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چکیده
پسماند جامد تولیدی در طی یک عملیات معدنکاری را میتوان به دو گروه سنگ باطله بخش استخراج و باطله فرآوری تقسیم نمود .برای
امکانپذیری استخراج کانسنگ ،سنگ باطله باید برداشته شده و در یک دمپ قرار داده شود .دمپ سنگ باطله دارای ساختار و توزیع
ابعادی ناهمگن است .سنگ باطله ممکن است دارای ابعادی کمتر از  0/1mmتا بزرگتر از  1mباشد .باطله فرآوری به آن پسماند جامدی
گفته میشود که پس از عملیات فرآوری دور ریخته میشود .پایداری مکانیکی توده باطله به دلیل توزیع اندازه ابعادی کوچک و محتوی
آب باال ضعیف است .آن ممکن است همچنین محتوی فلزات سنگین و واکنشگرهای فرآیندی مختلف باشد که احتماالً برای موجودات
زنده در یک اکوسیستم سمی هستند .بنابراین ،باطله فرآوری باید در مکانهای خاصی با لحاظ موارد ایمنی دفن شود .در این مقاله
روشهای متداول و نوین موجود برای دفن باطلههای فرآوری شامل دفن در سدهای باطله ،پرکردن مجدد ،دفن در پیت معدن و دفن در
زیردریا معرفی شدهاند .همچنین روش نوین دفن همزمان که در آن باطلههای بخش فرآوری در منافذ موجود در سنگهای باطله بخش
استخراج قرار میگیرد معرفی شده و مزایای آن برشمرده شده است .سپس پارامترهای مرتبط با برآورد امکانپذیری روش دفن همزمان
معرفی شده و تکنیکهای مختلف برای اختالط دو نوع پسماند جامد در این روش ذکر شدهاند و یک مثال موردی گزارش شده است.
با توجه به مزایای بیشمار روش دفن همزمان ،میتوان آنرا در معادن کشور نیز بکار گرفت.
کلمات کلیدي :فعالیتهای معدنکاری ،سنگ باطله بخش استخراج ،باطله فرآوری ،روشهای دفن باطله ،دفن همزمان.
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The novel disposal methods of solid wastes of a mining and milling
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Abstract
The solid waste materials produced during mining activities can be divided into two categories of
waste rock and tailing. The waste rock must be removed and placed in a dump to mine the ore. The
waste rock dump is heterogeneous in terms of structure and grain size. The waste rock may range in
size from less than 0.1 mm to greater than 1 m in diameter. Tailing is said to the material which is
discarded after ore processing. The tailing has usually a small particle size distribution and high water
content which results in a poor mechanical stability. It may also contains heavy metals and different
process reagents which probably toxic to biota in an ecosystem. Hence, they must be disposed of in
certain locations with implementing safety issues. In this article, the conventional and novel disposal
methods including tailing dam disposal, backfilling, in-pit disposal and submarine disposal have been
introduced. Furthermore, the novel codisposal method which uses the open void space in waste rock
for disposal of the tailing has been introduced and its advantages have been listed. Then, the relevant
parameters for the evaluation of the applicability of this method have been introduced and different
techniques for mixing of two solid wastes in this method have been mentioned and a case study has
been reported. Considering to the high benefits, codisposal method can be applied in different mine
sites in our country.
Key Words: Mining Activities, Waste Rock, Mill Tailing, Disposal Methods, Codisposal.
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مقدمه
فرآیندهای معدنکاری بستر رشد و توسعه جوامع بشری است و

فلوتاسیون هستند ( .)7-9عالوه برر ایرن درصرورتیکه محتروی

بدون آن نیاز بشرر بره فلرزات و مرواد معردنی مختلرف برطرر

کانیهرای سرولفیدی در آن زیراد باشرد امکران تشرکیل زهراب

نمیشود .تنها در سال  2010حردود  14میلیرارد ترن پسرماند

اسیدی معردن وجرود دارد ( .)5،6بواسرطه ایرن مروارد معمروالً

جامد در نتیجه فرآیندهای معدنکراری در جهران تولیرد شرده

باطلههای کارخانه فررآوری در رده پسرماندهای خطرنرار قررار

است ( .)1پسماندهای جامد فرآیندهای معدنکاری در دو گرروه

میگیرند و باید اقدامات مدیریتی الزم برر روی آن انجرام شرود.

سنگ باطله بخش استخراج1و باطلره فررآوری2قررار مریگیرنرد.

روش متررداول برررای مهررار باطلررههررای فرررآوری ،دفررن آنهررا

سررنگ باطلرره بخررش اسررتخراج برره آنسررری از سررنگهررای

در سدهای باطله است .در ایرن مقالره انرواع روشهرای سراخت

فاقد ارزش اقتصادی که در مرحله استخراج مراده معردنی بررای

سدهای باطله به اختصار معرفی شده و مزایا و معایب آنها بیان

دسترسی به ماده معردنی بره اجبرار بایرد جابرهجا گرردد گفتره

شده است .با توجه به اینکه کشور ما جزو کشورهای معدنخیرز

میشود ( .)2مورد دوم پسماندهای جامد فرآیندهای معدنکاری

بوده و تعداد زیادی معادن و کارخانههای فررآوری در آن وجرود

باطله فرآوری اسرت کره در واقرع کانسرنگ بیرمر 3باقیمانرده

داشته و همچنین در آینده نیز معادن زیرادی بره بهررهبررداری

پس از استحصال ماده باارزش از کانسنگ استخراجی است (.)3

خواهند رسید لزوم آشنایی با روشهای نوین دفرن پسرماندهای

این دو نوع پسماند جامد به لحاظ ماهیت فیزیکری و شریمیایی

جامد معدنکاری ضروری به نظر میرسد .به این منظور در ایرن

کامالً از هم متفاوت هستند (.)3،4

مقاله روشهرای نروین دفرن باطلره شرامل روشهرای پرکرردن

سنگهای باطلره بخرش اسرتخراج دارای انردازه ابعرادی بسریار

مجدد ،دفن در پیت معدن و دفن در زیردریا توضی داده شده و

متنوع از کمتر از  0/1mmترا برزرگترر از  1mبروده و معمروالً

مزایا و محدودیتهای هر روش بیان شده اسرت .در ایرن مقالره

آلوده به واکنشگرهای فرآینردی نیسرتند و معمروالً آنهرا را در

همچنین تکنولوژی تازه بکار گرفته شده دفن همزمان5که

دمپهایی در نزدیکی پیت معدن و یرا چراه اصرلی معردن دپرو

آن سنگهای باطله بخش استخراج و باطلههای فررآوری بطرور

میکنند .مشکل زیستمحیطی عمده مرتبط با ایرن دمرپهرای

همزمان دفن میشوند معرفی خواهد شد.

سنگ باطله ،تشکیل زهاب اسیدی معدن4اسرت کره در صرورت

سد باطله

وجود کانیهای سولفیدی در آن احتمال رخداد دارد (.)6 ،5

در اکثر پروژههای معدنکاری ،طراحی ،ساخت و بهرهبررداری از

گروه دوم پسماندهای جامد فعالیتهای معدنکاری کره همران

سد باطله که معموالً برای دفن باطلههای فررآوری بکرار گرفتره

در

باطلرره فرررآوری اسررت معمرروالً بسرریار ریزدانرره (کمتررر از 100

میشود مورد توجه خرا

میکرومتر) بوده کره بیران مینمایرد سرط واکنشری کانیهرای

نحوه ساخت به انواع باالرو 6،پایینرو7و برجرا8تقسریم مریشروند.

موجود در آن بسیار باال است و در صورت مناسب بودن شرایط،

انتخرراب نرروع روش سرراخت براسررا

میررزان زلزلررهخیررز بررودن

انحررالل فلررزات از آنهررا بررا نرخرری زیرراد امکانپررذیر اسررت.

محل قرارگیری معدن ،ویژگیهای باطلره و پایرداری آن ،توزیرع

باطلههای فرآوری همچنین آلوده بره واکرنشگرهرای فرآینردی

ابعادی باطله ،شرایط هیدرولوژیکی و سایر عوامل محیطی انجام

برررای مثررال سرریانور ،انررواع اسرریدها ،بازهررا و واکررنشگرهررای

میشود (.)10

1-Waste rock
2- Tailing
3- Spent ore
)4- Acid Mine Drainage (AMD

قررار دارد .سردهای باطلره براسرا

5- Codisposal
6- Upstream
7- Downstream
8- Centerline
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در ساخت سد باطلره بره روش براالرو ،ابتردا یرک سرد اولیره و

آن است که دیوار سد بر روی نرمرههای باطلره کره قربالً درون

کوچک در پایینترین نقطه ممکن ساخته میشود و دیواره سرد

آبگیر ریخته شده است و هنوز متراکم نیست بنا میگرردد .بره

بهطور مداوم به سرمت باالدسرت در طرر سرد باطلره انتقرال

این علت وقتی ارتفاع سد از حد خاصی تجاوز میکنرد شکسرت

مییابد (شکل -1الف) .مواد الزم برای باالبردن سد باطله معموالً

رخ میدهد و جریان باطله به بیرون آن سرازیر میشود .به ایرن

از بخش دانهدرشت باطله کره توسرط هیدروسریکلون از بخرش

دلیل ،ساخت سد به روش باالرو در حال حاضرر معمروالً کرمترر

دانهریز جدا میگردد تامین میشود و بخش دانهریز آن به داخل

استفاده میشود .تاکنون چندین مورد شکست سد باطله ساخته

سد باطله ریخته میشود (شرکل -1ب) .مزایرای اصرلی سراخت

شده به روش باالرو مشاهده شده اسرت .در منراط زلزلرهخیرز

سد باطله به روش براالرو ،هزینره کرم و سررعت زیراد افرزایش

امکان ساخت سد باطله به روش باالرو بواسطه پایرداری کرم آن

ظرفیت سد بواسطه قرار گرفتن هر پشته است .ضعف این روش

اصالً وجود ندارد (.)13 ،11

ف )
(ال

ب(
)

شکل  -1الف) نماي شماتیک از سد باطله باالرو
ب) تصویري از ساخت دیواره سد باطله با استفاده از تهریز هیدروسیکلونها ()12
با باال رفتن دیواره سد باطله در روش پایینرو ،محور طرولی آن

مورد نیاز را تأمین نمود که این امر منجر به افزایش هزینرههای

در امتداد شیب بستر به سمت پایین جابهجا میشود (شکل -2

ساخت این نوع سد باطله میشود (.)11

الف) .این سد بر روی بخرش دانهدرشرت باطلره کره از پایرداری

سد باطله برجا یکی از انواع سدهای باطله پایینرو است کره در

کافی برخوردار است احداث میگردد و به این دلیل تنها روشری

آن خط مرکزی دیواره سد با براال رفرتن آن در موقعیرت ترابتی

است که اجرازه طراحری و سراخت سردهای باطلره را برا لحراظ

باقی میماند (شکل -2ب) .مزیت آن نسربت بره روش پرایینرو

استاندارهای مهندسی و ایمنی قابلقبول میدهد .به ایرن دلیرل

آن است که در هر مرحله نیاز به ماسه کمتری برای براال برردن

ساخت سدهای باطله خصوصاً در مناط زلزلهخیز باید بره ایرن

دیواره سد وجود دارد و بنابراین میتوان سد را با سرعت بریش-

روش انجام گیرد .بزرگترین اشکال این روش ،لزوم دسترسی به

تری باال برد .همچنین سد بر روی مواد دانهریز موجود در داخل

مقدار زیادی ماسه برای باال بردن دیواره سد است .تهیره مقردار

آبگیر احداث نشده و مشکل سدهای باطله باالرو را کمتر دارد .با

در

این وجود باید دقت شود که شیب دیواره مشرر برر آبگیرر ،در

کافی از بخش دانه درشت باطله ورودی به سرد ،برهخصرو

مراحل اولیه کار ممکن است غیرعملی باشد .در این صورت الزم
است یا ارتفاع سد اولیه را افزایش داد و یا از محل دیگری ماسه

وضعیت ناپایدار نباشد (.)11
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ف )
(ال

ب()

شکل  -2نماي شماتیک از سد باطله (الف) پایینرو( ،ب) برجا ()12
درصورتیکه سنگهای باطله بخش اسرتخراج بره مقردار کرافی

میتوان بردون نیراز بره جردایش بخرش ریزدانره از درشرتدانه

موجود باشند ،بهترین مواد برای ساخت سد باطله هسرتند زیررا

به داخل آبگیر تخلیه نمود .در برخی موارد ،امکران دارد سرنگ

خصوصریات مکررانیکی و ژکروتکنیکی ایرردهآلری از جملرره توزیررع

باطله بخش استخراج برای ساختن دیواره سد تا ارتفراعی براالتر

ابعادی مناسب ،زاویه اصطکار داخلی باال و ظرفیرت توزیرع آب

از سط آبگیر کافی نباشرد .در ایرن صرورت ممکرن اسرت الزم

منفذی باال دارند ( .)14شکل  3نمایی از این نوع سرد باطلره را

باشد که سنگهای باطله بخش اسرتخراج و بخرش دانهدرشرت

نشان میدهد .در این روش ،برای ساختن سد نیرازی بره باطلره

باطله فرآوری را با هم مخلوط نمود تا از نظر اقتصرادی سراخت

به دست آمده در بخش فررآوری نیسرت لرذا باطلره فررآوری را

سد مقرون به صرفه باشد (.)11

شکل  -3سد باطله ساخته شده با استفاده از سنگهاي باطله بخش استخراج ()11
پرکردن مجدد
در معادن زیرزمینی مریتروان از باطلره کارخانره فررآوری و یرا

همچنین حجم باطله که بایرد برر سرط زمرین در سرد باطلره

سنگهای باطله برای پر کردن آنسری از کارگاههای اسرتخراج

نهشته شوند را کاهش میدهرد و بنرابراین حجرم سرد باطلره و

که عملیات استخراج آنها به اتمام رسیده است اسرتفاده نمرود.

هزینههای مدیریت آنها به میزان قابلتوجهی کراهش مییابرد.

پس از گذشت چند ماه از پرر کرردن مجردد کارگراه اسرتخراج،

از ایرن روش در حررال حاضررر در بسریاری از معررادن زیرزمینری

مواد پرکننده میتوانند بهعنوان یرک سرتون نگهرداری مناسرب

مدرن استفاده میشود ( .)11سه نروع اصرلی پرر کرردن مجردد

عمل نمایند و اجازه اسرتخراج پایرههای کارگراه کره معمروالً از

شامل پرر کرردن بره طریر هیردرولیکی 1،پرر کرردن سرنگی2و

جنس خود کانسنگ اسرت و قربالً امکران اسرتخراج آن وجرود
نداشت را بدهد .پرر کرردن مجردد کارگاههرای اسرتخراج شرده

1-Hydrolic fill
2- Rockfill
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پر کردن برا مرواد چسربان شرده برا سریمان1اسرت .پرر کرردن

این سدهای باطله و همچنین خطرات مررتبط برا شکسرت ایرن

هیدرولیکی بهوسیله باطله فاقد نرمه ایجراد میشرود و نیراز بره

سدهای باطله وجود ندارد .اصلیترین ریسک همراه با این روش،

اتصالدهنده2برای فراهم کردن مقاومت مکانیکی مناسرب تروده

آلودگی آبهای زیرزمینی بواسطه ورود فلرزت انحرالل یافتره از

پرشده پس از گذشت مدت زمان الزم وجرود دارد .در روش پرر

باطله به داخل آن است ( .)22این خطر برای معادنی روبازی که

کردن سنگی ،سنگهای باطله بخش استخراج توسط کامیون یا

جری ران آبهررای زیرزمین ری برره سررمت پیررت معرردن اسررت ی را

نوار نقاله به کارگاه استخراج انتقال مییابد ( .)11پرر کرردن برا

هنگامیکه در زیر پیت معدن یکالیه سنگ بستر غیرقابل نفروذ

مواد چسبان شده برا سریمان از سرال  1990شرروع شرد و بره

وجود داشته باشد ،به حداقل میرسد .بررای اطمینران یرافتن از

سرعت به دلیل مزایای باالی آن نسبت به پر کردن بره طریر

اینکه پس از دفن باطله به این روش کیفیت آبهای زیرزمینی

هیدرولیکی محبوبیت پیدا کرد .ازجمله این مزایا شامل استفاده

نیز حفظ میشود باید مطالعرات هیردروژکولوژیکی حروزه پیرت

از کل باطله و نه فقط باطله نرمرهزدایی شرده ،بهبرود مقاومرت

معدن انجام شود (.)11

مکانیکی و امکان بازگردانردن باطلرههای مسرتعد تولیرد زهراب

دفن باطله زیردریا

اسیدی معدن میشود ( .)15این نوع پر کردن شرامل مخلروطی

هنگامیکه عملیات معدنکاری نزدیک به دریا باشرد ایرن روش

از باطلرره ،آب و مررواد اتصررالدهنده ( برره عنوانمثررال ،س ریمان

دفن باطله جایگزین مناسب نسبت به روشهای فوقالذکر است

پرتلند) است که معموالً به کارگاه زیرزمینی با  70تا  80درصرد

منوط به اینکه قوانین اجازه دفن باطله به ایرن روش را بدهرد.

وزنی جامد پمپاژ می شود (شکل -4الرف) .نروع و میرزان مراده

شکل -4ب نمایی از این روش را نشان میدهد .همانطرور کره

اتصالدهنده به ترکیب باطله و آب ،مقاومت مکانیکی مورد نیراز

مشاهده میشود اجزای اصلی این روش شرامل یرکسرری لولره

و در نهایت به اقتصاد فرآیند بستگی دارد .معمروالً مقردار مراده

برای انتقال باطله به محفظههای هواگیری/اختالط ،شربکه لولره

اتصالدهنده بین  ٪3ترا  ٪7وزن خشرک باطلره اسرت .هزینره

برای خارج کردن آب دریا و شبکه لولره بررای انتقرال باطلره از

عمده در یک عملیات پر کرردن برا مرواد چسربان شرده هزینره

محفظه اختالط به عم دریا میشود .در این روش ،انتقال باطله

مربوط به خرید ماده اتصالدهنده است و بنرابراین تررجی داده

به محل نهشته شدن نهایی معموالً بهصورت تقلی انجام میشود

میشود بهجای سریمان از مرواد زایرد سرایر صرنایع کره دارای

و باطله معدن وارد عم هایی از سط دریا میشود که بر طبر

مناسب هستند مانند خاکستر برادی و سررباره اسرتفاده

مقررررات زیسررتمحیطی برره لحرراظ کرردورت آب جررزو منرراط

خوا

باطلرره و آب بررر روی می رزان

حفاظت شده نیستند .این روش دفن باطله ،حساسیت گروههای

شررود ( .)16ازآنجاییکرره خرروا

مقاومت مکانیکی توده ایجادشده تأتیرگذار هستند این روش در

دوسرتدار محیطزیسرت را برانگیختره اسررت زیررا دفرن نهررایی

هر سرایت از طریر آزمایشهرای آزمایشرگاهی و پیگیریهرای

باطلهها در سدهای غیرقابلکنترل انجام شده و بواسطه افرزایش

منظم باید بهینهسازی شود (.)19 ،18 ،17

کدورت آب در اعماق دریا ،اکوسیستم این نواحی شدیداً تحرت

دفن باطله در پیت معدن

تاتیر قرار میگیرد .صنایع معدنی در منطقه آسیا و اقیانو

در این روش از پیتهرای معرادن روبراز پرس از اتمرام عملیرات

استدالل کرده که دفن باطلههای معدنکراری در زیردریرا بررای

استخراج آنها برای دفن باطلههای فررآوری اسرتفاده مریشرود

مردم و محیطزیست امنتر است زیرا شررایط سرط زمرین بره

( .)21 ،20مزیت عمده این روش عدم نیاز به ساخت سد باطلره

دلیل توپوگرافی طبیعی ،زلزلهخیز برودن براالی ایرن منراط و

در سط زمین است و در نتیجه هزینههای سراخت و مردیریت

بارش شدید باران برای ساخت سد باطله نامناسب است .از ایرن

1-Cemented paste backfill
2-Binder

آرام

رو ،دفن باطله در این مناط بهطور رایج به روش دفن زیردریرا
انجام میشود (.)23 ،11
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ب)
(

ف )
(ال

شکل  -4الف) دفن باطله فرآوري به روش الف) پر کردن مجدد ( ،)11ب) سیستم دفن باطله زیردریا ()23
تکنولوژي دفن همزمان باطلهها
سنگهای باطله بخرش اسرتخراج عمردتاً دانره درشرت بروده و

مزیت دیگر تکنولوژی دفن همزمان ،کاهش تولید زهاب اسیدی

حفرههای بزرگی بین آنها پس از قرار گررفتن در دمرپ ایجراد

است .دلیل آن این است که در این روش ،میتوان مرواد قلیرایی

میشررود .ایررن حفرررات میتواننررد فضررای مناسرربی برررای

را در قالب مواد متصلکننده مانند آهک ،سیمان و یرا خاکسرتر

دفررن باطلررههای فرررآوری باشررند .دفررن هررمزمرران باطلررهها

به باطلهها اضافه نمود که از طری آن ،محصورسرازی مرثتری از

یک تکنولوژی جدید اسرت کره از حفررات موجرود در البرهالی

مواد معدنی سولفیدی ایجاد شده و یا سرلولهای مهرار داخلری

سنگ باطله بخرش اسرتخراج بررای دفرن باطلرههای دانرهریزتر

برای جداسازی سنگ با پتانسیل زهاب اسیدی باالتر بره وجرود

بخش فرآوری استفاده مینماید .درصورتیکه سرنگهای باطلره

میآید (.)24

بخش استخراج در حد ابعادی ر
بودن نسبت منافذ در دستر

و ماسه باشند به واسطه کرم

آنها نمیتوان این روش دفرن را

در مناط خشک با وزش باد فراوان ،این روش میتوانرد انتشرار
گردوغبار را کاهش دهد .صر نظر از نوع روش اخرتالط ،سرط

استفاده کرد (.)24

کمتری از باطلههای فرآوری در معرض وزش باد قرار میگیرنرد.

مهمترین مزیت روش دفن همزمان باطلهها ،حرذ سرد باطلره

بنابراین ،کاهش گردوغبار در طول عملیرات و بعرد از اتمرام آن

باشررد .بررا توجرره برره مشررکالت فررراوان مشرراهده شررده برررای

وجود دارد .عالوه بر این ،اگر از مواد اتصالدهنده استفاده شرود،

سیسررتمهای نگهررداری سررد باطلرره و وقرروع حرروادث بریشررمار

باطلررههای در معرررض برراد نیررز اص رالً منبررع انتشررار گردوغبررار

در خصو

شکستن سد باطله ( ،)25مزایای قابرلتوجهی بررای

نمیشوند.

حذ سدهای باطلره از پروژههرای جدیرد معردنی وجرود دارد.

مزیت دیگر آن در فرآیندهایی اسرت کره پسرابهای خطرنرار

بهاحتمال زیاد در آینده نزدیک بسیاری از سازمانهای نظارتی و

تولید میکنند .از جمله ایرن فرآینردها مریتروان کارخانرههرای

همچنررررین سررررهامداران شرررررکتهای بررررزرگ معرررردنی،

فرآوری کانسنگ طالدار را نام برد که باطلههای آنها آلروده بره

روش دفن همزمان را نسبت به سیسرتمهای مترداول مردیریت

سیانور است .در صورت استفاده از روش دفن همزمان باطلره در

باطله ترجی خواهند داد (.)24

این کارخانهها ،پروژه تبدیل به یک پرروژه بردون تخلیره پسراب

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،47زمستان97
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میشود و از این طری صررفهجویی قابرلتوجهی در هزینرههای

هزینههای روش دفن همزمان با سایر روشهای دفرن باطلره در

سرمایهگذاری و عملیاتی و همینطرور بهبرود سرازگاری پرروژه

رقابت است ،کاهش هزینههای مدیریت سد باطله حین و پس از

با مقررات زیستمحیطی قانونی خواهد شد (.)26

اتمام عملیات معدنکاری نیز وجود دارد ( .)26جدول  2برخری

جدول  1خالصهای از مقدار هزینههای تجربی بره دسرت آمرده

از مزایای استفاده از این روش دفن باطلره را بره اختصرار نشران

برای دفن باطله به چند روش را نشان میدهد .عالوه بر اینکره

میدهد.

جدول  -1هزینههاي دفن باطلههاي معدنی به چند روش مختلف ()26
هزینه (برحسب دالر

روشهاي دفن باطله

آمریکا بر هر تن)

باطلههای سیانیدی طال :ساخت دیواره سد باطله ،ساخت تجهیزات پاییندستی ،نفوذناپذیر ساختن کف سد
باطله از طری کشیدن الینر

 0/5تا  1/20دالر آمریکا

باطلههای سولفیدی مس :افزایش دیواره سد باطله با بخش دانهدرشت باطلههای فرآوری پس از جدایش با
هیدروسیکلون بخش دانهریز باطلهها ،بدون ساخت الینر

 0/2تا  0/5دالر آمریکا

دفن همزمان با سنگ باطله بخش استخراج

 0/15تا  0/5دالر آمریکا

جدول  -2برخی از مزایاي روش دفن همزمان ()24
موارد

مزایا

برهمخوردگی
زمین

تأتیر کمتر بر زیستگاههای حیاتوحش و کاربریهای کشاورزی زمین  /اغتشاش کمتر حوزههای آبریز  /تأتیر کمتر
بر آبراهههای محلی

آب

کاهش مصر آب  /کاهش نشت توسط تلنبار سنگ باطله ،بنابراین کاهش خطرات افت کیفیت آب
کاهش در معرض آبوهوا قرار گرفتن باطلهها و بنابراین کاهش خطر تولید زهاب اسیدی

خطرات بلندمدت

پایداری بیشتر تلنبار باطله  /شکافی در سد باطله رخ نداده و اقدامات حفظ پایداری کمتری نیاز است  /خطرات
شکستهای فاجعهبار سد باطله کاهش مییابد

پس از بستن شدن
معدن

منطقه کمتری اشغال میشود  /بستر خوبی برای پوشش گیاهی است  /مشکالت گردوغبار کمتر است  /نفوذپذیری
بسیار کم بهآسانی از طری اختالط باطلهها ایجاد میشود  /حفظ پایداری باطله پس از اتمام کار راحتتر است

روشهای زیرادی بررای اخرتالط باطلرههای بخرش فررآوری برا

نفوذپذیری بر مواردی همچرون انتقرال آلرودگی و زهراب ترأتیر

سنگهای باطله بخش استخراج وجود دارد کره در بخرش بعرد

میگذارد (.)24

به آن پرداخته خواهد شد .به منظور انتخاب روش مناسب ابتردا

معموالً مقاومت وابسته به نسبت سنگ باطله بخش استخراج به

باید ارزیرابی باطلرههای فررآوری و سرنگ باطلره انجرام گیررد.

باطلرره فرررآوری اسررت و زاویره اصررطکار داخلری درصرورتیکه

این ارزیابی شرامل یرک برنامره دقیر از تسرتها و آنالیزهرای

این نسبت خیلی کوچک باشد تقریبراً معرادل جرایی اسرت کره

ژکوتکنیکی است تا ابتدا گزینههای محتمل اجرایی تعیین شرود

باطله فرآوری بهتنهایی وجود داشته باشد .شرکل -5الرف تغییرر

و سپس این گزینهها به لحاظ هزینه و عملکرد بهینهسازی شود.

در زاویه اصطکار داخلی را با نسبتهای اختالط مختلف نشران

مهمترین معیارهای ژکوتکنیکی مقاومت و نفوذپذیری است زیررا

میدهد .مشخص است کره برین نسربتهای  4بره  1و  2بره 1

مقاومررت ،پایررداری کوتاهمرردت و بلندمرردت را کنترررل نمرروده و

(سنگ باطله بخش اسرتخراج بره باطلره فررآوری) ،ویژگیهرای
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مقاومتی مخلوط از حالتی که رفتار شبیه به سنگ باطله بخرش

سنگ باطله بخش استخراج بره باطلره فررآوری در شرکل -5ب

استخراج داشته باشد به حالتی که شبیه به باطله بخش فرآوری

نشان داده شده است .همانطور که مشراهده مریشرود  5برابرر

رفتار نماید تغییر میکند (.)24

افت در مقدار نفوذپذیری با کاهش در نسبت سنگ باطله بخش

نفوذپررذیری نیررز رفترراری مشررابه بررا مقاومررت دارد ،بنحررویکرره

استخراج به باطلره فررآوری از  4بره  1بره  1بره  1وجرود دارد.

نفوذپذیری با کاهش در نسبت سنگ باطله بخش اسرتخراج بره

با توجه به مطالرب فروق ،نسربت مناسرب سرنگ باطلره بخرش

باطله فرآوری کاهش مییابد و در نسبتهای اختالط بسیار کرم

استخراج به باطله فرآوری در روش دفرن همزمران در جردول 3

مشابه باطله فرآوری رفتار مینماید .رابطه نفوذپذیری با نسربت

آمده است (.)24

ف )
(ال
ب)
(

شکل  -5الف)تغییر زاویه اصطکاک داخلی و
ب) تغییر نفوذپذیري با نسبت سنگ باطله بخش استخراج به باطله فرآوري ()24
جدول  -3پایداري روش دفن همزمان بر اساس نسبت سنگ باطله به باطله ()26
پایداری روش دفن همزمان

نسبت سنگ باطله به باطله
بیشتر از 1 :8

احتماالً برای این روش مناسب است

بین  1 :4و 1 :8

نیاز به آزمایش قابلتوجه و تجزیهوتحلیل دقی برای تعیین مناسب بودن این روش

کمتر از 1 :4

احتماالً برای این روش مناسب نیست

روشهایی براي دفن همزمان باطلهها
چهررار روش مختلررف برررای اخررتالط سررنگهررای باطلرره بخررش

باطلرههرای فرررآوری در آن قررار داده شرود .هنگررامیکره یررک

استخراج با باطلههای فرآوری وجود دارد که در ادامره هرر روش

حوضچه پر شد سلول دیگر ساخته میشود و به همرین ترتیرب

معرفی شده و مزایا و معایب آنها بیان میشود.

کار ادامه مییابرد .خرارریرزهرا هرچنرد سراختارهای مجزایری

 -باطلههاي قرار گرفته در حوضچههایی در داخل دمپ

تشکیل میدهند ولی آب در این حوضرچه محصرور نشرده و بره

سنگ باطله

داخل سنگ باطلهای که در زیر آن قرار دارد نفوذ میکند .پرس

یک روش برای ایجاد این شکلبندی آن است تا با ایجاد خار-

از یک بازه زمانی ،پشته باطله دیگر بر روی باطلههرای فررآوری

ریزهایی از سنگ باطله ،حوضچههای جداگانهای شرکل گیررد و

قرررار خواهررد گرفررت و ایررن سرریکل تکرررار خواهررد شررد.
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سط مقطعهای عرضی این شکلبندی در شرکل  6نشران داده

دهد .برای غلبه بر این نگرانی میتوان سیمان پرتلند یا برخی از

شده است (.)24

واکنشگرهای اتصال دهنده را اضافه نمود ترا چسربندگی برین

این روش مزایای زیادی به دنبرال خواهرد داشرت ولری یکری از

مواد را افزایش داده و مقاومت کلی مواد بهبود یابد .این مثال را

مزیتهای اصلی آن ایرن اسرت کره در ایرن روش ماشرینآالت

توجرره نماییررد :در یررک مررورد ب ردون سرریمان و نرررخ پیشرررفت

با

قابل قبول 20 ،متر سنگ باطله برر روی  5مترر باطلره فررآوری

این وجود ،عیب عمده این روش آن است که الیه سرنگ باطلره

قرار میگیرد و فاکتور ایمنی منتج ممکن است کمتر از  1باشد.

به سررعت برر روی آن قررار گرفتره و فشرار منفرذی در باطلره

برررای نرررخ پیشرررفت مشررابه ولرری افررزودن  1و  %3سرریمان

محصور خواهد شد و الیه باطلره مریتوانرد در معررض شکسرت

درصورتیکه ما فرض کنیم بهبرود در مقاومرت صررفاً بره دلیرل

ناگهانی قرار گیرد و نره تنهرا ناحیره در حرال کرار دمرپ بلکره

افزودن سیمان باشد ،فراکتور ایمنری بره ترتیرب بره  1/4و 2/4

همچنین تجهیزات نزدیک به خارریز را در معرض ریسک قررار

افزایش مییابد (.)24

راهسازی برای حمل و توزیع باطلهها مورد نیاز نیست.

شکل  -6نمایی از قرار دادن باطلههاي فرآوري به صورت حوضچههایی در بین سنگهاي باطله بخش استخراج ()24
 اختالط باطله فرآوري با سنگ باطله در سطحدر این روش اختالط باطلههای فرآوری با سرنگ باطلره بخرش

نسبت مجاز باطله فرآوری به سنگ باطله اسرتخراج در مخلروط

استخراج بهصورت ترکیبی تقریباً هموژن انجام میگیرد .اختالط

نهایی شود .عیب عمده این روش مربوط به هزینههای عملیراتی

این دو نوع باطله میتواند بهطور خودبرهخودی در قسرمت تراج

و در تمررا

مسررتقیم بررودن ماشررینآالت بررا باطلرره باشررد کرره

دمپ باطله از طری پمپاژ باطله فرآوری و ریختن سرنگ باطلره

نگرانیهایی در مرورد سرالمت افررادی کره برر روی آنهرا کرار

بخش استخراج بوسیله کامیون انجام گیرد (شکل -7الرف) و یرا

میکنند ایجاد مینماید.

اینکه اختالط دو نوع باطله بهصرورت ترکیبری تقریبراً همروژن
میتواند توسط بولدوزر در سرط دمرپ باطلره بره انجرام رسرد
(شکل -7ب) .مزیت اصلی این روش آن است که هموژن کرردن
مخلوط ،خوا

یکنواختتر و بنابراین قابل اتکاتری در سرتاسرر

دمپ فراهم میآورد .همچنین احتمال احتیاج به یک واکنشگر
اتصال دهنده1را کاهش داده و ممکرن اسرت منجرر بره افرزایش

1-Binding agent
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ف )
(ال

ب)
(

شکل (-7الف) اختالط خودبهخودي دو نوع باطله بهوسیله پمپاژ باطله بخش فرآوري و تخلیه سنگ باطله بخش استخراج
توسط کامیون در تاج دم
 -تزریق به دم

باطله ،ب) اختالط دو نوع باطله با استفاده از بولدوزر در سطح دم

باطله ()27

سنگ باطله

سررومین روش شررامل تزریر باطلرره فرررآوری برره داخررل دمررپ

میزان  30متر در توده دمپ نفوذ میکند .در معرادن زیرزمینری

سنگ باطله اسرت .اعتقراد برر آن اسرت کره روش بهینره بررای

در کانادا که باطلههای فرآوری به داخل سنگ باطله تزری شد،

دستیابی به این هد قرار دادن لولرههرایی برر سرط دمرپ و

نفوذ باطله به میزان  10متر دستیابی گشت .این مورد برمبنای

سپس پوشاندن آن بوسیله سنگهای باطله اسرت .هنگرامیکره

خصوصیات رکولوژی باطلره فررآوری و توزیرع ابعرادی و شررایط

جبهه دمپ به میزان کافی پیش رفت ،لولهها در دمپ
سیستم توزیع باطله فرآوری متصل خواهد شد و باطلههرا

به

منفذی دمپ سنگ باطله تعیین میشود (.)24

بره

تزری باطله فرآوری به داخل دمپ دارای این مزیرت اسرت کره

توده دمپ تزری خواهد گشت .این روش در شکل  8نشان داده

مخلوط باطله فرآوری و سنگ باطله هنگامی تشکیل میشود که

شده است .اگر روش خواباندن لولهها در جبهه دمپ امکانپرذیر

شکل نهایی دمپ حاصرل شرده باشرد .همچنرین در ایرن روش

نباشد میتوان گمانههای قاکم را حفاری نمود و سپس لولههرای

تما

تجهیزات با باطله حداقل میشود .همچنین ممکن اسرت

سوراخدار را در گمانه قرار داد که ایرن روش در شرکل  9نشران

در این روش نسبتهای باالتر باطلره فررآوری بره سرنگ باطلره

داده شده است .گزینه حفاری گمانه همچنین این اجازه را می-

دستیابی شود و احتیاج به ماده اتصال دهنده را کراهش دهرد.

دهد تا دمپهای سنگ باطلره قردیمی بررای دفرن باطلرههرای

تزری همچنین این اجازه را میدهد تا روش دفن هرمزمران در

فرآوری مورد استفاده قرار بگیرد (.)24

دمپهای قدیمی سنگ باطله انجام شود .با این وجود ،هزینههرا

تزری باطله فرآوری به داخرل سرنگ باطلره در سرایت معردنی

این روش نسبت به سایر روشها در بیشترین مقردار قررار دارد

 Esquelدر آرژانتین نشان داده است که باطلهها در شعاعی به

(.)24
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()24

شکل  -9تزریق باطله فرآوري به داخل سنگهاي باطله بخش استخراج از طریق گمانهي حفر شده در داخل آن ()24

 -قرار دادن یک الیه نازک از باطله فرآوري بر روي سطح

میتواند دارای ضخامت  20تا  40سانتیمتر بوده و سنگ باطله

سنگ باطله

دارای ضخامت  1/5تا  3متر باشرد .بره منظرور قررار دادن الیره

چهارمین روش شامل قرار دادن یک الیه نرازر باطلره فررآوری

نازر باطله در سط سنگ باطله ،یک لوله سوراخدار در قسمت

بر روی سط سرنگ باطلره و سرپس زمران دادن ترا آب باطلره

باالی شیب سنگ باطله قرار گرفته و اجازه داده میشود

تا

فرآوری به داخل سنگ باطله نفوذ نموده و خشک شود .پرس از

باطله به آرامی در سط سنگ باطله توزیع شود .عرض

ناحیه

یک بازه زمانی کوتاه ،یک الیه سنگ باطلره دیگرر برر روی ایرن

در حال کار بستگی به ارتفاع جبهره دمرپ و نررخ تولیرد باطلره

الیه باطله فرآوری خشک شرده قررار داده مریشرود .شرکل 10

داشته ولی ناحیه در حال کار بهطور روزانه جابهجا خواهرد شرد

سط مقطع عرضی ایرن روش را نشران مریدهرد .الیره باطلره

(.)24
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شکل -10الیه نازک از باطله قرار گرفته بر سطح دم

()24

به دلیل اینکره الیرههرای باطلره فررآوری بسریار نرازر اسرت،

تولید اسید مینمایرد .واحردهای سرنگشناسری اصرلی در ایرن

نگرانیهرا در مرورد فشرار آب منفرذی کره در روش اول وجرود

معدن شامل کلریت شیست ،کروارتز-کلریرت شیسرت ،سرولفید

داشت کاهش مییابد .همچنین ،انتظار مریرود آبگیرری باطلره

تودهای(2کانسنگ) ،تو و سنگ آهک مریشرود .ضرخامت زون

فرآوری به میزان قابل توجهی انجام گیرد .عالوهبراین ،به دلیرل

هوازده در ناحیه معدن روباز از  10تا  40مترر متغیرر اسرت .در

اینکه سنگهای باطله نسربت بره باطلره فررآوری بسریار زیراد

نهایت معدن روباز دارای عمر تقریبری  137مترر خواهرد برود

هستند ،مقدار قابل توجهی سنگ باطله در البهالی الیره باطلره

( .)28محلی که معدن در آن واقع شده ،به لحاظ لررزهای فعرال

فرآوری قرار خواهد گرفت .مزایای این روش شامل هزینه کرم و

است .میانگین بارندگی و تبخیر در سایت معدن به ترتیب برابرر

رصد کردن آسان نتایج برا چشرم اسرت .ایرن سیسرتم نیازمنرد

با  2012میلریمترر و  1710میلریمترر اسرت .دمرای متوسرط

قضاوتهای زیاد اپراتورها بویژه در طری فصرول مرطروب بررای

سالیانه برابر با  26oCو دمرای تابسرتان از  21ترا  35oCو دمرا

اجتناب از تخلیه رسوبات و فرسایش است .نگرانیهای مربوط به

زمستان از  17تا  32oCمتغیر است (.)28

نرراهمگنی در مخلرروط احتمررال دارد منجررر برره طراحرریهررای

 -مدیریت باطله فرآوري و سنگ باطله در این سایت

محافظهکارانهتر شود (.)24

سنگهای باطله و روباره خنثی به لحاظ تولید زهاب اسیدی به

مثالی از روش دفن همزمان در Cerro de Maimon

صورت جداگانه دپو میشوند .ایرن طررو وجرود دارد ترا سرنگ

جمهوري دومنیکن

باطله و باطلههای فرآوری  PAGبه طور همزمان دفن شروند و

 -مقدمه

سپس مقداری از سنگ باطله خنثی بر روی آن قررار داده شرود

معدن  Cerro de Maimonیک معدن روباز قررار گرفتره در

(شرکلهررای  11و  .)12دفررن هررمزمران باطلررههررای فرررآوری و

 75کیلومتری شمال غربری  Santo Domingoدر جمهروری

سنگ باطله  PAGبه این دلیل انتخاب شده اسرت ترا تشرکیل

دومنیکن است .این معردن کنسرانترههرای طرال و مرس تولیرد

زهاب اسیدی معردن را از سرنگ باطلره  PAGحرداقل نمایرد.

میکند .نرخ اسمی فرآوری معدن  2500تن در روز است .معدن

همچنین این سایت دارای فضای محدود برای دفن جداگانه این

تولید  14میلیون تن سنگ روباره خنثی 4/8 ،میلیون تن سنگ

دو جریان باطله است.

باطله مستعد تولید زهاب اسریدی 27/2 ،)PAG(1میلیرون ترن
سنگ باطله خنثی ،و  5/2میلیون تن باطلههای فرآوری مستعد

)1-Potentially acid generating (PAG

2-Massive sulphide

42

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،47زمستان97

بهنام فرد و همکار

شکل  -11طرح کلی قرارگیري تاسیسات دفن همزمان سایت  Cerro de Maimonدر دو مرحله ()28

شکل  -12سطح مقطع عرضی تاسیسات نهایی دفن همزمان سایت )28( Cerro de Maimon
 -خصوصیات باطلههاي تیکنر شده و سنگ باطله PAG

متوسط باطلهها  3/13است .نسبت منفذی متوسط باطلرههرای

باطلههای فرآوری ،تیکنر شده تا درصد جامد آن به  55ترا %60

تیکنر شده برابر با  1/1است .پیک مقاومت برشی زهکش نشرده

قبل از ارسال برای دفن برسد .توزیع ابعادی نمونرههرای گرفتره

باطلههای خشک شده (پس از دو هفته نهشرته کرردن) تقریبراً

شده از باطله تیکنر شده در شرکل  13نشران داده شرده اسرت.

برابر با  5کیلوپاسکال است .سنگ باطله  PAGدارای  7تا %16

نتایج نشان میدهد باطلهها محتوی  20ترا  %30ذرات ماسرهای

ذرات دانهریز اسرت کره در شرکل  13نشران داده شرده اسرت.

است .حد مایع

همچنین تستهای انجام شده برر روی دو نمونره سرنگ باطلره

شوندگی متوسط 1،حد پالستیک شروندگی2و انردیس پالسرتیک

 PAGنشان داد که نسبت منفرذی از  0/29ترا  0/41متفراوت

شوندگی3به ترتیب برابر با  %19 ،%25و  7است .وزن مخصرو

است (.)28

کوچک و  70تا  %80ذرات در حد سیلت و ر

1-The average liquid limit
2- Plastic limit
3- Plasticity index
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Tailing Range
Waste rock Range

شکل  -13توزیع ابعادي منفذي سنگ باطله  PAGو باطله فرآوري تیکنر شده سایت )28( Cerro de Maimon
 -آزمایشات ارزیابی روش دفنهمزمان در محل

فرآوری خشرک شرده توسرط یرک بولردوزر  CAT D6اسرت

آزمایشاتی در محل در دو مرحله انجام شد تا اسرتراتژی بهینره

(شکل -14الف) .در استراتژی دوم دفنهمزمان ابتدا حوضچهای

دفن همزمان باطلههای تیکنر شده و سنگ باطله  PAGتعیین

توسط خارریزهایی از سرنگ باطلره ایجراد مریشرود و باطلره

شررود .مرحلرره نخسررت شررامل تسررتهررای بررسرری کررارایی

فرآوری تیکنر شده در آن ریخته میشود .سپس بالفاصرله یرک

استراتژیهای مختلف دفن همزمان با هد شناسایی استراتژی

الیه سنگ باطله با ضخامت تقریبری  1مترر برر روی آن توسرط

بهینه است و مرحله دوم شامل تستهرای تفصریلی بره منظرور

بولدوزر پخش میشود (شکل -14ب) .دفن همزمران نروع  3در

بررسی عملکرد استراتژی بهینه دفن همزمان بود (.)28

سلول مشابهی با سلول محصور ساخته شده برای دفن همزمران

استراتژی نخست دفن همزمان شامل حمل سنگ باطلره PAG

نوع دوم تست شد .این تست شامل ریختن سنگ باطلره PAG

به حاشیه باطله تیکنر شده خشک شده برا اسرتفاده از تررار و

توسط بیل مکانیکی از ارتفاع براال برر روی باطلرههرای فررآوری

سپس پخش کردن آن به صورت یک الیه نازر برر روی باطلره

تازه نهشته شده میشود (شکل -14ج).

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -14دفن همزمان سنگ باطله و باطله فرآوري در استراتژي الف) اول ،ب) دوم و ج) سوم ()28
اشکال  15الف تا ج سط مشترر باطله فرآوری و سنگ باطلره

سه استراتژی دفرن هرمزمران رخ نمریدهرد .ایرن مرورد بررای

را به ترتیرب در اسرتراتژیهرای اول ترا سروم نشران مریدهرد.

استراتژی اول قابل قبول است زیرا سنگ باطلره برر روی باطلره

همانطور که مشاهده میشود اختالط باطلره در هریک کردام از

فرآوری خشک شده ریخته میشود و قاعردتاً اختالطری نیرز رخ
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نمیدهد .در استراتژیهای دوم و سوم با توجه به اینکره باطلره

میشود در گودال آزمایشری اسرتراتژی اول آب دیرده مریشرود

فرآوری تازه نهشته شده است انتظار میرود که پس از قراردادن

(شکل -16الف) ولی در گودالهای اسرتراتژی دوم و سروم آبری

سنگ باطله بر روی آن مقداری اختالط صرورت گیررد ولری برر

دیده نمیشود (شکل -16ب و ج) .این امر میتوانرد نشرانهای از

خال انتظار این امر بهوقوع نمیپیوندد .دلیل این امر آن اسرت

متررراکمشرردگی قابررل توجرره باطلرره فرررآوری در نتیجرره وزن

که پس از ریختن سنگ باطله ،باطله فرآوری پس زده میشود و

سنگ باطلره قررار گرفتره برر روی آن در اسرتراتژی اول باشرد.

عمالً اختالطی رخ نمیدهد .همچنین گودالهایی در الیه سنگ

براسا

این نتایج ،استراتژی اول دفن همزمان که در آن الیهای

باطله حفر شد تا به سط الیه باطله فرآوری برسد .شرکلهرای

از سررنگ باطلرره  PAGبررر روی باطلرره فرررآوری خشررک شررده

 16الف تا ج گودالهای حفر شده در سرنگ باطلره بره ترتیرب

قرار داده میشود به عنوان استراتژی بهینه تشخیص داده شد.

استراتژی اول تا سروم نشران مریدهرد .همرانطور کره مشراهده

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -15سطح مشترک سنگ باطله و باطله فرآوري در استراتژيهاي الف) اول ،ب) دوم و ج) سوم ()28

(الف)

(ب)

(ج)

شکل -16الف) گودالهاي حفر شده در سنگ باطله تا رسیدن به سطح باطله در استراتژي الف)اول ،ب) دوم و ج) سوم ()28
مرحله دوم تحقی صرفاً بر روی طرو دفن همزمان ترجی داده

تهنشرینی3گردیرد .شرکل -17الرف چیردمان آزمرایش را نشران

شده در مرحله اول آزمایشات انجام گرفت .هرد ایرن تحقیر

میدهد .پس از ریختن باطله فرآوری به داخل سلولهرا (شرکل

آن بود تا جزکیات استراتژی دفن همزمران الیرهای بکرار گرفتره

-17ب) ،اجازه داده شد تا باطلههرا ترهنشرین شروند و پیرامرون

شده تعیین شرود .بررای ایرن منظرور ،دو سرلول نهشرتهسرازی

سلول باز شد تا آب زالل شده سرریز شود .در طری فراز خشرک

به ابعاد  9متر در  9متر ساخته شد و یک سلول توسط یک متر

شدن که به مدت  13روز طول کشید ،باطلهها بره طرور روزانره

و سلول دیگر توسط  2متر باطله فررآوری پرر شرد .سرلولهرای

رصد شدند و توسعه مقاومت برشی ،مکرش 4،محتروی رطوبرت و

تست ،مجهز به سنسورهای اندازهگیری رطوبت متصل بره تبرت

عقب نشینی ساحل اندازهگیری شد.

کننررده داده 1،شرراخص انرردازهگیررری ارتفرراع2و یررک صررفحه

1-Moisture sensors connected to a data logger
2-Staff gauge

3-Settlement palte
4-Suction
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(الف)

(ب)

شکل  -17سلولهاي آزمایش الف)قبل از ریختن باطله فرآوري ب) بعد از ریختن باطله فرآوري ()28
شکل  18تهنشینی مشاهده شده در سط سلول یک و دو بعرد

باطله اندازهگیری نشد ( .)28پس از خشک شدن نسبی باطلره-

از ریختن باطله فرآوری را نشان میدهد .در هر دو سلول تست،

های فرآوری ،هر دو سرلول توسرط الیرههرایی از سرنگ باطلره

عمده کراهش ارتفراع در طری  4روز نخسرت ترهنشرینی اتفراق

 PAGبه ضخامت  1متر توسط بیل مکرانیکی پوشرانده شردند

میافتد .باطلهها سپس اجازه داده شرد ترا بررای  10ترا  15روز

(شکل  19الف و ب) (.)28

خشک شوند که پس از آن هیکگونه کاهش ارتفاع مهرم سرط

شکل -18تهنشینی سطح باطله قبل از قرار دادن سنگ باطله )28( PAG

(الف)

(ب)

شکل  -19قرار دادن الیه سنگ باطله  PAGدر سلول الف) با عمق یک متر باطله فرآوري ب) با عمق دو متر باطله فرآوري
()28
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تهنشینی تحت فشار باطله هرای فررآوری بره دلیرل قرارگیرری

پایینی به دلیرل مترراکمشردگی ناشری از وزن خرودش کراهش

سنگ باطله  PAGبر روی آن با اسرتفاده از ارزیرابی دادههرای

مییابرد .پرس از قررار دادن اولرین الیره سرنگ باطلره ،PAG

صفحات تهنشینی نصب شده در براال و پرایین الیرههرای باطلره

باطلههای سلول یک متحمل کاهش محتوی رطوبت بره میرزان

فرآوری تخمین زده شد .متراکمشدگی قابرل توجره باطلرههرای

تقریبرری  %11و کرراهش متنرراظر در نسرربت منفررذی برره میررزان

فرآوری ناشی از قرار دادن سنگ باطله  PAGدر طی یرک روز

تقریبی  0/35میشرود .پروفیرل محتروی رطوبرت در سرلول 2

پررس از قرارگیررری آن مشرراهده شررد .قرررار دادن اولررین الیرره از

روندهای مشابهی را نشان میدهرد .قررار دادن یرک الیره یرک

سنگ باطله  PAGمنجر به  5/7cmو  14/6 cmتهنشینی بره

متری از سنگ باطله  PAGبر روی باطله فرآوری بره ارتفراع 2

ترتیب برای سلولهای  1و  2شد .متراکمسرازی پرس از اولرین

متر منجر به کاهش در محتوی رطوبت به میزان  %7/5و کاهش

روز ناچیز بود .این امر نشان میدهد که متراکمسرازی باطلرههرا

متناظر در نسبت منفرذی بره میرزان تقریبری  0/23مریشرود.

سریع اتفاق میافتد .تهنشینی کلری تقریبراً  7/4cmو 16/6cm

کاهش بیشتر در محتوی رطوبت بواسطه قرار دادن دومین الیه

(به عبارتی تقریباً  %10کرنش) به ترتیب برای سلولهای  1و 2

از سنگ باطله  PAGناچیز است .نتایج پروفیل محتوی رطوبت

بود (.)28

پیشنهاد میکند که نهشتن الیهای سنگ باطله  PAGبه میزان

پروفیل محتوی رطوبت الیه باطله فرآوری برر روی نمونرههرای

قابل توجهی نسبت منفذی باطلهها را کاهش میدهد .همانطور

گرفته شده از هر سلول تست در طی مراحرل زیرر تعیرین شرد:

که انتظار میرود باطلههای فرآوری به ضخامت  1مترر ،کراهش

قبل از قرار دادن اولین الیه سرنگ باطلره  ،PAGقبرل از قررار

بیشتری در محتوی رطوبت را نسربت بره باطلرههرای فررآوری

دادن دومین الیه سنگ باطله  PAGو نمونرهگیرری نهرایی در

به ضخامت  2متر نشان میدهرد .دانسریته خشرک باطلرههرا از

انتهای آزمایش .شکل  20پروفیل محتوی رطوبت انردازهگیرری

3

مقرردار تقریبرری  1/3 t/mبرره  1/5 t/mبرررای باطلررههررای در

شده الیره باطلره فررآوری را نشران مریدهرد .قبرل از نهشرتن

سلولهای تست افزایش مییابد (.)28

3

سنگ باطله  ،PAGپروفیل محتوی رطوبت یک روند کاهشی را
در زون باالیی به دلیل خشک شردگی نشران مریدهرد .در زون
میانی محتوی رطوبرت برا افرزایش عمر زیراد شرده و در زون

شکل  -20پروفیلهاي محتوي رطوبت ()28
مقاومت برشی باطلرههرا در سرلولهرای تسرت ،قبرل و بعرد از

منجر به افزایش قابل توجره در مقاومرت برشری زهکرش نشرده

قرررار دادن الیررههررای سررنگ باطلرره  PAGانرردازهگیررری شررد.

باطله فرآوری میشود .قرار دادن الیهای به ضرخامت یرک مترر

براسا

آن مشخص گردید که قررار دادن سرنگ باطلره PAG

منجر به افزایش در مقاومرت بره میرزان  62ترا  %210از سرط
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تا عم میشود .قررار دادن دومرین الیره سرنگ باطلره PAG

مدیریت سد باطله ،پایداری بیشتر مکران دفرن باطلره ،کراهش

منجر به افزایش خرالص در مقاومرت بره میرزان  25ترا  %42از

تولید زهاب اسیدی و نشت زهابهای آلوده از سدهای باطلره و

سط تا عم میشود (.)28

کرراهش خطرررات مربرروط برره شکسررتن سررد باطلرره اسررت.

نتیجهگیري

نسبت اختالط باطلههای فرآوری و استخراج پرارامتری کلیردی

یکرری از مهمترررین چالشهررای زیسررتمحیطی مرررتبط بررا

در عملیرراتی بررودن ایررن روش اسررت کرره معمرروالً بایررد میررزان

فعالیتهای معدنکاری ،دفرن پسرماندهای جامرد آنهرا اسرت.

باطلههای بخرش اسرتخراج  4برابرر باطلرههای فررآوری باشرد.

در آینده نیز حجم این پسماندهای جامد بهواسطه کاهش عیرار

اختالط این دو نوع باطله درروش دفن همزمران میتوانرد بره 4

ذخایر معدنی و نیاز بیشتر بشر به فلزات و مواد معدنی مختلرف

روش مختلف به انجام رسد که انتخاب روش اختالط بستگی بره

افزایش بیشتری خواهد یافت .در حال حاضر روش دفن متداول

شرایط محلی معدن دارد .این روش با توجه به مزایای بیشرمار

برای باطلههای فرآوری ،دفن در سردهای باطلره اسرت .سراخت

آن میتواند بهعنوان روشی جدیرد در معرادن ایرران نیرز مرورد

این سدهای باطله میتواند بره روشهرای براالرو ،پرایینرو و یرا

توجه قرار گیرد.

مرکزی انجام گیرد .سدهای باطله ساختهشده به روش پرایینرو

نترررایج تسرررتهرررای انجرررام گرفتررره در سرررایت معررردن

پایداری بسیار بیشتری نسبت به سدهای باطله ساختهشرده بره

 Cerro de Maimonنشان داد که دفن همزمان باطلرههرای

روش برراالرو دارنررد ولرری بزرگترررین اشررکال ایررن روش لررزوم

فرآوری و سنگ باطله بره روش الیرهای در ایرن سرایت معردنی

دسترسی به مقدار زیادی ماسه برای باال بردن دیواره سد اسرت.

امکانپذیر است به این صورت که ابتدا باطله فرآوری قرار گیررد

تهیه ماسه به میزان کافی از مواد باطله ورودی به سد برای براال

و پس از متراکم و خشک شردن متوسرط آن ،الیرهای از سرنگ

بردن دیواره آن در ارتفاعی باالتر از سط آبگیرری ،برهخصرو

باطله به ضخامت  1/5تا  2متر بر روی آن قرار داده شود.

در مراحل اولیه کار ممکن است غیرعملی باشد .دفن باطلرههای
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