
Тодорхойлолт

Дараах стандарт шаардлагуудын дагуу яндангийн хаягдал утаан дахь бохирдуулагч хийн хэмжилтийг хийнэ: 

•        MNS 6298:2011 (ДТС)

•        MNS 5457:2005 (Ханбумбат нисэх буудал дахь нүүрсэн галлагаатай уурын зуух) ба

•        MNS 6342:2012 (Хаягдал боловсруулах төв дэх Шатаах зуух)

Зөвлөх нь дараах шаардлагуудыг тусгаж яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүнгийн тайланг бичнэ:

•        Яндангийн утааны хэмжилтийн үйл ажиллагаа  явагдсан өдөр болон цаг;

•        Хэмжилт хийгдсэн үеийн цаг уурын мэдээ;

•        Хэмжилт хийсэн багийн гишүүдийн нэрс;

•        Зуухны дугаар, нүүрсний хэрэглээ, ачаалал зэрэг хэмжилт хийх үеийн зуухны мэдээлэл;

•        Шатааж буй материалын төрөл (тостой даавуу, эмнэлэгийн хог хаягдал гм.), хэмжээ гм мэдээллийг багтаасан хэмжилт хийх үеийн шатаах зуухны үйл ажиллагааны  нөхцлүүд;

•        Хэмжилт хийх үеийн яндангийн утааны хийн хэмжилтийн цэг дээрх хийн гарах хурд;

•        Хэмжилт хийх үеийн яндангийн утааны температур;

•        Хэмжилт хийсэн багажны нэр, хэмжилтийн аргазүй, багажны баталгаажилт хийлгэсэн түүх болон стандарт тестийн лавлах;

•        Хүснэгт 1 бичигдсэн үзүүлэлтүүдийн стандартын утгуудтай яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүнг харьцуулах;

•        Гүйцэтгэлийг сайжруулах зөвлөмж бүхий дүгнэлтүүд.

Байгууламжууд Үзүүлэлт Стандарт
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Яндангийн утаан хэмжилтийн давтамж өөрчлөгдөж болно эсвэл захиалагчийн хүсэлтээр хэмжилтийн ажлыг зогсоож болно

Хэмжилт эхлэхийн өмнө ажлын байрны аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг мэдэхийн тулд тухайн ажлын талбайн ЭМААБО ажилтнуудтай холбогдох шаардлагатай.

Оюу толгой нь БОННҮ-ний хүрээнд Агаарын чанарт мониторинг хийх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг бөгөөд тус төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар яндангийн хаягдал утаан дахь бохирдуулагч 

хийнүүд нь үндэсний болон төслийн (ЕХ) стандартуудыг ханган ажиллаж буйг тодорхойлох зорилгоор дараах байгууламжуудад сар бүр хэмжилт явуулах шаардлагатай байна. Эдгээр 

байгууламжууд нь:

- Дулааны төв станц (ДТС)

- Хаягдал боловсруулах төв дэх Шатаах зуух

- Ханбумбат нисэх буудал дахь нүүрсэн галлагаатай уурын зуух

Яндангийн хаягдал утаан дахь бохирдуулагч бодисын хэмжилт нь 2017 оны 3дугаар сараас 12 дугаар сарыг дуусталх хугацаанд сар бүр хийгдэнэ. Гэвч энэхүү хэмжилт нь (эсвэл давтамж нь 

өөрчлөгдөж болно) дараах шалтгаануудын улмаас хийгдэхгүй болох боломжтой:

•       Шатаах зуухны үйл ажиллагаа 2017 онд багтаж зогсоно.

•       Зуны улиралд Дулааны төв станц болон уурын зуухны ачаалал 70хувьд х үрдэггүй тул хэмжилтийн үр дүн нь хэрэглэх боломжг үй, үр ашиггүй байдаг.

Үүнээс гадна Ханбумбатын нүүрсэн галлагаатай уурын зуух нь 5-9 дүгээр сар хүртэлх цаг агаарын дулаан хугацаанд ажилладаггүй - Тиймээс энэхүү нөхцлийн үнийг саналд тусгах шаардлагатай. 

Сар бүрийн хэмжилтийн эцсийн тайланг хэмжилт хийгдсэнээс хойш ажлын таван (5) өдөрт багтаан Оюу толгойд хүргүүлэх шаардлагатай.

Энэхүү Ажлын даалгаварыг хэрэгжүүлэхэд Хүснэгт 1-д тодорхойлсон баталгаажсан, бүх параметрүүдийг хэмжих чадамжтай багаж ашиглах шаардлагатай. 

Ханбумбат нисэх буудал дахь нүүрсэн галлагаатай уурын зуух
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Хаягдал боловсруулах төв дэх Шатаах зуух
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Дулааны төв станц

Хэмжилтийн багийнхан хэмжилт хийхээр Оюу толгой уурхайн талбайд ирэх  бөгөөд гэрээт үйлчилгээний үзүүлэх болон ОТ уурхайн талбайд байрлах хугацаан дахь аюулгүй ажиллагааг хангахын 

тулд Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажилтнаар хөтөч хийлгэнэ.


