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Πέπαμα- Δικόνερ από ηον πποηεινόμενο
σώπο εξόπςξηρ

Απσαιολογικά εςπήμαηα

Δάζορ μαύπηρ πεύκηρ

 Η διαδικαζία -Πέπαμα
1. Δμόξπμε & ηεκαρηζκόο ηνπ πεηξώκαηνο (εθζθαθή + δπλακίηεο). Μεηαθνξά ζην
ρώξν επεμεξγαζίαο

Ovacik, Τνπξθία

(λεξό)

2. Θξαύζε/ιεηνηξίβεζε

3. Δθρύιηζε (πιύζηκν) ηνπ ρξπζνύ (κςάνιο)

4. Πέξαζκα από θηιηξόπξεζζεο

Φξπζόο ζην δηάιπκα

Αθπγξακκέλν ηέικα

Σελικό πποϊόν

Απόθεζη

Παξάγσγα ηνπ θπαλίνπ δεκηνπξγνύληαη ζην αλζξώπηλν ζώκα ζε
απεηξνειάρηζηα ίρλε θαη απνβάιινληαη άκεζα κε θάζε εθπλνή.
Παξάγσγα ηνπ θπαλίνπ (ζε απεηξνειάρηζηα ίρλε) απαληώληαη ζε πεξηζζόηεξα
από 1.000 είδε θπηώλ.

Δξαιπεηικά ηοξικό για ηον ανθπώπινο οπγανιζμό.
Τν ςδποκςάνιο (HCN) ζε αέξηα/δηαιπηή κνξθή ή αιθαιηθά άιαηα ηνπ θπαλίνπ (NaCN)
εηζέξρνληαη ζην ζώκα κε ηελ ειζπνοή, από ην ζηόμα, ή κε αποππόθηζη από ηα
μάηια ή ην δέπμα.
Δηζπλεόκελα άιαηα ηνπ πδξνθπαλίνπ δηαιπηνπνηνύληαη θαη αποπποθώνηαι άκεζα εμ’
επαθήο κε ηνπο βλεννογόνοςρ.

www.cyanidecode.org/cyanide_environmental.php

Βιοσημεία ηηρ ηοξικόηηηαρ ηος κςανίος ζηον οπγανιζμό ηος ανθπώπος

Οξεία έκθεζη
Τν θπάλην δξα ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ.
Σηνρεύεη θαη ζπλδέεηαη ζηα κηηνρόλδξηα ησλ θπηηάξσλ (νξγαλίδηα παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγνύλ
αμηνπνηώληαο ην πξνζθεξόκελν νμπγόλν).
Έηζη, ηα κηηνρόλδξηα απελεξγνπνηνύληαη θαη δελ παξάγνπλ πιένλ ελέξγεηα.
Αιιάδεη ε θαηεύζπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ζην αίκα ζπζζσξεύεηαη γαιαθηηθό νμύ.

Σα κύηηαπα δεν μποπούν να αξιοποιήζοςν ηο οξςγόνο ηος αίμαηορ.
Κςηηαποηοξική ςποξεία (ή κςηηαπική αζθςξία)

ςνδςαζμόρ ςποξείαρ και γαλακηικήρ οξέωζηρ
ΘΑΝΑΣΟ
Υπόνια έκθεζη

Καηαζηολή ηνπ Κ.Ν.Σ.
ΚΩΜΑ

: Νεπξνινγηθέο, αλαπλεπζηηθέο, θαξδηνινγηθέο παζήζεηο.
Πξνβιήκαηα ζηνλ Θπξενεηδή

Σοξικόηηηα ηος κςανίος :

Ανάλογη με ηο είδορ ηηρ έκθεζηρ

Δθθξαδόκελε σο «ζπγθέληξσζε/δόζε ζαλάηνπ ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εθηέζεθε»
“LC50 (lethal concentration), LD50 (lethal dose)”
Τξόπνο έθζεζεο

Δηζπλνή

LC50
(ppm)

Φξόλνο ζαλάηνπ κεηά ηελ
έθζεζε (min)

100-300

10-60

2.000

1

Καηάπνζε

50-200
Ή 1-3
(mg/kg bw)

Απνξξόθεζε
(δέξκα)

100 (mg/kg
bw)

Απσικά ζςμπηώμαηα μεηά από έκθεζη ζε 20-40 ppm
• Κεθαιαιγία
• Μεηεσξηζκόο
• Αδύλακνο ζθπγκόο
• Ταρπθαξδία
• Ταρύπλνηα
• Δξύζεκα πξνζώπνπ
• Ναπηία/Έκεηνο

Δπίζεο, αθνινπζνύλ :

• Σπαζκνί
• Γηαζηνιή ηεο θόξεο ησλ νθζαικώλ
• Χπρξόηεηα/πγξόηεηα επηδεξκίδαο
• Ταρπθαξδία αιιά θαη πην αδύλακνο ζθπγκόο
• Γύζπλνηα

Τέινο ………
• Βξαδπθαξδία/Αξξπζκία
• Υπνζεξκία
• Κπάλσζε (ρείιε, πξόζσπν, άθξα)

ΚΨΜΑ

ΘΑΝΑΣΟ

Η Υημεία ηηρ διαλςηοποίηζηρ ηος σπςζού (και ζςνοδών πολύηιμων μεηάλλων)
με κςάνιο (1)
 Δπώηημα : Πόζν θπάλην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Πέξακα;

Ανηιδραζηήριο

Καηανάλωζη,
kg/t μεηαλλεύμαηος

Σηάδιο εκτύλιζης
Αζβέζηηρ, CaO

1,75

Κςανιούσο νάηπιο, NaCN

0,60

Ενεπγόρ άνθπακαρ

0,05

Υγπό οξςγόνο

0,34

Σηάδιο αποθόρηιζης ενεργού άνθρακα
Υδποσλωπικό Οξύ (HCl, 35% κ.β.)

0,38

Κςανιούσο νάηπιο (NaCN)

0,0073

Καςζηικό νάηπιο (NaOH)

0,06

Μονάδα καηαζηροθής κσανιόνηων
Μεηαδιθειώδερ Νάηπιο (Na2S2O5)

0,316

Θειϊκόρ Χαλκόρ [CuSO4.5H2O]

0,052

Αζβέζηηρ (CaO)

0,08

Υγπό οξςγόνο

0,82

Καηαλάισζε θπαλίνπ
Ηκεξεζίσο: 0,6 x 3.500 t = 2,1 t
Δηεζίσο: 2,1 x 365 εκ.= 767 t
Σε 8 ρξόληα: 767 x 8 = 6.136 t
Σε 9 ρξόληα: 767 x 9 =6.903 t
Ηκεξεζίσο > 1,3 ηόλνη ζεηηθώλ
ελώζεσλ ηνπ Ναηξίνπ θαη Φαιθνύ

ημείωζη : Η πποηεινόμενη ποζόηηηα (0,60 kg/t
μεηαλλεύμαηορ) ςπολογίζηηκε με βάζη ηα βέληιζηα
πποζδοκώμενα οπςκηολογικά δεδομένα. Η Δηαιπεία
παποςζίαζε αποηελέζμαηα εθαπμογήρ ζε (ζηαηιζηικά)
πεπιοπιζμένηρ έκηαζηρ επεςνηηικό δείγμα. Δπιθςμηηή θα
ήηαν η παποςζίαζη αποηελεζμάηων έπεςναρ ζε κλίμακα
Pilot Plant. Δπομένωρ, διακςμάνζειρ ππορ ηα άνω ηηρ
απαιηούμενηρ
ποζόηηηαρ
κςανίος
(>0,60
kg/t
μεηαλλεύμαηορ) είναι αναμενόμενερ.

 Δπώηημα : Πόζν ηνμηθό είλαη ην NaCN θαη πνηεο νη επηπηώζεηο κηαο αζηνρίαο;
Barskoon (Κιπγιζηάν) –20 Μαΐος 1998
1700-1800 kg NaCN ζηνλ πνηακό Barskoon (αλαηξνπή θνξηεγνύ) ηεο εηαηξείαο
Kumtor Operating Company (ζπγαηξηθή ηεο Καλαδηθήο Cameco).
Πεξηζζόηεξνη από 2.000 αζζελείο κε ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα δειεηεξίαζεο
από θπάλην.
…..παξά ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία αληαπνθξίζεθε άκεζα, θαηέβαιε πξνζπάζεηεο θαη
απελεξγνπνίεζε κεγάιν κέξνο ηνπ ηνμηθνύ ξύπνπ εληόο ησλ επόκελσλ 6 σξώλ, έλα
κέξνο είρε πεξάζεη (αθαξηαία) ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα.

Δθηόο από ην ζέκα ηεο Γεκόζηαο Υγείαο, ε πεξηνρή θαηαζηξάθεθε νηθνλνκηθά δηόηη :
• Σα ηοπικά πποϊόνηα δεν ήηαν δεκηά ζηιρ αγοπέρ (παπόηι αποδειγμένα
αζθαλή).
• Μαηαιώθηκαν οι κπαηήζειρ ζηα ξενοδοσεία (παπά ηιρ επίζημερ διαβεβαιώζειρ
όηι ο κίνδςνορ παπήλθε).

 Δπώηηζη : Τπάπσει κίνδςνορ παπαγωγήρ ςδποκςάνιος ζηιρ εγκαηαζηάζειρ;
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάκεημεο ηνπ πεηξώκαηνο κε ην αληηδξαζηήξην NaCN, ειαηηώλεηαη
ζηηγκηαία ην pH ηνπ δηαιύκαηνο νπόηε παξάγεηαη πδξνθπάλην (HCN).
Σύκθσλα κε ηε κειέηε ΠΔ, παξά ην γεγνλόο όηη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο επεμεξγαζίαο δηαξθώο
ειέγρεηαη θαη δηνξζώλεηαη >9-10,……
……πδξνθπάλην παξάγεηαη κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθρύιηζεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο.
ημείωζη : Σο ςδποκςάνιο μεηαηπέπεηαι ζε αέπιο και διαθεύγει ζηον αέπα ζε θεπμοκπαζία πεπιβάλλονηορ 26
βαθμών Κελζίος.

Η Δηαιπεία (ΜΠΔ) θεωπεί ηην διαδικαζία ηηρ εκσύλιζηρ αλλά και όλη ηην εξόπςξηαπόθεζη «κλειζηή και ελεγσόμενη»
 Μια παπαηήπηζη ζηην ΜΠΔ :
Η Δηαηξεία έρεη ιάβεη ππόςε ηεο όηη ε αλώηεξε (κέζε) εηήζηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
ζην Πέξακα είλαη 24 βαζκνί Κειζίνπ (ζηνηρεία κέρξη ην 2007).
Γεν έσοςν επικαιποποιηθεί ηα κλιμαηολογικά δεδομένα ηηρ πεπιοσήρ.
Άπα, ηα (όποια) πποβλεπόμενα από ηην Δηαιπεία μέηπα αζθάλειαρ διασείπιζηρ/διαπποήρ
είναι πολύ πιθανό να μην είναι αποηελεζμαηικά (!)

(2) Η Υημεία ηηρ διαλςηοποίηζηρ ηος σπςζού (και ζςνοδών πολύηιμων μεηάλλων)
με κςάνιο
Ανηίδπαζη ELSNER
2Au + 4NaCN + O2 + 2H2O  2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2
20-24h

2Au + 4NaCN + H

 2NaAu(CN)2 + 2NaOH

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O  4NaAu(CN)2 + 4NaOH

(Απνθόξηηζε)
DORÉ

Υπςζόρ 40%

Δνεπγόρ άνθπακαρ

+
(Σπλνδά κέηαιια (άξγπξνο)

(Φόξηηζε)
1,5% θ.ν. NaOH
3,0% θ.ν. NaCN

Η Υημεία ηηρ καηαζηποθήρ ηων κςανιόνηων
Ο απνγπκλσκέλνο από ηα πνιύηηκα κέηαιια πνιθόο κεηαιιεύκαηνο, κεηά ηελ έμνδό ηνπ από ην θύθισκα
εθρύιηζεο CILO, ζα πθίζηαηαη νμεηδσηηθή θαηεξγαζία κε ηε κέζνδν INCO (SO2 + οξςγόνο)

Ανηικειμενικόρ ζκοπόρ :
• Ομεηδσηηθή θαηαζηξνθή ησλ ειεύζεξσλ θπαληόλησλ [CN-F] θαη ησλ θπαληόλησλ δηαζπώκελσλ ζε
αζζελή νμέα [CN-WAD],
• Απνκάθξπλζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ, πνπ βξίζθνληαη δηαιειπκέλα ζηελ πγξή θάζε ηνπ ηέικαηνο
ηεο πδξνκεηαιινπξγηθήο θαηεξγαζίαο.

Na2S2O5

CuSO4

CN- + SO2 + O2 + H2O + Cu2+  CNO- + H2SO4 + Cu2+
CNO- + 2H2O  ΟΗ- + ΝΗ3 + CO2
2Fe(CN)6-3 + SO2 + 2H2O  2Fe(CN)6-4 + 4H+ + SO4-2
2Me+2 + Fe(CN)6-4 + xH2O  Me2Fe(CN)6 xH2O,
Me+2 + 2ΟΗ-  Μe(ΟΗ)2

όπος Μe = Cu, Ni ή Zn

σόλια –Σπκπεξάζκαηα
1. Σο θειϊκό οξύ : Δμνπδεηεξώλεηαη κε άζβεζην (ππνπξντόλ: γύςνο→
πποβλημαηική διασείπιζη).
2. Σα κςανικά (CNO-) παπάγωγα : Άγνωζηη ηοξικολογική δπάζη ζηον
άνθπωπο, παξόηη θαηά δύν ηάμεηο κεγέζνπο αδξαλέζηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηα
θπαληόληα (ζηα ςάξηα : ηνμηθά ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ 13-82 ppm).
3. Σα θειοκςανιούσα (SCN-) παπάγωγα : βηνζπζζώξεπζε ζηα ςάξηα →
θαηαζηξνθή ηνπ ζπξενεηδνύο (1,1ppm) θαη «Σύλδξνκν Αηθλίδηνπ Θαλάηνπ» (2470ppm).
4. Σα κςανιούσα ζύμπλοκα ηων μεηάλλων : όζα δελ θαηαβπζίδνληαη ή δελ
κεηαηξέπνληαη ζε κηθηά θπαληνύρα. Άγλσζηεο νη πνζόηεηεο ζην ηέικα, άγλσζηε
ηνμηθόηεηα.

5. Η αμμωνία : Τνμηθόηεηα. Νηηξηθόο θόξηνο : Πξντόληα ελδερόκελεο νμείδσζεο →
ληηξώδε θαη ληηξηθά παξάγσγα → επηξνθηζκόο.
6. Η ζηεπεά θάζη ηος πολθού επεξεπγαζίαρ (αθςγπαμένο ηέλμα –filtercake) :
Όιεο νη κέζνδνη θαηαζηξνθήο θπαληόλησλ έρνπλ επηβεβαησκέλε απόδνζε ζε
διαςγή πδαηηθά δηαιύκαηα θπαληόλησλ (ινπηξά επηκεηάιισζεο). Τα θπαληόληα
πποζποθώνηαι θαη ζε αλόξγαλε ύιε (πρ. Άξγηινο, ζσκαηίδηα εδάθνπο) αιιά θαη
ζε νξγαληθή. Οπόηε, ην αθπγξακέλν ηέικα ζα πεξηέρεη θπαληόληα-παξάγσγα πνπ
ζα κπνξνύζαλ λα απειεπζεξσζνύλ ή/θαη λα κεηαηξαπνύλ αλεμέιεγθηα.

Environmental and Health Effects of Cyanide, International Cyanide
Management Code for the Goldmining Industry
www.cyanidecode.org/cyanide_environmental.php

ΔΤΥΑΡΙΣΩ

Πέπαμα – μαύπη πεύκη ζηον πποηεινόμενο σώπο εξόπςξηρ

