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Ի±նչ է ցիանիդը
Ցիանիդները` բարդ քիﬕական ﬕաց թյ ններ են, որոնք բաղկացած են ածխածնի,
ազոտի, ջրածնի կամ այլ տարրի ﬔկական ատոﬓերից: Տարբեր մ են ցիանային
ﬕաց թյ նների 3 հիﬓական տիպեր` ազատ ցիանիդ, թ յլ կոմպլեքսային ցիանիդ և
ժեղ կոմպլեքսային ցիանիդ:
Ցիանիդները հանդիպ մ են պինդ, հեղ կ և գազային վիճակ մ:
Արդյ նաբեր թյ ն մ սովորաբար օգտագործվ մ է նատրի ﬕ ցիանիդի աղը`
պինդ բրիկետների կամ խտացված լ ծ յթի ձևով:

Ցիանիդ - ընդհան ր տեղեկ թյ ններ
Ցիանիդը բարձրտոքսիկ է: Չնայած դրան, ինչպես և էլեկտրական թյ նը, պայթ ցիկ
նյ թերը, խիստ դյ րավառ նյ թերը (այդ թվ մ` վառելիքը), կենցաղ մ օգտագործվող
զանազան ﬕաց թյ նները (օր.՝ կա ստիկ սոդան, քլորը և այլն) վտանգավոր են
ﬕայն սխալ օգտագործման կամ կառավարման դեպք մ:
Ազատ ցիանիդը ո´չ կանցերոգեն է և ո´չ էլ կ մ լատիվ թ յն է՝ չ նի երկարաժամկետ
ազդեց թյ ն, քանի որ արագ քայքայվ մ է (սովորաբար 24 ժամ մ) և վտանգավոր է
ﬕայն առանց համապատասխան պաշտպան թյան՝ անﬕջական շփման դեպք մ
(օր.՝ կլան մ): Մարﬓի վրա ազդեց թյ նը գնահատվ մ է ըստ դոզայի կոնցենտրացիայի, այլ ոչ թե ըստ դոզայի քանակի: Ոչ մահաց չափաքանակները թ նազերծվ մ
են օրգանիզմ մ բնական նյ թափոխանակային գործընթացների ﬕջոցով (օր.`
ծխախոտի ծխ մ առկա է ցիանիդի բարձր կոնցենտրացիա, սակայն հիﬓական ﬖասը
ներկայացն մ է խեժը, քանի որ ցիանիդը դ րս է գալիս մարﬓից): Ցիանիդները
հանդիպ մ են կենցաղ մ և բն թյան ﬔջ:

Ցիանիդի պար նակ թյ նը աﬔնօրյա
օգտագործման նյ թեր մ
Նյ թեր

Պար նակ թյ ն

Շոկոլադապատ ն շ

ﬕնչև 2մգ

Կերակրի աղ

ﬕնչև 13մգ

Ծխախոտի ծ խ

ﬕնչև 1600մգ

Սորգո

ﬕնչև 25մգ

Ն շ

26/100մգ

Լոբի լիմայական

1/31 մգ

Ճանապարհային աղ

ﬕնչև 350մգ

Ոսկ

ﬕնչև 200մգ

արդյ նահան մ

Ցիանիդի օգտագործ ﬓ արդյ նաբեր թյ ն մ
Աշխարհ մ տարեկան արտադրվ մ է
1.1 մլն տոննա ջրածնի ցիանիդ (HCN),
որից ﬕայն 6%-ն է օգտագործվ մ
հանքարդ նաբեր թյ ն մ՝ Հս. և Հվ.
Աﬔրիկա, Եվրոպա, Ավստրալիա և այլն:
Մնացած 94%-ը օգտագործվ մ է
արդյ նաբեր թյան այլ ճյ ղեր մ
(պլաստմասսայի, սոսնձի, կրակապաշտպան նյ թերի, կոսﬔտիկայի,
դեղագործ թյան, սննդի վերամշակման, ինսեկտիցիդների, հավերի կերի,
գալվանական և այլ արտադր թյ ններ մ):

Օգտագործվ մ է
հանքարդյ նաբեր թյան կողﬕց

6%

94%

Օգտագործվ մ է արդյ նաբեր թյան
այլ ճյ ղերի կողﬕց

Ի±նչպես է օգտագործվել
Ձեռք են բերվել

ցիանիդն Ամ լսար մ

պինդ բրիկետներ (անվտանգ են տեղափոխման տեսանկյ նից):

Նոսր լ ծ յթը (շ րջ 100 մգ/լ) ստանալ

են լ ծելով ցիանիդի չոր աղը ջր մ:

Ցիանիդի լ ծ յթը կիրառվել է կ յտային տարրալվացման հարթակ մ, քանի
որ լ ծ յթն օժտված է հանքաքարից ոսկ և արծաթի տարրալվացման
հատկ թյ ններով:
Առաջացող ﬔտաղ-ցիանիդ ﬕաց թյ նը մշակվել է
ԱԴՎ (ադսորբցիայի, դեսորբցիայի և վերականգնման)
կայան մ՝ ﬔտաղների վերականգնման նպատակով,
որի ընթացք մ ցիանիդը քայքայվ մ է:
Մնացորդային լ ծ յթն ավելացվ մ է նոսր լ ծ յթին
և կրկին ներմ ծվ մ է ցիկլի ﬔջ` դառնալով փակ
համակարգ:

Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգիրք
Ցիանիդը օգտագործվ մ է ոսկ արդյ նահանման ﬔջ Հյ սիսային և Հարավային Աﬔրիկայ մ, Եվրոպայ մ,Ավստրալիայ մ և այլ ր:
Ցիանիդի կառավարման օրենսգիրքը արդյ նաբեր թյան ﬔջ օգտագործվող ցիանիդ արտադրողների և փոխադրողների համար կամավոր նախաձեռն թյամբ մշակված փաստաթ ղթ է: Այն նախատեսված է շահագործման համար գոյ թյ ն նեցող նորմատիվ պահանջները լրացնել համար:Քաղաքական իրավաս թյան շրջանակներ մ կիրառվող կանոններին, կանոնակարգերին և օրենքներին համապատասխանեց ﬓ անհրաժեշտ է: Ս յն օրենսգիրքի նպատակը չի հանդիսան մ հակասել նմանօրինակ օրենքներին:
Քանի որ ցիանիդի օրենսգիրքը վերաբերվ մ է ոսկ արդյ նահանման գործող թյ ններին, այն բաղկացած է երկ
հիﬓական տարրերից՝ սկզբ նքներն ընդհան ր առմամբ արտացոլ մ են
ցիանիդի պատասխանատ
կերպով կառավարման ստորագրողների կողﬕց ստանձնած
պարտավոր թյ նները, յ րաքանչ ր սկզբ նքին հետև մ է պրակտիկայի ստանդարտ, որով
սահմանվ մ են գործ նե թյան իրականացման նպատակներն
խնդիրները, որոնք Սկզբ նքին
համապատասխան պետք է պահպանվեն:
Ցիանիդի արտադր թյան և տեղափոխման աշխատանքների համար կիրառվող սկզբ նքները և պրակտիկաները ներառված են համապատասխան ստ գման արձանագր թյ ններ մ: Երրորդ կողմ հանդիսացող անկախ ա դիտի հաստատմամբ, համաձայն ցիանիդի օրենսգրքի, իրականացվ մ է գործող թյ նների սերտիֆիկացիա, որը հաստատ մ է, որ գործող թյ նները համապատասխան մ են արտադր թյան կամ տեղափոխման պրակտիկայի ստանդարտներին:

Ցիանիդի անվտանգ օգտագործման

ղեց յցներ

Ցիանիդի ձեռքբեր մը, տեղափոխ մը, պահեստավոր մը և կիրառ մը Ամ լսարի նախագծ մ իրականացվել է Ցիանիդի կառավարման ﬕջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ) ստանդարտներին համապատասխան,մասնավորապես՝
Ցիանիդը ձեռք է բերվել

Եվրոպայի և/կամ Ասիա/Աﬔրիկայի հավատարմագրված արտադրողներից,

Ցիանիդը տեղափոխել
թյ նները:

են ցիանիդի կառավարման օրենսգրքով սերտիֆիկացված փոխադրող ընկեր-

Ցիանիդը պահեստավորվել է չոր, լավ օդափոխվող տարածքներ մ, հերﬔտիկ կոնտեյներներ մ:
Պահեստային տարածքների մ տքը սահմանափակվել է ﬕայն լիազորված անձնակազմով:
Կարգելվի ցիանիդի շփ մը թթվային ﬕջավայրի և օքսիդացնող ագենտների հետ:
Այն վայրեր մ, որտեղ հնարավոր է ցիանիդի ազդեց թյ նը, կտեղադրվեն ցիանաջրածնի (HCN) ահազանգող մոնիտորներ:
Ցիանային լ ծ յթների խառնման և արտադր թյան ընթացք մ պահպանելով pH-ի բարձր արժեքները
և իրականացնելով pH-ի մակարդակի մշտական մոնիտորինգ իրականացվել է ցաիանային գոլորշիների առաջացման ռիսկի արդյ նավետ կառավար մ:

Ցիանիդի կառավար մը Ամ լսար մ
Արդյ նահանման ընթացք մ ցիանիդի կառավար ﬓ իրականացվել է ՇՄԱԳ-ի շրջանակներ մ մշակված ցիանիդի կառավարման պլանի համաձայն, որը մատչելի է հանր թյան համար:
Հանքավայրի նախագծ մը և շահագործ ﬓ իրականացվել են համաձայն Ցիանիդի կառավարման օրենսգրքին՝
համապատասխան մոնիտորինգի ընթացակարգերով և հանրային իրազեկման արշաﬖերով, ինչպես նաև՝
– ցիանիդ պար նակող խողովակներն նենալ են կրկնակի ﬕջնաշերտ,
– կրկնակի ﬕջնաշերտով ավազաններ մ տեղադրվել են արտահոսքերի վերահսկման և կ տակման
համակարգեր,
– վտանգավոր լ ծ յթներ պար նակող բաքերը կ նենան լրաց ցիչ կրկնակի տարող նակ թյ ն (առնվազն
110%-ի չափով),
– ԱԴՎ կայանը կ նենա ﬕջադիր շերտով կ տակիչ ավազան՝ ցիանային լ ծ յթների ցանկացած արտահոսքի
հավանական թյան կանխման համար:
Իրականացվել է ցիանիդի ձեռք բերման, տեղափոխման, պահեստավորման և կիրառման հետ կապված բոլոր
ռիսկերի գնահատ մ (պարբերական թարմացմամբ):
Ռիսկերի գնահատման արդյ նքների հիման վրա կպատրաստվեն անվտանգ թյան արձանագր թյ ններ/ընթացակարգեր և պլաններ:
Նախքան ցիանիդի առաջին առաք մը մշակվել և իրականացվել
վերապատրաստման մանրամասն ս ﬓական ծրագրեր:

են ցիանիդի հետ աշխատող աշխատակիցների

Հաստատվել են շտապ բ ժօգն թյան ընթացակարգեր և ցիանիդի ազդեց թյանը ենթարկվել
հասանելի կլինեն հակաթ նային կոմպլեկտներ:

դեպք մ

Կ յտային տարրալվացման հարթակի
շահագործ ﬕց դ րս բեր մ (փակ մ)
Մնացորդային լ ծ յթների և հանքային նյ թերի հեռացման նպատակով կ յտը լվացվել
է ջրով ﬕնչև սահմանային թ յլատրելի արժեքների հասնելը:
Կ յտը ծածկվել

է կավի շերտով և հողով՝ լիարժեք վերականգնման նպատակով

Կ յտ մ առկա ﬓացորդային ցիանիդը բնական կերպով քայքայվել
ընթացների արդյ նք մ`
– ադսորբցիա,
– օքսիդաց մ (ցիանատի առաջացման համար),
– կենսաքայքայ մ,
– հիդրոլիզ:

է հետևյալ գործ-

Անվտանգ թյան

ղեց յցների օգտագործ մ

Ջրածնի ցիանիդի (HCN) կոնցենտրացիաները նվազեցնել նպատակով
աշխատանքները ﬕշտ իրականցվ մ են լավ օդափոխվող տարածքներ մ:
Ցիանիդի հետ անﬕջական շփ ﬕց զերծ ﬓալ նպատակով
օգտագործվ մ են անձնակազﬕ պաշտպանիչ սարքավոր ﬓեր՝
դրանք են`
- դեմքի ամբողջական դիմակ
- դեմքի ամբողջական պաշտպանիչ դիմակ և անվտանգ թյան
ակնոցներ,
- արմ նկը ծածկող ՊՎՔ ձեռնոցներ,
- ﬔկանգամյա օգտագործման 'պոլի' կոմբինիզոն կամ գոգնոց,
- անվտանգ թյան ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ և/կամ
անվտանգ թյան երկարաճիտ կոշիկներ,
- անվտանգ թյան սաղավարտ:
Անձնակազﬕ համար ջրածնի ցիանիդի (HCN) շարժական չափիչ սարք:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏ
ՀԱՆՔԱՐԴՅ ՆԱԲԵՐ ԹՅ
ԿԱՅ Ն ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑ

ww.lydianarmenia.am
info@lydianarmenia.am
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