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Эс Ар Кэй компани нь дэлхийн зургаан тивийн 45 гаруй салбарт 
1500 гаруй мэргэжлийн зөвлөх, судлаач бүхий хамт олон билээ.  
Бид танай төсөл, компанид олон улсын стандартад нийцсэн, дэлхийд 
танигдсан үйлчилгээг санал болгож байна. Бид 35 жилийн турш 
жижиг том олон төслүүдэд шинийг санаачилсан, зардал хэмнэсэн 
шийдэл гаргасан арвин их амжилтын туршлагатай компани билээ.

Багт хэн байгаа вэ?

Эс Ар Кэй компаний нэр хүндийн 
цаана манай хамт олны авъяас 
чадвар байдаг. Бид авъяаслаг 
чадварлаг хувь хүмүүсийг 
дэмжиж, цаашид олон улсын 
түвшинд үнэлэгдэх мэргэжилтэн 
болгон бэлтгэдэг.

Манай үйлчлүүлэгчдийн нэг 
“Танай мэргэжилтэн нарын 
авъяас чадвар, гүйцэтгэсэн 
ажлын чанар миний гайхшралыг 
төрүүлж байна” гэж дуу алдаж 
байсан.

Манай ажилчид техникийн эрдэм 
шинжилгээний ажил тогтмол 
бичиж гаргадаг бөгөөд эдгээрийг 
олон улсын бусад мэргэжилтнүүд 
бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрдөг.

Яагаад манайхыг сонгох 
хэрэгтэй вэ?

Бид Боствана дахь алмаз 
олборлох уурхайн налуулгийн 
өнцгийг 4 хэмээр нэмэх зөвлөмж 
гаргаж нийт дөчин найман сая 
долларын зардал хэмнэсэн. 

Папуа Шинэ Гвиней дахь алтны 
уурхай биднээс геологийн 
зөвлөгөө авч өөрийн алтны 
нөөцөд 500,000 унц алт нэмсэн.

Бид бордоо, бактержүүлэх үйл 
ажиллагаа явуулж 8 мянган литр 
шатахуун асгарч бохирдсон газрыг 
цэвэрлэсэн.

Бид бусдаас илүүг хардаг. Энэ бол 
биднийг урьж ажиллуулдаг гол 
шалтгаан.

Бид хамгийн сайн нь

Бидний итгэл үнэмшил энгийн 
бөгөөд шулуухан.  Бид хамгийн 
сайн мэргэжилтэнг цуглуулж, 
хамгийн сүүлийн үеийн техник 
технологи, мэдээлэлтэй хослуулж 
хамгийн зөв үр дүнд хүрэхийг 
зорьдог.

Иймдээ ч олон улсын банк, 
хөрөнгө оруулалтын байгууллагууд 
бидний судалгааны ажлыг 
хамгийн сайн нь гэж үнэлдэг.

 

Нэг цэгийн зөвлөгөө

Эс Ар Кэй уул уурхайн салбарын 
бүхий л чиглэлд бүрэн зөв 
зөвлөгөөг олгоно.

Бид уул уурхайн компаний 
хайгуулын ажлаас эхлээд уурхайн 
хаалтын үйл ажиллагаа хүртлэх 
бүхий л үйл ажиллагаанд оролцож 
дэмжинэ. Манай үйлчлүүлэгч 
дотор орон нутгийн худалдааны 
байгууллагаас эхлээд дэлхийн 
томоохон уул уурхайн компаниуд 
хүртэл бий.

Бид өөрсдийн хараат бус 
байдлыг үнэлж, бие даасан 
байдлаа хадгалж ажилладаг. Бид 
үйлчлүүлэгчдэд мэргэжлийн бодит 
хариулт шийдлийг өгөхийн төлөө 
ажилладаг.

Манай үйлчилгээ
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Баялгийг нээх аян хайгуулын ажлаас эхэлдэг. Бүхий л боломжийг 
олж шийдвэрээ гаргахад тань үр дүнтэй арга зүй зайлшгүй 
хэрэгтэй. Бид бүхний санал болгох, амьдралд бодитойгоор 
нэвтэрсэн технологийг хэрэглэж та өөрийн зарцуулах цаг хугацаа, 
эрсдэл, зардлыг бууруулаарай. Бидний гаргах үнэлгээ, зөвлөгөө 
таньд шийдвэр гаргалтанд туслалцаа үзүүлэх болно.

Дэлхийн Түвшний 
Мэргэжилтэн

Геологийн бүхий л чиглэлээр 
мэргэшсэн манай хамт олон танай 
байгууллагат боломжит хамгийн 
өндөр үр ашгаа авах боломжийг 
бий болгоно.

Манайд бүтцийн геологи, газар 
хөдлөлт, хувиралын геохими, 
хайгуулын менежмент, загварын 
ажилд мэргэшсэн мэргэжилтнүүд 
бий.

Бидний хайгуулын концепци үнэт 
металл, өнгөт металл, алмаз, 
нефть, газ, нүүрс зэрэг бүхий л  
түүхий эд, эрдэс баялаг олоход 
хэрэглэгддэг.

Бүтээгдэхүүн, сургалт

Бидний судалгаа шинжилгээний 
хэлтэс орон судлал, дэлхийн 
геологийн харьцуулсан судалгаа 
бүхий хайгуулын өндөр чанарын 
дижитал Геологийн мэдээллийн 
системийн бүтээгдэхүүн 
боловсруулсан.

Бид эрдсийн хайгуул, нөөцийн 
тооцоо, олборлолт дээр ажиллаж 
буй геологичдод зориулсан 
практикийн сургалт, семинар 
зохион байгуулдаг.

 Та өөрийн ажилтан, геологийн 
нөхцөл байдал, хайгуулын 
зорилтод хамгийн тохиромжтой 
сургалт семинарыг сонгож, хүссэн 
тохиолдолд өөрийн сайт дээр 
тулгуурласан сургалт семинар ч 
авж болох юм.

Бие даасан үнэлгээ, 
нөөцийн тооцоо

Жижиг, том бүхий л уул уурхайн 
компаниуд бидэнд хандаж төслийн 
үнэлэлт дүгнэлт, аудит, бие даасан 
үнэлгээ хийлгэдэг.

Нарийвчилсан үзүүлэлтийн 
шинжилгээнд тулгуурласан нөөц 
тооцох арга, хүдрийн системийн 
геологийн үнэлгээ нь төслийн 
бүхий л шатны эрсдэл, найдвартай 
байдлыг тодорхойлж чаддаг.

Бидний бие даасан тайлан болон 
урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ 
олон улсын хөрөнгийн зах зээлд 
ихээхэн нэр хүндтэй.

Ойлголт, уялдаа холбоо

Манай мэргэжилтнүүд 
нарийвчилсан үзүүлэлт гаргаж, 
хайгуулын ажлыг сайжруулж, 
хүдрийн биетийн шинж чанарыг 
тодорхойлдог.

Бид аэромагнетик, радио-метрик, 
татах хүч, газар хөдлөлт зэрэг 
олон нарийн үзүүлэлтийн уялдаа 
холбоог гаргаж хайгуулын ажлыг 
хөнгөвчилдөг. 

Бид ил болон далд уурхайн 
геологийн зургийг гаргаж, 
хүдрийн нөөцийн загвар, 
олборлох төлөвлөгөө, өрөмдлөг 
хийх  объектыг тодорхойлж 
сайжруулдаг.

Хайгуулын ажил
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Бие даасан байдал, 
чанартай зөвлөгөө

Уул уурхайн бизнес их үр ашиг 
амладаг ч маш их эрсдэлтэй 
бизнес. Бүгд л эрдэсжилт 
олдогч цөөхөн хэд нь л ашигтай 
ажилладаг. Тэр эрсдлийг та хэрхэн 
даван туулах вэ?

Таньд бодит хариулт өгөх бие 
даасан, чанартай, урт хугацааны 
зөвлөгөө хэрэгтэй.

Бид таны төслийн асуудал 
боломжийг тодорхойлж танай 
хамт олонд уян хатан шийдлийг 
гаргаж өгнө. Бидний цогц тайлан 
танай техникийн ажилтан, 
танай удирдах байгууллагат зөв 
шийдвэр гаргахад туслана. 

Туршлагад тулгуурласан, удаан хугацааны, бие даасан зөвлөгөө 
танай олборлолтын үйл ажиллагаанд амжилт авчирна. Танай уурхай 
хэр их нөөцтэй вэ? Ашигтай ажиллах боломжтой юу? Хамгийн 
оновчтой загвар юу вэ? Эс Ар Кэй –ийн туршлагатай мэргэжилтэн, 
бодитой технологи танай бизнест зөв сонголт, шийдлийг авчирна.

Бүх тивийн бүх төрлийн 
уурхай

Бид дэлхийн 6 тивд бүхий л 
төрлийн уул уурхайн төсөл дээр 
ажилласан туршлагатай. Үүнд 
ил болон далд уурхай, геологи 
нөөцийн тооцоо, налуулгийн 
тогтвортой байдал, давхрагын 
хяналт, чулуулагын инженер, 
нуруулдан уусган баяжуулах 
ажиллагаа, шингэн хаягдал 
зайлуулах, хүчиллэг чулуулгын 
шүүрэл, хаягдлын инженер, 
байгаль орчны хяналт шинжилгээ, 
менежмент зэрэг орно.

Бид уурхайн ажил төлөвлөхөөс 
эхлээд хаах буюу техник эдийн 
засгийн үнэлгээгээс эхлээд газар 
нөхөн сэргээх хүртлэх бүх үйл 
ажиллагаанд шинэлэг, зардал 
хэмнэсэн, байгаль орчинд хор 
нөлөө багатай шийдлийг гаргаж 
байсан өргөн туршлагатай.

Нэг цэгийн зөвлөгөө

Хэрэв та уурхай байгуулахаар 
эсвэл хөрөнгө оруулалт 
хийхээр төлөвлөж байгаа бол 
бидэнд хандаж ТЭЗҮ, анхан 
шатны бизнесийн үнэлгээ, 
эдийн засгийн үнэлгээ, 
нарийвчилсан уурхайн загвар, 
цооног оновчтой болгох, 
үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн 
хугацаа төлөвлөлт, олборлолтын 
төлөвлөлтийн бүхий л үйлчилгээг 
нэг цэгээс ав.

Бид байгаль орчны таатай 
байдлыг бодолцож уул уурхайн 
хаягдал, шингэн хаягдал, 
хаягдал хадгалах байгууламж, 
уусган баяжуулах ажиллагааг 
удирдах, дизайныг гаргах ажлыг 
гүйцэтгэнэ.

Танай үйл ажиллагаанд юу 
хэрэгтэй вэ?

Үйл ажиллагаагаа явуулж буй 
уурхайд аудит хийж, инженерийн 
үйлчилгээ үзүүлж уурхайн тань 
даац, түвшинг оновчтой болгон, 
эрсдлийн шинжилгээ хийж, 
аюулгүй байдал, хүн хүчний 
шаардлагыг сайжруулна. 

Бид төсөл, уурхай бүрт тохирсон 
зохих зөвлөмж, зөвлөгөөг өгч, 
танай баг хамт олонд хэрэгтэй 
шийдлийг гаргадаг.

Олборлолт 
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Байгаль орчны асуудалд санаачлага гарган ажиллах нь мөнгө 
хэмнэдэг. Байгаль орчинд тулгарах асуудал юу юм бэ? Түүнийг 
захирах журам нь юу юм бэ? Хариуцлага зардлыг  яаж багасгах 
вэ? Эс Ар Кэй-ийн мэргэжилтэн нар танай төслийг дүрэм журмын 
шаардлагад нийцүүлж, байгаль орчны хямд шийдлийг гаргаж өгнө.

Шийдэл бид бүгдэнд 
ашигтай

Бидний шийдэл байгаль орчны 
хор хөнөөлийг багасгаж, ашиг 
орлогыг нэмэгдүүлдэг. Үүгээрээ 
бид бахархдаг.

Бид ажлаа эхлүүлж буй уул 
уурхайн компани, салбарын 
томоохон уурхайн компаниуд, 
эрсдлийн үнэлгээ, менежмент 
хийж буй санхүүгийн 
байгууллагууд, баталгаа шийдэл 
эрэлхийлсэн байгаль орчин 
хамгаалах агенлагуудтай хамтарч 
ажилладаг.

Бидний туршлага биднийг илтгэнэ.

Бид таныг хүссэн газраа 
очиход тань туслана

Бидэнд хууль журам, техникийн 
бүх талын ихээхэн туршлага 
хуримтлуулж амжилттай 
ажилласан түүх бий. Бид танай 
төслийг шулуухан, асуудалгүй 
хэрэгжихэд туслах гол түнш.

Эс Ар Кэй – ийн байгаль орчны 
мэргэжилтнүүд талбайн үнэлгээ, 
нөлөөллийн шинжилгээ, аудит, 
зөвшөөрөл, олон нийтийн 
оролцоо, бүлгийн төлөвлөлт, 
хөнгөлөлт, талбайн нарийвчилсан 
судалгаа, гүний усны нөхөн 
сэргээлт, агаарын чанарын 
үйлчилгээ, хаягдлын шинж 
чанарыг тодорхойлох, зайлуулах, 
эрсдлийн менежмент, онцгой 
байдал, уурхайн хаалт, нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааны 
үйлчилгээг үзүүлдэг.

Бэрхшээлийг 
тодорхойлох

Аливаа зүйлийг олон талаас 
харж болно.

Төсөлд хамааралтай бүхий л 
талууд өөр өөрсдийн өнцгөөс 
төслийг харна. Энэ бүгдийн 
дундах балансыг олж төслийг 
хэрхэн амжилтанд хүргэх вэ? 

Хаягдлыг та хаашаа зөөж хаядаг 
вэе? Та ер нь хаягдлаа зөөж 
хаядаг уу? Талбайн цэвэрлэгээ 
нь зардлын өчүүхэн хэсэг болдог. 
Өртөг бүхий нүсэр цэвэрлэгээний 
ажил эхлүүлэхийн өмнө сайн 
хяналт шинжилгээ хийх 
зайлшгүй хэрэгтэй.

Танд жижиг том ямар ч 
бэрхшээл таарсан бид түүнийг 
шийдэж чадна.

Асуудлыг тодорхойлох 

Төслийг амжилтанд хүргэх үндсэн 
элемент нь бэрхшээлийг урьдаас 
тодорхойлох явдал байдаг. 

Эс Ар Кэй дэлхийн хамгийн 
том уусган баяжуулах, хаягдал 
зайлуулах үйл ажиллагаанд 
оролцсон туршлагатай. Бид 
танай үйл ажиллагааны дизайн, 
менежментийн алдааг илрүүлж 
байгууламж тань аюулгүй 
зохистойгоор үйл ажиллагаа 
явуулах орчинг бүрдүүлэхэд туслах 
болно.

Бид замын эхэнд алдааг харж 
ирээдүйн зардлыг багасгана.

Байгаль орчин
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Өнөөдөр ус дэлхийн зарим өнцөг буланд ихээхэн ховордож 
байна. Эсрэгээр зарим газар илүүдэж гамшиг авчирч байна. 
Бид дэлхийн өнцөг булан бүрт үйлчлүүлэгчдийнхээ усны 
асуудлыг шийдэж өгдөг.  

Ус хаа сайгүй

Ус байгальд, тогтолцоонд, 
байнгын хөдөлгөөнд оршдог. 
Иймдээ ч аливаа хэрэглээнд тэр 
бүр чанарын хувьд, хэмжээний 
хувьд нийцээд байдаггүй.

Эс Ар Кэй – ийн гадаргын болон 
гүний усны нөөцийг хослуулан 
ашиглах усны уялдаа холбоо 
бүхий менежментийн систем нь 
танай усны хэрэглээний үнэлгээг 
гаргаж, зардлыг тань багасгана.

Ашигтaй н

Эс Ар Кэй – ийн усны 
мэргэжилтнүүд үйлдвэрийн болон 
уурхайн усны менежмент, усны 
хангамж, усны чанар, улсын 
болон орон нутгийн хэмжээний 
усны менежментийн стратеги 
боловсруулах ажилд туслалцаа 
үзүүлдэг.

Эс Ар Кэй танай төсөлд дэлхийн 
түвшний усны мэргэжилтэн 
багийг цуглуулж, ТЭЗҮ, дизайн, 
ашиглалтад оруулах, хянан 
шинжлэх судалгааны ажлуудыг 
гүйцэтгэнэ.

Урьдчилж харах нь цаг 
хугацаа, ажил, мөнгө 
хэмнэнэ

Эс Ар  Кэй – ийн ус төлөвлөлтийн 
төслийн цогц арга барил зарим 
бэрхшээлийг урьдчилан тооцоолох 
боломжтой болгодог.

Хайгуулын өрөмдлөгийн үеэр 
гидрогеологийн тест давхар хийж 
зардлыг ихээхэн хэмнэнэ.

Хаагдсан ил уурхайд өвөл голын 
урсгалыг чиглүүлэх нь ихээхэн үр 
дүнтэй арга бөгөөд энэ нь зуны 
цагт ойр хавийн хот суурин газрын 
усны эх үүсвэр болж өгдөг.

Дусал ус ч байхгүй

Бид шингэн хаягдлын сангийн 
дизайн, нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
сайжруулж Чили дахь Атакама 
цөлийн уурхайн усны зарцуулалтыг 
42 хувиар багасгасан.

Эс Ар Кэй – ийн боловсруулсан ус 
цэвэршүүлэх байгууламж өнөөдөр 
үйлдвэрлэлийн уршгаар бохирдсон 
гүний усыг цэвэршүүлж байна.

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 
улбаатай голын усны бохирдлыг 
өртөг зардал багатай ус 
цэвэршүүлэх системээр 
цэвэршүүлж, голыг хэвийн 
нөхцөлд оруулсан.

Ус
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Тогтвортой бат бөх суурь. Олон давхар барилга, уул уурхайн 
байгууламж, хоолой, зам зэргийн байгууламжид геотехникийн 
судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Манай геотехникийн 
мэргэжилтнүүд танай төсөл амжилттай хэрэгжихэд шаардагдах 
баттай ул суурийг гаргаж өгнө. 

Цар хүрээ, уян хатан чанар

Суурь байгуулах цогц дизайн, 
холбогдох эрсдлийг тодорхойлох 
нь аливаа байгууламжийн тулгын 
чулуу гэж манай инженерийн 
үйлчилгээний баг үздэг. Суурийн 
дизайныг холбогдох эрсдлийн 
хамт авч үзснээр та зөв 
шийдвэрийг гаргах болно. Бидний 
туршлага танай төслийн эрсдлийг 
бууруулж, тухайн төслийг цаг 
хугацаа, төсвийн дагуу хэрэгжихэд 
тань туслана. 

Эс Ар Кэй танай барилга, зам, 
гол, суваг, гүүр, хоолойны бүхий 
л ажилд хамтран ажиллах түнш 
байх болно.

Туннель байгуулах практик 
зөвлөгөө

Бид геотехник, бүтцийн геологийн 
мэргэжилтнүүд уламжлалт 
болон механик барилгын арга 
зүй дээр тулгуурлаж, дизайны 
хэмжигдэхүүний үнэлгээ гаргаж 
туннелийн судалгаа хийдэг. Бид 
тоон болон эмпирик техникийн 
шинжилгээний арга хэрэглэж, 
барилга байгуулах хувилбаруудыг 
гаргадаг.

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ дуудлага 
худалдаа, барилга гүйцэтгэлийн 
хяналт, геотехникийн судалгааны 
дагуу дизайны шинэчлэл хийхэд 
тусалж байсан. Сантиаго метро 
барих төсөл бидний гаргасан 
дизайныг ашиглаж зардлаа 30 
хувиар, хугацааг 35 хувиар тус тус 
бууруулж чадсан.

Барилгын суулт, элэгдлийн 
удирдлага

Хөрсний эвдрэлээс үүдсэн 
барилгын суулт, уурхайн 
хаягдлаас үүдсэн хэт элэгдлийг 
бид бууруулна.

Илүү асуудалтай бэрхшээл 
тулгарсан тохиолдолд бид 
компьютер загвар ашиглан 
элэгдэлт, суултыг урьдчилан 
таамаглан хаалт босгох, тос ус 
ангилагч тавих,  газар дүүргэлт, 
шингэн хаягдлын загвар гаргах, 
сарниулах систем үүсгэх зэрэг үр 
дүнтэй шийдлийг гаргадаг.

Тогтворгүй сайт – Бат бөх 
шийдэл

Барилгын төсөв хэтрэхэд хүргэдэг 
хамгийн түгээмэл алдаа нь 
малтлага, тулгуурын зардлыг 
буруу тооцох явдал байдаг. 
Манай мэргэжилтнүүд барилгын 
найдвартай тооцоогоор хангана.

Хэрэв таны барилгын ажил зөөлөн 
хөрс дээр байгаа бол бид хөрс 
сайжруулалт, суурийн тулгуурын 
олон үйлчилгээг санал болгож 
байна.

Иргэний геотехник
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Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго улс
Бүгд Найрамдах 
Доминикан Улс
Эквадор
Египет
Эл Салвадор
Эритрея
Етиоп
Фижи
Франц
Финлянд
Герман
Гана
Грийнланд
Грек
Гвиней

Гаяана
Хондурас
Исланд
Энэтхэг
Индонез
Иран
Ирланд
Зааны Ясан Эрэг
Казакстан
Лесото
Малав
Мали
Мексик
Монгол
Мозамбик
Намиб
Шинэ Каледон

Таньд ойр 

Бид хэнийг хайдаг вэ?

Бидний ажилласан төслийн 
хэмжээгээр бид дэлхийн өнцөг 
булан бүрт маш олон харилцагч 
үйлчлүүлэгчидтэй.

Бид уул уурхайн компани, 
засгийн газар,  захиргааны 
байгууллага, орон нутгийн засаг 
дарга, үл хөдлөх хөрөнгийн 
компани, усны байгууллага, 
эрчим хүчний байгууллага, 
гэрээт байгууллага, зөвлөх 
инженерүүд зэрэг төрөл бүрийн 
үйлчлүүлэгчидтэй.

Алъяска
Ангол
Антарктик
Австрали
Аргентин 
Болив
Боствана
Бразил
Буркина Фасо
Камерун
Канад
Чех
Чили
Хятад
Колумб
Коста Рика
Куба

Бид дэлхийн хаана ажилладаг вэ?

Selected SRK Offices
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Африк: http://www.srk.co.za/
Аргентин: http://www.srk.com.ar/
Австрали: http://www.srk.com.au/
Бразил: http://www.br.srk.com/
Чили: http://www.srk.cl/ 
Хятад: http://www.srk.cn/
Хонг Конг: http://www.srk.com.hk/
Энэтхэг: http://www.in.srk.com/  
Казакстан: http://www.srk.kz 
Хойд Америк: http://www.na.srk.com/ 
Перу: http://www.svsingenieros.com/
ОХУ: http://www.srk.ru.com/ 
Швед: http://www.srk.se.com/    
Турк: http://www.srkturkiye.com/
Их Британи: http://www.srk.co.uk/
(ИБ) Хайгуулын үйлчилгээ: http://www.srkexploration.com/ 

Улсын цахим хуудас:

Шинэ Зиланд
Никараг
Нигер
Панам
Папуа Шинэ Гвиней
Перу
Филлиппин
Португаль
Оросын Холбооны 
Улс
Саудын Араб
Сьерра Леон
Соломоны Арлууд
Өмнөд Африк
Суринам
Швед

Танзан
Тайланд
Турк
Уганда
Их Британи
Уругвай
Америкийн Нэгдсэн 
Улс
Вануату
Венесуэл
Вьетнам
Йемен
Югослав
Зайр
Замби
Зимбабве



srk .com

Бидний талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл бидний 
цахим хуудас
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