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Χρυσός: ιστορία, τέχνη, επιστήμη, οικονομία, περιβάλλον 
      
Εισαγωγικά: 
 
Ο χρυσός αποτελεί ένα από τα σπανιότερα στοιχεία στη γη και  θεωρείται ως το πολυτιμότερο 
των πολύτιμων μετάλλων. Σε αντίθεση με άλλα μέταλλα, είναι μαλακός, πολύ εύπλαστος, 
ανθεκτικός στη διάβρωση, σχεδόν πλήρως άφθαρτος και μη-τοξικός, ιδιότητες πολύ χρήσιμες, 
εάν λάβουμε και υπόψη τις διάφορες χρήσεις του. 
Πράγματι, λέγεται ότι η οι πλαστικές του ιδιότητες, του επιτρέπουν να σφυρηλατηθεί σε τόσο 
λεπτά φύλλα, που μπορούν να διαπερνώνται από το φως. Τόσο όλκιμος, που μπορεί να 
τοποθετηθεί σε καλώδια μεγάλου μήκους. Τόσο ανθεκτικός, που δεν αντιδρά με το νερό ή το 
οξυγόνο.  
Η σπανιότητά του καθώς και οι φυσικές και οι χημικές ιδιότητές του, το έχουν αναγάγει σε έναν 
από τους πιο περιζήτητους φυσικούς πόρους της γης. Μπορεί να αναμιχθεί με άλλα μέταλλα 
όπως ο Χαλκός και ο Άργυρος, γεγονός που διευρύνει και τη γκάμα των πιθανών αποχρώσεών 
του και αυξάνει τη σκληρότητα του μετάλλου και την ανθεκτικότητά του στην τριβή. Ο χρυσός 
είναι μεταλλικό στοιχείο και έχει ως χημικό συμβολισμό το Au, το οποίο προέρχεται από τη λέξη 
“Aurum”, η οποία σημαίνει «Χρυσίζουσα Δύση». 
 
 

1. Πολλαπλές χρήσεις χρυσού 
 
Από όλα τα μεταλλεύματα που εξορύσσονται από τη γη, κανένα δεν είναι τόσο χρήσιμο και 
παράλληλα  τόσο δημοφιλές. Η χρησιμότητά του προκύπτει από μία ποικιλομορφία ιδιαίτερων 
ιδιοτήτων. Ο χρυσός έχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, δεν θαμπώνει, είναι πολύ εύκολα 
επεξεργάσιμο υλικό, μπορεί να σφυρηλατηθεί σε λεπτά φύλλα, αναμειγνύεται με πολλά άλλα 
μέταλλα, μπορεί να λιώσει και να πάρει σχήματα υψηλής λεπτομέρειας. Έχει υπέροχο χρώμα 
και λαμπερή όψη.  
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Αργυροχρυσοχοΐα – Παραδοσιακή αξία 
 
Ο χρυσός, σπάνιος, όμορφος και μοναδικός, θεωρείται ακόμη παγκοσμίως, ως μέταλλο πρώτης 
επιλογής. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται  σε λαμπερά κοσμήματα και γενικότερα έχει 
συνδυαστεί με τον πλούτο και την ευρωστία, θα πρέπει να ειπωθεί ότι είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την παράδοση. 
 
Το κόσμημα αποτελεί μια  μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνδέεται με την πανάρχαια 
και πανανθρώπινη ανάγκη για καλλωπισμό και αντανακλά τις πνευματικές και αισθητικές αξίες 
του ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορικής του διαδρομής. Η προσωπική βιωματική χροιά 
του κοσμήματος αλλά και η συνέχειά του από παλιά, οικεία σχήματα που οδηγούν, χωρίς κενά, 
στις μέρες μας, μας επιτρέπoυν να παρακολουθήσουμε την ιστορία από μία ειδική οπτική 
γωνία, στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή και τις νοοτροπίες της κοινωνίας.  
 
Ειδικότερα, στη χώρα μας, ο χρυσός είναι συνυφασμένος με την ελληνική πολιτιστική 
κληρονομιά.  
Είναι εξάλλου πανκοίνως γνωστό ότι η Τέχνη της Ελληνικής Χρυσοχοΐας έχει μεγάλη παράδοση 
και επίδοση. 
Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, η παράδοση της ελληνικής χρυσοχοΐας 
επιβεβαιώνεται με σημαντικές διακρίσεις σε εκθέσεις και μουσεία, γεγονός που μας φέρνει σε 
επαφή με την τέχνη κα την κουλτούρα μας. 
Επιπλέον, ο χρυσός στην Ελλάδα έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα και σε κοινωνικό 
επίπεδο, καθώς έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για το θεσμό της οικογένειας. Αυτό προκύπτει 
και από το γεγονός ότι σε κάθε ελληνική οικογένεια, υπάρχει κάποιο ,τιμαλφές ή μη, κειμήλιο 
από χρυσό, το οποίο κληροδοτείται από γενιά σε γενιά και αυτός ο κύκλος δεν κλείνει ποτέ.  
 

  
 
     
Επενδύσεις – Υψηλή  Ανταλλακτική αξία  

                   
Στις διεθνείς χρηματαγορές, η αξία του χρυσού ως οικονομικό περιουσιακό στοιχείο και  ως 
στοιχείο αποθήκευσης πλούτου (π.χ. κεντρικές τράπεζες), υπήρξε συνεχής και ήταν ανέκαθεν 
υποστηριζόμενη από διάφορες οικονομικές θεωρίες, ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
Σε αντίθεση με την αξία των χαρτονομισμάτων που έρχονται και παρέρχονται, ο χρυσός, 
αποτελεί σταθερή αξία και δεν υποβαθμίζεται σχεδόν ποτέ.       
Οι κεντρικές τράπεζες των περισσότερων χωρών, κρατούν ένα τμήμα των αποθεμάτων τους, σε 
μορφή χρυσού. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council, το ποσοστό των αποθεμάτων χρυσού στο 
σύνολο των τραπεζικών αποθεμάτων ανέρχεται στο 9%. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
αυτό υπερβαίνει το 25% ενώ για τις ΗΠΑ, φτάνει περίπου το 60%. 

Ξέρατε ότι……… 
 
Ο καθαρός χρυσός μειονεκτεί σε ανθεκτικότητα στην πίεση και λυγίζει εύκολα. Γι’ αυτό 
το λόγο στα χρυσά κοσμήματα , πάντα πραγματοποιείται πρόσμιξη και άλλων μετάλλων, 
προκειμένου να αυξηθεί η σκληρότητα και η ανθεκτικότητά τους. Η καθαρότητα του 
χρυσού εξαρτάται από το ποσοστό του προσμιχθέντος μετάλλου και αυτός ο αριθμός 
μετριέται σε καράτια. 
Το καράτι, ως μονάδα μέτρησης, προσδιορίζει το ποσοστό του χρυσού σε άλλα μέταλλα. 
Σ’ ένα αντικείμενο χρυσού, το περιεχόμενό του σε χρυσό, κλιμακώνεται μέχρι τα 24 
καράτια (στα 24 καράτια θεωρείται ότι περιέχει καθαρό χρυσό). Συνηθισμένα βάρη 
καρατίων, είναι 22kt (91,67% χρυσός), 18kt (75% χρυσός), 14 kt (58,33% χρυσός) και 10 
kt (41,67% χρυσός). Δε χρησιμοποιείται ποτέ χρυσός 24 καρατίων σε κοσμήματα διότι 
είναι πολύ ευλύγιστος και είναι εύκολο να αλλοιωθεί η επιφάνεια και το σχήμα του ακόμη 
κα με το παραμικρό άγγιγμα. 
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Επίσης, δεδομένου ότι ο χρυσός έχει αξία και δύσκολα υποτιμάται σημαντικά, συγκριτικά με τα 
εθνικά νομίσματα, οι κεντρικές τράπεζες, μέσω των αποθεμάτων τους, προστατεύονται κατά 
ένα βαθμό έναντι των επιμέρους οικονομικών πολιτικών διαφόρων χωρών και των επιπτώσεών 
τους επί των ισοτιμιών. Συνολικά, οι Κεντρικές Τράπεζες κρατούν πάνω από 32.000 τόνους 
χρυσού προκειμένου να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 
Βιομηχανική - υψηλή τεχνολογική αξία 
 
Δεδομένων των μοναδικών ιδιοτήτων του, ο χρυσός είναι κρίσιμος για έναν αριθμό 
βιομηχανικών χρήσεων που κυμαίνονται από προϊόντα της καθημερινής ζωής μέχρι εφαρμογές 
υψηλής τεχνολογίας όπως στην ιατρική ή σε τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος. Αυτή η 
κυρίαρχη χρήση του χρυσού, είναι και η λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό. Είναι αυτή όμως που 
έχει ίσως και τη μεγαλύτερη σημασία για την παραγωγή του  μετάλλου. 
 
• Χρήση του χρυσού σε ηλεκτρονικές και υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές 

  
Η πιο σημαντική χρήση του χρυσού στη βιομηχανία αφορά ηλεκτρονικές εφαρμογές. Οι 
ηλεκτρονικές συσκευές στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούν πολύ χαμηλές τάσεις και ρεύματα 
που διακόπτονται εύκολα από διάβρωση ή αλλοίωση στα σημεία επαφής. Ο χρυσός είναι ο 
ιδιαίτερα αποτελεσματικός αγωγός που μπορεί να μεταφέρει ασθενή ρεύματα και παραμένει 
απαλλαγμένος από διάβρωση ή αλλοίωση. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία που είναι φτιαγμένα από 
χρυσό, είναι εξαιρετικά αξιόπιστα. Ο χρυσός χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές επαφές, σε 
επαφές διακοπτών και ρελέ, σε  συνδετικά καλώδια, ταινίες σύνδεσης και πολλά άλλα. 
 
Μικρές  ποσότητες χρυσού, χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε εξελιγμένη  ηλεκτρονική συσκευή 
όπως σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ψηφιακούς προσωπικούς  βοηθούς (όπως palm και  i-
phone), παγκόσμιες μονάδες συστημάτων εντοπισμού (GPS) και άλλες μικρές ηλεκτρονικές 
συσκευές.  
Ο χρυσός χρησιμοποιείται σε κάποιες  μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις 
αλλά και σε πολλά μέρη συσκευών όπως στο συνηθισμένο desktop ή lap top. Η γρήγορη και 
ακριβής μεταφορά της ψηφιακής πληροφορίας μέσα σε έναν  υπολογιστή  και από το ένα μέρος 
της συσκευής στο άλλο, προϋποθέτουν  έναν αποτελεσματικό και αξιόπιστο αγωγό. Ο χρυσός 
πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο. Η σημασία της 
υψηλής ποιότητας και της αξιόπιστης απόδοσης, δικαιολογεί το υψηλό του κόστος.  
 
Μια ιδιαίτερη χρήση του χρυσού, ακριβώς λόγω των ιδιοτήτων του, είναι στη διαστημική 
τεχνολογία. Ο χρυσός, χρησιμοποιείται με εκατοντάδες τρόπους, σε κάθε διαστημικό όχημα που 
στέλνει η NASA σε άλλους πλανήτες, ώστε να είναι μηδενική η ανάγκη λίπανσης συντήρησης 
και επισκευών. Χρησιμοποιείται επίσης κατά κόρον, σε ηλεκτρικά κυκλώματα των διαστημικών 
αεροσκαφών όπως και ως υλικό κάλυψης της πολυεστερικής μεμβράνης, με την οποία 
καλύπτονται πολλά τμήματα των διαστημικών οχημάτων και του αεροσκάφους. Αυτή η 
μεμβράνη, αντανακλά υπέρυθρη ακτινοβολία και βοηθά στο να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία 
του αεροσκάφους. Σε διαφορετική περίπτωση,  θα είχαμε σημαντική απορρόφηση θερμότητας, 
που θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες στο αεροσκάφος ή στα οχήματα, από αστοχία 
υλικών.  
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Φωτογραφία του  James Webb Space Telescope's primary mirror 
segments being coated with gold by Quantum Coating 
Incorporated. Drew Noel, NASA. 
 

 
 
Χρυσός σε τσιπ μνήμης υπολογιστή 
 
 

 Ιατρικές χρήσεις χρυσού. 

Χρυσός χρησιμοποιείται στη σύγχρονη ιατρική και σε διάφορες εφαρμογές όπως στις 
επικαλύψεις των stents (σωλήνες που τοποθετούνται σε φλέβες και αρτηρίες, ώστε να τις 
κρατούν ανοιχτές κατά τη διάρκεια θεραπειών των αγγείων). Πολλοί χειρουργοί προτιμούν αυτά 
τα stents επειδή κατ’αυτόν τον τρόπο,  έχουν διαυγέστερη απεικόνιση στις ακτινογραφήσεις, 
μέσω x-ray. 

 Είναι το υλικό επιλογής εμφυτευμάτων  που διατρέχουν  κίνδυνο μόλυνσης, λόγω της υψηλής 
ανθεκτικότητάς του σε  βακτηριακό αποικισμό, ο οποίος  ακολουθεί συνήθως μετά από ένα 
μικροχειρουργείο. Χάρη  στην αξιοπιστία του χρυσού, που τοποθετείται σε διάφορα μέρη 
ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι βηματοδότες, πολλές θεραπείες είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικές. Από τη χορήγηση φαρμάκων μέσω μικροτσίπ, μέχρι τη χρήση συμπλεγμάτων 
στη θεραπεία της αρθρίτιδας, ο χρυσός αποτελεί υλικό που συμβαδίζει με την ανάπτυξη της 
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Ιατρικής όπως και άλλων επιστημών, δίνοντας πολύ καλύτερα αποτελέσματα εκεί όπου 
εφαρμόζεται. 

 

Χρήση χρυσού σε χειρουργική επέμβαση 

Η χρησιμοποίηση νανομορίων χρυσού, είναι αρκετά διαδεδομένη για ιατρική έρευνα, 
διαγνωστικό έλεγχο έως και για θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου, όπου νανομόρια 
χρυσού σε συνδυασμό με ειδικά αντικαρκινικά φάρμακα, προσβάλλουν αποτελεσματικά τα 
καρκινικά κύτταρα. 

 Στην οδοντιατρική, υπάρχουν αναφορές  της χρήσης του χρυσού σε διάφορες εφαρμογές, από 
παλιά, όπως π.χ.  οι Ετρούσκοι, που από τον  έβδομο αιώνα π.Χ., χρησιμοποιούσαν  σύρματα 
χρυσού, προκειμένου  να κρατήσουν  στη θέση τους υποκατάστατα δοντιών, όπως αυτά από 
αγελάδα ή μοσχάρι, στη  θέση των κατεστραμμένων δικών τους.  

Σήμερα, ο χρυσός, είναι δημοφιλής στην Οδοντιατρική όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά 
και λόγω της ελατότητας και της ανθεκτικότητάς του υλικού στη διάβρωση. Ένα κοινό 
σφράγισμα ή  μία κοινή «γέφυρα», αποτελούνται κατά 62-78% από  χρυσό. 

 

 

 
 
 

Χρήσεις χρυσού στην οδοντιατρική 
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Ξέρατε ότι…. 
 
Ο χημικά ρευστοποιήσιμος χρυσός, χορηγείται σε χιλιάδες ασθενείς της  ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας, μέσω εισχώρησης στους μύες,επιτυγχάνοντας θεραπεία σε 7 από τις 10 
περιπτώσεις ασθενών.  
 

 
 

    Χρήσεις του χρυσού σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες  
 
Νανοτεχνολογία που βασίζεται στο χρυσό, χρησιμοποιείται σε καταλύτες δέσμευσης 
επικίνδυνων αερίων καύσης,  μειώνοντας  τις εκπομπές τους και κατ’ επέκταση  τη ρύπανση του 
αέρα. Εκτιμάται ότι οι καταλύτες  που χρησιμοποιούν χρυσό, μπορούν να μειώσουν τη ρύπανση 
από τα καυσαέρια των  μηχανών  diesel  κατά 15-20%. Η χρήση του χρυσού σε καταλύτες 
υψηλής τεχνολογίας, θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο κρίσιμη, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις της Ε.Ε. στη δέσμευση 
των καυσαερίων από τη λειτουργία των μηχανών diesel.  
 

 Χρήσεις του χρυσού στην υαλουργία 

Ο χρυσός έχει πολλές χρήσεις στην παραγωγή γυαλιού. Η πιο βασική χρήση του  στην 
υαλουργία είναι αυτή της βαφής. Μια μικρή ποσότητα χρυσού, διαχεόμενη σε τηγμένο γυαλί, 
κατά τη διάρκεια της πήξης του, δημιουργεί ένα βαθύ ρουμπινί χρώμα. Ο χρυσός επίσης 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή ειδικών γυαλιών που απαιτούν οι βιοκλιματικές κατασκευές 
κτιρίων. Μια μικρή ποσότητα χρυσού, η οποία διασπείρεται  εντός του γυαλιού ή επικολλάται   
πάνω στην επιφάνειά  του, βοηθά στην αντανάκλαση  της ηλιακής ακτινοβολίας προς τα έξω, 
συμβάλλοντας τα κτίρια να μένουν δροσερά το καλοκαίρι και αντίστοιχα βοηθά στην  
αντανάκλαση  της εσωτερικής  θερμότητας, καθιστώντας τα θερμότερα το χειμώνα. 

 

 

 Ενεργειακά – βιοκλιματικά κτίρια                                                
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 Μελλοντικές χρήσεις του χρυσού 

Ο χρυσός παραείναι ακριβός, για να χρησιμοποιείται τυχαία. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται 
στοχευμένα και μόνο σε περιπτώσεις όπου λιγότερο ακριβά υποκατάστατα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Αποτέλεσμα αυτού είναι, όταν επιλέγεται κάποια χρήση χρυσού, να έχουν 
αποκλειστεί ήδη όλες οι άλλες περιπτώσεις υλικών ή υποκατάστατων και γι’ αυτό  σπάνια 
εγκαταλείπεται. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των χρήσεων για το χρυσό έχει αυξηθεί με την 
πάροδο του χρόνου και με τις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας. 

Οι περισσότεροι από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται ο χρυσός σήμερα, έχουν 
αναπτυχθεί μόνο κατά τη διάρκεια των δύο ή τριών τελευταίων δεκαετιών. Αυτός ο συνδυασμός 
της αυξανόμενης ζήτησης, των  λίγων υποκατάστατων και της περιορισμένης προμήθειας του 
χρυσού, θα κάνει την αξία και τη σημασία του, να ανεβαίνουν σταθερά με το πέρασμα του 
χρόνου. Οι νέες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, όπως και οι μελλοντικές ανάγκες της 
διεθνούς κοινωνίας, θα μεταφέρουν σιγά- σιγά το βάρος της χρήσης του χρυσού από την 
κλασική χρησιμοποίησή του στο τραπεζιτικό σύστημα και τη χρυσοχοΐα, στις εφαρμογές υψηλής 
τεχνολογίας. Αυτό καθιστά το χρυσό, υλικό του μέλλοντος.  

 
2. Ιστορική επισκόπηση της εκμετάλλευσης χρυσού και αργυρού στην Ελλάδα. 
 
Τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά κέντρα εκμετάλλευσης χρυσού και αργύρου και μάλιστα σε 
παγκόσμια κλίμακα, λειτουργούσαν κατά την αρχαιότητα στη Θάσο, στην περιοχή της 
βορειοανατολικής Καβάλας, στην Χαλκιδική και πλησίον του Εχεδώρου ποταμού (περιοχή 
Φιλιππιάδας). Επίσης ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά κέντρα παραγωγής αργύρου στην 
ιστορία της ανθρωπότητας αποτέλεσε το Λαύριο με παράλληλη μεγάλη μεταλλική παραγωγή 
μολύβδου. 
Είναι  πανκοίνως γνωστό ότι η ισχύς και η ανάπτυξη της Αθήνας του Περικλέους βασίστηκε 
στην παραγωγή αργύρου του Λαυρίου και η ισχύς της Μακεδονικής δυναστείας Φιλίππου – 
Αλεξάνδρου στην παραγωγή χρυσού από τη μεταλλεία της Β. Ελλάδας. 
Σ΄ ότι αφορά την Β. Ελλάδα, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, τα μεταλλεία Θάσου, Παγγαίου και 
Χαλκιδικής  για την παραγωγή χρυσού, λειτουργούσαν από το 1200-1300 π.χ., ωστόσο 
υπάρχουν αναφορές και ευρήματα ανασκαφών που αποδεικνύουν ότι χρυσός παράγεται στην 
ανατολική πλευρά της Θάσου ήδη από το 2300 π.χ. 
Σύμφωνα με αναφορές του Ησίοδου και του Ομήρου, τα έσοδα από την εκμετάλλευση  χρυσού 
στη Θάσο, έφταναν στο αστρονομικό για την εποχή ποσό των 200 – 300 ταλάντων (1 τάλαντο 
ισοδυναμεί 26,2 kgr  σε αντίστοιχο άργυρο) ανά έτος, ενώ η αντίστοιχη ετήσια  παραγωγή 
χρυσού έφτανε σε 400 κιλά περίπου. 
Στην εποχή του Ηροδότου  παράλληλα με τα μεταλλεία χρυσού της Θάσου αναπτύσσονται και 
τα μεταλλεία  της «Σκαπτής ΄Υλης» στην περιοχή κατά άλλους του Παγγαίου, κατά  άλλους της 
βορειοανατολικής Καβάλας. Συνολικά και από τα δύο μεταλλευτικά κέντρα, παράγεται χρυσός 
αξίας 300 – 400 ταλάντων ετησίως. 
Ως γνωστόν στη συνέχεια αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο οι εκμεταλλεύσεις χρυσού στο 
Παγγαίο και στη Χαλκιδική με αξία ετήσιας παραγωγής που υπερέβαινε τα 500 τάλαντα. 

 
Ξέρατε ότι….. 
 
Η προσωπίδα του κράνους της διαστημικής στολής του αστροναύτη, χρωματίζεται με μια πολύ 
λεπτή μεμβράνη χρυσού. Αυτή η λεπτή μεμβράνη, αντανακλά αρκετή ποσότητα από την ηλιακή 
ακτινοβολία του διαστήματος, προστατεύοντας έτσι τα μάτια και το δέρμα του αστροναύτη. 
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Τα μεταλλεία εκμετάλλευσης κύρια του χρυσού στη Β. Ελλάδα λειτούργησαν για περισσότερο 
από 1000 χρόνια φτάνοντας ως τις ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνταν διάφορες τεχνικές εξόρυξης, επιφανειακές και 
υπόγειες. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα επίπονες όπου η διάνοιξη επιφανειακών 
και υπόγειων έργων γινόταν με καλέμι και σφυρί και η διακίνηση όλων των εξορυσσόμενων 
μαζών χειρονακτικά και με τη βοήθεια υποζυγίων. 
Για το μεγάλο μεταλλευτικό κέντρο του Λαυρίου, κέντρο παραγωγής αργύρου, υπάρχει πλούσια 
βιβλιογραφία που αναδεικνύει τις πολύ μεγάλες τεχνικές ικανότητες των αρχαίων Αθηναίων. 
Για πρώτη φορά και από την εποχή του 5ου  π.χ.  αιώνα εμφανίζονται άρτιες επιστημονικά 
μέθοδοι εξόρυξης (η μέθοδος των θαλάμων και στηλών που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα), 
μέθοδο εμπλουτισμού μεταλλεύματος και μεταλλουργικές μέθοδοι όπως η φρύξη και η 
διαφοροποίηση των μετάλλων μέσω διαφορικής τήξης. 
Η παραγωγή αργύρου στο Λαύριο ξεκινά από το 3000 π.χ. και φτάνει τους πρώτους μ.Χ.  
αιώνες. 
Από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως τον 1ο μ.Χ. αιώνα, κατά τις εκτιμήσεις του καθηγητού Κονοφάγου η 
συνολική παραγωγή του αργύρου ανέρχεται σε 3.500 τόνους. Η  παράλληλη παραγωγή 
μολύβδου για το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 1.400.000 τον. καθιστώντας το Λαύριο   το 
μεγαλύτερο κέντρο  παραγωγής μολύβδου της εποχής του. 
Στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής, τη περιοχή που έως σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την 
παραγωγή βασικών μετάλλων πέραν του χρυσού και του αργύρου, τα μεταλλεία χρυσού, 
χαλκού, αργύρου, μολύβδου της ευρύτερης περιοχής Στρατωνίου και Ολυμπιάδος αποτέλεσαν 
τον κυρίαρχο χρηματοδότη του Μακεδονικού Βασιλείου και ιδιαίτερα των  εκστρατειών του Μ. 
Αλεξάνδρου. 
Ο Κορνήλιος Λ. Σαγκουϊ  στο άρθρο του «The ancient Mining Works of Cassandra»  που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Economic Geology, ισχυρίζεται ότι βρήκε στις αρχαίες στοές των 
μεταλλείων της Ολυμπιάδας νομίσματα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. 
Στην περιοχή σώζονται  περισσότερα από 300 πηγάδια (παρακατακόρυφα έργα προσπέλασης 
κοιτασμάτων) και πολλά μέτρα στοών της εποχής των Μακεδόνων. 
Επίσης σ΄ αυτά τα μεταλλευτικά κέντρα, ως είναι φυσικό, αναπτύχθηκε σημαντική μεταλλουργία 
πολυμεταλλικής παραγωγής. Ενδεικτικό του μεγέθους αυτής της μεταλλουργικής 
δραστηριότητας είναι ότι έχουν βρεθεί 200.000 κυβ. μέτρα αρχαίων μεταλλουργικών 
απορριμμάτων, κατά το  κοινώς  λεγόμενο «σκουριές», από την εκκαμίνευση των 
μεταλλευμάτων . 
Με βάση ιστορικές πηγές αλλά και αναλύσεων των «σκουριών» η έναρξη της έντονης 
μεταλλουργικής δραστηριότητας της περιοχής προσδιορίζεται στις αρχές της κλασσικής 
αρχαιότητας. 
 
 
 

 
 
Ο ΄Ηφαιστος και οι Κύκλωπες σφυρηλατούν την πανοπλία του Αχιλλέα 
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3. Η  κοιτασματολογική φυσιογνωμία του χρυσού στην Ελλάδα και με ποια μορφή 
συναντάται  

 
Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ αυτοφυή χρυσό. Αυτός βρίσκεται μέσα σε συμπλέγματα 
πολυμεταλλικών ορυκτών, ως επί το πλείστον μικτών μεταλλικών θειούχων ενώσεων, 
αποτέλεσμα μαγματικής παραγέννεσης, Μάγμα είναι το ρευστό υλικό του μανδύα της γης το 
οποίο περιέχει έντονες συγκεντρώσεις  μετάλλων. Το μάγμα μέσα από διάφορες διόδους 
ανήλθε προς τα πετρώματα του φλοιού της γης, αναμειγνυόμενο με αυτά και αποθέτοντας σε 
διάφορους χώρους συγκεντρώσεις πολυμεταλλικών ενώσεων οι οποίες περιείχαν και 
μικροποσότητες χρυσού, Η ανακρυστάλλωση των υλικών της μαγματικής αυτής εισροής έδωσε 
ποικιλία μεταλλικών ορυκτών που συναντάμε στη χώρα μας (στη Β. Ελλάδα, στο Λαύριο, σε 
νησιά του Αιγαίου), σε υπέροχες κρυσταλλικές δομές, χαρακτηριστικό δείγμα των οποίων 
αποτελεί ο γαληνίτης, ο σφαλερίτης, ο σιδηροπυρίτης, ο χαλκοπυρίτης, κ.ά. 
Τα πολυμεταλλικά αυτά κοιτάσματα ανάλογα με την περιοχή, τα πετρώματα που συνάντησε το 
μάγμα ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια και την αρχική του σύνθεση, περιέχουν συνδυασμούς 
μεταλλικών θειούχων ενώσεων όπως μολύβδου, χαλκού, ψευδαργύρου, σιδήρου, κασσίτερου, 
αργύρου όπου εντός αυτών εγκλείονται  μικροποσότητες χρυσού σε υπομικροσκοπική μορφή ή 
περιέχουν  πορφυρήτες  που στη δομή τους συμπεριλαμβάνουν κατά κύριο λόγο πυριτικά 
ορυκτά, ενώσεις χαλκού και αργύρου και χρυσό σε ελεύθερη στοιχειακή μορφή. Οι 
περιεκτικότητες σε χρυσό των πορφυρικών κοιτασμάτων είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερες 
των κοιτασμάτων με τα μικτά μεταλλικά θειούχα. 
Η περιοχή της Χαλκιδικής χαρακτηρίζεται από ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο που συνδέεται 
άμεσα με την ύπαρξη μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ειδικότερα, το ΒΑ τμήμα 
της, με το πλούσιο σε μικτά θειούχα μεταλλεύματα υπέδαφος, είναι η περιοχή στην οποία 
έχουμε τις παλαιότερες μεταλλευτικές εργασίες τις οποίες μπορούμε (προς το παρόν) να 
αποδώσουμε στην περίοδο της ρωμαιοκρατίας.  
 
 
 
        

        
 
 
 
4. Αποθέματα χρυσού στην Ελλάδα- οικονομική τους σημασία, οφέλη για την ελληνική 
κοινωνία.  
 
«Η Ελλάδα είναι μία από τις  χώρες της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε 
ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων,  µε  μεγάλο 
βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες της ευρωπαϊκής   αλλά και της διεθνούς κοινότητας 
προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας. 
 Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, αποτελεί σημαντικό τοµέα της οικονομικής δραστηριότητας 
της χώρας µας (συμμετοχή 3-5% στο ΑΕΠ αν συμπεριληφθεί και ο συσχετιζόμενος 
μεταποιητικός τομέας) ο οποίος τροφοδοτεί µε πρώτες ύλες µια σειρά άλλων επίσης 
σημαντικών κλάδων όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιµεντοβιοµηχανία, η 
οικοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμινίου, 
νικελίου, κλπ), η βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά.  
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Πρέπει να τονιστεί ότι η χώρα μας είναι σημαντική παραγωγός βασικών μετάλλων αλλά και 
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων πολλά από τα οποία σε μέγεθος αποθεμάτων, 
παραγωγών, ποιότητας όπως και σε ευρύτητα χρήσης, κατέχουν υψηλότατη θέση στη 
παγκόσμια κατάταξη και στις διεθνείς αγορές. 
Επίσης η χώρα μας διαθέτει μεγάλης οικονομικής σημασίας κοιτάσματα μεικτών θειούχων 
(μόλυβδου, ψευδαργύρου, χαλκού κ.ά. που παράγουν άργυρο και χρυσό) αλλά και κοιτάσματα 
πορφυρητικού τύπου  με επιθερμικό χρυσό, σε πολλές περιοχές της Β. Ελλάδος (Χαλκιδική, 
΄Εβρο, Ροδόπη, Κιλκίς) που αποτελούν ουσιαστική προοπτική για το μεταλλευτικό κλάδο. 
Η αξία των περιεχομένων μετάλλων στα βεβαιωμένα πολυμεταλλικά αποθέματα όπως και του 
χρυσού και αργύρου στη Β. Ελλάδα υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ. Οι εκτιμώμενες  ποσότητες 
χρυσού ανέρχονται σε 8,5 εκ. ουγγιές και οι αντίστοιχες αργύρου σε 65 εκ. ουγγιές. 
Η εκμετάλλευση μόνο των βέβαιων αποθεμάτων χρυσού – αργύρου της Β. Ελλάδας μπορεί να 
καταστήσει τη χώρα μας πρώτη παραγωγό χώρα στην Ε.Ε. σε πολύτιμα μέταλλα». 
 
(Αποσπάσματα  από κείμενα της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών 
όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το ΥΠΕΚΑ στις 29-2-2012) 
 
 

 
        

 
 
Συγκεκριμένα έχουμε: 
 
Α) Μεταλλευτικό Κέντρο Κασσάνδρας 
1 Πορφυρητικό κοίτασμα Χαλκού-Χρυσού στις Σκουριές: 
Το κοίτασμα  περιέχει 3.590.000 ουγγιές χρυσού, 378.000 τον. χαλκού. Με ανάκτηση 85% και 
με τρέχουσες  τιμές μετάλλων η συνολική  παραγόμενη  αξία θα ανέλθει στο σύνολο διάρκειας 
του έργου, σε 8 δισ. ευρώ. 
 
2. Πολυμεταλλικό κοίτασμα μικτών θειούχων Ολυμπιάδος: 
Υπάρχουν ανεκμετάλλευτα απολήψιμα ανακτήσιμα αποθέματα που ανέρχονται σε 3,8 εκ. 
ουγγιές χρυσού, 57,7 εκ, ουγγιές  αργύρου, 600.000 τον. μολύβδου,  800.000 τον. 
ψευδαργύρου. Ακόμη στις παλιές αποθέσεις από παλαιότερες εκμεταλλεύσεις υπάρχουν 
270.00 ουγγιές χρυσού και 1,1, εκ. ουγγιές αργύρου. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία παραγόμενων μετάλλων (με βάση σημερινές  τιμές) ανέρχεται σε 
8,2 δισ. ευρώ. 
 
3. Πολυμεταλλικό κοίτασμα μικτών θειούχων Μαύρων Πετρών – Στρατώνι: 
Υπάρχουν ανεκμετάλλευτα  απολήψιμα ανακτήσιμα αποθέματα που ανέρχονται σε 10 εκ. 
ουγγιές αργύρου, 110.000 τον. μολύβδου και 151.000 τον. ψευδαργύρου συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισ. ευρώ.  
Στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής θα παραχθούν αξίες 18,3 δισ. ευρώ. Σε 
πλήρη ανάπτυξη θα απασχολούνται  άμεσα  1200 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 5000. Οι 
συνολικές επενδύσεις θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ. 
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Υπόγεια εκμετάλλευση 
 
Β.  Εκμετάλλευση πορφυρητικού κοιτάσματος Περάματας Θράκης: 
Το κοίτασμα έχει μεταλλευτικά αποθέματα 9.318.000 τον. Από αυτά θα αποληφθούν  966.000 
ουγγιές χρυσού και 3 εκ. ουγγιές αργύρου συνολικής αξίας 660 εκ. ευρώ. Θα απαιτηθούν 
επενδύσεις σε βάθος 10 ετίας που θα υπερβαίνουν τα 300 εκ. ευρώ. θα αναπτυχθούν 200 
άμεσες θέσεις εργασίας και 800 έμμεσες. Το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης. 
 
Γ. Εκμετάλλευση κοιτάσματος Σαπών Ροδόπης: 
Στο κοίτασμα αυτό θα παραχθούν συνολικά με τη μορφή συμπυκνωμάτων 510.000 ουγγιές 
χρυσού, 250.000 ουγγιές αργύρου και 3000 τον. χαλκού συνολικής αξίας 350 εκ. ευρώ. Θα 
αναπτυχθούν 50 άμεσες θέσεις εργασίας και 200 έμμεσες. Το έργο είναι σε φάση 
αδειοδότησης. 
Όλα όσα προαναφέρθηκαν βασίζονται σε βεβαιωμένα αποθέματα χωρίς να συνυπολογιστούν 
εκτιμήσεις πιθανών αποθεμάτων από νέα γεωτρητική έρευνα και από πιθανές επεκτάσεις των 
ήδη υπαρχόντων κοιτασμάτων. Επίσης δεν συνυπολογίζονται τα βέβαια και πιθανά αποθέματα 
του κοιτάσματος στο Κιλκίς το οποίο χρήζει  περαιτέρω έρευνας. 
Το σύνολο της εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων που προαναφέρθηκαν, 
μπορεί να παράξει αξία, όπως ειπώθηκε, που θα υπερβαίνει τα 20 δισ. σε βάθος  30 ετίας. 
Από αυτά το 40% (8 δισ. ευρώ) θα επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία με την μορφή φόρων, 
τελών, μισθών απασχολούμενων, αμοιβών εργολάβων – προμηθευτών- εξωτερικών 
συνεργατών,  φόρων μισθωτών, ασφαλιστικών εισφορών,  φόρων παροχής υπηρεσιών, φόρων 
έμμεσου επαγγελματισμού υποστήριξης των έργων και των απασχολούμενων κλπ. 
Στα προαναφερόμενα οφέλη πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα δημιουργηθεί αύξηση εξαγωγών 
της χώρας κατά 1 δισ. δολάρια  ανά έτος και θα υπάρξει αύξηση ρευστότητας στη Β. Ελλάδα 
κατά 800.000 ευρώ ανά ημέρα. Επίσης αυξάνει, εκτός των άλλων η γεωπολιτική σημασία της 
χώρας όταν σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να παράγει 500.000 ουγγιές χρυσού τον χρόνο όταν 
σήμερα η Φιλανδία παράγει 220.000 ουγγιές. 
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5. Η Παραγωγή Χρυσού παγκόσμια. 
 
Σήμερα λειτουργούν σε όλο τον κόσμο 980 μεταλλεία χρυσού, κυριότερα των οποίων 
βρίσκονται σε χώρες της Αφρικής (π.χ. Ν. Αφρική, Γκάνα) στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Ρωσία, 
στην Αυστραλία στο Περού, στην Ινδονησία και ιδιαίτερα στην Κίνα η οποία εμφανίζει σημαντικά 
αναπτυγμένη παραγωγή τα τελευταία χρόνια, στο Ουζμπεκιστάν και στη Βραζιλία. 
Δευτερεύουσας σημασίας με βάση την παγκόσμια κατάταξη είναι η Ευρωπαϊκή παραγωγή 
όπου ξεχωρίζουν η Σουηδία, η Φιλανδία και η Τουρκία και  έπονται η Ισπανία και η Πορτογαλία 
στις εκτεταμένες ζώνες μεικτών θειούχων που διαθέτουν όπως και η Ιρλανδία. 
Κατά την εκτίμηση του ΙΓΜΕΜ τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού (σημερινά δεδομένα) 
υπερβαίνουν τους 100.000 τον. ενώ η ετήσια παγκόσμια παραγωγή χρυσού τα τελευταία  
κυμαίνεται μεταξύ 2500 και 2700 τον. 
Η κατανάλωση του εξορυσσόμενου παγκόσμια χρυσού χρησιμοποιείται κατά 45% σε 
κοσμήματα, κατά 40% σε  επενδυτικά  αποθέματα και κατά 15% σε βιομηχανικές εφαρμογές. 
Ο ευρωπαϊκός χρυσός είναι  κρίσιμης σημασίας για τη  βιομηχανική παραγωγή της Ε.Ε. και 
ιδιαίτερα για την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
παραγωγής χρυσού θα μειώσει τις εξαρτήσεις από εισαγωγές πολύ μεγάλης οικονομικής αξίας 
και θα περιορίσει το ρίσκο στην ομαλή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς. 
Σε επίπεδο Ε.Ε. όπως αναφέρθηκε η μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού πραγματοποιείται στη 
Σουηδία  και τη Φιλανδία με 10 μεταλλεία χρυσού σε λειτουργία. Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 
μεταλλείο χρυσού βρίσκεται στην Κίτιλα της Φιλανδικής Λαπωνίας με εκτιμώμενα αποθέματα 
που ξεπερνούν τα 3 εκατ. ουγκιές χρυσού   (περιεκτικότητα 5gr/τον. μεταλλεύματος)  και ετήσια 
παραγωγή 150.000 ουγκιές. Η ανάκτηση του χρυσού γίνεται σε συνδυασμό εκχύλισης και 
κυάνωσης  του εκχυλίσματος. 
Πολύ σημαντικό μεταλλευτικό κέντρο αποτελεί και το μεταλλείο χρυσοφόρου χαλκοπυρίτη στο 
Aitik της Boliden  στη Β. Σουηδία. Εκεί διενεργείται η μεγαλύτερη παραγωγή χαλκού στην 
Ευρώπη με μεγάλη παράλληλη  παραγωγή χρυσού και αργύρου. Παράγονται ετήσια 240.000 
τον. χρυσοφόρου  συμπυκνώματος χαλκού-αργύρου. 
Ιδιαίτερες κοιτασματολογικές συνθήκες γένεσης μικτών θειούχων και πορφυρητικών 
πολυμεταλλικών  κοιτασμάτων έχει δώσει μεγάλης οικονομικής σημασίας κοιτάσματα χρυσού 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία) όπως και στην Ισπανία, 
Πορτογαλία. Η πλέον αναπτυγμένη  παραγωγή διενεργείται στην Τουρκία και κατά δεύτερον 
στην Ισπανία, Πορτογαλία. 
Σε παγκόσμια κατάταξη ετήσιας παραγωγή χρυσού πρώτη χώρα έρχεται η Κίνα, 2η  η 
Αυστραλία, 3η η ΗΠΑ, 4η η Ρωσία, 5η η Ν. Αφρική, 6η το Περού και 7η ο Καναδάς. ΄Ολες οι 
υπόλοιπες χώρες παράγουν περί τους 950 τον. χρυσού (στοιχεία 2011) ετήσια με ιδιαίτερη 
συμμετοχή του Μεξικού, της Νέας Γουινέας και της Βραζιλίας. 
 
 
 
 
 
Ξέρατε ότι…. 
 
Η συνολική παγκόσμια ποσότητα εξορυγμένου χρυσού θα μπορούσε να καλύψει  όλη τη βάση 
του Πύργου του Eiffel(10.282m 2) και σε συνολικό πάχος 3,26 cm, που μεταφράζεται σε 120.000 
μετρικούς τόνους, βάρος που είναι 14 φορές μεγαλύτερο από εκείνο του διάσημου μνημείου(ο 
πύργος του Eiffel ζυγίζει μόνο 8,560 μετρικούς τόνους).  
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Παγκόσμια Παραγωγή χρυσού 1998-2007 
 
 

 
 

Ροές προσφοράς χρυσού                                                

 
 
Ροές ζήτησης χρυσού 2008- 2012 
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6. Η Σύγχρονη εκμετάλλευση χρυσού στην Ευρώπη: βιώσιμη και υπεύθυνη 
 
Γενικές πληροφορίες για την  εξόρυξη και την  επεξεργασία. 
 
Μόλις αποφασιστεί να εξερευνηθεί μια περιοχή για πιθανή ανάπτυξη εξορυκτικών  
δραστηριοτήτων, τότε αρχίζει ένα πλήθος τεχνικών δράσεων που λαμβάνουν υπόψη διάφορους 
κανονισμούς, προϋποθέσεις και πρότυπα.  
Εάν με εξειδικευμένη μεταλλευτική έρευνα ανακαλυφθεί κοίτασμα ανάλογης ποσότητας, 
ποιότητας, οικονομικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητες ανάπτυξης έργων,  με περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα η αποκατάσταση του οποίου  μπορεί να αντιμετωπιστεί σε λογικά οικονομικά 
πλαίσια και αφού εκτιμηθούν όλες οι παράμετροι απαιτούμενου κόστους και επενδύσεων, τότε  
όλα αυτά τα  στοιχεία συνεκτιμώνται για το εάν και κατά πόσο η μεταλλευτική εκμετάλλευση 
είναι τεχνικοοικονομικά βιώσιμη. Μόνο στην περίπτωση αυτή, (της τεχνικοοικονομικής 
βιωσιμότητας), ξεκινούν σχέδια και μελέτες προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος στις 
καθ’ ύλην  αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση της εξορυκτικής δραστηριότητας.  
Εάν υπάρξει από τις υπηρεσίες τελική έγκριση των απαιτούμενων αδειών, οι οποίες για όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συγκεκριμένα standards, τότε είναι δυνατόν να ξεκινήσει η 
εκμετάλλευση του οποιουδήποτε μεταλλευτικού κοιτάσματος. Το ίδιο ισχύει και για τα 
μεταλλεύματα χρυσού.  
 
Το χρυσοφόρο μετάλλευμα εξορύσσεται επιφανειακά ή υπόγεια (αναλόγως των συνθηκών), με 
σύγχρονες μεθόδους και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Η όλη παραγωγική διαδικασία διακρίνεται 
από ιδιαίτερα υψηλή μηχανοποίηση και την εφαρμογή αυτοματισμών που εγγυώνται ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα, μικρή κατανάλωση ενέργειας, από αξιόπιστα και αποτελεσματικά 
συστήματα μεταφοράς, από εφαρμογή συστημάτων μηχανικού αερισμού των υπόγειων 
μετώπων εργασίας, από εφαρμογή ειδικών μεθόδων και τεχνικού εξοπλισμού που συντελούν 
στον περιορισμό των παραγόμενων ρύπων και ιδιαίτερα στον περιορισμό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.  
 
Στα πρώτα στάδια, το μετάλλευμα θραύεται, κοσκινίζεται και εμπλουτίζεται μηχανικά. Τα 
επόμενα βήματα ανάκτησης των πολύτιμων μετάλλων που μπορεί να περιέχει (χρυσός, 
άργυρος), εξαρτώνται από τη φύση του υλικού και την ποιοτική του σύσταση. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρυσός συνυπάρχει  μέσα στο ίδιο μετάλλευμα με το χαλκό , τον 
άργυρο όπως και με άλλα μέταλλα. Η ανάκτηση των πολύτιμων και μη, μετάλλων, λαμβάνει 
χώρα είτε μέσω υδρομεταλλουργικών διεργασιών (χρήση διαλυμάτων) είτε μέσω 
πυρομεταλλουργικών διεργασιών (χρήση θερμότητας) είτε σε συνδυασμό των δύο, σταδιακά 
φάση-φάση και για κάθε μέταλλο ξεχωριστά. 
 
Ο παραγόμενος από τη μεταλλουργία χρυσός, μέσω της εφαρμογής της  «χλωρίωσης Miller», 
αποκτά καθαρότητα 99,5% και χύνεται σε καλούπια για να πάρει τη μορφή των ράβδων χρυσού 
ως τελικό προϊόν. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλότερη καθαρότητα ή απομάκρυνση 
πλατινοειδών προσμίξεων (προσμίξεις λευκόχρυσου), τότε εφαρμόζεται η «Wohlwill» 
ηλεκτρολυτική μέθοδος, φτάνοντας στο τελικό προϊόν, σε 99,9% καθαρότητα.  Λεπτομέρειες 
αναφέρονται παρακάτω (Κεφάλαιο Ανακύκλωση χρυσού). 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού ανακτάται με τη μέθοδο της κυάνωσης 
(υδρομεταλλουργική διεργασία). Τέτοια  μέθοδος  χρησιμοποιείται  για παραπάνω από 100 
χρόνια, με συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της μεθόδου και του λαμβανόμενου 
αποτελέσματος, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της ανάγκης της χρήσης αμαλγαμάτων 
υδραργύρου (κραμάτων υδραργύρου, αργύρου, χαλκού και ψευδαργύρου), προβληματικών για 
το περιβάλλον.   
 
Η μέθοδος της κυάνωσης σε βασικές γραμμές, περιγράφεται ως εξής: 
 
Η ρίζα κυανίου που αποτελείται από άνθρακα και άζωτο (CN) και συνήθως βρίσκεται ενωμένη 
με  μέταλλα, σχηματίζοντας διάφορα κυανιούχα άλατα, έχει την ικανότητα να αποσπά χρυσό και 
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άργυρο από ορυκτά που τα περιέχουν σε χαμηλές περιεκτικότητες. Η διαδικασία έκπλυσης 
σχηματίζει κυανιούχες ενώσεις   χρυσού οι οποίες    δεσμεύονται  με την προσθήκη ενεργού  
άνθρακος. Στη συνέχεια, ανακτώνται αποδεσμευόμενες από τον άνθρακα, διαλύονται και μέσω 
ηλεκτρόλυσης διασπώνται, δίνοντας στην άνοδο το χρυσό.  
 
 
 

 
 
Παραγωγή χρυσού από ηλεκτρόλυση (τελευταίο στάδιο της υδρομεταλλουργικής μεθόδου με τη χρήση κυανίου) 
 
 
 
Βασική επίσης μέθοδος ανάκτησης χρυσού αλλά και άλλων μετάλλων,  η οποία  εφαρμόζεται 
σε πολλές χώρες που διαθέτουν ορυκτή πρώτη ύλη με σημαντική περιεκτικότητα σε χαλκό και 
μικρές περιεκτικότητες σε πολύτιμα μέταλλα, είναι η πυρομεταλλουργική μέθοδος Flash 
Smelting (βλέπε παρακάτω). Η μέθοδος αυτή δεν βασίζεται στη χρήση κυανίου. 
 
 
7. Εστιάζοντας στην  ασφαλή παραγωγή 
 
Η σύγχρονη βιομηχανική εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη, ουδεμία σχέση έχει με προηγούμενες 
πρακτικές. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την εξόρυξη μέχρι την κατεργασία και την 
παραγωγή  των  τελικών  ράβδων χρυσού, χρησιμοποιούνται  υπεύθυνες μέθοδοι οι οποίες  και 
πρέπει να συμμορφώνονται με τα  πολύ υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν τεθεί για την 
ενίσχυση  της  ασφάλειας και την προστασία του  περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα, τα σύγχρονα χρυσωρυχεία στην Ευρώπη, είτε αυτά που βρίσκονται σε στάδιο 
σχεδιασμού  είτε αυτά που  βρίσκονται σε πλήρη  λειτουργία , χρησιμοποιούν τις εγκεκριμένες 
από την Ε.Ε. Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (Best Available Techniques). Οι τεχνικές αυτές 
περιγράφονται σε ένα Reference Document που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
σε πλήρη συμφωνία με τη βασική, για τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας, Οδηγία 
2006/21/EC για τη Διαχείριση  Μεταλλευτικών – Εξορυκτικών  Αποβλήτων  (“Mining Waste 
Directive” 2006/21/EC). Αποτέλεσμα αυτών, είναι να εφαρμόζονται οι πλέον  αποτελεσματικές 
και προχωρημένες μέθοδοι και τεχνολογίες τόσο στην εξόρυξη όσο και στην επεξεργασία του 
ορυκτού αλλά και στις υδρομεταλλουργικές ή πυρομεταλλουργικές  διεργασίες  για την 
παραγωγή των τελικών προϊόντων. Έτσι, κάθε σύγχρονη εκμετάλλευση χρυσού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται σε ένα σύνολο ολοκληρωμένων και αυστηρών κανονισμών  που 
έχουν θεσπιστεί και καθορίζουν όλο το φάσμα της παραγωγής, με σκοπό τη διασφάλισή της 
εφαρμογής κανόνων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανάπτυξης από  όλα τα κράτη-μέλη που έχουν 
τέτοιου είδους δραστηριότητα.  

Συγκεκριμένα: 

 Κάθε project ανάπτυξης – εκμετάλλευσης  χρυσού, πρέπει να εκπονεί  μια πλήρως 
εμπεριστατωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σε συμφωνία με την 
Οδηγία «περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτέλεση έργων (EIA)», 
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προκειμένου να εκτιμηθεί αναλυτικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας και οι 
δυνατότητες αντιμετώπισης-ελαχιστοποίησης και αναίρεσής του. Οι μελέτες αυτές τίθενται σε 
γνώση των τοπικών κοινωνιών και κάθε ενδιαφερόμενου ή εμπλεκόμενου φορέα όπου με 
βάση της συμφωνία Aarchus, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν παρατηρήσεις, 
απόψεις ή και καθολική διαφωνία με το προτεινόμενο έργο. Όλες οι απόψεις αυτές, 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις αδειοδοτούσες αρχές  και συνυπολογίζονται στις 
αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που τελικά εκδίδει εάν εγκρίνει το έργο, 
η αδειοδοτούσα αρχή. 

 Σε κάθε project ανάπτυξης – εκμετάλλευσης  χρυσού μέσα στη ΜΠΕ, περιλαμβάνεται ειδική 
μελέτη από το φορέα εκμετάλλευσης για τη διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων,  
σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή  Οδηγία  Mining Waste Directive. Με βάση την 
οδηγία, κάθε φορέας  ανάπτυξης- εκμετάλλευσης χρυσού,  πρέπει να εκπονήσει μελέτη 
διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων η οποία θα πληρεί τις  αυστηρές προϋποθέσεις που 
έχουν τεθεί από την οδηγία, προκειμένου να καθίσταται απόλυτα ασφαλής, για την υγεία και το 
περιβάλλον,  η  διαχείριση των μεταλλευτικών - εξορυκτικών αποβλήτων και των 
προβλεπόμενων εγκαταστάσεών τους. Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν εκτός των 
άλλων:    
− Κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν από πιθανές αστοχίες, την κατασκευή  και τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων αποβλήτων του έργου. 
− Ακριβή διαχειριστικά σχέδια που θα περιγράφουν τον τρόπο αντιμετώπισης των 

παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων, με στόχο  τη βέλτιστη διαχείρισή τους, τη μείωση 
των αποθέσεών τους, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους, όπου είναι αυτό 
δυνατό και τέλος την αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας της 
εγκατάστασής τους.  

− Εκπόνηση  σχεδίου   πρόληψης, αντιμετώπισης  και πληροφόρησης για σοβαρά 
ατυχήματα (ατυχήματα που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζωών ή να 
προξενήσουν  σοβαρές ζημιές στο  περιβάλλον) από αστοχία εγκαταστάσεων 
αποβλήτων. 

− Υποχρέωση  αποκατάστασης των εγκαταστάσεων των αποβλήτων στο τέλος της ζωής 
του μεταλλείου, με βάση τις αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), 

− Αυστηρό πλαίσιο διασφάλισης του περιβάλλοντος και της αποκατάστασης των χώρων 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποβλήτων,  μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, όπως 
και τήρησης σοβαρών υποχρεώσεων, φροντίδας και παρακολούθησης  των 
αποκαταστημένων χώρων, μετά το κλείσιμο του εργοταξίου.   

− Επιθεωρήσεις από όργανα της πολιτείας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των 
όρων με τους οποίους αδειοδοτήθηκε το έργο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του .  

− Καταβολή χρηματοοικονομικής εγγύησης ότι θα τηρηθούν οι εγκεκριμένοι όροι 
αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος , η οποία κατατίθεται πριν από την 
έναρξη της εκμετάλλευσης. Αυτό λειτουργεί ως εξασφάλιση της πολιτείας,  προκειμένου 
να υπάρχει η δυνατότητα, ακόμη και αν ο φορέας εκμετάλλευσης πάψει να υπάρχει, να 
υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις  που προκύπτουν από την  ΑΕΠΟ, συμπεριλαμβανομένης 
όχι μόνο της αποκατάστασης του μεταλλευτικού  χώρου μετά το πέρας λειτουργίας του, 
αλλά και των υποχρεώσεων φροντίδας μετά το κλείσιμό του.  
  
  Οι μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις άρα και αυτές του χρυσού, πρέπει να συμμορφώνονται 
με όλες τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες, κάτι το οποίο πρέπει  να αποδεικνύεται 
μέσω της εκπονούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Βασικές οδηγίες που 
αφορούν τον κλάδο της εξόρυξης, είναι η  Οδηγία Πλαίσιο  για το νερό (Water 
Framework Directive) όπως και η Οδηγία περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης 
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(Environmental Liability Directive) η οποία επιβάλλει καθεστώς ευθύνης σε περίπτωση 
ζημιάς στο περιβάλλον ή επικείμενης απειλής καταστροφής περιβάλλοντος από τη 
λειτουργία μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.  

 

    
            Περιβαλλοντικές μετρήσεις πλησίον του χώρου εκμετάλλευσης  

 
 

8. Γενικές πληροφορίες για το κυάνιο  
 
Το κυάνιο, ως χημική ρίζα (CN), υπάρχει σε χαμηλές συγκεντρώσεις στη φύση σε 
φρούτα, καρπούς, φυτά και έντομα. Έχει χρησιμοποιηθεί στην εξορυκτική βιομηχανία για 
τη διάσπαση μορίων  χρυσού και αργύρου από αντίστοιχα μεταλλεύματα, εδώ και 120 
χρόνια. Με κατάλληλη διαχείριση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, χωρίς να 
επιβαρύνει το περιβάλλον, παρά την τοξικότητά του. 
Tο κυάνιο είναι επίσης ένα χρήσιμο βιομηχανικό χημικό, πάνω από χίλιους τόνους 
χρησιμοποιούνται ετησίως στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, στις μεταλλικές διεργασίες, 
στην παραγωγή χημικών και πλαστικών και τέλος σε φωτογραφικές εφαρμογές. 
 
 Το κυάνιο και οι σχετικές χημικές ενώσεις του, σχηματίζονται, απεκκρίνονται και 

αποικοδομούνται στη φύση από εκατοντάδες είδη βακτηρίων, φύκια, μύκητες, φυτά 
και έντομα (Knowlew,1976 and US Fish and Wildlife Service,1991).Οι μύκητες και τα 
βακτήρια είναι διαδεδομένοι παραγωγοί κυανίου. 

 
  Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, υπάρχει στο επιτραπέζιο άλας, ως σταθεροποιητής, σε 

800 ανώτερα είδη φυτών, όπως το λινάρι, μπαμπού, βερίκοκο, αχλάδι, κεράσι, 
δαμάσκηνο, καλαμπόκι, πατάτα, βαμβάκι, αμύγδαλο και φασόλια (Eyjolfson,1970). Ο 
άνθρωπος και τα ζώα καταναλώνουν κυάνιο μέσω των βρώσιμων φυτών.  
 

 Οι παραγόμενες από τη βιομηχανία χημικές ενώσεις του κυανίου, χρησιμοποιούνται 
κατά 80% στην παρασκευή οργανικών χημικών όπως νιτρίλια (nitriles). 
 

8α. Ασφαλής χρήση κυανίου στην εξόρυξη χρυσού 
 
Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο χρυσός, είναι ανθεκτικός στον αέρα, την 
υγρασία και σε πολλά  οξέα. Το κυανιούχο νάτριο, είναι μία από τις ελάχιστες χημικές 
ενώσεις που μπορεί να  διαλύσει το  χρυσό από το εξορυγμένο μετάλλευμα στο οποίο 
περιέχεται . Ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας είναι, η συντριπτική πλειοψηφία των 
σύγχρονων χρυσωρυχείων που λειτουργούν σε ανεπτυγμένες χώρες ανά τον κόσμο, να 
χρησιμοποιεί πολύ αραιά διαλύματα που περιέχουν κυανιούχο νάτριο για την ανάκτηση 
του χρυσού.  

 
Επειδή αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία της κοινής γνώμης σχετικά με τη χρήση του 
κυανίου στην εκμετάλλευση του χρυσού, θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε μια 
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πλειάδα αντικειμενικών, τεχνοκρατικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση 
αυτή, αφήνοντας τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.  

 
        Καταρχάς παραθέτουμε μερικά γενικά στοιχεία για τη χρήση του κυανίου στην Ε.Ε.: 

 
o Το κυάνιο παράγεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, 

Ολλανδία) και η ασφαλής χρήση του, ρυθμίζεται από πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο.(βλέπε παραπάνω 

o Το κυάνιο χρησιμοποιείται σήμερα σε εκατοντάδες βιομηχανίες ανά τον κόσμο.  
Πρόκειται για μία μοναδική ουσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων όπως στην παραγωγή βιταμινών, 
καφεΐνης, ειδών οικιακής καθαριότητας, βιομηχανικών απορρυπαντικών, κ.α  
καθώς και στις βιομηχανίες εμπλουτισμού μετάλλων με την μέθοδο της 
ηλεκτρόλυσης (ηλεκτροκάλυψη ή γαλβανοποίηση).  

o Από τους 650.000 τόνους κυανίου που παράγονται παγκόσμια, 100.000 τόνοι 
παράγονται στην Ευρώπη. Παρά τη φήμη και το μύθο γύρω από το κυάνιο, στην 
πράξη, αποτελεί χημική ουσία ευρείας κατανάλωσης από την Ε.Ε.  

o Η χρήση του κυανίου στη βιομηχανία πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη αλλά 
και παγκόσμια, έχει εφαρμογή σε 400 εργοστάσια επεξεργασίας ανά τον κόσμο, 
τα περισσότερα των οποίων είναι μεταλλεία υψηλής τεχνολογίας και ανήκουν σε 
προηγμένες χώρες όπως ΗΠΑ, Σουηδία, Φιλανδία, Αυστραλία, Καναδά.  

o Η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιεί κυάνιο για την παραγωγή πολύτιμων 
μετάλλων, μόνο σε κλειστό κύκλωμα και όλη η διαδικασία εκχύλισης ελέγχεται 
συνεχώς και εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.Η παραγωγική αυτή διαδικασία, 
θεωρείται από την Ε.Ε., ως Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική, με πολύ αυστηρά 
πρότυπα και για το κύκλωμα παραγωγής και για τις αποθέσεις των καταλοίπων. 

o Είναι πραγματικό γεγονός το μεγάλο ατύχημα που συνέβη στη Baia Mare το 
2002 από την αστοχία λίμνης τελμάτων με συγκεντρώσεις κυανίου. Η σημερινή 
τεχνολογία όμως, που είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σύγκριση με την τεχνολογία 
προ του 2000 και η επιβολή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, λειτουργεί 
αποτρεπτικά για παρόμοιο ατύχημα.  

o Παρά τα υπάρχοντα διαθέσιμα μέσα, τις τεχνικές και την επιβολή αυστηρών 
κανόνων, ο CEN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτυποποίησης), αναπτύσσει ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο σχετικά με την παρακολούθηση και τις μετρήσεις κυανίου, 
σε όλες τις φάσεις παραγωγής των ευρωπαϊκών ορυχείων χρυσού. Πρόκειται για 
μοναδικό πρότυπο του είδους αυτού στον κόσμο, που καλούνται να εφαρμόσουν 
όλα τα ευρωπαϊκά χρυσωρυχεία. Σε έγγραφά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφέρει ότι «η χρήση κυανίου αποτελεί σήμερα την προτιμότερη μέθοδο στην 
επεξεργασία χρυσοφόρων κοιτασμάτων, για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς 
λόγους». 

o Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διάθεση μεταλλευτικών αποβλήτων 
(2006/21/EC - Μάρτιος 2006), επιτρέπει τη χρήση κυανίου, με αυστηρούς 
περιορισμούς στη συγκέντρωση κυανίου σε λίμνες τελμάτων. Για καινούργια 
μεταλλεία που λειτουργούν μετά το 2008, η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση 
σε κυάνιο, είναι 10 ppm. Με τέτοιες συγκεντρώσεις, είναι αδύνατον να 
προξενηθούν σοβαρά περιβαλλοντικά ατυχήματα και να διακινδυνεύσουν ζωές. 

 
 

8.β. Μύθοι και πραγματικότητα για τη χρήση κυανίου  
 
Η παρακάτω ανάλυση είναι μια προσπάθεια να ενημερωθεί το κοινό για κάποιους 
«μύθους και αλήθειες» που αφορούν τη χρήση του κυανίου στην Παγκόσμια 
Μεταλλευτική Δραστηριότητα, προκειμένου να διαμορφώσει αυτοδύναμα μια 
σφαιρική εικόνα σχετικά με αυτό το θέμα. 
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Λόγω των ιστορικών του χρήσεων, υπάρχει ένας αριθμός «μύθων» και 
λανθασμένων εντυπώσεων που συσχετίζονται με την τοξικότητα του κυανίου. Είναι 
σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το κυάνιο: 
 
 Προκύπτει φυσικά 
 Δεν είναι τοξικό σε όλες τις φόρμες και συγκεντρώσεις 
 Δεν είναι σωρευτικό 
 Δεν παραμένει στο περιβάλλον 
 Δεν πρέπει να συγχέεται λανθασμένα με την όξινη απορροή 
 Δεν είναι βαρύ μέταλλο 
 Δεν είναι ραδιοενεργό 
 Μπορεί να παρασκευαστεί, διατηρηθεί, μεταφερθεί, χρησιμοποιηθεί και τέλος να       
διατεθεί με ασφαλή τρόπο, χωρίς αξιοσημείωτες αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον. 

 
Εξαιτίας των γενικών συναισθηματικών ακροτήτων που συνοδεύουν τα συμβάντα 
διαφυγής κυανίου, είναι σημαντικό να εξετάσουμε παραδείγματα τέτοιων 
γεγονότων: 

 
• Κιργιστάν (Κεντρική Ασία): Παρόλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και αναμεταδόσεις 

από το πεδίο, η τελική αναφορά επιβεβαίωσε ότι κανένας θάνατος δεν προκλήθηκε 
από την ανατροπή του φορτηγού που μετέφερε κυάνιο. Καμία ζημιά δεν 
προκλήθηκε σε καλλιέργειες και κάποια περιστατικά θανάτων ζώων που 
υποτίθεται ότι προκλήθηκαν από την αντίδρασή τους με το κυάνιο, ήταν στην 
πραγματικότητα θύματα μιας ιάσιμης αρρώστιας προβάτων (ORF), που απαντάται 
σε πολλά μέρη του κόσμου.  

 
 Είναι αλήθεια ότι η αυτοκαταστροφή στην οποία υποβάλλεται το κυάνιο είναι ταχεία 

με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται μόνιμες καταστροφές στο περιβάλλον. Σε 
αντίθεση κάποιων πρόσφατων αναφορών, πολλά βακτήρια μεταβολίζουν το 
κυάνιο σχετικά άμεσα. Αυτό δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη καθώς το κυάνιο 
είναι λίπασμα και τα βακτήρια είναι ζωντανοί οργανισμοί ανάλογοι των λαχανικών. 
Σε ένα πείραμα που έγινε, οι αλγείς ελάττωσαν ταχύτητα 100 ppm κυανίου σε 0 
ppm (η αρχική ποσότητα θα προκαλούσε άσχημα συμπτώματα εάν 
καταναλωνόταν από θηλαστικά σε μια μέση ποσότητα). 

 
 Μία σημείωση για τη μη σταθερότητα του κυανίου: Η μεταλλευτική βιομηχανία 

χρησιμοποιεί αλκαλικά κυανίδια, ενώ η πραγματικά τοξική μορφή του κυανίου, 
είναι το υδροκυάνιο. Όταν τα διαλύματα αλκαλικών κυανιδίων αδρανοποιούνται, 
δημιουργείται το υδροκυάνιο. Αυτό έχει σημείο βρασμού στους 750F (240C) και 
είναι ελαφρύτερο του αέρα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει γρήγορα ψηλά στην 
ατμόσφαιρα, όπου και διασκορπίζεται, χωρίς να προκαλεί κανένα πρόβλημα. Σε 
ουδέτερο νερό, εξαφανίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε τρεχούμενο νερό 
όπου διενεργείται η ανάμιξη, η παρουσία του δεν είναι «επίμονη». Μελέτες 
δείχνουν ότι σε περίοδο δύο ή τριών ημερών, ουσιαστικά εξολοθρεύεται ακόμη και 
σε μια μικρή λίμνη, με μοναδικό παράγοντα ανάμιξης την ηλιακή θερμότητα και τις 
ψυχρότερες θερμοκρασίες της νύχτας. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι 
οι διαρροές κυανίου, έχουν προκαλέσει τόσο μικρές ζημιές στην ξηρά  επειδή η 
εξάτμισή του είναι πολύ γρήγορη. Επιπροσθέτως, απορροφάται από τα φυτά τα 
οποία το χρησιμοποιούν ως τροφή. 

 
 Το κυάνιο έχει μια ιστορία χρήσης 120 χρόνων, σύμφωνα με την οποία είναι κατά 
πολύ, ο πιο οικονομικός τρόπος για την ανάκτηση χρυσού. Αυτή η θέση έχει 
διατηρηθεί, παρόλο που έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια για την έρευνα καινούργιων 
εναλλακτικών λύσεων. Όταν το κυάνιο πρωτοεμφανίστηκε στη μεταλλουργία του 
χρυσού, αντικατέστησε τον ψευδάργυρο, παρέχοντας εξαιρετικά πλεονεκτήματα για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η αποδοτικότητα του σήμερα δεν απειλείται 
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από μία πληθώρα άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται, μερικά εκ των οποίων 
έχουν πολύ μεγαλύτερη τοξικότητα από το ίδιο το κυάνιο. 
 
8γ. Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για το κυάνιο 
 
Αναφορικά με τις  αρνητικές επιπτώσεις του κυανίου, εκτός της οξείας τοξικότητας, 
δεν υπάρχει απόδειξη ότι είναι τερατογενετικό, καρκινογενετικό, μεταλλαξιογενές, 
βιοσωρευτικό στον ανθρώπινο οργανισμό, τα ζώα ή την υδρόβια ζωή (Smith & 
Mudder  1994). Επιπλέον, δεν υπάρχουν εκθέσεις κυανικής βιομεγέθυνσης ή 
κυκλικότητας στους ζωντανούς οργανισμούς, προφανώς λόγω της γρήγορης 
αποτοξικοποίησής του (Hagelstein 1997). Η πλειοψηφία του κυανίου που 
απορροφάται από τον οργανισμό, αντιδρά με τις θειοθειικές ενώσεις παρουσία των  
ενζύμων παράγοντας θειοκυάνιο, το οποίο αποβάλλεται μέσω  των ούρων. Λόγω 
αυτής της γρήγορης αποτοξικοποίησής του, είναι δυνατόν να χορηγηθούν υψηλές 
δόσεις κυανίου στα ζώα για παρατεταμένες περιόδους, χωρίς να βλαφθούν.(Εισλερ 
1991). Η πρότυπη περιβαλλοντική μέριμνα, συσχετίζεται με τη μείωση 
βραχυπρόθεσμων εκθέσεων σε επίπεδα κυανίου που θεωρούνται οξείας 
τοξικότητας.(Mudder 1997). 
 
Το κυάνιο υπάρχει με πολλές μορφές και σε πολλές ενώσεις, οι μορφές που 
ενυπάρχει σε συνάρτηση και με τη συγκέντρωσή τους, είναι πολύ σημαντικός 
παράγοντας από το οποίο καθορίζεται εάν και κατά πόσον είναι εν δυνάμει τοξικό 
για το περιβάλλον. 

 
Στην ουσία, παρά την τοξικότητά του κυανίου, επειδή παίζουν σημαντικό ρόλο οι 
ενώσεις (μορφές) στις οποίες ενυπάρχει και οι χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις 
τους, δεν έχουν  καταγραφεί θανατηφόρα ατυχήματα κατά τις κατεργασίες 
χρυσοφόρων μεταλλευμάτων, γεγονός που επισημαίνει την περιορισμένη  
επικινδυνότητα του κυανίου για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε αυτό. Πολύ 
περισσότερο, δεν έχουν εντοπιστεί θανατηφόρα ατυχήματα σε ανθρώπους που 
βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν κυάνιο, ακόμα και αν αυτό 
χρησιμοποιείται εκτεταμένα.  

 
 

 

  
 

 
9. Η μέθοδος της κυάνωσης 
 
Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη μέθοδο, σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που οφείλεται 
στο ότι οι 460 από τις 875 εκμεταλλεύσεις  χρυσού-αργύρου, χρησιμοποιούν κυάνιο. 
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Η μέθοδος της κυάνωσης , χρησιμοποιείται μόνο στην εξόρυξη χρυσού και αργύρου. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, το κυάνιο, με τη μορφή  διαλύματος κυανιούχου νατρίου 
(NaCΝ),χρησιμοποιείται και στη μεταλλουργία μη πολύτιμων βασικών μετάλλων 
όπως το νικέλιο, κοβάλτιο, μολυβδένιο, χαλκός κ.α 
Στην περίπτωση του νικελίου, χρησιμοποιείται κατά τη άλεση και τη συμπύκνωση, για 
να διαχωρίσει τα επιθυμητά από τα ανεπιθύμητα μέταλλα . 
Κατά την επεξεργασία του χρυσού, ένα αραιό διάλυμα κυανιούχου νατρίου (0,003-
0,005%) σε NaCΝ με συγκέντρωση κυανίου 300-500 mg/lt, είτε ψεκάζεται πάνω στο 
χρυσοφόρο μετάλλευμα, το οποίο αφού έχει αλεστεί και κομματιαστεί, έχει 
τοποθετηθεί σε σωρούς σε εξωτερικό χώρο (Heap leaching method), είτε 
αναμειγνύεται με το αλεσμένο πέτρωμα μέσα σε κλειστές δεξαμενές.(Vat leaching 
method). 
Τόσο στη heap leaching method όσο και στη Vat leaching method, το διάλυμα 
κυανίου, περνώντας μέσα από το μετάλλευμα, δεσμεύει ακόμα και τα μικροσκοπικά 
τεμάχια χρυσού, σε ένα υδατοδιαλυτό σύμπλοκο κυανίου χρυσού, από το οποίο 
μπορεί να απομονωθεί ο χρυσός, σε άλλο στάδιο της διαδικασίας ή και παράλληλα. 
Αναφορικά με την τελική απομόνωση του χρυσού, απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
που πραγματοποιείται με τη χρήση ενεργού άνθρακα, θερμική κατεργασία και 
ηλεκτρόλυση. 
 
Heap leaching method 
 
Αυτή η μέθοδος της κυάνωσης, είναι η επικρατέστερη διεθνώς, καθώς η εφαρμογή 
της απαιτεί μικρότερη επένδυση κεφαλαίου και αν και έχει μειωμένη 
αποτελεσματικότητα, αφού ανακτάται, το 50-75% του χρυσού και είναι αργή μέθοδος, 
είναι γενικά προτιμητέα μέχρι σήμερα, ειδικά σε περιοχές του «αναπτυσσόμενου» 
κόσμου καθώς το κόστος εφαρμογής είναι σχετικά πολύ μικρό. Η εφαρμογή της 
μεθόδου αυτής, γίνεται σε ανοικτούς χώρους, όπου έχει αποτεθεί πάνω σε ειδικές 
μεμβράνες συνθετικές ή μη το τεμαχισμένο υλικό, ενώ μετά τον ψεκασμό του 
μεταλλεύματος, το διάλυμα που περιέχει το σύμπλεγμα κυανίου-χρυσού, συλλέγεται 
από τη μεμβράνη και οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία. Η μέθοδος εφαρμόζεται 
συνήθως μαζί με επιφανειακή εξόρυξη. 

 
Vat leaching Method 
 
Η μέθοδος αυτή, λαμβάνει χώρα σε κλειστές δεξαμενές, όπου αναμιγνύεται το 
πέτρωμα με το διάλυμα κυανίου και ένα μίγμα από στερεά και υγρά απόβλητα-
τέλματα, εναποτίθενται σε λίμνες απόθεσης αποβλήτων. Ένα μέρος από τέλματα 
ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, ενώ συχνά πριν από την απόθεση, τα 
απόβλητα δέχονται κάποια επεξεργασία. Περιβαλλοντικά η μέθοδος έχει 
πλεονεκτήματα κυρίως γιατί δεν υπάρχουν διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε 
εξωτερικούς χώρους, αλλά αναφέρεται πως συχνά σε αυτές τις εγκαταστάσεις 
χρησιμοποιούνται ισχυρότερα διαλύματα κυανίου. 
Το κυάνιο, ειδικά με τη δεύτερη μέθοδο, ενώνεται έως και με το 97% του 
περιεχομένου χρυσού, ακόμη και με τα μικροσκοπικά του τεμάχια, με αποτέλεσμα να 
είναι σήμερα το πιο αποτελεσματικό χημικό για την απομόνωση του πολύτιμου 
μετάλλου και να επιτρέπει την επεξεργασία ιδιαίτερα φτωχών κοιτασμάτων. Η 
μέθοδος της κυάνωσης, αν και χρησιμοποιείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
επικράτησε διεθνώς σταδιακά, μετά τη δεκαετία του 1960, αφού προωθήθηκε από τη 
Δημόσια Υπηρεσία Μεταλλείων των ΗΠΑ (United States Bureau of Mines) για να 
αντικαταστήσει τη μέθοδο της αμαλγάμωσης που ήταν λιγότερο αποτελεσματική. 
Η χρήση της μεθόδου, έδωσε σημαντική ώθηση στη βιομηχανία χρυσού, η οποία 
αναπτύχθηκε έντονα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, εκμεταλλευόμενη νέα 
κοιτάσματα με μικρές περιεκτικότητες, τα οποία θεωρούνταν οικονομικά μη αποδοτικά 
παλαιότερα, αλλά και με εφαρμογή της μεθόδου σε παλαιότερες εκμεταλλεύσεις και 
στα τέλματά τους τα οποία περιέχουν χρυσό σε περιεκτικότητες που είναι πλέον 
οικονομικά εκμεταλλεύσιμες. Εκτός από τα νέα πεδία λοιπόν, πολλές περιοχές με 
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ιστορικές εκμεταλλεύσεις χρυσού ή άλλων μεταλλοφόρων κοιτασμάτων που όμως 
περιέχουν χρυσό, μπήκαν ξανά στην παραγωγή. 
 
 
10. Η χρήση κυανίου στην εξόρυξη χρυσού όπως θα εφαρμοστεί στο κοίτασμα 
του Περάματος στη Θράκη.  

Όλη η διαδικασία κατεργασίας του μεταλλεύματος, παραγωγής χρυσού, αργύρου, 
χαλκού και διαχείρισης των μεταλλευτικών αποβλήτων, περιγράφεται στο παρακάτω 
διάγραμμα: 

α) Λειοτρίβηση μεταλλεύματος:  

Το εξορυγμένο μετάλλευμα θραύεται και τροφοδοτεί σφαιρόμυλο  στον οποίο γίνεται 
εισαγωγή νερού αραίωσης του τριμμένου μεταλλεύματος. Η εισαγωγή νερού 
αραίωσης στο σφαιρόμυλο, είναι συνεχής και με ρυθμό ανάλογο του ρυθμού 
τροφοδοσίας  με τριμμένο μετάλλευμα. Δημιουργείται πολφός που στη συνέχεια 
οδηγείται σε υδροκυκλώνες. Η περιεκτικότητα σε στερεά του πολφού τροφοδοσίας 
των υδροκυκλώνων, κυμαίνεται μεταξύ 55 - 60% κ.β. 

β) Πύκνωση του πολφού λειοτρίβησης: 

Το υλικό μετά τους υδροκυκλώνες, με 40% κ.β. σε στερεά, διέρχεται από δονούμενο 
κόσκινο για την απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων. Μετά το κόσκινο, ο πολφός, 
αναμειγνύεται με κατάλληλη ποσότητα κροκιδωτικού και οδηγείται δια της βαρύτητας, 
σε πυκνωτή υψηλής απόδοσης με ελάχιστη διάμετρο 21m. Ο πολφός της υπορροής 
του πυκνωτή με πυκνότητα σε στερεά περίπου 50% κ.β., οδηγείται στο κύκλωμα 
εκχύλισης (CILO). 

γ) Εκχύλιση μεταλλεύματος παρουσία ενεργού άνθρακα (Carbon in Leach Oxygen, 
CILO) 

Το κύκλωμα της εκχύλισης, περιλαμβάνει μια δεξαμενή προαερισμού και εν συνεχεία 
6 σε σειρά ισομεγέθεις αναδευόμενες δεξαμενές. Σ’αυτές επιτελείται η κυάνωση (με 
χρήση κυανιούχου νατρίου (NaCN)) και εμφύσηση οξυγόνου, παρουσία ενεργού 
άνθρακα (Carbon in Leach Oxygen, CILO), μετά από ρύθμιση του pH του πολφού σε 
υψηλές αλκαλικές τιμές (10,5 – 11,0). Οι δεξαμενές αυτές θα είναι ανοικτές, 
διατεταγμένες εν σειρά και θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Οι υπερχειλιστές τους 
όμως θα εκκινούν από διαφορετικά επίπεδα, έτσι ώστε ο πολφός να μεταφέρεται μετά 
από διαδοχικές υπερχειλίσεις από την πρώτη στη τελευταία δεξαμενή, ενώ ο ενεργός 
άνθρακας θα αντλείται κατ’ αντιρροή από την 6η στη 1η δεξαμενή. 

Ο μηχανισμός της εκλεκτικής διαλυτοποίησης του χρυσού που περιέχεται στο 
μετάλλευμα, περιγράφεται με την παρακάτω αντίδραση : 

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

δηλαδή δημιουργείται σύμπλοκο κυανιούχο άλας χρυσού. Η εκλεκτική διαλυτοποίηση 
του περιεχόμενου αργύρου, γίνεται με αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές του χρυσού.  

Ο ενεργός άνθρακας που υπάρχει μέσα στις δεξαμενές εκχύλισης, προσροφά στην 
επιφάνειά του τα κυανιούχα σύμπλοκα των πολύτιμων μετάλλων που 
δημιουργήθηκαν προηγούμενα.  
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δ) Κύκλωμα κατεργασίας ενεργού άνθρακα: 

Ο φορτισμένος ενεργός άνθρακας με περιεκτικότητα σε χρυσό και άργυρο της τάξης 
των 8.000 gr/tn, διοχετεύεται στο κύκλωμα κατεργασίας που διενεργείται σε τρία 
διαδοχικά στάδια: 

 Όξινη έκπλυση ενεργού άνθρακα 

 Αποφόρτιση του άνθρακα από τα προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα, υπό πίεση 
και   θερμοκρασία 130οC 

 Αναγέννηση του άνθρακα και ανακύκλωση στην παραγωγική διαδικασία 

 

1) Όξινη έκπλυση άνθρακα: διενεργείται σε κλειστό κύκλωμα με αραιό διάλυμα 
υδροχλωρικού οξέος (3%), έτσι ώστε η επιφάνειά του να καθαριστεί από 
ανθρακικές ενώσεις. Στη συνέχεια, γίνεται αποστράγγιση και έκπλυση του 
φορτισμένου ενεργού άνθρακα με βιομηχανικό νερό για να απομακρυνθούν τα 
προϊόντα της όξινης έκπλυσης και του παραμένοντος όξινου διαλύματος.  

2) Αποφόρτιση ενεργού άνθρακα από προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα: 

Η αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα από τα προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα 
γίνεται σε θερμομονωμένη στήλη αποφόρτισης διαλείποντος έργου από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τόσο η στήλη αποφόρτισης με τις σωληνώσεις της, όσο και 
η δεξαμενή με το διάλυμα αποφόρτισης είναι θερμομονωμένες για τον 
περιορισμό των θερμικών απωλειών. 

Εντός της ως άνω στήλης ο φορτισμένος ενεργός άνθρακας αποφορτίζεται από 
τα πολύτιμα μέταλλα, με τη συνεχή κυκλοφορία θερμού διαλύματος 
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αποφόρτισης, υπό πίεση, σε θερμοκρασία μέχρι 130οC περίπου. Το προκύπτον 
κυοφορούν διάλυμα, αφού ψυχθεί, οδηγείται σε δοχείο εκτόνωσης και από εκεί 
σε θερμομονωμένη δεξαμενή με θερμοκρασία 90 έως 95οC. Από τη δεξαμενή 
αυτή, τροφοδοτούνται  στα ηλεκτρολυτικά κελιά του σταδίου της 
ηλεκτροανάκτησης. 

Το διάλυμα αποφόρτισης διακρίνεται σε αραιό και πυκνό. Το αραιό διάλυμα 
συνίσταται από 70% στείρο ηλεκτρολύτη από το κύκλωμα της ηλεκτροανάκτησης 
και 30% διάλυμα εμπλουτισμένου ηλεκτρολύτη από τα τελευταία στάδια του 
προηγούμενου κύκλου αποφόρτισης. Το πυκνό διάλυμα αποφόρτισης συνίσταται 
από αραιό διάλυμα αποφόρτισης στο οποία προστίθεται δοσιμετρικά καυστικό 
νάτριο και κυανιούχο νάτριο, έτσι ώστε οι τελικές συγκεντρώσεις να είναι 1,5% 
κ.ο. NaOH και 3% κ.ο. NaCN.  

Για κάθε παρτίδα 7t φορτισμένου άνθρακα ο συνολικός χρόνος παραμονής του 
στην κλίνη αποφόρτισης ανέρχεται σε 12h-16h περίπου και συνίσταται από τις 
παρακάτω επί μέρους φάσεις: 

• Στάδιο ψυχρής έκπλυσης με διάλυμα καυστικού νατρίου και έκπλυση ακολούθως 
με εξευγενισμένο νερό, για την αποφόρτιση του χαλκού από τον φορτισμένο 
ενεργό άνθρακα, με αποδεκτή των διαφόρων προϊόντων έκπλυσης, την 
εγκατάσταση καταστροφής κυανιόντων. 

• Προετοιμασία και προθέρμανση πυκνού διαλύματος αποφόρτισης. 
• Αποφόρτιση ενεργού άνθρακα με πυκνό διάλυμα αποφόρτισης. 
• Αποφόρτιση ενεργού άνθρακα με αραιό διάλυμα αποφόρτισης 
• Ψύξη και έκπλυση του αποφορτισμένου ενεργού άνθρακα . 
• Υδραυλική μεταβίβαση του αποφορτισμένου ενεργού άνθρακα 
• Εξαερισμός στήλης αποφόρτισης και αποστράγγιση περιεχόμενου νερού. 

 
 

ε) Αναγέννηση/ανακύκλωση ενεργού άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία. 

Από τη δεξαμενή του ο αποφορτισμένος ενεργός άνθρακας, τροφοδοτείται σε 
περιστροφική κάμινο, μέσω κοχλιωτού τροφοδότη. 

Στην περιστροφική κάμινο ο άνθρακας θερμαίνεται με καύση υγραερίου (LPG) στους 
7500C. Η εν λόγω κατεργασία απομακρύνει οργανικές ενώσεις, που η παρουσία τους 
ελαττώνει την προσροφητική ικανότητα του άνθρακα. Ο άνθρακας κατά την έξοδο του 
από την κάμινο, ψύχεται σε δεξαμενή, βιομηχανικού νερού και εξοπλισμένη με 
αναδευτήρα, για να λειτουργεί και ως δεξαμενή υποδοχής του νέου (αχρησιμοποίητου) 
άνθρακα. 

Από τη δεξαμενή αυτή, ο ενεργός άνθρακας αντλείται σε κόσκινο έκπλυσης/ταξινόμησης, 
με άνοιγμα 1mm και από εκεί οδηγείται στη δεξαμενή αποθήκευσής του, πριν 
μεταφερθεί υδραυλικά στο κύκλωμα εκχύλισης CILO.  

στ) Ηλεκτροανάκτηση και τήξη πολύτιμων μετάλλων 

Το κυοφορούν διάλυμα μετά το τέλος κάθε κύκλου αποφόρτισης, αντλείται σε δύο εν 
σειρά ηλεκτρολυτικά κελιά, όπου αποφορτίζεται, με αποτέλεσμα τα περιεχόμενα 
πολύτιμα μέταλλα, να αποτίθενται στις καθόδους. Ο στείρος ηλεκτρολύτης από τα 
ηλεκτρολυτικά κελιά, αντλείται κατά 70% στη δεξαμενή του αραιού διαλύματος 
αποφόρτισης ενεργού άνθρακα και κατά 30% στην εγκατάσταση εκχύλισης (CILO).  

Τα ηλεκτρολυτικά κελιά είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με εσωτερική επένδυση από 
πολυπροπυλένιο και είναι θερμομονωμένα μαζί με τις σωληνώσεις τους για περιορισμό 

25 
 



των θερμικών απωλειών. Είναι εξοπλισμένα με ξεχωριστό ανορθωτή και φέρουν 
καθόδους από ανοξείδωτο ατσαλόνημα. 

Τα πολύτιμα μέταλλα απομακρύνονται από τις καθόδους, με εκτόξευση νερού υπό πίεση 
αφού τα ηλεκτρολυτικά κελιά αποστραγγισθούν από τον περιεχόμενο ηλεκτρολύτη.  

Ο πολφός που θα προκύπτει από τον καθαρισμό των καθόδων στα ηλεκτρολυτικά κελιά 
θα αντλείται προς διήθηση σε φιλτρόπρεσσα. Ο πλακούντας της διήθησης αφού υποστεί 
ξήρανση σε ηλεκτρικό ξηραντήριο αναμιγνύεται με κατάλληλα συλλιπάσματα και τήκεται 
σε μικρό ηλεκτρικό επαγωγικό κλίβανο τήξης. Το προϊόν της τήξης χυτεύεται σε 
καλούπια κλιμακωτής διάταξης, σε ράβδους των 1000tr.oz (≅31,1kg) κράματος χρυσού 
αργύρου (DORÉ) με μέση περιεκτικότητα σε χρυσό 40% περίπου. Οι ράβδοι αφού 
καθαρισθούν, δειγματισθούν και ζυγισθούν, φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκιο. Τα 
παραγόμενα καυσαέρια απάγονται στην ατμόσφαιρα καταλλήλως μέσω εγκαταστάσεως 
σακκοφίλτρων και η συλλεγόμενη χρυσοφόρος σκόνη θα τήκεται ως ανωτέρω. Η 
σκουριά που συμπαράγεται, υποβάλλεται σε θραύση και χειροδιαλογή, προς 
επανατροφοδοσία των απωλειών στον κλίβανο τήξης.  

 

 

 
 

ζ) Μονάδα καταστροφής κυανιόντων 

Ο απογυμνωμένος από τα πολύτιμα μέταλλα πολφός μεταλλεύματος, μετά την έξοδό 
του από το κύκλωμα εκχύλισης CILO, θα υφίσταται οξειδωτική κατεργασία με τη 
μέθοδο INCO (SO2 + οξυγόνο) σε δύο (2) εν παραλλήλω μηχανικά αναδευόμενες και 
αεριζόμενες με καθαρό οξυγόνο δεξαμενές, με δυναμικότητα 100% μεγαλύτερης της 
απαιτούμενης για την κατεργασία του πολφού των τελμάτων. Η μέθοδος επιτυγχάνει 
τόσο την οξειδωτική καταστροφή των ελεύθερων κυανιόντων [CN-

F] και των κυανιόντων 
διασπώμενων σε ασθενή οξέα [CN-

WAD], όσο και την απομάκρυνση των βαρέων 
μετάλλων, που βρίσκονται διαλυμένα στην υγρή φάση του τέλματος της 
υδρομεταλλουργικής κατεργασίας. 
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Ως οξειδωτικό μέσο θα χρησιμοποιείται ο συνδυασμός καθαρού οξυγόνου και 
διοξειδίου του θείου [SO2]. Η ρύθμιση του pΗ του τέλματος σε τιμή ~8,5 θα γίνεται με 
αυτόματα ρυθμιζόμενη προσθήκη πολφού ασβέστη. Η υπερχείλιση των δεξαμενών 
μετά από αυτόματη δειγματοληψία θα αντλείται σε διάταξη πύκνωσης του πολφού των 
αποβλήτων επεξεργασίας από πυκνωτή και συστοιχία φιλτροπρεσσών. 

 

Σύμφωνα με την μέθοδο INCO τα ελεύθερα κυανιόντα [CN-
F] και τα κυανιόντα 

διασπώμενα σε ασθενή οξέα [CN-
WAD], θα οξειδώνονται προς κυανικές ρίζες [CNO-] 

από το SO2 (που θα παράγεται από το διάλυμα του Na2S2O5) και το οξυγόνο, υπό την 
καταλυτική παρουσία του χαλκού [CuSO4], σύμφωνα με την αντίδραση:  

 

CN- + SO2 + O2 + H2O + Cu2+  CNO- + H2SO4 + Cu2+ 

 

Στη συνέχεια οι παραγόμενες κυανικές ρίζες [CNO-] θα υδρολύονται προς αμμωνία 
[NH3] και διοξείδιο του άνθρακος [CO2], σύμφωνα με την αντίδραση: 

 

CNO- + 2H2O  ΟΗ- + ΝΗ3 + CO2 

 

Σημειώνεται ότι οι κυανικές ρίζες είναι κατά δύο (2) τάξεις μεγέθους αδρανέστερες των 
κυανιόντων1. 

 

Τα κυανιούχα σύμπλοκα του τρισθενούς σιδήρου (ισχυρά σιδηροκυανικά σύμπλοκα 
ιόντα) θα καταβυθίζονται ως αδιάλυτες σιδηροκυανιούχες ενώσεις μετάλλων, με γενικό 
τύπο Me2Fe(CN)6, όπου Me = Cu, Ni ή Zn. Παρακάτω δίνονται οι σχετικές αντιδράσεις: 

 

2Fe(CN)6
-3 + SO2 + 2H2O  2Fe(CN)6

-4 + 4H+ + SO4
-2 

 

2Me+2 + Fe (CN) 6-4 + xH2O  Me 2 Fe (CN) 6 xH2O, όπου Μe = Cu, Ni ή Zn 

 

Τα βαρέα μέταλλα που θα αποδεσμεύονται ως συνέπεια της καταστροφής των 
κυανιούχων ενώσεων και δεν θα απομακρύνονται με την μορφή σιδηροκυανιούχων 
ενώσεων, θα καταβυθίζονται ως στερεά υδροξείδια με την προσθήκη ασβέστη. 

 

Me+2 + 2ΟΗ-  Μe (ΟΗ) 2 

 

Οι σχετικές μεταλλουργικές δοκιμές τεκμηριώνουν ότι με τη εφαρμογή της μεθόδου 
INCO, η συνολική περιεκτικότητα της υγρής φάσης των προς απόθεση 
αποβλήτων θα είναι μικρότερη από 1ppm κυανιόντα διασπώμενα σε ασθενή οξέα 
(CN-

WAD).  

1 Κυανιόντα είναι τα ιόντα κυανίου (CN-) και διαφέρουν από τα κυανικά ιόντα ή κυανικές ρίζες (CNO-). 
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Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/21 σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων 
της εξορυκτικής βιομηχανίας προβλέπει στο άρθρο 13 ότι σε νέα εγκατάσταση η οριακή 
τιμή CN-

WAD των προς απόθεση αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 10 ppm. Στο 
Έργο του Περάματος συνεπώς η τελική περιεκτικότητα της υγρής φάσης CN-

WAD 
θα είναι 10 φορές μικρότερη αυτής που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και 
την σχετική Εθνική Νομοθεσία. 

 

η) Πύκνωση και αφύγρανση αποβλήτων επεξεργασίας 

Από τις δύο δεξαμενές καταστροφής κυανιόντων ο πολφός του τέλματος θα αντλείται 
προς πύκνωση σε πυκνωτή και η υπορροή του, με 55% στερεά κ.β., σε φιλτρόπρεσσες, 
προκειμένου να παραχθεί το τελικό αφυγρασμένο προϊόν (filter cake), με τελική 
περιεκτικότητα 85% κ.β. σε στερεά, που θα αποτεθεί στην εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων επεξεργασίας. 

 
 11. Η Μέθοδος Flash Smelting που θα εφαρμοστεί στα κοιτάσματα Χαλκιδικής.  
 

Τι είναι το Flash Smelting- Μέθοδος Ακαριαίας Τήξης; 
 
Πρόκειται για μια πυρομεταλλουργική μέθοδο, που αναπτύχθηκε από τη Φιλανδική 
εταιρεία Outotec πρώην Outokumpu O.Y. Η τροφοδοσία μονάδων ακαριαίας τήξης έχει 
σαν βάση συμπυκνώματα χαλκού, στα οποία προφανώς συνυπάρχουν πυρίτες 
(διάφορες μεταλλικές ενώσεις θείου και συγκεκριμένα χαλκού, σιδήρου, αρσενικού, 
χρωμίου, μαγνησίου, ασβεστίου, νικελίου, μολύβδου, ψευδαργύρου κλπ, μαζί με τις 
οποίες συνυπάρχει και ο χρυσός με τον άργυρο), είτε εγγενώς είτε προσθετικά, όπου για 
την ανάκτηση μετάλλων σε χαμηλή περιεκτικότητα, αξιοποιείται η ιδιότητα του 
«συλλέκτη» της παραγόμενης matte χαλκού.  
 
Το κοίτασμα της Ολυμπιάδας, ως θειούχο κοίτασμα, συνδυαζόμενο με το κοίτασμα των 
Σκουριών, ως  κοίτασμα χαλκού, εντάσσεται άμεσα στις δυνατότητες της μεθόδου, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε από πιλοτικές δοκιμές που έγιναν από την Outotec. 
Πρόκειται για μια καθετοποιημένη διαδικασία εξαγωγής χαλκού, χρυσού και αργύρου 
από τον συνδυασμό των συμπυκνωμάτων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού-χρυσού του 
κοιτάσματος  Σκουριών. Ταυτόχρονα, με τη μέθοδο αυτή, το περιεχόμενο αρσενικό  
λαμβάνει τη μορφή σκορδίτη, μία σταθερή και περιβαλλοντικά αποδεκτή ένωση του 
αρσενικού, ενώ το θείο που περιέχεται και στα δυο συμπυκνώματα,  ανακτάται με τη 
μορφή θειικού οξέως, το οποίο  προωθείται στην αγορά ως εμπορεύσιμο προϊόν.  
 
Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου η οποία αποτελεί την «καθαρότερη» σήμερα 
πυρομεταλλουργική μέθοδο, συγκαταλέγονται επίσης η σύμπτυξη των διεργασιών 
διάσπασης - οξείδωσης – τήξης, η αποτελεσματική αξιοποίηση της θερμότητας που 
εκλύεται από την καύση του θείου, η αξιόπιστη και λειτουργική παραγωγική διαδικασία 
και μηχανήματα, το ανεκτό, παρ’ ότι υψηλότερο άλλων, ύψος επένδυσης και χαμηλό 
κόστος λειτουργίας, η δυνατότητα της κατεργασίας διαφορετικών τύπων πρώτων υλών 
και εύκολης μεταβολής ρυθμών τροφοδοσίας, στοιχεία πλήρως εντασσόμενα στο 
μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής,  οι υψηλές ανακτήσεις των περιεχομένων 
μεταλλικών αξιών, η πλήρης ικανοποίηση των αυστηρότερων περιβαλλοντικών 
κανονισμών, η ελαχιστοποίηση του όγκου και της ρυπογένειας των αποβλήτων και το 
ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. 
 
Η εταιρεία Outokumpu (σήμερα Outotec) ξεκίνησε  την ανάπτυξη της τεχνολογίας της 
Ακαριαίας Τήξης (Flash Smelting) στα μέσα της δεκαετίας του 1940. Η πρώτη εφαρμογή 
της μεθόδου έλαβε χώρα το 1949 στο εργοστάσιο χαλκού της Harjavalta, Φιλανδία. 
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Σήμερα, με την εν λόγω τεχνολογία παράγεται πάνω από το 50% της παγκόσμιας 
πρωτογενούς παραγωγής χαλκού και το 30% της παγκοσμίου παραγωγής νικελίου και η 
τεχνολογία της Ακαριαίας Τήξης συνεχώς βελτιώνεται και ανοίγει νέους ορίζοντες για την 
κατεργασία πιο σύνθετων υλικών τροφοδοσίας. Θεωρείται από τεχνολογικής πλευράς η 
«state-of-the-art» μέθοδος, ενώ από περιβαλλοντικής σκοπιάς η «καθαρότερη 
πυρομεταλλουργική μέθοδος» που υπερκαλύπτει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
σήμερα και μπορεί να ανταποκριθεί και στις προκλήσεις του αύριο.  
 
Ο συμπαγής σχεδιασμός των μονάδων ακαριαίας τήξης εξασφαλίζει τις μικρότερες 
εκπομπές ρύπων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ η ευελιξία που διαθέτει στο να 
ανταποκρίνεται στις μεταβολές της τροφοδοσίας, η χαμηλή της ενεργειακή κατανάλωση 
και ο περιορισμός στις εκπομπές διοξειδίου του θείου, είναι οι κύριοι λόγοι που έχουν 
οδηγήσει την τεχνολογία της ακαριαίας τήξης της εταιρείας Outotec στην παγκόσμια 
ηγετική θέση της παραγωγής πρωτογενούς  χαλκού και θεωρείται  Βέλτιστη Διαθέσιμη 
Τεχνική (Best Available Technique (BAT)) για την παραγωγή πρωτογενούς χαλκού και 
νικελίου. 
 
Η εταιρεία Outokumpu (σήμερα Outotec) έχει  εκχωρήσει σε 50 χώρες παγκοσμίως τις 
άδειες χρήσεις της μεθόδου του Flash Smelting, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
παραγωγή πρωτογενούς χαλκού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Φιλανδία, 
Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Βουλγαρία) γίνεται αποκλειστικά με την χρήση 
της εν λόγω μεθόδου. 
 
Η τεχνολογία της ακαριαίας τήξης της εταιρείας Outotec συνεχώς αναπτύσσεται με 
δοκιμές που γίνονται στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας στο Pori, Φιλανδίας και σε 
συνεργασία με τους παραγωγούς/χρήστες της τεχνολογίας.  
 
Συνοψίζοντας, η τεχνολογία της Ακαριαίας Τήξης της εταιρείας Outotec προσφέρει: 
• Νέες προοπτικές στην παραγωγή μετάλλων 
• Αξιόπιστη και λειτουργική παραγωγική διαδικασία και μηχανήματα 
• Υψηλό αλλά συμβατό  ύψος επένδυσης και χαμηλό κόστος λειτουργίας 
• Δυνατότητα της κατεργασίας διαφορετικών τύπων πρώτων υλών και εύκολης  

μεταβολής ρυθμών τροφοδοσίας 
• Υψηλές ανακτήσεις των περιεχομένων μεταλλικών αξιών 
• Πλήρης ικανοποίηση των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών 
• Την «καθαρότερη» σήμερα πυρομεταλλουργική μέθοδο 
• Ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας 
 
Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας το συμπύκνωμα των 
πυριτών Ολυμπιάδας αφού αναμιχθεί με το συμπύκνωμα χαλκού θα οδηγηθεί ως υλικό 
τροφοδοσίας  στην κάμινο της ακαριαίας τήξης. Συνεπώς, στην κάμινο της ακαριαίας 
τήξης τροφοδοτείται ένα χαμηλής περιεκτικότητας συμπύκνωμα χαλκού προς τήξη για 
την παραγωγή matte χαλκού, matte σιδήρου και σκωρίας. Η matte του χαλκού 
λειτουργεί ως συλλέκτης των πολυτίμων μετάλλων που περιέχονται στην τροφοδοσία. 
Ουσιαστικά, η εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας στην κατεργασία του μίγματος 
συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας και συμπυκνώματος χαλκού είναι αποτέλεσμα 
της ευελιξίας της ίδιας της μεθόδου όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγική 
παράγραφο.  
 
Η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης στην κατεργασία του μίγματος 
συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας και συμπυκνώματος χαλκού επιβεβαιώθηκε  με 
την εκτέλεση  μεγάλης κλίμακας πιλοτικών δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα 
πυριτών Ολυμπιάδας και συμπυκνώματος χαλκού που εστάλησαν στο ερευνητικό 
κέντρο της εταιρείας Outotec στο Pori, Φιλανδίας. 
 
Από τα αποτελέσματα των παραπάνω πιλοτικών δοκιμών προέκυψε ότι ο σχεδιασμός 
της καμίνου παραμένει ο ίδιος όπως και στην περίπτωση της κατεργασίας των αμιγών 
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συμπυκνωμάτων χαλκού και δεν προβλέπονται τροποποιήσεις ή ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών  για την κατεργασία του μίγματος συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας και 
συμπυκνώματος χαλκού.  
 
Τα κύρια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας είναι: 
• Ακαριαία Τήξη (Flash Smelting)  
• Εκχύλιση της μάττας 
• Μονάδα ανάκτησης μετάλλων  
• Ψύξη και έκπλυση των απαερίων  
• Μονάδα κατεργασίας των διαλυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας  
• Μονάδα θειικού οξέος   
 
Η ετήσια δυναμικότητα κατεργασίας της μονάδας είναι 250.000 t τόνοι συμπυκνώματος 
πυριτών Ολυμπιάδας και 30.000 τόνοι συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού Σκουριών. Οι 
μεταλλουργικές ανακτήσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις δοκιμές που 
διεξήχθησαν στην Φιλανδία από την  Outokumpu O.Y., είναι οι ακόλουθες: 
• Ανάκτηση χαλκού 96,2% 
• Ανάκτηση χρυσού 93,9% 
• Ανάκτηση αργύρου 87,0% 
 
Το απλοποιημένο διάγραμμα ροής της μεταλλουργίας δίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 
 
 

 
Διάγραμμα ροής της μεταλλουργίας 
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12. Περιγραφή της Μεταλλουργικής διεργασίας 
 
α) Κάμινος ακαριαίας τήξης 
 
Η κάμινος ακαριαίας τήξης αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: το κατακόρυφο τμήμα 
όπου λαμβάνουν χώρα οι αντιδράσεις έναυσης και οξείδωσης, το οριζόντιο τμήμα που 
αποτελεί το χωνευτήριο της καμίνου και το δεύτερο κατακόρυφο τμήμα που αποτελεί και 
το σημείο εξόδου των απαερίων (βλέπε σχήμα παρακάτω).  
 
Στο πρώτο κατακόρυφο τμήμα της καμίνου, το μίγμα της τροφοδοσίας που βρίσκεται σε 
εναιώρηση αντιδρά ταχύτατα με τον εμφυσούμενο - εμπλουτισμένο σε οξυγόνο – αέρα 
(33% Ο2). Οι αντιδράσεις διάσπασης και οξείδωσης είναι έντονα εξώθερμες με 
αποτέλεσμα σε μικρή απόσταση από τον καυστήρα η θερμοκρασία να ανέρχεται στους 
1350°C: 
4CuFeS2 → 2Cu2S + 4FeS + S2 
4CuS → 2Cu2S + S2 
FeAsS →  FeS + As 
2FeAsS → FeS2 + FeAs2 
4As + 3O2 → 2As2O3  
FeAs2 + 2O2 → FeO + As2O3  
2FeS2 → 2FeS + S2 
CaCO3 → CaO + CO2 
2FeS2 + 5,5O2 → Fe2O3 + 4SO2 
2FeS + 3O2 → 2FeO + 2SO2 
6FeO + O2 → 2Fe3O4 
4FeO + O2 → 2Fe2O3 
4FeO + O2 → 2Fe2O3 
Cu2S + 2O2 → 2CuO + SO2 
S2 + 2O2 → 2SO2 

 
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω αντιδράσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό του θείου που 
περιέχεται στο μίγμα τροφοδοσίας απομακρύνεται εντός της καμίνου μέσω αντιδράσεων 
διάσπασης και οξείδωσης των θειούχων ενώσεων (χαλκοπυρίτη, αρσενοπυρίτη και 
σιδηροπυρίτη) με αποτέλεσμα την παραγωγή διοξειδίου του θείου (SO2). Το θείο που 
παραμένει στο φορτίο είναι πρωτίστως δεσμευμένο με τον χαλκό, με τη μορφή Cu2S, 
λόγω της μεγάλης συγγένειας του χαλκού με το θείο, ενώ η περίσσεια δεσμεύεται με τον 
σίδηρο ως θειούχος σίδηρος (FeS), ο οποίος αποτελεί την πλέον σταθερή ένωση θείου-
σιδήρου. Το υπόλοιπο του σιδήρου αποβάλλεται στην σκωρία ως οξείδιο (FeO). 
 
Το αρσενικό μετατρέπεται σε τριοξείδιο του αρσενικού και συλλέγεται στην αέρια φάση. 
Ακολουθεί μια μονάδα για τον καθαρισμό της αέριας φάσης και καταβύθιση του 
αρσενικού υπό μορφή σκοροδίτη. Το υλικό αυτό είναι πλήρως αδρανές και αποτίθεται. 
Το διοξείδιο του θείου που  παράγεται, συλλέγεται επίσης στην αέρια φάση και στη 
συνέχεια μετατρέπεται σε θειικό οξύ που είναι και εμπορεύσιμο προϊόν.    
Στο οριζόντιο τμήμα της καμίνου, στο χωνευτήριο, οι ως άνω αντιδράσεις απομάκρυνσης 
του θείου υπό μορφή αέριου διοξειδίου του θείου και δημιουργίας της σκωρίας έχουν 
ολοκληρωθεί και τα προϊόντα της ακαριαίας τήξης (το τήγμα) υφίστανται χώνευση, 
δηλαδή διαχωρισμό λόγω του διαφορετικού ειδικού βάρους, και καθίζηση με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ξεχωριστών στρωμάτων, της μάττας (matte) και της 
σκωρίας. Η μάττα είναι βαρύτερη και κατακάθεται στον πυθμένα του χωνευτηρίου αφού 
πρώτα διέλθει μέσα από το στρώμα της επιπλέουσας σκωρίας.(βλέπε σχήμα 
παρακάτω).  
 
Η χημική σύσταση των προϊόντων της καμίνου (μάττας και σκωρίας) συνίσταται κυρίως: 
στη μεν μάττα από   θειούχες ενώσεις του σιδήρου (FeS, πυροτίτης) και του χαλκού 
(Cu2S, χαλκοσίτης) στις οποίες συμπαρασύρονται και ο χρυσός και ο άργυρος που 
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περιέχονται στην πρώτη ύλη, στη δε  σκωρία από οξείδια του σιδήρου (FeO, Fe2O3 
αιματίτη και Fe3O4 μαγνητίτη) και σιδηροπυριτικά (2FeO.SiO2 φαγιαλίτη).  
 
Η παραγόμενη στην κάμινο μάττα απομακρύνεται περιοδικά από την κάμινο μέσω των 
αντίστοιχων θυρών και ακολούθως, μέσω υδρόψυκτων καναλιών (από χάλυβα με 
πυρίμαχη επένδυση), οδηγείται στην μονάδα κοκκοποίησης. Η κοκκοποιημένη μάττα, 
στην οποία περιέχεται πάνω από το 85% των περιεχομένων στην τροφοδοσία 
εμπορεύσιμων μετάλλων, δηλαδή του χαλκού (ανάκτηση 96,2%), του χρυσού (ανάκτηση 
93,9%) και του αργύρου (ανάκτηση 87,0%), οδηγείται στα επόμενα στάδια κατεργασίας 
για την ανάκτησή τους. Αυξανομένης της ποσότητας της παραγόμενης μάττας αυξάνεται 
αντίστοιχα και η ανάκτηση των μετάλλων σε αυτήν, με τις βέλτιστες συνθήκες να 
επιτυγχάνονται όταν η αναλογία μεταξύ της παραγόμενης μάττας και της τροφοδοσίας 
είναι περίπου 25:100.  
 
Το παραγόμενο στην κάμινο απόβλητο μεταλλουργίας απομακρύνεται επίσης περιοδικά 
μέσω των αντίστοιχων θυρών αποσκωριώσεως που διαθέτει η κάμινος και μέσω 
συστήματος υδρόψυκτων καναλιών οδηγείται στη μονάδα κοκκοποίησης του αποβλήτου 
αυτού. Το απόβλητο αυτό αξιοποιείται ως δευτερογενής πρώτη ύλη σε άλλα έργα όπως 
π.χ. σε έργα οδοποιίας, τσιμεντοβιομηχανίας  κλπ. 

 
 
 
 

 
   Απεικόνιση της καμίνου ακαριαίας τήξης 
 
 
 β) Κοκκοποίηση μάττας και απόβλητου μεταλλουργίας  
 
Η κοκκοποίηση της παραγόμενης μάττας από την κάμινο ακαριαίας τήξης καθώς και του 
αντίστοιχου απόβλητου επιτυγχάνεται σε συμβατικές μονάδες κοκκοποίησης, με την 
εκτόξευση νερού υπό πίεση στη ρευστή μάττα ή στο απόβλητο που ρέει στα αντίστοιχα 
υδρόψυκτα κανάλια.  
 
Η κοκκοποιημένη μάττα, αφού διαχωριστεί από το νερό με χρήση τυμπανόφιλτρων, 
οδηγείται με σύστημα μεταφορικών ταινιών στη μονάδα λειοτρίβησης και εκχύλισης ενώ 
το νερό μετά από ψύξη επανακυκλώνεται στο τμήμα κοκκοποίησης. 
 
Αντίστοιχα, το κοκκοποιημένο απόβλητο μεταλλουργίας, αφού διαχωριστεί από το νερό 
και πάλι με χρήση τυμπανόφιλτρων, οδηγείται προς αξιοποίηση σε άλλα έργα. 
 
 
 
 

Μάττα 
Μάττα Σκωρία 

Σκωρία 

Απαέρια 
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γ) Μονάδα λειοτρίβησης και εκχύλισης της μάττας 
 
Στο στάδιο αυτό γίνεται απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους του σιδήρου που 
περιέχεται στην μάττα με υδρομεταλλουργική μέθοδο με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ενός στερεού αποβλήτου εμπλουτισμένου σε Cu, Au και Ag. Συγκεκριμένα, η 
κοκκοποιημένη μάττα μεταφέρεται από τον προσωρινό χώρο αποθήκευσής της στο 
αντίστοιχο κύκλωμα λειοτρίβησης. Η λειοτρίβηση γίνεται εν υγρώ σε κλειστό κύκλωμα 
που αποτελείται από σφαιρόμυλο και συστοιχία υδροκυκλώνων.  
 
Η λειοτριβημένη μάττα εκχυλίζεται με νερό που ανακυκλώνεται από τη μονάδα 
καθαρισμού του βιομηχανικού νερού σε θερμοκρασία 80°C, pH 1,5 και έντονα 
οξειδωτικές συνθήκες που επιτυγχάνονται με την εμφύσηση οξυγόνου εντός των 
δεξαμενών. Κατά την διάρκεια του σταδίου αυτού οι θειούχες ενώσεις σιδήρου και 
χαλκού όπως και   τα οξείδια σιδήρου μετατρέπονται σε θειικό σίδηρο (FeSO4) και θειικό 
χαλκό (CuSO4)  
 
Ο πολφός από το στάδιο της εκχύλισης οδηγείται σε πυκνωτή και σε φιλτρόπρεσσα, 
οπότε παράγεται στερεό cake που οδηγείται στη μονάδα ανάκτησης των μετάλλων. 
 

 
 
δ) Μονάδα Ανάκτησης μετάλλων 
 
Στη μονάδα ανάκτησης μετάλλων, το ξηραμένο υπόλειμμα της εκχύλισης (cake 
φιλτρόπρεσσας) υφίσταται κατεργασία για την ανάκτηση του περιεχόμενου χαλκού, 
χρυσού και αργύρου σε καθαρή μορφή με τις  εξής φάσεις : 
1. Το cake περνά σε  μεταλλάκτη που λειτουργεί σε θερμοκρασία 13000C και με την 

εμφύσηση καθαρού οξυγόνου, απομακρύνεται όσο θείο και όσος σίδηρος  έχει 
απομείνει με τη μορφή διοξειδίου του θείου και οξειδίων του σιδήρου (σκωρία) 
αντίστοιχα. Μένει ως υπόλειμμα αργός χαλκός ( 99%Cu ) που εντός αυτού υπάρχει ο 
χρυσός και ο άργυρος. 

2. Ο αργός χαλκός οδηγείται σε ηλεκτρόλυση εντός υδατικού διαλύματος θειικού οξέος 
και με καθόδους από λεπτά φύλλα καθαρού χαλκού όπου και ανακτάται.  

 Ο χρυσός και ο άργυρος παραμένουν αδιάλυτοι και δημιουργούν μια ανοδική ύλη       
η οποία και ανακτάται. 

3. Η ανοδική ύλη εκχυλίζεται με πυκνό υδροχλωρικό οξύ (HCl) και με την προσθήκη 
υπεροξειδίου του υδρογόνου ( H2O2). Ο χρυσός διαλυτοποιείται και ο άργυρος 
καταβυθίζεται με τη μορφή χλωριούχου αργύρου. Με τη χρήση κατάλληλων 
αντιδραστηρίων ο χρυσός καταβυθίζεται με τη μορφή κόνεως  και σε ξεχωριστό χώρο 
με όμοιο τρόπο ο άργυρος. 

4. Οι σκόνες χρυσού και αργύρου που παρήχθησαν προηγούμενα, εκπλύνονται, 
ξηραίνονται και οδηγούνται σε κάμινο τήξης για την παραγωγή ράβδων. 
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Γιατί  επιλέχθηκε η μέθοδος Flash Smelting για την ανάκτηση χρυσού και 
αργύρου από τα μεταλλεύματα της Χαλκιδικής. 

Η μέθοδος του FLASH SMELTING, επιλέχθηκε για την ανάκτηση του χρυσού και του 
αργύρου από το συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας, λόγω της μοναδικής δυνατότητας 
που προσφέρεται από την ταυτόχρονη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού από το 
κοίτασμα των Σκουριών.  
Το κοίτασμα της Ολυμπιάδας, σαν θειούχο κοίτασμα, συνδυαζόμενο με το κοίτασμα των 
Σκουριών, σαν κοίτασμα χαλκού, εντάσσεται άμεσα στις δυνατότητες της μεθόδου, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε από πιλοτικές δοκιμές που έγιναν από την Outotec. 
Πρόκειται για μια διαδικασία εξαγωγής χαλκού ως κύριο προϊόν, και χρυσού – αργύρου 
ως παραπροϊόντα, από τον συνδυασμό των συμπυκνωμάτων πυριτών Ολυμπιάδας και 
χαλκού-χρυσού Σκουριών.  

Η ετήσια δυναμικότητα κατεργασίας της μονάδας είναι 250.000 t τόνοι συμπυκνώματος 
πυριτών Ολυμπιάδας και 30.000 τόνοι συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού Σκουριών. Οι 
μεταλλουργικές ανακτήσεις, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις δοκιμές που 
διεξήχθησαν στην Φιλανδία από την Outokumpu O.Y., είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάκτηση χαλκού 96,2% 

• Ανάκτηση χρυσού 93,9% 

• Ανάκτηση αργύρου 87,0% 

 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της;  

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου εκτός από τις υψηλές ανακτήσεις των περιεχομένων 
μεταλλικών αξιών συγκαταλέγονται επίσης το ανεκτό, παρ’ ότι υψηλότερο άλλων, ύψος 
επένδυσης και χαμηλό κόστος λειτουργίας, η δυνατότητα της κατεργασίας διαφορετικών 
τύπων πρώτων υλών, η πλήρης ικανοποίηση των αυστηρότερων περιβαλλοντικών 
κανονισμών, η ελαχιστοποίηση του όγκου και της ρυπογένειας των αποβλήτων και το 
ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. 

Ο συμπαγής σχεδιασμός των μονάδων ακαριαίας τήξης εξασφαλίζει τις μικρότερες 
εκπομπές ρύπων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ η ευελιξία που διαθέτει στο να 
ανταποκρίνεται στις μεταβολές της τροφοδοσίας, η χαμηλή της ενεργειακή κατανάλωση 
και ο περιορισμός στις εκπομπές διοξειδίου του θείου είναι οι κύριοι λόγοι που έχουν 
οδηγήσει την τεχνολογία της ακαριαίας τήξης στην παγκόσμια ηγετική θέση της 
παραγωγής πρωτογενούς χαλκού και θεωρείται η Best Available Technique (BAT) για 
την παραγωγή πρωτογενούς χαλκού και νικελίου. 
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13. Ανακύκλωση χρυσού- παραγωγή χρυσού υψηλής καθαρότητας-παραγωγή 
ράβδων 

 
Ανακύκλωση χρυσού γίνεται μέσω κλιβάνων επαγωγής. Τα κομμάτια του χρυσού που 
φυσικά έχουν διάφορες προσμίξεις, τοποθετούνται σε ειδική χοάνη από γραφίτη.  
Εντός του κλιβάνου επαγωγής, το υλικό θερμαίνεται και φτάνοντας στους 1064 βαθμούς 
κελσίου , τήκεται. Με τη διαφορά επίπλευσης λόγω διαφοράς σημείων τήξης μετάλλων 
που περιέχονται στο κράμα, απομακρύνεται ένα μεγάλο μέρος των μη πολύτιμων 
προσμίξεων, Στη συνέχεια λαμβάνεται ένα μικρό δείγμα με τη χρήση μιας γυάλινης 
ράβδου η οποία βυθίζεται στο κέντρο της χοάνης. Αυτό το δείγμα μεταφέρεται στο 
εργαστήριο για να γίνει η ανάλυση της ακριβούς καθαρότητας χρυσού. 
 
Έχει έρθει πλέον η ώρα για να χυθεί το λιωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιείται ένα ήδη ζεστό 
καλούπι γιατί εάν το καυτό μέταλλο ερχόταν σε επαφή με ένα κρύο μεταλλικό υλικό, θα 
δημιουργόταν έκρηξη λόγω της διαφοράς στη θερμοκρασία. Το καυτό λοιπόν μέταλλο, 
αφού έχει τοποθετηθεί στο καλούπι, αφήνεται να κρυώσει, έπειτα αναποδογυρίζεται και 
δημιουργείται έτσι μια ράβδος χρυσού. Αυτή όμως η ράβδος, δεν αποτελείται ακόμα από 
καθαρό χρυσό ή ασήμι, καθώς περιέχει ακόμα κάποια από τα μέταλλα των αρχικών 
κραμάτων και συνήθως περιέχει καθαρό χρυσό σε ποσοστό μεταξύ 58% και 65%. Το 
υπόλοιπο ποσοστό συνήθως αποτελείται από τα βασικά μέταλλα, όπως ο χαλκός και ο 
ψευδάργυρος, μαζί με πολύτιμα μέταλλα όπως το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο, 
ανάλογα με το είδος και την προέλευση του αρχικού κράματος . 
 
Το επόμενο βήμα είναι να ραφιναριστεί ακόμα περισσότερο ο χρυσός. Για το βήμα αυτό, 
υπάρχουν πολλές τεχνικές , ωστόσο η πιο διαδεδομένη και μάλιστα παλαιότερη, είναι η 
διαδικασία χλωρίωσης του Miller.Η διαδικασία περιλαμβάνει αφρίζον τοξικό χλώριο σε 
αέρια μορφή το οποίο διαχέεται στο λιωμένο μέταλλο και αφαιρεί από αυτό το ασήμι 
καθώς και τα βασικά μέταλλα. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται πολλές ράβδοι χρυσού 
από την προηγούμενη φάση παραγωγής τους και τοποθετούνται εντός χοάνης.  Οι 
ράβδοι τήκονται δημιουργώντας σημαντική ποσότητα ρευστού. Το αέριο χλώριο, 
εισέρχεται με ορμή στο μείγμα υγρού μετάλλου και αναγκάζει το ασήμι και τα βασικά 
μέταλλα να αναδυθούν στην επιφάνεια. 
Το υγρό μέταλλο που απομένει, χύνεται έπειτα σε ένα νέο καλούπι και η χρυσή ράβδος 
που βγαίνει από αυτό, θεωρείται πλέον «Επενδυτικής ποιότητας», παρόλο που είναι 
μόνο μεταξύ 99,5% και 99,7% καθαρός χρυσός. Τα μοναδικά εναπομείναντα μέταλλα σε 
αυτόν τον στάδιο είναι πολύτιμα, πιθανώς λίγο ασήμι μαζί με πλατίνα και/ή παλλάδιο. Για 
να φτάσουμε στο επίπεδο καθαρότητας της τάξης του 99,9% απομένει ένα ακόμα στάδιο 
ραφιναρίσματος 
Το τελευταίο βήμα είναι η ηλεκτρολυτική διαδικασία του Wohlwill που μπορεί να 
εφαρμοστεί μονάχα σε χρυσό καθαρότητας τουλάχιστον 98,5%. Αυτή η τελική διαδικασία 
που γίνεται με χρήση υδροχλωρικού οξέος, μέσω μιας ηλεκρολυτικής διαδικασίας θα 
αφαιρέσει όση πλατίνα, παλλάδιο ή ασήμι έχει απομείνει στη ράβδο και χρειάζεται 
τουλάχιστον 24 ώρες για να ολοκληρωθεί. Πλέον ο χρυσός που μένει, είναι καθαρός σε 
ποσοστό 99,9%. Τώρα μπορεί να λιώσει για τελευταία φορά και να χυθεί σε καλούπια 
του 1 kg. Κάθε ράβδος που βγαίνει είναι μαρκαρισμένη με έναν μοναδικό αριθμό και 
θεωρείται ράβδος του “London Good Delivery”, πιο πιστοποιημένη δηλαδή ράβδος 
καθαρού χρυσού με ποσοστό 99,9% και βάρος 1 kg ακριβώς. 
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Όταν οι ράβδοι κρυώσουν, θα τοποθετηθούν σε ένα θησαυροφυλάκιο πιθανότατα στο 
υπόγειο κάποιας τράπεζας όπου κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα δουν το φως της 
ημέρας. Αυτές οι χρυσές ράβδοι θα αλλάζουν ιδιοκτήτες δύο ή τρεις φορές την ημέρα, 
καθώς θα ανταλλάσσονται διαρκώς στις διεθνείς αγορές ακόμη και στις χώρες. Μπορεί 
τη μία στιγμή να ανήκουν στην τράπεζα Lloyds του Λονδίνου και την επόμενη στην Κίνα, 
αλλά θα παραμείνουν πάντα ασφαλισμένες στο θησαυροφυλάκιο στο οποίο κατέληξαν 
μετά το ραφινάρισμα. Από τη στιγμή όμως που μια ράβδος θα φύγει από το 
θησαυροφυλάκιο, θα χάσει την πιστοποίησή της ως ράβδος «London Good Delivery» 
και για να την αποκτήσει εκ νέου και να μπορέσει να ανταλλαχθεί ξανά, θα πρέπει να 
περάσει πάλι από τη διαδικασία τήξης και ανάλυσης. 
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