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1. УДИРТГАЛ
Үндэслэл
Зэс, алт олборлох Оюу Толгой төсөл нь Монгол, Хятадын хилээс хойш ойролцоогоор 50
километрт Монгол улсын зүүн урд зүгт Говийн бүсэд оршдог. Оюу Толгойн орд нь хойд хэсэгт
орших Хойд Хюгогийн ордоос Өмнөд Хюгогоор дамжин Өмнөд Оюут хүртэл өмнийн зүгт орших
Херуга орд хүртэл 12 километр сунаж тогтсон орд юм. Өмнөд Оюутийн ордыг ил уурхайгаар
олборлох ба харин Хюго болон Херуга ордуудыг далд уурхайн блокчлон олборлох аргаар
олборлоно.
Оюу Толгой төсөл нь алслагдмал байршилтай учир дараах дэд бүтцүүдийг барьж гүйцэтгэсэн.
Үүнд: гүний усны хоолой (Гүний Хоолой), хог хаягдлын байгууламж, голын усны чиглэл өөрчлөх
(удахгүй баригдах гэж буй), боловсруулах байгууламжууд, Монгол Хятадын хилийг холбосон
зам, (одоогоор замын төгсгөлийн хэсэг баригдаж байгаа), бүсийн нисэх буудал, ус цэвэрлэх
байгууламж, орон сууц болон бусад байгууламжууд.
Өмнийн говь нь хүчтэй салхи шуургатай, ургамалжилтсийрэг, дээд зэргийн хөрсний элэгдэлтэй,
тоосжилт ихтэй орчин юм. Энэ бүсэд хийгдэж буй уул уурхайн олборлолт тухайн орон нутгийн
агаарт үүсэх тоосжилтыг нэмэгдүүлэх, ард иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх зарим
бохирдуулагчхий агаарт ялгаруулж болзошгүй юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн анхаарлын гол
сэдэв болсон дэлхийн болон үндэсний хэмжээнд явуулах бодлого, арга хэмжээ авах гол
асуудал бол хүлэмжийн хий юм.

Баримт бичгийн эрэмблэл
Агаарт ялгарч буй хийг зохицуулах үндсэн арга хэмжээ бол Оюу толгой төслийн ашиглалтын
үйл ажиллагаанд зориулан боловсруулсан менежментийн төлөвлөгөөний иж бүрдлийн нэг хэсэг
болох Агаарт Ялгарах Хийн Хаягдлын Удирдлагын Төлөвлөгөө юм. Агаарын чанарт хяналт
шинжилгээ хийх тус төлөвлөгөө нь Агаарт Ялгарах Хийн Хаягдлын Удирдлын Төлөвлөгөөнд
тусгасан удирдлагын үүрэг, үйл ажиллагааны хяналтыг дэмжих гол механизм юм.

Зорилт
Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөний зорилтуудад агаарын чанар болон
агаарт ялгарах хийг зохицуулах асуудлууд хамаарах бөгөөд доорх байдлаар зохицуулалт
хийнэ:
•

Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөлөллийн Үнэлгээ (БОННҮ) (Оюу Толгой, 2012);

•

Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээ (БОНБНҮ) болон төслийн
зүгээс Монголын холбогдох хууль тогтоомжын дагуу явуулсан байгаль орчны
менежмент (БОМТ)-н холбогдох төлөвлөгөөнүүд;

•

Рио Тинтогийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны стандартууд (ЭМААБО)
E12 – Агаарын Чанарын Хяналт.

БОННҮ-д тусгагдсан эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэгтэй
холбоотой Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк
(ЕСБХБ), болон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид тавигдсан шаардлагууд,
гүйцэтгэлийн стандартуудад үндэслэн тус хөтөлбөрийг боловсруулсан болно. ЕСБХБ нь
Европын Холбооны агаарын чанар, хий ялгаруулалтанд тавигдах стантартад хамаарна.
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Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө
Агаарт ялгарах хийд хяналт шинжилгээ хийх нь Оюу толгойн уул уурхайн олборлолтын
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэг чухал хэсэг юм.
Тус хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг агаарт ялгарах хий болон хүрээлэн буй орчныг
зохицуулах хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, үр ашгийг тодорхойлох, агаарын чанарыг хөрөнгө
оруулагчид, холбогдох албаны шаардлага, сэтгэл ханамжид нийцүүлэх зорилгоор боловсруулж
гаргасан болно. Уг төлөвлөгөөнд Оюу толгой компаний уурхайн үйл ажиллагаа болон холбогдох
дэд бүтцэд явуулж буй агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийх хууль эрх зүйн орчин, нөхцөл,
стандарт, байрлал, тайлан зэрэгт тавигдаж буй шаардлагуудыг тодорхойлсон.
Тоосжилт болон хийн ялгаруулалт ойр орчмын бүсийн агаарын чанарт нөлөөлөх магадлалтай.
Үүнийг үр дүнтэй хянаж, хяналт шинжилгээхийснээр мэдэгдэхүйц үнэр, тоосжилтыг бууруулахад
чухал ач холбогдолтой бөгөөд аль нэг бодис нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр
нөлөөлж болзошгүй түвшинд байгаа эсэхийг хянах боломжтой болно.
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар, хий ялгаруулалтыг хянаж мониторинг хийх нь Оюу Толгойн
АЧМХТ-ний нэгээхэн чухал цогц хэсэг бөгөөд энэ механизмаар дор дурдсан зүйлсийг хянана:
•

Уурхайн талбайн зорилт, төлөвлөгөө;

•

Менежментийн гол хяналтууд (АЯХХУТ, Хүснэгт 5);

•

Рио Тинтогийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны стандартууд;

•

Агаарын чанартай холбоотой хууль эрх зүйн болон бусад тавигдах шаардлагууд
(Европын Холбоо/ ОУСК) (Төслийн Стандартууд – Хавсралт A);

•

Зэргэлдээх оршин суугчид, нийтийн зам болон бусад хэсэгт нөлөөлөх агаарын
чанарын хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээ.

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээгээр цуглуулсан дата нь АЧХШТ-ний үр дүнг харуулаад
зогсохгүй мөн гол үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлийг дүгнэхээс гадна хяналт шинжилгээний тоо
баримтаас гарсан үр дүн нь тухайн гүйцэтгэл хүрэх ёстой үр дүндээ хүрээгүйг харуулж байвал
Оюу толгой компани нь менежмент, удирдлагын хяналтаа шинэчлэх буюу аль эсвэл үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд анхаарна.
Тус АЧХШТ нь үндэсний болон олон улсын хяналт шинжилгээ хийх, гарсан үр дүнгээ
тайлагнахад тавигдах шаардлагад нийцсэн байх нь чухал юм.

Одоогийн болон цаашид ялгаруулах хийн бохирдолд хяналт шинжилгээ хийх
Одоогоор уурхайн талбайд явуулж буй үйл ажиллагаанаас ялгарч буй хий, химийн бусад
бохирдуулагч бодисыг хянах хяналт шинжилгээ нь зөвхөн Монголын БОННҮ-ий шаардлагад
нийцэж байна. Хяналт шинжилгээний суурин болон хөдөлгөөнт төхөөрөмж ашиглан хий болон
тоосонцорыг хоёуланг нь хянах хяналт шинжилгээг хийж байна.

2. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СҮЛЖЭЭ
2.1.

Аюул ослын түвшин ба түүнд авах арга хэмжээний түвшин

Агаарын чанарт мониторинг хийх сүлжээний үйл ажиллагааны нэгээхэн хэсэг болгож Оюу
толгой компани дараах 2 түвшинг тодорхойлсон болно:
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•
Хяналт шалгалтын түвшин;
•
Авах арга хэмжээний түвшин.
Хяналт шалгалтын түвшин нь төслийн талбайн Байгаль Орчны Хэлтсийн ажилчдад агаарын
чанартай холбоотой аюул осол гарч болзошгүйг урьдчилан сануулах үүрэгтэй бөгөөд хэлтсийн
ажилчдад тухайн аюул осол гарахад нөлөөлж буй үндсэн эх үүсвэрийг урьдчилан хянах
хугацаа өгдөг.
Авах арга хэмжээний түвшин нь төслийн талбайн Байгаль Орчны Хэлтсийн ажилчдад тухайн
гарч болзошгүй аюул ослыг бууруулах яаралттай арга хэмжээ авахын тулд явуулж буй үйл
ажиллагаагаа зогсоох юмуу холбогдох өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай болохыг анхааруулна.
Тоосжилтын хяналт шинжилгээний сүлжээ нь Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагааг зохицуулах
зорилготой бөгөөд өөрөөр хэлбэл уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүрээлэн буй орчны
концентрацын дундаж нь Европын Холбооны хүрээлэн буй орчны агаарын стандартад заасан
3
24 цагт PM10 (50 µg/m )-аас бага хэмжээнд тогтоон барих зорилготой юм. Хяналт шалгалт
болон авах арга хэмжээний түвшинг мониторингийн станцаас 24 цагийн PM10—ийн
3
концентрацын түвшин 50 µg/m –аас их гарсан өдөр бүртгэгдсэн PM10-ийн түвшинд үнэлгээ
хийж тодорхойлно. Энэхүү анализ нь мониторингийн мэдээллийн хамгийн дээд түвшнээс
дундаж түвшин хүртэлх хоорондын дундаж харьцааг тодорхойлж гаргана.
Хамгийн дээд түвшнээс дундаж түвшин хүртэлхийг дундажлаж гаргасан дундаж харьцаатай
тухайн концентрац нь тэнцүү хэмжээнд буюу аль эсвэл бага байгаа нөхцөлд хяналтшалгалтын
түвшинг тогтоох ба харин авах арга хэмжээний түвшинг хамгийн дээд түвшинг дундаж
хаьцаатай харьцуулахад тэнцүү буюу бага байгаа нөхцөлд тогтоож гаргана. Хүснэгт 2.1-д
жишээгээр харуулсан ба илүү их дата цуглуулснаар мониторингийн цэг тус бүрд эдгээр
түвшнийг шалгаж үзнэ.
Хүснэгт 2.1

Хяналт шалгалт болон авах арга хэмжээний түвшний жишээнүүд

Хяналт шалгалт болон авах арга
хэмжээний түвшингүүд
½ цагийн үзлэг

Тоосжилтын хяналт шинжилгээний Концентрац
3
µg/m
200

½ цагийн арга хэмжээ

300

1 цагийн үзлэг

180

1 цагийн арга хэмжээ

250

6 цагийн үзлэг

100

6 цагийн арга хэмжээ

130

Эдгээр заасан түвшнээс илүү гарч байгааг заасан мониторингийн мэдээллийг энэхүү
төлөвлөгөөний 7-р Бүлэгт тодорхойлсон болно.

Цаг уурын мэдээлэл

2.2.

2.2.1

Цаг уурын автомат станц

Оюу Толгойн цаг уурын автомат станц ашиглан цаг агаарыг хянах мониторинг явуулна. Энэ
монитор нь дараах параметр үзүүлэлтүүдийг цагийн давтамжтай тэмдэглэнэ:
•
•
•

Салхины хурд;
Салхины чиглэл;
Температур;
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Харьцангуй чийгшил;
Агаарын даралт;
Хур тунадас.

Мониторингийн тоног төхөөрөмжийг 2 жилд нэг удаагийн давтамжтайгаар лабораторийн
тохиргоонд оруулж бүх мэдрэмжүүд нь зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгана.
Хоёр дахь цаг уурын станц нь Оюу Толгойн нисэх буудалд байрлана. Энэ байрлал нь сайт дээр
цаг уурын иж бүрэн автомат станц байрлуулахаас өмнө сайтыг цаг уурын мэдээ, датагаар
хангаж байсан. Энэ станцыг одоо хүртэл хэрэглэж байгаа ба шаардлагатай үед хоёрдогч туслах
цаг уурын дата мэдээгээр хангаж чадна.

2.3.

Гол цэгийн эх үүсвэрүүд

2.3.1.

Онцгой байдалд хэрэглэх дизельцахилгаан үүсгүүр болон нүүрсээр галладаг
уурын зуух

Агаарын Ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын Төлөвлөгөө (АЯХХУТ) нь онцгой байдалд хэрэглэх
дизель цахилгаан үүсгүүр болон ДТС-н түр зогсолтын үед ажиллах нүүрсээр галладаг зуухнаас
ялгарах хийг хянана. Эдгээр байгууламжуудаас гарах ялгаруулалтанд:
•
NOx;
•
SO2;
•
РМ (үнс/тоос) багтана.
Онцгой байдалд хэрэглэх дизель цахилгаан үүсгүүр болон нэмэлт нүүрсээр галладаг
зуухнуудыг ажилуулж байх явцад эдгээр нь хий ялгаруулах эх үүсвэрт тооцогдоно. Гэсэн хэдий
ч эдгээрийг хааяа нэг түр зуур хэрэглэх буюу хэзээ хэрэглэхийг нь урьдчилан тооцож болохгүй
учир ялгаруулалтын эх үүсвэрийг тодорхойлох тест явуулах нь учир дутагдалтай. Оюу толгой
компани эдгээр байгууламжуудад хэрэглэх түлшнээс гарах ялгаруулалтыг тооцдог.
Тиймээс тэдгээр тоног төхөөрөмжид хяналт шинжилгээ хийх ажлыг хүрээлэн буй орчны
агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийх сүлжээгээр хийж гүйцэтгэх буюу хэрэглэж буй түлшээр
хэмжиж тодорхойлсон тооцооллоор тодорхойлох нь үндэслэлтэй болох нь харагдаж байна.
Хэрэв ингэх боломжтой бол тус тоног төхөөрөмжид оппортунист хяналт шинжилгээ хийх ба
датаг нь Ялгаруулалтын Дата Бүртгэлд тэмдэглэнэ.
2.3.2.

Хог хаягдлын удирдлагын төвд хийх хяналт шинжилгээ

Хог хаягдлын удирдлагын төв (ХХУТ) нь цэрдийн галавын үед хамаарах үйрмэг шавар дээр
байрлах ба энэ нь хөрсний хийг босоо болон хөндлөн шилжих хөдөлгөөнөөр ялгаруулах
боломжтой юм. Хог хаягдлын газрын доторлогоо нь эвдэрч гэмтэх магадлал байхгүй хэдий ч
Цэрдийн шавраар дамжин хог хаях газраар хий шилжин хөдөлж гарах боломжтой.
Хөрснөөс хий гарах хамгийн том эрсдэл бол хог хаях газраас метан ялгарч тус төв дэх бусад
байгууламжууд руу чиглэн шилжих явдал юм. Хязгаарлагдмал давчуу зайнд метан аюултай
түвшинд хүртэл хуримтлагдсанаар тэсэрч дэлбэрэх аюултай.
ХХУТ-н ашиглалтын баг нь хийн хяналт шинжилгээний ажлыг гардан хэрэгжүүлнэ. Хяналт
шинжилгээнд ашиглах багаж нь метан болон нүүрстөрөгчийн дутуу исэл хэмжих боломжтой гар
багаж байна.
Хүснэгт 2.2

ХХУТ-өөс ялгарах хийн хяналт шинжилгээ хийх газрууд

Байрлалын дугаар

Байрлалын төрөл

Хэмжилтийн

Хэмжилт хийх давтамж
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төрөл
WMCBH01A
WMCBH02A

Мониторингийн
цооногууд

WMCBH03A
2.3.3.

Хийн
хяналт
шинжилгээ (CH4
болон CO2)

Гүний усанд хэмжилт
хийхээс өмнө сар бүр
хэмжилт хийх

Дулааны төв станц

Тодорхойлолт
Дулааны төв станц (ДТС) нь хэд хэдэн нүүрсээр галладаг уурын зуух, халаалт солилцогчоос
бүрдэх ба Оюу толгойн сүлжээ халаалтын системийг халаалт, дулаанаар хангах төвийн
халаалтыг уур үүсгэж гаргана. Халаалтын нийт ачаалал нь 2020 оны байдлаар ойролцоогоор
130 мегават болно.
ДТС нь бохирдуулагч хийн ялгаруулалтыг бууруулахын тулд дараах бууруулах арга хэмжээ
бүхий байгууламжыг суурилуулсан:
•
•
•

Бага температурын шаталт бүхий NOx-ыг буруулах эргэлдсэн шингэрүүлэгч зуух;
SO2 бууруулагч (шохой ашиглан);
Тоосжилт ялгаруулахыг буруулах тоосны шүүлтүүртэй камер (шүүгдсэн тоосыг түр
зайлуулсан нийт тоосонцортой нийлүүлж хаяна).

Ялгаруулалтын шинж чанар
ДТС нь дараах төрлийн бодисыг ялгаруулна:
•
•
•

NOx;
SO2;
Тоосонцорууд.

Мониторинг хийх төлөвлөгөө
ДТС-ын ялгаруулалтанд мониторинг хийх гол механизм нь яндангийн утааны хийн хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр юм. ДТС-ын уурын зуухнаас гарч буй ялгаруулалтын багтаамж болон
шаталтанд сар бүр Оюу толгой хэмжилт хийх болно. Хяналт шинжилгээний датаг тус станц
ажиллаж эхэлж байх үед болон хэвийн ажиллаж байх үеийн нөхцөлд цуглуулна. Цуглуулсан
датаг ялгаруулалтын дата бүртгэлд оруулж сар бүр анализ хийн шалгах ба тайлангаа сар бүр
гаргаж байна.

2.4.

Богино хугацааны эх үүсвэрээс ялгарах бохирдол

Доор харьцангуй өндөр эрсдэлтэй байрлалуудыг илүү нарийвчлан авч үзсэн бөгөөд хүрээлэн
буй орчны болон ашиглалтын талбайнуудын агаарын чанарын нөхцлийг тодорхойлох хяналт
шинжилгээ нь агаарын чанарын суурин станцуудын хэмжилтийн хүрээнд хийгдэнэ.
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Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн

Шороон замаар тээврийн хэрэгсэл зорчих хөдөлгөөн нь агаарт тоосжилт үүсгэх гол эх үүсвэр
юм. Уурхайн ачаа зөөвөрлөх, зам барих газар шорооны ажил, зам ашиглах, нүүрс, үнс зэрэг
түүхий эд, хаягдал тээвэрлэх үйл ажиллагаа нь бүгд тоосжилт үүсгэх эх үүсвэрүүд юм. Эдгээр
үйл ажиллагаанаас ялгарах тоосжилтонд хяналт шинжилгээг агаарын чанарын суурин сүлжээ
станцууд гүйцэтгэнэ. Тус станцуудын хамрах талбайд орохгүй байршлуудад хөдөлгөөнт
хэмжилтийн төхөөрөмжийг ашиглаж хяналт шинжилгээ явуулах ба хийн ялгарлын
тооцоолуураар мөн үнэлнэ.
2.4.2.

Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаанууд

Овоолгууд
Шороон овоолгод өнгөн хөрс, шимэрхэг хөрс болон бусад эрдсийн материалууд тооцогдох ба
тоосжилт үүсгэх магадлалтай. Материалыг овоолгод материалбуулгах, хүчтэй салхи шуурганд
хийсэх, овоолгоос ачих зэрэг хадгалалтын циклийн явцад хэд хэдэн нөхцлүүдэд тоосжилт
ялгарна.Овоолго дахь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, ачаалах тоног төхөөрөмж зэрэг нь мөн
тоосжилт ялгаруулах дагалдах эх үүсвэрүүд юм. Хаягдал чулуулгын овоолго, хаягдал шаврын
овоолго, хүдрийн овоолго, нүүрс хадгалах газар болон болон хаягдал хадгалах
байгууламжуудыг мөн овоолго гэж үзнэ.
Нүүрс/Үнс зохицуулах
Гол төлөв ДТС-н нүүрс болон үнсийг зохицуулах үйл ажиллагаа нь агаар бохирдуулах, ялангуяа
тоосжилт үүсгэх гол эх үүсвэр юм. Энэхүү ялгаруулалт нь нь нүүрсийг овоолгод буулгах,
овоолгоноос нүүрсийг шатаагч руу шилжүүлж зөөх, үнсийг идэвхигүй хаягдал цэг рүү зөөх үед
тоосжилт ялгарах эх үүсвэрийг бий болгож болох юм..
Ил уурхайн тэсэлгээ ба олборлолт
Агаарын чанарын суурин станцууд нь тэсэлгээ, олборлолтын үйл ажиллагаа, хөрс хуулалт зэрэг
үйл ажиллагааны үр дүнд ялгарах тоосжилтыг нэмэгдэж байгаа эсэхийг байнгын хэмжилтээр
тодорхойлно. Тэсэлгээ хийх цагийг ил уурхайн инженерээс авч агаарын чанарын суурин
станцуудын үр дүнтэй харьцуулж болно. Хэрэв тэсэлгээ болон газар хөндөх үйл ажиллагаа нь
тоосжилтын түвшинг эмзэг хүлээн авагчдад нэмэгдүүлж байна гэж тогтоогдвол бууруулах арга
хэмжээ авна.

2.5.

Орчны агаарын чанар

Агаарын чанарын суурин станцууд нь хүлээн авагчдад үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлохын тулд
уурхайн талбайн дотор талд стратегийн ач холбогдол өндөр байршлуудад шаардлагатай
мэдээллээр хангах зорилгоор байгуулагдсан. Тус сүлжээ станцууд нь шаардлагатай техникийн
туслалцааны дагуу байгуулагдсан (Хавсралт В-г харна уу).
2.5.1.

Хийн бохирдуулагч

Хүрээлэн буй орчны агаар дахь хийн бохирдуулагчийг хянах хяналт шинжилгээний үндсэн
зорилго нь:
Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд аюул учруулж болзошгүй эх үүсвэрийг эрт таньж
тодорхойлох;
Цаашид агаарын тархалтын загаварчлалыг турших, баталгаажуулахад тус болох.
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Өндөр эрсдэлтэй газруудыг тогтоосон эрсдлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн хяналт
шинжилгээ хийх газруудыг тогтоосон. Сонгогдсон байршлууд нь онцгой байдалд ашиглах
дизельцахилгаан үүсгүүр, нүүрсээр галладаг уурын зуух зэргийг ажилуулсан тохиолдолд
тэдгээрээс ялгарч буй хийг хангалттай сайн илрүүлж анализ хийсэн эсэхийг шалгаж
баталгаажуулах цэгүүд юм. Хавсралт С-д хяналт шинжилгээ хийх байршлуудыг жагсаасан
болно. Хийн ялгаруулалтанд мониторинг хийдэг хөтөлбөрийг Хүснэгт 2.3-д хураангуйлсан
болно.
Хийн бохирдуулагчдын үзүүлэлтүүдэд хүхрийн давхар исэл(SO2), азотын давхар исэл (NO2),
азотын ислүүд (NOx), нүүрстөрөгчийн дан исэл (CO), озон (O3) болон ууршимтгай органик
нэгдлүүд (VOC) багтах бөгөөд эдгээр хийнүүдийг бүх станц хэмжих юм. Эдгээр станцуудын
зорилго нь дулааны төв станц, хог хаягдлын удирдлагын төвөөс үүсэх хийн бохирдуулагчууд нь
болзошгүй хүлээн авагчдад хэр хэмжээний концентрацитай хүрч буйг хэмжих юм. Эдгээр
хүлээн авагчидад Манлай ажилчдын суурин хамаарагдана.
Хүснэгт 2.
Байршлы
н дугаар

1-р станц
2-р станц
3-р станц

4-р станц

2.5.2.

Хийн ялгаруулалтанд хяналт шинжилгээ хийх
Байршлын нэр

Хяналтын станц –
Уурхайн талбайн
баруун хойд буланд
Манлай ажилчдын
сууринд
Хаягдал хадгалах
байгууламж – Уурхайн
талбайн зүүн урд талд
Хог хаягдалын
удирдлагын төв –
Уурхайн талбайн зүүн
хойд буланд

Хэмжих систем

Мониторинг хийх
параметр үзүүлэлт

Хэмжилт
хийх
давтамж

Спектрометр

SO2, NO2, NOx, CO,
O3, VOC

Байнгын

Спектрометр

SO2, NO2, NOx, CO,
O3, VOC

Байнгын

Спектрометр

SO2, NO2, NOx, CO,
O3, VOC

Байнгын

Спектрометр

SO2, NO2, NOx, CO,
O3, VOC

Байнгын

Тоосжилтонд хяналт шинжилгээ хийх

Тоосны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэд хэдэн зорилтуудыг тодорхойлж байна. Үүнд
нарийн тоосонцоруудыг (PM10 болон PM2.5) хүний эрүүл мэнд, байгаль орчны стандартад
нийцэхүйц хэмжээнд байгаа эсэхэд, болон нийт түр зуур үүсэх дэгдэмхий тоосыг хянахын тулд
PM10-ын ялгаруулалтанд хяналт шинжилгээ хийх зэрэг зорилтууд багтаж байна.
Хүнэгт 2.4-д хийхээр төлөвлөж буй хяналт шинжилгээнүүдийг харуулав.
Хүснэгт 2.4
Байршлын
дугаар

Тоосны хяналт шинжилгээний хураангуй
Байршлын нэр

1-р станц
Хяналтын станц –
Уурхайн талбайн
баруун хойд
буланд

Станцын
төрөл
Зохих
түвшинд
байгаа
эсэхийг
хянах.

Хэмжих
систем
Масс

Хяналт
шинжилгээний
үзүүлэлтүүд

Хэмжилт
хийх
давтамж

PM10, PM2.5.
Цагуурын
станцын мэдээ:
Салхины хурд,
чиглэл

Байнгынөдөр
тутмын
дундажлал,
бодит цаг
хугацааны

Хуудас 33, нийт 57
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПОРТАЛ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2018-08-02

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

2-р станц
Манлай ажилчдын
сууринд

3-р станц
Хаягдал хадгалах
байгууламж –
Уурхайн талбайн
зүүн урд талд
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Зохих
түвшинд
байгаа
эсэхийг
хянах.

Масс

PM10, PM2.5,

Зохих
түвшинд
байгаа
эсэхийг
хянах.

Масс

PM10, PM2.5,

Зохих
түвшинд
байгаа
эсэхийг
хянах..

Масс

PM10, PM2.5,

Шаардлагатай
1
болсон үед

Зам барилга

Үнэлгээ

Масс

НЖБ

Шаардлагатай
1
болсон үед

Ил боловсруулалт/
Овоолго

Үнэлгээ

Масс

НЖБ

Шаардлагатай
1
болсон үед

Түр зуурын зам

Үнэлгээ

Масс

НЖБ

Хувилбар:
2.0
мэдээ
Байнгынөдөр
тутмын
дундажлал,
бодит цаг
хугацааны
мэдээ
Байнгынөдөр
тутмын
дундажлал,
бодит цаг
хугацааны
мэдээ
Байнгынөдөр
тутмын
дундажлал,
бодит цаг
хугацааны
мэдээ
Тоос
уналтыг
цуглуулах
бортого
Тоос
уналтыг
цуглуулах
бортого
Тоос
уналтыг
цуглуулах
бортого

Тэмдэглэл
1
Тоос уналыг цуглуулах бортогыг зам барилга, дэд бүтэц барих, шороон зам болон
бусадолборлох үйл ажиллагааны улмаас буух тоосыг хэмжихэд шаардлагатай тохиолдолд
тухайн төлөвлөгөөнд нэмж оруулах буюу аль эсвэл хасч болно.
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Хүнд металууд

Хаягдал хадгалах байгууламж, хаягдал чулуулагын овоолгууд, хүдрийн овоолгууд болон ил
уурхай зэрэг метал эрдсийн агууламж өндөр чулуулагтай байршлуудаас үүсэх тоосжилт нь
хүчтэй салхитай, ууршилтын эрчим өндөр, хур тунадас бага зэрэг шалтгаанаар гарах эрсдлийг
нэмэгдүүлж болзошгүй. Хэрэв ноцтой эвдрэл элэгдэл явагдвал хаягдал хадгалах байгууламжын
гадаргуугаас ялгарсан тоосжилт нь эрүүл мэндэд эрсдэлтэй агаарт үүссэн тоосонцор,
бохирдуулагчаас үүдэлтэй бөгөөд байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Хаягдал
хадгалах байгууламжын ашиглалтын баг нь усны алдагдлыг багасгахын тулд хуурай гадаргууг
аль болох их хэмжээгээр үүсгэхийг зорьж ажилладаг. Гэхдээ уурхай эхлэхээс өмнө хийгдсэн
судалгааны таамаглалаар үйлдвэрлэлд ашиглаж буй ус нь давсжилт өндөр тул хатаж
хуурайшсан лагын гадаргууд удаан хугацааны бүрхүүл үүсгэж тоосжилт үүсгэхээс сэргийлдэг нь
гэж үздэг. Үүнээс гадна хаягдал хадгалах байгууламжын хана, хаягдал чулуулгын овоолгууд
болон идэвхгүй хүдрийн овоолгууд болон идэвхгүй хүдрийн овоолгууд нь маш богино хугацаанд
том чулуулгаар бүрхэгддэг болох нь ажиглагдсан. Тоос үүсэх хамгийн гол шалтгаанууд нь
материал зөөх, буулгах, түрэх зэрэг үйл ажиллагаанд болох нь ажиглагдсан. Ашиглагдаж
байгаа замын тогтмол усалгаа нь тоос бууруулах гол хяналтын арга хэмжээ болдог. Оюу толгой
нь баяжуулах үйлдвэрийн дэргэдэх маш идэвхитэй том хүдрийн овоолгоос салхины нөлөөгөөр
үүсч буй тоосжилтын бууруулах хяналтын арга хэмжээнүүдийг төлөвлөсөн. Хаягдал хадгалах
байгууламж, хүдрийн овоолгууд болон бусад ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үүсэх
тоосжилтонд хэмжилт хийгдэх ба хөрсний ур хугацааны хүнд металлын хяналт шинжилгээгээр
нөлөөллийг баталгаажуулж хянана.

Хяналт шинжилгээ хийхэд тавигдах үндэсний шаардлагууд
Оюу толгой компани нь Монголын улсын хэмжээнд тавигдаж буй шаардлага, журмын дагуу
агаарын чанарт хяналт шинжилгээ явуулах үүрэгтэй. Хүснэгт 2.5 болон 2.6-д бохирдуулагч хийн
болон тоосны одоогийн байдлаар хийж буй хяналт шинжилгээг хураангуйлан харуулав. Эдгээр
байрлалуудыг жил бүр шинэчилж байх (Бүлэг 5.1-ээс харна уу) бөгөөд үйл ажиллагаанд гарч
буй өөрчлөлтүүдтэй хамааралтайгаар цэгүүдийн байршил, тоо, давтамжинд өөрчлөлт орж
болно. Одоогийн байршлуудыг мөн Хавсралт С-д харуулсан. Энэ датаг Ялгаруулалтын Дата
Бүртгэлд сар бүр тэмдэглэн оруулж байх болно.
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Хүснэгт 2.5
Хий ялгаруулалтанд хяналт шинжилгээ хийж буй одоогийн байршлууд
(Агаарын чанарын суурин станцуудаас бусад)
Дугаар

Байршлын нэр

Хяналт
үзүүлэлтүүд

1

GEMP-TsKh
(ОТ-ГС
замын төгсгөлийн хэсэг/
зон 3 ба 5 – зам барилгын
үе шатанд)
GEMP-GaSu
(ОТ-ГС
замын төгсгөлийн хэсэг/
зон 3 ба 5 – зам барилгын
үе шатанд)
GEMP-OTKBR01 (ОТ-ХБ
замын дагууд – зам
барилгын үе шатанд)
GEMP-OTKBR02 (ОТ-ХБ
замын дагууд – зам
барилгын үе шатанд)
GEMP- WMC

SO2, NO2, CO

Хяналт
шинжилгээний
давтамж
Улирал тутамд

SO2, NO2, CO

Улирал тутамд

SO2, NO2, CO

Жилд 2 удаа

SO2, NO2, CO

Жилд 2 удаа

CH4, CO2

Сар бүр

2

3

4

5

Хүснэгт 2.6

шинжилгээний

Тоосжилтонд мониторинг хийж буй одоогийн байршлууд

Дугаар

Байршлын нэр

Хяналт
шинжилгээний
үзүүлэлтүүд

1
2
3
4
5
6

DMP-LA01
DMP-LA02
DMP-LA03
DMP-LA04
DMP-LA05 (Хяналтын цэг)
GEMP-TsKh (ОТ-ГС замын
төгсгөлийн хэсэг/ зон 3 ба 5 –
зам барилгын үе шатанд)
GEMP-GaSu (ОТ-ГС замын
төгсгөлийн хэсэг/ зон 3 ба 5 –
зам барилгын үе шатанд)
GEMP-OTKBR01
(ОТ-ХБ
замын дагууд – зам барилгын
үе шатанд)
GEMP-OTKBR02
(ОТ-ХБ
замын дагууд – зам барилгын
үе шатанд)

PM10, PM2.5
PM10, PM2.5
PM10, PM2.5
PM10, PM2.5
PM10, PM2.5
PM10, PM2.5

Хяналт
шинжилгээний
давтамж
Улирал тутамд
Улирал тутамд
Улирал тутамд
Улирал тутамд
Улирал тутамд
Улирал тутамд

PM10, PM2.5

Улирал тутамд

PM10, PM2.5

Жилд 2 удаа

PM10, PM2.5

Жилд 2 удаа

7

8

9
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3. СТАНДАРТ АЖЛЫН ЖУРМУУД (АСЖ)
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинтой холбоотой бүх асуудал (учирч болох аюул,
эрсдлийг тодорхойлох, хянах арга хэмжээ), тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагууд, тухайн
ажлыг хийж гүйцэтгэх алхам зэргийг нарийвчлан тусгасан стандарт ажлын журам
боловсруулсан. Агаарын чанарынхяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэж буй ямар ч ажилтан тус
стандарт ажлын журамтай танилцаж тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ тус баримт бичгийг
зааварчилгаа болгон ашиглана.
Шинэ төрлийн болзошгүй аюул, ажлын алхам гарч ирсэн эсэхийг нягталж шалгахын тулд САЖыг тогтмол хянаж, шинэчилж байх ёстой. САЖ-ыг харж хэрэглэхэд амархан болгохын тулд
дотоодын серверт хадгалагдсан байх ёстой ба мөн Байгаль Орчны Менежментийн Систем
дотор хадгалагдсан байх ёстой.
АСЖ нь Оюу толгойн дотоод серверт OTPORTAL→HSESC-ENVIRONMENT→E12 AIR QUALITY
PROTECTION→PROCEDURES AND GUIDELINES дижитал форматаар хадгалагдаж байгаа ба
шинээр ямар нэгэн ажил, болзошгүй аюул гарч ирж байгааг олж илрүүлэхийн тулд тогтмол
хянаж, шинэчлэгдэж байх болно. Ямар ч хяналт шинжилгээг хийхээсээ өмнө хамгийн сүүлийн
үеийн шинэчлэгдсэн баримт бичиг хэрэглэж байгаа эсэхийг шалгахын тулд холбогдох САЖ-ыг
шалгах хэрэгтэй. САЖ-ын жишээ жагсаалтыг доор харуулсан болно:
•

OTXXX-XX-SWP-XXXX Дулааны төв станцын яндангын утааны байнгын хэмжилт хийх
систем ба дата менежмент (бичигдэнэ)

•

OTXXX-XX-SWP-XXXX Агаарын чанарын суурин станц ажиллуулах журам (бичигдэнэ)

•

OT0242-00-SWPO-0001 Агаар дахь нийт жинлэглэгч бодисын дээж авах журам

•

OT0242-00-SWPO-0002 Агаар дахь тоосны хэмжилт хийх журам

•

OT0242-00-SWPO-0004 Агаар дахь зарим бохирдуулагч хийн хэмжилт хийх журам

•

OT0242-00-SWPO-0005 Хятад загварын саваар ууршилт хэмжих журам

•

OT0242-00-SWPO-0006 Мөсний ууршилт хэмжих журам

•

OT0242-00-SWPO-0007 Гар аргаар ууршилт хэмжих журам

•

OT0242-00-SWPO-0008 Автомат цаг уурын станцын 300 литрийн ууршилтын саванд
үйлчилгээ хийх журам

•

OT0242-00-SWPO-0009 Автомат цаг уурын станцын хагас автомат ууршилтын
хэрэгслийн ажиллуулах журам

•

OT0242-00-SWPO-0010 Автомат цаг уурын станцын хагас автомат ууршилтын
хэрэгслийн усны саванд үйлчилгээ хийж журам

•

OT0242-00-SWPO-0011 Автомат цаг уурын станцаас мэдээ авах журам

•

OT0242-00-SWPO-0012 Автомат цаг уурын станцын хур тунадасны CS705 загварын
хэмжигчийн үзлэг шалгалт хийх журам

•

OT0242-00-SWPO-0013 Гар аргаар хур тунадас хэмжих журам
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4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АЧМХТ-ний хэрэгжилтийг Оюу Толгой компаний Байгаль Орчны Хэлтэс хариуцах болно.
Байгаль Орчны Менежер нь АЧМХТ-ий бүх талын зохицуулалтыг хариуцана. Байгаль Орчны
Мониторингийн баг нь Байгаль Орчны Менежерийг дэмжиж ажиллах болно. АЧМХТ-ний
хэрэгжилтийн эхний үе шатанд техникийн мэргэжилтнүүдээс дэмжлэг авах шаардлагатай болж
болзошгүй. Хүснэгт0.9 хийгдэх ажлууд болон үүрэг хариуцлагыг хураангуйлан харуулсан
байна.
Хүснэгт0.9
Үүрэг / Ажил
АЧХШХТ-г
Зохион
байгуулах

Ханалт
шинжилгээг
хэрэгжүүлэх

АЧМХТ-ий Хэрэгжилтийн Үүрэг Хариуцлага.
Хариуцах тал
Байгаль Орчин ба
биологийн олон янз
байдлын асуудал
хариуцсан менежер
Мэдээлэл технологи
болон нарийн
хэмжүүрийн багийн
мэргэжилтнүүд
Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Баг

Хүлээх хариуцлагууд
- Зохих мэргэжилтэн, ажилчдыг бүрдүүлэх
- Ажилчдын техникийн сургалт
- Ажлын Төлөвлөгөө боловсруулах
- Дата менежментийн програм худалдаж авах

-

-

-

-

-

Хяналт
шинжилгээг
хэрэгжүүлэх

Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Баг

-

Дээжийг
лабораторт

Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Баг

-

Тоосжилтийг хянах ажил хангалтгүй байвал
ажлын байрыг тодорхой хугацаанд шалгаж
заавар өгөх
Тоосжилтонд хяналт шинжилгээ хийх
хөтөлбөр хэрэгжүүлж хүрээлэн буй орчны
тоосжилтийн концентрац стандартаас давж
гарсан газрын холбогдох хэлтэс, гэрээт
байгууллагыг мэдээллээр хангах
Шаардлагатай үед яндангийн утааны хийн
хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар
гүйцэтгүүлэх
Гэрээт байгууллагууд болон Оюу толгойн
Ашиглалтын Хэлтсүүдэд тоосжилтыг хянахад
тохирох үйл ажиллагаа, арга хэмжээний
талаар зөвлөмж өгөх
Агаарын бохирдлыг хянах төхөөрөмж
суулгасан бол ямар нэгэн доголдолгүй хэвийн
ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах
Үзлэг шалгалт болон түүнтэй холбоотой арга
хэмжээ авах үйл ажиллагааг хариуцах
Шаардлагатай үед Ялгаруулалтын Дата
Бүртгэлд ялгаруулалтын дата оруулах.
Ажлын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх
Хяналт шинжилгээ хийх цэгүүдийг засварлах
Хяналт шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмжийг
засварлах
Хяналт шинжилгээ хийж байх явцад хийсэн
тэмдэглэлийг зохицуулах
Лабораторын шинжилгээний иж бүрдлийг
баталгаажуулах
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Үүрэг / Ажил
хүргүүлэх

Хариуцах тал

Датаны чанарыг
баталгаажуулах
ба дата
менежмент

Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Баг

Техникийн
Үнэлэгээний
Дата

Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээхий Баг
Гадны Техникийн
Мэргэжилтнүүд

Тайлагнах

Дотоод аудит
Гадаад аудит

Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Баг
Гадны Техникийн
Мэргэжилтнүүд
Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний баг
Гадны Техникийн
Мэргэжилтэн

Хувилбар:
2.0

Хүлээх хариуцлагууд
- Хадгалалт, хамгаалалтын дараалсан олон
маягтыг бөглөж гүйцэтгэх
- Дээжийг хадгалах цагийн хязгаарын хүрээнд
дээжийг зохицуулах
- Лабораторт тээвэрлэж хүргүүлэх
- Задлан шинжилгээ хийхэд тавигдах
шаардлагын дагуу хүлээж авсан
лабораторийн датаг шалгаж нягтлах
- Датабейсд дата оруулах
- Оруулсан датаны чанар шалгах
- Шаардлагатай техникийн мэргэжилтэнд датаг
түгээж тараах (жишээ нь хүлэмжийн хийн
болон агаарын бохирдлын дата гэх мэт)
- Төслийн стандартад дата нийцэж байгаа
эсэхийг шалгах
- Шаардлагатай үед гарах үр дүн/авах арга
хэмжээг тодорхойлох
- Датагаа тайлагнах
- Төслийн заасан хугацаанд шаардагдах хууль,
эрх зүйн байгууллага болон холбогдох албаны
хүнд тайлагнах
- Газар дээр нь мониторингийн аудит хийх
- Дата Менежментийн Чанарыг Баталгаажуулах
- Газар дээр нь мониторингийн аудит хийх
- Дата Менежментийн Чанар Шалгах
- Лабораторийн Чанар Шалгах

Ажлын төлөвлөгөө
Агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийхэд тавигдах шаардлагууд болон хуваарийг Байгаль
Орчны хяналт шинжилгээний Хуваарийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Байгаль Орчны хяналт
шинжилгээний Хуваарийг Хавсралт F-д харуулав.

Ажилчдыг сургахад тавигдах шаардлагууд
Агаарын чанарт хяналт шинжилгээ явуулах нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа бөгөөд тоног
төхөөрөмжөө зөв ашиглах, стандарт ажлын журмыг дагаж мөрдөх, цуглуулсан дата мэдээлэл
нь найдвартай байхын тулд энэ тал дээр сайтар сургаж бэлтгэсэн ажилчид хийж гүйцэтгэнэ.

5. ТАЙЛАГНАХ
Дотооддоо болон үндэсний хэмжээнд тайлагнах
Энэхүү төлөвлөгөө нь Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яаманд (БОАЖЯ) Оюу толгой
компаниас гаргаж өгч батлуулсан БОНБНҮ-д тусгагдсан үүргийн хүрээнд хийгдэх ерөнхий
хяналт шинжилгээ болон түүнд тавигдах шаардлагуудын нэг хэсэг бөгөөд дор дурдсан жилийн
төлөвлөгөөний баримт бичигт мөн тусгагдсан болно:
•

Оюу толгой Ордын #6709 лиценз эзэмшигчийн Байгаль Орчны Менежментийн
төлөвлөгөө.
Хуудас 39, нийт 57
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПОРТАЛ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2018-08-02

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

Эдгээр баримт бичгүүдэд хүлээсэн үүргийн дагуу Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөө болон
Орчны Хяналт Шинжилгээний Хөтөлбөрийг гаргаж жил бүр хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө БОАЖЯд явуулж батлуулна.
Эдгээр хяналт шинжилгээний үр дүнг БОАЖЯ-д явуулах Оюу толгой компанийн Байгаль Орчны
Хэлтсээс гаргасан Байгаль Орчны Жилийн Хэрэгжилийн Тайланд оруулж тайлагнана.
5.1.1.

Хүрээлэн буй орчны тайлан

2.6 Бүлэгт тодорхойлсон хяналт шинжилгээгээр гарсан үр дүнг мэдээллийн санд оруулна. Датаг
сар бүр оруулж дотоод тайланг улирал тутам гаргаж байх болно. Жилийн тайланг дээр
дурдсаны дагуу гаргана.

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын сүлжээ ажиллаж эхлэхэд Байгаль Орчны Мониторингийн
Ажилтан тогтоосон байршлуудад явуулсан үйл ажиллагааны хураангуйг сар бүр бэлтгэж
гаргана. Тайлагнасан үр дүнд дараах зүйлсийг батгаасан байна:
• Гаргасан дундаж дүнгүүд;
• Цагийн, өдрийн дундаж дүнгийн хураангуй болон хамгийн их, бага түвшин;
• Европийн Холбооны шалгуурууд;
• Шалгуураас давсан тохиодлуудын дүн хэмжээ;
• Батлагдсан датаны үнэлгээ;
• Бүх шинжилгээний багажид үзлэг шалгалт хийсэн тайлан;
• Хүчингүй болгосон юмуу алдагдсан датаны шалтгаан.
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарыг тайлагнах бусад арга хэмжээнд:
•

•

Бүх үзлэг шалгалт, авсан арга хэмжээг тус тусад нь баримтжуулж тайлагнах ба
тайлангаа Байгаль Орчны Менежерт явуулж шалгуулна. Үр дүнг Оюу Толгойн Засах
Арга Хэмжээний Бүртгэлд тэмдэглэж бүртгэнэ.
Тоосжилт болон хийн бохирдуулагчийн датаг Ялгаруулагчийн Дата Бүртгэлд долоо
хоног бүр оруулахыг Байгаль Орчны Хэлтэс хариуцна.

Ялгаруулалтын дата бүртгэл
Ялгаруулалтын дата бүртгэлийг ХавсралтЕ-д тодорхойлсон болно.
•

•
•
•
•

Орчны хяналт шинжилгээний ажилтан үргэлжлэн ялгарч буй дата менежментийн
системийн үр дүнг Ялгаруулагчийн Дата Бүртгэлд оруулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг
сарын тайланд багтаана.
Үргэлжлэн ялгарч буй дата менежментийн системийн датаг татаж авч Ялгаруулагчийн
Дата Бүртгэлд өдөр бүр оруулна.
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын сүлжээний датаг татаж авч Ялгаруулагчийн
Дата Бүртгэлд өдөр бүр оруулна.
ДТС-ийн янданд хийсэн шинжилгээний дүнг Ялгаруулагчийн Дата Бүртгэлд сар бүр
оруулна. Үр дүнг нь сарын тайланд баримтжуулж оруулна.
Ямар нэгэн арга хэмжээ авсантай холбоотой хяналт шинжилгээний датаг тухай бүр нь
Ялгаруулагчийн Дата Бүртгэлд тэмдэглэн оруулна. Үүнд тогтоосон эх үүсвэрийн цэгт
(нүүрсээр галладаг зуух) хийсэн оппортунист мониторинг буюу аль эсвэл нүүрс болон
үнс тээвэрлэх, овоолго, газар цэвэрлэх зэрэг түр зуурын эх үүсвэрт хийсэн хяналт
шинжилгээг оруулж болно.
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Хүлэмжийн хий
Хавсралт D-д Хүлэмжийн Хий Ялгаруулагчийн Дата Бүртгэлийг харуулсан байна. Хүлэмжийн
хийн талаарх тайланг Рио Тинтогийн Хүлэмжийн Хийг тайлагнах журамд заасан шаардлагын
дагуу жил бүр тайлагнана.

6. АУДИТ БА ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
Жилийн хяналт шалгалт
Энэхүү баримт бичгийг хяналт шинжилгээний үр дүнгээс гарсан үр дүн болон ирэх жил
хэрэгжүүлэх АЧХШТ-нд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх эрсдлийн хяналт
шалгалтын үр дүнг ашиглан жил бүр хянаж шалгана.
Хэрэв төслийн талбайд шинээр дэд бүтэц ашиглалтанд оруулвал Оюу толгой компани нь
шинээр дээж авах байршлууд болон журамнь Менежментийн Гол Хяналтанд нийцэхээр таарч
байгаа эсэхийг тогтоохын тулд энэ төлөвлөгөөг дахин хянаж үзнэ.

Эрсдлийн бүртгэл
2-р Бүлэгт тодорхойлсон агаар бохирдуулагч хийнүүд болон тоосжилтонд хийсэн хяналт
шинжилгээний үр дүнг Оюу толгой төслийн эздэг хүлээн авагчидын эрүүл мэндэд нөлөөлж
болзошгүй хүчин зүйлүүдийн эрсдлийг тооцоолж гаргахад хэрэглэнэ. Жилийн эрсдлийн үнэлгээ
шалгалт нь төслийн талбайд буй бүх эх үүсвэрүүдийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлно. Энэ
мэдээлэлийг Оюу Толгойн Эрсдлийн Бүртгэлийг шинэчлэхэд хэрэглэнэ. Энэ төлөвлөгөөг
боловсруулахад хувь нэмэр оруулсан Эрсдлийн Үнэлгээний үр дүнг Хавсралт Е-д харуулав.

Дотоод аудит
Оюу толгой компани нь энэ АЧХШТ-д Рио Тинтогийн Удирдлагын тогтолцооны шаардлагад
нийцсэн хугацааны давтамжын дагуу дотооддоо аудит хийнэ.

Хөндлөнгийн мэргэжилтний аудит
Жилийн тайлангийн датаг олон нийтэд тайлагнахаасаа өмнө тохирох мэргэжлийн хүнээр тус
датаны нарийвчлалын үнэн зөв байдал, чанарын баталгаатай эсэхийг тодорхойлох
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлнэ.

7. СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ БА АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Агаарт ялгарсан бохирдуулагч хий хянах хяналт шинжилгээний (2.1-р Бүлэгт тодорхойлсон) үр
дүнд үндэслэн Оюу толгой компаний зүгээс авах үзлэг шалгалт, арга хэмжээний үйл ажиллагааг
энэ бүлэгт жагсаав. Олон нийт, орон нутгийн ард иргэдээс ирсэн санал гомдолд бас үнэлгээ,
шинжилгээ хийнэ.
Үзлэг шалгалтын түвшин
Энэ түвшинд орчны хяналт шинжилгээний ажилтан нь байгаль орчны мэргэжилтэнд мэдэгдэж
агаарт ялгаруулж буй бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийг тодорхойлох арга хэмжээ авах
болно. Агаарт ялгаруулж буй бохирдуулагч бодисын эх үүсвэрийн бохирдын хэмжээг
нэмэгдүүлж буй хүчин зүйлсийг тохирох цаг уурын болон агаарын чанарын датад (жишээ нь
салхины хурд, салхины чиглэл гэх мэт) дүн шинжилгээ хийх ба уурхайн тухай үеийн үйл
ажиллагааны талаарх мэдлэг, мэдээлэл дээр үндэслэн тогтооно.
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Арга хэмжээний түвшин
Хяналт шинжилгээний үр дүн зохих зөвшөөрөгдөх түвшингээс хэт их давсан үзүүлэлттэй гарвал
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний багт тоосжилтыг бууруулах яаралттай арга хэмжээ авах
буюу аль эсвэл уурхайн олборлолт тоосжилт ялгаруулах зонхилох эх үүсвэр бол уурхайн
ашиглалтын зарим үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй гэсэн сэрэмжлүүлэг өгнө.

ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЦЭГ
Үргэлжлэн гарах ялгаруулалтанд мониторинг хийх системийн дата

7.1.1.

Үргэлжлэн гарах ялгаруулалтанд мониторинг хийх систем нь дулааны төв станцын хяналтын
өрөөнд тайлагнана. Хяналтын өрөө нь төслийн стандартаас хэт их давсан үзүүлэлт гарах юм
бол хяналтын өрөөний операторт мэдэгдэхээр зохион байгуулагдсан болно. Тэгэхээр оператор
давж гарсан үзүүлэлтүүдийг шалгаж, гарсан үр дүн болон засах арга хэмжээ авах
шаардлагатай эсэх талаар байгаль орчны хяналт шинжилгээний багт мэдэгдэнэ.
7.1.2.

Дулааны төв станцын яндангийн утааны хийн хэмжилт

Хэрэв сар бүр явуулсан яндангийн утааны бохирдуулагч хийн агууламж төслийн тогтоосон
стандартаас давсан үзүүлэлт зааж байвал байгаль орчны хяналт шинжилгээний баг нь
холбогдох ашиглалтын багийн хамтаар уг асуудлын үндэс суурийг тогтоох үзлэг шалгалтыг
явуулж сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлно. Ялгаруулалтыг зохих түвшнээс хэт их давахад
нөлөөлж болох арга хэмжээ авах шаардлагатай нөхцлүүд нь:
•

Тооснышүүлтүүртэй камер эвдрэх буюу засвар муу хийгдсэн;

•

ДТС-д буруу тооцоолсон нэмэлт шохойн чулуу нэмж хийсэн;

•

ДТС-д засвар хийх хуваарийг дагаж мөрдөөгүй.

7.1.3.

Онцгой байдалд хэрэглэх дизель цахилгаан үүсгүүрийг ажилуулах

Онцгой байдалд хэрэглэх дизель цахилгаан
шаардлагатай бол дараах арга хэмжээг авна:
•
•
•

•

үүсгүүрийг

зохих

хугацаанд

ажилуулах

Ашигласан өдөр, цаг, ажилуулсан хугацаа, ямар төрлийн түлш хэрэглэсэн зэрэг
мэдээлэлийг нарийн тэмдэглэх;
Хэрэв боломжтой бол орчны агаарт Драгер зэрэг агаар дахь хийн агууламж
тодорхойлдог гар багажаар тусгай хяналт шинжилгээг хийх;
Үүсгүүрийг ажилуулахад тоос болон бохирдуулагч бодисын түвшинг их хэмжээгээр
нэмэгдүүлж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд агаарын чанарын хяналт
шинжилгээний үр дүнд ажиглалт хийнэ;
Бүх датаг Ялгаруулалтын Дата Бүртгэлд тэмдэглэн оруулна.

Хүрээлэн буй орчны чанар
Орчны агаарын чанарын хяналт шинжилгээнээс гарсан үр дүн нь зохих түвшнээс хэт их давсан
үзүүлэлттэй гарч байвал байгаль орчны хяналт шинжилгээний баг нь агаарт үүссэн тоос, утаа,
хийний түвшинг бууруулах арга хэмжээ авах ба тус арга хэмжээ нь дараах зүйлээр
хязгаарлагдахгүй:
•

Тоосжилт их гарч байгаа хэсгийн гол байршлуудын замын гадаргууг бохир ус
цэвэршүүлэх байгууламжаас гарсан цэвэршүүлсэн усаар услах буюу аль эсвэл химийн
бодисоор цэвэрлэх;
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Шороон зам дээрх тээврийн хэрэгслийн хурдыг цагт 80км-ээс илүү гарахгүй байхаар
хязгаарлах ба нөлөөлөл хамгийн их өртөх эмзэг байршилд (жишээ нь ажилчдын
суурин гэх мэт) аль болох бага 10 км/цаг болгож хязгаарлах;
•
Тоосжилт ялгаруулалтыг бууруулахын тулд тодорхой хэлбэрт оруулах буюу усаар
зохицуулах арга техникийг ашиглах замаар овоолгыг зохицуулах;
•
Тоосжилт ялгаруулалтыг бууруулдаг тэсэлгээний арга техник ашиглах;
•
Тэсэлгээ, олборлолт, газар цэвэрлэх гэх мэт үйл ажиллагааг цаг агаарын тохдорхой
нөхцөлд л зөвхөн хийж гүйцэтгэх;
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын үр дүн зайлшгүй арга хэмжээ авах шаардлагатай хэт их
өндөр үзүүлэлттэй гарсан бол байгаль орчны хяналт шинжилгээний баг нь холбогдох хэлтэстэй
холбоо тогтоож эх үүсвэрийг нь тодорхойлно (хэрэв боломжтой бол). Байгаль Орчны
мэргэжилтэн тухайн нөхцөл байдалд албан ёсны дүн шинжилгээ хийж, зохих арга хэмжээ болон
цаашид менежментийн хувьд авах арга хэмжээг тодорхойлно. Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ
хийсэн тайланг шалгуулахаар Байгаль Орчны Менежерт явуулна.
•

Санал гомдол
Агаарын чанарын холбоотой асуудлаар нутгийн ард иргэдээс санал гомдол ирсэн бол дараах
арга хэмжээг авна:
•

•
•

Санал гомдол улбаалж гарч ирсэн газарт дүн шинжилгээ явуулж санал гомдол гарч
байх үед тухайн газарт уурхайн ямар нэгэн үйл ажиллагаа явагдаж байсан эсэхийг
тогтооно.
Тухайн санал гомдол гарсан үеийн цаг агаарын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийнэ.
Тухайн гомдол гарсан үед төслийн стандартаас хэт их давсан үзүүлэлт гарсан эсэхийг
тогтоохын тулд агаарын чанарын хяналт шинжилгээний үр дүнд дүн шинжилгээ хийнэ.

Гомдол гарсан үеэр уурхайн ямар нэгэн үйл ажиллагаа явагдаж байсан буюу цаашид үргэлжлэн
гарахаар бол байгаль орчны хяналт шинжилгээний баг шууд бодит цагийн хяналт
шинжилгээний мэдээ гаргахын тулд хяналт шинжилгээг газар дээр нь хийнэ. Хэрэв дата
төслийн стандартаас хэт их давж гарсан үзүүлэлттэй гарвал орчны хяналт шинжилгээний
ажилтан бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцна.
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8. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Файлын нэр
Тодорхойлолт
Эх зохиогч
Үүсгэсэн огноо
Баталсан
Баталсан огноо
Өөрчлөлтийн
бүртгэлийн дугаар
Эрсдэлийн
түвшин
Өндөр

##

Үнэлгээ хийсэн
огноо
2013.12.25

1.0

Өөрчлөлт
оруулсан
огноо
2013.12.25

1.1

2013.12.11

1.2

2015.04.25

Хувилбар

OT-10-E12-PLN-0002-М-Агаарын чанарт мониторинг хийх төлөвлөгөө
Агаарын чанарт хяналт шинжилгээ хийх төлөвлөгөө
Байгаль орчин, Газар, Мониторингийн баг
2013.03.15
Марк Нюби, Байгаль орчны менежер
2013.03.15

Үнэлгээ хийсэн
Марк Нюби

Хянан хэлэлцэх
хуваарь
Жил бүр

Дараагийн хянан
хэлэлцэх хугацаа
2019.03.15

Зохиогчид

Баталсан

Өөрчлөлтийн тайлбар

Байгаль орчин,
Газар,
Мониторингийн
баг
Намсрайн
Тогтуур

Марк Нюби

Баталсан

Мани
Д.Алтерио

Хяналтын
баримт
бичгийн
удирдамжийн дагуу форматыг хянав.
Агуулгад өөрчлөлт ороогүй болно.

Л.Цэцэгсүрэн

Мани
Д.Алтерио

Энэхүү хувилбарыг MOC#2014-008

Нарангийн
Эрдэнэбаяр,
Байгаль орчин
ба Биологийн
олон
янз
байдлын
асуудал
хариуцсан
менежер
Нарангийн
Эрдэнэбаяр,
Байгаль орчин

Жил тутмын хуваарьт хяналтыг
агаарын чанарын хяналтын мэдээ
болон эрсдлийн үнэлгээнд хийсэн.
Энэ баримт бичгийн утганд өөрчлөлт
ороогүй.

1.3

2015.12.16

Сустайниблити
Ийст
Эйжиа
Питиуай

2.0

2018.03.16

Дандармаагийн
Батаа
Буянтогтохын

өөрчлөлт оруулхаар батлуулсан.
Дотоод #МОС 2015 оны 4-н сард
батлагдсан.
Өөрчлөлтөнд:
нүүрсний
дан
бойлууранд
тавигдах яндангаас гарах хорт
утааны
ялгаралд
тавигдах
шаардлагыг
хассан,
АЧХ-ын
багажны хүчин чадал, байршлыг
дахин нягталсан, яндангаас гарах
давхар исэл болон фурансийн
мониторинг
хассан,
ердийн
агаарын
чанарын
хяналтын
сүлжээ
байгуулах,
түүнийг
ажиллуулах журмын шаардлагыг
нэмсэн.

Агаарын чанарын суурин станцууын
статусыг
шинэчлэсэн.
Шатаах
зуухтай холбоотой бүх мэдээллийг
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Ууганбаяр
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тус бичиг баримтаас хассан. Агаарын
чанарын
хяналт
шинжилгээний
цэгүүдийн
байршил,
давтамжыг
шинэчлэсэн. Монгол улсын агаарын
чанарын стандарт (2016)-д орсон
өөрчлөлтөөр төслийн стандартыг
шинэчлэсэн.
Бичиг
баримтын
дугаарыг Рио Тинтогийн ЭМААБООНны стандартууд шинэчлэгдсэнтэй
холбоотойгоор өөрчилсөн.
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АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД Хүрээлэн буй орчны
агаарын чанар
Хүрээлэн буй орчны агаарын чанартай холбоотой төслийн стандартуудыг доорх Хүснэгт А.1-д
харуулав.
Хүснэгт A.1

Үзүүлэлт

Хүхрийн давхар
исэл (SO2)
Нүүрстөрөгчийн
дан исэл (CO)
Азотын давхар
исэл (NO2)
Озон
(O3)
1

PM10

2

PM2.5

Хартугалга

Бензаперин

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын төслийн стандартууд

Дундаж
хугацаа

Төслийн
стандарт
3
(мкг/м )

Монгол
улсын
(5)
стандарт
3
(мкг/м )

ЕХ-ны
(3)
стандарт
3
(мкг/м )

Жилд
зөвшөөрөгдөх
(3)
хэтрэлтийн тоо

1 цаг

350

-

350

24

24 цаг

50

50

125

3

8 цаг

10,000

10,000

10,000

Ү/Х

1 цаг

200

-

200

18

Annual

40

40

40

Ү/Х

8 цаг

100

100

120

25

24 цаг

50

100

50

35

жил

40

50

40

Ү/Х

24 цаг

50

50

-

Ү/Х

жил

25

25

25

Ү/Х

24 цаг

1

1

-

Ү/Х

жил

0.5

0.5

0.5

Ү/Х

24 цаг

0.001

0.001

-

Ү/Х

жил

0.001

-

0.001

4

Тайлбар:

1.PM10 - 10микроноос бага диаметртэй жижиг хэсэг
2. PM2.5 – 2,5микроноос бага диаметртэй жижиг хэсэг
3. ЕХ-ны Орчны агаарын чанарын 2008/50/ЕС тоот Удирдамжнаас авсан агаарын чанарын
шаардлага
4. 3 жилээр дунджилсан хуанлийн жилд 25 өдөр
5. Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2016
6. Жилд зөвшөөрөгдөх хэтрэлтийн тоо 105
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Монгол улсын агаары чанарын стандарт MNS4585:2016 нь алслагдмал бүс нутгаас илүүтэйгээр
хот суурин газрын нөхцөлд зориулагдсан. Тус стандартад бичигдсэнээр:
“Энэхүү стандарт нь хот, суурин газрын агаарын чанар болон орон байрны доторх орчны
агаарын чанарыг хянах, үнэлэхэд хамаарна”
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ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БОЛОН ЦАГ УУРЫН НӨХЦЛҮҮД
Оюу толгойн уурхай дахь цаг уурын станцын 2002 оноос 2014 оны мэдээ 1-гээр зонхилох салхи
баруун баруун хойд (ББХ) чиглэлээс салхилдаг нь тогтоогдсон. Хаврын улиралд баруун хойд
(БХ)-оос хойд (Х) чиглэлийн салхины давтамж ихэсдэг. Зуны улиралд хойд (Х) зүгийн салхи
зонхилдог бол намарын улиралд баруунд урд (БУ) зүгээс эхлэн баруун баруун хойд (ББХ) зүг
хүртэл чиглэлийн салхи зонхолдог. Харин өвлийн улиралд Оюу толгой орчимд баруун баруун
хойд (ББХ) зүгийн агаарын урсгал зонхилдог байна. ,
Салхины чиглэл

Цагариг дээрх тоо нь тухайн
хугацааны салхины давтагдлыг
илэрхийлнэ.

Салхины жилийн тархалт

3-5 -р саруудад

6-8 -р саруудад

Салхины хурдны чиглэлийн анализыг ОТ уурхайн цаг уурын станцуудын салхины мэдээг ашиглан хийв. Салхины
хурдны ангиллыг ОТ уурхайн байгаль орчны тайланд ашигладаг ангилалтай адил байдлаар авлаа.

1
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12- 02-р сарууд

Жилийн болон улирлын салхины чиглэл
Жилийн дундаж салхины хурд 5.4 м/с ба хэмжигдсэн хамгийн хүчтэй салхины хурд 33 м/с.
Салхины хурд 7 м/с –ээс дээш гарахад тоос гадаргуугаас үүсэх тоосны эрсдлийг нэмэгдүүлдэг
ба иймэрхүү хэмжээний салхи жилийн аль ч улиралд түгээмэл тохиолддог нь ажиглагдсан. Гэвч
их хэмжээгээр орсон бороо болон цасны дараа салхины нөлөө буурдаг болохыг энд дурьдах нь
зүйтэй. Салхины хурд 7 м/с-ээс дээш гарсан хурдтай салхины тоо хавар болон намрын улиралд
хамгийн ихээр хэмжигдсэн.
Салхины утгууд

Шинэчлэгдсэн утга (Оюу толгойн цаг уурын
станцын мэдээ, 2002-2014)

Салхины дундаж хурд (м/с)
1-р сар

4.8

2-р сар

5.2

3-р сар

6.0

4-р сар

6.4

5-р сар

6.5

6-р сар

5.7

7-р сар

5.1

8-р сар

4.9

9-р сар

5.0

10-р сар

5.3

11-р сар

5.4

12-р сар

5.1

Жилийн дундаж

5.4
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Оюу толгой уурхай нь салхины дундаж хурд ихтэй тул хуурайшилттай үед салхины нөлөөгөөр
хөрсөнд элэгдэл явагдаж тоосжилт үүсэх өндөр эрсдэлтэй байдаг.
Оюу толгой нь цаг уурын маш хатуу ширүүн нөхцөл бүхий говь цөлийн бүсд оршдог. Жилийн
хамгийн хүйтэн сар нь 1-р сар бөгөөд сарын дундаж агаарын температур олон жилийн
o
o
дунджаар -16.3 C, тэмдэглэгдсэн хамгийн хүйтэн агаарын температур нь -31.1 C байдаг. Харин
жилийн хамгийн дулаан сар нь 7-р сар. Олон жилийн дунджаар сарын дундаж агаарын хэм 18.7
o
o
C ба тэмдэглэгдсэн хамгийн өндөр агаарын хэм 42.2 C-д хүрч байв.

11-р сар

12-р сар

Хамгийн бага

-31.1 oC -28.6 oC -22.1 oC -12.9 oC -6.0 oC

9-р сар

-13.8 oC

8-р сар

-6.9 oC

7-р сар

-16.3 oC -12.9 oC -6.4 oC 2.6 oC 10.0 oC 15.7 oC 18.7 oC 16.8 oC 10.6 oC

6-р сар

Дундаж

5-р сар

11.9 oC

4-р сар

18.8 oC

3-р сар

12.7 oC 15.6 oC 24.3 oC 33.0 oC 36.5 oC 40.5 oC 42.2 oC 39.0 oC 35.2 oC 28.4 oC

2-р сар

Хамгийн өндөр

1-р сар

10-р сар

Сар

Температур

4.7 oC

10.1 oC

7.2 oC

2.4 oC

-3.1 oC -13.5 oC -23.1 oC -27.6 oC

МОНИТОРИНГ ХИЙХ БАЙРШЛУУД
Уурхайн лицензит газар буюу уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны газрын хилийг тогтоохын
тулд, уурхайн үйл ажиллагаа болон холбогдох дэд бүтэцтэй холбоотой гарах тоосжилт, агаар
бохирдуулагч бодисын хүн амын өртөж болзошгүй хэмжээг хэмжилт хийх зорилгоор хяналт
шинжилгээ явуулах байршлыг сонгосон. Гомдлын дагуу болон тодорхой нэг эрсдэлтэй үйл
ажиллагааны шаардлагатай үед сонгогдсоноос өөр газарт хяналт шинжилгээ хийж болно.
Байршлыг сонгохдоо олон хүчин зүйлийг харгалзаж үзнэ. Тэдгээр хүчин зүйлд:
• Зонхилох салхины чиглэл;
• Гадарга дахь тоосны буулт
• Өмнө явуулсан тестийн үр дүн;
• Хүлээн авагчид;
• Уурхайн дэд бүтцийн байршил;
• Уурхайн талбайд болон эргэн тойрны барилгын ажлын байршил;
• Шугаман цахилгаан хүч байгаа эсэх.
Хяналт шинжилгээ явуулах байршлын микро байршлыг AS/NZS 3580.1.1:2007-д заасан
байршлыг сонгох шалгуурын дагуу мэдэгдэж байх ёстой. Доорх зурагт агаарын чанарын хяналт
шинжилгээний байршлыг сонгох ерөнхий зааврыг харуулав. Хяналт шинжилгээний цэгийн
хамгийн эцсийн байршлыг сонгохдоо хяналт шинжилгээний цэгийн зорилт, тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй байдал болон цахилгаан хангамжийн боломжтой байдал зэргийг харгалзан үзэх
хэрэгтэй.
Оюу толгой төслийн хяналт шинжилгээтэй холбоотой байршлыг сонгох шалгуурт дараах зүйлс
орно:
•

Монитор болон дээжлэгчийн сорох хоолойноос дээгүүр 120 градусын өнцөгт тэнгэр
цэлмэг, тунгалаг байх;
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Дээжлэгчийн сорох хоолойны эрэн тойронд агаарын урсгал 360 градуст
хязгаарлагдаагүй байх;
Хяналт шинжилгээ хийхэд хэт их нөлөөлөхөөр уурын зуух, шатаагчын хоолой буюу өөр
бусад эх үүсвэрүүд ойр орчим байхгүй байх ( жишээ нь маш их түгжрээ ихтэй зам, унаж
байгаа мод, ургамал гэх мэт);
Ойрхон замаас дор хаяж 50 метрт байна;
Дээжлэгчийн сорох хоолой нь хана, дээвэр гэх мэт тулах байгууламжаас дор хаяж 1
метрийн зайнд байна;
Дээжлэгчийн сорох хоолой нь газрын түвшнээс дор хаяж 2 метр дээш өргөгдсөн байна.

РЕАКТИВ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ
PM10-д зориулсан реактив хяналт шинжилгээний систем нь түр зуурын тоос ялгаруулалтыг
зохицуулахад тус болно. Реактив хяналт шинжилгээний сүлжээ нь уурхайн лицензэт талбайн
салхины уруу газрыг хамрана. Уурхайн ашиглалтын суурингын ойролцоох 1-р станц буюу
хяналтын станц нь орон нутгийн орчны ерөнхий нөхцлийг төлөөлөх бөгөөд дата нь суурь
түвшин болох бөгөөд бусад хяналт шинжилгээ хийх газруудынхтай харьцуулахад ашиглана.
Байнгын хяналт шинжилгээний систем нь Уурхайн Хяналтын Өрөө буюу бусад хяналтын төвд
PC-д суурилагдсан Тоосжилтийн Мониторингийн компьютер программаар дамжуулах зайлшгүй
арга хэмжээ авах шаардлагатай түвшний датаг мэдэгдэнэ. Мониторингийн датаг компьютерийн
программийн дэлгэцээр ялгаруулж буй эх үүсвэрийг нь буцаж дагасан урсгал замаар тооцож
гаргасан хэлбэрээр харуулж болно. Хэрэв тэрхүү урсгал зам нь Оюу Толгой уурхай нь агаар
бохирдуулагч тоосонцорын эх үүсвэр гэж зааж байвал Ээлжийн Ахлагч буюу сонгогдсон хүн
тухайн заагдсан газар ямар үйл ажиллагаа явагдаж байгааг тодруулж зохих арга хэмжээ авна.
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ЧАНАРЫН БАТАЛГАА
Тоног төхөөрөмжийн тохируулга болон засвар үйлчилгээ
Параметр үзүүлэлтийг шинжлэгч болон хэмжилт хийх бүх тоног төхөөрөмжүүдийг
тохируулахдаа 2.1-р Бүлэгт байгаа Австралийн Стандартад тавигдсан шаардлагын дагуу
тэмдэглэх ба тус стандартыг лавлагаа материал болгож ашиглах боломжтой. Тоног
төхөөрөмжид тохиргоо болон засвар үйлчилгээ хийх ажлуудыг Австралийн холбогдох
стандартад заасан арга техник, давтамжийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
Агаарт бохирдол үүсгэж буй тоосонцорт мониторинг хийх сүлжээнд тохиргоо, засвар үйлчилгээ
хийхэд дараах зүйлс багтана:
•

Түр зуур зогсоосон нийт тоосонцорууд болон металд анализ хийсэн шинжилгээний
маягтуудыг 10 дээжид нэг маягт байхаар ашиглана.

•

Тоног төхөөрөмжид тохиргоо, засвар үйлчилгээ хийсэн талаар бүртгэл тэмдэглэл
хөтлөнө. Энэхүү бүртгэл нь цаасан буюу аль эсвэл электрон хэлбэрээр байж болно.

•

Элсэн шороон шуурга их гардаг тул хэт авианы салхины хурд хэмжигч энэ байрлалд
суурилуулах нь зүйтэй.

Тоног төхөөрөмжийг шалгах
Параметр үзүүлэлтүүд болон хэмжигдсэн дата дээр ажиллах тоног төхөөрөмжид өдөр тутам
хөнгөн үзлэг шалгалт хийнэ. Хязгаараас хальсан нөхцөл үүсгэсэн датаг дата хүлээж авах
системээр Байгаль Орчны Техникч буюу аль эсвэл тухайн сонгогдсон хүнд автоматаар хүргэдэг
байж болно. Тэгэж шалгахдаа датад ямар нэгэн өөрчлөлт орж үзүүлэлт нь буурсан эсэх буюу
аль эсвэл салхины хурд хэмжигч гэмтэлтэй, буруу холбогдсон зэрэг түгээмэл тохиолдох алдаа
зааж байгаа эсэхийг харах хэрэгтэй.
Хий шинжлэгч
Хүхрийн давхар исэл, азотын хийн исэл зэрэг хийг шинжлэгчүүдээс гарсан хариуг стандарт хийн
эх үүсвэртэй (эзэлхүүн багтаамжын хэмжээ) тогтмол харьцуулах хэрэгтэй. Ингэж гүйцэтгэл
шалгах ажил нь хий тохируулах аппарат техникээр автоматчлагдсан байж болох ба ингэхдээ
хоосон агаар дээжлэгчийг ажилуулж 20 минут тутамд шинжлэгчээр стандартыг нь шалгана.
Стандарт хийг тухайн тохируулсан хэмжээтэй харьцуулаад хувь нь шилжиж байгаа бол шалгаж
байна гэсэн үг бөгөөд хэрэв ± 5% илүү хэлбэлзэж буюу гажиж байвал шинжлэгчийг тохируулах
хуваарь гаргах хэрэгтэй. Хэрэв тэгээс >± 5% гажилт үүсэж хэлбэлзэж байвал буюу ямар нэгэн
эзэлхүүн багтаамжын хэмжээнд алдаа илрэх юм бол параметр үзүүлэлтийг зөв зааж байгаа
эсэхийг шалгах хэрэгтэй.
Дээжийн урсгал, химийн нэгдлийн температур, илрүүлэгч дохио, кабинетийн температурыг
бүртгэлд сар бүр тэмдэглэл хийн оруулах хэрэгтэй ба ингэснээр шинжлэгчийн алдаатай
ажиллагааг эрт илрүүлэх боломжтой болно.
Тоосонцор шинжлэгч
Дээжийн урсгал, шүүлтүүрийн хэрэглээ, нийт урсгал, бүрэлдэхүүний температур зэрэг
төхөөрөмжийн параметр үзүүлэлтүүдийг үйлдвэрлэгчийн тухайн шинжлэгч төхөөрөмжид
гаргасан стандарт хэмжээтэй нийцэж байгаа эсэхийг тогтмол шалгана.
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Цаг уурын станцууд
USEPA EPA-454/R-99-005 зөвлөмжийн баримт бичгүүдэд доор харуулсан цаг уурын
мониторингийн датаг шалгах шалгуурыг тухайн орон нутгийн цаг уурын нөхцөлд тохируулан
өөрчилж болно гэж заасан байна (USEPA 2000). Доор жагсаасан шалгуур үзүүлэлтэнд
таарахгүй байгаа дата байвал тус цаг уурын станц болон зарим тусгай мэдрэгчид үзлэг хийх
шаардлагатайг харуулж байна. Энэ үе шатанд байгаа датаг ‘баталгаа, нотолгоо шаардлагатай
дата’ гэж тэмдэглэнэ. Хэрэв шалгаж үзээд мониторинг системд ямар нэгэн алдаа, гэмтэл
байгааг олсон бол өмнө нь хийсэн тохиргоо, үзлэг шалгалтаас хойших датаг ‘хүчингүйд тооцов’
гэж тэмдэглэнэ.
Хувьсах хэмжигдэхүүн

Ангилах шалгуур: Хэрэв дата дараах үзүүлэлттэй гарвал
тэмдэглэнэ

Салхины хурд

Тэгээс бага буюу аль эсвэл секунтэйд 25 метрээс их
3 цаг дараалан секунтэд 0.1 метрээс илүү өөрчлөгдөхгүй
бол
12 цаг дараалан секунтэд 0.5 метрээс илүү өөрчлөгдөхгүй
бол

Салхины чиглэл

Тэгээс бага буюу аль эсвэл 360 градусаас их
3 цаг дараалан секунтэд 1 градусаас илүү өөрчлөгдөхгүй
бол
18 цаг дараалан 10 градусаас илүү өөрчлөгдөхгүй бол

Температур

Орон нутгийн хамгийн дээд рекорд үзүүлэлтээс өндөр гарч
байгаа бол
Орон нутгийн хамгийн бага рекорд үзүүлэлтээс бага гарч
байгаа бол
Өмнөх цагаас 5◦C-аас их өөрчлөгдөж байгаа бол
Дараалан 12 цагийн турш 0.5◦C илүү өөрчлөгдөхгүй бол

Температурын зөрүү

Өдрийн цагаар 0.1 ◦C/м илүү өндөр гарч байвал
Шөнийн цагаар -0.1 ◦C/м-ээс бага гарч байвал
5.0◦C-аас өндөр буюу аль эсвэл -3.0◦C-аас бага гарч байвал

Хур тунадас

Нэг цагийн дотор 25 мм-ээс илүү их гарч байвал
24 цагийн дотор 100 мм-ээс их гарч байвал
3 сарын дотор 50 мм-ээс бага зааж байвал

Даралт

1060 миллибараас их гарч байвал (далайн түвшнээс)
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940 миллибараас бага гарч байвал (далайн түвшнээс)
3 цагийн дотор 6 миллибараас илүү өөрчлөгдөж байвал

Сайтад тусгай зориулсан цаг уурын мэдрэгчийн заалтын талаарх заавар зөвлөмжийг тухайн
орон нутгийн байгаль орчны мэдлэгт үндэслэн боловсруулж гаргаж болно.

ДАТА менежмент
Дата мэдээг зохицуулж тайлан бэлтгэж гаргахын тулд дата хүлээж авах системд тусгай
программ шаардлагатай болно. Радио холбооны систем буюу аль эсвэл үүрэн холбооны утсыг
алсын мэдээ дамжуулах хэрэгсэл болгон ашиглавал илүү зохимжтой. Дата хүлээж авах
системд дараах гол зүйлүүд багтана:
•

Оюу толгой компани нь бүх хяналт шинжилгээний байршлаас бодит цагийн дата авах
шаардлагатай. Нууц кодоор хамгаалагдсан интернетийн програм буюу аль эсвэл
SCADA систем илүү тохиромжтой юм. Он сар, өдөр цаг, байршлыг тодорхойлох,
мониторийн ID, SO2, NO, NO2, NOx агшин зуурын концентрацууд, агшин зуурын
тоосонцор, бохирдуулагчийн концентрацууд, агшин зуурын салхины хурд, салхины
чиглэл, цаг тутмын тоосонцор, бохирдуулагчийн концентрацууд, цаг тутмын SO2
концентрац, 24 цагийн үргэлжилсэн тоосонцор, бохирдуулагч бодис, SO2 болон
NO2 концентрацуудын дундаж, Европийн Холбооны холбогдох шалгуур үзүүлэлтүүд.

•

Бохирдол өсөж байгаа болон хэлбэлзэж байгаа чиглэлийг харуулсан график
үзүүлэлтүүд бас байж болно.
Тоосонцор болон агаар бохирдуулагч бодисийн концентрацуудын сэрэмжлүүлэх түвшин
болон бодит цагт хийсэн дүн шинжилгээ.
Аудитын зорилгоор датаг баталгаажуулж байх явцад гарсан ямар нэгэн өөрчлөлтийг тус
системд мөн бүртгэж тэмдэглэнэ.

•
•
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ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙРШЛУУД
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Агаарын чанарын суурин станцуудын байршил
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Одоогийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил
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Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дата бүртгэл
Рио Тинто нь Хүлэмжийн Хий Оруулах (ХХ) Дата Бүртгэлийн Дасгал Ажлын Ном (2012)
боловсруулж гаргасан бөгөөд тус ном нь ХХЯ дата цуглуулах, анализ хийх арга техникийн
талаар заавар зөвлөгөө өгөх ба ингэснээр тэдгээр датаг Рио Тинтогийн бүх үйл ажиллагаа
явуулж байгаа газарт мөрдөгдөж буй арга зүйн дагуу цуглуулах боломжтой болох юм. Дата
дээр ажиллах гол ажилчдыг чиглүүлж зааварчилгаа өгөх веб сайтад суурилсан дасгал бүхий
хэрэглээний програм боловсруулж гаргасан ба тус програмд датагаа цуглуулж бас оруулах
ёстой. Хэд хэдэн тэгшитгэл тус програмд оруулсан хийгээд эдгээр тэгшитгэлээр ХХЯ-ыг
оруулсан хувьсах хэмжигдэхүүн дээр үндэслэн тооцож гаргана. Рио Тинто Power Point дээр
“Хүлэмжийн Хийн Енергийн Аюулгүй Байдал ба Байгаль Орчны Судалгаа Хийх Сургалтын
Дасгал Ажлын Ном” (2012 оны 8 сар) боловсруулж гаргасан ба тус ном нь ажилчдад ямар
төрлийн дата цуглуулж оруулах талаар заавар зөвлөгөө өгнө. Рио Тинто мониторинг хийснээр
ХХЯ-ын гол эх үүсвэрүүдэд дараах зүйлс багтаж байна:
•
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2)
•
Метан (CH4)
•
Фторжсон нүүрстөрөгчийн нэгдэл (PFCs)
•
Азотлаг исэл (N20)
•
Хүхрийн 6 фтор (SF6)
•
Фторжсон нүүрс устөрөгч (HFCs)
ХХЯ-д мониторинг хийх төлөвлөгөөний энэхүү бүлэгт Оюу Толгой төсөлтэй холбоотой ХХЯ эх
үүсвэрийн талаарх мэдээлэлээр хангах хийгээд эдгээр ялгаруулалттай холбоотой мэдээлэлийг
хаанаас авч болох тухай тодорхой дурдсан болно.
ХХЯ гол эх үүсвэрүүд
Оюу Толгойн зэс-алт олборлох төсөлтэй холбоотой ХХЯ гол эх үүсвэрийн дата бүртгэлд дараах
мэдээлэл багтана:
•
•
•
•
•
•

Олборлож буй уурхайны төрөл;
Олборлох ордын хэмжээ;
Ерөнхий түлшний хэрэглээ (жишээ нь дизел, байгалийн хий, нүүрс, гэх мэт.);
Цахилгаан үүсгүүр болон уур үүсгүүрт хэрэглэх түлш;
Карбонат, хог хаягдал зохицуулах байгууламжаас түр зуур ялгаруулах метан гэх мэт
эрчим хүчний бус үйл ажиллагаатай холбоотой процессууд;
Газар цэвэрлэх, нөхөн сэргээх, мал сүргийн менежмент гэх мэт газрын менежменттэй
холбоотой мэдээлэл.

Доор дурдсан нарийвчилсан мэдээлэлийг хүлэмжийн хий ялгаруулж буй дээр дурдсан эх үүсвэр
тус бүр дээр нэгбүрчлэн гаргаж өгөх ба үүнд эдгээр эх үүсвэрээс ялгарч буй хүлэмжийн хийг
тооцоход цуглуулах дата мэдээлэл, тус мэдээлэлийг хаанаас олж болох зэргийг бүгдийг нь
багтаана. Тийм мэдээлэлийг бүртгэж тэмдэглэх бүртгэлийн жишээг гаргаж өгсөн ба Оюу
Толгойн ажилчид нь тус жишээ бүртгэлийн агуулгыг өөрийн шаардлагадаа нийцүүлэхийн тулд
тохируулан өөрчилж болно.
Олборлох ордын төрөл ба хэмжээ
Өндөр зэргийн болон доогуур зэргийн олборлосон ордыг тонноор тодорхойлсон мэдээлэл
оруулна. Боловсруулалтын түвшинд нөлөөлсөн уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаанд хийгдсэн
гол өөрчлөлтүүдийг тодорхойлно. Оюу Толгой төслийн хувьд үүнд дараах төрлийн мэдээлэл
орох ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:
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Ил уурхайг далд уурхайтай харьцуулсан боловсруулалт;
Ордын төрөл;
Олборлох хэмжээ;
Ордыг олборлоход тавигдах шаардлагууд;
Цаг уурын онцгой нөхцөл бүхий үйл явдлууд;
Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавигдах шаардлагууд.

•
•
•
•
•
•

Ордыг олборлохтой холбоотой датаны талаар холбоо барих албаны хүн
Уурхайн олборлолттой холбоотой дата мэдээлэлийг ил уурхайн ахлах инженертэй холбоо
барьж тодруулна.
Ерөнхий түлшний хэрэглээ
Ерөнхий түлшний хэрэглээтэй холбоотой мэдээлэлийг хэд хэдэн эх үүсвэрээс авна.
Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх буюу аль эсвэл Рио Тинто болон бусад гуравдагч талын хэрэглэх
хэмжээний хувьд:
•
Рио Тинтогоос зохицуулж төлсөн (Зардлын Даатгал & Ачаа Тээврийн Зардал (CIF))
•
Харилцагч буюу аль эсвэл нийлүүлэгчдээс зохицуулж төлсөн (Гадаад Худалдааны
Гэрээний Нөхцөл буюу ФОБ нөхцөл (FOB))
Цуглуулах мэдээлэлээ бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэсэн бүсээр нь ангилж бүлэглэнэ (жишээ нь
1000 kм доторх төвүүд гэх мэт): тээвэрлэсэн материалын хэмжээ, бараа бүтээгдэхүүнийг
тээвэрлэхэд хэрэглэсэн тээврийн хэрэгслийн төрөл, тээврийн хэрэгслээр явсан зайны дундаж
хэмжээний талаарх мэдээлэлийг оруулна. Цуглуулах мэдээлэлийг доорх хүснэгтэнд жишээ
болгож харуулав.
Тээвэрлэлттэй холбоотой ХХЯ-ын талаар цуглуулах мэдээлэлийн жишээ
Бүтээгдэхүүн

Хэмжээ
тн буюу
кг

Хүдэр

27758 тн

Нэгж
(тн)

Гарах
буюу ирэх

Аялалын
дундаж зай
(км)

Аялалын
нийт тоо

CIF
буюу
аль
эсвэл
ФОБ
CIF

Ачааны
Ирсэн
120
1000
машин-20 тн
CIF
Хаягдал тос
567 тн
Ачааны
Явсан
600
250
машин-20 тн
CIF
Хуванцар сав 101760 кг
Ачааны
Явсан
850
300
машин-20 тн
ФОБ
Хаягдал
1825 тн
Ачааны
Явсан
600
100
метал
машин-20 тн
Бүтээгдэхүүн тээвэрлэхээс гадна эрчим хүчний бус зориулалтаар ашигласан түлш гэх мэт
нэмэлт дата мэдээлэлийг нарийвчлан цуглуулна. Үүнд дараах төрлийн мэдээлэл багтана:
•
Түлшний төрөл /түлшний нэр (дизел буюу бензин гэх мэт);
•
Өвлийн түлшний хэрэглээг зуны түлшний хэрэглээтэй харьцуулна;
•
Хөдөлгөөнт/суурин хэрэглээ;
3
•
Түлшний төрөл тус бүрд хэрэглэгдсэн түлшний хэмжээ (жишээ нь: л, м ).
Ерөнхий түлшний хэрэглээний талаарх мэдээлэлийг авах холбоо барих албаны хүн
•
•

Тээвэрлэлтийн зардлын ерөнхий мэдээлэлийг Агуулахын Ахлах Мэргэжилтнээс авна.
Түлш хүргэлтийн мэдээлэлийг Агуулахын Ахлах Мэргэжилтнээс авна.
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Хог хаягдлын талаарх мэдээлэлийг Хог Хаягдал болон Химийн Бодисыг Зохицуулах
Ажилтнаас авна.

Түлшний ерөнхий хэрэглээнд өгөх зөвлөмжүүд
Одоогоор түлшний хэрэглээг төрлөөр нь, улиралаар нь, тоног төхөөрөмжийн төрлөөр нь
(хөдөлгөөнт/суурин) ангилж ялгаж цуглуулсан дата байхгүй байна. Оюу Толгой компани нь
төслийн сайт дээр ялгаруулж буй хүлэмжийн хийний талаарх мэдээлэлийн бодит нарийвчлалыг
сайжруулахын тулд ингэж ангилж мэдээлэл цуглуулах болно (зөвлөмж хэсгийг харна уу). Сайт
дээр хэрэглэж байгаа түлшний хэмжээг тодорхойлж ангилснаар Оюу Толгой компани нь бусад
төрлийн түлшнээс илүү их хүлэмжийн хий ялгаруулж буй түлшний хэрэглээг бууруулах арга
замыг тодорхойлж болно.
Цахилгаан болон уур гаргах түлш
Сайт дээр хэрэв цахилгаан гаргаж байгаа бол Түлшний Ерөнхий Хэрэглээ-д тодорхойлсонтой
адилхан хэмжигдэхүүнүүдийг ашиглан цахилгаан үүсгэхэд хэрэглэж байгаа түлшний талаарх
мэдээлэл авна:
•
Түлшний төрөл /түлшний нэр (дизел буюу бензин гэх мэт);
•
Өвлийн түлшний хэрэглээг зуны түлшний хэрэглээтэй харьцуулна;
•
Хөдөлгөөнт/суурин хэрэглээ;
3
•
Түлшний төрөл тус бүрд хэрэглэгдсэн түлшний хэмжээ (жишээ нь: л, м ).
Ханган нийлүүлэгчээс худалдаж авч байгаа цахилгааны хувьд нэг цагт худалдаж авч байгаа
цахилгааны хэмжээг мегаваттаар тооцож сарын нийт худалдан авалтын тухай мэдээлэл авна.
Халаалтанд зориулж уур гаргахад хэрэглэж байгаа түлшний талаарх мэдээлэлийг сайт дээрх
хүлэмжийн хийг тооцоход багтаж орох ёстой. Оюу Толгой дээр халаалтын уур гаргахын тулд
нүүрс хэрэглэдэг. Ханган нийлүүлэгчээс цуглуулах мэдээлэлд дараах зүйлс багтана:

•

Нийлүүлсэн нүүрсэн дэхь нүүрстөрөгчийн дундаж агууламж (хувиар нь тооцож
гаргана) ( жишээ нь харилцагчид нийлүүлсэн хуурай жин гэх мэт). Үүнийг Рио
Тинтогийн нүүрсний шаталтаас гарч буй ялгаруулалтыг тооцоход хэрэглэнэ.
•
Нийлүүлсэн нүүрсэд дэхь энергийн агууламж.
Нүүрснээс ялгарч буй хүлэмжийн хийг тооцох жишээ нь: сайт дээр цахилгаан үүсгэхийн тулд
100,000 тонн нүүрс (битумтай тослог нүүрс) хэрэглэгдсэн байна. Үүнийг дараах байдлаар
тооцоолно:
•
•
•
•
•

Сайт дээр цахилгаан гаргах зориулалтаар ашигласан нүүрсний нийт тонн = 100,000
тонн
Битумтай тослог нүүрсний тусгай энерги = 27 GJ (gigajoule буюу энергийг хэмжих
нэгж)/ тонн нүүрс
Битумтай тослог нүүрсний ялгаруулалтыг үржүүлэгч = 2.41 CO2-e / тонн нүүрс
Энерги (GJ) = 100,000 x 27 = 2,700,000 GJ
Ялгаруулалт = 100,000 x 2.41= 241,000 t CO2-e

Цахилгаан болон уур гаргахад ашиглагдах нүүрсний талаар мэдээлэл авахад холбоо
барих газар
Худлдаж авсан цахилгааны талаарх мэдээлэлийг Өвөр Монголын Чайна цахилгаан дулаан
ханган нийлүүлэгчээс авна. Енержи Интернайшнил ХХК жишээ нь нийт цахилгааны хэрэглээг
31957 Мв (милливат) гэж мэдээлсэн байна.
Нүүрсний талаарх мэдээлэлийг агуулахын ахлах мэргэжилтнээс авч болно.
Хуудас 47, нийт 57
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПОРТАЛ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2018-08-02

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

Эрчим хүчний бус үйл ажиллагаатай холбоотой ялгаруулалтууд
Энэ бүлгээр боловсруулалтын үйл ажиллагаатай шууд холбоотой ялгарах химийн бодисын
дата цуглуулах тухай өгүүлэх бөгөөд сайтын эрчим хүчний хэрэглээтэй холбоотой мэдээлэл
үүнд хамаарахгүй.
•

Үүний нэг жишээ гэвэл хог хаягдлын газар буюу хог хаягдлын байгууламжаас агаарт
метан ялгарах, карбонатын хэрэглээ, аяндаа өөрөө гарсан шаталт, фторжсон нэгдэл
буюу органик хаягдал зэргээс ялгарах хий гэх мэт.

Одоогоор сайт дээрх эрчим хүчний бус үйл ажиллагаанаас ялгарч буй хийн талаар ямар нэгэн
цуглуулсан мэдээлэл алга байна.
Төслийн дахин боловсруулсан буюу аль эсвэл дахин ашигласан CH4 болон CO2 үүсгэж буй хог
хаягдлын хэмжээг тодорхойлсноор Оюу Толгой компани нь түүнийг бууруулахын тулд зохих
арга хэмжээ авна.
Зөвлөмж: Хог хаягдлын ерөнхий дата (CO2 болон CH4)
Төслөөс гарч буй хог хаягдлын хэмжээний талаарх мэдээлэлийг (жишээ нь хоол хүнсний хог
хаягдал, барилгын хог хаягдал гэх мэт) Оюу Толгойн хог хаягдлын бүртгэлээс мөрдөж гаргаж
болно. Илжирч ялзарсан хог хаягдал нь метан ялгаруулдаг ба ийм хог хаягдалд зохих
зохицуулалт хийснээр агаарт ялгаруулах CH4-ийн хэмжээг бууруулж болно.
Ханбогдын оршин суугчдын авсан банз, гуалин модны хог хаягдлыг Оюу Толгойн хог хаягдлын
бүртгэлээс гаргаж ирж болно. Бусад төрлийн дахин хэрэглэж, дахин боловсруулсан хог
хаягдлыг (хөнгөн цагаан, төмөр гэх мэт) бүртгэснэээр Оюу Толгой компани нь төслийн дахин
боловсруулсан хог хаягдлын ялгаруулж буй CO2-ын хэмжээг тодорхойлж гаргана.
Хог хаягдлын тухай мэдээлэлийн талаар холбоо барих албаны хүн
Оюу Толгойн хог хаягдлын бүртгэлд бүртгэгдсэн хог хаягдлын талаарх мэдээлэлийг хог
хаягдал, химийн бодис зохицуулагчтай холбоо барьж авна.
Газрын менежмент
Тайлант хугацаанд хийгдэх газар цэвэрлэх үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл
авна. Энэ категорын дор цуглуулах ёстой мэдээлэлд цэвэрлэсэн ургамал ногоо, зүйлчилсэн
буюу ногоог нь зулгаасан, малтлага хийсэн (уурхайн олборлолтоос бусад зориулалтаар) зэрэг
газрын тухай мэдээлэл орно. Дата мэдээлэлийг хөндөгдсөн газар нутагт (га) үндэслэн
цуглуулах ёстой. Энэ мэдээлэлийг ургамал ногоо цэвэрлэх хөрс хөндөх үйл ажиллагаанаас
ялгарсан хүлэмжийн хийг тооцоход хэрэглэнэ. Энэ мэдээлэлийг сайтын бүртгэлд байгаа
батлагдсан Газар Хөндөх Зөвшөөрлийг судалж гаргаж болно.
Хөндөгдсөн газрын талаар мэдээлэл цуглуулахаас гадна бас хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг
бууруулах мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг харуулахын тулд нөхөн сэргээсэн газрын хэмжээг
бас тэмдэглэж баримтжуулах нь чухал юм. Дууссан нөхөн сэргээлтийн талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээлэлийг Газрын Баг (Байгаль Орчны Хэлтэс) болон хаагдсан Газар Хөндөх Зөвшөөрлөөс
авч болно.
Газрын менежментийн талаар мэдээлэл авахад холбоо барих алба
Энэ талын мэдээлэлийг авахын тулд Байгаль Орчны Хэлтэстэй холбоо барих ёстой.
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ХХЯ-ын Дата Бүртгэлийн Холбоо Барих албаны хураангуй
ХХ-ийн Дата Оруулах Дадлагын програмд цуглуулсан мэдээлэлээ оруулахын тулд хэд хэдэн
төрлийн мэдээлэлийн эх үүсвэрийг шалгах хэрэгтэй. Эдгээр эх үүсвэрийг доор хураангуйлав.
•
•
•
•
•
•

Ордын олборлолт: Ил уурхайн ахлах инженер.
Ачаа тээврийн ерөнхий зардал: Агуулахын ахлах мэргэжилтэн.
Түлш хүргэлтийн дата: Агуулахын ахлах мэргэжилтэн.
Нүүрсний хэрэглээний дата: Агуулахын ахлах мэргэжилтэн.
Хог хаягдлын талаарх дата: Хог хаягдал болон химийн бодис зохицуулагч.
Газрын менежмент: Байгаль Орчны Хэлтэс.
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ХХ Дата Бүртгэлийн жишээ
1-сар

Эх үүсвэр
Ургамал,
ногоо
цэвэрлэх

Цэвэрлэсэн газар (га)

Газар сортлох
(ургамал
ногоог нь
цэвэрлэсэн
болон
олборлосон
газар үүнд
орохгүй)

Сортолсон газар (га)

Газар нөхөн
сэргээх

Нөхөн сэргээсэн газар
(га)

Барилга
барих

Шинэ барилга тус
бүрийн гадаргуу газар
2
(м )

2- 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

Барилгын төрөл (1)
Барьсан шинэ зам тус
2
бүрийн газар (м )
Зам барих

Замын багтаамж,
эзэлхүүн (2)
Замын төрөл (3)

Ашигласан

Хэрэглэсэн металын
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11-р
сар

12-р
сар

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25
1-сар

Эх үүсвэр
барилгын
бусад
төмөрлөг

хэмжээ (тн)

Хэрэглэсэн
барилын
бусад
материал

Хэрэглэсэн барилгын
материалын хэмжээ
(тн)

Хэрэглэсэн
барилгын
хуванцар

2- сар

3-р
сар

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М
4-р
сар

5-р
сар

6-р
сар

Хувилбар:
2.0

7-р
сар

8-р
сар

9-р
сар

10-р
сар

Металын төрөл (4)

Материалын төрөл (5)
Хэрэглэсэн
хуванцарын хэмжээ
(тн)
Хуванцарын төрөл (6)

Хэрэглэсэн
барилгын
бетон

Хэрэглэсэн бетоны
хэмжээ (тонн)

Худалдаж
авсан
компьютер
болон
харилцаа
холбооны
систем

Хэмжээ ам. доллараар

Суурин
шаталтанд
хэрэглэсэн
дизел

Генераторууд (л)
Уурын зуухнууд (л)
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Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25
1-сар

Эх үүсвэр

Хөдөлгөөнт
тоног
төхөөрөмжил
хэрэглэсэн
дизель (л)
буюу аль
эсвэл зарим
тээврийн
хэрэгслийн
хэрэглэсэн
бензин

2- сар

3-р
сар

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М
4-р
сар

5-р
сар

6-р
сар

Хувилбар:
2.0

7-р
сар

8-р
сар

9-р
сар

10-р
сар

OT эзэмшлийн хөнгөн
тэрэгнүүд
ОТ эзэмшлийн бус
хөнгөн тэрэгнүүд
ОТ эзэмшлийн хүнд
машин
механизм/ачааны
машин
ОТ эзэмшлийн бус
хүнд машин
механизм/ачааны
тэрэг
Тэсэлгээ

Шаталтанд
хэрэглэсэн
нүүрс

Зуух (тонн)

Бусад
тээвэрлэлт

Зай (км)

Хог хаягдлыг
хаях

ДТС (тонн)

Аялалын төрөл
Хог хаягдлын газар
(тонн )
Илжирч, ялзарсан хог
хаягдал
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Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25
1-сар

Эх үүсвэр

2- сар

3-р
сар

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М
4-р
сар

5-р
сар

6-р
сар

Хувилбар:
2.0

7-р
сар

8-р
сар

9-р
сар

10-р
сар

Хог хаягдлын газар
(тонн)
Барилгын материал
(мод,төмөрлөг, шил)
Мод (тонн)
Дахин
боловсруулах

Төмөрлөг (тонн)
төмөрлөгийг төрлөөр
Хуванцар (тонн)
Шил (тонн)

Метаны
ялгаруулалт

ХХБ-аас гарсан
мониторингийн дата
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ХЭРЭГЖИЛТ
Оюу толгойн Байгаль Орчин ба биологийн олон янз байдлын хэлтэс нь хүлэмжийн хийд
мониторинг хийхэд тавигдах шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцана. Байгаль орчин ба
биологийн олон янз байдал хариуцсан менежер нь хүлэмжийн хийд мониторинг хийхтэй
холбоотой бүх талын зохицуулалтыг хариуцана. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний баг нь
Байгаль орчин ба биологийн олон янз байдал хариуцсан менежер ийг дэмжиж ажиллах болно.
Хүлэмжийн хийд мониторинг хийх ажлын хэрэгжилтийн эхний үе шатанд техникийн
мэргэжилтнүүдээс дэмжлэг авах шаардлагатай болж болзошгүй.
Хүлэмжийн хийд мониторинг хийх ажлын үүрэг хариуцлага
Үүрэг / Ажил
Хүлэмжийн хийд
мониторинг
хийх ажлыг
зохион
байгуулах
Мониторингийн
ажлыг явуулах

Хариуцах тал
Байгаль Орчны
Менежер

Дата
мэдээлэлийн
чанарын
баталгаа болон
зохицуулалт

Байгаль Орчны Баг

Датаны
техникийн
үнэлгээ

Байгаль Орчны
Менежер
Гадны техникийн
мэргэжилтнүүд

Тайлагнах

Байгаль Орчны
Мониторингийн Баг
Гадны Техникийн
Мэргэжилтнүүд

Дотоод аудит

Байгаль Орчны Баг

Гадаад аудит

Гадны Техникийн
Мэргэжилтнүүд

Гадны техникийн
мэргэжилтнүүд
Байгаль Орчны Баг

Хүлээх хариуцлагууд
• Ажлын хөтөлбөр боловсруулах
• Дадлагын ном буюу программыг
зохицуулах—компьютер программыг
худалдаж авах
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлыг явуулах
ХХЯ-ын Дата Бүртгэлийг Засварлах
Дата бүртгэлд дата тэмдэглэж оруулах
ажлыг зохицуулах
• Хүлээж авсан датаг датад тавигдаж буй
шаардлагын дагуу шалгах
• Дата оруулах дадлагын програмд дата
оруулах
• Оруулсан датаны чанарын баталгааг
шалгах
• Шаардлагатай техникийн мэргэжилтэнд
датаг түгээж тараах (жишээ нь хүлэмжийн
хийн болон агаарын бохирдлын дата гэх мэт)
• Төслийн стандартад дата нийцэж байгаа
эсэхийг шалгах
• Шаардлагатай үед үр дүн/авах арга
хэмжээг тодорхойлох
• Датагаа тайлагнах
• Төслийн заасан хугацаанд шаардагдах
хууль, эрх зүйн байгууллага болон
холбогдох албаны хүнд тайлагнах
• Дата бүртгэлийн журам болон арга
хэмжээг мөрдөж байгаа эсэхийг газар дээр
нь шалгаж аудит хийх
• Дата менежментийн чанарыг
баталгаажуулах
• Дата бүртгэлийн журам болон арга
хэмжээг мөрдөж байгаа эсэхийг газар дээр
нь шалгаж аудит хийх
• Дата менежментийн чанарыг
баталгаажуулах

•
•
•
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Ажлын төлөвлөгөө
Хүлэмжийн хийн мониторингийн дата бүртгэлийн ажлыг явуулахад нарийвчилсан ажлын
төлөвлөгөө боловсруулж гаргах шаардлагатай. Ажлын төлөвлөгөөнд дараах зүйлс багтсан
байна:
•
•
•

•
•
•

Хүлэмжийн хий ялгаруулж буй бүх эх үүсвэрийг тодорхойлсон бүртгэл жагсаалт гаргах;
Хүлэмжийн хий ялгаруулж буй эх үүсвэр тус бүрд зориулсан дата цуглуулах арга зүйг
тодорхойлох;
Ялгаруулж буй эх үүсвэрийг хангалттай баримтжуулахын тулд хүлэмжийн хий
ялгаруулж буй эх үүсвэр тус бүрийг хариуцсан ажилчдын үүрэг, хариуцлагыг
тодорхойлох (жишээ нь, түлшний дата бүртгэл, тээвэрлэлтийн дата бүртгэл, тээврийн
хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ хийсэн дата бүртгэл; цахилгаан хэрэглээ, гэх мэт.);
Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг тооцож буй бүх үйл ажиллагааг хариуцаж буй
ажилчдын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох (жишээ нь.дахин боловсруулах гэх мэт)
Тоног төхөөрөмжийг худалдан авах болон байнгын зохицуулалт хийх;
Чанарын хяналтыг бий болгох.

Ажилчдыг сургах шаардлагууд
Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дата бүртгэлийг явуулахад хүлэмжийн хий ялгаруулж буй бүх
эх үүсвэрийг бүртгэж датаг нь оруулах, хүлэжмийн хий ялгаруулж буй тоног төхөөрөмж,
байгууламжыг хариуцаж буй ажилтнууд Оюу Толгой төслийн хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг
тооцох дата программд хангалттай баримтжуулж оруулахын тулд ажилчдыг энэ чиглэлээр
бэлтгэж сургах шаардлагатай.
Хүлэмжийн хий ялгаруулж буй тоног төхөөрөмж, байгууламжыг хариуцаж буй ажилтан,
хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дата цуглуулах ажлыг хариуцаж буй байгаль орчны
ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн зохих стандартын дагуу боловсруулан гаргах
болно.
Рио Тинтогийн хортой бодис, хий ялгаруулалтын стандарт болон Оюу Толгойн хүлэмжийн хий
ялгаруулалтыг багасгахад авах арга хэмжээний талаар (жишээ нь тээврийн хэрэгсэлд засвар
үйлчилгээ хийх, хурдны хязгаар, дахин боловсруулах хөтөлбөр гэх мэт) Оюу Толгойн ажилчдын
мэдлэг, мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг бас боловсруулах болно.

Жилийн хяналт шалгалт
Энэхүү төлөвлөгөөг хүлэжмийн хий ялгаруулалтын дата бүртгэл, программаас авсан дата дээр
үндэслэн Оюу Толгойн хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг тооцож гаргасан үр дүн болон ирэх
жилийн төлөвлөгөөгөө шинэчлэн боловсруулахад өгсөн эрсдлийн үнэлгээний үр дүн зэргийг
ашиглан жил бүр хянаж шалгах болно.
Хэрэв шинээр дэд бүтэц Оюу Толгойн сайт дээр ашиглалтанд оруулвал Оюу Толгой компани
Менежментийн Гол Хяналтанд нийцэх хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дата бүртгэлд шинээр
нэмж оруулах эсэхийг тодорхойлохын тулд тус төлөвлөгөөг дахин хянаж шалгана.
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Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

Эрсдлийн бүртгэл
Өмнө нь тодорхойлсон хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дата бүртгэлийн үр дүнг тус төслийн уур
амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдлийн хүчин зүйлсийг тооцсон тооцоог сайжруулахад хэрэглэх
болно. Жилийн эрсдлийн хяналт шалгалт нь сайт дээр байгаа хүлэмжийн хий ялгаруулж бүх эх
үүсвэрүүдийн хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг бууруулах арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлагыг
тодорхойлох болно. Энэ мэдээлэлийг Оюу Толгойн Эрсдлийн Бүртгэлийг шинэчлэхэд хэрэглэх
болно. Энэ төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай болохыг мэдэгдсэн Эрсдлийн Үнэлгээний
үр дүнг Хавсралт Е-д харуулав.
Дотоод аудит
Оюу Толгой компани нь энэ төлөвлөгөөнд жил бүр дотод аудит хийнэ.
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Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

ХАВСРАЛТ E ЯЛГАРУУЛАЛТЫГ ХЯНАХ ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
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Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

ХАВСРАЛТ F ЯЛГАРУУЛАЛТЫН ДАТА БҮРТГЭЛ

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээгээр цуглуулсан бүх мэдээ нь Datasight дата менежментийн
програмд хадгалагдана. Датаны аюулгүй байдлын үүднээс зөвхөн орчны хяналт шинжилгээний
ажилтан энэ програм руу нэвтрэх эрхтэй байна. Доорхи зурагийг харна уу.
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Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0
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Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

ХАВСРАЛТ G БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУВААРЬ – АГААРЫН
ЧАНАР
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ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2018-08-02

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Байршлын ID

1-р станц
(Station 1)

Байршлын
нэр
Хяналтын
станц
–
Уурхайн
талбайн
баруун
хойд
буланд

2-р станц
(Station 2)

Манлай
ажилчдын
сууринд

3-р станц
(Station 3)

Хаягдал
хадгалах
байгууламж –
Уурхайн
талбайн зүүн
урд талд

4-р станц
(Station 4)

Хог хаягдалын
удирдлагын
төв – Уурхайн
талбайн зүүн
хойд буланд

SEMP-CHP

Дулааны
станц

төв

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Станцын
төрөл
Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах

Хэмжилтийн
систем
Масс

Gaseous

Спектрометр

Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах
Gaseous

Хувилбар:
2.0

Хэмжилтийн
үзүүлэлтүүд
PM10, PM2.5.
Цагуурын
станцын мэдээ:
Салхины хурд,
чиглэл
SO2, NO2, NOx,
CO, O3, VOC

Хэмжилтийн
давтамж
Байнгын- өдөр тутмын
дундажлал, бодит цаг
хугацааны мэдээ

Дата менежмент

Тайлагнах

Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд өдөр бүр
оруулах

Сар бүр

Байнгын

дата
бүр

Сар бүр

Масс

PM2.5, PM10, TSP

дата
бүр

Сар бүр

Спектрометр

SO2, NO2, NOx,
CO, O3, VOC

Байнгын- өдөр тутмын
дундажлал, бодит цаг
хугацааны мэдээ
Байнгын

дата
бүр

Сар бүр

Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах

Масс

PM2.5, PM10, TSP

Байнгын- өдөр тутмын
дундажлал, бодит цаг
хугацааны мэдээ

Ялгаруулалтын
бүртгэлд өдөр
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд өдөр
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд өдөр
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд өдөр
оруулах

дата
бүр

Сар бүр

Gaseous

Спектрометр

SO2, NO2, NOx,
CO, O3, VOC

Байнгын

Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд өдөр бүр
оруулах

Сар бүр

Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах
Gaseous

Масс

PM2.5, PM10, TSP

SO2, NO2, NOx,
CO, O3, VOC

Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах

Яндангийн
утааны
хэмжилт

Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд өдөр бүр
оруулах
Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд өдөр бүр
оруулах
Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд сар бүр
оруулах

Сар бүр

Спектрометр

Байнгын- өдөр тутмын
дундажлал, бодит цаг
хугацааны мэдээ
Байнгын

хийн

PM, SO2, NO2

Сар
бүр
(зуухны
ачаалал 70 хувиас
дээш үед)
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Сар бүр
Улирал
(Дотоод)
Жил
(Гадагш)

тутам
бүр

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Байршлын ID

Байршлын
нэр

Станцын
төрөл
Зохих түвшинд
байгаа эсэхийг
хянах

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хэмжилтийн
систем
Яндангийн
утааны
хийн
хэмжилт

Хэмжилтийн
үзүүлэлтүүд
PM, SO2, NO2

Хувилбар:
2.0

Хэмжилтийн
давтамж
Сар
бүр
(хүйтэн
сэрүүний улиралд зуух
ажиллаж байх үед)

Дата менежмент

Тайлагнах

Ялгаруулалтын дата
бүртгэлд сар бүр
оруулах

Улирал
(Дотоод)
Жил
(Гадагш)

тутам

SEMP-Airport
boiler

Ханбумбат
нисэх буудлын
уурын зуух

Байршлын ID

Байршлын нэр

Станцын
төрөл

Хэмжилтийн
систем

Хэмжилтийн
үзүүлэлтүүд

Хэмжилтийн
давтамж

Дата менежмент

Тайлагнах

WMC

Compliance
(DEIA)

Dragger Monitor

CO2, CH4

Monthly

Quarterly (Internal)
Annual (External)

Compliance
(DEIA)

Dragger Monitor

SO2, NO2, CO,

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

Compliance
(DEIA)

Dragger Monitor

SO2, NO2, CO,

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

Compliance
(DEIA)

Dragger Monitor

SO2, NO2, CO

Twice per year

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

OTKBR02

OTKBR02

Compliance
(DEIA)

Dragger Monitor

SO2, NO2, CO

Twice per year

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

LA01

1-р цэг

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

LA02

2-р цэг

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

LA03

3-р цэг

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах

дата
бүр

OTKBR01

WMC
(Хог
хаягдлын
удирдлын төв)
ОТ-ГС замын
төгсгөлийн
3
ба 5 хэсэг
ОТ-ГС замын
төгсгөлийн
3
ба 5 хэсэг
OTKBR01

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

TsKh

GaSu
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бүр

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө

Хүчин төгөлдөр болох огноо:
2013.12.25

Баримт бичгийн дугаар :
OT-10-E12-PLN-0002-М

Хувилбар:
2.0

Байршлын ID

Байршлын нэр

Станцын
төрөл

Хэмжилтийн
систем

Хэмжилтийн
үзүүлэлтүүд

Хэмжилтийн
давтамж

Дата менежмент

Тайлагнах

LA04

4-р цэг

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

LA05

5-р цэг

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

TsKh

ОТ-ГС замын
төгсгөлийн
3
ба 5 хэсэг
ОТ-ГС замын
төгсгөлийн
3
ба 5 хэсэг
ОТ-ХБ замын
дагууд

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Quarterly

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Twice per year

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

ОТ-ХБ замын
дагууд

Compliance
(DEIA)

Dusttrak Monitor

PM10, PM2.5

Twice per year

Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах
Ялгаруулалтын
бүртгэлд сар
оруулах

дата
бүр

Quarterly (Internal)
Annual (External)

GaSu

OTKBR01

OTKBR02

Хуудас 58, нийт 57
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПОРТАЛ ЦАХИМ ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2018-08-02

