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ЕРӨНХИЙ ТОЙМ
Энэхүү ОюуТолгой ХХК (OT)-ийн хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө (ХЧОМТ)
нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны гүйцэтгэлийн Д3 /“D3”/ стандарт буюу Ил уурхайн
налуу, овоолго, хаягдлын менежментийн шаардлагын дагуу Оюу Толгойн хаягдал чулуулгийн
овоолгын геотехникийн болон байгаль орчны байнгын менежментийн үе шатлалыг тусган харуулсан
болно. Тус төлөвлөгөөг ил уурхайн налуу, овоолго, хаягдлын менежментийн Д3 /D3/ ажлын
мөчлөгийн дагуу боловсруулсан болно.
Хог хаягдал, овоолгын налууг аюулгүй, үр дүнтэй хийхийн тулд түлхүү анхаарал хандуулах
шаардлагатай асуудлуудыг овоолгын менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон болно.
ОТ төслийн талбайд эрдсийн хог хаягдлын оновчтой менежментийг хэрэгжүүлснээр хүчиллэг
чулууны шүүрэл нэвчих эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд байлгаж, Умдай гол дагуух зэрэг эмзэг
орчинг хамгаалах, төслийн талбайг амжилттай нөхөн сэргээх боломжтой болно. Хүчил үүсгэх
чадвартай (ХҮЧ) хаягдал чулуулгыг ангилж, зөвхөн зориулалтын цэгүүдэд байрлуулна. Хүчил үл
үүсгэх (ХҮҮ) хаягдал чулуулга нь ерөнхий булалт, Хаягдал Хадгалах Байгууламж (ХХБ)-ийн далан
барих мөн эцсийн хучилтынматериал зэрэгт ашиглагддаг чухал нөөц тул нарийн зохицуулалт хийх
шаардлагтай. Хүснэгт 1-д уурхайн олборлолтын явцад тусад нь хадгалах мөн, байршуулах
шаардлагатай геологийн өөр өөр төрлийн материалууд ба тэдгээрийг хэрхэн менежмент хийх, хэрхэн
ашиглах талаар товч мэдээллийг жагсаан харуулав.
Хүснэгт1–Материалын үзүүлэлтүүд
Материалын
төрөл
Өнгөн хөрс
Үлдэгдэл
хөрс,аллювийн
элс, хайрга

Цэвдэгийн
гаралтай шавар

Ангилсан
исэлдсэн
материал
Бүдүүн ширхэгтэй
ХҮҮ

Ангиллын шалгуур

Менежментийн шаардлага, хэрэгцээ

Хамгийн өнгөн талын 30 см үр
шимтэй хөрс, чулуурхаг
толгод энд хамаагүй
Умдай гол зэрэг идэвхитэй
болон саяхан хүртэл
идэвхитай байсан аллювийн
гольдролын гадарга дээрхи
хайрганы илэрц,салхинд
зөөгдсөн элс, сайтар ангилсан
элс,

ХҮҮ - Нөхөн сэргээлтэнд ашиглах хүртэл
төв хэсгийн өнгөн хөрсийг хадгалахын тулд
тээвэрлэх
ХҮҮ – Уурхай дээр болон уурхайгаас
гадуур энгийн булалтболгон ашиглахад
ямар ч хориг байхгүй.Бүтцийн хувьд тохирч
байвал Д бүс (элс, хайрганы филтер)-ийн
ХХБ далан, агрегатад ашиглаж болно. Мөн
түүнчлэн ерөнхий ХҮҮ-той адил ашиглаж
болохоос гадна ХҮҮ хаягдал чулуулгатай
хамт устгах боломжтой.
ХҮҮ -Уурхай дээр болон уурхайгаас гадуур
энгийн булалт болгон ашиглахад ямар ч
хориг байхгүй. Бүтцийн хувьд тохирч байвал
(1) А бүсийн (анхдагч далан) эсвэл Хаягдал
хадгалах байгууламжийн /ХХБ/ далан (Эф
бүс “F zone”)–д үндсэн дүүргэлт болгон,
шавар байхгүй газар тагтаршуулсан шавар
судал болгон тус тус ашиглаж болно. Үүний
нэвчих чадвар бага, давсны агуулга өндөр,
эвдрэлд орох нь амархан тул шүүрэх
давхарга, хучаас эсвэл өсөлтийн жийрэгт
ашиглахад тохиромжгүй. Хучаас болгон
ашиглахаар хадгалж буй ХҮҮ-тэй хамт
хадгалж болохгүй.
ХҮЧ– ХҮҮ хучаасаар хучиж хаах эсвэл
боловсруулалтанд оруулах хүртэл ангилан
исэлдсэн материалын овоологруу тээвэрлэн
хадгална
ХҮҮ – уурхай дээр үндсэн дүүргэлт болгон
ашиглахад
ямар
ч
хориг
байхгүй.
Уурхайгаас гадагш тээвэрлэж болохгүй. B1
бүс, B2 бүс, C бүс, ХХБ-ийн далангийн ХҮҮ
ул давхарга болгон ашиглахад хамгийн

Нийлмэл бус цэвдэгийн
гаралтай шавар

Агууламж нь ≥0.25%
Cu(исэлдсэн ба завсрын)
өгөршсөн үндсэн чулуулаг
Өгөршсөн(исэлдсэн болон
завсрын) үндсэн чулуулаг- Cu
агууламж нь <0.25%,нийт
хүхрийн агууламж нь <0.2%.
Шинэ буюу исэлдээгүй
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Ангиллын шалгуур

Менежментийн шаардлага, хэрэгцээ

хаягдал чулуулгын нь нийт
хүхрийн агууламж нь <0.8%
байна. Хүхэр тодорхойгүй
байвал карбонтөмөрлөг,
блок(CS2&3; Da4) тунадасаас
гарсан бүх үндсэн чулуулга,
нүдэнд үзэгдэх хүхэрлэг
нэгдэл байхгүй исэлдсэн
чулуулгыг ХҮҮ-д тооцно.

тохиромжтой. Хамгийн бага хэмжээний
боловсруулалт буюу шүүлтүүр хийхэд
бүтцийн шаардлагыг хангадаг тул хамгийн
тохиромжтой
(1).
Том
ширхэгтэй
материалыг нарийн хайрга болгон ашиглаж
болно. Элс, нарийн ширхэгтэй хайргыг Д
бүсэд мөн ашиглах боломжтой. Илүүдэл
материалыг
ерөнхий
ХҮҮ-н
хаягдал
чулуулгын овоолгонд хадгалж, дараа нь
хаягдал
чулуулгын
овоолго,
хүдрийн
далангийн гадна гадаргуу болгон ашиглах
боломжтой.

Нарийн ширхэгийн агууламж
(200-ын тороор шигшигдэх)
5% -аас бага байх эсвэл
боловсруулсны дараахь
нарийн ширхэгийн агууламж
5% -аас бага байх ёстой. Ийм
бүтэцтэй чулуулгын төрөл
одоохондоо тодорхойгүй
байна.
Өгөршсөн(исэлдсэн болон
дундын) үндсэн чулуулга- Cu
агууламж нь <0.25%,нийт
хүхрийн агууламж нь <0.2%.
Шинэ буюу исэлдээгүй
хаягдал чулуулгын нийт
хүхрийн агууламж нь <0.8%.
Хүхэр тодорхойгүй байвал
карбонтөмөрлөг, блок(CS2&3;
Da4) тунадасаас гарсан бүх
үндсэн чулуулга, нүдэнд
үзэгдэх хүхэрлэг нэгдэл
байхгүй исэлдсэн чулуулгыг
ХҮҮ-д тооцно.Цэрдийн
гаралтай шаврын агууламж
байхгүй.
Бүтцийн хувьд тавигдах
шаардлага байхгүй ба бул
чулуутай, шавар, элстэй
материал нь хучаасанд
хамгийн тохиромжтой.
Төв Оюу толгой,
Шаантагбүсээс бусад бүх
уурхайгаас гарсан үндсэн
чулуулга- шинэ бол нийт
хүхрийн агууламж нь <0.8%,
жийрэг эсвэл исэлдсэн бол
хүхрийн хэмжээ ≥ 0.2%,
хэрвээ хүхрийн агууламж
тодорхойгүй бол
карбонтөмөрлөг, блокийн
тунадасаас (CS2&3; Da4)
гарсанаас бусад бүх үндсэн
чулуулгабүгд үүнд хамаарна
Төв Оюу толгой,

ХҮҮ – уурхай дээр үндсэн дүүргэлт болгон
ашиглахад
ямар
ч
хориг
байхгүй.
Уурхайгаас гадагш тээвэрлэж болохгүй. Ф
бүс -ийн далангийн дүүргэлтэнд ашиглана.
Б1, Б2, С бүс, ХХБ-ийн ХҮҮ ул давхарга
болгон ашиглахын тулд угаах, шүүх зардал
шаардсан
ажиллагаа
боловсруулалт
шаардана.
Том ширхэгтэй материалыг
нарийн хайрга болгон ашиглаж болно. Элс,
нарийн ширхэгтэй хайргыг Ди бүсэд мөн
ашиглах боломжтой. Материалыг ерөнхий
ХҮҮ-н
хаягдал
чулуулгын
овоолгонд
хадгалж, дараа нь хаягдал чулуулгын
овоолго, хүдрийн далангийн гадна гадаргуу
болгон ашиглах боломжтой.

ХҮЧ – 1) зориулалтын хаягдал чулуулгын
овоолго; 2) ХХБ-ийн дотор хуваах хэсэг 3)
Эф бүсийн /F zone/ ХХБ-ийн далангийн
дүүргэлтэнд
зөвхөн
ашиглаж
болно.
Хаалтын үед ХҮҮ-ээр хучсан байх ёстой.

ХҮЧ – 1) зориулалтын хаягдал чулуулгын

Хуудас 3-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01
Материалын
төрөл

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Ангиллын шалгуур

Хувилбар:
1.0

Менежментийн шаардлага, хэрэгцээ

Шаантагбүсээс бусад бүх
уурхайгаас гарсан үндсэн
чулуулга- шинэ бол нийт
хүхрийн агууламж нь <0.8%,
жийрэг эсвэл исэлдсэн бол
хүхрийн хэмжээ ≥ 0.2%,
хэрвээ хүхрийн агууламж
тодорхойгүй бол
карбонтөмөрлөг, блокийн
тунадасаас (CS2&3; Da4)
гарсанаас бусад Шаантаг
бүсийн бүх үндсэн чулуулга
бүгд үүнд хамаарна

овоолго; 2) ХХБ-ийн дотор хуваах хэсэг 3)
Эф бүсийн /F zone/ ХХБ-ийн дотоод
далангийн дүүргэлтэнд зөвхөн ашиглаж
болно. ХХБ-ийн Эф бүсийн далангийн
дүүргэлтэнд
ашиглахыг
аль
болох
зайлсхийх хэрэгтэй. Хүчиллэг чулууны
шүүрэлын агааламж маш өндөр тул ил
уурхайн
бүсийн
хаягдал
чулуулгын
овоолгын ерөнхий ХҮЧ дотор битүүмжилсэн
байдлаар байршуулна. Хаалтын үед ХҮҮ
хучаасаар хучих хэрэгтэй.

Бага агуулгатай
хүдэр

Хайлагчийн цэвэр ашиг (ХЦА,
$/тонн), бага агуулгатай хүдэр

ХҮЧ– Баяжуулах үйлдвэрт боловсруулах
хүртэл бага агуулгатай хүдрийн овоолгын
агуулахад хадгалах , эсвэл ХҮҮ хучаастай
газар хаалттай байлгах. Төвийн болон
Баруун өмнөд хэсгийн хүдрийг тус тусад нь
овоолно.
ХҮЧ – 1) зориулалтын хаягдал чулуулгын
овоолго; 2) ХХБ-ийн дотор хуваах хэсэг 3)
Эф бүсийн ХХБ-ийн далангийн дүүргэлтэнд
зөвхөн ашиглаж болно. Хаалтын үед ХҮҮээр хучсан байх ёстой.

Хүдэр

Хайлагчийн цэвэр ашиг (ХЦА,
$/тонн), хүдэр

ХҮЧ – Баяжуулах үйлдвэртнэн даруй
боловсруулахаар
тээвэрлэх.
Богино
хугацааны (< 6сар) хадгалалтанд хүчиллэг
чулууны шүүрлийн эрсдэл нь бага байна.

Баяжмал

Баяжуулах үйлдвэрээс гарсан
Зэсийн баяжмал

ХҮЧ – Хүчтэй хүчил үүсгэх чадвартай,
металын агууламж маш өндөр. Байгаль
орчинд
үзүүлэх
сөрөг
нөлөөнөөс
сэргийлэхийн
тулд
найдвартай
газар
хадгалж, тээвэрлэх шаардлагатай. Хаягдал
гарахад бохирдсон хөрсийг баяжуулах
үйлдвэрт
дахин
боловсруулах
эсвэл
үйлдвэрийн ландфиллийн байгууламжид
байршуулна.
ХҮЧ – Баяжуулах үйлдвэрт
нэн даруй
боловсруулахаар
тээвэрлэх.
Богино
хугацааны (< 6сар) хадгалалтанд хүчиллэг
чулууны шүүрлийн эрсдэл нь бага байна.
ХҮЧ – 1) зориулалтын хаягдал чулуулгын
овоолго; 2) ХХБ-ийн дотор хуваах хэсэг 3)
Эф бүсийн ХХБ-ийн далангийн дүүргэлтэнд
зөвхөн ашиглаж болно. Хаалтын үед ХҮҮээр хучсан байх ёстой.

Хаягдал

Баяжмалаас гарсан хүдэр
боловсрууүлах хаягдал

ХҮҮ багатай ХҮЧ- ХХБ дотор талд
байршуулна. Уурхайгаас гадагш тээвэрлэж
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Менежментийн шаардлага, хэрэгцээ
болохгүй. Уурхайн ерөнхий дүүргэлтэнд
ашиглаж болохгүй. Хэрвээ боломжтой бол
хаалтын үед ХҮҮ хаягдал чулуулгын
хучаасын зузааныг нимгэлэхийн тулд ХҮҮ
чулуулгаар хучих хэрэгтэй.

(1) Нарийн ширхгийн агууламж нь >50%(200 тороор 50 хувь нэвтэрч гарах нарийн
ширхэгтэй)Цэрдийн гаралтай шавран материалаар А бүсийг барих шаардлагатай. Шинэ
эсвэл исэлдсэн ХҮҮ хаягдал чулуулгын нарийн ширхэгийн агууламж<10%, ширхэгийн
хамгийн том хэмжээ нь 75 мм материалаар Б1 бүсийг барина. Б2 бүсийг нарийн
ширхэгийн агууламж нь <5%, ширхэгийн хамгийн том хэмжээ 200 мм-тэй шинэ эсвэл
исэлдсэн ХҮҮ –аар барина. С бүс, ХҮҮ суурь давхаргыг нарийн ширхгийн агууламж нь <5%
-тай, ширхэгийн хамгийн том хэмжээ нь 1м –тай шинэ эсвэл исэлдсэн ХҮҮ-аар барина. Д
бүс-ийг нарийн ширхэгийн агууламж нь <5%, ширхэгийн хамгийн том хэмжээ нь 9,5мм-тэй
Умдайн голын Аллювийн, Шинэ ХҮҮ, исэлдсэн ХҮҮ –аар барина.
Материалыг тэдний геохими, бүтцийн шинж чанарт харгалзах шаардлагын дагуу зохих хаягдал
чулуулгын овоолго, эсвэл шууд ХХБ руу тээвэрлэж байршуулна. Хаягдал чулуулгын бүх овоолго,
налууны мөргөцөг нь 30 метрээс өндөр байж болохгүй ба гадна талын налууг нь шаталсан хэлбэрээр
барина. Овоолгын ерөнхий харьцаа нь 2:5:1-ээс хэтэрч болохгүй. Хаягдал чулуулгын овоолго, налууг
90м-ээс өндөр барьж болохгүй.
Ил уурхай, хаягдал чулуулгын овоолго, ХХБ –ийн бүх усыг талбай дээр үлдээх ёстой ба
боловсруулалтын усны сүлжээ рүү шахах эсвэл ямар нэгэн ашигтай хэлбэрээр ашиглах хэрэгтэй.
Хаах үед эсвэл үйл ажиллагааны явцад урсац усны чанарыг хадгалах, нэвчилтийг бага байлгах,
салхинд элэгдэхээс сэргийлэх, ургамалжилтыг сэргээх боломж болгохын тул бүх төрлийн ХҮЧ
материалыг ХҮҮ хучаасаар хучна
ХҮЧ налууг дор хаяж 10 метрийн зузаантай /зузааныг налуутай перпендикуляраар хэмжинэ/ ХҮҮ
чулуулгаар, хавтгай ХҮЧ гадаргууг 1,5 м зузаан ХҮҮ чулуулга, ХҮҮ овоолгыг 0,5 м ХҮҮ хучаасаар
бүрэхээр хучаасны зураг төслийг гаргасан байгаа. Материал ангилах схемийг Хавсралт 1-д,
хаягдлын овоолго зураг төслийн шалгуурыг Хавсралт 1-д тус тус жагсаан харуулсан байгаа.
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ТАНИЛЦУУЛГА

Энэхүү төлөвлөгөөнд ОюуТолгой уурхай дээр гарч буй бүх хаягдал хүдэр, чулуулгыг зохистой
менежментийн стратеги, журам, төлөвлөгөөний талаар ерөнхийд нь авч үзнэ.Төлөвлөгөөг амжилттай
хэрэгжүүлснээр чулуулгын хүчил нэвчих, болон эрдсийн хаягдлын улмаас гарч болзошгүй геотехник,
нөхөн сэргээлтийн эрсдлийг бууруулж, хянах боломжтой болно. Төлөвлөгөө нь Рио Тинтогийн
дараахь шаардлагыг хангаж байгаа:
• Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний Ди3 Стандарт
Эрдсийн хаягдлын менежментэд тавигдах шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй ойлголт өгөх
зориулалтаар тус төлөвлөгөөг боловсруулсан ба техникийн талын дагалдах бичиг баримт болох цогц
тайлангуудыг электрон хэлбэрээр бэлдсэн байгаа болно.
ОюуТолгойн уурхайн эхний шатны олборлолтоос ойролцоогоор 700 сая тонн хаягдал, 2 тэрбум тонн
орчим хаягдал чулуу гарна гэсэн тооцоо бий.Ил уурхайгаас гарах хаягдал чулуулгыг уурхайн эргэн
тойронгийн хаягдал чулуулгын овоолго (ХЧО) дээр байршуулах ба хаягдал хадгалах байгууламжийн
(ХХБ) далан барихад ашиглана. Эдгээр байгууламжийг зургийг 1-р зурагт харуулав. Одоогийн тойм
судалгаанаас харахад нийт үүсэх хаягдал чулуулгийн бараг тал орчим хувийг хүчил үл үүсгэх ( ХҮҮ)
чулуулга, нөгөө тал орчим хувийг хүчил үүсгэх чадвартай ( ХҮЧ) чулуулга эзэлнэ. Бага агуулгатай
хүдрийн овоолгууд, ангилагдсанисэлдэх материал (АИМ) овоолго, хаягдал хүдрийн тодорхой хувийг
ХҮЧ байх болно. Материал ангилах схемийг Хавсралт 1-ийн материал ангилах бүтэц, Хавсралт 2-д
овоолгын зураг төслийн шалгуурыг жагсаан харуулсанболно. Хавсралт 3-д энэхүү менежментийн
төлөвлөгөөний техникийн тайлан бүхий баримт бичгийн зохион байгуулалтыг харуулав.Хуурай цаг
агаараас үл хамааран, уурхайн дээр идэвхитэй хүчиллэг чулууны шүүрэл менежмент явуулах нь маш
чухал.ХҮҮ, ХҮЧ хаягдал чулуулгыг ангилж, хүчиллэг чулууны шүүрэлын сөрөг нөлөө үзүүлэх
эрсдэлийг хамгийн бага байлгахын тулд тусад нь арга хэмжээ авах хэрэгтэй.

1.1

Ерөнхий тогтоц

ОюуТолгойн хүдрийн орд нь өндөр агууламжтай, их нөөцтэй порфирийн төрлийн зэс-алтны уурхайн
юм. Тус орд нь галт уулын базальт, тунамал чулуулгийн давхарга, хувиралд орсон хожуу үеийн
Девоны настай галт уулын чулуулгатай.Хоёр үндсэн эрдэсжсэн бүсээс тогтдог. Өмнөд Оюу Толгойн
ордууд нь Баруун өмнөд, Өмнөд, Төвийн болон Шаантаг хэсгүүдээс бүрэлдэх ба ил уурхайгаар хүдэр
олборлолт хийнэ. Хойд ба Өмнөд Хюго Дамметийн ордыг түшиглэн далд уурхайгаар хүдэр
олборлоно.
Эрдэсжсэн галт уул, салаануудад ихэвчлэн 1-5 хувийн исэлдсэнхүхэр агуулагдсан байдаг. Төвийн
бүсэд хүхрийн хэмжээ өндөр байхаас гадна пиритийн агууламж нь ихэвчлэн 10 хувиас өндөр байдаг
нь ажиглагдсан. Ихэнхи эрдэсжсэн чулуулга нь хүчиллэг чулууны шүүрэл үүсгэх хандлагатай байдаг.
Эргэн тойронд нь эрдэсжээгүй интруисив, галт уулын, тунамал чулуулгуудаас гадна полфирийн
зэсийн уурхайнууд байна. Эрдэсжилтийн дараахь үеийн чулуулга нь (Сайншанд худгийн тогтоц
үүсэх), эрдэсжээгүй блок хүдэртэй хамааралтай (DA4), исэлдсэн хучаасын хэсэгын исэлдсэн хүхрийн
агууламж бага, хүчил саармагжуулах чадвар муутай бөгөөд ХҮЧИЛЛЭГ ЧУЛУУНЫ ШҮҮРЭЛ
/ХШУ/тогтоцод өртөмтгий бус.
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Зураг1–Овоолго, ХХБ-ийн
ийн багцаа байршил
ОюуТолгойн орд газар нь 65 мм-ийн
ийн жилийн дундаж хур тунадас ордог Говийн б
бүсэд байрладаг.
Жилийн ууршилтын дундаж түвшин
вшин нь хур тунадасын хэмжээнээс 36 дахин их ба жилийн хамгийн их
чийгтэй улиралд хүртэл
ртэл хур тунадасаас 15 дахин их байдаг. Оюу толгойн эргэн тойронд олон салаа
урсгалтай гол, горхи байхгүй. Төлө
өвлөгдөж байгаа ил уурхайн баруун өмнөд
д хэсэгт байрлах Умдайн
гол нь хамгийн их усны эх үүсвэр
свэр бөгөөд
б
үйл
йл ажиллагааны талбараас хол байрлана. Хэдийгээр тус
гол нь бороо их орсны дараа л урсдаг,голын шавар багатай хэдий ч орон нутгийн ттүвшинд
хангалттай аллювын уст үеүдтэй
дтэй болох нь тогтоогдсон болно. Гүний
Г ний уст үеүдын усны чанар
хангалттай сайн бөгөөд ууссан
ссан бодисын найрлага нь ойролцоогоор 500мг/ л түвшинтэй.
т вшинтэй. Уурхайд ойр
байрлах хамгийн мэдрэмтгий орчин нь маргаангүй
маргаанг й Умдайн голын гольдрол тул үүнийг чулуулгын
хаягдал, хүчиллэг чулууны шүүрэлын
рэлын нөлөөллөөс
н
с хамгаалах нь хамгийн чухал ач холбогдолтой.
Богино олон наст сөөг, нэг наст үетэн,
етэн, алаг өвс тархуу ургасан цөлийн
лийн ургамалжилттай хавтгай газар
хүдэр,
дэр, эрдсийн хаягдал байрлана. Тус бүс
б нутаг өгөршсөн ул чулуулаг бүхий
хий газар байрлах ба зарим
хэсэг нь 30 хүртэлх м гүн
н (хойд, зүү
з тал руугаа зузаарсан) нийлмэл бүсс хатуу /Цэрдийн гаралын/
шавартай газар байрлана. Бүсийн
сийн гүний
г
усны гүн нь 5-15
15 метрийн хооронд хэлбэлзэнэ. Уурхай нь
ямар нэгэн үндсэн
ндсэн тектоникийн бүсэд
б
байрлаагүй хэдий ч идэвхитэй бүсс уурхайгаас 18 км орчим
зайнд байгаа нь тогтоогдсон. Тооцоолсноор,
Тооцоолсно
хамгийн хүчтэй газар хөдл
длөл нь 2500 жилийн
давтамжтай, 7,0 магнитудын газар хөдлөл
х
юм.

1.2

Хөрсөн бүрхэвч,
рхэвч, геологийн үндэс

3-р
р хавсралтанд овоолгын доорхи газрын хөрс,
х
үндсэн
ндсэн чулуулгийн геологийн тогтоцтой холбоотой
мэдээллийг нэгтгэн харуулав. Эдгээр нь үндсэн “хүлээн
лээн авагч” орчингоос гадна геотехникийн
тогтвортой байдалд нөлөөлөх
х магадлал өндөр
р тул суурь давхаргыг оновчтой тодорхойлох нь тун
чухал. Хавсралтанд тусгасан судалгаануудыг ихэнхи тохиолдолд хаягдлын үнэлгээ
нэлгээ хийх зорилготой
бус харин Умдайн голын
лын шавар ашиглах /Гоулдер 2008/, Умдайн голын урсгалыг өөрчлөх,
өөрхаягдал
рхаягдал хадгалах байгууламж ХХБ(KCBL 2007) зэрэг зорилгоор хийсэн байгаа. Хээрийн
судалгаа, хяналтын үр дүнг
нг хаягдлын овоолгын доорхи нөхцөл
н
л байдлыг үнэлэхэд ашиглах
боломжтой. Дэд гадаргын ерөнхий
нхий шинжийг Хүснэгт
Х
2-д
д тоймлон харуулсан болно.
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Хүснэгт2–Шороон давхаргынхөрсний ангилал (эх сурвалжRef IDP08)
Origin
Салхинд
зөөгдсөн элс

Үзүүлэлт
ЛАГ, ЭЛСНИЙ холимог,, бага
зэрэг шавартай, locally with
gravel

Plasticity

Чийгшил

Байхгүйбага

Хуурай

ЭЛС, шаварлаг нарийн
судалтай

байхгүй

ШАВАР, элсэрхэг, нарийн
судалтай

байхгүй

Аллюв

Байхгүй–>бага

ЭЛС, сайргатай шавар
Коллюв

Өгөршсөн
суурь
чулуулга
(aндезит)

Үндсэн
чулуулга

2.

ШАВАР, лагтай, элсэн
судалтай, сайрга бага зэрэг
эсвэл байхгүй (ердийн хатуу
Цэврийн гаралын шавар)
чулуулга өгөршсөн
талбайгаас гаргасан хөрс
Чулуулга өгөршсөн, хөрсний
шинж чанар, ихэвчлэн хатуу,
бага зэрэг шавар, элсэрхэг
шавартай. Тухайн газар
чулуулгын ул мөр байгаа
галт уулын чулуулга
давамгайлсан. Намаас их
хатуулгатай, чулуулга нь
хагарсан

Усны
түвшингээс
дээгүүр бага
зэрэг
чийгтэй
Усны
түвшингээс
дээгүүр бага
зэрэг
чийгтэй
Бага зэрэг
чийгтэй

Нягтрал
Наалдамхай,
дундаж хатуу
medium dense,
булархай
Дундаж хатуу,
дотроо хатуу

Дундаж хатуу,
дотроо хатуу
Дундаж хатуу,
дотроо хатуу
Stiff to hard,
наалдамхай хатуу,
гадаргуу орчим
хатсан, гүндээ
бүхэл

Дундаас
ӨНДӨР

Бага зэрэг
чийгтэй,
нойтон

Байхгүй–>бага

Бага зэрэг
чийгтэй

Дунд зэргийн нягт
–->нягт, хатуунягт

Бага

Бага зэрэг
чийгтэй

Хатуу

Байхгүй

Хуурай –>бага зэрэг
чийгтэй

Нягт –-> маш нягт

ГЕОТЕХНИКИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Геотехник, гидрологийн зураг төслийн гол шалгууруудыг хураангуй хэлбэрээр хүснэгт 3, дэлгэрэнгүй
хэлбэрээр Хавсралт 2-д тус тус харууллаа.
Хүснэгт 3 – Геотехник, Гидрологийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдийнхураангуй
Параметр
Утга
Овоолгын геотехник
Статик тогтвортой
FS > 1.3
байдал
Сейзмик тогтвортой
FS > 1.0
байдал

Үйл ажиллагаа

Эх сурвалж
Дээрхитэй адил
British Columbia Mine Waste Rock Research
Committee, “Mined Rock and Overburden Piles,”
Operating and Monitoring Manual, Interim Guidelines,
1991.
Овоолгын гидрологи
100 жил.
24цаг.Хур
тунадасын
KCB, Aug 2011, p 136.
үргэлжлэх
хугацаа
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болох
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Эх сурвалж
SMEC 60% зураг төсөл

ӨНГӨН БОЛОН ШАР ХӨРСНИЙ МЕНЕЖМЕНТ

Тухайн газар уурхай, хаягдлын овоолго, далан ХХБ, бусад дэд бүтцийн байгууламжийг барьж
угсрахаас өмнө өнгөн хөрсийг хуулан, өнгөн хөрс хадгалах байгууламжид тээвэрлэн хүргэх
шаардлагатай. Өнгөн хөрс маш нимгэн байдаг чулуурхаг тодгодоос бусад бүх газрын өнгөн хөрсийг
30 орчим см зузаантайгаар хуулан авах хэрэгтэй. Өнгөн хөрсийн овоолгын өндөр 5 метрээс өндөр
байж болохгүй бөгөөд хэрвээ боломжтой бол 3 хүртэл м овоолох нь хамгийн зөв шийдэл байна.
Өнгөн хөрсийг автомашины хөдөлгөөнд дарагдах эрсдэл хамгийн бага байхаар бодож овоолох
хэрэгтэй. Урт хугацааны овоолго хийсний дараагаар, нар салхинд элэгдэхээс сэргийлж дээд хэсэгт
нь байгалийн гаралтай үрнүүдийг цацах хэрэгтэй юм. Ямар ч тохиолдолд өнгөн буюу шимт хөрсийг
барилгын ерөнхий дүүргэлт, хаягдал чулуулгын хучаас, ХХБ, бусад дэд бүтцийн хучаасанд ашиглаж
болохгүй.
Нөхөн сэргээлтийн сүүлийн шатанд хаягдал чулуулга, ХХБ, овоолго, дэд бүтцийн гадаргуу дээр дор
хаяж 15 см өнгөн хөрс эсвэл өөр үржил шимтэй хөрсийг тавьж өгнө. Өнгөн хөрсийн тэнцвэртэй
байдал хадгалагдаж байгаа эсэх буюу тухай эвдэрсэн гадаргуу дээр нөхөн сэргээлт явагдахад
хангалттай үржил шимтэй өнгөн хөрс байгаа эсэхийг хугацааны тухайн давтамж бүр шалгаж,
тооцоолж байх шаардлагатай. Хангалттай өнгөн буюу үржил шимтэй хөрс байхгүй тохиолдолд өнгөн
хөрсийн зузааныг 10см хүртэл багасгаж болно. Өнгөн хөрсийг мөн дараахь байдлаар /дээрээс доош
ач холбогдлын зэрэг буурна/ мөн ашиглах хэрэгтэй:


ХҮЧ чулуулгийн доор байрлах хаягдал чулуулга, хаягдал хадгалах байгууламжийн /ХХБ/
далан налуулга;



ХҮЧ чулуулгийн доор байрлах хавтгай хаягдал чулуулгийн гадаргын чулуулгын доорхи;



ХҮЧ чулуулгийн доор байрлах хавтгай чулуулгийн гадаргуу;



ХҮҮ чулуулгийн доор байрлах хаягдал чулуулга, далангийн налуулга;



Хавтгай хаягдал чулуулгын овоолгын гадаргуун хучаасыг зөвхөн ХҮҮ материалаар хучих;

 Бусад нөлөөнд орсон гадаргуунууд.
Шороон давхарга, салхинд зөөгдсөн элс хөрс, аллювийн хөрс, сайргыг уурхай дээр эсвэл уурхайн
гадуур хэрэглэж болно. Нарийн эсвэл сайтар нунтагласан материалыг үндсэн дүүргэлтэнд ашиглаж
болох Ди бүсийн Хаягдал хадгалах байгууламжийн далан барихад сайтар ангилсан нарийн
ширхэгтэй хайрга эсвэл сайтар ангилсан элс /200-ын тороор нэвтрэх хамгийн том нь 9,5 мм
ширхэгтэй агууламж нь <5% / шаардагддаг тул элс, хайргыг далан барихад эсвэл бетонд ашиглах нь
хамгийн үр ашигтай хэлбэр юм. Том хэмжээтэй материалыг бутлаад замын хучаас хийхэд ашиглаж
болно. Сайтар ангилсан элс, хайргыг сүүлд ашиглахын тулд овоолох хэрэгтэй.Хаягдал чулуулгын
овоолгын доорхи Умдайн аллювийн давхарга нь уурхайд хэрэглэх цэвэр элс, хайрга авах хамгийн
чухал эх сурвалж юм.Шороон давхарга, салхинд зөөгдсөн элс хөрс, аллювийн материалыг ерөнхий
ХҮҮ-тэй адил зохицуулж болохоос гадна хучаас материал хийж болно.

4.

ХАЯГДАЛ ЧУЛУУЛГА, ОВООЛГЫН МЕНЕЖМЕНТ

Оюу толгойн ордын ил уурхайн олборлолтын явцад ойролцоогоор 2 тэрбум хаягдал чулуулга үүснэ.
Эдгээр хаягдлыг тал орчим хувийг хүчил үүсгэх чадвартай буюу ( ХҮЧ) чулуулга эзлэх магадлалтай
байгаа тул байгаль орчинд хүчтэй сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс сэргийлэн найдвартай менежмент хийх
шаардлагатай.
Хүчил
үл
үүсгэх
буюу
(
ХҮҮ)
хаягдал
чулуулга,
овоолго
нь
хаягдалхадгалахбайгууламжийн /ХХБ/ далан барих, ХҮЧ материалыг бүрэх, ерөнхий булалт хийх
зэрэг ажлын чухал түүхий эд болдог. Хаягдал чулуулгын овоолгоын хүчиллэг чулууны шүүрэлыг
хянах үндсэн стратегиуд нь 1) ХҮҮ, ХҮЧ материал дээр ажиллахдаа ангилалт хийж, салгах; 2) үйл
ажиллагааны улмаас ус ямар нэгэн байдлаар бохирдох, 3) ХҮҮ хаягдал чулуулгийн хадгалах байр
барих, ХҮЧ хаягдал чулуулгын гадаргуу дээр сүүлийн хучаас хийх зэрэгт оршино. Барихаар
төлөвлөж байгаа хаягдал чулуулгын овоолгын байршлыг 1-р зурагт харуулав. Туршилтын
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өрөмдлөгөөс харахад хаягдал чулуулгын овоолгын доор ил уурхай, далд уурхайн олборлолтоор
гаргах ямар нэгэн эрдэс баялгын эх үүсвэр байхгүй гэдэг нь тогтоогдсон.

4.1

Материал ангилах шалгуур

Хаягдал чулуулга, нэгдмэл бус хучдас, бага агууламжтай хүдэр зэргийг зэсийн агууламж, нийт
хүхрийн агууламж, хөрсний механик шинж чанараас нь хамааруулж ангилах шаардлагатай (Хүснэгт
1, Хавсралт 1). Хаягдал чулуулга, хучдас, овоолгын материалыг ангилах шалгуурыг Хүснэгт 1-д
нэгтгэн харуулсан болно. ХҮҮ/ ХҮЧхязгаарын шалгуурыг 213 өрөмдлөгийн дээжийг нийт
хүчил/суурийн тодорхойлох техник (EGI, 2004), 22 leach багана, эдгээрийн зарим нь7 жилийн туршид
ашиглахад илүүдэлтэй байсан(EGI, 2011) тодорхой нийт 24000 өрөмдлөгийн нүхний нийт хүхэр,
карбон, металлын өгөгдөл (EGI, 2008; Borden, 2011a; Borden 2011b; Jennings, 2011)-ийг ашиглан
тогтоосон болно. Исэлдсэн хаягдал чулуулгын хувьд хүхрийн агууламжийн хязгаар 0.2%, шинэ буюу
исэлдээгүй хаягдал чулуулгын хүхрийн агууламж 0.8% байгаа нь EGI –ээс санал болгосон (2004)
ANC/MPA (хүчил саармагжуулах хүчин чадал/ хамгийн их хүчилжих чадвар /ХСХЧ/ХИХЧ/ буюу acid
neutralizing capacity/maximum potential acidity) харьцаа 1,5 байхтай дүйцэж байгаа ХҮҮ болон ХҮЧ
чулуулгыг ангилахад литологийг зөвхөн ашигалахаас хамаагүй илүү нарийвчлалтай үр дүн гаргана.
Нийт хүхрийн агууламжийн хязгаар нь ХҮҮ материалын хүчиллэг чулууны шүүрэлын эрсдэлийг
багасгахаас гадна сульфат давамгайлсан давсжилт, хүнцэл, селениум, зэс зэрэг металлын боломжит
сөрөг нөлөөллийг бууруулж чадна. (Хүснэгт 4).
Хүснэгт4– ХҮЧ, ХҮҮ хаягдал чулуулгийн байгаль орчны геохимийн шинж чанарын тойм

Дундаж S (%)
Дундаж ХСХЧ/ХИХЧ
ХСХЧ/ХИХЧ<1.5
Дундаж As (mg/kg) (4)

ХҮҮисэлдсэн
хаягдал
чулуулга
(<0.2% S)(1)

ХҮЧислийн
хаягдал
чулуулга
(≥0.2% S)

ХҮҮ шинэ
хаягдал
чулуулга (<0.8%
S)

ХҮЧ шинэ
хаягдал
чулуулга
(≥0.8% S)

0.06

1.40

0.46

3.48

20 (2)
27% (3)
31

0.4
86%
120

4.7 (2)
8% (3)
14

0.3
81%
94

Дундаж Cu (mg/kg)
1170
940
2180
2840
Дундаж Se (mg/kg)
3.4
9.5
4.1
11.1
 Cu –ийн агууламж 0.25% -аас бага исэлдсэн/шилжилтийн дээж, Cu-ийн агууламж 0.6%-аас
бага шинэ дээжнүүдтэй нийт 24000 дээжийн мэдээллийн баазад хийсэн дүн шинжилгээний
үр дүнд тулгуурласан.
 Чулуулагт байгаа ХСХЧнь ХИХЧ-аас хоёр дахин их байгаа үед хүчилжих эрсдэл хамгийн
бага байна гэсэн нийтэд зөвшөөрөгдсөн шалгуурыг ашиглав (ХСХЧ/ХИХЧ>2) (Price, 2009).
 Эдгээр дээжнүүд нь сул хүчилжих хандлагатай байж болзошгүй
 ХҮҮ хаягдал чулуулагт байгаа дундаж As, Se агууламжийн хэмжээ нь малын тэжээлийн
NRC журамд зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд эсвэл түүнээс бага байгаа тул байгаль орчин, зэрлэг
ан амьтан, малд хохирол учруулахгүй гэж тооцож болно. Зэсийн агууламж журамын
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс өндөр байгаа хэдий ч молибденум, хүхрийн хэмжээ өндөр байгаа
нь хөхтөн амьтанд зэсийн учруулах хорыг их хэмжээгээр бууруулж байгаа тул хохирол
учруулах хэмжээнд хүрэхгүй гэж үзнэ (NRC, 2005). Экологид сөрөг нөлөөл үзүүлж болзошгүй
өөр бусад элементийн агууламж байхгүй (Borden, 2011a).
Карбоны үеийн Сайншанд худгийн тогтоц нь хожуу эрдэсжилтийн тунадасархаг базалт бүс юм. CS2,
CS3 нэгжээс авсан дээжний тоо тодорхой хязгаарт байгаа нь хүхрийн агууламж нь зөвхөн 0.27%,
дундаж ХСХЧ/ХИХЧis 12, баХСХЧ/ХИХЧхарьцаа 1,5-аас доош утгатай ямар ч дээж байхгүйг харуулж
байна. Хүхрийн өгөгдөл байхгүй тохиолдолд CS2, CS3 нэгжийг ХҮҮ гэж тооцож болно. CS1нь
тогтвортой ХҮҮ тул эндээс хангалттай дээж аваагүй болно.
(DA4) буюу эргүүлсэн блокоос ойролцоогоор 260 дээж авсан гэдэг нь ХҮҮ –ийн дундаж хүхрийн
агууламж 0.08%, дундаж ХСХЧ/ХИХЧ 51, дээжнүүдийн зөвхөн 2 хувийн ХСХЧ/ХИХЧхарьцаа 1.5
болохыг харуулж байна. Карбонтөмөрлөг, DA4-ийн аль алиных нь хүнцэл, зэс, селениумын
агууламж нь NRC журамд зааснаас бага утгатай байна.
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Явцын ангилах шалгуур

Геохимийн блок загвар боловсруулах хүртэл эсвэл судалгааны өгөгдөл байхгүй газруудад, дараахь
ангилалын шалгуурыг ил уурхайн хувьд ашиглана: a) харагдах сульфид байхгүй бүх исэлдсэн суурь
чулуулгыг ХҮҮ гэж үзэх ба ямарваа нэгэн үзэгдэх сульфид байгаа чулуулгыг ХҮЧ чулуулга гэж
тооцно; b) CS2, CS3, DA4 нэгжүүдээс гарсан ямарваа Цэрдийн гаралтайшавар, чулуулгийг ХҮҮ
чулуулга гэж тооцно; c) бусад бүх геологийн нэгжээс гарсан шинэ чулуулгыг (өгөршөөгүй) ХҮЧ
чулуулга гэж үзнэ. 1-р босоо амын чулуулгын овоолго дахь бүх чулуулгыг ХҮЧ чулуулгад тооцох тул
эхлэлтийн үед баяжуулагчаар боловсруулж, 1-р босоо амын чулуулгын 1-р босоо амын буух талбайн
дүүргэх ажилтай хавсран гүйцэтгэнэ. 2-р босоо амнаас, газрын түвшингээс 880 метр хүртэл гүнээс
олборлосон ямарваа төрлийн материалыг ХҮҮ чулуулгад тооцох ба 880 метрээс илүү гүнээс гаргасан
ямарваа материалыг ХҮЧ –д тооцно.
ХҮҮ чулуулга ерөнхий ХҮҮ, бүдүүн ширхэгтэй ХҮЧ хооронд аль төрөлд хаана хамааралтай болохыг
түүний исэлдэх чадвар, литологийг харгалзан тогтоох хэрэгтэй. Нэмэлт ширхэгийн хэмжээ тархсан
тухай баримт олдтол DA1B, DA2, CS3-аас гарсан шинэ ХҮҮ, ямарваа шинэ ХҮҮ интрусив чулуулгыг
(Qmd, Ba, Rhy, BiGd, HbBiAnd, OT-Qmd) бүдүүн ширхэгтэй ХҮҮ чулуулга гэж үзэх ба ХХБ овоолго рүү
зөөвөрлөж, B1, B2, C бүс, ХҮҮ суурь давхаргын барилга, угсралтын ажилд ашиглана. Хээрийн
ажиглалт, өөр төрлийн ХҮҮ хаягдал чулуулгын төрөл тэсэлгээ, ачилт, тээвэрлэлтийн явцад бүтцийн
шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан ХҮҮ энэхүү ангилалтыг цааш нь улам сайжруулах хэрэгтэй.

4.2

Хээрийн ангилах хөтөлбөр

Ил уурхайн материалыг хээрийн нөхцөлд дараахь журмын дагуу тодорхойлж, ангилна:




Геологийн, нийт хүхрийн блок загварыг шинэчилсний дараагаар ерөнхий ХҮҮ, ХҮЧ, Цэрдийн
галавын шавар, АИМ, хүдэр, бага агууламжтэй хүдрийн блокыг 1-р хүснэгтэнд үзүүлсэн
шалгуурын дагуу тодорхойлно.Бүдүүн ширхэгтэй ХҮҮ-г мөн загвар дээр тодорхойлох
шаардлагатай болно. Шаардлагатай үед загвар, ангилах шалгуурыг
нийт хүхэр, литологи, механик бүрэлдэхүүн, нийт карбоны өгөгдлүүд тодорхой болсны
дараагаар шинэчлэн сайжруулж болно. Материалын төрлийг модулар уурхайн системд
оруулж, олборлох блокуудыг тогтоох хэрэгтэй.
Тэсэлгээний нүхнүүдийг үзэгдэх бүртгэлийг хийж, загварын таамаглал, блокчлон олборлох
хуваарилалтыг баталгаажуулах хэрэгтэй. Хаягдал чулуулгын тэсэлгээнээс дээж авснаар
бодит хүхэр, карбоны лабораторийн шинжилгээг хуваарилалт тодорхойгүй газруудад газар
дээр нь хийх, хүхрийн блокын загварын өгөгдлийн дутууг нөхөх, чанарын баталгаажуулалт,
чанарын хяналтыг хийх боломжтой болох юм.



Талбай дээр блокуудад туг хатган материалын төрлийг тэмдэглэх ба төрөл бүрийн
материалын төрөл хоорондоо нэгдэхэд ямар нэгдэл үүсэхийг тодорхойлно.



Блокын хуваарилалтын мэдээллийг модуланг уурхайн системд оруулж, материалыг хянах
боломж бүрдэнэ.



Ил уурхайн үйл ажиллагаа хариуцсан хэлтэс нь тухайн материал тус бүрийг харгалзах газарт
тээвэрлэн хүргэж байршуулсан эсэхэд хяналт тавин ажиллах үүрэгтэй (Хүснэгт 5).



Барилгын материал, хаягдал чулуулгын овоолго дээр тухайн хугацаа тутам хяналт шалгалт
үзлэг хийж, дээж авах замаар зөв төрлийн материал хүргэгдсэн эсэхийг бататгах хэрэгтэй.



Геологийн блок загвар, бодит хээрийн хуваарилалт нийцэж буй тухайн хугацаа тутам
шалгана. Шаардлагатай тохиолдолд блокийн загварыг шинэчилнэ.



Цооног доош суух үед цооног тус бүрийн хувьд дээрхи ХҮҮ чулуулга, доорхи ХҮЧ чулуулгыг
геологийн болон нийт хүхрийн агууламжид тулгуурлан хэр өндөршилтэй байхыг нь
тодорхойлно. Хязгаарын өндөршлээс дээр байрлах бүх илэрсэн ХҮҮ чулуулга нь цооногийн
толгой хэсгийн ойролцоо түр зуурын овоолго дээр, харин бүх илэрсэн ХҮЧ чулуулгыг түр
зуурын ХҮЧ овоолго дээр хязгаарлалтаас доош байрлуулах ёстой. Дараа нь тус чулуулгыг
байнгын хаягдал чулуулгын овоолго, ХХБ эсвэл тээрмээр боловсруулах овоолго руу
тээвэрлэж байршуулна.
Материалыг харгалзах хаягдал чулуулгын овоолго дээр дараахь геохими, механик бүрэлдэхүүний
үзүүлэлтийн дагуу тээвэрлэж, байршуулна:
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Хүснэгт5–Хаягдал, Овоолгын материалын шинж чанар
Байршил
Ангилагдсан Исэлдэх материал
ХХБовоолго – Шавар(1)

Материалын шинж чанар
Зэсийн агууламж нь >0.25% Исэлдэх/дундын чулуулга
Нарийн ширхэгийн агууламж нь >50% (200тороор
нэвтрэх)Цэрдийн гаралтай шавар
ХХБовоолго – Хаягдал
Нарийн ширхэгийн агууламж <5% эсвэл амархан
чулуулга(1)(2)
боловсруулалтанд орох нарийн ширхэгийн агууламж <5% (200
тороор нэвтрэх) бүдүүн ширхэгтэй ХҮҮ хаягдал чулуулга
Баруун овоолго
Бүх төрлийн ХҮҮ хаягдал чулуулга; ХҮЧ эсвэл Цэрдийн гарлын
шавар биш
Өмнөд овоолго – дотоод
Бүх төрлийн ХҮЧ хаягдал чулуулга; Илүүдэл Цэрдийн гарлын;
Төв Оюу толгойн ХҮЧ илүү сайн тохирно
Өмнөд овоолго – гадаад
Бүх төрлийн ХҮЧ хаягдал чулуулга; боломжтой бол Илүүдэл
Цэрдийн гаралын гавар; Төв Оюу толгойн ХҮЧ материалыг
хэрэглэхээс аль болох зайлсхийх хэрэгтэй
Бага агууламжтай овоолго
Бага агууламжтай хүдэм нь цутгах цэвэр өгөөжтэй болох нь
тогтоогдсон.
 ХХБ байгууламжинд ашиглах материалыг боломжтой цаг гарсан даруйд далан болгохоор
тээвэрлэж байх хэрэгтэй.
 Нарийн ширхэгийн агууламж <5% ХҮҮ хаягдал чулуулгын овоолго нь Би1, Би2, C бүс суурь ХҮЧ
давхаргын гол түүхий эд болгон ашиглах хэрэгтэй. Хэрвээ нарийн ширхэгтэй чулуулга байхгүй
бол материалын механик бүрэлдэхүүн нь шаардлага хангатал боловсруулах хэрэгтэй.
Хүснэгт6 – Геотехникийн градацийн хязгаар (Хаягдлын далан)
ШИРХЭГИЙН хэмжээ
Ойролцоо
А бүсийн дүүргэлт
хэмжээ,мм
(шавар)
3
75
0.75
19
#4
4.75
#10
2
#40
0.4
#200
0.075
0.002
Бусад (аттерберг хязгаар)

4.3

% нарийвчлалтай, жингээр
Ойролцоо
Үндсэндүүргэлт
хэмжээ,мм
100
100
85-100
90-100
80-100
50-100
60-100
25-85
40-92
0-65
10-60
<35
PI > 20

Хаягдал чулуулгийн овоолгын зураг төсөл

Ямарваа хаягдал чулуулга эсвэл овоолгын материалыг шинэ гадаргуу дээр байршуулахаас өмнө
өнгөн хөрсийг хуулж (Хэсэг 5.0), аллювийн элс /элсэрхэг шимт хөрс/, шаврыг салгаж авна. Умдайн
голын аллювийг идэвхигүй гольдролоос авах нь их чухал. Учир нь тус материалыг ХХБ далангийн
Ди бүсэд ашиглах бүрэн боломжтой. Умдайн голын гольдролоос аллювийг салгаж аваад, ХҮҮ
хаягдал чулуулга нэвчилтийн хучаастай солих хэрэгтэй. Ингэснээр ХҮЧ хаягдал чулуулга
байршуулахаас өмнөх топографийг сэргээх боломжтой болно. ХҮҮ нэвчих хучаас нь Умдайн голын
хуучин гольдрол дотор дор хаяж гурван метр зузаан байх шаардлагтай. Умдайн голын урсгалыг
өөрчлөх даланг барьж дуустай голын гольдолд дотор ямар нэгэн хаягдал чулуулгыг байршуулж
огтхон ч болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Голын урсгал өөрчлөх байгууламж нь бүх төлөвлөгдсөн
хаягдал чулуулгын овоолгын Умдайн голын идэвхитэй баруун хэсэг рүү зөөвөрлөнө. Голын урсгал
өөрчлөх зураг төсөл нь Умдайн гол 1000 жилд нэг удаа тохиолдох давтамжтай үерлэхэд тэсвэрлэх
чадвартай байхаар хийгдсэн.Голын аллювийн давхарга, Бор Овооны булгийн зарим хэсгийг хаягдал
чулуулгын овоолгоор дарах хэдий ч голын урсгалыг өөрчилж байгаа нь аллювийн урсацын таслахгүй
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дэмжих, гэрийн тэжээвэр болон зэрлэг ан амьтаны ундны усны чухал эх үүсвэр болох булгыг
орлуулахад оршиж байгаа юм (СМЕК, 2011).Ил уурхайн олборлолтын улмаасУмдайн гол ширгэхээс
сэргийлэхийн тулд Баруун ( ХҮҮ) овоолгыг голын өөрчилдөгдсөн гольдрол, уурхайн хоорондох
идэвхитэй гольдролын дагуу байгуулах хэрэгтэй.
Хаягдал чулуулгийн овоолго, бага зэрэглэлийн овоолго, бага агууламжтай овоолго, Ангилагдсан
исэлдэх материалын овоолго нь нүдэнд үзэгдэх гол нөлөөллийг хамгийн бага байлгахын тул газрын
гадаргуугаас 90 метрээс өндөр байж болохгүй. Овоолгын мөргөцөг 30 метрээс өндөр байж болохгүй.
Хаягдлын овоолго, бага түвшингийн овоолго, ангилагдсан исэлдэх материалын овоолгын гадна
талын овоолгыг шатлан овоолж, нийт суурь урт налуутай үүсгэх өнцөг 22 градусаас (2.5:1
H:V)хэтрэхгүй байлгах шаардлагатай 18 ба түүнээс бага градусын налуутай хэлбэржүүлэхийн тулд
мөргөцгийн өргөнийг өөр өөр байж болно. Хэлбэржүүлэлтийн дараа дээд налуу 26 градусаас хэтэрч
болохгүй (2:1) ба нийт налуу нь хэлбэржүүлэлтийн дараа 2.5:1 харьцаанаас их байж болохгүй (Зураг
2). Үйл ажиллагааны шатанд, цаашлаад хаалтын дараа геотехникийн тогтвортой байдлыг хангах,
хэлбэржүүлэлтийн дараа зөөх материалын хэмжээг хамгийн бага түвшинд байлгахад гадна талын
налууны дизайн маш чухал. Умдайн идэвхигүй аллювийн урсацын (голын аллювийн гольдрол) доор
байрласан ямарваа ХҮЧ чулуулгын доор 3 метр зузаантай ХҮҮ суурь давхаргыг байршуулах ёстой
(Зураг 3-т харуулсан ХҮҮ материал дээрхи сумтай зураас). Гэсэн хэдий ч Умдайн сайраас гадуур
байрлах ХҮЧ хаягдал чулуулгын овоолго хийхэд ХҮҮ суурь давхарга тавих шаардлагагүй.
Овоолгын хамгийн нам өнцөг үүсгэж буй суурийн орчим хангалттай зай гаргаж өгөх хэрэгтэй бөгөөд
ингэснээр налууг шаардлагатай хэмжээнд хүртэл сунгах, өөрөр хэлбэл зам харгуй болон Умдайн
голын ай сав зэрэг өртөмтгийн бүсэд нөлөөлөхгүйгээр шаардлагатай налууны өнцөг үүсгэн
хэлбэржүүлэх бололцоог хангаж өгнө.
A 30 метрийн өндөр мөргөцөгтэй 3:1 харьцаа бүхий налуу үүсгэхийн тулд хамгийн багадаа 32
метрийн , 2.5:1 налуу үүсгэхийн тулд хамгийн багадаа 24 метрийн доод суурьтай байхаар төлөвлөх
хэрэгтэй. ХХБ-ийн ойр орчмын газарт шүүрэлт хуримтлуулах систем, замыг хамгаалахын тулд ХХБийн суурь, овоолгын суурийн хооронд 80 метрийн буффер бүс үүсгэх хэрэгтэй. Чухал дэд бүтэц,
идэвхитэй хаягдал чулуулгын овоолгын хооронд шаардлагатай тохиолдолд мөргөцөг үүсгэхийг
зөвшөөрнө. Ингэснээр овоолгын үед чулуулга унах эрсдэлээс хамгаалж чадах юм.

Зураг2–Хотгор налуугийн загварын жишээ

4.4

Хаягдал чулуугийн овоолгын усны менежмент

Маш хуурай цаг агаар, хур тунадасын хэмжээ үлэмж бага тул хаягдал чулуулгын овоолгоноос
шүүрэлт байхгүй. Гэсэн хэдий ч хаягдал чулуулгын овоолготой нөлөөлж болзошгүй ямарваа хур
тунадас, эсвэл урсацын усыг талбай дээр тогтоох шаардлагатай. Ихэнхи усыг ХХБ-ын суурь ус
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хуримтлуур, хиймэл нуур луу (Зураг 3, 4) рүү чиглүүлэн урсгана.

Capture @ TSF
collection pond
Зураг3- Овоолгын ойр орчим гадаргын ус хуримтлуулах систем
ХХБ-ийн ойр орчмын гадаргын усны менежментийг 4-р зурагт харуулав.

Зураг 4– ХХБ-ийн ойр орчмын гадаргын ус хуримтлуулах систем – ногоон шугам нь суурийн
цуглуулах нүх, цэнхэр шугам нь урсгал солих нүхийг тус тус (after KCBL, drawing D-5002) харуулж
байгаа нь
Усыг нэг бол процессын эргэлт буюу зам услах зэрэг үр ашигтай хэлбэрээр ашиглана, эсвэл
ууршуулна. Ихэнхи газруудад бага талбай эзэлсэн мөргөцөг, өргөгдсөн замын суурь эсвэл байгалийн
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топографийн онцлог нь харьцах усыг үйл ажиллагааны сууриас хол байлгахад хангалттай дэмжлэг
үзүүлж байна. Гэхдээ, өмнөд хаягдал чулуулгын овоолгоны өмнөх хэсэгт байрлах (доош тонгойсон)
Умдайн голын идэвхигүй гольдрол сувгийг хөндлөн огтолсон үл нэвчих даланг барих шаардлагатай
(Зураг 3-ийг харна уу). Голын урсгалыг өөрчилж дуусахаас өмнө Өмнөд овоолгод байршуулсан
хаягдал чулуулганд ХҮҮ периметрийн мөргөцөг хийх шаардлагагүй, учир нь овоолгын суурь нь
Умдайн голын нэвчих хуваалттай огтлолцохгүйгаас гадна одоогийн топографийн бүтэц нь урсацын
хуримтлагдахад нөлөөлж байгаа юм. Шаардлагатай үед ус хураагуур нүхийг овоолгын эргэн тойронд
барьж, усыг шууд Өмнөд овоолгоор дамжуулан ХХБ-ийн seepage цуглуулах систем эсвэл өөр нэгэн
хадгалах, цуглуулах цэг рүү чиглүүлэн урсгаж болно. Эдээр байгууламжууд нь нэг зуун жилд нэг удаа
тохиолдох шуургаас цугларах урсацын бүх усыг цуглуулах багтаамжтай байх болно. Ямар нэгэн
гадаргын ус урссан бол үүнийг эхний ээлжинд шинжилгээ авч, “Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх
цэвэршүүлсэн бохир ус MNS 4943:2011” эсвэл Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагын ундны усны
журамд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
1000 жилд нэг удаа тохиолдох магадлалтай Умдайн голын үерээс хаягдал чулуулгын овоолгыг
урсгахгүйн тулд Умдайн голын урсгал өөрчлөхдалан,баяжуулагчийнөндөржүүлсэн зам, нэмэлт ХҮҮ
мөргөцөг зэрэг инженерийн хийцтэй зохих байгууламжуудыг шаардлагатай тохиолдолд барина.

4.5

Хаягдал чулуулгын овоолгыг хаах

Хаалтын үед байгаа бүх хаягдлын чулуулгын овоолгын газрыг найдвартай, тогтвортой болгож, эргэн
тойрны топографид тохируулан дахин хэлбэржүүлэх шаардлагатай. Овоолгын хамгийн сүүлийн
хэлбэржүүлэлт хийхдээ налууг нь 22 градусаас хэтрүүлэхгүй (2.5:1 H:V), налуугүй хэсгүүд 26
градусаас (2:1)хэзээ ч хэтрэхгүй байхаар төлөвлөж хийх хэрэгтэй. Хэрвээ хотгор налуу байгаа бол
суурийн өнцөг нь 18 ба түүнээс доош градустай, дээд талдаа 2:1 харьцаатай, нийт налууны харьцаа
нь 2.5:1 ба үүнээс бага байхаар нарийн төлөвлөж хийх шаардлагатай (Зураг 2).
ХҮЧ чулуулга, ХҮЧ, ХҮҮ холилдсон чулуулга агуулсан бүх хаягдал чулуулгын овоолгыг ХҮҮ хаягдал
чулуулгаар хучих шаардлагатай. Үүний тулд үйл ажиллагааны явцад туршилтын хучаас хийх
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хучаасыг Ерөнхий ХҮҮ хаягдал чулуулга эсвэл тухайн зорилгоор
ухаж гаргасан бусад ХҮҮ геологийн материалаар гүйцэтгэж болно. Гэхдээ, ургамал ургах орчинг
бүрдүүлэх, хаягдал хадгалах үр ашигтай байгууламж байлгах, хөрсний элэгдлээс сэргийлэхийн тулд
хучаас материал нь сайтар нунтагласан шавранцар элсрхэг хайрга буюу ижил төстэй механик
бүрэлдэхүүнтэй бол хамгийн тохиромжтой. Хучаас материалын буюу хөрсний механик бүрэлдэхүүн
нь янз бүр байж болох хэдий ч ерөнхий бүтцийн хувьд бул чулуу, хайргын агууламж дор хаяж 30%,
элс, шавар, наангирхагийн(<2мм) агууламж 30 хувь байвал илүү үр дүнтэй байх болно. Хавтгай
ХҮЧ гадаргууг дор хаяж 1,5 м зузаан ХҮҮ материал, 15 см өнгөн хөрсөөр хучаас хийх шаардлагатай.
ХҮЧ материалан налууг дор хаяж 10 м зузаан /зузааныг нь налуутай перпендикуляар/ ХҮҮ хучаас, 15
см зузаан өнгөн хөрсөөр бүрэх шаардлагатай. Бүх гадаргуу дээр өнгөн хөрсийг тавьсны дараа нэг
бол үр цацна, эсвэл байгалийн ургамлыг тариална. Эдгээр шаардлагыг зураг төслийн загвар гаргаж
байхдаа нарийн төлөвлөж, тусгасан байх ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хээрийн туршилт,
судалгааны үр дүн, материалын тэнцвэртэй байдлаас хамааран тавигдах шаардлага өөрчлөгдөж
болно. Жишээлбэл, хэрвээ тохиромжтой ХҮҮ материал хангалтгүй болох нь тогтоогдсон бол гадна
талын налууг хучих ХҮҮ хучаасын зузааныг 5 метр хүртэл багасгаж болно. Үүнтэй нэгэн адил илүү
зузаан хучаас шаардлагатай болох нь хээрийн туршилтаар тогтоогдсон бол ургамалжилтын
ургалтанд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд илүү зузаан хучаас хийж болно гэсэн үг.
Зөвхөн ХҮҮ материал агуулсан эсвэл хангалттай зузаан ХҮҮ материал дээр нь овоолсон хаягдал
чулуулгын овоолго дээр үр цацах, байгалийн гаралтай үрсэлгээ суулгахад зөвхөн 15 см өнгөн
хөрсийг байршуулахад л хангалттай.
Хэрвээ налуу нь Умдайн голын гольдрол луу сунаж байрласан бол 1000 жилд нэг удаа тохиолдох
үерээс хамгаалахын тулд 0,5 м-ээс илүү диаметртэй ХҮҮ нарийн хайргаар хамгийн сүүлд нь хучих
шаардлагатай.
ХҮҮ хучаасыг байршуулаад, дахин ургамалжуулсны дараагаар, урсацыг хүрээлэн орчинд ямар нэгэн
нэмэлт цэвэршүүлэлт, менежмент хийхгүйгээр урсгаж болох хэмжээний чанартай байх болно гэсэн
тооцоолол бий. Нөхөн сэргээсэн хаягдал чулуулгын овоолгын дээгүүр урсах урсацын усны чанар
сайн гэдэг нь найдвартай батлагдсаны дараагаар тухайн бүсийн ус хуримтлуулах системийг буулгаж,
цэвэр урсац ус уурхайгаас шууд урсгаж болно. Хаасны дараагаар хэт хуурай уур амьсгалтай учраас
хаягдал чулуулгын овоолгоос суурь нэвчилт гарахгүй гэж тооцоолсон байгаа.
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АНГИЛАГДСАН ИСЭЛДЭХ МАТЕРИАЛ

Одоогийн байдлаар, ангилагдсан исэлдсэн материал (АИМ)гэдэг нь нийт зэсийн 0,25 –аас илүү
хувийг агуулсан исэлдсэн чулуулгыг хэлнэ. Ирээдүйд АИМ хэмжээ, зэсийн тархалт, уусалтын
байдлыг илүү нарийн тогтоосны дараагаар энэхүү тодорхойлолтыг өөрчилж болно. Энэ материал нь
зэсийг сэргээхийн тулд баяжуулагч дээр эдийн засгийн хувь боловсруулах боломжгүй хэдий ч
ирээдүйд зэс уусгах гүйцэтгэж болох магадлалтай (ОюуТолгой, 2011). Ангилагдсан исэлдэх
материалыг ангилж, тусад нь овоолно. Хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар АИМ овоолго дээр
байршуулах боломжгүй бол ХҮЧ хаягдал чулуулгатай хамт байршуулж болно. АИМ-д агуулагдах зэс,
хүнцэл, селениумын хэмжээ ХҮҮ хаягдал чулуулгынхаас хамаагүй өндөр ба хүчиллэг чулууны
шүүрэл үүсгэх хандлагатай, сульфидын агууламж илүүдэлтэй. Эдгээр бүх үзүүлэлтэнд үндэслэн бүх
төрлийн АИМ-ыг ХҮЧ материал гэж тооцож болно.

5.1

АИМ овоолгын барилга, угсралт

Ангилагдсан исэлдэх материалын овоолго нь ил уурхайн зүүн хойд хэсэгт байрлана. Овоолгын
бүсийн суурийг бэлтгэх наад захын шалгуур, арга замыг доор харуулав.


Бүх хөрс, аллювийн гаралтай элс, салхинд зөөгдсөн элсэлсийг хуулж, гадаргуу дээр нарийн
ширхэгийн агууламж >50 ихтэй Цэрдийн гаралтай шаварыг ил гарган үлдээнэ.



Ил гарсан Цэрдийн гаралтай шавран гадаргууг нарийн судалж, ил уурхайгаас АИМ суурийн
зүүн хойд булангийн төвийн хуримтлуур луу чиглэсэн 0,5-2 градусын налуу үүсгэн овоолго
үүсгэх хэрэгтэй.



Аж үйлдвэрийн хог хаягдал хадгалах цэгийг дор хаяж нягтарсан 1,5 метр
зузаантайЦэрдийнгаралтай шавраар хучих (төлөвлөгдсөн АИМ бүс дотор) шаардлагатай.
Тус хадгалах цэг дээр зөвхөн бетон, үнс давамгайлсан хоргүй хог хаягдал хадгална

 Шаварлаг гадаргууг хүнд машинаар нягтаршуулна.
Суурийг дээрхийн дагуу бэлдэх нь АИМ овоолгын ирээдүйд уусахад хангалттай бус байдаг. АИМ-ыг
дараа нь ачиж аваад ирээдүйд уусах газарт нь угсарсан инженерийн хийцтэй уусгах талбай дээр
овоолон зөөх шаардлагатай байна.АИМ овоолгын уусгалт төлөвөгдөж байгаа бол, гадаргын дараахь
бэлтгэл ажлыг заавал гүйцэтгэх шаардлагатай:
5) Цэрдийн гаралтай шавар гадаргыг инженерийн төхөөрөмжөөр дахин бэлтгэж, овоолгын нийт налуу
нь овоолгын зүүн хойд хэсгийн хуримтлуур цэг рүү чиглэсэн байхаар хэлбэржүүлэх шаардлагатай.
Хуримтлуур цэгүүдийн байрлал нь хаягдлын хадгалах байгууламж, ил уурхай барьж угсрах, үйл
ажиллагаа явуулахад саад болохгүй газар байрласан байх ёстой. Нийт дахин бэлтгэсэн гадаргын
налуугийн өнцөг нь 0.5%, 2% байх ёстой.
-6
6) Ханасан ус нэвчүүлэх хамгийн өндөр чадвар нь 10 см/секунд байхаар Цэрдийн гаралтай
шаварлаг гадаргыг нягтруулах. Чанар хяналт, шалгалтыг энэхүү нягтруулах ажлын үед нарийн
явуулж, баримтжуулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, ус нэвчүүлэх чадвар нь шаардлагатай
түвшинд байгаа гэгдийг батлан харуулна гэсэн үг. Тухайн газар уусгалтын бүс барих зөвшөөрөл авах
үед хэрэгцээтэй.
1
Уусгалтын овоолгын үйл явцад композит жийргэвч ихэвчлэн шаардагддаг хэдий ч тухайн нэмэлт
суурь байгуулах бэлтгэл ажил нь гүний усны чанарыг хадгалахад зориулагдсан. Учир нь 1)
байгууламжийн нийт талбай нь зузаан, ус бага нэвтрүүлдэг Цэрдийн гаралтай шавар бүхий газар
дээр байрласан; 2) АИМ овоолго нь бүрэн олборлосон ил уурхайн байнгын бүс дотор оршдог; 3)
доош нэвчих явц нь идэвхитэй уусгалт зогссоны дараагаар хурдан явагддаг маш хуурай цаг агаартай
шууд холбоотой. Монголын холбогдох хууль, тогтоомжид овоолгын уусгалтын жийргэвчинд тавигдах
шаардлага тодорхой бус заасан байна. Гэсэн хэдий ч ямар нэгэн байдлаар овоолгын уусгалтыг
гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа Монголын засаг захиргаанаас зөвшөөрлыг юуны өмнө авах
шаардлагатай. Ирээдүйд илүү их чадлын уусгалтын систем шаардлагатай бол АИМ –ыг шинэ
уусгалтын талбай руу зөөх шаардлага гарна.

1

Композит жийргийн ерөнхий бүтэц нь синтетик жийрэг ( гэх мэт өндөр нягтралтай полиэтилин High Density
Polyethelyne, нягтаршсан Цэрдийн гаралтай шавар гэх мэт байгалийн гаралтай жийргээс бүтнэ.
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АИМ Овоолго хаах

Ангилагдсан исэлдэх материалын менежментийн дөрвөн боломжит хувилбар байна: 1) материалыг
огт уусгахгүй , 2) материалыг газар дээр нь уусгах, 3) материалыг шинэ уусгах талбай дээр аваачиж,
уусгах 4) материалыг баяжуулагч дээр боловсруулах. Боловсруулахаас бусад бүх тохиолдолд АИМыг ХҮЧ хаягдал чулуулга гэж үзэх хэрэгтэй бөгөөд ХҮЧ хаягдал чулуулгын овоолготой адил хаах
хэрэгтэй ( Хэсэг 6.5). Хаалтын үед хамгийн өндөр налууны харьцаа 2:1, нийт нуруулдах өнцөг 2.5:1
байх ёстой ба ХҮҮ хаягдал чулуулга, өнгөн хөрсөөр хучиж өгөх хэрэгтэй.

6.

ОДООГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, МОНИТОРИНГ

Хаягдал чулуулгийн овоолго, ХХБ-ийн геотехникийн болон геохимийн шинж чанарыг үйл
ажиллагааны явцад болон хаалтын үед хянаж, үнэлгээ хийнэ. Овоолгын менежментийн техникийн
үндсэн мэдээллийг Хавсралт 3-д харуулсан болно.
Зураг төсөл боловсруулалтын шатанд
төлөвлөгдөөгүй нөхцөл байдал, болон гэнэтийн, мөрдөх боломжгүй нөхцөл байдал бүрийг хянаж
шалган, хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг шаардлагатай үед боловсруулна.

6.1

Овоолгын төлөвлөгөө

Уурхайн төлөвлөлтийн хэлтэс нь хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг урт болон богино хугацаагаар
гаргана. Тэдгээр төлөвлөгөөг геотехникийн болон байгаль орчны харгалзах мэргэжилтнүүд
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Хавсралт 1 ба 2-д
тусгасан зураг төслийн шалгуурыг хангахын тулд зураг төслийг өөрчилж болно.

6.2

Геотехникийн Мониторинг, Магадлагаа

ХХБ далан, хаягдал чулуулгын овоолго, овоог нүдэн баримжаагаар тогтмол шалгаж, ямарваа байж
болохгүй зөрчил гарсан эсэх өөрөөр хэлбэл барилга угсралтын үе шатанд буруу байршуулсан,
байгуулсан, ямарваа элэгдэлд орсон эсэхийг тогтоох хэрэгтэй. Боловсруулалтын усны
менежментийн дэд бүтцийг дор хаяж өдөр тутам үзэж, шалгаж байх шаардлагатай. Хаягдал хадгалах
байгууламжийн /ХХБ/ даланд суурилагдаж, агуулагдсан тоног төхөөрөмж нь чичиргээтэй пьезометр,
инклинометр, судалгааны үшонгууд, суурийн хавтанг зэргийн буруу байрласан гажсан эсэх, нүхний
усны даралтыг хэмжихэд зориулагдсан болно.

6.3

Барилга угсралтын хяналт шалгалт, бүртгэл

Чанар баталгаажуулах, чанар хянах үзлэг шалгалт, дээж авах үйл ажиллагааг ХХБ-ийн далан,
хаягдал чулуулгын овоолгыг зураг төслийн шаардлагад заасны дагуу нягт нямбай барьсан эсэхийг
хянах үүднээс байнга буюу тогтмол интервалтай хийх шаардлагатай. Ийнхүү үзлэг шалгалт хийх
ажлын хүрээнд материалыг зөв байршуулсан, нягтруулсан байдал, ширхэгийн жигд хуваарилалт,
геохимийн чанар баталгаажуулах/Чанар хянах ажлыг мөн хамруулж болно.
Е8 стандарт, Рио Тинтогийн тайлагнах шаардлагад нийцүүлэхийн тулд дараахь бүртгэлийг хийх
зайлшгүй шаардлагатай.Үүнд:




6.4

ХҮҮ, ХҮЧ хаягдал чулуулгын жилийн болон хуримтлагдсан хэмжээ,
ХҮҮ болон ХҮЧ хадгалах байгууламжийн байршил, хадгалагдсан хэмжээ
Хаягдал зайлуулах байгуламжийн барилгын зураг.

Гадаргын болон гүний усны үйл ажиллагааны мониторинг

Гадаргын болон гүний усан дахь боломжит эрдсийн хаягдал ба хүчиллэг чулууны шүүрэлын
нөлөөллийг хянах хяналт нь боловсруулалтын холбоос, аадар борооны ус хадгалах цөөрөм, хаягдал
чулуулгын овоолго ба ХХБ-н эргэн тойрон дахь гүний усанд төвлөрөн хийгдэх болно. Үүнтэй зэрэгцэн
үйл ажиллагааны газар дахь, гадаргын болон гүний усны олон тооны хяналтын цэгүүдээс авах дээж
нь үйл ажиллагааны газраас гадуурх дээж авалтаар үргэлжлүүлэн хийгдэх болно.
Тогтмол ажиллагаатай гадаргын усыг дараахь давтамж, байршлын дагуу дээж авч шинжилнэ:


ХХБ-ийн суурийн хэсэгт сувгаар ус шүүрэх (Улирал тутам)
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ХХБ юүлэх ус төвлөрүүлэх цөөрөм (Улирал тутам)



Далд уурхайнус шахалт (Хагас жил тутам)



Ил уурхайн цуглуулах (хагас жил тутам эсвэлусны түвшин давтамжаас бага бол)



Өмнөд ХҮЧ хаягдал чулуулгын овоолгоос доош хаших далан (хагас жил тутам эсвэлусны
түвшин давтамжаас бага бол)



ХҮҮ, бага агууламжтай хүдэр, АИМ хаягдал овоолгын нуралт(жил тутам эсвэл усны түвшин
давтамжаас бага бол)
Үйл ажиллагааны гадаргын усны мониторингийн нүхнүүдийг ХХБ, хаягдал чулуулгын овоолго, урт
хугацааны овоолго зэрэг хаягдлын байгууламжийн эх үүсвэрийн доош налууд ойрхон байрлуулсан
байх шаардлагатай. Эрдсийн хаягдал хадгалах байгууламж, Умдайн голын аллювийн гольдролыг
холбосон гадаргын усны урсацын гольдролд мониторинг, хяналт тавихад нарийн анхаарал тавих
хэрэгтэй. Эдгээр худгийн түвшинг орчим тойрмын нөхцөл байдал дээр дундаж дээр нэмэх нь 2
стандарт хэлбэлзэл байхаар тооцож барих хэрэгтэй. Хангалттай өгөгдөл нь байгаа одоогийн
ашиглагдаж байгаа мониторингийн цооногуудын хувьд дундаж, стандарт хэлбэлзлийг байгаа
мэдээлэл дээр нь үндэслэн тооцоолвол зохино. Харин шинэ мониторингийн цооногуудыг
суурилуулснаас хойш эхний гурван жилийн туршид улирал тутам дээж авч, улмаар дундаж нэмэх нь
2 стандарт хэлбэлзлийг тооцоолох хэрэгтэй. Хэрвээ ямар нэгэн параметрийн ажиллагааны түвшин
нь энэ тооцоолсон хязгаараас илүү гарах л юм бол илүү гарсан шалтгааныг тодруулах үзлэг
шалгалтыг нэн даруй хийх хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу. Шаардлагатай тохиолдолд эхүүсвэр дээр
хяналт хийх, бууруулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх замаар гадаргын усны чанар цаашид улам
муудахаас сэргийлэх арга хэмжээг аввал зохино. Жишээлбэл, хэрвээ мониторингийн худаг ХХБ-аас
Умдайн гол руу чиглэн урссан давслаг шүүрэл их хэмжээтэй байна гэдгийг харуулж байгаа бол тус
шүүрсэн усыг боловсруулах эргэлт рүү буцаах зорилгоор худгийг нэмэлтээр суурилуулах арга
хэмжээг авч болно.
Үйл ажиллагааны гадаргын болон гүний бүх усыг дараахь параметрийн дагуу эхлээд шинжилнэ:


pH, нэвтрүүлэх чадвар



Нийт ууссан бодис



Хүчиллэг ба шүлтлэг



Үндсэн ионууд (сульфат, хлор, кальци, магнези, натри, кали)

 Уусаагүй метал (Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn).
Уусахгүй тодорхой металын агууламж нь “Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус”
(MNS 4943:2011) Монголын улсын Стандартэсвэл Дэлхийн банкны ундны усны журамд заасны дагуу
үйл ажиллагааны гадаргын усны дээж авах талбайд байгаагаас өндөр гарахгүй бол шинжилгээний
жагсаалтаас хасч болно.

6.5

Хөндлөнгийн хяналт

Хаягдал хаших далан, хаягдал чулуулгын овоолгын бие даасан, хөндлөнгийн шинжээчийн геотехник
үнэлгээг хоёр жил тутам явуулах шаардлагатай. Эрдсийн хаягдал хадгалах байгууламж, ил уурхай,
далд уурхай, хүрэлцэх усны менежментийн систем дээр бие даасан, хөндлөнгийн шинжээчийн
геохимийн үнэлгээг дөрвөн жил тутам явуулах ёстой. Тус эрдсийн хаягдал, хүчиллэг чулууны шүүрэл,
овоолгын менежментийн төлөвлөгөөг дөрвөн жил тутам дор хаяж нэг удаа дахин хянаж, гарсан үр
дүнг эргэн харах, эсвэл үйл ажиллагааны нөхцөл байдал, хээрийн ажлын журам өөрчлөгдсөн бол
түүнээс ойр давтамжтай эргэн харах шаардлагатай.

6.6

Сургалт

Үйл ажиллагааны салбарт хэрэгжүүлж буй хүчиллэг чулууны шүүрэл, эрдсийн хаягдал, тэдгээрийн
менежментийн стратегийн талаар өргөн ойлголтыг шинэ ажилтнуудын сургалтын явцад олгох
шаардлагатай. Тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээсэн ажилтнууд мөн сургалтанд
хамрагдах ёстой ба ингэснээр хүлээсэн хариуцлага, зураг төсөл, менежментийн шаардлагуудын
талаар сайн мэдлэгтэй болно.
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Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01
6.7

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

Зорилт

Барилга угсралтын ажлын үлдсэн хугацаа, үйл ажиллагааны эхний гурван жил нь энэхүү эрдсийн
хаягдал, хүчиллэг чулууны шүүрэл /ХШУ/ менежментийн төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөгдсөн хугацаа юм.Энэхүү зорилгод хүрч чадсан эсэхийг бие даасан, хөндлөнгийн
геотехникийн болон геохимийн шинжээчийн үнэлгээгээр тогтоох ба эдгээр үнэлгээг багцаагаар 2015
онд хийхээр төлөвлөөд байна (Хэсэг 10.5).

6.8

Хариуцлага

Хүснэгт 7-д тус төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч талуудын бүрэлдэхүүн хэсгийг харуулав. Хаягдлын үйл
ажиллагаа, геотехникийн, Байгаль орчны хэлтсүүдийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлнэ. Улирал тутам уулзалддаг эрдсийн хог хаягдлын менежментийн хорооны зүгээс эдгээр
цогц хамтын ажиллагааг зохион байгуулах үүргийг хүлээвэл хамгийн зохистой хувилбар байх болно.
Хариуцсан хэлтэс тус бүрээс нэг төлөөлөгч хорооны уулзалтанд оролцож, зөвлөмж болгон гаргасан
үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах тал дээр ажиллах хэрэгтэй.
Хүснэгт7 – Үйл ажиллагаа болон хариуцах хэлтсийнхураангуй
Үйл ажиллагаа (2012)
B1, B2, C, D бүсүүд, ХҮҮ суурь давхаргын барилга, угсралтанд
хамгийн бага боловсруулалт хийх замаар ашиглаж болох ХҮҮ
бүдүүн ширхэгтэй чулуулгын төрлийг тодорхойлох. Тохирох бүдүүн
ширхэгтэй чулуулаг олдохгүй бол чулуулгыг шаардлага хангах
ширхэгтэй болтол боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл гаргах
Геологийн, хүхрийн блокийн загварт тулгуурлан ХҮҮ- ХҮЧ
материалын балансыг урьдчилан таамаглах, уурхайн төлөвлөлтийг
нарийвчлан гаргах
Эрдсийн хаягдлын менежменттэй холбоотой бүх бүлгүүдэд энэ
төлөвлөгөөний харгалзах хэсгүүдийн талаар эрсдийн хаягдал/ARD
сургалтын багцыг боловсруулж, зохион байгуулах
Ажлын талбайн эрдсийн хаягдлын менежментийн хороог байгуулах,
үйл ажиллагаа явуулах ажлыг зохион байгуулах
Одоогийн үйл ажиллагаа
Туршилтын болон өрөмдлөгийн нүхнээс карбон, хүхрийн мэдээлэл
цуглуулах
Геологийн болон хүхрийн блок загвар боловсруулж, тогтмол
шинэчлэх
Тэсэлгээний нүхнүүдээс дээж авах, нүдэнд үзэгдэхбайдоыг бүртгэх
ХҮҮ, ХҮЧ, АИМ зэрэг ухах блокуудыг тогтоох
Блокын модель болон, ухалтын блокын загварын жил тутмын
тохируулалт
Босоо ам сайжруулалтын үе дахь ХҮҮ/ХҮЧ ялгах түвшин сонгох
Хаягдал чулуулгын овоолгын байрлал, загвар
Босоо ам сайжруулалтын үе дахь ХҮҮ/ХҮЧ ялгах түвшин сонгох
Хаягдал чулуулгын овоолгын хаах төлөвлөгөөний загвар
Хөрс хүүлалт ба Төв хөрс хадгалалтруу тээвэрлэлт
Ухагч блокууд зохих цэгүүдэд хүргэгдсэн эсэхийг шалгах
Хаягдлын даланг загварын дагуу баригдсан эсэхийг шалгах
Хаягдал чулуулга хэлбэржүүлах, хучих сүүлийн шат
Сүүлийн далан, ХХБдотоод хучаас
Хаягдлын усны менежмент
Хаягдлын тоосны менежемент
Геотехникийн мониторинг, шалгалт
Хоёр жил тутам хөндлөнгийн геотехникийн хяналт хийлгэх

Ажлыг хариуцах хэлтэс
Геологи/Хаягдлын үйл
ажиллагаа

Ил уурхай
Байгаль орчин
Байгаль орчин
Геологи
Геологи
Геологи
Геологи
Геологи
Геологи
Ил уурхай
Ил уурхай
Ил уурхай
Газар шорооны ажил
Газар шорооны ажил
Газар шорооны ажил
Хаягдлын үйл ажиллагаа
тээвэрлэлт
Газар шорооны ажил
Хаягдлын үйл ажиллагаа
Хаягдлын үйл ажиллагаа
Хаягдлын үйл ажиллагаа
Геотехникийн хэлтэс
Геотехникийн хэлтэс

Хуудас 22-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Гадаргын болон гүний усны мониторинг, өгөгдлийн тайлбар
Талбайн усны менежмент, зохицуулалт
Эрдсийн хаягдал /ХҮЧИЛЛЭГ ЧУЛУУНЫ ШҮҮРЭЛ /ХШУ/
хөтөлбөрийн тогтмол хяналт, шалгалт, менежментийн төлөвлөгөөг
шинэчлэх
Өнгөн хөрсөн овоолгыг төлөвлөгөөний дагуу барьж, засвар
үйлчилгээ хийгдэж байгаа эсэхийг хянах

6.9

Хувилбар:
1.0
Байгаль орчин
Байгаль орчин
Байгаль орчин
Байгаль орчин

Баримт бичгийн хяналт

Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөг нь тойм хэлбэрээр боловсруулсан болно. Төлөвлөгөөний
дагалдах бусад бичиг баримтыг Хавсралт 3-д хураангуйлсан хэлбэрээр болон тэдгээр нь ямар
хавтас дотор байгааг схемлэн харуулав. Эдгээр бичиг баримтын зохион байгуулалтыг хавсралт
болгон оруулсан тул менежментийн төлөвлөгөөнд нэмэлт мэдээлэл болгон хавсралтаар оруулах
боломжтой гэсэн үг.
Ди 3 стандартын дагуу бизнесийн хэлтэс бүр Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг
болгон “багц баримт бичиг” –ийг хөтлөх шаардлагатай. Хавсралт 3-д тухайн зураг төслийн буюу
дизайны элемент эсвэл үйл ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой мэдээлэл, баримт бичиг хаана
байрлаж байгааг схемлэн харуулсан байгаа.

Зураг5 - Үндсэн директор дотор буй Овоолгын менежментийн төлөвлөгөөний фолдер, өгөгдлүүдийн
зохион байгуулалт

Хуудас 23-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01
7.

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Дараахь үндсэн эх сурвалжуудыг ашиглав. Хавсралт 3-д тухайн төсөлтэй хамааралтай эх
сурвалжуудыг харуулсан байгаа.
Krauskopf, K.B. and Bird, D.K., 1995, Introduction to Geochemistry, McGraw-Hill, Inc.
National Resource Council (USA), 2005, Mineral Tolerance of Animals, Second Revised Edition, The
National Academies Press, Washington, D.C.
ОюуТолгойХХК, 2011, Technical Committee Position Paper – The Potential for Copper Heap Leaching at
ОюуТолгой, 22 February, 2011.
Price, W. A., 2009, Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials, Mine
Байгаль орчин Neutral Drainage Report 1.20.1.
ХХБ Design
KlohnCrippen Berger, 2011, ОюуТолгой Project Tailings Storage Facility 2010 Feasibility Study Update,
August 2011.
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БАРИМТ БИЧНИЙН ХЯНАЛТ

Файлын нэр
Тайлбар
Эх зохиогч (д)
Боловсруулсан огноо
Баталсан
Баталсан огноо
Өөрчлөлт оруулсан
дугаар
Эрсдлийн
зэрэглэл
Medium
Хувилбар
1.0

OT-10-D3-PLN-0001-М-Хаягдал чулуулгийн овоолгын зохистой
менежментийн төлөвлөгөө_v1.0
Хаягдал чулуулгийн овоолгын зохистой менежментийн төлөвлөгөө
Раймундо Олменага
2013.02.20
Андрей Миллер
2013.02.20
##

Үнэлгээ хийсэн
огноо
2013.02.20

Эрсдлийг үнэлэгч
Андрей Миллер

Хянан засварласан
огноо
2013.02.20

Хяналт хийх
давтамж
2 yearly

Зохиогч(д)

Баталсан

Трижанто Поеспито
Trijanto Poespito

Андрей
Миллер

Дараагийн хяналт
хийх огноо
2015.02.20
Хянан засварласан
тухай тэмдэглэл
Батлагдсан
хувилбар

Хуудас 24-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

ХАВСРАЛТ 1 – Материалын ангилах Схем зураг
LEGEND

Block

Nlith = 13
Waste Rock:
(carboniferous /
overturned block
sediments),

General Ore
Type

NAF - Non Acid
PAF - Potentially Acid
Forming

Non-oxidized
(fresh)

Oxide / Transitional

WR Dumps

TSF or TSF stockpile
Cu Assay,
%

Ore or Waste
Determination

< 0.25% CU

Cuequiv
ORE

> 0.25% CU

Waste Rock
Cuequiv < variable

S Assay,
%

ARD classification
based on Sulfur

S Assay,
%

In contact with water
< 0.2% S

Cuequiv > variable

> 0.2% S

> 0.8% S

< 0.8% S

Mea s ure
fines a nd/or
Process (%
fines)

Gradation Analysis
for Geotech

Stockpile - SOM

< 5-10 % fines (No.
200 Sieve)

> 10 % fines (No. 200
Sieve)
South WR dump
(PAF materials that will
be encapsulated)

Final Material
Deposition

TSF Zone B1, B2, C,
D

TSF Zone A
[Clay]

B2
Coarse

B1
Gravel

TSF General Fill, F1,
F2

D
Sand

Covers and NAF
(West) Stockpile

Waste Rock & Stockpiles

ORE to Low Grade
Stockpile
Cuequiv = variable

ORE to Mill:
Cuequiv = variable

Ore to Mill

Tailings Construction

Хуудас 25-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

ХАВСРАЛТ 2 – Хаягдал овоолгын тогтвортой байдлын шинжилгээ

Хуудас 26-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

ХАВСРАЛТ 3 –Tехникийн тайлангууд

Хуудас 27-30
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС
ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-03-15

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Хаягдал чулуулгийн овоолгын менежментийн төлөвлөгөө
Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.01.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-D3-PLN-0001-М

Хувилбар:
1.0

Хүснэгт8 – Зураг төслийн дагалдах бичиг баримт
Хавсралт
A
Зураг төслийн
шалгуур

B
Үндсэн нөхцөл
байдал

C
Хаягдал
чулуулгийн
материал

D
Геохими

Баримт бичгийн хураангуй жагсаалт
Геотехникийн тогтвортой байдлын тайлан
Хавтастай холбох
Овоолгын газар доорхи газар, хөрсний геологийн онцлогтой холбоотой тайлан,
өгөгдөл бүхий хавтас. Knight Piesold (КП), KlohnCrippen Berger (KCB)-ийн зүгээс
ХХБ далантай холбоотой хийсэн үзлэг шалгалтын үед цуглуулсан мэдээлэл
ихэнхий хувийг эзэлнэ. Умдайн хайргатай холбоотой судалгааны материалыг
Гоулдер Ассошиетс /Гоулдер/, Оюу Толгойн геологийн алба цуглуулсан бөгөөд
өгөгдөл байхгүй газруудад туршилтын судалгаануудыг явуулсан. Бэлэн байгаа
өгөгдлийг Арк Жи Ай Эс /МапИнфо/ газар зүйн мэдээллийн баазад оруулсан. Тус
мэдээллийн баазад хэвлэгдсэн буюу албан ёсны гадаргуугийн болон геологийн
дэд гадаргуутай холбоотой мэдээлэл агуулагдаж байгаа.
Барихаар төлөвлөж буй хаягдал чулуулгын овоолгын доорхи газрыг хэд хэдэн
судалгаагаар судалсан бөгөөд тэдгээр судалгаануудыг
цаг хугацааны
дарааллаар нь багцлан харуулвал:
 Knight Piesold (2004) гадаргуугийн хөрсний хэв шинжийн ерөнхий судалгааг
уурхайн бүх талбай дээр явуулсан томоохон хэмжээний судалгаа. Тус
судалгааны үр дүнд гадаргуугийн хөрсний газрын зурагт нимгэн хөрсийг тусган
харуулсан. Газрын зургийн тусламжтайгаар уурхайг нилэнхүйд нь бүрхсэн
хөрсийн талаар дэлгэрэнгүй ойлголттой болсон бөгөөд бусад судлаачид мөн
тухайн шаардлагатай бүсүүдэд нарийвчилсан судалгааг дараа нь явуулсан
болно.
 KCBL (2007) нь ХХБ болон төлөвлөсөн уурхайн зүүн талыг хамарсан бүсийн
геофизикийн судалгаа, туршилтийн өрөмдлөгийг тус тус хийсэн. ХХБ барих
байршлыг эцэслэн шийдвэрлэсний дараагаар эргэн дүгнэхэд 2007 онд тус
судалгааны зарим хэсэг нь ХХБ материалыг түр хугацаагаар хадгалах эсвэл
ХХБ шууд ачих зүүн талын овоолготой давхцаж байна.
 Гоулдер (2008) Умдайн голыг урсгалыг солих, уурхайн өмнөд ба баруун
өмнөд хэсэгт байрлах хягдал чулуулгын овоолгын ихэнхи хэсэг нь байрлах
Умдайн голын одоогийн аллювийн талаар хийсэн дэлгэрэнгүй судалгаа. Тус
судалгаа нь дэд бүтцийн барилга угсралтанд ашиглах материалын хангамж,
эх үүсвэр дээр илүү анхаарсан хэдий ч туршилтын өрөмдлөгийн ихэнхи хэсэгт
хуванцар Quaternary шавар, Андезит ул чулуулга илүү илэрсэн (аллювийн
давхаргад байрлах зарим туршилтын өрөмдлөгийн хаасан). Гоулдер нь
хайрцагийн зүсэлтийн ажиглалтын мөн гүйцэтгэсэн бөгөөд тундаст уурхайг
илрүүлсэн.
Хаягдал чулуулгын овоолгын материалтай холбоотой бүх төрлийн судалгаа,
бүртгэл, туршилтын ажил, өгөгдлийг нэгтгэсэн. Тус хавсралтанд уурхайн
төлөвлөлтөнд үндэслэн гаргасан хаягдал чулуулгын материалыг хүргэх
хуваарийг мөн харуулсан бөгөөд ХҮҮ материалыг ХҮЧ материалаас ангилж, тус
материалын төрөл, геохимийн шинж чанарыг зааглан харуулсан
EGI боловсруулсан тайлангуудад тусгасан геохимийн нөхцөл байдлыг нэгтгэн,
хаягдалыг менежмент хийх явцад гарч болзошгүй хүчиллэг чулуу шүүрэх
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг дэвшүүлэн гаргасан.
 Borden, R., 2011a, Environmental Geochemistry of the Ten Meter Composite
Database, Internal Memo dated 16 March, 2011.
 Borden, R., 2011b, Environmental Geochemistry of the 24,000 Sample
Geochemical Database – Supplemental Assessment, Internal Memo dated 27
March, 2011.
 Borden, R. 2011c, Environmental Geochemistry of the 24,000 Sample
Geochemical Database – Tailings Assessment, Internal Memo dated 29 April,
2011.
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 Environmental Geochemistry International, 2004, Assessment of Geochemical Data
for the Turquoise Hill Project, Document Number 8550/641.
 Environmental Geochemistry International, 2008, Oyu Tolgoi Project Acid Rock
Drainage Review and Recommended Investigation Programme, Document Number
8550/808.
 Environmental Geochemistry International, 2011, Update of Leach Column Test
Results for Waste Rock from the Oyu Tolgoi Project, Document Number 8550/976.
 Jennings, K., 2011, Lithological Considerations for NAF/PAF Classification, Internal
Memo dated 17 March, 2011.

E
Гидрологи

F
Газар
хөдлөлийн
аюул

G
Тогтвортой
байдал
H
Овоолгын
прогресс, зураг
төсөл
I
Мониторингийн
хөтөлбөр

Умдайн голын урсгалыг өөрчлөх, болон уурхайн хаягдалтай холбоотой ерөнхий
гидрологи, цаг уурын судалгаануудтай холбоотой судалгаанууд
 SMEC, 2011, Oyu Tolgoi Project: River Diversion Detailed Engineering; 60%
Design Report.
KlohnCrippen Berger ХХК боловсруулсан тайланд ХХБ-ийн газар хөдлөлтөнд
өртөх аюул, болон уурхайн хаалттай холбойтой ерөнхий газар хөдлөлтөнд өртөх
аюул эрсдэлийг тусгасан
 KCB, Appendix XII, Updated 2011 Seismic Hazard/Assessment, Oct 26, 2010.
 RCAG, Seismic Hazard/Assessment Oyu Tolgoi Site, March 2005.
 [Note: Knight Piesold report should not be used.]
Хаягдалын овоолгын статик болон псьедо статик түвшингийн тогтвортой
байдлын дүн шинжилгээ. Тус дүн шинжилгээ нь овоолготой уялдан үүсэх нөхцөл
байдалд тулгуурласан бөгөөд дараагийн шатны судалгаа явуулах шаардлагатай
асуудлуудыг тодорхойлон харуулсан
STP monthly Pick-up
Хавтастай холбох
Овоолгонд геотехникийн үзлэг шалгалт хийх шаардлагатай.
Баримт бичигтэй холбох

Хүснэгт 9–Хэрэгжүүлэх баримт бичиг
A
Шалгалт, үзлэгийн маягт
Журам
Баримт бичигтэй холбох
B
Өөрчлөлт
бүртгэлийн
Баримт бичигтэй холбох
менежмент
C
ОМТ Эрсдэлийн бүртгэл 2012 харах
Эрсдэлийн
Баримт бичигтэй холбох
бүртгэл
D
ОМТ Геотехникийн налуу, овоолгын аюулыг танин мэдүүлэх
Сургалт &
Баримт бичигтэй холбох
Хэрэгжилт
E
Доголдлын тайлан WD and Quarry
Гүйцэтгэл
Баримт бичигтэй холбох
ба/эсвэл
доголдол
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Хүснэгт 10–Шалгах баримт бичиг
A
Геометрийн
судалгаа
B
Зураг төслийн
нийцтэй
байдал
C
Хяналт
D
Мониторингийн
үр дүн

STP сар тутам Pick-up
Хавтастай холбох
STP Monthly Pick-up
Хавтастай холбох
Хөндлөнгийн аудит
Баримт бичигтэй холбох
Геотехникийн үзлэг
Баримт бичигтэй холбох
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