
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ 

ISSN 1105-2403 

Τόµος 10, τεύχος 1 (Ιαν-Ιούν 2000) 

Περιλήψεις επιστηµονικών άρθρων 

• Ιωάννης Μελαδιώτης (Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας, Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 540 06 
Θεσσαλονίκη): «Εντοπισµός και διαστασιολόγηση κροκαλοπαγών στις 
στείρες αµµοαργιλοµαργαϊκές ενστρώσεις του λιγνιτικού κοιτάσµατος του 
Νοτίου Πεδίου στη Λεκάνη Σαριγκιόλ µε τη µέθοδο του 
γεωραντάρ». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 10, τεύχος 1, 
Ιαν-Ιούν 2000, σελ. 15-26. 

Στο πλαίσιο της επίλυσης του προβλήµατος του εντοπισµού και της 
διαστασιολόγησης των «σκληρών» κροκαλοπαγών των στείρων ενστρώσεων 
στο Νότιο Λιγνιτικό Πεδίο Πτολεµαΐδας το οποίο επιβαρύνει το τελικό 
κόστος παραγωγής του λιγνίτη, πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου και 
εργαστηρίου η οποία περιέλαβε την εκτέλεση γεωφυσικών διασκοπήσεων 
επιφάνειας υψηλής ευκρίνειας µε τη χρησιµοποίηση ενός γεωραντάρ. Από τα 
αποτελέσµατα της όλης ερευνητικής προσπάθειας διαπιστώθηκε η 
αποτελεσµατικότητα της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, γεγονός το οποίο 
εγγυάται την επιτυχή χρησιµοποίησή της σε όλη την έκταση του Νοτίου 
Λιγνιτικού Πεδίου για τον εντοπισµό και τη διαστασιολόγηση των 
συνεκτικών κροκαλοπαγών. © Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, 
Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 
2000. 

• Κωνστανίνος Κοµνίτσας (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας, 157 80 Ζωγράφος, Αττική): «Μεθοδολογία εκτίµησης 
επικινδυνότητας ρυπαντών στη βιοµηχανία και σε περιοχές διάθεσης 
επικίνδυνων αποβλήτων». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 
10, τεύχος 1, Ιαν-Ιούν 2000, σελ. 27-44. 

Οι περισσότερες µεταλλευτικές, µεταλλουργικές και χηµικές βιοµηχανίες 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες, οι οποίες προκαλούν την παραγωγή µεγάλων 
ποσοτήτων στερεών, υγρών ή αερίων αποβλήτων που περιέχουν ρυπαντές σε 
αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις. Οι ρυπαντές αυτοί χαρακτηρίζονται από 
υψηλή επικινδυνότητα και µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές βλάβες στην 
υγεία των εργαζοµένων, όπως και των πληθυσµιακών οµάδων ή άλλων 
αποδεκτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε πλησίον των βιοµηχανιών είτε 
πλησίον των περιοχών διάθεσης των αποβλήτων. Ο σκοπός αυτής της 
εργασίας είναι η παρουσίαση της µεθοδολογίας εκτίµησης της 
επικινδυνότητας διαφόρων ρυπαντών, µέσω της εκπόνησης ποσοτικών 
µελετών, στη βιοµηχανία και σε περιοχές διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 



Η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιείται περιλαµβάνει τα εξής στάδια: (α) 
προσδιορισµό των πηγών ρύπανσης και των πλέον επικίνδυνων ρυπαντών, (β) 
εκτίµηση του βαθµού έκθεσης των διαφόρων αποδεκτών στους ρυπαντές (σε 
συνάρτηση µε την απόσταση µεταφοράς των ρυπαντών διαµέσου των 
διαδροµών µεταφοράς, τους πιθανούς αποδέκτες και τον τρόπο έκθεσης των 
αποδεκτών), (γ) προσδιορισµό της τοξικότητας των ρυπαντών (όπου είναι 
δυνατόν πρέπει να χρησιµοποιούνται ποσοτικοί δείκτες τοξικότητας) και (δ) 
εκτίµηση της επικινδυνότητας (µε εκτίµηση του µεγέθους των επιπτώσεων και 
του βαθµού αβεβαιότητας). Ο υπολογισµός των δόσεων των ρυπαντών, οι 
οποίες διακρίνονται ως παρεχόµενες, απορροφούµενες και ενεργές, 
προσδιορίζεται µε βάση εξισώσεις οι οποίες έχουν ως παραµέτρους τις 
συγκεντρώσεις των ρυπαντών στα σηµεία έκθεσης, το ρυθµό πρόσληψης των 
ρυπαντών, τη συχνότητα και τη διάρκεια έκθεσης των αποδεκτών, το 
σωµατικό βάρος του κάθε αποδέκτη και την περίοδο επιµερισµού της δόσης. 
Η τοξικότητα των ρυπαντών, οι οποίοι διακρίνονται σε καρκινογενείς και µη 
καρκινογενείς, προσδιορίζεται µε χρήση διαφόρων εξισώσεων, ανάλογα µε τη 
συγκέντρωση του κάθε ρυπαντή σε κάθε σηµείο έκθεσης των αποδεκτών. 
Τέλος, η εκτίµηση της επικινδυνότητας γίνεται µε βάση εξισώσεις οι οποίες 
έχουν ως παραµέτρους την ηµερήσια δόση και τη δόση αναφοράς για τον 
κάθε ρυπαντή. Για την κατανόηση της µεθοδολογίας αυτής παρατίθενται 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα. © Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά 
Χρονικά, Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
Μηχ., 2000. 

• Αντώνιος Πέππας
1, ∆ηµήτριος Α. Φιλίππου

1, Nικόλαος Κατηφόρης
2, 

Νυµφοδώρα Παπασιώπη
1, Κατερίνα Αδάµ

3, ∆ηµήτριος Καρατζοβάλης
4, 

Θεόφιλος Ζαµπετάκης
4 (1

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας, 157 80 Ζωγράφου, Αττική - 2Ελληνική Αεροπορική 
Βιοµηχαννία - 3TVX Ελλάς ΑΕ - 4Ελληνικοί Λευκόλιθοι  ΑΑΜΒΕΕ, 
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα): «Προσοµοίωση κυκλώµατος 
προβιοµηχανικής κλίµακας παραγωγής υδροξειδίου του µαγνησίου µε 
ενυδάτωση µαγνησίας».Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 
10, τεύχος 1, Ιαν-Ιούν 2000, σελ. 45-64. 

Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι η προσοµοίωση κυκλώµατος 
προβιοµηχανικής κλίµακας για την παραγωγή υδροξειδίου του µαγνησίου 
Mg(OH)2, υψηλών ποιότικών προδιαγραφών µε ενυδάτωση µαγνησίας 
(MgO), η οποία προέρχεται από έψηση φυσικού µαγνησίτη (ΜgCO3). Με 
βάση τις προδιαγραφές χρήσης του υδροξειδίου του µαγνησίου, σχεδιάστηκαν 
τρία εναλλακτικά κυκλώµατα προβιοµηχανικής κλίµακας ενυδάτωσης 
µαγνησίας. Τα κυκλώµατα αυτά επιλύθηκαν µε χρήση του λογισµικού 
προγράµµατος METSIM, βάσει του οποίου γίνεται λεπτοµερής περιγραφή 
των ρευµάτων ροής, διαστασιολογούνται κατάλληλα οι χρησιµοποιούµενες 
διατάξεις και αναλύεται λεπτοµερώς η λειτουργία τους. Με την βοήθεια του 
METSIM, βρέθηκε ότι ένα κύκλωµα ενυδάτωσης αποτελούµενο από τρεις 
αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας σε σειρά και έναν αντιδραστήρα 
αδιαλλείποντος έργου (για την ενυδάτωση της χονδοµερούς µερικώς 
ενυδατωµένης µαγνησίας) είναι η καλύτερη επιλογή που προσφέρει τόσο 
µεγάλη παραγωγικότητα όσο και ευστάθεια στην 



διεργασία. ©Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, Πανελλήνιος 
Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 2000. 

• Αθηνά Τσετσέκου (Τµήµα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά), Χρήστος Αγραφιώτης (Τµήµα Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστηµιούπολη, 471 
10 Ιωάννινα): «Κεραµικά φίλτρα». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά 
Χρονικά, τόµος 10, τεύχος 1, Ιαν-Ιούν 2000, σελ. 65-80. 

Τόσο οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσο και οι αυστηρότερες 
τεχνολογικές επιταγές για τον καθαρισµό αερίων και υγρών από αιωρούµενα 
σωµατίδια έχουν καταστήσει ευρύτατα διαδεδοµένη την χρήση των 
κεραµικών φίλτρων και µεµβρανών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι τύποι κεραµικών φίλτρων που βρίσκουν βιοµηχανικές εφαρµογές 
στον καθαρισµό αερίων και υγρών σε υψηλές θερµοκρασίες. Επίσης, 
αναπτύσσονται οι τεχνολογικές λύσεις που έχουν προταθεί, οι τεχνικές και τα 
υλικά κατασκευής, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε τύπου 
φίλτρου. Τέλος, παρουσιάζονται οι σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στον 
τοµέα, καθώς και η εικόνα τόσο της διεθνούς όσο και της εγχώριας 
αγοράς. © Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, Πανελλήνιος 
Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 2000. 

 


