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مدیریت سازگار با محیطزیست در صنعت سنگ ساختمانی
مثال موردی :صنعت سنگ ساختمانی استان اصفهان
حمید گرانیان* ،1راحب

باقرپور2

 1مربی ،کارشناس ارشد مهندسی معدن ،عضوهیات علمی گروه مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی بیرجند
 2استادیار ،دکتری مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت1311/12/22 :؛ تاریخ تصویب)1310/20/21 :

چکیده
استان اصفهان با دارا بودن  252معدن فعال سنگ ساختمانی حدود  %02تولید سنگ خام کشور و با داشتن  1552کارخانه فرآوری سنگ نیز
بیش از  %52سنگ فرآوری شده کشور را تولید میکند .لذا این استان قطب صنعت سنگ کشور محسوب میشود .هر ساله حدود  1میلیون
تن ضایعات در صنعت سنگ استان ایجاد میگردد ،که این رقم در کل کشور حدود  11میلیون تن برآورد شده است .رها سازی این ضایعات
در طبیعت باعث مشکالت محیطزیستی از قبیل اثرات ژئوشیمیایی منفی بر اکوسیستم طبیعی ،آلودگی آبها ،از بین رفتن پوشش گیاهی و
تاثیر منفی آن بر اکوسیستم منطقه و زندگی حیوانات ،از بین رفتن شکل و چشمانداز طبیعی زمین ،انتشار ذرات گرد و غبار و مواد سمی در
هوا ،دست خورده شدن خاکها و آلودگی صوتی خواهد شد .بهترین راه حل برای مقابله با این معضالت مدیریت کردن ضایعات صنعت
سنگ است .این مدیریت به صورت یک بسته پیشنهادی و در قالب سه سرفصل ارائه شده است .در بخش اول کاهش تولید ضایعات مدنظر
است .این کاهش با انجام بررسیهای اولیه قبل از استخراج و استفاده از فنآوریهای نوین استخراجی در معدن و استفاده از روشهای
بهبود کیفیت بلوک قبل از برش و به کار بردن تکنولوژیهای جدید در کارخانجات فرآوری سنگ صورت میگیرد .در بخش دوم استفاده
مجدد از ضایعات با ایجاد واحدهای بازیافت ضایعات در مجتمعهای سنگبری پیشنهاد شده است .و نهایتاً در بخش سوم دفع سازگار با
محیطزیست ضایعات باقیمانده با انتخاب محل دفع مناسب و روشهای به حداقل رساندن ارتباط دمپ ضایعات با اکوسیستمهای طبیعی
منطقه ارائه شده است .در صورت به کار بردن این روشهای پیشنهادی به صورت یک بسته کامل امکان داشتن یک صنعت سازگار با
محیطزیست و حتی یک صنعت بدون دورزیر نیز دور از انتظار نخواهد بود.

کلید واژهها :سنگهای ساختمانی ،ضایعات صنعت سنگ ،مدیریت ضایعات ،اثرات ژئوشیمیایی ضایعات سنگ
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سرآغاز
طبق تعریف سنگ ساختمانی به سنگ طبیعی گفته میشود که
میتواند به صورت طبیعی ،یا پس از برش و صیقل و یا پس از
شکل دادن به آن به صورت بلوک ،تخته سنگ ،ورقه ،پالک و
یا با هر شکل و اندازه دیگری مورد استفاده قرار گیرد
) .(American Geological Institute, 2003مهمترین
فاکتورها در انتخاب و نوع استفاده از سنگ ساختمانی داشتن
حداقل خصوصیات فیزیکی ،رنگ و ظاهر سنگ است .از سنگ
ساختمانی در صنعت ساختمان به عنوان سنگ پوششی دیوارها و
کف (حدود  ،)%12صنایع تزئینی به عنوان ساخت مجسمه،
مصنوعات سنگی و سنگ قبر ( )%15و در سایر موارد مثل زیبا
سازی محوطههای شهری ( )%5استفاده میشود ( & Ashmole
 .)Motloung, 2008میزان تولید جهانی سنگ ساختمانی در
سال  2212میالدی ،در  32کشور تولیدکننده حدوداً  115میلیون
تن برآورد شده است .از این میزان  %33آن توسط  5کشور عمده
تولیدکننده (به ترتیب میزان تولید شامل چین ،ترکیه ،هندوستان،
ایران و ایتالیا) استخراج شده است .در صورتی که قیمت متوسط
هر تن سنگ در بازارهای جهانی  111دالر فرض شود ،ارزش
بازار جهانی سنگ خام حدود  21/1میلیارد دالر در سال تخمین
زده میشود ).(Dolley, 2012
یکی از مهمترین مشکالت محیطزیستی در صنعت سنگ
ساختمانی حجم بسیار باالی تولید ضایعات است .به طور متوسط
در هنگام تولید بلوکهای سنگی در معدن  ، %35-32در هنگام
حمل و نقل و فرآوری  %32-02و در مجموع حدوداً %52-12
وزنی سنگ خام استخراج شده به ضایعات تبدیل میشود
( .)A´lvarez-Ferna´ndez et al., 2012این ضایعات اکثراً به
صورت دمپهای باطله در نقاط مختلف به روی هم انباشت
میشود که به مرور زمان با انجام واکنشهای فیزیکی و
شیمیایی بر اکوسیستم منطقه تاثیر منفی خواهد داشت .این حجم
عظیم ضایعات عالوه بر مشکالت محیطزیستی به لحاظ
جمعآوری ،بارگیری و باربری آنها تا محل دمپ هزینههای
سنگینی را نیز بر صاحبان این صنعت تحمیل میکند .عالوه بر
موارد فوق تولید ضایعات و دمپ آنها معموال همراه با معضالت
اجتماعی نیز خواهد بود .بهترین راه حل برای غلبه بر موارد فوق
انجام یک مدیریت منسجم بر صنعت سنگ است.
مدیـریت معدنکاری و فـرآوری سنگ سـاختمانـی دو مـوضـوع
بازدهی فرآیندها و اثرات محیطزیستی این صنعت را شامل
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میشود .از جنبه محیطزیستی سه فرآیند میزان مصرف انرژی،
مدیریت ضایعات و آلودگیهای محیطزیستی در درجه اول اهمیت
قرار دارند ،که در صنعت معدنکاری سنگهای ساختمانی بایستی
برای بهینه کردن آنها توجه خاصی نمود .بر طبق قوانین کمیسیون
اروپا  2معیار زیر برای مدیریت سازگار با محیطزیست عملیات
استخراجی منابع معدنی پیشنهاد شده است (:)ECD, 2009
 .1نسبت آب بازیافتی :که نشاندهندۀ نسبت آب باطله بازیافتی
به میزان کل آب مصرفی در یک معدن است.
 .2نسبت اثر معدنکاری :که نشاندهندۀ درصد مساحت تحت
تاثیر فعالیتهای معدنکاری به کل مساحت منطقه است.
 .3میزان ضایعات طبیعی :که نشاندهندۀ درصد ضایعات
غیرقابل مصرف ناشی از معدنکاری میباشد.
 .0کیفیت هوا :که نشاندهنده مقدار حد ساالنه ذرات معلق در
هوا بر حسب  PM₁₀در اطراف منطقه معدنکاری است.
 .5کیفیت آب :که نشاندهندۀ مقدار کل ذرات موجود در آب
منطقه معدنکاری است.
 .2آلودگی صوتی :که نشاندهندۀ میزان صدای موجود در
اطراف منطقه معدنکاری است.
طبق قوانین کمیسیون اروپا برای اینکه یک فعالیت معدنکاری
قابل قبول باشد بایستی ،اوال مقدار هر معیار از مقدار استاندارد
(آستانه) کمتر یا بیشتر باشد (بطور مثال مقدار آستانهها برای
میزان ضایعات طبیعی حداکثر  ،%25برای نسبت آب بازیافتی
حداقل  %25و برای آلودگی صوتی حداکثر  22 dBمیباشد) .ثانیاً
مجموع حاصلضرب هر معیار در ضریب وزنی خود بایستی حداقل
 11باشد.
ایران نیز یکی از تولیدکنندههای مهم سنگ ساختمانی در جهان
به شمار میرود .بنابراین بررسی اثرات صنعت سنگ ساختمانی بر
محیطزیست ایران بسیار ضروری خواهد بود .در این زمینه
مطالعاتی همچون اثر متقابل معدنکاری سنگ ساختمانی بر
محیطزیست (شهبازی و خراسانی ،)1312 ،اثر آلودگی صوتی
ناشی از معدنکاری سنگ ساختمانی بر ساکنین منطقه مطالعاتی
(شهریاری و همکاران ،)1312 ،تصفیه پساب کارخانجات
سنگبری (یاسیپور تهرانی و مختاری ،)1315 ،کاربرد ضایعات
سنگ ساختمانی با هدف کاهش اثرات زیانبار صنعت سنگ
ساختمانی (رجبزاده و موسوینسب1312 ،؛ حقیقی و همکاران،
1312؛ میردامادی و همکاران )1315 ،و بررسی اثر آلودگی
فعالیتهای معدنکاری بر محیطزیست (جمالی زواره و شهروز،

مدیریت سازگار با محیطزیست در صنعت سنگ ساختمانی مثال موردی :صنعت سنگ ساختمانی استان اصفهان

 )1311به صورت پراکنده انجام شده است .در این مقاله سعی
شده است ،به طور نسبتاً کاملی اثرات منفی صنعت سنگ
ساختمانی بر محیطزیست بررسی و راههای کاهش این اثرات
پیشنهاد گردد .به عنوان مطالعه موردی معدنکاری و فرآوری
سنگ ساختمانی در استان اصفهان که قطب صنعت سنگ
محسوب میشود ،انتخاب شده است.
مواد و روشها
 -انواع ضایعات صنعت سنگ ساختمانی

استخراج و بهرهبرداری از مواد معدنی بدون تولید ضایعات تقریبا
غیر ممکن است .طبقهبندی این ضایعات از جنبههای مختلفی
امکانپذیر است .تقسیمبندی باطلههای معدنی به چهار گروه بر
اساس ارزش اقتصادی ،نوع ذخیره و پتانسیل کاربرد آنها در
جدول ( )1ارائه شده است .البته در این طبقهبندی اثرات
محیطزیستی باطلهها در نظر گرفته نشده است .بر اساس این
جدول بخشی از ضایعات صنعت سنگهای ساختمانی در گروه 1
و بخشی در گروه  2قرار میگیرند .به طورکلی ضایعات یا
باطلههای صنعت سنگ در دو بخش معدن و کارخانه فرآوری
تولید میشود .باطلههای معدنی شامل باطلههای برگشتی (شامل
بلوکهای میشود که برای کارخانه سنگبری مناسب نیستند ،و
مقدار آنها به طور متوسط بین  %5تا  %22حجم تولید است)،
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ضایعات معدنکاری (شامل ضایعات ناشی از استخراج در معدن
است که کمیت و کیفیت آنها بسته به تکنولوژی استخراجی دارد
و مقدار آنها ممکن است به بیش از  %25حجم تولید برسد) و
ذرات جامد ،گرد و غبار و پساب تولید شده در معدن (شامل ذرات
جامد ،و گرد و غبار تولید در هنگام حفاری با ابعاد بین  122تا
 152میکرون ،ذرات جامد تولید در هنگام استفاده از روش سیم
برش الماسه برای استخراج سنگهای گرانیتی با ابعاد 5-11
میلیمتر و پساب تولید شده در هنگام استفاده از روش سیم برش
برای استخراج سنگهای آهگی با ابعاد ذرات  2-12میلیمتر
است .میزان این باطلهها نیز به طور متوسط بین  12تا %15
حجم تولیدی خواهد بود) است .همچنین ضایعات کارخانه
فرآوری سنگ شامل باطله بخش قلهبر (شامل بخش برش
نخوردۀ انتهای بلوک به دلیل مسائل ایمنی) ،باطلههای فرآوری
(شامل قطعات شکسته شده ،خرد شده و قطعات فاقد کیفیت
الزم تولید شده در کارخانه فرآوری) و ذرات جامد و لجن
کارخانجات فرآوری (شامل گرد و غبار و لجن تولید شده در
هنگام برش ،ساب و صیقل سنگ در کارخانه فرآوری با ابعاد بین
 122تا  152میکرون) است .حجم کل ضایعات کارخانههای
فرآوری ممکن است به  %02-22حجم بلوک ورودی به کارخانه
برسد (.)Karaca et al., 2012

جدول ( :)1طبقهبندی کلی ضایعات معدنکاری ()Mitchet et al., 2004

گروه
نوع اول
نوع دوم
نوع سوم
نوع چهارم

توضیحات

مثال

پتانسیل کاربرد

باطلههای معدنکاری ،بلوکهای سنگی و پرکننده ،زیرسازی جاده ،سنگ پوششی و تهیه
باطلههای فرآوری نشده
آجر
زغال سنگ
باطلههای ماسه سیلیسی ،آهکی و سنگ ماسه سیلیسی ،کائولن ،تهیه آجر ،کانی پرکننده،
باطلههای فرآوری شده حاوی کانی بازیافتی
مصالح ساختمانی دانه بندی شده
ساختمانی
باطلههای فرآوری شده حاوی محصوالت با باطلههای سرب و روی ،پگماتیتی و ماسه فلوئورین ،باریت ،فلدسپات ،مواد نادر خاکی ،میکا
و کانیهای سنگین
سیلیسی
ارزش
سنگهای قیمتی و فلزات بسیار با ارزش
باطلههای معادن خاص
باطلههای سودمند

 -اثرات محیطزیستی صنعت سنگ ساختمانی

صنعت سنگ ساختمانی همانند هر فعالیت بشری دیگر دارای
اثرات منفی بر اکوسیستم و سالمتی انسانها میباشد .این اثرات با
بهرهبرداری بیشتر از منابع زمین و در گذر زمانهای طوالنی خود
را بهتر نمایان خواهد کرد .مهمترین این اثرات شامل:
 .1رهـاسازی پساب کارخانجـات فـرآوری :این پسابها بهعلت

دارا بودن انواع مواد شیمیایی (مثل رزینها ،پلیمرها ،کانیها
و  )...برای محیطزیست خطرناک هستند.
 .2آلودگی صوتی :ناشی از کار ماشین آالت (مثل کامیونها،
دستگاههای حفاری ،ژنراتورها ،قلهبرها و ماشینهای برش و
ساب و  )...است ،که میزان این آلودگی به دو پارامتر شدت
صوت و میزان در معرض بودن بستگی دارد .آلودگی صوتی
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بر روی افراد شاغل در معدن و کارخانه فرآوری و افراد ساکن در
منطقه این فعالیتها تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
دست خورده شدن خاکها :که باعث از بین رفتن تراکم
اولیه خاکها و افزایش سرعت فرسایش خاکها ،از بین
رفتن زهکشی طبیعی منطقه ،ایجاد آالیندگی در خاک و
نهایتاً دستکاری در کیفیت خاکهای منطقه فعالیت میشود.
انتشار گرد و غبار و مواد سمی در هوا :که باعث تاثیرگذاری
منفی بر سالمت موجودات زنده ،کاهش رشد گیاهان و
تاثیرگذاری بر میدان دید در منطقه میشود.
از بین رفتن شکل و چشمانداز طبیعی زمین :که در اثر
استخراج سنگها و انباشت باطلهها معدن و ضایعات
کارخانه فرآوری بوجود میآید.
از بین رفتن پوشش گیاهی و تاثیر منفی آن بر اکوسیستم
منطقه و زندگی حیوانات :که در اثر از بین رفتن خاکها و
محل زندگی حیوانات ایجاد میگردد.
آلودگی آبهای منطقه :کانیها و مواد شیمیایی موجود در
ضایعات سنگ باعث تغییر  ،pHافزایش شوری ،سمیت و
تغییر خصوصیات فیزیکی آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه
میشود.

 -اثرات ژئوشیمیایی دپوی ضایعات بر محیط زیست

یکی از مهمترین نتایج منفی صنعت سنگ ساختمانی بر
اکوسیستم طبیعی زمین ،انباشت حجم عظیمی از ضایعات
(خصوصاً ضایعات کارخانجات فرآوری سنگ) به صورت دپوهای
رها شده در سطح زمین است .جدا از اثرات منفی ذکر شده در
بخش قبلی ،این کار باعث تاثیر مستقیم بر محیطزیست توسط
واکنشهای ژئوشیمیایی میشود .سنگهای دپو شده در اثر
گذشت زمان با ترکیبات موجود در هوا و آب باران و به کمک
کاتالیزور اشعه ماورای بنفش خورشید واکنش شیمیایی میدهند.
نوع این واکنشها بستگی به جنس سنگها دارد .با توجه به این
که سنگهای ساختمانی به دو گروه اصلی کربناتها و گرانیتها
طبقهبندی میشوند ،در ادامه واکنشهای ژئوشیمیایی این دو
گروه بررسی میشود.
الف :اثرات ژئوشیمیایی سنگهای کربناته

مطالعاتی گستردهای که در دهه گذشته انجام شده است
(Simsek et al., 2005; Motyka & Postawa, 2000

 )Rizzo et al., 2008نشان داده میدهد که:
 .1پس از گذشت  2تا  12سال از انباشت ضایعات کارخانجات
فرآوری در دپوی باطله ،تجزیه ترکیبات سولفور و اکسید
شدن سولفورهای موجود در دپو انجام گرفته و کانیها و
رسهای جدیدی تولید میشود .شرایط آب و هوایی ،میزان
انباشت ضایعات ،ترکیب شیمیایی ضایعات و درجه حرارت از
عوامل موثر در انجام این واکنشها میباشد .نتیجه این
واکنشهای شیمیایی سست شدن دانهها و نتیجتاً کاهش
ابعاد آنها ،تسریع تجزیه شیمیایی با گذشت زمان،
اکسیداسیون کانی پیریت (در این فرآیند ابتدا آهن  2ظرفیتی
به آهن  3ظرفیتی تبدیل شده ،که وجود آهن  3ظرفیتی
باعث کاهش  pHو افزایش قدرت جابهجایی یون Fe(OH)₃
میشود .ترکیب مجدد یون آهن  3ظرفیتی با پیریت نیز
باعث تشکیل یون  SO₄⁻²میشود .یونهای  Fe(OH)₃و
 SO₄⁻²برای کیفیت آبهای زیرزمینی و سالمت انسانها
مشکل ساز میباشند) و حاللیت ترکیبات  SiO2و Al2O3
(که میزان این حاللیت به  pHبستگی دارد) خواهد بود.
 .2مخلوط شدن باطلههای جامد سنگ با آب رودخانهها باعث
افزایش میزان غلظت یونهای سولفات ،کلسیم ،منیزیم و
هیدروکربناتها در آب خواهد شد.
 .3پساب معادن و کارخانجات فرآوری باعث افزایش اکسیژن
حل نشده در آبهای زیرزمینی میشود ،که میزان آن
بستگی به ابعاد ذرات جامد دارد .همچنین این عمل باعث
باال رفتن سختی آب نیز خواهد شد .ترکیبات یونی اضافه
شده به آبها منطقه شامل Ca/Mg, Mg/(Ca + ،Ca
) (Ca + Mg)/HCO3 ، Ca/HCO3 ،Mgو (Ca +

 Mg)/Clاست ،که میتواند بر قدرت تولید محصوالت
کشاورزی آبیاری شده با این آبها اثر معکوس بگذارد.
 .0پراکندگی ذارت سنگها در منطقه باعث کاهش نفوذپذیری
خاکها میشود ،که این موضوع از جذب هوای کافی توسط
ریشه گیاهان جلوگیری و باعث صدمه به رشد گیاهان میشود.
 .5فلزات سرب ،آهن و کادمیم که از تجهیزات کارخانههای
فرآوری جدا میشوند ،همراه پساب این کارخانجات وارد
چرخه آبی شده و بر کیفیت آبها تاثیر میگذارند .میزان این
آلودگی بستگی به مقدار و خصوصیات پساب ،چگالی
رسوبگذاری ،دبی رودخانه و نفوذپذیری خاکهای منطقه
دارد.
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 .2استفاده از رزینها ،سیمان ،گرد و غبار سنگهای طبیعی و
رنگدانهها که به عنوان مواد برنده ،ساینده ،چسبنده و پرکننده
برای بهبود بخشیدن به خصوصیات کیفی سنگها در
کارخانجات سنگبری استفاده میشود ،باعث انتقال این مواد
به داخل پساب کارخانجات و نهایتاً وجود این ترکیبات در
آبهای منطقه شده که مشکل ساز خواهد بود .یکی از این
مشکالت پرشدن فضاهای خالی و تخلخل موجود در مناطق
کارستی توسط آب حاوی رزین است ،که باعث کاهش دبی
آب در مناطق کارستی میگردد .این عمل خاصیت
فیلتراسیون الیههای خاکی را نیز از بین میبرد .همچنین
باعث کاهش سرعت حرکت آبهای زیرزمینی شده که این
امر زمان تماس آب با منابع آلودگی را افزایش داده که نتیجه
آن آلودگی بیشتر آبهای زیرزمینی خواهد بود.
 .3به طور کلی پساب کارخانجات فرآوری سنگ از نظر میزان
غلظت فلزات سنگین در حد مجاز بوده ولی از نظر  CODدر
حد مجاز نیستند ،که این موضوع میتواند بر محیطزیست
تاثیرگذار باشد.
ب :اثرات ژئوشیمیایی سنگهای گرانیتی
در تحقیقاتی که توسط )Delgado et al., 2006; Gonzalz et
 (al., 2006بر روی دپوهای سنگهای گرانیتی انجام شده
است ،مشخص شده است که در کل پسابهای کارخانجات
سنگبری گرانیتی دارای خطر محیطزیستی کمتری برای آبهای
طبیعی میباشند .مهمترین اثرات ژئوشیمیایی این محیطها به
شرح زیر فهرست شده است:
 .1سنگهای گرانیتی حاوی کانیهای اصلی از قبیل کوارتز،
فلدسپات پتاسیم ،پالژیوکالز ،بیوتیت ،مسکویت ،بعالوه
مقداری کمی کانیهای کلریت ،هورنبلند و آمفیبول است.
عالوه بر این ترکیبات مقداری کلسیت و اکسیدهای آهن نیز
در سنگهای گرانیت یافت میشود .همچنین در آلیاژ به کار
رفته در بخشهای برنده تجهیزات فرآوری سنگ عناصری
از قبیل  C, Cr, Mn, Si, P, S, V, Ni, Zn, Pbوجود
دارد .بنابراین غلظت چنین ترکیباتی در منطقه از حالت
طبیعی بیشتر خواهد بود.
 .2ذرات گرانیتی حاوی مواد قلیایی هستند که باعث افزایش
شوری و باال رفتن  pHآبها تا حدود  12میشود .بنابراین
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این آبها از نوع آبهای حاوی  Na-Ca-Clخواهند بود.
این عمل یک فعالیت مخرب برای محیطزیست به حساب
میآید.
هوازدگی پساب کارخانجات سنگبری باعث آزاد شدن کروم
موجود در قطعات فلزی دستگاههای برنده موجود در پساب
خواهد شد ،که این فرآیند خود باعث مسمومیت خاکهای
سطح زمین و آبها زیرزمینی میشود.
ذرات گرانیت نیز حاوی عناصر سمی از جمله کروم هستند.
این کروم به صورت  3ظرفیتی بوده که غلظت آن به صورت
تعادلی با ترکیب  Cr(OH)₃است ،که همراه با ترکیبات
اکسید و هیدرواکسیدهای آهن رسوب میکنند.
وجود ترکیبات قلیایی و آهن باعث جلوگیری از تشکیل کروم
 2ظرفیتی و تبدیل آن به کروم  3ظرفیتی میگردد ،که این
واکنش از خطرات محیطزیستی پسابهای گرانیتدار میکاهد.
خصوصیات ژئوشیمیایی عنصر  Niدر این محیطها نیز
همانند  Crاست.

منطقه مورد مطالعه
استان اصفهان بزرگترین تولیدکننده و فرآوریکننده سنگ در
ایران است که به عنوان قطب اصلی در صنعت سنگ کشور
محسوب میشود .در ادامه ضمن ارائه آماری از وضعیت تولید
سنگ و ضایعات آن در کشور ،میزان تولید این مواد را در استان
اصفهان بررسی نموده و اثرات محیطزیستی این صنعت بر
اکوسیستم استان مطالعه خواهد شد.
 -1میزان تولید سنگ و ضایعات آن در ایران

سنگهای ساختمانی بر اساس منشاء تشکیل به سه گروه آذرین،
رسوبی و دگرگونی تقسیمبندی میشوند .این ردهبندی بیشتر
کارکرد علمی دارد ،ولی از نظر تجاری این سنگها به پنج گروه
گرانیت ،تراورتن ،مرمر ،مرمریت و چینی تقسیم میشود (معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری .)1313 ،میزان
ذخایر زمینشناسی ایران از نظر سنگهای ساختمانی بالغ بر
میلیارها تن برآورد شده است .ولی ذخایر قطعی (شناخته شده) و
قابل بهرهبرداری ایران برای سنگهای گرانیتی  1012میلیون
تن ( ،)%21تراورتن  15میلیون تن ( ،)%0مرمر  3/1میلیون تن
(کمتر از  ،)%1مرمریت  220میلیون تن ( )%21و سنگ چینی
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 212میلیون تن ( )%1تخمین زده شده است (وزارت صنعت،
معدن و تجارت .)1311 ،طبق آمار ارائه شده تا سال 1312تعداد
معادن فعال در بخش سنگ ساختمانی  1312معدن ،تعداد
واحدهای فرآوری سنگ  5522واحد و تعداد پرسنل شاغل در
این صنعت بالغ بر  222هزار نفر میباشد (شفیعی.)1311 ،
همچنین میزان تولید سنگ ساختمانی ایران در سال  1311بالغ
بر  15میلیون تن برآورد شده است که نسبت به سال قبل حدود
 %5افزایش داشته است .در جدول ( )2وضعیت تولید سنگهای
ساختمانی در ایران بین سالهای  1315تا  1312نشان داده شده

است (مرکز آمار ایران .)1312 ،از هر تن سنگ استخراجی در
ایران کمتر از  %35آن به محصول تبدیل میشود ،در حالی که
این میزان در استاندارد جهانی حدوداً  %25است .با توجه به
درصد تولید ضایعات که ذکر شد ،میزان تولید ضایعات سنگ
ایران ساالنه حدود  12میلیون تن در معادن و  1میلیون تن در
بخش فرآوری تخمین زده میشود ،که آمار نسبتاً باالی میباشد.
این آمار نشاندهنده لزوم بازنگری در روشهای تولید سنگ در
ایران است.

جدول ( :)2آمار تولید سنگ ساختمانی ایران در سالهای  1831لغایت 1831
1312

سال

1315

1312

1313

1311

1311

میزان تولید (هزار تن)

1121

11103

13120

13131

10222

*

*

10522

* این آمار تقریبی است.
 -2وضعیت آمار صنعت سنگ در استان اصفهان

استان اصفهان در بخش مرکزی فالت ایران قرار دارد و از نظر
زونهای زمینشناسی از بخش شمالشرقی به طرف جنوبغربی
به ترتیب از زونهای ایران مرکزی ،ارومیه -دختر ،سنندج-
سیرجان و زاگرس مرتفع تشکیل شده است .سنگهای بیرونزده
در این استان توالی سنی از پرکامبرین تا عهد حاضر را شامل
میشوند ،بنابراین این استان از پتانسیل تشکیل تنوع سنگی
نسبتاً کاملی برخوردار است .در شکل ( )1پراکندگی معادن سنگ
استان برحسب نوع سنگ نشان داده شده است .طبق آمارهای

ارائه شده میزان تولید سنگ ساختمانی در استان اصفهان در سال
 1312بالغ بر  2/20میلیون تن بوده است .در جدول ( )3میزان
تولید انواع سنگهای ساختمانی و تعداد معادن آنها در استان
اصفهان به تفکیک و برای سالهای  1311تا  1312ارائه شده
است (اداره کل صنایع و معادن استان اصفهان .)1311 ،مقایسه
عملکرد تولید معادن سنگ استان با کل کشور نشان میدهد که
علیرغم اینکه نزدیک به  %22معادن سنگ کشور در این استان
قرار دارد ،ولی حدوداً بین  35تا  02درصد کل تولید سنگ خام
کشور را به خود اختصاص داده است.

شکل ( :)1پراکندگی معادن سنگ (سمت راست) و مجتمعهای فرآوری سنگ (سمت چپ) در استان اصفهان
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جدول ( :) 8تعداد معادن و میزان تولید سنگ ساختمانی استان اصفهان به تفکیک نوع سنگ در یک دوره سه ساله
سال
نوع سنگ
مرمریت
مرمر
تراورتن
گرانیت
سنگ چینی
جمع

1833
تعداد معادن
33
2
31
03
5
222

1833

تولید اسمی (تن)
2131222
22222
1251322
313122
1153222
0120222

تعداد معادن
13
2
11
01
5
230

واحدهای سنگبری در استان اصفهان اکثراً به صورت مجتمع
بوده و در  15منطقه در استان پراکنده هستند شکل ( .)1با توجه
به آمار ارائه شده از سوی اداره کل سازمان صنایع و معادن استان
اصفهان ،حدوداً  1552واحد فرآوری سنگ در این استان وجود
دارد که بیش از یک سوم آن یعنی حدود  535واحد فقط در
شهرک صنعتی حسین آباد -محمود آباد قرار دارد .در جدول ()0
تعداد واحدهای فرآوری سنگ در مجتمع مختلف استان ارائه شده
است (خوشه صنعتی سنگ اصفهان.)1311 ،
جدول ( :)4پراکندکی واحدهای فرآوری سنگ
ساختمانی در استان اصفهان
نام منطقه فرآوری سنگ

تعداد واحدهای سنگبری

شهرک صنعتی حسین آباد -محمود آباد

535

شهرک صنعتی نجف آباد

252

شهرک صنعتی رضوان شهر

221

منطقه صنعتی دولت آباد -حبیب آباد

102

منطقه صنعتی دوشاخ و خوشاب خمینی
شهر
شهرک صنعتی میمه

102
52

خیابان امام خمینی

32

گلپایگان

32

شهرک صنعتی سجزی

25

سایر مناطق

115

 -8کمیت و کیفیت ضایعات سنگ در استان اصفهان

ضایعات تولیدی معادن سنگ استان اکثراً به دو دلیل
باطلهبرداری در معادن (که معموالً وزن باطلهها بیش از  1تن
است) و قواره کردن بلوکها (که معموالً وزن باطلهها کمتر از 1
تن است) بوجود میآیند .بلوکهای زیر  1تن و یا بلوکهای که

تولید اسمی (تن)
2233222
22222
1025322
020522
1153222
5211122

1831
تعداد معادن
123
2
15
03
5
252

تولید اسمی (تن)
2212222
22222
1513122
515522
11532222
2202322

یک بعد آن کمتر از  02سانتیمتر طول داشته باشد ،و همچنین
بلوکهای فاقد رنگ ،ظاهر و حداقل خصوصیات مکانیک سنگی
و دارای درزه و شکاف به عنوان باطله در معدن شناخته میشوند.
این باطلهها اکثراً بدون استفاده در اطراف معدن و به صورت
پراکنده رها میشوند .در جدول ( )5آمار تولید باطلههای سنگی
در معادن استان اصفهان به تفکیک نوع آنها ارائه شده است.
با استفاده از اطالعات جدول ( ،)5میزان تولید ضایعات معادن
سنگ استان در سال  1312حدود  5/25میلیون تن برآورد
میشود .همچنین با انجام یک برآورد از میزان ضایعات
سنگبریهای استان که در  1مجتمع انجام شده است ،مشخص
گردیده که  %33از سنگهای ورودی به گل و لجن و  %22از آن
به الشه و ته سنگ بریده تبدیل میشود .با وجود این که کمتر از
یک سوم کارخانجات فرآوری سنگ کشور در استان اصفهان قرار
دارد ولی بیش از نصف محصوالت سنگی کشور حاصل فعالیت
کارخانجات این استان است .این موضوع نشاندهنده ورود حجم
زیادی از بلوکهای سنگی تولیدی سایر استانها به کارخانجات
سنگبری استان اصفهان است .بنابراین میزان تولید ضایعات
کارخانجات استان بسیار باال و ساالنه حدود  3/5میلیون تن
برآورد میشود .در جدول ( )2میزان این ضایعات به تفکیک
مجتمعها سنگبری و نوع آنها نشان داده شده است.
در نمونهبرداری میدانی که به منظور ارزیابی کیفی ضایعات
سنگبریهای استان و از مجتمعهای مختلف صورت گرفته است،
مشخص شده است که باطلههای خروجی از این مجتمعها تغییر
محسوسی به لحاظ مشخصات فیزیکی -شیمیایی نسبت به
سنگ ورودی ندارد و در صورت مدیریت صحیح ضایعات و
تفکیک آنها به دو دسته گرانیتی و کربناته امکان استفاده از آنها
در صنایع متفاوت وجود خواهد داشت (شرکت زمین پژوهان افق،
.)1311
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جدول ( :)1وضعیت تولید ضایعات در معادن سنگ استان اصفهان
تا پایان سال ( 1831شرکت زمین پژوهان افق)1833 ،
گرانیت

تراورتن

مرمریت-چینی

کل (میلیون تن)

نوع سنگ
تولید سنگ در استان اصفهان (تن)

30121422

25012341

32502314535

8933

ضایعات تولیدی معادن اصفهان (تن)

31122453

1211212

2011111420

8941

ضایعات کمتر از  1تن ()%32

13324351

32531343

32350543311

1914

ضایعات  1تا  2تن ()%52

15521422

52120242

1225121422

19.8

ضایعات بیش از  2تن()%22

22204522

22315145

01232341031

1913

جدول ( :)1ضایعات سنگبریهای استان اصفهان به تفکیک مجتمعهای سنگبری
(شرکت زمین پژوهان افق)1833 ،
لجن و گل

الشه و تهسنگ

مجموع کل ضایعات

مجموع کل ضایعات

مجتمعهای سنگبری

(ساالنه-تن)
122222

(ساالنه-تن)
532222

(ساالنه-تن)
1332222

خشک روزانه (تن)
0022

نجف آباد

322222

222222

522222

1210

رضوان شهر

212222

112222

022222

1502

دولت آباد -حبیب آباد

222222

132222

332222

1231

خمینی شهر و دوشاخ

222222

132222

332222

1231

میمه

32222

02222

112222

315

سجزی

35222

23222

51222

112/5

سایر مناطق

222222

132222

332222

1112/5

کل

2212222

1312222

3022222

11552

محمودآباد – حسین آباد

 -4وضعیت انباشت ضایعات سنگ در استان اصفهان

به دلیل دور بودن معادن سنگ نسبت به مناطق مسکونی ،اکثر
معادن ضایعات خود را در اطراف معدن و به صورت پراکنده و
نامنظم رها کردهاند .این موضوع باعث ایجاد یک چشم اندازه
نامطلوب شده است شکل ( .)2تقریباً هیچگونه قانون برای
حفاظت از محیطزیست در این مناطق وجود ندارد .این موضوع
در خصوص واحدهای فرآوری سنگ به دلیل نزدیکی زیاد به
محیطهای شهری از اهمیت بیشتر و وضعیتی بدتر برخوردار
است .در شکل ( )3دو نمونه از وضعیت انباشت ضایعات در
کارخانجات سنگبری استان نشان داده شده است .در طول
سالیان گذشته واحدهای سنگبری استان اقدام به بارگیری
ضایعات از کارخانجات و تخلیه آنها در دشتها و کوهپایهها

اطراف شهر اصفهان نمودهاند .با افزایش چشمگیری تعداد این
واحدها در دو دهه گذشته و در نتیجه افزایش حجم ضایعات
سنگ ،شهرداری و سازمان محیطزیست استان با وضع قوانینی
محدودیتهای برای تخلیه ضایعات سنگبریها قائل شده و نقاط
خاصی را برای این منظور پیشنهاد نمودهاند .در شکل ()0
موقعیت چهار نقطه تخلیه نسبت به مجتمعهای سنگبری و در
شکل ( )5وضعیت انباشته ضایعات در این دمپهای تخلیه نشان
داده شده است .فاصله شهرک صنعتی محمودآباد از محل تخلیه
شماره  1حدود  21/1کیلومتر ،شهرک صنعتی دولتآباد از محل
تخلیه شماره  2حدود  32/3کیلومتر ،منطقه صنعتی نجفآباد از
محل تخلیه شماره  3حدود  1/1کیلومتر و شهرک صنعتی
رضوانشهر از محل تخلیه شماره  0نیز حدود  3/2کیلومتر است.
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شکل ( :)2وضعیت انباشته باطلهها در تعدادی از معادن استان اصفهان

شکل ( )8وضعیت انباشت ضایعات در تعدادی از سنگبریهای استان اصفهان

شکل ( :)4موقعیت چهار نقطه تخلیه برای واحدهای سنگبری استان اصفهان
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شکل ( :)1وضعیت انباشته ضایعات سنگ در دمپهای باطله استان اصفهان

نتایج و یافتهها
مشاهدات میدانی که از بعضی معادن سنگ استان اصفهان
صورت گرفته است ،نشان میدهد که باطلهها بهصورت
غیراصولی در اطراف معادن پراکنده شده است .این باطلهها
ضمن ایجاد یک چشمانداز نامناسب و مسدود کردن مسیل
رودخانههای محلی مشکالت محیطزیستی متعددی را ایجاد
کرده است ،که قبالً به آنها اشاره شده است .این وضعیت در
خصوص ضایعات واحدهای فرآوری سنگ و محلهای دمپ
باطله استان اسفبارتر است .عدم تبعیت کلیه کارخانجات فرآوری
سنگ به اجرای قانون دفع ضایعات در محلهای مشخص شده،
تخلیه ضایعات در مسیر جادهای بین راهی توسط رانندگان
کامیون و انتخاب نامناسب محل دمپها از مهمترین معضالت
محیطزیستی در رفتار نامناسب با ضایعات فرآوری سنگ در
استان میباشد.
محلهای دفع ضایعات سنگبریهای استان اصفهان که در شکل
( )0نشان داده شده است ،بر روی رسوبات آبرفتی قرار دارند که
این رسوبات تغذیهکننده سفرههای آب زیرزمینی منطقه هستند.
بنابراین ادامه دفع ضایعات در این مکانها در دراز مدت بر
کیفیت و کمیت آبهای منطقه تاثیر منفی خواهد داشت.
همچنین انباشت حجم زیاد ذرات باعث تولید ریزگردها و
آلودهگی هوا شده است ،که نتیجه آن به خطر افتادن سالمت
ساکنین مناطق اطراف خواهد بود .نشستن ذرات معلق در هوا بر
روی گیاهان منطقه (خصوصاً محصوالت کشاورزی) نیز باعث
جلوگیری از رشد مناسب آنها شده است .بنابراین بهترین روش
برای مقابله با اثرات منفی صنعت سنگ بر اکوسیستم طبیعی،
انجام یک مدیریت منسجم محیطزیستی موثر بر روی ضایعات

تولید شده در این صنعت خواهد بود .در ادامه مهمترین اقداماتی
که بایستی در این مدیریت صورت گیرد ،ارائه خواهد شد .الزم
به ذکر است که بعضی از این فعالیتهای پیشنهادی به صورت
پراکنده و ناقص هم اکنون نیز صورت میگیرد .ولی به منظور
کنترل و کاهش موثر اثرات منفی صنعت سنگ بر محیطزیست
انجام کلیه این اقدامات بهصورت یک بسته کامل در استان
اصفهان که قطب اصلی صنعت سنگ کشور محسوب میشود،
پیشنهاد میگردد.
 -سیاستگذاری

سیاستگذاری شامل وضع قوانین منسجم و پایدار در بهرهبرداری
و فرآوری سازگار با محیطزیست در صنعت سنگ ساختمانی میباشد.
در این زمینه میتوان از قوانین کمیسیون اروپا نیز بهره جست.
 -مدیریت ضایعات سنگ

مدیریت کردن ضایعات سنگ مهمترین روش برای مقابله با
اثرات منفی این صنعت بر محیطزیست میباشد .این مدیریت در
سه بخش کاهش تولید ،استفاده مجدد و دفع سازگار با
محیطزیست ضایعات صورت میگیرد ،که در ادامه به صورت
فهرستوار توضیح داده خواهد شد.
الف :کاهش تولید ضایعات

 .1استفاده از روشهای نوین در معدنکاری و انتخاب جهت
بهینه پیشروی با توجه به شکستگیهای منطقه.
 .2همبستگی بین ابعاد بلوک استخراجی و ابعاد محصول نهایی:
ابعاد بلوک استخراجی همواره بایستی مضرب صحیحی از
ابعـاد محصول نهایـی باشـد .همچنین به طورکلی با افزایش
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ابعاد بلوک استخراجی درصد ضایعات کاهش مییابد.
استفاده از روشهای اولتراسونیک و رادار نفوذ زمینی :از این
روشهای ژئوفیزیکی میتوان به منظور ارزیابی نیمه کیفی از
وضعیت توده سنگ برای استخراج انتخابی استفاده کرد.
استفاده از روشهای نوین برش سنگ در معدنکاری و
کارخانجات فرآوری :مهمترین این روشها عبارتند از:
استفاده از دیسک برش بسیار نازک که باعث افزایش %22
در تولید و کاهش  %02در تولید دوغاب ناشی از برش
میشود.
استفاده از جت آب با فشار باال ،حدود  ،0222 barدر
استخراج بلوکها و فرآیندهای نهایی کارخانجات فرآوری که
باعث بهبود و دقت برش با کمترین تاثیر بر کیفیت سنگ
خام میشود .همچنین باعث بهبود زیبای سنگ ،افزایش
زبری سنگ (در هنگام تولید سنگهای تیشهای) به عنوان
محصول نهایی خواهد شد.
استفاده از تکنولوژی اشعه لیزر برای برش ،سوراخکاری ،پولیش،
حکاکی و نوشتن روی سنگ در کارخانجات فرآوری که
باعث ایجاد یک سطح بسیار یکنواخت در سنگ خواهد شد.
انجام اقداماتی از قبیل قرار دادن بلوک در جهت بهینه زیر
قلهبر ،اصالح و دقت در جابجایی سنگهای بریده شده و
استفاده از روشهای ترمیمی بلوک و سنگهای بریده شده با
چسب و رزین در کارخانجات سنگبری.

.3

ب :استفاده مجدد ضایعات

 .1استفاده از واحد سیار خردایش -آسیا کردن -میکرونیزه
کردن در مجاورت معدن و کارخانه فرآوری به منظور خرد
کردن بلوکهای کوچک و ضایعات کارخانه در ابعاد مختلف
برای مصارفی همچون صنعت سیمان ،صنعت مصالح
ساختمانی ،تهیه آجرهای سبک ،زیر سازی ساختمانها،
جادهها و خطوط راهآهن ،سنگ پوششی و محافظ در سدها،
کارخانجات موزائیک سازی ،تهیه سنگهای اگلومریتی و
تهیه مصنوعات تزئینی.
 .2استفاده از ذارت بسیار ریز سنگ بهعنوان پرکننده ،سفید
کننده ،رنگدانه و عاملهای تقویت کننده برای کمک به
بهبود کیفی محصوالت نهایی و کاهش هزینههای تولید
صنایع مختلف (به طور مثال پودر کلسیم باعث افزایش
خاصیت پالستیسیته در صنایع پالستیک میشود .همچنین

-
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این پودر در صنعت کاغذسازی به عنوان پرکننده و بهعنوان
پوششدهندۀ سطح کاغذ جهت بهبود شفافیت و قابلیت چاپ
آن که باعث کاهش هزینه تولید نیز میشود ،استفاده شده
است .در صنعت داروسازی از پودر دانه ریز کلسیم برای رقیق
کردن قرصها و کپسولها ،بهعنوان عامل درمانی و کمک
به انحالل در یکنواختی تولید قرصها استفاده میشود.
همچنین از ذرات فوقالعاده ریز کلسیم بهعنوان مکمل
خاکهای کشاورزی و کفپوش در صنعت ساختمان نیز
استفاده میشود .عالوه بر آن از ضایعات کربناته برای صنایع
تولید کائوچو و شیشه ،خوراک دام ،پاک کنندهها و صنایع
آرایشی و بهداشتی نیز استفاده شده است) .برای استفاده
مجدد از ضایعات در صنایع مختلف بایستی پارامترهای
همچون میزان اختالط یا آلودگی مواد زائد با هم ،میزان
رطوبت ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ضایعات ،همگن
بودن ،پیوستگی و مقدار آنها در نظر گرفته شود ( Karaca et
.)al., 2012
استفاده از بخش تصفیه پساب کارخانجات فرآوری سنگ؛
معموالً پساب بخش برش کارخانجات فرآوری سنگ از
آلودهکنندگی کمتری نسبت به پساب بخش ساب و صیقل
برخوردار است ،بنابراین میتوان این دو پساب را در ابتدا از
هم تفکیک کرد و تمرکز تصفیه را بیشتر بر پساب بخش
ساب و صیقل کارخانه متمرکز کرد .همانطور که در شکل
( )2نشان داده شده است ،در این بخش به کمک مواد
شیمیایی فلوکوالنت ،تیکنر و فیلتر پرس آب از گل و الی
جدا شده و مورد استفاده مجدد قرار میگیرد .بررسیها نشان
میدهد که در صورت استفاده از چنین تجهیزاتی میتوان
نتایج ذیل را بهدست آورد (:)Nasserdine et al., 2009
حذف تقریبی  %122پسابهای تخلیه شده در محیط زیست.
کاهش  %32آب مصرفی کارخانه فرآوری.
بهبود کیفیت آب برگشتی به کارخانه فرآوری.
بهبود کیفیت محصوالت نهایی کارخانه فرآوری.
افزایش  %32طول عمر دستگاهها خصوصاً ارهها و دیسکهای
ساب و صیقل.
بازگشت هزینه سرمایه گذاری برای این بخش کارخانه در
طول  3سال برای کارخانجات بزرگ 5 ،سال برای
کارخانجات متوسط و  1سال برای کارخانجات کوچک است.
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شکل ( :)1مراحل تصفیه پساب کارخانجات فرآوری سنگ
( :Aتانک اولیه :B ،مخزن فلوکوالنت :C ،تیکنر :D ،پمپ :E،تانک همزن :F ،پمپ سانترفیوژ،
 :Gفیلتر پرس و  :Hمخزن آب تصفیه شده) (اقتباس از شرکت )Fraccaroli & Balzan
ج :دفع سازگار با محیطزیست ضایعات

 .1انتخاب محل مناسب دفع ضایعات با توجه به معیارهای
شرایط آب و هوایی ،نوع خاک ،هیدروژئولوژی و ژئولوژی،
ساختارهای زمین شناسی و شرایط عمومی و اجتماعی منطقه.
 .2انباشت ضایعات کارخانههای فرآوری با یک الیه خاک با
نفوذپذیری کم در کف و یک الیه در روی آن به منظور به
حداقل رساندن ارتباط دپوی ضایعات با محیط اطراف.
در جدول ( )3کلیه روشهای پیشنهادی به منظور مدیریت
سازگار با محیطزیست فعالیتهای صنعت سنگ (به تفکیک
فعالیتهای صورت گرفته در بخشهای معدنکاری و کارخانه
فرآوری) از جمله مدیریت ضایعات سنگ آورده شده است .این
روشهای اصالحی در بعضی کشورها انجام شده و نتایج مثبت
آنها به اثبات رسیده است.
نتیجه گیری
در صنعت سنگ کشور ساالنه حدود  11میلیون تن ضایعات
تولید میشود .این ضایعات اکثراً در محیطزیست بدون استفاده
رها میشوند .اثرات ژئوشیمیایی منفی بر اکوسیستمهای طبیعی،
آلودگی آبها ،از بین رفتن پوشش گیاهی و تاثیر منفی آن بر
اکوسیستم منطقه و زندگی حیوانات ،از بین رفتن شکل و
چشمانداز طبیعی زمین ،انتشار ذرات گرد و غبار و مواد سمی در

هوا ،دست خورده شدن خاکها و آلودگی صوتی از مهمترین
تاثیرات منفی این عمل بر اکوسیستم آبی ،خاکی ،هوای و
موجودات زنده است .موثرترین راه برای مقابله و کاهش اثرات
منفی این صنعت بر محیط زیست ،سیاستگذاری و مدیریت
ضایعات سنگ است .این مدیریت میتواند در سه بخش کاهش
تولید ضایعات ،استفاده مجدد از ضایعات در صنایع دیگر و دفع
سازگار با محیطزیست ضایعات باقیمانده صورت گیرد .همچنین
برای کاهش سایر اثرات منفی این صنعت بر اکوسیستم راههای
اصالحی پیشنهاد شده است (جدول  .)3در صورت به کار بردن
این روشهای پیشنهادی به صورت یک بسته کامل امکان
داشتن یک صنعت سازگار با محیطزیست و حتی یک صنعت
بدون دورزیر نیز دور از انتظار نخواهد بود.
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جدول ( :).روشهای پیشنهادی برای کاهش اثرات محیطزیستی ضایعات
ناشی از استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی
اثرات محیطزیستی
تولید ضایعات (مثل بلوکهای
صدمه دیده و بلوکهای نامنظم
و کوچک)
تولید پساب و پودر خشک

ساب و تهیه محصول نهایی

تولید پساب
تولید گرد و غبار

روشهای مقابله
فروش مستقیم محصول بهعنوان سنگی با درجه کیفی پایینتر یا بهعنوان مصالح دانهبندی شده
تاسیس واحد سیار خردایش ،آسیا کردن و میکرونیزه کردن
استفاده از تکنولوژیهای جدید مثل روشهای ژئورادار و التراسونیک برای ارزیابی کانسار
مرطوب کردن سطح بلوک در هنگام برش
بازیابی آب باطله
تقویت و بهینه سازی بلوک قبل از برش آن توسط رزینهای شیمیایی
استفاده از دیسکهای برشی نازکتر
بهینه سازی سرعت برش دیسکها
بازیافت آب باطله
آب پاشی سطح در حین برش
انتخاب و هماهنگ سازی تجهیزات بر طبق مشخصات محصول (مثالً استفاده از ماشین ساب لبهای)

نوع عملیات

عملیات بر روی آب باطله

پساب مایع

جمعآوری پساب و فروش آن به صورت مرطوب یا خشک برای صنایع مختلف
نصب خشککن گردان برای خشک کردن پساب و سپس فروش محصول بدست آمده

الف -معدنکاری
برش و جابهجایی بلوکها
ب -کارخانه فرآوری
برش
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