зохион байгуулах нарийн төлөвлөгөө гаргах үүднээс туршилт
судалгаа, нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг 2008 онд үргэлжлүүлэн
хийж ирлээ.
Оюу Толгой төслийн хүрээнд уул уурхайн техникийн хөлөөр эвдэрсэн газрыг
ургамалжуулан нөхөн сэргээх ажлын чиглэлүүд нь тарьсан ургамлаа ургуулах,
эвдэрсэн газраа үртэй болгох хоѐр зорилттой байлаа. Дээрхи зорилгыг биелүүлэхийн
тулд дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн болно. Үүнд үндсэн:
Хашаан доторх өрмийн талбайд өвслөг ургамлын буюу ганц хоѐр настны үрийн
холимогийг тарьж турших
Хашааны зүүн хойд өнцөг дэх мод үржүүлгийг өргөжүүлэн хайлаасыг үрээр
тарьж, ургах чадвар, амьдрамжийг нь судлах
БУЦБ-аас гарч байгаа лагаар хөрсөө бордох туршилт хийх
Нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх
Оюу Толгой төслийн хашаалсан талбайд 2008 онд нөхөн сэргээлийн туршилтыг
Хайлааст талбай, Говь оффис, Ундай голын дэнж, ЭМААБОАБ оффис, Ногоон нуур,
Бутлуурын өмнөх ба хойтох талбайнуудад 6-12 дугаар саруудад хийж гүйцэтгэсэн.

50

Өнгөн хөрс дэвсэж, үр тариалах туршилт
Оюу Толгойн лицензийн талбайн ургамалжилтыг хар толгой, харлаг дэнж, хармагтай
сайр садрага гэсэн үндсэн гурван бүлэг бүлгэмдэлд хуваан үздэг. Чулуун дэвсгэр нь
ихэд ойрхон ургамлан нөмрөгийн тусгаг бүрхэвч нь нэг хувьд хүрдэггүй баглуур,
шивэлз голлосон ганц настны синузи бүхий ургамалжилттай толгодын оройн хэсгийг
хар толгой ангилалд орно. Чулуун дэвсгэр нь хөрсний гүнд орших бөгөөд хайрга
чулуун хуягтай, лаг улаан шавар нь 20-40см бөгөөд цайвар шавранцараар хучаастай
баглуур, бор бударгана, регель шар мод голлон ургасан тэгш хөндийг харлаг дэнж гэх
ба уул толгодоос бууж ирсэн сайрын дагуу болон түүний төгсгөл болох садрагийн
туршид газрын өнгөн гүний ус харьцангуй ойролцоо, шавранцар элсэнцэр хөрстэй,
толгод дэнжтэйгээ харьцуулбал арай нам дорд орших цөлийн нугыг садрагын
ургамалжилт гэж тус тус ангилна. Энд сибирь хармаг нилээд ургаж орчныг бүтээгч
эдификатор болдог.
Эдгээр гурван газарт тус бүрт нь хөрсийг нь сийрүүлж, намхан далангаар
хайрцагласан талбай, зэрэгцүүлээд 5см өнгөн хөрс буюу шимт хөрсөөр хучсан
талбайг тус бүр бэлтгэсэн.
Түүнчлэн дээр дурьдсан талбайн хажууд ижил хэмжээтэй талбайд өнгөн хөрс дэвсэж
нутгийн ургамлын үр цацаад, үрийг хийсгэхгүйн тулд бул борнойгоор өнгөн хэсгийг
нягтруулав. Энэ туршилтын онцлог нь ямар ч хөрс шороогүй газарт өнгөн хөрсний
овоолгоноос хөрс авчирч дэвсч ургамлын үр цацсан ба нэмэлт усалгаа хийлгүйгээр
зөвхөн байгалийн аясаараа буюу хур тунадасны усаар тэжээгдэн ургах байдлыг нь
ажиглах зорилт тавьсан.
Дээрхи талбайнуудад нутгийн унаган ургамлын үрийн холимгийг хэд хэдэн
хувилбараар хийж үзсэн бөгөөд 8-р сарын сүүлээр тариалсан зүйлээ шалгаж үзэхэд
харлаг дэнжийн нийт талбайнуудад Halogeton glomeratus, Atriplex sibirica, Bassia
dasyphylla, Chloris virgata, Aristida heamannii, Rheum nanum бусдаасаа илүү ургасан
байлаа.
Бутлуурын цехийн хашааны ард байдаг хадтай хар толгойн чулуу, хайрган бүрхэвчтэй
газарт өнгөн хөрс дэвсэн үр цацаж туршилт хийсэн. Энэ туршилт нь ургамлан бүрхэвч
бараг байхгүй, 1 хувиас доош бүрхэвчтэй, хар чулуутай толгодтой төсөөтэй газрыг
сэргээх хувилбар байх юм. Харлаг дэнжид хийсэнтэй адил тоо хэмжээтэй
талбайнуудыг энд засч ургамлын үр хийхэд Aristida heimannii, Chloris virgata болон
Halogeton glomeratus голлон ургасан.
Хармагтай садрага дахь талбай нь Бутлуурын үйлдвэрээс чанх урагш 500 метрийн
зайд өрмийн хөлөөр эвдэрсэн газарт байрладаг. Харьцах өндөр нь 50-60 см, урагш
ялигүй хэлтгий газарт энэ талбайг сонгон авсан. Энэ талбайд Haloxylon ammodendron,
Halogeton glomeratus,Tribulus terrestris, Artemisia scoparia, Bassia dasyphylla,.Chloris
virgata, Eurotia ceratoides, Atriplex sibirica, Salsola pestifera, Suaeda corniculata, Aristida
heamannii, Rheum nanum, Suaeda salsa, Suaeda corniculata, Еragrostis minor бусдаасаа
илүү ургасан байлаа.
Харин хар толгой, харлаг дэнж, хармагтай садрага дахь хөрсийг нь сийрүүлээд
орхисон болон хөрсийг нь сийрүүлээд өнгөний шороо асгасан туршилтын
талбайнуудын алинд нь ч ургамлын үр түгэн ирж ургаж амжсангүй.
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Модлог ургамлын үржүүлгийн газар байгуулах туршилт
Барилгын кемпийн баруун хойно Ундайн голын сайрын зүүн эрэгт байрлах бөгөөд
хөрсний ус газрын гадаргад арай ойр байж магадгүй гэсэн үүднээс уг талбайг
сонгосон. Газрын гадарга нь чулуу ба хайрган хучаастай бөгөөд элсэнцэр хөрстэй. Энэ
цэгт 6-р сарын эхний арав хоногт хайлаас, заг, хөмүүл тарьсан. Засаж бэлтгэсэн
талбайнхаа хамгийн хойд хоѐр хэсэгт нь хөмүүлийн хоѐр мянга орчим, түүний урдах
буюу дараагийн талбайд загийн 800 орчим, голын талбайд хайлаасны 1500 үрчим
үрийг цацаж тарилаа. Энд тарьсан хайлаасны үр тавдахь хоногоосоо эхлэн ургасаар
арванхоѐр дахь хоногоос цааш нэмж ургаагүй. Эдгээр хоѐр талбайд нийтдээ 563
хайлаасны цухуйц гарч ирсэн. Хатах, гандах, балчирдах, өрсөлдөөнд ялагдах зэрэг
эрсдэл үзсээр 8-р сарын аравдаар 354 цухуйц үлдсэн бөгөөд харин энэ үлдснээс
хорогдол бага байсаар 10-р сарын хорьдоор 280 өсвөр ургамал өвөлжихөөр үлдсэн
болно. Харин энэ талбайд 54 заг цухуйснаа 8-р сарын аравдаар 36 өсвөр заг үлдсэн
бөгөөд 10- сарын хорьдоор 12 нь өвөлжих байдалтай байгаа. Загийн үр эхэндээ маш
эрчтэй цухуйн гарч ирсэн боловч маш хурдан хугацаанд хатаж үхсэн. Эндээс дүгнэж
үзэхэд хайлаас, загны үрийг хавар эрт буюу хавар зуны зааган дээр эсвэл зуны
сүүлчээр тарьсан нь илүү үр дүнтэй гэж дүгнэж болохоор байна.
Хүснэгт 11. Заг,хайлсыг үрээр тариж, ургах чадвар, амьдрамжийг нь судлах

1
2
3
4
5
6
7

Үзүүлэлт ( % )

Заг

Хайлаас

Лаборитори дахь үрийн соѐололт
Хөрсөн дэхи соѐололт
Аяганд тариад хөрсөнд шилжүүлснээс үлдсэн нь
Тарьцаар хөрсөнд шилжүүлснээс үлдсэн нь
Өвөлжилтийг давж үлдсэн хувь
Хоѐрдах жилийн амьдрамж
Хөрсөн дэх үрийн соѐололт дууссан хоног

98
95
39
59
47
95
4

96
93
45
54
25
91
6

Говь оффист дусагнуулан услах услагааны нөхцөлд ганц ба хоѐр наст ургамлын үрийн
холимогийг тариаллаа. Энд лууль, гмелиний тайжийн жинс, бөөдий, усан хамхаг,
ногоон булган сүүлийн цухуйц эхэндээ жигд урган гарч ирсэн боловч дунд үеэс эхлэн
ногоон булган сүүл бусдыгаа давамгайлан түрэн нэн хүчтэй ургасан. Ногоон булган
сүүл давамгайлан ургасан үед нь зүүн талын хэсгийг нь газраас 5 см зайтайгаар
үржлийн найлзуур нь жигдрэн ургаж үр нь боловсормогц эхний тайралтыг хийж,
тайрагдсан хэсгийн үр нь жигдрэн боловсрох үед өмнөд тал хэсгийг тайрах,
тайруулсан хэсэг дахин үр нь боловсрохын цагт 3дахь удаа тайралт хийж туршсан.
Ногоон булган сүүлийн бүлгэмдэл хэдийгээр гурвантаа хяргуулсан ч тайрах болгонд
үрээ боловсруулж чадаж байсан. Энэ туршилтаас 1-рт хөгжлийн оргил үедээ байгаа
ургамал усалгааны нөхцөлд зундаа тайруулсан ч гурван удаа үрлэж чадаж байна. 2-рт
ийм ургамлаар бүтээсэн зүлгийг зуны хугацаанд гурваас илүүгүй удаа тайрч, ногоон
зүлэгтэй байх боломжтой гэж дүгнэж болно.
БУЦБ-аас гарч байгаа лагаар хөрс бордох туршилт
БУЦБ-аас гарч байгаа усаар Хайлааст талбайг зуны турш усласан. Мөн зарим үед Говь
оффист ургаж байгаа загийг услав. Цэвэршүүлсэн усаар моддыг усласны улмаас
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ургалтанд нь сөргөөр нөлөөлсөн зүйл мэдрэгдсэнгүй. Өөрөөр хэлбэл цэвэршүүлсэн
усаар тарьсан ургамлаа услах бүрэн боломжтой гэж үзэж болно. Гэхдээ цэвэршүүлсэн
усыг хүйтэнээр биш тухайн орчинд ил задгай 1-2 хонуулж орчны агаарын хэмтэй
ойролцоо бүлээн усаар уславал тарьсан ургамалд хүйтэн усны цочрол өгөхгүй байх
давуу талтай.
Нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх
Оюу толгой төслийн хүрээндэх уул уурхайн техникийн хөлөөр эвдэрсэн газрыг
ургамалжуулан нөхөн сэргээхэд зориулан үр болон үрийн материал цуглуулах ажлыг
Ундайн гол, бутлуурын үйлдвэр орчмоос, Хүнхэрийн заган шугуйгаас, Оюу толгойн
барилгын кэмп орчмоос, Хайлааст талбай орчим болон бусад газарт гүйцэтгэгдлээ.
Үрийг түүхдээ энэ жилийн хувьд их хэмжээгээр үрлэсэн эсэх шалгуур тавьсан бөгөөд
үрийг хожим тарих болон судлагааны гэсэн хоѐр зориулалтаар түүсэн. Одоогийн
байдлаар тариалалтанд хэрэглэж болох 52 зүйл ургамлын үр, судлагаанд хэрэглэж
болох 25 зүйл ургамлын үрийг зөвхөн 2008 онд түүж цуглууллаа.
Хүснэгт 12. 2008 онд үрийг нь цуглуулсан нутгийн ургамал
Зүйлийн нэр
Байршил
Түүсэн сар
Хэмжээ
Setaria viridis
Ундайн гол
9
хүүдий
Aristida heymannii
Ундайн гол
10
хүүдий
Ptilagrostis villotii
Оюу толгой
7
дугтуй
Stipa glareosa
Оюу толгой
6
хүүдий
Chloris virgata
Говь оффис
8
хүүдий
Ennopogen borealis
Ундайн гол
9
хүүдий
Phragmitis communii
Бутлуурын цех
9
хүүдий
Cleistogenessongaric
Аэродром
10
хүүдий
Eragrostis minor
Ундайн гол
9
хүүдий
Allium mongolicum
Халив гол
9
хүүдий
A polyrrhizum
Хайлааст
10
хүүдий
Asparagus gobicus
Аэродром
10
цаасандугтуй
Iris oxyphylla
Хайлааст
7
цаасандугтуй
Ulmus pumila
Эрээт хийд
5
Шуудай
Rheum nanum
Оюу толгой
6,7,8
Хүүдий
Polygonium avicularia
Ундайн гол
8
Цаасандугтуй
Chenopodium glaucu
Ундайн гол
8
Цаасандугтуй
Ch acuminatum
Ундайн гол
8
Цаасандугтуй
Atriplex sibirica
Хайлааст
7
хүүдий
Bassia dasiphylla
Ундайн гол
9
хүүдий
Corispispermum mon
Ундайн гол
9
хүүдий
Kalidium foliatum
Вандантолгой
11
хүүдий
S. corniculata
Хайлааст
10
хүүдий
Salsola passerinа
Хайлааст
10
хүүдий
S collina
Оюу толгой
10
хүүдий
S pestifera
Оюу толгой
10
хүүдий
Anabasis brevifolia
Аэродром
10
хүүдий
Halogeton glomeratus
Хайлааст
10
хүүдий
Micropepl arachinoide
Хайлааст
10
хүүдий
Sympegma regelii
Хайлааст
10
хүүдий
Stellaria dichotama
Хайлааст
9
хүүдий
Chiazospermum lactifl
Ундайн гол
8
Цаасандугтуй
Amygdalus peduncula
Их өргөө
7
хүүдий
Astragalus monophyll
Оюу толгой
10
Жижиг дугтуй
O.grubovii
Оюу толгой
10
Том дугтуй
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Зорилго
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Судлах
Тарих
Тарих
Тарих
Судлах
Судлах
Судлах
тарих
Тарих
Тарих
тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Судлах
тарих
Судлах
тарих

Зүйлийн нэр
O. kossinskyi
Erodium tibitanum
E.stephanianium
Peganium nigellastru
Z.pterocarpum
Trebulus terrestris
Nitraria sibirica
Reamauria soongaric
Euporbia humifusa
Ferula bungeana
Vencetoxycum sibiric
C.arvense
Arnebia guttata
Lappula intermedia
Caryoptris mongolica
Panzeria lanata
Lagochilis ilicifolius
Scrophularia incise
Orobanche ceorulesc
Plantago minuta
Heteropappus altaica
Asterothamnus centraliasiatica
Ajania achilloides
Artemisia pectinata
A.anethifolia
A.intricata
A.scoparia
A.annua
A.xerophytica
Olgea leucophylla
Echinops gmelinii
Saussuria amara
S.lacinata
Tragus mongolorum
Panicum miliacium

Байршил
Оюу толгой
Оюу толгой
Булан Сухайт
Булан Сухайт
Оюу толгой
Хайлааст
Булансухайт
Хайлааст
Оюу толгой
Оюу толгой
Оюу толгой
Устын ам
Оюу толгой
Оюу толгой
Оюу толгой
Хайлааст

Түүсэн сар
6
9
10
10
8
10
10
11
9
6
6
11
10
10
10
11
үрлээгүй
Маш ховор
10
10
10
10

Хэмжээ
Хүүдий
Том дугтуй
Том дугтуй
Том дугтуй
Жижиг дугтуй
хүүдий
том дугтуй
Хүүдий
Жижиг дугтуй
Хүүдий
Хүүдий
жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
Хүүдий

Зорилго
тарих
Судлах
Судлах
Судлах
Судлах
тарих
Тарих
Тарих
судлах
тарих
тарих
Судлах
Судлах
Судлах
Судлах
Тарих

Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
хүүдий
хүүдий

Судлах
Судлах
Тарих
Тарих

хүүдий
хүүдий
хүүдий
хүүдий
хүүдий
хүүдий
хүүдий

тарих
Тарих
Тарих
тарих
Тарих
Тарих
Тарих

Оюу толгой
Оюу толгой
Оюу толгой
Оюу толгой
Ундайн гол

11
10
11
10
10
10
10
ургаагүй
9
10
10
10
9

хүүдий
хүүдий
хүүдий
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй

тарих
тарих
тарих
судлах
судлах

Setaria glauca

Ундайн гол

9

Жижиг дугтуй

судлах

Iris oxiphylla

Хайлааст

8

Том дугтуй

Тарих

Хүүдий
Хүүдий
Жижиг дугтуй
Хүүдий
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй
Жижиг дугтуй

Тарих
Тарих
судлах
Тарих
судлах
судлах
судлах
судлах

Оюу толгой
Оюу толгой
Аэродром
Аэродром
Оюу толгой
Хайлааст
Хайлааст
Оюу толгой
Хайлааст
Хайлааст
Аэродром

үрлээгүй

Eurota ceratoide
Sueada salsa
Salsola laricifolia
Mollugo cerviana
Stellaria dichotoma
Glicyrrhiza uralensis
Zygophyllum xantoxylon
Z.pterocarpum
Tamarix ramosissima

Хайлааст
Хайлааст
Ундайн гол
Хайлааст
Оюу толгой
Ундайн гол
Ундайн гол
Булан сухайт

10
10
9
9
10
8
8
10
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ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

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.
9.1

УУР АМЬСГАЛ

Оюу Толгойн ангид байрлах нисэх буудлын зурвасын дэргэд Финлянд улсад
үйлдвэрлэсэн Vaisala фирмийн MILOS 520 загварын автомат цаг уурын станцыг 2005
оноос хойш ашиглаж байна. Уг цаг уурын станц нь мэдээллээ минут тутамд авсан
мэдээг шууд холбогдсон компютерт дамжуулах бөгөөд бүтэн жилийн мэдээг хадгалж
байдаг. Уг цаг уурын станцын багажуудыг жил бүр Ус цаг уур орчны шинжилгээний
төв лабораторын мэргэжилтнүүд баталгаажуулалт хийдэг (Хавсралт 1.12).
График 16. Оюу Толгой орчмын температур ба чийгшлийн мэдээ, 2008
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График 17. Оюу Толгой орчмын салхины чиглэлийн мэдээ, 2008
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График 18. Оюу Толгой дахь салхины хурдны давтамжийн мэдээ, 2008
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График 19. Оюу Толгой орчмын салхины хурдны хамгийн их ба хамгийн бага утга, 2008
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УСНЫ МОНИТОРИНГ

9.2

АММИ нь Оюу Толгойн ордод ашиглах, эдийн засгийн хувьд ашигтай гүний усны
нөөцийг тогтоолгох зорилгоор Aquaterra Consulting Pty Ltd зөвлөх компанитай
хамтран Усны нөөцийн хайгуулыг Гүний хоолой, Галбын говьд төвлөрүүлж 2003 оны
2 сараас 2004 оны 8 сарыг дуустал хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Нарийн Загт багахан
хэмжээний хайгуулын ажил явуулсан.
Зөвлөх компанийн 2004 оны 8 сард боловсруулсан “Гүний усны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр”-ийн дагуу явуулсан бөгөөд 2008 оны 6 сараас шинэчилсэн хөтөлбөрийн
дагуу гүний усны мониторинг явагдаж байна.
Зорилго:
Усны мониторингийн хөтөлбөрийн гол зорилго нь Оюу толгой, Гүний хоолой, Галбын
говийн нэр заасан цоонoгууд болон гар худгуудад газрын доорхи усны түвшин,
химийн найрлагад ажиглалт хийж, мэдэээллийн сан байгуулахад оршино.
Хүснэгт 13. Усны мониторингийн цэгүүдийн тоо

№

Байршил

1.
2.

Оюу Толгой
Гүний
Хоолой
Галбын говь
Нийт
Бүгд

3.
*
*

2007 он
Цооног

Булаг

44
48

Гар
худаг
4
60

2008 ны 7 сар
Цооног Гар худаг

4
2

31
46

22
22

Хасагдсан
92
*

27
91
*

*
6
189

6
83
*

6
50
*

Булаг
4

4
137

Энэхүү хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт Оюу Толгойн, Гүний хоолой, Галбын говын
талбай дахь нийт 137 тооны гар худаг, туршилт ашиглалтын цооног, булгууд
хамрагдсан болно.
Эдгээр цэгүүдээс 3-р сард 78 дээж, 6-р сард 96 дээж авч лабораторийн нарийвчилсан
шинжилгээнд явуулсан шинжилгээний үр дүнг хавсралтаас үзнэ үү.
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. (График 23) 2005-2008 оны Гүний хоолойн зарим
нэг цоонгуудын усны түвшний хэлбэлзлийг график, хүснэгтээс үзнэ үү. (График 20,
24)
Цооног: Ажиглалтын үр дүнгээс харахад GHW5x1 цооног түвшний хэлбэлзэл
хамгийн их буюу 46,11÷59,52 метрийн хооронд, усны түвшний хэлбэлзлийн зай
±13,41м, GHW4x6 цооногт 2005 оны 1-9 саруудад 41,17÷56,05 метрийн хооронд
хэлбэлзсэн ба 2005 оны 10 сараас усны түвшин 52,08÷56,09 метрийн гүнд тогтворжсон
үзүүлэлт ажиглагдаж байна. Бусад цооногуудад хувьд усны түвшний хэлбэлзэл бага,
тогтвортой үзүүлэлт ажиглагдаж байна.
Гар худгууд: Нийт 50 гаруй гар 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
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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. (График 21, 22)
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 Бор Овоо, Хөх
Хад, Мааньт, Бууралын булаг дээр усны чанарын хэмжилтүүд хийгдсэн.
Хэмжилт хийх аргачилал:
Усны түвшингийн хэмжилтийг “плоппер” буюу усны түвшинг хэмжигчээр хэмжинэ.
Усны статик түвшинг ямагт хэмжилт хийх байнгын хатуу цэгээс хэмжиж метрээр
илэрхийлнэ.
Цооногийн усны түвшинг газрын түвшингээс илүү гарсан ган бүрхүүлийн дээд хэсгээс
хэмжинэ. Газрын гадаргуу буюу бетонон блокоос дээш өргөгдсөн өндрийг мөн
хэмжиж тэмдэглэнэ. Шинээр тэмдэглэж авсан усны түвшин өмнөх үзүүлэлтээс нэг (1)
буюу түүнээс дээш метрээр зөрж байвал хэмжилтийг дахин авах ба эхний болон
давтан хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг хээрийн ажлын мэдээ баримтны хуудсанд
тэмдэглэнэ

Зураг 27. GH15x1 цооног дээр усны түвшний хэмжилт хийж байгаа нь

Худгийн усны түвшинг хэмжихдээ худгаас ойролцоогоор 2 метрийн зайнд, худгийн
эсрэг талуудад байрлуулсан хоѐр харьцуулах тэмдгийг оосроор холбож, оосорны
шугамыг ишлэл цэг болгоно. Худаг дахь усны түвшинг плоппер буюу усны түвшин
хэмжигчээр хэмжинэ Худагны 2 талд харьцуулах тэмдэг байхгүй нөхцөлд худагын
амсараас хэмжилтийг хийнэ. Ингэхдээ газрын гадаргууд ойр, хөдөлгөөнгүй цэг
сонгоно.

Зураг 28. Эргийн шанд-2 худаг дээр усны түвшин хэмжиж байгаа нь
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Усны дээжлэлт хийх:
Усны дээжийг Оюу толгой, Гүний хоолой, Галбын говийн цооногууд болон гар худаг,
булагуудаас жилд нэг удаа авна. Дээжийг зөвхөн хавсралтад заасан цэгээс авна.
Усны чанрын үзүүлэлтийг улиралд нэг удаа гар худаг булагуудад HI 98 130 Waterproof
ph&E.C, TDS багжаар хийнэ.

Зураг 29. Эргийн шанд-2 худаг дээр усны дээжлэлт хийж байгаа нь

Зураг 30. GH15x1 цооног дээр усны дээжлэлт хийж байгаа нь

Дээжийг зориулалтын ариутгасан нэг удаагийн саванд авах ба (500мл) нэг цэгээс 1 лээс доошгүй дээж авна. Дээжний дугаар, дээж авсан он, сар, өдөр, дээж авсан цэгийн
дугаар, нэрийг дээжний саван дээр бичнэ. Дээжийг авахдааа дээжний савны амсарыг
дүүргэж, аль болох хий оруулалгүй авч битүүмжлэнэ.
Хэрэглэх багаж хэрэгсэл:
Гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт хамрагдсан бүх цооногуудад усны
түвшний хэмжилт, худгуудад усны шүлтлэг (pH), цахилгаан дамжуулах чадвар (E.C),
хуурай үлдэц (TDS) болон температурыг HI 98 130 Waterproof ph&E.C, TDS meter
багажаар хээрийн шинжилгээг сар болгон хийдэг. Усны түвшингийн хэмжилтийг
плоппер буюу усны түвшин хэмжигчээр хэмждэг. Мөн бүх худгууд болон нэр заасан
цооногоос жилд нэг удаа усны дээж авч лабораторийн нарийвчилсан шинжилгээнд
явуулдаг.
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Water Level Meter
Model:solinst 101

GPS, Satellitephone

Waterproof ph&E.C, TDS meter Water sample plastic bottle
Model:HI98129

Sampler stainless steel
Bailer
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500ml

График 20. Гүний хоолойн цооногуудын усны түвшин
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График 21. Гүний хоолойн гар худгуудын усны түвшин
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График 22. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин
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График 23. Оюу Толгойн цоонгуудын усны түвшин
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График 24. Гүний хоолойн ажиглалтын цоонгуудын усны түвшин
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9.3

УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ

ОТ төслийн үйл ажиллагааны улмаас тухайн газар нутагт хүн амын төвлөрөл бий
болох, хайгуул, ил уурхайн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн технологитой холбоотой
олон зуун асуудлууд урган гарч ирдэг. Мөн олон тооны зам харгуй хөндлөн гулд
гарсан байдаг. Энэ бүхэн ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгт заавал сөргөөр
нөлөөлдөг нь тодорхой. Үүний улмаас тухайн нутгийн ургамлын аймгийн зүйлийн
бүрэлдэхүүн нь цөөрөх, ховор болон нэн ховор ургамлууд хөндөгдөж улмаар энэ
нутгийн хөрснөөс арчигдан устгах, энэ нутагт болон монгол оронд ховор тааралдах,
тухайн орчны экосистемийн өвөрмөц хэсгийг тогтоон барьж байдаг бүлгэмдлүүд
зэргийг хөнөөх аюул заналхийлж байдаг.
Энэ мэт олон асуудлуудын үүднээс Оюу толгой төслийн хүрээн дэх үйлдвэрлэлийн
үйл ажиллагаа болон хайгуулын өрмийн нөлөөгөөр ургамлан нөмрөг ба ургамлын
аймгийн бүтэц бүрэлдэхүүнд үзүүлэх эерэг ба сөрөг нөлөөлөл, түүнээс үүдэн гарах үр
дагаварыг тодорхойлж, сөрөг үр дагаварыг аль болох хамгийн бага хэмжээнд
байлгахын тулд олон жилийн туршид ургамлан бүлгэмдэлд мониторинг судалгааг
хийх шаардлагатай байгаа юм.
2008 оны хувьд Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дахь ургамлан нөмрөгийн
мониторинг судалгааг лицензийн талбайн ойролцоох 7, лицензийн талбайгаас алсын
зай дахь 11, ус татах шугамын дагуух 5, нийт 23 талбайд дараах 3 чиглэлийг
баримтлан 5 дахь жилдээ үргэлжлүүлэн хийж байна.
Ургамлан аймгийн мониторинг,
Ургамалжлын мониторинг,
Зонхилох ургамлын өсөж хөгжих (биоморфологи)-ийн судалгаа
2008 оны ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааг ургамал судлаач Ж.Санжид,
байгаль орчны ажилтан Б.Алтанцэцэг нар хамтран гүйцэтгэлээ.
Лицензийн талбай дахь ургамлын аймгийн мониторингийн тухайд
Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор Х.Буян-орших
лицензийн энэ талбайн дээд цоргот ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний жагсаалтыг
анхлан гаргасан юм билээ. Мөн 2003 онд байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний
явцад энэхүү жагсаалтыг шинэчлэн гаргасан бөгөөд түүнээс хойших өнгөрсөн таван
жилд энэ талбайгаар хөндлөн гулд олонтоо хэрэн бэдрэхдээ олон зүйл ургамал ургаж
байгааг шинээр олж мэдэн мөн нилээд зүйл ургамлыг ташаа таньсан байна. Шинээр
нэмэгдэж байгаа ургамлуудын арвийг Оюу толгой төслийн лицензийн талбайд
тохиолдох байдлаар үнэлсэн бөгөөд эдгээрээс нэлээд нь бодгалийн (нахианы) тайван
байдалд зусдаг олон наст ургамлууд, нэлээд нь үрийн тайван байдалд зусдаг ганц ба
хоѐр наст ургамлууд, мөн энэ талбайд нэн ховор ганц нэгхэн тохиолддог ургамлууд
байна.
Зарим нэг ургамлуудыг буруу таньж тодорхойлсноос нэр ташаарсан Iris bungei,
Chenopodium hybridium, Salicornia europaea, Clematis intricatа, Ajania fruticulosa,
A.trifida гэсэн 6 зүйл ургамлуудыг Оюу толгой төслийн лицензийн талбайд ургадаг
дээд цоргот ургамлын нэрсийн жагсаалтаас хасаж, 34 зүйл ургамал шинээр нэмэгдэж
байна.
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Ийнхүү 2003 онд Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний явцад тогтоосон 29 овгийн,
84 төрлийн, 127 зүйл ургамлын аймгийн бүртгэлийг 33 овгийн, 99 төрлийн, 154 зүйл
ургамал ургаж байна гэж таван жилийн дараа буюу 2008 онд шинэчлэн бүртгэлээ.
Ургамалжлын мониторинг судалгааны тухайд
Мониторинг судалгааны ажилдаа үндсэн баримт болгон ургамалжилзүйн судалгааны
бичиглэлийн маягтыг хэрэглэсэн. 2004 онд Ботаникийн хүрээлэнгийн Эрдмийн
зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар энэхүү бичиглэлийн шинэчлэсэн маягтыг шүүн
хэлэлцээд ургамалжилзүйн судалгаанд цаашид хэрэглэхийг зөвшөөрөн баталсан
билээ.
Ургамалжилзүйн судалгааны маягт нь мониторингийн талбайн ургамалжилзүйн
ерөнхий үзүүлэлт, ургамлын зүйл бүрийн нарийвчилсан үзүүлэлт гэсэн хоѐр хэсгээс
бүрэлдэнэ.
Ургамалжилзүйн ерөнхий үзүүлэлтэнд ургамлан бүлгэмдлийн нэр (латин монголоор),
ургамлан нөмрөгийн тусгаг нийт бүрхэвч (үүн дотроо хагдан, сөөгөн бүрхэвч), газрын
өнгө буюу ургамалжилын аспект, сорьцын талбай дахь зүйлийн тоо, нэгж талбай дахь
нийт бодгалийн тоо, зуншлагийн байдал, өвс ногооны дундаж өндөр, ташинга (ярус)
үүсгэсэн байдал, синузи байгаа эсэх, зонхилох ургамлын нөхөн сэргэлт зэргийг
тэмдэглэнэ. Үүнээс гадна солбицол, газрын нэр, гадарга, хүрээлэл, налуу, мал амьтны
нөлөө, ургамлан бүлгэмдлийг одоогийн ашиглаж байгаа байдал болон цаашдын
төлөвийн талаар тэмдэглэн бичдэг.
Ургамлын зүйл бүрийн нарийвчилсан үзүүлэлтэнд тухайн зүйл ургамлын арви, тусгаг
бүрхэвч, нэгж талбай дахь бодгалийн тоо, ургал ба үржлийн үеийн үзэгдэлзүйн үе
шатууд, өсөх ба хөгжлийн найлзуурын өндөр, дэгнүүл болон бутны голдоч (диаметр),
аль ташингад орох дугаар, амьдрамж зэргийг тэмдэглэдэг.
Ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгаагаар 2008 онд ажиглагдсан зарим онцлог
Лицензийн талбайгаас алсын зайд орших 3 талбайд өөрчлөлт ажиглагдаж байна. Үүнд:
а. Дайчингийн заг, Гүн усны дэрсний өсөлт хөгжилт нь нэлээд муу байгаа. Энэ нь заг
болон дэрсний хөгжлийн хэмнэлтэй холбоотой эсвэл хөрсний өнгөн гүний ус
доошилсноос ургалтанд нь нөлөөлж байж болзошгүй гэсэн хоѐр таамаглал байна.
б. Мөн хоѐр Тогоо уулын хоорондох тооройн төгөл хатаж байна.
Оюу толгойн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж эхлээгүй байгаа, төглийн
ойролцоо өрөм байрлуулаагүй зэргээс дүгнэж үзвэл үйлдвэрлэл болон өрмийн
нөлөөнөөс болж энэ тооройн төгөл сөнөж байгаа гэж хэлэх үндэслэлгүй юм. Энэ нь
зөвхөн байгалийн өөрийнх буюу сайрын дагуух гольдролын ус нь доошилсон, эсвэл
гольдролоо өөрчлөснөөс болсон гэсэн таамаглалыг дэвшүүлж байгаа. Эдгээрийг
таамаглалыг шалгаж, баталгаажуулах шаардлагатай юм. Гүн усны тооройн төгөл
судлаачдын анхааралыг 2003 оноос их татсан бөгөөд 2005 оноос бид мониторинг хийж
байна (зураг.....).
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Бусад ойрын болон алсын талбайнуудад хийсэн мониторинг судалгаагаар төслийн үйл
ажиллагаанаас үүдсэн сөрөг үзэгдэл мэдрэгдэж ажиглагдсангүй.

2006

2006

2008

2008

Зураг 31. Гүн усны тооройн төгөл

Зураг 32. 2007 оны мониторингийн явц дахь Дайчингийн заг (a), Хүнхэрийн загийн (б) байдал

Ургамлан нөмрөгийн бүрхэвч, дундаж өндөр зэрэг олон үзүүлэлт мониторинг судалгаа
хийсэн бусад жилүүдээс илүү байлаа (2004-2008 оны ургамлан нөмрөгийн
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мониторингийн нэгдсэн тайланд талбай тус бүрийн бичиглэлийг дэлгэрэнгүй байдлаар
үзүүлсэн байгаа).
Chloris virgata хөгжлийн хэмээрээ тодрон ургасан. Олон жилээр тайван байдалд зусаж
байгаад зөвхөн энэ жил ус чийг арвинтай хотгор газар газраар маш олноороо ургажээ.
Үр нь боловсрох үедээ хүрэн өнгөт түрүүтэй болдог. Иймд энэ түрүүний өнгөөр
газрын өнгө хүрэн болж харагддаг. Мөн Setaria viridis, Sueada corniculata, Arthemisia
anethifolia өнгөрсөн жилүүдийнхээсээ илүү ургасан нь онцлог юм.

Зураг 33. Chloris virgata-ийн ургалт 2008 онд

Мөн энэ жил ашиглалтын талбайн хүрээнд Plantago minuta, Sonchus oleraceus, Tragus
mongolorum, Panicum miliaceum зэрэг олон зүйл ургамлууд шинээр урган гарч
ургамлын аймгийн зүйлийн бүрэлдэхүүнийг баяжууллаа.
Хоѐр настан ургамлын тэвгэн найлзуур олноороо урган гарч намаршиж байна. Үүнд:
Arnebia guttata Bunge, Аrtemisia annua L, Аrtemisia anethifolia Wieb, Artemisia intricata
Franch, Artemisia pectinata Pall, Artemisia scoparia Walldst et Kit, Artemisia sieversiana
Walld, Cancrinia discoides Poljak, Chiazospermum erectum Bernh, Echinops gmelinii
Turcz, Lappula intermedia M.Pop, Lepidium densiflorum Schrad. Өөрөөр хэлбэл ирэх жил
эдгээр ургамлууд өвлийг эрсдэлгүй давж чадвал хоѐр настан ургамлын синузийг
үүсгэх нь ойлгомжтой болж байна.
Дараа жил олон тоогоор урган гарах хамгийн өндөр магадлалтай ургамлуудад: ганц ба
хоѐр настангуудаас төлгөн шарилж, морин шарилж, ямаан шарилж, лам тархи, булган
сүүл, усан хамхаг, үсэн хамхаг, бага хургалж зэрэг болно.
Өсөлт нь сайн байсан ургамлуудад: Psamchloa villosa,Аllium mongolicum Rheum nanum
Chiazospermum lactifl Potaninia mongolica Amygdalus peduncula Ferula bungeana
A.dracunculus зэрэг ургамлууд байна.
Хөгжилт нь сайн байсан ургамлуудад: Stipa glareosa, Phragmitis communii, Cleistogenes
songaric, Iris oxyphylla, Anabasis brevifolia , Sympegma regelii, Stellaria dichotama,
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Gueldenstaed monop, Oxytropis acyphylla, O.grubovii, O. kossinskyi, Zygophyllum rosovii,
Z.pterocarpum, Reamauria soongaric, Vencetoxycum sibiric, Convolvulus fruticosa,
Panzeria lanata, Scrophularia incise, Orobanche ceorulesc, Heteropappus altaica,
Asterothamnus centrali-asiatica, Inula salsoloides, Ajania achilloides, Artemisis xerophytica.
Saussuria amara, S.lacinata зэрэг ургамлууд байна.
Олон тоогоор ичмэл байдалд зусаж байгаа ургамлуудад: Dontestemon sinilis,
D.crassifolia, Peganium nigellastrum, Nitraria sibirica, Limonium aureum, L.erythrorhyzum,
L.tenellium, Convolvulus fruticosa, C.ammanii, A.fembriata, Lagochilis ilicifolius,
Tugarinoviia Mongolic, Olgea leucophylla, Scorizonera divaricata, S.pseudodivaricata зэрэг
болой. Үүнээс гадна олон цухуйц гарч ирснээ залгаа чийг бага байсан, байсан нь
ургамалдаа хүрэлцэж чадахгүй байсны улмаас олон ургамлын бодгалиуд ичмэл
байдалд орж олон цухуйц хатсан.
Хур тундас унасан үе бүрт ганц ба хоѐр настангууд урган гарч насны олон үеүүдийг
үүсгэж байсан.
Газрын өнгө тухайн жилийн зуншлагын байдлыг илтгэх нэгэн том үзүүлэлт байдаг.
Өнгөрсөн дөрвөн жилд /2004-2007 онуудад/ зуншлага гандуугаас харьцангуй хэвийн
байсан. Эдгээр жилүүдэд нийт мониторинг судалгааны талбайнуудад 8-р сарын сүүлч
9-р сарын эхний байдлаар газрын өнгийг ургамлан нөмрөг зэгэл ногоон, цайвар
ногоон, орог ногооноос нов ногоон өнгөтэй болгож байсан. Харин 2008 оны 9-р сарын
эхээр газрын өнгө нов ногооноос хар ногоон болж харагдаж байсан нь зуншлага,
намаржаа маш сайн байсны тэмдэг. Энэ жилүүдэд газрын өнгийг бүрэлдүүлэхэд
ургамлан бүлгэмдлийн үндсэн зонхилогчдоос гадна ганц ба хоѐр наст ургамлын
бөөгнөрөн ургасан нь ихээхэн нөлөөтэй байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Үүнээс гадна Оюу Толгойн лицензийн талбайн төвөөс 20 км-ийн радиус бүхий
талбайд багтах хайлаас модны тооллыг хийлээ. Энэхүү тооллогоор 2223 ш ганц ишт
босоо, 4803 ш сөөгөн хэлбэрийн, 505 ш хожуул болон дархи тоологдлоо.
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9.4

ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН МОНИТОРИНГ

Оюу Толгойн уурхайн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны
нөөцөөс авч ашиглахаар төлөвлөж буй бөгөөд газар доогуур ус татах байгууламжийн
инженер техникийн тооцоо хийх зорилгоор хөрсний температурын мониторингийн
ажлыг анх 2006 оны 11 сараас эхлүүлсэн. 2008 оны хувьд дээрхи ажлыг сард нэг удаа
WHBH-01 цэг дээр хийсэн.
График 25. Гүний хоолойн хөрсний температурын мониторингийн мэдээ, 2008

Графикаас үзэхэд Гүний хоолойд хөрсний хөлдөлт хамгийн гүн нь 1,5м хүрч байна.
Хөрсний температурын хамгийн хүйтэн байдаг сарууд нь 1 ба 2 сар хамгийн дулаан нь
7 ба 8 сар байна. Хөрсний температурын хэлбэлзэл 25см гүн дэх түвшинд хамгийн их
буюу 37,5оС ийн зөрүүтэй байхад 3,25м ийн гүнд 7,9оС байна.
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ТООСНЫ МОНИТОРИНГ

9.5

Орчны агаарын булингаршил үүсэхэд шороон шуурганы нөлөө их бөгөөд энэ нь
тухайн газар нутгийн хөрсний гадаргуу, ургамлан бүрхэвч, орон нутгийн цаг уурын
тухайлбал, салхины горимоос нэлээд хамаардаг. Шороон шуурганы улмаас хуурай
хөрсний өчүүхэн жижиг ширхэгтэй тоос, шороо, элс, биологийн гаралтай эгэл хэсгүүд
газрын гадаргаас агаарт хөөрөх ба энэ нь агаар мандалд хэдхэн нанометрээс хэдэн
зуун микрометрийн хэмжээтэй байдаг. Иймд уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх
үеийн агаар мандлын доод хилийн давхрагад үүсч байгаа байгалын гаралтай
тоосжилтыг хэмжиж суурь мэдээлэл бүрдүүлэх ажлыг Dust Trak TM Aerosol Monitor
(Model-8520), Dust deposition gauge гэсэн 2 багажийг ашиглан лицензийн талбайн
гадна сонгосон 5 цэг дээр 2008 онд хэмжилтийг үргэлжлүүлэн хийлээ.

№

Хүснэгт 14. Тоосны мониторингийн цэгүүдийн байршил
мониторингийн
UTM 48 T

Тоосны
цэгүүд

Уртраг

Өргөрөг

1.

DMP 1

647596

4767983

2.

DMP 2

657245

4763349

3.

DMP 3

655696

4758786

4.

DMP 4

647169

4757121

5.

DMP 5

644554

4777622

2008 оны эхний 10 сарын агаарын температурыг Ханбогд станцын олон жилийн (19762006) дундаж үзүүлэлттэй харьцуулж үзэхэд 1,2 дугаар сард олон жилийн дунджаас
хүйтэн, бусад саруудад олон жилийн дунджаас дулаан байсан байна (зураг...).
Салхины хурдны хувьд 2-3, 5-10 дугаар саруудад олон жилийн дунджаас 1-2.7 м/с-ээр
их байсан байна.
График 26. Оюу Толгой орчмын агаарын температур, салхины хурдын олон жилийн дундаж
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Харин хур тунадасны хувьд олон жилийн дундажаас харьцангуй их байгааг доорх
хүснэгтээс харж болно. Өмнөх 2007 оныхтой харьцуулахад нийт орсон хур тунадасны
хэмжээ 2008 онд даруй 280 дахин их байна. Үүнийг дахин тодруулах хэрэгтэй!
Хүснэгт 15. Ханбогд станцын олон жилийн дундаж болон 2008 оны хур тунадасны хэмжээ
Хур
тунадас
1976-2005
2008

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.2

1.2

2.7

3.0

7.4

11.4

25.5

28.5

7.2

3.3

1.6

0.7

0

0

17.9

42.2

0

48.82

82.2

64880.2 11230320 35840.4
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Тоосны уналтын судалгаа
Dust deposition gauge буюу тоосны уналтын багажнаас 30 хоногт 1 удаа дээжийг авч
Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрс судлалын секторт шинжилгээнд өгдөг. 2008 онд
мониторингийн 5 цэгээс нийт 66 дээж авч шинжилгээнд өгөөд байна. Эдгээр дээжний
хариуг доорх хүснэгт, зургаар харуулав (хүснэгт, зураг).
Хүснэгт 16. 2008 оны I-X сард хэмжсэн тоосны уналтын хэмжээ, г/м2/сар
DMP-1, 2 m DMP-1, 4 m
DMP-2
DMP-3
DMP-4
DMP-5
Jan

0.110

0.082

0.078

0.059

0.197

0.046

Feb

0.135

0.088

0.121

0.102

0.195

0.125

Mar

0.560

1.048

0.697

0.770

0.648

Apr

0.420

0.619

0.713

0.491

0.497

0.631

May

0.530

0.125

0.213

0.461

0.353

0.986

Jun

2.264

1.852

1.560

3.006

3.355

1.657

Jul

1.845

1.958

0.706

0.514

0.728

0.298

Aug

2.424

1.051

1.678

1.283

1.490

1.061

Sep

0.962

1.368

1.242

0.471

0.658

Oct

0.150

0.168

0.226

0.123

0.116

0.153

Тоосны ерөнхий
уналтын дээд
критик утга:
2 г/м2/сар1

Жич: Хувинд цуглуулсан тоосны хэмжээний талаар Монгол улсын стандарт одоогоор байхгүй бөгөөд хэмжиж буй арга нь
Австрали, Шинэ Зеландынхтай адил тул эдгээр улсын стандарттай харьцуулсан болно.

Тоосны мониторингийн 5 дугаар цэгийн байршлыг хяналтын цэг болж чадахааргүй
газар (айлын хажууд байршуулсан байсан) байршуулсан гэж үзсэн тул өөр газар
шинээр байршуулсан байгаа. Иймд хүснэгтэн дэх өгөгдлийн эхний 5 сарын мэдээг
тодруулсан. 6 сараас хойших мэдээ нь зорилгодоо харьцангуй таарахуйц гарсан
байгааг өөрөөр хэлбэл лицензийн талбайг тойруулсан авсан бусад 4 цэгээс харьцангуй
бага хэмжээний тоос цугларч байгааг зургаас харж болно.
Тоосны мониторингийн 2 дугаар цэг дээрх багажны тоос хуримтлуулах сав 3, 9 дүгээр
саруудад алдагдсан байсан тул хэмжилт хийгдээгүй.
2008 оны тоосны уналтын хэмжилтээс харахад 6 дугаар сард хамгийн их
хэмжээтэйгээр цугларсан байна. Гэхдээ энэ нь аль нэг мониторингийн цэг дээр бус бүх
цэгүүд дээрх 6 сарын тоосны уналтын хэмжээ харьцангуй ихэссэн байна. DMP-1,
DMP-3, DMP-4 дээрх 6 сарын, DMP-1 дээрх 8 сарын тоосны уналтын хэмжээ бидний
харьцуулж буй байгалын ердийн нөхцөл дэх Австралийн стандарт (2 гр/м2/сар) -аас
давж байна. 6, 8 дугаар сард тоос их унасан байгаа нь энэ жил хуурай, халуун,
салхины хурд харьцангуй их байсан, хуй салхи олон тохиолдож байсантай
хамааралтай байж болзошгүй юм.

1

Australian/New Zealand Standard: Methods for sampling and analysis of ambient air: Method 10.1: Determination of
particulate matter – deposited matter – gravimetric method (AS/NZS 3580))
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Хувинд цугларсан тоосны хэмжээ, гр/м2 /сар
4.0
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График 27. Мониторингийн цэгүүд дэх хувинд цугларсан тоосны хэмжээ, сараар

Dust Trak багажаар тоосжилтыг хэмжсэн судалгаа
Агаар мандал дахь тоосны ширхэгийн анализыг Dust TrakTM Aerosol Monitor багажны
PM10, PM2.52 гэсэн 2 үзүүлэлтээр өдөрт 8 цагийн (минутын зайцтай) хугацаатайгаар
2008 оны эхний 3 сард хэмжилтийг үргэлжлүүлэн хийж байсан. Харин 2008 оны 4
дүгээр сараас эхлэн 24 цагаар, 10 сараас эхлэн 1 цэг дээр 2 багажаар PM10, PM2.5
үзүүлэлтийг 24 цагийн хугацаатайгаар зэрэг хэмжиж эхэлсэн. 2008 онд нийт 80
удаагийн хэмжилт хийсэн байна.
Монгол улсын MNS4585:2007 стандартад гадаад орчны агаарын түгээмэл
бохирдуулагчийн хүлцэх агууламж, зөвшөөрөгдөх түвшинг хоногийн болон жилийн
дундажаар илэрхийлсэн байдаг тул уг стандарттай харьцуулахад энэхүү хэмжилт нь
илүү тохиромжтой юм.
Уг стандарттай харьцуулсан хэмжилтийн дүнгээс (Хүснэгт 17, 18) харахад стандартаас
давсан хэмжээ PM10-ийн хэмжилтэнд байхгүй бөгөөд PM2.5 дээр 1 удаагийн
хэмжилтээс бусад тохиолдолд хэтрээгүй байна. Доорх хүснэгтэнд 24 цагаар хэмжилт
хийсэн өдрүүдийг шараар тодруулсан болно.

2

- PM10 (10 μm=0,01 мм), PM2.5 (2,5 μm=0,0025 мм)
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Хүснэгт 17. Мониторингийн цэгүүд дээрх том ширхэглэгт тоосонцорын (PM10) хоногийн
дундаж үзүүлэлтүүд
DMP-1
DMP-2
Date
Average Date
Average
17-Jan
0.011
30-Jan
0.002
23-Jan
0.006
5-Mar
0.013
2-Apr
0.000
11-Jun
0.061
5-Jun
0.020
23-Jul
0.053
9-Jul
0.016 27-Aug
0.009
20-Aug
0.011
1-Oct
0.016
24-Sep
0.007
25-Oct
0.004
21-Oct
0.017 11-Nov
0.006
7-Nov
0.004 28-Nov
0.000
25-Nov
0.002

PM10, мг/м3
DMP-3
DMP-4
DMP-5
Date
Average Date
Average Date
Average
30-Jan
0.002
9-Jan
0.005 20-Feb
6-Feb
0.015 15-Feb
0.023 26-Mar
0.018
12-Mar
0.014 20-Mar
0.066
2-Jul
0.009
18-Jun
0.050
25-Jun
0.005 13-Aug
0.010
30-Jul
0.006
6-Aug
0.087 17-Sep
0.009
4-Sep
0.004 10-Sep
0.007
18-Oct
0.006
8-Oct
0.004 12-Sep
0.017
4-Nov
0.004
28-Oct
0.003
14-Oct
0.023
15-Nov
0.002

MNS 4585:2007

Том ширхэглэгт
тоосонцор
буюу PM10-ийн
зөвшөөрөгдөх
хоногийн
дундаж хэмжээ:
100 мкг/м3 буюу
0.1 мг/м3

Хүснэгт 18. Мониторингийн цэгүүд дээрх жижиг ширхэглэгт тоосонцорын (PM2.5) хоногийн
дундаж үзүүлэлтүүд
PM2.5 мг/м3
MNS 4585:2007
DMP-1
DMP-2
DMP-3
DMP-4
DMP-5
Date
Average Date
Average Date
Average Date
Average Date
Average
24-Jan
0.003
6-Mar
31-Jan
0.000
10-Jan
0.002
17-Jan
0.011
Жижиг
3-Apr
0.000
12-Jun
0.007
7-Feb
0.019 16-Feb
0.004 21-Feb
0.011
ширхэглэгт
4-Jun
0.010
24-Jul
0.044 13-Mar
0.036 19-Mar
0.029
3-Jul
0.006 тоосонцор буюу
10-Jul
0.007 28-Aug
0.027
31-Jul
0.007
7-Aug
0.057 14-Aug
0.006
PM2.5-ийн
зөвшөөрөгдөх
21-Aug
0.002
1-Oct
0.013
4-Sep
0.005 11-Sep
0.007 18-Sep
0.016
25-Sep
0.007
25-Oct
0.002
8-Oct
0.004
14-Oct
0.013
18-Oct
0.004 хоногийн дундаж
хэмжээ:
21-Oct
0.014 11-Nov
0.004
28-Oct
0.003
3
50
мкг/м
буюу
7-Nov
0.002 28-Nov
0.002 15-Nov
0.000
0.05 мг/м3
25-Nov
0.001

2008 онд хийсэн хэмжилтүүдийг монторингийн цэг тус бүрээр гаргасныг доорх
графикаар харуулж байна.
График 28. Тоосны мониторингийн 1-р цэг дээрх 2008 оны хэмжилтүүд
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Dust Monitoring Point-1;
PM10, PM2.5 - 24 hours
0.3

21-Oct PM10
21-Oct PM2.5

0.25

7-Nov PM10
7-Nov PM2.5
0.2

Aerosol, mg/m3

25-Nov PM10
25-Nov PM2.5
0.15

0.1

0.05

8:29

7:38

6:47

5:56

5:05

4:14

3:23

2:32

1:41

0:50

23:59

23:08

22:17

21:26

20:35

19:44

18:53

18:02

17:11

16:20

15:29

14:38

13:47

12:56

12:05

11:14

9:32

10:23

8:41

7:50

0

Time, min

График 29. Тоосны мониторингийн 2-р цэг дээрх 2008 оны хэмжилтүүд

Dust Monitoring Point-2;
PM10, PM2.5 - 24 hours

0.09
1-Oct PM10

0.08

1-Oct PM2.5

0.07

25-Oct PM10
25-Oct PM2.5

11-Nov PM10
11-Nov PM2.5

0.05

28-Nov PM10
28-Nov PM2.5

0.04
0.03
0.02

0.01

Time, min
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13:40

12:41

11:42

10:43

9:44

8:45

7:46

6:47

5:48

4:49

3:50

2:51

1:52

0:53

23:54

22:55

21:56

20:57

19:58

18:59

18:00

17:01

16:02

15:03

14:04

13:05

12:06

11:07

10:08

9:09

0
8:10

Aerosol, mg/m3

0.06

График 30. Тоосны мониторингийн 3-р цэг дээрх 2008 оны хэмжилтүүд

Dust Monitoring Point 3;
PM10, PM2.5 - 24 hours
0.16
8-Oct PM10

0.14

8-Oct PM2.5

0.12

28-Oct PM10

15-Nov PM10
15-Nov PM2.5

0.08
0.06
0.04
0.02

8:49

7:58

7:07

6:16

5:25

4:34

3:43

2:52

2:01

1:10

0:19

23:28

22:37

21:46

20:55

20:04

19:13

18:22

17:31

16:40

15:49

14:58

14:07

13:16

12:25

11:34

9:52

10:43

9:01

0
8:10

Aerosol, mg/m3

28-Oct PM2.5

0.1

Time, min

График 31. Тоосны мониторингийн 4-р цэг дээрх 2008 оны хэмжилтүүд
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Time, min
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8:06

7:14

6:22

0.025

5:30

4:38

3:46

2:54

2:02

1:10

0:18

23:26

22:34

21:42

20:50

19:58

19:06

18:14

17:22

16:30

15:38

14:46

13:54

13:02

12:10

11:18

8:01

7:08

6:15

5:22

4:29

3:36

2:43

1:50

0:57

0:04

23:11

22:18

21:25

20:32

19:39

18:46

17:53

17:00

16:07

15:14

14:21

13:28

12:35

11:42

10:49

9:56

9:03

8:10

Aerosol, mg/m3

0.1

10:26

9:34

8:42

7:50

Aerosol, mg/m3

Dust Monitoring Point 4;
PM10, PM2.5 - 24 hours

0.12
14-Oct PM10

14-Oct PM2.5

0.08

0.06

0.04

0.02

0

Time, min

График 32. Тоосны мониторингийн 5-р цэг дээрх 2008 оны хэмжилтүүд

Dust Monitoring Point 5;
PM10, PM2.5 - 24 hours

0.03
18-Oct PM10

18-Oct PM2.5

0.02
4-Nov PM10

0.015

0.01

0.005

0

9.6

ЧУЛУУЛГИЙН ХҮЧИЛЛЭГ ШИНЖИЙН СУДАЛГАА

Аливаа уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад газрын гүнээс гарсан хаягдал чулуулгийг
байгаль дээр ил гарган овоолго үүсгэдэг бөгөөд энэ үед бороо, усны болон нарны
нөлөөгөөр чулуулаг дахь элементүүд химийн урвалд орж өөрчлөгддөг. Хэрвээ энэхүү
чулуулаг нь сульфид буюу хүхэрт нэгдэл агуулсан байвал байгаль дээр исэлдэх
процесс явагдаж усыг хүчиллэг шинж чанартай болгодог байна. Үүнийг чулуулгийн
хүчил үүсгэлтийн процесс гэдэг. Хаягдал чулуулгаас бохирдсон энэ ус нь хөрс болон
гүний усыг бохирдуулж улмаар хүн, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.
Иймд чухам ямар төрлийн чулуулаг хүчлийг ихээр үүсгэж буйг судлах зорилгоор
чулуулгийн хүчил үүсгэлтийн туршилтыг Улаанбаатар дахь Металлургийн
лабораторид 2004 оны 5 дугаар сарын 31-ээс эхлэн Австрали улсын Environmental
Geochemical International (EGi) компаниийн тусламжтайгаар эхлүүлсэн.
Туршилтанд хүдрийн болон хоосон чулуулгийн янз бүрийн төрлүүдийг төлөөлж
чадахуйц нийт 22 дээж авсан. Эдгээр дээжүүдийг сонгож авах гол шалгуур нь:
Хүчил үүсгэдэггүй ангилалд хамаарагдах хоосон чулуулгийн дээжинд явуулсан
9 колонкийн туршилтаар энэ ангиллын хоосон чулуулгууд нь байгаль орчинд
хор нөлөө үзүүлэх ямар нэгэн элемент буюу хүчил ялгаруулдаггүй гэдгийг нь
баталгаажуулах,
Хүдрийн чулуулгийн дээжүүдэд хийсэн 11 колонкийн туршилтаар хүчил
үүсэх болон хүчлийг саармагжуулах урвалын хурдыг тогтоож, байгаль орчинд
хор хөнөөл бүхий үзүүлэлтүүдийг нь тодорхойлох,
Зэс агуулсан исэлдсэн бүсийн хаягдал чулуулгийн металл уусгалтын чадавхийг
нь тодорхойлох зорилготой юм.
Дээжний чулуулгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг 19 дугаар хүснэгтээс үзнэ үү.

Зураг 34. 2008 оны 12-р сарын байдлаар ARD туршилт үргэлжилж буй дээжнүүд
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Колонкийн Цооногийн Цооногоос Чулуулгийн
Чулуулгийн нэр
байршил
дугаар
дээж авсан
код
гүн, м
Төв Оюу
УБ
OTD416
4-14 Qco
Цэрдийн тунамал
Төв Оюу
УБ
OTD501
40-50 Sst-Slt
Элсэн чулуу - алевролит
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD482A
240-250 Cong
Конгломерат
Баруун өмнөд Оюу
EGi
OTD466
242-252 HbBiAnd
Андезит
Төв Оюу
УБ
OTD502
30-40 Ba
Базальт
Төв Оюу
УБ
OTD416
230-240 Ba
Базальт
Хюго Даммет
УБ
OTD359
70-80 BiGd
Биотиттэй гранодиорит
Хюго Даммет
УБ
OTD423
40-50 L
Базальтын найрлагатай
вулканоген тунамал
Төв Оюу
УБ
OTD568
90-100 Rhy
Реолит
Төв Оюу
УБ
OTD575
30-40 Qmd
Кварцтай монцодеорит
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD368
400-410 Qmd
Кварцтай монцодеорит
Төв Оюу
УБ/EGi
OTD546
120-130 Qmd
Кварцтай монцодеорит
Төв Оюу
EGi
OTD578
140-150 Qmd
Кварцтай монцодеорит
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD380
404-414 Va
Авгиттай базальт
Хюго Даммет
EGi
OTD448
540-550 Va
Авгиттай базальт
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD483
80-90 Va
Авгиттай базальт
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD454
50-56 Va
Авгиттай базальт
Төв Оюу
УБ
OTD492
136-146 Ign
Игнимбрет
Хюго Даммет
УБ
OTD359
290-300 Ign
Игнимбрет
Төв Оюу
EGi
OTD552
30-40 Qmd
Кварц монцодиорит дэх
зэс агуулсан исэлдсэн бүс
Баруун өмнөд Оюу
УБ
OTD767
20-30 Va
Авгиттай базальт дахь зэс
агуулсан исэлдсэн бүс

Эрдэсжлийн бүс

ANC = Хүчил саармагжуулах чадвар (H2SO4 кг/т)
NAF-Lower ANC = Хүчил үүсгэдэггүй – ХСЧ багатай
NAF-High ANC = Хүчил үүсгэдэггүй – ХЧС ихтэй
NAF-High FOS = Хүчил үүсгэдэггүй – Байгаль орчинд хоргүй
UC (NAF) = Тодорхой бус боловч хүчил үүсгэдэггүй байх боломжтой
PAF-HC = өндөр чадвар бүхий хүчил үүсгэх потенциалтай – цэвэр хүчил үүсгэх потенциал нь ≥10 кг H2SO4/т
NAPP = Цэвэр хүчил үүсгэх чадвар (кг H2SO4/т) = mХҮП (max хүчил үүсгэх потенциал) – ХСЧ (хүчил саармагжуулах чадвар)
MPA = Нийт хүхрийн агууламжаар тооцсон max хүчил үүсгэх потенциал (H2SO4 кг/т)

УБ = АММИ-ийн Металлургийн лабораторид туршилт явагдаж байгаа
EGi = EGi –ийн лабораторид туршилт явагдаж байгаа
УБ/EGi = АММИ, Egi-д хоѐуланд нь тавигдсан колонк
АММИ-ийн Металлургийн лабораторид туршилт нь үргэлжлэн явагдаж байгаа

Түлхүүр үгс:

27239

26851
26855
26958
26837
26859
26969
26928
27014
26978
26812
26892
27240

Туршилт УБ дахь EGi дахь
эхэлсэн
дээжний дээжний
өдөр
код
код
31/ 5/ 2004
CO-43
26798
31/ 5/ 2004
CO-59
26814
31/ 5/ 2004 SW-107
27010
18/ 6/ 2004 SW-86
26989
31/ 5/ 2004
CO-61
26816
31/ 5/ 2004
CO-48
26803
31/ 5/ 2004
FN-09
26887
31/ 5/ 2004
FN-32
26910

9. 31/ 5/ 2004
CO-95
10. 31/ 5/ 2004
CO-99
11. 31/ 5/ 2004 SWO-55
12. 31/ 5/ 2004
CO-81
13. 18/ 6/ 2004 CO-103
14. 31/ 5/ 2004 SWO-66
15. 18/ 6/ 2004
FN-50
16. 31/ 5/ 2004 SW-111
17. 31/ 5/ 2004 SW-75
18. 31/ 5/ 2004
CO-57
19. 31/ 5/ 2004
FN-14
20. 12/ 12/ 2004 OTD552
21. 23/ 8/ 2004
OTD767

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№

Хүснэгт . Колонкийн уусгалтын туршилтын дээжүүдийн тодорхойлолт

Агуулагч чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг

Өгөршөөгүй
Хүчтэй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Хүчтэй
Хүчтэй

Чулуулгийн төрөл

NAF-High FOS

PAF-HC

NAF-Lower ANC
UC (NAF)
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
NAF-High FOS
PAF-HC

32

128
128
44
үргэлж. байгаа

үргэлж. байгаа

үргэлж. байгаа
44
үргэлж. байгаа
үргэлж. байгаа

Туршилт
Чулуулгийн
хүчил үүсгэлтийн үргэлжилсэн
хугацаа, 7 хоног
ангилал
Хүчтэй
Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
40
Хүчтэй
Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
44
Өгөршөөгүй Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
128
Өгөршөөгүй Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
UC(NAF)
Хүчтэй
Агуулагч чулуулаг
44
Өгөршөөгүй Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
44
Өгөршөөгүй Агуулагч чулуулаг NAF-Lower ANC
44
NAF-High ANC
Бага
Агуулагч чулуулаг
44

Өгөршсөн
байдал

Хүснэгт 19. Колонкийн уусгалтын туршилтын дээжнүүдийн тодорхойлолт

АММИ болон EGi дахь колонкийн туршилтыг “Оюу Толгой ордын хаягдал чулуулгийн
колонкийн уусгалтын туршилтыг явуулах аргачлал” (#8550/633 Egi Pty.Ltd. 2004.6) –
ийг баримтлан явуулдаг бөгөөд дараах схемээр тоймлон харуулав.
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Дээрхи схемээс харахад сарын эхний гурван долоо хоногийн туршид ижил циклээр
туршилт явагддаг байна. Үүнд: даваагаас пүрэв гаригт халуун нартай өдрийг
төлөөлүүлж угсраа байрласан чийдэнгүүдээр 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.
EGi, АММИ-ийн Металлургийн лабораториудад химийн шинжилгээг явуулдаг ба
үүний үр дүнд уусмалын эзэлхүүнийг хэмжиж, pH, EC, хүчиллэг/шүлтлэг чанарыг тус
тус тодорхойлдог. Харин бусад элементүүдийн шинжилгээ нь Perth дэх SGS Pty Ltd
(IMMI), Genalysis Pty Ltd (EGi) лабораториудад хийгддэг.
УБ дахь Металлургийн лабораторид 2008 оны туршид CO-95, FN-14, SWO55, SWO-66
гэсэн 4 дээжинд туршилт үргэлжлэн явагдаж байна.
Туршилт нь зогссон колонкийн дээжүүдийг гэрлийн доор хатааж шаардлагатай үед
шинжилгээ хийхэд зориулж хадгалдаг. Мөн колонкийг ачаалах үед илүү гарч үлдсэн
анхдагч дээжүүдэд чулуулгийн ширхэгийн шинжилгээг /Particle size analysis/ хийсэн.
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10 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
10.1 УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
2008 онд Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Ханбогд сумын Засаг
даргын тамгын газар зэрэг төрийн байгууллагаас Оюу толгой төслийн үйл
ажиллагаанд 2 удаагийн хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтаар Байгаль орчныг
хамгаалах тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Ашигт
малтмалын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын тухай, Усны тухай, тухай, Химийн
хорт бодисоос хамгаалах тухай, Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хог хаягдлын тухай,
тухай болон бусад Монгол улсын хуулиуд болон холбогдох журам, стандартын
хэрэгжилтийн байдалд шалгалт хийж дүгнэлт, зөвлөмж өгсөн байна.
Тухайн шалгалтуудын явцад Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааг Монгол улсын
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулийн дагуу илэрсэн зөрчил дутагдал үгүй, үйл
ажиллагаа явагдаж буй талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал, байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг зохих хэмжээнд хангалттай хийж байна гэж
дүгнэсэн байна.

10.2 ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
Оюу толгой төслийн байгаль орчны ажилтнууд хайгуул болон барилгын ажлын
талбайд хяналт, шалгалтыг тогтмол гүйцэтгэж гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгах
заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч зөрчил, ослын тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг.
Байгаль орчны осол, зөрчил 2008 онд нийт 39 удаа гарсан байна.

График 33. Оюу Толгой төслийн талбайд гарсан байгаль орчны осол зөрчил 2008

Гарсан нийт зөрчлийн дийлэнх хувийг шатах тослох материалын асгаралт, түүнээс
шалтгаалах хөрсний бохирдолт эзэлж байв. Иймд энэ төрлийн осол зөрчил дахин
гарахаас сэргийлэх, асгаралт болсон үед авах арга хэмжээг сайжруулах үүднээс Оюу
Толгой дахь байгаль орчны ажилтнууд зарим арга хэмжээг авч ажиллсан. Тухайлбал:
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Шатах тослох материалыг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах үеийн байгаль орчныг
хамгаалах талаар авах арга хэмжээний дотоод журмыг боловсруулсан
Тос, тосолгооны материал болон түлш шатахуун асгарсан үед авах хэмжээ,
асгаралтаас сэргийлж ажиллах талаар дотоод журмыг боловсруулсан
Дээрхи журмуудтай уялдуулсан сургалтын материалыг бэлтгэж холбогдох
хэлтсийн ажилчдад сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмол хийж ирсэн
Тос, тосолгооны материалаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах зорилгоор
нягтруулсан улаан шавран суурьтай талбай бэлтгэж бохирдсон хөрсийг нэгдсэн
журмаар цуглуулж байна.
Асгаралт болсон үед хэрэглэх шингээгч материал, бодисын нөөцийг
зузаатгасан. Материалын сонголтыг хийхдээ байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийг аль болох бага байлгах тал дээр анхаарч ажилласан.
Өрмийн суурь машины доор байнгын тосгуур суурилуулж өгсөнөөс гадна
давхар целлюлот бүтээлэг дэвсч, болзошгүй тохиолдолд асгаралт шууд хөрсөнд
орж бохирдохоос сэргийлсэн.
Оюу толгойд 2008 онд илрүүлсэн байгаль орчны осол зөрчлүүдийн дэлгэрэнгүй
доорхи хүснэгтэд үзүүлэв. Аливаа осол зөрчлийн үед байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах ажлыг тухай бүр зохион байгуулж, шаардлагатай тохиолдолд
мэдээллийг нэн даруй холбогдох байгууллагад өгч ажилладаг.
Хүснэгт 20. Оюу Толгой төслийн талбайд гарсан байгаль орчны осол, зөрчил 2008
Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080001

EI-080002

EI-080003

Огноо

23-Feb08

23-Oct07

27-Mar08

Нөлөөллийн
зэрэг

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Бага

Босоо ам №2-оос
бетон зуурмагийн цех
явах замд тээвэрлэж
явсан өрмийн машин
ачаанаас ойчиж 20л
гидрийн шингэн, 60л
дизель түлш хөрсөнд
асгарсан

Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

Асгарч буй шатах
тослох материалыг
саванд тосч авах,
буюу шингээгч
материал ашиглах,
бохирдсон хөрсийг
тусгай бэлтгэсэн
саармагжуулах
талбайд хүргэх

Ачааг тээвэрлэх үедээ
резинэн зөөлөвч
ашиглах, гинжит
татлага хийж ачааг
унахаас сэргийлэх

Дунд

OTRC-938 худгийн
тоолуур эвдэрсэн

усны тоолуурыг
солих

Суурилуулж буй усны
тоолуурын элсний
шүүлтүүр хэвийн үйл
ажиллагаатай эсэхийг
хянах

Бага

Барилгын кэмпийн
өргөтгөл дээр
ажиллаж байсан Хасу
Мегаватт компаний
зөөврийн
генераторын тосол
15л орчим асгарсан

Зөөврийн
генераторыг зогсоож
засварт оруулах,
асгарсан бодисыг
шингээгч материалд
шингээх, бохирдсон
хөрсийг
саармагжуулах
талбайд асгах

Зөөврийн цахилгаан
үүсгүүрүүдийн засвар
үйлчилгээг
тогтмолжуулах, ажил
эхлэхийн өмнө
шалгах хуудас бөглөж
хэвших
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Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080004

EI-080005

EI-080006

EI-080007

EI-080008

EI-080009

Огноо

26-Apr08

28-Apr08

29-Apr08

01-Apr07

NA

28-Apr08

Нөлөөллийн
зэрэг

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Их

Галбын говьд байрлах
GG-47 артезийн
даралтат устай
цооногийн
битүүмжлэл
эвдэгдсэн,
Ойролцоогоор 1.5 л/с
буюу өдөрт 129600 л
ус алдагдаж байна

Бага

Бага

Их

Бага

Бага

Хасу Мегаватын
ажилчид генераторын
засвар үйлчилгээ
хийх үедээ тоног
төхөөрөмжийн
тортогийг бензеинээр
угаадаг. Ингэхдээ ил
задгай газар бензин
шүршиж хөрсийг
бохирдуулж байна
1.1 тонны
багтаамжтай
хуванцар саванд
хийсэн тосны савыг
Петровисын хаягдал
тос цуглуулах саванд
юүлэх үедээ
байгууламжийн
хаалга эвдсэн
хашааны гадна талд
байрлах хаягдал ус
зайлуулах талбайд
ойр орчмын малчин
айлуудын мал ирж ус
уух, унаж осолдох
бодит аюул оршиж
байна
Межерийн хаягдал
бохир ус цуглуулах
цооногийг соруулж
хоослолгүй удсан,
цооног дүүрээгүй
байгаагаас үзэхэд
хөрсөнд бохир ус
алдагдаж байж
болзошгүй
Өрмийн суурь
машинд засвар хийх
үед хүчтэй салхитай
цаг агаарын улмаас
техникийн тос асгарч
орчныг бохирдуулсан
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Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

Хаалтыг шинээр
сольж усны
алдагдалыг зогсоох

Ойролцоох айлуудтай
гэрээ хийж гүний
усны цооногийг
хариуцуулах,
боломжгүй эсхүл
дахин эвдэх явдал
гарвал цооногийг
хавлаггүй болгож
байнгын
битүүмжлэлтэй
байлгах

Бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд зөөвөрлөх, ил
задгай үйлчилгээ
цэвэрлэгээ хийхийг
зогсоох

Хөө тортогыг
бензинээр угааж
цэвэрлэхдээ
зориулалтын байранд
эсхүл хувинд хийх

Эвдэрсэн хаалгыг
гагнах, тухайн ажлыг
гүйцэтгэх Ажлын
Аюулын Дүн
шинжилгээ хийх

Хаягдал тос хөрсөнд
асгарч бохирдуулах
өндөр магадлалтай
байсан бөгөөд уг
хуванцар саванд
нэмэлт шланк
сууриуулах
шаардлагатай

Уг хаягдал усны
талбайг хашаажуулж
хамгаалалтад авах

Цаашид уг талбайг
ашиглахгүйгээр
ширгээж, ариутгал,
нөхөн сэргээлт хийх.
Хашаан доторхи
хаягдал усны цэгийг
ашиглах

Хаягдал усны
цооногийг хоослож
юүлэх, эргэн тойрныг
ухаж нөхцөл байдлыг
шалгасны үндсэн дээр
уг цооногийг дахин
ашиглах талаар
дүгнэлт гаргах

Хүнд машин
механизмын хэлтсийн
бохир ус тээвэрлэдэг
машинуудад өдөр
тутмын хийсэн ажлаа
бүртгэх хуудас
бэлдэж, тайлан авч
авч байх

Бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд зөөвөрлөх

Онцгой байдалд бэлэн
байх үүднээс өрмийн
суурь машины мотор
дор пластик дэвсгэр
болон хувин тогтмол
байршуулах

Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080010

EI-080011

EI-080012

EI-080013

EI-080014

EI-080015

EI-080016

EI-080017

EI-080018

Огноо

4/30/20
08

NA

May,
2008

2007

April,
2008

12-May

12-May

27-May

28-May

Нөлөөллийн
зэрэг

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Бага

Орост үйлдвэрлэсэн
том оврын тээврийн
хэрэгслийн зогсоолын
талбайд асгаралт их
байна

Бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд зөөвөрлөх

Тээврийн хэрэгслийн
үзлэг, үйлчилгээг
тогтмолжуулах

Бага

Хойд хаалганы дэргэд
байгуулсан модон
жорлонгийн шуудуу
дүүрсэн учраас
хүмүүс ил задгай бие
засах болсон

Жорлонгийн нүхийг
ариутгал хийж булах,
модон жорлонг
буулгаж дахин
ашиглахыг хориглох

Хойд хаалган дээр
байрлуулсан зөөврийн
боловсон жорлонг
байнга онгорхой
байлгах

Бага

Хүчтэй салхины
улмаас хогийн цэгээс
хог хаягдал хийсч
орчныг бохирдуулав

Хийсч бутарсан хог
хаягдлыг түүж
цэвэрлэх

Хогийн цэгийг
тойруулан
хашаажуулах, хогийн
цэг орчмын
цэвэрлэгээг
тогтмолжуулах

Бага

Хайрга авсан
карьерийн нөхөн
сэргээлтийг дутуу
хийсний улмаас нэг
талын эрэг нь эгц
босоо 2м үлдсэн

Стандартын дагуу
эргийн налууг хийх

карьеруудыг ашиглаж
дуусангуут техникийн
нөхөн сэргээлт хийж
хэвших

Дунд

Хогийн цэгт ирж буй
хог холилдсон,
ангилан ялгалтын
журам зөрчигдсөн

Хогийн савыг
дугаарлаж,
бүртгэлжүүлэх,
хогийг тусад нь
ангилан ялгахаас
гадна тээвэрлэх үед
холихгүй байх арга
хэмжээ авах

Си Ай Эс компаний
үйлчилгээний
ажилчид, хогны
тэрэгний жолоочид
сургалт, яриа хийх

Бага

Петровис ШТС
орлого авах хоолойн
жийргэвч муудаж
түлш дусаах болсон

муудсан жийргэвчийг
сольж, засварлах

сэлбэг хэрэгслийг
ажлын талбайд бэлэн
байлгах

Бага

тэсрэх бодисын
үйлдвэрийн түүхий эд
болох Аммоний шүүг
модон пүүн дээр ил
задгай хурааж
хадгалсан

МААМ-д заасны
дагуу нарны шууд
тусгалаас далд,
хуурай сэрүүн
нөхцөлд хадгалах

Тэсрэх бодисын
үйлдвэрт хэрэглэгдэж
буй бүх бодисын
ашиглалт,
хадгалалтад тавих
хяналтыг сайжруулах

Бага

Ундны эх үүсвэр
худгууд дээрхи
дулаалганы материалшилэн хөвөн ил
гарсан

ил гарсан дулаалганы
материалыг сайтар
ороож баглах

дулаалганы
материалуудын
нөхцөл байдалд
тогтмол хяналт тавих

Бага

P-10 өрмийн суурь
машины дор бага
хэмжээний тос
асгарсан, ил задгай
хог хийссэн
байдалтай

Хог хаягдлыг
цэвэрлэх, бохирдсон
хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Онцгой байдалд бэлэн
байх үүднээс өрмийн
суурь машины мотор
дор пластик дэвсгэр
болон хувин тогтмол
байршуулах
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Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080019

EI-080020

EI-080021

EI-080022

EI-080023

EI-080024

EI-080025

Огноо

30-May

30-May

7-Jun

June

10-Jun

11-Jun

NA

Нөлөөллийн
зэрэг

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Бага

БУЦБ-ийн лагийг
соруулж байсан
ачааны тэрэг
шланкны үлдэгдэл
болох лагийн
шавхрууг асгасан

Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

бохирдсон хөрсийг
хогийн цэгт
тээвэрлэж шатааж
устгах

Шланканд үлдэгдэл
бий эсэхийг тогтмол
шалгах, хэрэв байвал
БУЦБ-д буцааж хийж
байх

Бага

Хүчтэй салхины
улмаас хогийн цэгээс
хог хаягдал хийсч
орчныг бохирдуулав

Хийсч бутарсан хог
хаягдлыг түүж
цэвэрлэх

Хогийн цэгийг
тойруулан
хашаажуулах, хогийн
цэг орчмын
цэвэрлэгээг
тогтмолжуулах, хог
шатаах үйл
ажиллагааг өдөр
тутам хийх

Дунд

Хогийн цэгт байрлах
төмрийн хаягдалд
шатааж бэлтгээгүй
тосны шүүлтүүр их
хэмжээгэр хаясан

Тосны фильтерийг
түүж, шатаах зууханд
устгалд оруулах,
үлдэгдэлийг төмрийн
хог дээр хаях

Тосны фильтерийг
сольдог ажилчидад
шуурхай хурал хийж
зааварчилгаа өгөх

Дунд

Бетон зуурмаг
тээвэрлэгч машин сав
угааж цэвэрлэсэн
үлдэгдэл угаадасыг
замын дагуу асгаж
бохирдуулсан, үүний
улмаас мөн тоосжилт
нэмэгдэж болзошгүй

Зөвхөн
зөвшөөрөгдсөн цэгт
угаадсыг асгаж байх

Тухайн ажилд Ажлын
Аюулын дүн
шинжилгээ хийж
Хөдөлмөр хамгаалал,
БО-ны эрсдлийг
үнэлэх

хогийг түүж цэвэрлэх

Хогийн савнуудын
нөхцөл байдалд
шалгалт хийх, тагийг
таглаж хэвших

муудсан хоолойг
сольж засварлах

Генераторуудын
нөхцөл байдалд хийх
шалгалтыг
тогтмолжуулах

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Тээврийн хэрэгслийн
үзлэг, үйлчилгээг
тогтмолжуулах

бага

Бага

Бага

Хүчтэй салхины
улмаас Оюу Толгой
кэмп орчмын хог
хаягдал хийсч орчинд
тарсан
Оюу Толгой кэмпийн
генераторын түлшний
савыг дүүргэх үед
шланк задарч түлш
асгарсан.
Генераторыг
байрлуулсан
байгууламж нь
цементэн шалтай
байв
Бутлуурын цехийн
хойд талд байрлах
усны цооногийн
дэргэд 30л орчим тос
асгарсан байдалтай
байв

104

Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080026

EI-080027

EI-080028

EI-080029

EI-080030

EI-080031

EI-080032

EI-080033

EI-080034

Огноо

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28-Aug

4-Sep

5-Sep

Нөлөөллийн
зэрэг

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

Босоо ам №1-ийн
барилгын материалын
агуулах
хашаажуулсан
талбайд 3 цэгт тус
бүр бага хэмжээний
тосны асгаралт үүссэн
Гаалийн баталгаат
агуулахын хашаанд
байрлуулсан хүнд
машин механизмын
дор тосны асгаралт
үүссэн

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Тээврийн хэрэгслийн
үзлэг, үйлчилгээг
тогтмолжуулах

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Тээврийн хэрэгслийн
үзлэг, үйлчилгээг
тогтмолжуулах.
Зогсоолд тавьсан
машины дор
шаардлагатай бол
тосгуур тавих

Засварын хэлтэсийн
машин зогсоолын
талбайд олон тооны
тосны асгарлт үүссэн

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Говь оффисын машин
зогсоолын талбайд
олон тооны тосны
асгаралт үүссэн

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Асгаралт үүсч
болзошгүй техник
хэрэгслийг
зориулалтын газар
зогсоож засвар
үйлчилгээ хийх
тээврийн хэрэгслийн
шалгалт, засвар
үйлчилгээг
тогтмолжуулах

Бага оврын цахилгаан
үүсгүүрийг шууд
газар дээр
суурилуулсан, бага
хэмжээний түлшний
асгаралт хөрсийг
бохрдуулсан
Орост үйлдвэрлэсэн
том оврын тээврийн
хэрэгслийн зогсоолын
талбайд асгаралт
дахин үүссэн

Генераторыг бетон
сууртай цэгт
байрлуулах,
бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Генераторуудын
нөхцөл байдалд хийх
шалгалтыг
тогтмолжуулах

Бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

муудсан хоолойг
сольж засварлах

Бага

Тэсрэх бодисын
агуулахын талбайд
байрлах генераторын
шланк муудаж түлш
асгасан

Зогсоолыг цэвэр
байлгах үүргийг
жолооч нарт
хариуцуулах, машин
тээврийн хэрэгслийн
дор тосгуур тавьж
байх
Генераторуудын
нөхцөл байдалд хийх
шалгалтыг
тогтмолжуулах

Бага

замгүй газар
машинаар явж газар,
ургамлан бүрхэвчид
сөргөөр нөлөөлсөн

замаас гарсан тухайн
хэсэг дээрх замын
хашилтыг өндөрсгөх

жолооч нарт замгүй
газраар машинаар явж
болохгүй талаар
сургалт хийх

Бага

Ундайн голд шаварт
суусан машиныг
гаргаж авахын тулд
техникүүд
ашиглагдаж орчны
хөрсийг талхалсан

хөндөгдсөн газрыг
тэгшилж, машин
явахыг хориглох

жолооч нарт замгүй
газраар машинаар явж
болохгүй талаар
сургалт хийх

Бага

Бага

Бага

Бага

Бага

Бага
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Осол,
зөрчлийн
дугаар

EI-080035

EI-080036

EI-080037

EI-080038

EI-080039

Огноо

20-Sep

10-Oct

13-Oct

3-Nov

1-Dec

Нөлөөллийн
зэрэг

Бага

Дунд

Дунд

Бага

Бага

Осол, зөрчлийн товч
тодорхойлолт

Зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ

Зөрчлөөс сэргийлэх
арга хэмжээ

Агуулахын тос
хадгалах цэгт тосны
асгаралт үүссэн,
асгаралт
хуримтлуулах сав
тосоор дүүрсэн байв

хуримтлагдсан тосыг
хаягдал тос цуглуулах
саванд юүлэх,
бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Химийн бодис
хадгалах талбай дахь
хяналт шалгалтын
хугацааг ойрхон
болгох

Бутлуурын цехийн
талбайд ажиллаж
байсан эскаваторын
гидрийн хоолой
задарч 100л орчим
гидрийн шингэн
асгарсан
ДЦС-д ажиллаж
байсан хүнд даацын
ачааны машинд
гэмтэл гарч 150л
орчим гидийн шингэн
зам дагуу асгарсан

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях, үүссэн
нүхийг шинэ хөрсөөр
буюу дүүргэгч
материалаар дүүргэх

Хүнд машин
механизмын жолооч
нарын өдөр тутмын
шалгах хуудсыг
бөглүүлж хэвших

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях, үүссэн
нүхийг шинэ хөрсөөр
буюу дүүргэгч
материалаар дүүргэх

Хүнд машин
механизмын жолооч
нарын өдөр тутмын
шалгах хуудсыг
бөглүүлж хэвших

Ачаа буулгаж байсан
мехнизмд гэмтэл
гарсны улмаас 30л
орчим гидрийн
шингэн асгарсан

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях, үүссэн
нүхийг шинэ хөрсөөр
буюу дүүргэгч
материалаар дүүргэх

Хүнд машин
механизмын жолооч
нарын өдөр тутмын
шалгах хуудсыг
бөглүүлж хэвших

СС-3 кэмпийн машин
зогсоолд 3-4 бага
хэмжээний тосны
асгаралт үүссэн

бохирдсон хөрсийг
саармагжуулах
талбайд хаях

Аливаа засвар
үйлчилгээг машины
зогсоолд хийхийг
хориглох
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11 ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ
АММИ ХХК нь Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах
тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Газрын тухай, Газрын
төлбөрийн тухай, Усны тухай, Ус рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуулиуд болон
бусад хууль, журмын дагуу төлбөр хураамжуудыг төлж ирсэн байна.
11.1 БОХТ-ИЙН БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
Оюу толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах 2008 оны төлөвлөгөөнд тусгасанаар
байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний зардалд 10’000’000 төгрөг, байгалийн нөөц
баялаг ашигласны төлбөрт 257’323’480 төгрөгийг тус тус төлөвлөж, Сангийн Яамны
Төрийн санд нээсэн 900096177 дугаартай дансанд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн
сэргээх үүргээ биелүүлэх баталгааны мөнгөн хөрөнгийн 50% болох 5’000’000
төгрөгийг байршуулсан байна. (Хавсралт 1.13).

11.2 БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
АММИ ХХК нь Оюу Толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнүүд,
Газар эзэмших, Ус ашиглах гэрээ болон Монгол улсын холбогдох хууль, журмын
дагуу 2008 онд газар эзэмшлийн төлбөр, ус, ашигласны төлбөрийг төсөл хэрэгжиж буй
орон нутгийн захиргаатай гүйцэтгэлээр улирал, сар тутамд тооцож төлбөрийг
барагдуулж ирсэн.
Оюу Толгойн төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй 2508,7 га талбайг хашаажуулсан
бөгөөд, Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 10 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар
эзэмших гэрээг 2006 онд шинэчлэн байгуулан, газар эзэмших эрхийн 000 4155 тоот
гэрчилгээг 5 жилийн хугацаатай олгосон. Энэхүү гэрээнд тусгасаны дагуу улирал
тутамд тутамд 62’055’375 төгрөг буюу жилд 248’221’500 төгрөгийн төлбөрийг хийж
байна (Хавсралт 1.14).
Ханбогд сумын захиргаатай Ус ашиглах гэрээг 2007 онд гурван жилийн
хугацаатайгаар шинэчлэн байгуулсан. Монгол улсын Усны тухай хуульд нийцүүлэн
байгуулсан гэрээний дагуу Оюу толгойд унд ахуйн зориулалтаар авч ашиглах усыг
төлбөрөөс чөлөөлсөн бөгөөд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж буй усны
хэрэглээг тоолуурын заалтад үндэслэн төлбөрийг тооцож байна. Энэ оны 11 сарын
байдлаар Оюу Толгойд ус ашигласны төлбөрт 2,079,100 төгрөгийг Ханбогд суманд
төлөв. (Хавсралт 1.15).
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12 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН
12.1 ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
АММИ компаний Газарзүйн Мэдээллийн Систем (ГМС)-ийн бааз нь геологи, байгаль
орчин, дэд бүтэц гэх мэт олон төрлийн мэдээллийг агуулж байдаг бөгөөд эдгээрийг
агуулж, хэрэглэгчид түгээх газрын зургийн веб программ Geosamba-г Байгаль орчны
хэлтэс хариуцан ажиллуулж байна.
Тус программд АММИ компаний Оюу Толгой дахь дотоод сүлжээнд холбогдсон аль ч
компютерээс http://aditya/oyutolgoigis хаягаар хандаж мэдээлэл авч ашиглах, өөрийн
хүссэн мэдээллийг нэгтгэн хэвлэх боломжтой.
12.2 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ХУУДАС
Шинэчлэн найруулсан Ашигт малтмалын тухай хуульд заасны дагуу АММИ ХХК нь
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,
тайлан, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй
химийн хорт болон бусад бодисын хэрэглээний талаархи мэдээллийг байгаль орчны
болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад
болон нийтэд нээлттэй болгож, тухайн мэдээллийг цахим хэлбэрээр түгээж байна.
Тухайлбал АММИ компаний албан ѐсны вебсайтад байгаль орчны баримтлах бодлого,
үйл ажиллагааны үндсэн зорилго чиглэл, Оюу Толгойд хийгдэж буй байгаль орчны
ажлууд, нөхөн сэргээлтийн тухай болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээнүүдийн танилцуулга, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөөгөөний биелэлтийн
тайлангуудыг бүрэн эхээр нь байршуулж олон нийтэд нээлттэй болголоо. Энэхүү
мэдээлэллийг олж үзэхийг хүссэн хүн бүр www.ot.mn хаягаар орж үзэж танилцах
боломжтой.
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