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1 Introducere 

Există mai multe variante de scheme tehnologice pentru procesarea minereurilor aurifere.  Mare parte 
din aceste alternative sunt aplicabile numai unor anumite tipuri de minereu şi unor condiţii specifice.  Aceste 
condiţii depind de caracteristicile minereului, locaţie, mediu, chestiuni sociale, infrastructură, consideraţii de 
ordin economic şi riscuri.   

Alegerea celei mai potrivite scheme tehnologice pentru procesarea minereurilor de la Roşia Montană 
implică analiza unui număr mare de alternative.   Multe dintre aceste alternative, deşi corespund în sensul că 
asigură recuperarea aurului şi argintului din minereul de la Roşia Montană, nu sunt convenabile din alte puncte 
de vedere.   

Extragerea aurului şi argintului din minereuri pentru obţinerea în final a metalului necesită un separare 
chimică.  Aceasta poate fi obţinută prin topire, ceea ce, dacă aurului şi argintul nu sunt produse secundare ale 
altui proces, este prohibitivă din punct de vedere al costurilor.  În schimb, separarea poate fi obţinută prin 
leşiere.   

Leşierea este de departe ce mai utilizat procedeu, peste 90% din producţia mondială de aur fiind 
obţinută prin cianurare. 

Cianurarea reprezintă cea mai utilizată variantă de leşiere pentru aur şi argint.  Există mai multe alte 
procese chimice de leşiere a aurului şi argintului, dar acestea sunt în general inaplicabile, periculoase sau extrem 
de scumpe.   Unele dintre acestea nu asigură deloc recuperarea argintului, iar multe nu au fost niciodată aplicate 
pe scară comercială. 

Acest document: 
• Sintetizează variantele de scheme tehnologice ce pot fi aplicate în cazul minereurilor de la Roşia 

Montană. 
• Oferă o ierarhizare a variantelor, prezentând riscul financiar asociat majorităţii variantelor posibile. 
• Descrie alternativele de leşiere (agenţi de leşiere alternativi). 
• Prezintă  o evaluare din punct de vedere toxicologic a alternativelor. 
• Asigură baza de dialog, leşierea cu cianură  fiind prezentată ca cea mai bună tehnologie disponibilă 

(BAT) pentru procesarea minereurilor de la Roşia Montană. 
 
 
2 Variante pentru schema tehnologică 
2.1 Selectarea şi optimizarea schemei tehnologice 

În nici un caz singura consideraţie, dar totuşi un aspect cheie în alegerea schemei tehnologice îl 
reprezintă managementul riscului economic.  Deşi o anumită schemă tehnologică poate fi considerată ca 
aducând cele mai mari venituri în anumite condiţii economice date, aceeaşi schemă se poate dovedi extrem de 
complexă, poate necesita aporturi mari de capital, sau poate deveni rapid neeconomică în condiţii economice 
diferite.  Este recomandabil să se ia decizia de a utiliza o variantă de schemă tehnologică mai solidă şi nu 
neapărat cea mai profitabilă la momentul  luării deciziei.   

Alegerea schemei tehnologic trebuie să ia în considerare condiţii economice variabile şi longevitatea 
proiectului pentru a asigura durabilitatea şi valorificarea completă a resursei. 

 
2.2 Date specifice minereului de la Roşia Montană 

Există mai multe date certe relevante pentru cazul Roşia Montană.  Aceste date influenţează direct 
schemele tehnologice aplicabile procesării minereului. Ele includ: 

• Minereurile de la Roşia Montană au conţinuturi scăzute.  Zonele cu conţinuturi ridicate au fost 
exploatate în decursul a peste 2000 de ani.  Veniturile care pot fi înregistrate pe tonă de minereu 
sunt, prin urmare, reduse, iar metoda de procesare utilizată trebuie să implice costuri de operare 
scăzute. 

• Zăcământul Roşia Montană este de dimensiuni mari şi conţinuturi scăzute.  Metoda de procesare 
trebuie să permită prelucrarea unor cantităţi mari pentru a se asigura beneficii economice 
corespunzătoare şi un proiect durabil care să nu fie afectat de condiţii economice schimbătoare. 

• Minereurile de la Roşia Montană, în afară de aur, conţin cantităţi semnificative de argint.  Procesul 
tehnologic ales trebuie să permită şi recuperarea argintului. 
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• Minereurile de la Roşia Montană conţin sulfuri - în principal pirită.  Nu se pot utiliza procedee care 
nu se aplică minereurilor cu conţinut de sulfuri. 

• Minereurile de la Roşia Montană conţin aur şi argint asociate cu roci gazdă atât cu conţinut cât şi 
fără conţinut de sulfuri.   Un procedeu prin care se numai tratează roca gazdă (silicaţii) sau numai 
sulfurile va avea ca rezultat randamente de extracţie scăzute şi exploatarea necorespunzătoare a 
resursei.  Procedeul trebuie să aibă în vedere ambele tipuri de mineralizaţia gazdă auriferă şi 
argentiferă. 

• Aceste aspecte implică mai multe opţiuni pentru procesul tehnologic, iar alternativele de leşiere vor 
fi puternic defavorizate şi nu vor putea fi aplicate fără realizarea unor lucrări de testare şi a unor 
analize economice.  De exemplu: 

• Procedeele care implică costuri mari de operare, cum ar fi oxidarea sub presiune a întregii cantităţi 
de minereu şi procedeele complexe similare la temperatură şi presiune ridicată nu pot fi aplicate. 

• Alternativele de leşiere cu halogenuri (bromură, clorură, iodură) nu recuperează argintul.  În afară 
de aspectele legate de costuri, toxicitate şi dificultatea denocivizării sterilelor, aceste alternative de 
leşiere nu permit deloc extragerea argintului, această resursă substanţială şi valoroasă rămânând în 
sterilele de procesare.  De asemenea, halogenurile reacţionează cu sulfurile din minereu, ceea ce va 
produce re-precipitarea aurului şi va genera consumuri prohibitive de reactivi. 

• Se presupune că prin flotare sau alte procedee de recuperare din sulfuri se pot extrage aurul şi 
argintul, dar o mare parte din metalele preţioase care nu sunt concentrate în sulfuri se va pierde, 
rămânând în sterilele de flotaţie.  Dacă sterilele de flotaţie nu sunt la rândul lor procesate, vor 
rezulta pierderi mari de aur şi argint eliminate cu sterilele de procesare. 

• Pentru a susţine aspectele economice ale proiectului şi a se continua funcţionarea în perioade 
economice mai nefavorabile va fi probabil necesară procesarea întregii cantităţi de minereu. 

• Procesarea întregii cantităţi de minereu este necesară pentru maximizarea exploatării raţionale a 
resursei de la Roşia Montană. 

 
În timp ce aceste concluzii pot fi trase prin simpla analiză a caracteristicilor minereului de la Roşia 

Montană, în cadrul proceselor de alegere a schemei tehnologice, la care au participat mai multe companii 
internaţionale de proiectare implicate în dezvoltarea proiectului, s-au evaluat totuşi diverse alte variante de 
procese tehnologice presupuse a fi dezavantajoase.  Aceste scheme tehnologice sunt sintetizate şi clasificate în 
cele ce urmează. 

 
2.3 Variante de scheme tehnologice 

S-au analizat doisprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Roşia 
Montană.  Schemele bloc se regăsesc în Anexa 1. Procesele tehnologice analizate pentru minereul de la Roşia 
Montană sunt sintetizate în cele ce urmează: 

1. Procesarea întregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach)  Este schema tehnologică 
propusă pentru Roşia Montană, iar toate celelalte variante vor fi comparate cu acesta.  Întregul minereu este 
supus cianuraţiei pentru extragerea aurului şi argintului la o granulaţie de 150 µm.  

2. Obţinerea concentratului prin flotare şi leşierea cu cianură a acestuia la o granulaţie de 150 
µm.  Este o alternativă de recuperare a aurului şi argintului din sulfuri şi a aurului liber.  Aurul şi argintul 
asociate cu silicaţi nu se vor recupera.  Concentratul cu conţinut de sulfuri este supus leşierii cu cianură pentru 
extragerea aurului şi argintului.  Această variantă este atrăgătoare în sensul că rezultă o cantitate redusă de 
material supus leşierii care trebuie denocivizat şi un volum de depozitare mai mic pentru sterilele rezultate în 
urma leşierii.   

Există, de asemenea, posibilitatea unui consum total redus de cianură.  Trebuie totuşi menţionat că 
elementele existente în minereuri cum este cel de la Roşia Montană care reacţionează şi consumă cianura sunt 
adesea similar concentrate în concentratul de  sulfuri.  Prin urmare, dacă 5% din masa iniţială se regăseşte în 
concentrat, nu înseamnă că acum consumul de cianură va fi de numai 5% din consumul pentru leşierea întregii 
cantităţi de minereu.  Este de obicei proporţional mult mai mare. 
Flotarea nu poate fi realizată eficient la valori ridicate ale pH-ului sau în prezenţa cianurii, pentru că aceste 
condiţii reduc sulfurile şi întârzie flotarea.  În consecinţă, procesul de recirculare a apei tehnologice la pH ridicat 
şi în special cu conţinut de cianură trebuie restricţionat.  Acest lucru înseamnă că metoda de economisire a 
cianurii prin recircularea supernatantului de la îngroşătorul de sterile şi a cianurii conţinute înapoi la circuitul de 
măcinare nu poate fi aplicată.  Prin urmare, consumul de cianură va fi mai mare. 
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Această schemă tehnologică este utilizată în mai multe exploatări miniere din întreaga lume, dar impune ca 
aproape tot aurul şi argintul să reacţioneze la procesul de flotare pentru a se obţine randamente de extracţie 
ridicate.  Este similară celei propuse pentru proiectul de la Certej care se dezvoltă în prezent în România. 

3. Flotarea concentratului şi leşierea concentratului la granulaţia de 10 µm.  Este o alternativă de 
recuperare a aurului şi argintului din sulfuri şi a aurului liber.  Aurul şi argintul asociate cu silicaţi nu se vor 
recupera.  De fapt, aceeaşi schemă ca şi în varianta 2, cu deosebirea că concentratul este măcinat la fineţea de 10 
µm pentru a creşte expunerea aurului şi argintului la cianură şi a îmbunătăţi recuperarea prin leşiere.  În general, 
această etapă suplimentară duce la creşterea consumului de cianură pentru că elementele din concentrat care 
reacţionează la cianură ocupă o suprafaţă mai mare şi vor consuma mai multă cianură.  De cele mai multe ori se 
descoperă că consumul de cianură creşte la valori mai mari decât dacă s-ar fi cianurat întregul minereu. 

4. Flotarea concentratului şi leşierea concentratului măcinat la 150 µm şi leşierea sterilului de 
flotaţie (întreg minereul).  Este o alternativă de recuperare a aurului şi argintului din sulfuri şi a aurului liber.  
Aurul şi argintul asociate cu silicaţii se vor recupera pentru că sterilul de flotaţie este supus leşierii cu cianură, la 
fel ca şi concentratul.  Această variantă poate asigura o creştere a randamentului de extracţie când sulfurile sunt 
separat supuse leşierii pentru că condiţiile de leşiere pot fi modificate  În cazul Roşiei Montană, nu s-a 
identificat nici un avantaj pentru că extracţia este aceeaşi ca în cazul primei variante. 

5. Flotarea concentratului şi leşierea concentratului măcinat la 10 µm şi leşierea sterilului de 
flotaţie (întreg minereul).  Similar variantei 4, dar concentratul este fin măcinat pentru o mai bună extracţie din 
sulfuri.  

6. Flotarea concentratului oxidat sub presiune şi leşierea concentratului măcinat la 150 µm.  Prin 
această variantă se produce din nou un concentrat cu sulfuri cu argint şi aur liber.  Sterilele de flotaţie sunt 
trimise la iazul de decantare fără a se extrage conţinutul de aur şi argint, ceea ce duce la pierderea de metale 
preţioase.  Oxidarea sub presiune este utilizată pentru concentrate în cantităţi mici, dar cu conţinut ridicat pentru 
a distruge sulfurile şi elibera astfel aproape întreg conţinutul de aur şi argint.  Rezultă randamente de extracţie 
foarte ridicate atunci când concentratul oxidat este supus leşierii cu cianură. 

7. Flotarea concentratului oxidat sub presiune şi leşierea concentratului şi leşierea sterilului de 
flotaţie (întreg minereul).  Această variantă coincide cu varianta 6, cu excepţia faptului că sterilul de flotaţie 
este supus leşierii pentru a se recupera concentraţiile de aur şi argint rămase în acesta.  Rezultă randamente 
totale de extracţie foarte mari, pentru că toate elementele sunt supuse leşierii, iar aurul şi argintul din 
concentratul cu sulfuri este eliberat şi expus atacului cu cianură. 

8. Procesare gravitaţională, cianurarea intensivă a concentratului gravitaţional cu granulaţia de 
50 µm şi leşierea sterilului gravitaţional (întreg minereul).  Această variantă implică utilizarea gravitaţiei 
pentru producerea unui concentrat având particule specifice de dimensiuni mari separate gravitaţional cum ar fi 
sulfurile, argintul şi aurul liber.  Şi în acest caz, aurul şi argintul asociate cu sterilele gravitaţionale nu ajung în 
concentrat, dar sunt recuperate prin leşierea cu cianură a sterilelor gravitaţionale.  Această variantă presupune 
procesarea întregului minereau similar variantei 1.   

Este similară flotaţiei în sensul că rezultă un concentrat, cu deosebirea că se utilizează un sistem 
gravitaţional în locul procesului de flotare pentru producerea concentratului.  Este o variantă mai simplă şi nu 
implică problemele ridicate de recircularea apei cu pH ridicat şi a cianurii care diminuează recuperările prin 
flotare (pentru discuţii consultaţi varianta 2). 

Concentratul gravitaţional este măcinat în încercarea de a elibera aurul şi argintul conţinute în acesta şi a 
creşte randamentul de extracţie.  Această variantă prezintă avantajul de a recupera aurul cu granulaţie mai mare 
înainte ca acesta să ajungă la faza de leşiere a întregului minereu. 

9. Procesare gravitaţională, cianurarea intensivă a concentratului gravitaţional cu granulaţia de 
10 µm şi leşierea sterilului gravitaţional (întreg minereul).  Similar variantei 8 cu deosebirea că concentratul 
este fin măcinat pentru a facilita eliberarea aurului şi argintului în încercarea de a obţine randamente crescute de 
extracţie la leşierea cu cianură. 

10. Leşiere în stivă a întregului minereu.  Leşierea în stivă implică depozitarea minereului sfărâmat pe 
o membrană impermeabilă şi irigarea stivei cu soluţie de cianură pentru dizolvarea aurului şi argintului.  Este o 
variantă care necesită costuri de capital mici pentru că implică o reducere cu puţin a granulaţiei, de asemenea, 
costurile de operare sunt scăzute.  După leşiere stiva poate fi denocivizată. 

Dezavantajele leşierii în stivă sunt faptul că procesul este lent iar randamentele de extracţie sunt în 
general mult mai mici decât cele obţinute prin măcinare şi leşiere cu agitare.  Prin urmare, rezultă pierderi de 
metale, iar resursa nu este valorificată corespunzător. 

Toate aceste prime 10 variante implică cianurarea pentru extragerea aurului şi argintului din concentrate 
şi/sau minereu. Una din principalele probleme ridicate de dezvoltarea proiectului Roşia Montană o constituie 
utilizarea cianurii, din cauza toxicităţii acesteia.  În continuare se discută mai pe larg acest aspect al utilizării 
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cianurii, dar au fost atent investigate şi două variante de scheme tehnologice care nu folosesc cianura în ţară.  
Una dintre variante are în vedere vinderea concentratului de flotare, în timp ce a doua ia în considerare utilizarea 
unei alte substanţe de leşiere ca alternativă la cianură.  Trebuie să se înţeleagă că ambele variante sunt de fapt 
teoretice pentru că s-au luat în calcul mai multe ipoteze. 

11. Flotarea concentratului şi transportul concentratului la un terţ în afara ţării  Această variantă 
are în vedere producerea unui concentrat de flotare ce va conţine aur şi argint concentrate în sulfuri plus o 
anumită cantitate de argint şi aur liber.  Similar variantelor 2, 3 şi 6 rezultă pierderi de aur şi argint care rămân în 
sterilele de flotaţie. În loc de procesarea concentratului pe amplasament prin leşiere cu cianură, se consideră că 
acesta este vândut unui terţ. 

Vânzarea concentratelor implică costuri de manipulare şi transport.  Acestea trebuie luate în 
considerare.  De asemenea, cumpărătorul va pretinde un preţ pentru tratare şi rafinare, lucru obişnuit la 
contractele de procesare a concentratelor.  Adesea, primul 1/g/t de aur din concentrat este, de asemenea, cedat 
cumpărătorului, ca marjă de profit pentru acesta.  Şi aceste costuri trebuie luate în considerare. 

Având în vedere faptul că concentratul este de fapt un concentrat de pirită, va trebui amestecat dacă este 
trimis la topire.  Nu se ştie dacă această variantă este aplicabilă, dar este îndoielnic că ar putea fi.  Cantitatea de 
concentrat va fi substanţială, astfel că va fi dificil de amestecat în cuptorul de topire cu, să spunem, concentrate 
de metale nepreţioase. 

Conţinutul concentratului va fi scăzut - de ordinul 20 până la 30 g/t aur.  Un astfel de conţinut scăzut, 
fără venituri suplimentare din recuperarea cuprului, plumbului sau zincului ar fi neeconomic de obţinut, 
conform referinţelor actuale şi istorice.   

Activitatea societăţii locale RosiaMin, a încetat de curând din cauza că era neeconomică în condiţiile 
utilizării acestei scheme tehnologice. 

Evident, metalul final va fi produs şi vândut în afara României. 
12. Agenţi de leşiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).  Dintre 

agenţii de leşiere folosiţi ca alternativă la cianură, tiosulfatul este considerat de experţii mondiali ca cel mai 
posibil înlocuitor.  Acest aspect este discutat mai în detaliu în secţiunea 3 din acest raport, care tratează agenţii 
de leşiere alternativi şi aplicabilitatea lor în cazul minereurilor de la Roşia Montană.   Varianta 12 este după 
toate probabilităţile inaplicabilă, iar comparaţia cu celelalte variante este pur teoretică.  Cu toate acestea, a fost 
elaborată pe baza studierii datelor de literatură cu privire la posibilele scheme tehnologice şi discuţiilor cu 
experţi renumiţi din domeniu. 

Este, de asemenea, important de reţinut că nu s-a conceput sau implementat în totalitate nici o schemă 
tehnologică cu leşiere cu tiosulfat a unui minereu de tipul celui de la Roşia Montană şi cu siguranţă nu la scara 
necesară acestui proiect. 

În general, leşierea cu tiosulfat duce la randamente de extracţie mai mici decât în cazul cianurării.  
Cauzele sunt cunoscute şi explicate în Secţiunea 3 de mai jos.  E suficient să spunem că în urma folosirii 
tiosulfatului în locul cianurii rezultă o pierdere a ceea ce ar putea fi metal recuperabil.  

Există mai multe alte variante de scheme tehnologice care nu au fost investigate, pur şi simplu pentru că 
nu ar fi potrivite pentru procesarea minereurilor de la Roşia Montană, costurile de capital şi operare fiind 
ridicate sau neoferind nici un avantaj faţă de cianurare în ceea ce priveşte aspectele de toxicitate, ecologice sau 
sociale. 

Ca exemple sunt: 
Amalgamarea – Acest procedeu utilizează mercurul pentru colectarea particulelor de aur liber prin 

umezirea acestora şi aderarea lor la amalgamul rezultat sau la plăci din cupru.  Acest proces, deşi eficient pentru 
aurul liber, nu este potrivit pentru minereuri cu conţinut ridicat de sulfuri pentru că sulfurile „strică” amalgamul, 
făcându-l ineficient.  În plus şi cel mai important, mercurul este un metal greu care se acumulează şi poate 
provoca otrăvirea populaţiei şi animalelor.  Deşi poate fi colectat şi reţinut, nu poate fi denocivizat ci trebuie 
legat ca produs stabil sau separat ca metal.  Nu este biodegradabil.  Utilizarea amalgamării nu este considerată o 
alternativă sigură sau practică. 

Leşiere bacteriană - Procesele de leşiere bacteriană utilizează bacteriile (thiobacillus fero-oxidanţi sau) 
pentru a descompune sulfurile minerale într-un concentrat de flotaţie, eliberând astfel conţinuturile de aur şi 
argint.  Acest proces poate fi comparat cu variantele de oxidare sub presiune prezentate anterior, variantele 6 şi 
7, cu excepţia faptului că se utilizează bacterii în locul etapei de oxidare sub presiune.   

Oxidarea bacteriană este realizată la temperaturi uşor ridicate în mediu acid.  Este un proces lent care 
necesită timpi de rezidenţă lungi în rezervoare mari cu regulatoare de temperatură.  După oxidarea bacteriană, 
tulbureala trebuie neutralizată fiind apoi supusă leşierii pentru solubilizarea aurului şi argintului.  Prin leşiere 
bacteriană nu se extrage aurul şi argintul, acestea sunt doar expuse pentru ca cianura să ajungă la metale, 
rezultând randamente de extracţie ridicate. 
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Oxidarea bacteriană va implica totuşi utilizarea cianurii şi va necesita totodată procesarea întregului 
minereu pentru a recupera aurul şi argintul din silicaţi. 
 
2.4 Evaluarea variantelor 

Au avut loc simulări ale diverselor scheme tehnologice prin efectuarea de teste pentru a se stabili 
randamentele metalurgice şi a se estima randamentele de extracţie.  Costurile de capital pentru fiecare variantă 
au fost estimate pe o scară  relativă, iar costurile de operare au fost estimate la un nivel de precizie care să 
permită efectuarea de comparaţii.  Au fost calculate câştigurile rezultate în fiecare variantă de schemă 
tehnologică şi s-a aplicat valoarea netă actualizată cu o rată a scontului de 5% pe 10 ani. 

Se aplică apoi fiecărei variante mai multe criterii de bază pentru a se stabili dacă poate fi considerată în 
continuare o variantă logică şi practică.  Aceste criterii sunt sintetizate în Tabelul 2.1 şi descrise în cele ce 
urmează. 

 
Criteriul 1 Este varianta viabilă din punct de vedere economic la preţul curent al metalelor aşa cum 

va fi aplicată în cadrul proiectului?   
Deşi aspectele economice nu reprezintă singurul criteriu de selectare a fluxului tehnologic, este evident că 
proiectul trebuie să aducă venituri pentru a fi implementat şi a asigura durabilitatea acestuia.  Pentru evaluare, s-
a aplicat un preţ al aurului de 600 USD/uncie şi un preţ al argintului de 10 USD/uncie şi s-a determinat că toate 
variantele sunt viabile cu excepţia producerii şi vânzării concentratului de flotare unui terţ, varianta 11. 
 

Criteriul 2 Este varianta viabilă din punct de vedere economic la preţuri mai mici ale metalelor, 
preţuri similare celor practicate până nu demult?   

Dezvoltarea responsabilă impune ca schema tehnologică să fie solidă şi să permită fluctuaţii ale preţului 
metalelor.  Dacă aceste aspecte nu sunt îndeplinite, evident proiectul nu este foarte atrăgător din punct de vedere 
economic, dar important este faptul că resursa nu va fi complet valorificată, iar durabilitatea proiectului nu va fi 
pe deplin realizată.  Pentru evaluarea acestui aspect s-a aplicat un preţ al aurului de 450 USD/uncie şi un preţ al 
argintului de 8 USD/uncie.  S-a determinat că variantele 3, 4 10 11 şi 12 nu aduc profit, iar aplicarea acestor 
scheme tehnologice ar însemna închiderea proiectului.  Aceste scheme nu reprezintă o alegere responsabilă, 
acesta fiind un motiv suficient pentru a nu le lua în considerare mai departe. 

Un aspect important de reţinut este faptul că utilizarea unui agent de leşiere alternativ, chiar dacă 
schema tehnologică poate fi convingătoare şi se pot găsi finanţatori care să-şi asume riscul unui astfel de proiect, 
nu ar oferi o alternativă solidă la cianurare.  Alegerea unei astfel de scheme tehnologice ar fi iresponsabilă în 
ceea ce priveşte durabilitatea, exploatarea raţională a resursei şi veniturile pentru populaţia României. 

De asemenea, producerea şi vânzarea concentratului de flotare unui terţ ar fi un eşec la preţurile luate în 
calcul. 

Criteriul 2 indică că singurele scheme tehnologice robuste pentru prelucrarea minereului de la Roşia 
Montană sunt cele care implică leşiere efectivă cu procedee de cianurare confirmate. 

 
Criteriul 3 Procesul a fost verificat la nivel  comercial?   

Singurele procese care pot fi în mod realist aplicate pentru proiectul de la Roşia Montană sunt cele cu 
performanţe confirmate.    

Toate variantele analizate cu excepţia variantei 12 îndeplinesc acest criteriu.  Nu este numai un 
considerent de ordin tehnic, ci şi unul care este luat în calcul de specialiştii financiari datorită riscului mare de 
eşec în cazul utilizării unor tehnologii care nu au fost verificate din punct de vedere comercial.  De asemenea, 
aproape întotdeauna procesele noi suferă întârzieri la punerea în funcţiune şi implică costuri suplimentare ca 
urmare a faptului că funcţionarea la scară industrială necesită modificări şi îmbunătăţiri ulterioare. 

 
Criteriul 4 Varianta permite exploatarea raţională a resursei, sau produce pierderi de metale 

preţioase eliminate odată cu sterilul de procesare la iazul de decantare?   
Studiul caracteristicilor minereului de la Roşia Montană a indicat faptul că atât în sulfuri, cât şi în silice 

se găsesc conţinuturi semnificative de metale preţioase.  Schemele tehnologice care implică procesarea numai a 
părţii din minereul cu sulfuri şi aur liber vor produce pierderi importante de aur şi argint rămase în sterilele de 
procesare.  Aceste este, de asemenea, motivul pentru care aceste variante nu sunt robuste din punct de vedere 
economic - nu va exista profit din cauza pierderilor mari de metale. 

Sub acest aspect, variantele 3, 4, 6 şi 11 nu sunt viabile. 
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Criteriul 5 Fluxul tehnologic este simplu şi fiabil comparativ cu metodele uzuale de procesare a 
aurului?   

Singura justificare pentru alegerea unei scheme tehnologice mai complexe este aceea că oferă avantaje 
sub o formă sau alta, fie sub aspect social, ecologic sau economic.  Variantele 6 şi 7 utilizează autoclave sub 
presiune şi echipamente speciale.  Aceste procese sunt aplicate cu succes în întreaga lume pentru tratarea 
minereurilor refractare, dar construcţia şi funcţionarea uzinei sunt mult mai complexă şi scumpe.  

Varianta 12 este mai complexă decât o instalaţie convenţională de leşiere a aurului şi desigur ridică 
semne de întrebare cu privire la fiabilitate pentru că procesul nu a fost verificat. 

Pentru a putea ignora criteriul 5 la alegerea variantei, trebuie să se realizeze avantaje considerabile sub 
alte aspecte. 
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Tabelul 2.1  Criterii de selecţie pentru variantele de proces tehnologic 
 

Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Criteriul 4 Criteriul 5 

Variantă de flux tehnologic 

Este varianta 
profitabilă la 
un preţ al 
aurului de 
600 $/oz şi un 
preţ al 
argintului de 
10 $/oz? 

Este varianta 
profitabilă la 
un preţ al 
aurului de 
450 $/oz şi un 
preţ al 
argintului de 
8 $/oz? 

Varianta a 
fost 
confirmată 
la nivel 
comercial? 

Varianta 
permite 
recuperarea 
aurului şi 
argintului 
din silicaţi 
(procesarea 
întregului 
minereu)? 

Fluxul 
tehnologic 
este 
simplu/fiabil 
comparativ 
cu metodele 
uzuale de 
procesare a 
aurului? 

Se poate 
considera că 
fluxul este 
aplicabil la 
Roşia 
Montană ca 
urmare a 
criteriilor 1 
la 5? 

Fluxul 
tehnologic 
utilizează 
cianura pe 
amplasame
nt pentru 
extracţia 
aurului şi 
argintului? 

Ierarhizare 
variante 
după NPV 
cu o rată a 
scontului 
de 5% 

Ierarhizare
variante 
funcţie de 
toate cele 
cinci 
criterii 

Varianta 1 CIL Da Da Da Da Da Da Da 1 1 
Varianta 2 Flotare concentrat leşiere Da Da Da Da Da Da Da 10 5 
Varianta 3 Flotare concentrat leşiere la 10 µm Da Nu Da Nu Da Nu Da 11  
Varianta 4 Flotare concentrat leşiere, leşiere 
steril Da Nu Da Nu Da Nu Da 5  

Varianta 5 Flotare conc. leşiere la 10 µm, leşiere 
steril Da Da Da Da Da Da Da 6 4 

Varianta 6 Flotare conc. oxidat sub presiune şi 
leşiere concentrat Da Da Da Nu Nu Nu Da 7  

Varianta 7 Flotare conc. oxidat sub presiune, 
leşiere conc. şi leşiere steril Da Da Da Da Nu Nu Da 4  

Varianta 8 Procesare gravitaţională, leşiere conc. 
la 50 µm şi leşiere steril Da Da Da Da Da Da Da 2 2 

Varianta 9 Procesare gravitaţională, leşiere conc. 
la 10 µm şi leşiere steril Da Da Da Da Da Da Da 3 3 

Varianta 10 Leşiere în stivă Da Nu Da Da Da Nu Da 8  
Varianta 11 Flotare conc. şi vânzare terţ Nu Nu Da Nu Da Nu Nu 12  
Varianta 12Utilizare agenţi leşiere alternativi Da Nu Nu Da Nu Nu Nu 9  
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2.5 Varianta selectată 

Aplicarea criteriilor de mai sus duce la eliminarea variantelor 3, 4, 6, 7, 10, 11 şi 12. Variantele rămase 
sunt toate scheme tehnologice pentru „întreg minereul” şi toate utilizează leşierea cu cianură.  Acest lucru nu 
este surprinzător date fiind caracteristicile specifice ale minereurilor de la Roşia Montană menţionate în 
secţiunile precedente din acest document. 

Variantele de scheme tehnologice rămase sunt comparabile sub aspect social, economic şi al siguranţei.  
Decizia asupra variantei finale se poate lua pe baza aspectelor de ordin economic. 

În Tabelul 2.1 este prezentată ierarhia din punct de vedere economic a tuturor variantelor la valoarea 
netă actualizată (VNA) de 5% pe 10 ani.  Dacă variantele 3, 4, 6, 7, 10, 11 şi 12 sunt eliminate nefiind 
corespunzătoare, ierarhia economică pentru variantele rămase este prezentată în ultima coloană din Tabelul 2.1. 

Rezultatul este aplicarea procesului CIL (cianurare) ca fiind cel mai convenabil pentru tratarea 
minereurilor de la Roşia Montană. 
 
3 Agenţi de leşiere alternativi pentru cianură 
3.1 Introducere în cianură şi agenţi de leşiere alternativi 

Dezvoltarea proiectului Roşia Montană va implica utilizarea cianurării minereului măcinat urmată de 
depozitarea sterilelor denocivizate la un iaz de decantare a sterilului (IDS).   

Deşi se cunoaşte că proiectul va aduce importante avantaje economice pentru populaţia României, pe 
lângă faptul că va oferi o soluţie pentru remedierea moştenirii ecologice negative rămase în urma activităţii 
miniere anterioare, există totuşi opoziţie împotriva realizării acestuia.  

Este corect să menţionăm că cea mai puternică opoziţie este cauzată de utilizarea cianurii pentru leşiere 
şi a depozitării sterilului într-o structură de îndiguire.  Cianura reprezintă o problemă din cauza toxicităţii 
acesteia, iar iazul de decantare a sterilului din cauza cedării digurilor de la alte proiecte din alte locaţii.   

Secţiunile următoare au în vedere principalele probleme asociate cu toxicitatea cianurii şi alternativele 
disponibile. 

În ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupări serioase pentru identificarea unui agent de leşiere care să 
înlocuiască cianura în procesul de leşiere a aurului şi argintului.  Aceste preocupări au fost generate de forţe 
economice în perioadele de criză de cianură şi mai recent, de motive ecologice şi de siguranţă ca urmare a 
toxicităţii cianurii. 

Fără îndoială, cianura este nocivă pentru anumite forme de viaţă.   Există, totuşi, multe informaţii greşite 
cu privire la toxicitatea relativă a cianurii şi, mai grav, presupuneri adesea false că alternativele la cianură sunt 
mult mai sigure.  De asemenea, cianura are un anumit stigmat asupra ei din anii când era descrisă ca otrava 
preferată atât în literatura de ficţiune cât şi, din păcate, în evenimente istorice din viaţa reală. 

Utilizarea cianurii este frecventă şi nu numai în industria minieră.  Acidul cianhidric este forma de bază 
din care derivă majoritatea compuşilor cianurici.  A fost produsă în întreaga lume de multă vreme folosindu-se 
substanţe chimice de bază cum ar fi amoniacul şi gazele naturale.   

În lume se produc anual aproximativ trei milioane de tone de acid cianhidric, din care circa 8% este 
transformată în cianură de sodiu folosită în industria metalelor (minerit şi placare cu metale).  Restul de 94% din 
acidul cianhidric este utilizat la producerea unei game largi de produse industriale şi de consum, după cum 
urmează: 

Utilizări ale acidului cianhidric (2001) 
• Cianură de sodiu pentru minerit şi placare, 8% (cât se va folosi la Roşia Montană) 
• Substanţe chimice speciale, 12% 
• Materiale plastice şi răşini, 13% 
• Nailon, 47%  
• Suplimenţi nutritivi pe bază de aminoacizi, 6% 
• Acoperiri de suprafeţe, 6%  
• Diverse alte utilizări, 8% 
Se poate observa că utilizarea cianurii este un procedeu obişnuit şi deşi 90% din producţia mondială de 

aur este produsă cu cianură, mineritul este un consumator minor din această substanţă chimică la scară globală.   
Totodată, aceste date arată că atunci când se pretinde „interzicerea” utilizării cianurii în industria 

minieră pe baza faptului că este toxică, în esenţă, aceste interdicţii ar afecta un procent nesemnificativ din 
utilizarea mondială a cianurii.  De asemenea, se urmăreşte utilizarea reactivului în forma cea mai sigură şi uşor 
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de manipulat şi anume sub formă de cianură de sodiu şi nu sub formă de HCN aşa cum este utilizată în mod 
obişnuit de celelalte industrii. 

În ceea ce priveşte alternativele la cianură, chestiunile care trebuie avute în vedere sunt: 
• Există alternative practice la cianură potrivite pentru leşierea minereurilor de la Roşia Montană?  
• Există alternative verificate pe scară comercială, aspect necesar pentru procesarea minereurilor de la 

Roşia Montană? 
• Aceste alternative chiar oferă avantaje faţă de cianură? 
 

3.2 Alternative disponibile 

Cianura este un agent de leşiere extrem de bun pentru dizolvarea aurului şi argintului, din următoarele 
motive: 

• Legăturile aur-cianură şi argint-cianură sunt puternice realizându-se un complex de leşiere stabil.   
• Cianura poate fi uşor denocivizată şi este biodegradabilă.  Efectele sale toxicologice sunt bine 

cunoscute, înţelese şi documentate.   
• Este nevoie numai de utilizarea oxigenului (ca aer) pentru a se efectua oxidarea aurului şi argintului 

şi leşierea ulterioară.  Alţi agenţi de leşiere necesită reactivi de oxidare mai agresivi care trebuie 
aduşi pe amplasament. 

• Nu este nevoie de alţi reactivi toxici sau dificil de manipulat în completare sau ca şi catalizatori - un 
aspect adeseori ignorat în evaluarea alternativelor. 

• Cu toate că cianura este toxică, este de fapt uşor de transportat, depozitat, amestecat şi dozat.   
• Deşi un element major al costului de operare pentru o instalaţie de leşiere, este un reactiv relativ 

ieftin. 
• Este nereactivă faţă  de majoritatea componentelor din minereu, şi în cazul specific al Roşiei 

Montană, este nereactivă faţă de sulfurile existente.  
• Este utilizată în mediu alcalin care este mai sigur decât mediul acid, nu necesită materiale de 

construcţie speciale şi nu produce mobilizarea ionilor de metale grele. 
• Utilizarea cianurii este curentă şi reprezintă un standard industrial pentru leşierea aurului şi 

argintului.  Procesele sunt bine cunoscute şi verificate. 
Prin urmare, alternativele la cianură trebuie să întreacă toate aceste criterii pentru a fi considerate mai 

convenabile decât cianura.   
În cazul în care se identifică o alternativă care nu este la fel de eficientă ca şi cianura în ceea ce priveşte 

unele dintre aceste criterii, dar se constată că este semnificativ mai puţin toxică, atunci se pot face compromisuri 
din consideraţie pentru siguranţă şi mediu.  Alternativa de înlocuire trebuie să fie o tehnologie practică şi 
verificată pentru a justifica schimbarea. 

Agenţii de leşiere alternativi identificaţi sunt: 
• Tiouree 
• Bisulfură 
• Sulfit 
• Tiocianat 
• Amoniac 
• Halogenuri (clorură, iodură, bromură) 
• Tiosulfat 
 

3.2.1 Stabilitatea alternativelor 

Constanta de stabilitate β2, este o metodă standard de reprezentare a stabilităţii unui produs de reacţie, în 
acest caz în urma leşierii rezultă complecşi de aur.  Pentru un complex aurifer, constanta este definită ca raportul 
dintre concentraţia complexului şi produsul concentraţiei reactanţilor: 

β2 = [Complexul aurifer] / [Aur] x [Agent de leşiere]2  
 
 
În Tabelul 3.1 sunt prezentate constantele de stabilitate pentru diverşi agenţi de leşiere a aurului.  Se 

poate observa că valoarea de log10β2 pentru cianură este 38,3, în timp ce pentru tiosulfat de exemplu este 28,7.  
Având în vedere că aceasta este o scară logaritmică, complexul tiosulfat este de aproximativ 4000 milioane ori 
mai puţin stabil decât complexul cianuric pentru aur. 
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Leşierea cu tiosulfat necesită un grad mare de control chimic pentru a realiza leşierea şi a menţine un 
complex al aurului în soluţie odată ce acesta s-a format. Complexul tiosulfat se descompune rapid dacă nu se 
menţin condiţiile, rezultând pierderi de metale dizolvate datorită re-precipitării. De asemenea, tiosulfatul 
produce randamente de extracţie mai scăzute decât cianura, rezultând pierderi de conţinuturi de aur şi argint care 
rămân în sterile. 

Având în vedere că complexul tiosulfat este mai puţin stabil, echilibrul chimic impune doze mari de 
reactivi pentru a menţine complecşii de aur şi argint în soluţie.  Acest lucru necesită transport suplimentar la 
amplasament a unui reactiv mult mai scump decât cianura.  De asemenea, schema tehnologică devine mai 
complexă, pentru că este necesară recircularea intensă a reactivului pentru ca procesul să fie eficient din punct 
de vedere al costurilor. 

Aceasta este o cauză directă a stabilităţii mai reduse a complexului, de aceea cianurarea este, prin 
comparaţie, un proces mult mai viabil, complexul cianuric fiind mult mai stabil. 
Din Tabelul 3.1 reiese că cianura este de departe complexul cel mai stabil. 
 

Tabelul 3.1 Constante de stabilitate pentru agenţi de leşiere alternativi în comparaţie cu cianura 
 

Lixiviant Chemical Formula Stability constant, 
log10β2 Operating pH range 

Agent de leşiere Formula chimică 
Constanta de 
stabilitate, 
log10β2 

Interval de pH în 
funcţionare 

Cianură CN- 38,3 9 – 10,5 
Bisulfură HS- 29,9 >10 
Tiosulfat S2O32- 28,7 8 – 11 
Amoniac NH3 26,5 >9 
Tiouree CS(NH2)2 23,3 <3 
Iodură I- 18,6 <4 
Tiocianat SCN- 17,1 <3 
Sulfit (laborator) SO32- 15,4 <4 
Bromură Br- 12,0 <4 

 
 
3.3 Toxicitatea diverşilor agenţi de leşiere  

Pentru a compara toxicitatea diverselor alternative la cianură, este necesar să se facă distincţia între 
diversele măsuri ale toxicităţii, menţionate în cele ce urmează: 

• LD50 este doza mortală unică pentru 50% din animalele testate.  Este de obicei exprimat ca mg/kg 
de greutate corporală a animalului. 

• LC50 este concentraţia în aer care ar omorî 50% din animalele testate la o singură expunere (de 
regulă 1 până la 4 ore) şi este de obicei exprimată în ppm sau micro miligrame de substanţă pe 
metru cub de aer. 

• TLV este valoarea prag limită, fiind termenul utilizat pentru exprimarea concentraţiei de substanţă 
în aer la care aproape toate persoanele pot fi zilnic expuse fără efecte adverse.  Este bine de luat în 
considerare relativ la expunerea posibilă la locul de muncă la diverşi agenţi de leşiere. 

• WGK este categoria de poluant al apei (Legea federală germană de gospodărire a apelor, 
Wassergefahrdungklasse) şi este o măsură a influenţei negative a substanţei asupra caracteristicilor 
fizice, chimice sau biologice ale apei.    Categoriile în mare sunt 0 = nu este poluant, 1 = puţin 
poluant pentru apă, 2 = poluant pentru apă, 3 = poluant puternic pentru apă 

Un aspect esenţial de care trebuie ţinut seama este că important este să se aibă în vedere nu numai 
toxicitatea agentului de leşiere efectiv, ci şi ionii purtători şi alţi reactanţi necesari pentru realizarea leşierii.   

Agentul de leşiere propriu-zis este întotdeauna un anion, aurul şi argintul fiind cationi.  În timpul 
transportării sau când este introdus în procesul de leşiere, agentul de leşiere trebuie să aibă un cation asociat 
pentru a fi stabil.  Acesta este de obicei ionul de sodiu benign, ca şi în cazul cianurii, dar poate fi şi amoniul.  
Astfel, se poate schimba perspectiva evaluării toxicităţii, aşa cum se va vedea în cazul leşierii cu tiosulfat. 
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3.3.1 Tioureea 

Tioureea este singurul agent de leşiere alternativ care şi-a găsit recent o anumită aplicare comercială 
specializată (Australia, China şi France) pentru minereuri.   A fost totuşi clasificată ca şi posibil compus 
cancerigen şi poluant al apei (WGK 2).   

Dacă nu se menţine potenţialul de oxidare al leşierii, se produce ion de amoniu în plus faţă de eliberarea 
hidrogenului sulf şi a cianamidei, ca urmare a numărului mare de reacţii secundare a acestui proces cu acid, 
dificil de controlat. 

Având în vedere că în cazul tioureei consumul de reactiv este mare datorită reactivităţii sale şi stabilităţii 
reduse a complexului şi în plus este necesar ion feric ca oxidant şi acid sulfuric pentru controlul pH-ului, 
costurile de denocivizare vor fi foarte mari. 

Profilul de toxicitate al tioureei nu poate fi considerat cu nimic mai bun decât al cianurii atunci când se 
iau în calcul şi aceste aspecte (Gos şi Rubo, 2000).  Existând şi riscul de a fi cancerigen, nu este o alternativă 
viabilă la cianură chiar dacă tioureea propriu-zisă (nu produşii săi de reacţie) are aparent valori scăzute ale 
LD50 şi LC50.  

 
3.3.2 Tiosulfatul 

Tiosulfatul este considerat de mulţi ca fiind singura alternativă posibilă la cianurare, deşi procesul nu a 
fost extins la scară comercială.  Tiosulfatul este un reactiv comun, disponibil pe piaţă, dar în general 
consumurile sunt de cinci ori mai mari decât pentru cianură în cazul aceluiaşi minereu. 

Tiosulfatul este adesea comparat cu cianura, ca alternativă sigură, netoxică.  Tiosulfatul propriu-zis este 
considerat „netoxic” având valori ridicate ale LD50 şi LC 50.  Totuşi, tiosulfatul se descompune spontan în 
sulfură şi bisulfură, ambele fiind foarte toxice (vezi secţiunea de mai sus cu privire la bisulfat).  Tiosulfatul este, 
de asemenea, un agent reducător, fiind capabil să reducă conţinutul de oxigen din cursurile de apă în cazul în 
care ar avea loc o deversare accidentală majoră.  În combinaţie cu descompunerea în bisulfat în funcţie de pH, 
limitele de ecotoxicitate pentru formele acvatice de viaţă pot fi depăşite.  Se precizează încă o dată că acest lucru 
nu este valabil pentru tiosulfatul propriu-zis, ci pentru produşii săi de descompunere şi epuizarea oxigenului.  

Reglementările germane pentru apa potabilă limitează concentraţia de tiosulfat din apa potabilă la mai 
puţin de 2,8 mg/L. 

Dacă se utilizează tiosulfat de amoniu, ceea este în multe cazuri este o necesitate pentru a menţine 
viabilitatea economică a proiectului (diferă de la caz la caz), trebuie ţinut seama de problema legată de amoniac 
şi compuşii pe bază de amoniac. Aceste problemă este discutată în secţiunea de mai jos cu privire la toxicitatea 
amoniacului. 

 
3.3.3 Tiocianatul 

Tiocianatul este considerat sigur din punct de vedere al toxicităţii, având o valoare ridicată a LD50, 
neavând aparent emisii de gaz şi fiind clasificat ca puţin poluant pentru apă (WGK = 1).   Totuşi, dacă reactivul 
ar fi utilizat în formă de tiocianat de amoniu, ar trebui luate în considerare chestiunile legate de compuşii pe 
bază de amoniu şi amoniacul propriu-zis. 

Deşi din punct de vedere al toxicităţii acest agent de leşiere pare convenabil, nu s-a aplicat la scară 
comercială din motivele menţionate în continuare. 

 
3.3.4 Bisulfura 

Bisulfura necesită prezenţa sulfatului pentru a se realiza regenerarea agentului de leşiere, astfel nu este 
potrivit pentru toate tipurile de minereu.  Nu şi-a găsit aplicabilitate pe scară comercială. 

Costurile de detoxificare a bisulfurii ar fi foarte ridicate din cauza unei cereri chimice mari de oxigen 
pentru producerea sulfatului.  Bisulfura este clasificată ca poluant al apei (WGK=2). 

Leşierea cu bisulfură are ca rezultat generarea de H2S, care are o valoare TLV foarte asemănătoarea 
celei a HCN de 15 mg/m3.  Măsurile pentru controlul gazelor şi volatilitatea H2S sugerează că ar fi mult mai 
dificil de controlat emisiile de la un astfel de circuit decât emisiile de HCN de la circuitul de cianurare. 

 
3.3.5 Amoniacul 

Leşierea cu amoniac necesită presiuni ridicate (1,7 - 7,9 bar) şi temperaturi mari (100 - 300 grade 
Celsius).  Ar trebui ca amoniacul să fie recirculat pentru a preveni emisiile de amoniac volatil (sistem închis).   
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Amoniacul are un TLV de 14 mg/m3, fiind astfel similar HCN.  Cu toate acestea, în cazul unor condiţii 
de operare şi volatilitate comparabilă cu cea a HCN în condiţii de leşiere a aurului, amoniacul este considerat 
mult mai greu de controlat şi mult mai periculos. 

Ionul de amoniu propriu-zis este clasificat ca puţin poluant pentru apă (WGK = 1), în timp ce amoniacul 
este considerat poluant pentru apă (WGK = 2). 

Amoniacul se poate descompune în nitrat, dar este un proces lent şi se preferă recircularea majorităţii 
amoniacului din motive de toxicitate şi costuri de operare. 

 
3.3.6 Halogenurile 

Halogenurile: bromură, clorură şi iodură sunt agenţi de leşiere pentru aur bine cunoscuţi, fiind utilizate 
înainte de introducerea şi înlocuirea cu cianură. Se aplică unui anumit număr de tipuri de minereu, dar sunt 
reacţionează cu sulfurile şi nu leşiază argintul. Prin urmare, aplicarea lor în proiectul Roşia Montană iese din 
calcul. 

Pentru că halogenurile sunt ioni, nu pot fi denocivizate şi ar trebui recirculate sau supuse oxidării 
electrice. 

Valorile TLV pentru Cl2 şi Br2 sunt  1,5 şi 0,66 mg/m3, ambele sensibil mai mici decât în cazul HCN.  
Iodul este clasificat la 1,1 mg/m3, de asemenea mai mare decât în cazul HCN. Br2  este clasificat ca poluant 
puternic pentru apă (WGK = 3), iar Cl2 este poluant pentru apă (WGK = 2). I2 şi I- sunt clasificate ca puţin 
poluante pentru apă  (WGK = 1). 

Oxidanţii necesari leşierii sunt în general halogenii halogenurii.  Este posibil ca aceştia să formeze 
compuşi halogenaţi care au toţi valori TLV mai mici decât HCN.  De asemenea, pot forma compuşi organici 
halogenaţi care sunt de obicei foarte toxici chiar în concentraţii foarte mici. 

 
3.3.7 Sinteză 

Aşa cum s-a prezentat, mulţi dintre agenţii de leşiere alternativi au ei înşişi probleme de toxicitate şi nu 
reprezintă neapărat o alternativă mai bună la cianură din punct de vedere al toxicităţii.  De remarcat este că 
numai alternativele reprezentate de tiouree (presupusă a fi cancerigenă), tiocianat şi tiosulfat sunt apreciabil mai 
bune în ceea ce priveşte expunerea la locul de muncă (valorile TLV). 

Dacă se utilizează tiosulfaţi de amoniu, se ridică din  nou problema amoniacului, care face ca acest 
agent de leşiere să nu se deosebească de cianură în ceea ce priveşte expunerea la locul de muncă. 

Tabelul 3.2 sintetizează datele referitoare la toxicitate pentru diferiţii agenţi de leşiere. 
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Tabelul 3.2 Date cu privire la toxicitate pentru diferiţii agenţi de leşiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Aplicabilitatea pentru leşierea minereurilor de la roşia montană 

Secţiunile anterioare au analizat aspectele legate de stabilitatea complecşilor de agenţi de leşiere 
alternativi şi de toxicitate.  Aceste analize oferă îndrumări pentru a determina dacă un anumit agent de leşiere 
alternativ se poate utiliza la Roşia Montană. 

În afară de aceste aspecte, mai există criteriile de bază legate de caracterul practic, aplicarea la scară 
comercială şi avantajele cianurării prezentate mai sus. 

Tabelul 3.3 sintetizează avantajele şi dezavantajele fiecărui agent de leşiere în raport direct cu cianura. 
Important este faptul că nici unul din agenţii alternativi de leşiere, cu excepţia tioureei şi halogenurilor, 

nu a fost utilizat la scară comercială.  Aceasta este o deficienţă majoră pentru fiecare agent în ceea ce priveşte 
utilizarea la Roşia Montană.   

În cazul tioureei, s-a stabilit că este posibil cancerigenă, cu o referinţă care o declară ca fiind efectiv 
cancerigenă.  În consecinţă, ar fi dificil de justificat utilizarea tioureei în locul cianurii.  În plus, utilizarea pe 
scară comercială a tioureei a fost pentru tratarea unor anumite materiale cu valoare mare care nu au putut fi 
cianurate economic din cauza faptului că cianura reacţionează cu materialul respectiv.  Nu este utilizat ca agent 
de leşiere general. 

Halogenurile, deşi au fost utilizate la scară comercială, au avut aplicaţii speciale.  Reacţionează cu 
sulfurile şi nu solubilizează argintul.  Sunt la fel de toxice ca şi cianura, poate chiar mai toxice şi nu pot fi 
denocivizate pentru că sunt ioni.  Nu reprezintă un înlocuitor practic la cianură. 

Tiosulfatul este reactivul care se presupune că poate cel mai bine înlocui cianura.   Este alcalin, în cea 
mai mare parte netoxic, deşi poate ridica probleme relativ la purtătorii de amoniu şi catalizatori şi se găseşte 
uşor pe piaţă la preţ relativ scăzut.  Deşi nu oferă acelaşi grad de recuperare a metalului, datorită avantajelor 
legate de toxicitatea redusă merită investigată potenţialul de înlocuire a cianurii.  

Încă de la începutul anilor ‘70 s-au efectuat investigaţii detaliate de înalt nivel cu privire la utilizarea 
tiosulfatului în locul cianurii.  Firma Newmont (care deţine 20% din Gabriel Resources) a încercat timp de mai 

Lixiviant Toxicity  - dose 

TLV 
(or MAK, 
German 
equivalent) 

Toxicity - 
concentration WGK value 

Agent de leşiere Toxicitate  - doză 
 

TLV  
echivalent MAK 
german) 

Toxicitate - 
concentraţie 
 

Valoare 
WGK  
 

Tiouree LD50 125 mg/kg 
(cancerigen) - LC50 >100 g/L 2 

Tiocianat LD50 764 mg/kg - - 1 
Tiosulfat 
(amoniu) LD50 2890 mg/kg - Se consideră 

amoniu 1 

Bisulfat (pe bază 
de H2S) 

LC50 1500 
mg/m3/14 minute 
(rat) 

15 mg/m3 LC50 1500 
mg/m3/7 min  2 

Amoniac LD50 350 mg/kg 14 mg/m3 LC50 0.53 
mg/L/96 h 2 

Brom LD10 14 mg/kg 0,6 mg/m3 LC100 10 
mg/L/10h 3 

Clor LC50 293 ppm/h 1,5 mg/m3 LC10 0.05 
mg/L/96h 2 

Iod LD50 14000 
mg/kg 1,1 mg/m3 LC50 0.16 mg/L 1 

Cianură, sodiu LD50 6,4 mg/kg 

5 mg/m3 ca CN, 
aprox. 10 mg/m3 
ca echivalent 
cianură de sodiu  

LC50 0.083 
mg/L/96h 3 
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mulţi ani să perfecteze procesul, dar fără succes.  Din păcate, încă nu s-a putut dovedi că tiosulfatul este o 
alternativă practică la cianură. 

Concluzia este că cianura, cu toate problemele legate de toxicitate, continuă să fie cea mai bună tehnică 
disponibilă pentru tratarea minereurilor de tipul celor de la Roşia Montană. 
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Tabelul 3.3 – Sinteza aplicabilităţii agenţilor alternativi de leşiere la Roşia Montană 
 
Semn de întrebare Tiouree Tiocianat Bisulfură Sulfit Amoniac Tiosulfat Halogen

uri Cianură 

1 Presupus cancerigen? 

Da.  O 
referinţă o 
declară ca şi 
cancerigen 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

2 Uşor de denocivizat? Nu Da Nu Nu Nu Nu (NH3) Nu Da 
3 Produşi de descompunere toxici? Da Nu Da Nu Nu Nu Da Nu 

4 Necesită controlul şi recircularea 
degajărilor de gaze? Da Nu Da Nu Da Da Da Nu 

5 Mai puţin toxic decât cianura? 

Da 
(excluzând 
aspectele 
cancerigene) 

Da Nu (H2S) Da Nu Da Nu Nu se aplică 

6 Acid (mobilizarea metalelor grele şi 
materiale de construcţie exotice) Da Da Da Da Nu Nu Da Nu 

7 Solubilizează aurul? Da Da Da Da Da Da Da Da 
8 Solubilizează argintul? Da Da Da Da Da Da Nu Da 
9 Reacţionează cu pirita (sulfurile)? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu 
10 Consum ridicat de reactiv? Da Da Fără date Fără date Da Da Da Nu 
11 Necesită temperaturi sau presiuni ridicate? Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu 
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Tabelul 3.3 Continuare 
 
Semn de întrebare Tiouree Tiocianat Bisulfură Sulfit Amoniac Tiosulfat Halogenur

i Cianură 

12 Confirmat la scară comercială? 

Da, leşiere 
concentrat 
solubil de 
cianură. 

Nu Nu Nu Nu Numai la scară 
pilot 

Da, nmai 
leşiere 
specializat
ă, scară 
mică. 

Da, 
tehnologie 
dominantă 

13 Complex solubilizat cu stabilitate ridicată? Da Nu Da Nu Da Da Nu Da 

14 Necesită oxidant special în afară de aer 
(oxigen) Da Da Da Da Da Da Da Nu 

15 
Există aplicaţii comerciale curente pentru 
minereuri similare celor de la Roşia 
Montană? 

Nu.  Cost 
ridicat, aşa că 
este utilizat 
pt. leşiere 
specializată. 

Nu. 

Nu, potrivit 
pentru 
reziduuri de 
la leşiere 
bacteriană 

Nu.  Numai 
în laborator. Nu. 

Nu.  Leşiere 
pilot sau 
specializată 
(produs de 
prăjire clorură) 

Nu Da 

16 
Costurile de capital ale instalaţiei se 
anticipează a fi mai mari decât pentru 
cianurare? 

Da Da Da Da Da Da Da Cel mai 
mic 

17 
Costurile de operare ale instalaţiei se 
anticipează a fi mai mari decât pentru 
cianurare? 

Da Da Da Da Da Da Da Cel mai 
mic 

18 Randamente de extracţie mai mari decât în 
cazul cianuraţiei? Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Cel mai 

mare 

19 
Considerat a avea o deficienţă majoră 
relativ la utilizarea pentru minereurile de la 
Roşia Montană. 

Da 
Întrebarea 1, 
15 

Da 
Întrebarea 11, 
12, 13 

Da 
Întrebarea 
11, 12, 15 

Da 
Întrebarea 
12, 13, 15 

Da 
Întrebarea 5, 
11, 12 ,15 

Da 
Întrebarea 12, 
15 

Da 
Întrebarea 
3, 4, 8 , 9, 
12, 13, 15 

Nu 
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3.5 Alegerea celui mai potrivit agent de leşiere pentru roşia montană 

Este evident din analiza realizată că cianura este cel mai potrivit agent de leşiere pentru procesarea 
minereurilor de la Roşia Montană.  Toţi ceilalţi agenţi de leşiere prezintă deficienţe majore relativ la utilizarea 
lor, iar cel mai posibil înlocuitor pentru cianură, tiosulfatul, nu este încă verificat. Chiar dacă ar putea fi utilizat, 
costurilor aferente utilizării şi randamentele mici de extracţie implică riscuri economice ridicate - dacă preţul la 
metale scade, proiectul poate deveni neeconomic.  Utilizarea unui astfel de agent de leşiere ar fi iresponsabilă în 
condiţiile în care problemele legate de utilizarea cianurii sunt controlabile. 
 
4 Concluzii 
4.1 Schema tehnologică şi alternative de agenţi de leşiere 

Toate operaţiunile de leşiere a minereului aurifer cu conţinuturi scăzute la scară industrială din întreaga 
lume utilizează, într-o anumită fază a procesului, cianură de sodiu ca agent de leşiere. Este un proces verificat cu 
riscuri cunoscute şi măsuri cunoscute pentru managementul, minimizarea şi atenuarea riscurilor. Aproximativ 
90% din producţia mondială de aur din ultimii 20 de ani a fost realizată folosind cianura. 

Deşi cercetările continuă, nu există în prezent alternative realiste la cianură pentru recuperarea aurului 
din minereuri cu conţinuturi scăzute.  De asemenea, cercetările nu indică nici o tehnologie care ar putea fi 
dezvoltată pentru utilizare la scară industrială în viitorul apropiat.  

Analiza financiară a variantelor de scheme tehnologice indică faptul că pentru un proiect robust, schema 
tehnologică preferată este utilizarea leşierii cu cianură a întregului minereu.  Varianta fără cianură cu vânzarea 
concentratului de flotaţie sau varianta cu utilizarea unui agent de leşiere alternativ sunt neeconomice la preţuri 
ale aurului şi argintului similare celor întâlnite pe piaţa internaţională în ultimii doi-trei ani.   

Variantele fără cianură sunt, pur şi simplu, nefazabile pentru Roşia Montană din cauza caracteristicilor 
intrinseci ale minereului cum ar fi conţinutul, existenţa sulfurilor şi comportamentul aurului şi argintului. 

Cianurarea reprezintă procesul tehnologic cel mai eficient în ceea ce priveşte costurile, maximizând 
efectiv valoarea resursei de la Roşia Montană.   Celelalte variante de scheme tehnologice sau agenţi de leşiere 
au ca rezultat randamente mai mici de extracţie şi valorificarea necorespunzătoare a resursei de la Roşia 
Montană. 

În plus faţă de cele menţionate mai sus, procesul de cianurare asigură următoarele: 
• Consum minimal de energie electrică şi apă comparativ cu majoritatea celorlalte alternative. 
• Perimetru ocupat mai mic comparativ cu celelalte procese care pot asigura acelaşi nivel de extracţie. 
• Este cel mai robust proces din punct de vedere economic şi, de asemenea, uşor de operat şi 

controlat. 
• Este o tehnologie tipică aplicabilă procesării minereurilor auro-argentifere. 
• Procesarea CIL a minereurilor de la Roşia Montană este considerată cea mai bună tehnologie 

disponibilă şi procesul preferabil. 
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