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Настоящ
щият доклад е изготвен сп
пециално за горепосочени
ия клиент от „АМЕК Ърт еенд Инвайръ
ънментъл“
Лтд. (AM
MEК). Качеств
вото на съдържащата се в него информация, заклю
юченията и оцценките, са оттражение
на вложените усилия
я в предоста
авяните от А
АМЕК услуги и се базира
ат на: i) налиичната инфор
рмация в
а на изготвяне
е, ii) подадени данни от въ
ъншни източн
ници, и iii) изп
ползваните в доклада закключения,
момента
условия и квалифика
ации. Доклад
дът е предна
азначен за иззползване от
т горепосоченния клиент съобразно
ЕК. Всяко др
руго използва
ане или позовваване на до
оклада от
сроковетте и условиятта на договора му с АМЕ
трета стр
рана е изцяло
о на нейна оттговорност.
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РЕЗЮМЕ

Информа
ацията,
представен
п
а
в
до
оклада,
описва
о
м
местополож
жението,
проектантското ре
ешение, ге
еомеханичн
ните и геохимични
г
ите свойсттва на
ите скални маси и отп
падъка от преработка
п
за съхран ение в про
оектното
стерилни
Интегрир
рано съоръж
жение за съ
ъхранение на минни отпадъци (И
ИССМО) по проекта
"Крумовград".
Концепци
ията за ИС
ССМО вклю
аждане на клетки отт стерилен скален
ючва изгра
материал
л, в които да се де
епонира об
безводнен хвост. С калният материал
осигурява
а здравината, необход
дима за цял
лостната ст
табилност нна съоръжението, а
също и за вътрешната дрена
ажна систе
ема. Дрен
нажните вооди от ИСС
СМО се
ат в Резе
ервоар за свежи и оборотни води (РС
СОВ), разп
положен
изпомпва
югозапад
дно от откри
ития рудникк. ИССМО ще се изгр
ради в две м
малки дере
ета, като
първонач
чално ще се експлоаттира на две
е отделни части,
ч
коитоо впоследсттвие ще
се обединят в едно съоръжени
ие до закри
иването му. Откосите в долната част на
ИССМО ще започнат да се рекулттивират още на раанните еттапи от
решъс Мин
нералс (ДП
ПМ) Крумов
вград" е
експлоатацията на рудника. "Дънди Пр
ило План за
з управлен
ние на минните отпа
адъци, койтто е съгла
асуван с
изработи
Министер
рството на икономикатта и енергеттиката.
Резултаттите от проведеното ге
еохимично характериз
зиране на оотпадъка показват,
че стерил
лните скалн
ни маси и о тпадъка от обогатяван
не не са геннератори на
а висока
киселинн
ност и че излужванет
и
ли не пред
дставлява ппроблем, тъй
т
като
о на метал
извлекътт от тях ще съдържа ра
азтворени метали
м
в минимални кколичества около и
под грани
ицата на отткриване, пр
ри условие,, че се спазва технолоогична дисциплина.
Дрениран
ните от отп
падъка води
и ще се ула
авят и съби
ират от дреенажна сис
стема на
дъното на
н ИССМО и дренажи в бермите
е на съотве
етните клеттки за депо
ониране.
Отпадъкъ
ът от обога
атяване ще
е се депон
нира в изгр
радените кклетки във вид на
сгъстен пулп,
п
което минимизир
ра количесттвото избис
стрени вод
ди в съоръж
жението.
Вътрешната дрена
ажна систе
ема е про
оектирана с достатъччен капацитет за
е и транспортиране на
а очакванитте количества дренажнни води. Те
ези води
събиране
ще бъдатт връщани в оборот за
а нуждите на технологи
ичния процеес.
нка на рискка с прилагане на пра вилото „изтточник –
Въз осно
ова на качес
ствена оцен
път – ре
ецептор” (ИПР) е напр
равено закл
лючение, че
ч рискът оот замърсяване на
околната
а среда от дренажни води е мин
нимален. Депониране
Д
ето на обезводнен
отпадък в съчетание
е с вътреш на дренажн
на система ограничаваа до миним
мум пътя
за трансп
портиране на дренажн
ни води в околната
о
среда. Праави се изво
одът, че
ползата за околнатта среда отт изграждането на из
золиращ еккран на дъ
ъното на
на и не опра
авдава доп
пълнителните разходи за него.
ИССМО е минималн
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1.0

ВЪВЕД
ДЕНИЕ
Във връ
ъзка с инве
естиционно
ото си пре
едложение за добив и преработка на
златосъд
държащи ру
уди от у-к "Ада тепе"" на нах. "Х
Хан Крум", общ. Крум
мовград,
(“Инвести
иционното предложен ие”), компа
анията "Дън
нди Прешъсс Металс" (ДПМ) е
сключила
а споразуме
ение за актууализация на финансо
овия си паккет с консор
рциум от
банки, които
к
"Евр
ропейска б
банка за възстановя
яване и развитие" (ЕБВР)
представ
влява по екологичните
е въпроси. Като част от процесаа на преглед
д, ЕБВР
изиска отт ДПМ допълнителна документа
ация по Инвестиционнното предложение,
доказващ
ща съответс
ствие с ней
йните Изис
сквания по отношениее на изпълнението
(ЕБВР ИО
ОИ) и Стан
ндартите за
а изпълнение (СИ) на Междунарродната финансова
корпорац
ция (МФК) с цел изготввяне и съгл
ласуване с банката наа План за действие
д
по околна и социална среда. Следвайки
и процедури
ите на ЕБВ
ВР за опове
естяване
ормация, част
ч
от до
опълнителната пиар-и
информациия може да
д бъде
на инфо
оповесте
ена. Впос
следствие Д
ДПМ отпра
ави молба
а до АМЕК
К за оказв
ване на
съдейств
вие при изготвянето
и
о на Допъ
ълнителния информаационен па
акет на
кредитир
ращата инсттитуция (SL
LIP) за прец
ценка на не
еобходимосстта от изгр
раждане
на изола
ационен екр
ран на Инттегрираното
о съоръжен
ние за съххранение на
а минни
отпадъци
и (ИССМО)..

1.1

Преценка на нео
обходимо
остта от изолацион
нен екран
н – Интегр
рирано
жение за съхранен
с
нни отпад
дъци (ИСС
СМО)
съоръж
ие на мин
Преценка
ата на необ
бходимостта
а от изолац
ционен екра
ан е извърш
шена от "АМ
МЕК Ърт
енд Енва
айърментъл
л" (за кратккост "Консултанта" или
и "АМЕК") зза "Дънди Прешъс
Металс Крумовград"
К
" ЕАД (за кр
раткост "Клиента" или "ДПМ Крум
мовград" ЕА
АД).
Цел на проучванет
то
Първонач
чалният анализ на не
есъответств
вията, извършен от ЕБ
БВР, постави пред
"ДПМ Кр
румовград" ЕАД въп
проса дал
ли е необ
бходим изоолационен екран.
Отговоръ
ът на друже
еството бе, че отпадъкът от прер
работка е ккласифицир
ран като
неопасен
н, неинерте
ен и няма ккиселинно-ггенериращ потенциал
л, но липсва
а пълна
яснота оттносно изис
скването за
а изолацион
нен екран.
Настоящият доклад
д обобщава
а наличната
а информация относнно необходимостта
ционен екр
ран за прое
ектното съоръжение (И
ИССМО) наа база на те
екущото
от изолац
описание
е на проекта
а и предста
авената доккументация по областии по-долу:


Бълга
арско закон
нодателство
о



Сравнителен до
окумент с насоки (BR
REF) за “На
ай-добри н алични тех
хники за
вление на хвостохран
х
илища и оттпадъци от
т скални мааси от дейн
ности за
управ
добив
в”



Най-д
добри межд
дународни п
практики
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Геохи
имична хар
рактеристикка на отпад
дъка от пре
еработка наа златосъдържаща
руда от находищ
щето



имична хар
рактеристикка на отпад
дъчни води
и (ако са нналични та
акива от
Геохи
лабор
раторните изпитвания
и
)



Кинеттични тесто
ове на отпад
дъци



Техни
ически доклади с ин формация за геомех
ханичните ххарактерис
стики на
отпад
дъка от пре
еработка, не
еговото кон
нсолидиране (допълниително сляггане под
дейсттвие на тежестта
т
н
на скалнитте маси и на собсственото те
егло) и
пропуускливостта
а му в дълго
осрочен план.



Техни
ически доклади с ин формация за геомех
ханичните ххарактерис
стики на
площ
щадката на ИССМО
И
сд
данни за пар
раметри кат
то пропускл
ливост и др
р.



Изход
дни данни за площад ката (морф
фология, хидрология, кклиматични
и данни,
место
ообитания, рецептори под съоръж
жението и др.)
д

Въз осно
ова на горна
ата информ
мация е нап
правен каче
ествен анал
лиз на техн
ническия
риск за нуждите на преценката
п
а и направените заключения.

1.2

Ползвана литера
атура
При изго
отвянето на
а настояща
ата преценка АМЕК ползва
п
след
едната лите
ература,
предоста
авена от "ДП
ПМ Крумовгград" ЕАД:


Golde
ers Associattes – Integrrated Mine Waste Fac
cility Generaal Explanato
ory Note
KGP1
100-0500-12
210-RPT-10 04 E Dated:: 26/02/2014
4



Golde
ers Associates – Integ
grated Mine Waste Facility Designn Criteria KGP100K
0500--1210-DSC-1001 F Date
ed: 22/01/20
014



Golde
ers Associates – Starte
er Platform Typical De
etail KGP1000-0500-121
10-GAD1005_
_D Dated: 22/01/2014



er Platform Typical De
Golde
ers Associates – Starte
etail KGP1000-0500-121
10-GAD1006_
_D Dated: 22/01/2014



Golde
ers Associates – North S
Sump Typical Detail KG
GP100-0500--1210-GAD--1007_D
Dated
d: 22/01/2014



Golde
ers Associa
ates – Sou
uth Sump Typical De
etail KGP1000-0500-121
10-GAD1008_
_D Dated: 22/01/2014



Golde
ers Associattes – Part General Ma
aster Plot Plan
P
KGP1000-0500-121
10-GAD1201 C Dated: 26
6/02/2014
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Golde
ers Associa
ates – Partt General KGP100-05
500-1210-GA
AD-1202 D Dated:
26/02
2/2014



Golde
ers Associa
ates – Krum
movgrad IM
MWF Detaile
ed Design – IMWF Hydraulic
H
Conductivity Ana
alysis IMWF Spring Surrvey and Inffiltration Tessting KGP10
00-05009/01/2014
1000--MEM-1202 C Dated: 09



Проф
ф. д-р Петъ
ър Марчев, „Минерало
огия и геох
химия на а рсена в на
аходище
Ада Тепе“,
Т
докла
ад, януари 2
2012 г.



"Екоттех Консулт" ООД, Отччет по догов
вор на тема
а: „Жизнен ц
цикъл на ар
рсена от
район
на на Ада тепе, край К
Крумовград””, януари 20
012 г.



"Евро
отест Кон
нтрол" ЕА
АД, Доклад по договор
за “Извъ
ършване
охара
актеризиран
не на минн
ни отпадъц
ци – статич
чни и кинеетични изпи
итвания,
„Ада тепе”, Крум
мовград”, аввгуст 2011 г.



dge’, T. et al.,
a Integratted Mine Waste
W
Storag
ge Conceptt, Krumovgrrad Gold
Eldrid
Projecct, Bulgaria, Proceedin
ngs Tailings
s and Mine Waste 20111, Vancouv
ver, BC,
Novem
mber 6 to 9,, 2011



„Дангго проект консулт“
к
ЕО
ООД, Докла
ад за оце
енка на възздействието върху
околн
ната среда на инвесттиционно пр
редложение
е за „Добивв и прераб
ботка на
злато
осъдържащи руди от участък Ада
А
тепе на находищ
ще “Хан Кр
рум”, гр.
Крумо
овград, деккември 2010
0 г.



DPM “Metallurgic
cal Samples Final.xlsx” – No date



вление на минни отпадъци
о
на
н "Дънди Прешъс Металс
План за управ
овград" ЕАД
Д (с предиш
шно наименование “Болкан Минеерал енд Майнинг”
М
Крумо
ЕАД), декември 2010 г.



PM NI 43-10
01 Technica
al report Ad
da Tepe Deeposit, Krum
movgrad
CSA Global, DP
projecct, Bulgaria, Dated: 21stt March 2014.
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2.0

ОПИСА
АНИЕ НА
А ПРОЕ
ЕКТА (ПО
П
ИНФО
ОРМАЦИЯ И ОПИС
САНИЕ,
ИЗГОТВ
ВЕНИ И ПРЕ
РЕДОСТАВ
ВЕНИ ОТ ЕК
КИПА НА ДПМК
Д
)

2.1

Описание и мест
тоположе
ение на пр
роекта
Инвестиц
ционното предложени
ие предвиж
жда добив на
н златосъ
ъдържащи руди по
открит сп
пособ с про
оектна прои
изводително
ост 850 000
0 т/год. Рееализацията
а му е в
България
я, което отго
оваря на по
одадените заявления
з
за
з издаванее на разреш
шителни
и норматтивните иззисквания зза опазван
не на околната средаа, и е финансово
ефективе
ен. Съоръж
женията за
а добив и преработ
тка ще бъ
ъдат изгра
адени и
експлоатирани от "Д
ДПМ Крумо
овград" ЕА
АД – дъщер
рно дружест
ство, което е 100%
адската ДП М. Площта
а, заемана от ИССМО
О е намален
на до 85
собственост на кана
м
ата общата
а площ заед
дно с буфер
рните зони към съоръж
жението
ха, като максимална
ще бъде 134 ха.
Концесио
онната площ
щ "Крумовг рад" (фиг. 2.1)
2 е разпо
оложена в Източните Родопи,
на около 320 км (по шосе) юго източно от гр. София, в област К
Кърджали, южно
ю
от
овград (25° 39' 15"E и 41° 26' 15""N). Гр. Кру
умовград се намира на
н около
гр. Крумо
320 км по
о шосе югоизточно от гр. София и на около
о 12,5 км (поо въздушна
а линия)
северно от
о границатта с Гърция
я.
Участък „Ада
„
тепе“ е на около 3 км южно от
о гр. Крумо
овград и сее простира в посока
С-Ю. Ре
елефът на площадката
п
а е хълмистт, като надморската ввисочина ва
арира от
492,4 м в зоната на минерализ ация до 220
0 м при кор
ритото на р. Крумовица
а.
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Фигура 2-1
1 Карта с ме
естоположен
нието на пло
ощадката на инвестицион
нното предл
ложение

2.2

Климатична хара
актеристи
ика
Средного
одишната сума на вал ежа в района е 703.5 мм,
м като тя варира ме
ежду 676
и 912 мм. Най-многго валежи и
има през ес
сента и зима
ата, като маалка част от
о тях са
п
най-сттудените ме
есеци на зимния сезо
он. Най-мнного валеж
жи падат
от сняг през
през деккември (ср
редно 96.9
9 мм), а най-малко – през август (24
4.1 мм).
Средного
одишната температур
т
ра е 12,6oC.
C Януари е най-студ
уденият месец със
средна те
емпература
а около 2oC
C. Първият снеговалеж
ж в района пада през втората
седмица на декември, но снеж
жната покри
ивка през зимата
з
не ссе задържа
а повече
ната юлска
а температу
ура варира
а от 23,2ºС
С до 23,6ºС
С, което
от 5-6 дни. Средн
а района катто един от ттоплите в страната.
с
очертава
Град Круумовград се
е намира н
на около 230 м н.в. в район с ттипичен ра
авниннохълмист разчленен релеф. Уччастък "Ада
а тепе" е с умерено раазчленен, хълмист
х
и с голям
ма местна
а речна система.
с
Площадкката на
релеф и граничи
ционното пр
редложение
е е лесно до
остъпна пре
ез цялата гоодина.
инвестиц
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2.3

Подзем
мни води
В табл. 2-1
2 по долу
у е представвено фонов
вото натова
арване на пподземните
е води в
района на инвестиционното пр
редложение
е:
Таблица 2-1:
2
Данни за замърсено
ост на подземните води в района на инвестицио
онното
предложение

Компоненти
Активна реакция /pH/
Електропров
водимост
Обща твърд
дост
Перманганаттна окисляем
мост
Амоний
Нитрити
Нитрати
Флуориди
Фосфати
Сулфати (ка
ато SO42-)
Хлориди (ка
ато Cl-)
Натрий
Цианиди (об
бщи)
Живак
Кадмий
Мед
Никел
Олово
Селен
Хром
Алуминий
Желязо
Цинк
Бор
Антимон
Арсен
Магнезий
Калций
Естествен ур
ран
Нефтопродуукти

Мярка
а по
Нар.№
№
1/2007
7 г.
µS/cm
m
mgeqv
v/l
mgO2/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

Подз. вводи в
района
а на
“Ада те
епе” 1/
6,80-7,5
57
353-102
28
2,67-7,4
49
0,99-1,9
91
0,013-0
0,074
<0,05
0,1 - 4,3
3
0,17-0,5
53
<0,1
30,6-66
6,0
6,0-108
8,7
7,0-140
0,0
<2,0
<1,0
<1,0
0,003-0
0,0057
<2,0
<10,0
<10,0
1,0-4,0
10,0-50
0,0
20,0-18
80,0*
0,001-0
0,07
0,01-0, 12
<5,0
<10,0
5,2-35,3
3
26,9-14
41,5
<0,001
20,0-10
00,0 (в
един отт
сондаж
жите)

Доп.норми
– Нар.№
Н
1/2
2007 г. 2/
6,5
50 - 9,50
200
00
12,,0
5,0
0
0,5
5
0,5
5
50,,0
1,5
5
0,5
5
250
0,0
250
0,0
200
0,0
50,,0
1,0
0
5,0
0
0,2
2
20,,0
10,,0
10,,0
50,,0
200
0,0
200
0,0
1,0
0
1,0
0
5,0
0
10,,0
80,,0
150
0,0
0,0
06
50,,0

Мя
ярка по
На
ар.№7/1986 и
№6/2000г
№
µS
S/cm
mg
geqv/l
mg
gO2/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l
не
е се допуска
mg
g/l
mg
g/l
mg
g/l

и–
Доп. норми
Нар.№7/19
986г
3/
6,0-8,50
1300
10,0
30,0
2,0
0,04
10,0
1,5
1,0
300,0
300,0
0,5
0,001
0,01
0,1
0,2
0,05
0,01
0,05
1,5
5,0
0,05
0,6
0,3

орми
Доп. но
– Нар.№
№
6/2000г 4/
6-9
1,0
0,01
0,1
0,5
0,5
0,2
0,1
3,5
2,0
0,1
2,0
10,0

1/ Проб
би от подземни
и води от района на Ада Тепе
е (Протоколи № 4145/29.04.2010 г. - ”ЕВРОТ
ТЕСТКОНТР
РОЛ” ЕАД);
2/ Прил
ложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 100.10.2007 г. за проучване,
ползва
ане и опазване на подземните
е води, посл. изм. и доп. ДВ, бр.2 от 8.01.20
010 г. (*Наличието на
желязо
о в слабонапор
рния сондаж (А
АТDDEX 025) е резултат от сиилно корозирал
лата тръба и пр
ри
пробов
вземането не м
може да се избегне замърсяването с желязоо.)
3/ Съгл
ласно Наредба
а № 7/1986 г. за
а повърхностни
и води (водопрриемник II-ра ка
атегория);
4/ Наре
едба № 6 от 9. 11.2000 г. за емисионни норм
ми за допустим
мото съдържание на вредни и
опасни
и вещества в оттпадъчните води, зауствани във водни обеккти (обн. ДВ, бр.97/2000 г.)
Източник:: Таблица V.2.1
1-13, ДОВОС, стр.
с
202.
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2.4

Интегри
ирано съ
ъоръжени
ие за съх
хранение на мин ните отп
падъци
(ИССМО
О);
Проектътт за съоръ
ъжението е изготвен от компани
ията "Голд
дър Асошиъ
ътс". В
Приложение №1 са
а представвени чертеж
жи с генпл
лана на ИС
ССМО и проектни
п
з стартови
ите платфор
рми и зумпф
фовете.
детайли за

2.4.1

Изходни
и данни и избор
и
на п
площадка
Концепци
ията за конвенционалн
но съоръже
ение за съх
хранение наа отпадъчен
н пулп в
инвестиц
ционното пр
редложение
е от 2005 г. е замене
ена с тази за изгражд
дане на
интегрирано съоръж
жение за съ
ъхранение на
н минни от
тпадъци (ИС
ССМО), в което ще
а както сгъ
ъстения ф
флотационен отпадък, така и стерилния скален
постъпва
материал
л от открития рудник н
на Ада тепе
е. Местопо
оложениетоо на съоръж
жението
за съхра
анение на отпадъка от прераб
ботка на ру
уда е прееразгледано
о с цел
минимизи
иране на необходими
ите площи и въздействието върхху околната
а среда.
За разпо
олагането на
н интегрир
рано съоръ
ъжение за минните оотпадъци (И
ИССМО)
първонач
чално са определени
о
и две площ
щадки, коит
то се намиират съответно на
север и на юг от открития
о
руудник. Пре
едварителните оценкии на капаци
итета за
ние, както и оптимиза
ацията на проектите
п
за
з рудника и пътя за достъп
съхранен
водят до избора на южната пло
ощадка.

2.4.2

Общо оп
писание
Концепци
ията за ИС
ССМО вклю
аждане на клетки отт стерилен скален
ючва изгра
материал
л, в които да се де
епонира об
безводнен хвост. С калният материал
осигурява
а здравината, необход
дима за цял
лостната ст
табилност нна съоръжението, а
също и за вътрешната дрена
ажна систе
ема. Дрен
нажните вооди от ИСС
СМО се
ат в Резе
ервоар за свежи и оборотни води (РС
СОВ), разп
положен
изпомпва
югозапад
дно от откри
ития рудникк. ИССМО ще се изгр
ради в две м
малки дере
ета, като
първонач
чално ще се експлоаттира на две
е отделни части,
ч
коитоо впоследсттвие ще
се обеди
инят в едно
о съоръжен ие до закриването му
у. Склоноввете на ИСС
СМО на
по-ниска кота ще започнат да се реккултивират още на рранните еттапи от
а рудника.. "ДПМ Крумовград"
К
" е разрааботило План
П
за
експлоатацията на
ние на мин
нните отпа
адъци, койтто е съгла
асуван с М
Министерството на
управлен
икономикката и енергетиката.
Структурните елем
менти на И
ИССМО, необходими за започ ване на добив
д
и
ъдат изгра
адени от земнонасип
з
пни и скал
лни матери
иали от
преработтка, ще бъ
разчиства
ането и оформянето
о на площ
щадката на обогатитеелната фаб
брика и
вътрешни
ите пътища
а. След сстарта на производств
п
вените деййности, стерилният
скален материал ще
е се извозвва с камиони от открит
тия рудник д
до ИССМО, където
азтоварва и оформя за
а изграждане на клеткките, в коитто ще се де
епонира
ще се ра
хвоста. Самият
С
хво
ост ще се сггъстява в максимално
м
възможна степен (ок. 56-68%
твърда фаза)
ф
в инстталацията за сгъстява
ане на хвос
ст и след тоова ще пос
стъпва в
изградените за цел
лта клетки посредство
ом напорен
н тръбопроовод. Мето
одът на
ане на съоръжението не предпо
олага обра
азуване на утаечно езеро,
е
в
изгражда
който и да
д е от ета
апите на екксплоатация
я на съоръжението. В дъното на
н двете
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дерета под
п
чашата на съоръж
жението ще
е бъде изгр
радена дреенажна сис
стема за
събиране
е и отвежда
ане на води
ите до един от двата зу
умпфа, раззположени в петата
на съоръ
ъжението. С цел мини мизиране на
н завирява
анията ИСС
СМО е прое
ектирано
със струкктура на пчелна пита, което нама
алява дълж
жината на д ренажните пътища
както в хоризонтале
х
ен, така и ввъв вертикален план и оптимизиира потенциала на
конструкц
цията да дренира посстъпилите в съоръжен
нието води . Външните
е берми
са със зн
начително по-голяма пропусклив
вост от фл
лотационнияя отпадък и не се
очакват завирявани
з
ферните ваалежи. Възз основа
я от избисттрени води или атмосф
на налич
чната инфо
ормация АМ
МЕК не е в състояни
ие да прец
цени докол
лко тази
система е ефективн
на в предо
отвратяване
ето на зави
ирявания прри експлоа
атацията
ъжението. АМЕК считта, че е нео
обходим ст
трог вътреш
шен контро
ол върху
на съоръ
стратегия
ята за депо
ониране с п
подходящо
о оформяне
е на плажнаата ивица, така че
водите есстествено да
д дрениратт към външ
шните берми
и.
ИССМО ще бъде изградено
и
ввъзходящо със старт
тови платф
форми от сттерилна
ата част на
а деретата на
н кота 300м и поетап но надграж
ждане по
скална маса в долна
а експлоата
ацията на рудника до
о кота 450м
м. Това щее позволи по-ниско
п
време на
разполож
жените и за
авършени уучастъци на
а съоръжението да бъд
дат рекулти
ивирани
и изведен
ни от експлоатация ощ
ще в етапа на
н експлоат
тация.
Предвид икономиче
еските пара
аметри, използвани за това проуччване, т.е. бортово
ние от 0.6
6 g/t, в ИС
ССМО ще се съхраняват 15.1 млн.тона скален
съдържан
материал
л и 6.2 мл
лн. тона ххвост в пр
родължение
е на 8 год
дини за ср
рока на
експлоатация на руд
дника.
Разработтена е система с д
два резерв
воара, което позволяява прием
мане на
стратегия
я за управл
ление на во
одите с нул
лево заустване. Тези д
два резерв
воара са
разполож
жени един до друг и имат различни функции ппо отноше
ение на
управлен
нието на водите, ккоето обхваща упра
авление нна обороттните и
площадко
овите води и постъпва
ащите в коттлована на рудника вод
ди.

2.5

Закрива
ане и реку
ултиваци
ия
"ДПМ Круумавград" ЕАД
Е
изготвви и съгласу
ува с Мини
истерствотоо на иконом
миката и
енергетиката проектт за ликвид
дация на миннодобив
м
ния обект и рекултивация на
ите земи. Проектът
П
п редвижда премахване
п
е на изград
дените съор
ръжения
засегнати
и пътища (освен ако
а
няма п
постигнато споразуме
ение за иззползването
о им от
о населени
ие след пр
риключване
е на минни
ите дейноссти) и био
ологична
местното
рекултивация на площадките
п
е с оглед постигане на целитте на посл
ледващо
е, съгласува
ани със заи
интересован
ните страни
и по проектаа.
ползване

2.6

Основи
и за проек
ктирането
о на ИССМ
МО
Процесътт на проектиране на
а миннодо
обивни обе
екти предсттавлява на
абор от
стъпки, които оси
игуряват ввсе по-дета
айлно и оптималноо проектир
ране на
нията. Под
дходът, сле
едван от АМ
МЕК, е обоб
бщен в някоолко точки по-долу.
п
съоръжен
Обемът проектантс
ски работи
и по отделните стъпки варираа, но общ
що-взето
ел:
процесътт следва следния моде
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Конце
ептуален модел



Предпроектно пр
роучване



ико-икономи
ическа оцен
нка
Техни



Работтно проекти
иране

"ДПМ Круумовград" ЕАД
Е
следва
а норматив
вно възприе
етата в Бъл
лгария пракктика на
проектир
ране, при ко
оято послед
дния етап вкключва и сл
ледните двее фази:


Идеен проект и



ически прое
ект.
Техни

Техничесският прое
ект дава ввъзможностт за полу
учаване наа разреше
ение за
строителство, като на
н този ета
ап са завърш
шени около
о 80% от об
бхвата на работния
проект.
у представвя критери
иите, възпр
риети за проектиран
нето на
Таблицатта по-долу
ИССМО.
Таблица 2-2:
2
Основни
и критерии зза проектира
ане
Елементт

Те
ехнико-икономическа
оц
ценка

Работно п
проектиране
е

Режим на работа на
н
инстала
ацията за
прерабо
отка на руда
а
Произво
одителност на
сгъститтеля (проекттна)
Проекте
ен капаците
ет на
инстала
ацията за
прерабо
отка на руда
а
Thicken
ner flux
% твърд
да фаза (тегл.) в
отпадъкка от прераб
ботка

епрекъснат,, трисменен
не

непрекъсснат, трисме
енен

38 т./ч. или 3300
3
т./ден
13

105 т./ч.

д.
1,,1 млн. т/год

840 хил. т/год.

% твърд
да фаза (тегл.) в
отпадъкка към ИССМО
Средна
а плътност на
н
отпадъкка от ОФ
Всички води от дре
ениране
на отпа
адъка от пре
еработка,
повърхн
ностен отток и
директе
ен валеж въ
ърху
ИССМО
О

56
6-68% (в зав
висимост от
т
ти
ипа руда)
1,,45 t/m3

0,065 м2//тон/ден
23,9% (м
материален
баланс нна етапа на
флотациия, изготвен от
"Уудгроу в")
56% – миинимално
допустим
мо ниво
1,45 t/m3

о
в ОФ
В ръща се в оборот
рез система
ата за
чр
упправление на
н водите

Връща сее в оборот в ОФ
чрез систтемата за
управленние на водитте

3%
23

Golder Associates.KGP
A
P 100-0500-121
10-DSC-1001 F.

Таблица 2-3:
2
Критери
ии за проекти
иране на съо
оръженията за управлен
ние на водит
те

Система
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Система
а за улавяне
и събира
ане на
влезли в контакт
води

Проектен дебит

Система
а за улавяне
и събира
ане на
води, които не са
влезли в контакт

Проектен дебит

Събираттелни
шахти на
а ИССМО

Проектен дебит

Пречиства
ане преди
заустване
е

Пречиства
ане преди
заустване
е

Заустване
е
Дренаж
жна
система
а на
дъното на
ИССМО
О

Проектен дебит

Система
а за улавяне
и събира
ане на
води, вл
лезли в
контакт с открития
рудник

Проектен дебит
Запасна ввисочина
Заустване
е
Обем на ссъбирателна
ата
шахта

Пе
ериод на поовторяемостт 100
г, денонощен валеж
Ув
величено иззпарение ил
ли
по
отребление в работния
пр
роцес
Пе
ериод на поовторяемостт 25 г,
де
енонощен ваалеж
Не
е се предвиж
жда; за
на
арушените пплощи е
не
еобходимо д
да се взематт
ме
ерки противв ерозия и
за
атлачване
Де
енонощен ваалеж с пери
иод на
по
овторяемостт веднъж на
а 100
г.
За
аустване в ооколната сре
еда
пр
ри превишенн проектен дебит.
д
Пе
ериод на поовторяемостт 100
г, денонощен валеж
Пе
ериод на поовторяемостт 100
г, денонощен валеж
Минимум 0,3 м
Съ
ъбиране в ш
шахти
Из
зпомпване ккъм резерво
оара
за
а свежи и об
боротни води
Обем от 20000 м3, дълбоч
чина 6
м и площ 3444 м2 (външен
н
пр
роект)

Golder Associates.KGP
A
P 100-0500-121
10-DSC-1001 F.

Проектни
ите дебити на канавкитте за улавя
яне на води са изчислеени с изпол
лзването
на софтууер "Hydrolo
ogic Enginee
ering Centerr Hydrologic Modeling S
System" (HE
EC-HMS)
(USACE, 2008г).
Дренажна
ата систем
ма изпълня
ява важна функция за отвежда не на водите при
натоварв
ване и консолидиране на хвоста и от прони
икване на аатмосферни
и води в
тялото на
н съоръж
женеито.
ни са обратни филттри, които да не
Предвиден
позволяв
ват изнасяне на хвоста
а през скалн
ния насип.
Предвижд
да се изгра
аждане на сскатови кана
али, които да
д отвеждаат природни
ите води
от водосб
борната обл
ласт на дер
ретата, без да проникв
ват в насипнното тяло.
Събирате
елни шахти
и – 2 броя, изграждат се в петата
а на севернния и южния
я откоси
и ще съ
ъбират инф
филтриранитте и дрена
ажни води. Събираттелните ша
ахти ще
бъдат об
борудвани с помпи, кои
ито ще рабо
отят в зависимост от ннивото на водата
в
в
шахтата и ще връщат водата о
обратно в цикъла
ц
за повторното ú използва
ане като
а. Всяка от
о шахтите
е ще разпо
олага с две помпи, еедната от които в
оборотна
експлоатация, а дру
угата в резе
ерв;
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Първонач
чалният пр
роект за съ
ъоръжениетто включва
а полагане на геосин
нтетична
изолация
я, което е добра пр
рактика, тъ
ъй като е приет найй-лошия сц
ценарий
следвайкки Директив
ва 1999/31/Е
ЕО относно
о депонирането на отппадъци (коя
ято вече
не е прил
ложима за съоръжения
с
я за управл
ление на от
тпадъците оот миннодобивната
индустри
ия), която иззисква пола
агане на изо
олационен глинест сл ой с дебелина 1 м.
и хидрав
влична про
оводимост 1 x 10-9 m/s. Към
м момента на изготв
вяне на
критериите за проектиране на ИССМО )IMWF Desig
gn Criteria K
KGP100-050
00-1210а: 22/01/201 4) е прието
о, че стерил
лната скалнна маса и отпадъка
DSC-1001 F от дата
ботка са ин
нертни. Вся
яко инжене
ерно решение е със сввоите полож
жителни
от прераб
и отрицателни стра
ани и изола
ационните екрани
е
не правят
п
изкл
лючение. Те
Т носят
елен ефектт, когато са
а необходим
ми и отрица
ателен, коггато са нен
нужни за
положите
постигане
ето на опти
имална консструкция на
а съоръжението.
В следва
ащата част се прави п
преценка на
а необходимостта от иизолационе
ен екран
въз основ
ва на обхва
ата, описан в т. 1.1.
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3.0

ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХО
ОДИМОСТ
ТТА ОТ ИЗОЛАЦИ
И
ИОНЕН ЕКРАН
Е
В предиш
шната точка
а бе предсттавено опис
сание на пр
роекта, вкл
л. местоположение,
кратка кл
лиматична характерис
х
стика, основ
вите за про
оектиране нна ИССМО и други
подробно
ости за пр
роекта. В тази точка се пред
дставят даанни в пом
мощ на
преценка
ата на необх
ходимостта
а от изолационен екран.

3.1

Тип нах
ходище
Участъкъ
ът „Адá тепе
е” е от груп
пата на нис
скосулфидните епитеррмални нахо
одища с
минерали
изация от адулар-сери
а
ицитов тип, съдържащ
ща злато и ссребро, фор
рмирана
през нео
огена в Юж
жно Родопсската синкл
линала. Минерализациията е вме
естена в
палеоцен
нски седиме
ентни скали
и, покриващ
щи северои
източния кррай на Кесе
ебирския
ядрен ком
мплекс (CSA Global, N I 43-101).

3.2

Българско закон
нодателсттво и нормативни актове
ИССМО ще бъде изградено
и
в земетръс
сен район и анализъ
ът на сеизм
мичната
ния хазарт)) за площа
адката пока
азва, че иззчислените средна
опасностт (сеизмичн
стойност и 85% дов
верителен и
интервал за
а максима
алното ускоорение на земната
з
шение 10-3 са
с съответн о 0,15g и 0,17g.
основа с с годишна вероятностт за надвиш
ъжение от І клас и проектно сеизмично въздействвие с макс
симално
За съоръ
ускорение на зем
мната осно
ова 0,17g, получено
ото сеизмиично натоварване
о сеизмично хоризо
онтално ус
скорение) за целитее на анал
лиза на
(проектно
устойчивостта на откосите зза псевдо--статични условия е 0,102g съгласно
с
7 г. за про
оектиране на сгради и съоръж
жения в
Наредба № 2 от 23.07.2007
ическо проектиране щее бъдат изв
вършени
земетръссни райони Във фазатта на техни
допълниттелни анал
лизи на усттойчивосттта на откос
сите, за даа се потвъ
ърди, че
изготвени
ият проект за
з ИССМО е с необход
димия коеф
фициент на сигурност.

3.3

Сравнителен до
окумент с насоки
и (BREF) за “Най-д
добри на
алични
и за управ
вление на
а хвостох
хранилищ
ща и отпад
дъци от скални
с
техники
маси отт дейности за доби
ив” и най--добри ме
еждунаро
одни прак
ктики
В процесса на прое
ектиране, ""Голдър Ас
сошиътс" (Golder
(
Asssociates) са
а взели
предвид следните насоки за пр
роекта на ИССМО:


на язовири, издадени от Канадскката асоциация на
Насокките за беззопасност н
язови
ирите (CDA, 2007)



BC MWRPRC,
M
2001.
2
Коми
исия на Бр
ританска Колумбия
К
зза изследва
ания на
съоръ
ъжения за
а съхранен
ние на ми
инни отпад
дъци Меж
ждинни нас
соки за
изсле
едвания и проектиран
не на табани за скал
лен материиал и материал от
откри
ивка.



Дирекктива 2006//21/EО за м
минните отпадъци
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Сравнителен до
окумент с насоки (BR
REF) за “На
ай-добри н алични тех
хники за
вление на хвостохран
х
илища и оттпадъци от
т скални мааси от дейн
ности за
управ
добив
в”



Огран
ничителнитте мерки по Натура 200
00, които из
зискват изгр
граждане на
а ограда
около
о цялата територия на
а обекта и използванет
и
то на местнни видове на
н етапа
на ре
екултивация
я на Проектта.

3.4

Техниче
ески
доклади
д
охаракттеризиран
не

3.4.1

Изследв
ване на изв
вори

–

ге
еохимично

и

геомеха
анично

След пр
реглед на инфрачер
рвени сни
имки, "Голдър" устаановява об
бщо 15
потенциа
ални изво
ора в де
еретата, в които ще се иизгради ИССМО.
И
Местопол
ложенията им си кор еспондиратт с топогра
афски нискките точки в двете
дерета и биха могли
и да предсттавляват иззточник на повърхност
п
тен отток. Всяко
В
от
о и наблюденията са документир
д
рани.
местата е обследвано на място
В нито ед
дно от тях не
н е устано
овено извир
ране на вод
ди по времее на обслед
дването.
Като цяло, земната основа и в двете дере
ета се класифицира каато много суха.
с
Не
новени забележими п
промени в типа или цвета на растителността в
са устан
близост до
д потенциа
алните месстонахожден
ния.
На няко
олко отдел
лни места в дерета
ата се на
аблюдава овлажнена
а земна
повърхно
ост или ма
алки плиткки водоеми
и със засто
ояла вода,, което гов
вори за
наличие на слабопр
ропусклив п овърхносте
ен почвен слой там.

3.4.2

Изпитва
ания за вод
допроница
аемост
Извърше
ени са общ
що 15 изпи
итвания за водопрони
ицаемост и в двете дерета.
Получени
ите стойнос
сти за хидр
равлична проводимост
т на почвитте във водонапито
-7
състояни
ие (Kfs в m//s) варират от 4,04 x 10
1
до 2,52
2 x 10-5 m/ss. Дълбочи
ините на
изпитване върират от
о 0,18 до 0
0,8 м. като не
н се наблю
юдава някаакво по-опре
еделено
нствено раззпределени
ие на резул
лтатите. "Г
Голдър" зааключават, че тези
простран
резултати общо-взето съвпада
ат с резулта
атите от про
оведените ппрез 2010 г. опитни
ивания по метода
м
с на маляващ напор.
водонали
Резултаттите от оценката на ко
онсолидира
ането и мод
делиранетоо на разреж
ждането,
представ
вени от "Го
олдър Асош
шиътс" (Kru
umovgrad IM
MWF Detaileed Design – IMWF
Hydraulic Conductivitty Analysis IMWF Sprin
ng Survey and Infiltratioon Testing KGP100K
02 C от дата
а: 09.01.201
14) не са разглеждани..
0500-1000-MEM-120
ОС на инвестиционн
ното предл
ложение се
с казва, че тестов
вете за
В ДОВО
консолид
диране пока
азват, че хввостът със съдържание
с
е твърда ф
фаза 56% ще
е загуби
около 40% от своя обем
о
вслед
дствие дрен
нирането на
а порова воода под наттиска на
я слой от сттерилна ска
ала и хвост с дебелина
а около 15 м
м.
по-горния
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3.4.3

Геохими
ично охара
актеризира
ане на бъд
дещите отпадъци

Стерилн
ни скални маси
м
Те са пр
редставени от брекчо
о-конгломер
рати с късо
ове от меттаморфни скали –
амфибол
лити, гнайси
и, шисти. Очакваното
о им количество при добива от участък
Ада тепе
е е 14 950
0 хил. т. С
Стерилните
е скални маси
м
са клаасифицира
ани като
неокисле
ени (25 %), окислени (2
20 %) и сил
лно окислен
ни (55 %), сспоред проф
фила на
изветряне.
Минералният състав
в на изслед
дваните про
оби е предс
ставен в Таб
блица 3-1.
Таблица 3-1:
3
Минерал
ложки съста
ав на стерилни скални маси (тегловн
ни %)
Минерал
л

Химич
ческа форму
ула

Проба от
не
еокислен
и скални
маси
(з
зона
"С
Стената")

Проба
П
от
неокислен
н
и скали от
откривкат
о
а

Проба
от
окислен
и скали

Проба
от
силно
окислен
и скали

Кварц
Мусковит
Кфелдшп
пат
Плагиоккла
з
Клинохл
ло
р
Паргаси
ит

SiO2
KAl2AlSi3O10(OH)2
KAlSi3O8

44
4,4
4,,0
28
8,7

22,8
2
6,5
6
8,4
8

62,1
2,0
11,5

46,5
4,9
33,1

Каолинит
Калцит
Анкеритт
Гьотит
Пирит
Общо

NaAlS
Si3O8 – CaAl2 Si2O8

18,5

(Mg,Fe
e2+)5Al(Si3Al))O10(OH
)8
NaCa2(Mg4Al)Si6A
Al2O22(O
H)2
Al2Si2O5(OH)4
CaCO3
Ca(Fe2+,Mg,Mn)(C
CO3)2
α–Fe3++O(OH)
FeS2

21,1
2

3,5

1,4
8,,8
0,,7
11,8

5,0
5
14,0
1,6

1,,7
10
00,0

0,8
0
100,0

15,3

8,6

9,0

3,3

100,0

100,0

ли (25 % отт стерилнат
та скална м
маса) преоб
бладава
В пробитте от неокислени скал
кварц, алуминиеви силикати, карбонати
и и пирит.. Наличиеето на анкерит в
ени скали от
о долната
а част на рудното
р
тяло намаляява потенциала за
неокисле
неутрали
изиране, по
оради нали
ичие на же
елязо (II) в минералаа. Въпрекки това,
алкалносстта в мине
ерала е досстатъчна, за
а да не позволява ген ериране на
а кисели
извлеци. В пробите от неоккислени вм
местващи скали,
с
осноовният карб
бонат е
О
е и силно о
окислените скали (75 % от стерил
лната скалн
на маса)
калцит. Окислените
не съдър
ржат пирит или други ссулфиди. Наличният
Н
гьотит верооятно е про
одукт на
окислява
ане на първ
воначалния
я сулфид. Както при свежите сскали, в ос
сновните
фази на материала
м
присъстватт кварц и ал
луминиеви силикати.
Направен
но е и срав
внение на ссъстава на скалите съ
ъс средния състав на земната
з
кора. С изключение
и
е на пробитте от неокис
слените вместващи прроби, всичкки проби
от стери
илна скалн
на маса ссъдържат по-високи или значчително по
о-високи
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количества SiO2 от средното
с
за
а земната кора.
к
Съдъ
ържанието нна железен оксид е
о от средно
ото за всиччки проби: то
т е асоции
ирано с анккерита, гьоттита и в
по-високо
по-малка
а степен – с пирита. Съдържан
нието в про
обите от оккислените скали и
неокисле
ените вместващи скал
ли е под средното, докато в пробите отт силно
окислени
ите скали и неокислени
ите скални маси от до
олната частт на рудното
о тяло е
над сред
дното. Това се дължи
и на разли
иката в съд
държаниетоо на К-фелд
дшпат в
различни
ите проби. За остана
алите оксид
ди, по прин
нцип съдърржанието им е под
средното
о. С изключ
чение на съ
ъдържание
ето на желя
язо, съставъ
дъчните
ът на отпад
скали е подобен
п
на средния съ
ъстав на зем
мната кора.
Резултаттите от изпитванията за определ
ляне на киселинен и неутрализа
ационен
потенциа
ал са прегле
едани от АМ
МЕК.
Анализир
рани са 81 проби от сккални маси с добро пр
ространствеено разпред
деление
както по хоризонта
ала, така и по верти
икала, за определяне
о
е на обща сяра и
одложени на
н анализ за определяяне на неор
рганичен
сулфиди. Избрани проби са по
д, киселине
ен и неутр
рализационе
ен потенци
иал по БД С EN 1587
75:2011.
въглерод
Общата сяра
с
е конс
сервативен
н измерител
л на кисели
инния потеннциал и е приет
п
за
основа на настояща
ата дискуси
ия. В табли
ицата по-до
олу са обоб
бщени резу
ултатите
а обща сяра
а.
от анализзите за определяне на
Таблица 3-2:
3
Обща ся
яра – брой п роби по инте
ервали

Обща сяра,
с
%
Под гра
аницата на откриване
о
(ГО)
> ГО <0
0.1
>0.1< 1
>1
Общ бр
рой проби

Брой проби в интервал
31
12
18
20
81

лно опреде
еленото кол
личество сяра в проба е 1,85%, а за сулфиди
и – 1,54%.
Максимал
От анали
изираните 81
8 проби, са
амо 36 са подложени на изпитваания за опре
еделяне
на киселинен и неу
утрализацио
онен потенциал, тъй като
к
резулттатите за повечето
лизо до гра
аниците на откриване.
От теззи 36 проби
и само 2
проби са под или бл
ационен капацитет (КН
НК) < 2, катто те не са пробите
показват киселинен неутрализа
жание на об
бща сяра. Само 5 от изпитаните
и
е 36 проби са
с с КНК
с най-виссоко съдърж
< 3. Високият КН
НК в болш
шинството проби пока
азва, че е налице по-висок
п
изационен потенциал .
снова на това можее да се направи
неутрали
Въз ос
заключен
нието, че сккалите на пл
лощадката на инвести
иционното ппредложени
ие не са
генератор на висока
а киселинно
ост, като значителна част
ч
от проб
бите показв
ват дори
ационен поттенциал.
по-висок неутрализа
ни са кин
нетично-ста
атични и кинетични тестове нна четири проби,
Проведен
предоста
авени от "ДПМ Крумоввград" ЕАД. Тестовет
те са изпъл
лнени от "Е
Евротест
контрол" АД. По-дол
лу следва о
описание на
а пробите.
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1.
ATM
MET 068 – материал
л от зона "Стената" на рудноото тяло, която е
представ
вена от интензивно ссилифицира
ана палеоге
енска брекчча с разнообразен
късов съсстав, стерилна скална маса.
2.
ATM
MET 069 – опробва
ан е материал от свежа
с
горнна зона, в която
палеоген
нският брекч
чоконгломе
ерат е запаззен слабо силифицира
с
ан и аргилизиран.
3.
ATM
MET 070 – материал от окислен
ната горна зона, в кояято късоветте в поголямата
а си част са засегнати о
от процеси на аргилиз
зация и сил
лификация.
4.

ОТП
ПАДЪК ОТ ПРЕРАБОТ
ТКА – от руд
да от у-к "А
Ада тепе".

Пробите са подлож
жени на изп
питване на краткосроч
чна способнност за изл
лужване
инетични те
естове в пр
родължение
е на 20 сед
дмици с използване
(БДС EN 12457) и ки
4-07 - Standard Test M
Method for Laboratory Weatheringg of Solid Materials
M
на D5744
Using a Humidity
H
Ce
ell (ATSM, 2
2007) (станд
дартен мет
тод за уско рено изветтряне на
твърди материали
и с изпол
лзване на модифиц
цирана вл
лажностна клетка)
адъка от об
богатяване са разглед
дани в съоттветната то
очка поРезултаттите за отпа
долу.
Проби AT
TMET 068 и 069 са с о
обща сяра съответно 0,22% и 0, 59% като показват
п
висок КНК, докато проба ATME
ET 070 е с 0.08%,
0
поради което нее се очаква
а да има
п
лен киселин
нен потенци
иал.
някакъв по-значител
С пробитте от стерилна скалн
на маса е извършено
о изпитванее на краткосрочна
способно
ост за излуж
жване (БДС
С EN 12457)). За рефер
рентни стоййности са ползвани
критериите за прием
мане на отп
падъци на депа за неопасни отппадъци в Бъ
ългария.
те проби оотговарят на тези
Резултаттите от изпитването показват, че и трит
критерии и показват ниска разтворимо
ост на еле
ементите, които обикновено
икват най-го
олямо безпо
окойство – As, Cd, Pb, Sb, Se и дрр.
предизви
Извърше
ени са кинеттичните тесстове с влаж
жностна клетка по меттода на AS
STM. За
период от
о 20 седм
мици проби
ите ATMET 068 и 069
9 поддърж
жат ниво на
а рН от
порядъка
а на 8-9, ко
оето показзва липса на
н потенциал за генеериране на
а кисели
извлеци. Елементи
ите, които о
обикновено
о предизвиккват най-гол
лямо безпо
окойство
S Pb, и H g – са в ко
оличества под границ
ците на отккриване.
– As, Cr,, Cd, Se, Sb,
Стойносттите за сул
лфати и ел
лектропорво
одимост съ
ъответстватт на описан
ното погоре пове
едение на материала.
м
Проба AT
TMET 070 поддържа
п
н
ниво на рН между 8 и 6 с тенденц
ция към по--ниската
стойност с течение
е на време
ето. Това
а се отдава на по-баавната скорост на
ане на алка
алност от д
доломитите
е. Количес
ствата разттворени в извлека
генерира
метали, по-специал
лно на Fe, As и Zn, като цяло са по-висооки, отколккото при
би.
Абсо
олютното увеличение
е, обаче, е незнач
чително.
другите две проб
проводимос
стта на елуа
а. Концентр
рацията на сулфати в ATMET
ата варира
Електроп
070 е по-ниска от тази
т
в ATM
MET 068 и 069,
0
което отговаря нна първоначалното
ние на сяра
а в пробите
е.
съдържан
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В заключ
чение, резу
ултатите отт представ
вените стат
тични и киннетични те
естове и
краткосро
очни изпиттвания пока
азват, че независимо
н
от наличиието на кис
селинен
потенциа
ал, този поттенциал не се реализи
ира и се ген
нерира елуаат със съдъ
ържания
на мета
али под или съвсе
ем малко над гра
аницата им
м на отккриване.
Концентр
рациите, ус
становени при кратко
осрочните и дългосррочните тес
стове и
изпитвания показва
ат, че разгл
лежданите метали се
е излужватт в граници
и, които
ват приеман
не тези сте
ерилни скал
лни маси на
а депа за нееопасни оттпадъци.
позволяв
В Прило
ожение №2 е предсставен докладът на "Евротестт контрол"" АД с
резцулта
атите и закл
люченията от охаракттеризиране
ето на тритте проби сттерилни
скални маси и проба
ата отпадъкк от обогатя
яване.

Отпадъкк от обогатя
тяване
Отпадъкъ
ът е подло
ожен на ттестове за опредляне
е на неговвата зърно
ометрия,
обемно тегло,
т
грани
ица на свивване, завис
симостта (кр
ривата) меж
жду съдърж
жанието
на вода и налягане
ето в пори
ите на маттериала, уп
плътняване (консолид
дация) и
ична прово
одимост, ка
акто и за якост на срязване
с
ччрез изпитв
ване на
хидравли
директно
о срязване в дрени рано състояние.
Свойствата
С
на отпад
дъка от
обогатява
ане (хвост) са следнитте:


Финозърнест ма
атериал, 80%
% класа -0,03 мм.



Непластичен;



ица на свив
ване – 25%..
Грани



Специфична плъ
ътност – 2,7
74 т/м3;



Ъгъл на вътрешно триене в дрениранио състояние – 30°;



ржание на ттвърда фаза 64% и точ
чка на разл иване 241 мм.
м
Хвостт със съдър

Измерени
ите стойнос
сти за хидр
равличната проводимо
ост k са от ппорядъка на
а 3 x 108 м/сек. в слабо нап
прегнато съ
ъстояние (14 kPa) и от порядъка нна 5 x 10-9 м/сек. в
силно напрегнато съ
ъстояние (6
655 kPa).
Резултаттите от изп
питването н
на натиск във
в
връзка
а със зависсимостта (ккривата)
между съ
ъдържаниетто на вода и потенциал
лна вода в почвата пооказват стой
йност за
навлизан
не на въздух
х >100 kPa,, което пред
дполага, че
е хвостът нее се дренир
ра лесно
по гравиттачен път. С други дум
ми, хвостът ще остане във водонааситено съ
ъстояние
до повиш
шаване на температура
т
ата и изпар
рение или до
д нарастваане на теже
естта на
по-горния
я слой хвос
ст или стери
илна скала с всяко сле
едващо над
дграждане.
В таблиц
ца 3-3 са представен
п
ни средните
е показател
ли на химиическия съ
ъстав на
рудата отт участък "А
Ада тепе". След прера
аботката й, част от елеементите, влизащи
в
в състава
а на ценнитте минерал
ли ще бъдатт извлечени
и, а останаалите (в със
става на
неруднитте минерали
и) ще постъ
ъпят в отпад
дъка от про
оцеса.
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Таблица 3-3:
3
Средно съдържание
е на химични елементи в рудата от уучастък "Ада тепе"
на находи
ище "Хан Кру
ум", г/т
Участъкк

Au

Ag

Co
o

As

Fe
e

Cu

Zn
n

Pb

N
Ni

Cr

Mn
M

Cd

„Ада теп
пе”

5

2

14

145

3,1
1

10

34
4

<5

433

250

509
5

<5

Таблиц
ца II.5.1, ДОВОС, стр. 34.

Средн
ният състав
в на минера
алните компоненти в рудата
р
е дад
ден в Таблица 3-4.
Около
о 86% са си
иликати и ал
лумосилика
ати, които са
с най-честоо срещанитте
минер
рали в земн
ната кора.
Таблица 3-4:
3
Силикат
тен анализ н
на рудата в участък
у
„Ада
а тепе” на нааходище „Хан Крум”

Вид

Дименсия

Свежи руди

Оксидирани
О
и
руди
р

SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
Na2О
ТiO2
MnO
BaO
SO3
P2O5
ЗПН
Общо

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

69,80
4,70
8,63
2,75
2,19
1,53
0,09
0,22
0,07
0,02
1,02
0,04
8,74

81,00
8
6,96
6
1,59
1
3,51
3
3,18
3
0,17
0
0,11
0
0,37
0
0,08
0
0,03
0
0,10
0
0,07
0
2,75
2

Усреднен
на
стойност за
находището
80,20
5,90
2,85
3,28
2,60
0,44
0,14
0,30
0,08
0,03
0,22
0,06
3,65
99,75%

Таблиц
ца ІІ.5-2, ДОВОС, стр. 34.

Таблицатта показва, че в руд
дата се съ
ъдържа ср
редно под 0,1% общ
ща сяра.
Минераложката характеристикка на отпадъ
ък от обогатяване е прредставена
а в табл.
олу. В най--голямо кол
личество в сновната фаза
ф
на маттериала пр
рисъства
3-5 по-до
кварц, сл
ледван от флогопит
ф
ип
минерали не
е е с поплагиоклаз. Нито един от тези м
значителен неутрал
лизиращ по
отенциал, но
н и кисели
инният им ппотенциал е много
нисък.
Таблица 3-5:
3
Минерал
ложка характ
ктеристика на
а отпадък от
т обогатяван
не (хвост)

Минера
ал

Хими
ическа форм
мула

Кварц
Флогопит
Плагиокклаз
Хлорит

SiO2
KMg3 AlSi3O10(F,OH)2
(Na, Ca)(Si, Al)4O8
(Mg,F
Fe)3 (SiAl)4O10(OH)2.
(Mg,F
Fe)3(OH)6
(Mg,F
Fe)7 Si8O22(O
OH)2

Амфибо
ол
Общо

Таблиц
ца V.6.1-2, ДОВ
ВОС, стр. 235.
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Отпадъ
ък от
обогатяяване
56
23
17
3
1
100,0
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Проба отт хвоста е подложена
а на кратко
осрочно из
злужване и кинетичен
н тест в
продълже
ение на 20
0 седмици. Пробата е със съдържание на обща сяра
а 0,04%,
което съ
ъответства на средно
ото съдърж
жание в ру
удата. По--голямата част от
сулфидитте и арсена ще бъда
ат извлечен
ни в концен
нтрата в еттапа на фл
лотация.
Резултаттите от кине
етичният те
есто показва
ат, че As, Ni,
N Cd, Sb, P
Pb, Hg и в известна
и
степен Cr
C са в конц
центрации п
под праговете им на откриване или съвсем
м малко
над тях. Нивото на рН в елуатта от кинеттичния тест остава над
д неутралното и за
роводимосттта е ниска
а, което
20-те цикъла, като се движи около 8. Електропр
о разтворен
ни елементти са в малкки концентррации.
показва, че повечето
чение, хвос
стът няма ккиселинен потенциал
п
и излужваннето на меттали е в
В заключ
степен, която не мож
же да бъде повод за притеснение
е.

3.5

Качеств
вен анали
из на техн
ническия риск
По-горе е предста
авена цяла
ата инфор
рмация отн
носно месттоположени
ието на
жението за
а съхранен
ние на миннните отпа
адъци и
проекта, описание на съоръж
чна и геоме
еханична ххарактеристтика на отп
падъците – стерилни скални
геохимич
маси и оттпадък от обогатяване
е – които ще
е се съхран
няват в съорръжението..
Предлож
женият мето
од е депони
иране в инттегрирано съоръжение
с
е за съхран
нение на
минни оттпадъци (ИС
ССМО), при
и което фло
отационния
ят отпадък ввъв вид на сгъстен
пулп с 56
6 % твърда фаза се съ
ъхранява съ
ъвместно със
с стерилнната скална
ата маса
от рудод
добива. Ко
онструкциятта на съо
оръжението
о се базирра на меттода за
съхранен
ние на сгъ
ъстен отпад
дъчен пулп
п, описан в т. 2.4.3 на сравнителния
документт на ЕК с на
асоки за „На
ай-добри на
алични техн
ники (НДНТ
Т) за управл
ление на
хвостохранилища и отпадъци о
от скални маси
м
от дей
йности за дообив”, койтто метод
вит с цел постигане на по-бърззо консоли
идиране и обезводняв
ване на
е доразв
отпадъка
а от обогатяване чрезз насипване
е върху него на стериилна скалн
на маса.
Изпълнен
но е изискв
ването на НДНТ за депониране
д
е на сгъстеен хвост (с 50-70%
твърда фаза)
ф
и изгграждане на
а дренажна
а система. Дренажниите води се
е ще се
връщат в оборот в производств
п
вения процес.
енато, че ако инфил
В т. 4.3..10 от НДН
НТ е споме
лтриралите води са с добро
качество може да се позвол
ли инфилтр
рация и, че
ч депониррането на сгъстен
о обогатяв
ване (хвост)) като начин
н на депони
иране намаалява колич
чеството
отпадък от
инфилтри
ираните во
оди. Освен
н това, пред
двидената дренажна
д
ссистема на
а дъното
на съоръ
ъжението и преоблада ващата пос
сока на дре
ениране на поровите води
в
при
натоварв
ване и конс
солидиране
е на хвоста допълните
елно ще наамалят поте
енциала
за инфил
лтриране на
а води от съ
ъоръжениетто.
Известно
о е, че хв
востът е с по-слаба
а вертикал
лна отколккото хоризонтална
пропускливост. Тази
и негова ххарактерис
стика е отчетена в прроекта за ИССМО,
И
а депонира
ането му да
д е в кле
етки, офоррмени с бе
ерми от
като се предвижда
а скална маса, които щ
ще осигуряват дрениране.
стерилна
идирането на хвоста ще
Водите, дренирани
д
при консоли
щ бъдат врръщани в оборот.
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Един от лесно
л
прило
ожимите и ефективни методи за качествен аанализ на риска
р
се
основава
а на отноше
ението „изтточник – пъ
ът – рецептор” (ИПР). Съгласно него се
проверяв
ват и оценяват въззможните механизми
м
на замъррсяване – за да
съществуува риск, тр
рябва да им
ма източникк на замърс
сяване, рец
цептор или място, в
което има
а или се оч
чаква да им
ма въздейсттвие от това
а замърсявване и път, който ги
свързва. Разгледан
ното отноше
ение „източ
чник-път-рецептор“ се нарича мех
ханизъм
рсяване. Ако
А липсва н
някоя от съ
ъставните му
м части, тоова означав
ва, че не
на замър
съществуува механиззъм и следо
ователно не съществу
ува реален риск.
Изпълнен
на е една добра
д
и деттайлна лабо
ораторна програма заа охарактеризиране
на минни
ите отпадъц
ци стерилна
а скална ма
аса и флота
ационен отппадък, коитто ще се
депонира
ат в ИССМО и е напр
равено закл
лючението, че киселиинно-генери
иращият
потенциа
ал на тези
и отпадъц и е много
о нисък, тъй
т
като находището е от
нискосулфиден тип. По отно
ошение на излужване
ето на метаали, анали
изите на
о елементи,, които оби кновено пр
редизвикват
т най-голям
мо безпокой
йство са
повечето
под или малко над границата
а на открив
ване. След
дователно ссъществува
а малък
ят източни к да окаж
же въздейс
ствие върхху потенциалните
риск поттенциалния
рецептор
ри. Програ
амата за о
охарактеризиране на минните оотпадъци включва
в
кинетичните тестове
е с влажносстна клетка
а, които вкл
лючват 20 ц
цикъла. Ме
етодът с
ъздаде иде
еални услов
вия за кисеелинно гене
ериране
влажносттна клетка цели да съ
или да идентифици
и
ира пробле мите, свър
рзани с излужването нна метали, като се
осигурява
а среда с максима
ално съдър
ржание на
а кислород
д и отмив
ване на
продуктите от окисл
лението.
Като се има
и
предвид, че хвосттът ще оста
ане във вод
донаситено състояние, докато
не бъде подложен на допъл нително на
атоварване
е, различноо от гравиттачното,
ой ще остане във вод
донаситено състояние
е и така щее бъде изло
ожен на
тогава то
минимално въздейс
ствие на ки
ислород. Единствена
Е
ата друга ввъзможностт е през
м
коггато темпер
ратурите на
а въздуха се
с покачат достатъчно
о, че да
летните месеци,
започне изпарение
и
и да навле
езе кислоро
од в отпадъ
ъчното тялоо. Дори и при
п това
условие, получените
е резултати
и от кинетичните тесто
ове предстаавляват най
й-лошия
н вариант.
възможен
От друга
а страна, ИССМО е динамично съоръж
жение по своя характер. С
напредва
ането на депониране
ето на ми
инни отпад
дъци в неего, формираната
първонач
чална окислителна ср
реда на дъ
ъното на съоръжение
с
ето ще пре
емине в
преходна
а до слабо
о редуктиввна. При развитие на
н слабо рредуктивна
а среда,
киселинн
но генериране не е възможно и протич
чат други химични процеси.
п
Значение
ето на тази
и трансфор
рмация е, че
ч съществ
вува опредеелен капац
цитет за
неутрали
изиране на евентуално
е
о излужени във времет
то метали.
По отнош
шение на пъ
ътищата на
а разпространение, кон
нструкциятаа на съоръж
жението
не позво
олява акуму
улиране на
а по-големи
и количеств
ва води чррез депониране на
обезводн
нен хвост в него и фор
рмирането на
н преоблад
даващи пъттища за дре
ениране
на водите
е от консол
лидирането на хвоста, което значително нам
малява поте
енциала
за инфил
лтриране на
а води от съ
ъоръжениетто.
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Потенциа
алните реце
ептори не сса дефинир
рани добре, но се пред
дполага, че това са
подземни
ите води. Въз
В основа
а на горния анализ, ка
ачеството нна инфилтрираните
води, ока
азващи възздействие ввърху подземните вод
ди, ще бъд
де ограниче
ено (виж
Приложение №2).
Въз осно
ова на направения ка
ачествен ан
нализ стига
аме до изввода, че ри
искът от
въздейсттвие върху околната ссреда е много нисък, т.е. както източникътт, така и
пътищата
а са с мно
ого ограниччен потенц
циал за въ
ъздействие върху рец
цептора.
Инсталир
рането на геосинтети
ичен или модифицир
м
ан изолациионен екра
ан няма
съществе
ено да нама
али и без то
ова ниския риск.
При закриването на
а ИССМО щ
ще се предп
приемат ста
андартни м
мерки, осигу
уряващи
не на пов
върхностни
ия отток без
б
завиря
яване на повърхнос
стта на
дрениран
съоръжен
нието, с ко
оето ще се
е минимизи
ира инфилтрацията в отпадъчнотто тяло.
Следвайкки европейската дирекктива за ми
инните отпа
адъци, във фазата на активна
поддръжкка ще се сл
леди качесттвото на др
ренажните води и акоо то не отго
оваря на
нормите за заустван
не, съоръже
ението ням
ма да бъде прието от м
местните вл
ласти за
р
рано. Едва след пости
игане на теези норми може
м
да
напълно закрито и рекултивир
екултивация
ята на съор
ръжението сса завърше
ени.
се приеме, че закриването и ре
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4.0

ЗАКЛЮ
ЮЧЕНИЯ
Въз осно
ова на пред
дставената в този докл
лад информ
мация и каччествения анализ
а
на
риска по модела "иззточник – п
път – рецеп
птор" се сти
ига до заклю
ючението, че
ч дори и
анализ на риска,
р
вероя
ятното закл
лючение би
и било, че
при провеждане на детайлен а
дането на изолационе
и
ен екран наа дъното на
а ИССМО
екологичните ползи от изгражд
дават разхо
одите, тъй като рискът от дренир
ране на вод
ди, неотговарящи на
не оправд
стандарттите за кач
чество, е и
изключител
лно нисък. В допъл
лнение, методът на
депонира
ане на сгъстен флота
ационен оттпадък с вътрешна
в
и външна дренажни
д
системи, включени в проекта н
на ИССМО, означава, че пътищаата за дрен
ниране на
д
отгова
арят на ста
андартите за качествво) към рец
цепторите
води (независимо дали
но ограниче
ени.
също ще бъдат силн
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