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Τα μέταλλα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
ανθρώπινης ιστορίας  

Από την προϊστορική εποχή...... 

Εισαγωγή  



Έως τη σύγχρονη εποχή 



Αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα όπως 
αποτυπώνεται σε αγγεία της περιόδου 



 

 • “Επίσης, υπάρχουν και περιοχές που αν τις 
σπέρναμε δεν θα απέφεραν καρπό, ενώ τώρα που 
τις αξιοποιούμε μεταλλευτικά θρέφουν πολύ 
περισσότερους από όσο αν παρήγαγαν σιτάρι. 
Διαθέτει, βέβαια, και αποθέματα αργύρου, 
σίγουρα από θεία πρόνοια· ενώ υπάρχουν πολλές 
γειτονικές πόλεις και στη στεριά και πέρα από τη 
θάλασσα, καμιά από αυτές δεν την διατρέχει ούτε 
μια μικρή φλέβα αργύρου”.  

                                                                            
Ξενοφών “Πόροι ή περί προσόδων”  
 

 
 
 



Τα προβλήματα που απαιτούν λύση κατά την  
αποκατάσταση των διαταραγμένων  

εδαφών σε μεταλλευτικές περιοχές  εξαρτώνται από: 

• το μέγεθος της εκμετάλλευσης,  
• τον τρόπο εξόρυξης,  
• το είδος και τις διεργασίες εμπλουτισμού του 

μεταλλεύματος, 
•  το βαθμό διατάραξης κα.  



Τα κύρια προβλήματα στην αποκατάσταση των 
μεταλλευτικών χώρων συνδέονται με: 

• 1) τις ακραίες τιμές pH  
• 2) την αυξημένη τοξικότητα από τις υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων 

και μεταλλοειδών,  
• 3) την ακατάλληλη για την ανάπτυξη των φυτών κατανομή του 

μεγέθους των κόκκων, 
• 5) τη μικρή βιολογική δραστηριότητα, 
• 6) τη μικρή ικανότητα υδατοσυγκράτησης, τη μικρή ή μεγάλη 

ταχύτητα διήθησης του νερού,  
• 7) τη μικρή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, 
• 8) τη δημιουργία αποσκληρημένων (hardapan) ή τσιμεντοποιημένων 

οριζόντων (cemented), 
• 9 )την ισχυρή αιολική διάβρωση και αστάθεια (Lottermoser and 

Asley, 2006). 
 



Η υποβάθμιση, δηλαδή η μείωση της 
ικανότητας των οικοσυστημάτων να επιτελούν 

τις βασικές λειτουργίες τους πρέπει να 
αποκαθίσταται σταδιακά 



Η διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος στις 
μεταλλευτικές περιοχές όπως φαίνεται δεν μπορεί να 

αποφευχθεί 
 
Εξετάζονται  και να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι τρόποι, 

διαδικασίες και μέθοδοι ώστε η διατάραξη 
•  να είναι όσο το δυνατό μικρότερη, 
•  το οικοσύστημα, όποιο και αν είναι αυτό, να μπορεί να 

ανακάμπτει με τον επιθυμητό ρυθμό και  
• η υποβάθμιση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας των 

οικοσυστημάτων να επιτελούν τις βασικές λειτουργίες τους. 
να αποκαθίσταται σταδιακά. Η σταδιακή αποκατάσταση 
θεωρείται κανόνας στη διαδικασία μείωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους λόγω της εξορυκτικής 
δραστηριότητας.  
 



Δράσεις που στοχεύουν  στην εξυγίανση και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων από τη 

μεταλλευτική δραστηριότητα εδαφών  

      απομάκρυνση των ρύπων  
 επεξεργασία του εδάφους in situ και μετατροπή 

των ρύπων  σε μη διαλυτές και  μη 
βιοδιαθέσιμες μορφές, με σκοπό την 
αποκατάσταση των λειτουργιών του εδάφους, 
χωρίς κίνδυνο για τον άνθρωπο και τα 
οικοσυστήματα της περιοχής. 

 



• Η φυτοσταθεροποίηση ως μέθοδος αποκατάστασης 
των  διαταραγμένων εδαφών στους μεταλλευτικούς 
χώρους αναγνωρίζεται πλέον από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα και μάλιστα θεωρείται ως 
κατάλληλη για την αποκατάσταση των χώρων 
απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων (Wong, 2003, 
Mendez and Meier 2008, Tel-Oz and Formi 2011). 



Εδαφοβελτιωτικά στην in situ ακινητοποίηση των 
ρύπων: 

• 1) διάφορα παραπροϊόντα χαλυβουργίας πλούσια σε οξείδια του Fe, Mn 
και Al, 

• 2) ρινίσματα μεταλλικού σιδήρου (Fe0), 
• 3) τα οξείδια του σιδήρου (Mench et all., 2003), 
• 4) ο μαγνετίτης (πλούσιο σε οξείδια του σιδήρου υλικό) (Mench et all. 

2003), 
• 5) εδάφη πλούσια σε οξείδια του σιδήρου, όπως είναι τα Oxisols (Ladeira 

et al., 2004), 
• 6) η κόκκινη λάσπη που προκύπτει από την επεξεργασία του βωξίτη 

(Geng-Fuhrman et al., 2003),  
• 7) αποθέσεις πλούσιες σε μαγγάνιο και οξείδια του μαγγανίου 

(Chakravarty et al., 2002), 
• 8) παραπροϊόντα της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη 

(Αλιφραγκής και συν. 2012 ), 
• 9) ο ασβεστόλιθος (Peters, 1995, Tisch et al., 2000), 

 



Εδαφοβελτιωτικά στην in situ ακινητοποίηση των 
ρύπων: 

• 10) ο μπερινγκίτης (μελανοκρατικός τραχείτης πλούσιος  σε αλβίτη και 
ορθόκλαστο) σε συνδυασμό με φυτοσταθεροποίηση (Vangronsveld and 
Cunningham, 1998, Mench et all., 2003), 

• 11) ο ζεόλιθος, 
• 12) η οργανική ουσία (Mench et all., 2003).Η οργανική ουσία υπό μορφή 

compost σε μίξη με τα διάφορα πρόσθετα βελτιώνει την αποτελεσματικότητά 
τους. Η χρησιμοποίηση της οργανικής ουσίας ως του μόνου βελτιωτικού έχει 
αντίθετα αποτελέσματα, 

• 13) φωσφορικά άλατα. Τα φωσφορικά άλατα βοηθούν στην χημική 
σταθεροποίηση μέσω του σχηματισμού χιτώνων που καλύπτουν τα διάφορα 
σουλφίδια και τα αποτρέπουν από την παραπέρα οξείδωσή τους, 
μετατρέποντάς τα σε σταθερές αδιάλυτες μορφές. Με τον τρόπο αυτόν 
περιορίζεται η επιπλέον απελευθέρωση μετάλλων και SO4

2- (Evangelou, 
1995a,b, Fytas and Evangelou,1998,Georgopoulou, et all., 1996, Nyavor and 
Egiebor,1995, Huang and Evangelou, 1994). 
 



 Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
πειραματικών επιφανειών  στην Ευρώπη με τον τίτλο 
PHYTOREHAB με σκοπό την αξιολόγηση διαφόρων 
υλικών ως προς την καταλληλότητα τους για σκοπούς 
αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών (Mench et all., 
2003). 



Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται κατά την αντιμετώπιση 
των ρυπασμένων από τη μεταλλευτική δραστηριότητα 

εδαφών ή των χώρων απόθεσης  μεταλλευτικών αποβλήτων 
είναι: 

 
 1. σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται εξυγίανση; 
 2. ποια μέθοδος θεωρείται η καταλληλότερη; 
 3. πως θα γίνει η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

μεθόδου εξυγίανσης και αποκατάστασης;  
 



Σκοπός της εργασίας  

Η διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης του χώρου 
απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στην περιοχή 
Καρακόλι Στρατωνίου. 

 
  Τα μεταλλευτικά απόβλητα  της περιοχής περιέχουν 

σημαντικές ποσότητες διαφόρων θειούχων ορυκτών 
όπως σφαλερίτης (Zn,Fe,S), πυρίτης (FeS2), 
αρσενοπυρίτης (FeAsS), γαληνίτης (PbS) κα. 
 



Για την αποκατάσταση του χώρου χρησιμοποιήθηκαν δύο 
μέθοδοι  

 1) χημική σταθεροποίηση των μεταλλευτικών 
αποβλήτων με τη χρήση ενός υλικού πλούσιου σε 
οξείδια του Fe και Mn (Αλιφραγκής και συν. 2012) 
και 

  2) εδαφοκάλυψη 
 



Χώρος απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στη θέση 
Καρακόλι Στρατωνίου 



Στάδια  διερεύνησης της χημικής 
σταθεροποίησης 



Πρώτο στάδιο 
 Στο στάδιο αυτό μελετήθηκαν στο εργαστήριο :  

 
• Oι ιδιότητες των μεταλλευτικών αποβλήτων  
• Ο τρόπος μείωσης των διαλυτών και βιοδιαθέσιμων 

βαρέων μετάλλων με τη χρησιμοποίηση διαφόρων 
εδαφοβελτιωτικών (ασβεστόλιθος, ρινίσματα 
σιδήρου, οξείδια του σιδήρου και του μαγγανίου, 
ζεόλιθος, ρυζοφλοιός και υπολείμματα της 
επεξεργασίας του πυρολουσίτη) 

• Η αντοχή διαφόρων φυτικών ειδών σε υψηλές 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων 

 



Δεύτερο στάδιο 

• Πείραμα θερμοκηπίου  
• 36 χειρισμοί για κάθε ένα από τα φυτικά είδη 

που επιλέχθηκαν  
• 10 επαναλήψεις 



Τρίτο στάδιο 

• Πιλοτική εφαρμογή  
• 14 καλύτεροι χειρισμοί   



Πίνακας 1. Κύριοι χειρισμοί του πιλοτικού προγράμματος 
(στους χειρισμούς 2,4,6,8,10,12,14  έγινε προσθήκη φωσφορίτη, 

*το μίγμα τοποθετήθηκε ως στρώμα κάτω από τα απόβλητα  
** Προσθήκη του μυκορριζιακού μύκητα Glomus intraradices) 

Χειρισμός 1 2 3* 4* 5 6 7 8** 9** 10 11 12 13 14 
Απόβλητα 50 50 50 50 60 60 60 60 100 100 - - 50 50 

Οξείδια 20 20 20 20 10 10 10 10 - - - - 45 45 
Έδαφος 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 5 5 

Ρυζοφλοιός 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - 
Σκελετικό 10 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - 

Φωσφορίτης + + + + + + + 



Δημιουργία πειραματικών επιφανειών 





Βιομετρικά χαρακτηριστικά 

 επιβίωση, 
  ύψος των φυτών,  
 αριθμός  πλάγιων βλαστών,  
φυλλική επιφάνεια,   
 βάρος των φύλλων,  
 ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, 
 αποικισμός της επιφάνειας από διάφορα φυτικά 

είδη 
 συντελεστής βιοσυσσώρευσης μετάλλων στους 

φυτικούς ιστούς 

 



Χημικές αναλύσεις 
 

• Φυτικοί ιστοί 
 Το άζωτο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο Kjeldahl.  
 Τα στοιχεία Zn, Cu, Mn, Fe, K, Na, Mg, Ca και As με 

τη μέθοδο της σπεκτοφωτομετρίας της ατομικής 
απορρόφησης.  

Ο φώσφορος προσδιορίστηκε με την μέθοδο της 
σπεκτοφωτομετρίας του ορατού φωτός. 
 

     (Στα δείγματα έγινε υγρή οξείδωση με μίγμα οξέων HNO3, 
H2SO4, and HClO4). 

 



Χημικές αναλύσεις 

• Μεταλλευτικά απόβλητα  
 Το άζωτο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο Kjeldahl. 
  Τα διαλυτά και τα εκχυλιζόμενα με DTPA κατιόντα 

(Mn, Cu, Zn, Fe), προσδιορίσθηκαν με τη μέθοδο της 
ατομικής απορρόφησης  

  Τα ανταλλάξιμα κατιόντα K, Ca, Mg και Na με τη 
μέθοδο του CH3COONH4 pH 7. 

 



Αποτελέσματα – Συζήτηση  
 



Στους χειρισμούς στους οποίους η φύτευση έγινε απευθείας στα 
μεταλλευτικά απόβλητα (cake), τα φυτά του Nerium oleander, πέντε 
μήνες μετά από την εγκατάσταση παρουσίασαν υψηλή θνησιμότητα 



 
 
 
 
 
            



Νέα πειραματική επιφάνεια με σκοπό τη διερεύνηση 
του τρόπου αποφυγής σχηματισμού hardpan 



Νέα πειραματική επιφάνεια με σκοπό τη διερεύνηση 
του τρόπου αποφυγής σχηματισμού hardpan 



Πειραματικές επιφάνειες 
Ιούνιος 2016  



Αποτελέσματα 





Συμπεράσματα από τη χημική σταθεροποίηση και 
φυτοαποκατάσταση 

 
 Η φυτοαποκατάσταση των περιοχών στις οποίες εναποτίθεται τα 

στερεά απόβλητα μπορεί να επιτευχθεί μετά από χημική 
σταθεροποίηση των αποβλήτων με πλούσια σε οξείδια του Fe 
και Mn υλικά με ταυτόχρονη χρήση σκελετικού υλικού 
ασβεστόλιθου και οργανικής ουσίας.  

 Το κύριο πρόβλημα στην φυτοαποκατάσταση των μεταλλευτικών 
αποβλήτων, εκτός από τις υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων και 
μεταλλοειδών, αποτελεί ο σχηματισμός αποσκληρυμένου 
ορίζοντα (hardpan). Ο ορίζοντας αυτός σχηματίζεται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού και αμέσως  μετά την απόθεση των 
υλικών. 
 
 



 Για την αποτελεσματικότερη χρήση της μεθόδου απαιτείται η 
ωρίμανση* των υλικών. Ο χρόνος ωρίμανσης εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 2-3 έτη. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί  με 
κατάλληλο χειρισμό των υλικών.  

 Η επιβίωση των φυτών που φυτεύονται απευθείας στο υλικό 
του cake είναι μικρή. Τα φυτά αυτά ξηραίνονται μετά από για 
5-6 μήνες λόγω της υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων. 

 Ορισμένα είδη της φυσικής βλάστησης που εγκαθίστανται 
μετά από τη χημική σταθεροποίηση παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιατί συμπεριφέρονται ως υπερβιοσυσσωρευτές 
μετάλλων, με ιδιαίτερη αντοχή στις υψηλές συγκεντρώσεις 
μετάλλων και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ανάλογα προγράμματα φυτοαποκατάστασης. 

*Ως ωρίμανση των υλικών εννοείται η αύξηση του σθένους των μετάλλων που 
επιτυγχάνεται σταδιακά με την οξείδωση. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η 
τοξικότητα των μετάλλων. 



Τελική φυτοαποκατάσταση μετά από την 
εδαφοκάλυψη 

 Το πάχος εδαφοκάλυψης εξαρτάται από: 
 τις ιδιότητες των μεταλλευτικών αποβλήτων, 
 τον τύπο του εδάφους που χρησιμοποιείται για την 

εδαφοκάλυψη,  
 τη διαθεσιμότητα του εδάφους,  
 τις συνθήκες του κλίματος,  
 το είδος της βλάστησης,  
 τους διαθέσιμους πόρους κα. 



Για τη βελτίωση των συνθηκών του εδαφικού υλικού  
αποφασίσθηκε να γίνει τεμαχισμός των πρέμνων και των ριζών 
από τις περιοχές που υλοτομούνται με σκοπό την αύξηση της 

οργανικής ουσίας 
 





Κατασκευή πινακίων και σπορές  







Είδη που χρησιμοποιήθηκαν  

Querqus coccifera Ulmus glabra Prunus spinosa 

Querqus ilex Coronilla emeroides Arbutus unedo 

Querqus pubescens Anthyllis hermanniae Colutea arborescens 

Fraxinus ornus Cercis siliquastrum  Crataegus monogyna 

Phillyrea latifolia Cistus incanus Spartium junceum 

Erica manipuliflora Cistus salvifolius Pinus brutia 

Erica arborea Pyrus amygdaliformis Rhus coriaria 

























Πρανές του χώρου απόθεσης πριν την αποκατάσταση 



Εδαφοκάλυψη του πρανούς 





Φυτικά είδη κατάλληλα για τη ζώνη βλάστησης (αυξητικό 
χώρο)  Quercetum  ilicis (ξηρό- θερμό περιβάλλον) 

  
 

Φυτικό είδος Ποσοστό 

Lolium rigidum 15% 

Cynodon dactylon 10% 

Agrostis tennuis   5% 

Festuca rubra 15% 

Festuca arudinacea 15% 

Sanguisorba minor 10% 

Trifolium subteraneuoum    5% 

Bromus catharticus    5% 

Phacelia tanacifolia 10% 

Medicago sativa 10% 



Εξέλιξη της αποκατάστασης (Μάρτιος 2016) 



Κατάσταση υδροσποράς κατά την θερινή 
περίοδο 



 Διεθνώς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 
εγκατάστασης της βλάστησης σε λεπτόκοκκα 
μεταλλευτικά απόβλητα παλαιών ορυχείων 
χρυσού με παρόμοια χημική σύσταση χωρίς 
επιτυχία (Bleeker et all., 2002). 

 Στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση της 
βλάστησης με τα είδη Agrostis castellana, 
Holcus lanatus και Agrostis delicatula 
περιορίστηκε σε πολύ μικρές θέσεις (De Koe, 
1994). 

 



 
Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων στους χώρους     
απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων  είναι δυνατή. 
Αυτό μας το επιτρέπει η  πολυετής έρευνα των μηχανισμών που 
παρατηρούνται στη φύση  και αποκαθιστούν ως ένα βαθμό την 
ισορροπία στο περιβάλλον 



Ευχαριστίες 
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ερευνητικού προγράμματος 83543 της Επιτροπής 
Ερευνών του ΑΠΘ. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες της ερευνητικής μας ομάδας προς την 
Εταιρία Hellas Gold SA για την ποικιλόμορφη βοήθεια 
που παρείχε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.  

 



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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