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Ιωάννης Μελαδιώτης (Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας, Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 540 06
Θεσσαλονίκη): «Φαινόµενα υφαλµύρωσης των υδροφόρων στρωµάτων της
περιοχής
Σίνδου-Καλοχωρίου
του
Νοµού
Θεσσαλονίκης». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 10,
τεύχος 2, Ιούλ-∆εκ 2000, σελ. 19-32.
Τα εκµεταλλεύσιµα υδροφόρα στρώµατα που αναπτύσσονται στα
τεταρτογενή ιζήµατα της δυτικής πεδινής ζώνης του Νοµού Θεσσαλονίκης
µεταξύ των ποταµών Αξιού και Γαλλικού, αποτελούν µεταξύ άλλων και µία
από τις πηγές υδροληψίας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης ΑΕ, από την εκµετάλλευση των οποίων καλύπτεται σήµερα το
25% περίπου των ηµερήσιων υδρευτικών αναγκών της µείζονος περιοχής
Θεσσαλονίκης.
Η διάτρηση υδροφόρων στρωµάτων µε υφάλµυρο νερό και η σταδιακή
υφαλµύρωση των αντλούµενων νερών ενός αριθµού παραγωγικών
υδρογεωτρήσεων ύστερα από µακροχρόνια λειτουργία, οδήγησαν στην
πραγµατοποίηση έρευνας πεδίου και εργαστηρίου µε σκοπό τον προσδιορισµό
της χωρικής κατανοµής της συγκέντρωσης των κύριων ιόντων στα
εκµεταλλεύσιµα
υπόγεια
νερά.
Από τη διερεύνηση της χωρικής κατανοµής της συγκέντρωσης των κύριων
ιόντων στα υπόγεια νερά της περιοχής Σίνδου-Καλοχωρίου, εντοπίστηκαν
τέσσερις ζώνες στις οποίες παρατηρείται το φαινόµενο της σταδιακής
υφαλµύρωσης των υπόγειων νερών, από τις οποίες τρεις αναπτύσσονται
δυτικά και νότια της Σίνδου και µία Β∆ του Καλοχωρίου, των οποίων οι
συγκεντρώσεις σε χλωροϊόντα κυµαίνονται από 400 έως 3000
mg/L. © Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, Πανελλήνιος Σύλλογος
∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 2000.
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Στυλιανός Ταµπούρης, Νυµφοδώρα Παπασιώπη (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
Εργαστήριο
Μεταλλουργίας,
157
80
Ζωγράφος,
Αττική): «Καθαρισµός
ρυπασµένων
εδαφών
µε
τεχνικές
έκπλυσης». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 10, τεύχος 2,
Ιούλ-∆εκ 2000, σελ. 33-52.
Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί ένα πρόβληµα παγκοσµίων διαστάσεων,
που άρχισε να γίνεται αντιληπτό µόλις κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, οι βιοµηχανικά ανεπτυγµένες
χώρες καταβάλλουν σηµαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνολογιών

απορρύπανσης εδαφών και τη σταδιακή υλοποίηση έργων αποκατάστασης σε
περιοχές
υψηλής
ρύπανσης.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνολογίες έκπλυσης ή εκχύλισης των
εδαφών, οι οποίες έχουν γνωρίσει σηµαντική βιοµηχανική ανάπτυξη στις
ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και πρόσφατα στη Βόρεια Αµερική. Οι τεχνολογίες
έκπλυσης στηρίζονται στην ανάµιξη ή διαβροχή του εδάφους µε κατάλληλα
υδατικά διαλύµατα µε στόχο την αποµάκρυνση των ρύπων από τα καθαρά
σωµατίδια του εδάφους. Οι τεχνικές έκπλυσης εδάφους ταξινοµούνται σε δύο
γενικές κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία το έδαφος εκσκάπτεται και
επεξεργάζεται σε κατάλληλη βιοµηχανική µονάδα, ενώ στη δεύτερη
κατηγορία γίνεται επιτόπια διοχέτευση του διαλύµατος, χωρίς να προηγηθεί
εκσκαφή του εδάφους. Για τους δύο αυτούς εναλλακτικούς τρόπους
εφαρµογής των τεχνικών έκπλυσης, παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές
αρχές, τα σηµαντικότερα στάδια επεξεργασίας και το πεδίο εφαρµογής όσον
αφορά τη µορφή των ρύπων και το είδος του εδάφους, και δίνονται ενδεικτικά
στοιχεία κόστους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υπάρχουσα βιοµηχανική
εµπειρία και σε χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογών, που επιτρέπουν
την πληρέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των πρακτικών
περιορισµών
της
εφαρµογής
των
συγκεκριµένων
τεχνικών. ©Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά
Χρονικά, Πανελλήνιος
Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 2000.
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Νυµφοδώρα Παπασιώπη, Στυλιανός Ταµπούρης (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
Εργαστήριο
Μεταλλουργίας,
157
80
Ζωγράφος,
Αττική): «Καθαρισµός
ρυπασµένων
εδαφών
µε
τεχνικές
ηλεκτροαποκατάστασης». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος
10, τεύχος 2, Ιούλ-∆εκ 2000, σελ. 53-64.
Οι τεχνικές ηλεκτροαποκατάστασης περιλαµβάνονται στις καινοτόµες
µεθόδους καθαρισµού των ρυπασµένων εδαφών που µπορούν να
εφαρµοσθούν επιτόπου και έχουν φθάσει σε επίπεδο προ-βιοµηχανικής
ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία. Βασίζονται στην εφαρµογή ηλεκτρικού
πεδίου µε ηλεκτρόδια που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, και έχουν
εφαρµοσθεί µε επιτυχία για την αποµάκρυνση οργανικών και ανόργανων
ρύπων. Κατά την αποµάκρυνση των οργανικών ρύπων, ο κύριος µηχανισµός
είναι η ηλεκτροοσµωτική µεταφορά του νερού των πόρων, ενώ στους
ανόργανους ρύπους υπεισέρχεται κυρίως η ηλεκτροµετακίνηση των
φορτισµένων ιόντων. Όσον αφορά το είδος των εδαφών, η
ηλεκτροαποκατάσταση είναι ίσως η µόνη µέθοδος καθαρισµού που µπορεί να
εφαρµοσθεί µε επιτυχία σε συνεκτικά αργιλικά και πηλώδη εδάφη.
Στο άρθρο αυτό γίνεται µία συνοπτική αναφορά στους µηχανισµούς και το
πεδίο εφαρµογής των ηλεκτροκινητικών µεθόδων και δίνεται έµφαση στην
πρακτική εµπειρία από την υλοποίηση µεγάλων έργων επιδεικτικής κλίµακας.
Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής και συνοψίζονται
τα διαθέσιµα στοιχεία αποτελεσµατικότητας και κόστους, που αποτυπώνουν
το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης, τις δυνατότητες και τους πρακτικούς
περιορισµούς εφαρµογής των συγκεκριµένων µεθόδων. © ΜεταλλειολογικάΜεταλλουργικά Χρονικά, Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-

Μεταλλουργών Μηχ., 2000.
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Πανδώρα Π. Ψυλλάκη (Laboratoire de Recherches sur la R?activit? des
Solids, UMR 5613 CNRS, Universit? de Bourgogne, Dijon,
France): «Μικροδοµή
και
ιδιότητες
πολυστρωµατικών
υµενίων
Ti/TiN». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, τόµος 10, τεύχος 2,
Ιούλ-∆εκ 2000, σελ. 65-78.
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων φθοράς των κοπτικών άκρων εργαλείων
εστιάζεται στην απόθεση προστατευτικών υµενίων υψηλής σκληρότητας και
χαµηλού συντελεστή τριβής. Σε βιοµηχανική κλίµακα, τεράστια εφαρµογή
βρίσκουν τα λεπτά επιστρώµατα νιτριδίων, ιδιαίτερα δε του νιτριδίου του
τιτανίου, το οποίο ωστόσο, έχοντας χαµηλή αντοχή σε κόπωση, οδηγείται σε
ρωγµάτωση σε περιπτώσεις κυκλικής φόρτισης. Προκειµένου να βελτιωθεί η
µηχανική αντοχή των κεραµικών αυτών επιστρωµάτων µικρού πάχους, κατά
την τελευταία δεκαετία, µελετήθηκε η δυνατότητα δηµιουργίας
πολυστρωµατικών υµενίων µε τη διαδοχική απόθεση στρώσεων
µετάλλου/κεραµικού. Τα υµένια αυτά δηµιουργούνται µε διάφορες τεχνικές
φυσικής και χηµικής απόθεσης από ατµούς. Η πλειονότητα των µέχρι σήµερα
σχετικών ερευνητικών εργασιών αφορά κυρίως την επίδραση των
παραµέτρων απόθεσης στις λαµβανόµενες δοµές, ενώ ελάχιστες είναι οι
µελέτες που αφορούν τη συµπεριφορά των εν λόγω επιστρωµάτων σε
µηχανικές φορτίσεις και σε τριβή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
ανάδειξη της σπουδαιότητας των υπέρλεπτων αυτών επιστρωµάτων για την
αντιτριβική προστασία αντικειµένων µικρών διαστάσεων, δεδοµένου ότι είναι
γνωστός ο θετικός ρόλος των στρωµατικών δοµών σε σύνθετα υλικά, τα οποία
χρησιµοποιούνται σε κατασκευές µεγάλου µεγέθους.© ΜεταλλειολογικάΜεταλλουργικά Χρονικά, Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. ΜεταλλείωνΜεταλλουργών Μηχ., 2000.
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Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Μηχ.
Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχ., 157 80 Ζωγράφος, Αττική): «Η
οικονοµική σηµασία της ελληνικής βιοµηχανίας τσιµέντου και
σκυροδέµατος και η ενεργειακή και περιβαλλοντική διάσταση των
διεργασιών παραγωγής τους». Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά,
τόµος 10, τεύχος 2, Ιούλ-∆εκ 2000, σελ. 79-92.
Το σκυρόδεµα είναι το κυριώτερο δοµικό στοιχείο των σύγχρονων
κατασκευών. Οι ιδιότητές του, που είναι αποτέλεσµα των πρώτων υλών από
τις οποίες παράγεται αλλά και των µεθόδων µε τις οποίες παρασκευάζεται και
χρησιµοποιείται (διαστρώνεται), είναι ουσιαστικής σηµασίας παράγοντες
στην
ποιότητα
και
την
αντοχή
των
κατασκευών.
Στην Ελλάδα σήµερα εξορύσσονται εκατοµµύρια κυβικά µέτρα πετρωµάτων
και µεταλλευµάτων κάθε χρόνο, που αποτελούν τις πρώτες ύλες στην
παραγωγή ενδιάµεσων προϊόντων (τσιµέντα διαφόρων τύπων), αλλά και
αδρανή υλικά για την παραγωγή του σκυροδέµατος (τελικό προϊόν).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί µέσω της αξίας των
παραγόµενων προϊόντων η αναγκαιότητα της µεταλλευτικής, µεταλλουργικής

και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ορθολογική παραγωγή τσιµέντου και
σκυροδέµατος.
Επιχειρείται επίσης η καταγραφή των περιβαλλοντικών προβληµάτων, που
έχουν σχέση µε το ολοκληρωµένο κύκλωµα παραγωγής του σκυροδέµατος
αλλά και οι ενεργειακές καταναλώσεις στις διαδικασίες παραγωγής του.
∆ιατυπώνονται επίσης προτάσεις αντιµετώπισης και µείωσης των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. © Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά
Χρονικά, Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Μηχ., 2000.

