
  

  از كانسار تا سد پسماند

 كميته فني سدهاي پسماند- شاهرخ طاحوني

 

 

 

 مقدمه

 100امروزه سدهاي پسماند فراواني با ارتفاع تاج باالي  .سدهاي پسماند به بزرگترين ساخته هاي دست بشر موسوم هستند
بين المللي سدهاي بزرگ نيز به همين كيلو متر مربع ساخته ميشوند و كميته  100متر و مساحت هايي بيش از  150و حتي 

  .اين مجموعه را در رسته سد هاي بزرگ قرار داد  1989استناد در سال 

اجـرا ميشـوند و   ) رسوبات(سد هاي پسماند عمومأ با سه دسته مصالح قرضه اي ، مواد باطله معدن و مصالح همراه پسماند 
ا آن دارند كه امكان ساخت تدريجي آنها وتهاي عمده اي نيز بعلي رغم تشابهات زيادي كه با سدهاي مخزني دارند ، تفا

همزمان با بهره برداري ، ذخيره نمودن حجم قابل توجهي از گـل والي و پسـاب سـمي و آلـوده بجـاي آب ، آثـار سـوء        
  .از آن جمله اند ،گستره وسيع مخزن بوجود مي آورندزيست محيطي و تغييرات دايمي كه در 



شنايي عمومي با موضوع سد هاي پسماند اشاره اي گذرا به مسير پسماند از معدن تا سد و متن پيش رو با هدف آ
-كميته ملي سدهاي بزرگ ايران 23اين متن با بهره گيري از نشريه شماره  .روشهاي كلي ساخت سد هاي پسماند دارد

  .تآماده شده اس) در حال حاضر كميته فني سد هاي پسماند(كميته فني سدهاي رسوبگير 

 

 فرآيندهاي معدنكاري - 1

و ويژگيهاي ژئوتكنيكي رسوبات الزم است با فرآيندهايي كه در جريان آنها اين رسوبات توليد  براي شناخت طبيعت
به . طرح شماتيك فرآيندهايي را كه ممكن است به دنبال هم قرار بگيرند نشان ميدهد 1نمودار شماره .ميشوند آشنا شد

خاكبرداري  ،شامل چالزني وانفجار معدنكاريترتيبي كه در اين نمودار نشان داده شده است فرآيندهاي اصلي در روند 
صاف  ،شناور سازي و تغليظ ، آسياب كردن ، خردسازيهاي اوليه و ثانويه ،سنگ شكن ياانتقال به باطله  ، وتفكيك

  .مي باشد آنبه انباشتگاه دفع  پسماندآبگيري و انتقال  ،كردن يا حرارت دادن
  
  چالزني و انفجار- 1-1

گام در استخراج معادن روباز چالزني  پس از شناخت و بررسيهاي كافي درباره پايداري شيب هاي معدن  نخستين
ناريه مناسب و ساير ويژگيهاي مربوط به انفجار بسته به شرايط و امكانات موجود قطر و آرايش چالها مواد . وانفجار است

 .در معدن تعيين و طراحي مي گردند

  خاكبرداري و تفكيك  - 1-2
ماحاصل خاكبرداريها به دو بخش  پس از سست شدن سنگها در اثر انفجار و توسعه درز و شكافها  خاكبرداري انجام و

بخش ديگر  .ميگردندبخش باطله  مستقيما به دپوهاي باطله حمل واز مسير كار خارج  .م ميشوندباطله و ماده معدني تقسي
 .گردند ي خوانده ميشود به محل سنگ شكنهاي اوليه حمل ميكه ماده معدن

  (crushing)خرد كردن  - 1-3

ي قابل قبول جهت انجام اين فرآيند به منظور خردكردن سنگهاي استخراج شده از معدن ورسانيدن آنها به اندازه ها
سانتي  30تا  25سنگهاي استخراج شده از معدن معموال طي دو مرحله ابتدا تا اندازه  .عمليات ويژه آسياب انجام مي گيرد

  .خرد ميشوند 20متروسپس تا حدود الك نمره 



  (grinding)آسياب كردن وسايش- 1-4

آسياب كردن آخرين مرحله پردازش فيزيكي سنگ معدن  .در مرحله آسياب كردن مصالح خردتر وريزدانه تر ميشوند
بطور قطع وابسته به دو عامل قدرت خردكنندگي وريز  پسمانددانه بندي مواد جامد همراه  .در جهت ريزسازي آن است

حد بهينگي خردسازي درآسيابها بر اساس ميزان باز  .سازي آسيابها وميزان مواد رسي موجود در ماده معدني اوليه است
نيز منظور  (leaching)اگر در زنجيره فرآيند توليد صاف كردن  .وبهره دهي اقتصادي تعيين مي شودافت كاني معدني ي

  .شده باشد باال بردن بهره توليد نيازمند افزايش سطح ويژه و به معني هر چه ريزدانه تر كردن آنها است

  (concentration)يظلتغ  - 1-5

منظور از تغليظ تفكيك مواد با ارزش زياد از مواد با  .حجم عمليات معدنكاري مي گرددآسياب كردن مواد باعث تغيير 
مي باشد ودر نتيجه مي توان ادامه عمليات را بر روي موادي با حجم كمتر ولي ارزش بيشتر ادامه  )پسماند(ارزش كمتر 

  :براي انجام اينكار سه روش عمده وجود داد .داد

  (gravity separation)ك ثقليتفكي  -الف               

  (magnetic separation)تفكيك مغناطيسي  -ب               

  (flotation)اسيونتفلو  -ج               

شيميايي مي باشد واولين مرحله اي مي باشد كه در آن به مواد معدني اضافات -فلوتاسيون يك فرآيند پيچيده فيزيكي
  .شيميايي افزوده مي گردد

  صاف كردن  - 1-6

اين فرآيند شامل جدا كردن مواد با ارزش معدني از خاك بوسيله تماس دادن مستقيم آنها با يك اسيد يا قلياي  قوي مي 
گردد كه در نتيجه رسوبات توليد شده  استفاده مي (H2SO4)دركارخانجات مس معموال از اسيد سولفوريك.باشد

  .را خواهند داشت 3 ات 1 بين PHمعموال

  (Heating)حرارت دادن يا خشك كردن - 1-7

  .حرارت دادن سنگ معدن يا لجن مواد معلق در استخراج بعضي از معادن بكار مي رود



  (dewatering)آبگيري   - 1-8

در طي اين فرآيند بخشي از آب . آبگيري آخرين مرحله فرآيندي مي باشد كه به رسوبات توليد شده اعمال مي شود
يكي از روشهاي حصول  .از آن جدا شده و در صورت امكان به سيستم بازگردانيده مي شودهمراه لجن حاوي رسوبات 

كننده ها حوضچه هاي مدور با بازوهاي گردان در داخل آن  تغليظ. باشد به اين منظور استفاده از واحدهاي تغليظ مي
  .مي فرستند هستند كه رسوبات را در وسط حوضچه جمع كرده و از آنجا به انباشگاه دفع رسوبات

  معرفي سدهاي پسماند-2

  :حاصل از عمليات معدنكاري به دو صورت كلي امكانپذير ميباشد پسماندتخليه ودفع 

  يا در درياها الفـ ـ تخليه ودفع در زير زمين

  فع در سطح زمينب ـ تخليه ود

سطح بدون همراه داشتن مقادير قابل توجه آب و به بياني بصورت خشك باشد انبار  در پسمانداگر ذخيره 
 .ناميده ميشود (Tailing Dum)پسماندزياد باشد سد  پسماندودرصورتي كه آب همراه   ( Tailings Dump)پسماند

وقتي كه پر از  ام سدهاو تم مي شوند پسماند در طي دوران ساختمان خود تبديل به سد پسماندبعضي مواقع انباره هاي 
يا ي نيز به دو صورت كلي ساخته مي شوند مانند سدهاي مخزن پسماند سدهاي .رسوبات شدند تبديل به انباره مي شوند

سدهايي كه بصورت ترفيع شونده ساخته ميشوند مستقل از نوع مصالحي كه براي  .به صورت سدهاي ترفيع شونده
روشهاي مختلف دفع  .پايين دست يا محوري ساخته مي شوند،  ال دستساختن آن بكار مي رود به سه صورت با

  .نشان داده شده است  2در نمودار شماره  رسوبات

  

  ساخت سدهاي پسماند همانند با سدهاي مخزني - 2-1

 اين نوع سدها همانند سدهاي مخزني ساخته ميشوند و مصالحي كه براي اين منظور استفاده ميگردد غالبا از نوع مصالح
  .سدهاي ساخته شده با مصالح قرضه اي نيز ناميده مي شوند ها،قرضه اي بوده در نتيجه اين نوع سد



اين نوع سدها قابليت ذخيره آب اضافي را دارند و از لحاظ پايداري بسيار مناسب مي باشند ليكن هزينه هاي بيشتري را 
  :بنابراين غالبا درمواردي توصيه مي شوند كه .دربر مي گيرند

  .ريزدانه باشند رسوبات پسماند) لفا

ترفيع شونده بيشتر سرعت باال آمدن سطح رسوبات نسبت به زمان مورد نياز جهت ساخت سد به يكي از روشهاي ) ب
  .باشد

  .)مثال بررسي هاي لرزه خيزي(بنابر داليل عملي يا اقتصادي ديگر كه بسته به مورد طرح را توجيح پذير مينمايد) ج

  .غيرهمگن يا همگن اصالح شده احداث نمود مي توان به يكي از حاالت همگن ، رااين نوع سدها 

   Raised Embankmentدهونسدهاي ترفيع ش  - 2-2

كه متعاقبا تشريح  پايين دست ومحوري ، و به يكي از سه روش باالدست پسماندمواد جامد همراه اين سدها عمدتا از 
  .گرديده اند ساخته مي شوند

      Up Stream باال دست روش -2-2-1  

ساخته ميشود سپس رسوبات روي آن  (Starter Dam)م ه سد پايه يا سد مقددراين روش ابتدا يك خاكريز موسوم ب
اين ساحل به عنوان پي يا بستر خاكريز بعدي عمل مي كند و . جريان داده مي شوند تا ساحلي از رسوبات تشكيل گردد

از خود  ارمي بايستي بطور مطمئني نفوذپذير بوده وزه آب ) سد مقدم (سد پايه . مي يابداين عمل تا ارتفاع نهايي ادامه 
  .عبور دهد

   Down Stream روش پايين دست -2-2-2    

روش پايين دست در عين اينكه بيشترين پايداري . كه منطقه لرزه خيز باشد استفاده مي شود از اين روش در مواقعي
سدهاي ترفيع شونده دارد گرانترين روش نيز محسوب مي شود چون مي بايست توسط ابزار وضريب اطمينان را در بين 

  .مناسبي رسوبات درشت دانه را از آب و رسوبات ريزدانه جدا و شيب يكنواختي در پايين دست سد ايجاد نمود

  



   Center Lineروش محوري  -2-2-3    

راستاي محور اصلي سد پايه باقي  ،روشهاي باال دست وپايين دستخالف بر هوش امتداد محور اصلي سد پايراين در  
  ).يعني به طرف باال دست يا پايين دست كشيده نميشوند(خواهد ماند

در مقابل زلزله نسبتا مطلوب مي  نيعني مقاومت آ. اين روش در واقع بين دو روش پاييين دست و باال دست مي باشد
  .بت به روش پايين دست نياز دردباشد و به عمليات ساختماني كمتري نس

  روشهاي عملي ساخت سدهاي ترفيع شونده-4- 2-2

به هر يك از روشهاي فوق ضروري است كه به طريقه اي عملي بخشي از رسوبات  پسماندبه منظور احداث سد با 
و پسماند  قرار گيرند به نحوي كه بتوانند باقي) ساختگاه سد(جداشده ودر محل مناسبي  پسماند درشت دانه تر از جريان

براي عملي كردن اين  .نگهدارند)مخزن سد (آب آزاد شده را در هر رقوم وهر دوره اي از عمر سد در پشت خود 
  :منظور دو روش كلي وجود دارد

 Cycloning)چرخاب كردن  (روش سيكلون كردن           

  (Spigotting)روش واريزي           

وارد و در  جريان پسماند به مدخل هيدروسيكلون. هيدروسيكلون وسيله اي بسيار ساده و فاقد قسمتهاي متحرك است
  :نيروهاي گريز از مركز و ثقل پسماند ورودي  به دو بخش تقسيم مي گردداثر

كه براي احداث بدنه سد استفاده مي  )پسماندماسه (آب  شامل ذرات درشت دانه و مقادير كمي :زير سيكلون خروجيـ 
  .شود

  .كه به داخل مخزن هدايت مي شود )پسماند لجن(شامل ذرات ريزدانه و باقيمانده آب : باالي سيكلون خروجيـ 

ت به سمبصورت طبيعي و بدون انجام فرآيند مكانيكي  به روي بدنه سد پايه منقل و در آنجا  پسماند واريزي در روش
ريزدانه  در ابتداي مسير خود و )ماسه(به بخش درشت دانه مخزن رها ميشود و با توجه به سرعت طبيعي فرونشيني 

ته نشين سازي طبيعي رسوبات اين مزيت را دارد كه در پروفيلي در امتداد جريان  .تقسيم مي شونددر انتهاي آن  )لجن(
گردند و اين همان حالت مطلوب جهت ساخت سد با  ن ميخروجي ابتدا ماسه و پس از آن بخش ريزدانه ته نشي

  .مي باشد درشت دانه تر رسوبات



اين تقسيمات  .به منطور حصول ته نشيني طبيعي مناسب مصالح استفاده از يك سري اتصاالت و تقسيمات ضروري است
. در محل مورد نظر ميگرددباعث ايجاد افت هيدروليكي ناگهاني در سرعت جريان شده و باعث ته نشيني ماسه رسوبات 

در مقايسه با روش سيكلون كردن روش واريزي هزينه هاي كمتري را دربر مي گيرد ولي تفكيك دانه ها به تميزي 
  .استفاده از هيدروسيكلون نمي باشد

استفاده از آن تنها در  ،در روش واريزي كل جريان آب و رسوب از يك مجرا خارج مي شوندهمچنين از آنجا كه 
بنابراين سدهايي كه به اين روش ساخته مي شوند در مقابل زلزله ضعيف بوده و  .ر استيروش باال دست امكان پذ

  .ارتفاع آنها نيز بايستي كنترل شود

  بصورت خشك پسماندانبار كردن  - 2-3

ن راه مي باشد با اين حال در بعضي مواقع و جاگذاري آنها معموال اقتصادي تري پسماندبا وجودي كه حمل هيدروليكي 
  .تركيبي از روشهاي هيدروليكي و مكانيكي نيز براي اين منظور مورد توجه قرار مي گيرند

حمل مكانيكي رسوبات نيازمند اين است كه رطوبت رسوبات كنترل شده و مواد حداقل در حد پالستيك يا نميه جامد 
بصورت هيدروليكي به محل ذخيره شدن حمل شده باشند بايستي اقداماتي جهت  وقتي رطوبت خيلي باال باشد يا. باشند

  .صورت مي پذيرد )چرخابها(خشك كنهاي مكانيكي يا هيدروسيكلونها اينكار توسط فيلتر ، . ت انجام دادبوكاهش رط

كه اقتضا  مناسبييك مزيت عمده اين نوع انبار كردن رسوبات آن است كه هر مقدار از رسوبات را مي توان به محل 
مي كند حمل نمود و عالوه بر اين بجز آن بخش از رسوبات كه به عنوان جزء الينفكي از سيستم مورد استفاده مي 

  .باشند باقي رسوبات نيازي به متراكم نمودن وباال بردن مقاومت نخواهند داشت

اليه ريخته شده و هر اليه در اثر ترافيك پايدار ترين حالت اين نوع انبار كردن حالتي است كه رسوبات بصورت اليه 
در صورتي . عمده ترين محدوديت اين روش كنترل رطوبت مناسب براي حمل است .عمليات ساختماني متراكم شود

  .و خاك و آلودگي محيط زيست خواهد بود د حمل آنها همراه با گردنزياد خشك شده باش ها پسماندكه 

  ح زميندر سط پسماندروشهاي ديگر جمع آوري  - 2-4

در اثر تبخيرخشك يك حوضچه  در  پسماند آندر كه  (Paddock System)روش حصيري در اين ميان ميتوان به 
اشاره   (Central Discharge of Thickened Tailings Slurry)غليظ شده  پسماندجريان مركزي  شود و  ته نشين مي و



بوسيله لوله اي از باال به مركز  پسمانددايره اي براي مخزن ساخته شده ويك ديواره تقريبا  ابتدا روش اخيردر  .نمود
در اين  .داشته باشند)درصد70در حدود (غلظت بااليي  پسمانددر اين روش الزم است كه  .مخزن ريخته مي شوند

  .متداد مركز قاعده قرار گرفته استحالت ساختمان سد بصورت مخروطي مي شود كه راس آن در ا

  مقايسه بين روشهاي مختلف ساخت سد - 2-5

سه برابر روش باال دست احتياج  ش ساخت سد با مصالح قرضه اي حدودأبه عنوان يك ديد كلي روش پايين دست يا رو
بطور ) 1(در جدول شماره  .ت نيازمند استبه عمليات خاكي دارند و روش محوري دو برابر روش باال دست به اين عمليا

 .وشهاي ياد شده صورت گرفته استخالصه مقايسه بين ر

 



جدول ١ - مقايسه بين روش های مختلف ساخت سد های پسماند
محدوديتها

هزينه هایمصالحمحدوديت مقاومت در تناسب برایدبی جريانمشخصات
مورد نياز نوع خاکريز

نسبیمورد نيازسرعت ترفيعبرابر زلزلهذخيره آبپسماندپسماند
مصالح كل خاكريز درهر دبيبراي هر نوعسدهای 
زيادقرضه اياول كار ساختهخوبخوبمناسب پسمانديمخزنی

ميشوداستمناسب است
سرعت ترفيعحداقل40 تا60
خاك طبيعيزير4/5 تابرايدبي جرياندرصدماسه در
ماسه پسماند9متر در سال  مقادير زيادمي بايستيهر نوع رسوب و

اندكنخاله هايمناسب وبيشضعيفنامناسبدر كنترلدانستيه خميريباال دست
معدناز 15 متر دراستباشدپايين براي

سال خطرناكحصول دانه بندي
است

ماسه پسماند
يا نخاله هايدر طراحي ميتوانبراي هر نوع

زيادمعدن درنداردخوبخوبدبي هاي مختلفپسماندي مناسبپايين دست
صورت كافيرا منظور داشتاست

نبودن آنها
مصالح قرضه اي

سرعتاحجام زياد
خيلي زيادتوصيه نشدهترجيحاماسه يا لجن

متوسطمثلمسايلي رامتوسطاست ولي بادبي  درپالستيسيتهمحوری
پايين دستبوجودتدابيري ميتوانكنترل باشدكم

خواهدسيل را نيز در 
آوردخود جاي دهد



کارگاه تخصصی سد های پسماند
از کانسار تا سد پسماند

نمودار ١ - طرح شماتيک فرآيند های معدنکاری

عملياتی که باعث شکل گيری مشخصات اصلی فيزيکی و شيميايی رسوبات ميگردد 

صاف کردن
Leaching کانی با ارزش

تفکيک ثقلی (کنسانتره)

شکن سنگ G Separationشکن سنگ G. Separation

مواد خرد کردن آسياب و سايش تغليظ تفکيک مغناطيسی

معدنی Crushing Grinding Concentration M. Separation

cm 30-25(1     معدن ماسه ريز - سيلت و رس فلوتاسيون solid:30-50 % solid:55-75 %

2)0.85 mm p#200>70% Flotation باطله حاصل  آبگيری پسماند سد پسماند
حرارت دادن از فرآوری Dewatering Tailing Dams

خاکبرداری  چالزنی و  Heating

و تفکيک     انفجار

مواد دپو های 
باطله باطله

خاک سطحی

روباره معدن

کانسنگ کم ارزش



پسماند های سد کارگاه تخصصی
زير زمين  از کانسار تا سد پسماند
يا دريا پسماند دفع مختلف روشهای نمودار ٢ ‐

انبار کردن 
تخليه و دفع بصورت خشک مانند سد 
پسماند مخزنی

سطح در پشت  باال دست
زمين سد Up stream

سدهای ترفيع پايين دست
روش های شونده Down stream

ديگر

محوری
Center line


