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Газрын хэвлийн нөөц баялагтаа тулгуурласан уул уурхайн
олборлон баяжуулах салбараас улсын эдийн засагт оруулж буй
хувь нэмэр өсөн нэмэгдэж, манай улсын аж үйлдвэрийн нийт
бүтээгдэхүүний ... орчим хувь, улсын нийт экспортын 90 гаруй
хувийг гаргадаг боллоо.
Энэ бол том тоо, өндөр үзүүлэлт юм.
Гэхдээ уул уурхайн салбар үүсч хөгжөөд 90 гаруй жил өнгөрч
байхад өртөг шингэсэн, үнэлэмж өндөртэй, овор хэмжээ багатай
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асуудлыг бүрэн шийдэж
чадсангүй.
Төр, засгаас энэ чиглэлээр цөөнгүй шийдвэр гарч байсан ч бодит
ажил болж хэрэгжсэнгүй. Боловсруулах үйлдвэртэй болж,
аранжин зэс, шижир алт, цалин мөнгөө Монгол эх орондоо гаргаж
авах, үйлдвэрлэх асуудал үе үеийн уурхайчдын хүсэл тэмүүлэл
байсаар ирсэн. Харин Аж үйлдвэрийн яам байгуулагдсанаар энэ
хүсэл тэмүүллийг ажил хэрэг болгох үндэс суурь тавигдаж,
зэсийн баяжмалыг хайлуулах, цэвэршүүлэх төслийн ажлыг
эхлүүлээд байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨР, ЗАСГИЙН

БОДЛОГО, ШИЙДВЭР
Монгол улсын Засгийн
газрын 2009 оны 229
тогтоолоор “Монгол
Улсыг үйлдвэржүүлэх
хөтөлбөр” батлагдав

2009.09.30

2010 онд “Зэсийн баяжмал
хайлах, боловсруулах
үйлдвэр байгуулах тухай”
Улсын Их Хурлын 21 дүгээр
тогтоол гарав

2009.10.14

Монгол улсын Засгийн газрын
2009 оны 320 дугаар тогтоолоор
батлагдсан. “Засгийн газрын
эхний ээлжинд хэрэгжүүлэх
томоохон төслүүдийн жагсаалт”ын 3 заалт: Зэс хайлуулах
үйлдвэр

2010.04.29

Аж үйлдвэрийн сайдын
2015 оны 134 дугаар
тушаалаар үйлдвэр барих
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг
байгуулав

2015.06.15

2015.07.22

Монгол улсын Засгийн газрын
“Зэсийн баяжмал хайлуулах,
цэвэршүүлэх үйлдвэр
байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх
тухай” 2015 оны 247 дугаар
тогтоол гарав.

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК‐ийн захиалгаар БНХАУ‐ын “ENFI” институтэд
боловсруулсан зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ Аж
үйлдвэрийн салбарын ШУТ‐ийн Зөвлөлөөр дэмжигдсэн.

Үндсэн үзүүлэлтүүд:
No
1

Үзүүлэлтүүд
Төслийн хүчин чадал

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

т/жил
т/жил

530000
120000

А зэрэглэлийн катодын зэс

т/жил

119037.36

Стандарт зэс

т/жил

1186.18

Элементийн хүхэр

т/жил

110049

Хүхрийн хүчил

т/жил

201385

Анодын шлам

т/жил

1190.37

Зэсийн баяжмал боловсруулалтаар
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл (катодын зэс)

2

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн

Үйлдвэрийн БАЙРШИЛ

Байршил сонгоход нөлөөлсөн хүчин зүйлүүд:
 Дэд бүтэц сайн хөгжсөн
 Эрдэнэт, Оюу толгой ордуудын дунд оршдог
 Хүхрийн хүчлийн менежментийг шийдэхэд дөхөм
 Жоншны тархалтын бүс нутгийн төв хэсэгт, баяжуулах үйлдвэрүүдийн дунд оршдог

ДЭД БҮТЭЦ
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ
Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон.
220/110/35кВ‐ын “Чойр” дэд станцаас Бор‐
Өндөр 110кВ ЦДАШ шинээр барьж
цогцолборыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах
бүрэн боломжтой.

УСАН ХАНГАМЖ
Бор‐Өндөр сум болон УБҮ‐ийн ус хангамжийн
эх үүсвэр болох Дархан сумын нутаг дахь
газар доорх усны ордоос 42 км‐ээс ус татаж
өнөөгийн хэрэглээг хангаж байна. Шинээр
баригдах үйлдвэрийн хэрэглээг Хэрлэн голын
сав газарт усны эрэл хайгуул явуулж ус татах
шугам
хоолой
барьж
байгуулан
шийдвэрлэнэ.

ТЭЭВЭР
 ОХУ, БНХАУ‐ыг холбосон төмөр замын төв шугамтай Айраг‐ Бор‐Өндөрийн салаа төмөр замаар
холбогдсон.
Улаанбаатар Замын‐Үүдийг холбосон босоо тэнхлэгийн автозамаас 50 км зайтай бөгөөд
хучилттай автозам тавих хөрөнгө оруулалт шийдэгдсэн

хатуу

Зэсийн баяжмал хайлах
технологийн харьцуулалт

%
%
%

1230‐1250
1.7-1.8
65‐70
2,5
0,35

Ausmelt/
Isasmelt
(Финлянд/
Австрали)
18‐30
8‐10
1180‐1210
1.05-1.18
55‐62
2‐3
0,6‐1,5

жил

0,5‐1,5

1‐3

Үзүүлэлт

Нэгж

Баяжмал дахь Cu агуулга
Баяжмалын чийглэг
Процесс явагдах температур
Fe/SiO2
Штейн дэх зэсийн агуулга
Түлшний зарцуулалт
Шааран дахь Cu агуулга

%
%
оС

Доторлогоо солих хугацаа

Noranda /
Teniente
(Канад)
18‐30

Flash
(Финлянд)

Mitsubishi
(Япон)

SKS
(БНХАУ)

25‐35
<0.3
1250‐1270
1.15-1.25
60‐70
мазут
0,6‐0,65

18‐30
<1
1220‐1230
1.2
68
1‐2
0,7

10‐30
8‐10
1150‐1180
1.8-2
60‐75
байхгүй*
<0.3

8

4

3

SKS технологийн давуу талуудтай. Үүнд:


Харьцангуйсхэлбэлзэлтэй буюу 10-30%-ийн агуулгатай баяжмалыг хайлах боломжтой;



Зэсийн баяжмал болон хайлалтын хольцыг урьдчилан хатаах шаардлагагүй;



Хайлах процесс нь урвалын явцад ялгарах дулаанаар явагддаг тул түлшний зарцуулалт бага;



Штейн дэх зэсийн агуулга өндөр;



Шлак дах зэсийн агуулга бага;



Зуухны доторлогооны элэгдэл бага;

SKS технологи үйлдвэрлэлд
нэвтэрсэн байдал
SKS нь дэвшилтэт шинэ технологи бөгөөд БНХАУ‐д 6 үйлдвэр, Вьетнамд 1 үйлдвэр
ажиллаж байна. 2015‐2016 онд 8 үйлдвэрийг шинээр ашиглалтад оруулахаар
төлөвлөгдөж байна.
Төслийн болон
үйлдвэрийн нэр

№

хүчин
чадал,
мян.тн

Технологи

Тайлбар

1

Fangyuan Phase I Cu Smelter

500

SKS-SF+PS

2008 онд ашиглалтад орсон

2

Humon Cu Smelter

300

SKS-SF+PS

2010 онд ашиглалтад орсон

3

Huading Cu Smelter in Baotou

400

SKS-SF+PS

2012 онд ашиглалтад орсон

4

Yuanqu Cu Smelter of Zhongtiaoshan Group

500

SKS-SF+PS

2014 онд ашиглалтад орсон

5

Yuguang Cu Smelter

400

SKS-SF+SKS-CF

2014 онд ашиглалтад орсон

6
7

Cu Smelter of Qinghai Cu Corporation
Fangyuan Phase II Cu Smelter

600
1,000

SKS-SF+PS
SKS-SF+SKS-CF

Баригдаж байгаа
Баригдаж байгаа

8

Zhongyuan Gold Smelter

1,500

SKS Smelting +FCF

Баригдаж байгаа

9

Cu Smelter of Minmetal Copper (Hunan) Corporation

555

SKS-SF+PS

Зураг төслийн шатанд

1,500

SKS-SF+PS

Зураг төслийн шатанд

660

SKS-SF+SKS-CF

Зураг төслийн шатанд

10 Houma Cu Smelter of Zhongtiaoshan Group
11

Lingbao Cu Smelter of Jincheng Metallurgical
Corporation

SKS технологийн схем

Хүхрийн хүчлийн менежмент

Үйлдвэрийн нэр

Боловсруулах хүчин
чадал,
мян.тн

Үйлдвэрлэх хүхрийн хүчлийн хэмжээ
1

Жоншны баяжмал боловсруулах үйлдвэр

2

Зах зээлд
Үйлдвэрлэх элемент хүхрийн хэмжээ

1








•

Зах зээлд

H2SO4 /98%/ хэрэглээ,
мян.тн
379.9

250,0

306,1
73,8
207.6
207.6

Зэсийн баяжмал хайлуулах үйлдвэрээс гарах хүхрийн хүчлийг жонш, уран, бордооны
үйлдвэрлэлд ашиглах дотоодын хэрэглээг бий болгох боломжтой. Энэ зорилгоор
жоншны баяжмал боловсруулах үйлдвэрийг төслийн хүрээнд барьж байгуулахаар
төлөвлөж, судалгааны ажил хийгдэж байна.
Жоншны баяжмал боловсруулах үйлдвэрт Бор‐Өндөрийн УБҮ зэрэг жонш баяжуулах
үйлдвэрүүдээс cтандартын шаардлага хангасан жоншны баяжмал (ФФ‐97%)‐г ашиглах
боломжтой
Хайлуур жоншны баяжмалыг өөрийн оронд боловсруулснаар жоншны салбарыг
сэргээж, тогтвортой хөгжүүлэх боломж нээгдэнэ.
Үйлдвэрлэлийн явцад бий болох дагавар (гөлтгөнө) болон дайвар бүтээгдэхүүн нь бусад
салбарын, тухайлбал, барилгын материал, химийн үйлдвэрийн түүхий эд болж
ашиглагдах боломжтой.

Хайлуур жоншны баяжмал
боловсруулах технологи



2013 онд хайлуур жоншны баяжмалыг гүн боловсруулж фтор агуулсан эцсийн
бүтээгдэхүүн гаргах үйлдвэрийн урьдчилсан техник‐эдийн засгийн үнэлгээг уул уурхайн
салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтнүүд хамтран боловсруулсан.
2015 онд Швейцарийн компаниар техник‐эдийн засгийн үнэлгээ хийлгэсэн.

Технологийн схем

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ
Катодын зэс
Зэс боловсруулах үйлдвэр

Элемент хүхэр

БНХАУ дотоодын хэрэглээний хүхрийн
хүчлийн дийлэнх хувийн импортоор
авсан элементийн хүхрийг боловсруулж
үйлдвэрлэдэг
Ураны үйлдвэрлэл, бордооны
үйлдвэрт хэрэгцээ үүсвэл хүхрийн
хүчлийн гарцыг нэмэгдүүлэх
боломжтой

Зэсийн баяжмал
хайлуулах үйлдвэр
ОХУ‐ын Сибирийн бүс нутгийн хөнгөн
цагаан үйлдвэрүүдийн зах зээлийн
багтаамж – 196 000 тн.

Фторт хөнгөн
цагаан

Гөлтгөнө
Зах зээлд
Монгол улсын цементийн
үйлдвэрүүдийн жилийн хэрэглээ ‐
120,0 мян.тн.

Хайлуур жоншны
баяжмал боловсруулах
үйлдвэр

Цогцолборын бүрэлдэхүүн

Төслийн ач холбогдол, үр өгөөж



Зэсийн баяжмал дахь үнэт металлуудыг өөрийн оронд ялган авах орчин үеийн технологи
нэвтрэх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, өндөр соёлтой үйлдвэр бий болно.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний хэрэглээг дотоодын хэрэглээг бий болгоно. Тухайлбал, металл
зэсээр эцсийн бүтээгдэхүүн, машин техникийн эд, ангийг үйлдвэрлэх боломж бий болно.



Шинэ техник, шилдэг технологийг эзэмшсэн, өндөр мэргэжлийн ИТА,
ажилтнууд бий болно.

мэргэжсэн



Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, бэлтгэн нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр шинэ
боломжууд бий болно.



Ажлын байр нэмэгдэж, орон нутгийн иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдэхэд эерэгээр
нөлөөлж, иргэдийн амьдралын чанар дээшилнэ.



Нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, экспортын бүтээгдэхүүний нэр
төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх,



Импортыг орлох бүтээгдэхүүний нэр төрлийг шинээр бий болгосноор манай улсын гадаад
худалдааны тэнцэлд эерэг нөлөө үзүүлэх,



Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого өсөх,



Улсын эрдэнэсийн сан хөмрөгийг арвижуулах, үнэт металлаар баталгаажих банк санхүүгийн
чадавхи дээшлэх.



Энэхүү төслийг бодит ажил болгоход эрдэс баялаг,
аж
үйлдвэрийн
салбарын
мэргэжилтнүүд,
эрдэмтэд,
судлаачдын
хамтын
ажиллагаа,
харилцан ойлголцол, зөвшилцөл нэн чухал байна.



Эдийн засгийн хямралаас эх орноо гаргах бодит
боломжийн нэг хэсэг болох энэ төслийг богино
хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө оюун
ухаан, эрдэм мэдлэг, хүч чадал, хөрөнгө боломжоо
нэгтгэн, хамтран ажиллахыг уриалж байна.



Та бүхэндээ амжилт хүсье.


Анхаарал тавьсанд их баярлалаа.

