Оюу толгойн гүний уурхайн төсөл

Оюу толгойн орд нь зэс, алт, болон мөнгө агуулсан хэд хэдэн хүдрийн биетээс бүрддэг. Хүдрийн
биетүүд нь хойноосоо урагш нийтдээ 12км сунан тогтох бөгөөд үүнд Хюго Дамметтын Хойд Бүс, Хюго
Дамметтын Өмнөд Бүс, Оюут хүдрийн биет болон Херуга хүдрийн биет орно. Оюу толгойн ордын нийт
баялaгийн 80 гаруй хувь нь газрын гүнд оршдог.

Хойд Хюго ордын Ашиглалтын давхар 1

Оюут ордын ил
уурхай

(нэгдүгээр шат)
Үйл ажиллагааны
оргил үед:
- 50 өрмийн машин
- 25 утгуурт ачигч
- 10 ачааны машин
- Бусад төрлийн 290
тоног төхөөрөмж
ажиллана.

Хамгийн гүн
босоо ам нь Blue
Sky цамхагийг 12
давхарласантай
тэнцэнэ.

Хюго Дамметт ордын хойд
бүсэд баригдах хонгилын нийт
нэвтрэлтийн урт нь 200 км байна
(5.5 м өндөртэй, 5 м өргөнтэй).
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* - Үүнд ил уурхайн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа болон гүний уурхайн барилга
бүтээн байгуулалтыг тус тус тооцсон болно.
Эдгээр тоо хэмжээнүүд нь урьдчилсан тойм бөгөөд шинэчлэгдэж болно.
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Зурагт хуудасны
харьцаа нь
бодит биш
бөгөөд зөвхөн
дүрслэн үзүүлэх
зорилготой
болно.

Олборлолтын түвшин
Агааржуулалтын түвшин

Hugo North Lift 1

Тээврийн түвшин
Бутлуур нь
7 давхар
байшинтай
дүйцэхүйц
өндөртэй.

Гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтын эхний үе шат
нь Хюго Дамметт ордын Хойд
Бүсийн Ашиглалтын давхар 1 –д
явагдах бөгөөд барилга бүтээн
байгуулалтын ажил ойролцоогоор
5-7 жил үргэлжилнэ.
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Бүтээн байгуулалтын оргил үед гүний уурхайн
ажилчдын тоо 3,000 гаруй болно.

Гүний уурхайн бүтээн
байгуулалтын эхний үе
шатанд хамаарах хүдрийн
биетийн нийт талбай нь
Чингисийн талбайгаас 17
дахин том байна.

Огтлох түвшин

Өдөрт 95,000 тн
хүдэр

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын эхний үе шатанд
нийт 2.2 тэрбум ам. доллартай тэнцэхүйц татвар болон
бусад төлбөрийг Монгол улсын Засгийн газарт төлнө.

Хойд Хюго ордын
Ашиглалтын давхар 2

Бутлагдсан
хүдэр

1300 m

Туузан дамжуулагчийн
нийт урт нь 10 км буюу
Чингисийн талбайгаас
Толгойтын өртөө хүрэх
зайтай тэнцэнэ.

1300 м

Херуга орд

• Олборлолтын арга: Блокчлон
олборлох
• Үйл ажиллагаа: Гүний уурхай нь
12 цагийн хоёр ээлжээр жилийн
365 өдөр ажиллана.
• Гүний уурхайд баригдах дэд
бүтэц:
- 3 засварын газар
- 2 өрмийн машин засварын
		 газар
- 2 түлш түгээх газар
- 1 тэсрэх бодисын агуулах
- 2 бутлуур
- 1 шингэн зуурмагийн газар
- 10 км урт туузан дамжуулагч

Хюго Дамметт
ордын Хойд Бүс

1300 m

Хюго Дамметт
ордын Өмнөд Бүс

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ
ЭРХЭМЛЭН АЖИЛЛАНА

