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Эс Ар Кэй нь  төсөлд тань дэлхийд танигдсан туршлага, хамгийн 

дэвшилтэд техник технологийн мэдлэг, ойлголтийг авчирах болно. 

ТЭЗҮ, хөрөнгийн худалдаа, санхүү, геотехникийн тогтвортой байдал 

зэрэг төслийн бүх талын зөвлөгөөг хэзээ, хаана хэрэгтэй байна тэр 

үед нь өгөх болно.

Олборлолт



5

Төслийн үйл ажиллагааны 
турш шаардлагатай 
мэргэжилтнээр ханган, 
ажиллах болно 

Эс Ар Кэй Консалтинг нь уул уурхайн 
болон хайгуулын ажилд тулгамдсан 
асуудалд зөвлөгөө, шийдэл өгөхөд 
чиглэсэн бие даасан олон улсын 
консалтинг групп билээ. Бид төслийн 
бүхий л үе шатанд үйлчилгээ үзүүлдэг. 
Бидний баг бүрэлдэхүүнд хайгуулын 
ажлаас эхлээд нөөцийн тооцоо, 
олборлолт, геотехник, гидрологи, 
хаягдал, боловсруулалт, мөн байгаль 
орчны нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалтын 
үнэлгээнд мэргэшсэн олон улсын 
мэргэжилтэнүүд багтана.

Ихэнхи улс орон, ихэнхи 
түүхий эдийн талаарх нарийн 
мэдээлэлтэй

Бидэнд дэлхийн ихэнх улс оронд 
төрөл бүрийн эрдэс баялгийн, том 
жижиг олон төсөл дээр ажилласан 
туршлагатай. Ийм ч учраас бид 
бүхний ажил мэргэжлийн түвшинд 
төдийгүй бидний хуримтлуулсан асар 
их туршлага дээр тулгуурлаж байгаа 
юм. Бид олон улсын олон хууль зүйн 
болон банк санхүүгийн байгууллагатай 
харилцаатай байдаг бөгөөд энэ нь 
танай төслийг хууль зүй, санхүүгийн 
эрсдлээс бүрэн хамгаалах болно.

Дэлхийг хамрах цар хүрээ, 
туршлага

Эс Ар Кэй групп нь 1974 онд 
байгуулагдсан бөгөөд дэлхийн 6 
тивийн 19 улс орны 45 салбарт нийт 
1400 гаруй ажилчидтай билээ. Манай 
ажил бүтээлийг 150 гаруй дэлхийн 
нэр бүхий корпораци, байгууллагууд 
дэмжиж, сайшааж ажилладаг. Мөн 
шаардлагатай тохиолдолд бид аливаа 
байгууллага хамт олонтой, тэр дундаа 
бусад консалтинг, инженер, хангамж, 
барилгын менежментийн компаниуд 
болон судалгааны байгууллагуудтай 
хамтран ажиллахад бэлэн. Бид танай 
төсөлд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
туршлагатай мэргэшсэн мэргэжилтнээр 
ханган ажиллах болно.

Бид том, жижиг бүхий л 
байгуулагуудтай харилцаж 
хамтарч ажиллана 

Бидний үйлчлүүлэгч дунд дэлхийн 
том жижиг бүхий л түвшний уул 
уурхайн болон хайгуулын компани 
байдаг. Мөн бид Банк, Инженер, 
Хангамж, Барилгын Менежментийн 
компани, барилгын компани, төрийн 
салбарын байгуулагуудтай хамтарч 
ажилладаг. Бид зохих анализ дээр 
тулгуурласан, шудрага ажил хийдэг, 
үүгээрээ ч бахархдаг. Бид аливаа 
төсөл, компанид ямар нэгэн хувь 
эзэмшдэггүй.
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Үйлчилгээ • Хайгуулын ажлын төслийн менежмент

• Хайгуул болон өрмийн ажлын төлөвлөлт, 
өрөмдлөг хоорондын зайн судалгаа, дээжийн 
протокол тодорхойлолт

• Орд болон төслийн дүгнэлт, үнэлгээ, аудит

• Газар нутгийн сонголт, орд худалдан авах, 
хайгуулын объектг тодорхой орд газар, түүхий 
эдээр эрэмбэлэх зэрэг төслийн материал 
бүрдүүлэхэд хэрэгцээт мэдээллээр хангах бүс 
нутгийн тектоник, металлогеникийн синтез

• Сав газраас эхлээд хүдрийн ордын түвшний дэд 
бүтцийн дэлгэрэнгүй 4 хэмжээст (3 хэмжээст + 
цаг хугацаа) шинжилгээ

• Алсаас тандах геофизик, геологийн 
нарийвчилсан мэдээлэл

• Геотехникийн бүс, гидрогеологийн удирдлагыг 
тодорхойлох ордын түвшний бүтцийн үнэлгээ

• Хайгуулын ажлын эрсдлийн үнэлгээ

• Геофизикийн загварчлал/боловсруулалт 
сайжруулалт/мэдээлэл дүрслэл

• Хайгуулын болон уурхайн геологичдад 
зориулсан практик техникийн талбайн сургалт

Хайгуулын ажлын үйлчилгээ 
Маргаашийн уурхайг нээнэ 

Арга барил Хайгуулын ажлыг амжилттай хийж, гүйцэтгэх нь хайгуулын объектг тооцоолон туршихад геологи, геохими, 
геофизикийн үр дүнтэй хэрэглээ, мэдлэг дээр суурилан ажиллахын зэрэгцээ хайгуулын ажлыг үр дүнтэй 
удирдахаас шалтгаалдаг. Манай хайгуулын ажлын үндсэн үйлчилгээнд хайгуул, өрөмдлөгийн төлөвлөлт, 
хайгуулын ажлын менежмент, Чанарын Баталгаа\Чанарын Хяналтын үнэлгээ, төлөвлөлт, өрөмдлөгийн 
аудит, эдийн засгийн үнэлгээ, төслийн үнэлгээ зэрэг багтана.

 Энэхүү гол үйлчилгээнээс гадна манай тусгай үйлчилгээнд бүтцийн нарийвчилсан судалгаа хийх, эрдсийн 
системийг бүтцийн тохиргоотой холбох, хүдрийн биетийг системтэй тодорхойлох, 3 хэмжээст загварчлал 
зэрэг багтана. Бид эрдэсийн байрлалыг тодорхойлох, түүний талаарх ойлголтыг тань сайжруулах хийсвэр 
загварчлал хийхэд мэргэшсэн. Манай олон талын чадвартай мэргэжилтнүүд геологийн болон тектоник 
тогтоц дахь хүдрийн биеийн бүтэц, тархалтын талаарх өргөн мэдлэгтэй.

 Дэлхий дахинд геологийн аливаа ажлын хувьд хайгуул хийхэд хялбар газар улам хумигдаж хүдрийн 
биеийг олохын тулд илүү нарийн хайхад анхаарах болсон. Өндөр эрдэсжилттэй газар хүдрийн биеийг хайх 
нь гол зорилго байдаг. Нарийвчилсан хайгуулын үед хайгуулыг амжилтанд хүргэхэд 3 хэмжээст бүтцийн 
геометрийн талаарх баттай ойлгголт, мэдлэг шаардагатай. Энэ шаардагын дагуу 3 хэмжээс загварчлал, 3 
хэмжээст загварчлах технологи (жишээлбэл, ГоКАД, Геомоделлор, Лийпфрог програм хамгамж) хөгжүүлэн 
хэрэглэж, эрдэсжилтийн байршлыг хайгуул, олборлолтын хэд хэдэн хэмжигдэхүүнээр тодорхойлсноор 
төслийн үнэ цэнийг шууд нэмэгдүүлдэг.

 Эдгээр шинэ технологиуд нь 3 хэмжээст хайгуулыг үр дүнтэй хийхэд зайлшгүй шаардлагатай хэрэгслүүд 
юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр программ дээр мэргэшихэд гарах холбогдох зардал, цаг хугацаанаас 
шалтгаалан төдий л өргөн дэлгэрч чадахгүй байна. Бид эдгээрээс гадна бусад зүсэлтийн 3 хэмжээст 
геологи, геофизикийн загварчлалын аргачлалуудыг хэрэглэдэг бөгөөд судалгаа шинжилгээ, 
хөгжүүлэлтээ ч бие даан хийдэг. Энэ нь төсөл дээр тань хамгийн сайн шийдлийг олж өгөх давуу талыг 
бидэн олгож байгаа юм.
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Гиралиа Нөөц

Төсөл: Эарахийди төмрийн ордын 
формац, баруун Австрали.

Төслийн зорилго: Төслийн газар нутаг 
нь Месопротерозойк Фе бүхий баруун 
Австралийн судлагаа хийгдээгүй газар 
нутгийн нэг хэсэг юм. Эс Ар Кей уг газар 
нутгийн бүтцийн онцлог, бүтцийн түүхэн 
судалгаа хийж, хайгуулын ажил явуулах 
газрыг тодорхойлсон.

Үр дүн: Бид уг газар нутгийн 
төмрийн элбэгшилтэд нөлөөлсөн 
үндсэн хүчин зүйлсийг тодорхойлсон. 
Үүнийг тодорхойлохдоо өрөмдлөгөөс 
гарсан үр дүн, геологийн зураглал, 
геофизикийн үзүүлэлтэд тулгуурлсан 
билээ. Байр зүйн судалгаа, бүтцийн 
удирдлагын үнэлгээ, шууд соронзон 
гажуугийн үнэлгээ хийсний дараа хэд 
хэдэн энпогений болон  супергений 
баяжуулалтын хайгуул хийх газрууд 
тодорхойлсон.

Вэйл Инко

Төсөл: Цагаан алтны төрлийн эрдсийн 
хайгуул, Садбюригийн сав газар, 
Онтарио, Канад.

Төслийн зорилго: Садбюригийн сав 
газрын Платины төрлийн элементийн 
эрдэсжилттэй газар нь Садбюрийн 
эрдэст хөрзөнтэй талбай, зэсээр баялаг 
зэсийн колчеданы судлыг агуулдаг. Бид 
бүтцийн туслалцаа үзүүлж, Вэйл Инко-ийн 
ажилчдад хэд хэдэн төсөл дээр сургалт 
явуулж бүтцийн геологийн мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ цагаан алтны 
төрлийн эрдсийн боломжит нийт нөөцийн 
хэмжээ болон хүдрийн шинэ байршлыг 
тодорхойлоход тусламж үзүүлсэн.

Үр дүн: Никель Зэсэн Платины бүлгийн 
эрдсийн системийн талаарх Вэйл Инко-
ийн ажилчдын мэдлэг, манай бүтцийн 
удирдлагын талаарх мэдлэгийг ашиглан 
үйлчлүүлэгч хэд хэдэн төсөл дээр шинэ 
нөөцүүд илрүүлж чадсан.

ПиТи. Мерж Энержи Соурсэс 
Девелопмэнт

Төсөл: Нүүрсний хайгуулын ажлын 
менежмент, Баритогийн сав газар, 
Калимантан, Индонез.

Төслийн зорилго: Өмнөд Калимантан 
дахь Рантау Нангка нүүрсний төсөл дээр 
урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээг 
амжилттай хэрэгжүүлсний үндсэн дээр 
Эс Ар Кэй уг үйлчлүүлэгчид ЖОРК 
зааварчилгааны дагуу хайгуулын ажлын 
менежмент хийж өгсөн.

Үр дүн: Эс Ар Кэй ойролцоох нүүрсний 
ордууд дахь ил гарсан томоохон 
шороон хананы бүтцийн шинжилгээн 
дээр тулгуурлан томоохон талбайд 
нүүрсний хайгуулын объектг сайжруулан 
тогтоосон. Мөн Эс Ар Кэй орон нутгийн 
нүүрсний лабораторийг шалгаж, талбайн 
ажиглалт болон шалгалтын үр дүн дээр 
тулгуурлан Рантау Нангта нүүрсний 
төслийн Хайгуулын Ажилд Баримтлах 
Стандарт Журмыг шинэчилсэн.

Тани Дубай Майнинг ХХК

Төсөл: Медден алт, Йемений Нэгдсэн 
Улс.

Төслийн зорилго: Эс Ар Кэй өмнөх 
хайгуулын ажилд техникийн аудит 
хийж,  цөмийн бүртгэл, дээж авах 
бүрэн стандарчилсан журам, электрон 
мэдээллийн сан байгуулахыг зөвлөсөн. 
Мөн Эс Ар Кэй хайгуулын ажлыг олон 
улсын стандартын дагуу явж байгааг 
хянах техникийн зөвлөхөөр ажилласан.

Үр дүн: Эс Ар Кэй хайгуулын ажил дээр 
тулгуурлан Нөөцийн Тайлан бэлтгэж, хэд 
хэдэн боловсруулах ажил дээр шалгалт 
хийж, уг ордын талаар кэйс бэлтгэсэн. 
Бид мөн нөөцийн бүтцийг тодорхойлох 
өрмийн ажилд оролцсон.

Целадон Майнингийн захиалгаар хийгдэж буй коксжих нүүрсний төслийн техникийн үнэлэлт дүгнэлт, Манжуур, Хятадын Зүүн Хойд хэсэг.
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Сино Гоулд

Төсөл: Жиньфенг, Хятад

Төслийн зорилго: Бүтцийн хяналтад 
төсөл дээрх ангилан олборлох ил уурхай, 
далд уурхайн нөөцийн тооцоо.

Үр дүн: Ил ордын материалд нэг 
төрлийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлснээр 
томоохон нөөцийн блокууд доторх 
олборлох боломжтой эдийн засгийн 
хэмнэлттэй материалын тархацыг 
тооцоолсон. Газар доорхи уурхайд орчин 
нөхцлийг зохиомлоор бий болгох аргыг 
хэрэглэж, хүдрийн зөөх хэмжээг шууд 
тодорхойлж, тухай бүрт нь эрсдлийг 
тооцоолсон.

• Орд газрын хайгуулын ажлын үнэлгээ

• Хайгуулын ажлын дээжлэлтийн үр дүн болон чанарын 
баталгаа, чанарын хяналтын үнэлэлт, дүгнэлт

• Нөөц тодорхойлоход өрөмдлөгийн байршлийг оновчтой 
болгох

• Хайгуулын  ажил болон мэдээллийн сангийн менежмент

• Геологийн, бүтцийн, эрдэсжилтийн 2D, 3D загвар

• Геостатистик, геостатистикийн анализ

• ТЭЗҮ-гээс эхлээд үйл ажиллагаа явуулах хүртэлх төслийн 
бүхий л үе шатад нөөцийн тооцоо, ангилал, тайланг хийж 
гүйцэтгэх

• Геологийн судалгаа, нөөцийн тооцооны урьдчилсан эдийн 
засгийн үнэлгээ

• Борлуулж болохуйц металлын тооцоо, үйлдвэрлэлийн 
зохицуулалт

Нөөцийн загварчлал, тооцоо 
Туршлага, иновацийг хослуулан илүү ихийг бүтээнэ 

Арга барил Манай геологичид хайгуулын ажил, мэдээллийн сангийн менежмент, нөөцийн тооцоо, түвшний хяналт, 
орчин нөхцөлийн загварчлалд ихээхэн туршлагажсан. Бид таны төслийг анхан шатны хайгуулын ажлаас 
эхлээд техник эдийн засгийн үндэслэл, цаашлаад боловсруулах шат хүртэл авч явах болно.

 Манай нөөцийн тооцооны арга барил нь бүтцийн геологи, хүдрийн орд газрын геологи, геостатистикийн 
онолын ойлголт, нөөцийн тооцоо болон олборлолтын үйл ажиллагааны туршлага дээр тулгуурласан болно. 
Төсөл бүрийн нөөцийн тооцоо  өөр өөр байдаг ч ерөнхийдөө дараах үйл ажиллагаатай байна.

 •  Бэлэн мэдээлэлд тоон болон чанарын үнэлгээ, мэдээллийн сангийн менежмент, баталгаажуулалт хийдэг

 •  Орд газрын 2 болон 3 хэмжээст геологи, эрдэсжилтийн загварчлал

 •  Мэдээллийн статистик, геостатистик шинжилгээ хийх, хамгийн тохиромжтой түвшин, нягтралын олон 
улсын арга барилыг тодорхойлох

 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн кодын дагуу ангилал, тайлан гаргах

 Бидэнд геологийн загварчлал, геостатистикийн аргачлалын өргөн мэдлэг, туршлага бий. Жемком 
программыг анхлан Эс Ар Кэй боловсруулсан ба мөн сүүлийн Лийпфрог програмыг Шинэ Зиландын 
Апплайд Судалгааны Холбоотой хамтран боловсруулсан билээ. Тиймээс Эс Ар Кэй та бүхний ашиглаж буй 
программ дээр үргэлжлүүлэн ажиллах эсвэл илүү тохиромжтой программ хангамж сонгоход тань туслах 
болно.

 Бид бүхий л эрдэс баялаг, ордын төрөлд геологийн загварчлал, нөөцийн тооцоо боловсруулж үнэлэлт 
дүгнэлт хийж байсан туршлагатай. Мөн бид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нөөцийн тайлагналтын код 
ашиглан ажиллахад мэргэшсэн, чадварлаг ажилчидтай.

Үйлчилгээ  
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Минекс - Бакингамын цогц загвар

Вариус

Төсөл: Никель латеритийн нөөцийн 
тооцоо

Төслийн зорилго: Никель латерит, тэр 
дундаа сапролитийн нөөцийн тооцоо 
хийхэд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг. Доод 
түвшний, хаягдал үхэр чулуу, үндсэн 
чулуулгийн нэгэн хэвийн бус холбоо 
нь уг судалгааны геометрийг ихээхэн 
төвөгтэй болгож байсан. 

Үр дүн: Эс Ар Кэй нэг төрлийн орчин 
нөхцөл бүрдүүлэх арга барил дээр 
тулгуурлан шинэлэг, бүтээлч тооцоолох 
арга барил нэвтрүүлсэн. Мөн боломжит 
олборлолтын хэмжээг бодитоор дахин 
гаргах хэд хэдэн сонголтууд гаргасан.

Хамптон Уурхай

Төсөл: Дунд зэргийн хэмжээтэй зэсийн 
порфир, зэс-алтны судал, Чили, Өмнөд 
Перу

Төслийн зорилго: Ахисан шатны 
зэсийн төслийн эхлэл бөгөөд нөөц 
тодорхойлох өрөмдлөгийн шатандаа 
явж байгаа. Үүнд олборлолтын тойм 
судалгаанаас эхлээд урьдчилсан Техник 
эдийн засгийн үнэлгээ хийх.

Үр дүн: Үйчлүүлэгчид зориулсан иж 
бүрэн үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд 
энэ нь геотехникийн, байгаль орчин, 
олборлолтын инженерчлэл, техник 
эдийн засгийн үндэслэлээс бүрдсэн 
анхан шатны хайгуулын нөөцийн 
тодорхойлолт болно. 

 

Рэйни Ривэр Ресоурсэс

Төсөл: Рэйни Ривэр алтны төсөл, 
Онтарио, Канад.

Төслийн зорилго: Нөөцийн тооцоог 
дахин гаргаж, өмнөх судалгаанаас хэр 
зөрж байгааг тогтоох.

Үр дүн: Нарийвчилсан бүтцийн судалгаа 
хийж, байгууламжийн 3 хэмжээст 
геологи/геостатистик загварчлал хийн, 
үүнийгээ Лийпфрог программаар 
боловсронгуй болгон ашигласан. Нөөц 
их хэмжээгээр багасч гарсан бөгөөд 
“олборлоход боломжын ирээдүйтэй” гэж 
үнэлсэн. Тооцоолсон нөөцийн хэмжээ нь 
үйлчлүүлэгчийг ирээдүйд гарах нөөцөд 
стратегийн бодит шийдвэр гаргахад 
тусалсан.

Африкан Минералс

Төсөл: Тонколили, Сиарра Леона.

Төслийн зорилго: Хоёр жилийн 
өрөмдлөгийн ажлын үед цуглуулсан 
мэдээллийг үнэлж дүгнэх, хэтэрсэн 
гематит бүрхүүл болон доогуур 
хэмжээтэй магнетит итабритын 
нарийвчилсан мэдээллийг бүртгэхэд 
туслах, 3 хэмжээст геологийн загварчлал 
хийх, төслийн анхны нөөцийн тооцоог 
гаргах (өмнө нь шинэчлэгдэж ирсэн).

Үр дүн: Эс Ар Кэй нөөцийн тооцоог 
шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд энэ нь 
5 биллион тонноор буюу нийт төмрийн 
нөөцийг 30%-иар нэмэгдүүлснээр уг 
төслийг дэлхий дээрх хамгийн том 
соронзон төмрийн ордын нэг болгосон.
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Европийн түүхий эдийн 
үндсэн үйлдвэрлэгч

Төсөл: Финляндад байршилтай.

Төслийн зорилго: Уурхайн урт 
хугацааны үйл ажиллагаа явуулах 
үүднээс цооног доторх бутлалт, 
тээвэрлэлтийн бат бөх байдлыг үнэлэх, 
ТЭЗҮ хийх.

Үр дүн: Үр ашиг, эрсдлийг тодорхойлсон 
анхан шатны судалгаа хийсэн. Үйл 
ажиллагаа, капиталын зардлыг тооцож 
тайлагнасан. Үүгээр цооног доторхи 
буталгааны байршил, тээвэрлэлтийн 
сонголтуудыг тодорхойлж төсөлд 
тодорхой үнэ цэнэ нэмсэн. Уурхайн 
төлөвлөгөөнд уурхайн боловсруулалтын 
шинэчилсэн хугацаа төлөвлөлт хийх 
өөрчлөлт оруулахад шаардагатай 
судалгааг төлөвлөж, орлого зардлын 
урсгалыг шинээр тооцох үүднээс 
уурхайн эцсийн загварчлал хийх ажлыг 
эхлүүлсэн.

• Тойм судалгаанаас эхлэн техник эдийн засгийн үндэслэл 
хүртлэх бүрэн хэмжээний судалгаа 

• Уурхай төлөвлөлтийн үнэлэлт дүгнэлт, техникийн аудит 

• Оновчтой олборлолтын стратеги хөгжүүлэлт, 
хэрэгжүүлэлт 

• Уурхайн үйл ажиллагааны тусламж, үнэлэлт дүгнэлт, 
сайжруулалт 

• Санхүүгийн үнэлгээ 

• Эрсдлийн шинжилгээ 

• Төслийн үнэлэлт, дүгнэлт 

• Эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээ 

• Эрх бүхий мэргэжилтний тайлан 

• Бие даасан мэргэжилтний тайлан 

• Хөрөнгийн биржид бүртгүүлэхэд шаарлагатай тайлангууд 

Ил уурхайн олборлолт 
Илүү гүн – Илүү үнэ цэнэ 

Арга барил Эс Ар Кэй компанийн мэргэжилтнүүд уурхайн үйл ажиллагаа, техникийн арвин мэдлэг, туршлагатай бөгөөд 
дэлхийн олон улс орны уурхайд олон төрлийн эрдэс баялаг дээр олон төрлийн аргачлалаар ажиллан, 
туршлагажиж ирсэн билээ. Тиймээс манай шийдэл, зөвлөгөөнүүд зөвхөн практик, зохимжтой байгаад 
зогсохгүй зохих геотехник, гидрогеологи, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлууддыг авч үзсэн байдаг.

 Эс Ар Кэйн үйлчилгээнд тойм судалгаа, урьдчилсан болон бүрэн хэмжээний техник эдийн засгийн 
үндэслэл, эдийн засгийн үнэлгээ, нарийвчилсан уурхайн загварчлал, үйлдвэрлэлийн хугацаа 
төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжийн сонголт, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо, капиталын зардлын 
тооцоо багтна. Манайд мөн уурхайн олборлох аргачлалд уламжлалт аргачлалаас ангид мэргэжлийн 
үнэлэлт дүгнэлт хийх мэргэжилтнүүд бий.

 Бид бүхий л гол програм хангамж дээрх загварчлал, сайжруулалт, хугацаа төлөвлөлт хийх ур 
чадвартай мэргэжилтнүүдтэй. Манай мэргэжилтнүүд Виттль, Жемкон, Вулкан, МайнСайт, Датамайн, 
Сурпак, Талпак, Икспак, Майнмакс зэрэг өргөн хүрээний програм хамгамж дээр мэргэшсэн.

 Бид эрдэс баялгийн нөөц, уурхайн бүх шатны ашиглалтын төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн модел 
бүхий нарийн тодорхой техникийн тайлан бэлтгэх уурхайн шинэлэг, бүтээлч, нарийн төлөвлөлтийн 
аргачлал хөгжүүлсэн. Энэхүү аргачлалын дагуу цооногийн оновчлолд хамгийн түрүүнд анхаарах 
бөгөөд ингэснээр зүсэлтийн стратеги, хэмнэлттэй олборлолт, үйл ажиллагааны хэмжээ, хүрээг 
тодорхойлно. Бид төслийн хувьд хамгийн сайн сонголтыг тодорхойлох, үйлчлүүлэгчид хандсан 
шийдлийг гаргахад зорьж ажилладаг.

 Төслийг түргэн хугацаанд, төсөвт багтаан үйлдвэрлэлтэд шилжүүлэх хэрэгцээ улам нэмэгдэж 
байгаатай холбогдуулан, бид үйлчлүүлэгчийн өөрийнх нь техникийн нөөцийг ашиглан төслийг хүсч буй 
хугацаанд нь зорисон зорилтод нь хүргэх мэргэжилтнээр ханган уурхайн компаний үйл ажиллагааг 
хурдасгаж чадна. Манай ажилчид тухайн төслийг үнэлээд, төслийн хөгжлийг чиглүүлэхээр гаргасан 
шийдвэрүүд нь хамгийн боломжит богино хугацааг тодорхойлсон байхыг батлана.

Үйлчилгээ  
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Норсмонт Майнинг Инк

Төсөл: Констанциа, Перу.

Төслийн зорилго: Эрдсийн нөөцийн 
үнэлгээ, геотехник, ил цооногийн 
олборлолт, үйлдвэр, шингэн хаягдал, 
байгаль орчин, дэд бүтцийн тойм 
судалгаа хийх.

Үр дүн: Зэс, молибден боловсруулалтыг 
үнэлж, 30 ба 55 килотонн/өдөр гэсэн 
үйлдвэрлэлийн хоёр түвшинг тогтоосон. 
Судалгаанд ил цооногийн оновчлолыг 
сайжруулах, цооногийн загварчлал, 
уурхайн тоног төхөөрөмжийн сонголт, 
хаягдал хадгалах цэгийн байршлын 
шинжилгээ, үйл ажиллагааны 
болон капиталын зардлын тооцоо, 
металлургийн параметрийн үнэлэлт 
дүгнэлт, сульфид хөвүүлэх процесс дээр 
тулгуурлан боловсруулалт, үйлдвэрийн 
загварчлал, усны хангамж, цахилгаан 
хангамж, зам харилцаа, тээвэрлэлтийн 
сонголтууд, эдийн засгийн үнэлгээ 
багтсан.

Арева

Төсөл: Треккопже, Баруун Намибын 
цөлөрхөг бүс.

Төслийн зорилго: Ил цооног бүхий 
ураны уурхайн цогц ТЭЗҮ, нуруулдан 
уусган баяжуулах үйл ажиллагаа (36 
саятонн/жил).

Үр дүн: Уурхай төлөвлөлтөд хоёр 
гол хүдрийн төрөл дэх боловсруулах 
ялгаатай зардлууд, хортой бодисын 
торгуулын бүтцийн судалгаа багтсан. 
Төслийг сайжруулахад боловсруулах 
хүчин чадал, материал зохицуулах 
сонголт, байнгын болон ээлжийн 
жийргэвчийн сонголт, төслийн 
зохион байгуулалтын шинжилгээгээр 
дамжуулж ил ордын нөөцийн стратегийн 
хөгжүүлэлтэд голчлон анхаарсан. 
Төслийн төлөвлөлт үйлчлүүлэгчид 
ураны салбар дахь томоохон компанид 
уул уурхайн жижиг компани зарах, 
хэлэлцээр хийхэд тусалсан.

Прожеро Педра де Ферро 
(ПдФ)

Төсөл: Кайтит, Бахиа Муж, Бразил.

Төслийн зорилго: БАМИН, Костракоис 
э Комерсио Камарго Корреа Эс.А., 
болон бусад зөвлөхүүдийн хамтын 
ажиллагааны үр дүнд төмрийн ордын 
уурхайд ТЭЗҮ хийж гүйцэтгэсэн.

Үр дүн: ЭсАрКэй БАМИН-нд ил уурхайн 
төлөвлөлтийн хэд хэдэн судалгаа, 
суурийн сонголт бүхий урьдчилсан 
ТЭЗҮ-ний ажилд тусалсан. Урьдчилсан 
ТЭЗҮ гүйцэтгэж дууссаны дараа 
БАМИН ЭсАрКэй-ээс бүрэн хэмжээний 
ТЭЗҮ-ний геологи, олборлолтын хэсгийг 
гүйцэтгэхийг санал болгосон.

Луна Голд Корпораци

Төсөл: Ауризона, Маранхау Муж, Хойд 
Бразил.

Төслийн зорилго: ТЭЗҮ (Канадын 
ЭнАй 43-101 стандартын дагуу ил алтны 
уурхайд), тээрмийн үйл ажиллагаа (1.5 
сая тонн/жил хүдэр) хийх.

Үр дүн: Уурхай төлөвлөлт оновчтой 
болгох судалгаагаар үйл ажиллагааны 
өөр өөр зардлууд, боловсруулалтын 
таамаглалын хэмжээг шалгаж, уурхайн 
боловсруулалтад илүү оновчтой хугацаа 
төлөвлөлт хийсэн. Цооногийн эцсийн 
загварчлалд дор хаяж 10 загварчлалыг 
нэгтгэсэн. Тайланг хэдхэн долоо 
хоногийн хугацаанд гаргаж, холбогдох 
хуулийн эрх бүхий хүмүүст илгээж, 
үйлчлүүлэгч төсөлд шаарлагатай 
санхүүжилтыг олоход ашиглагдсан.

Норилскийн Тундэрбокс Цооног (өмнө нь ЛионОре гэж нэрлэгддэг байсан), Баруун Австрали.
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• Уурхайн агуулгын тодорхойлолт

• Олборлох аргыг сонгох

• Уурхайн бүрэн загвар

• Хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлтийн хугацаа 
төлөвлөлт, давтамж тодорхойлох

• Геотехникийн шинж чанарын тодорхойлолт

• Газрын тулгуур системийн загвар

• Тоног төхөөрөмжийн сонголт

• Инженерийн судалгаа (тойм судалгаанаас 
ТЭЗҮ хүртлэх)

• Өрөмдлөгийн болон тэсэлгээний загвар

• Стратегийн төлөвлөлт: бутлах хэмжээ болон 
үйлдвэрлэлийн шинжилгээ

• Цууралт бутралын шинжилгээ, уурхайн агуй 
ухах үйл ажиллагааны хяналт

• Буцаан бөглөх системийн загварчлал

• Эрсдлийн шинжилгээ, менежмент

• Урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ

• Агааржуулалтын системийн загварчлал

• Үйл ажиллагааны үнэлэлт дүгнэлт, тусламж

Далд уурхай 
Техникийн баталгаа, эдийн засгийн бодит судалгаа 

Арга барил Бид дэлхийн олон улс оронд, олон түүхий эдийн төрөл дээрх газар доорхи уурхайд анхлан ажилласан 
туршлагатай. Бид глобал групп, тийм ч утгаараа бүх төрлийн төсөлд тохирох шийдлийг хүргэж чадах 
далд уурхайн мэргэжилтнүүдтэй.

 Энэхүү арвин туршлага дээрээ тулгуурлан бид төслийн үр ашгийг дээд цэгт нь хүргэх инноваци, 
уурхайн арга барилын нарийн сонголт, арга зүйн төлөвлөлтийг хийж өгөх болно. Аргачлалын эхний 
шатанд уурхайн талаарх бүрэн ойлголт олж авах, ордын шинж чанарыг судлахад анхаарна. Энэ нь зөв 
олборлолтын аргачлалыг сонгоход үндсэн мэдээлэл болж, цаашид амжилттай ажиллах уурхайн суурийг 
тавих юм. Тохиромжтой бутлах хэмжээ болон уурхайн хамгийн бага зай дээр тулгуурлан хүдрийн бутлах 
хэмжээг загварчилж, үйлдвэрлэлт, хугацаа төлөвлөлт зэргийг нарийвчлан гаргана. Аливаа уурхайн 
загварчлал, хугацаа төлөвлөлтийн боломжит хувилбаруудыг нарийвчилсан төлөвлөгөө гарах хүртэл 
нээлттэй орхидог.

 Бид түүхий эдийн байнгын хэлбэлзэлтэй үнэ нь уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаатай шууд уялдаа 
холбоотой гэж үздэг. Түүхий эдийн үнэ унахад уурхайн ажлыг тохируулан багасгаж, мөн эсрэгээрээ үнэ 
өсөхөд ажлын хүчийг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна бид уурхайн үйл ажиллагааны нийгэм эдийн засаг дахь 
нөлөөллийг ойлгож, үүнийг стратеги төлөвлөлтөд тусгахад тусалдаг.

 Манай хамт олон урт болон богино хугацаанд хөрөнгөө хамгийн ашигтайгаар зарцуулах олборлолтын 
загварчлал, хугацаа төлөвлөлтийг гарган ажилладаг. Бид компаниудад ил уурхайгаас далд уурхайн 
олборлолтод шилжих шинжилгээ, системтэй шийдэл гарган өгч тусалдаг.

 Үйл ажиллагаагаа сайжруулах эсвэл шинэ орд дээр ажил эхлэх аль ч тохиолдолд Эс Ар Кэй төсөлд тань 
зохих шийдлийг олж өгч, хэрэгжүүлэхэд тань тусална гэдэгт итгэж болно.

Үйлчилгээ  
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Коделко Чили

Төсөл: Эл Тэниэнт хэлтэс, Чили

Төслийн зорилго: Шинэ уурхайн 
түвшний төслийн ТЭЗҮ-г сайн хийх 
үүднээс Копэлко-н урьдчилсан ТЭЗҮ 
хийх стандартай холбоотой гарсан 
гомдлыг шалгаж, мэргэжилтний үнэлэлт 
дүгнэлт хийх.

Үр дүн: Өдөрт 140 килотонны 
олборлолттой агуйн сувагт олборлолтыг 
180 өдрийн килотонн хүртэл 
нэмэгдүүлэх боломжтой болгох шинэ 
зүсэлтийн байршлыг судалсан.

Айвэнхоу Майнэз ХХК

Төсөл: Оюу Толгой, Монгол.

Төслийн зорилго: Ил болон далд 
уурхайд судалгаа хийх, Оюу Толгойн 
орд барих ажилд техникийн туслалцаа 
үзүүлэх.

Үр дүн: Эс Ар Кэй нь уг төслийн анхан 
шатны уул уурхайн хэд хэдэн судалгаанд 
хамтран ажилласан. Массаар олборлох 
технологийн өргөн мэдлэг дээр 
суурилан ЭсАрКэй үйлчлүүлэгчид 
олборлох арга барил, параметрийн 
загварын сонголт дээр шийдвэр 
гаргахад тусалсан. Одоогийн байдлаар 
хамгийн том блокчлох олборлох 
төслүүдийн нэгэнд Эс Ар Кэй мөн 
олборлох аргачлал сонгох судалгаанд 
тусалж, одоог хүртэл техникийн 
туслалцаа үзүүлсэн хэвээр байна. 

Минера Хиэрро Папосо

Төсөл: Төмрийн ордын уурхай, Чили

Төслийн зорилго: Ил (100 килотонн 
өдөрт) болон далд уурхайд (20, 25, 30 
килотонн өдөрт) хүдэр гарагшлуулах 
сонголт хийх тойм судалгааг дуусгах. 
Гидрологи, гидрогеологийн асуудлууд, 
үйлвэрлэл, үйлдвэрийн загварчлал, 
хүдрийн тээвэрлэлт, байгаль орчин, 
гарцын байгууламжийн үнэлэлт дүгнэлт 
хийхэд өндөр түвшний зөвлөмж, 
зөвлөгөө өгсөн.

Үр дүн: Уурхайн гадагшлуулах 
хамгийн сайн аргачлалыг тодорхойлсон 
техникийн болон эдийн засгийн 
үнэлгээ хийсэн. Хүдэр боловсруулах 
давчуу хугацаанаас шалтгаалан газар 
доорхи хувилбарыг сонгосон. Хүдэр 
боловсруулахад хуурай магнетик 
концентрацжуулалт сонгосон. 
Дараагийн шатны ажилд зөвлөмж 
өгсөн.

Нортгайт Минералс 
Корпораци

Төсөл: Юанг-Давидсон, хойд Онтарио, 
Канад.

Төслийн зорилго: Далд уурхайн 
анхан шатны загварчлал, эдийн 
засгийн үнэлгээ хийх. Үйлчлүүлэгч 
хоёр тэнхлэгтэй, газар доорхи үйл 
ажиллагаатай, задгай налуулгаар 
олон тонноор олборлох хуучин алтны 
уурхайг дахин нээх боломжтой эсэхийг 
судлуулсан. 

Үр дүн: Анхан шатны уурхайн 
загварчлал, эдийн засгийн үнэлгээг 
хийж гүйцэтгэсэн. Үүгээр төслийг 
сайжруулах нэмэлт ажил шаардлагатайг 
баталсан. Нэмэлт судалгаа, шалгалтын 
дараа Нортгайт урьдчилсан ТЭЗҮ хийж, 
бүрэн хэмжээний ТЭЗҮ-ийн ажлыг 
эхлүүлсэн.

1999 оноос Эс Ар Кэй нь Би Эйч Пи Биллитоны багтай хамтран Канадын Экати Даймонд Уурхайд тусгай кимбэрлит хоолойд зориулсан газар 
доорхи уурхайн аргачлал гаргах, сонгох ажил дээр ажилласан.
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Синостийл Мидвэст 
Корпораци (СМК)

Төсөл: Вэлд Райнж, Баруун Австрали.

Төслийн зорилго: Нарийвчилсан 
урьдчилсан ТЭЗҮ, бүрэн хэмжээний ТЭЗҮ 
хийж, гүйцэтгэх.

Үр дүн: Эс Ар Кэйн хоёр судалгааг 
хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнд төслийн 
менежмент, геологи, нөөцийн тооцоо, 
геотехникийн инженер, геохими, хөрсний 
ус, уурхайн төлөвлөлт, уурхайн хаалт, 
эрсдлийн шинжилгээ зэрэг орсон. 
Судалгааны уурхайн төлөвлөлтийн хэсэгт 
урьдчилсан зураглал, үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх, олборлолтын хийх машин 
төхөөрөмж сонгох, холилдсон болон 
бохирдсон хүдрийн алдагдлыг тооцох 
зэрэг орсон. Залгаа уурхай барих 
сонголтын хэд хэдэн судалгаа хийхээр 
төлөвлөсөн.

• Тойм судалгаа, урьдчилсан болон бүрэн хэмжээний 
ТЭЗҮ  

• Хууль ёсны өмчлөлийн судалгаа 

• Олборлох аргачлалын шинжилгээ, сонголт  

• Боловсруулах хүчин чадлын судалгаа  

• Боловсруулалт, сайжруулалтын хугацаа төлөвлөлт  

• Капитал, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо  

• Тоног төхөөрөмжийн сонголт  

• Логистикийн хүчин чадлын судалгаа  

• Инженер, дэд бүтцийн загварчлал  

• Хүний нөөцийн тооцоо, менежментийн шаардлагууд  

• Хэрэгжүүлэх хугацаа, төлөвлөлт 

• Санхүүгийн шинжилгээний загварчлал, үнэлгээ 

Техник Эдийн Засгийн  
Үндэслэл - ТЭЗҮ 
Алдааг илрүүлж, хэрэгжүүлэхэд бэлэн болгоно 

Арга барил Төслийн үндсэн шийдвэрүүд, стратегийн талаар зохих шинжилгээ зөвлөгөө өгж, төслийн тань үнэ 
цэнийг баталгаажуулах нь бидний зорилго юм. Бид юу амжилтанд хүрэх, юу боломж авчирч, юу эрсдэл 
дагуулдгийг сайн мэднэ. Бид төслийн хамгийн чухал хэсгүүд дэх алдааг арилгахад анхааран ажилладаг. 

 Манай баг ажилчид зөвлөх үйл ажиллагаанд олон жил уул уурхайн ажилд оролцон, туршлага 
хуримтлуулсан. Энэхүү туршлага нь бидэнд геологи, нөөц, хаягдал, нуруулдан уусган баяжуулалт, 
зөвшөөрөл, уурхайг хаах зэрэг техникийн өргөн цар хүрээнд мэргэшин, туршлага хуримтлуулахад 
тусалсан юм. Энэ Нау-Хау, уурхайн нарийн технологи, инновацийн хэрэглээгээрээ бид олон улсын уул 
уурхай, банк, хөрөнгө оруулалтын байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан билээ.

 Бид төсөл бүр дээр тухайн төслийн онцлогт тохирох багийг бүрдүүлж ажилладаг. Ихэнх тохиолдолд бид 
инженер, хангамж, барилгын менежментийн компаниудтай хамтарч, боловсруулалт, дэд бүтцийн тал 
дээр туслалцаа авдаг. Үүнтэй холбогдуулан бид инженер, хангамж, барилгын менежментийн хэд хэдэн  
компаниудтай нягт харилцаатай байдаг бөгөөд таны төсөлд тохирох компанитай түншлэн ажиллана. Эс 
Ар Кэй компаний үйлчилгээнд ил болон далд уурхайн төслийн тойм судалгаа, урьдчилсан болон бүрэн 
хэмжээний ТЭЗҮ багтдаг.

 Бид танай төслийг геологи, геотехник, гидрогеологи, олборлолт, металлург, уурхайн хаалт, байгаль 
орчны, нийгмийн зэрэг бүхий л тулгамдсан сорилтыг давж гарахад туслах зөвлөгөөгөөр хангах болно.

Үйлчилгээ  
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Минера Таяахуа

Төсөл: Тойм судалгаа, Мексик.

Төслийн зорилго: Олборлох аргачлал, 
далд уурхайн дахь үйл ажиллагааны 
дизайн (өдөрт 10 000 килотонн) сонгох 
үүднээс олборлолт, геологи, нөөцийн 
тооцоо, геотехникийн загвар, байгаль 
орчны асуудал, гидгогеологи зэргийг 
багтаасан техник эдийн засгийн 
судалгаа хийх.

Үр дүн: Скарн төрлийн уурхайн 
тогтоогдсон нийт геологийн нөөцийн 
хувьд өндөр бүтээмжтэй, гарц өндөртэй 
далд уурхайн дизайныг анхан шатанд 
сонгосон. Төслийн бизнесийн үнэлгээг 
хийж, үйлчлүүлэгчид шийдвэр гаргахад 
суурь болох техникийн тусламж болсон.

А-Кап Ресоурсэс

Төсөл: Летлакань ураны төсөл, 
Боствана.

Төслийн зорилго: Бостванын зүүнтөвд 
байрлах Летлакань төсөлд тойм 
судалгаа хийх.

Үр дүн: Судалгааны хүрээнд хийгдэх 
ажлуудад уурхайн сайжруулалт, 
эрдэсжилт, металлургийн үнэлгээ, усны 
нөөцийн үнэлгээ, төслийн байгаль орчны 
шаардлагууд, боловсруулах аргачлалын 
сонголт хийх зэрэг орсон. Капитал, үйл 
ажиллагааны зардлын тооцоог дөрвөн 
хувилбарт гаргасан.

Нууц Үйлчлүүлэгч

Төсөл: Алтны төсөл, Зүүн Сенегал.

Төслийн зорилго: Эс Ар Кэй болон 
туслах зөвлөхүүдийн баг хэд хэдэн 
ордтой алтны төсөл дээр урьдчилсан 
ТЭЗҮ хийх, судалгаа хийж, хайгуулын 
объект тодорхойлохоос уурхайг хаах 
хүртэлх төслийн бүхий л техникийн 
асуудлыг урьдчилан харах.

Үр дүн: Маш богино хугацаанд 
Урьдчилсан ТЭЗҮ хийж гүйцэтгэсэн. 
Хайгуулын ажлын хэсэг бүрээс гарах 
боломжтой бүхий л үзүүлэлтүүдийг 
цуглуулж, төслийн хэд хэдэн ажиллагааг 
давхар явуулж байсан. Үйлчлүүлэгч 
болон орон нутгийн иргэдэд тохирох 
шийдлийг олж чадсан.

Катанга Майнинг ХХК

Төсөл: Колвэз, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго улс.

Төслийн зорилго: Дөрвөн ил, нэг 
далд зэс/кобальтийн уурхай, хоёр 
үйл ажиллагаа явуулж буй баяжуулах 
үйлдвэр, шинээр баригдах Эс Икс/И Ви 
баяжуулах үйлдвэрт ТЭЗҮ, хараат бус 
техникийн тайлан гаргах.

Үр дүн: Хоёр судалгааг 2009 оны 4 
дүгээр сард хэвлүүлсэн.

Мексик дэх зэсийн ордны далд уурхайн дизайн
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Рио Тинто

Төсөл: Симандоу төмрийн ордын төсөл, 
Гвинэй.

Төслийн зорилго: Геотехникийн ТЭЗҮ, 
итабирит, хаягдлын шинж чанарыг 
тодорхойлох, нүхний хазайлт, хаягдлын 
хэсгийн загварчлал, үйл ажиллагааны 
шалгах үзүүлэлтүүд бэлтгэх.

Үр дүн: 14 км сунасан байхаар 
төлөвлөсөн уурхайд геотехник, бүртгэл, 
материал шалгах хөтөлбөр бэлтгэсэн. 
Талбай дээрх хянагчид болон бүртгэлийн 
багууд нэг жилийн турш мэдээлэл 
цуглуулсан. Гүн өгөршсөн даацын хана 
зүсэлтийн зардал, хаягдлын хэмжээнд 
нөлөөлсөн. Геотехникийн эрсдлийг 
багасгах үүднээс хазайлтын өнцөг, 
олборлох стратегийг тодорхойлсон 
Геотехникийн загварыг бат бөх байхаар 
хийсэн. Зүсэлтийн зардлыг аажмаар 
багасгах ерөнхий зөвлөмж, зөвлөгөөг 
өгсөн.

• Үйлчлүүлэгчийн боловсон хүчний сургалт 

• Талбайн геотехникийн шалгалт, зураглал, мэдээлэл 
цуглуулалт, мэдээллийн сан байгуулах 

• Бүтцийн тайлбар, шинжилгээ  

• Чулуулгийн масс шинж чанарын тодорхойлолт, талбайн 
загварчлал 

• Олборлох аргачлал сонгох, малтлага хийх дарааллыг 
тодорхойлох

• Ил болон далд уурхайн дизайн дахь хөрсний усны 
нөлөөллийн үнэлгээ 

• Уурхайн дэд бүтэц, малтлага хийх дизайн 

• Нүхний хазайлт, тогтвортой байдлын шинжилгээ, 2 болон 3 
хэмжээст загвар ба дизайн

• Бохирдолт, хагарал, цооногийн шинжилгээ 

• Далд уурхайн ба хазайлт тулах системийн дизайн 

• Хяналтын системийн загварчлал, хэрэгжүүлэлт, менежмент 

Чулуулгийн инженер,  
налуулгийн тогтвортой байдал 
Аюулгүй орчин, ашигтай олборлолтыг бий болгох 

Арга барил Бидэнд тойм судалгаанаас ТЭЗҮ хүртлэх өргөн хүрээний судалгаан дээр ажиллах, ил болон далд уурхайн 
бүх нөөцийн төрлийн бүтээмжийг сайжруулах мөн үйл ажиллагаанд туслах мэдлэг туршлага бий. Төсөлд 
тань ажиллах манай зөвлөх, мэргэжилтнүүд дэлхийн өнцөг бүрт уурхайд ажиллаж байсан бөгөөд олон 
улсын мэдлэг туршлагыг хуримтлуулсан болно.

 Манай мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багт аливаа загварыг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх чадвартай 
хүмүүсээс бүрддэг. Бид бүтээлч, оновчтой шийдэл, тухайн орчин нөхцөл, олборлох стратегид тохирсон 
загварчлалаар дамжуулж аналитик, туршлагад суурилсан цогц шинжилгээг санал болгож байна. 
Бид тухайн төсөлтэй ойролцоо геотехникийн шинж чанартай байж болох төслүүдийг төлөөлүүлэн 
геотехникийн үлгэр загварыг задлан шинжилсэн үр дүнгийн нийлбэр, цогцын дагуу бүтээхэд анхаарч 
ажилладаг. Бид танай төслийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх үр дүн авчрах геотехникийн загвар, загварчлалын 
үзүүлэлтүүдийг өгөх болно. 

 Бид өөрсдийн салбар, технологийн дэвшлийн тэргүүн эгнээн дэх байр сууриа хадгалахад хичээн 
ажилладаг. Манай мэргэжилтнүүд Си Эс И Ар Өү-ийн удирдлага дахь Томоохон Ил Уурхайн Судалгааны 
групп, И Ти Ай Эс Си Ай-ийн удирдлага дахь Сул Чулууллийг Тогтоох грүпп, Массаар Олборлох 
Технологийн Судалгаа (өмнө нь Олон Улсын Цоонгийн Судалгаа)-нд оролцож байсан. Бид Сировишн8 
3ДиЭм Аналист зэрэг техникүүд ашиглан чулуулгийн масс шинж чанарын мэдээлэл цуглуулах 
аргачлалыг сайжруулж байна.

 Бид чухал газарт мэргэжилтнээ явуулж төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхэд тань тусалж, мөн бид мэдлэг, 
туршлагаасаа хуваалцан илүү хүчтэй болгох үүднээс танай багтай ойр ажилахдаа баяртай байх болно.

Үйлчилгээ
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Аламос Голд ХХК

Төсөл: Мулатос Уурхай, Мексикийн 
Сонора.

Төслийн зорилго: Мулатос дахь 
дөрвөн ил ордод тэгш цооногийн 
налуулгийн дизайн хийх.

Үр дүн: Эс Ар Кэй магадлалд 
суурилсан үнэлгээ буюу чулуулгийн 
хатуулгийн тестийн үр дүнгийн 
тархацын магадлалын томъёо ашиглан 
цооногийн налууг загварчилсан. Уг 
Монте Карлогийн шинжилгээний арга 
нь чулуулгийн хатуулгийн хэмжээний 
энгийн дунджыг ашигладаггүй тул 
цооногийн налуулгийн уламжлалт өнгөц 
зөвлөмжүүдээс сэргийлдэг. Эстрэлла 
цооногийг одоогоор ухаж байгаа бөгөөд 
гүйцэтгэл нь цооногийн налуулгийн 
өнцөг үр дүнтэй байгааг илтгэж байна.

Дө Бийрс Канада

Төсөл: Виктор уурхай, Онтарио, Канад. 

Төслийн зорилго: Геотехник, бүтэц, 
гидрогеологийн шалгалт судалгаа, ил 
цооногийн налуулгийн загварчлал хийх, 
уурхайд техникийн туслалцаа үзүүлэх.

Үр дүн: Эс Ар Кэй нь Дө Бийрс 
Канада Зүүн Канадын хамгийн анхны 
алмазны уурхайд гүнзгий шатны 
хайгуулын үеэс ТЭЗҮ хүртэлх уурхайн 
аргачлал боловсруулахад нь туслах 
олон талын техникийн багийн нэг 
хэсэг болж ажилласан. Эс Ар Кэй-ийн 
тусгайлан хариуцсан ажилд хөрс, 
чулуулгийн геотехникийн шалгалт, 
Жаймс Бэй Ловландад аюулгүй, 
ашигтай үйл ажиллагаа явуулах 
Дө Бийрсийн зорилгодоо хүрэхэд 
нь туслах үүднээс олборлолтын үйл 
ажиллагаанд геотехникийн туслалцаа 
үзүүлэх зэрэг багтсан.

Компаниа Минера Антамина 
Эс.Эй

Төсөл: Антамина Уурхай, Анкаш, Перу.

Төслийн зорилго: Польметаллын 
скарн уурхайд чулуулгийн тогтвортой 
байдалд нөлөөлж болзошгүй гол 
структурыг тодорхойлж, бүтцийн 
үнэлэлт дүгнэлт хийх. Үүнд ил орд 
доторх талбайн нарийвчилсан зураглал, 
хайгуулын болон боловсруулах 
өрөмдлөгийн дээжийн үнэлэлт дүгнэлт, 
3хэмжээст загвар хийх, Антаминагийн 
ажилчдад бүтцийн геологийн сургалт 
явуулах.

Үр дүн: Кинематик, хөндлөн зүсэлтэд 
холбоотой 7 өөр алдаатай бүрдэл бүхий 
59 бүрдэл хэсгийг илрүүлсэн. Уурхайн 
анхны 3хэмжээст структурын загвар 
хийж, үүнд одоо явагдаж буй налуулгийн 
тогтворжуулах инженерийг багтаан, 
дараагийн хайгуулын ажилд структурын 
загвар болгон ашигласан.

Хиндустан Зинк ХХК

Төсөл: Ражпура Дариба цайрын уурхай, 
Энэтхэг.

Төслийн зорилго: Олборлолт хийх 
аргыг тогтоох үүднээс далд уурхайн 
чулуулгийн механик шинж чанар, тоон 
загварчлал хийх, өөлөлтөөс болж хэврэг 
хана нурах магадлалтай хэсэгт бутлах 
дараалал тогтоох.

Үр дүн: Эс Ар Кэй тууш доод ил бутлах 
хэсгийг олж тогтворжуулах үүднээс хойд 
хэсгийг нь цементжүүлсэн. Тогтвортой 
бутлах хэсгүүд, бутлах хэсгийн тулгуур, 
ард нь ивэх шаардгууд болон хэврэг 
хана нурах аюулыг тооцон, олборлох 
дарааллыг боловсруулсан. Зөвлөсөн 
олборлох аргыг туршиж үзэхэд сайн 
тогтвортой байсан бөгөөд үр ашигтай 
гэсэн үр дүнтэй байлаа.

Сайн налуулгийн инженер нь ил ордод нэн чухал
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• Шингэн хаягдал болон усны менежментийн урт 
болон богино хугацааны стратегиийн төлөвлөлт 

• Эрсдэл, гэнэтийн ослын үнэлгээ 

• Хохиролын үнэлгээ 

• ТЭЗҮ, санхүүгийн үнэлгээ  

• Гэнэтийн ядлын төлөвлөгөө  

• Талбайн үнэлэгээ, сонголт  

• Усны баланс сайжруулах, ашиглалт 

• Ялгаруулалтын туршилт, үнэлгээ  

• Гидрогеологи, Геотехник, Риологи, Геохимийн шинж 
чанар тодорхойлох

• Гидрогеологи, Геотехник, Риологийн үнэлгээ ба 
дизайг (анхан шатнаас нарийвчилсан хүртлэх)

• Амьдралын мөчлөг, сонголтын судалгаа  

• Хэврэг, нягтшил багатай материалын зохицуулах 
дизайн

• Зуурмаган, өтгөрүүлсэн шингэн хаягдлын 
төлөвлөгөө 

• Туршилтын тооцоолох тест, материалын шинж 
чанарыг тодорхойлох 

• Шингэн хаягдлын байгууламжийн загварчлал 
(анхан шатнаас нарийвчилсан хүртэлх) 

• Засгийн газраас зөвшөөрөл авах, гомдол 
барагдуулахад туслах 

• Барилгажилтын менежмент, чанарын баталгаа 
гаргахад туслах 

• Үйл ажиллагааны хяналт, менежментийн ажилд 
туслах 

• Татан буулгах, хаах, нөхөн сэргээлт хийх

Хаягдлын агуулах болон уурхайн хатуу 
хаягдлын инженер  

Үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах, амжилттай хаах 

Арга барил  Бид 1974 оноос хойш хаягдлын агуулах, уурхайн хаягдал болон түүнтэй холбогдох бохир ус зайлуулах  буюу 
бохир усны менежментийн зөвшөөрөл, дизайн, үйл ажиллагаа, уурхайн хаалтын ажилд оролцож ирсэн. Бид 
уурхайн төрөл бүрийн шингэн ба хатуу хаягдал дээр ажилласан туршлага болоод цаг уурын ямар ч нөхцөлд 
туршин баталсан менежментийн техникийн мэдлэгтэй. Мөн бид шингэн хаягдал хадгалах байгууламж дахь 
бодис, сувгийн усны удаан хугацаан дахь хувьсалын талаарх нарийн ойлголт, туршлагатай учраас уурхайг хаах 
төлөвлөгөө болон менежментийн зохимжтой байдалд баттай судалгаа хийнэ.

 Шингэн хаягдлыг зайлуулах зардлыг бодитоор хэмнэхийн тулд боловсруулах үйлдвэрийн дизайн, шингэн 
хаягдал зайлуулах системийг нэгтэхийн зэрэгцээ талбайн сонголтоос эхлээд хаягдал агуулах байгууламжийг 
хаах хүртлэх дизайны бүхий л асуудалд анхаарах шаардлагатай байдаг. Шингэн хаягдал, усны менежментийн 
талаарх үзэл санаа маань бидний дэлхийн өнцөг булан бүрт ажилласан туршлага дээр тулгуурласан байдаг. 
Бид тухайн төслийн шаардлагад зохицсон, үр дүнтэй ажиллаж, амжилттай хаагдах тогтвортой үйлдвэрийн 
байгууламж бий болгох шийдлийг хүргэхээр зорьж ажиллаж байна.

 Усны хэмнэлттэй уурхайн хаягдлын менежментийн системийн хэрэгцээ улам өсөн нэмэгдэж байгааг ойлгон, 
бид өөрсдийн шингэн болон хатуу хаягдлын менежментийн чадамжаа нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийсэн. 
Мөн түүнчлэн, уул уурхайн салбар дахь усны хэрэглээ, нийгмийн ухамсрын асуудалд нэлээд ач холбогдол өгөх 
болсонтой холбогдуулан бид шингэн хаягдлыг өтгөрүүлэх технологийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлж байна. Энэхүү 
технологи нь усны хэрэглээг хязгаарласан нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж буй эсвэл усны нөөцийн дутагдалтай 
байгаа уурхайд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой бөгөөд тэднийг усны хэрэглээгээрээ өрсөлдөх давуу чанартай 
болгоно. Энэ нь мөн бусад хэрэглэгчид хэмнэсэн усыг ашиглах боломж олгосноор хөрс болон усны бохирдлыг 
багасгах боломж бий болгож байгаа юм.

Үйлчилгээ  



19

Антофагаста Минералс

Төсөл: Эсперанза, Чили.

Төслийн зорилго: Шингэн хаягдал 
зайлуулах анхан шатны загварчлал, 
тохирох агаарын эргэлдэх хөдөлгөөн, 
шингэн хаягдал өтгөрүүлэн зайлуулах 
(ШХӨЗ) үнэлгээ хийх.

Үр дүн: ШХӨЗ сонгон зөвлөсөн бөгөөд 
ШХӨЗ-ын эргийн өнцөг, чичирхийллийн 
төлөв байдал, шүүрэлтийн түвшинг 
тооцоолох туршилтын тест явуулсан. 
Хуурай бүтээгдэхүүн гаргах хатаах 
зардал, нөлөөллийг үнэлж судалгаа 
хийсэн. Чилийн эрх баригчдаас 
зөвшөөрөл авахад зориулж бүрэн ТЭЗҮ, 
нарийвчилсан загварчлалыг хийж 
дуусгасан. Зөвшөөрлийг 2008 онд авсан 
бөгөөд барилгын ажил 2010 оны эхээр 
дуусахаар төлөвлөсөн.

Феррекспо Полтав ГОК 
(Полтава Майнинг)

Төсөл: Юристовское Уурхайн, Украйн.

Төслийн зорилго: Их хэмжээний 
зөөлөн хөрс, хаягдал чулуун материал 
хадгалах хаягдлын хоёр хэсгийг 
загварчилсан. Хадгалалтын хүчин 
чадлыг геотехникийн шаардлагууд, 
хөрс хуулах стратегид тохируулан 
сайжруулсан.

Үр дүн: Эс Ар Кэй уурхай 
төлөвлөгч, гидрогеологич, орон 
нутгийн байгууллагууд, хөрс хуулах 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран олон талын 
үйл ажиллагаанд оролцсон. Хаягдлын 
цэгийн загварыг эрсдэл дээр тулгуурлан 
хийх нь орон нутгийн хуулийн 
шаардлагад нийцэн, зөөлөн хөрсний 
хаягдлыг хадгалахад тохиромжтой арга 
зам гэж үзсэн.

Маадэн

Төсөл: Ал Жаламид, Саудын Араб.

Төслийн зорилго: Өтгөрүүлсэн 
фосфатын шингэн хаягдлыг зайлуулах 
үйлдвэрийн нарийвчилсан загварчлал, 
цооногийн хазайлтын бүтцийг 
загварчлах.

Үр дүн: Газар шорооны ажил, усны 
чигийг өөрслөх бүтцийн нарийвчилсан 
дизайн, барилгажилтын тойм зураг, 
техникийн үзүүлэлтийг сайжруулах, 
зөөвөрлөлтийн хугацаа төлөвлөлт, 
үйл ажиллагааны гарын авлага, үйл 
ажиллагааны эрсдлийн шинжилгээ, 
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг 
тус тус хийсэн. Уг төсөл нь 2009 онд 
хэрэгжиж дууссан. 

Англо Платинум

Төсөл: Могалаквэна Уурхай, Өмнөд 
Африк.

Төслийн зорилго: Туршилтын 
өтгөрүүлэх, ууршуулах талбайг 
байгуулах, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх. 
Шингэн хаягдлын өтгөрсөн материалыг 
реологи, геотехникийн талаас шинж 
чанарыг тодорхойлж, шингэн хаягдлын 
усны хэрэглээг зуурмагийн өөр өөр 
нягтшилд тооцоолох.

Үр дүн: Туршилтын үйлдвэрийг 
ууршуулах талбайн хамт талбайн урагш 
барьсан. Талбай дээрх туршилтад 
өтгөрүүлэгчийг сайжруулж, реологийн 
тест, ууршуулан хатаах тестийг хамтад 
нь хийсэн. Талбайн бус тестэд үйл 
ажиллагааны параметр, өтгөрүүлэгчийн 
хэмжээг тодорхойлж, геотехникийн тест 
хийсэн.

Хятадын Жиньфөн дахь хөвөх шингэн хаягдлыг хадгалах шороон далангийн барилгажилт.



20

Арева 

Төсөл: Сомайр Уурхай, Нигер.

Төслийн зорилго: Сомайр уурхай дахь 
ураны 17Мт уусган баяжуулах жийргэвч, 
түүний цөөрмийг барих техник эдийн 
засгийн боломж, нарийвчилсан дизайны 
дагуу уусган баяжуулах инженер хийх.

Үр дүн: Бухалдагч машин, 
боловсруулах шийдлийн систем дээр 
Текнип компанитай хамтарч, хадгалалт, 
уусмал цуглуулах системийн дизайныг 
боловсруулж, тогтвортой байдлын 
шинжилгээ хийж, уусмал тээвэрлэх, 
уусмалын цөөрмийн системийн 
дизайныг гарган, нарийвчилсан 
хуваарийг тоо ширхэг, ерөнхий зураг, 
техникийн нөхцөлийн дагуу гаргасан. 
Барилгажилтын Чанарын баталгаа, 
Чанарын хяналтыг уусган баяжуулах 
жийргэвчийн газар шорооны ажил, 
геологийн нийлэг материалан 
бүтээгдэхүүнүүд дээр хийсэн. 

• Талбайн сонголт

• Геотехникийн шалгалт 

• Анхан шатнаас нарийвчилсан түвшний дизайн, 
судалгаа 

• Детальчилсан инженер 

• Барилгажилтын чанарын баталгаа

• Үйл ажиллагааны хяналт, менежмент

• Зөвшөөрөл, хууль зүйн гомдол, зарга

• Үйлчилгээнээс хасах, хаах 

• Эрсдэл, гэнэтийн ослын үнэлгээ

Нуруулдан уусган баяжуулах инженер    
Эрсдлийг бууруулан Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх   

Арга барил  Нуруулдан уусган баяжуулалт хийх манай арга зүй нь эхлээд төслийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоод, 
дараа нь тухайн үзүүлэлтүүдэд нийцэх нарийн детальчилсан инженерийн загвар зургууд, техникийн 
нөхцөл, чанарын баталгааны хөтөлбөрүүдийг бий болгоход анхааран ажиллахад оршино. Төслийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд ихэвчлэн дараах зүйлсийг хамруулна:

 •  Хуулийн зохицуулалтын шалгуурт, үүнд газрын гадаргын болон гүний ус, агаар, ургамлан бүрхэвч, амьтны 
аймаг, хөрс зэрэг талбайн байгалийн баялгийг хамгаалахад чиглэсэн тодорхой заагдсан шаардлагууд

 •  Kомпаний шалгуурт эрсдлийн менежмент, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, байгаль орчин, олон нийтийн 
шалгуур, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эцсийн хугацаа, мөнгөн урсгалын хязгаарлалтууд

 •  Барилгажилт, үндсэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээнээс гаргах, хаах зэрэг нуруулдан уусган баяжуулах үйл 
ажиллагааны үе шатууд дахь холбогдох бүхий л хууль зүйн болон компаний хүчин зүйлсийг хамааруулан 
анхан шатнаас детальчилсан түвшний загварчлалыг инженерчлэлийн туршлага дээр суурилан гүйцэтгэх 
Инженерчлэлийн загварын шалгуур 

 Үндсэн болон үнэт металл шүлтжүүлэх төслүүд дээр ажилласан туршлагаас харахад, дизайны ажлыг 
амжилттай гүйцэтгэхэд хууль зүй, зөвшөөрлийн асуудлууд болон иргэний, геотехникийн инженер, гидрологи, 
гидрогеологи, хуулийн зөвшөөрөл, металлургийн инженер, геохими зэрэг техникийн өргөн цар хүрээ бүхий 
зарчмыг нарийн ойлгож ажиллах шаардлагатай байдаг.

 Шүлтжүүлсэн бүтээгдэхүүний саармагжуулалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх үүднээс бид нуруулдсан хүдэр дэх 
шүлтлэг уусмалын урсгалыг тодорхойлж, металлургийн саармагжуулалт явуулах хиймлээр бий болгосон 
сөрөг нүхэн даралтын ашиглалт зэрэг шинэлэг бүтээлч шийдлүүдийг хөгжүүлэн, хэрэгжүүлж ирсэн билээ. 
Түүнчлэн нуруулдах, боловсруулах цөөрөм хаах, дизайн, түүний хэрэгжүүлэлт дээрх туршлага дээрээ суурилан 
бид зохих ёсоор багасгах (эсвэл устгах)-д чиглэсэн хаалтын дизайн, хаахын өмнөх шингэн хаягдлын урсгал, 
түүнтэй холбогдох усны менежментийн эрсдэл, нөхөн сэргээлтийн зардлыг гаргах өөрийн гэсэн арга замуудыг 
бий болгосон.

Үйлчилгээ  
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Жипангуу

Төсөл: Стандарт Алтны Уурхай, Невада, 
АНУ 

Төслийн зорилго: Талбайн 
геотехникийн шалгалт хийх, 25 
Мегатоны энгийн алтны нуруулдан 
уусган баяжуулах байгууламж холбогдох 
уусмалын цөөрмийн инженерийн дизайн 
хийх. Өдөрт 25 000 тонн 13%-ийн 
хазайлтын өнцөгтэй, ойролцоогоор 
300 тохой өндөртэй нуруулдсан хүдэр 
овоолохоор урьдчилан тооцсон. 

үр дүн: Нуруу, овоолох хүдрийн 
дарааллыг тодорхойлсон загварчлалыг 
гүйцэтгэж, хадгалалтын шаардлагууд, 
тогтвортой, газар хөдлөлд тэсвэрийг 
үнэлж тодорхойлсон. Нарийвчлавал, 
гөлгөр болон барзгар гадаргуутай өндөр 
нягтширалтай польэтилин бүрээс эсвэл 
доод зэрэглэлийн бүрээсийн альныг 
сонгохыг шинжилсэн. Усны балансыг 
тодорхойлж, уусмалын цөөрөм, уусмалын 
менежментийн системийг загварчилсан.

Аура Минералс Инк 

Төсөл: Сан Андрес Уурхай, Гондурас.

Төслийн зорилго: Нуруулдан уусган 
баяжуулалтын гурван үе бүхий 
өргөтгөлийг дизайныг боловсруулах.

Үр дүн: Эс Ар Кэй нуруулдан уусган 
баяжуулах хэсгийн Үе IIB, Үе III, 
Үе IV өргөтгөлүүдийн дизайныг 
боловсруулсан. Гол тулгарсан бэрхшээл 
нь суурийг шаварлаг материалаар 100-
аас дээш метр өндөртэй нуруулгуудыг 
тогтвортой барих явдал байв. Эс 
Ар Кэй-ийн Үе IIB ажлын хүрээнд 
нуруулгуудын тогтвортой байдлыг 
нэмэгдүүлэх үүднээс цемент хольсон 
хөрсөөр суурь босгох барилгажилтын 
менежментийн ажил хийгдэв.

Аламос Гоулд Инк

Төсөл: Мулатос Уурхай, Сонора, 
Мексик.

Төслийн зорилго: Өдрийн 14 000 
тонн нуруулдан уусган баяжуулах 
үйлдвэрийн босоо өргөтгөлд дотоод 
өргөх жийргэвчийн систем, нуруулдах 
төлөвлөгөө гаргасан. Нуруулгийн 
тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 
дотоод өргөх системийн налуулгийн 
тогтвортой байдал болон доод 
зүслэгийн тогтворжуулах жийргэвчийн 
өнгөн хэсэгт үнэлгээ хийсэн.

Үр дүн: Эхний дотоод өргөх 
жийргэвчийг байршуулснаар хүдрийн 
ашиглалт 30%-иар нэмэгдсэн төдийгүй 
бусад үйлдвэрүүдэд ч ашиглалт 
нэмэгдсэн.

Арева

Төсөл: Треккопже, Намиб.

Төслийн зорилго: Шинэ 30 сая тоннын 
хоёр байрлалтай ураны нуруулдан 
уусган баяжуулах жийргэвч, холбогдох 
боловсруулах уусмалын цөөрмийн Тэхник 
эдийн засгийн боломжийг тодорхойлох, Эс 
Ар Кэй нуруулгийн үеллийн шаардлагын 
дагуу 2.5 сая дөрвөлжин хавтгай метр 
жийргэвч бэлдэж, уусмал хадгалалт, 
цуглуулах системийг зохион бүтээж, талбайн 
геотехникийн шалгалт хийж, тогтвортой 
байдал, усны балансыг тогтворжуулж, 
уусмал тээвэрлэлт, уусмалын цөөрмийн 
сисмемийг мөн загварчилсан. 

Үр дүн: Эс Ар Кэй нарийвчилсан дизайныг 
одоогийн байдлаар боловсруулж байгаа 
бөгөөд үүнд ажлын хугацаа төлөвлөлт, 
тойм зураглал, ажлын шинж чанарын 
тодорхойлолт зэрэг тендэрийн бичиг 
баримтад шаардлагатай материалууд 
багтсан. Мексикийн Сонора дахь Сиэрра 
Мадр Оксидэнтийн нуруунд байрлалтай 
Аламос Алтны Мулатос Уурхайн нуруулдан 
уусган баяжуулах байгууламжийг барьсан.

Мексик, Сонора, Сиэрра Мадр Оксидэнтийн нуруун дахь Аламос Алтны Мулатос Уурхайн Нуруулдан уусган баяжуулах байгууламж.
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• Талбайн шинж чанарын тодорхойлох 

• Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн суурь 
шинжилгээ 

• Олборлолт болон холбогдох үйл ажиллагааны 
зөвшөөрөл 

• Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ 

• Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн менежмент 

• Байгаль орчины хариуцлагын үнэлгээ, 
санхүүгийн баталгаа

• Хувь эзэмшигчдийн оролцоо, зөвлөгөө 

• Дахин нүүлгэн суурьшуулах төлөвлөлт, 
хэрэгжүүлэлт 

• Байгаль орчин, нийгмийн хяналт 

• Аудит, Дүгнэлт 

• Эрсдлийн шинжилгээ 

• Географик Мэдээллийн Систем зураглал, 
Мэдээллийн менежмент 

Байгаль орчин, нийгмийн үйлчилгээ    
Шийдвэр хөнгөвчлөх: Зөвшөөрөл, эрсдлийн менежмент, тусгай зөвшөөрөл 

Арга зам Уул уурхайн компаниуд уурхай төлөвлөх, үйл ажиллагаагаа багасгах эсвэл үйлдвэрээ хаах зэргийн 
аль ч тохиолдолд олон тооны хууль зүйн шаардлагуудыг биелүүлэхээс гадна олон нийтийн хандлагыг 
тодорхойлох хэрэгтэй болдог. Мөн түүнчлэн зарим тохиолдолд хөрөнгө оруулагчдад эрсдлийг зохих 
ёсоор шийдвэрлэсэн гэдгээ давхар нотлох шаардлагатай тулгардаг. Байгаль орчны зөвшөөрөл, хөрөнгө 
оруулалтын шийдвэр, үйл ажиллагаа эхлэх эсвэл зогсоох тусгай зөвшөөрөл авах зэргийн аль ч тохиолдолд 
бид танд тусалж чадна. 

 Уурхайн төслүүд дээр ажилласан арвин туршлага дээрээ тулгуурлан бизнесийн амжилтад нөлөөлөх 
байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг нарийн тодорхойлох болно. Санхүүгийн байгууллагуудад эрсдлийг 
тодорхойлж, эрсдлийн менежмент хийх, байгаль орчны хуулийн зохицуулагчдад холбогдох баталгаа гаргах, 
шийдэл олох зэргээр бид уул уурхайн компаниудтай хамтран ямар ч сорилтыг давж гарах болно. 

 Байгаль орчин болон нийгмийн холбогдолтой судалгаанд олон талын чадвартай мэргэжилтний үйл 
ажиллагаа шаардлагатай байдаг. Мөн тухайн судалгааг тохирох түвшинд хийхийн тулд техникийн 
мэдлэгийг төслийн менежменттэй хослуулна. Манай мэргэжилтнүүд таны эрсдлийг бууруулж, төслийн 
зорилтуудад цаг болон зардлын хэмнэлттэйгээр хүргэх ур чадвар, мэдлэг туршлагыг хуримтлуулсан. 

  Үйл ажиллагааны хяналт, менежментийн системийг үнэлэх аудит, үнэлгээ дүгнэлт, байгаль орчны үйл 
ажиллагааны болзошгүй хохирол, олон нийтийн гомдол, зарга гаргах, сул тал гэх мэт эрсдэлтэй талуудыг 
олж тодорхойлоход бид танд тусалж чадна. Аудитын хүрээнд техникийн мэдлэг солилцох, зардал бууруулах 
уулзалт мөн зохион байгуулна.

 Манай байгаль орчин, нийгмийн мэдээллийн менежментийн ур чадвар та бүхний үзүүлэлтүүдийг мэдээлэл 
болгож, хэрэгтэй үед зөв шийдвэр гаргахад тань тусална. Тохирох техникийн ур чадвар, туршлагыг 
компьютерийн технологитой хослуулснаар байгаль орчин, нийгэм эдийн засаг, уул уурхай, гидрологи, 
геотехникийн их хэмжээний, олон төрлийн мэдээллийг боловсруулах, нэгтгэх боломжтой болдог. Үр дүнг 
нь шинжилж, харьцуулж болох бөгөөд ингэснээр олон чиглэлд шийдвэр гаргахад туслах онцгой, зардал 
хэмнэсэн шийдлийг гаргаж ирдэг.

Үйлчилгээ   
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Ориэл Ресоурсэс

Төсөл: Восход  хром төсөл, Казакстан.

Төслийн зорилго: Суурь судалгаа, 
хувь эзэмшигчдийн оролцоо, 
нөлөөллийн загвар, тайлан зэргийг 
багтаасан Байгаль орчин, нийгмийн 
үнэлгээ хийсэн.ТЭЗҮ хийсэн уул 
уурхайн, геологийн ажилчдад тулгарч 
байсан сорилт бол уул уурхай байгаль 
орчинд нэлээд сөргөөр нөлөөлж 
байгаа, түүхэн газарт олон улсын 
стандартыг нэвтрүүлэх, олон нийтийг 
зөвлөгөөнд татан оролцуулах байлаа.

Үр дүн: Орон нутгийн хуул зүй, Олон 
Улсын Санхүүгийн Корпорацийн үйл 
ажиллагааны стандартыг нэгтгэсэн. 
Зээлдэгчдийн шаардлагад нийцүүлэх, 
хууль зүйн зөвшөөрөл олж авах, хувь 
эзэмшигчдийн дэмжлэг авах.

ЭнВи Биэйчпи Биллитон 
Маацчаппиж Сүринайм

Төсөл: Бахуйё Бауксит төсөл, 
Сүринэйм, Өмнөд Америк.

Төслийн зорилго: Олон үндэстнээс 
бүрдсэн багийг зохион байгуулж эртний 
борооны ойн бүс дэх нөлөөллийг ОУСК-
ын үйл ажиллагааны стандартын дагуу 
гүйцэтгэх. Мөн түүнчлэн олборлолт, 
хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагаанаас 
гадна баяжуулах үйлдвэр хүртлэх 
хүдрийн тээвэрлэлт болон усны 
шуудуун тээвэрлэлтийн нөлөөллийг 
үнэлэх судалгаа хийх.

Үр дүн: Онгон, өмнө нь судлагдаагүй 
бүсэд суурь судалгаа хийх, нутгийн 
уугуул иргэд болон Америк, Канадын 
зөвлөгчидтэй нь хамтран ажиллах, 
үйлчлүүлэгч, хувь нийлүүлэгчдийн 
амжилттай хамтын ажиллагааг 
дэмжсэн харилцаа холбоог бий болгох 
ажилд бүтээлч шинэ арга барил сонгон 
ашигласан. 

Нунавут Канадын Засгийн 
Газар

Төсөл: Засгийн газрын шалгалт 
хайгуулын  ажлын шалгах хуудас, 
Канад.

Төслийн зорилго: Эс Ар Кэй-д 
хайгуулын үйл ажиллагаа эрчимтэй 
нэмэгдэж байгаа тухайн бүс нутагт 
байгаль орчны байцаагч  (хуулийн 
зохицуулагч) нар ашиглах шалгах 
хуудас боловсруулах ажлын санал 
авсан.

Үр дүн: Янз бүрийн туршлага, 
чадвартай байцаагч нар нийт явагдаж 
буй хайгуулын ажлын хөтөлбөрүүдэд 
байгаль орчны шалгалт явуулахад 
ашиглах товч бөгөөд тодорхой 
шалгах хуудас бэлтгэсэн. Хайгуулын 
компаниудад уг хуулийн зохицуулалтын 
дагуу гомдол, заргыг барагдуулахад юу 
хийх хэрэгтэй буюу эдгээр шаардлагууд 
нь тухайн бүс нутагт ямагт мөрдөгдөнө 
гэдгийг мэдээллэсэн.

Стандарт Банк

Төсөл: Фөрст Куантум Минерал 
ХХК, Замби, Мауритан болон Бүгд 
найрамдах ардчилсан Конго улс

Төслийн зорилго: Эс Ар Кэй эхний 
ээлжинд зээлдэгчийн холбооны 
нэрийн өмнөөс ФКМК-ий байгаль 
орчин, нийгмийн үйл ажиллагаанд 
Эквадорын Хууль дүрэм, ОУСК-ийн 
үйл ажиллагааны стандартын дагуу 
үнэлгээ хийсэн. Зээлийн нөхцөл ёсоор 
дараагийн гурван жилийн хугацаанд Эс 
Ар Кэй ФКМК-д тохиролцсон хугацааны 
дотор хэрхэн үйл ажиллагаагаа 
нийцүүлэх талаар энгийн зөвлөгөө, 
үнэлт дүгнэлт хийж өгсөн.

Үр Дүн: ФКМК-д Эквадорын Хууль 
Дүрмийн дагуу цааш үйл ажиллагаа 
явуулахад нь туслалцаа үзүүлсэн.

Өмнөд Америкийн Сүринайм-д Экологийн судалгаа хийж байна.
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Баруун Канадын Нүүрсний 
Корпораци

Төсөл: Брүл нүүрсний уурхай, Британий 
Колумб, Канад.

Төслийн зорилго: Байгаль орчны 
үнэлгээнд усны чанарыг тодорхойлох, 
шинэ нүүрсний ордын загварчлал хийх.

Үр дүн: Боловсруулах хаягдал 
чулуулаг, нүүрсний усны чанарын 
тооцоо нь хаягдал болон усны 
менежментын төлөвлөлтын нэг хэсэг 
болж ашиглагдаж засгийн газрын 
сайшаалыг хүртсэн. Хаягдал нь ямар 
ч хүчил ялгаруулаагүй ч селен уусган 
баяжуулах нь асуудал хэвээр байсан. 
Эцэст нь төсөл үйл ажиллагаа явуулах 
зөвшөөрлөө авж чадсан бөгөөд өнөөдөр 
нүүрс олборлож байна.

• Хаягдлийн шинж чанарыг тодорхойлох 

• Хүчиллэг чулууллаг зайлуулалтын үнэлгээ

• Талбайн үнэлгээ, хяналт 

•Сувгийн хий, сувгийн усны хяналтад зориулсан чулуун ба 
шингэн хаягдлын тоног төхөөрөмж

• Хаягдлын менежментийн төлөвлөлт дэх Усны чанарын 
загварчлал, үр нөлөөний үнэлгээ

• Талбайн бохирдлын  баланс 

• Хаягдлын менежментийн шалгах үнэлгээ 

• Ус нөхөн сэргээх үнэлгээ

• Цианитын геохими, хаягдлын нөхөн сэргээлт

• Уурхайн төлөвлөлтөд геохимийн шинж чанарын 
тодорхойлолтыг оруулах 

• Уурхайг хаах шаардлагууд дахь үнэлгээ 

• Дадлага, богино хугацааны сургалт 

• Мэргэжилтний баталгаа 

Байгаль орчны геохими, хүчиллэг 
чулуулагийн шүүрэлт (ХЧШ) 
Уурхайн химийн  бодис зайлуулалтын урьдчилан тооцоололт, хяналт, удирдалга 

Арга барил Аливаа олборлолтын үйл ажиллагаанд уурхайн хүчиллэг шүүрлийн усны чанарын менежментэд нэлээд 
анхаарч үзнэ. Учир нь орон нутаг, бүс, улсын засгийн газраас уг усны чанарын стандартад хатуу хяналт 
тавьж, торгууль тогтоодог. Хүчиллэг шүүрэл нь металлын өндөр концентраци, заасан түвшинд хүртэл 
нөхөн сэргээх зардал зэргээс шалтгаалан хамгийн чухал асуудлын нэг хэвээр байгаа билээ. Гэвч, 
өнгөрсөн арван жилээс хойш хүчиллэг бус нөхцөлд уусган баяжуулах явдал нь түгээмэл болж ирсэн.

 Уусган баяжуулалтын нөлөөг зөв тооцоолох, хянах үзүүлэлтүүдийг зөв гаргаж ирэх нь таны төслийн 
техник, эдийн засгийн боломжийг тооцоолоход нэн чухал байдаг. Эдгээр асуудлууд нь шинэ уурхайн 
зөвшөөрөл авах, үйл ажиллагаагаа оновчтой болгох, хаах төлөвлөгөө гаргах, ашиглагдаж дууссан 
уурхайн нөхөн сэргээлт хийх үед тулгардаг.

 Хүчиллэг чулуулгийн шүүрлийг геологийн нөхцлийн дагуу хянах нь манай арга барил юм. Тиймээс бид 
танай геологичидтой хамтран шүүрлийн хими талбайд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж, нийт нөлөөллийг 
хэрхэн бууруулж болох инженерийн зардлыг тооцоолох болно.

 Тухайн орон нутгийн цаг уурын нөхцөл ХЧШ-д нөлөөлж болзошгүй. Бид дээд арктикийн мөнх цэвдэг, 
сэрүүн бүс, тропикийн хуурай болон чийглэг бүс зэрэг дэлхийн цаг уурын бүхий л нөхцөлд ажилласан 
туршлагатай.

 Олон улсын туршлагатай мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн манай баг танд аюултай хүчилшлээс эхлээд ховор 
биологийн үлдэгдэл хүртлэх өргөн хүрээний уурхайн шүүрлийн асуудлыг зардал багатай шийдвэрлэх 
шийдлийг гаргахад тань туслах болно. Бид олборлолтын бүх шатанд зайлуулалтын химийг тодорхойлох 
туршлагатай.

Үйлчилгээ 
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Кадра Майнинг ХХК

Төсөл: Малмбергийн төсөл, Грийнланд

Төслийн зорилго: Порфирийн молибдений 
ордын геохимийн шинж чанарын судалгаа. 
Судалгааны явцад тухайн газар нутгийн 
эрдэс судлал, хүчлийн суурь тодорхойлох 
тест, нийт болон уусган баяжуулах боломжит 
металын агууламж, газар доорхи усны 
хими, кинетик элэгдлийнн тест, шинж чанар 
тодорхойлох судалгаа, дээж авах ажлуудыг 
хийж, PHREEQC кодыг ашиглан хаягдал 
чулуулаг, нимгэн хүдрийн нөөц болон 
шингэн хаягдалын шүүрэлтийн химийн тоон 
таамаглал гаргах. Онц анхаарах асуудал 
нь арктик дахь усны болон хуурай газрын 
зэрлэг амьтдын амьдрах орчинг хамгаалах, 
уурхайн метал уусган баяжуулах, хүчиллэг 
чулуулаг зайлуулах үйл ажиллагаанаас 
гарах хаягдал байгаль орчинд ноцтой хор 
хөнөөл авчирхаас сэргийлэх явдал.

Үр дүн: ТЭЗҮ-ийг хийж дуусган, металл 
уусган баяжуулах, хүчиллэг чулуулаг 
зайлуулах үйл ажиллагааны хор хөнөөлийг 
бууруулсан.

Хөдөө Аж Ахуй, Газрын Яам

Төсөл: Британниа Уурхай, Бритиш 
Колумби, Канад

Төслийн зорилго: 1970-74 оны 
хооронд уг уурхай 800,000 тн зэс 
олборлосон. Үйл ажиллагаа зогсож, 
уурхай хаагдсны дараа жил бүр Хов 
Саунд мөрөн рүү 5сая.куб.м бохир 
ус цутгаж байв. 2005 онд ХААГЯ Эйч 
Ди Эс ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж 
суулгахаар шийдвэрлэв. Уг төслийн 
хүрээнд голын урсгалыг салбарлуулж 
ус цэвэршүүлэх байгууламжид 
очих цэвэр усны хэмжээг багасгах 
зорилготой байв.

Үр дүн: Голын урсгалыг 
салбаржуулснаар жилд 300мян.
куб.м цэвэр усыг ус цэвэршүүлэх 
төхөөрөмжид орохоос зайлуулж байв. 
Энэ нь ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 
зардлыг ихээхэн багасгасан билээ.

Би Эйч Пи Билитон

Төсөл: Олимпийн далангийн өргөжилт, 
Өмнөд Австрали

Төслийн Зорилго: Шингэн хаягдлыг 
хадгалах байгууламжийн концепт 
загвар боловсруулах. Байгууламж 
болон лабораторид шинжилгээ хийж, 
байгууламж доорх нөхцөл байдлыг 
илтгэх үзүүлэлт гаргах. Байгууламж 
доторх усны сувгийн орчин хүчиллэг 
байсан бөгөөд энэ нь удаан хугацаанд 
гоожилт үүсгэх эсэхийг судалж тогтоох. 

Үр дүн: 2009 оны 5 дугаар сард 
Байгаль орчины нарийвчилсан 
үнэлгээний материал бэлдэж 
Өмнөд Австрали болон Хойд бүсийн  
холбогдох байгуулагад өгсөн.

Өмнөд Дийпс ЖэйВи

Төсөл: Өмнөд Дийпсийн уурхайн 
хаягдлын үнэлгээ, Өмнөд Африк

Төслийн Зорилго: Хаягдлын 
овооллогод өрөмдлөгө хийн, байгаль 
орчны геохимийн шинж чанарыг 
тодорхойлох судалгаа, алт, уран, пирит 
буюу сульфатын хүчлийн үлдэгдэл 
тогтоох геометаллургийн  үнэлгээ 
хийж уурхайн хаягдлын байгаль 
орчин, эдийн засгийн үнэлгээ хийх. 
Металл уусган баяжуулалт, сульфатын 
хүчлийн ялгарал залгаа голд үзүүлэх 
нөлөөллийн үнэлгээ.

Үр дүн: Хаягдлыг дахин боловсруулж 
үлдэгдэл эрдэс бодисыг гарган авч 
хаягдлын хор хөнөөлийг багасгасан. 
Эдийн засгийн бус материалыг булж 
уусган баяжуулалтын хор хөнөөлийг 
багасган, цэвэршүүлэх систем 
суулгасан.

Фаро Цооног, Юкон
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• Хаалтын ажиллагааны шаардлагын үнэлгээ

• Хаалтын ажиллаганы төлөвлөлтийн 
менежмент

• Нийтийн хэлэлцүүлэгт дэмжлэг өгөх

• Хаалтын концепцийг боловсруулах

• Хаягдлын шинж чанарыг тодорхойлох, 
геохимийн үнэлгээ

• Гидрологийн үнэлгээ

• Газар хөдлөлтийн үнэлгээ

• Усны чанарын таамаглал

• Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ

• Газрын бэхэлгээний тогтвортой байдлын 
үнэлгээ

• Газрын бэхэлгээний дизайн

• Хөрсний бүрхүүлийн дизайн

• Нөхөн сэргээлтийн дизайн

• Хотгор гүдгэрийн инженер

• Ус цэвэршүүлэх системийн дизайн

• Усны гольдролыг өөрчлөх дизайн

• Байгууламжийн чанарын баталгаа, хяналт

• Байгууламжийн гэрээний менежмент

• Байгууламжийн иж бүрэн үйлчилгээ

• Анхан шатны болон нарийвчилсан зардлын 
тооцоо

• Зардлын тооцооны загвар боловсруулалт

Газрын нөхөн сэргээлт,  
уурхайг хаах 
Байгаль орчинг хамгаалж, газар ашиглалтыг сайжруулах 

Арга барил Эс Ар Кэй-ийн уул уурхайн салбар дахь үйл ажиллагаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Дэлхийн 
олон улс оронд үйл ажиллагаа явуулсан манай компани таны уурхайд хаалтын ажлыг гүйцэтгэхэд 
дотны түнш болно.

 Бид аль 1990 онд уурхайг хаалтын ажил нь уул уурхайн салбарт үйл ажиллагааны ихээхэн чухал хэсэг 
нь болж буйг анзаарсан. Иймдээ ч бид уурхайг хаах чиглэлийг өөрсдийн үндсэн анхааралд багтаан 
ажиллаж өнөөдөр дэлхийн стандартын түвшинд хүрсэн үйлчилгээ үзүүлж байна.

 Уурхайн хаалтын ажлын төлөвлөлт нь олборлолтын аль ч шатанд хэрэгцээтэй байдаг. Бүх уурхай 
хаахаар төлөвлөж дизайнаа гаргах нь өнөөдрийн хандлага болсон байна. Зарим улс оронд олборлох 
зөвшөөрөл авахад уурхайг хаах төлөвлөгөө, холбогдох санхүүгийн асуудал заавал шаардлагатай 
байх жишээтэй. Мөн саяхнаас компаниуд өөрсдийн тайлан тэнцэлд холбогдох нөөцийн баримтыг 
тусгах шаардлагатай болсон нь уурхайн хаалтын ажлын төлөвлөлтөд анхаарал хандуулах хэрэгцээг 
зайлшгүй болгосон.

 Уурхайн хаалтын ажлын төлөвлөгөө нь инженерийн судалгаа, тест, хяналт шинжилгээгээс эхлэнэ. 
Бид энэхүү шат болгоны чиглэлд ихээхэн туршлага хуримтлуулж хаалтын нарийвчилсан дизайныг 
боловсруулсан. Танай компанийн хангамж, барилга байгууламжийн ажлыг бид тендер, барилгын 
чанарын баталгаа, хяналтын үйлчилгээгээр дэмжиж иж бүрэн үйлчилгээгээр хангах болно.

 Бидний мэргэжилтэн нар олон жил хуримтлуулсан арвин их туршлага дээрээ тулгуурлан уурхайг 
хаах үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардагдах хүчин зүйлсийг гаргасан. Энэ нь техник, эдийн засгийн 
үнэлгээ, үйл ажиллагаа явуулах төлөвлөгөө, бизнесийн анхан шатны үнэлгээ зэрэг олон ажилтай 
холбоотой.

Үйлчилгээ  
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АНУ-ын Цэргийн 
Инженерийн Корпус, Газрын 
менежментийн товчоо

Төсөл: Элдер Крийк Майн, Невада, АНУ

Төслийн Зорилго: АНУ-ын Цэргийн 
Инженерийн Корпус Невада дахь Илдер 
Крийк уурхайд нөхөн сэргээлт хийгдэхээс 
өмнө нэмэлт үнэлгээний ажил хийгдэх 
шаардлагатай гэж үзэн ЭссАр Кэй-д 
хандсан.

Үр дүн: Цэргийн Инженерийн Корпус, 
Газрын менежментийн товчоо хаягдал 
чулуулаг, ашиглагдсан цөөрөм, өөр 
бусад хаягдлын зарим хувийг нөхөн 
сэргээж, тогтворжуулах талаар санал 
оруулсан. Эс Ар Кэй байгаль орчны 
үнэлгээ хийж инженерийн дизайныг 
бэлдэж байгууламжийн ажилд хяналт 
тавин ажилласан. Бид нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг эрэмбэлэн, байгальд хамгийн их 
хор нөлөө учруулах заналыг зайлуулахад 
хөрөнгө төсвийг хувиарласан.

Би Эйч Пи Билитон

Төсөл: Сан Мануэл уурхай, үйлдвэрийн 
сайт, Аризон, АНУ

Төслийн Зорилго: Зэсийн хуучин  
далд уурхайг хаах, тэр дундаа уусган 
баяжуулах үйл ажиллагаа, хайлуулах 
байгууламжийн үйл ажиллагааг хаах 
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх.

Үр дүн: 4000 акр шингэн хаягдлын 
талбай, 400 акр үйлдвэрлэлийн талбай, 
300 акр уурхайн талбай зэрэг нийт 
10000 акр хэмжээний байгууламжийг 
хаах стратегийг боловсруулсан. Уурхайг 
хаахтай холбоотой байгаль орчны 
тухай бичиг баримтыг бэлдэж уурхайг 
хаах зөвшөөрөл авсан. Эцсийн хаах 
төлөвлөгөөний инженерийн дизайныг 
бүрэн дуусгаж, хэрэгжилтийг хянасан.

Делуат & Түш ба Юкон 
засгийн газар

Төсөл: Фаро уурхайн комплекс, Юконы 
нутаг, Канад

Төслийн Зорилго: Уурхайн комплексийг 
нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг боловсруулж 
хаахад бэлдэх.

Үр дүн: Фаро уурхай нь Юкон дахь 
хамгийн нөсөр үйл ажиллагаа байсан 
бөгөөд уг уурхайг хаахад хоёр Засгийн 
Газар, гурван Тэргүүний угсаатны 
зөвшөөрлийг авах шаардлагатай байсан 
юм. Бид хаалтын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний хувилбаруудын 
үнэлгээ хийж бүх талуудад таалагдах 
төлөвлөгөөг олоход тусалсан. Мөн бид 
үнэлгээний ажил хийх явцад уурхайн 
аж ахуй, нөхөн сэргээлтийн ажилд 
инженерийн талаас тусалж ажилласан.

Индианчууд болон Хойд 
нутгийн асуудал хариуцсан 
хэлтэс

Төсөл: Жиант уурхай, баруун хойд нутаг, 
Канад

Төслийн Зорилго: 1999 онд үйл 
ажиллагаагаа зогсоосон далд 
уурхайд хүнцлийн колчеданы хүдрийг 
боловсруулахад 230000 тн хүнцлийн 
тоос ялгарсан. Уг уурхайн байгаль орчны 
нөхөн сэргээх төлөвлөгөө боловсруулах.

Үр дүн: Эс Ар Кэй техникийн зөвлөгөө 
өгөх багийг бүрдүүлж хүнцлийн тоосийг 
нөхөн сэргээх төлөвлөгөөний хувилбарт, 
боловсруулалтад үнэлэлт дүгнэлт өгсөн. 
Мөн талбайн хаалтын ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулсан. Өнөөдрийн 
байдлаар бид шинээр гаргасан газар 
хөлдөөх технологийг хүнцлийн тоосийг 
намжаахад ашиглаж байна.

Шингэн хаягдлын далан босголт, Коломак Майн, Баруун хойд нутаг
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Окей Тэди Уурхай ХХК

Төсөл: Фубилан далд уурхайн 
урьдчилсан ТЭЗҮ, Папуа Шинэ Гвиней

Төслийн Зорилго: Ил уурхайг далд 
уурхай болгон өөрчлөхөд техникийн 
болон арилжааны ТЭЗҮ-ийн эрсдлийн 
менежмент.

Үр дүн: УТЭЗҮ-ийн бүхий л элементэд 
эрсдлийн судалгаа хийж, гарсан 13 зүйл 
бүхий үр дүнг УТЭЗҮ-д нэгтгэн оруулсан. 
Эрсдлийн үнэлгээний тухай эцсийн 
байдлаар санал нэгтгэж семинар зохион 
байгуулсан. Төслийн дараагийн үе 
шатад эрсдлийн хяналтыг тодорхойлж, 
төслийн бүхий л үйл явцад эрсдлийн 
шалгуур тавигдсан.

• Инженерийн системийн алдаат-мод (Fault-Tree) 
шинжилгээ

• Үйл явдлын-мод (Event-Tree) шинжилгээ

• Найдвартай байдлын анализ

• Далангийн аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ

• Хүний эрүүл мэнд, экологийн эрсдлийн үнэлгээ

• Алдаа ба нөлөөллийн шинжилгээ

• Алдаа, нөлөөлөл, онц байдлын шинжилгээ

• Техник эдийн засгийн загварын эрсдлийн шинжилгээ

• Компанийн эрсдлийн үнэлгээ, менежмент

• Эрсдлийн үнэлгээг хялбарчлах семинар

Эрсдлийн менежмент  
Эрсдлийн менежментээр ашгийг нэмэгдүүлэх

Арга барил Эрсдэл гэж үг уул уурхайн салбарт ихээхэн утга агуулдаг. Олон Улсын Стандартчлалын Байгууллагын 
гаргасан удирдамжид эрсдлийг тодорхойлохдоо “Зорилтод нөлөөлөх тодорхой бус байдал” гэж их явцуу 
хэлбэрээр заасан байдаг. Уг удирдамжид эрсдлийн шинжилгээ, эрсдлийн менежмент, эрсдэл даах 
байдлын судалгааг ч мөн дээрхийн адил явцуу утгаар тодорхойлсон байдаг. Эс Ар Кэй-ийн хамт олон бид 
эрсдлийн уг өргөн хэлбэрийг ойлгохын сацуу эрсдлийн нарийн хүчин зүйлсийг ч ойлгож байдаг.

 Манай техникийн мэргэжилтнүүд амьдралд бодитойгоор нэвтэрсэн эрсдлийн менежментийн арга 
барилыг ашигладаг бөгөөд эдгээр нь бүхий л чиглэлд байна. Жишээ нь: Манай геотехникийн 
инженерүүд налуулгын судалгааны тооцоо хийхэд найдвартай байдлын анализ, байгаль орчны эрдэмтэд 
байгаль орчинд нөлөөлөх ач холбогдлыг тодорхойлоход экологийн эрсдлийн үнэлгээ зэргийг хийдэг.

 Бид бүхний эрсдэл тодорхойлох цогц арга барил нь олон жилийн хүч хөдөлмөр, туршлагаар бий болсон. 
Бид бүхий л эрсдлийн тооцооны арга барилын цоорхой нүх сүв, сул талыг сайтар ойлгосон тул аливаа 
ажлыг цогцоор хийж гүйцэтгэдэг.

 Бид өөрсдийн техникийн мэргэжилтнүүдийн тооцоог эрсдлийн ерөнхий шинжилгээтэй нягт уялдуулж 
ажилладаг. Тооцоог ашиглаж компаний тань санхүү, байгаль орчин, орон нутгийн иргэд, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөллийг эрсдлийн шинжилгээнд тусгаж өгнө. 

 Бидний үйлчлүүлэгч “Эрсдлээс ангид” буюу компани тань тулгарах бүхий л техник, техникийн бус эрсдэл 
тодорхойлогдсон, шинжилгээ хийгдсэн, боломжит түвшинд буурсан байх нь бидний зорилго билээ. 

Үйлчилгээ  
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Коделко Чүкикамата

Төсөл: Чүкикамата уурхай, Чили

Төслийн Зорилго: Олборлолт дуусч 
буй уурхайн цооногийг эгц дооошоо 
үргэлжлүүлэх нь уурхайн ашигт 
байдлыг ихэсгэх боловч, цооног 
нурах аюулыг ихэсгэнэ. Цооногийн 
налуулгийн өнцгийг судлах.

Үр дүн: Аюулгүй байдал, эдийн 
засаг, налуулгийн хэлбэрийн дагуулах 
эрсдлийг тодорхойлох тоон тооцоог 
бүрэн дуусгаж, тогтсон нормтой 
харьцуулсан. Энэхүү судалгаа нь 
компанид шийдвэрээ гаргах суурь 
материал нь болж өгсөн.

Эс Ти Экс Корпораци

Төсөл: Суратын сав газрын нүүрсний 
урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ, 
Күийнсланд, Австрали

Төслийн Зорилго: Эс Ар Кэй, 
ПВС-тэй хамтран Суратын сав газрыг 
худалдан авахтай холбоотой нүүрсний 
урьдчилсан эдийн засгийн болон 
техникийн үнэлгээ хийх.

Үр дүн: Эс Ар Кэй урьдчилсан эдийн 
засгийн болон техникийн үнэлгээний 
эрсдлийн судалгаа хийсэн бөгөөд энэ 
нь үнэлгээний нэг хэсэг болж тайланд 
багтсан.

Канадын Индианчууд ба 
Хойд нутгийн хэрэг 

Төсөл: Ашиглагдаж дууссан уурхайн 
компаний эрсдлийн системийн 
боловсруулалт

Төслийн зорилго: Канадын 
Индианчууд ба Хойд нутгийн хэрэг 
нь Канадын хойд хэсгээр хэд хэдэн 
уурхай хариуцан ажилладаг. Бохирдсон 
Сайт Хөтөлбөр эрсдлийн матриц, үр 
дагаварын нүд, үйл ажиллагааны 
шаардлага зэргийг оролцуулан 
компаний эрсдлийн үнэлгээг 
боловсруулах ажлыг дэмжих.

Үр дүн: Эрсдлийн үнэлгээний систем 
нь Канадын Индианчууд болон Хойд 
нутгийн хэрэг төслийн менежментийн 
боловсруулалтын нэг хэсэг болсон 
бөгөөд жил бүр эрсдлийн бүртгэл 
шинэчлэгдэж зардлын хяналтыг 
эрэмбэлэн, байгаль орчин, нийгэм, 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нь 
сайжруулалт хийдэг болсон. 

Риверсдайл уурхай

Төсөл: Венга уурхай, Тете, Мозамбик

Төслийн Зорилго: Жилд 5 сая тн 
олборлох боломжтой ил уурхай болон 
холбогдох дэд бүтцийг байгуулах 
ажлын ТЭЗҮ-ийн эрсдлийн менежмент.

Үр дүн: Эрсдлийн судалгааг техник 
эдийн засгийн бүхий л элемент дээр 
хийж тайланд оруулсан. Харилцагч 
талаас эрсдлийн бүртгэлийг тайланд 
оруулж, эрсдлийн хүчин зүйлсийг 
төслийн баталгаажуулах үйл явцад 
багтаасан. Тодорхойлогдсон эрсдлийн 
хяналтыг төслийн дараагийн шатнаас 
авч оруулах.

Цэвэр усны далангийн алдааг бууруулах, Фаро уурхай, Юкон. Төслийн хүрээнд далангийн эхэн хэсэг, далан доторх загас, 
усны амьтны амьдрах орчинг бүрдүүлсэн юм.
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• Байгаль орчны суурь судалгаа

• Уурхайг усанд автахаас сэргийлэх гидрологи, 
гидравликийн судалгаа

• Байгаль орчны цогц төлөвлөлт

• Усны тогтвортой байдлын загвар

• Хаягдлын менежмент, шинж чанарыг 
тодорхойлох

• Усан хангамж

• Уурхайн ус шавхалт

• Бохирдлын үнэлгээ, шүүрлийн хяналт

• Бохирдлын тоон загвар

• Хүчиллэг усны шүүрэлт, усны чанар, геохими

• Усны голидролын бүтэц, үерийн усны хяналт, ус 
зайлуулах шуудуу

• Ус цэвэршүүлэх

• Инженерийн дизайн ба хангамж

• Гэрээний менежмент ба чанарын баталгаа, 
чанарын хяналт

• Зөвшөөрөл ба тусгай зөвшөөрөл

Уурхайн усны менежмент 
Бохирдлыг багасгаж, зарцуулалтыг оновчтой болгож, гүйцэтгэлийг сайжруулах 

Арга барил Усны үр ашигтай менежмент нь ямар ч төрлийн уурхай, эрдэс баялгийн боловсруулах үйл ажиллагаанд 
зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Уурхайн үйл ажиллагааны анхан шатны зөвшөөрөл, үйлдвэрлэл, хаалт зэрэг бүхий 
л үе шатуудад усны менежментийн асуудлыг авч хэлцэх ёстой ба энэ нь байгаль орчин, олон нийт рүү чиглэсэн 
бодлоготой нягт уялдаатай нэгэн чигт байна.

 Бид уурхайн усны менежментийн цогц арга замыг санал болгож байна. Манай мэргэжилтнүүд гидрологи, 
гидравлик, гидрогеологи, усны чанар, геотехник, байгаль орчин, уурхайн өргөн мэдлэг, арвин туршлагатай. Бид 
чийглэг хуурай, халуун хүйтэн бүхий л цаг уурын нөхцөл байдалд ажилласан. Бид танай төсөлд хямд зардал, 
бодит шийдэл, усны үр ашигтай зарцуулалтын арга замыг олж өгнө.

 Дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийн хажуугаар зардал хэмнэх нь ихээхэн шинэлэг санаа шаарддаг. Усны цогц 
менежментийн суурь нь гадаргын ус, гүний ус, дахин цэвэршүүлж ашиглах усны хосолсон хэрэглээ байдаг. Үүний 
тулд төслийн эхэн үе буюу хайгуулын үе шатад цооногийн усны үзүүлэлт, гадаргын усны үзүүлэлт, усны чанарын 
үзүүлэлт зэрэг усны судалгааг хийж уурхайн усны системийн тооцоонд оруулах нь чухал.

 Шингэн хаягдлын эргэлт, үйл явцыг ойлгож, үүнийгээ цаг уурын үзүүлэлт, дахин цэвэршүүлэх боломжтой 
харьцуулан судлаж, олборлолтын аливаа үе шат, цаг уурын өөрчлөлтөд усны тогтвортой байдлыг хангах 
усны менежментийг гаргаж авна. Энэ нь уурхайн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх усыг илүү зохистой, үр дүнтэй 
хэрэглэхэд ач холбогдолтой. 

 Бид олборлолтын явцад, уурхайн хаалтын ажиллагааны явцад болзошгүй, аль эсвэл тохиож буй усны 
шүүрэлтийн менежмент, болзошгүй инженерийн алдааг олох чадвартай. Мөн бид цооногоос ус зайлуулах 
загвар гаргах, бохирдлын эрсдлийг тодорхойлох, зохистой усны хяналтын системийг загварчлах үйлчилгээг та 
бүхний төсөлд авчирна.

Үйлчилгээ  
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Делуат & Туш

Төсөл: Фаро уурхай, Фаро, Юконы 
нутаг, Канад

Төслийн Зорилго: Цэвэр усаар хангах 
20.5 м өндөр, 410 м урттай далангийн 
урсгал дагуу орших байгаль орчинд 
сөргөөр нөлөөлж болохуйц байсан учир 
уг даланг нураах шийдвэр гарсан. Эс Ар 
Кэй өөр бусад зөвлөх байгууллагуудтай 
хамтран даланг нураах төлөвлөгөө, 
загвар, зөвшөөрөл боловсруулж 
бэлтгэсэн. 

Үр дүн: Төслийг заасан хугацаанд, 
төсөвлөсөн төсөвт багтаан бүрэн хийж 
гүйцэтгэсэн. Өвөл солигдох материалтай 
холбоотой жижиг ажил үлдснийг эс 
тооцвол даланг яг л төлөвлөгөө ёсоор 
нураасан юм.

Мааден

Төсөл: Амм Вүал фосфатын уурхай, 
Саудын Араб

Төслийн Зорилго: Гүний усны нөөцийг 
олж тогтоон үнэлгээ хийж, уурхайг 
хангах худгын газрын дизайныг гаргах.

Үр дүн: Газар дээр нь анхан шатны 
урьдчилсан судалгаа хийж, хамгийн 
тохиромжтой өрөмдлөгийн судалгаа 
хийх усархаг давхрааг тогтоосон. 
Өрөмдлөгийн ажил, Тавил Сайндстоунд 
900м гүн цооног ухах ажилд хяналт 
тавьж, гидравликийн тест хийсэн. 
Нарийвчилсан тоон, концепци гүний 
усны загварыг ашиглан усархаг 
давхрааны тогтвортой байдал, бусад 
газар доорх усны нөөцөд нөлөөлөх 
байдлын судалгааг гаргасан.

Канадын Индиан болон Хойд 
нутгийн хэрэг 

Төсөл: Голын цутгалан дахин 
байршуулах, Жиант уурхай, баруун хойд 
нутаг, Канад

Төслийн Зорилго: Байкер цутгаланг 
ил уурхайн талбайгаас илүү хол 
газар байршуулах. Шаварлаг хөрс 
30 хувийн мөсжилттэй байсан бөгөөд 
цутгалангийн суурь амархан үерлэх 
бүтэцтэй байсан.

Үр дүн: Хөдөлгөөнт суурьтай холбоотой 
бага зэргийн хүндрэл учирсан ч 
төлөвлөсөн суваг бидний загварын 
дагуу ажилласан. 3 жилийн дараа 
хийсэн загасны судалгаа өндөр 
үзүүлэлттэй гарч бидний гүйцэтгэл 
амжилттай байсныг илтгэсэн юм. Сүүлд 
Загас Агнуурын Хэлтэсээс  инженерийн 
баг ирж энэхүү амжилттай ажилтай 
танилцсан билээ. 

Моликорп Кэста

Төсөл: Кэста уурхай, Шинэ Мексик, 
АНУ

Төслийн Зорилго: Далд уурхай 
уруу урсах урсгалд үнэлгээ хийж, 
алсаас хяналт тавин урсгалын 
шинж чанарыг тодорхойлох, усанд 
байх химийн найрлагын тэнцвэрийг 
тогтоох, мөрийн тест хийж чулуулаг 
доорхи усны сувгийн үнэлгээ хийх, үйл 
ажиллагааны болон үерийн усны дотоод 
урсгалын менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах.

Үр дүн: Урсгалыг хянах дижитал 
системийг ашиглан Эс Ар Кэй усны 
урсгалын хэмжээ, хими, олон эхийг 
илрүүлсэн.  Мөн газар гадаргуугаас 
эхтэй усны урсгалыг ялгасан.

Чулуун овоогоос шүүрэх шингэний хэмжүүр, Кэста уурхай.
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Капстон Уурхай Корп

Төсөл: Козамин Уурхай, Мексик

Төслийн Зорилго: Зэс, хар тугалга, 
цайрын уурхайн металлургийн 
үнэлэлт, дүгнэлт, үйлдвэрийн аудит 
хийж одоогийн болон санал болгосон 
үйлдвэрийн хүчин чадал, металлын 
гаргалт NI 43-101 техникийн тайлангийн 
түвшинд нийцэж, бүтээгдэхүүний чанарыг 
баталгаажуулах.

Үр дүн: Шаардагдсан металлургийн 
үнэлэлт дүгнэлтийг гүйцэтгэж, техникийн 
тайлангийн холбогдох хэсгийг бэлдсэн. 
Талбай дээр байх хугацаандаа 
боловсруулах болон үйл ажиллагааг 
сайжруулах тухай үйл ажиллагаа 
хариуцсан ажилтан нарт зөвлөмж 
өгж үйлдвэрлэлийн хэмжээг ихэсгэх, 
металлын чанарыг сайжруулах ажлыг 
дэмжсэн.

• Туршилтын үйлдвэр турших хөтөлбөрийг боловсруулах, 
хянах

• Баяжуулалтын үйл ажиллагааг бат бөх, үр ашигтай 
болгох шийдлийг боловсруулах

• Металлургийн үйлдвэрийн дизайн

• Металлурги, баяжуулах үйлдвэрийн хүндрэлийг засах, 
оновчтой болгох

• Үйл ажиллагааны үнэлэлт дүгнэлт, үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийн аудит

• Техникийн зөвлөгөө, сургалт 

• Төслийн үнэлэлт, дүгнэлт

• Урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ

Металлурги, эрдсийн баяжуулалт
Эрдэс баялгийг нээх

Арга барил Манай металлурги, боловсруулалтын мэргэжилтэн нар голцуу металлургийн судалгаа, урьдчилсан эдийн 
засгийн үнэлгээ, төслийн үнэлэлт, дүгнэлт дээр түлхүү анхаарч ажилладаг бөгөөд анхан шатны инженерийн 
судалгаа, боловсруулах үйл ажиллагааг оновчтой болгох, техникийн туслалцаа өгөхөд мэргэшсэн. Бид ТЭЗҮ-ийн 
боловсруулалтын судалгаа, нарийн инженерийн судалгаа, үйлдвэр ашиглалтад оруулах, гүйцэтгэлийн сорилтын 
ажил хийхдээ ихэвчлэн инженер, хангамж, байгууламжийн менежментийн компаниудтай хамтарч ажилладаг.

 Манай баг бүхий л металлурги, өнгөт металл, үнэт металл, энергийн болон үйлвэрийн, алмаз болон бусад 
газрын ховор элемент  боловсруулах, тестлэх, мөн бутлах, үйрүүлэх, уусган баяжуулах, концентраци, даралт, био 
исэлдэлт, электролизийн аргаар зэсийг уусган баяжуулах, хайлуулах, хайрах үйл ажиллагаа үйл ажиллагаа дээр 
ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн техник технологи ашиглаж ажилладаг.

 Манай мэргэжилтнүүд металлургийн дээж тодорхойлох, туршилтын ажлын хөтөлбөр боловсруулалт, мэдээллийн 
шинжилгээ, боловсруулалтын үйл ажиллагааны схемийн загвар, арилжаа, инженер, бүтээн байгуулалт, 
ашиглалтад оруулах, үйл ажиллагааны дэмжлэг зэрэг олон тооны анхан шатны төслийн үйл ажиллагаанд гар 
бие оролцож байсан. 

 Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ үр ашгийг нэмэгдүүлэх зөвлөмж, үр дүнгээр хангахын төлөө ажилладаг бөгөөд бидэнд 
төслийн тань үр ашгийг боломжит дээд цэг хүртэл нэмэгдүүлэх ур чадвар, туршлага бий. Өнөөдөр техникийн үйл 
ажиллагаа хариуцсан туршлагатай ажилтан эрэлт хэрэгцээтэй байна. Бид танай төслийг техникийн туршлагатай 
ахмад зөвлөхөөр хангаж, төслийн үйл ажиллагаанд тань хэрэгтэй мэргэжлийн дэмжлэг, удирдамжаар хангана.

 Нээлттэй байдал, эрдсийн төслийн боловсруулахтай холбоотой захиргааны болон санхүүгийн шаардлагууд 
байнгын өөрчлөгдөж буй энэ үед бидний төслийн үнэлэлт дүгнэлт, бизнесийн анхан шатны судалгаа хийх 
туршлага төслийн тань үнэлгээний шаардлагад зайлшгүй хэрэг болно. 

Үйлчилгээ
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Талвиваара Уурхай Компани

Төсөл: Талвиваара уурхай, Финланд

Төслийн Зорилго: Лондонгийн 
Хөрөнгийн Бирж дээр гарах эрдэс 
баялгийн шинжээчийн тайлан, өр 
төлбөрийн санхүүгийн иж бүрэн 
шинжилгээ, техникийн аудитын тайланг 
тус тус бэлтгэх.

Үр дүн: Төслийн металлургийн 
үнэлэлт дүгнэлт нь эрдэс баялгийн 
шинжээчийн тайланд нэгтгэгдэн орсон. 
Эдгээр тайлангууд нь Талвиваара 
уурхай Лондонгийн Хөрөнгийн Бирж 
дээр амжилттай гарах, мөн 300 
сая ам.долларын зээлийг авахад 
ашиглагдсан юм.

Нууц үйлчлүүлэгч

Төсөл: Зэс, алт, магнетит 
концентраторын металлургийн 
судалгаа. ОХУ

Төслийн Зорилго: ОХУ-ын 
лабораторид туршигдсан металлургийн 
туршилтын тестийн үнэлгээ, 
металлургийн судалгааг бэлтгэх. САГ-н 
хэмжээ, Жэй Кэй Тек-ийн хэмжүүрт 
суурилсан техникийн тайланг бэлтгэх 
туршилтын ажлыг хянах.

Үр дүн: Концентраторын металлургийн 
судалгааны тайланг бэлдсэн. Тээрмийн 
тойргийг тодорхойлж өргөн хэмжээний 
хүдрийн хатуулгын параметрийг 
бэлтгэсэн.

Нууц үйлчлүүлэгч

Төсөл: Казакстан дахь бага агуулгатай 
цагаан тугалганы хүдэр боловсруулах 
шинэ арга

Төслийн Зорилго: Бидний үйлчлүүлэгч  
бага агуулгатай материалаас цагаан 
тугалга гарган авах шинэ арга технологи 
боловсруулсан бөгөөд биднийг түүний 
туршилтын ажил, арилжаанд оруулахтай 
холбоотойгоор  боловсруулах дизайны 
тухай бие даасан үнэлэлт дүгнэлт 
гаргаж өгөхийг хүссэн юм.

Үр дүн: Туршилтын ажлын үнэлэлт, 
дүгнэлт, боловсруулалтын хими, үйл 
ажиллагааны схем, тоног төхөөрөмжний 
сонголт зэргийг оролцуулсан тайлан, 
үйлчлүүлэгчийн капитал, Эс Ар Кэй 
зөвлөмжийн дагуух ажлуудын хамт үйл 
ажиллагааны зардлыг хийж бэлтгэсэн.

Аура Минералс Инк

Төсөл: Үйл ажилла явуулж буй ордын 
металлургийн урьдчилсан эдийн 
засгийн үнэлгээ

Төслийн Зорилго: Аура Минералсын 
урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээний 
багийг дэмжиж, үйл ажиллагаа явуулж 
буй төслийг худалдан авах,  мөн хэд 
хэдэн төслийн үнэлэлт дүгнэлтийг 
гаргаж, боловсруулалт сайжруулахад 
чиглэгдсэн зөвлөмжийг гаргах.

Үр дүн: Аура Минералс компанид 
туслалцаа үзүүлэх үүднээс худалдан авч 
буй 3 төслийн урьдчилсан эдийн засгийн 
үнэлгээнд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн.

Боливиа дахь Сан Кристобал уурхайн 2 тээрмийн нэг нь. Эс Ар Кэй талбайн үйл ажиллагааны, ялангуяа олборлох, боловсруулах, төслийг 
эргүүлэх хөтөлбөр дээр бие даасан инженерийн үнэлэлт дүгнэлт хийж боловсруулсан.
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Англо Америк Хайгуулын 
Хэсэг

Төсөл: Түнэл Сур, Лос Бронцес уурхай, 
Чили

Төслийн Зорилго: 8км x 4.5м–ийн 
хоолой гаргах машины нарийвчилсан 
инженерийн дизайныг гаргах.

Үр дүн: Уламжлалт аргаар буюу 
өрөмдлөгө, тэсэлгээ ашиглан малтлага 
хийсэн. Туннель гаргах машины 
угсралтын танхимыг эцэслэн дуусгасан. 
Туннель гаргах машиныг угсарч эхэлсэн.

• Геотехникийн судалгаа

• Суурь ул хөрсний дизайн

• Хажуугийн тулгуур, даацын ханын дизайн

• Барьцаа материалын судалгаа

• Далангийн дизайн, аюулгүй байдлын үзлэг

• Малтлага болон овоолсон шороон далан

• Газрын хөрсний эрозийн хяналт

• Геологийн гэнэтын ослын үнэлгээ

• Нутаг дэвсгэрийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

• Туннелийн геотехник, дизайн

• Хяналт шинжилгээ, тоног төхөөрөмж

• Хөрсний нөхөн сэргээлт

Дэд бүтцийн геотехник 
Төслийн тань суурийг сайжруулна

Арга барил Геологийн байгаль орчин, газар, гүний усны нөхцөл, газар хөдлөлт зэрэг нь талбайн боловсруулалтад 
нөлөөлөх геотехникийн хүндрэл бэрхшээлүүд билээ. Мөн бусад тоног төхөөрөмж, дэд бүтэцтэй холбоотой 
бэрхшээлүүд тулгардаг. Эдгээр нь тээрмийн суурь чичиргээтэй болох, шилжүүлж зөөхөд бэрхшээлтэй 
машин тоног төхөөрөмж болон бусад бүтэц, үйл ажиллагаанаас улбаатайгаар үүсдэг хүндрэлүүд юм.

 Манай геотехникийн мэргэжлийн баг нь орчин үеийн тоон загвар гаргаж та бүхний төсөлд нийцсэн, 
хямд өртөг бүхий шийдлийг гаргадаг. Бид талбайн нарийвчилсан хөгжлийн үнэлгээ, суурь ул хөрсний 
дизайн, дизайны бэлтгэл, гэрээний менежмент зэрэг үйлчилгээг үзүүлнэ. Мөн бид техникийн болон 
хуулийн маргаан зохицуулахад мэргэжлийн судалгаа хийж, зөвлөгөө өгдөг бөгөөд энэ нь байгууламж, 
зам, усны хоолой, гүүр, үйлдвэр, онгоцны зогсоол, докын байгууламж, далан, бусад ус тогтоох 
байгууламж, гүний ухалт, уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа, овоолсон шороон далан, ухалт, хонгилын 
зэрэг бүхий геотехникийн загварын судалгааг хамардаг билээ.

 Төсөл тань дэлхийн хамгийн алслагдсан газар нутагт байсан ч манай мэргэжилтнүүд төслийн 
бэрхшээлийг шийдэхэд туслах болно. Үүнд хэврэг, сунасан, тарсан хөрс, карстын нөхцлүүдийг 
хамруулж болно. Манай хөрсний бүтцийн харилцан үйлчлэлийн мэргэжилтнүүд хонгилын доторлогоо, 
хөрсөнд суурь ивэх, барилгын ажлын сайжруулалт, малталтад хажуугийн тулгуур тус бүрийн дизайныг 
гаргах болно. Манай хүйтэн цаг уурын геотехникийн мэргэжилтнүүд мөнх цэвдэгтэй нөхцлийн дэд 
бүтэц, суурь ул хөрсний дизайны ажилд мэргэжлийн тусламж үзүүлнэ. Бид географикийн өргөн хүрээ 
бүхий туршлага дээрээ тулгуурлан таны төсөлд тусгайлан зориулсан мэргэжлийн шийдлийг хүрнэ.

Үйлчилгээ  
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Эм Эл Пи

Төсөл: Эл Мауро шингэн хаягдлын 
далан, Чили

Төслийн Зорилго: Гурван туннелийн 
нарийвчилсан инженерийн ажил.

Үр дүн: Эл Мауро шингэн хаягдлын 
далан төслийн хүрээнд 3 туннелийн 
нарийвчилсан инженерийн ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн. Тэдгээр туннель 
нь 2.4км, 2.5км, 3.5км урттай 4.5м 
x 4.9м хэмжээтэй байсан. Эс Ар Кэй 
туннель, гарц, хаягдлын цэгийн бүрэн 
дизайн, техникийн үзүүлэлт, дуудлага 
худалдааны бичиг баримт, дуудлага 
худалдааны үйл явцын үнэлгээг хийж, 
ажил гүйцэтгэлийн явцад талбай дээр 
шалгалт хийсэн. Уг туннель нь баригдаж 
дууссан бөгөөд одоо үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа.

Мирамар Хоуп Бэй Лимитэд

Төсөл: Дорис Хойд Уурхай, Нунавут, 
Канад

Төслийн Зорилго: Дээд арктик дахь 
өндөр чанарын алтны олборлолтыг 
дэмжих уурхайн гадаргуун дэд бүтцийн 
дизайн, гадаргын геотехникийн ажил, 
усан доорх өрөмдлөгийн ажлуудыг тус 
тус хийж гүйцэтгэх. Үүнд усан дээрх 
байнгын ачаа буулгах байгууламж, 5км 
дөрвөн улирлын зам, дөрвөн улирлын 
онгоц хөөрөх/буух талбай, майхан 
болон тээрмийн суурь, чөлөөтэй хэвтэх 
газар, гүүр, 5 сая литрийн шатхууны 
танк, тэсэлгээний бодис хадгалах 
байгууламж, шингэн хаягдлыг тогтоох 
далан орсон юм.

Үр дүн: Эс Ар Кэй боловсруулсан 
дизайны дагуу усан дээрх байгууламж, 
зам, онгоцны буудлыг барьж босгосон 
бөгөөд эдгээр нь өнөөдөр логистикийн 
уян хатан байдлыг ханган, ажилласаар 
байна.

Конкола Зэсийн Уурхай/
Вэндэтта

Төсөл: ЛТА олборлолтын гэрээт 
байгууллага

Төслийн Зорилго: Шафт коллар, 
ороох байгууламжийн суурь, өргөх 
байгууламжийн хөрсөн дэх тулгуур, 
хүдэр гаргах хонгил, бутлах хэсгийн 
дизайныг тус тус хийж болвсруулсан.

Үр дүн: Баганы давхар тойргийн 
дизайныг гаргасан бөгөөд дотоод 
тойрог нь хажуугийн тулгуур хэлбэрээр 
үйлчилж, гаднах тойрог нь өрөмдөх 
цамхагийг (хөл тус бүрт 1000 тн) 
тулахаар зохион бүтээсэн. Уг тусгайлан 
зориулсан дизайнд сегментийн аудитын 
дагуу багануудыг 25 метрийн гүнд 
суулган, ачааллыг сарниулах ул хөрсөнд 
тараасан хөлүүдийн дизайн багтсан.

Лабело Ус Хэрэглэгчийн 
Холбоо

Төсөл: Цагаан алт олборлох уурхайн 
Лабело усны хангамжийн системийн зураг

Төслийн Зорилго: ТЭЗҮ, тойм бүдүүвчийн 
дизайн, байгаль орчин нийгмийн 
судалгаа, геотехникийн шалгалт, талбайн 
хяналт хийх. Үүнд суурийн далан, усны 
боолт шуудуу, суурийн хаягдлын цэг, 
хаягдал зайлуулах байгууламж, хураах 
байгууламжийн 570 000 м3 далан хаалт, 
өндөрлөгийн насос, тус бүрдээ гурван 
насосын бүрдэл бүхий насосын станц, 
усны хангамжийн схемийн 20 мега литр 
бетон тогтворжуулах агуулах, 5 эцсийн 
хэрэглээний агуулах далан, цахилгааны 
бага станц, удирдлагын үйлчилгээ орно.

Үр дүн: Усны хангамжийн схемийн ажил 
амжилттай дуусаж, бүсийн системийн нэг 
хэсэг болсон.

Эхлэл – Хажуугийн тулгуур, даацын баганы дээд хэсэг, Конкол, Замби
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Хятадын хөнгөн цагааны 
корпораци (Чалко)

Төсөл: Хонг Конг, Нью Йоркын 
хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас гаргах 
тайлан. Хятадын орон нутаг дахь уул 
уурхайн төслүүд.

Төслийн Зорилго: Бид тухайн 
хөрөнгийн биржийн шаардлагад нийцсэн 
бие даасан мэргэжлийн тайланг бэлтгэж, 
холбогдох үзүүлэлтийн үнэлэлт дүгнэлт, 
талбай дээрх судалгаа, уурхайн төслийн 
судалгаа тайланг гаргах. 

Үр дүн: Бидний бэлтгэсэн тайланг 
үйлчлүүлэгч, банк, бусад зөвлөгөө өгөх 
байгууллагууд, хөрөнгийн бирж бүгд 
хүлээн зөвшөөрч, Чалко Хонг Конг 
болон Нью Йоркийн хөрөнгийн биржид 
амжилттайгаар бүртгэгдсэн юм.

• Олон нийтэд мэдээлэх, гомдал барагдуулах, хувьцааг 
анхдагч зах зээлд гаргахад бие даасан техникийн 
тайлан гаргана

• Уурхайн санхүүжилт олохын тулд төслийн техникийн 
үнэлэлт дүгнэлт хийх

• Хувьчлал

• Худалдан авалт, компаний нэгдэлтийн техникийн 
үнэлэлт дүгнэлт

• Эрсдлийн үнэлгээ

• Техникийн үнэлгээ

• Урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ

• Шүүхийн асуудал

• Техникийн аудит

• Мэргэжлийн тайлан

Бие даасан төслийн үнэлэлт дүгнэлт  
Алдааг илрүүлж ирээдүйг батлана

Арга барил Бид та бүхний худалдан авалт, капитал, төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргах  зэрэг 
ажилд тань тусалж, тогтвортой төвлөрсөн бие даасан үнэлэлт дүгнэлт, тайлан гаргах мэдээллээр хангаж 
чадна.

 Төсөл бүр өөр өөрийн шинж чанар, эрсдэлтэй байдаг. Манай туршлагатай менежер, мэргэжилтэн нартай 
хамтран ажиллсанаар та өөрийн төслийн нөөцийн координат, хувиарлалтыг сайжруулж тогтвортой төвлөрсөн 
бие даасан үнэлэлт дүгнэлт, тайланг гаргахад тань туслана.

 Бид ямарваа нэгэн төсөл, компаний хувь эзэмшигч биш биеэ даасан хараат бус байгууллага. Иймд 
манай байгууллагын үйлчилгээ, зөвлөгөөг олон улсын банк, хөрөнгө оруулалтын компаниуд, уул уурхайн 
үйлчлүүлэгч нар үнэлж хүлээн зөвшөөрдөг. Санхүүгийн байгууллагууд манай компаниас ихээхэн зөвлөгөө, 
тэр дундаа хүдрийн нөөц, уул уурхайн үнэлгээ, байгаль орчны судалгааны талаарх ажлуудыг хийлгэж, 
хөрөнгийн зах зээл дээр гарах төслийн танилцуулга, зарах, худалдан авах гэрээ, үнэлгээний ажилдаа 
оруулдаг. Мөн бид уурхайн холбогдолтой шүүхийн асуудалд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, шаардлагатай 
тохиолдолд гэрчийн баталгаа хийдэг.

 Бид дэлхийн хамгийн том, томоохон уул уурхайн худалдаанд гар бие оролцож байсан. Үүнд: Катанга уурхайн 
сэргээн босголт, Хармони/Гоулд Фиелд худалдан авах дуудлага худалдаа, Кумба Экзарогийн хуваагдал, 
Норанда/Фалконбриджийн хөрөнгийн анхан шатны үнэлгээ, Фреснио ПиЭлЭс ба Фүжиэнь Зижин Гоулдын 
үнэт цаас гаргах төсөл, Сино Гоулдын үнэт цаасыг Хонг Конгын хөрөнгийн бирж дээр гаргах ажил зэрэг орно.

 Бид дэлхийн олон оронд салбартай, хүний нөөц ихтэй компани. Бид богино хугацаанд дэлхийн аль ч өнцөгт 
ажлын баг бүрдүүлэн ажиллах боломжтой. Богино хугацааны чанартай ажил, үр дүнг бид санал болгож байна.

 Бидний хийх үнэлэлт дүгнэлт төслийн тань эрсдлийг тодруулж, үүнд баталгаа гаргаж, үйлчлүүлэгчдээ төслийн 
бодитой мэдээллээр хангаж, төслийг тань хөрөнгө оруулагчдын стандартад нийцүүлэх болно.

Үйлчилгээ  
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Лихир Гоулд Лимитед

Төсөл: Лихир Гоулд Уурхай, Лихирийн 
арал, Папуа Шинэ Гвиней

Төслийн Зорилго: Лихир Гоулдын 
төслийг банкны холбооны хүсэлтээр бид 
инженерийн ажлыг хийж гүйцэтгэх. Жил 
бүр үзлэг хийж төслийн хөгжил, ахицын 
тайланг гаргах.

Үр дүн: Бид Лихир Гоулд төсөл дээр 
нийт дөрвөн жил ажилласан. Уг 
хугацаанд бид төслийн бие даасан 
техникийн, нийгмийн, байгаль орчны 
сул давуу талын үнэлгээний ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.

Сино Гоулд Майнинг Лимитед

Төсөл: Хонг Конгийн хөрөнгийн бирж 
дээр Сино Гоулд ХХК-ийг бүртгүүлж, 
үнэт цаасыг гаргах.

Төслийн Зорилго: Сино Гоулд ХХК-ийн 
Хятад дахь хайгуул, олборлолтын ажлын 
техникийн бүрэн үнэлэлт дүгнэлт, бие 
даасан мэргэжлийн тайланг гаргах. 
Сино Гоулд ХХК-ийн үнэт цаас нь урьд 
нь Австралийн хөрөнгийн биржид 
арилжаалагдаж байсан бөгөөд тайланг 
Австралийн болон Хонг Конгийн 
хөрөнгийн биржийн шаардлагад 
нийцүүлэх.

Үр дүн: Эс Ар Кэй тайланг Хятад болон 
Англи хэлээр бэлтгэсэн ба Сино Гоулд 
ХХК Хонг Конгийн хөрөнгийн биржид 
амжилттай бүртгүүлсэн. Сино Гоулд 
ХХК нь Хонг Конг, Австралийн хөрөнгө 
биржид зэрэг бүртгүүлсэн анхны уул 
уурхайн компани болсон.

Фреснилло Пи Эл Си

Төсөл: Лондонгийн Хөрөнгийн Бирж 
дээр үнэт цаас гаргах

Төслийн Зорилго: Лондонгийн 
Хөрөнгийн Бирж дээр гарах компани, 
Фреснилло Ла Сиенэга дэлд уурхай, 
Ла Херрадура ил уурхай, Сабинас 
полиметаллын далд уурхайн мөнгө 
үйлдвэрлэх эрх зэргийн үнэт металлын 
нөөцийн мэргэжлийн эрдэс баялгийн 
тайланг бэлдэж, зөвлөгөө өгөх. 

Үр дүн: Хөрөнгийн зах зээлд үнэт 
цаасыг амжилттай гаргаж компаний 23 
хувь буюу 1.787 тэрбум ам.долларыг 
босгосон. Мөн уг компани нь 
Лондонгийн Хөрөнгийн Биржид 
бүртэгдэж буй хамгийн анхны Мексик 
компани байсан юм.

Конкола Коппер Майнс Пи 
Эл Си

Төсөл: Кэй Си Эм –ийн хөрөнгийн 
бүтцийг өөрчлөх, Замбиа

Төслийн Зорилго: Англо Америк 
гарсны дараа хөрөнгө оруулалт 
татах техникийн зөвлөгөө. Үүнд 
хөрөнгийн техникийн аудит, гэнэтийн 
байдлын стратеги, ойрын хугацааны 
боломжуудыг тодорхойлж зардлыг 
багасгах, орлогыг нэмэгдүүлэх, 
менежментийн  ахлах багийг сонгох, 
уурхайн бизнесийн төлөвлөгөөг дахин 
боловсруулах, санхүүгийн зөвлөмжийн 
суурь болох техно- эдийн засгийн 
загварыг боловсруулах.

Үр дүн: Сонирхсон худалдаанд 
оролцогчдод санамж бичиг тараасан 
бөгөөд хөрөнгө оруулагчдад 
танилцуулга хийж, үнийн санал 
авч, хэлэлцээр хийж худалдах үйл 
ажиллагааг дэмжсэн.

Эс Ар Кэй дэлхийн олон оронд урьдчилсан эдийн засгийн үнэлгээ хийсэн арвин туршлагатай. Хятадын Гүйжоуд орших энэхүү нүүрсний  
уурхайтай ч мөн хамтран ажилласан.
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Судалгаа ба боловсруулалт
өөрсдийн арга барил үйлчилгээг ямагт сайжруулах

 Бид идэвхтэйгээр уул уурхайн холбогдолтой судалгаа шинжилгээний ажилд байнга оролцож байдаг. 
Сүүлд хамтран ажилласан төслүүд: 

 •  Жэмкомтой хамтран гүний агуйн уурхайн төлөвлөлтийн судалгаа 

 • Австралид болсон CSIRO-н томоохон ил уурхайн дизайны судалгааны төсөл

 •  Итаска Консалтинг Группын санаачилсан хэврэг чулуун давхраа бүхий далд уурхайн асуудлыг 
тодорхойлох төсөл

 • Массаар олборлох технологи буюу албан ёсоор Олон Улсын Агуйн Судлалын төсөл

 • Өтгөрсөн шингэн хаяглын шинж чанарын үнэлгээ хийх туршалт

 •  Уурхайн байгаль орчин судалгааны хөтөлбөр – хүйтэн бүсийн нутгийн уурхайн хаягдлын бүрхүүлийг 
байгуулах арга зам, дизайны үнэлэлт дүгнэлт

 •  Лавалын Их Сургуулийн геотехникийн шинж чанар, газар хөлдөлт судалгааны хөтөлбөр, Күийний 
Их Сургуулийн шингэн хаягдлын хүнцлийн шүлтэлтийн судалгааны хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж, 
дэмжлэг үзүүлсэн.

 •  Leapfrog™ программ боловсруулж геологийн 3хэмжээст загвар гаргаж бусад 3хэмжээст технологитой 
уялдуулах

 •  Геохимийн инженерийн төв – Кардифын Инженерийн Их Сургуультай хамтран судалгаа хийсэн. Эдгээр нь:

   -  Металл гарган авах, комплекс үнэт болон өнгөт металл, металлургийн хаягдлаас хүхрийн 
хүчил үйлдвэрлэх

   -  Ураны ордын геометаллурги
   -   Металлын шүүрэлт, хүчиллэг чулуулгийн шүүрэлтийн талбай дээрх болон лабораторийн 

таамаглах арга -  зүй, геохимийн туршилтын ажлын үнэлгээ
   -  Нүүрсний давхрана хийжүүлэх технологи
   -  Бид бүхний 8 жилийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 30 зохиол бүтээл гарган, хэвлүүлсэн.

 •  Уул уурхайн судалгааны аюулгүй байдлын зөвлөх хороо, уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын 
зөвлөл, Өмнөд Африк – Судалгааны төслийн хүрээнд цацмал бетоны хяналт шинжилгээ загвар, 
далд уурхайн статик динамик тулгуурын туршилт, хад чулуу нуран унах эрсдэл зардлын судалгааны 
ажлыг хийсэн. 

 • Элк Валлей дахь уусган баяжуулах газарт селен уусган баяжуулах загварыг боловсруулсан.
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Эс Ар Кэй-ийн Салбарууд

Улс Вэбсайт Хаяг

Аргентин: www.latam.srk.com 
Буэнос Айрэс, Мендоза, Салта

Австрали: www.asia-pacific.srk.com 
Брисбэйн, Мэльбурн, Ньюкастл, Перт, Сиднэй

Бразил: www.latam.srk.com  
Бэло Хоризонтэ

Канад: www.na.srk.com 
Саскатүүн, Садбюри, Торонто, Ванкүвэр, Еэллоунайф

Чили: www.latam.srk.com 
Сантиаго

Хятад: www.asia-pacific.srk.com 
Бээжин, Нанчан

Хонг Конг: www.asia-pacific.srk.com

Энэтхэг: www.asia-pacific.srk.com 
Колката

Казахстан: www.srk.kz 
Алматы

Перу: www.latam.srk.com 
Лима

Орос: www.srk.ru.com  
Москва

Өмнөд Африк: www.srk.co.za 
Кеп Тоун, Дурбан, Зүүн Лондон, Ёохансбүрг, Кимбэрли, Питермаритцбүрг, Порт 
Элизабэт, Прэтор, Растэнбүрг

Скеллефти / Рованиеми: www.srknordic.com 
Скеллефти / Фин

Турк: www.srkturkiye.com 
Анкара

Их Британи: www.srk.co.uk 
Кардифф

АНУ: www.na.srk.com 
Кловис, Денвер, Елко, Форт Коллинс, Рэно, Туксон 

Эс Ар Кэй Хайгуулын Үйлчилгээ: www.srkexploration.com 
Кардифф

Ерөнхий мэдээллийг: enquiries@srk.com
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Дэлхийн хаана ч, ямар ч нөхцөлд, бүхий л төрлийн уул уурхайн төсөл 

дээр ажиллана.

ЭсАрКэй компаний тухай нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл та бүхэн 

www.srk.com цахим хуудсанд зочлоорой.
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